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چگونه می توان اسلحه تحریم را خنثی کرد؟
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سخــــن روز

صفحه ۱۱

یادداشت 1

ارتکاب سرقت در اکثر جوامع به شیوه های مختلف 
عادی، حرفه ای، تخصصی، مسلحانه، جیب بری، کف زنی 
و غیره از گذشته های دور وجود داشته و دارد. ارزیابی 
علمی و آسیب شناسی میدانی وجود رابطه بین مشکالت 
اقتصادی و ارتکاب سرقت را به اثبات رسانده است. هرچند 
چالش های اقتصادی عمیق تر و تاثیرگذارتر می تواند اشکال 

سرقت را متنوع نماید. در کنار عوامل...

آیا جبران خسارت مالباختگان ممکن است؟

همین صفحه

همین صفحه

محمد زاهدی اصل
 استاد بازنشسته  مددکاری اجتماعی

فریدون مجلسی
 تحلیلگر مسائل بین الملل

کورسوی امید  به احیای برجام 

»آرمان ملی« حوادث یک دهه اخیر کشور را بررسی می کند 

قطار خطاهای ناتمام ِ انسانی!
واکنش وزیر راه و شهرسازی: این حادثه فارغ از دالیل ارادی و غیرارادی بر عهده این وزارتخانه است

 21 تن کشته و بیش از 80 نفر مصدوم در حادثه خروج قطار مشهد-  یزد 

در حرفه مددکاری اجتماعی »خود اتکایی مددجو« 
)فرد، گروه، جامعه( به عنوان اصلی ترین هدف، معرفی 
می شود که از محل فرآیند توانمندسازی و ارتقای 
ظرفیت های جسمانی، روانی، اقتصادی و اجتماعی 
مخاطبان امکان پذیر می شود. مددکاران اجتماعی، 

برنامه های حمایتی غیرهدفمند را که ...

منافع طرفین برجام اینگونه اقتضا می کند که به هر نحو 
ممکن با رویکردهای سازنده درصدد احیای توافق هسته ای 
برآیند. هر چند که در دولت سابق شاهد بودیم که در این 
خصوص پیشرفت های بسیاری صورت گرفته بود و طرفین 
حتی تا مرحله پیش نویس توافق نیز پیش رفته بودند که 

به دالیل مختلفی...

علی نجفی توانا
حقوقدان

  رهبر معظم انقالب    در دیدر با کارگزاران حج:  

با حکم رهبر معظم انقالب؛
»صالحی« مدیرمسئول روزنامه »اطالعات« شد

حضرت آیت اهلل خامنه ای در حکمی آقای سید عباس 
صالحی را به نمایندگی ولی فقیه در موسسه و روزنامه اطالعات 
و مدیر مسئول آن روزنامه منصوب کردند. متن حکم رهبر 

انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جناب آقای سید عباس صالحی دامت توفیقاته
روزنامه  کهنسال اطالعات در دوران نظام جمهوری اسالمی 
همواره نماینده و نمایشگر یکی از اضالع نظام و انقالب و سخنگوی 
قشرهایی از مردم عزیز بوده که غالباً سخن آنان بیش از هر جای 
دیگر در این روزنامه انعکاس می یافته است. چند وجهی بودن 
نگاه ها و سالیق سیاسی در میان نخبگانی که در اعتقاد راسخ به 
انقالب و نظام اسالمی مشترکند، وجود روزنامه ای با این خصوصیت 
را مفید و شاید الزامی می کرده، و اکنون نیز آن چنان است. برادر 
انقالبی و پسندیده خصال مرحوم حجت االسالم دعایی، که عالوه 
بر افتخار نمایندگی از سوی امام عظیم الشأن در آن روزنامه، 
از سوی اینجانب نیز سالها این مأموریت را بر عهده داشتند، به 
گونه ای شایسته توانسته بودند جهت گیری مزبور را رعایت کنند. 
اکنون پس از درگذشت تأسف بار ایشان جنابعالی با سوابق درخشان 
علمی و مبارزاتی و انقالبی و تصدی مسئولیت های خطیر در نظام 
جمهوری اسالمی، در صدر فهرست افراد مناسب برای اجرای 
این مأموریت می باشید. لذا اینجانب شما را به نمایندگی خود در 
موسسه و روزنامه  اطالعات و مدیر مسئول آن روزنامه منصوب 

می کنم و توفیقات شما را از خداوند متعال مسألت می نمایم.
سیدعلی خامنه ای- ۱۸ خرداد ۱۴۰۱

تصویب قطعنامه ضدایرانی 
روسیه و چین رای مخالف دادند

قطعنامه پیشنهادی ایاالتمتحده آمریکا و تروئیکای اروپا 
علیه ایران، روز چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ به رغم مخالفت 
جدی چین و روسیه در نشست فصلی شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، به تصویب رسید.این قطعنامه پس از 
رأی گیری با ۳۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف )روسیه و چین( و 
۳ رأی ممتنع )هند، لیبی و پاکستان( به تصویب رسید.در  این 
قطعنامه نویسندگان نسبت به ادعاهای ساختگی درباره پیدا 
شدن مواد هسته ای در سه مکان اعالم نشده در ایران ابراز 
نگرانی کرده و خواستار همکاری کامل ایران با آژانس بین المللی 
هسته ای شده اند.در این قطعنامه از ایران خواسته شده تا برای 
»انجام تعهدات قانونی خود بر اساس فوریت عمل کند و بدون 
تأخیر، پیشنهاد مدیرکل آژانس را برای تعامل بیشتر برای 
شفاف سازی و حل و فصل همه مسائل پادمان باقی مانده را 
بپذیرد.« در قطعنامه یادشده از مدیرکل آژانس هم خواسته 
شده تا زمانی که مسائل پادمانی باقی مانده است، به گزارش 
شورای حکام ادامه دهد.میخائیل اولیانوف سفیر و نماینده دائم 
روسیه نزد سازمان های بین المللی در وین در توئیتی نوشت که 
۳۰ کشور از ۳۵ عضو شورای حکام به این قطعنامه رای موافق 
دادند. هند، پاکستان و لیبی رای ممتنع و روسیه و چین هم 
رای منفی دادند. این دیپلمات روس اضافه کرد: کشورهایی که 
نماینده بیش از نیمی از جمعیت دنیا هستند از این قطعنامه 
حمایت نکردند.این دومین قطعنامه ضد ایرانی است که پس از 
اجرایی شدن برجام با فشار رژیم صهیونیستی در شورای حکام 

آژانس بین المللی انرژی اتمی صادر می شود.  

     سراغ اختالفات 
 شیعه    و سنی 
نروید 

صفحه3

دادستان کل کشور:
برخی  مدیران دولتی 

 در آلودگی هوا 
نقش   دارند

آرمان ملی: جدال بیــن وزارت صمت 
و بورسی ها بر ســر مدیریت تنظیم بازار 
خودرو باال گرفته و هرکدام ســاز خود را 

می زنند این وسط هم نه تنها مردم...
صفحه 4
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      دکتر یوسف موالیی در گفت وگو با»آرمان ملی«:
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روسیه و چین رای مخالف دادند

 تصویب قطعنامه ضدایرانی
  شورای حکام

آرمان ملی: بانک مرکــزی در آخرین 
گزارش خود که در خصوص تغییرات 
قیمت مســکن در اردیبهشــت ماه 
منتشــر کرده از افزایش معامالت و 
رشــد ۱/6 درصد قیمت ها نسبت به 
ماه قبل خبر داده است به گونه ای که 

میانگین قیمت هر متر مربع ...

آرمان ملی: قطعنامه پیشنهادی ایاالتمتحده آمریکا و تروئیکای اروپا علیه ایران، 
روز چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ به رغم مخالفت جدی چین و روسیه در نشست 
فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، به تصویب رسید.این قطعنامه 
پس از رأی گیری با ۳۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف )روسیه و چین( و ۳ رأی ممتنع 
)هند، لیبی و پاکستان( به تصویب رسید.در  این قطعنامه نویسندگان نسبت به 
ادعاهای ساختگی درباره پیدا شدن مواد هسته ای در سه مکان اعالم نشده در ایران 

ابراز نگرانی کرده و خواستار همکاری کامل ایران با آژانس بین المللی هسته ای...

 بررسی ها از دالیل رشد ۱/6 درصدی 
قیمت ها در بازار مسکن نشان می دهد؛ 
تـرکش های جراحی 

 اقتصادی به بازار 
مسکن خورد

ضربه گروسی به اعتماد ایران 

شرایط کنونی در مذاکرات بدیل تاریخی ندارد و 
نمی توان آن را با زمان جنگ تحمیلی یا هر مقطع 
دیگری شبیه سازی کرد. حتی اگر مرگ برجام 
هم برسد به معنای جنگ نیست. وقتی همکاری 
فنی ایران و آژانس همراه با مذاکرات سیاسی پیش 
نرفت، به طور طبیعی با وقفه مواجه شد. مذاکرات 
سیاسی در نهایت به آنجا انجامید که روی متن 
تعهد ایران و متن تعهد طرف های دیگر توافق شد 
و در همین زمان موضوع همکاری ایران و آژانس هم 
پیش می رفت اما وقتی مذاکرات متوقف شد روند 
همکاری ایران و آژانس نیز دچار وقفه شد. آنچه 
به اعتماد ایران به آژانس خیلی ضربه زد سفر آقای 
گروسی به سرزمین های اشغالی بود. در واقع گروسی 
به جایی رفت که عضو آژانس بین المللی انرژی 
اتمی نیست، با داشتن ۸۰ تا ۲۰۰ بمب هسته ای 
بزرگ ترین و آشکارترین تخلفات را از مقررات 
آژانس دارد مطرح می کنند. آقای گروسی در سفر 
به سرزمین های اشغالی بدون آنکه بحثی درباره 
اقدامات خطرسازی رژیم صهیونیستی به میان بیاورد 
درباره اسناد صهیونیست ها علیه ایران صحبت کرد 
که صحبت های او فراتر از بحث سیاسی بود. همواره 
ایران این موضوع را مطرح می کرد که آژانس برخورد 
سیاسی با برنامه هسته ای تهران دارد اما گروسی االن 
یک برخورد همراه با عناد را علیه ایران شکل داد و این 
در مناسبات بین ایران و آژانس بی سابقه بود. آمریکا 
و اروپایی ها می کوشند متنی را شکل بدهند که با 
مخالفت روسیه و چین مواجه نشود، در واقع بیشتر 
متنی هشداری باشد تا ایران به همکاری بیشتر با 
آژانس وادار شود، معنای این قطعنامه نیز ارجاع 
پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل نیست.  
در گذشته بعد از سلسله مباحثی که در شورای حکام 
شکل گرفت، پرونده ایران از شورای حکام با رأی 
اجماعی به شورای امنیت سازمان ملل متحد رفت اما 
االن در این مرحله قرار نیست پرونده ایران به شورای 
امنیت برود اما آمریکا، اروپا و آژانس می خواهند 
هشداری به ایران بدهند، بر همین اساس قصد دارند با 
متن تعدیل شده ای چین و روسیه را نیز با خود همراه 
کنند. البته این امکان وجود دارد که ایران و آژانس 
توافقی کنند که مانع از صدور قطعنامه شود که سال 
گذشته نیز چنین اتفاقی افتاد.  ایران می توانست 
به گونه ای عمل کند که پرونده هسته ای به این 
مرحله نرسد. امکان توافق فراهم بود متأسفانه این 
توافق شکل نگرفت. فقط تولید بمب اتم می توانست 
پرونده هسته ای ایران را از یک روند مسالمت آمیز 
دیپلماتیک به یک روند اضطراری بکشاند. وقتی ایران 
به سمت تولید بمب اتمی نرفته و نمی رود معنایش 
آن است که عالوه بر عزم سیاسی دشمنان ایران، تیم 

دیپلماسی ایران نیز قوی عمل نکرده است.

حشمت ا... فالحت پیشه
 تحلیلگر مسائل 
سیاست خارجی

آیا جبران خسارت مالباختگان ممکن است؟

ارتکاب سرقت در اکثر جوامع به شیوه های 
مختلف عادی، حرفه ای، تخصصی، مسلحانه، 
جیب بری، کف زنی و غیره از گذشته های دور 
وجود داشته و دارد. ارزیابی علمی و آسیب شناسی 
میدانی وجود رابطه بین مشکالت اقتصادی و 
ارتکاب سرقت را به اثبات رسانده است. هرچند 
چالش های اقتصادی عمیق تر و تاثیرگذارتر 
می تواند اشکال سرقت را متنوع نماید. در کنار 
عوامل اقتصادی طبیعتا افول اخالقیات و دور 
شدن از ارزش های دینی در ازدیاد این نوع جرائم 
نیز نقش تعیین کننده ای دارد. از لحاظ علمی 
بعد از دستگیری سارقان و اعمال کیفر حبس 
در طول مدت زندانی بودن، تجارب و دانش 
مجرمانه افراد سابقه دار به سارقان اولی و کم 
تجربه یا فاقد سابقه منتقل می شود و به نوعی 
در کنار عامل برچسب زنی و سابقه مجرمانه که 
مانع پذیرش دزدان سابقه دار در فعالیت های 
اقتصادی، اجتماعی می تواند باشد، این افراد مجبور 
به تکرار جرم شده و در مراحل بعدی از سرقت های 
عادی و ساده به سرقت های مسلحانه، حرفه ای یا 
تخصصی روی می آورند. و جالب اینکه بیشتر این 
افراد جذب گروه های مجرمانه سرقت می شوند و 
بدین ترتیب سرقت از حالت عادی به سرقت های 
خطرناک که امنیت فردی و اجتماعی مردم را به 
خطر می اندازد، دچار تغییر و استحاله می شود. در 
بحث سرقت، گذشته از عوامل پیش گفته، ضعف 
پیشگیری وضعی، بی توجهی برخی مدیران و 
مسئوالن دست اندرکار از عوامل دیگر افزایش 
سرقت های خطرناک، حرفه ای و تخصصی است. 
نتیجه حاصله اینکه امروز در کشور ما همان گونه 
که رسانه ها خبر از آن می دهند، در روز روشن 
سرقت های مسلحانه، سرقت همراه با تهدید و 
حتی ضرب و جرح و قتل برای ربایش مال دیگران 
به حد خطرناک رسیده است. در حادثه اخیر 
سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه 
تهران گذشته از عوامل پیش گفته، ضعف تدابیر 
امنیتی، فقدان مراقب و نگهبان، عدم اطالع مدیر 
بانک بعد از دریافت پیامک از طریق تلفن همراه 
به مقامات انتظامی، عدم اتصال سیستم اعالم 
خطر به نهادهای انتظامی یا امنیتی و شاید عدم 
به روز رسانی تجهیزات و ایمنی در بانک، تاثیر 
معناداری در سرقت از صندوق امانات مردم داشته 
است. شایان ذکر است که اثر روحی و روانی این 
سرقت از صندوق امانات موجب بی اعتمادی مردم 
به بانک ها و مراکز اقتصادی به منظور استفاده از 
صندوق امانات و اجاره کردن آن خواهد شد و به 
تدریج با بروز نقدینگی یا فروش ارز و سکه های 
طالیی که احتماال مردم برای حفظ امنیت در این 

صندوق ها نگهداری می کنند، دو اثر مختلف خواهد 
داشت. یکی، استفاده از این امکانات برای ورود در 
معامالت مسکن و اتومبیل و غیره و تورم ناشی از 
آن و دیگری افزایش سرقت از منازل برای اموال و 
اشیای دارای ارزش خواهد شد. از لحاظ حقوقی 
متأسفانه در این مورد نیز ما با ابهام، اجمال و خأل 
قانونی برای حمایت از اجاره کنندگان صندوق 
امانات مواجهیم. هرچند از یک منظر صندوق های 
امانات با برقراری رابطه حقوقی اجاره از طرف 
بانک به مشتریان تخصیص می یابند و نگهداری 
از این نوع صندوق امانات به عهده بانک خواهد 
بود. در یک تحلیل واقعی، بانک مسئول پرداخت 
خسارات به مشتریان است اما از طرفی بانک ها 
فقط صندوق امانات را به مشتری معرفی می کنند 
و اسناد و اشیا و اموال گذارده شده در آن معموال به 
مسئوالن بانک اعالم نمی شود فلذا بانک می تواند 
مدعی شود که مسئولیت پرداخت قیمت اقالمی 
مانند ارز، طال، پول نقد یا اسناد بهادار را به عهده 
ندارد. درواقع از لحاظ قانونی این عدم اعالم نوع 
و قیمت اشیا می تواند گریزگاهی برای مسئولین 
بانک جهت پرداخت قیمت واقعی و روز این اشیا 
باشد. در حالتی دیگر اگر مشتریان این اقالم را 
بیمه کنند و یا به یک مکانیزمی با اعالم آن به 
بانک امکان پوشش بیمه ای برای این اشیا و اموال 
فراهم گردیده بود، تامین خسارت می توانست از 
این جهت ممکن باشد. اما با توجه به مراجعات 
مکرر مشتریان این نوع صندوق ها و اضافه و کم 
کردن این اشیا معموال امکان بیمه کردن این نوع 
صندوق ها وجود ندارد ضمن آنکه از لحاظ ضوابط 
بانکی نیز ما با خال و فقدان قانون الزم مواجهیم. 
در حالتی دیگر، تنها راه باقیمانده طرح شکایت 
علیه مسئولین بانک با اثبات قصور و تقصیر آنها در 
نگهداری از صندوق براساس استانداردهای بانکی 
است که به نظر می رسد در صورت اثبات تقصیر 
مسئولین و میزان ارزش کاال مسئول مربوطه و 
بانک قانونا جوابگو باید باشد. در بررسی مقررات 
بانکی در بند »ج« ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی 
پیش بینی شده است بانک در مقابل خساراتی که 
در اثر عملیات آن متوجه مشتریان آن می شود، 
مسئول و متعهد جبران خواهد بود. همان طور که از 
منظور و مفهوم این قانون متبادر به ذهن می شود، 
این جبران خسارت در پیوند با عملیات بانکی 
است فلذا استفاده از ظرفیت این قانون برای الزام 
مسئولین بانک به جبران خسارت تا حد زیادی 
محل تردید است به ویژه آنکه بانک صندوق ها را 
اجاره داده است اما به دلیل عدم اعالم اموال گذارده 
شده در آن و درج این اشیا و اموال در قرارداد اجاره، 
امکان وادار کردن بانک به پرداخت خسارت اشیا و 
اموال ذیقیمت داخل در آن نخواهد بود مگر آنکه به 
شرحی که گذشت، از باب مسئولیت مدنی با اثبات 

ضعف تجهیزات ایمنی، ضعف مدیریت و سایر ...
ادامه صفحه ۱۲

چگونه می توان اسلحه تحریم را خنثی کرد؟

در حرفه مددکاری اجتماعی »خود 
جامعه(  گروه،  )فرد،  مددجو«  اتکایی 
به عنوان اصلی ترین هدف، معرفی می شود 
که از محل فرآیند توانمندسازی و ارتقای 
ظرفیت های جسمانی، روانی، اقتصادی و 
اجتماعی مخاطبان امکان پذیر می شود. 
مددکاران اجتماعی، برنامه های حمایتی 
غیرهدفمند را که موجب وابستگی و تخریب 
 شان انسانی می شود، نفی می کنند که 
یکی از مصادیق آن در شرایط اقتصادی 
کشور، شیوه عملیاتی کردن هدفمندی 
یارانه ها از ۱۳۸۹ تا به امروز است که ورود 
به این موضوع فرصت دیگری را می طلبد. 
به بهانه مواضع اخیر رهبر معظم انقالب 
در خصوص خنثی سازی اسلحه تحریم با 
تکیه بر نیرو ها و ظرفیت های داخلی، که 
بی ارتباط با هدف خود اتکایی در مددکاری 
چگونگی  در  نکاتی  نیست،  اجتماعی 
عملیاتی شدن این موضوع ارائه می شود: 
بار ها و در مناسبت های مختلف مطرح شده 
که کشورمان با جمعیت یک درصد جهان 
همراه با همین میزان سهم از کره زمین، 
بین ۷ تا ۱۰ درصد ثروت ها و منابع اقتصادی 
دنیا را در اختیار دارد که ما را در مجموعه 
۱۰ کشور ثروتمند جهان قرار می دهد، 
ضمن اینکه عالوه بر ذخایر عظیم طبیعی، 
منابع شایان توجه دیگری داریم که می توان 
با درایت و هوشمندی در مدیریت آنها، 
کشور را از آسیب پذیری در قبال تحریم ها 
نجات داد که به مواردی از آن اشاره می شود:  
-  تعمق در ارقام قوانین بودجه نشان می دهد 
که بخش اعظم درآمد های مالی کشور 
صرف هزینه های اداری و کارگزاران آن 
می شود، بند دهم از اصل سوم قانون اساسی 
نشان می دهد که اصالح ساختار اداری و 
مدیریتی کشور، یکی از دغدغه های اصلی 
خبرگان قانون اساسی بوده که نه تنها 
این موضوع مهم به صورت اصولی انجام 
نگرفت، بلکه به حجم آن افزوده شده است 
به گونه ای که در حال حاضر با وجود نهاد ها و 
سازمان های موازی، عالوه بر گسترش ابعاد 
منفی دیوان ساالری و نارضایتی های مردم از 
عملکرد ارگان ها و مؤسسات مختلف، بخش 
قابل توجهی از منابع مالی دولت را می بلعد. 
تجربه موفق تشکیل نیروی انتظامی که با 
ادغام شهربانی، ژاندارمری و کمیته های 
انقالب در اواخر دهه ۱۳6۰ محقق شد، 
باید در سایر حوزه های اقتصادی، اجتماعی، 

فرهنگی، نیز تکرار شود. انجام این مهم در 
تحقق اصل سوم راهبردی قانون اساسی، 
نیازمند یک عزم جدی و اراده ملی است و 
این امر می تواند هزینه های مصرفی دولت 
را به شدت کاهش دهد. -  ایران با وضعیت 
جغرافیایی طبیعی و وفور نعمت های الهی، 
جزو معدود کشورهایی است که می تواند 
با تکیه بر این امتیاز منحصربه فرد بی نیاز 
از دیگران باشد که نمونه آن، بهره گیری 
از نعمت کم نظیر آفتاب در تأمین انرژی 
سالم خورشیدی که هزینه های مرتبط با 
آن را در مقایسه با سایر روش ها، از جمله 
انرژی هسته ای و حتی انرژی آبی به میزان 
قابل توجهی کاهش می دهد. -  کوتاه کردن 
دست کاسبان تحریم در اشکال مختلف 
که به نوعی مخالفان اصلی برجام نیز تلقی 
می شوند، آنهایی که مستقیم و غیرمستقیم، 
از این وضعیت کسب  سود های کالنی 
کرده اند و برای تداوم آن نیز از حداکثر توان 
خود بهره می گیرند و به اشکال مختلف در 
نظام اقتصادی نیز ایجاد اخالل می کنند. 
عمل صادقانه و با تمام توان به وعده های 
مبارزه با رانت، فساد و انواع مافیا هایی که 
شناسایی آنها برای نهاد های امنیتی و 
اطالعاتی قدرتمند کشورمان کاماًل مقدور 
بوده و رسیدگی با اولویت در تشکیالت 
قضائی کشور به پرونده ابر بدهکاران واقعی 
و سرمنشأ سارقان بیت المال و حامیان آنها. 
اخذ مالیات از تمامی اشخاص حقیقی و 
حقوقی که بخش اعظم ثروت ملی را در 
اختیار دارند و به دالیل مختلف ونه چندان 
منطقی، معاف از مالیات بوده و یا به اشکال 
گوناگون فرار مالیاتی دارند، به خصوص 
نهاد هایی که صاحب درآمد های نجومی بوده 
و شرکت های عظیم اقتصادی و تجاری را در 
زیرمجموعه خود دارند، که مالیات واقعی 
برخی از آن ها به زعم اینجانب به تنهایی 
می تواند بودجه جاری کشور را تأمین کند. 
-  بازگرداندن قطار هدفمندی یارانه ها 
به ریل اصلی، که از یک طرف موجب 
توانمندی دهک های پایین و بی نیازی آنها 
از کمک های مستقیم دولت می گردد و از 
سوی دیگر، اختصاص سهم ۳۰ درصد به 
تولید و ۲۰ درصد به زیرساخت ها موجب 
رونق کسب و کار در سطح خرد و کالن 
می گردد که هدف اصلی از حذف تدریجی 
یارانه ها نیز از ابتدای برنامه سوم توسعه 
همین بوده است. -  تدبیر عاجل و عملی در 
پیشگیری از مهاجرت نخبگان و متخصصان 
دلسوز از کشور)که به شدت نگران کننده 
است( و به کارگیری تجارب و اندیشه های 

آن ها برای خروج ایران از مشکالت فعلی. 

»آرمان ملی«از ابالغیه وزارت صمت 
درخصوص خروج عرضه خودرو در 

بورس کاال گزارش می دهد؛ 

...دوباره به کام 
دالالن خودرو!
 دوِد آتش اختالف وزارت صمت 

 و بورس کاال  به چشم مردم 
مي رود  و بس!

 توافق آمریکا با ایران؟
 -بایدن نمی خواهد

 شکست بخورد

علی نجفی توانا
حقوقدان

وعده های انتخاباتی ۱۴۰۴ از حاال شروع شد

احمدی نژاد   رفت؛ 
نوبت ضرغامی شد

 وزیر میراث فرهنگی: 
 به مردم کالردشت زمین می دهیم

صفحه 9

محمد زاهدی اصل
  استاد بازنشسته 

مددکاری اجتماعی

با حکم رهبر معظم انقالب؛
 »صالحی« مدیرمسئول  
روزنامه اطالعات  شد
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کورسوی امیدی به احیای برجام 

 اهداف سیاست خارجی چین در خاورمیانه 

تسلیت قالیباف به خانواده های 
جانباختگان حادثه قطار 

رئیس مجلس در پیامی جان باختن تعدادی 
از هموطنان در سانحه خروج قطار مسافربری 
مسیر مشهد به یزد را به خانواده های آنان 
تسلیت گفت. در متن پیام رئیس مجلس 
شورای اسالمی آمده است: وقوع سانحه تلخ 
خروج قطار مسافربری مسیر مشهد به یزد 
از ریل که موجب جان باختن و مصدومیت 
جمعی از هموطنان عزیز گردید، باعث تاسف 
و تاثر شد. وی در این پیام افزود: ضرورت دارد 
نیروهای امداد و نجات در اسرع زمان به یاری 
آسیب دیدگان، مسافران و رسیدگی به وضعیت 
مصدومان اقدام کنند. رئیس قوه مقننه در این 
پیام تاکید کرد: همچنین الزم است علل و 
عوامل بروز سانحه و قصور احتمالی بررسی و 
با مسببان برخورد قانونی صورت گیرد. الزم 
است نماینده فردوس، سرایان، طبس و بشرویه 
برای بررسی میدانی در محل سانحه حضور 
فوری داشته باشند، کمیسیون عمران مجلس 
شورای اسالمی نیز ابعاد مختلف سانحه را مورد 
تحقیق قرار داده و گزارش آن را به نمایندگان 

ملت ارائه کند. 

۱۹ هزار پرونده در مورد 
گرانی ها بررسی شد

وزیر دادگستری گفت: بیش از ۱9 هزار 
پرونده در مورد گرانی ها مورد بررسی قرار گرفت. 
امین حسین رحیمی در حاشیه هیات دولت در 
جمع خبرنگاران در مورد بررسی گرانی های 
اخیر اظهار داشت: اصناف و مسئوالن بازرسی، 
پرونده های زیادی را به سازمان تعزیرات ارائه 
دادند. شعب ویژه ای را در سازمان تعزیرات برای 
بررسی این پرونده ها تشکیل داده ایم و رسیدگی 
به این پرونده ها در اسرع وقت انجام می شود. وزیر 
دادگستری تصریح کرد: در ایام تعطیالت خرداد 
ماه با توجه به دستور معاون اول رئیس جمهور، 
روسای شورای تعزیرات در محل کارشان حاضر 
شدند و بیش از ۱9 هزار پرونده مورد بررسی 
قرار گرفت. پرونده ها در مدت بسیار کوتاهی 
بررسی می شود اما گزارش های تخلفات بسیار 
زیاد است. رحیمی در پاسخ به سوالی در مورد 
حادثه متروپل گفت: وزارت دادگستری در 
آنجا اختیاری ندارد دادستانی کل استان و قوه 
قضائیه بررسی هایی را انجام دادند پرونده در این 
خصوص تشکیل شده است که در حال تحقیق 

از مقصر این پرونده هستند. 

مغایرت برخی مواد طرح شفافیت 
آرا با سیاست های کلی نظام 

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در جلســـه ای به ریاست آیت ا... آملی 
الریجانی، مصوبه اخیر مجلس درخصوص 
»شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و 
سایر نهادها« را از حیث انطباق با سیاست های 
کلی بررسی کرد. در این جلسه که با حضور دبیر 
مجمع و اعضای هیات عالی نظارت برگزار شد، 
گزارش کمیسیون نظارت و کمیسیون حقوقی 
قضائی مجمع تشخیص پیرامون مغایرت های 
مصوبه شفافیت با سیاست های کلی نظام ارائه 
شد و اعضا ضمن تاکید بر ضرورت امر شفافیت، 
پس از بحث و بررسی پیرامون مغایرت های 
مطرح شده، با اکثریت آرا برخی از مواد مصوبه 
مذکور را با سیاست های کلی نظام مغایر دانسته 
که مراتب طی نامه ای از سوی هیات عالی 
نظارت به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. در 
ابتدای این جلسه، آیت ا... آملی الریجانی رئیس 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، درگذشت 
حجت االسالم والمسلمین سید محمود دعایی 
را به رهبر انقالب، اعضای مجمع و بازماندگان 
آن مرحوم تسلیت گفت و از خداوند متعال علو 

درجات وی را مسئلت کرد. 

خبـــر

 نحوه پرداخت خسارات 
مشتریان بانک ملی اعالم شد

بانک ملی ایران جزئیات تازه ای از جبران 
خسارات مالباختگان سرقت از صندوق های 

امانات شعبه دانشگاه اعالم کرد.
به گزارش ایسنا، براساس اعالم بانک ملی، 
پرداخت خسارت به شرح ذیل انجام خواهد 

شد:
 میزان ۵۰ درصد از اموال صندوق بر 
اساس خوداظهاری صورت گرفته در حضور 
بازپرس پرونده برای دارندگان صندوق همراه 

با مسدودی حساب پرداخت می شود.
 این پرداخت در روز ۲۱ خردادماه و در 

حضور بازپرس خواهد بود.
 پرداخت ۵۰ درصد باقی مانده خسارت با 

نظر مقام قضایی صورت می گیرد.
 مبالغ مسدودی بدون اذن مقام قضایی 

برای طرفین قابل برداشت نخواهد بود.
 مالک حسابرسی خسارات در روز تسویه 

نهایی قرارداد است.
 قیمت محاسبه ارزی مالباختگان طبق 

قیمت بازار ارز آزاد خواهد بود.
 نحوه محاسبه طال و جواهرات بدین 
صورت است که فرد پس از خوداظهاری با 
دعوت بانک و مسئوالن ذیر ربط طی یک 
نشست حضور می یابد تا قیمت اموال مسروقه 

احراز و کارشناسی شوند.
 مالباختگان به میزان مبالغ دریافتی، 
حقوق خود را نسبت به اموال مسروقه به بانک 
ملی ایران صلح کرده و بانک قائم مقام آنها 

خواهد بود

کوتــاه

فریدون مجلسی
 تحلیلگر مسائل بین الملل

 صابر گل عنبری
تحلیلگر مسائل بین الملل

رئیس جمهور: 

 همه امکانات برای امدادرسانی 
به مصدومان حادثه خروج قطار از ریل بسیج شود

 در پرداخت یارانه باید به عدالت عمل کرد
آرمان ملی: رئیس جمهور با اشاره به برخی 
گالیه های مردمی نسبت به دهک بندی ها برای 
پرداخت یارانه، از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خواست دهک بندی ها مورد بررسی قرار گیرند 
و تاکید کرد که در این زمینه باید به عدالت 
عمل کرد. آیت ا... سید ابراهیم رئیسی در جلسه 
دیروز چهارشنبه هیات دولت با اشاره به برخی 
اعتراضات نسبت به دهک بندی ها در اجرای طرح 
مردمی سازی و عادالنه سازی یارانه ها، به وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی ماموریت داد با تعیین 
یک تیم کاری به سرعت دهک بندی ها بررسی شوند 
و تاکید کرد که در پرداخت یارانه باید به عدالت 
عمل کرد. وی در ادامه »پیگیری مجدانه« را رمز 
موفقیت در انجام کارها دانست و تأکید کرد: اگر 
یک تصمیم یا مصوبه به طور جدی پیگیری نشود 
هر قدر نیروی انسانی و بودجه به کار گرفته شود باز 
هم کار پیش نمی رود و در حد یک صورتجلسه بر 
روی کاغذ می ماند. رئیس جمهور همچنین با اظهار 
تاسف از رخداد خارج شدن قطار از ریل در مسیر 

مشهد به یزد، درگذشت تعدادی از هموطنان مان 
را در این حادثه تسلیت گفت و دستوراتی برای 
تسریع در رسیدگی به علل این واقعه و رسیدگی 
به مجروحان و بازماندگان درگذشتگان آن صادر 
کرد.  وی بیان کرد: حکومت و جامعه عادل تنها با 
وجود امام عادل در رأس جامعه شکل نمی گیرد و 
همه ارکان حاکمیت و کارگزاران نظام باید از عدالت 
برخوردار باشند تا مردم طعم شیرین عدالت را 
بچشند. رئیسی بر همین اساس خاطر نشان کرد: 
همه کسانی که در هر بخشی از دولت سیزدهم به 
عنوان دولت مردمی خدمت می کنند، باید با تأسی 
از امام عادل خودشان عدالت خواه بوده و به عدالت 
رفتار کنند. همچنین در جلسه شورای عالی انقالب 
فرهنگی به ریاست آیت ا... سید ابراهیم رئیسی، 
سیاست های آموزشی و نیز سنجش و پذیرش، 
با هدف تامین عدالت آموزشی در راستای ایجاد 
فرصت برابر برای دانش آموزان مناطق محروم در 
ورود به دانشگاه و به ویژه رشته های پرطرفدار 

دانشگاهی بررسی و به تصویب نهایی رسید. 

  دستور رئیسی برای امدادرسانی به 
مصدومان

همچنین رئیس جمهور در گفت وگوی تلفنی با 
استانداران خراسان جنوبی، یزد و فرماندار طبس 
پیگیر آخرین وضعیت مصدومان و بازماندگان 
حادثه ریلی طبس شد و دستوراتی برای بررسی 
.. سید ابراهیم  . علل حادثه صادر کرد. »آیت ا
رئیسی« پس از جلسه هیات دولت در تماس با 
استاندار خراسان جنوبی، یزد و فرماندار طبس بر 
بسیج همه امکانات برای امدادرسانی به مصدومان 
حادثه خروج قطار از ریل در طبس تاکید کرد. 
رئیسی با تسلیت به خانواده جانباختگان این 
حادثه تلخ، برای آنان از درگاه خداوند صبر و اجر 
مسالت کرد. رئیس جمهور در جلسه دیروز هیات 
دولت و پس از اطالع از ابعاد مختلف این حادثه به 
وزیران کشور و راه و شهرسازی ماموریت داد تا علل 
خروج قطار از ریل را بررسی و با عوامل بروز چنین 
حوادث تلخی برخورد شود تا دیگر شاهد چنین 

مسائلی نباشیم. 

منافع طرفین برجام اینگونه اقتضا می کند که به هر نحو ممکن با 
رویکردهای سازنده درصدد احیای توافق هسته ای برآیند. هر چند 
که در دولت سابق شاهد بودیم که در این خصوص پیشرفت های 
بسیاری صورت گرفته بود و طرفین حتی تا مرحله پیش نویس توافق 
نیز پیش رفته بودند که به دالیل مختلفی در آن زمان مجموعه 
مذاکرات به یک توافق کلی نرسید و متوقف شد. با این حال این 
مذاکرات پس از چند ماه وقفه در دولت جدید ایران با تیم مذاکره 
کننده جدید از سر گرفته شد و تا چند ماه پیش نیز ادامه داشت 
اما به جهت خواسته  های فرا برجامی آمریکایی ها و تعلل اروپایی ها 
مذاکرات بازهم برای مدت چند ماه به حالت تنفس و تعلیق درآمد. 
هر چند که در این مدت نیز  مقامات کشورمان و طرفین غربی، 
روسیه و چین به لزوم از سرگیری مذاکرات وین در راستای احیای 
برجام تاکید داشتند اما از آنجا که در عرصه عمل شاهد تحرکات 
منسجمی از آنها نبودیم اتفاقی هم در خصوص از سرگیری مذاکرات 
واحیای برجام رخ نداد و تنها شاهد اظهار نظرهای گاه و بیگاه 
مقامات اروپایی چون جوزپ بورل بودیم که صرفا نسبت به احیای 
مذاکرات و برجام ابراز امیدواری می کردند. با این حال اقدام اخیر 
تروئیکای اروپا و آمریکا مبنی بر فشار بر آژانس بین المللی انرژی 
اتمی برای صدور قطعنامه علیه ایران و ارائه پیش نویس این قطعنامه 
باعث شده است تا اینگونه به نظر برسد که برجام دیگر برای غربی ها 
در اولویت قرار ندارد و دیگر درصدد احیای برجام نیستند. البته به 
نظر می رسد که در صورت صدور قطعنامه علیه ایران در شورای 
حکام ایران نیز متناسب با قطعنامه صادر شده رویکرد و پاسخ 
متقابل خود را داشته باشد و اروپایی ها و آمریکا را مورد تحریم قرار 
دهد و از کشورهای دیگر نیز بخواهد که با آمریکا و اروپا معامله نکنند 
و فروش کاالهای خود را به آمریکا و اروپا ممنوع کرده و بدین ترتیب 
آنها را تحت فشار قرار دهد. البته آنطور که برخی می گویند ایران 
شاید در صورت صدور قطعنامه به سمت و سوی افزایش غنی سازی 
برود و برخی دسترسی های آژانس را نیز محدود کند که باید دید 
در آن صورت روند امور به چه صورتی پیش خواهد رفت. از طرفی 
هر چند که امکان احیای برجام بسیار سخت شده و با مواضعی که 
غربی ها اتخاذ کرده اند خیلی سخت بتوان برجام را احیا کرد اما شاید 
بازهم بتوان امیدوار بود که طرفین از در تعدیل مواضع خود برآیند 
تا شاید بتوان کور سوی امیدی به احیای برجام داشت؛ اگر نه دیگر 

نمی توان امیدی به احیای برجام داشت. 

چین در سال های اخیر رفته رفته نقطه ثقل روابط تجاری خود در 
خاورمیانه را به سمت عربستان و دیگر کشورهای شورای همکاری 
خلیج فارس برده است. امروز یک چهارم تجارت چین در خاورمیانه 
با عربستان است و به شریک تجاری نخست این کشور متحد آمریکا 
در منطقه تبدیل شده و ۱۱ درصد مبادالت تجاری کشورهای عربی 
حوزه خلیج فارس با چین است. باید توجه داشت که طی یک دهه 
اخیر جایگاه آمریکا در روابط تجاری  عربستان به نفع چین تغییر 
کرده است به نحوی که ارزش تجارت میان چین و عربستان در 
سال گذشته به بیش از 67 میلیارد دالر رسید. در حالی که با آمریکا 
حدود ۲۰میلیارد دالر بود اما در عین حال، حجم تجارت تهران و 
پکن در سال گذشته میالدی در نتیجه تحریم ها به کم  ترین میزان 
خود طی ۱6سال اخیر یعنی حدود ۲۰میلیارد دالر رسید. در کل 
امروز، چین شش کشور عربی همسایه جنوبی را جایگزین دیگر 
بازارها در تامین نیازهای نفتی خود کرده است به گونه ای که در 
سال ۲۰۱9، حدود ۳۲ درصد از نفت خود را از این کشورها تامین 
کرد. حجم تجارت چین با شش کشور عربی خلیج فارس حدود ۱۸۰ 
میلیارد دالر است و چندی پیش هم وزیر خارجه چین خواستار 
امضای پیمان تجارت آزاد با این کشورها شد. از این رو، همکاری 
اقتصادی با حوزه عربی خلیج فارس از جهات متعددی برای چین 
بسیار جذاب تر است. به هر حال، به مرور مناسبات اقتصادی چین 
با این حوزه رفته رفته عمیق تر و گسترده تر می  شود و همین خود 
الزاماتی سیاسی و ژئوپلیتیکی را بر سیاست خاورمیانه ای پکن در 
آینده تحمیل خواهد کرد. اتفاقا تالش عربستان برای تقویت روابط 
تجاری خود با چین نه صرفا مفروض نگاه آینده  نگرانه آن نسبت به 
برهم خوردن موازنه های جهانی در نتیجه برآمدن اژدهای چینی 
در آینده است، بلکه تحت الشعاع قرار دادن مناسبات تجاری ایران 
و چین در منطقه با الزامات ژئواستراتژیک آن است که موفق هم 
بوده است. آثار همین شیفت اقتصادی رفته رفته خود را در سیاست 
خاورمیانه ای چین نمایان خواهد کرد و هیچ بعید نیست که در آینده 
از چارچوب مالحظه کارانه سنتی خود در این منطقه فاصله بگیرد. 
اینجاست که وزیر خارجه چین ترجیح می دهد به قطر برود و جدا 
از گفت وگو برای توسعه روابط دو جانبه، در دوحه با رهبران طالبان 
دیدار کند. مناسبات چین با کشورهای خلیج فارس از یک طرف و 
با اسرائیل از طرف دیگر در جهتی در حال حرکت است که در آینده 
حتی اگر تحریم  ها هم رفع شود، بازگشت به دوران اوج روابط تجاری 

با تهران دشوار خواهد بود. 

ویــــژه
تکرار ادعاهای پمپئو علیه ایران

وزیر خارجه پیشین آمریکا از سیاست های دولت بایدن درقبال 
جمهوری اسالمی ایران انتقاد کرد. مایک پمپئو در توییتی 
نوشت: ایران ممکن است به زودی به ظرفیت تولید مواد هسته ای 
الزم برای ساخت سالح دست یابد. به عنوان وزیر خارجه توانستم 
که ظرفیت ایران برای دامن زدن به ترس و وحشت را فروبنشانم 
و تهران را از توانایی هایش برای تولید سالح هسته ای بازدارم. با 
این حال بایدن به آن دسته از سیاست های پیشین روی آورده که 
به ایران قدرت می داد. ادعاهای پمپئو در شرایطی مطرح می شود 
که شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، تحت تاثیر البی 

صهیونیسم تحرکاتی را علیه ایران آغاز کرده است. 

آرمان ملی: سخنگوی دولت اظهار داشت: سانحه 
قطار مسافربری را که به کشته شدن برخی از هموطنان 
عزیز ما انجامید تسلیت عرض می کنم. امیدواریم 
شاهد تکرار چنین حوادث ناگوار و ناراحت کننده ای 
برای ملت نباشیم. با بررسی عوامل بروز این حادثه 
هرچه سریع تر باید هم علل این حادثه روشن گردد 
و هم از تکرار چنین حوادثی پیشگیری شود. علی 
بهادری جهرمی با تبریک هفته محیط زیست، گفت:  
هیات وزیران مصوبات متعددی در این جلسه و جلسه 
قبلی داشت. بنده به دو مصوبه که عموم مردم و جامعه 
سواالت بیشتری در خصوص آن دارند، اشاره می کنم. 
امروز آیین نامه ناظر به قانون رتبه بندی معلمان در 
هیات وزیران مطرح شد. پیش از این پیشنهاد اولیه 
از سوی وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان 
امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه تقدیم دولت 
شده بود. کمیسیون مربوطه در دولت 7 جلسه در 
این زمینه تشکیل داد و در کمیسیون های فرعی نیز 
این آیین نامه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. 
وی افزود: باتوجه به جایگاه معلمان و شان معلمان در 
میان آحاد مردم و توجه دولت به حفظ و ارتقاءشان 
معلمان و جامعه فرهنگیان، موضوع با دقت مورد 
بررسی قرار گرفت تا آیین نامه منطبق بر قانون تهیه 
شد تا هرچه بیشتر شان و جایگاه این عزیزان رعایت 
شود. بحث اصالح ساعات کاری اداری به منظور 
مدیریت مصرف برق در ایام گرم تابستان است. هم 

پیشنهادی را استانداری تهران در این زمینه ارائه 
کرده بود و هم پیشنهادی را وزارت نیرو در این زمینه 
ارائه کرده بود. پیش از این هم ما مصوبه ای داشتیم که 
برخی از اختیارات به استانداران برای مدیریت ساعات 
کاری در جهت اصال وضعیت مصرف برق به ویژه در 
محیط های اداری اعطا شده بود. سخنگوی دولت بیان 
کرد: سه شنبه یک مصوبه عمومی برای کل کشور بنا 
به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب رسید که ساعات 
اداری از تاریخ ۲۱خرداد ماه تا تاریخ سوم شهریور ماه 
از ساعت 7صبح تا ۱۳:۳۰ در تمام ادارات کشور باشد. 
طبیعتا بخشی از ساعت کاری که به واسطه این تغییر 
ساعت کاهش پیدا می کند، از سوی مقامات مربوطه در 
خالل سایر ساعات هفته باید جبران صورت گیرد تا 
خللی در ارائه خدمات اداری پیش نیاید. وی تاکید کرد: 
تصمیماتی در راستای همان مصوبه قبلی به منظور 
مدیریت مصرف برق در حوزه های صنایع و کشاورزی 
هم عالوه بر بحث ادارات داشتیم که با هماهنگی و 
همکاری متولیان خود همین دو حوزه صورت خواهد 
گرفت. توافق هایی بین وزارت صمت با وزارت نیرو 
و وزارت نفت صورت می گیرد تا هر تصمیمی که 
اتخاذ می شود، خللی به تولید وارد نشود. چه در حوزه 
کشاورزی و چه در حوزه صنعت، برق مورد نیاز در حد 
توان تامین شود در عین اینکه اولویت با بخش خانگی 
بوده و شاهد قطعی برق های خانگی نباشیم. اگر بتوانیم 
با همکاری همه مردم در مسیر مدیریت مصرف حرکت 

کنیم، شاهد قطعی دیگر نخواهیم بود. بهادری جهرمی 
اضافه کرد: بنده تاکید می کنم که این یک دستاورد 
همگانی خواهد بود. یعنی یک وعده نیست که مطالبه 
شود که محقق شد یا نشد. برنامه ریزی هایی می شود 
و در صورتی که هم مردم در مصرف خانگی مدیریت 
مصرف داشته باشند و هم در بخش صنعت و هم در 
بخش کشاورزی همکاری الزم در مدیریت مصرف 
صورت گیرد، می توانیم جلوی تکرار خاموشی های 
سالیان گذشته را بگیریم.  وی عنوان کرد:  یکی از 
اولویت های دولت تمرکز سیاست خارجی به حوزه 
تجارت و تعامالت اقتصادی و تجاری بین کشورها 
است. در این راستا سازمان توسعه تجارت خارجی 
که زیر مجموعه وزارت خارجه است فعالیت های 
گسترده ای را آغاز کرده است. یکی از جوامع هدف آن 
کشور آفریقا است. هم برای ترابری به قاره بزرگ آفریقا 
و هم شناسایی بازار های هدف و تسهیل و فراهم سازی 
زیرساخت های الزم برای توسعه تجارت برنامه های 
متعددی در دستور کار است. سخنگوی دولت در 
خصوص برنامه دولت برای کنترل گرانی های بازار به 
دنبال اجرای طرح عادالنه سازی یارانه ها، تصریح کرد: 
یک گروه کاالهایی هستند که از ارز ترجیحی متاثر 
بودند. آن کاالها اعالم شد. مشخص بود که قیمت آن 
کاالها متاثر از ارز ترجیحی بود که به وارد کننده آنان 
تخصیص داده می شد. شیوه پرداخت این یارانه تغییر 
کرد. بخش دیگر گرانی ها ناظر بر تمامی کاالها است. 

سخنگوی دولت: 
ساعات کاری ادارات از ۲۱ خرداد در کل کشور تغییر می کند

   دولت به دنبال اجرای طرح عادالنه سازی یارانه هاست

انقالب در دیدار  رهبر معظـــم  آرمان ملی: 
دست اندرکاران حج امسال، حج را ستون زندگی انسان و 
دربردارنده پیام ها و درس های مهمی برای ابعاد مختلف 
زندگی فردی و اجتماعی انسان دانستند و بر لزوم 
تأمین امنیت همه زائران به ویژه زائران ایرانی به عنوان 
مطالبه جدی جمهوری اسالمی از دولت میزبان تأکید 
کردند. حضرت آیت ا... خامنه ای گفتند:  اگر بتوانیم 
از تدبر الزم برخوردار بشویم در زمینه حج، آن وقت 
می فهمیم که بهره مندی های انسان از حج چقدر است و 
این بهره مندی ها چه گستره ی عظیمی از زندگی بشر را 
شامل می شود. قرآن کریم درباره ی حج در یک جمله ی 
کوتاه تقریباً همه ِی حکمت حج را بیان کرده است که 
اگر چنانچه ما بتوانیم فکر کنیم استفاده کنیم از بیانات 
معصومین و از تدبر در قرآن از این یک کلمه خیلی چیزها 
می شود فهمید. در همین سوره ی مائده خدای متعال 
می گوید که حج ستون زندگی بشر است، این خیلی مهم 
است. قیاماً  للناس مال ناس است مال من و شما و فرد 
و این و آن و چند نفر تعداد یک نسل و یک جمعیت و 
یک مجموعه نیست، مال ناس است مال بشریت است، 
قیام است برای بشر. ایشان بیان کردند:  یکی از مهم ترین 
مسائلی که در حج هست همزیستی است، افرادی که با 
هم هیچ آشنایی ندارند با فرهنگ های مختلف، از جاهای 
مختلف، رنگ مختلف، زبان مختلف اینجا با همدیگر 
باید همزیستی کنند »ال َرَفَث َو ال ُفُسوَق َو ال ِجداَل فِی 
الَْحج « یعنی هیچ حق ندارید با هم درگیری پیدا کنید، 
مشکل پیدا کنید، همزیستی، ببینید همین یک قلم، 
یک قلم همین همزیستی، ما االن مشکالتمان در دنیا 
مشکالت بشر، نه فقط مشکالت مسلمان ها از چیست؟ از 
اینکه همزیستی بلد نیستند، به همدیگر زور می گویند، 
به همدیگر بدگویی می کنند، جای همدیگر را تنگ 
می کنند، به همدیگر ضربه می زنند، حج همزیستی را 
یاد می دهد، در یک برهه ی محدودی یک نمونه ای از 
همزیستی را به شما نشان می دهد می گوید این جوری 
باید زندگی کنید. رهبر معظم انقالب افزودند: یک 
نمونه ی دیگر از تعالیم حج تعلیم ساده زیستی است، 
احرام مظهر ساده زیستی است دیگر، یعنی در احرام 
هیچ چیز زیادی وجود ندارد فقط همین که بدن شما 
را بپوشاند، فقط بدن شما را بپوشاند این ساده زیستی 
است واجب نیست که در همه ی زندگی شما این جوری 
بپوشید با احرام زندگی کنید نه، اما می خواهد بگوید 
که این کار را یاد بگیرید، یاد بگیرید که می شود ساده 
زیستی کرد و باید ساده زیستی را ترویج کرد. این هم باز 
مثل همان موضوع قبلی همزیستی است. شما اگر نگاه 

کنید بسیاری از بدبختی ها و مشکالت عالم به خاطر این 
زیاده خواهی ها و اشرافی گری ها و تجمل پرستی ها و 
مانند اینها است، بخش عظیمی از ثروت عالم دارد صرف 
این چیزها می شود در همه جا. حاال در کشور ما هم 
متأسفانه همین جور، در جاهای دیگر دهها برابر، صدها 
برابر دارد صرف این چیزها می شود. اینجا موظفید دیگر 
به ساده زیستی. یعنی خصوصیت حج این است که 
وقتی می خواهد تعلیم بدهد این جوری تعلیم می دهد 
یعنی باید این چند روز را شما این جور ساده زیستی 
داشته باشید این هم یک تعلیم است، سبک _ زندگی 
است. حضرت آیت ا... خامنه ای گفتند: در خود این سفر 
لحظه لحظه ها را قدر بدانید. بنده البته قباًل هم مکرر 
این را گفته ام، بازارگردی عیب است. عیب است به هر 
نّیتی بروید بازارگردی کنید، بگویید مثاًل، بهانه درست 
می کنیم دیگر، نه فالن مورد الزم است آدم باید، نه، الزم 
نیست. به جای اینکه بروید وقتتان را در آن بازارهای 
مشکل دار که حاال دیگر نمی خواهم من تعبیرات تندتری 
بکنم که واقعاً جای تعبیرات تندتر هست، به جای صرف 
وقت در آن بازارها و آن دکان گردی ها و مغازه گردی ها 
برای آن کسی که می خواهید سوغاتی بخرید، بروید دو 
رکعت نماز در مسجدالحرام بخوانید. دو رکعت نماز. 
بروید یک طواف دور کعبه بکنید برایش. بروید آنجا 
دعایش کنید. بروید نیم صفحه قرآن برایش بخوانید. 
سوغاتی واقعی این است. آن چیزی که شما در آنجا به 
عنوان سوغاتی تهیه می کنید که گران تر از جنس داخل 
هم هست، جنس داخل در موارد متعددی بسیار بهتر 
از آن هم هست، هم بهتر است، هم ارزانتر است، این را 
همین جا تهیه کنید. اگر می خواهید یک چیزی هدیه ای 
هم به کسی بدهید، هدیه خوب است، عیب ندارد، همین 
جا تهیه کنید، چرا آنجا تهیه می کنید؟ کمک کردِن به 
چه کسی؟ آن هم به چه قیمتی؟ با چه قیمت روحی و 

معنوی غیر از قیمت جیبی و مادی!

  امنیت زوار ایرانی را به جد مطالبه می کنم
حضرت آیت ا... خامنه ای بیان کردند : حج مظهر 
اتحاد امت اسالمی است. سعی کنیم این اتحاد به هم 
نخورد سعی کنید. ائمه )علیهم السالم( می رفتند در 
نماز جماعت پیش نمازی که در مسجدالحرام نماز 
می خواند شرکت می کردند، امام صادق می رفت شرکت 
می کرد. تعّمد داشت که شرکت کند. ببینند این برای 
چیست؟ ما این حرف ها را چرا یادمان می رود؟ مدام 
صدبار تکرار می کنیم باز یکی از آن طرف صدایش بلند 
می شود راجع به مساله ی شیعه و سنی و اختالفات و 
شکاف ها. چرا این کار را می کنند؟ چرا به سود دشمن 
کار می کنند؟ نمی دانند که انگلیس ها هنرشان ایجاد 
اختالف است و یکی از گسل ها و شکاف هایی که 
همیشه انگلیسی ها استفاده کرده اند شکاف بین شیعه 
و سنی بوده؟ حاال به تدریج دیگران هم یاد گرفتند و 
در این اندیشکده های آمریکا، اندیشکده های سیاسی 
.. مالحظه می کنید که می گویند بله فالن افراد  و.
شیعه اند، فالن جاها شیعه اند فالن جاها سّنی اند. به 
آنها هم رسیده شیعه و سنی! نکنید، برادرانه باهم 
زندگی کنید. بله اختالف نظر هست، در اعتقادات هم 
اختالف نظر هست در عقاید هم هست. اما اشتراک نظر 
هم هست. ما این همه مشترکات داریم این همه موارد 
اشتراک داریم. اینها را به کلی ندیده بگیریم برویم 
سراغ اختالفات؟ نگذارید، نگذارید. امام)ره( ممنوع 
کردند نماز جماعت را در داخل کاروان ها  و آن وقت 
گفتند نکنید، بروید در مسجد نماز بخوانید. این برای 
همان اتحاد است. این اتحاد را هرچه می توانید بیشتر 
کنید. رهبر معظم انقالب افزودند: یک وظائف سنگینی 
برعهده  دولت میزبان)حج( هست، مّکه که مال آنها 
َل بَْیٍت  نیست، مّکه مال همه  آحاد مردم است، »إِنَّ أَوَّ
ُوِضَع لِلنَّاس « برای مردم وضع شده »َسواًء الْعاِکُف فِیِه 
َو الْباِد« آن کسی که آنجا ساکن است، آن کسی که از 
بیرون می آید همه با هم یکسانند، مال همه است، مال 
این دولت که نیست. حاال یک دولتی باالخره در آنجا 
حاکمیت پیدا کرده و امور آنجا را به دست گرفته باید 
بر طبق مصلحت دنیای اسالم عمل کند، نه بر طبق 
مصلحت خودش. این چیزهایی که نقل کردند از 
افزایش بعضی از هزینه ها و امثال اینها اینها کارهایی 
است که باید تجدید نظر کنند وانگهی امنیت زّوار را 
باید حفظ کنند. بنده امنیت همه  زوار دنیای اسالم را و 
به طور ویژه امنیت زوار ایرانی را به جد مطالبه می کنم، 
موظفند که این امنیت را حفظ کنند و نگذارند که 

فجایع گذشته تکرار بشود. 

رهبر معظم انقالب در دیدار با کارگزاران حج: 

سراغ اختالفات شیعه و سنی نروید 
   حج مظهر اتحاد امت اسالمی است. سعی کنیم این اتحاد به هم نخورد

عمل به توصیه های 
رهبری عامل تسریع در 

پیشرفت کشور

دبیر شورای نگهبان با اشاره به سخنان 
رهبر انقالب در روز ۱۴خرداد گفت: عملیاتی 
شدن توصیه های مهم ایشان به سرعت 
حرکت انقالب در مسیر پیشرفت ایران 
اسالمی خواهد افزود. آیت ا... احمد جنتی 
با اشاره به بیانات رهبر انقالب اسالمی در 
سالروز ارتحال حضرت امام خمینی)ره( 
گفت: بحمدا... امسال در سالروز ارتحال 
حضرت امام خمینی)ره( با توجه به بهتر 
شدن وضعیت کشور به لحاظ شیوع ویروس 
کرونا، این امکان فراهم شد تا مراسم 
بزرگداشت حضرت امام)ره( با حضور 
دوست داران آن حضرت برگزار شود و مردم 
انقالبی در این مراسم از بیانات ارزشمند 
رهبر معظم انقالب بهره مند شوند. وی 
افزود: رهبر معظم انقالب همچون سال های 
گذشته در این مراسم به معرفی برخی وجوه 
شخصیتی، به ویژه ابعاد رهبری انقالب 
توسط حضرت امام خمینی)ره( پرداختند 
و حقیقتا سخنانی راهگشا ایراد فرمودند که 

جای تقدیر دارد. 

توافقات خوب در زمینه 
توسعه همه جانبه روابط 

ایران- هند

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به 
دیدارش با مشاور امنیت ملی هند گفت: 
مقامات عالی هند و آقای داوول نسبت 
به توهین به ساحت پیامبر اسالم کامال 
متاسف هستند و با فرد خاطی در دستگاه 
امنیتی برخورد جدی شده است. حسین 
امیرعبداللهیان پس از دیدار با مشاور 
امنیت ملی هند اظهار کرد: گفت وگوهای 
سازنده و مهمی امروز داشتیم. در جریان 
این دیدار نقشه راه همکاری آینده دو 
کشور بررسی شد. وی افزود: با توجه به 
اینکه قرن حاضر و آینده متعلق به قاره 
آسیاست و هند به عنوان قدرت نوظهور 
اقتصادی در منطقه ما مطرح است در 
زمینه توسعه همه جانبه اقتصادی و 
تجاری به موازات همکاری های سیاسی، 
فرهنگی و امنیتی و بین المللی توافق 
خوبی حاصل شد. وی درباره اهانت 
یک مقام حزبی هند به ساحت پیامبر 
اکرم)ص( هم گفت: از زبان مشاور امنیت 
ملی این مساله را به شفافیت شنیدم که 
مقامات عالی و ایشان نسبت به توهین 
متاسف هستند و با فرد خاطی در دستگاه 
امنیتی برخورد جدی شده و او برکنار شده 
و هند اجازه نمی دهد چنین اقداماتی در 
هند که مهد همزیستی مسالمت آمیز همه 

ادیان است رخ دهد. 

 بعید است قطعنامه ای 
 در شورای حکام 
به سرانجام برسد

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس گفت  که بعید 
است در شورای حکام قطعنامه ای علیه 
ایران به نتیجه برسد اما اگر این قطعنامه  هم 
رأی آورد جمهوری اسالمی ایران از برنامه 
هسته ای خود در چارچوب آژانس کوتاه 
نمی آید. شهریار حیدری در واکنش به ارائه 
پیش نویس قطعنامه علیه ایران به شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی توسط 
آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان گفت: ما 
بارها به آژانس اعالم کرده ایم که برنامه 
هسته ای ایران کامال شفاف است و آژانس 
هم این موضوع را تأیید کرد. آقای گروسی 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی هم 
در ایران به این موضوع اعتراف می کرد که 
برنامه هسته ای ایران در چارچوب آژانس 
بوده و انحرافی ندارد اما اینکه تحت البی 
صهیونیستی و عربی حرف خود را عوض 
می کند، موضوع دیگری است. وی افزود: 
ما بارها به آژانس و آقای گروسی تذکر 
داده ایم که واقعیات گزارش را ارائه دهد و 
ابهام ایجاد نکند. ابهامات هم متأثر از البی 
صهیونیست ها است. اینکه آقای گروسی به 
اسرائیل سفر کرده ادعای جمهوری اسالمی 
را ثابت می کند که آژانس متأثر از مسائل 
سیاسی و نه کارهای تخصصی و کارشناسی 

و راستی آزمایی کار می کند. 
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مجدد پرونده FATF در مجمع 
مخالفان دوباره فعال می  شوند؟ 
آرمان ملی: »این امکان وجود دارد که 
پرونده FATF در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام باز شود اما فعاًل مسکوت است.« همین 
یک جمله کفایت می کند تا بار دیگر بحث 
FATF به سر خط خبرها تبدیل شود. لوایحی 
که سرنوشتش به دست مجمع تشخیص 
مصلحت نظام سپرده شده بود و آنها هم بعد از 
ماجرای تحریم سپاه از سوی آمریکا و سپس 
شهادت سردار سلیمانی عمال از دستور کار 
خارجش کردند و با وجود اصرار دولت روحانی 
برای بررسی مجدد و تصویب این لوایح در 
مجمع، تکلیف پرونده در دولت قبل مشخص 
نشد و در دولت فعلی هم هنوز خبری از 

سرنوشت این پرونده نیست. 
 نظر دولت رئیسی 

 ابراهیــم رئـــیسی در زمان انتخابات 
FATF نداشت  موضع گیری منفی درباره 
اما، گمانه زنی ها حکایت از این داشت که او 
پس از رسیدن به کرســی ریاست جمهوری، 
به سمت حل و فصل پرونده اف ای تی اف 
در مجمع تشخیص برود. آنچنان که علی 
مطهری پیش بینی کرده بود؛ »در دولت 
اصولگرا حتما مساله FATF را هم حل خواهند 
کرد. یک سال و نیم قبل هم گفته بودم که اگر 
دولت آینده دولتی باشد که دست اصالح طلبان 
نباشد اینها خودشان مسائل را حل می کنند 
چون می بینند که اداره کشور نیاز به این 
توافقات دارد.« اما، به رغم عدم موضع گیری 
ابراهیم رئیسی، احمد وحیدی، وزیر کشور، 
در نشست تخصصی برنامه تحول راهبردی 
مبارزه با مواد مخدر گفته بود؛ »همین آقایان 
که FATF  را تشکیل داده اند و می گویند همه 
سیستم های بانکی در دست ماست، چرا مانع 
اقتصاد مواد مخدر نمی شوند. با مشاهده این 
روند، حق داریم به آنها بدبین باشیم؛ زیرا این 
افراد در بانک ها نفوذ دارند و کسانی هستند 
که در سازمان های تحت عنوان نظارت بر 
پولشویی و آنچه در پالرمو مصوب شده، عمل 
نمی کنند.« علی صالح آبادی، رئیس کل بانک 
مرکزی هم در یک گفت وگوی تلویزیونی با 
اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور در پی 
رشد صادرات نفتی و غیرنفتی کشور درباره 
عدم پیوستن به اف ای تی اف نیز گفته بود: این 
موضوع مانع جدی در شرایط تحریمی نیست، 

شرایط تحریم سازوکارهای خودش را دارد.  
چه   FATF مخالفان  و  موافقان   

می گویند؟
اما لوایح FATF مخالف و موافقانی دارد. 
سیدمحمد صدر، سیاستمدار اصالح طلب 
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو  و 
درخصوص آینده احتمالی اقتصاد ایران؛ 
بدون برجام و توافق با غرب، می گوید؛ »بدون 
 FATF دستیابی به توافق »برجام« و تصویب
در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمی توان 
امید داشت که مشکالت موجود اقتصادی در 
کشور، سر و سامان بگیرد.« مجید انصاری 
نیز از دیگر موافقان این لوایح در آذرماه سال 
گذشته در گفت وگویی گفته بود؛ »می گفتند 
اگر به FATF بپیوندیم کمک کردن به حزب ا... 
لبنان و نیروهای مستشاری در عراق سوریه 
مشکل می شود. در حالی که به وضوح مشخص 
شد اصال این موضوعات درست نیست و همه 
کشورها در قالب قوانین بین الملل کمک های 
برون مرزی با دولت های همسوی خود دارند.« 
 FATF احمد توکلی نیز که از مخالفان لوایح
است، درباره آن گفته است؛ »بنده مخالفم مگر 
اینکه به من ثابت شود که این پیوستن برای 
کشور فایده دارد. اگر چنین باشد نظرم عوض 
می شود؛ یعنی اگر دالیلی بیاورند که پیوستن 
به آن برای بهبود وضعیت مردم فایده دارد من 

نظرم عوض می شود.«
  بمب خبری منفجر شد

حال، بعد از ماه ها سکوت خبری درباره 
لوایح FATF، محمدرضا باهنر، عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، در واکنش به اینکه 
برخی از کارشناسان معتقدند که شرایط فعلی 
 FATF اقتصادی ناشی از بسته شدن پرونده
در مجمع و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه 
است، گفت: »خیر به این ترتیب نیست، البته 
پرونده FATF در به وجود آمدن شرایط فعلی 
اقتصادی، بی تأثیر نیست اما به این ترتیب 
نیست که همه چیز را به آن قفل کنیم. البته در 
حال حاضر در جریان FATF منتظر نظر نهایی 
دولت هستیم که دولت اعالم کند، چقدر 
FATF برایش مهم است و چقدر می تواند 
آن را مدیریت کند.« باهنر در پاسخ به اینکه 
بنابراین امکان باز شدن پرونده FATF در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد؟ 
خاطرنشان کرد: »بله این امکان وجود دارد که 
پرونده FATF باز شود اما فعاًل مسکوت است.« 
او پیش از این نیز گفته بود: »دولت قبل و 
موافقانFATF استداللی داشتند که درصورت 
FATF، به رغم وجود تحریم  پیوستن به 
روزنه هایی باز می ماند که ما بتوانیم با برخی 
کشورها  فارغ از تحریم های یکجانبه آمریکا 
برخی مبادالت را انجام دهیم.   ما در مجمع 
منتظر موضع رسمی دولت فعلی هستیم  که 
موضعش را مشخص  و اعالم کند که منافع 
پیوستن به FATF را بیشتر می داند یا مضرات 
آن را.« اما اظهارات باهنر بعد از ماه ها بی خبری 
از این پرونده، سیگنال امیدوارکننده ای برای 
باز شدن گره کور این پرونده است یا تنها باید 
در قامت یک اظهارنظر شخصی برداشت کرد؟ 

آرمان ملی – مطهره شفیعی: عزت ا... ضرغامی در دولت 
سیزدهم به عنوان وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
معرفی و مشغول به کار شد اما بیش از همه مدیریت او در 
صداوسیما در اذهان است. او از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام 
بود اما زمانی که سکاندار صداوسیما شد برنامه هایی  علیه برخی از 
دانشجویان پیرو خط امام در گذشته پخش شد. به یادماندنی ترین 
بخش ریاست ضرغامی بر صداوسیما به مقاطعی باز می گشت 
که اعتراف بازداشت شدگان سال ۸۸ را پخش کرد و البته پس از 
پایان حضور در جام جم سعی کرد به جبران آن عملکردها بپردازد 
به عنوان نمونه به دیدار محمدعلی ابطحی رفت که اعترافاتش از 
صداوسیما پخش شده بود. وقتی از ضرغامی درباره دیدار با ابطحی 
سوال شد، او پاسخ داد که »آقای ابطحی از دوستان قدیم ماست 
که از زمان وزارت ارشاد با هم محشور بودیم. ایشان چون شیرین و 
خوش مصاحبت است و یکی اگر مثل خودش کنارش بنشیند که 
راحت و بی دغدغه حرف بزند واقعا حرف هایش شنیدنی است.« او 
به این نکته هم اشاره داشت که: »آنهایی که آمدند گفت وگو کردند، 
خودشان می خواستند؛ مگر اینکه بعدا بگویند که نه یک جور دیگر 
بوده است. البته من خیلی کارهای دیگر در حوادث ۸۸ انجام دادم 
که درواقع تصمیم گیری های خودم بود. اینکه من آن اغتشاش زیر 

پل کالج را در عصر عاشورا نشان دادم، تصمیم خود من است.«

رویای حضور در پاستور
به هر حال ظاهرا  ضرغامی برنامه های دیگری برای سال های 
آینده در ذهن می پروراند. این موضوع از رفتارها و گفتارهای 
ضرغامی برداشت می شود، برنامه هایی مانند جلوس بر کرسی 
ریاست جمهوری! ضرغامی یک بار این مسیر را طی کرد اما در 
ابتدای راه متوقف شد چنانکه نامزد انتخابات ۱۴۰۰ شد اما توسط 
شورای نگهبان رد صالحیت شد. او ناامید نشده و عزم خود را برای 

انتخابات ۱۴۰۴ ریاست جمهوری جزم کرده است. 
آغاز وعده های انتخاباتی 

 نکته جالب اینکه وعده های انتخاباتی او از هم اکنون شروع شده 
به عنوان نمونه روز گذشته وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی در حاشیه جلسه هیات وزیران در جمع خبرنگاران، 
اظهار داشت: به دنبال گزارشی که از سفر به شهرهای شمالی 
کشور به ویژه کالردشت دادم، آقای رئیس جمهور دستوراتی 
صادر کردند که متأسفانه به علت کمبود اعتبارات تپه های باستانی 
که باید بعدا با اعتبارات مناسب مورد اکتشاف قرار گیرد اما االن 
سالیان دراز است که مانده اند و مردم در زمینه عرصه آن منطقه 
تاریخی و حریم آن مشکل جدی دارند و اجازه فعالیت عادی 
خود را در آن مناطق که زمین خودشان است، ندارند و به لحاظ 
قوانین میراث باید از آن مناطق حفاظت شود. وی افزود: دیروز 
مردم آنجا تجمعی داشتند و من هم با آن ها صحبت کردم و قرار 
شد که مطالبات آنان را به دولت منتقل کنم. در دولت هم تا حد 
زیادی تصویب شد که اگر قرار است آن منطقه در اختیار وزارت 
میراث باشد، ما اگر نمی توانیم زمین های مردم را بخریم، حداقل از 
زمین های مجاور که عمدتا در اختیار جنگل ها و مراتع است زمین 
معوض به مردم بدهیم که بروند کشاورزی و زندگی کنند. االن من 
وزیر میراث فرهنگی به درستی برای حفظ میراث فرهنگی در 

جاهایی به مردم ظلم می کنم. 
نزدیک به احمدی نژاد است

در طول سال های اخیر شباهت های زیادی بین احمدی نژاد و 
ضرغامی مشاهده شد که وعده اخیر وزیر میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری از آن جمله است. ضرغامی از واگذاری 
زمین به مردم کالردشت گفت و احمدی نژاد هم گفت: »مگر 

زمین کم داریم؟ اگر به هر خانواده ایرانی ۱۰۰۰مترمربع زمین 
بدهیم، دو میلیون هکتار زمین به مردم واگذار می شود و هر یک 
از این قطعه زمین ها را می توان به ۸۰۰ متر باغ و فضای سبز و 
۱۰۰ الی ۲۰۰ مترمربع بنای مسکونی تبدیل کرد. با این کار، 
هم مشکل مسکن مردم حل و هم فضای سبز ایجاد خواهد شد 
و در نتیجه، مردم نیز آسایش بیشتری می یابند.« این اولین 
سخنان رئیس جمهور احمدی نژاد درباره تکه تکه کردن زمین 
و واگذاری رایگان هزار متر باغ ویال به هر خانوار ایرانی در تیر 
سال 9۰ بود، سخنی که در همان زمان بسیاری آن را وعده ای 
عملی نشدنی می دانستند، رئیس جمهور وقت اما بی توجه به این 
انتقادها وعده داد که »این طرح تا پایان سال آماده و در ۱۰ الی 
۱۵ منطقه به طور آزمایشی اجرا شود.« ما از زمان اعالم این طرح 
تا یک سال بعد که احمدی نژاد بار دیگر وعده خود را در قالبی 
دیگر بیان کرد هیچ زمینی در راستای عملی کردن این وعده به 
مردم واگذار نشد. چه آنکه بنا به گفته رئیس جمهور وقت علت 
مسکوت ماندن یک ساله این وعده موضع گیری عده ای در مقابل 
این طرح با این مضمون که »تحول شهرسازی باعث افزایش 

جمعیت می شود« بود. 
البته ضرغامی بارها تالش کرد این شباهت ها را رد کند به 
عنوان نمونه گفته بود: »آقای احمدی نژاد حتماً اشکاالت اجرایی 
هم دارد. زمانی که رئیس سازمان صدا و سیما بودم با احمدی نژاد 
می دانید چقدر درگیر بودم؟ دعواهای ما را دفتر رهبری حل کرد. 
ما را مثل متهم نشاندند، جمع بندی کردند و گفتند ۵۰ درصد 
طرف احمدی نژاد حق است و ۵۰ درصد طرف ضرغامی.« در سال 
۱۴۰۰ هم از ضرغامی سوال شد می خواهید ادبیات تان شبیه آقای 
احمدی نژاد سال ۸۴ باشد؟ او گفت: »اصاًل احمدی نژاد شبیه من 
است؛ ضرغامی ضرغامیه؛ من ترسی ندارم.« البته نتوانست علقه 
خود به احمدی نژاد را پنهان کند چرا که گفت: »بسیاری از کسانی 
که با احمدی نژاد مخالفند، به خاطر کارهای خوب احمدی نژاد 
منتقد او هستند نه به خاطرکارهای بدش. شما فکر می کنید 
اگر آقای عباس آخوندی مخالف درجه یک آقای احمدی نژاد 
 است، به خاطر کارهای بد اوست؟ نه به خاطر کارهای خوب 

احمدی نژاد است.«

آرمان ملی-  حمید شجاعی: نشست شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی که از دوشنبه آغاز به کارکرده روزهای 
پایانی خود را سپری می کند. این در حالی است که طی این روزها 
رژیم صهیونیستی، آمریکا و اروپایی ها تحرکات مختلفی را در 
جهت ضدیت و مخالفت با برنامه هسته ای کشورمان رقم زدند 
که گزارش یکجانبه، جهت دار و تحت تاثیر فشارهای غربی ها و 
پس از آن پیش نویس قطعنامه  که روز سه شنبه از سوی آمریکا و 
تروئیکای اروپا ارائه شد را می توان بخشی از تحرکات و فعالیت های 
ضد ایرانی غربی ها قلمداد کرد. پیش نویسی که از ایران خواسته به 
سواالت باقی مانده آژانس درباره ذرات اورانیوم پیدا شده در سه 
مکان هسته ای توضیح دهد. هر چند که ایران بارها به سئواالت 
آژانس در مورد مسائل مختلف پاسخ داده است و این بار به وضوح 
مشخص است که آژانس در پی تحریکات رژیم صهیونیستی و 
غربی ها رویکردهای یکجانبه نگر و نادرستی نسبت به ایران داشته و 
مجددا پرونده ایران را در نشست شورای حکام مطرح کرده و از آن 
بدتر غربی ها به دنبال صدور قطعنامه علیه ایران برای اعمال فشار 

به کشورمان هستند. 
  ایران هیچ فعالیت هسته ای پنهانی ندارند

رئیس سازمان انرژی اتمی در رابطه با نشست شورای حکام و 
صدور قطعنامه علیه کشورمان اظهار داشت: این حرکت اخیری 
که سه کشور اروپایی و آمریکایی انجام داده اند و ارائه پیش نویس 
قطعنامه علیه ایران، یک حرکت سیاسی در راستای سیاست فشار 
حداکثری است که اهداف اصلی آن با پشتوانه فکری و  هدایت 
رژیم صهیونیستی است. رئیس سازمان انرژی اتمی عنوان کرد: 
ایران ماه ها مذاکره کرده و متن توافق تمام شده و در بحث تحریم ها 
مطالب گفت وگو شده است، اکنون رژیم صهیونیستی با عملیات 
تروریستی و تخریبی و با زیاده گویی و یاوه گویی کشور را تهدید 
می کند که اگر دیپلماسی برنامه هسته ای ایران را متوقف نکند 
ما متوقف می کنیم. مگر قانون جنگل است. وی بیان کرد: ایران 
هیچ فعالیت هسته ای پنهان و نانوشته ای ندارد. هیچ سایت و 
فعالیت معرفی نشده ای وجود ندارد، این اسناد کذایی است. این 

یک حرکت سیاسی در تداوم فشار حداکثری است ایران حداکثر 
همکاری را با آژانس داشته است. رئیس سازمان انرژی اتمی یادآور 
شد: برای ما مشخص شده که این یک حرکت سیاسی است در 
تداوم همان سیاست فشار حداکثری، اما جمهوری اسالمی ایران 
هیچ چیز پنهانی ندارد حداکثر همکاری را با آژانس دارد اگر ریاضی 
نمی فهمند واقعاً دیگر ما چیزی نمی دانیم. ما دو تا سه درصد 
فعالیت هسته ای جهان را داریم حدود ۲۵درصد بازرسی ها را از 
ما انجام می دهند. اسالمی تصریح کرد: برجام برای رفع همه این 
اتهامات بود. اگر قرار باشد بازگشت به برجام باشد، این اتهامات که 
یکبار برطرف شده بود برای چه باز هم آن را مطرح می کنند؟ این 

یک عملیات روانی و فشار بر ملت ایران است. 
  قطع فعالیت دوربین های فراپادمانی

سازمان انرژی اتمی با صدور بیانیه ای از قطع فعالیت  دوربین های 
فراپادمانی دستگاه اندازه گیری بر خط سطح غنا OLEMو فلومتر 
آژانس در ایران خبر داد. بر اساس آنچه در این بیانیه آمده است؛ 
جمهوری اسالمی ایران تاکنون همکاری های گسترده ای با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی داشته است که متأسفانه آژانس بدون اینکه 
در نظر داشته باشد که این همکاری ها ناشی از ُحسن نیت ایران 
است نه تنها قدردان این همکاری ها نبوده بلکه به نوعی آن را وظیفه 
ایران نیز تلقی کرده است؛ به همین دلیل تصمیم گرفته شد از امروز 
فعالیت  دوربین های فراپادمانی دستگاه اندازه گیری بر خط سطح 
غنا OLEM و فلومتر آژانس قطع شود که دستور آن به مسئولین 
مربوطه داده شده است. البته بیش از ۸۰ درصد از دوربین های 
موجود آژانس دوربین های پادمانی هستند که کمافی السابق فعالیت 
این دوربین ها ادامه خواهد یافت. سخنگوی سازمان انرژی اتمی نیز 
در این خصوص بیان کرد:  کشورهای غربی به خصوص سه کشور 
اروپایی و آمریکا تحرکاتی علیه کشور ما آغاز کرده اند لذا تصمیم بر 
این شد تا بخشی از همکاری های فراتر از پادمان که جزو تعهدات ما 

نبود و بر مبنای حسن نیت انجام می شد، متوقف شود. 
  بیانیه تروئیکای اروپا

تروئیکای اروپایی با قرائت بیانیه  ای در جلسه شورای حکام 

آژانس بین المللی انرژی اتمی خواستار همکاری کامل ایران 
با آژانس اتمی شد. در این بیانیه آمده است: ما عمیقا نگران 
پیشرفت های هسته ای مداوم ایران که در اسناد مدیرکل گزارش 
شده، هستیم. در نتیجه فعالیت های هسته ای مغایر با برجام ایران 
در بیش از سه سال اخیر، برنامه هسته ای این کشور حال از گذشته 
نیز پیشرفته تر شده است. این مساله امنیت بین المللی را تهدید و 
خطر تضعیف رژیم عدم اشاعه هسته ای جهانی را ایجاد می کند. 
در بخشی از این بیانیه آمده است: هیچ یک از این فعالیت ها توجیه 
غیرنظامی معتبری در ایران ندارند. پیشرفت های هسته ای ایران 
نه تنها خطرناک و غیرقانونی است بلکه خطر فروپاشی توافقی 
که با کمک یکدیگر و با دقت برای احیای برجام نوشته شده بود 
را ایجاد می کنند. تداوم تحقیقات و توسعه و استفاده گسترده از 
سانتریفیوژهای پیشرفته به طور دائم توانایی های غنی سازی ایران 

را تقویت خواهند کرد. 
  سوءاستفاده از حسن نیت ایران به نفع هیچ کس نیست!

نشست شورای حکام آژانس در حال برگزاری است و سه کشور 
اروپایی آلمان، انگلیس و فرانسه در کنار آمریکا از ارائه قطعنامه ای 
علیه ایران به شورای حکام خبر داده اند. در این راستا چند نکته در 
این خصوص قابل توجه است: ادعای درخواست غیر برجامی ایران، 
خالف واقع و به دور از منطق مذاکراتی است که از آبان ماه ۱۴۰۰ 
میان ایران و گروه ۱+۴ آغاز شده است. مانع اصلی به نتیجه نرسیدن 
مذاکرات، تحریم هایی است که به اعتراف ترامپ مانند مین بر سر 
مسیر بازگشت دولت آمریکا به برجام کار گذاشته شده و طبعا ایران 
دعواهای داخلی آمریکا نیست.  کشورهای اروپایی در حالی مدعی 
پایبندی به برجام و لزوم اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ هستند که مزورانه 
هیچ قدمی برای عمل به تعهدات برجامی برنداشته اند. از نظر ایران 
به شرط تعهد غربی ها به انجام تعهداتشان، قاعده برجام یعنی 
محدودیت هسته ای در برابر رفع تحریم ها همچنان می تواند پابرجا 
بماند. متأسفانه آژانس با وجود همکاری بی سابقه ایران قصد ندارد 
از رویه سیاسی خود دست بردارد. تداوم این رویه نه تنها موجب 
تنزل بیشتر اعتبار این نهاد می شود، بلکه قطعا بر تداوم همکاری 
ایران با آژانس به صورت جدی اثرگذار خواهد بود. امروز و از ساعاتی 
پیش، تهران به دلیل تداوم این رفتارها از سوی آژانس و کشورهای 
غربی، از حذف ۲ دوربین از دوربین های نظارتی آژانس در ایران خبر 
داد و اطالعات رسیده به »نورنیوز« حاکی است که اقدامات دیگری 
نیز در این چارچوب در حال برنامه ریزی است. به صورت طبیعی 
مسئولیت شرایطی که در آینده ایجاد خواهد شد مستقیما متوجه 

شخص آقای گروسی است. 

دزدی از صندوق امانات مردم حادثه عجیبی بود. دادستان تهران 
با بیان اینکه مطالبه جدی دستگاه قضائی از بانک ها این است که 
نسبت به ایجاد امکانات الزم و توجه به امور حفاظتی و خصوصا به 
کارگیری نگهبان ورود جدی داشته باشند، گفت: ارزش دارد که 
برای هر بانک دو نگهبان در نظر گرفته شود. علی صالحی دادستان 
تهران در نشست »ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 
دادگستری استان تهران« با اشاره به مشکالتی که در حوزه نظام  
بانکی و بانک  مرکزی وجود دارد و راهکارهای رفع آن ها گفت: یکی 
از مهم ترین موانع عدم تخصیص تسهیالت به امور مالی بر خالف 
تکالیف قانونی مبنی بر تخصیص ۸۰درصد تسهیالت به این بخش 
و اقدام بر خالف قانون توسط بانک هاست. وی بیان کرد: در واقع 
سرمایه گذاری بانک ها در قالب شرکت های وابسته، تملک کارخانه ها 
و شرکت ها به عنوان وثیقه و عدم اداره صحیح کارگاه ها و در نتیجه 

تعطیلی آن و ضربه به اشتغال از دیگر موانع محسوب می شود. 

 
 برای هر بانک 

 دو نگهبان در نظر
 گرفته شود

 بند تسبیح گفت وگو
 میان جریان های سیاسی 

پاره شده است

  
 فاصله 

 بین شعار تا عمل بسیار
 زیاد است 

بسیاری از دلسوزان هر دو جناح کشور در این روزها 
توصیه هایی به رئیس جمهور دارند. فعال سیاسی اصولگرا 
در مورد مطرح شدن مجدد موضوع تغییر کابینه و اینکه آیا 
تغییرات کابینه به حل مشکل اقتصادی کمک کند، گفت: 
یکی از مشکالت اساسی دولت های گذشته و حال این است 
که فاصله بین شعار و گفتار نسبت به عمل بسیار زیاد است 
لذا افرادی با تفکرهای خاص و بدون در نظر گرفتن اهداف 
و برنامه های استراتژیک منصوب می شوند که این افراد شاید 
باسواد باشند اما قدرتمند نیستند و خیلی زود تحت الشعاع 
مسائل جناحی و سیاسی قرار می گیرند و خروجی عملکرد آنان 
بدون نتیجه خواهد بود. حسن بیادی افزود: رئیس جمهور باید 
باور داشته باشد که بسیاری از نیروهای مجرب و متعهد وجود 
دارند که به راحتی و بدون دغدغه های سیاسی می توان از وجود 

آنان بهره های خوبی برد. 

وحدت نیاز امروز جامعه است. یک فعال سیاسی اصالح طلب 
گفت: بند تسبیحی که باید جریان های سیاسی را با هم بنشاند، 
پاره شده است و کمتر کسی وارد این عرصه می شود که بخواهد 
حرف دیگری را بفهمد. به اعتقاد من آقای خاتمی می تواند حلقه 
وصل این موضوع باشد. اشرف بروجردی در پاسخ به این سوال 
که چرا موضوع گفت وگو و آشتی ملی که چندین سال پیش 
توسط رئیس دولت اصالحات مطرح شده بود به نتیجه نرسید، 
گفت: اگر سیاست هایی که آن زمان آقای خاتمی طراحی کردند 
اجرایی می شد، وضع بسیار بهتر بود. زیرا او هم قائل به آزادی 
و هم قائل به گفت وگو بود. در حوزه سیاست خارجی قائل به 
حفظ منافع بود. وی تصریح کرد: وقتی ایشان بحث گفت وگوی 
تمدن ها را در سازمان ملل مطرح کرد، دنیا به پیش او سر تعظیم 
فرود آورد. طرح او مصوب سازمان ملل شد. همه آن کشورها 

مراکز گفت وگوی تمدن ها را راه انداختند. 

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

 برجام در نماي دور؛
-دوربین های فراپادماني قطع شد

سیدجالل ساداتیان در گفت وگو با »آرمان ملی«: 
آژانس چالش ثانویه ایران است
 آژانس فعال ابزار عملیاتی علیه ایران ندارد

آرمــان ملـی- علیرضـا 
پورحسین: سخنگوی سازمان 
انرژی اتمی ایران روز گذشته گفته 
است که ۸۰ درصد از دوربین  های 
موجود آژانس دوربین های پادمانی هستند که ما 
متعهد به پادمان هستیم و آن دوربین ها کماکان 
فعالیت خود را ادامه می دهند و دوربین  هایی که قرار 
است فعالیت شان قطع شود مربوط به دوربین های 
فراپادمانی است که اطالعاتی را ضبط می کردند که 
بعدا قابل استفاده برای آژانس بود. ایران دیگر این 
اطالعات را در اختیار آژانس نمی گذارد تا شاید با 
این اقدامات، به خودشان آمده و روش و منش خود 
را تغییر دهند زیرا با این رویکرد نمی توانند انتظار 
داشته باشند که ایران در قبال عدم همکاری و نیت 
بدشان همکاری گسترده داشته باشد. این اظهارات 
در حالی مطرح می شود که آژانس بین المللی انرژی 
اتمی از چندی پیش فعالیت های خود را علیه ایران 
آغاز کرده و تالش می کند تا یک اجماع جهانی 
علیه ایران ایجاد کند. در راستای بررسی این مساله 
»آرمان ملی« گفت وگویی با سیدجالل ساداتیان، 
سفیر پیشین ایران در بریتانیا داشته است که در 

ادامه می خوانید:
  اختالفات اخیر ایران و آژانس بین المللی 

انرژی اتمی را چگونه ارزیابی می کنید؟
در این برهه زمانی باید توجه داشت که اختالفات 
ایران و آژانس یک چالش ثانویه است زیرا آژانس در 
حال حاضر ابزار قوی در دست ندارد. بدین شکل که 
بیشتر فشار محیطی و تبلیغاتی را امروز می خواهد 
علیه ایران بیشتر کند. قطعنامه شورای حکام در 
آینده ممکن است پرونده ایران را به شورای امنیت 
ببرد اما در این برهه زمانی شورای امنیت یکدست 
نیست و قطعنامه علیه ایران وتو خواهد شد. به همین 
علت می توان گفت که آژانس امروز ابزار عملیاتی علیه 
ایران ندارد و صرفا می خواهد فضا را علیه ایران بسازد. 
 ممکن است از طریق اسنپ بک اقدامی 

علیه ایران صورت گیرد؟
آژانس بین المللی انرژی اتمی در مراحل بعد 
اگر فضا را متشنج کند، در این میان ممکن است 
اروپایی ها با ایران یک اتمام حجت داشته باشند و 
در صورت اینکه نتیجه ای در جلسات شورای حل 
اختالف به دست نیاید، پس از آن شاید به سراغ 
اسنپ بک رفته و قطعنامه های شورای امنیت را 
علیه ایران بازگردانند. در چنین شرایطی رقابت باز 
هم میان طرفین بیشتر می شود و مشخصا ایران نیز 
مقابله می کند و کلیه دوربین ها را ممکن است جمع 
آوری کند. این حالت تقابل ایران با آژانس ممکن 
است در آینده با اما و اگرهایی تشدید شود اما در حال 
حاضر صرفا یک قطعنامه تذکری علیه ایران صادر 
می شود. باید منتظر ماند و واکنش ها را در قبال این 
رفتارها مشاهده کرد. در این میان شاهد بودیم که 
قطری ها نیز برای آرام کردن فضا اظهارنظر می کنند 
اما هنوز جزئیات و پشت پرده ها مشخص نیست. 
مشخصا امروز میانجی هایی همچون قطر، عراق و 
عمان فعال هستند اما نتیجه ای حاصل نشده است. 
در چنین شرایطی امیدی نیست تا برجام احیا شود 
و شاید فضا در عرصه سیاسی متشنج تر شود. باید 
اقدامات عملی تر برای حل اختالف انجام شود تا از 
این فضا بتوان فاصله گرفت و به سمت احیای برجام 
گام برداشت. غرب باید در این خصوص مشخصا 

متفاوت عمل کند. 
آیا  اخیر  روزهای  تنش های  وجود  با   
همچنان امکانی برای احیای برجام وجود 

دارد؟
امروز به نقطه ای رسیده ایم که یک رقابت سخت 
میان موافقین و مخالفین احیای برجام رخ داده است. 
آقای مورا و امیر قطر به تهران آمدند و همچنین 
سفری که آقای رئیسی به عمان کرد در راستای 
احیای برجام بود اما نقطه مقابل این ماجرا اسراییل 
است که همه تالش خود را به کار گرفته تا برجام 
به نتیجه نرسد. در تهران ترور انجام می  دهند، به 
مواضع ایران در سوریه حمله کردند و از سوی دیگر 
در آمریکا 66 سناتور را وادار کردند که بیانیه صادر 
کنند تا سپاه از لیست FTO خارج نشود. در واقع 
اسراییل همه تالش خود را به کار گرفته است تا 
مساله برجام به سرانجام نرسد. از طرف دیگر اخیرا 
رابرت مالی و همچنین وزیر خارجه آمریکا اظهارات 
منفی داشت که برجام به نتیجه نمی  رسد. در نتیجه 
دو جناح مخالف و موافق برجام به شدت در تکاپو 
هستند. به تازگی مدیر آژانس گفته است که ایران 
۱۸ برابر توافق برجام اورانیوم غنی شده دارد. از سوی 
دیگر ایران طبق مصوبه مجلس فیلم  های ضبط شده 
از فعالیت  های هسته  ای ایران را به آژانس نمی  دهد. 
همچنین دبیر کل آژانس تا امروز چندین بار به 
تهران آمده است و بار آخر هم با نارضایتی بازگشت. 
با این شرایط احتماال آژانس گزارش منفی به شورای 
حکام ارائه می  دهد. به زودی هم بیانیه هایی علیه 
ایران صادر خواهد شد تا در عرصه سیاسی ایران را 
تحت فشار قرار دهند. اگر شورای حکام ایران را تحت 
فشار بیشتر قرار دهد این احتمال وجود دارد که 
مجددا پرونده ایران در آینده به شورای امنیت برود 
که در این صورت ممکن است دو اتفاق روی دهد. 
امکان دارد در این شرایط شورای امنیت قطعنامه 
جدیدی علیه ایران به تصویب برساند، ولی بعید است 
این تالش به جایی برسد زیرا روسیه و چین به لحاظ 
روابطی که با ایران دارند حتما مقاومت می  کنند و 
اجازه صدور قطعنامه را نخواهند داد. از سوی دیگر 
روسیه به دلیل رقابتی که امروز با غرب و آمریکا دارد 

ممکن است در مقابل این ماجرا ایستادگی کند. 

وعده های انتخاباتی ۱۴۰۴ از حاال شروع شد

احمدی نژاد رفت؛ نوبت ضرغامی شد
    وزیر میراث فرهنگی: به مردم کالردشت زمین می دهیم
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 آرمان ملــی- المیرابابایی:  رقابت بیــن وزارت صمت و 
بورسی ها بر سر مدیریت تنظیم بازار خودرو باال گرفته و هر کدام 
ساز خود را می زنند. این وسط هم نه تنها مردم منتفع نمی شوند، 
بلکه رویای آنها برای کاهش قیمت ها نیز نقش برآب می شــود. 
وزارت صمت ســعی دارد تصدی گــری خود در بــازار را حفظ 
کند و خود قیمت بازار را کنترل کند. در ســوی دیگر میدان اما 
خودروسازها تالش دارند تا با ورود به بورس بتوانند نقش جدیدی 
از بازار خودرو را تصاحب کنند و با قیمت گذاری انحصاری برای 
خود و در شرایطی غیر رقابتی بتوانند سود حاصله را با مهندسی 
عرضه به  دست آورند و به بیانی دیگر خودروسازها تالش دارند 
حاشیه سود هنگفتی نصیب شان شود و  گویا تنها چیزی که نه 
تولیدکننده و نه وزارت صمت به عنوان سازمان متولی دغدغه آن 
را ندارند بحث کیفیت و قیمت مناسب است که دودش به چشم 

مصرف کننده بینوا می رود.  
حال مشخص نیســت این دومینوی تعارضات به همین جا 
ختم می شــود یا مجددا دور دیگری از اظهارات جدید پیرامون 
این موضوع شــکل می گیرد که هر دو طرف سعی کنند قدرت 
نمایی بیشتری به خرج دهند تا از آب گل آلود بازار خودرو ماهی 

بیشتری نصیب خود کنند.      
  مردم مجبورند خودروهای  داخلی را بخرند

محمدرضا چراغی کارشــناس بــورس کاال در این خصوص 
به »آرمان ملی« گفت: این بار اول نیســت که بورس کاال اعالم 
می کند که خودروســازها نمی توانند ورود به بورس کنند بلکه 
این فرآیند تکــراری موافقت و مخالفت همواره وجود داشــته و 
دارد، اما مساله اصلی این است که چرا اصال باید خودرو در بورس 
عرضه شود؟ هدف از عرضه چیســت؟ چگونه است که هرجا به 
مشکل برمی خورند به ذکر نمونه از کشورهای اروپایی می آورند 

درحالی که نمی بینند که هیچ کدام از کشورهای دنیا پای خودرو 
را به بورس نمی کشاند. 

این کارشناس بورس بیان کرد: اگر قرار است برای بازار خودرو 
کاری شــود بهتر اســت با ایجاد کردن بازار رقابتی و آزاد کردن 
واردات خودرو به خودوســازان داخلی که سال هاســت به خود 
تکانی نداده و تغییری در کیفیت محصوالت شان نداده اند تحرکی 
وارد کرده تا شاهد مرگ و میر بی رویه در جاده های کشور نباشیم. 
چراغی تاکید کرد: عرضه خودرو در بورس کاال به نفع مردم نیست 
این درحالی است که عرضه خودرو در بورس برای خودروسازان 
منفعت دارد و از طرف دیگر خروج خــودرو از بورس کاال به نفع 
وزارت صمت اســت این وسط تنها مســاله ای که مغفول مانده 
است قیمت وکیفیت خودروهاست. این کارشناس بورس ادامه 
داد: زمانی بازار تنظیم می شــود و به نفع مصرف کننده است که 
شرایط بازار رقابتی فراهم شود و واردات خودرو آزاد شود تا مردم 
مجبور به خرید خودروهای بی کیفیت داخل نباشند گذشته از آن 
خودروسازان بارها اعالم داشته اند که زیان ده هستند سوال اصلی 
اینجاســت که اگر  زیان می دهید پس تعطیل کنید تا هم مردم 
سوار خودروهای ایمن و خارجی بشوند بنابراین عرضه خودرو در 

بورس قطعا به نفع مردم و تنظیم این بازار نخواهد بود. 
  بازار واقعی از دست رفت

فردین آقابزرگی دیگر کارشناس حوزه بورس اما نظری متفاوت 
دارد و دراین خصوص به »آرمان ملی« گفت: ورود خودرو به بورس 
موجب از میان برداشته شــدن اختالف فروش قیمت خودرو در 
بازار آزاد و کارخانه شده و قادر خواهد بود قیمت ها را کاهش دهد، 
چراکه خودرو در بازار واقعی به فروش می رفت و می توانست به 
قیمت واقعی اش نزدیک تر شود. این کارشناس بیان کرد: در هیچ 
جای دنیا نداریم که مردم خودرویی که هنوز به دستشان نرسیده 

را در نوبت قرار بدهند و پول آن را جلوتر پرداخت کنند، بلکه ابتدا 
محصول را دریافت می کنند سپس اقساط بندی می کنند لذا ورود 
خودرو به بورس می توانســت یکی از راهکارهای ایجاد شفافیت 
باشد که قیمت واقعی به دست مصرف کننده برسد که متأسفانه 
با تعلیق از ســوی وزارت صمت مجددا بازار خودرو به رویه قبلی 
خود برمی گردد و با مشکالتی که از قبل داشت دست و پنجه نرم 
می کند همه ما یادمان می آید که چندسال پیش مردم پراید ۵۰ 
میلیونی را گران می دانستند، امروز همان پراید را ۲۰۰ میلیون 

می خرند این درحالی است که قیمت دالر کاهشی بوده است. 
   قرار بر این بود که قرعه کشی حذف شود

  نایب رئیس اول کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اســالمی دراین باره گفت: در حال حاضر توقف عرضه در بورس 
کاال، ظرفیت پیگیری ندارد. زیرا خودرو بــه میزان کافی وجود 
ندارد همچنین قرار بر این بود که قرعه کشی حذف شود و تمام 
خودروها در بورس کاال عرضه و سقف قیمتی برای آن تعیین شود 

تا بازار خودرو، مدیریت شود. 
 تاثیر عرضه خودرو در بورس بر بازار 

چندی پیش فربد زاوه کارشــناس صنعت خودرو گفته بود: 
عرضه خودرو در بورس تاثیری در قیمت نخواهد داشــت و فقط 
یک فرآیند به خرید خودرو اضافه خواهد شد که این فرآیند غیر 
عادی بوده و مساله اینجاست که مردم معمولی با این فرآیند آشنا 
نیستند. من معتقدم عرضه خودرو در بورس یک عملیات بیهوده 
خواهد بود. متأسفانه ما حاضر نیستیم که بپذیریم قیمت خودرو 
در بازار آزاد در این محدوده های فعلی قــرار دارد و چون حاضر 
نیستیم این واقعیت را بپذیریم طرح های عجیب و غریبی را ارائه 

می دهیم و می خواهیم بر پایه آن بازار را مدیریت کنیم.  
عرضه خودرو در بورس نیز یکی از طرح هایی اســت که ارائه 
شــده و مزیتی را برای ما به همراه نخواهد داشت. عرضه خودرو 
در بورس سبب رسیدن قیمت  کارخانه به قیمت بازار نمی شود 
و فقط در این میان مردم اعتمادشان را نسبت به بورس بیشتر از 

قبل از دست خواهند داد. 
حمیدرضا حیدری، رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران مشهد 
معتقد بود: عرضه خودرو در بورس نمی تواند باعث کاهش معنادار 
فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار شود و حل این موضوع به عرضه 
محصول متناسب با تقاضای مصرف کننده بستگی دارد، بنابراین 
اگر میزان محصوالتی که روانه بازار می شوند کافی نباشد، عرضه 
در بورس نیز نمی تواند باعث کاهش قیمت خودرو شــود. عماد 
جعفری، کارشناس صنعت خودرو معتقد است که با عرضه خودرو 
در بورس کاال، قیمت کارخانه کاهش نمی یابد، اما فاصله قیمتی 
بین بازار و کارخانه ممکن است کم می شود . البته این موضوع، به 
شرط عرضه خودروساز است بنابراین اگر محصوالت به صورت 
محدود عرضه شوند، ممکن اســت حتی قیمت ها باالتر نیز برود 
اما اگر به تعداد قابل توجهی عرضه شــوند، امکان کاهش قیمت 

وجود دارد. 

گــزارش

بنگاه ها
 همزمان با اعالم محدودیت های تامین برق؛ 
بازار سیمان به سمت التهاب می رود

آرمان ملی: با اعــالم محدودیت های برقی 
برای صنایع سیمانی شــاهد افزایش تقاضای 
خرید در بورس کاال هستیم که با هدف تامین 
نیاز قبل از افزایش قیمت های ناشی از کاهش 
تولید صورت می گیرد موضوعی که دبیر انجمن 
ســیمان با تایید این موضوع می گوید: قیمت 
ســیمان در بورس کاال رقابتی شده است و اگر 
این روند ادامه داشــته باشــد به نظر می رسد 
قیمت  ســیمان از هفته های آتی در استان های 
پرمصرف افزایش پیدا کند. عبدالرضا شــیخان 
با اشاره به وضعیت بازار ســیمان بعد از اعمال 
محدودیت های مصرف بــرق در صنایع، گفت: 
بازار سیمان پیش از اعمال محدودیت در مصرف 
برق ملتهب نبود و شــرایط آرامی را پشت سر 
می گذراند اما بعد از اجرای بخشنامه محدودیت 
مصرف برق در صنایع سیمان و فوالد؛ متقاضیان 
سیمان برای خرید این محصول به بورس کاال 
هجوم آوردند و قیمت ســیمان افزایشی شد. 
وی با بیان اینکه تبعات افزایش نرخ ســیمان 
در بورس کاال بر نرخ ایــن محصول در بازار آزاد 
تاثیر می گذارد، افزود: قیمت سیمان در بورس 
کاال رقابتی شــده اســت و اگر این روند ادامه 
داشته باشد به نظر می رســد قیمت  سیمان از 
هفته های آتی در استان های پرمصرف افزایش 
پیدا کند. به گفته دبیر انجمن صنفی کارفرمایان 
صنعت سیمان؛ کارخانجات ســیمان با توجه 
به نیاز چندین مگاوات بــرق خریداری کردند 
و کارخانجــات می توانند در شــرایط بحرانی 
حدود ۳۰ درصد مصرف خود را مدیریت کنند. 
این فعال اقتصادی ادامه داد: اگر خواهان ادامه 
روند تولید، کاهش التهاب بازار و افزایش عرضه 
سیمان در بورس کاال هســتیم بهتر است که 
7۰ درصد تقاضای خریداری شده برق از سوی 
کارخانجات سیمان به آنها تخصیص داده شود، 
اما به نظر می رســد این مهم قابلیت اجرا شدن 
ندارد.شــیخان با بیان اینکه کوره های سیمان 
به حداقل برق نیــاز دارند و نمی تــوان آنها را 
خاموش و روشن کرد، افزود: ترتیب خاموش و 
روشن کردن کوره ها مشخص است و نمی توان 
به صورت دفعــی آنها را خاموش کــرد، چراکه 
آجرهای نسوز آن ریزش می کنند و از آنجایی که 
بخشی از آجرهایی نسوز گران و وارداتی است به 
کارخانه ها آسیب های جدی وارد می شود. وی 
با اشاره به پیشنهاد انجمن سیمان برای تقلیل 
تبعات کاهش ساعت برق مصرفی کارخانه ها، 
گفت: برق منطقه در روز ســاعت اســتفاده از 
برق را برای کارخانه ها مشــخص کند و اجازه 
فعالیت در شب را به صورت ۱۰۰ درصد به آنها 
بدهد تا کارخانه هــا بتوانند کلینکرهایی تولید 
شده را سایش و در سیلوها بریزند تا متقاضیان 
خرید سیمان بتوانند صبح سیمان را از سیلوها 
برداشت کنند. اما متأسفانه این هماهنگی ایجاد 
نمی شــود که اگر می شــد می توانستیم شاهد 

بسیاری از التهاب های موجود در بازار نباشیم. 

بازار سرمایه
 با رشد ۴ هزار واحدی شاخص؛ 

بورس باالخره صعودی شد
آرمان ملی: بازار سرمایه روز گذشته پس 
از چند روز نوســان شــدید و فرو رفتن در فاز 
اصالحی به روند صعود بازگشــت، به گونه ای 
که شاخص کل با رشــد بیش از ۴ هزار واحدی 
در کانال یک میلیــون و ۵۲۰ هزار واحدی قرار 
گرفت.  بر اساس این گزارش در معامالت دیروز 
بازار سرمایه ۱۲۸ هزار معامله به ارزش 6۰ هزار 
و 97۵ میلیارد ریال داد و ســتد شد و شاخص 
کل با ۴9۱۲ واحد افزایش در رقم یک میلیون و 
۵۲۰ هزار واحد ایستاد، همچنین شاخص کل 
با معیار هم وزن هم ۲۳۳۵ واحد افزایش یافت 
و رقم ۴۲۱ هزار و ۴۰۱ واحــد را ثبت کرد. در 
معامالت دیروز نمادهای، کشتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران، سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، 
ملی صنایع مس ایران، پلی -  پروپیلن جم-  جم 
پیلن، مبین انرژی خلیــج فارس، پاالیش نفت 
بندرعباس و پاالیش نفت تهران نسبت به سایر 
نمادها بیش ترین تأثیر مثبــت را روی بورس 
گذاشتند.  الزم به ذکر است در معامالت دیروز 
حقوقی ها حدود ۲۵۰میلیارد تومان وارد بازار 
سهام کردند. ارزش کل معامالت خرد سه هزار 
و ۲۵۰میلیــارد تومان بود، اشــخاص حقوقی 
۲۸درصد یعنــی 9۲۰میلیارد تومان ســهام 
خریدند و مازاد خریدشان هشت درصد از کل 
معامالت شــد. بیشــترین تزریق پول حقوقی 
به بورس و فرابورس در ســه گــروه »بانک ها و 
مؤسســات اعتباری«، »محصوالت شیمیایی« 
و »فرآورده های نفتی« رقم خورد در حالی که 
برآیند معامالت گروه های »ســایر محصوالت 
کانی غیرفلزی« و »استخراج زغال سنگ« به نفع 
حقیقی ها تمام شد. سه نماد »وبملت«، »فملی« 
و »سامان« لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی 
را به خود اختصاص دادند، توجه حقیقی ها نیز 
بیشتر به »کایزد«، »فوالد« و »ددانا« معطوف 
بود. از سوی دیگر در بازار فرابورس روز گذشته 
وضعیت مشابهی حاکم بود به طوری که  در این 
بازار ۲۵۴ هزار معامله به ارزش ۵۳ هزار و 6۴۲ 
میلیارد ریال انجام شد و شاخص کل فرابورس 
با ۱۰۸ واحد افزایش در رقــم ۲۰ هزار و 9۴6 
واحد ایستاد. گفتنی اســت در معامالت دیروز 
فرابورس نمادهای بیمه پاسارگاد، پتروشیمی 
زاگرس، پتروشیمی تندگویان، داروسازی دانا، 
ذغال سنگ تروده طبس، بیمه اتکایی ایرانیان و 
پویازرکان آبدره نسبت به سایر نمادها بیش ترین 

تأثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند. 

خودروارزسکه و طالبــازار

۲۰۳.۰۰۰.۰۰۰سایپا ۳۳۳.۰۰۰.۰۰۰۱۱۱سمند LX----دالر آمریکا۱۴.9۲۴.۰۰۰سکه امامی
۱۸6.۰۰۰.۰۰۰تیبا۴۰۲.۰۰۰.۰۰۰دنا----یورو۱۴.۵۰۱.۰۰۰سکه بهار آزادی

۲۱۱.۰۰۰.۰۰۰ساینا۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰پژو پارس ۴۰.۰۳۸TU7پوند انگلیس۸.۵۲۰.۰۰۰نیم سکه
۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰کوییک ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰Rپژو ۲۰6 تیپ ۲----درهم امارات۵.۵۲۰.۰۰۰ربع سکه

۳۴۴.۰۰۰.۰۰۰وانت زامیاد )آپشنال(۲99.۰۰۰.۰۰۰رانا پالس۱۸.9۰۰لیر ترکیه۳.۰۰۰.۰۰۰سکه گرمی
۳7۰.۰۰۰.۰۰۰شاهین۴۵۵.۰۰۰.۰۰۰تارا دستی۲۵.۴۴۰دالر کانادا۱.۴۴۳.۱۰۰هر گرم طالی ۱۸ عیار

قیمت در بازار آزاد )به تومان( بازار

آرمان ملی: بانک مرکــزی در آخرین گزارش خود که در 
خصوص تغییرات قیمت مســکن در اردیبهشت ماه منتشر 
کرده از افزایش معامالت و رشد 6. ۱ درصد قیمت ها نسبت به 
ماه قبل خبر داده است، به گونه ای که میانگین قیمت هر متر 
مربع ملک در تهران به ۳6 میلیون ۳۵۰ هزار تومان رســیده 
است در واقع بازار مسکن در یک ماه اخیر تحت تاثیر اصالحات 
اقتصادی دولت و گرانی اکثر کاالهای اساســی که همزمان با 
حذف ارز ترجیحی رقم خورده است با تورم انتظاری مواجه بوده 
و از سوی دیگر سایه پررنگ دالالن و بنگاه  های مسکن در این 
بازار که برای سود بیشتر بر آتش التهابات بازار می دمند باعث 
شده تا ضمن افزایش تقاضای خرید و کاهش عرضه قیمت ها 
نیز در مسیر صعود لحظه ای قرار گیرند. البته این روند در بازار 
اجاره بها با شیب بیشتری همراه بوده به گونه ای که آمار بانک 
مرکزی نرخ تورم این حــوزه را بیش از ۴6 درصد عنوان کرده 
است موضوعی که کارشناســان تاثیرپذیری قیمت مسکن از 
تغییرات قیمت کاالها را اجتناب ناپذیر دانســته و معتقدند 
این شاخصه به همراه روال هر ساله که در اردیبهشت ماه بازار 
با رونق همراه می شود باعث شــده تا صعود قیمت ها با شیب 
بیشــتری صورت گیرد اگرچه که به گفته تحلیلگران تداوم 
این رشد با توجه به اینکه بازار مسکن در چند سال اخیر رشد 

سنگینی را داشته دور از انتظار است. 
 رشد قیمت ها قابل پیش بینی بود

در این رابطه ســعید لطفی کارشــناس مسکن می گوید: 
معمــوال در ماه های پایانی و ابتدایی هر ســال بازار مســکن 
رونق می گیرد و غالبا با مقداری افزایش قیمت همراه اســت. 
به همین خاطر رشــد معامالت مسکن در اردیبهشت ۱۴۰۱ 
قابل پیش بینی بود. امسال یک عامل محرک در هیجان بازار 

تاثیرگذار بود. 
وی افزود: با توجه به تغییر قیمتی که در کاالهای اساسی 
ایجاد شــد و انتظارات تورمی، قیمت مسکن در تهران به طور 
میانگین 6. ۱ درصد نسبت به فروردین افزایش پیدا کرد. البته 
نرخ های پیشــنهادی باالتر از این رقم بود اما لزوما قیمتی که 
مدنظر فروشنده اســت در معامالت تحقق پیدا نمی کند. این 

کارشــناس بازار مســکن با بیان اینکه به نظر نمی رسد رشد 
هیجان گونه بازار در ماه های آینــده ادامه یابد، گفت: چیزی 
که ما از کف بازار مشــاهده می کنیــم در خردادماه بازار افت 
کرده اســت. با توجه به جهش سنگین قیمت خانه طی چهار 
سال گذشته بازار ملک ظرفیت افزایش شدید قیمت را ندارد. 
به گفته لطفی، نرخ رشد قیمت مسکن کمتر از تورم عمومی 
است. تورم نقطه به نقطه مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه 
۲6 درصد اعالم شد در حالی که تورم عمومی در محدوده ۴۰ 
درصد قرار دارد. در واقع مســکن ۱۴ درصد بازدهی منفی را 
تجربه می کند و به رغم رشد قیمت اسمی مسکن، قیمت واقعی 
آن ۱۴ درصد کاهش یافته اســت. وی درباره عوامل محرک 
بازار مسکن اظهار کرد: تورم عمومی، هزینه های ساخت، توان 
طرف تقاضا و تغییرات بازارهای موازی می تواند بر بازار مسکن 
تاثیرگذار باشد. به هر حال وقتی با تورم مواجهیم نمی توانیم 
انتظار داشته باشیم رشد قیمت مســکن صفر شود. فقط به 
دالیل متعدد ممکن است سرعت رشــد آن کاهش یابد که از 
سال گذشته تاکنون این روند بر بازار مسکن حاکم بوده است. 
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: قیمت نهاده های 
ساختمانی نسبت به اواخر سال گذشته مقداری افزایش یافته 
است. این مساله به رشد قیمت واحدهای نوساز یا پروژه های 
در حال ساخت می انجامد، اما همان طور که گفتم بازار ظرفیت 

افزایش سنگین ندارد. 
لطفی درخصوص پیش بینی بازار مســکن در سال جاری 
خاطرنشــان کرد: از سال گذشــته تاکنون قیمت ها به ثبات 
رسیده و احتماال همین روند در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه می یابد. 
نوسانات ماهیانه دور از انتظار نیســت اما در روند کلی انتظار 
یک بازار باثبات را در مقایسه با تورم عمومی و دیگر بخش های 

اقتصادی داریم. 
   تغییرات قیمت خانه در مناطق ۲۲ گانه پایتخت

 بر این اساس بررسی آمارها در خصوص میزان تغییرات نرخ 
رشد مسکن در اردیبهشت ماه نشان می دهد، متوسط قیمت 
یک متر مربع مسکن در شهر تهران طی اردیبهشت ماه به ۳6 
میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسیده که نسبت به ماه قبل و مدت 

مشابه ســال قبل به ترتیب 6. ۱ و ۲6. ۲ درصد افزایش یافته 
است. همچنین، تعداد معامالت انجام شده در این ماه حدود 
۱۰. ۵ هزار فقره بوده که در مقایسه با ماه قبل ۲۰6. ۱ درصد 
زیاد شده است که در این بین، بررسی جزئیات متوسط قیمت 
هر متر خانه و تعداد معامالت انجام شــده در مناطق ۲۲ گانه 
شهر تهران نشان می دهد که بیشــترین قیمت هر متر خانه 
7۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در منطقــه ۱ و کمترین آن با 
۱۸ میلیون و ۳6۳ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است. عالوه 
براین، در اردیبهشت ماه امســال در مناطق ۱ و ۱۸ تهران به 
ترتیب معادل ۴۲۸ و ۲۵۳ فقره خانه معامله شده که نسبت به 
ماه قبل با افزایش قابل توجه مواجه شده است. از سوی دیگر به 
لحاظ تفاوت متوسط قیمت مسکن در مناطق ۲۲ گانه تهران 
در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه سالجاری بیانگر این 
اســت که ۲۰ منطقه از تهران با افزایش قیمت مسکن در ماه 
موردنظر مواجه شــده اند. عالوه براین، مسکن در اردیبهشت 
ماه ســالجاری فقط در دو منطقه از تهران نسبت به فروردین 
ماه کاهش قیمت داشته  که شامل مناطق ۱ و ۲۲ می شود. از 
سوی دیگر، تعداد معامالت مسکن در اردیبهشت ماه سالجاری 
نسبت به فروردین ماه در ۲۲ منطقه تهران افزایش قابل توجه 
داشته است که کمترین تعداد معامله مسکن به منطقه ۱9 با 
7۳ معامله و بیش ترین تعداد معامله نیز به ترتیب به مناطق ۵، 
۱۰، ۲ و ۴ مربوط می شود که هر یک به ترتیب ۱6۸۲، ۱۰۵۳، 

97۲ و ۸۱۲ معامله مسکن داشته اند. 

 بررسی ها از دالیل رشد 6. ۱ درصدی قیمت ها در بازار مسکن نشان می دهد؛ 

ترکش های جراحی اقتصادی به بازار مسکن خورد

 »آرمان ملی« از ابالغیه وزارت صمت درخصوص خروج عرضه خودرو در بورس کاال گزارش می دهد؛ 

...دوبــاره به کــام دالالن خــودرو! 
  دوِد آتش اختالف وزارت صمت و بورس کاال   به چشم مردم مي رود  و بس!

در پی رشد شامخ؛ 
رونق اقتصاد در اردیبهشت ماه؟

آرمان ملی: اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود 
از شامخ یا همان شاخص مدیران خرید در اردیبهشت خبر داده 
که به ثبت رکود جدیدی منجر شده است، در واقع بر اساس این 
شاخصه هرچه میزان شامخ از عدد ۵۰ باالتر باشد به معنای رونق 
اقتصاد بوده و پایین تر از این عدد نشــان دهنده عمیق تر شدن 
رکود را می دهد، اگرچه که بر اساس گزارش اتاق در اردیبهشت 
ماه این شاخصه با رشــد قابل توجهی همراه شده است که البته 
دالیل رشد این آمار را شاید بهتر اســت در انتظار رشد قیمت ها 
و تالش شــرکت ها برای خرید مــواد اولیه تا پیــش از گرانی ها 
جست وجو کرد؟ بر اســاس این گزارش، مرکز پژوهش های اتاق 
ایران هر ماه با بررسی وضعیت بنگاه های اقتصادی و نظرخواهی 
از مدیران این بنگاه ها، عدد شــامخ را منتشر می کند. که بر این 
اساس در اردیبهشــت ماه عدد شامخ با رشــد قابل مالحظه ای 
از میانگین ۵۰ عبور کرده است. بر اســاس اعالم اتاق بازرگانی 
ایران رقم این شاخص در اردیبهشــت ماه 7۵/۱6 واحد بوده که 
بیش ترین مقدار در دوره ۳۲ ماهه از ابتدای شــروع طرح است. 
 اگرچه شــدت این افزایش تا حدود زیادی به دنبال عادی شدن 
فعالیت کســب وکارها بعد از تعطیالت فروردین  ماه بوده؛ اما به 
عقیده فعاالن اقتصادی، عالوه بر رونق سفارشات بعد از تعطیالت 
فروردین، بخشی از افزایش تقاضا نیز ناشی از تعجیل مشتریان در 
خرید قبل از باال رفتن قیمت هاست. از نکات قابل تأمل در گزارش 
شامخ اردیبهشت این است که شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم 
خریداری شده به بیشــترین مقدار در ۱9 ماه گذشته رسیده و 
همین مساله به کاهش شــاخص میزان موجودی مواد اولیه یا 
لوازم خریداری شده در هر سه بخش اقتصادی صنعت، خدمات و 
کشاورزی دامن زده است. همچنین آمارها نشان می دهد که در 
اردیبهشت ماه، شاخص قیمت محصوالت تولیدشده و خدمات 
ارائه شده نیز به شدت افزایش داشته و به بیشترین مقدار در ۱9 

ماه گذشته رسیده است. 
 کاهش شاخص انتظارات

نکته دیگر اینکه با وجود رکوردشکنی شاخص مدیران خرید 
اقتصاد در ماه اردیبهشت ماه، شاخص انتظارات در ارتباط با میزان 
فعالیت اقتصادی در خردادماه کاهشــی شــده که نشان دهنده 
انتظارات کاهشــی فعاالن اقتصادی به ویژه در بخش خدمات و 

کشاورزی است. 
طبق نظرســنجی انجام شــده از بنگاه های اقتصادی کشور، 
شاخص مدیران خرید )تعدیل فصلی نشــده( برای کل اقتصاد 
ایران در اردیبهشــت ۵7/۱7 ثبت شــد که به بیشترین مقدار 
۳۲ ماهه خود از ابتدای شــروع طرح رسیده که البته شدت این 
افزایش به دنبال کاهش شدید فعالیت کسب وکارها در تعطیالت 
فروردین ماه بوده است. در این ماه به غیراز موجودی مواد اولیه یا 
لوازم خریداری شده سایر مؤلفه های اصلی باالی ۵۰ ثبت شده اند. 
در اردیبهشت ماه شــرکت های صنعتی افزایش قابل توجهی در 
فعالیت ها داشتند، درحالی که بخش ساختمان با رکود و کاهش 
در فعالیت روبه رو بوده اند. شاخص میزان فعالیت های کسب وکار 
در اردیبهشــت ماه )6۱. ۳7( رشــد قابل توجهی داشته و بعد از 
کاهش شدید فروردین ماه به بیشترین میزان از ابتدای شروع طرح 
رسیده است. بخش صنعت بیشترین میزان رشد را در میان سایر 
بخش های اصلی داشته است. شــاخص میزان سفارشات جدید 
مشتریان در اردیبهشت ماه )۵۵/۱9( افزایش داشته است، افزایش 
آن بیشتر متأثر از افزایش در بخش صنعت است این در حالی است 
که سفارشات در بخش ساختمان با کاهش روبه رو بوده و در بخش 
خدمات و کشاورزی نیز رشد اندکی داشته است. شاخص میزان 
موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شــده )۴۵. ۳۴( با کاهش 
روبه رو بوده است، این شاخص در هر سه بخش اقتصادی صنعت، 
خدمات و کشاورزی کاهشی بوده البته شدت کاهش نسبت به ماه 
قبل کمتر است و افزایش شدید قیمت مواد اولیه در کاهش این 
شاخص تأثیرگذار بوده است. شــاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم 
خریداری شده )9۲. 7۵( به بیشترین مقدار ۱9 ماهه خود از آبان 
99 رسیده اســت، که در برخی از فعالیت ها با افزایش بیشتری 
همراه بوده است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار از شاخص 
قیمت مصرف کننده، نرخ تورم نقطه ای در اردیبهشت ماه به عدد 
۳9/۳رسیده است و در مقایسه با ماه قبل.۳/7 واحد درصد افزایش 
یافته و نرخ تورم نقطه ای گروه عمده»خوراکی ها، آشامیدنی ها 
و دخانیات« با افزایش 6 واحد درصدی به ۴9. ۴ درصد رســیده 
است. شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای معوق 
۴9. 6۳ نسبت به ماه قبل کاهش داشته است. به نظر می رسد از 
یکسو با افزایش میزان سفارشات مشتریان و از سوی دیگر کاهش 
موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده این شاخص با کاهش 

روبه رو بوده اند. 
شــاخص قیمت محصوالت تولیدشــده و خدمات ارائه شده 
)7۰,۰۵( به شدت افزایش داشــته و طی ۱9 ماه اخیر از آبان ماه 
۱۳99 به بیش ترین مقادیر خود رسیده است. هرچند به عقیده 
بســیاری از فعاالن اقتصادی قیمت فروش در برخی از رشــته 
فعالیت ها متناسب با افزایش هزینه های تولید افزایش نیافته است. 
 بیشترین کاهش انتظار به خدمات و کشاورزی رسید

شــاخص انتظارات در ارتباط با میــزان فعالیت اقتصادی در 
ماه آینده )۴۳. ۸۲( بعد از یک ماه افزایش مجددا کاهشــی شده 
است و نشان دهنده انتظارات کاهشــی فعاالن اقتصادی به ویژه 
در بخش خدمات و کشــاورزی اســت. اکثر فعاالن این بخش 
به خصوص در بخش کشــاورزی که با افزایــش قیمت نهاده ها 
روبه رو بوده اند معتقدند که به دلیل عدم تناســب قیمت تولید و 
هزینه های حمل ونقل با قیمت فروش، ادامه تولید در قیمت های 
تعیین شده توسط دولت، صرفه اقتصادی ندارد. از طرفی افزایش 
قیمت تمام شده تولید باعث شــده تا توان رقابت صادراتی را نیز 

نداشته باشند. 
به طورکلی رونــد شــاخص کل )تعدیل فصلی نشــده( در 
اردیبهشت ماه، طبق روال اردیبهشت ســال های قبل افزایشی 
بوده اگرچه در بخش خدمات و کشــاورزی فعالیت ها با کاهش 
رشــد روبه رو بوده اند. افزایش شــدید قیمت مواد اولیه بر روی 
قیمت فروش محصوالت تأثیرگذار بوده و با توجه به شــاخص 
انتظارت پیش بینی می شــود طی ماه آینده فعالیت های بخش 
خدمات و کشــاورزی با کاهش رشــد روبه رو باشند. همچنین 
بســیاری از فعالیت ها برای حفظ تقاضای مشتریان قیمت ها را 
متناسب با افزایش هزینه های تمام شده بنگاه افزایش نداده اند. به 
دلیل شرایط نابسامان قیمتی و کمبود شدید نقدینگی، بنگاه ها با 
مشکل تأمین مواد اولیه روبه رو هستند. از طرفی فعالیت هایی که 
وابسته به ارز ترجیحی بودند با باال رفتن قیمت مواد اولیه با کمبود 
شدید نقدینگی موردنیاز برای تأمین مواد اولیه روبه رو هستند و 

قادر به ادامه تولید در قیمت های دستوری نیستند. 
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a r m a n m e l i . i r

سخنگوی وزارت خارجه روسیه با اشاره به اظهارات متناقض رئیس جمهور اوکراین 
گفت که هر گونه پیامی در این رابطه باید بررسی مجدد شود چرا که این اظهارات توسط 
دیگران نوشته شده و دیکته می شوند. به گزارش مهر به نقل از ریانووستی، »ماریا.

زاخارووا« سخنگوی وزارت خارجه روسیه با اشاره به اظهارات اخیر »ولودیمیرزلنسکی« 
رئیس جمهور اوکراین مبنی بر اینکه پیروزی باید در میدان جنگ به دست  آید و همچنین 
احتمال مذاکره وی با »والدیمیرپوتین« رئیس جمهور روسیه، اعالم کرد که هر صدا و 
پیامی که از سوی کی یف مخابره می شود باید دو بار کنترل شود. زاخارووا در این باره 
افزود: همه این سخنان را باید دوباره بررسی و تایید کرد. وی افزود که چنانچه به طورکلی 
اظهارات زلنسکی را ارزیابی شوند، متوجه خواهیم شد که این سخنان توسط کسی 
نوشته شده و به وی دیکته شده است. پیش تر روزنامه »فایننشال تایمز« گزارش داده 
بود که زلنسکی بر این باور است که پیروزی باید در میدان نبرد به دست  آید. همزمان اما 
خبری دیگر منتشر شد که در آن رئیس جمهور اوکراین از آمادگی خود برای برگزاری 
گفت وگوهای صلح با همتای روس خود خبر داده بود. سخنگوی وزارت خارجه روسیه در 
این باره ادامه داد: اینها سخنان و عبارات او نیست. در ترجمه عبارات این مساله مشخص 
است. این همان عبارت از کتابچه راهنمای آموزشی است که در ساختارهای مربوطه 
ناتو تهیه شده است و اکنون در بین افرادی که زیردست یا همکار زیردست ناتو و آمریکا 
هستند، توزیع می شود. این مساله یک کلیشه است که تحمیل می شود. اوکراین و روسیه 
تقریبا از زمان آغاز عملیات نظامی مسکو، در حال مذاکره برای رسیدن به یک راه حل 
دیپلماتیک بوده اند، اما روند مذاکرات در ماه آوریل متوقف شد. وزارت خارجه روسیه اعالم 
کرد که کی یف مذاکرات با روسیه را متوقف کرده و به پیشنهادات مسکو درباره پیش نویس 
معاهده پاسخی نداده است. پیش تر »دیمیتری.پسکوف« سخنگوی رئیس جمهور روسیه 
نیز گفته بود که رئیس جمهور اوکراین دائما اظهاراتی را مطرح می کند که در تضاد با 

یکدیگر هستند و این مساله درک خواسته های کی یف را برای مسکو ناممکن می سازد.

نظرسنجی جدید نشان داد که نزدیک به نیمی از نروژی ها )۴۸.۸ درصد( مخالف 
عضویت کشورشان در اتحادیه اروپا هستند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری اسپوتنیک نوشت: 
نظرسنجی اندیشکده نروژی »سنتیو« به سفارش روزنامه نروژی نیشن انجام شده است. 
این نتایج نشان داد مخالفان پیوستن نروژ به اتحادیه اروپا از نوامبر ۲۰۲۱ تاکنون از 
۵۴.۲ درصد به ۴۸.۸ درصد کاهش داشته است. اندیشکده سنتیو گزارش داد افرادی که 
گفته اند برای آنها مشکل است به این پرسش پاسخ دهند از ۱۱.۸ درصد از نوامبر گذشته 
تاکنون به ۱6 درصد رسیده است. از سوی دیگر تعداد حامیان عضویت در اتحادیه اروپا 
از ۳۴.۱ درصد به ۳۵ درصد افزایش یافته است که باالترین رقم در ۱۲ سال گذشته بوده 
است. این نظرسنجی با مشارکت ۱۰۰۱ نفر از بزرگساالن نروژی در بازه زمانی ۲۴ تا ۳۰ 
می انجام شده است. ضریب خطای این نظرسنجی مشخص نشده است. نروژ عضو اتحادیه 

اروپا نیست اما از سال ۱99۴ بخشی از منطقه اقتصادی اروپا بوده است.

 

ماریا زاخارووا:
  اظهارات »زلنسکی« متعلق به خود او نیست

 نیمی  از نروژی ها 
مخالف  پیوستن  به  اتحادیه  اروپا  هستند

سینمــا

 بازیگر »اتوبوس شب« گفت: 
چندین عامل برای ورود بازیگران 
چهره سینما به تئاتر وجود دارد 
که اولین نکته جایگاه هنری است 
که تئاتر به آنها می دهد. در بخش 
دوم که بسیار مهم هم هست این 
بازیگران وقتی بیکار می شوند به 
تئاتر پناه می آورند. امیرمحمد زند 
درخصوص وضعیت حال حاضر 
عرصه بازیگری در سینمای ایران 

افزود: در همه جای جهان بازیگران 
به روز  را  خودشان  تغییرات  با 
می کنند و مطالعه در صدر امور 
آنها قرار دارد، ولی متاسفانه اکثر 
بازیگران سینمای ما با مطالعه کردن 
کامال بیگانه اند. »زند« در همین 
راستا ادامه داد: تا وقتی که فرهنگ 
مطالعه در میان بازیگران ایرانی 
جا نیفتد وضعیت بازیگری تغییر 
بد  همچنان  و  نکرده  چندانی 

خواهد ماند. بازیگر باید در مورد 
نقش تحلیل و تحقیق کند، اما من 
دیده ام که بازیگر لحظه قرارگیری 
پشت دوربین تازه از کارگردان 
سوال می پرسد. سواالتی بدیهی که 
با اندکی تامل حل شدنی است. این 
بازیگر سینما درباره درخشش موقت 
برخی بازیگران ادامه داد: برخی از 
بازیگران یک شبه با یک نقش مطرح 
می شوند، اما درخشش آنها مقطعی 
است، زیرا آن بازیگران کار خاصی 
را انجام نداده اند و صرفا جلوی 
دوریبن رفته اند. بازیگر »اتوبوس 
شب« درباره تاثیر بازیگر خوب بر 
یک نقش افزود: بازیگر در صورت 
داشتن آگاهی و تجربه و سواد 
می تواند در کنار متن و کارگردانی 
خودش به بار نقش اضافه کند و 
به نوعی به عنوان یک بازیگر مولف 
نقش را هر چند کوتاه، اما پررنگ 
کند. »زند« نیاز امروز سینمای 
ایران را اینگونه تشریح کرد: در 

سینمای امروز ما نیاز به بازیگری 
داریم که معلومات و تحلیل درست 
داشته باشد، بازیگرانی که نقش 
خود را تحلیل کنند و در مرحله بعد 
بخواهند در دیالوگ ها دخل و تصرف 
داشته باشند بسیار کم هستند. 
وی دلیل ورود بازیگران سینما به 
تئاتر را اینگونه بیان کرد: چندین 
عامل برای ورود بازیگران چهره 
سینما به تئاتر وجود دارد که اولین 
نکته جایگاه هنری است که تئاتر 
به آنها می دهد. در بخش دوم که 
بسیار مهم هم هست این بازیگران 
وقتی بیکار می شوند به تئاتر پناه 
می آورند. »زند« تفکیک بازیگران 
به چهره و غیرچهره را اشتباه خواند 
و گفت: من بازیگری را به چهره و 
غیر هره تقسیم نمی کنم. آل پاچینو 
هم می تواند سینما، تلویزیون و تئاتر 
کار کند و همین طور همه بازیگران 
می توانند در عرصه های مختلف 

کار کنند.

آخرین وضعیت 
 حسن توکل نیا مطرح کردعلیرضا طبایی

۱5 ثانیه تیزر تلویزیونی 5 میلیارد تومان!
تهیه کننده فیلم سینمایی »چند می گیری گریه کنی۲« با 
گالیه از تبلیغات تلویزیونی بیان کرد که پول ۱۵ ثانیه تیزر 
تلویزیونی ۵ میلیارد تومان می شود. حسن توکل نیا درباره وضعیت 
اکران این فیلم کمدی در سینماها گفت: شکرخدا فروش فیلم از 
مرز یک میلیارد تومان گذشته و این فروش معقولی برای فیلم 
در این شرایط است. البته میان فیلم ها تفاوت گذاشته می شود. 
پخش کننده هایی که به تازگی رشد کرده اند، باهم همکاری و 
زدوبند دارند و میان فیلم های مستقل با فیلم هایی که خودشان 
پخش کننده آن هستند فرق می گذارند. از روز اولی که فیلم من 
اکران شد، برخی سینماداران با تبعیض سانس به آن اختصاص 
دادند. می دیدم فیلمی که کمتر از فیلم من می فروشد، سانس 
بیشتری در یک سینما دارد، چون آن فیلم در باند خودشان بوده 
است. وی با انتقاد از نبود تیزرهای تلویزیونی برای تبلیغ فیلم خود 
ادامه داد: زمانی که فیلم من بازبینی شد، فقط اجازه ۵ میلیارد 
تومان تیزر تلویزیونی برای آن صادر شد و این در صورتی است که 
قیمت یک تیزر در تایم مناسب در شبکه یک، ثانیه ای ۳۳۰ میلیون 
تومان است! یعنی یک تیزر ۱۵ ثانیه ای هزینه اش ۵ میلیارد تومان 
می شود! من سال 9۵ برای فیلم »سایه های موازی« حدود ۱۰۰ 
تیزر تلویزیونی برای تبلیغ داشتم و خودتان ببینید شرایط چقدر 
تغییر کرده است. در حالی که آن روزها مخاطب تلویزیون خیلی 
بیشتر از امروز بود. تلویزیون به جای آنکه در این شرایط ۱۰۰ تیزر 
ما را ۳۰۰ تیزر کند، اینگونه تیزر رایگان به فیلم ها می دهد! این 
تهیه کننده ادامه داد: این شرایط در حالی است که برای برخی 
فیلم های مورد حمایت نمی توانید تعداد تیزرهای تلویزیونی و یا 
بیلبوردهای شهرداری را بشمارید. در این حد در سینما شاهد 
تبعیض هستیم. من تهیه کننده مستقل هستم و این فیلم همه 
زندگی من است آن هم با ۳۵ سال سابقه کار در سینما. تا به امروز 
هم فیلم جنگی در کارنامه ام داشته ام و هم فیلم هنری اما اینگونه 
با من رفتار می شود. هیچ حمایت ویژه ای از فیلم ما نمی شود. این 
حرف را درباره همه فیلم ها می زنم که در زمینه تیزر تلویزیونی 
همه شرایط یکسان دارند و از آنها حمایتی نمی شود. توکل نیا 
بیان داشت: از نظر اسپانسر هم برخی شرکت ها هستند که با 
پخش کننده های خاصی کار می کنند. از این منظر مختصات 
سینما را هیچگاه نمی توان اصالح کرد چرا که خیلی چیزها تبدیل 
به رانت شده است. وی تاکیدکرد: بعضی می گویند چرا توکل نیا 
بیلبورد نزده است اما اطالع ندارند که من برای ۲۰ بیلبورد در شهر 
تهران باید حدود ۱.۵ میلیاردتومان هزینه کنم! این تهیه کننده با 
اشاره به عملکرد خوب برخی سینماداران در زمینه تخصیص سالن، 
افزود: برخی سینماداران واقعا کم می گذارند و مشخصا به فیلم من 
سانس نمی دهند. نمی دانم چرا این اتفاق رخ می دهد. یکی از این 
سینماداران در سینماهایی که زیر سلطه خود دارد اجازه اکران 
فیلم ما را نمی دهد. اکثر سینماها سه سانس برای فیلم ما در نظر 
گرفته اند که دوتای آن قبل از ساعت ۳ بعدازظهر است! واقعا سه 
سانس برای فیلم ما خیلی کم است و این شرایط واقعا ناعادالنه 

است. در این ساعت ها ۱۰ نفر آدم هم به سینما نمی رود!

بازیگر فیلم سینمایی »مرد بازنده« گفت: 
هرکدام از مدیوم ها خاصیت خود را دارند و 
نمی توان گفت که کدامیک بهتر از دیگری است، 
برای من به عنوان بازیگر حضور در هر کدام از 
مدیوم های فوق جذابیت خاص خود را دارد. 
مجید نوروزی ادامه داد: به عنوان مثال تئاتر هنر 
همیشه زنده است، حس و حالی که شما به عنوان 
بازیگر در تئاتر حس می کنید به هیچ وجه قابل 
مقایسه با سایر هنرها نیست زیرا هر لحظه 
دم به دم مخاطب پیش می روید و همه چیز برایتان 
در هر شب اجرا تازگی دارد. نوروزی درباره 
بازیگری در سینما اضافه کرد: سینما شاید بیش 
از تئاتر و تلویزیون در صدر اخبار باشد، حاشیه و 
متن بیشتری دارد و شاید یک بازیگر راحت تر 
در آن دیده می شود. نوروزی درباره بازیگری در 
تلویزیون و آثار سریالی تصریح کرد: تلویزیون 
رسانه عامه مردم است، باالترین تعداد بیننده را 

دارد و به نوعی نسبت به سینما و تئاتر ارتباط بهتر 
و مستقیم تری با مخاطبان دارد، این ارتباط باعث 
می شود که طیف وسیع تری از مخاطبان با بازیگر 
و کیفیت کار وی آشنا شوند. وی پیرامون حضور 
در فیلم سینمایی »مردبازنده« به کارگردانی 
محمدحسین مهدویان تاکیدکرد: به نظر من 
تمام کاراکتر هایی که یک بازیگر ایفا می کند 
در نوع خود سختی های متفاوتی را به همراه 
خواهند داشت. به نظر من کاراکتر راحت وجود 
ندارد و هر نقشی در نهایت یک چالش تازه برای 
بازیگر محسوب می شود. نوروزی در همین رابطه 
ادامه داد: کاراکتر اردالن در فیلم سینمایی 
»مردبازنده« سختی های خودش را داشت، تمام 
تالشم را انجام دادم تا کاراکتری قابل قبول را ایفا 
کنم، البته این را فراموش نکنیم که رسیدن به 
این نقش با حضور یک مدیر و کارگردان نابغه 
در پشت صحنه امکان پذیر شد، محمدحسین 

مهدویان در کارش نابغه بوده و به خوبی سینما 
را می شناسد. بازیگر فیلم سینمایی »مردبازنده« 
گفت: عالوه بر هدایت درست مهدویان در ایفای 
نقش اردالن، من پارتنر بی نظیری همچون 
جواد عزتی داشتم که بی نهایت در لحظه به 
لحظه اثر مرا کمک کرد، عالوه بر عزتی من با 
اکثریت بازیگران این فیلم بازی کرده بودم 
و از سویی همواره در پشت صحنه فیلم های 
مهدویان رفاقتی مثال زدنی وجود دارد. انرژی 
خوب و گروهی منسجم باعث شد تا من از همان 
روز اول راحت باشم. نوروزی اظهارکرد: من از 
تئاتر کار را شروع کردم و همیشه سعی کردم 
پله پله به مسیرم ادامه دهم. این آرام قدم زدن در 
عرصه بازیگری برایم بسیار مهم است، از سویی 
کمی هم بدشانس بوده ام، زیرا نزدیک به شش 
سینمایی بازی کردم که هیچکدام هنوز اکران 

نشده اند.

 مجید نوروزی: 

بازیگری برای من به سینما خالصه نمی شود

 اجرای »معتمدی« قصه مصائب کرونا
 در فستیوال بین المللی

بیـــن المـــلل
گـــزارش

سفارت هند در کابل بازگشایی می شود
هندوستان تایمز گزارش داد دهلی نو به زودی فعالیت 
دیپلماتیک خود در کابل را از سر خواهد گرفت. به گزارش 
فارس، دهلی نو تمام ارزیابی های خود را انجام داده و به زودی 
سفارت این کشور در کابل را بازگشایی می کند. این رسانه 
هندی گزارش داد که بازگشایی سفارت به صورت محدود و 
در مرحله اول منحصر به انجام کارهای کنسولی خواهد بود.

مقامات وزارتخارجه هند با بیان اینکه تنها چند مقام ارشد 
به صورت محدود در سفارتخانه حضور خواهند داشت، تاکید 
کردند که بازگشایی سفارت به معنای به رسمیت شناختن 
دولت موقت طالبان نخواهد بود. پیش از این مقامات ارشد 
طالبان از جمله وزیر خارجه و دفاع این گروه خواستار 
بازگشایی سفارت هند در کابل شده بودند. در این راستا، 
»امیرخان متقی«، وزیر خارجه طالبان به یک رسانه هندی 
گفته بود: »ما به دنبال روابط مثبت با تمام کشورهای جهان و 
به خصوص همسایگان خود هستیم و از کشور هند درخواست 
داریم که سفارت خود را در کابل بازگشایی کند.« وی با بیان 
اینکه سفارت چندین کشور در حال حاضر در کابل باز است، 
افزود: »در آینده نزدیک روابط هند و افغانستان تقویت خواهد 
شد و ما امنیت تمام کارکنان سفارتخانه های خارجی را تامین 
می کنیم.« وزیر خارجه طالبان در ادامه با بیان اینکه هند کشور 
مهمی است از این کشور درخواست کرد تا پروژه نیمه تمام خود 
در افغانستان را تکمیل و مناسبات اقتصادی دو کشور را تقویت 
کند. به دنبال قدرت گرفتن طالبان در افغانستان هند سفارت 

را خود را تعطیل و تمام مقامات این کشور را خارج کرده بود.

 آغاز به کار دولت جدید لیبی از »سرت« 
دولت لیبی به ریاست فتحی.پاشاغا در بیانیه ای اعالم کرد که 
کار خود را از شهر »سرت« در مرکز لیبی آغاز کرد. به گزارش 
ایسنا، به نقل از اسپوتنیک، جلسه مشورتی به ریاست فتحی 
بشاغا، رئیس دولت ثبات ملی برای بحث در مورد تهیه تعدادی 
از ستادهای اداری الزم برای اطمینان از کار وزارتخانه ها و 
نهادهای دولتی برگزار شد. پاشاغا گفت: یک وظیفه ملی در 
قبال مردم لیبی داریم و جایز نیست در این راستا وظایف دولت 
به حالت تعلیق در آیند. وی افزود: به همین دلیل تصمیم 
گرفتیم کار خود را از شهر سرت آغاز کنیم. پارلمان شرق 
لیبی از حمایت خلیفه حفتر، رئیس نیروهای موسوم به ارتش 
ملی لیبی برخوردار است که نیروهایش در سال ۲۰۱9 تالش 
کردند طرابلس، پایتخت لیبی را تصرف کنند. با این حال 
پاشاغا تاکنون نتوانسته دولت مستقر در طرابلس به ریاست 
الدبیبه را که تاکید کرده است، قدرت را تنها به یک دولت 
منتخب واگذار خواهد کرد، کنار زده و به جای آن روی کار آید. 
لیبی شاهد تشدید بحران سیاسی در درگیری بین دو دولت 
است، یکی به ریاست فتحی پاشاغا و دومی حکومت وحدت 
ملی برخاسته از توافقات سیاسی تحت حمایت سازمان ملل 
متحد، به ریاست عبدالحمید دبیبه، که از واگذاری قدرت به جز 

از طریق انتخابات امتناع می ورزد.

بیشتر انگلیسی ها خواستار برکناری 
»جانسون« هستند 

نتایج نظرسنجی  صورت گرفته در انگلیس پس از آنکه 
بوریس.جانسون نخست وزیر انگلیس موفق شد با اختالفی 
کمی از رأی عدم اعتماد هم حزبی هایش نجات یابد، نشان 
می دهد که بیشتر مردم این کشور خواهان برکناری او از 
قدرت هستند. به گزارش ایرنا، داده های آماری موسسه 
معتبر »یوگاو« حاکیست که 6۰ درصد انگلیسی ها بر 
این باورند که نمایندگان حزب حاکم محافظه کار باید 
به برکناری جانسون رأی دهند. از این میزان، ۳۲ درصد 
کسانی بودند که در انتخابات سراسری سال ۲۰۱9 میالدی 
به حزب محافظه کار رأی دادند. نخست وزیر انگلیس در 
رای گیری موفق شد به رغم تخلفات آشکار در ماجرای 
رسوایی پارتی گیت از سد 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 جانسون در قدرت چندان دوام نخواهد آورد. 
در این رای گیری از مجموع ۳۵9 آرای ماخوذه، ۲۱۱ 
نماینده به ادامه رهبری جانسون رأی موافق دادند تا او 
در مقام نخست وزیری ابقا شود. اما ۱۴۸ نماینده معترضی 
که دستکم دو 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. 
براساس یافته های موسسه »یوگاو« 66 درصد معتقدند 
که رای گیری درباره عدم اعتماد به جانسون اقدام درستی 
بود. نیمی از هواداران حزب محافظه کار هم در این زمینه 
موافق هستند. در تاریخ معاصر انگلیس سابقه ندارد که 
نخست وزیر از طریق رأی عدم اعتماد برکنار شود. به همین 
خاطر، کارشناسان این روش را صرفا سازوکاری برای ابراز 
ناخرسندی از عملکرد رهبر حزب تلقی می کنند. اما این 
زخم بر پیکر حزب محافظه کار می ماند و تا زمانی که جانسون 
در قدرت است، در مقاطع مختلف مانند تصویب لوایح 
پارلمانی و انتخابات میان دوره ای سرباز می کند. بوریس 
جانسون این روزها تحت فشار است تا برای جلوگیری از 
سقوط اعتبار حزب محافظه کار از قدرت کناره گیری کند؛ اما 
او که به شدت شیفته قدرت است، تالش می کند تا به بهانه 
شرایط اقتصادی ناشی از جنگ اوکراین و مشغله های دولت 
ادامه حضور خود را تضمین کند. جانسون نتیجه رای گیری 
را »قاطع« و »قانع کننده« می داند که 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 طبق یاقته های موسسه »یوگو« 6۱ درصد مردم انگلیس 
معتقدند که دولت از سیاست های مناسبی برای پرداختن به 
بحران های داخلی برخوردار نیست. آنها می گویند که دولت 

فاقد ایده های مناسب برای مقابله با بحران است. 

سرگئی الوروف: 

 عملیات نظامی در اوکراین مطابق برنامه پیش می رود
کوتــــاه

وزیر خارجه روسیه پس از دیدار با 
همتای ترکیه ای خود گفت که مسکو 
آماده است در رفع انسداد از بنادر اوکراین 
جهت صادرات غالت از این کشور تضمین 
بدهد. به گزارش مهر به نقل از ریانووستی، 
»سرگئی.الوروف« اعالم کرد که عملیات 

طبق  اوکراین  در  کشور  این  نظامی 
برنامه پیش می رود. وی پس از دیدار و 
گفت وگو با »مولود چاووش اوغلو« همتای 
ترکیه ای خود در این باره افزود: ما در مورد 
موضوعات بین المللی صحبت کردیم، اول 
از همه، البته در مورد اوکراین. ما یکبار 
دیگر توجهات را به مشکالتی که سال ها 
درست در مرزهای ما ایجاد شده است و 
تهدیداتی که بازیگران خارجی و کسانی که 
در فاصله بسیار زیادی از این منطقه قرار 
دارند برای امنیت ما ایجاد کرده اند، جلب 
کردیم. الوروف عنوان کرد: در مورد 
پیشرفت عملیات نظامی ویژه صحبت 
کردیم که طبق برنامه در حال توسعه 
است و به اهداف خود می رسد و در عین 
حال توجهی ویژه در به حداقل رساندن 
هرگونه آسیب به غیرنظامیان و البته به 
پرسنل نظامی نیروهای مسلح روسیه 

و  دونتسک  خلق  جمهوری های  و 
لوهانسک وجود دارد. الوروف همچنین 
با اشاره به اظهارات »ولودیمیر زلنسکی« 
رئیس جمهور اوکراین مبنی بر اینکه 
شرط مذاکرات با مسکو این است که 
روسیه نیروهایش را از اوکراین خارج 
نماید، گفت: این مساله قطعا رویکردی 
جدی نیست. عالوه بر این، کامال بر خالف 
ابتکاراتی است که خود هیات اوکراینی 
در ۲9 مارس در اینجا )ترکیه( ارائه 
کرد. بنابراین هر روز چندین بار شاهد 
چنین اظهاراتی هستیم. وی همچنین 
درباره چشم انداز دیدار »والدیمر پوتین« 
رئیس جمهور روسیه و ولودیمیر زلنسکی 
اظهارکرد که ابتدا تیم های مذاکره کننده 
باید کار خود را از سر بگیرند و توپ در 
زمین کی یف است. وزیر خارجه روسیه 
با اشاره به اینکه کشورهای غربی تالش 

می کنند مساله غالت را به عنوان یک 
عامل تحریک کننده دائمی حفظ کنند، 
گفت که روسیه آماده همکاری با ترکیه 
در زمینه صادرات غالت از اوکراین است و 
مسکو از تالش های آنکارا برای رفع موانع 
صادرات غالت اوکراین قدردانی می نماید. 
الوروف افزود: مسکو آماده است تا از هر 
طریقی ضمانت هایی را برای رفع انسداد 
از بنادر در اوکراین صادر کند. وی بیان 
کرد که روند رسیدن به انجام مبادالت 
مالی با ترکیه با استفاده از ارزهای ملی 
در مرحله ای پیشرفته قرار دارد. وزیر 
خارجه ترکیه همچنین با اشاره به اینکه 
مسکو نگرانی آنکارا در مورد وضعیت 
شمال سوریه را درک می کند، گفت که 
توافقات با ترکیه در مورد ادلب به کندی 
اجرا می شود، اما هر دوطرف به آن متعهد 

هستند. 

 امیرمحمد زند:

درخشش یک شبه بـازیگران مقطعی است

مدیرعامل فارابی مطرح کرد
راه اندازی مجدد وام های 

حمایتی به سینماگران
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی و نعمت ا... 
امید  کارآفرینی  مدیرعامل صندوق  رضایی 
راهکارهای تداوم حمایت از سینماگران را بررسی 
کردند. در این دیدار سیدمهدی جوادی مدیرعامل 
فارابی ضمن تشکر از حسن همکاری های سابق 
صندوق کارآفرینی امید با جامعه سینمایی کشور 
به لزوم استمرار و توسعه این همکاری ها جهت 
احیای مشاغل سینمایی تاکید کرد. جوادی با 
اشاره به دوران سخت کرونا و آسیب های جدی 
آن به سینماگران گفت: نظر به ماموریت های 
صندوق کارآفرینی امید جهت احیای مشاغل 
آسیب دیده از کرونا یکی از مهم ترین صنوفی که 
می توان با سرانه ای پایین تر از سایر فعالیت ها به 
احیای مشاغل آن همت گمارد، صنوف سینمایی 
هستند. متاسفانه هنوز فیلم هایی داریم که وام 
گرفته اند اما نوبت به اکران آنها نرسیده و طبیعی 
است که در بازپرداخت تسهیالت نیز مشکل داشته 
باشند. مدیرعامل فارابی با برشمردن دغدغه های 
محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی در این باره 
مطرح کرد: در کنار این موضوعات ایجاد اشتغال 
در حوزه های فرهنگی از جمله سینما با کمترین 
سرمایه قابل تحقق است. لذا در جلسه ای که 
ایام فجر با نایب رئیس صندوق و معاون توسعه 
روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری نیز 
در فارابی داشتیم مقرر شد با مشارکت صندوق 
کارآفرینی امید برنامه هایی درباره احیا و ایجاد 
مشاغل سینمایی داشته باشیم و جلسه ما در 
همان راستاست. هم چنین در این نشست نعمت ا... 
رضایی مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید نیز 
با ابراز خرسندی از حضور در یکی از موثرترین 
نهادهای فرهنگی کشور به اهتمام این صندوق 
بر حمایت از جامعه سینمایی کشور تاکید کرد. 
رضایی همچنین با مرور راه کارهای توسعه 
همکاری فی مابین با اشاره به شرایط کرونایی از 
آمادگی کامل صندوق برای کمک به سینماگران 
جهت عبور از این شرایط خبر داد. در این دیدار که 
سجادی خزانه دار بنیاد سینمایی فارابی و حسین 
ناظریان معاون بازرسی، حقوقی و امور استان های 
صندوق کارآفرینی امید نیز حضور داشتند، توافق 
شد سینماگرانی که سابقا وام دریافت کرده اند اما 
به دلیل کرونا هنوز فیلم های آنها اکران نشده و توان 
پرداخت اقساط را ندارند، بازپرداخت اقساط آنها 
امهال شود. عالوه بر تمدید تفاهم نامه سه جانبه 
صندوق کارآفرینی امید، صندوق اعتباری هنر و 
بنیاد سینمایی فارابی جهت اعطای تسهیالت به 
سینماگران، توافق شد یک تفاهم نامه جدید میان 
بنیاد سینمایی فارابی و صندوق جهت حمایت از 

تولید آثار استراتژیک منعقد شود.

خـواننـده  معتمـدی،  محمـد 
ایرانی طی  شناخته شده موسیقی 
روزهای گذشته در مراسم افتتاحیه 
فستیوال »فز« مراکش به اجرای 
قطعاتی از موسیقی ایرانی پرداخت. 
این خواننده موسیقی ایرانی که برای 
سومین بار است که در این فستیوال 
موسیقایی حضور پیدا می کند، در 
اجرای افتتاحیه همراه با یک ارکستر 
بزرگ به اجرای برنامه پرداخت، اجرای 
یک قطعه آوازی از دیگر بخش های 
محمد  توسط  اجراشده  برنامه 
معتمدی بود که پیش روی مخاطبان 

و شرکت کنندگان قرار گرفت.

 فرزند علیرضا طبایی می گوید: 
شرایط پدرم مساعدتر شده و روند 
درمان بیماری رو به بهبود است. 
احمد طبایی، اظهارکرد: پدرم در 
منزل استراحت می کنند، عوارض 
بیماری همچنان هست اما روند 
بیماری رو به بهبود است و ان شاءا... 
بهتر هم شود. او درباره بیماری 
علیرضا طبایی نیز افزود: عوارض 
ناشی از عفونت ریه همچنان هست، 
از قبل هم بیماری های زمینه ایی از 

جلمه ناراحتی قلبی و...



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

 شماره 1294
عبدالرضا فرجی راد: 

ترکیه اهداف سیاسی و اقتصادی 
از سدسازی ها دارد

بغداد در نظر دارد تا در اولین فرصت نشستی 
بین ایران، عراق و ترکیه برگزار کند تا در این 
نشست به موضوع حقابه این کشور بپردازد. 
عراقی ها بابت خشکسالی در کشورشان نگران 
هستند. مشکل ریزگردها بهار امسال را تبدیل 
به فصلی سخت برای منطقه کرده است. عراق 
بیش از هر کشور دیگری با این معضل دست 
و پنجه نرم می کند و ایران هم در ادامه این 
مشکالت روزهای زیادی را از ابتدای فروردین 
تاکنون با گردوغبار سپری کرده است. اخیرا 
حتی ترکیه هم با چنین مشکلی مواجه شده 
است. حاال مقامات عراقی می گویند قرار است 
نشستی سه جانبه بین ترکیه، ایران و عراق 
در مورد حقابه عراق در بغداد برگزار شود. 
کارشناسان معتقدند سدسازی های بی رویه 
از سوی دولت آنکارا باعث این وضعیت شده 
و عراق فاصله چندانی با بحران خشکسالی 
ندارد. یک کارشناس مسائل بین الملل در 
مورد این نشست و اهمیت آن اظهار داشت: 
این نشست ضروری است و باید نشست فوری 
سه جانبه صورت بگیرد و بعد هم به دعوت این 
سه کشور نشستی سطح باالتر با کشورهایی 
چون عربستان، سوریه، اردن، مصر و... برگزار 
شود. ما اگر بخواهیم بگوییم که حقابه عراق چه 
از سوی ترکیه و ایران نرسیده و باعث ریزگرد 
شده از نظر علمی درست نیست. ما هنوز 
نتوانسته ایم ثابت کنیم به خاطر کم شدن آب 
دجله و فرات این ریزگردها در منطقه منتشر 
می شوند. عبدالرضا فرجی راد گفت: در اینکه 
ترکیه با سدهای بزرگی که زده و آبگیری هایی 
که می شود در آینده خشکسالی در بین النهرین 
را بیشتر می کند شکی نیست. اما در مورد 
ریزگردها عوامل مختلفی است. االن یک عامل 
مهم این اتفاق در داخل عربستان، سوریه، 
اردن، عراق و... وجود دارد. یکسری هور در 
این منطقه بوده که خشک شده و اوضاع را 
تشدید می کند. وی افزود:  اگر بخواهیم بگوییم 
یک نشستی بین سه کشور برگزار می شود و 
موفقیتی خواهیم دید، اینطور نیست. ترکیه 
در ۲۰ سال گذشته هزینه های زیادی متحمل 
شده و از ایجاد آنها اهداف سیاسی و اقتصادی 
دارد. از نظر اقتصادی این کشور می خواهد 
زمین های بزرگی را آبیاری کرده و کشاورزی 
خود را به طرز چشمگیری گسترش دهد تا 
با صادرات محصوالت کشاورزی ارز بیشتری 
داشته باشد. این کارشناس مسائل بین الملل 
عنوان کرد:  اهداف سیاسی آن هم این است 
که در پایین دست که همین عراق است، 
دست باال را داشته باشد و بتواند از این ابزار 
در مقابل انرژی استفاده کنند. ترکیه ای ها 
قبال موضوع آب در مقابل نفت را مطرح کرده 
بودند.  در قوانین بین الملل در رژیم رودخانه ای 
کشورهای باالدست می توانند سد بزنند اما 
آب نباید بیش از ۵۰ درصد کم شود. به نظر 
می رسد که آبی که به عراق می رسد کمتر 
از ۵۰ درصد است. این ها مسائلی است که 
سال ها طول می کشد تا به سرانجام برسد. 
این سه کشور اول باید روابط مطلوبی داشته 
باشند و امتیاز بدهند و امتیاز بگیرند تا بتوانند 
این مشکل را رفع کنند. وی تصریح کرد: شما 
فرض بگیرید که این مذاکرات چندین دور هم 
برگزار شود. کشورها باید با دیگر کشورهای 
منطقه هم صحبت کنند. این ریزگردی که از 
دیگر کشورها می آید و مربوط به رودخانه ها 
نیست را از این طریق ثبت نام کنند. راه حل 
بگذارند، هزینه کنند و صندوقی درست کنند و 
با استفاده از نظر کارشناسان شدت این اتفاقات 

را کم کنند. 

دریچــــه
 انتقاد نماینده مجلس از گفت وگوی 

ویژه خبری
به نمایندگان و صاحبنظران 
فرصت گفتگوی زنده بدهید

نائب رئیس کمیسیون آموزش مجلـــس 
ویژه  گفت وگوی  برنامه  پخش  به  نسبت 
خبری در مورد تصویب طرح اصالح و تکمیل 
سیاست های سنجش و پذیرش در دانشگاه ها 
توسط شورای عالی انقالب فرهنگی و بررسی 
کارشناسی یک جانبه این مساله در رسانه ملی 
موضع گیری و انتقاد کرد. احمد نادری با ارسال 
نامه ای به ریاست سازمان صداوسیما ضمن 
انتقاد از این طرح و با اشاره به نامه ۲7۱ نفر از 
نمایندگان مجلس و همچنین معاون حقوقی 
رئیس جمهور، خواستار بررسی کارشناسی 
دقیق این موضوع با حضور کارشناسان موافق 
و مخالف این طرح شد. نماینده مردم تهران، 
ری، شمیرانات ،اسالم شهر و پردیس در مجلس 
با اشاره به شأن سیاست گذاری شورای عالی 
انقالب فرهنگی و جایگاه قانون گذاری مجلس 
شورای اسالمی، از رئیس رسانه ملی خواست که 
به دلیل دربرگیری این مساله و اهمیت آن برای 
دانش آموزان و خانواده های آنان، ضمن دعوت 
از کارشناسان و اساتید موافق و مخالف این 
طرح به بررسی دقیق و کارشناسی آن پرداخته 
شود. در نامه احمد نادری خطاب به جبلی 
رئیس سازمان صدا و سیما آمده است: همانطور 
که مستحضرید برنامه گفت وگوی ویژه خبری 
۱7 خرداد ۱۴۰۱ به بررسی کارشناسی تصویب 
طرح اصالح و تکمیل سیاست های سنجش 
و پذیرش در دانشگاه ها توسط شورای عالی 

انقالب فرهنگی اختصاص داشت. 

فـــرارو پنجشنبه 
1401 .03 . 19
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مصطفی الکاظمی: 
 بدهی های گازی عراق به ایران 
به دولت های قبلی بازمی گردد

نخست وزیر عراق با اشاره به اینکه بدهی گازی کشورش 
به ایران به دولت های قبلی بازمی گردد تاکید کرد: برادران 
ما در جمهوری اسالمی ایران قول داده اند که مشکل 
صادرات گاز به عراق را حل کنند. مصطفی الکاظمی، در 
اظهاراتی گفت: تالش هایی برای حل اختالفات میان 
کشورها داشته ایم و حتما درمورد گفت وگوهای ایران و 
عربستان چیزهایی شنیده اید، گفت وگوهای دیگری نیز 
برگزار شد و همه آنها موفقیت آمیز بود، اما ما به احترام 
نقش محرمانه ای که بغداد ایفا می کند، این گفت وگوها را 
علنی نکردیم، بنابراین عراق به نقطه ای برای انجام دیدارها 
و کاهش تنش ها در منطقه تبدیل شده است و این امر بر 
اوضاع اقتصادی و امنیتی عراق تاثیرگذار خواهد بود. وی 
در بخشی از اظهارات خود با اشاره به مشکالت عراق در 
زمینه برق به دلیل داشتن بدهی های گازی به ایران و قطع 
صادرات گاز از ایران به عراق گفت: این بدهی ها مربوط به 
دولت های قبلی است و این دولت با دقت تالش کرد که 
اموال ایران را فراهم کند. با این حال این دولت تمام منابع 
مالی را تامین کرد و در پرداخت آنها حتی یک روز هم تاخیر 
نداشت، اما بدهی های عراق به سال های قبل از ۲۰۲۰ برمی 
گردد و به همین دلیل صادرات گاز قطع شد. الکاظمی بیان 
کرد:  برادران ما در جمهوری اسالمی ایران به ما قول داد ه اند 
که این مشکل را حل کنند و صادرات گاز را طی روزهای 
آینده از سرمی گیرند. این در حالی است که محمد کاظم آل 
صادق، سفیر جدید جمهوری اسالمی ایران در عراق اوایل 
خرداد با عادل کریم، وزیر برق این کشور دیدار و گفت وگو 
کرد. دو طرف در این دیدار در خصوص مسائل مختلفی 
از جمله آماده سازی میادین گازی، بدهی های گازی و 
همچنین گسترش قراردادهای فنی میان دو کشور رایزنی 
کردند. آل صادق خطاب به وزیر برق عراق گفت: از همان 
ابتدا که به عنوان سفیر کار خود را آغاز کردم خواهان دیدار 
با شما و رایزنی درخصوص انرژی بودم زیرا مقامات ایران 
تصریح کرده اند که در مساله خدمت رسانی به عراق اهتمام 
داده شود و ما امضای قراردادهای مشترک بین دو کشور 
را پیگیری می کردیم. سفارت ایران در تمامی موضوعات 
متعلق به انرژی با شما تعامل خواهد کرد. وزیر برق عراق 
پیش از این نیز در نشستی خبری در کربال تاکید کرد: با 
دولت توافق کردیم که بدهی های ایران را پرداخت کنیم. به 
تهران سفری داشتم و با وزیر نفت ایران به این توافق رسیدیم 
که قبل از پایان ماه جاری بدهی های ایران را پرداخت کنیم. 
عادل کریم همچنین تاکید کرده بود: در سفر اخیر به تهران 
در خصوص واردات گاز از ایران به عراق در تابستان به توافق 
رسیدیم و طرف ایرانی متعهد شد که نیروگاه ها و واحدهای 
تولید برق را تجهیز کنند. بغداد به خاطر واردات گاز از ایران 
بدهی هایی به تهران دارد و برای پرداخت این بدهی ها به 
توافق رسیدیم، آنها اوضاع عراق را می دانند و انتظار داریم که 
در فصل تابستان و زمستان تامین گاز به خوبی انجام شود. 

نکتـــه

یــادداشــــت

آرمان ملی-  احسان انصاری: موضوع پرونده هسته ای ایران در شورای حکام مورد بررسی قرار گرفته و در وضعیت حالت بدبینانه درنهایت علیه ایران قطعنامه صادر خواهد شد. 
به نظر می رسد کشورهای غربی از این اهرم استفاده می کنند تا ایران از مطالبات خود در مذاکرات هسته ای عقب نشینی کند. »آرمان ملی« برای تحلیل و بررسی این موضوع 
با دکتر یوسف موالیی، استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران گفت وگو کرده است. موالیی معتقد است: »اقداماتی که کشورهای غربی در آژانس و شورای حکام انجام می دهند 
برای این است که روی اقدامات ایران تأثیر بگذارند و تصمیمات ایران را در جهتی که به سود خود می دانند سوق بدهند. اگر شورای حکام علیه ایران بیانیه صادر کند به دلیل 
اینکه ضمانت اجرایی ندارد شرایط متفاوت خواهد بود. با این وجود این اقدام یک فشار سیاسی را به ایران تحمیل می کند که ایران تحت تأثیر این فشارها رفتار خود را تغییر 
بدهد. بیانیه از اهمیت زیادی برخوردار نیست اما اگر شورای حکام علیه ایران بیانیه صادر کند این احتمال وجود دارد که زمینه ساز شکل گیری یک قطعنامه علیه ایران باشد. 

به همین دلیل این احتمال وجود دارد که اگر مذاکرات در آینده به نتیجه نرسد فشارها علیه ایران بیشتر شود.« در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید. 
 چرا کشورهای اروپایی تصمیم گرفتند موضوع 
پرونده هسته ای ایران در شورای حکام مطرح شود؟ 
به چه میزان احتمال می دهید در این زمینه علیه ایران 

قطعنامه صادر شود؟
بخش  دو  به  هسته ای  فعالیت های 
تقسیم بندی  غیرصلح آمیز  و  صلح آمیز 
می شود. بخشی که به فعالیت های غیر 
صلح آمیز ارتباط پیدا می کند به صلح و 
امنیت بین المللی ارتباط پیدا می کند و 
به همین دلیل کشورهای جهان نسبت به 
این موضوع حساسیت دارند. درنهایت نیز 
این شورای امنیت سازمان ملل است که در 
این زمینه تصمیم گیری می کند. به دلیل 
اینکه این موضوع به صلح و امنیت جهانی 
ارتباط دارد کشورهای غربی و آمریکا 
نگرانی بیشتری نسبت به این موضوع دارند. 
به هرحال این کشورها گمان می کنند 
پرونده هسته ای ایران به امنیت آنها ارتباط 
پیدا می کند. به همین دلیل هنگامی که 
فعالیت های هسته ای ایران برای آنها شفاف 
نیست و یا سؤاالتی را مطرح می کنند که 
ایران به آنها پاسخ نمی دهد این کشورها به 
تکاپو می افتند که ایران را تحت فشار قرار 
بدهند. هدف از این رویکرد نیز این است 
که ایران همکاری های خود را با آژانس ارتقا 
بدهد و به پرسش هایی که آژانس مطرح 
می کند پاسخ قانع کننده ای بدهد. این 
نکته را نیز باید در نظر بگیریم که موضوع 
پرونده هسته ای صرفا یک بحث حقوقی و 
فنی نیست به نوعی تحت تأثیر مالحظات 
سیاسی نیز قرار می گیرد. به همین دلیل 
این موضوع عالوه بر جنبه های امنیتی که 
دارد به مواضع سیاسی طرفین نیز ارتباط 
پیدا می کند. نمی توان گفت در نگرانی های 
کشورهای اروپایی تنها مالحظات فنی و 

امنیتی وجود دارد. به هرحال کشورهایی که از ارتباط پایدار 
و نزدیک برخوردار نیستند از چنین فرصت هایی استفاده 
می کنند که ایران را تحت فشار قرار بدهند تا رفتار خود را در 

مناسبات بین المللی تغییر بدهد. 
 در مذاکرات اخیر این امید به وجود آمده بود که 
توافق حاصل شود. با این وجود این اتفاق رخ نداد و در 
شرایط کنونی آینده مذاکرات در هاله ای از ابهام قرار 
گرفته است. آیا مطرح شدن موضوع پرونده هسته ای 
ایران در شورای حکام می تواند یک اعمال فشار 
علیه ایران قلمداد شود تا از برخی مطالبات خود در 

مذاکرات عقب نشینی کند؟
بله، مهم ترین دلیل مطرح شدن این موضوع در شورای 
حکام تحت فشار قرار دادن ایران برای عقب نشینی از برخی 
مواضع خود در مذاکرات است. اقداماتی که کشورهای غربی 
در آژانس و شورای حکام انجام می دهند برای این است که 
روی اقدامات ایران تأثیر بگذارند و تصمیمات ایران را در 
جهتی که به سود خود می دانند سوق بدهند. اگر شورای 
حکام علیه ایران بیانیه صادر کند به دلیل اینکه ضمانت 
اجرایی ندارد شرایط متفاوت خواهد بود. با این وجود این 
اقدام یک فشار سیاسی را به ایران تحمیل می کند. بیانیه 
از اهمیت زیادی برخوردار نیست اما اگر شورای حکام علیه 
ایران بیانیه صادر کند این احتمال وجود دارد که زمینه ساز 
شکل گیری یک قطعنامه علیه ایران باشد. به همین دلیل این 
احتمال وجود دارد که اگر مذاکرات در آینده به نتیجه نرسد 
فشارها علیه ایران بیشتر نیز شود. به نظر می رسد هرچه 
مذاکرات دیرتر به نتیجه برسد به همان اندازه فشارها بیشتر 

خواهد شد. 
 درصورتی که شورای حکام به صدور بیانیه اکتفا 
نکند و علیه ایران قطعنامه صادر کند شرایط به چه 

سمتی حرکت خواهد کرد؟

از نظر اساسنامه آژانس و کلیات حقوق بین الملل 
هنگامی که قطعنامه در یک سازمان بین المللی علیه یک 
کشور صادر می شود برای اعضای آن سازمان الزم االجراست. 
آژانس مدعی است که پرسش هایی را درباره 
برنامه هسته ای ایران مطرح کرده که ایران 
به آنها پاسخ نداده و یا به صورت شفاف پاسخ 
نداده است. به همین دلیل در قطعنامه 
احتمالی به این نکات اشاره خواهد شد. 
احتمال نیز وجود دارد که دربندهای پایانی 
قطعنامه احتمالی تهدیدهایی علیه ایران 
مطرح شود که اگر ایران به تعهدات خود در 
برابر آژانس عمل نکند آژانس همکاری های 
فنی خود را با ایران کاهش خواهد داد و اگر 
مجبور شود پرونده ایران را به شورای امنیت 
سازمان ملل ارجاع خواهد داد. این موارد 

ضمانت اجرایی این قطعنامه خواهد بود. 
 چرا سرنوشت مذاکرات هسته ای 

تا به این اندازه پیچیده شده است؟
 فضای بین المللی عرصه زورآزمایی 
قدرت هاست و به همین دلیل هر کشوری 
به پشتوانه قدرتی که در اختیار دارد تالش 
می کند در این زورآزمایی سهم بیشتری را 
نصیب خود کند. اینکه به چه میزان این 
وضعیت مبتنی بر واقع بینی است بستگی 
به این دارد که یک کشور چقدر قدرت 
دارد و در مقابل کشور و یا کشورهای دیگر 

چه میزان مقاومت از خود 
نظر  از  می دهند.  نشان 
من این حق ایران است 
برداشته  تحریم ها  که 
شود و مابه ازای خسارتی 
که در این مدت دیده را 
تحریم ها  کند.  دریافت 
علیه ایران یا باید تعلیق 
شود یا اینکه از بین برود 
تا ایران بتواند در مناسبات اقتصادی جهانی 
فعالیت کند. هنوز این اتفاق رخ نداده 
است. به همین دلیل از نگاه ایران که به 
دنبال حقوق واقعی خود است برداشته 
شدن تحریم ها و ازسرگیری فروش نفت 
ایران در بازارهای جهانی حائز اهمیت 
است. از سوی دیگر آمریکا قرار دارد که 
عنوان می کند ما به تناسب اینکه ایران 
به تعهدات هسته ای خود پایبند باشد 
می توانیم تحریم ها را تعلیق کنیم یا از 
بین ببریم. به همین دلیل آمریکا موضوع 
توافق مرحله به مرحله یا موقت را مطرح 
کرده است. ایران خواستار تضمین از سوی 
آمریکاست که رئیس جمهور آینده آمریکا 
از هر حزب و جناحی که باشد از برجام 
خارج نشود و به آن پایبند باشد. با این وجود 
طرفین در توافق های دوجانبه یا چندجانبه 
متعهد می شوند که اگر تعهدات خود را انجام 
ندادند باید خسارت های آن را پرداخت 
کنند. البته برخی کشورها عیارسنجی 
می کنند و هنگامی که احساس می کنند 
اگر از یک توافق خارج شوند و هزینه های 
آن را پرداخت کنند این کار را می کنند و 
توافق را ترک می کنند. این وضعیت درباره 
آمریکا نیز وجود دارد. تنها در شرایطی که 

آمریکا خود را به اندازه ای ذینفع در توافق جدید بداند که 
ترجیح بدهد همچنان در این توافق باقی بماند و دلیلی برای 
خروج از آن وجود نداشته باشد. این وضعیت نیز نیازمند یک 
فرمول فنی، مالی و حقوقی است که باید مهندسی شود. ایران 
و آمریکا باید به سمت توافق پایدار حرکت کنند. هرچند در 

روابط بین الملل ما نمی توانیم بین دو کشور توافق پایدار در 
نظر بگیریم و ممکن است این مساله پس از مدتی متزلزل 
شود. به همین دلیل تضمین به معنای حقوقی زیاد در چنین 

توافقاتی محلی از اعراب ندارد. 
 با توجه به شرایط کنونی احتمال حاصل شدن 

توافق بین ایران و آمریکا کاهش پیدا خواهد کرد؟
آینده توافق به اراده سیاسی ایران و آمریکا بستگی دارد. 
این موضوع در آینده حائز اهمیت است که ایران و آمریکا چه 
جهتی به مذاکرات بدهند و درباره مذاکراتی که در آستانه 
نهایی شدن بود چه تصمیمی بگیرند. اینکه آیا به مذاکرات 
بازگردند و آن را نهایی کنند یا رویکرد دیگری در پیش 
بگیرند و شرایط را پیچیده تر از گذشته کنند. این نکته را نیز 
باید در نظر داشت که اگر زمان زیادی سپری شود در عمل این 
احتمال وجود خواهد داشت که دیگر توافقی صورت نگیرد. در 
چنین شرایطی این احتمال وجود دارد که انتظارات آمریکا 
به اندازه باال برود که ایران قادر به پاسخگویی به آن نباشد. 
تنها اگر شرایطی را در نظر بگیریم که مذاکرات پنهانی با 
میانجی بین ایران و آمریکا وجود دارد و طرفین به دنبال این 
هستند که به یک  راه حل مطلوب دست پیدا کنند تا تنش ها 
افزایش پیدا نکند می توان به آینده مذاکرات خوشبین بود. 
من معتقدم دستاوردهای ایران و آمریکا با احیای برجام 
بیشتر از وضعیت کنونی است و هر دو کشور از آسیب های 
بیشتر جلوگیری می کنند. اگر آمریکا به برجام دست پیدا 
نکند یک شکست سیاسی برای این کشور رقم می خورد و 
به همین دلیل دولت آمریکا تالش خواهد کرد از وقوع این 
شکست جلوگیری کند. ایران و آمریکا هرکدام تمایل دارند 
دوباره برجام احیا شود. بااین وجود سازوکار 
مشخصی برای این کار تدوین نشده است 
و مشخص نیست از چه طریقی این اتفاق 
خواهد افتاد. به همین دلیل هر دو طرف 
باید یک انعطاف منطقی برای رسیدن به 
یک هدف بزرگ تر را در دستور کار خود 
قرار بدهند. دو کشور نباید انتظار داشته 
باشند مطالبات حداکثری آنها محقق شود. 
به همین دلیل نقش واسطه گری کشورهای 
اروپایی و کشورهایی که به امنیت جهانی 
عالقه مند هستند پررنگ تر خواهد شد. در 
این زمینه کشورهایی اروپایی تالش هایی 
نیز انجام داده اند تا بتوانند دیدگاه های دو 
کشور ایران و آمریکا را درباره برجام به هم 
نزدیک کنند. آن چیزی که قطعیت دارد 
این است که دولت بایدن از اراده کافی برای 
حل کردن مشکالت به وجود آمده توسط 
دولت ترامپ برخوردار است. این در حالی 
است که از نظر فنی بازگشت به برجام 
مسیر راحتی نخواهد بود و با دشواری هایی 
همراه خواهد بود. ما باید تالش کنیم از 
توانایی هایی که داریم در عرصه بین المللی 
استفاده کنیم. بقیه موضوعات تاکتیکی و 
حاشیه ای است. ایران اگر از قدرت کافی 
برخوردار باشد می تواند تا ابد از منافع 
خود دفاع کند و توافق نامه هایی را امضا 
کند که در راستای منافع ملی کشور باشد. 
زورآزمایی هایی که در عرصه بین المللی 
وجود داد و زمینه را برای شکل گیری 
فرایندهای حقوقی به وجود می آورد. به 
همین دلیل ایران باید در زمینه قدرت 
نرم و قدرت سخت وضعیت خود را بهبود 
ببخشد تا بتواند به اهداف خود در مجامع 
بین المللی دست پیدا کند. آنچه برای ایران 
امنیت می آورد قدرت است که بخشی از آن نیز قدرت نرم و 
دیپلماسی است. قدرت نرم نیز در گرو حضورمردم است. ایران 
می تواند به پشتوانه قدرت نرمی که از حمایت و رضایتمندی 
مردم می گیرد در عرصه بین المللی چانه زنی بهتری انجام 

بدهد و درنتیجه بهتر می تواند منافع خود را محقق کند. 

   دکتر یوسف موالیی در گفت وگو با »آرمان ملی«:  

 توافق آمـــــریکا با ایــــــران؟
-بایدن نمی خواهد شکست بخورد

  کشورهای غربی به دنبال فشار بیشتر 
به ایران هستند

  این احتمال وجود دارد که با مذاکرات 
پنهانی برجام به نتیجه برسد

  نگرانی کشورهای غربی فنی 
و امنیتی نیست

  مالحظات سیاسی در ارسال پرونده ایران 
به شورای حکام دخیل بوده است

  آینده توافق به اراده سیاسی ایران 
و آمریکا بستگی دارد

  عدم توافق با ایران یک شکست سیاسی 
برای دولت بایدن است

اصالح طلبی هیچ وقت نمی میرد

سطح نارضایتی مردم از مشکالت اقتصادی باالست و 
عمیق تر از آن است که اصالح طلبان بتوانند آن را بازسازی 
کنند. این یک اختالف نظر تشکیالتی نبود که بخواهند 
از درون خود را بازسازی کنند. اصالح طلبان در پروسه 
انتخابات هایی که طی شده با فرازوفرودهایی مواجه 
بودند که به دلیل روش هایی است که خودشان در پیش 
گرفتند؛ به طور مثال، در انتخابات سال ۸۴، اصالح طلبان 
با تکثر انتخابات وارد صحنه شدند و شکست خوردند. 
مردم هم گالیه می کردند که چرا کاندیدای واحد معرفی 
نکردید. در انتخابات سال 9۲ که فعالیت های انتخاباتی 
در سال 9۱ متمرکز شده بود، من با آقای عارف همکاری 
داشتم و با ایشان که به استان ها می رفتیم مردم فریاد 
می زدند کاندیدای واحد، ائتالف ائتالف. با توجه به خواست 
مردم، اصالح طلبان تجدیدنظر کرده، تشکیالت خود را 
با هدف انسجام بخشی و اجماع سازی بازسازی کردند. 
بنابراین، اصالح طلبان بین آقای روحانی و عارف اجماع 
کردند و با یک سازوکاری مثل نظرسنجی، آقای عارف 
را مجاب کردند کنار بروند و باعث پیروزی انتخابات شد؛ 
اما درحال حاضر مردم به اصالح طلبان پشت کرده اند. 
اصالح طلبان دچار پارادوکس شدند. در سال ۱۴۰۰، 
به رغم آنکه جبهه اصالحات کاندیدایی را معرفی نکرد، 
برخی از اعضای جبهه اصالحات از آقای همتی حمایت 
کردند. آقای خاتمی نیز بدون ذکر نام آقای همتی از 
اصالح طلبان خواستند در انتخابات شرکت کنند. با این حال 
دیدیم که مردم به اصالح طلبان پشت کردند. اگر رأی دو 
میلیونی آقای همتی به پای اصالح طلبان گذاشته شود؛ 
به این معنی است که دیگر اصالح طلبان موقعیتی برای 
حضور در انتخابات نخواهند داشت. البته این تحلیل که 
برخی می گویند جریان اصالح طلبی ُمرده است را قبول 
ندارم. تعبیر اصالح طلبی با اصالح طلبان متفاوت است. 
اصالح طلبی هیچ وقت نمی میرد چون هر نظامی یک 
وضع مطلوبی و یک وضع موجود دارد. وضع موجود از وضع 
مطلوب حاصله است؛ کمااینکه رهبر معظم انقالب در 
سال گذشته فرمودند شاخص اقتصادی منفی است. آقای 
رئیسی تاکنون، نتوانسته اوضاع اقتصادی را بهبود ببخشد؛ 
گرانی ها بیشتر شده است. این دولت به نام جراحی اقتصادی 
اعالم کرد که یارانه چهار کاالی اساسی را برداشته و گران 
می شود؛ اما، این چهار قلم روی بسیاری از کاالی دیگر 
تأثیر گذاشته است. این دولت در فعالیت های اقتصادی به 
سیاست های آقای روحانی معترض بود؛ اما قاطع تر از ایشان 
این سیاست ها را ادامه می دهد. اگر ارز ۴۲۰۰ تومان را به 
اسم رانت خواری حذف کردند؛ به این معنا نیست که فساد 
حذف شد. فساد حذف نشد. هنوز نتوانستند لیستی ارائه 

بدهند از کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته اند. 

علی صوفی
فعال سیاسی اصالح طلب

آژانس مدعی است 
که پرسش هایی 
را درباره برنامه 
هسته ای ایران مطرح 
کرده که ایران به 
آنها پاسخ نداده یا 
به صورت شفاف 
پاسخ نداده است. به 
همین دلیل در قطعنامه 
احتمالی به این نکات 
اشاره خواهد شد. 
ایران باید هرچه 
زودتر به پرسش های 
آژانس پاسخ دهد. این 
احتمال نیز وجود دارد 
که در بندهای پایانی 
قطعنامه احتمالی 
تهدیدهایی علیه 
ایران مطرح شود که 
اگر ایران به تعهدات 
خود در برابر آژانس 
عمل نکند آژانس 
همکاری های فنی 
خود را با ایران کاهش 
خواهد داد 

آینده توافق به 
اراده سیاسی ایران 
و آمریکا بستگی 
دارد. این موضوع 
در آینده حائز 
اهمیت است که 
ایران و آمریکا چه 
جهتی به مذاکرات 
بدهند و درباره 
مذاکراتی که در 
آستانه نهایی شدن 
بود چه تصمیمی 
بگیرند. اینکه آیا به 
مذاکرات بازگردند 
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و یا رویکرد دیگری 
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شرایط را پیچیده تر 
از گذشته کنند. این 
نکته را نیز باید در 
نظر داشت که اگر 
زمان زیادی سپری 
شود در عمل این 
احتمال وجود خواهد 
داشت که دیگر 
توافقی صورت 
نگیرد
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با افزایش سوءاستفاده ها رقم خورد؛ 
 بدهی مالیاتی 750 میلیاردی 

با اطالعات هویتی دو نفر
آرمان ملی: ناآگاهی و فشار اقتصادی حاکم 
بر خانوارها فرصت الزم برای سوءاستفاده برخی 
از افراد را فراهم آورده است، به گونه ای که در حوزه 
مالیات گردش مالی جرائم بسیار قابل توجه بود، 
به طوری که  دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی 
کشور اعالم کرده متخلفان تنها با استفاده از 
مدارک هویتی دو نفر بیش از 7۵۰ میلیارد تومان 
تخلف مالیاتی رقم زده اند موضوعی که به اعتقاد 
کارشناسان هوشمندسازی و شفافیت اقتصادی 
مانع از شکل گیری شیوه های مختلف فرار مالیاتی 
و شگردهایی برای سوءاستفاده از اشخاص غیر 

مطلع و ناآگاه می شود. 
در این رابطه دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی 
کشور اعالم کرده متخلفان اقتصادی و مالیاتی 
با سوءاستفاده از اطالعات هویتی دو نفر و با 
ثبت شرکت های صوری، صدور فاکتور و ثبت 
خریدوفروش فصلی به نام این افراد، بدهی 
مالیاتی بالغ بر 7۵۰ میلیارد تومان ایجاد کرده اند. 
بر اساس اعالم این دفتر جهت شناسایی و برخورد 
با متخلفان و فراریان مالیاتی، به سراغ بررسی 
بدهی شرکت های صوری و شرایط شکل گیری 
این وضعیت و استفاده از ظرفیت های قانونی برای 
مبارزه با فرار مالیاتی رفته است. در موردی از 
این بررسی ها متخلفان اقتصادی با سوءاستفاده 
از اطالعات هویتی فردی 6۲ ساله که به عنوان 
پیک موتوری مشغول فعالیت است، ۵ شرکت 
ثبت کرده و با صدور فاکتور فروش کاال و ثبت 
معامالت فصلی غیرواقعی، مالیاتی حدود 7۵۰ 
میلیارد تومان برای این شرکت ها و این فرد ایجاد 
کرده اند. در پرونده ای دیگر اخالل گران اقتصادی 
با ثبت شرکت به نام فردی ۳7 ساله که معلول 
ذهنی بوده و تحت پوشش سازمان بهزیستی 
است نسبت به صدور فاکتور و ثبت معامالت 
فصلی اقدام و برای این فرد بدهی مالیاتی بالغ بر 
۲۲ میلیارد تومان شناسایی  شده است. طبق 
اعالم سازمان امور مالیاتی، بررسی های انجام شده 
حاکی از آن است که افراد سودجو، اشخاص 
بی بضاعت و فاقد صالحیت و اهلیت را اجیر کرده 
و حتی بدون حضور آنان در مراجع ثبت شرکت ها 
و صرفا از طریق تنظیم وکالت نامه اقدام به ثبت 
شرکت کرده و از اشخاص مذکور در سمت های 
مدیرعامل، رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس 
استفاده می کنند؛ بدون اینکه آن اشخاص 

خودشان اطالعی از موضوع داشته باشند. 
در این رابطه حسین تاجمیر، ریاحی مدیرکل 
دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان 
امور مالیاتی کشور، با بیان اینکه ثبت این گونه 
شرکت ها، معموال به شناسایی نشدن صاحبان 
واقعی درآمد و نهایتا فرار از پرداخت مالیات 
انجام می شود، گفت: به دلیل خألهای قانونی، 
رویه های غلط موجود و سایر عوامل، ثبت این گونه 
شرکت ها در سال های گذشته رشد قارچ گونه 
داشته است. وی افزود: با ثبت این گونه شرکت ها 
و سوءاستفاده از عدم اطالع و آگاهی افراد فاقد 
کارتن خواب ها،  مانند  بی بضاعت  و  شرایط 
دستفروشان و غیره، معامالت کالنی به نام آنان 
انجام و فرار مالیاتی در سطح گسترده ای شکل 
می گیرد. ریاحی، ضمن هشدار به کسانی که 
به این نحو اقدام به ثبت شرکت به منظور فرار 
از پرداخت مالیات می کنند، اعالم کرد: با رصد 
و اقدامات گسترده از طریق سامانه ها و بانک های 
اطالعاتی، این گونه شرکت ها و عوامل سوءاستفاده 
کننده از آن، شناسایی و از طریق مراجع قضایی 
تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند. وی تأکید 
کرد: به منظور پیشگیری از ثبت شرکت های 
صوری، باید اقدامات الزم هنگام ثبت شرکت از 
قبیل راستی آزمایی و بررسی اطالعات موجود در 
بانک های اطالعاتی به عمل  آید تا به نام اشخاص 

فاقد شرایط، شرکت به ثبت نرسد. 

نکتــــه

یک عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی: 
افزایش قیمت بنزین در دستور کار 

مجلس و دولت نیست
آرمان ملی: یک عضو هیات رئیسه کمیسیون 
انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: در عین حال 
که معتقدیم باید در حوزه مصرف بنزین، گازوئیل و 
سایر فرآورده های آن مدیریت دقیق تری اعمال شود 
اما هیچ گونه برنامه ای برای افزایش قیمت آنها در 
دستور کار مجلس و دولت نیست.  پرویز محمدنژاد 
ضمن تکذیب شایعات مطرح شده در خصوص 
تغییر در نحوه سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت 
آن، بیان کرد: هیچ برنامه ای در خصوص افزایش 
قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی در دستور 
کار نیست. تنها طرحی که اکنون در خصوص تغییر 
در نحوه سهمیه بندی بنزین مطرح است، همان 
طرحی است که به صورت پایلوت بدون تغییر قیمت 
در جزیره کیش در حال اجرا است. این طرح نیز در 
راستای کسب اطالعات مدیریتی در حال اجراست. 
وی در ادامه افزود: هیچ بحثی در خصوص افزایش 
قیمت بنزین در کمیسیون انرژی که مرجع اصلی 
صدور مجوز در این حوزه است، مطرح نشده و این 
مطالب صرفا شایعاتی در فضای مجازی است. البته 
ما معتقدیم که در حوزه مصرف حامل های انرژی 
نظیر بنزین، گازوئیل و سایر فرآورده های نفتی باید 
مدیریت دقیق تری اعمال گردد. محمدنژاد تاکید 
کرد: ما اجازه افزایش قیمت بنزین یا سایر فرآورده ها 
را نخواهیم داد، چراکه نباید فشار مضاعفی به مردم 
تحمیل شود. در زمینه تولید بنزین و گازوئیل هزینه 
زیادی می شود، باید ساماندهی در این حوزه صورت 

گیرد اما نباید قیمت ها افزایشی داشته باشد. 

خبـــــــر

در واکنش به تبعات مداخله نامحدود بانک 
مرکزی در بازار ارز؛ 

 مداخله متولی پولی و مالی 
ارزپاشی نیست!

آرمان ملی: سران قوا اخیرا در مصوبه ای به بانک مرکزی 
اختیارات ویژه ای داده اند تا با حضور حداکثری در بازار 
ارز از تنش های این بازار جلوگیری کند؛ مصوبه ای که با 
واکنش های زیادی همراه شد به طوری که  برخی آن را تکرار 
سیاست های دولت های گذشته برای دخالت حداکثری در 
بازار برای جبران کسری بودجه از شکاف قیمتی و در نهایت 
ارزپاشی برای بازگشت قیمت ها به روال سابق عنوان کرده 
و برخی دیگر این روند را ارزپاشی ندانسته و تاکید دارند با 
قطع ارتباط بازار با مداخله بانک مرکزی باعث تشدید تنش ها 
شده و حضور مجدد بانک مرکزی می تواند در طوالنی مدت 
به اصالح قیمت ها منجر شود. در این رابطه مجید شاکری، 
کارشناس اقتصادی می گوید: اتفاقی که طی 9 ماه گذشته 
افتاد این بود که مکانیزم مداخله بانک مرکزی تا حدود زیادی 
دچار رکود شد. مبنایی از مداخله که با استفاده از تابلوی 
صرافی ملی از سال 97 آغاز شده بود و تا ابتدای سال ۱۴۰۰ 
هم به عنوان یک ابزار مهم برای بانک مرکزی کار می کرد و به 
این معنا بود که بانک مرکزی نرخی را روی تابلوی صرافی ملی 
هدفگذاری می کرد؛ باالی آن می فروخت و زیر آن می خرید 
تقریبا از زمان آقای کمیجانی به بعد تقریبا طرد شد و در زمان 
آقای صالح آبادی هم عمال استفاده نمی شد. وی ادامه داد: 
این کار خیلی نقش مهمی در هموارسازی تغییرات قیمت 
در بازار داشت و مانع از این می شد که ما با شیب های شدید 
رشد قیمت مواجه شویم، اگرچه که روند نزولی یا صعودی 
بود. همچنین قیود جدیدی هم به بازار متشکل اضافه شد 
که بازار متشکل فاصله قابل توجهی با بازار آزاد پیدا کرد و 
باعث شد این منطق که نرخی نزدیک به بازار آزاد در بازار 
متشکل داشته باشیم تا از آن نرخ برای کنترل قیمت در 
بازار آزاد استفاده کنیم مخدوش شود.  این کارشناس افزود: 
دلیل قطع شدن ارتباط با بازار آزاد این بود که معتقد بودند 
ما باید به نیازهای مشروع پاسخ بدهیم. درحالی که اساسا آن 
چیزهایی که در بازار آزاد که تعیین قیمت می کنند، نیازهای 
نامشروع مثل تامین مالی قاچاق، تامین مالی خروج سرمایه 
و.. هستند. البته معنی عرض من این نیست که ما باید این 
نیازها را تامین مالی کنیم، بلکه باید ابزاری داشته باشیم که 
مانع از انحراف بیش از حد نرخ قیمت آزاد از نرخ قیمت حواله 

رسمی یعنی نیما بشود. 
 معامالت کالن با کشورهای دارای ارز

شاکری با تاکید بر اینکه مداخله در بازار به معنای ارزپاشی 
نیست گفت: منظور از مداخله، خریدن و فروختن ارز در 
نرخ های هدف مختلف است که نیاز بازار را جهت بدهد. همان 
کاری که از مهر 97 آغاز و تا ابتدای سال ادامه یافت. به رغم 
اینکه در واقع در این مدت بانک مرکزی مکررا مداخله می کرد؛ 
خروجی خالص برای بانک مرکزی خرید اسکناس بود و نه 
فروش ارز! وی افزود: هرچند این اختیارات بانک مرکزی تا 
حد زیادی از جهاتی دقت اختیارات مصوبه ۱7 مهر 97 را 
ندارد اما بانک دارد از آن استفاده می کند برای اینکه مجددا 
مداخله خود را اصالح بکند. وقتی از مداخله صحبت می کنیم، 
به این معنی نیست که وقتی بانک مرکزی نرخ ارز خود را باال 
می برد می خواهد نرخ ارز آزاد را باال ببرد؛ بلکه دقیقا معکوس 
این است و به این معنی است که بانک مرکزی می خواهد نرخ 
ارز بازار آزاد کاهش پیدا بکند. چنانچه بارها در سال های 
گذشته این تجربه شده و بانک مرکزی نرخ خود را به نرخ بازار 
چسبانده و در درهم دبی ورود کرده و این کاهش اتفاق افتاده 
است. به گفته شاکری این مداخله زمان می برد؛ اما نسبت به 
جمیع شرایط با سرعت معقولی این موضوع آغاز شده است. 
هرچند انتقاداتی به تعطیلی این مکانیزم درماه های گذشته 
وجود دارد اما بازگشت به آن باز هم جای خشنودی دارد. این 
کارشناس خاطرنشان کرد: در نهایت باید حواسمان باشد 
که مداخله در بازار اسکناس و حتی بازار فردایی، کارکردش 
این است که تغییرات نرخ را هموار کند و روندها را نمی تواند 
تغییر بدهد. آن چیزی که روندها را ایجاد می کند اتفاقات 
بازار حواله، تقاضاهای وارداتی و تقاضاهای قاچاق است که 
اندازه های بسیار بزرگی دارد و مستمرتر نسبت به ارز بازار 
نقد است و درباره آن ها باید حتما به موازات فکر شود. شاکری 
در ادامه با تاکید بر لزوم بستن حساب سرمایه کشور گفت: 
برای این کار نیز راهی جز این ندارد که با یکی از کشورهای 
دارای ارز جهان وارد معامله کالن در شبکه پرداخت شد. البته 
منظورم فقط توافق با آمریکا یا حتی چین نیست. گزینه های 
متفاوتی وجود دارد؛ اما یادمان باشد هیچ اولویتی مهم تر از 
احیای نظام پرداخت رسمی کشور با هدف ممکن کردن بحث 
حساب سرمایه نباید روی میز جمهوری اسالمی ایران باشد. 

 ممنوعیت معامالت فردایی اشتباه بود
وی در پاسخ به ممنوعیت معامالت فردایی دالر و طال 
و تاثیر آن بر بازار نیز تاکید کرد: چند چیز درباره معامالت 
فردایی وجود دارد؛ االن آن چیزی که ممنوعیتش مطرح شده 
معامالت فردایی طال است. مادامی که در آن طرف سناریو 
تالشمان این باشد که بخواهیم به بازار آتی سکه با همان 
عمق قبلی خود برگردیم و بازارسازی هم در آن بکنیم؛ این 
ممنوعیت اشکالی ندارد.  شاکری ادامه داد: درباره ممنوعیت 
معامالت دالر فردایی نیز، قانون مجلس آن را ممنوع کرد اما 
مصوبه شورای سران عمال اختیاراتی در این حوزه به بانک 
مرکزی داده است. بازار فردایی موضوع خیلی مهمی است 
زیرا در زنجیره محاسبه قیمت که درهم امارات، فردایی و کف 
نقد تهران است، تنها جایی است که شما با ریال وارد شده و 
با ریال خارج می شوید و بانک مرکزی به عنوان خالق ریال 
هیچ محدودیتی در رابطه با اینکه چگونه به این بازار بیاید 
و پوزیشن های مختلف بگیرد ندارد. به همین خاطر خیلی 
بازار مهمی بوده و به نظر من ممنوعیتش کار اشتباهی است. 
اختیار مجدد دادن به بانک مرکزی کار درستی است البته 
باید بگویم این اختیارات با آنچه زمستان 9۵ بود تفاوت دارد 
و به همین دلیل کار را زمان بر می کند.  شاکری تاکید کرد: 
در نهایت باید بگویم با وجود اینکه مهم است که در آینده 
چه اتفاقاتی در رابطه با قطعنامه علیه ایران و مذاکرات و... 
بیفتد؛ اینکه بانک مرکزی از این فرصت استفاده کرد که به 
منطق مداخله پیشین خود برگردد خبر خوبی است؛ البته 
مشروط بر اینکه پایدار باشد و با مداخله عوامل غیربانکی و 

غیره مواجه نشود. 

رویکـــرد

مروری بر اتفاقات روزهای گذشته نشان 
می دهد که هفته گذشته ۴ نفر   در هواپیمای 
پرواز مشهد ـ اصفهان درجریان نقص فنی 
مصدوم شدند که بنا به گفته مدیر روابط عمومی 
فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد 
 پرواز شماره ۳9۱ شرکت هواپیمایی ایران ایر 
که قرار بوده ساعت ۸ و ۲۰ دقیقه صبح پنجشنبه 
مشهد را به مقصد اصفهان ترک کند، سرانجام 
پس از ۱۳ ساعت تاخیر در ساعت ۲۱ و ۴۰ 
دقیقه مسافران را سوار کرد  و پس از سوار کردن 
مسافران، چرخ های هواپیما در حین خیزش 
و حرکت به سمت باند برای تیک آف، قفل 
می کند و  هواپیما دچار ترمز ناگهانی می شود که 
درجریان این حادثه، یک مسافر و ۳ مهماندار در 
این حادثه مصدوم شدند.    بار دیگر به فاصله یک 
هفته ای فرود اضطراری پرواز استانبول-  تهران 
در فرودگاه اصفهان به شماره پرواز7۱۸   به دلیل 
وزش تندباد و کاهش دید در فرودگاه شهید 
بهشتی اصفهان به زمین نشست که به دلیل 
تکان هانه های زیاد  یک نفر مهماندار و یک نفر 
مسافر از ناحیه دست و شانه آسیب دیده بودند 
که توسط آمبوالنس فرودگاه اصفهان به مراکز 
درمانی منتقل شدند.   اتفاق مشابه دیگری در 
پرواز 7۳7 کاسپین مسیر نجف-  تهران و پرواز 
فالی پرشیا مسیر شیراز-  تهران به دلیل دید 
پایین در فرودگاه های امام و مهرآباد در فرودگاه 
اصفهان به زمین نشست. باید گفت تکرار این 
حوادث در فاصله زمانی کوتاه اتفاقی نیست 
و زنگ خطر جدی برای پیشگیری از وقوع 
بحران های احتمالی است، چراکه ناوگان هوایی 
کشور فرسوده شده و از عمر مفید خود گذشته 
است و اگر قطعات هواپیماها برای تعمیر وارد 
نمی شود نباید اجازه پروازهای ناایمن را داد چرا 

که با جان بسیاری از مردم بازی می شود.     
 نباید اجازه انجام پرواز ناایمن را 

بدهیم

مدیرعامل اسبق ایران ایر در این خصوص 
اعالم کرد که باال بودن سن ناوگان، کاهش 
تعداد هواپیماهای فعال و آماده پرواز و 
تحریم های ظالمانه علیه ایران از جمله دالیلی 
است که سبب تاخیرهای طوالنی در پروازهای 
مسافری می شود اما حتی اگر همه هواپیماها 
زمین گیر شوند نباید اجازه انجام پرواز ناایمن را 
بدهیم.  داوود کشاورزیان اظهار کرد: هواپیماها 
  به عنوان یک مجموعه مکانیکال و الکتریکال 
نیاز به تعمیرات دارد و مشکالت فنی آن 
بایستی برطرف شود تا بتواند پرواز کند البته 
هر قدر عمر هواپیما بیشتر می شود، میزان 
تعمیرات آن نیز بیشتر است اما ممکن است 
بهترین تولیدات پیشرفته  کشورهای مطرح 
هم نیاز به تعمیرات داشته باشد.     به گفته 
او اگر تعداد هواپیماهای فعال هر ایرالین و 
صنعت هوانوردی قابل قبول باشد، یک شرکت 
هواپیمایی می تواند هواپیمایی را به عنوان رزرو 
نگه دارد تا در زمان مناسب آن را به عنوان 
هواپیمای سالم جایگزین هر هواپیمایی کند که 
با نقص فنی مواجه می شود و این جا به جایی 
هواپیما بدون اینکه مسافران متوجه شوند، 
قابل انجام است اما این مساله مستلزم این 
است که به ازای هر هواپیما از هر تایپ تعداد 
قابل قبولی در اختیار یک شرکت هواپیمایی 
باشد اما اگر از یک تایپ و نوع هواپیما یک یا دو 
فروند باشد دیگر این روش مدیریتی معنا ندارد 
و یک مدیر ایرالین نمی تواند یکی را رزرو نگه 
دارد.    مدیرعامل اسبق ایران ایر تاکید کرد: در 
شرایطی که صنعت هوانوردی ما با مشکالتی 
مانند باال بودن سن ناوگان و کم بودن تعداد 
هواپیما از هر تایپ مواجه است، نمی توان 
برنامه ریزی کرد و چاره ای نیست جز اینکه 
مسافران منتظر بمانند تا اشکال و نقص فنی 
یک هواپیما برطرف شود تا هواپیما اجازه پرواز 

دریافت کند.  

 تحریم ها و قیمت گذاری بلیت؛ دو 
مشکل صنعت هوانوردی 

کشاورزیان راهکار خروج از این بحران را 
اینگونه اظهار کرد  و گفت: واقعیت این است که 
با توجه به نامشخص بودن سرنوشت برجام باید 
چنین تحلیل و نتیجه گیری را در شرایط کنونی 
انجام داد و در همین شرایط تحریمی هم 
مشاهده می کنید که ایرالین ها، هواپیماهای 
متعددی با هزار ترفند می خرند و وارد می کنند، 
چراکه این طور نیست که کامال دست آنها بسته 
باشد به هیچ وجه نتوانند هواپیمایی بخرند.  
اما اشکال این است که عالوه بر تحریم های 
روی  مضاعفی  فشار  خارجی،  ظالمانه 
ایرالین ها می آوریم و به آن ها اجازه نمی دهیم 
قیمت گذاری بلیت هواپیما را خودشان انجام 
دهند.  او معتقد است: با وضعیت موجود از 
می توان  تقریبا  هواپیما  بلیت  قیمت  نظر 
گفت که هواپیماهای خیلی قدیمی صرفه 
اقتصادی دارند و ایرالین ها در این شرایط 
باید هواپیمای ۲۵ تا بیش از ۳۰ ساله بخرند 
و اگر بخواهد هواپیمای جوان تر بیاورند، به 
هیچ وجه صرفه اقتصادی ندارد، چراکه به 
نظر من هواپیمایی که عمر آن به سال های 
۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ هم برگردد، هزینه یک ساعت 
پرواز آن، باالی ۵۰ دالر است که البته تفاوت 
چندانی با هواپیمای جوان تر و حتی نو ندارد 
اما با این قیمت های پایین بلیت هواپیما و 
نرخ های تعیین شده، نمی توان از ایرالین ها 
انتظار نوسازی ناوگان داشت همچنین در 
حال حاضر خرید یک موتور اورهال شده 
برای هواپیما نو یا دست دوم هزینه باالیی 
دارد و با این قیمت ها در پروازهای داخلی 
MD و بوئینگ کالسیک  تنها هواپیمای 
می صرفد که عمر آن به قبل از سال ۲۰۰۰ 
میالدی بر می گردد.    کشاورزیان برداشته 
شدن تحریم ها را الزمه بهبود وضعیت صنعت 

هوانوردی دانست و گفت: اگر این اتفاق رخ 
ندهد کار برای نوسازی ناوگان و خرید هواپیما 
و حتی خرید و تعمیر قطعاتی مانند موتور 
هواپیما سخت می شود. گرچه در حال حاضر 
برخی از موتورها برای تعمیر در داخل اجازه 
و مجوز دارند، اما بسیاری از موتورها باید در 
کشورهای دیگر تعمیر شود و با توجه به نقش 
و سهم تولیدکنندگان آمریکایی در این زمینه، 
کار برای تعمیر موتور هواپیما در کشورهای 
دیگر هم سخت می شود، چراکه آمریکایی ها 
در تولید موتور هواپیما حضور و سهم پررنگی 
دارند و اجازه نمی دهند.    مدیرعامل شرکت 
هواپیمایی ایران ایر بیان کرد: حوادث کوچکی 
که در پروازهای مسافری رخ می دهد زنگ 
خطر و هشداری است که اگر مسئوالن سازمان 
هواپیمایی آن را جدی بگیرند، می توان از بروز 
آن جلوگیری کرد اما اگر آن را جدی نگیریم، 
می تواند منجر به بروز حادثه ای بزرگ تر شود. 
بنابراین اگر سازمان هواپیمایی به عنوان 
نهاد حاکمیتی و ناظر سخت گیری های خود 
را بیشتر و بیشتر کند و ایمنی را مدنظر قرار 
دهد، در بدترین حالت ممکن است روزی همه 
هواپیماهای ما زمین گیر شود اما به هیچ وجه 
سانحه ای مانند سقوط هواپیما رخ نخواهد داد. 
بنابراین هیچ کسی نمی تواند بگوید چون تحریم 
هستیم پروازهای ناایمن انجام می دهیم و کسی 
حق ندارد هواپیمایی که مشکل فنی دارد را 
به پرواز دربیاورد.   کشاورزیان گفت: ممکن 
است تاخیرهای زیادی در پروازهای مختلف 
رخ دهد و مسافران مجبور باشند، ساعت ها 
منتظر بمانند به هیچ وجه بهانه ای برای اینکه 
هواپیما را ناایمن به پرواز دربیاورید نیست، ولو 
اینکه همه هواپیماهای کشور زمین گیر شود. 
اگر سازمان هواپیمایی بر رعایت پروتکل ها 
اصرار داشته باشد، هیچ هواپیمایی سقوط 

نخواهد کرد.    

 آرمان ملی: تکرار حادثه های هوایی در 
آسمان ایران هر روز زیادتر می شود و 
عکس العمل مسئوالن به جای چاره اندیشی 
و تعویض ناوگان حمل و نقل فقط سکوت 
است و قبول حقیقت در واقع بررسی 
حوادث هوایی در روزهای اخیر که به 
مصدوم شدن ۴ نفر در پرواز مشهد به 
اصفهان منجر شد و یا تاخیرهایی که در 
پروازهای مختلف وجود داشته است همگی 
نشان می دهد که باید به حال آن چاره 
اندیشی شود.   موضوعی که کارشناسان 
معتقدند درصورت عدم تامین قطعات و 
اصالح قیمت ها حذف سفرهای هوایی 

شاید بهترین گزینه پیش رو باشد.    

گزارش »آرمان ملی« از وضعیت حمل و نقل هوایی؛ 

جوالن پرنده های پیـــــــر در آسمان  

؛

»آرمان ملي«  روایت مي کند:

چراغ سبــــز بازار جهاني به نفت ایران؛ شایــــد!
آرمان ملی: در حالی که به نظر می رسد با به بن بست رسیدن 
مذاکرات برجامی احتماال وضعیت فروش نفت ایران نیز با اما و 
اگرهای زیادی مواجه خواهد شد اما گرانی بنزین در آمریکا که 
آن هم در زمان انتخابات کنگره که مشکالت زیادی را برای دولت 
بایدن رقم زده این شائبه را تقویت کرده که احتماال آمریکا برای 
فروش نفت ایران نیز همچون ونزوئال رویکرد خود را تغییر دهد 
تا از این طریق قیمت فرآورده های نفتی در اروپا و آمریکا تعدیل 
شود موضوعی که کارشناسان نیز معتقدند رویکرد دولت بایدن 
نشان داده برخالف ترامپ تمایلی برای به صفر رساندن فروش 
نفت ایران ندارد که خود می تواند گامی رو به جلو برای بازگشت 
پررنگ تر ایران به بازار جهانی نفت باشد ضمن آنکه تحلیل 
بلومبرگ نیز مبنی بر شرایط حاکم و بازار جهانی و احتمال چراغ 
سبز بایدن و کشورهای اروپایی برای عرضه نفت ایران می تواند 
موید این رویکرد باشد. در این رابطه جواد یارجانی مدیرکل 
پیشین امور اوپک وزارت نفت درباره ادعای بلومبرگ مبنی بر 
اینکه آمریکا برای کنترل قیمت جهانی نفت احتماال بدون احیای 
برجام هم چشم بر صدور نفت ایران و نقض تحریم ها می بندد، 
اظهار داشت: قبل از مباحث جنگ روسیه با اوکراین هم شاهد 
بودیم که در دولت بایدن سیاست سختگیرانه ترامپ برای به 
صفر رساندن صادرات نفت ایران دنبال نشد و بعد از جنگ هم 
که بازار نفت دچار مشکالت بیشتری شد این رویه همچنان ادامه 
دارد. وی افزود: احتمال آن می رفت که تحریم ها علیه روسیه 
بیشتر شود، هرچند این کشور تاحدی نفت خود را به شرق آسیا 
می رساند اما طبیعتا اروپا به نفت بیشتری نیاز خواهد داشت. 
اوپک پالس هم در عمل نشان داد اگر تحریم واقعی روسیه در 
اروپا عملی شود قادر نیست نفت مورد نیاز دنیا را تامین کند، 
امکانات افزایش تولید کشورها هم در کوتاه مدت باال نیست، 
بنابراین مذاکراتی با ونزوئال برای دریافت نفت سنگین این کشور 
که در آمریکا نیز مصرف دارد، آغاز شده است.  مدیرکل پیشین 
امور اوپک وزارت نفت خاطرنشان کرد: در هر حال امکان صدور 
بیشتر نفت از سوی ایران ممکن است شروع و تداوم یک رویکرد 
باشد، اما مهم ترین قضیه این است که نقش ایران در گذشته 
در بازار نفت و انرژی پررنگ بوده و الزم است به حد خودش 
برگردد. وی گفت: ما به دنبال این نیستیم که جایگزین نفت 
کشور دیگری شویم، زمانی 7۰۰ تا ۸۰۰ هزار بشکه نفت ایران به 
اروپا می رفت و تحریم ها باعث شد که نقش ایران در اروپا تقریبا 
به صفر برسد. در نتیجه درست است که فراهم شدن امکان 
صادرات آزادانه نفت ایران در راستای منافع غرب و امریکاست 
اما ما باید از وضعیتی که منجر به تحریم شده رهایی پیدا کنیم 
و به نقش سابق در بازار برگردیم تا بتوانیم درآمدهای حاصله 
را صرف رفع مشکالت زیربنایی کشور کنیم. وی بیان داشت: 

سال هاست اوضاع سرمایه گذاری در بخش نفت و دیگر بخش ها 
به هم خورده، در نتیجه امیدوارم این سیاست به صورت جدی و 
تا رفع کامل تحریم ها دنبال شود، هرچند نیروهای داخلی آمریکا 
و راست گرایان آمریکایی دوست اسرائیل و برخی کشورهای 
صادرکننده نفت مخالف این هستند که صادرات نفت ایران به 
شرایط عادی برگردد و در واقع بعضا این اخبار با این هدف منتشر 

می شود که جلوی آن گرفته یا کند شود. 
 برای بازگشت نفت ایران مشکل فنی وجود ندارد

به گفته یارجانی؛ در هر حال برای بازگشت نفت ایران به میزان 
قبل از تحریم از نظر فنی مشکلی وجود ندارد، اگر شرایط عادی 
شود تغییرات زیادی نیاز نیست، ولی ما برای اینکه روند صادرات را 
تداوم دهیم و امیدوارانه حجم صادرات را باال ببریم چاره ای نداریم 
جز اینکه سرمایه گذاری صورت گیرد و این نیاز به احیای برجام 
دارد.  وی درباره تحرکات روسیه در قبال تسهیل در روند صادرات 
نفت ایران نیز گفت: هر کشوری دنبال منافع ملی خودش است 
اینکه انتظار داشته باشیم کشور تحریم کننده به خاطر منافع ما 
تحریم را کم کند و یا رقبا برای ورود نفت ایران صادرات خود را باال 
نبرند، اشتباه است. مدیرکل پیشین امور اوپک وزارت نفت درباره 
اوضاع قیمت نفت نیز تاکید کرد: قیمت نفت بستگی به این دارد 
که نفت ایران در چه شرایطی باز می گردد، موقت است و یا در یک 
چارچوب بلندمدت برمی گردد، آیا نفت ونزوئال بازمی گردد یا خیر، 
تقاضا چقدر خواهد بود، به کشورهای عرضه کننده مثل ونزوئال و 
لیبی هم مربوط است، در هر حال بازار نفت پیچیدگی های زیادی 
دارد، برگشت بخشی از نفت ایران ممکن است تغییراتی ایجاد 

کند ولی اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد بستگی به عوامل یاد شده 
دارد. اکنون ماجرا این است که باال بودن نرخ بنزین در سالی که 
انتخابات کنگره امریکا برگزار می شود مشکالتی را برای دولت 
بایدن به وجود آورده است، بنابراین ممکن است به هر اقدامی 
دست بزنند تا قیمت ها تعدیل شود. گفتنی است اخیرا بلومبرگ 
به نقل از یکی از مدیران گروه نفتی ویتول گزارش داد که آمریکا 
برای کنترل قیمت جهانی نفت احتماال بدون احیای برجام هم 
چشم بر صدور نفت ایران و نقض تحریم ها می بندد؛ هرچند 
وال استریت ژورنال به نقل از یک منبع این گمانه زنی را بی اساس 
خوانده است. بنابراین گزارش، مایک مولر به یک پادکست گفت 
با توجه به انتخابات میان دوره ای ماه نوامبر در آمریکا و اهمیت 
قیمت بنزین در آن، احتمال دارد دولت جو بایدن حتی بدون 
دستیابی به توافق جدید هم اجازه دهد ایران اندکی بر صادرات 
نفت خود بیفزاید. قیمت نفت در سالجاری میالدی، عمدتا به 
دلیل تهاجم روسیه به اوکراین، بیش از ۵۰درصد افزایش یافت 
و تقریبا به هر بشکه ۱۲۰دالر رسید. به نوشته بلومبرگ، با اینکه 
جمهوری خواهان و برخی از دموکرات ها با لغو تحریم های ایران 
مخالف اند، در عین حال دولت بایدن برای کاهش قیمت بنزین 
در آمریکا تحت فشار است. نوسان در بازار جهانی نفت چشم انداز 
مبهمی پدید آورده است. به گفته مایک مولر، رئیس بخش آسیا در 
گروه بازرگانی نفتی ویتول، تخمین کارشناسان هیچ وقت تا این 
اندازه گسترده نبوده و در حال حاضر عده ای می گویند هر بشکه 
تا ۱۴۰ دالر هم خواهد رسید اما عده ای دیگر بر این باورند قیمت 

نفت به زیر صد دالر در هر بشکه بازخواهد گشت. 
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تغذیه در بیماران مبتال به آسم 

داشتن رژیم غذایی سالم و مناسب، بخش 
مهمی از کنترل آسم است .افراد مبتال به 
آسم بهتر است همیشه وزن متعادلی داشته 
باشند و مصرف نوشیدنی حاوی کافیین را 
به عنوان یکی از راه های موثر اما موقت در 
بگیرند.  نظر  در  آسم  نشانه های  تسکین 
از آنجا که کاهش مصرف سبزی و میوه و 
افزایش غذاهای فرآوری شده در سال های 
اخیر یکی از دالیل افزایش شیوع آسم در 
آمریکا عنوان شده مطالعات نشان می دهند، 
افرادی که ویتامین C، بتاکاروتن )پیش ساز 
ویتامین A(، منیزیم و امگا۳ بیشتری مصرف 
می کنند، کمتر در معرض آسم قرار دارند. 
افرادی که میوه، و ویتامین های C و A  یا 
به طورکلی آآنتی اکسیدان  به میزان کافی 
مصرف نمی کنند، بیشتر به مشکالت ریوی 
گرفتار خواهند شد. به نظر می رسد رژیم 
غذایی غنی از آنتی اکسیدان  و چربی های تک 
غیراشباع )برای مثال دریافت بیشتر میوه ، 
سبزی و روغن زیتون( اثر محافظتی بر آسم 
دوران کودکی داشته باشد. بهتر است این مواد 
ارزشمند از طریق مواد غذایی تامین شود و به 
مصرف مکمل ها توصیه نمی شود مگر افرادی 
که مشکالتی از نظر دریافت یا جذب مواد 
غذایی دارند. مصرف ماهی و غذاهای دریایی 
از منابع خوب امگا۳ است پس سعی کنید از 
مصرف اسیدهای چرب ترانس خودداری شود. 
 D بیشتر افراد مبتال به آسم، کمبود ویتامین
دارند. شیر، تخم مرغ و ماهی منابع خوب 
این ویتامین محسوب می شوند اما تابش 
مستقیم نورخورشید به عنوان منبع اصلی 
 D این ویتامین و یا استفاده از مکمل ویتامین
الزم است. اگر میزان مصرف کالری، از میزان 
سوخت آن بیشتر باشد، اضافه وزن رخ خواهد 
داد و این حالت عالوه بر آسیب به سالمتی، 
عالئم آسم را نیز تحریک می کند؛ افراد چاق، 
نشانه های شدیدتری از آسم دارند و داروهای 
بیشتری مصرف می کنند. تحمل نداشتن 
نسبت به مصرف الکتوز موجب تشدید عالئم 
آسم می شود؛ برخی افراد نسبت به تخم مرغ، 
شیر و یا ماهی حساسیت دارند و حتی مصرف 
بسیار کمی از این مواد غذایی، منجر به بروز 
آسم  تحریک  و  حساسیتی  واکنش های 
می شود. والدین باید موادغذایی تشدیدکننده 
تنگی نفس کودک را از برنامه غذایی وی حذف 
کنند که از جمله این مواد غذایی انواع: فلفل، 
زعفران، کرفس، انگور و خربزه را می توان 
نام برد. سولفیت اضافه شده به برخی از مواد 
غذایی به تازگی آنها کمک کرده و از رشد کپک 
جلوگیری می کند اما همین ماده می تواند 
منجر به تشدید عالئم آسم در افراد مبتال 
به آسم شود. بیش از 7۰ درصد افراد مبتال 
به آسم، دچار اختالل ریفلکس اسید معده 
هستند که کنترل آسم را دچار مشکل می کند.

یاد د اشــــت

دانــستنی هـــا

جد ول کلمات متقاطع                                                 شماره  ۱۲9۴جد ول سود وکو                                          

حل جد ول   ۱۲9۳  

۱-  لرزانــک میــوه -  خوشــبخت ۲-  گوشــت 
آبگوشــتی-  بــازی قهوه خانه-  ســوگند یادکردن ۳-  
برهنــه-  ســنگ انداختن-  نگهبان چماق به دســت-  
زدنی روی مــو! ۴-  رود مــرزی- مقابــل پایین- گونه 
صورت-  آبگینه ۵-  بی مثل- شعرکوتاه ژاپنی 6-  لرزش 
گوشی همراه- برآمدگی براثرسوختگی- قلعه تگزاس 7- 
چهره-  شیرآغوز- گندم سوده- از گل های زیبا ۸- شاه 
ادبی- تیم فوتبالی در لیگ انگلیس- برهنه 9-  پایتخت 
غنا- مدت زمان بازی فوتبــال- پدرحضرت یونس)ع(- 
زینت رو ۱۰- مقابل ســبک- بخشــندگی- بزرگ ترین 
سیاره ســامانه خورشیدی ۱۱- نشــان دادن- بینوایان 
۱۲- محور- رودآرام- نیروبخش- قیدتاکید ۱۳- سبکی 
در موسیقی- ششمین پادشاه از هالکوئیان- استخوان 
ران- مادرعرب ۱۴- ســوره ۳6 قرآن کریم- زبردست-  
پاک کننده ۱۵- نوعی تخته-  جعبــه جادویی با صوت 

و تصویر!!

۱- متصدی اصطبل- کرم معده ۲- ستاره- نوعی الستیک خودرو- قشون ۳-  رودفرانسه- میوه 
بهشتی- هرزمان- نت پنجم موسیقی ۴- آقاوسید- دارای حرارت-  جوش های ریز بر پوست- امر 
به آمدن ۵- نازیدن- جهالت 6- ســدی در اســتان تهران- معدن- جدید آذری 7-  صدمترمربع- 
بازی کردن- عامه و انبوه مردم-  لبه شمشــیر ۸- جهانی که در آنیم- طردشــده-  زمین خشــک 
9-  برگ برنده-  مالزم-  دشوار- دانه ای خوشــبو ۱۰- از کلمات استثنا- برپاکردنی صیاد- کثرت 
آمدوشد ۱۱-  آرمان شهر- کج شونده ۱۲- جاومکان- آهک- ســنگ قیمتی سبزرنگ- رازنهفته 
۱۳-  فرمان خودرو- مبدع-  خروس مازنی- زندگی کن !۴-  خاص-  دائم-  وسیله ای در چرخ خیاطی 

۱۵-  شاگردسقراط-  ماده مقوی میوه ها

آ   ر   م   ا   ن  م  ل ی

چاقی، ساختار قلب را تضعیف می کندسن کبد انسان کمتر از ۳ سال استارتباط بین افسردگی و بیماری التهابی  روده
دکتر »بینگ.ژانگ«، گفت: »این تحقیق نشان می دهد ارتباطی دوطرفه 
بین بیماری های التهابی روده و افسردگی در خواهرها و برادرهاست.« ژانگ 
افزود: »این یافته که افراد مبتال به بیماری های التهابی روده بیشتر مستعد 
افسردگی هستند، معقول است، زیرا بیماری های التهابی روده باعث ایجاد 
عالئم مداوم دستگاه گوارش شده و می تواند برای زندگی یک بیمار بسیار 
مختل کننده باشد. و افزایش خطر افسردگی در بین خواهران و برادران بیماران 
مبتال به بیماری های التهابی روده ممکن است در صورتی که خواهران و برادران 

در مراقبت از بیمار نقش داشته باشند، بیانگر خستگی مراقب باشد.« 

به گفته محققان، کبد به طور مداوم خود را بازسازی می کند. کبد سموم 
را از بدن پاک می کند، پس در معرض خطر آسیب قرار دارد. در این مطالعه، 
محققان از تکنیکی به نام تاریخ گذاری تولد رادیوکربنی برای تعیین سن کبد 
در تعدادی از افراد استفاده کردند. در همه آنها، سلول های کبد کم وبیش 
سن یکسانی داشتند. »اوالف.برگمان می گوید: »مهم نیست ۲۰ ساله یا ۸۴ 
ساله باشید، کبد شما به طور متوسط کمتر از ۳ سال عمر دارد.« برگمان ادامه 
داد: »سلول های معمولی تقریبا سالی یک بار تجدید می شوند، در حالی که 

سلول های غنی تر از DNA می توانند تا یکدهه در کبد باقی بمانند.« 

نتایج یک مطالعه نشان می دهد: چاقی می تواند قلب را دچار نارسایی 
کرده و آن را تضعیف کند. متخصصان اظهارداشتند: چاقی می تواند به شدت 
ساختار قلب را ضعیف کند. خود چربی مازاد در بدن برخالف مشکالت 
گردش خون ناشی از سوخت چربی، عامل ایجادکننده آن باشد. در این 
تحقیق ۴9۰ هزارنفر مورد بررسی قرار گرفتند. محققان گفتند: این وضعیت 
حتی پس از در نظرگرفتن سایر عوامل خطرزا مانند: فشارخون،  کلسترول 
باال و... تداوم داشته است. افرادچاق بیشتر احتمال دارد که عضالت قلب 

ضخیم تر و حفره های پمپاژ ضعیف تر داشته باشند.  

مواد مغذی سفیده تخم مرغ 
تخم مرغ  سرشار از مواد مغذی گوناگون است. پروتئین، 
ویتامین ها و چربی ها برخی از این مواد موجود در تخم مرغ  
هستند. البته میزان مواد موجود در تخم مرغ  بسته به اینکه 
کل تخم مرغ  را می خوریم و یا فقط سفیده تخم مرغ  را مصرف 
می کنیم می تواند تفاوت بزرگی داشته باشد. در ادامه به بررسی 
این موضوع و پاسخ به این پرسش که »آیا سفیده تخم مرغ  
مفیدتر است؟« خواهیم پرداخت. تخم مرغ  پر از مواد مغذی 
مفید گوناگون است. سفیده تخم مرغ  شامل کالری، چربی، 
پروتئین و مواد مغذی کمتری نسبت به یک تخم مرغ  کامل 

است.
  کالری کم، اما پروتئین زیاد

سفیده تخم مرغ  غنی از پروتئین است اما دارای کالری 
پایینی است. درواقع سفیده تخم مرغ  حاوی 67 درصد از کل 
پروتئین موجود در یک تخم مرغ  کامل است. گفتنی است که 
این پروتئین بسیار باکیفیت و کامل است. به  بیان  دیگر پروتئین 
موجود در سفیده تخم مرغ  تمام 9 آمینواسید ضروری موردنیاز 
بدن برای ارائه بهترین عملکرد را به میزان کافی داراست. همین 
وجود مقادیر زیاد پروتئین در سفیده تخم مرغ  دلیلی است برای 
اینکه خوردن آن فواید سالمتی زیادی را در پی دارد. پروتئین 
می تواند اشتهای انسان را محدود کند، بنابراین خوردن سفیده 
تخم مرغ  می تواند برای مدت طوالنی تری انسان را در وضعیت 
سیربودن نگه دارد. همچنین الزم به ذکر است دریافت پروتئین 
کافی برای ساخت عضالت و نگهداری آنها بسیار مهم است 
به ویژه زمانی که افراد سعی در کاهش وزن دارند چراکه عضالِت 
بیشتر موجب سوختن بیشتر کالری می شود. بنابراین به  این 
 علت که تخم مرغ  کامل دارای کمی پروتئین بیشتر به همراه 
کالری بیشتری نسبت به سفیده تخم مرغ  است، سفیده 
تخم مرغ  می تواند انتخاب جذاب تر و مناسب تری برای افرادی 
که قصد کاهش وزن دارند، باشد.سفیده یک تخم مرغ  بزرگ 
دارای ۴ گرم پروتئین و ۱6 کالری است درحالی که یک تخم مرغ  

کامل بزرگ دارای 6 گرم پروتئین و 7۱ کالری است.
  چربی پایین 

درگذشته، تخم مرغ  به دلیل چربی اشباع شده باال و میزان 
کلسترول آن یکی از غذاهای بحث برانگیز بود. البته گفتنی است 
که تمامی چربی ها و کلسترول های موجود در تخم مرغ، در 
زرده آن جمع شده اند. در مورد سفیده تخم مرغ  می توان گفت 
تقریبا پروتئین خالص و تهی از چربی و کلسترول است. درواقع 
مدت ها تصور می شد که خوردن سفیده تخم مرغ  سالم تر از 
خوردن کل تخم مرغ  است. اما حاال تحقیقات نشان داده اند که 
کلسترول موجود در تخم مرغ  برای اغلب مردم هیچ مشکلی 
ایجاد نمی کند. زرده تخم مرغ  یک منبع غنی از ۲ آنتی اکسیدان 
مهم به نام لوتئین و زآگزانتین است که به جلوگیری از بروز 
آب مروارید و دژنراسیون چشم کمک می کنند. همچنین با توجه 
به اینکه سفیده تخم مرغ  تقریبا دارای چربی نیست، بدیهی است 
که به طور قابل  توجهی کالری کمتری نسبت به تخم مرغ  کامل 
دارد. این ویژگی می تواند سفیده تخم مرغ  را به انتخابی خوب 
برای افرادی تبدیل کند که می خواهند کالری دریافتی خود را 

محدود کنند و وزن خود را کاهش دهند.
  سفیده تخم مرغ  یا تخم مرغ  کامل

سفیده تخم مرغ  دارای مقادیر زیاد پروتئین و مقادیر 
کم یا ناچیز کالری، چربی و کلسترول است که آن را تبدیل به 
یک غذای مفید برای کاهش وزن کرده است. همچنین سفیده 
تخم مرغ  برای افرادی که نیاز باالیی به پروتئین دارند اما باید 
حواسشان به مصرف کالری خود نیز باشد مثل ورزشکاران، غذای 
مفیدی است. البته عالوه بر این ویژگی ها، سفیده تخم مرغ  در 
مقایسه با تخم مرغ  کامل، از سایر مواد مغذی کمتری برخوردار 
است. درواقع تخم مرغ  کامل گستره  وسیعی از ویتامین ها، 
مواد معدنی، پروتئین اضافی و برخی چربی های سالم را شامل 
می شود. گفتنی است با وجود مقادیر باالی کلسترول در 
تخم مرغ  کامل، طی تحقیقی مشخص شد که هیچ ارتباطی بین 
مصرف تخم مرغ  کامل و خطر ابتال به بیماری قلبی وجود ندارد. 
در واقع طبق نتیجه تحقیقی دیگر مشخص شده که خوردن یک 
تخم مرغ  در روز می تواند خطر سکته را کاهش دهد. عالوه بر آن 
مواد مغذی موجود در تخم مرغ  با گروهی از فواید سالمتی در 
ارتباط است. زرده تخم مرغ  یک منبع غنی از دو آنتی اکسیدان 
مهم به نام لوتئین و زآگزانتین است که به جلوگیری از بروز 
آب مروارید و دژنراسیون چشم کمک می کنند. همچنین زرده 
تخم مرغ  شامل کولین هم می شود که یک ماده مغذی ضروری 
برای افرادی است که کولین به میزان کافی دریافت نمی کنند.

خوردن تخم مرغ  کامل باعث می شود فرد بیشتر احساس سیری 
کند که این اتفاق می تواند منجر به دریافت کالری کلی کمتری 
شود. در واقع مطالعات نشان می دهند که خوردن تخم مرغ  برای 
صبحانه می تواند برای کاهش وزن، کاهش شاخص توده بدنی و 

کاهش اندازه دور کمر و شکم موثر باشد.
  ریسک ها و احتمال مضربودن

سفیده تخم مرغ  معموال یک انتخاب غذایی ایمن و سالم 
است که البته گاهی اوقات هم می تواند ضررهایی داشته باشد.

  آلرژی ها
گرچه سفیده تخم مرغ  معموال یک انتخاب سالم برای اغلب 
افراد است اما آلرژی تخم مرغ  می  تواند گاهی اوقات برای برخی 
مشکل ساز باشد. بیشتر آلرژی های تخم مرغ  در کودکان رخ 
می دهد. کودکانی که در شرایط رشد و معموال زیر ۵ سالگی قرار 
دارند. الزم به ذکر است آلرژی تخم مرغ  به این دلیل رخ می دهد 
که سیستم ایمنی بدن انسان برخی از پروتئین های موجود در 
تخم مرغ  را به اشتباه، مضر و آسیب زا شناسایی می کند. عالئم 
خفیف آلرژی تخم مرغ  می تواند شامل جوش، کهیر، ورم، 
آبریزش بینی، خارش و اشک چشم باشد. برخی نیز ممکن 
است با مشکل گوارش، تهوع و استفراغ مواجه شوند. گفتنی 
است تخم مرغ  می تواند باعث بروز واکنش شدید آلرژیک به نام 
شوک آنافیالکتیک یا آنافیالکسی شود که البته این مورد بسیار 
نادر است. آنافیالکسی می تواند باعث بروز عالئمی چون افت 

فشارخون و تورم شدید در صورت و گلو شود. 
  مسمومیت غذایی 

سفیده تخم مرغ  خام می تواند خطر مسمومیت غذایی 
ناشی از باکتری سالمونال را افزایش دهد. سالمونال می تواند 
داخل تخم مرغ  و یا روی پوست آن وجود داشته باشد که البته 
با روش های مدرن پرورش طیور و بهره مندی از روش های نوین 
پاکیزگی این احتمال کاهش یافته است. باید بدانیم که پختن 
سفیده تخم مرغ  به میزانی که سفیده به طور کامل تبدیل جامد 

شود، به میزان قابل توجهی این ریسک را کاهش خواهد داد.

عمــود ی افقــی  

  آمنه مصیبی
کارشناس تغذیه 

اینفوگرافیک : آرمان ملی / علی کریمی
ویتامین E به دلیل تاثیر آنتی اکسیدانی قوی و محافظت از سلول ها برای بدن ضروری است. این ویتامین از طریق تغذیه به خصوص روغن های گیاهی تامین 
می شود. ابتال به بعضی بیماری های مزمن روده مانند کرون یا اختالالت صفرا و کبد نیز در بروز این کمبود نقش دارند. در ادامه به عالئم هشداردهنده کمبود 

این ماده مغذی پرداخته می شود.

 E عالئم هشداردهنده کمبود ویتامین

کمبود ویتامین E گیرنده های نور را که در شبکیه 
و سلول های ساختمان چشم قرار دارند، ضعیف 
می کند. به همین دلیل فرد ممکن است دچار اختالل 

در بینایی شود. 

کمبود ویتامین E بر سیستم ایمنی بدن تاثیر 
می گذارد و در نتیجه سلول های ایمنی توانایی کمتری 

برای مقابله با عوامل بیماری زا دارند.  

ابتال مکرر به بیماری ها مشکالت بینایی

ویتامین E قدرت آنتی اکسیدانی باالیی دارد و 
کمبود آن می تواند زمینه ساز خستگی غیرمعمول 

شود.

ویتامین E در حفظ سالمت عضالت نیز تاثیر 
دارد. از همین رو، کمبود این ویتامین می تواند 
زمینه ساز کاهش قدرت عضالنی و مشکل در تحرک 

اندام ها شود. 

خستگی مشکالت عضالنی

اختالل در انتقال پیام های عصبی می تواند 
منجر به بروز احساس گزگز و سوزن شدن اندام ها 

شود.

E   بهترین منابع غذایی که حاوی ویتامین
هستند، عبارتنداز: تخمه آفتابگردان، بادام، فندق، 
بادام هندی، آووکادو، اسفناج. توصیه می شود مکمل 

ویتامین E را با نظر متخصص مصرف کنید.

احساس گزگز اندام ها بهترین منابع
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کــوتـاه

این روزها به تناوب در معرض طوفان های گرد و غبار قرار 
گرفته ایم. طوفان های گرد و غبار و شن مرز نمی شناسند. 
ویرانی به بار می آورند، با پتانسیل تأثیرگذاری بر همه چیز. 
مناظر منطقه را گرم تر و خشک تر می کند و الگوهای اقلیمی 
را برای ایجاد طوفان های شدیدتر تغییر می دهد. این طوفان ها 
بزرگ ترین ویرانی خود را بر سالمت مردم خاورمیانه و اقتصاد 
آنها وارد می کند. بر اساس گزارش بانک جهانی، این پدیده 
ساالنه ۱۳ میلیارد دالر برای اقتصاد منطقه هزینه دارد. در 
ماه های فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ هزاران نفر در خاورمیانه 
به بیمارستان ها سرازیر شدند و قادر به نفس کشیدن نبودند. 
در سوریه، واحدهای پزشکی کپسول های اکسیژن را برای 
کمک به بیماران تنفسی به کار گرفتند. مدارس و ادارات در 
بغداد تعطیل شدند، در ایران پروازها به حالت تعلیق درآمد و 
در کویت ترافیک دریایی متوقف شد. عراق به ویژه به شدت 
آسیب دیده است و طوفان ها تقریبا به صورت هفتگی در 
بهار امسال رخ داد. در یک بهار معمولی حدود یک تا سه 
طوفان در ماه مشاهده می شود، اما حداقل 9 طوفان بزرگ از 
فروردین ۱۴۰۱ در عراق رخ داده است. عراق در حال حاضر 
به طور متوسط با ۲7۲ روز گرد و غبار در سال مواجه است و 
پیش بینی می شود تا سال ۲۰۵۰، ۳۰۰ روز گرد و غبار رخ 
دهد. آنچه در عراق اتفاق می افتد باید به عنوان یک عالمت 
هشدار اولیه از آنچه در سایر بخش های منطقه – در ایران، 
سوریه، عربستان سعودی، ترکیه و کشور های حاشیه جنوبی 
خلیج فارس-  رخ دهد باشد. عواملی که باعث افزایش فراوانی 
طوفان ها می شوند پیچیده هستند. کارشناسان دمای سوزان 
و خشکی شدید، همراه با سال ها مدیریت ضعیف زمین و آب 
در کشورهایی مانند عراق و ایران را عامل افزایش بیابان زایی 
و فرسایش خاک می دانند. خاک سطحی خشک تر می تواند 
منابع گرد و غبار بیشتری برای بادهای شدید فراهم کند. 
سال ها جنگ نیز در تخریب زمین نقش داشته و منجر به 
افزایش منابع گرد و غبار شده است. اثرهای تغییرات اقلیمی 
تنها این مشکالت را تشدید خواهد کرد. دما در خاورمیانه دو 
برابر میانگین جهانی در حال افزایش است و مدل های آب و 
هوایی کاهش بارندگی را در برخی از بخش های کلیدی منطقه 
پیش بینی می کنند. ضمنا بخشی از این مشکل می تواند از 
فاصله های خیلی دورتر نیز سرچشمه بگیرد. طوفان گرد و 
غبار بزرگ سال ۲۰۱۵ که عراق و بخش هایی از شبه جزیره 
عربستان را تحت تأثیر قرار داد به دلیل ذوب شدن یخ ها در 
منطقه قطبی شکل گرفت. این موضوع دمای ایجاد شده بین 
منطقه قطبی و عرض های جغرافیایی میانی را کاهش داد و 
باعث شد سامانه های آب وهوا به آرامی در منطقه خاورمیانه 
حرکت کنند. در مناطق روستایی عراق و سوریه، کشاورزان 
ناامید فراوانی به داعش پیوستند. این مردان آسیب دیده از 
دهه ها سیاست های  محیط زیستی غلط آسیب دیده اند که 
کشاورزی را مختل کرده است. هنگامی که داعش  حمله کرد، 
برخی از روستاهای عرب سنی که از نظر محیط زیستی آسیب 
دیده  بودند، به سرعت به مهم ترین مکان های عضوگیری 
گروه های سلفی تبدیل شدند. در جوامع محروم از آب در 
اطراف تکریت، زادگاه صدام  در شمال عراق داعش بیشتر مورد 
حمایت واقع شده است. ده ها سال است که کشاورزی عراق 
در رکود طوالنی و غم انگیزی فرو رفته است. با رونق نفت از 
اوایل دهه ۱97۰ و افزایش درآمدهای نفتی دولت وقت عراق 
به تدریج عالقه خود را به سایر بخش های اقتصاد از دست داد 
و سپس هنگامی که صدام  در سال ۱۳۵۸ به قدرت رسید، به 
سرعت عراق را وارد یکسری از تجاوزطلبی های ارضی – ابتدا 
در جنگ هشت ساله  علیه ایران و سپس  علیه کویت -  کرد 
که به طور نامتناسبی به کشاورزان ضربه وارد کرد. او ده ها 
هزار کشاورز را برای جنگ هشت ساله به خدمت درآورد. این 
جنگ ها که در دهه 7۰ شمسی با سرکوب شیعیان در جنئب 
و کرد ها در شمال عراق دنبال شد، باعث شد که بسیاری از 
مزارع به شدت تخریب شوند. صدام  برخی از غنی ترین مزارع 
خرما در جنوب عراق را از ترس اینکه از آنها به عنوان پوششی 
برای حمله به تاسیسات نفتی اطراف بصره استفاده کنند، به 
آتش کشید. جایی که زمانی ۱۲ میلیون درخت نخل وجود 
داشت، اکنون تنها کیلومترها زمین های لم یزرع غبارآلود با 

نشت نفت وجود دارد. 

طوفان  و گرد و غبار مرز نمی شناسند 

روی خط آرمان ملی
          88760176                                              

سود سهام عدالت
مگر قرار نبود با اعالم کردن شماره شبا سود سهام عدالت واریز 
شود ولی در حال حاضر خبری از واریز سود سهام عدالت نیست 
از مسئوالن تقاضا داریم که به این موضوع رسیدگی کنند تا بلکه 

این سود برای ما واریز شود. 
روشندل از تهران 

 آسفالت آزادراه
آسفالت فرسوده در آزادراه خرم آباد به اراک در استان لرستان 
برای رانندگان دردسرساز شده است. بروز احتمال تصادف در این 
مسیر از یکسو و آسیب به خودرو از سوی دیگر از عواملی شده 
تا مردم از رانندگی در این جاده ترس و واهمه دارند از مسئوالن 

تقاضا داریم که نگاهی هم به این آزادراه بیندازند. 
اصغری از اراک

مناسب نبودن جوی آب
شهر کرج جزء کالنشهر های کشور محسوب می شود و 
جمعیت زیادی در این شهر زندگی می کنند. مدتی است در یکی 
از کوچه های مهرشهر کرج اقدام به ساخت جوی آب کرده اند تا 
آب فاضالب از این طریق هدایت شود، اما به دلیل مناسب نبودن 
آن، آب فاضالب در معابر روانه می شود و آلودگی به همراه دارد. از 

مسئوالن تقاضا داریم که به این موضوع رسیدگی کنند. 
کمالی از تهران

مهدی زارع
  عضو هیات علمی پژوهشگاه 

بین المللی زلزله شناسی

یـــادداشـــت

دلیل این حادثه ابتدا برخورد قطار با یک بیل 
مکانیکی عنوان شد، اما به گفته فرماندار ویژه 
طبس، قطار با دستگاه زیرکوبی که روی ریل 
بوده برخورد کرده و بنا به گفته این مسئول: 
»باید برای علت دقیق این حادثه بررسی های 
بیشتری صورت گیرد.« اما برخی از مسئوالن، 
این اتفاق را ناشی از سهل انگاری و قصور انسانی 
عنوان کردند. همچنین ایسنا نوشته که در میان 
مصدومان چهار تبعه خارجی نیز هست.  یکی 
از مسافران این قطار گفته است: »قطار در حال 
حرکت بود که ناگهان ترمز شدیدی گرفت. این 
ترمز ادامه داشت تا جایی که مسافران تعادل 
خود را از دست دادند و مثل توپ با اطراف برخورد 
می کردند. واگن واژگون شد و شیشه واگنی که 
ما در آن بودیم شکست و ما توانستیم خودمان را 

از این شیشه به بیرون از قطار برسانیم.« 
  واکنش مسئوالن و ورود قوه قضائیه 

در پی این اتفاق بود که وزیر کشور راهی طبس 
شد و در تماس تلفنی با استاندار خراسان جنوبی، 
خواستار حضور در محل حادثه قطار مسافری در 
طبس و ارسال سریع امکانات الزم برای رسیدگی 
به حادثه دیدگان شد. احمد وحیدی از استاندار 
خواست به سرعت خود را به محل حادثه برساند. 
وی همچنین از زمان وقوع این حادثه در تماس 
با رئیس جمعیت هالل احمر، رئیس اورژانس، 
مدیرعامل راه آهن و رئیس سازمان مدیریت 
بحران کشور، آخرین وضعیت این حادثه را جویا 
شد. واکنش وزیر راه و شهرسازی نیز به این 
اتفاق کلمه »شرمنده« بود. رستم قاسمی، در 
توییتر خود نوشت: »شرمنده همه مردم عزیز 
ایران به خصوص داغ دیدگان هستم. همکاران 

بدانند مسئولیت این حادثه فارغ از دالیل ارادی و 
غیرارادی بر عهده این وزارتخانه است، اما وظیفه 
انسانی ما از این مسئولیت هم باالتر بوده و باید با 
تالش مضاعف تسلی خاطر بازماندگان باشیم.« 
خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در 
پی این حادثه، طی دستوری به بازرس کل استان 
خراسان جنوبی، ماموریت داد تمام ابعاد این 

موضوع بررسی شود. 
  پرونده هایی که با گذر زمان فراموش شدند 
این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که در یک 
دهه اخیر،  چندین مورد حادثه خروج قطار از 
ریل در کشور رخ داده است که برای برخی از آنها 
پرونده قضائی تشکیل شد و در برخی از آنها هم 
علت وقوع حادثه خطای انسانی معرفی گردید. 
اگر چه علت دقیق حادثه در حال بررسی است اما 
موضوع خروج قطار از ریل مساله جدیدی نیست 
و در چند سال اخیر در مسیرهای ریلی مختلف 
تکرار شده است که از جمله آنها می توان به حادثه 
قطار سمنان-  مشهد با قطار تبریز-  مشهد، قطار 
زاهدان-  تهران، تهران- ارومیه، همدان-  مشهد 
و حادثه امروز طبس- یزد اشاره کرد. پنجم آذر 
سال 9۵ قطار تبریز به مشهد با قطار سمنان به 
مشهد که روی ریل توقف کرده بود برخورد کرد 
و ۴7 نفر جان خود را از دست دادند؛ اگر چه در 
مرجع قضائی پرونده تشکیل شد و آیت ا... آملی 
الریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه هم کمتر از ۲۴ 
ساعت از گذشت حادثه، به رئیس کل دادگستری 
استان سمنان دستور داد: »الزم است سریعا با 
تشکیل پرونده ضمن بررسی علل سانحه نسبت 
به برخورد قانونی و سریع با مقصران حادثه اقدام 
و نتیجه به اینجانب گزارش شود« اما این پرونده 

کش و قوس های فراوانی را به خود دید. اساس 
گزارشی که کمیسیون عالی سوانح ریلی شرکت 
راه آهن جمهوری اسالمی ایران در همان سال 
منتشر کرد، قطار سمنان -  مشهد ۸ دقیقه قبل 
از سانحه به دلیل آنکه سیستم کنترل خودکار 
قطار )ATC( روشن شده بود، توقف و به مرکز 
کنترل ترافیک متمرکز اعالم و کسب تکلیف 
می کند؛ اما اپراتور مرکز کنترل ترافیک ریلی 
رأسا مجوز خاموش کردن ATC را به راهبر قطار 
سمنان -  مشهد اعالم می کند که درنتیجه با 
سرعت ۱۲۳ کیلومتر بر ساعت با قطار تبریز که 
در ایستگاه هفت خوان توقف داشت، برخورد 
کرده و سه واگن انتهایی قطار حامل مسافران 
آذربایجان شرقی به کام آتش فرو می رود. اگرچه 
دادستانی کل کشور از جهت حقوق عامه، سازمان 
بازرسی کل کشور، کمیسیون عمران مجلس 
شورای اسالمی و برخی نهادهای نظارتی دیگر 
به این پرونده ورود کردند اما با گذشت بیش 
از ۵ سال از حادثه هنوز مسببان آن محاکمه 
نشده اند. یکی از انتقادات قابل طرح به پرونده های 
مربوط به حوادث به خصوص حوادث ریلی، 
اطاله دادرسی در این پرونده هاست، به طوری 
که حتی در تلخ ترین حادثه ریلی یعنی حادثه 
قطار نیشابور در سال ۸۲، حکم پرونده ۴ سال 
بعد اعالم شد. در پرونده مربوط به قطار زاهدان 
و به خصوص قطار تبریز-  مشهد هم هنوز مردم 
و خانواده های متوفیان منتظر محاکمه مسببان 
هستند. در بسیاری از این پرونده ها نقش خطای 
انسانی محرز بوده و سوال اینجاست با وجود این 
موضوع چرا برخوردهای قضایی زمانبر و مشمول 

گذر زمان شدند؟

آرمان ملی: هنوز دو هفته از 
حادثه متروپل  نگذشته که 
خارج شدن قطار از ریل، جان 
ده ها تن از هموطنان مان را 
چهارشنبه،  بامداد  گرفت. 
خبــــر برخورد یک قطار 
مسافربری در مسیر مشهـد 
به یزد  و در کیلومتر ۸۵ طبس 
منتشر و منجر به خارج شدن 
۵ واگن مسافـــری از خط 
شد. این قطار در شرایطــی 
۳۴۸ مسافر داشته، تا لحظه 
نفر   ۲۱ این گزارش  تنظیم 
جان خود را از دست دادند و 

۸6 نفر مصدوم شدند. 

برخی مدیران دولتی در 
آلودگی هوا نقش دارند

دادستان کل کشور گفت: برخی 
از افراد و مدیران دولتی در ادارات 
و حوزه های دیگر مانند اداره برق و 
کارخانه ها در بحث وقوع آلودگی هوا 
نقش دارند. حجــت االسالم محمد 
جعفر منتظری در خصوص موضوع 
آلودگی هوا و در واکنش به اینکه 
آیا وقوع این پدیده به علت کم کاری 
مدیران ادارات و سازمان های مختلف 
و ترک فعل آنها از انجام وظایفشان 
است یا خیر؟ بیان کرد: مساله آلودگی 
هوا از زوایای مختلفی قابل توجه 
است. بخشی از آنها در اختیار مردم، 
مسئوالن و در کل اقدامات انسانی 
نیست؛ مانند گرد و غبارهایی که از 
کشورهای همسایه به کشور ما وارد 
می شود، لذا این بحث مشکلی است 
که در داخل کشور امکان جلوگیری از 
وقوع آن وجود ندارد. برخی از افراد و 
مدیران دولتی در ادارات و حوزه های 
دیگر نیز مانند اداره برق و کارخانه ها 
در بحث وقوع آلودگی هوا نقش دارند. 

سفر به امارات، ترکیه و 
کویت برای ریزگردها 

رئیس سازمـــان محیط زیست 
گفت: هفته آینده سفری به کشور 
امارات، ترکیه و کویت درباره موضوع 
ریزگردها خواهم داشت. علی سالجقه 
اظهار کرد: در نشستی که با سفرای 
پانزده گانه داشتیم موضوعاتی در 
خصوص گرد و خاک مطرح شد. هفته 
آینده در این خصوص سفری به کشور 
امارات، ترکیه و کویت خواهم داشت تا 
پیش در آمدی باشد بر نشست وزرای 
محیط زیست. در حال حاضر کشور 
ترکیه که مشکلی با ریزگردها نداشت 
در روزهای گذشته دچار مشکل گرد و 
خاک شد. همه کشورها به این نتیجه 
رسیدند که دبیرخانه متمرکزی برای 
حل مشکل گرد و خاک تشکیل شود، 
جمهوری اسالمی ایران این کار را 
شروع کرده است. امیدوارم که در 
نشست وزرای محیط زیست همگی بر 
سر میثاق منطقه ای به تفاهم برسیم. 
سالجقه در رابطه با دستاوردهای 
سفرش به عراق و سوریه گفت:  برای 
شناسایی کانون های گرد و غبار این 

سفر انجام شد.

آغاز عالمت گذاری 
ساختمان های پرخطر

عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
شورای اسالمی شهر تهران، با اشاره 
به اینکه حادثه متروپل انگیزه ای 
برای همه کالن شهرها شد تا به 
سراغ رسیدگی به ساختمان های 
پر خطر بروند، گفت: این موضوع 
طی سال های گذشته، بعد از حادثه 
پالسکو و کلینیک سینا مطرح شده 
بود. مردم باید در جریان قرار بگیرند و 
این حداقل حق شهروندان است. ناصر 
امانی در ادامه از شروع به کار برخی 
از مناطق برای عالمت گذاری این 
ساختمان های ناایمن با تابلو سخن 
گفت و افزود: در یک کمیسیون، هر 
هفته سه جلسه برگزار می شود که در 
آن، نماینده ای از سازمان آتش نشانی، 
شهرداری منطقه، دادستانی تهران و 
نیروی انتظامی حضور دارند و از مالک 
ساختمان دعوت می شود که بر اساس 
ارزیابی سازمان آتشنشانی در خصوص 
ایمن سازی آن ساختمان اقدام کند. 
بازه زمانی که برای این ساختمان ها 
تعیین می شود حداکثر 6 ماه است 
و در این مدت، موظف می شوند که 

برای ایمن سازی اقدام کنند. 

خیزش گرد و خاک 
آرمان ملی: رئیس مرکز ملی پیش بینی و 
مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از خیزش 
گرد و خاک در برخی استان ها و بارش باران 
وگاهی رعد و برق در برخی استان های شمالی 
و دامنه های البرز مرکزی خبر داد. صادق 
ضیاییان افزود: طی سه روز آینده در ساعات 
بعدازظهر وزش باد شدید در غرب، جنوب 
غرب و دامنه های البرز در استان های قزوین، 
البرز، تهران، غرب سمنان، قم و مرکزی ادامه 
خواهد داشت که در برخی مناطق موجب 
خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا و 
دید افقی خواهد شد همچنین طی این مدت 
در نوار شرقی کشور به ویژه منطقه زابل وزش 
باد و خیزش گرد و خاک پیش بینی می شود. 

 مسدودسازی حساب های 
علوم پزشکی 

فارس: نماینده مجلس گفت: با اینکه 
موعد اجرای حساب واحد خزانه گذشته هنوز 
دانشگاه های علوم پزشکی با گردش مالی 
بیش از ۱۲۵ هزار میلیارد هنوز نزد خزانه داری 
کل افتتاح حساب نکرده اند. بانک مرکزی 
و خزانه داری کل نسبت به مسدودسازی 
حساب های اختصاصی دانشگاه های علوم 
پزشکی اقدام کنند. مصطفی طاهری افزود: 
در سال ۱۴۰۰ قریب به ۸۵ درصد از بودجه 
دانشگاه های علوم پزشکی در فعالیت هایی 
غیر از آموزش و پژوهش هزینه شده است. این 
بخش از بودجه دانشگاه های علوم پزشکی، 
صرف  تومان،  میلیارد  هزار   ۸۱ معادل 
هزینه های درمانی شده اما هنوز نمی توان 
چگونگی صحت بهره برداری از این مبلغ را 

تایید کرد. 

دو مدیر بانک ملی برکنار شدند 
آرمان ملی: بانک مرکزی اعالم کرد که 
رئیس و معاون ریالی شعبه دانشگاه به دلیل 
اهمال در کار و بی توجهی به امور برکنار شدند. 
روابط عمومی بانک ملی ایران اعالم کرد: در 
پی بروز حادثه سرقت از صندوق های اجاره ای 
شعبه دانشگاه و خسارات وارده به مردم و 
مشتریان به حکم مدیرعامل بانک، رئیس و 
معاون ریالی این  شعبه از سمت خود برکنار 
شدند و مراتب برخورد قانونی الزم با آنها و 

سایر مقصرین در حال انجام است. 

خسارت طوفان به تهران 
مهر: رئیس مرکــــز عملیات اضطراری 
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر 
تهران گفت: طوفان دیروز بزرگ ترین طوفانی 
بوده که در چندسال اخیر در تهران رخ داد 
و منجر به سقوط بیش از ۸۰ اصله درخت 
شد. پدرام قودجانی اظهار کرد: تا کنون 
بر اثر طوفان، بیش از ۸۰ اصله درخت، سه 
تابلو و دو پایه چراغ روشنایی سقوط کرده و 
خسارت هایی به چند خودرو وارد شده است. 
خوشبختانه این حوادث کشته ای نداشت 
اما 6 مجروح در شهر تهران و در مجموع 9 
مجروح در استان تهران داشتیم که ۲ تن از 
این مجروحان به بیمارستان منتقل شدند و 
مابقی به صورت سرپایی مداوا شدند. وی با 
بیان اینکه بیشتر جراحات مربوط به سقوط 
تابلویی در اتوبان تهران-  کرج است، عنوان 
کرد: از دو مجروحی که به بیمارستان منتقل 
شدند، حال یک نفر از آنها وخیم گزارش 

شده است. 

 محصوالت دانش بنیان 
در سبد پادیاب طب

آرمان ملی: مدیرعامل جدید شرکت 
پادیاب طب، وابسته به هیات امنای صرفه 
جویی ارزی در معالجه بیماران با بیان اینکه 
تالش برای افزودن محصوالت دانش بنیان در 
سبد کاالیی این شرکت است، گفت: سطح 
فعالیت پادیاب طب به زودی افزایش می یابد. 
مهدویان صدر از ادامه روند همکاری خوب 
با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و دانشگاه های علوم پزشکی، از زحمات 
مدیرعامل قبلی تشکر و گفت: ان شاءا... در 
راستای ارائه خدمات بیشتر، همه توان خود و 
شرکت را به کار خواهیم گرفت چرا که افزایش 
سطح فعالیت شرکت جزء اهداف و برنامه های 

جدید مدیریت است. 

اجرای طرح شیر مدارس 
رکنا: مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت 
بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: ۳۰ 
در صد خانوارهای کشور با کمبود دریافت 
انرژی روزانه مواجه هستند و با اوضاع 
اقتصادی کنونی، این وضع رو به وخامت برود. 
زهرا عبدا...ی افزود: برای پیشگیری از ایجاد 
سوء تغذیه، دبیرخانه شورای عالی سالمت و 
امنیت غذایی در حال بررسی پیشنهاد ارائه 
کاالبرگ به خانوارهای کم درآمد است تا 
بتوانند از این طریق، اقالم غذایی گران را تهیه 
کنند. این پیشنهاد پس از بررسی های نهایی، 
به دولت ارائه داده می شود. دولت وظیفه دارد 
از مردم حفاظت کند و امیدواریم با این طرح 
نیز موافقت شود. از ابتدای سال تحصیلی 
در تمام مدارس کشور برنامه شیر مدرسه 

اجرا شود. 

»آرمان ملی« حوادث یک دهه اخیر ریلی کشور را بررسی می کند 

   واکنش وزیر راه و شهرسازی: این حادثه فارغ از دالیل ارادی و غیرارادی بر عهده این وزارتخانه است
   ۲۱ تن کشته و بیش از ۸۰ نفر مصدوم در حادثه خروج قطار مشهد-  یزد 

قطار خطاهاي ناتمام ِ انساني!قطار خطاهاي ناتمام ِ انساني!

آرمان ملی-  محمدرضا محبوب فر-  
کارشناس حوزه سالمت: سازمان جهانی 
بهداشت )WHO( در تازه ترین گزارش هفتگی 
خود از افزایش ۲۰۳ درصدی آبله میمون در 
کشورهای غیربومی این بیماری خبر داده 
است. مثال در کشوری مانند انگلستان، با کشف 
77 مورد جدید ابتال به آبله میمون، شمار 
مبتالیان به این بیماری در انگلیس به ۳۰۲ 
نفر رسید.  سازمان جهانی بهداشت اعالم کرده 
است از ۱۳ می ۲۰۲۲ تا ۲ ژوئن ۲۰۲۲، 7۸۰ 
مورد تائید شده آزمایشگاهی آبله میمون از ۲7 
کشور عضو چهار منطقه WHO که ویروس 
آبله میمون در آنها بومی نیست، گزارش یا 
شناسایی شده است. اکثر موارد شناسایی 
شده، سابقه سفر به کشورهایی در اروپا و 
آمریکای شمالی و نه به غرب و مرکز آفریقا را 
داشته اند و تایید آبله میمون در افرادی که به 
یک منطقه آندمیک سفر نکرده اند، غیرمعمول 
است و حتی یک مورد آبله میمون در کشوری 
که این ویروس در آن بومی نیست، به عنوان 
یک طغیان در نظر گرفته می  شود و این دلیل 
موجهی است کهWHO، خطر آبله میمون در 
سطح جهانی را متوسط ارزیابی  کند و هشدار 
دهد که در صورت عادی انگاری کشورها و عدم 
الزام به دستورالعمل های بهداشتی، عواقب 
هولناک و غیرمنتظره ای در انتظار ملت های 

دنیا خواهد بود. 
  شیوع آبله میمون در تابستان 

با وجود گسترش بیماری در کشورهای 
مختلف جهان، مطرح شده که خطر ابتال به آبله 
میمون برای عموم کم است. مقامات بهداشتی 
آمریکا در پس شناسایی ویروس در جهان، 
مؤکدا به پزشکان توصیه می کنند که از بیماران 
مشکوک به آبله میمون، آزمایش گرفته شود 
و در عین حال گفته اند که گرچه ممکن است 
این بیماری در سطح جامعه گسترش یابد اما 
به  طور کلی خطر زیادی برای سالمت عموم 
محسوب نمی شود. به گفته مرکز کنترل و 
پیشگیری بیماری آمریکا، تاکنون مبتالیان 
به این بیماری دست  کم در ۱۱ ایالت گزارش 
شده که مبتالیان به  منظور پیشگیری از انتشار 
این ویروس قرنطینه شده اند. همچنین 7۰۰ 

مورد آبله میمون در سراسر جهان خارج از 
بخش هایی از آفریقا که این بیماری در آنجا 
بومی است، بدون هیچ مورد فوتی گزارش 
شده است. سازمان جهانی بهداشت همچنین 
احتمال افزایش موارد ابتال به آبله میمونی در 
تابستان را دور از انتظار ندانسته و معتقد است 
منطقه اروپایی تاکنون کانون بزرگ ترین و 
گسترده ترین مورد شیوع آبله میمونی بوده که 
به لحاظ جغرافیایی در خارج از مناطق بومی 

غرب و مرکز آفریقا گزارش شده  است. 
  خطری که در کمین ایران است 

دستورالعمل های  رهاشده  وضعیت  با 
بهداشتی و لغو یک باره پروتکل های کووید، 
شیوع بیماری  ها در جهان بیشتر شده و آبله 
میمون تنها نمونه ای از ده ها بیماری جهانی 
است که اکنون حالت طغیان پیدا کرده است. 
خاورمیانه نیز در امان از بیماری آبله میمون 
نیست و با شناسایی مواردی از ابتال به آبله 
میمونی در امارات و ترکیه، نگرانی  هایی در 
منطقه پدید آمده است، و خاورمیانه برای 
مقابله با آبله میمونی در وضعیت آماده باش قرار 
گرفته است و میلیون ها ُدز واکسن آبله میمون 
از کشورهای آمریکا و روسیه خریداری و انبار 
شده است. در بحبوحه طغیان آبله میمون 
اما وضعیت ایران و نحوه مواجهه با بیماری 
متفاوت از دیگر کشورهاست. براساس اطالعیه 
سازمان جهانی بهداشت، تمامی کشورهای 
جهان باید به سرعت برای جلوگیری از شیوع 
آبله میمون اقدام کنند و اطالعات مربوط به 

بیماری و ذخایر واکسن خود را با این سازمان 
به اشتراک بگذارند. با وجود آمادگی جهانی 
درخصوص بیماری و مذاکره کشورها برای 
خرید واکسن آبله میمون، مقامات سالمت 
ایران معتقد هستند هیچ ردی از بیماری در 
کشور مشاهده نشده است. کمال حیدری، 
معاون بهداشتی وزارت بهداشت و درمان با 
بیان اینکه »هیچ مورد تاییدشده ای از ابتال به 
بیماری آبله میمونی در کشور وجود ندارد«، 
گفته »9 مورد مشکوک به آبله میمونی در 
کشور گزارش شده که پنج مورد آن منفی 
بوده و مابقی در مرحله آزمایش است.« اینکه 
مقامات بهداشتی می گویند هیچ مورد تایید 
شده  از ابتال به بیماری آبله میمونی در کشور 
وجود ندارد، بیم آن می رود که ماجرای کرونا 
در سال ۱۳9۸ تکرار گردد وزارت بهداشت 
در واکنش به اخبار شناسایی موارد مشکوک 
به آبله میمون، اذعان داشته که تاکنون هیچ 
موردی از آبله در ایران مشاهده نشده است، اما 
نکته عجیب این است که درست در زمانی که 
اقدامات الزم جهت ارسال نمونه  های بیمار به 
آزمایشگاه تخصصی پاستور انجام می گرفته، 
وزارت بهداشت و درمان بدون مشخص شدن 
نتیجه آزمایش این بیمار مشکوک، به صورت 
قطعی گفته هیچ موردی از آبله میمون در ایران 
شناسایی نشده است! بدنه کارشناسی مستقل 
حوزه وزارتی هشدار داده اند که عادی انگاری 
این بیماری عواقب بدی دارد و نباید تجربه 

کووید را تکرار کرد. 

گزارش »آرمان ملی« از خطری که بیرون از مرزها در حال تبدیل به پاندومی است

آمادگی مقابله با آبلـــه میمون را داریم؟
  آمادگی جهانی برای خرید واکسن آبله



رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری مجرم 
حرفه ای و سابقه دار که در نقش پرستار خانگی با داروی 
بیهوشی از سالخوردگان سرقت می کرد، خبر داد. سرهنگ علی 
ولیپور گودرزی گفت: چند روز قبل مردی به پلیس تهران خبر 
داد از خانه پدر سالخورده اش در شمال پایتخت سرقت شده 
است. وی عنوان کرد: وقتی کارگاهان پلیس آگاهی تهران در 
محل حاضر شدند او گفت: »پدرم به تنهایی در خانه اش زندگی 
می کرد. من از چند روز قبل برای مراقبت از او زنی ۳۸ ساله را که 
در سایت دیوار آگهی داده بود به عنوان پرستار استخدام کردم. 
امروز وقتی به خانه پدرم آمدم دیدم وضع خانه به هم ریخته و 
پدرم بیهوش شده که به اورژانس خبر دادم. بعد متوجه شدم۸۰۰ 
میلیون تومان سرقت شده که از پرستار شکایت دارم.« رئیس 
پلیس آگاهی تهران افزود: کارآگاهان پلیس با آغاز تحقیقات 
میدانی و انجام اقدامات اطالعاتی خود متوجه شدند »لیال« یکی 
از مجرمان سابقه دار و حرفه ای سرقت است. این مقام انتظامی 
ادامه داد: با به دست آمدن این اطالعات دستگیری وی در 
دستورکار کارآگاهان اداره هفدهم قرارگرفت که با انجام اقدامات 
کارآگاهی او را شناسایی و در حالی که قصد اجرای نقشه ای تازه 
داشت بازداشت کردند. سرهنگ گودرزی ادامه داد: در تحقیقات 
اولیه از سارق جوان؛ وی به جرم خودش معترف شد و ۴ مالباخته 

دیگر او را شناسایی کرده اند. متهم با صدور قرار قانونی از سوی 
بازپرس پرونده برای تحقیقات تکمیلی در اختیار کارآگاهان اداره 

هفدهم قرار گرفت که کارشناسان ارزش ریالی اموال مسروقه را 
۲۰ میلیارد ریال اعالم کردند.

سال پنجم10حــوادث
a شماره   1294 r m a n m e l i . i r

پنجشنبه 
1401 .03 . 19
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خبـــــــر

سرقت از سالخوردگان با داروی بیهوشیکوتـــــاه

رئیس کل دادگستری هرمزگان از محکومیت اعضای یک 
باند بزرگ جعل مدارک تحصیلی به بیش از ۴۳ سال حبس 
خبر داد. مجتبی قهرمانی در خصوص جزئیات این پرونده 
بیان داشت: با اعالم گزارش سربازان گمنام امام زمان)عج( در 
خصوص کشف و انهدام یک باند بزرگ جعل مدارک تحصیلی، 
پرونده ای در دستگاه قضائی استان هرمزگان تشکیل و پس 
از سیر مراحل قانونی، رسیدگی به اتهامات ۱۰ نفر از متهمان 
این پرونده بر جعل صدها مدرک تحصیلی در دستور کار 
محاکم شهرستان بندرعباس قرار گرفت. مجتبی قهرمانی در 
ادامه افزود: با توجه به مستندات پرونده، پس از انجام عملیات 
دقیق اطالعاتی و انتظامی و ورود غافلگیرکننده ماموران ویژه 
به مخفیگاه این باند، سرکرده و دیگر اعضای اصلی شبکه 
جعل مدارک تحصیلی، دستگیر و از مرکز فعالیت آنها تعداد 
۴7۲۸ مدرک تحصیلی جعلی و شبیه سازی شده به همراه 
مهر جعلی ادارات دولتی همچون آموزش و پرورش و فرهنگ 
و ارشاد اسالمی کشف و ضبط شده است. این مقام قضائی 
بیان کرد: بنابر گزارشات موجود در پرونده، ماموران با اشراف 
دقیق اطالعاتی و در روند پیچیده تحقیقات خود دریافتند که 
با یک باند بزرگ و زنجیره ای مدارک تحصیلی که در سطح 
گسترده ای فعالیت کرده و تمامی استان های کشور را عرصه 
اقدامات مجرمانه خود قرار داده است، مواجه هستند. وی اضافه 

کرد: متهم اصلی و سرشبکه باند مذکور با نام اختصاری )ی–ز( 
در جریان اعترافات صریح خود به جعل و شبیه سازی بیش 
از 6۵۰ مدرک مقاطع مختلف تحصیلی و همچنین معرفی 
دیگر همدستان خود که با نفوذ در ادارات مختلف دولتی و  
مراکز آموزشی در عملیات جعل و صدور مدارک جعلی با وی 
مشارکت می کرده اند، پرده از عمق فعالیت های تبهکارانه این 
شبکه بزرگ جعل برداشت و جزئیات تازه ای از سوءاستفاده 
مجرمان از نقایص موجود در سیستم صدور مدارک تحصیلی 
را به نمایش گذاشت.  رئیس کل دادگستری استان هرمزگان 
همچنین ابرازداشت: پس از استماع اعترافات متهم )ی–ز( 
در رابطه با معرفی دیگر اعضای شبکه مذکور، بالفاصله به 
دستور مرجع قضائی و با اقدام سریع نیروهای ویژه اطالعاتی 
و انتظامی، محل سکونت و اختفای سایر افراد، شناسایی 
و متهمان به صورت شبانه و طی عملیاتی غافلگیرکننده 

دستگیر شدند.
  سوءاستفاده از عالئم سازمان ها

وی خاطرنشان کرد: سرشبکه این باند جاعل با اخذ مبالغ 
کالن از افراد، به جعل مدارک دیپلم و مهارت های صادره 
از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای اقدام کرده و در ازای هر پرونده بین 6.۵ تا 
۲9 میلیون تومان بنا به نوع مدرک جعل شده، دریافت کرده 

است. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: 
متهم دیگر این پرونده با نام )ع–ج( از مهره های کلیدی 
این شبکه جعل بوده که به جهت تسلط بر سیستم های 
رایانه ای به ویژه شبکه ثبت نمرات دانش آموزان، نسبت به 
ثبت نمرات غیرواقعی و صدور مدارک جعلی برای افراد با 
سرشبکه باند همکاری مستمر داشته است و پس از اخذ 
مبالغی در زمینه صدور گواهینامه های جعلی مهارتی اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی فعالیت می کرده که از نامبرده 
نیز تعداد قابل توجهی مهر تقلبی و اسناد و مدارک جعلی 
کشف و ضبط شده است. این مقام قضائی اظهارداشت: در 
جریان بازرسی از محل سکونت سردسته این باند جاعل و 
دیگر همدستانش یک عدد هاردکامپیوتر نیز کشف شده 
است که حاوی مشخصات صدها نفر از افراد متقاضی مدارک 
جعلی، معرفان آنها و میزان مبالغ اخذ شده است. رئیس کل 
دادگستری استان هرمزگان یکی دیگر از شگردهای این باند 
را سوءاستفاده از آرم و عالئم سازمان های دولتی بیان کرد و 
گفت: همچنین در اماکن مذکور تعداد قابل توجهی مدارک 
تحصیلی جعلی مربوط به مقاطع مختلف تحصیلی به همراه 
تعداد زیادی تصاویر کارت ملی، شناسنامه و کارنامه تحصیلی 
افراد متقاضی و اسناد مالی مربوط به ثبت مبالغ دریافتی و 
میزان بدهکاری متقاضیان کشف و ضبط شد. وی افزود: از 
ویژگی های خاص این پرونده، شناسایی تمامی اعضای باند 
از سوی سربازان گمنام امام زمان)عج( و همچنین تعقیب و 
محاکمه اعضای این باند بدون شکایت اولیه شاکیان خصوصی 
و با اعالم جرم است که این امر موید اهتمام ویژه قوه قضائیه در 
دوره تحول و تعالی به مقابله با مظاهر فساد و صیانت از حقوق 
عامه است. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین 
با بیان اینکه اعضای این باند عالوه بر جعل مدارک تحصیلی با 
عناوین اتهامی دیگری همچون: کالهبرداری، پرداخت رشوه 
و تحصیل مال از طریق نامشروع نیز محکوم شده اند، تصریح 
کرد: با تکمیل روند تحقیقات و ختم مراحل دادرسی پس از 
رسیدگی به اعتراضات متهمان و استماع دفاعیات آنها، شعبه 
ششم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان به موجب دادنامه 
شماره ۱۴۰۰۴۰۲9۰۰۰۲9۰۲۵۴۳، محکومیت متهمان این 
پرونده در مجموع به تحمل ۴۳سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری و 
شالق و ردمال و پرداخت جزای نقدی معادل ارزش عرفی مال 
اخذ شده در حق دولت را تایید نموده است. مجتبی قهرمانی با 
اشاره به اینکه رای دادگاه قطعی بوده و غیرقابل اعتراض است؛ 
اضافه کرد: عالوه بر صدور حکم مجازات برای متممان در این 
پرونده، حکم به معدوم شدن اسناد مجعول نیز صادرشده که 

در مرحله اجرای رأی است.

رئیس پلیس فتا پایتخت از شناسایی و کشف پرونده 
با موضوع دسترسی غیرمجاز به حساب کاربری تلگرامی 
تعدادی از شهروندان خبر داد و گفت: مجرم با دسترسی 
غیرمجاز به حساب کاربری شاکی در تلگرام از مخاطبان 
وی کالهبرداری کرده بود. سرهنگ داود معظمی گودرزی 
اظهارکرد: یکی از شهروندان به پلیس فتا پایتخت مراجعه و 
مدعی شد شخصی ناشناس با دسترسی غیرمجاز به حساب 
کاربری وی در تلگرام از مخاطبان وی کالهبرداری کرده 
است. وی افزود: شاکی در ادامه بیان داشت: »در شبکه 
اجتماعی تلگرام در یک گروه دوستیابی عضو شدم و جهت 
دوستی با شخصی ارتباط گرفتم که این فرد یک برنامه برای 
من ارسال کرد و گفت حتما آن را نصب کنم که در آن بیشتر 
با هم آشنا شویم، پس از نصب برنامه و عدم کارکرد آن متهم 
به حساب کاربری بنده دسترسی پیدا کرده و پس از ارتباط 
با مخاطبانم با ارسال شماره کارت به آنها درخواست وجه 
کرده است.« رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: کارشناسان 
پلیس فتا تهران بزرگ اقدامات تخصصی خود را آغاز کردند 
و با بررسی های فنی و سایبری موفق شدند ردپای مجرم را 

در فضای مجازی شناسایی کنند و پس از تشریفات قضائی 
متهم در یکی از مناطق تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا 
پایتخت انتقال یافت. این مقام سایبری با اشاره به افزایش 
تعداد شکات این پرونده در روند تحقیقات بیان کرد: مجرم 
پس از حضور در پلیس فتا ضمن پذیرش بزه انتسابی گفت که 
از طریق نصب بدافزار بر روی تلفن همراه شکات به مخاطبان 
آنها پیام می دادم و با ارسال شماره کارت وجوهات را دریافت 
می کردم و در مجموع حدود ۲ میلیارد ریال کالهبرداری 
کردم. سرهنگ گودرزی به شهروندان توصیه کرد: از 
عضویت در کانال ها و گروهای ناشناس که با عناوین مختلف 
از قبیل دوستیابی قصد کالهبرداری و انجام اعمال مجرمانه 
را دارند خودداری کنند و در هنگام فعالیت در شبکه های 
اجتماعی تنظیمات امنیتی و حریم خصوصی را رعایت 
کنند و از در اختیارگذاشتن اطالعات حساب کاربری خود 
به دیگران خودداری کنند و در صورت مواجهه با هرگونه 
موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس 
www.cyberpolice.ir بخش گزارش های مردمی با 

ما در میان بگذارند.

رئیس پلیس فتا استان کرمانشاه از شناسایی و دستگیری 
باندی خبر داد که با اپلیکیشن رسیدساز جعلی اقدام به 
کالهبرداری پنج میلیارد ریالی از شهروندان می کردند. سرهنگ 
علی عباسی کسانی گفت: با مراجعه چند نفر شهروندان به 
پلیس فتا استان و طرح شکایت مبنی بر اینکه پس از درج آگهی 
با موضوعاتی مانند دستگاه موتوربرق، دستگاه بستنی ساز، 
کنسول بازي پلی استیشن ۵ در سایت واسطه گر دیوار شخصی 
از طریق شبکه های اجتماعی نظیر واتساپ و تلگرام با آنها 
ارتباط برقرار نموده و پس از جلب اعتماد با ارسال رسید بانکي 
و بیان اینکه مبلغ را به صورت پایا واریز کرده است و طي چند 

ساعت آینده به حساب شما واریز می شود کاال را تحویل گرفته 
و به رغم گذشت زمان تاکنون هیچ مبلغي به حساب واریز نشده 
است لذا رسیدگی به این موضوع در دستور کار پلیس قرار 
گرفت. وی افزود: برابر اظهارات شاکیان و بررسی های فنی 
به عمل آمده معلوم شد متهم که از طریق اپلیکیشن رسیدساز 
جعلی اقدام به کالهبرداری از قربانیان کرده و جهت دریافت 
کاال از تاکسی های آنالین و یا پیک استفاده نموده است. این 
مقام مسئول ادامه داد: با تالش شبانه روزی کارآگاهان این 
پلیس تمامی اعضای این باند که ۳ نفر بودند مورد شناسایی 
قرار گرفتند و پس از هماهنگی قضائی دستگیر و به پلیس فتا 

منتقل شدند. سرهنگ کسانی بیان اینکه اعضای این باند با این 
شگرد اقدام به کالهبرداری به مبلغ ۵ میلیارد ریال از ۱۸ نفر 
کرده اند، بیان داشت: فروشندگان پس از دریافت رسید پرداخت، 
حتما موجودی حساب خود را چک کرده و به یاد داشته باشید 
که حتما پیامک واریز بانک را فعال و درصورتی که خدمات 
پیامکی ندارید، از طریق دستگاه خودپرداز موجودی خود را 
بررسی کنید. رئیس پلیس فتا استان کرمانشاه خاطرنشان 
کرد: سایت پلیس فتا به آدرس cyberpolice.ir مرجعی 
کامل از اخبار، اطالعات و آموزش های سایبری بوده و کاربران 
با مراجعه به آن می توانند راهنمایی های الزم را دریافت نمایند. 
همچنین در صورت نیاز می توانند گزارش موارد مشکوک را در 
سامانه پاسخگویی به فوریت های سایبری با همکاران ما در 

میان بگذارند. 

باند بزرگ جاعالن مدارک تحصیلی به ۴۳ سال حبس محکوم شدند
صدور دیپلم فنی و حرفه ای با 29 میلیون

کالهبرداری با ترفند دوست یابی در تلگرام

انهدام باند رسیدساز جعلی 

اعتراف به 5 فقره کالهبرداری
رئیس پلیس آگاهي استان خوزستان از دستگیری یک 
نفر با ۵ مورد کالهبرداری به ارزش ۱۱ میلیارد و9۰۰ میلیون 
ریال در شهرستان اهواز خبر داد. سرهنگ سهراب حسین نژاد 
اظهارداشت: در پی اعالم چند مورد شکایت مبنی بر وقوع 
کالهبرداری با ترفند خریدوفروش واحدهاي مسکوني و خودرو 
در سطح شهرستان اهواز بالفاصله موضوع با جدیت در دستور 
کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت. وی با اشاره 
به اینکه با تالش کارآگاهان پلیس آگاهی و بررسی اظهارات 
شاکیان پرونده، متهم موردنظر شناسایی شد، افزود: در روند 
رسیدگی به این پرونده یک کالهبردار حرفه ای در مخفیگاهش 
دستگیر و به پلیس آگاهی استان منتقل شد. این مقام انتظامی 
در ادامه به ترفند متهم برای کالهبرداری های انجام شده اشاره 
کرد و گفت: این فرد با شیوه و شگرد خریدوفروش واحدهاي 
مسکوني و خودرو از مردم کالهبرداری می کند. سرهنگ 
حسین نژاد ادامه داد: متهم پس از انجام بازجویي هاي فني و 
مواجهه با مستندات موجود به ۵ فقره کالهبرداري به شیوه و 
شگرد خرید و فروش واحدهاي مسکوني و اتومبیل به ارزش 
تقریبی ۱۱ میلیارد و 9۰۰ میلیون ریال اعتراف کرد. رئیس 
پلیس آگاهي استان خوزستان در خاتمه با اشاره به اینکه متهم 
پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد، از شهروندان 
خواست: دقت و هوشیاری الزم در برابر افراد کالهبردار را 
داشته باشند و در صورت برخورد با موارد مشکوک مراتب را در 

اسرع وقت به پلیس ۱۱۰ اعالم کنند.

توقیف 50 دستگاه کولر 
فرمانده انتظامي استان مرکزی از کشف ۵۰ دستگاه 
کولرخارجی قاچاق به ارزش ۱۱ میلیارد ریال از یکدستگاه 
حسن  سردار  داد.  خبر  شازند  شهرستان  در  کامیون، 
مفخمی شهرستانی بیان داشت: در تداوم طرح هاي عملیاتي 
پلیس در برخورد با قاچاق کاال، ماموران انتظامی شازند با 
اقدامات اطالعاتي خود از تردد یکدستگاه کامیون حامل 
کاالي قاچاق از محورهاي مواصالتي این شهرستان مطلع 
شدند. این مقام ارشد انتظامی با اشاره به شناسایی و توقیف 
کامیون موردنظر در محورهای مواصالتی شهرستان شازند 
خاطرنشان کرد: در تحقیقات اولیه از راننده، وي بیان داشت که 
محموله داراي بارنامه قانوني است که در بررسي دقیق ماموران، 
مشخص شد که بار خودرو با اسناد ارائه شده داراي مغایرت و 
فاقد مدارک معتبر و قانونی است. وي به کشف ۵۰ دستگاه کولر 
گازی در بازرسي ماموران از کامیون اشاره و اظهارداشت: از 
سوی کارشناسان اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی 
شهرستان شازند، ارزش این محموله ۱۱ میلیارد ریال برآورد 
شده است. سردار مفخمی شهرستانی در پایان با تاکید برعزم 
راسخ پلیس مرکزی در مبارزه قاطع و هدفمند با مفسدان 
اقتصادی افزود: متهم دستگیرشده در این عملیات با تشکیل 

پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائي معرفي شد.

حمل حشیش در مسافرت خانوادگی
سرپرست قرارگاه عملیاتی ابوذر از کشف 9۰ کیلو حشیش 
از یکدستگاه پراید در محور زهکلوت-  رودبارجنوب خبر 
داد. سرهنگ علیرضا سوری اظهارداشت: ماموران یگان 
تکاوری رودبارجنوب هنگام کنترل خودروهای عبوری در 
محورزهکلوت- رودبارجنوببه یکدستگاه پراید مشکوک و 
دستور ایست دادند. وی با اشاره به بی توجهی راننده به ایست 
پلیس و افزایش سرعت خودرو، بیان داشت: با عکس العمل و 
هوشیاری ماموران خودرو پس از پیمودن مسافتی توقیف و 
در بازرسی از آن 9۰ کیلوگرم حشیش کشف شد. سرپرست 
قرارگاه عملیاتی ابوذر با اشاره به اینکه 6 نفر از اعضای یک 
خانواده در خودرو حضور داشتند، خاطرنشان کرد: در این 
رابطه پرونده تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی تحویل 

مراجع قضائی شد. 

ضرب وجرح برای جذب فالوور
مرد جوانی که پسر ۱۳ ساله ای را در جنوب تهران ربوده و 
مورد ضرب و جرح قرار داده بود، دستگیر و برای تحقیقات به 
شعبه هشتم دادسرای جنایی منتقل شد. رسیدگی به پرونده 
آدم ربایی پسر ۱۳ ساله توسط مرد جوانی در جنوب تهران در 
دستور کار محمدامین تقویان، بازپرس شعبه هشتم دادسرای 
امور جنایی قرار گرفت. در گام نخست مشخص شد، مردجوان، 
پسر ۱۳ ساله را با موتورسیکلت ربوده و به ۲ پارک بزرگ در 
تهران برده و در آنجا وی را هدف ضرب وجرح قرار داده است. 
تحقیقات بیشتر بازپرس پرونده نشان داد، متهم پس از 
ضرب وجرح پسرجوان، خانوده اش را تهدید به مرگ کرده و 
اقدامات خود را برای جذب فالوور در فضای مجازی منتشر کرده 
است! بررسی های بیشتر مشخص کرد، متهم در محل سکونت 
پسر جوان به دروغ ادعا داشته وی را مورد آزارواذیت قرار داده 
است. بررسی ها ادامه داشت تا اینکه متهم برای تحقیقات اولیه 
به شعبه هشتم دادسرای امور جنایی منتقل شد؛ روند قضائی 
پرونده در شعبه هشتم دادسرای امور جنایی ادامه دارد و متهم 
برای تحقیقات بیشتر در اختیار کارآگاهان پلیس قرار گرفت.

دستگیری سارقان میلیاردی طال 
فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی از دستگیری ۲ 
سارق و کشف طالجات مسروقه به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در 
تبریز خبر داد. سردارحسین عبدی اظهارداشت: درپی شکایت 
یکی از شهروندان تبریزی مبنی بر سرقت مقادیر زیادی طال 
و اشیا قیمتی از منزلش موضوع در دستور کار ماموران پلیس 
آگاهی استان قرار گرفت. وی در ادامه افزود: کارآگاهان پلیس 
آگاهی با بررسی صحنه جرم، ۲ متهم را در این خصوص 
شناسایی و آنها را حین فروش طالهای سرقتی دستگیر کردند. 
فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی تصریح کرد: در تحقیقات 
به عمل آمده متهمان به سرقت از منزل اعتراف و اموال مسروقه 
که شامل طالجات به ارزش ۲۰ میلیارد ریال بوده از آنها کشف 
و به مالباخته تحویل شد. این مقام ارشد انتظامی استان با بیان 
اینکه متهمان به همراه پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند، 
تاکیدکرد: توجه به هشدار ها و توصیه های پلیسی و افزایش 
نکات امنیتی در کاهش جرائم به خصوص جرم سرقت موثر 
بوده و شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را 

در اسرع وقت با شماره ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.

حکم مادر »بابک خرمدین« 
اعالم شد

دادیار شعبه سوم اجرای احکام دادسرای 
جنایی تهران از ۴۵ ماه حبس برای مادر 
»بابک خرمدین« خبر داد. رامتین آقاجانلو 
در گفت وگو با »تسنیم« اظهارکرد: پرونده 
متهمان قتل »بابک خرمدین« پس از طی 
مراحل دادرسی، برای اجرا به واحد اجرای 
احکام کیفری دادسرای جنایی تهران ارسال 
شده است. دادیار شعبه سوم اجرای احکام 
دادسرای جنایی تهران افزود: به دلیل فوت 
پدر بابک خرمدین، متهم اصلی پرونده در 
مرحله بازپرسی، قرار موقوفی منع تعقیب 
صادر شد . وی تصریح کرد:  ایران موسوی؛ 
مادر بابک خرمدین به اتهام معاونت در قتل 
عمدی، به حبس محکوم شد و به دلیل اینکه 
به رأی دادگاه تمکین کرد با کسر یک چهارم 
محکومیت صادره توسط دادگاه به ۴۵ ماه 
حبس )ماده ۴۴۲ قانون آیین به دادرسی 

کیفری( محکوم شده است. 

دستگیری ۲ موبایل قاپ 
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از 
دستگیری ۲ موبایل قاپ حرفه ای و سابقه دار 
در شهرک قدس خبر داد و گفت: متهمان 
به ۳۰ فقره سرقت مشابه اعتراف کردند. 
سرهنگ جلیل موقوفه ای اظهارکرد: در پی 
افزایش سرقت تلفن همراه شهروندان در 
شهرک قدس به روش موبایل قاپی رسیدگی 
به موضوع و دستگیری سارق یا سارقان را 
تیمی از ماموران کالنتری ۱۳۴ شهرک قدس 
بر عهده گرفتند و گشت زنی های هدفمند را 
افزایش دادند. وی با بیان اینکه ماموران در 
تحقیقات و پی جویی های انتظامی ساعات 
تردد و مشخصات ظاهری سارقان را شناسایی 
کردند، افزود: حین گشت زنی در شهرک 
قدس در نقاط جرم خیز موتورسیکلت دوترک 
با همان مشخصات اعالمی را مشاهده که در 
حال زاغ زنی است و در یک لحظه با غفلت 
شهروند گوشی تلفن وی را سرقت کرده و 
متواری شدند که در یک عملیات ضربتی و 
منسجم متهمان دستگیر شدند. رئیس پلیس 
پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: متهمان 
۲۸ و ۳۲ ساله در تحقیقات اولیه به جرم 
خود سرقت تلفن همراه به روش موبایل قاپی 
در شمال تهران و ۳۰ فقره سرقت مشابه 
معترف که تعدادی از مالباختگان با مراجعه 

به کالنتری متهمان را شناسایی کردند.

توقیف موتورسیکلت قاچاق 
فرمانده انتظامي فسا از کشف یکدستگاه 
موتورسیکلت خارجي به ارزش ۵ میلیارد 
ریال در آن شهرستان خبر داد. سرهنگ 
محمدهاشم قسام، اظهارداشت: در راستای 
اجرای طرح مقابله با قاچاق، ماموران پلیس 
آگاهی حین کنترل محورهای مواصالتی به 
یکدستگاه موتورسیکلت سنگین مشکوک و 
با اقدامات فني و تخصصي آن را توقیف کردند. 
وي افزود: در بررسی انجام شده مشخص شد 
موتورسیکلت مذکور قاچاق و فاقد هرگونه 
مجوز قانونی است. فرمانده انتظامي فسا 
عنوان داشت: راکب براي سیر مراحل قانوني 

روانه دادسرا شد.

کالهبرداری با آگهی دروغین
رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی 
از شناسایی فردی که با درج آگهی دروغین 
با عنوان  فروش لوازم خانگی بدون واسطه 
زیرقیمت بازار در فضای مجازی اقدام به 
کالهبرداری می کرد،    خبر داد. سرهنگ جواد 
جهانشیری، اظهارداشت: در پی  شکایت یکی 
از شهروندان مبنی بر مشاهده آگهی فروش 
لوازم خانگی در شبکه اجتماعی تلگرام و 
کالهبرداری از وی با شیوه فروش بی واسطه 
کاال و لوازم خانگی، موضوع به صورت ویژه 
در دستور کار کارشناسان  پلیس فتا استان 
قرار گرفت. وي ادامه داد: پس از ثبت 
اظهارات شاکی، پرونده مقدماتی تشکیل و 
بررسی های اولیه نشان از آن  داشت که فرد 
کالهبردار با درج آگهی دروغین و کسب 
اعتماد شاکی اقدام به اخذ مبلغ ۴۵۰ میلیون 
ریال  کرده و پس از آن دیگر جوابگو نبوده 
است. این مقام مسئول گفت: با بررسی های 
فنی و شیوه شگردهای خاص پلیسی متهم 
دریکی از استان های شمال غرب کشور مورد 
شناسایی قرار گرفت و پرونده جهت سیر 
مراحل قانونی و دستگیری متهم به استان 
مربوطه ارسال شد. رئیس پلیس فتا استان 
خراسان رضوی با اشاره به اینکه کاربران 
هرگز فریب این گونه آگهی ها را نخورند و تا 
زمان رویت و یا انجام خدمات از طرف فرد 
درج کننده آگهی، مبلغ یا مبالغی را واریز 
نکنند، گفت: شهروندان در خصوص خرید از 
سایت های خریدوفروش و آگهی های فروش 
کاال و یا خدمات در شبکه های اجتماعی 
به ویژه تلگرام و اینستاگرام دقت کافی داشته 
باشند و به هیچ عنوان به این گونه آگهی ها 
اعتماد نکنند. سرهنگ جهانشیری تصریح 
کرد: شهروندان در صورت بروز مشکل و 
مواجهه با جرائم رایانه ای می توانند با شماره 
تماس ۰96۳۸۰ ویا با مراجعه به سایت 
www.cyberpolice. پلیس فتا به آدرس

ir  بخش گزارش های مردمی درخواست خود 
را ثبت نمایند.

  عکس تزئینی است 



11ورزش سال  پنجم
شماره   1294

پنجشنبه 
1401 .03 . 19
09 ذی القعده   09/1443  ژوئن   2022

a r m a n m e l i . i r

دیدگــــــاه

تیم پرسپولیس در مجموع شرایط بدی نداشت، اما بعداز 
۵ سال قهرمانی متوالی همه از تیم انتظار کسب جام داشتند 
اما عوامل فنی و غیرفنی در طول فصل دست به دست هم داد 
تا این اتفاق برای پرسپولیس در ششمین فصل متوالی تکرار 
نشود. پرسپولیس در چند بازی که می توانست به راحتی برنده 
شود، امتیازات مهمی را از دست داد و همین موضوع این تیم 
را از کورس باالی جدول عقب انداخت. به نظرم پنجره بسته در 
ابتدای فصل و خریدهایی که در نیم فصل نتوانستند انتظارات 
را برآورده کنند هم در بخشی ناکامی تیم دخیل بود، ضمن 
اینکه محدودیت در برخی پست های کلیدی هم یک مقدار 
به این تیم ضربه زد. مورد دیگری که از آن به عنوان عوامل 
بازدارنده برای پرسپولیس در این فصل یاد کرد می توان به 
عدم ترکیب ثابت و ایجاد تغییرات مداوم اشاره کرد، اتفاقی 
که بخشی از انسجام و هماهنگی تیمی را تحت تاثیر قرار داده 
بود. متاسفانه مهاجمان پرسپولیس در این فصل در حد و 
اندازه های خود نبودند و در برهه ای هم ضعیف عمل کردند. 
در هر تیم باید بیشترین گل ها توسط مهاجمان تیم به ثمر 
برسد که این موضوع برای فورواردهای پرسپولیس محقق 
نشد، ضمن اینکه مصدومیت عیسی آل کثیر و همین طور افت 
محسوس برای مهدی عبدی این دو مهاجم اصلی پرسپولیس 
را تحت تاثیر قرار داد تا نتوانند در زمینه گلزنی انتظارات 
را برآورده کنند. جذب علیرضا بیرانوند به عنوان دروازه بان 
و همین طور اضافه شدن پورعلی گنجی مدافع باتجربه ای 
که می تواند در پرسپولیس موفق شود، اتفاق خوبی در 
نقل وانتقاالت است. با تقویت میانه میدان و همین طور جذب 
حداقل دو مهاجم خوب و گلزن می توان تیم را با شرایط خوب 
و مطلوبی برای فصل بعد راهی مسابقات کرد. اینکه در چند 
سال اخیر مهاجمان خارجی آقای گل ایران می شوند، اتفاق 
قابل تاملی است، ضمن اینکه باید به این مساله اشاره کنم آمار 
۱۴ گل زده برای آقای گل برای ۳۰ بازی در شرایطی که تقریبا 
نیمی از گل ها از روی نقطه پنالتی به ثمر رسیده نمی تواند آمار 
قابل قبولی باشد و امیدوارم فصل بعد این شرایط تغییر کند 
و همانطور که ما در تیم ملی مهاجمان و گلزنان خوبی داریم، 

این موضوع به لیگ برترمان هم تسری پیدا کند. 

رضا نوروزی
 کارشناس فوتبال   

 

بالتکلیفی  دارد  اعتقاد  ایران  فوتبال    پیشکسوت 
فدراسیون فوتبال روی آماده سازی تیم ملی برای جام جهانی 
۲۰۲۲ تاثیرگذار است. رسول کربکندی، اظهارداشت: 
متاسفانه فوتبال ما وضعیت خوبی ندارد و به طور کلی باید 
بگویم که دورنمای خوبی را برای تیم ملی تا جام جهانی 
متصور نیستم. با توجه به شرایط نابسامان فدراسیون و 
بالتکلیفی که وجود دارد، شرایط خوبی نداریم و اثرات شرایط 
نامناسب فدراسیون فوتبال را در تیم ملی شاهد هستیم. در 
حالی که می بینیم دیگر تیم های آسیا برنامه ریزی مناسبی 
داشته اند و با تیم های بزرگ دنیا بازی های تدارکاتی برگزار 

می کنند. وی ادامه داد: بعداز اینکه بازی با کانادا لغو شد، با 
تصمیم کادرفنی تیم ملی، اردوی این تیم در تهران تشکیل 
شد و بازیکنانی که در لیگ ایران بازی می کردند، بدون 
استراحت به اردو دعوت شدند، در ادامه هم لژیونرها به اردو 
اضافه شدند. عمال ملی پوشان هیچ استراحتی نداشتند و 
به لحاظ جسمی و روحی خسته هستند. از سوی دیگر 
فدراسیون فوتبال هم نتوانسته است حریف تدارکاتی 
مناسبی را پیدا کند تا در نهایت تصمیم به برگزاری اردو در 
قطر در این شرایط آب وهوایی گرفته شود که خیلی نمی تواند 
مفید باشد. پیشکسوت فوتبال کشورمان افزود: متاسفانه با 

توجه به شرایط کشورمان، به دلیل تحریم ها و مسائل سیاسی 
خیلی از تیم ها از بازی با ایران خودداری می کنند و این 
موضوع شرایط را برای اسکوچیچ و شاگردانش سخت تر کرده 
است. همان طور که گفتم متاسفانه فدراسیون مدت هاست 
در بالتکلیفی قرار دارد و ما نتوانستیم برنامه ریزی درستی 
برای تیم ملی داشته باشیم و تاثیر بالتکلیفی فدراسیون را 
در جام جهانی خواهیم دید. تیم های بزرگ دنیا از مدت ها 
قبل برنامه بازی های تدارکاتی شان را تنظیم کردند و 
این طور نیست که ما هر وقت بخواهیم با آنها بتوانیم بازی 
کنیم، به همین دلیل هم هست که تا االن نتوانستیم حریف 
قدرتمندی را برای تیم ملی پیدا کنیم. وی گفت: در شرایط 
فعلی بازی با هر تیمی  برای تیم ملی مفید است، البته اگر 
بتوانیم حریفانی مشابه نوع فوتبال رقبای مان در جام جهانی 

پیدا کنیم که خیلی بهتر است.

رسول کربکندی: 
برای تیم ملی دورنمای خوبی متصور نیستم

 جمشید خیرآبادی، مربی کشتی فرنگی 
کشورمان درباره عملکرد فرنگی کاران در جام 

بین المللی قزاقستان صحبت کرد. 
 نظر شما در خصوص جام بین المللی 

تورلیخانوف چیست؟
 این مسابقات را باید از ۲ منظر بررسی 
کرد؛ یکی سطح کیفی وکمی این رقابت ها 
و دیگر نگرش کادرفنی برای حضور در این 
مسابقات بوده است. رقابت های قزاقستان 
جزو مسابقات معمولی بود، اما هیچ اشکالی 
ندارد که ملی پوشان ما بعداز چند ماه که 
در هیچ مسابقه ای شرکت نکرده بودند در 
این رقابت ها حضور داشته باشند. به هر 
حال چندین ماه است که کشتی گیران در 
هیچ تورنمنتی حضور پیدا نکرده بودند 
و این استراتژی خوبی بود که مسابقات 
کم اهمیت در اولویت قرار بگیرند. به نظرم 
یک اتفاق مثبت دیگر این رقابت ها حضور 
کشتی گیران در یک وزن باالتر بود. این 
کار عاقالنه ای بود که کشتی گیران در این 
مسابقه به یک وزن باالتر رفته اند. کادر فنی 
نباید از این شکست ها واهمه داشته باشد 
چرا که هیچ وقت شرایطی به وجود نمی آید 
که کشتی گیران در تمامی مسابقات برنده 

میدان باشند.
 در مورد باخت محمدرضا گرایی چه 

نظری دارید؟
 گرایی خوب کشتی گرفت و عملکرد خوبی 
داشت. ضمن اینکه در یک وزن باالتر هم 
کشتی می گرفت و طبیعی بود مثل همیشه 
نباشد. به نظرم او رفته رفته آماده می شود، 
بنابراین من کار او را مقابل حریف قزاق 
شکست نمی دانم و قطعا نتایج خوبی در 
مسابقات پیش رو می گیرد. ضمن اینکه ما 
نباید فراموش کنیم که اصلی ترین هدف 
کادر نی و کشتی گیران باید نتیجه گیری 
در مسابقات بازی های آسیایی، جهانی و 

المپیک باشد. 

گفـــت و گـــو 

  دیدار »صالحی امیری« 
 با وزنه برداران معترض 

تیم ملی  اخیر  حواشی  پی  در  ایسنا: 
وزنه برداری و ترک اردوی ملی پوشان و کادرفنی 
و پیرو درخواست قهرمانان این رشته، نشستی با 
حضور صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک، 
نصرا... سجادی، مشاور عالی، کیکاوس سعیدی، 
محمدحسین  المپیک،  ملی  کمیته  دبیرکل 
برخواه سرمربی تیم ملی وزنه برداری و ملی پوشان 
این رشته در محل کمیته ملی المپیک برگزار شد. 
در ابتدای این نشست، صالحی امیری با اشاره 
به افتخارآفرینی های ملی پوشان این رشته در 
میادین جهانی و المپیک و ضمن ابراز امیداوری 
برای تداوم این افتخارات اظهارداشت: کمیته 
ملی المپیک حمایت از تمام رشته های ورزشی 
به خصوص رشته های مدال آور و المپیکی را 
بر خود وظیفه می داند و ما همیشه در کنار 
ملی پوشان این رشته بوده و خواهیم بود و آماده 
شنیدن صحبت های ملی پوشان هستیم. در ادامه 
نشست محمدحسین برخواه سرمربی تیم ملی 
وزنه برداری و ملی پوشان این رشته به مشکالت، 
کمبودها و موارد مورد نیاز برای برپایی اردوها و 
دسترسی به حداقل ها برای ملی پوشان المپیکی 
اشاره کرد و خواستار پیگیری هرچه سریعتر 
موضوع از سوی ریاست کمیته ملی المپیک 
شد. در خاتمه صالحی امیری پس از استماع 
صحبت های ملی پوشان و کادرفنی وزنه برداری 
ضمن تاکید براهمیت رویداد های پیش رو چون 
بازی های کشورهای اسالمی و رقابت های کسب 
سهمیه المپیک اظهارداشت: به زودی نشست 
مشترکی با وزیر ورزش وجوانان و علی مرادی 
رئیس فدراسیون، برگزار و پیرامون موارد مطرح 
شده و رفع هرچه سریع تر آن اقدام خواهیم کرد. 

 

خارج ازمستطیل سبز

جمشید خیرآبادی: 
»گرایی«

 عملکرد خوبی
 داشت

خــــبر
 »نویدکیا« از سرمربیگری 
سپاهان کناره گیری کرد 

باشگاه سپاهان اعالم کرد که محرم نویدکیا، 
سرمربی تیم فوتبال بزرگساالن این باشگاه در 
تماس با مدیریت باشگاه و با اعالم مشکالت 
شخصی و نگرانی از عدم امکـان کمک به تیم 
فوتبال و دغدغـه هـواداران، انصراف خود 
را از ادامه همکاری در سال سـوم قـرارداد 
به صراحت اعالم کرده است. در همین راستا 
باشگاه فوالدمبارکهسپاهان اطالعیه ای منتشر 
کرد که به این شرح است: از آنجا که کما 
فی سابق برنامه ریزی برای فصل آینده از چند 
ماه گذشته در دستور کار قرار داشت. جلسات 
متعددی با این عنوان تشکیل و خروجی 
جلسات مورد پیگیری مداوم قرار گرفت. لیکن 
آقای محرم نویدکیا طی تماس با مدیریت 
باشگاه و با اعالم مشکالت شخصی و نگرانی 
از عدم امکان کمک به تیم فوتبال و دغدغه 
هواداران انصراف خود را از ادامه همکاری در 
سال سوم قرارداد صراحتا اعالم نمودند. با 
عنایت به اینکه همه سپاهانی های اصیل به 
حسن نیت دلسوزانه آقای نویدکیا باور دارند، 
ضمن سپاس فراوان از زحمات طاقت فرسای 
این وفادار طالیی، باشگاه سپاهان به درخواست 

ایشان احترام می گذارد.

اولین گام در لیگ ملت ها برداشته شد

رونمایی از نسل جدید مقابل دیوار چین 

 فارس: روز سه شنبه گذشته اعضای هیات مدیره و مدیرعامل 
باشگاه آلومینیوم اراک در جلسه ای با حضور سیدمحمدرضا 
میری لواسانی مدیرعامل کارخانه حاضر شدند تا برای انتخاب 
مدیرعامل جدید تصمیم گیری کنند. در این جلسه محمد 
رجائیان عضو هیات مدیره باشگاه به عنوان گزینه ای جدی برای 
مدیرعاملی معرفی شد اما انتخاب او هنوز قطعی نشده و نیاز به 
بررسی های بیشتری دارد. البته این احتمال نیز وجود دارد که در 
جمع بندی های نهایی، مدیران به ادامه فعالیت حمید محرابی در 
این پست رأی بدهند. عالوه بر این موضوع، در این جلسه اعالم 
شد که مبلغ ۱۲6 میلیارد تومان برای بودجه باشگاه آلومینیوم 
اراک در فصل جدید در نظر گرفته شده که با توجه به بودجه  
حدودا ۸۰ میلیاردی سال گذشته، افزایش چشمگیری داشته 
است. باشگاه آلومینیوم اراک در حال حاضر در دو رشته فوتبال و 
فوتسال فعالیت دارد. به همین خاطر به نظر می رسد دغدغه های 
سیدمهدی رحمتی برای آماده سازی تیم فصل جدید رفع شده 
و حاال او می تواند با خیال راحت برنامه های موردنظرش را به 

مدیران باشگاه اعالم کند. 

فوتبــــال داخلی 

 * جان لوئیجی دوناروما، دروازه بان تیم ملی ایتالیا تایید کرد 
که با وجود »دررفتن انگشتش« در بازی قبل این تیم مقابل 
تیم ملی آلمان، به هیچ عنوان به نیمکت نشینی برای بازی بعدی 
مقابل مجارستان فکر نمی کرد. ایتالیا در دومین بازی خود 
در مرحله گروهی لیگ ملت های اروپا با نتیجه ۲ بر یک مقابل 
مجارستان به برتری رسید و در این بازی در حالی دوناروما را در 
ترکیب اصلی قرار داشت که سنگربان پاری سن ژرمن در بازی 
قبلی آتزوری برابر آلمان انگشتش در رفته بود و حضورش در 
این بازی در هاله ای از ابهام قرار داشت. دوناروما گفت: پوشیدن 
شماره یک و در اختیارداشتن بازوبند کاپیتانی تیم ملی افتخاری 
غیرقابل توصیف است. این نهایت افتخاری است که یک بازیکن 
می تواند تجربه کند. دوناروما در حالی بازی کرد که دو انگشت 
باندپیچی شده بود و به همین دلیل او از یک دستکش مخصوص 
استفاده کرد تا بتواند از دروازه آتزوری دفاع کند. وی افزود: برای 
پوشیدن این پیراهن من حتی اگر انگشتم قطع هم شده بود به 
میدان می رفتم. باید از کادرپزشکی تیم مان تشکر کنم. تا روز 
قبل از بازی به نظر می رسد غیرممکن است که بتوانم بازی کنم 
اما با انگیزه ای که برای حضور در اینجا و کمک به تیمم داشتم، 
موفق شدم خود را به این بازی برسانم. می خواهم تا زمانی که 
امکان دارد پیراهن تیم ملی را به تن کنم. به نظر می رسید که 
ایتالیا به خاطر از دست دادن شانس صعود به جام جهانی ۲۰۲۲ 
و شکست ۳ بر صفر اخیرش مقابل آرژانتین در جام بین قاره ای 
جدید، هیچ انگیزه ای برای حضور و نتیجه گرفتن در لیگ ملت ها 
نداشته باشد اما با حضور کلی چهره جدید و تغییر نسل در 
ترکیب اصلی آتزوری، داستان به گونه ای دیگر رقم خورده 
است. دوناروما در پاسخ به این سوال که در تیم ملی کشور او 
چه تغییری حاصل شده است، گفت: ما واقعا انگیزه  فراوانی 
برای کارکردن در کنار یکدیگر داریم. تمام بازیکنان جدید 
به تیم کمک کردند و ما با همین حس اتحاد کارمان را پیش 

خواهیم برد.

 بیــن المــلل

      مصدومیت
کالوین فیلیپس، هافبک تیم ملی انگلیس در دیدار با 
آلمان، دچار مصدومیت شد تا برنامه های گرت ساوت گیت 
دچار تغییر شود. فیلیپس سال گذشته عنوان بهترین 

بازیکن تیم ملی انگلیس را از آن خود کرده بود. 

  ملی پوش  
مهاجم ایرانی جزو خریدهای ملی پوش جدید هال سیتی 
قرار گرفت. باشگاه »هال سیتی نیوز« از خرید ملی پوش و 
جدید هال سیتی رونمایی کرد که اللهیار صیادمنش یکی 

از ۳ خرید ملی پوش جدید تیم انگلیسی شد. 

                      حذف   
تیم ملی فوتبال امید مقابل ازبکستان به تساوی یک 
بر یک رضایت داد تا از صعود به دورحذفی رقابت های 
زیر ۲۳ سال آسیا ناکام بماند. احمد ابوبکر سعید الکاف 

عمانی قضاوت این بازی را به عهده داشت.

ـت
وشـ

س ن
عک

 ابراهیم قاسمپور: 
در کمیته فنی توضیحات »مهدوی کیا« را می شنویم

آرمان ملی: تیم ملی والیبال کشورمان در اولین دیدار خود 
در مرحله مقدماتی لیگ ملت های سال ۲۰۲۲ موفق شد تیم ملی 

چین را با نتیجه ۳ بر یک شکست دهد. 
 گزارش بازی

به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مرحله مقدماتی 
لیگ ملت های سال ۲۰۲۲ در گروه مردان از بامداد روز چهارشنبه 
۱۸ خرداد در ۲ شهر اوتاوا و برازیلیا آغاز شد. در نخستین دیدار 
گروه اول این رقابت ها و در شهر برازیلیا ۲ تیم ملی والیبال ایران و 
چین به مصاف یکدیگر رفتند و شاگردان بهروز عطایی با شکست 
۳ بر یک حریف، نخستین پیروزی خود را به دست بیاورند. بهروز 
عطایی سرمربی تیم ملی والیبال ایران در ابتدای این مسابقه از 
ترکیب میالد عبادی پور )کاپیتان(، مرتضی شریفی، محمدرضا 
حضرت پور )لیبرو(، رضا عابدینی، امیرحسین توخته، محمدطاهر 
وادی و صابر کاظمی استفاده کرد. تیم چین در ابتدای »ست« 
نخست این مسابقه به صورت پایاپای با تیم ایران پیش آمد اما 
در ادامه ملی پوشان کشورمان برتری خود را به حریف دیکته 
کردند و ست را ۲۵ بر ۱۵ به سود خود پایان بردند. در این ست 
میالد عبادی پور 6 امتیاز حمله به دست آورد و صابر کاظمی پنج 
امتیاز کسب کرد که ۳ پوئن آن از سرویس  به دست آمد. ست دوم 
با برتری چینی ها شروع شد و این روند به رغم تالش بازیکنان 
ایران تا پایان ست ادامه یافت و تیم ایران ۲۵ بر ۱9 نتیجه این 
ست را به حریف واگذار کرد تا از نظر ست شماری دو تیم یک بر 
یک برابر شوند. در ست سوم نخستین امتیاز به تیم چین رسید، 
اما بازیکنان ایران اجازه ندادند اختالف امتیاز با حریف زیاد شود 
و تیم چین را کنترل کردند. امین اسماعیل نژاد نیز در این ست 
به جای صابر کاظمی به میدان آمد. در مجموع دو تیم در این ست 

رقابت نزدیکی داشتند و در نهایت نیز نتیجه این ست حساس ۲۵ 
بر ۲۲ به سود ایران به پایان رسید تا ملی پوشان کشورمان دو بر 
یک از حریف پیش بیفتند. سرویس مرتضی شریفی با سرعت ۱۱7 
کیلومتر در ساعت در این ست که امتیاز مستقیم برای تیم ایران 
داشت، توجه کارشناسان را جلب کرد. ست چهارم برای تیم ایران 
با سرویس میالد عبادی پور آغاز شد و تیم ایران پنج امتیاز متوالی با 
دفاع خوب بازیکنان به دست آورد. بازیکنان ایران در ادامه این ست 
برتری خود را در زمین حفظ کردند و با امتیاز ۲۵ بر ۱۵ به پیروزی 
رسیدند تا عالوه بر برد قاطع در این ست، در نهایت سه بر یک فاتح 
این میدان آسیایی ها در شهر برازیلیا باشند تا والیبال ایران از نسل 
جدید خود در برازیلیا با پیروزی مقابل چین رونمایی کند. تیم ملی 
والیبال ایران با این برد در صدرجدول گروه یک لیگ ملت ها قرار 
گرفت و صربستان که قبل از ایران موفق به شکست بلغارستان شده 
بود، به جایگاه دوم جدول رفت. بوروتو ایگلسیاس ریکاردو از کوبا 
به عنوان داور اول و رنه کارینا نومی از آرژانتین به عنوان داور دوم، 
قضاوت این دیدار را برعهده داشتند. تیم های ملی والیبال ایران و 
چین از سال ۲۰۱7 تا کنون ۱۰ بار به مصاف یکدیگر رفته بودند که 
نتیجه آن 9 برد و یک شکست برای ایران بود و با برد مردان والیبال 

ایران تعداد بردهای تیم ملی برابر این کشور دو رقمی )۱۰( شد. 
 بهترین 

مرتضی شریفی با کسب ۲۰ پوئن عنوان امتیازآورترین بازیکن 
این دیدار را به دست آورد و در تیم چین نیز دو بازیکن شماره 6 
)ژانگ بینگ النگ( و بازیکن شماره ۲۲ )ژانگ جینگ یین( با ۱6 

امتیاز، بهترین بازیکنان این تیم شدند. 
 صحبت عطایی

بهروز عطایی پس از بازی ایران برابر چین اظهارکرد: مسابقه 

بسیار خوبی بود. پیش بینی می کردیم بازی سختی داشته باشیم 
و البته همیشه پیش بینی تورنمنت ها دشوار است. خوشبختانه 
بازیکنان عملکرد بسیاری خوبی داشتند. در برخی لحظات 
اشتباهاتی داشتیم که طبیعی بود. در مجموع بعداز ست دوم 
بچه ها به بازی برگشتند. سرویس های خوبی زدیم و کار تهاجمی 
خوبی داشتیم. وی با تاکید بر این که این پیروزی برای تیم ملی 
ایران بسیار اهمیت دارد، افزود: در مجموع بازی قابل قبولی بود. 
ست دوم را پرخطا بازی کردیم. چون بازیکنان ست اول را خوب 
بازی کرده و با فاصله بردند، ست دوم را تمام شده تلقی کردند و 
فکر کردند به راحتی می توانند مسابقه را ببرند. فکر می کنم با ذهن 
بسیار بازتر در زمان هایی که به بازی اشراف داریم، باید ادامه دهیم 
و از امتیازگرفتن سیر نشویم. عطایی در پایان خاطرنشان کرد: با 
توجه به اینکه بازی اول تیم در این دوره از لیگ ملت ها بود به نظرم 

راضی کننده بود. 
 صحبت چینی ها 

»شنگ وو« پس از شکست شاگردانش مقابل تیم ملی والیبال 
ایران، افزود: تیم جوانی داریم. در دیدار با تیم ایران دریافت های 
اول بازیکنان خوب نبود. وی با تاکید بر این که تیم جوان ایران 
عملکرد خیلی خوبی داشت، تصریح کرد: مرتضی شریفی عملکرد 
فوق العاده ای در تیم ایران داشت. سرمربی تیم ملی والیبال چین 
ادامه داد: به نظرم ژانگ.جینگ.یین بازیکن شماره ۲۲ تیم )چین( 
یکی از بهترین بازیکنانم بود. گفتنی است کاپیتان تیم ملی والیبال 
چین پس از آنکه متوجه شد یک رسانه ایرانی قصد مصاحبه با 

او را دارد، حاضر به مصاحبه نشد و به سرعت محل را ترک کرد. 
 نظر عبادی پور 

میالد عبادی پور پس از پیروزی تیم ایران برابر چین اظهارکرد: 
به ملت ایران این پیروزی را تبریک می گویم. خوشبختانه مسابقه 
را خیلی خوب شروع کردیم اما تیم در »ست« دوم کمی دچار 
مشکل شد. در »ست« سوم به بازی برگشتیم و توانستیم با 
حمایت یکدیگر و توصیه های کادرفنی پیروز میدان باشیم. وی 
ادامه داد: به نظرم تمام بازیکنان در این مسابقه خوب درخشیدند. 
تیم جوانی داریم که همه باانگیزه هستند. ما به فکر برد و باخت 
نیستیم. قطعا از برد خوشحال خواهیم شد، اما به فکر ارائه بازی 
خوب هستیم. کاپیتان تیم ملی والیبال در پایان خاطرنشان 
کرد: از اینکه در هر بازی صددرصد خود را به نمایش بگذاریم، 
خوشحال می شوم. کاری به حریفان ندارم ممکن است یک روز، 
روز خوبمان باشد و یک روز، روز بدمان. باید یاد بگیریم در روزهای 
بد هم عملکرد مثبت خود را به نمایش بگذاریم این مسائل است 
که یک تیم جوان را برای تورنمنت های حساس تر، پخته تر و 

آماده تر می کند. 
 بازی بعدی 

مردان والیبال ایران امروز )پنجشنبه ۱9 خرداد( بازی ندارند 
و ساعت ۲۲و۳۰ دقیقه روز جمعه ۲۰ خردادماه به وقت تهران 
در دومین مسابقه خود در لیگ ملت ها ۲۰۲۲ به مصاف »هلند« 

خواهند رفت. 

عوامل نایب قهرمانی پرسپولیس! 

سخنگوی کمیته فنی فدراسیون فوتبال گفت: منتظریم 
»مهدوی کیا« به ایران بیاید و صحبت هایش را درباره حذف تیم 

امید بشنویم. 
 حذف تیم امید 

ابراهیم قاسمپور در مورد حذف تیم ملی فوتبال امید کشورمان 
از رقابت های زیر ۲۳ سال قهرمانی آسیا در مرحله گروهی 
اظهارداشت: حتما باید این موضوع در جلسه کمیته فنی بررسی 
شود. منتظر هستیم مهدوی کیا به ایران بیاید تا با او جلسه بگذاریم 
و ببینیم چه مشکالتی وجود داشت که تیم امید در همان مرحله 
گروهی حذف شد. او قطعا هم برای نتیجه نگرفتن تیمش در این 
رقابت ها صحبت هایی دارد و کمیته فنی نیز سوال هایی از او 
خواهد پرسید. باید دالیل ناکامی تیم ما در رقابت های قهرمانی 

آسیا مشخص شود.
 دالیل 

وی در مورد اینکه خودش مشکل تیم امید در این مسابقات                                                          را                            
چه می داند، افزود: صحبتی که من اکنون می گویم سال هاست 
گفته می شود اما هیچ چیز تغییر نمی کند. ساختار و پایه فوتبال 

ایران مشکل دارد. برای تیم های پایه هیچ هزینه ای نمی کنیم، این 
موضوع فقط مربوط به فدراسیون فوتبال نیست بلکه باشگاه های 
ما هم چنین کاری انجام نمی دهند، برنامه ریزی درستی نداریم. 
برای یک تورنمنتی که احتمال دارد 6 ماه یا یکسال دیگر برگزار 
شود، تعلل می کنیم و سرمربی یک تیم را                            با تاخیر انتخاب می کنیم 
که فرصت زیادی برای کارکردن ندارد. امکانات زیادی به تیم های 
پایه خود نمی دهیم، همه این مسائل دست به دست هم می دهد تا 
تیم های پایه ما هیچوقت نتایج قابل قبولی کسب نکنند. سخنگوی 
کمیته فنی فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: باشگاه های ما 
به صورت سمبلیک و اسمی تیم های پایه را                            راه انداختند. ۲۰ 
تا ۲۵ درصد بودجه باشگاه های اروپایی صرف تیم های پایه 
می شود، اما هزینه تیم های پایه در فوتبال ایران ۱.۳ درصد بودجه 
باشگاه هاست که این موضوع به هیچ عنوان قابل قبول نیست. 
قاسمپور اضافه کرد: البته در حذف تیم امید خیلی مسائل دیگر 
هم تاثیر دارد که در سالیان گذشته هم وجود داشته؛ به صورت 
مثال بعضی از باشگاه ها بازیکن خود را                            به این تیم ندادند، یا برخی 
نفرات مشکل سربازی داشتند. هیچوقت مربی تیم ملی امید نفرات 

خود را                            کامل در اختیار نداشته است. از خاطرمان نرفته که یکبار 
یکی از تیم های امید با -۱۲ ۱۰ بازیکن عازم یک سفر شد و خیلی 
از نفراتش در ایران ماندند. همه این مسائلی که گفتم باید مورد 

بررسی شود، تا یکبار برای همیشه مشکل را                            حل کنیم. 
 تیم ملی جوانان 

وی در مورد آخرین وضعیت سرمربیگری تیم ملی جوانان و 
اینکه شنیده می شود صمد مرفاوی به عنوان سرمربی این تیم 
انتخاب شده است، توضیح داد: چنین اتفاقی نیفتاده و هنوز جلسه 
ما برای انتخاب سرمربی تیم جوانان برگزار نشده است. شنبه 
هفته آینده جلسه داریم، گزینه های جدیدی هم به نفرات قبلی 
اضافه شده و رزومه خود را                            ارائه کرده اند، اما انتخاب قطعی برای 
سرمربی تیم جوانان نداشتیم. سخنگوی کمیته فنی فدراسیون 
فوتبال در مورد اینکه با توجه به فاصله محدود تا شروع مسابقات 
مقدماتی قهرمانی آسیا، آیا انتخاب سرمربی تیم جوانان در جلسه 
آتی قطعی خواهد شد، پاسخ داد: به شخصه اعتقاد دارم یکماه یا 
یکماه ونیم پیش هم می توانستیم جلسه بگذاریم و سرمربی را                            
انتخاب کنیم. اما باید هیات رئیسه فدراسیون فوتبال و مجمع 
تشکیل می شد، از طرفی باید وضعیت عزیزی خادم هم معلوم 
می شد. البته قرار است تکلیف ریاست فدراسیون ۸ شهریورماه 
مشخص شود. همه این مسائل در روند انتخاب سرمربی تیم 

جوانان تاثیر گذار بود.  
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سال پنجم

پنجشنبه
  1401  .03 .19

09 ذی القعده  09/1443 ژوئن 2022  
 اذان ظــهر   04:  13     اذان مغرب   40: 20
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حادثه قطار مشهد - یزد

در ساعت ۵:۳۰ بامداد چهارشــنبه ۱۸ خردادماه قطار مسافربری 
مشهد - یزد در حال حرکت در مسیر خود بود که در محدوده ایستگاه 
مزینو از ریل خارج شد. حدود ۴۲۰ مسافر در این قطار در حال عزیمت 
به یزد بودند. به دنبال وقوع این حادثه، تعداد چهار واگن از ریل خارج 

شده است.  

  عکس: سعید بی طرف
غیـــر محرمانـــه

بازدید از کشتی توقیف شده
سفیر کشــورمان از کشتی توقیف شده حامل 
نفت ایــران در بندر »کاریســتوس« یونان بازدید 
کرد. احمد نادری ســفیر جمهوری اسالمی ایران 
در آتن، در ادامه اقدامات و فعالیت های دیپلماتیک 
و حقوقی فشرده طی چند هفته گذشته به منظور 
جلوگیــری از راهزنی دریایی آمریکا در ســواحل 
یونان، بعد از ظهر روز گذشــته جهــت اطالع از 
آخریــن تحوالت میدانی، از کشــتی»النا« حامل 
نفت ایران در ســاحل بندر کاریســتوس بازدید و 
در دیــدار با کاپیتان این کشــتی آخرین تحوالت 
را مورد بررســی قرار داد. وی در این ســفر اعالم 
کرد: »مصممیم از تمامی ظرفیت های دیپلماتیک 
و حقوقی برای جلوگیری از راهزنی دریایی آمریکا 
در ســواحل یونان و حفاظت از اموال ملت بزرگ 
ایران اســتفاده کنیم. ما نباید اجــازه دهیم هیچ 
کشــور ثالثی، روابط تاریخی دو کشور را گروگان 

اغراض سیاسی خود قرار دهد.«

تجمع بازنشستگان در خرم آباد 
روز چهارشــنبه حدود ۱۵۰ نفر از بازنشستگان 
تامین اجتماعی برای پیگیری مطالبات خود مقابل 
استانداری لرســتان در خرم آباد تجمع کردند. این 
بازنشستگان با ســردادن شعار اســتاندار حمایت، 
حمایت نســبت به اجرا نشــدن قانون شورای عالی 
کار مبنی بر افزایش ۳۸درصدی حقوق بازنشستگان 
معترض و خواســتار حمایت مســئوالن شدند. بر 
اســاس مصوبه شــورای عالی کار قــرار بود حقوق 
بازنشستگان تامین اجتماعی ۳۸درصد بعالوه ۵۱۵ 
هزار تومان در سالجاری افزایش پیدا کند.  سه شنبه 
هم بازنشستگان در خرم آباد و بروجرد مقابل ادارات 

تامین اجتماعی تجمع کردند. 

انهدام باند قاچاق اسلحه در ثالث باباجانی
فرمانده انتظامی اســتان کرمانشــاه با اشاره به 
کشف ۲۰ قبضه ســالح در ثالث باباجانی، گفت: 
باند قاچاق اســلحه در ثالث باباجانی شناسایی و 
منهدم شد ســردار علی اکبر جاویدان اظهار کرد: 
پس از اطالع ماموران انتظامــی ثالث باباجانی از 
فعالیــت یک باند قاچاق اســلحه و اینکه تعدادی 
ســالح را از آن ســوی مرزها به داخل شهرستان 
وارد کرده اند رســیدگی به موضوع در دستور کار 
قرار گرفت. وی ادامه داد: در همین راستا ماموران 
پاسگاه انتظامی خانه شور با انجام کارهای اطالعاتی 
موفق به شناســایی محل حضــور قاچاقچیان در 
ارتفاعات منطقه شده و با حضور به موقع موفق به 
دســتگیری یک عضو باند و کشف محموله اسلحه 
شدند. فرمانده انتظامی اســتان کرمانشاه تصریح 
کرد: ماموران پلیس در بازرســی های انجام گرفته 
۲۰ قبضه ســالح کلت و ۲۰تیغه خشاب غیرمجاز 

کشف کردند. 

تجمع نیروهای شهرداری یاسوج
تعدادی از نیروهای شهرداری یاسوج بخش های 
تاسیســات، آتش نشانی و ماشــین آالت، دیروز 
چهارشنبه ۱۸خرداد ماه ۱۴۰۱ به منظور پیگیری 
مطالبات و حقوق و مزایای خود جلوی استانداری 
کهگیلویه و بویراحمد تجمــع کردند. یکی از این 
افراد به ایســنا گفت: نیروهای شرکتی از دی ماه 
سال ۱۴۰۰ تاکنون و نیروهای رسمی از اسفندماه 
تاکنون حقوق دریافــت نکرده اند. وی تاکید کرد:  
در بین ما افرادی با ۲۰سال سابقه وجود دارد و ما 
امنیت شغلی نداریم و در شرایط حاضر پیمانکاری 
هستیم و تبدیل وضعیت ما بالتکلیف است.  یکی 
دیگر از آتش نشانان حاضر در این تجمع به خبرنگار 
ما گفت: بیمه ما واریز نشده است و همکاران وقتی 
به مراکز درمانی مراجعه می کنند به علت مشکالت 
بیمه ای امورات درمان آنها با مشــکل مواجه شده 

است. 

سخــــن روز
 آیا جبران خسارت مالباختگان 

ممکن است؟
ادامه از صفحه اول/ خطاهایی که ممکن است 
کارمندان یا مدیران بانک در اعمال استانداردهای فنی 
و ایمنی مرتکب شده باشند، از باب تسبیب به دلیل 
تساهل و تسامح آنان را مسئول تلقی کنیم. بنابراین 
چالش هایی مانند عدم اعالم اشیا و قیمت آنها، عدم 
پوشش بیمه ای کافی و الزم برای صندوق امانات 
به ویژه اموال داخل در آن، مفری برای جبران خسارت 
وجود ندارد اال آنکه ثابت شود بانک در انجام وظایف 
مراقبت از صندوق دچار تقصیر شده باشد. در یک 
جمع بندی، باید گفت به منظور پیشگیری از حوادث 
احتمالی الزم است که بانک مرکزی درخصوص 
استفاده و اجاره صندوق امانات ضوابط ویژه ای به 
تصویب برساند و از طرفی راهکارهایی برای اتخاذ 
تدابیر بیمه ای توسط بانک یا مشتریان یا مجتمعا 
انجام گیرد و در عین حال با افزایش ضریب امنیت، 
استفاده از تجهیزات مدرن، در صورت امکان استفاده 
از نهادهای انتظامی یا پلیس اختصاصی از وقوع این 
حوادث جلوگیری گردد. آنچه مسلم است با وصف 
تمام این ویژگی ها وظیفه پاسخگویی به مشتریان 
درخصوص اصل سرقت و مسئولیت مدنی ناشی از 
آن، که بسترساز مواخذه قانونی از مدیران بانک خواهد 
شد، به عنوان تنها مفر مالباختگان به عهده مسئولین 

خواهد بود. 

 شماره 
  1294

کاریکاتور
جای خالی درختان

اینفوگرافیک 
چه خودروهایی وارد کشور خواهند شد؟   طرح:  با بیلیگ - چین   منبع:  تحلیل بازار 

روزنامه صبح ایران

نگــــاهیادداشـــت
بمانم یا بروم؟

»چرا با پاهــای گلی روی فرش های ما راه می روید؟« 
این جملــه کنایه آمیز از ســوی رئیس جمهور فیلیپین 
در یــک کنفرانــس بین المللی با صدایی بلند پرســیده 
شــد که در اعتراض به عامالن اصلــی تغییرات اقلیمی 
بود. بعدها در مصاحبه هایش گفتــه بود هدفم طعنه به 
کشورهای توسعه یافته عرض های باالیی بود که مسبب 
اصلی معضالت تغییرات اقلیمی در جهان هستند.  چند 
ســال بعد نمایندگان مجلس اکــوادور هم در یک اقدام 
اعتراضی جلســه علنی خود را با لباس غواصی زیر دریا 
برگــزار کردند هدف آنان از این اقدام این بود که بگویند 
اگر تالشــی برای کاهش مخاطرات برآمــده از تغییرات 
اقلیمی نکنند، کشورهای حاشــیه دریاها زودتر از آنچه 
فکرش را می کنیم به زیــر آب می روند. در منطقی ترین 
حالت انسان ها با مشــاهده این تغییرات به نوعی فرار را 
بر قرار ترجیح می دهند و مکان دیگری را برای ســکونت 
انتخاب می کنند. در حقیقت عوامل استرس زای اقلیمی، 
مانند تغییر بارندگی، وقوع ســیل شدید و افزایش سطح 
دریاها، مردم را تحت فشار قرار می دهد تا خانه و معیشت 
خود را ترک کنند. مردمی که معیشت شان به کشاورزی، 
ماهیگیــری و در کل به طبیعت و اقلیم محلی وابســته 
است. گفتنی است تا ســال ۲۰۵۰ نزدیک به ۸6  درصد 
جمعیت جهان شهرنشــین خواهند شــد. این جمعیت 
در کشورهای جهان ســوم 6۵ درصد خواهد بود. برخی 
کشورهای در حال توســعه تالش زیادی برای سازگاری 
با محیط طبیعی می کنند، اما بعید به نظر می رســد که 
بتوانند ظرف مدت زمان معینی پدیده پناهندگان اقلیمی 
را مهار کنند و از آسیب های آن در امان بمانند. از آنجا که 
اطالعات رسمی چندانی در جهان از پناهندگان اقلیمی 
وجود نــدارد، می توان آن ها را »قربانیان فراموش شــده 

تغییرات اقلیم« نامید. در این شــرایط افراد در مناطقی 
که توان کمتری برای سازگاری با تغییرات اقلیمی دارند، 
با این ســؤال روبه رو می شــوند: آیا بمانم یــا بروم؟ این 
پرسشی است که چند ســالی می شود مردم استان های 
نیمــه جنوبــی کشــورمان در مناطق خشــک از خود 
می پرسند. بر اساس یافته های جدید چند سالی می شود 
که بیرجند به عنوان یکی از شــهرهای مهم پناهندگان 
اقلیمی جنوب خراسان جنوبی، از سوی مهاجران در نظر 
گرفته می شود. در پژوهشــی ثابت شده است که در ده 
سال گذشته ۸درصد بافت جمعیت این شهر تغییر کرده 
اســت. در حقیقت  جمعیت زیادی از مناطق روستایی در 
شهرک ها سکونت گزیدند. اســتان خراسان جنوبي ۵,6 
درصد از کل مناطق تحت تأثیر فرســایش بادي کشور را 
به خود اختصاص داده که مســاحت کانون هاي فرسایش 
بادي آن برابر با ۸۳۸۳۴۲ هکتار اســت. مهم ترین اثرات 
تخریبي طوفان شــن در استان خراســان جنوبي شامل 
کاهش توان اکولوژیکي، ایجاد شــرایط نامناسب زیستي 
در مراکــز تولید، اراضي کشــاورزي و دامداري، حرکت 
ماسه هاي روان به اماکن مسکوني، جاده هاي مواصالتي و 
اماکن صنعتي است که بیشتر کانو ن هاي فرسایش بادي 
هم در جنوب و شــرق و شمال شرق این استان پراکنده 
شده اند و شهرستان فردوس و نهبندان به عنوان بیشترین 
کانون هاي فرسایش بادي شناخته شده اند. این مکان ها از 
مهم ترین کانون هاي ایجاد پناهنده اقلیمي هســتند.   اما 
تراژدی پناهندگان اقلیمی در کشــور به خراسان جنوبی 
خالصه نمی شود. در واقع مدل های تغییر اقلیمی در نیمه 
جنوبی ایران نشــاندهنده این امر اســت که  این مناطق 
رنج بیشــتری از تغییر اقلیم می برند. اقلیم های خشک و 
نیمه خشک با توجه به وابستگی به کشاورزی که دارند، 
 آســیب پذیرترند.   دقیق تر که بررســی کنیم باید گفت، 
اســتان های جنوبی مانند فارس، سیستان و بلوچستان، 
خوزستان و  غیره درگیری شدیدی با معضل تغییر اقلیم 
و مهاجران اقلیمی دارند؛ چراکه پتانســیل منابع آب این 
مناطق به شــدت درگیر  شــده اند و افزایش پناهندگان 
اقلیمی به معنای کاهش جمعیت روســتایی و این یعنی 

کاهش تولید داخلی.  

آرمان ملی: مراســم ختــم مرحوم حجت االســالم 
والمســلمین ســیدمحمود دعایــی، بعد از ظهــر دیروز 
)۱۸خرداد( با حضور آیت ا... سید حسن خمینی و جمعی 
از چهره های سیاســی، فرهنگی ، رســانه ای و اجتماعی 
در مســجد نور میدان فاطمی برگزار شــد. حجت االسالم 
والمســلمین ناصر نقویان در این مراسم با اشاره به اینکه 
آقای دعایی سمرقند همچون قند بود، گفت: دانشمندان ما 
و کسانی که سر در مطالعات عمیق دینی دارند باید توضیح 
بدهند که جایگاه جاذبه در دین کجاســت؟ چه کسانی و 
با چه وســیله ای جذب کنیم؟ از آیات و روایات چه میزان 
می توان اســتفاده کرد؟ قرآن می گوید کسی که با شما در 
دین نمی جنگد و از شــهر و دیار شــما را خارج نمی کند، 
می توانی حتی دســتش را هم ببوسی و آنچه داری به او 
بدهی و جذبش کنی. این پژوهشــگر مسائل دینی با بیان 
اینکه آقای دعایی مظهر »یَا َمْن َســَبَقْت َرْحَمُتُه َغَضَبُه« 
بــود، تأکید کرد: امروز به دعایی ها خیلی نیاز داریم و این 
کشور تشنه یک حرکت دعایی هاست. ما دست عجز و نیاز 
به پیشــگاه رهبر معظم انقالب دراز می کنیم، یک دعایی 
دیگر برای روزنامه اطالعات پیدا کنید که یاد او، لبخندها، 
در اتاق باز و آغوش گشــاده او ما را به یاد آن مرد بیندازد. 
ما بیشــتر از اکســیژن به این نیاز داریم. وی با اشاره به 

حدیثی از رسول اکرم)ص(، افزود: سه ویژگی اگر در کسی 
نباشــد هیچ عملش تمام نیست؛ یعنی نماز و روزه اش هم 
کامل نیست و انقالبی بودنش هم کامل نیست. یکی از آنها 
خویشتنداری است که وقتی صحبت پول، رشوه، عشوه و 
حتی دشنه می وزد بتواند او را حفظ کند و مراقب چشم، 
دامن و دلش باشــد. حس می کردیم آقای دعایی میل را 
در خودش کشته بود؛ باید گشت و چنین مسئولینی پیدا 
کرد. نقویان اظهار داشت: امیرالمؤمنین)ع( فرمودند طوری 
با مردم زندگی کنید که اگر مردید بر شــما گریه کنند و 
اگر زنده ماندید مشتاق دیدار شما باشند. چند نفر مؤمن 
این طوری ســراغ دارید؟! چند دعایی دیگر می شود نشان 
داد؟! اینها با سخنرانی، فیلم، تلویزیون و منبر نمی شود و 
مجالست الزم دارد؛ اینها یک دعایی می خواهد که قدم به 
قدم همراه او باشد. قرآن می گوید اگر می خواهید راستگو 
باشید با راستگویان همراه شوید. وی افزود: بعضی مجالس 
برای ختم است؛ به معنای خاتمه و اینکه پرونده بسته شد. 
ولــی بعضی مجالس، مجالس فاتحه اســت؛ مجلس آقای 
دعایی فتح اســت و تازه باید رســانه های ما اگر به انصاف 
می روند از خاطرات و رفتار او و عشق و ارادت او به انقالب، 
امام و رهبری و در مسیر ماندن بگویند. او دین را در عمل 

فهمیده و فهمانده بود. 

 برگزاري مجلس ختم سیدمحمود دعایي در مسجد نور
مرد   مداراي مطبوعات ،  همه را گرد هم آورد
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