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پژوهشگر حوضه ارتباطات و فناوری اطالعات
راننـده عزیـز، پیچیـدن به جلـو خودرویـی کـه به 
احتـرام عابـر پیـاده در پشـت خـط عابـر توقـف 
کـرده اسـت هنـر نیسـت، سـوء اسـتفاده اسـت 
حقـوق  بـه  بی احترامـی  مصـداق  عمـل  ایـن  و 
شـهروندان و راننـدگان قانونمنـد اسـت. گاز دادن 
و توقـف نکـردن بـرای عابرانـی که دارنـد از محل 
قانونـی خـود عبـور می کنـد مصـداق توحـش مـدرن اسـت. به ویژه 
اینکـه ایـن عابـران زنـان و کودکان و سـالمندانی باشـند کـه قدرت 

ندارند. واکنـش سـریع 
نقطه كور خودرو

هـر خودرویـی معمـوالً یک نقطـه کـور دارد. نقطـه کور آینـه بغل در 
حین گردش به طرفین مخصوصاً راسـت کامالً مشـخص اسـت. خیلی 
وقت هـا شـده کـه راننـده ای در حال گردش به راسـت بـه دلیل همین 
نقطـه کـور آیینـه بغل سـمت راسـت تصـادف کرده اسـت. ایـن اتفاق 
معمـوالً برای ماشـین ها داخلی زیـاد می افتد. کافی اسـت راننده یکبار 
بـا تنطیـم آیینه ها نقطه کـور خودرو خود را شناسـایی کند و با تنظیم 

آیینـه وسـط، آن را برطرف کند.
حركت در الین ویژه اتوبوس

یکی از مشـکالتی که متأسـفانه توسـط برخی از رانندگان غیر متعهد 
بـه اصول رانندگـی و اخالق حرفه ای در رانندگی سـبب بروز ترافیک و 
کند شـدن حرکت مابقی خودرو ها می شـود، ترددشـان در مسـیر های 
کنـار اتوبانها) مثل اتوبان رسـالت شـرق به غرب روی پل صیاد( اسـت 
کـه بـرای اتوبوس هـا در نظـر گرفته شـده و ایـن راننـدگان متخلف تا 
انتهـای مسـیر را طی نموده و درسـت در نقطه ای که توسـط مامورین 
بسـته شـده قصد خروج را دارند و ترافیک بسـیاری را ایجاد می نمایند 
و جالبتر آنکه بسـیار هم متوقع هسـتند و بعضا رفتار غیر اخالقی هم 
از خـود نشـان می دهنـد. این خطـوط باید بـه دوربین مجهز شـوند تا 

هـر خودرویی وارد آن شـد بالفاصله جریمه شـود.
آرامش را در رانندگی تجربه كن

یکبار سـعی کن با اسـترس رانندگی نکنی. آرام بران. حرکات شـتابان 
دیگـران تـو را عصبـی نکنـد. بـه چـراغ دادن هـا و بوق هـای رانندگانی 
کـه عجـول هسـتند و می خواهنـد تـو را وادار بـه تخلـف کننـد توجه 
نکـن. احتیـاط کـن و با سـرعت مجاز بران. بـاور کـن در رعایت قوانین 
رانندگـی لذتی اسـت که در تخلف نیسـت. بـا آرام رانـدن، آرامش را به 
خـودت و دیگـران هدیـه کن. گذشـت کن. مهربـان باش. تشـکر کن. 
بـه عابـران راه بده، حقوق دیگران را محترم بشـمار و حـق را به دیگران 

بـده. این سـبک رانندگـی را تجربه کن.
خط كشی های نامحسوس

چنـدی پیـش دو توریسـت خارجـی را دیـدم کـه دسـت در دسـت 
هـم سـردر گـم عبـور از خیابانـی در شـهر بودنـد، از آینه ماشـین آن 
دو را برانـداز کـردم کـه چـرا بـا توجـه به نبودن ماشـین از خیابـان رد 
نمی شـوند؛ از سـر کنجـکاوی دنده عقبی گرفتم و بـه آن طرف خیابان 

رفتـم و دسـت و پـا شکسـته از آن هـا پرسـیدم چـرا رد نمی شـوید؟
آن دو توریسـت، خیابانـی طوالنی را پیمـوده بودند تا به خطوط عابران 
پیاده برسـند و از خیابان رد شـوند. حاال که به انتهای خیابان رسـیده 
بودنـد و نزدیـک یک میدان شـده بودند، گیج و بهـت زده با ترس یکی 

دو قـدم بـه داخل خیابـان می آمدند و دوباره بر می گشـتند... 

تیتـر  بـرای  را  پوتیـن  روسـیه  چـرا 
یادداشـت امـروز برگزیـده ام؟ واقعیـت 
این اسـت کـه والدیمیر پوتیـن با بهره 
گیـری از سـابقه اش در امنیتـی ترین 
بخش حزب کمونیسـت اتحاد جماهیر 
سوسیالیستی شـوروی و دنباله روی از 
قاعـده و قوانیـن و راهبردهـای لنین و 

اسـتالین ونیـز فرهنگ...

 فاصلـه کنونـي رویکردهـای مدیریـت 
کالن جامعـه با جریان مـداوم و متغیر 
تحـوالت جهانـی از یـک سـو و موانـع 
و کاسـتي هـاي موجـود داخلـی، مهم 
تریـن چالـش »کیفیـت زندگـی« مـا 
ایرانی هاست. رفتارهای هنجارشکنانه، 
مسـووالن)اغلب  بـه  اعتمـادی  بـی 

ناکارآمـد( ،قانـون گریـزی و ... 

رانندگی  و زیر پا گذشتن حقوق شهروندی 

كیفیت زندگیسم وعسل روسیه پوتین 

سرمقاله
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آرمان امروز: مجمع عمومی عادی ساالانه بانک 
تجارت با حضــور64/56 درصدی ســهامداران 
این بانک برگزار و صورت هــای مالی »وتجارت« 
به تصویب ســهامداران این بانک بزرگ بورســی 

رسید. کشور 

مهر تایید سهامداران
 بر صورت های مالی بانک تجارت

مجمع عمومی عادی ســالیانه بانک تجارت با 
موضوع بررســی و تصویب صورت های مالی این 
بانک برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱4۰۰ 
با حضور سهامداران، نمایندگان و وکالی قانونی 

آن ها برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، در این 
جلسه پس از تالوت آیاتی از قرآن کریم، فرشید 
فرخ نژاد رییس هیات مدیــره این بانک به عنوان 
رییس مجمع ضمن خیر مقدم به سهامداران بانک 
تجارت، رسمیت جلسه را با حضور 64.56 درصد 

سهامداران اعالم کرد.
وی با تقدیر از حســن اعتماد ســهامداران و 
همه ذینفعان این بانک، عملکرد بانک تجارت در 
سال ۱4۰۰ را در شــرایط دشوار اقتصادی کشور 
و تحریم های ظالمانه دشمنان عملکردی مثبت 
ارزیابی و اظهار امیدواری کرد که تداوم این روند 
رو به رشد در نهایت منتج به رضایت و پاسخی به 
اعتماد ارزشمند سهامداران به خدمتگزاران خود 

در این بانک باشد.
رییس هیات مدیره بانک تجارت تاکید کرد: برای 
تحقق این مهم ایجاد توازن در ترکیب مشتریان و 
افزایش سهم بانک در حوزه بانکداری خرد، اصناف 
و کسب و کارهای کوچک و متوسط را در دستور 

کار قرار داده ایم.
فرخ نژاد همچنین از کارکنان بانک تجارت که 
با عملکرد خود زمینه ساز بهبود عملکرد این بانک 
در شبکه بانکی و تحقق اهداف بانک در سال ۱4۰۰ 

شدند قدردانی به عمل آورد.
دکتر هادی اخالقی فیض آثار مدیر عامل بانک 
تجارت نیز گزارشی مبسوط از عملکرد این بانک 
در سال ۱4۰۰ را برای سهامداران حاضر در جلسه 
تشریح کرد و گفت: بانک تجارت با ۱۳5۹ شعبه، 
4۰ واحد ارزی و قریب به ۱55۰۰ نفر پرسنل توانست 
سهم خود از ســپرده های ریالی را در مقطع زمانی 
منتهی به پایان بهمن سال گذشته به ۸.۷ درصد 

در شبکه بانکی ارتقاء و این روند رو 
به رشد را که از 4 سال گذشته آغاز 
شده ادامه دهد. در بخش سپرده های 
جــاری نیز بانک تجارت در ســال 
گذشته رشد ۸۰ درصدی را نسبت 

به سال ۹۹ تجربه کرد.
وی یکی از توفیقات بانک تجارت 
را کاهش هزینه جذب ســپرده ها 

عنوان کرد و افزود: روند کاهشــی هزینه جذب 
سپرده ها در بانک تجارت از سال ۹۷ آغاز شده و از 
۱4.۲ درصد در سال ۹۷ به ۹.۸ درصد در اسفند ماه 

سال گذشته رسیده است.
دکتر اخالقی به جایگاه نخســت بانک تجارت 
در گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه 
در بین بانک های کشور اشاره داشت و یادآور شد: 
مانده تعهدات اعتبارات اسنادی ریالی بانک تجارت 
در اسفند ماه گذشته رشد ۱4۲ درصدی داشته که 
این امر نقش قابل توجهی را در درآمدهای بانک 
ایفا می کند. همچنین رشد ۹۷ درصدی عملکرد 
بانک در صــدور ضمانتنامه باعث شــد که بانک 
تجارت با در اختیار داشتن سهم بالغ بر 5۰ درصد 
همچنان جایگاه نخست خود را در زمینه تعهدات 

بین بانک های کشور حفظ کند.
مرور برنامه های بانک تجارت برای حرکت به 
سمت بانکداری نوین، مولدســازی دارایی های 
غیر مولد، و ارائه گزارش در خصوص عملکرد این 
بانک در حوزه مسئولیت های اجتماعی، افزایش 
6۰4 درصدی سود انباشته، افزایش 56۲ درصدی 
خالص سود حاصل از سرمایه گذاری ها و تشریح 

رویکردهــا و اســتراتژی های 
بلندمدت بانک تجارت در تثبیت 
و ارتقای هرچه بیشتر شاخص های 
عملکردی در اقتصاد کشور از دیگر 
محورهای سخنان دکتر اخالقی در 

این جلسه بود.
مدیــر عامــل بانــک تجارت 
همچنین ابــراز امیــدواری کرد 
که با اســتفاده از ظرفیت های مختلفی همچون 
بازار سرمایه و با حمایت و همراهی سهامداران و 
مشــتریان، بانک تجارت گام های موفقیت آمیز 

بیشتری را در ادامه مسیر پیش رو بردارد.
در پایان مجمع، ســهامداران بانک تجارت به 
اتفاق صورت های مالی مربوط به عملکرد این بانک 
منتهی به پایان اسفند ماه سال گذشته را تصویب 
کردند و روزنامه های دنیای اقتصاد و جهان صنعت 
نیز به عنوان روزنامه های رسمی بانک تجارت مورد 

موافقت سهامداران قرار گرفت.
مجمع عمومــی عادی ســاالانه بانک تجارت 
با حضور 64/56 درصدی ســهامداران این بانک 
برگزار و صورت های مالی »وتجارت« به تصویب 

سهامداران این بانک بزرگ بورسی کشور رسید.
به گــزارش روابــط عمومی بانــک تجارت، 
سهامداران بزرگ ترین بانک بورسی کشور، رأس 
ساعت یازده روز سه شــنبه ۳۱ خرداد ۱4۰۱ در 
سالن غدیر ساختمان مدیریت امور اعتباری بانک 
تجارت، واقع در خیابان طالقانی در مجمع عمومی 
عادی سالیانه این بانک به ریاست فرشید فرخ نژاد 
رئیس هیات مدیره بانک تجارت حاضر شــدند و 

در این مجمع صورت های مالی منتهی به ســال 
۱4۰۰ این بانک با تحقق ۲۰۱ ریال سود برای هر 
سهم وتجارت تصویب و گزارش عملکرد و گزارش 

حسابرس قانونی بانک قرائت شد.
دکتر هادی اخالقی فیض آثار مدیرعامل بانک 
تجارت گزارشی مبسوط از اقدامات این بانک در 

سال ۱4۰۰ ارائه کرد.
اخالقی در این گزارش به موفقیت ها و برنامه های 
این بانک در حوزه عملیات بانکداری و پروژه هایی 
همچون بانکــداری متمرکز، بانکــداری باز، نئو 
بانک و بانکداری دیجیتال اشاره و ابراز امیدواری 
کرد با استفاده از ظرفیت های مختلفی همچون 
بازار سرمایه و با حمایت و همراهی سهامداران و 
مشتریان، گام های موفقیت آمیز بیشتری توسط 

بانک تجارت برداشته شود.
مدیرعامل بانک تجارت در ادامه مواردی همچون 
توســعه ابزارها و کانال های خدمت رسانی، توجه 
محسوس به مشتریان حقیقی در کنار رسیدگی 
به مشتریان حقوقی را مورد اشاره قرار داد و گفت: 
بانک تجارت در عملکرد دوازده ماهه خود تا مقطع 
پایان اسفندماه سال ۱4۰۰ در شاخص سپرده های 
جــاری ۸۰ درصد افزایــش، در مانــده تعهدات 
اعتبارات اسنادی ریالی ۱4۲ درصد و در صدور انواع 
ضمانتنامه های ریالی افزایش ۹۷درصدی نسبت به 

اسفندماه سال ۱۳۹۹ را محقق ساخته است.
افزایــش 6۰4 درصــدی ســود انباشــته، 
افزایــش 56۲درصــدی خالص ســود حاصل 
از ســرمایه گذاری ها و تشــریح رویکردهــا و 
اســتراتژی های بلندمدت این بانک در تثبیت و 
ارتقای هرچه بیشــتر شاخص های عملکردی در 
اقتصاد کشــور از دیگر مواردی بود که مدیرعامل 

بانک در گزارش خود به آنها پرداخت.
ارائه گزارش حسابرس، گزارش بازرس قانونی، 
تصمیم گیری درخصوص تقســیم سود، انتخاب 
حسابرس مســتقل و بازرس قانونی اصلی و علی 
البدل، تعیین روزنامه کثیراالنتشار از دیگر مواردی 
بود کــه در مجمع عمومی عادی ســالیانه بانک 

تجارت مورد بررسی قرار گرفت.
در این مجمع همچنین پرداخــت ۲۰ ریال از 
سود محقق شده به ســهامداران تصویب شد، که 
مطابق جدول زمان بندی منتشر شده در سایت 
کدال و روزنامه های رسمی بانک تجارت به حساب 

سهامداران محترم واریز خواهد شد.

چرایی اعالم جرم های بی سرانجام 
مجلس در قوه قضائیه 

انتصاب رئیس غیرروحانی 
برای دستگاه اطالعاتی سپاه

پشت پرده آنچه
 »الوروف« در تهران

 گفت و شنید

شهریور آغاز   می شود خداحافظی با اسکناس از 

 نارضایتی شغلی 
سالمت روان ایرانیان 

را تهدید می کند

4 ادامه در صفحه

تیـم ملی فوتبال ایـران در راه حضوری 
آبرومنـد در جام جهانـی۲۰۲۲ قطر با 
چنـد چالـش اساسـی مواجه اسـت. از 
یـک سـو بـا قـرار گرفتـن در گروهـی 
کـه از آن مـی تـوان به مثابه سیاسـی 
تریـن گـروه در ادوار جـام جهانـی نام 
بـرد ، نـگاه سـنگین سیاسـت در دو 

... بازی خـود

تیم ملی فوتبال وعبور
از چالش های پیش رو 

یادداشت 2

حجت اله اکبرآبادی

11 ادامه در صفحه

 بـه صـورت کلـی توسـعه روابط بــا هر 
کـــشوری در سطح جهان مـی تــواند 
مثبت باشـد و برای کشور منافعی درپی 
داشـته باشـد. آن چـه کـه در ایـن میان 
حائز اهمیت است، ماهیت منافع روسیه 
و ایران اسـت کـه باید مورد بررسـی قرار 
گیـرد. امـروز دو کشـور در یک وضعیت 

مشترک قرار گرفته و درخـــصومت ...

 فرصت ها و تهدیدهای 

سفر الوروف به ایران

یادداشت 1

قاسم  محبعلی

10 ادامه در صفحه

12 ادامه در صفحه

8 ادامه در صفحه

گزارش مجمع عمومی عادی ساالنه بانک تجارت
تحقق سود 201 ریالی نماد »وتجارت«

4۸ سـاعت پـس از آنکـه سـرگئی الوروف، وزیـر 
امورخارجـه روسـیه، در شـامگاه اول تیـر به تهران 
آمد، جـوزف بورل، نماینده عالی سیاسـت خارجی 
و امـور امنیتـی اتحادیـه اروپـا بـرای دیدار بـا وزیر 
امـور خارجـه و برخـی دیگـر از مقامـات جمهوری 

اسـالمی ایـران راهی تهران شـده اسـت.
ایرنـا، سـخنگوی وزارت  بـه گـزارش خبرگـزاری 

امـور خارجـه دیـروز خبر حضـور بورل در شـامگاه 
سـوم تیـر )دیشـب( را اعالم کـرد. به گفته سـعید 
چارچـوب  در  کـه  سـفر  ایـن  در  خطیـب زاده، 
رایزنی هـای جـاری میان ایـران و اتحادیـه اروپایی 
انجـام می شـود در خصـوص مناسـبات دوجانبـه، 
و  بین المللـی  و  منطقـه ای  موضوعـات  برخـی 

همچنیـن آخریـن وضـع ...

»بورل« پیام شام بروکسل را به تهران آورد
تهرانوگروه1+4باردیگربهمیزمذاکراتوینبازمیگردند؟

2

4

ادامه در صفحه

با وجود آنکه در 12 ماده و تبصره قانونی برای مجلس صالحیت اعالم جرم 
در قالب ارسال گزارش یا طرح شکایت در نظر گرفته شده،  دادستان كل كشور می گوید 

مستندات جرم در اكثر گزارش های ارسالی مجلس به قوه قضائیه مشخص نیست

 به استناد »قانون تعیین ضوابط و شرایط وزیر اطالعات« مصوب 1362 در رأس وزارت 
اطالعات، الزاماً باید شخصی كه از نظر تحصیالت در حد اجتهاد باشد، قرار بگیرد

رئیــس کل بانــک مرکــزی اعــالم کــرد کــه 
می شــود. عملیاتــی  شــهریور  از   »رمزریــال« 
به گــزارش خبرآنالین، علی صالح آبــادی با تأکید بر 
اینکــه رمزریال با آنچــه در جهان به عنــوان رمزارز 
شــناخته می شــود، تفاوت دارد، گفــت: »رمزریال 
به جای همین اسکناســی که مردم در دســت دارند 
خواهد بود و فرد به جای اینکه اســکناس داشته باشد 

رمزریــال دارد. او بــا بیان اینکه ریال های اســکناس 
جــای خود را بــه رمزریال می دهند، افــزود: »حتماً 
قبل از اجــرا به  میزان کافی آموزش و اطالع رســانی 
 انجام می شــود تا مردم با ســازوکار آن آشــنا بشوند. 
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، اســتفاده از رمزریال  
ابتدا به صورت آزمایشی در یکی از مناطق آغاز می شود 

وبعد به سراسر کشور تسری خواهد یافت.

گفت وگوهای تهران و مسکو برای همکاری 
استراتژیک 20سال آینده ادامه می یابد

نخستین مؤلفه سالمت روان»خوب بودن 
ذهنی« یا بهزیستی ذهنی است

3

3

6 10

اشتهای تازه
 غول گرسنه

 مسکن
تحرکاتبازارنشانازحرکتنقدینگی

بهسمتامالکومستغالتدارد



خبرنامه2
تگرام خانه  خبر کوتاه 

میراث جنبش اصالحات 
توئیت  نامه

گفته ها عدد خبر 

@Ejei_com

برخــی تشــریفات اضافــی در برنامه های مســوولین مثل 
برگــزاری مصاحبه های تلویزیونی باید حذف شــود. به همین 
دلیــل در برنامه های بعدی گزارش به مردم برای کاســتن از 
مشــکالت و هزینه های انتقال عوامل و تجهیزات رســانه ملی، 
الزم نیست عوامل برنامه به قوه قضائیه بیایند و بنده در صدا و 

سیما حاضر خواهم شد.

@Mfazeli114

نائب رئیس کمیســیون حقوقی مجلــس گفته: »نمایندگان 
هیچ میلی به این کمیســیون ندارند ... چرا که کار زیاد است و 

سفر خارجی ندارد.«
 همین، به هیچ تفسیر و توضیحی هم نیاز ندارد. البته سؤال 

دارم: این جماعت در خارج دنبال چه می گردند؟

lady justice

@ladyjustice485
کم مونده برای جلوگیری از طالق یه ســفر مشــهدم برای 
زوجین بــزارن! آقا باهم نمیســازن چرا الکی کشــش میدید، 
هرچقدرم ســختش کنید و به مراحلش اضافه کنید فقط اطاله 
دادرســی پیش میاد، تو ایــن مدتم چندین پرونــده توهین، 

فحاشی، تهدید، تخریب و حتی قتل اضافه میشه!

@vakil_aliomidi

بابت یک خانه ۷۰ متری در منطقه ای متوســط از تهران نیم 
میلیارد تومان به عنوان ودیعه پرداخت کرده ام. حتی در صورت 
اجرای مصوبه ی من درآوردِی #ســران_قوا مِن جوان باید در 
طول یک ســال ۱۲۵ میلیون تومان فقط برای مسکن پس انداز 

کنم! 
پ.ن: #اقتصــاد بیمــاِر این مملکت با چســب زخم درمان 

نمیشود.
 #تورم

@ AbooZaynab1356
یعني باید در این چنین روز شومي، الوروف به تهران بیاید؟ 
دوم تیرماه ۱۲۸۷، با مداخله آشکار روس ها، مجلس شورای 
ملی که نماد جمهوریت در ایران بود، بدست لیاخوف روسی به 

توپ بسته شد.

@ BGilzad

اگر اجــداد ما یک چیز فقــط یک چیز برای مــا به یادگار 
گذاشته باشند اینه که به آینده امیدوار باشیم معلوم نیست کی 

و چجوری اما باالخره یه روزی درست میشه...

@abtahi_m

تغییر رییس ســازمان اطالعات ســپاه بعد از این همه رخنه 
های اســراییلی یک امر ضروری بود.  امیدوارم سیاســت دفع و 
امنیتی کردن حداکثری در سیاســت داخلی هم دلیل دیگرش 
باشد.  خدا کند جانشینش به همدلی در سیاست داخلی معتقد 

باشد و بتواند جلو نفوذ سرویسهای خارجی را بگیرد.
 #طائب

@ marjanzahranee

خواهش می کنم راحت باشــید. 
شــما با ما و همه خارجی هایی که 
ایران سفر می کنند، فرق دارید.  به 

گویا اینجا خانه شما ست نه ما! 
حضــور ســخنگوی وزارت امور 
خارجــه روســیه در وزارت امــور 

خارجه جمهوری اسالمی ایران.

@ __Neurospine

یک واحد ۱۱۰ متری داریم که دو ســال پیش به قیمت ۸۵ 
میلیون، ۵ میلیون اجاره داده بودیم 

سال پیش، افزایش دادیم به ۶۸۰۰/۸۵ 
امســال بنگاهی زنگ زده میگه مشــتری دارم ۵۰۰ میلیون 

 !!!۳۰
مــا که همچین افزایشــی عمــرا نمیدیم، ولــی آخه چقدر 
بی انصافی؟! خودخواهی مالک ها )تهییج شده توسط بنگاهی ها( 

تا کجا؟!!

غالمرضــا  محمدجــواد 
سیاسی  علوم  استاد  کاشی، 
در دانشگاه عالمه طباطبائی، 

گزیــده یادداشــتی را که به 
مناسبت چهل و پنجمین سالگرد 
درگذشــت علی شریعتی نوشته 
و در نشریه »ایران فردا« منتشر 
شــده اســت، در کانال شخصی 
 »javad kashi« خود به نام
منتشر کرد. در بخشی از این متن 

آمده است: 
فعــاالن و نظــرورزان جنبــش اصالحــات، رادیــکال نبودند. 
می خواســتند در چهارچوب جمهــوری اســالمی اصالحاتی را به 
 پیش ببرند و قواعدی را در دســتگاه نظام سیاســی دگرگون کنند. 
اما دســتگاه ایدئولوژیک شــان رادیکال ترین دســتگاه ستیزنده  با 
بنیادهای نظام مســتقر بود. صورت نگاتیو شــده جمهوری اسالمی 
بودنــد. هر چه در نظام ســیاه بــود در دســتگاه مفهومی جنبش 
اصالحات ســفید بود. به همین واسطه هم بود که افق دیگری پیش 
روی نســل جدید می افکند. در عمل هیچ اتفــاق مهمی قرار نبود 
روی بنماید اما در آئینه دســتگاه ایدئولوژیک شان که می نگریستی 
سخن از یک دنیای تماماً متفاوت بود.  قوتش را از تقابل با دستگاه 
نظــام می گرفت:  اگر او می گفت دین، اینها می گفتند ســکوالریم؛ 
اگر آنهــا می گفتتند عدالت ایــن ها می گفتنــد آزادی؛ اگر آن ها 
می گفتند اســتکبار ستیزی اینها می گفتند گفتگو و آشتی با جهان. 
اگر آنها می گفتند جامعه متعهد اینها می گفتند حقوق فردی. تقابل 
تاثیرگذاری بود. اگر »بود« اصالح طلبان نقش آفرینی شان در عرصه 
سیاســت بود و »نمود«شان ظهور در کلمات و ایده ها، بود و نمود با 
هم نمی ساخت. بودشان اصالح طلبانه بود اما نمودشان از این فراتر 
می رفت. به کجا ختم می شــد خدا می داند. بزرگان اصالح طلب از 
درون نظام برآمده بودند، اما معلوم نبود چرا همه نیروهای سیاسی از 
آنان متاثر شده بودند. از سلطنت طلب ها تا چپ های خارج از کشور. 
همه نیروهای داخلی و خارجی هویت و سرشت ایدئولوژیک شان به 

قبل و بعد این ماجرا تقسیم می شود. 
نمی خواهــم این همه بــه اصالح طلبان محوریــت بدهم. نقطه 
عزیمت حقیقی ماجرا فروپاشــی بلوک کمونیستی و جهانی شدن 
موج لیبرالیســم و نولیبرالیسم بود. همه نیروهای سیاسی در سطح 
جهان از آن تاثیــر پذیرفته بودند. اما اصــالح طلبان این مزیت را 
داشتند که در میدان واقعی قدرت، نیروی موثری از آورده های این 
موج جهانی بســازند. آن را به یک عامل اثرگذار و عینی در صحنه 
سیاســی ایران بدل کنند. نیروهای سیاسی دیگر هم از موج جهانی 
پس از فروپاشی دیوار برلین تاثیر پذیرفتند اما تحوالتی که در ایران 
به هدایت اصالح طلبان جریان داشت، شوری در آنان برانگیخت که 
گویا آنچه در بســیاری از نقاط جهان جاری است، اینجا هم جریان 
خواهد یافت. آنچه در دوم خرداد روی داد، گشایش هایی پدید آورد 
امــا همه ما را در یک تله هم گرفتار کــرد. همه به این تله افتادند. 

همه رژیم حقیقت خود را از دست دادند. 
میدان مملو از نیروهای سیاســی فاقد رژیــم حقیقت بود. رژیم 
حقیقت چیست؟ مقصود جانبداری از غایات خیر در عرصه سیاست 
بود. غایاتی که به یک ســاماندهی اخالقــی و هنجاری نظر دارد. از 
چیزی دفاع می کند که ارزش ایســتادگی و فداکاری دارد. از دهان 
همه دمکراســی بیرون می آمد و معنای دمکراســی هم رها کردن 
مردم به حال خود و عدم مداخله در امور دیگران بود. مقصود تبعیت 
تام از خواســت اکثریت مردم بود و دســت برداشتن از هر آنچه به 
مثابه ارزش و آرمان مرجعیتی بیرون از تمایالت و خواست عمومی 

داشت....

استکبار جهانی را بی خیال! مواظب قطر باشیم

رودپشتی،  مرادی  مجید 
و  سیاســی  علوم  دکتری 
اسالمی  مطالعات  پژوهشگر 
و خاورمیانه در کانال شخصی 

خود به نام »قنات« نوشت: 
اســتکبار جهانی خطرناک تر 
اســت یا قطــر؟ قطر دوســت 
ماست و همسایه ای که دوست 
باشــد غنیمت اســت. اما برای 
گازی مشترک  میدان های  قطر 
با ایران غنیمت اســت. ...  قطر 

چندیــن قرارداد با شــرکت های بزرگ اروپایی مانند توتال بســته 
اســت تا با استخراج گاز از این میدان مشترک امنیت انرژی اروپا را 
فراهم کند تا اروپا گرفتار باج خواهی روســیه نشود. در حقیقت قطر 

می کوشد تا سالح یا اهرم انرژی روسیه را کم اثر کند.
ایران هم وضعیتی مشــابه قطر دارد همراه با مزایایی بیشــتر. ما 
باید از این فرصت بهره بگیریم. عالوه بر نسل کنونی که از مشکالت 
اقتصادی رنج می کشــد در برابر نسل های آینده هم مسئولیم و باید 
برای آنان ترکــه ای بگذاریم. پیش از فکر کردن به افزایش جمعیت 

باید به فکر شکم جمعیتی بود که افزوده خواهد شد.
ایران اکنون یکی از پایین ترین نرخ رشد جمعیت را در دنیا دارد. 
علتش هم روشــن است. همان گونه که دست نامرئی بازار به تعبیر 
آدام اسمیت نرخ کاالها را تعیین می کند هوش نامرئی مردم هم نرخ 

رشد جمعیت را تعیین می کند. 
بزرگترین نیروی اســتکبار، فقر اســت. آن قدر که فقر بر انسان 
فخر می فروشد و انسان را تحقیر می کند هیچ عامل و عنصر دیگری 
انســان را تا این درجه خوار و ذلیل نمی کند که جرات فرزندآوری 

هم نداشته باشد.
اگر ما بــا اروپا و آمریکا کنار آمدیم و وارد تعامل و معامله جهان 
شدیم و فقر را کنار زدیم مردم خودشان دلیری فرزند آوری خواهند 
داشــت وگرنه در آینده مانند برف آب خواهیم شــد همان گونه که 

جمعیت ما در حال آب شدن است.
طبعا در جهان امروز هیچ کشوری را نمی توان یافت که با نیروی 
عصمت اداره شود. مجبوریم با همه مرتبط باشیم. هم آمریکا متجاوز 
است هم روسیه و هر دو بخشی از استکبار جهانی اند. همان گونه که 
با روســیه متجاوز رابطه داریم و باید هم داشته باشیم می توانیم با 

حفظ استقالل با آمریکا هم رابطه برقرار کنیم.

شنبه 4 تیر1401  25 ژوئن2022  25 ذی القعده  شماره3943

 انتشار واکنش رهبرمعظم انقالب 
به درخواست ابطال انتخابات دوم خرداد

قســمت دوم نماهنگ »مدافع حق مردم« ک بخشی  از بیانات 
رهبرمعظــم انقــالب در دیدار ۲۶ خــرداد ۱۳۸۸ بــا نمایندگان 
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را نشان می دهد، برای نخستین 
بار منتشر شــد. نامزدهای دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری که 
در سال ۱۳۸۸ برگزار شد، محمود احمدی نژاد، میرحسین موسوی، 

مهدی کروبی و محسن رضایی بودند.
به گزارش مهر، رهبرمعظم انقالب در روز ۲۶ خرداد سال ۱۳۸۸ 
در دیدار نمایندگان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فرمودند: 
»مــن نمی خواهم این را در تلویزیون بگویم؛ شــما خیال می کنید 
وقتی که آقای خاتمی با بیست میلیون رأی پیروز شد، یک عده ای 
عصبانی نبودنــد؟ خب چرا، آنها هم عصبانــی بودند؛ آن ها هم از 
همین حرف هــا می زدند، آن ها هم همین داعیه ها و طلبکاری ها را 
می کردند.« ایشــان همچنین تاکید کردند: »همان وقت به من هم 
مراجعه کردند؛ یکی از مســئولین عالی رتبه  آن روز آمد پیش من 
و از من خواســت که »آقا، این انتخابات را ابطال کنید«؛ من چنان 
تشری زدم که به نظرم بعد از آن، رابطه بین ما و آن مسئول هنوز 

هم درست اصالح نشده.«

دستور اژه ای برای پیگیری تخلفات شرکت 
تعاونی روستایی در واردات نهاده  های دامی

رئیس قوه قضائیه به ســازمان بازرســی کل کشور دستور 
»پیگیری جدی و فوری« تخلفات شــرکت تعاونی روســتایی 
را داد.  بــه گــزارش خبرگزاری میــزان، این دســتور در جریان 

سلســله نشســت های تخصصی قوه قضائیه که به موضوع حذف و 
اصالح بسترهای فســاد زا برگزار می شود، صادر شده و موضوع آن، 
تخلفات رخ داده در واردات محموله نهاده های دامی به کشور است. 
غالمحسین محسنی اژه ای در این باره گفت: »اینکه یک دستگاه که 
از متولیان امر واردات کاال به کشــور است به صورت رسمی مرتکب 
چندین تخلف شده باشد موضوع مهمی است.« او در تشریح جزئیات 
این تخلفات اظهار کرد: »آن طور که ســازمان بازرسی گزارش داده، 
تعداد قابل توجهی از افراد با اســتناد به اعالم ورود نهاده های دامی 
به بندر و ثبت آن در سامانه بازارگاه، اقدام به واریز وجه برای خرید 
کاال و ترخیــص و دریافت آن ظرف یک تــا چند هفته بعد کردند؛ 
در حالی  که اساســا نهاده ای وارد کشــور نشده بود و در نهایت هم 
هیچگونه کاالیی به دســت مردم نرســید.« به گفته رئیس دستگاه 
قضا، یکی از تخلفات آشــکار در جریان واردات این محموله به این 
شــکل بوده که قبل از وارد شــدن کاالی مورد نظر به بندر نسبت 
به اخذ شــماره کوتاژ اقدام شده اســت. متعاقب این موضوع، کوتاژ 
در ســامانه بازارگاه به ثبت رســید و در معرض دید مشتریان قرار 
گرفت و مردم نیز با مشــاهده کوتاژ در سامانه، اقدام به خرید  ۵۰۰ 
هزار تن نهاده دامی کردند. محســنی اژه ای همچنین از نامه نگاری 
برخی مســئوالن وزارت جهاد کشاورزی با بانک مرکزی در جریان 
امور مربوط به واردات ایــن محموله خبر داد و گفت: »طی نامه ای 
از بانک مرکزی خواســته شــده بود که دالر بابــت کاالیی که وارد 
شــده در اختیار شرکت خصوصی مورد اشاره قرار دهد؛ در حالی که 
اساساً هیچگونه کاالیی وارد کشــور نشده بود.« رئیس قوه قضاییه 
واگذاری ۴۹ درصد از ســهام شــرکت خصوصی مذکور به سازمان 
تعاونی روستایی را از دیگر تخلفات صورت گرفته در جریان واردات 

اخیر محموله نهاده های دامی عنوان کرد.

»بورل« پیام شام بروکسل 
را به تهران آورد

... مذاکرات هسته ای بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت. 
سه شــنبه هفته پیش ســخنگوی بورل در نشســتی خبری در 
بروکســل درباره مذاکرات احیای برجام دولت سیزدهم تمایل دارد 
آن را به نام »مذاکرات رفع تحریم ها« بخواند، گفته بود که »به توافق 

نهایی خیلی نزدیک هستیم.« 
پیتر اســتانو افزوده بود: »دستیابی به توافق نهایی از اجرای کامل 

برجام اطمینان حاصل می کند؛ اما هنوز به خط پایان نرسیده ایم.«
۴۸ ســاعت پس از آنکه سرگئی الوروف، وزیر امورخارجه روسیه، 
در شامگاه اول تیر به تهران آمد، جوزپ بورل، نماینده عالی سیاست 
خارجــی و امور امنیتی اتحادیه اروپا برای دیدار با وزیر امور خارجه و 
برخی دیگر از مقامات جمهوری اسالمی ایران راهی تهران شده است.
ســفر بورل به تهران یک روز پس از آن اعالم شد که، انریکه مورا، 
دیپلمات ارشــد اروپایی  با انتشار تصویری در حساب کاربری توئیتر 
خود، از شام کاری با حضور بورل و رابرت مالی، فرستاده ویژه آمریکا 

در امور ایران در کافه ای در بروکسل خبر داد.
مورا موضوع این جلسه سه نفره را گفتگوی عمیق در مورد برجام 
و خاورمیانه عنوان کرد و نوشــت: »مالی بر تعهد قاطع آمریکا برای 

بازگشت به توافق تاکید کرد.«

۴۰۰۰ میلیارد تومان
مالیات توافقی از اصناف دریافت شده است. این رقم مربوط به فعالیت  
اصناف در ســال ۱۴۰۰ اســت. به مالیات توافقی مالیات مقطوع هم گفته 
می شود.  به گزارش پرتال اطالع رســانی سازمان امور مالیاتی، حدود ۱.۷ 
میلیون واحد صنفی تا پایان خرداد که پایان مهلت قانون پرداخت مالیات 
اصناف بوده است، از طریق سازوکار تبصره ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم 
اقدام به پرداخت مالیات توافقی کرده اند. بر اســاس این سازوکار، نیازی به 
ارائه اظهارنامه مالیاتی و اســناد هزینه درآمدی واحدهای صنفی نیست و 
مؤدیــان تنها از طریق تکمیل فرم تبصــره ۱۰۰ اقدام به پرداخت مالیات 
می کنند. مطابق حکم مقرر در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات   های مستقیم، 
سازمان امور مالیاتی کشــور می تواند برخی از مشاغل یا گروه   هایی را که 
میزان فروش کاال و خدمات ســاالنه آنها حداکثر تا ده برار معافیت مندرج 
در ماده )۸۴( این قانون )میزان معافیت از پرداخت مالیات حقوق( باشد، از 
انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون 
و ارائه اظهارنامــه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به    صورت 
مقطوع تعیین و وصول کند. سقف استفاده از تسهیالت تبصره ماده ۱۰۰ 
قانون واریز به دســتگاه کارت خوان در ســال ۱۴۰۰،  ۴.۸ میلیارد تومان 
تعیین شــد که از میزان مقرر در تبصره ماده ۱۰۰، ده برابر بیشــتر است. 
پیش  از این، شــاهین مستوفی، مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان 
امور مالیاتی کشــور درگفت وگو با تســنیم اعالم کرده بود: سازمان امور 
مالیاتی کشور با هدف تعامل و تکریم مؤدیان مالیاتی و افزایش دامنه شمول 
تبصره ماده ۱۰۰، با اخذ موافقت مرجع قانونی ذی ربط، سقف فروش کاال و 
خدمت مشمول این تبصره را به ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون 

مالیات   های مستقیم یعنی ۴۸میلیارد ریال افزایش داد. 

۴۰ درصد
پرونده های شورای حل اختالف در سال گذشته به سازش ختم 
شده است. به گفته رئیس مرکز توسعه حل اختالف قوه قضائیه، شمار 
پرونده های رسیدگی شده در شوراهای حل اختالف طی سال گذشته ۴ 
میلیون و ۶۶۰ هزار مورد بوده و میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده 
ها در شــوراها حدود ۳۰ روز است. به گزارش خبرگزاری میزان، هادی 
صادقی که پنج شنبه شب در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه خبر 
سیما حضور یافته بود، همچنین درباره علت تغییر نام مرکز امور شورای 
حل اختالف به مرکز توسعه حل اختالف، این تغییر نام را ناشی از اجرای 
سند تحول قضائی دانست و یادآور شد صرفاً نام مرکز امور شوراهای حل 
اختالف تغییر کرده است، اما شوراهای حل اختالف همچنان به همان 
نام خوانده می شوند.  به گفته صادقی، شورای حل اختالف از این باب 
توسعه یافته است که بر اساس سند تحول قضایی دو ماموریت جدید اعم 
از مدیریت امور میانجگری و مدیریت امور داوری به آن اضافه شده است، 
البته به این موارد هم بســنده نخواهد شد و برنامه ای وجود دارد که از 
دیگر روش هایی که بتواند جایگزین دادگاه شود و در این حال، منصفانه، 

متعادل و مطلوب به لحاظ اخالقی باشد، استفاده شود.

 »استیضاح وزیر صمت زودهنگام است
باید به فاطمی امین فرصت دهیم«

محمدرضا میرتاج الدینی، نایب رئیس 
کمیســیون برنامه بودجه و محاسبات 
مجلس با ایــن اظهار نظر مخالفت خود را 
با استیضاح رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، 
معدن و تجــارت )صمت( اعالم کرد. او که 
با خبرگزاری ایرنا، وابسته به دولت، سخن 
می گفت، تأکید کرد حجم مشکالت وزارت 
صمت »بســیار زیاد« اســت و حوزه کاری 
این وزارتخانه »گســتردگی زیادی« دارد. نماینده تبریز در مجلس 
بــا یادآوری اینکه حوزه های صنعت خــودرو، معادن و بازرگانی در 
زیرمجموعــه کاری وزارت صمت با مشــکل مواجه اند، تأکید کرد 
هنوز »زمان چندانی« از آغاز به کار دولت و وزیر صمت نگذشــته 
اســت، زمانی کمتر از یک سال برای رفع مشکالت در حوزه وزارت 
صمت کافی نیســت.  ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، در انتخابات 
۲۸ خرداد ۱۴۰۰ به عنوان رئیس دولت ســیزدهم برگزیده شــد 
و مراســم تنفیذ انتخاب او، که از نظر قانونی بــه منزله آغاز دوره 
ریاســت جمهوری اســت، ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ برگزار شد. با این حال 
معرفی اعضــای هیأت وزیران و اخذ رأی اعتمــاد از مجلس برای 
وزیران پیشــنهادی تا شــهریور ۱۴۰۰ طول کشید. بر این اساس، 
اکنون ده ماه است که فاطمی امین مسئولیت وزارت صنعت، معدن 
و تجارت را بر عهده دارد. با این حال میر تاج الدینی یادآور شد که 
نمایندگان مجلس هر روز بــا »گله مندی ها و مراجعات مردم« در 
باره موضوعات مربوط به حوزه کاری این وزارتخانه  روبه رو می شوند.

»اگر مجلس الیحه قضازدایی را تصویب کند 
یک میلیون پرونده ما کم می شود«

محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه 
که به مناسبت هفته قوه قضائیه در برنامه 
»صف اول« شبکه خبر سیما حضور یافته 
بود، میزان ورودی ساالنه پرونده به دستگاه 
قضا را زیر شش میلیون پرونده اعالم کرد؛ 
اما گفت عملکرد دستگاه قضا، رسیدگی به 
۲۰ میلیون پرونده در سال است. به گزارش 
ایلنا، این مقام قضائی با بیان اینکه در دوره اخیر در مواردی که قانون 
اجازه داده رویکرد قضات استفاده از مجازات های جایگزین حبس 
بوده،از  فقها و مدرسان حوزه علمیه قم و استادان دانشگاه خواست 
در نگارش »یک سیاست جنایی کامل« برای قانون مجازات اسالمی 
با قوه قضائیه همکاری کنند تا قانون هم بر اســاس آن سیاســت 
جنایی تصویب شود. مصدق در بخش دیگری از سخنانش اظهار 
امیدواری کرد رأی پرونده کیفری عامالن شهادت سردار سلیمانی 

صادر شود، تا چند ماه دیگر صادر شود.

غالمحسین محسنی اژه ای

محمد فاضلی

علی امیدی

محمود مهری

 Dr. Spine

Marjan Zahranee

Behdad Gilzad

Mohamad Ali Abtahi



آرمان امروز: ســرانجام صبح پنج شــنبه، دوم تیر، خبرهایی که از 48 ســاعت قبل در 
شــبکه   های اجتماعی دست  به دســت می شد، رســمیت یافت و با حکم فرمانده کل سپاه 
پاســداران، سردار ســرتیپ پاسدار محمد کاظمی به سمت رئیس ســازمان اطالعات سپاه 

)ساس( منصوب و جایگزین حجت  االسالم حسین طائب شد.
طائب از بدو ارتقا بخش اطالعاتی سپاه پاسداران به  سازمان اطالعات ریاست این سازمان 
را برعهده داشــت؛ از این رو، آخر هفته گذشــته، خبر کنار رفتن او از این سمت پس از 13 
ســال، در کانون توجه کابران فضــای مجازی قرار گرفت. اما از آنجا کــه این خبر ابتدا در 
رســانه های غیر رسمی منتشر شد، اصل خبر با گمانه زنی های به شدت متناقضی همراه شد. 
از شــایعه برکناری تا مریضی، ترور و مرگ طائب، دستمایه گمانه زنی ها درباره تغییر رئیس 

سازمان اطالعات سپاه قرار گرفت. 

در این میان یکی از عجیب ترین شــایعات مطرح شــده طرح اتهام جاسوســی به رئیس 
پیشــین ساس بود؛ شایعه ای که با ســمت جدیدی در نظرگرفته شده برای طائب، نادرستی 
آن آشــکار شد؛ چراکه سرلشکر حسین سالمی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی،  
همزمان با انتصاب سرتیپ کاظمی به ریاست ساس، طائب را به سمت مشاور خود منصوب 
کرده اســت.  از جمله نــکات جالب توجه در این تغییر و تحول آن اســت که این بار برای 
یکی از دو دســتگاه امنیتی اصلی نظام جمهوری اسالمی ایران، رئیسی غیرروحانی انتخاب 
شــده است. کاظمی که سال ها ریاست ســازمان حفاظت اطالعات سپاه را بر عهده داشت، 
برخالف طائب، یکی نظامی است که لباس روحانیت بر تن ندارد و در سوابق منتشرشده او، 
تحصیالت حوزی به چشــم نمی خورد.  این نکته از آن رو حائز اهمیت اســت که به استناد 
»قانون تعیین ضوابط و شرایط وزیر اطالعات« مصوب 1362، در رأس وزارت اطالعات، الزاماً 
باید یک روجانی که از نظر تحصیالت در حد اجتهاد باشــد، قرار بگیرد. به نظر می رسید که 
در انتخاب نخســتین رئیس سازمان اطالعات ســپاه نیز این معیار لحاظ شده است؛ چراکه 
فلســفه تعیین چنین شــرطی برای وزیر اطالعات آن بود که تصرفــات مأموران امنیتی با 
اجازه شــرعی شخصی باشــد که از صالحیت صدور فتوا برخوردار است و از این نظر، میان 
وزارت اطالعات و ســازمان اطالعات ســپا تفاوتی وجود ندارد. سخنگوی سپاه خاطر نشان 
کرد: حجت االســالم والمسلمین طائب عالوه بر سال ها نقش آفرینی های موثر و ارزشمند در 
ســازمان اطالعات و معاونت فرهنگی اجتماعی سپاه،  ریاست سازمان بسیج مستضعفین را 

نیز در کارنامه خود دارد.

چراییاعالمجرمهایبیسرانجام
مجلسدرقوهقضائیه

با وجود آنکه در 12 ماده و تبصره قانونی برای مجلس صالحیت اعالم جرم در قالب ارسال گزارش 
یا طرح شکایت در نظر گرفته شده،  دادستان کل کشور می گوید مستندات جرم در اکثر گزارش های ارسالی 

مجلس به قوه قضائیه مشخص نیست

3ایران
انتصاب رئیس غیرروحانی برای  دستگاه اطالعاتی سپاه

حجت االسالم طائب جای خود را به سرتیب کاظمی داد

ضرب و شتم »حاکمیت قانون« در مرند

آرمان امروز: همه چیز در حدود ســه دقیقه رقم می خــورد: مأموران نیروی انتظامی با 
چهره هایی پوشیده پشــت وانت های این نهادبا اقتدار و مجهز ایستاده اند و جلوی آنان پنج 
متهم قرار گرفته اند؛ متهمانی که جرم آنان هنوز در دادگاه صالح اثبات نشــده و حکمی هم 
برایشــان صادر نشده است. همه آنچه در پشت وانت اتفاق می افتد، از چندین جهت ثبت و 
ضبط شــده است. دست کم چهار فیلم از چهار زاویه مختلف در شبکه های اجتماعی منتشر 
شــده که طوالنی ترین آن ها 2 دقیقه و 40 ثانیه است. همه چیز در فیلم ها گویاست. صداها 
هم شــفاف اســت. مأموران نیروی انتظامی در این دو دقیقه چندین و چند بار متهمان را 
ضرب و شــتم می کنند. هر بار که اینکار را انجام می دهند فریاد »بزن، بزن« به زبان محلی 
از ســوی مردم حاضر در صحنه که برخی تلفن به دســت مشغول فیلم برداری هستند، سر 
داده شــود. مأموران به همین حد بسنده نمی   کنند و چند بار اجازه می دهند که مردم عادی 

هم متهم را بزنند. 
اتهام این پنج نفر بر اســاس آنچه یوسف ضیامهر،  دادستان مرند، به خبرگزاری ایرنا 31 
خرداد اعالم کرده بود، »تجاوز« و »آدم ربایی« است. در شبکه های اجتماعی نوشته شده بود 
که متهمان دختری را دزدیدند و پس از تجاوز به او، اقدام به ضرب و شتم دختر و نامزدش 
که در صحنه حضور داشــته اســت، کرده  اند. در اخبار آمده است که دختر مورد تجاوز پس 
از این واقعه خودکشــی می کند و نامزدش هم حال مســاعدی ندارد. با آنکه ایرنا از دستور 
دادستانی مرند بر گرداندن متهمان در شهر خبر داده است، در هیچ جای این خبر، از صدور 

ضرب و شتم آنان مطلبی به چشم نمی خورد. 
از ســوی دیگــر، رفتار مأموران انتظامی بــا این متهمان با واکنش هــای دوگانه کاربران 
شبکه های اجتماعی مواجه شد. گروهی از کاربران با یادآوری قوانین و تاکید بر لزوم حاکمیت 
قانون، این اقدام را نقض قانون و حقوق متهم خواندند و از خطر باز بودن دست ضابطان برای 
ضرب و شتم متهمان نوشــتند اما گروهی دیگر با عصبانیت، خواستار برخوردهای خشن تر 

با این متهمان شدند. 
قانون چه می گوید

اگر قرار بر حاکمیت قانون باشــد و دادستانی و نیروی انتظامی و دیگر نهادهای اطالعاتی 
و امنیتــی ملزم به اجرای واو به واو قوانین باشــند، به صراحت می توان گفت آنچه در مرند 
رخ داد، مغایر قوانین است. در رأس مغایرت های قانونی اصل 39 قانون اساسی قرار دارد که 
مقرر کرده است: »هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی 

یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.«
 قانون »احترام به آزادی های مشــروع و حفظ حقوق شــهروندی« نیز به حقوق متهمان 
پرداخته است که با استناد به آن، به صراحت می توان اعالم کرد که از دید این قانون، ضرب 
و شتم متهمان به دســت مأموران نیروی انتظامی »ممنوع« است. در بند 4 این قانون یک 
ماده ای آمده اســت:  »با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از 
وقایع و کاًل در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، الزم اســت اخالق و موازین اسالمی 
کاماًل  مراعات گردد.« و در بند 6 مقرر شــده اســت: » در جریان دســتگیری و بازجویی یا 
اســتطالع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشــم و ســایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به 

آنان، اجتناب گردد.«
 ماده 7 قانون آیین دادرســی کیفری که به نوعی ضمانــت اجرای قانون حفظ از حقوق 
شهروندی« است، نیز تأکید کرده »مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که 
در فرآیند دادرســی مداخله« دارند، »ملزم« به اجرای قانون »حفاظت از حقوق شهروندی« 
هستند. همچنین در بند یک قانون حفظ حقوق شهروندی همچنین »اعمال هرگونه سلیقه 
شــخصی« و »سوءاستفاده از قدرت« را در مراحل مختلف دادرسی و کشف جرم »ممنوع« 
اعالم کرده اســت. در قانون مجازات اسالمی هم ضرب و شــتم متهمان ممنوع اعالم شده 
چنانکه در ماده 157 قانون مجازات اســالمی، حق دفاع بــرای متهم درمواردی که »قوای 
انتظامی و دیگر ضابطان دادگســتری« ، » ازحدود وظیفه خود خارج شــوند و حسب ادله و 
قرائن موجود خوف آن باشــد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس 

یا مال گردد«  در نظر گرفته شده است.

عکس: فارس
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آرمان امروز- دادســتان کل کشــور از 
ایجاد دو شــعبه در دادگاه و دادســرا برای 
رســیدگی به پرونده هایی که از مجلس در 
قالب اعمــال مــاده 234 آیین نامه داخلی 
مجلس، تحقیق و تفحــص و دیگر اقدامات 
نظارتی ارســال می شــود، خبر داد؛ این در 
حالی است که می توان گفت قریب به اتفاق 
گزارش هــای نظارتی ای کــه مجلس برای 
دســتگاه قضا ارســال می کند، بدون نتیجه 
می ماند بــه طوری که در ســال های اخیر، 
خبری مبنی بر صدور رأی در دســتگاه قضا 
به استناد گزارش ارســالی از سوی پارلمان 

منتشر نشده است.
 بــه گفتــه محمد جعفر منتظــری، این 
شعب به دستور غالمحسین محسنی اژه ای، 
رئیس قوه قضائیه در حال راه اندازی اســت 
و همزمان در ســاختار مجمتع رسیدگی به 
جرایم اقتصادی نیز قرار اســت، اصالحاتی 

صورت بگیرد.
دادستان کل کشــور یادآور شد: تاکنون 
گزارش هایی کــه در قالب اعمال ماده 234 
آیین نامه داخلی مجلس، تحقیق و تفحص 
و دیگر اقدامــات نظارتــی از مجلس برای 
دســتگاه قضا ارسال می شــد، برای بررسی 
در چارچوب های قانونی به یک شعبه ارجاع 

شده است.
موارد ارجاع گزارش به قوه قضائیه

مطابق آنچه در فصل سوم »قانون آیین نامه 
داخلی مجلس« )فصل نظارت( مقرر شــده 
است، مجلس بر اساس ســازوکارهای مواد 
مکــرر،   234 و   234  ،215  ،214  ،211
گزارش هایی را برای رسیدگی به قوه قضائیه 

ارسال می کند. 
همچنیــن در تبصــره »مــاده واحــده 
قانــون اجازه مکاتبه و تحقیق مســتقیم به 
کمیسیون اصل )90( با دستگاه های دولتی 
جهت رسیدگی به شکایات مردم«، مواد 2، 
5 و 7 »قانــون نحوه اجرای اصل نودم )90( 
قانون اساســی جمهوری اســالمی ایران« و 
تبصره های 3 و 5 ماده 2 و تبصره 1 ماده 6 
قانون »نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان« 
ارسال گزارش از سوی مجلس به قوه قضائیه 
یا طرح شــکایت از سوی مجلس پیش بینی 

شده است. 
در ادامه به تشــریح مفاد مواد قانونی که 
ارسال گزارش به قوه قضائیه یا طرح شکایت 
در دســتگاه قضا را پیش بینی کرده اســت، 

پرداخته به شرح زیر است: 
1    دربخــش انتهایــی تبصره ماده 211 
قانون آیین نامه داخلی مجلس که ســؤال از 
است:   آمده  دارد،  اختصاص  رئیس جمهوری 
» چنانچــه اکثریت نماینــدگان حاضر در 
جلسه از پاسخ رئیس جمهور به سؤالی قانع 
نشــده باشــند و موضوع مورد سؤال، نقض 
قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود، 

آن سؤال به قوه قضائیه ارسال می شود.«
2   در مــاده 214 قانون آیین نامه داخلی 
مجلس که تحقیق و تفحص مربوط اســت، 
مقرر شده اســت: »درصورتی که درگزارش 
کمیسیون، تخلف احراز و درخواست تعقیب 
شود، متخلف توســط هیأت رئیسه مجلس 
حسب مورد به قوه قضائیه یا مرجع رسیدگی 
به تخلفات اداری معرفی می شود تا خارج از 
نوبت تقاضای کمیســیون را مورد رسیدگی 
قــرار داده و نتیجــه آن را به کمیســیون 

اعالم نماید.«
تبصــره- در صــورت ارجاع گــزارش به 
قوه قضائیه، کمیســیون موظف است خالصه 
گــزارش را که در آن موضــوع تخلف، نوع 
جرم، دالیل توجه اتهام به متهم و مستندات 
قانونی مشخص شده است، تهیه نماید. این 
گزارش در یکی از شعب دادگاه رسیدگی به 
امــور کیفری تهران طبق مقررات به صورت 
خارج از نوبت مورد رســیدگی قرار می گیرد 
و حداکثر ظرف ســه ماه رأی مقتضی صادر 

می شود.«
3   در مــاده 215 قانون آیین نامه داخلی 
مجلس که از مواد مرتبط با تحقیق و تفحص 
اســت، نیز می خوانیم: »مســئوالن دستگاه 
مورد تحقیق و تفحص و کلیه دســتگاه های 
اجرائی، قضائی و نهادهای انقالب اســالمی 
موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهیالت 
مورد نیاز هیأت و دراختیار گذاردن اطالعات 
و مدارک درخواســتی هیأت می باشــند و 
درصورت عدم همکاری، مســئوالن دستگاه 
ذی ربط متخلف و مجرم محسوب می گردند 
و با شــکایت هیأت تحقیق و تفحص، مورد 

تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.«
4  مهم ترین ماده آیین  نامه داخلی مجلس 
که سازوکار ارســال گزارش پارلمان به قوه 
قضائیه در آن به چشــم می خورد ماده 234 
اســت که مقرر کرده : »هرگاه حداقل ده  نفر 
از نمایندگان و یا هرکدام از کمیســیون ها، 
عدم رعایت شــؤونات و نقض یا استنکاف از 
اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توســط 
رئیس جمهــور و یــا وزیــر و یا مســئولین 
دســتگاه های زیرمجموعــه آنــان را اعالم 
نماینــد، موضوع بالفاصلــه از طریق هیأت 
رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی ربط 

ارجاع می گردد.
کمیســیون حداکثر ظــرف مدت ده  روز 
موضوع را رســیدگی و درصورت وارد بودن 
با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق 

هیأت رئیسه به مجلس ارائه می دهد.
تبصره 1- چنانچــه نظر مجلس بر تأیید 
گزارش باشــد موضوع جهت رســیدگی به 
قوه قضائیه و ســایر مراجع ذی صالح ارسال 
می شــود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات 

دادرسی رسیدگی نمایند.«
5  ماده 234 مکرر نیز به طور اختصاصی 
به نحوه بررسی گزارش های ارسال بر اساس 
ســازوکارهای دیگر مــواد آیین نامه داخلی 
مجلس می پردازد. در این ماده آمده اســت:  
»هر یک از کمیســیون ها، گزارش موضوع 
مرتبط با مواد )211(، )214( و )234( این 
قانون را پــس از تصویب در مجلس تهیه و 
فوراً از طریق هیأت رئیســه حسب مورد به 
قوه قضائیه یا مراجع قانونی ذی ربط ارســال 
می کند. گزارش های ارســالی به قوه قضائیه 
به صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار 
می گیــرد. معاونت نظــارت مجلس ملزم به 
پیگیری اداری موارد مذکور است و گزارش 
پرونده هــا را هر ســه ماه یک بــار به اطالع 

نمایندگان می رساند.
تبصره1- موارد مذکور در مواد )215( و 
)234( این قانون طبــق ماده )576( قانون 
تعزیرات(  پنجم-  )کتاب  اســالمی  مجازات 
مصوب 1375/3/2 بــا اصالحات و الحاقات 
بعدی مورد رســیدگی قــرار می گیرد. عزل 
یــا برکناری مقاماتی که در قانون اساســی 

احکام خاصی دارد، مطابق همان قانون اقدام 
می شود.

تبصره2- گزارش مــاده )234( در مورد 
رئیس جمهور، بر اســاس بنــد )10( اصل 
یکصــد و دهم )110( قانون اساســی مورد 

رسیدگی قرار می گیرد.«
6   در تبصــره ماده واحــده قانون اجازه 
مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل 
)90( با دستگاه های دولتی جهت رسیدگی 
به شــکایات مردم، امکان طرح شــکایت به 
دســتگاه قضاء پیش بینی شده است. در این 
تبصره آمده اســت: »مســئولین و مأمورین 
مذکور در مــاده واحده مصوبه 1359/11/1 
مجلس شــورای اســالمی مکلفند پاســخ 
کافی و مســتند خود را حداکثر ظرف یک 
 ماه از تاریخ وصول کتباً به کمیســیون اصل 
نــود اعالم دارند، تخلــف از این قانون جرم 
محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه 
ماه تا یک  ســال و انفصال از خدمات دولتی 
از شــش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد 
و و موضــوع تخلف در مراجع صالحه قضائی 
با درخواســت کمیســیون قابل  رســیدگی 
اســت و مراجع مذکور موظفند به آن گونه 
جرائــم به صورت فوق العاده و خارج از نوبت 
رســیدگی و بالفاصله پــس از ثبوت جرم و 
صدور حکم  اعمال مجازات نموده و مراتب را 

به کمیسیون مزبور اعالم دارند.«
7    در مــاده 2 قانــون نحــوه اجــرای 
اصل نــودم )90( قانون اساســی جمهوری 
اســالمی ایران نیز مقرر شده است که »این 
کمیســیون می تواند جهت  کسب اطالعات 
کافی از مسئولین مذکور در آن ماده دعوت 
یا مستقیماً با آنها مکاتبه نمایند و آنها مکلف 
به اجابت هستند و در صورت تخلف و ثبوت  
جرم عدم پاســخگویی توسط کمیسیون و 
اعالم آن، دادگاه صالح موظف اســت خارج 
از نوبت رســیدگی و در صورت ثبوت جرم 
مقــدار کیفر مذکور در تبصــره ماده واحده 
را مشــخص و نتیجه را به کمیسیون اعالم 

نماید.«
8  در تبصره مــاده 5 قانون نحوه اجرای 
اصل نــودم )90( قانون اساســی جمهوری 
اســالمی ایران هم می  خوانیم: »کمیسیون 
صرفاً به شــکایاتی کــه از روش و طرز کار 
مجلس یــا قــوای مجریه و قضائیه باشــد 
رسیدگی می نماید. دادگاه مکلف است پس 
از  صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطالع 

دهد.«
9   در مــاده 7 قانــون نحوه اجرای اصل 
نودم )90( قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران هم پاســخ خالف واقع به کمیســیون 
اصــل نــودم قانون اساســی به این شــرح 
جرم انگاری شده است:  »مسئولین مذکور در 
ماده واحده مصوب 1359/11/1 در صورتی 
کــه عمداً جواب خالف واقع به کمیســیون 
داده باشــند، موضــوع با اعالم  کمیســیون 
در مراجع قضائی رســیدگی خواهد شــد.« 
منظور از »ماده واحده« در عبارت این ماده 
قانون، مــاده واحده قانون اجــازه مکاتبه و 
تحقیق مستقیم به کمیســیون اصل )90( 
با دســتگاه های دولتی جهت رســیدگی به 

شکایات مردم است.
10   در تبصــره 3 مــاده 2 قانون نظارت 
مجلس بر رفتار نماینــدگان هم پیش بینی 
شده اســت که هرگاه هیأت نظارت بر رفتار 

نمایندگان  »احراز نماید گزارش دهنده جهت 
هتک حرمــت نماینده یا تشــویش اذهان 
عمومی یا مسئولین اقدام به تنظیم و ارسال 
گزارش کرده مکلف اســت مراتب را همراه 
با مدارک مربوط جهــت پیگیری قضائی به 
مرجع قضائی ارسال نماید و رونوشتی از آن 

را در اختیار نماینده قرار دهد.«
11   تبصــره 5 مــاده 2 قانــون نظارت 
مجلس بر رفتار نمایندگان نیز مقرر شــده 
است که چنانچه تخلفات یک نماینده جنبه 
کیفری داشــته باشد، هیأت نظارت بر رفتار 
نمایندگان »مراتــب کیفری آن  را به مرجع 

قضائی ذی صالح اعالم می نماید.«
12  در تبصــره 1 مــاده 6 قانون نظارت 
مجلس بر رفتــار نمایندگان هم می خوانیم: 
»در صورتی که هیأت تشخیص دهد دارایی 
نماینده به ناحق افزایش یافته است، تا قبل 
از انتخابــات دوره بعد موضــوع را به اطالع 
شــورا ی نگهبان می رساند و جهت رسیدگی 

به دستگاه قضائی ارسال می نماید.«
بی توجهی مجلس به مستندات جرم

با وجود موارد دوازده گانه ای که در قانون برای 
مجلس صالحیت ارسال گزارش به قوه قضائیه 
یا طرح شکایت نزد مرجع قضائی در نظر گرفته 
شده است، این پرسش جای طرح دارد که چرا 
گزار ش های ارســالی و شــکایت های مجلس، 
هنگامی که در رونــد قضائی قرار می گیرد به 
سرانجامی نمی رســد که منجر به صدور رأی 
محکومیت شود و غالباً قرار منع تعقیب صادر 

می شود یا حکم به برائت می شود.
دادستان کل کشور همزمان با اعالم خبر 
ایجاد دو شــعبه در دادگاه و دادســرا برای 
رســیدگی به پرونده هایی که از مجلس، در 
این بــاره گفت: »یکی از مشــکالت ما این 
اســت که تعداد قابل توجهی از گزارش های 
ارســالی به قوه قضاییه به گونه ای است که 
مستندات جرم در آن کامال مشخص نیست 
و زمانــی که قاضی آنهــا را از منظر قضایی 
مورد بحث و بررســی قرار می دهد، مشاهده 
می کند، ارکان تحقق جرم آنگونه که قانون 

تعیین کرده انجام نشده است.«
منتظــری افزود: »بنابرایــن امکان دارد، 
نماینــدگان مجلس بــا اســتفاده از منظر 
نمایندگی خود به موضوعی نگاه کنند و آن 
را تخلفــی بدانند که قابل تعقیب و پیگیری 
است؛ اما قاضی در زمان بررسی گزارش در 
دستگاه قضا، عمل قید شده در گزارش ها را با 
قانون تطبیق می دهد و هر کجا که براساس 
قانون جــرم تلقی شــده باشــد، می تواند 

براساس آن تصمیم بگیرد.«
او اظهار امیدواری کرد که مجلس از این 
پس به مســتندات جرم و و ارکان جرم در 
گزارش های ارسالی توجه کند. دادستان کل 
کشــور در ادامه از راهکار پیشــنهادی خود 
در این بــاره خبر داد و گفت:  »در گفت وگو 
بــا رئیس کمیســیون اصل نــودم مجلس 
درخواســت کردم تــا در کنــار هیات های 
تحقیــق و تفحص و یا تدوین گزارش اعمال 
ماده 234 آیین نامه، یک تا دو نفر از قضات 
حتی قضات بازنشســته قــرار بگیرند تا آن 
موضوع از منظر قضایی هم دیده شود. قطعا 
در صورت حضور مشاورانی از جنس قضات 
در کنــار نمایندگان مجلس، بعد از ارســال 
گزارش به دســتگاه قضایی بــا آن برخورد 

مناسب انجام خواهد شد.

حسین طائبمحمد کاظمی 

5 متهم به »تجاوز« و »آدم ربایی«  بر خالف قانون اساسی، 
آیین دادرسی کیفری و قانون حفظ حقوق شهروندی حین گرداندن 

در شهر به دست مأموران انتظامی و مردم کتک خوردند



خبر ادامه از صفحه یک

پول دیجیتال می تواند زیرساخت سم وعسل روسیه پوتین 
مالی فعلی را ساده کند

 شیدا  نوری زاده
بازار مسکن پس از یک خواب سه ساله، دوباره 
بیدار شده و با اشتهایی وصف ناپذیر در حال 

بلعیدن سرمایه های سرگردان جامعه است. 
به استناد آمارهای رسمی، معامالت مسکن 
در ســطح کشــور که به دلیل شیوع کرونا و 
افزایش قیمت دوره قبلی با رکود مواجه شده 
بود، اینک  به ویژه در حاشیه شهرهای بزرگ 
رونق گرفته و به رشد جدید قیمت ها در این 

بازار دامن زده است.
بانک مرکزی در تــازه ترین گزارش خود 
میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در شهر 
تهران را 36 میلیون و 300 هزار تومان اعالم 
کرده که نسبت به ابتدای امسال 6.1 درصد 

گران شده است.
در سایر شــهرها نیز گزارش های رسمی 
نشــان می دهد که قیمت مسکن نسبت به 
ابتدای امسال حدود 4 تا 7 درصد رشد کرده 

و شیب گرانی ها در حال افزایش است.
میانگیــن قیمت مســکن در شــهرهای 
بزرگ ایران ظرف شــش ماهه گذشــته بالغ 
بــر 25 درصــد و در شــهرهای کوچک تر و 
اقماری حــدود 40 درصد  ســکونتگاه های 
گران شــده است. همین مساله قدرت خرید 
متقاضیان واقعی را کاهش داده و مستاجران را 
از داشتن یک سرپناه دائمی دورتر کرده است.
رشــد قابل توجه اجاره بهای مســکن در 
ماه هــای اخیر کــه به معضلی بــزرگ برای 
مســتأجران تبدیل شــده، ناشــی از ورود 
ســرمایه های جدید به بازار معامالت امالک 
بدون ســرمایه گذاری در حوزه تولید مسکن 
است. یعنی موازنه عرضه و تقاضا در این بازار 
بــه هم خورده و داللی روی معدود خانه های 

قابل معامله داغ شده است. 

عامل اصلی این وضعیت را باید در رشــد 
نقدینگی ســرگردان و عــدم بکارگیری این 
ظرفیت عظیــم مالی در بازارهای رســمی 

جست.
به تعبیری می توان گفت غول گرسنه بازار 
مسکن که در دوران شــیوع کرونا خوابیده 
بود و خوراکی نداشت، اینک دهان بازکرده 
و ســرمایه های خــرد جامعه را بــه انگیزه 
حفظ قــدرت اقتصادی مردم می بلعد تا آنها 
را به خریــد امالک و گرانی بازار تشــویق 

کند. از طرف دیگر این شــکم پاره حریص، 
اقشــار کم درآمد جامعه و مســتأجران بی 
ســرپناه را به واســطه گرانی مسکن و رشد 
لجام گســیخته اجاره بها در خود هضم می 
کند.  در میان دولت که به واســطه سیاست 
های غلط اقتصادی، نرخ تــورم را باال برده 
و با دخالت های مکرر در بازارهای رســمی، 
اعتماد عمومی به ســرمایه گذاری را کاهش 
داده است، خواســته یا ناخواسته به انحراف 
ســرمایه های ملی به ســمت داللی مسکن 
کمک کرده و نقش یک آشــپز را برای این 

غول گرسنه ایفا کرده است.
اکنون در اشــتباهی دیگر، دولت با هدف 
تنظیم بازار و کنترل اجاره بها مستقیما وارد 

بازار شــده و برای معامالت این حوزه سقف 
قیمتی تعیین کرده است.

بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی مسکن 
که از سوی مجلس شورای اسالمی نیز مورد 
تاییــد و حمایت قرار گرفته اســت، مالکان 
واحدهای اســتیجاری در تهران حق ندارند 
اجاره بهای ملک خود را در سال 1401 بیش 
از 25 درصد نسبت به پارسال افزایش دهند و 
در شهرهای دیگر این سقف افزایش اجاره بها 

20 درصد تعیین شده است.
بایدهای جدیــد دولت برای این بازار بی 
سامان در شــرایطی که نرخ تورم اقتصادی 
ظرف یکســال گذشــته حداقل 40 درصد 
باال رفته، چنــدان مورد اقبال موجرین قرار 
نگرفتــه و اکنون اغلب مالــکان واحدهای 
اســتیجاری به دنبال استفاده از شیوه های 
دورزدن مصوبات دولت هســتند. موجرین 
خود را مستحق باالبردن اجاره بها )حداقل 
تا ســطح نرخ تورم( می داننــد و به خوبی 
واقفند که دولت ابزارهای الزم برای کنترل 

این بازار را در اختیار ندارد.
 بانک اطالعات مســکن که قــرار بود از 
سوی وزارت راه و شهرسازی برای تشخیص 
واحدهای مسکونی خالی از سکنه ایجاد شده 
و به منظور اخذ مالیات به سازمان امورمالیاتی 
داده شــود، دارای نواقــص فراوانی اســت و 
قابلیت اتکا ندارد. میزان ســاخت واحدهای 
جدیــد وعرضه مســکن در مقابــل حجم 
تقاضای انباشته شــده در بازار بقدری ناچیز 
اســت که هرگونه برنامه کنترلی قیمت ها را 

عقیم می کند.
از سوی دیگر افزایش نرخ تورم و باالرفتن 
قیمت مصالح ساختمانی و نهاده های تولید، 
انگیزه ســرمایه گذاری در ساخت مسکن را 

کاهش داده و به تشــدید این مشکل منجر 
شده اســت. همه این عوامل دست به دست 
هم داده اند تا سیاست های »باید« و »نباید« 
دولت در بازار مســکن از سوی ذینفعان این 

حوزه چندان جدی تلقی نشود.

خانه های لوکس فقط ۲۷ میلیون 
مالیات پرداختند!

در ادامه یکی ازراهکارها برای کنترل بازار 
مســکن مالیات ستانی از خانه های لوکس و 
خالی بود که ســال هاســت بحث آن مطرح 

می شود. 
مالیات از واحدهای مسکونی و باغ ویالهایی 
که ارزش آنها با احتساب عرصه و اعیان بیش 
از 10 میلیارد تومان باشــد، از سال گذشته 
عضوی از خانواده پایه های مالیاتی ســازمان 
امور مالیاتی شد و در آن سال، بالغ بر 12 هزار 

و 500 واحد مسکونی لوکس شناسایی شد.
آخرین آمار اعالم شــده در اواخر ســال 
مالیات  گذشــته درباره وضعیت پرداخــت 
خانه های لوکس بیانگر این اســت که تا آن 

زمان معادل 200 میلیون تومان بوده است.
البته، روند پرداخت ایــن پایه مالیاتی باز 
هم از ســازمان امور مالیاتــی مورد پیگیری 
قرار گرفت. این ســازمان از اعالم رقم دقیق 
پرداختی های مشــموالن امتناع کرد و فقط 
گفت: کمتر از 50 درصد صاحبان خانه های 

لوکس در مرحله پذیرش مالیات قرار دارند.
در شــرایطی که روند کند اخذ مالیات از 
خانه های لوکس، صدای بسیاری از مسئوالن 
را بلند کــرده بود، وزیر اقتصــاد نیز از نبود 
ضمانت اجرایی برای اخذ مالیات از خانه های 
لوکس گله کرد و خواستار کمک مجلس به 
منظور تعیین ضمانت اجرایی برای اخذ این 
مالیات شد. طبق گفته خاندوزی، تا زمانی که 
صاحب خانه لوکسی که شناسایی شده است، 
قصد خرید و فروش نداشته و ناگزیر از گرفتن 
برگه مفاصا حساب مالیاتی نباشد، نمی توان 
از وی مالیات گرفــت؛ یعنی اگر فردی قصد 
فروش خانه خود را نداشته باشد، ابزاری برای 

وصول آن وجود دارد.
این اظهارات خاندوزی در حالی است که بر 
اساس اعالم مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل 
فرآیندهای مالیاتی، در راستای اخذ مالیات از 
خانه های لوکس و مطالبه حق دولت، کسانی 
که نسبت به پرداخت این مالیات اقدام نکنند، 
طبق مقررات مــاده 21۸ قانون مالیات های 
مســتقیم اموالشــان برای وصول مالیات با 
رعایت مقررات قانونی مربوطه توقیف خواهد 
شد. درحالیکه مشخص نیست توقیف اموال 
صاحبــان خانه هــای لوکس چــه میزان در 
ترغیب آن ها به پرداخت مالیات موثر خواهد 
بود، بررســی عملکرد درآمدی سازمان امور 
مالیاتی در دوماهه ســال جاری نیز به نوعی 
روند کند اخــذ مالیات از خانه های لوکس را 

تایید می کند.
بر اساس این آمار، ســازمان امور مالیاتی 
در این مدت فقــط 27 میلیون و 400 هزار 
تومان از خانه های گران قیمت وصول مالیات 

داشته است.

اشتهای تازه غول گرسنه مسکن
تحرکات بازار نشان از حرکت نقدینگی به سمت امالک و مستغالت دارد

عمده واحدهای تحویل داده نشده در شهرهای پردیس، پرند و هشتگرد قرار دارد

خبر 

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید 
با بیان اینکه تکمیل مسکن مهر شهر جدید 
پردیس ۸000 میلیارد و دیگر شهرها 7000 
میلیارد تومــان بودجه نیاز دارد گفت: بعضی 
پروژه هــای مســکن مهر هنــوز روی خاک 
است که برای پیشــبرد کارها تعیین تکلیف 
قرارداد پیمانکاران و ســه راهکار برای تامین 
بودجه مدنظر را در دســتور کار قرار داده ایم 
تا بدون تحمیل هزینه به متقاضیان، واحدهای 
مسکن مهر را تکمیل کنیم. علیرضا جعفری 
در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: با توجه به 
افزایــش قیمت هایی که طی ســالهای اخیر 
صــورت گرفته در حال حاضر مســاله اصلی 
بــرای تکمیل واحدهای مســکن مهر تامین 
اعتبار است. عمده واحدهای تحویل داده نشده 
مســکن مهر در شــهرهای پردیس، پرند و 
هشــتگرد قرار دارد. وی افزود: طبق برآوردها 
بودجه و اعتبار مورد نظر برای شــهر جدید 
پردیس ۸000 میلیارد تومان اســت. حدود 
7000 میلیارد تومان نیز برای دیگر شــهرها 
نیــاز داریم کــه بخش اصلــی آن مربوط به 
پرند و هشــتگرد اســت، مقداری از این رقم 
هم برای دیگر شــهرهای جدید تامین شود. 
تعداد ۸0 هزار واحد مســکن مهر نیمه کاره 
در شــهرهای جدید قرار دارد که حدود 40 
هزار واحد آن تکمیل شــده اما به دلیل نبود 
خدمات و انشعابات، قابل بهره برداری نیست. 
40 هزار واحد نیز تکمیل نشــده است. عمده 
این پروژه ها در شهرهای جدید پردیس، پرند 

و هشتگرد است. 
جعفری با اشــاره به تاکید آیت اهلل رئیسی 
بر اتمام مســکن مهر گفت: در پی دســتور 
رئیس جمهوری مبنی بــر تکمیل واحدهای 
مسکن مهر، جلســاتی را به منظور چگونگی 
تامیــن منابع و تعیین تکلیف مســکن مهر 

باقی مانده با معاونت اجرایی رئیس جمهوری 
برگزار کردیم.

هزینه ای به متقاضیان تحمیل نمی کنیم
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید 
خاطرنشــان کرد: بعضی از پروژه های مسکن 
مهر هنوز روی خاک هســتند و پیمانکاران 
شروع به ساخت آنها نکرده اند. بعضی هم که 
شروع شده با مشــکل افزایش قابل توجه در 
قیمت قراردادهای مسکن مهر مواجه شدند. 
در بدو عقد قرارداد با پیمانکاران، قراردادها به 
صورت قیمت مقطوع منعقد شده است و در 
حال حاضر بــا افزایش بی رویه قیمت مصالح 
ســاختمانی هیچ کدام از پیمانکاران راضی به 
اجرای پروژه نیستند چون مشمول ضرر قابل 

توجهی در ساخت مسکن مهر می شوند.
وی ادامه داد: بر این اساس دو مانع اساسی 
داشــتیم که یکــی تعیین تکلیــف قرارداد 
پیمانکاران و دیگری بحث تامین اعتبار مورد 

نیاز بود تا بتوانیم صورت وضعیت پیمانکاران 
را انجــام  دهیم. با توجه بــه اینکه بودجه و 
اعتبارات و حتی آورده متقاضیان هزینه شده 
بــود در واقع هیچ پولی برای تکمیل واحدها 
نداشتیم و هزینه جدید به متقاضیان تحمیل 
نخواهیــم کرد. جعفری با بیان اینکه قرارداد 
پیمانکاران را در مراجع مربوطه دنبال کردیم 
گفت: ضرایب مربــوط به قرارداد پیمانکاران 
مســکن مهر اعمال و این مورد اخذ شــد. 
در واقــع گره اولیه امروز باز شــد که اخیرا 
توانستیم با تنظیم یک الیحه برای قرارداد، 
پیمانکاران را مطمئن کنیم در تکمیل پروژه 
مشمول ضرر نمی شــوند و بتوانند عملیات 

اجرایی را ادامه دهند. 

حمایت نقدی، مولدسازی و تهاتر 
به منظور تکمیل واحدها

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: 
برای تامین منابع مســکن مهر سه راهکار 

پیش بینی شــد. یکی بحث حمایت نقدی 
بــرای تکمیل پروژه ها بود که یک نقدینگی 
اولیــه در اجرای پروژه ها ایجاد شــود. دوم 
مولدســازی اســت که ظرفیت بودجه های 
مــورد نیــاز در اراضی داخــل محیط های 
شهری یا الحاقات را بتوانیم استفاده کنیم. 
وی سومین راهکار را تامین منابع از طریق 
تهاتــر دانســت و گفت: از محــل زمین یا 
پروژه هــای مشــارکتی ارزش افزوده ای در 
شهرهای جدید ایجاد شــده که این منابع 
می تواند پشــتوانه بحث تکمیل مسکن مهر 
باشــد. از ایــن منابع تهاتر بــه پیمانکاران 
اختصــاص می دهیــم. به گفتــه جعفری، 
عمده واحدها دچــار نواقصی همچون نبود 
انشعابات، مشــکالت محوطه سازی یا نبود 
آسانسور است. این تعداد از دولت قبل باقی 
مانده اما فرقی نمی کند که متعلق به کدام 
دولت اســت و ما خود را متعهد به اتمام آن 

می دانیم.

پروژه های مسکن مهر هنوز روی خاک

شــهروندان این کشور مرموز و آزاردهنده 
توانســته اند حکومت تک نفره خــود را در  
یکی از پهناورترین ســرزمین هــا ویکی از 
کشورهایی که بیشــترین تجهیزات نظامی 
مخرب ونیز بمب اتمی وســالح های کشتار 
دســته جمعی دارد را دایمی کنند. روسیه 
پوتیــن از دموکراســی واقعــی فرســنگها 
فرسنگ دور شده و با توجه به نوع مناسبات 
سیاســی درون مرزها ونیز بیرون از مرزها، 
اقتصادی شکننده وضعیف دارد که بیشترین 
درآمدهای ارزی اش از راه صادرات نفت وگاز 
و نیــز صادرات تجهیزات نظامی و شــماری 
از محصوالت کشــاورزی به دست می آورد. 
روسیه پوتین از دست کم یک دهه پیش به 
دالیلی که حاال در این نوشــته نمی خواهیم 
به آن بپردازیم با غرب ســر ســتیز داشته و 
دارد و نتوانســته است در صنعت، در بخش 
خدمــات و نیز در اقتصادهــای مدرن مثل 
اقتصاد دیجیتال ونیــز غول های تکنولوژی 
جایی داشــته باشــد. روســیه پوتین نشان 
داده است در به دســت آوردن سهم بیشتر 
از قدرت جهانی بــه دلیل اقتصاد  ضعیف و 
اقتصادی که در اختیار مافیاها والیگارشی ها 
افتاده است ، توانایی خاصی ندارد و در اندازه 
کشوری مثل کره جنوبی نیز نیست. روسیه 
پوتین اما برای مقابله با غرب و به ویژه آمریکا 
نیاز به متحدانی دارد که بتواند از قدرت آنها 
برای نبرد با دشمنانش استفاده کند. واقعیت 
این است که والدیمیر پوتین در دنیای امروز 
متحدان قابل اعتنایی ندارد و اگر کشورهایی 
مثل برزیل، هند و چین و آفریقای جنوبی با 
او در اتحاد کشــورهای عضو بریکس متحد 
شده اند و یا کشورهایی مثل سوریه و کوبا و 
کره شمالی با او اظهاردوستی می کنند بیشتر 
دالیل سیاســی دارد تا اقتصادی. متاسفانه 
ایران با چنین کشــوری همســایه دیوار به 
دیوار است و مناســبات دوکشور دست کم 
200 ســال اســت که به صورت کــج دار و 
مریز و با فراز وفرودهای بهت برانگیز روبه رو 
بوده و رسیده ایم به جایی که امروز هستیم. 
روســیه امروز به ایران نیاز دارد و نیک می 
داند اگــر ایــران بتواند از گرفتــاری های 
اقتصادی عبور کند و زندگی عادی اقتصادی 
داشته باشد می تواند با شتاب باالیی به یک 
قطب بزرگ اقتصادی و سیاســی در منطقه 
تبدیل شــود. در این صورت ایران می تواند 
با استفاده از سرمایه گذاران بین المللی ونیز 
ابرشــرکت های نفت وگاز جهان سهم خود 
را از بــازار جهانی نفت وگاز بگیرد و با توجه 
به موقعیت سیاســی روسیه حتی جای این 
کشــوردربازار گاز اروپا وجهان را تنگ کند. 
از ســوی دیگر با وجود درامد باالی صادرات 
نفت وگاز ونیز با اســتفاده از نیروی انسانی 
خواهان توســعه در ایران می تــوان دیدکه 
شــرایط ایران به ســرعت به سوی بهبودی 
و دگرگونــی خواهد رفت. بنابراین روســیه 
پوتیــن به لحــاظ تئوریک ونظــری هرگز 
 آرزو نــدارد ایــران از گرداب خارج شــود. 
با این همه درایران گروههاو افرادی با قدرت 
موثر بر سیاست باوردارند روسیه برای ایران 
یک ظرف عســل اســت و شــیرینی  آن را 
باید در اثر بخشــی این کشــور ونیز همتای 
چینــی اش در مبارزه با غــرب دید . از نظر 
ایــن گروه ها و افراد، مبارزه با غرب تا به زانو 
در آوردن آن ادامــه دارد و البته غرب نیز به 
زودی فروپاشــی را تجربه نخواهدکرد؛ پس 
باید بشــکه عسل روســی را همیشه همراه 
داشته باشــیم و اگر برای نگهداشتن روسیه 
مزیت هایــی را نیز از دســت بدهیم وبرخی 
شرایط نامســاعد را نیز تحمل کنیم باید با 
روســیه به صورت راهبردی دوست باشیم. 
این گروه نیک می دانند روســیه امروز و نیز 
شــوروی ســابق در این 4دهه خیرشان به 
ایران نرسیده و البته شرشان نیز اندک نبوده 
است اما باهمان استدالل باوردارند بهتر است 
روسیه پوتین را درکنار خودمان داشته باشیم. 
در مقابل بیشتر کسانی که با اقتصاد سیاسی 
ایران وروسیه ونیز با دگرگونی های رخ داده 
دراقتصاد جهانی ونیز مناسبات تازه پیش رو 
در تکنولــوژی و در کســب وکارهــا ونیز با 
توانایی ها وناتوانایی های اقتصاد ایران آشنایی 
ژرف وگســترده دارند باورشان این است که 
دوســتی با روسیه خوب است اما باید مراقب 
بود سم روســی به بدن اقتصادایران بیش از 
این تزریق نشود. روسیه دربهترین حالت ودر 
شــرایطی که بخواهد به اقتصادایران کمک 
کند چیزی برای عرضه درایران ندارد. ایران به 
تکنولوژی روزدنیا نیاز دارد که روسیه ندارد، 
ایران به ســرمایه های بــزرگ وتخصص های 
روزآمد برای بهره برداری از ثروت های طبیعی 
اش نیاز دارد که روسیه ندارد واگر هم داشته 
باشد به ایران نمی دهد. از همه اینها مهمتر 
این است که ایرانیان به لحاظ تاریخی و ذهنی 
دوســتی راهبردی با  روسیه امروز،  شوروی 
سابق و روســیه پیش از انقالب بلشویکی را 
به دلیل اینکه به ایرانیان ستم کرده ویا با بی 
تفاوتی شــاهد ستم بر ایران بوده اند را ظرف 

عسل نمی دانند بلکه سم مهلک می دانند.

مدیر خانه بالک چیــن ایران تاکید کرد: 
پول دیجیتال نه تنها می تواند زیرســاخت 
مالی فعلی را ساده کرده و انجام تراکنش های 
پولی را ارزان تر و سریع تر کند، بلکه اجرای 
سیاست های پولی توسط بانک های مرکزی 

را نیز تسهیل خواهد کرد.
علــی پاک باخته گان زنجانی در گفت وگو 
با ایسنا، اظهار کرد: تجارت در عصر کنونی 
از مرزهــا عبور کرده و پــا به عرصه جهانی 
گذاشته است. در این میان وجود واسطه های 
زیاد از جملــه نهادهــای بین المللی باعث 
افزایش مشکالت در انجام معامالت جهانی 
شده است. به همین علت پول مجازی ایجاد 
شد تا دست واســطه ها را کوتاه کرده و در 

روابط پولی و تجاری تسهیل ایجاد کند.
وی ادامه داد: بــا توجه به عضویت ایران 
در ســازمان همکاری هــای شــانگهای در 
ســال 1400 و ایجاد فرصت مناسب برای 
به اشــتراک گذاشتن فعالیت های اقتصادی 
بین کشــورهای عضو این ســازمان، حوزه 
خلیج فــارس و برخی دیگر از کشــورهای 
هدف، با بی اثرســازی تحریم ها،  قرار است 
مهرماه امســال نمایشــگاه و همایشــی با 
با مشارکت 26 کشور  عنوان اسکوکواکس، 
برگزار شــود که این رویداد با هدف ایجاد 
بانک فرامرزی و ایجاد واحد پول دیجیتالی 
مشترک که بتواند رابطه تجارت کشورها را 

تسهیل کند خواهد بود.
معاون مالی بانکی رویداد اســکوکوآکس 
همچنین از ایجــاد  بانک فرامرزی و ایجاد 
واحد پــول دیجیتالی مشــترک که بتواند 
رابطــه تجارت کشــورها را تســهیل کند، 

خبرداد.
در  ایران  بالک چیــن  خانــه  مدیرعامل 
عین حال از ایجاد ســازمان توسعه تجارت 
مشترک میان کشــورهای عضو و  تاسیس 
یک بانک مشــترک و ایجاد سامانه ای مانند 
سوئیفت در راســتای اهداف برگزاری این 

رویداد خبر داد.
پاک باخته گان زنجانی با اشــاره به ایجاد 
بانــک فرامــرزی و  واحد پــول دیجیتالی 
مشترک برای تسهیل تجارت کشورها گفت: 
در این راســتا تفاهم نامه همکاری بین تجار 
ایران و روسیه در راستای اهداف این رویداد 

منعقد شد. 
ما به دنبال تســهیل در تبادالت مالی با 
عنوان ســوئیفت هســتیم  که در نهایت به 
نفع مردم اســت و باعث می شود هر کاالیی 

را به راحتی با پرداخت پول دریافت کنیم.

نقطه جوش سقوط طال
طــالی جهانی به دلیل نگرانی از افزایش 
شــدید نرخ بهره برای دومین بــار متوالی 

سقوط کرد.
به گزارش ایسنا، قیمت طال امروز جمعه 
ثابت بود اما در مسیر دومین کاهش هفتگی 
متوالی خود قرار داشــت زیــرا نگرانی ها از 
بانک های مرکزی بــزرگ که به طور بالقوه 
افزایش نرخ بهره را بــرای هدف قرار دادن 
تورم غیرمجاز که بر تقاضای شــمش تاثیر 
می گذارد، اعمــال می کنند. بهای هر اونس 
طال در ساعت ۸ و 12 دقیقه صبح به وقت 
شرقی با 3.10 درصد افزایش به 1۸25 دالر 
و 40 ســنت رســید و این در حالی بود که 
اوایل جلسه به کمترین میزان در یک هفته 
اخیر یعنی 1۸20 دالر و ۹۹ سنت رسید و 
قیمت طالی آمریکا با 0.17 درصد افزایش 
به 1۸26 دالر و 40 ســنت رســید. قیمت 
طــال در این هفته حدود 0.۹ درصد کاهش 
یافته اســت. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو 
آمریکا روز پنج شــنبه به قانونگذاران گفت: 
مهار  برای  ایاالت متحــده  فدرال رزرو  تعهد 
تورم بدون قید و شرط است، در حالی که او 
اذعان داشت که نرخ های بهره باالتر ممکن 

است باعث افزایش بیکاری شود.
دالر آمریکا ثابت است و انتظارات اکنون 
به سمت افزایش 75 واحدی فدرال رزرو در 
ماه جوالی متمایل شــده است. دالر قوی، 
طالی با قیمــت دالر را بــرای خریدارانی 
که ســایر ارزها را در اختیار دارند، گران تر 

می کند.
شــاخص بازدهی خزانه داری 10 ســاله 
ایاالت متحــده امروز جمعه تقویت شــد و 
تقاضــا برای طال را محــدود کرد. نرخ های 
بهره باالتــر و بــازده اوراق، هزینه فرصت 
نگهداری شــمش را افزایــش می دهد که 

سودی به همراه ندارد.

اقتصاد4

می توان گفت غول گرسنه بازار مسکن که 
در دوران شیوع کرونا خوابیده بود و خوراکی 
نداشت، اینک دهان بازکرده و سرمایه های 

خرد جامعه را به انگیزه حفظ قدرت 
اقتصادی مردم می بلعد تا آنها را به خرید 

امالک و گرانی بازار تشویق کند
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نکته 

افتخار حذف قرعه کشی! با طرح های 
فروشی که متقاضی ندارند

است، بیانگر آن است که به طور متوسط کاالها 
و خدمــات مورد مصرف خانوارها افزایش ۵۲.۵ 
درصدی نسبت به خرداد سال گذشته داشته اند.
افزایش قیمت خوراکی ها نسبت به خرداد سال 
قبل،  ۸۵.۵ درصد بوده است که بیشترین میزان 
افزایش قیمت به گروه روغن و چربی ها با ۲۸۵.۴ 
درصد اختصاص دارد.گروه شیر، پنیر و تخم مرغ 
۱۱۱.۳ درصد،  نان و غالت ۹۳.۸ درصد، هتل 
و رستوران ۸۶.۴، سبزیجات ۷۸.۶ و گروه شکر، 
مربا، شــیرینی و ... ۷۲.۷ درصد افزایش قیمت 
داشــته اند. در بین کاالهای مصرفی در ســبد 
خانوار، کمترین افزایش قیمت نسبت به خرداد 
پارسال، مربوط به ارتباطات با ۹.۸ درصد، آب، 
برق و سوخت ۲۷.۲ و چای، قهوه و کاکائو با ۳۰ 
درصد است.اما تورم ساالنه برای خرداد به ۳۹.۴ 
درصد رسیده که برای خوراکی ها ۵۲.۵ درصد 

گزارش شده اســت. باالترین حد تورم ساالنه 
برای روغن و چربی ها بــا ۷۰.۱ درصد گزارش 
شده است، ســبزیجات ۶۷.۵، هتل و رستوران 
۶۳.۷ و گروه شــیر، پنیر و تخــم مرغ با ۵۹.۸ 
درصــد در رده های بعدی قــرار دارند.کمترین 
تورم ســاالنه نیز برای ارتباطات با ۴.۷ درصد و 
گروه آب، برق و سوخت با ۲۴.۲ درصد گزارش 

شده است.

شوک حذف ارز ترجیحی 
تیمور رحمانی کارشناس اقتصادی در رابطه 
با دالیل رکورد زنی تورم در خرداد ماه می گوید: 
در خــرداد ۱۴۰۱ نرخ تــورم ماهانه مرکز آمار 
ایران به ۲/۱۲ درصد رســید که رقم بی سابقه 
ای برای تورم ماهانه اســت، این تورم هنوز اثر 
افزایش اخیر نرخ ارز را در خود منعکس نکرده  

و به همین دلیل در ماه های بعد نیز هنوز تورم 
قابل توجه خواهد بود گرچه به طور محسوسی 
می تواند پایین تر باشــد. واضح است که عامل 
اصلی افزایش شــدید تورم ماهانــه در دو ماه 
اخیر شــوک حذف ارز ترجیحــی و انتظارات 
تورمی شکل گرفته حول آن است. گرچه ظاهر 
مســاله آن است که این تورم ناشی از حذف ارز 
ترجیحی است اما واقعیت آن است که این تورم 
همان زمانی ایجاد شد که تصمیم به ایجاد ارز 
۴۲۰۰ تومانی گرفته شد و اکنون یا باید به تداوم 
یک تورم متوسط باال تن می دادیم با یک شوک 
موقتی تورم، دیر و زود داشت اما سوخت و سوز 
نداشــت. این تورم درس بزرگــی بود که ایجاد 
ناترازی مبتنی بر تداوم یارانه ناهدفمند به ما داد 
و امید است که دیگر اجازه شکل گیری ناترازی 

را ندهیم.

دریافت کنندگان ترجیحی 
در صدر گرانی ها

همان طور که گزارش رسمی مرکز آمار ایران 
نشــان داد، با توجه به اینکه در بین هفت قلم 
کاالی دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی، شــش 
قلم شامل نهاده های تولید از جمله گندم، جو، 
ذرت، کنجاله سویا و همچنین روغن و روغن خام 
مربوط بــه تامیــن کاالهای خوراکی اســت، 
بیشترین تاثیر، بر قیمت کاالهای خوراکی بوده 
اســت؛ به طوری که گروه هایی حاوی گوشت 
مرغ، تخم مرغ، لبنیات، روغن و البته رستوران 
و هتــل که از این کاال نیز اســتفاده می کنند، 
بیشــترین تورم را در ماه گذشــته داشته اند؛ 
نهاده های تولید این اقالم به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم با کاالهای اساسی وارداتی مشمول 

ارز ۴۲۰۰تومانی در ارتباط بوده اند.

کمر لرزان تورم زیر تیغ جراحی اقتصادی
تورم نقطه به نقطه خرداد ماه با 52.5 درصد در تاریخ کشور بی سابقه بوده است 

گزارش

آرمان امروز: ســرگئی الوروف وزیر امور 
خارجه روســیه اواخر هفته گذشته در سفری 
از پیش تعیین شده به ایران سفر کرد و ضمن 
دیدار با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور با 
امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشور نیز در 
خصوص افزایش سهم تعامالت در حوزه های 
سیاســی و اقتصادی به گفتگو پرداخت . در 
واقع با سفر الوروف به ایران این چندمین سفر 
رسمی مســئوالن دو کشور است که پیرامون 
افزایش همــکاری های تجــاری و اقتصادی 
صورت می گیرد.  بر این اســاس قرار است تا 
تعامالت تجاری دو کشــور در گام نخست به 
۱۰ میلیارد دالر در ســال افزایش یابد. البته 
به نظر می رســد حجم تعامــالت تجاری دو 
کشــور در سال گذشته روند رو به رشد  قابل 
مالحظه ای داشــته به طوری کــه در جریان 
سفر الکساندر نواک به ایران حجم تجارت دو 
کشــور ۴ میلیارد دالر اعالم شد که رشد ۸۱ 
درصدی را داشــته است و در چندماه نخست 
امســال رشــد ۱۰درصدی را به ثبت رسانده 
اســت. در واقع همکاری های مشــترک ایران 
و روســیه محدود به یک ســال اخیر نبوده و 
در دولت های گذشــته نیز متناسب با شرایط 
سیاســی و اقتصادی در نوسان بوده است؛ اما 
آنچــه باعث ده تا روس ها ایــران را به عنوان 
شریک استراتژیک خود انتخاب کنند درگیری 
این کشور با اوکراین و اعمال تحریم های غرب 
بوده که تزارها را مجبور کرده تا همکاری های 
خود را با کشورهای منطقه افزایش دهند. در 
این  رابطــه رایزنی ها در زمینه حذف روادید 
برای  ســفر به دو کشور و همکاری در زمینه 
بی اثر کردن تاثیــر تحریم ها که حتی انجام 
معامالت با پول مشترک دو کشور را نیز مطرح 
کرده نشان می دهد روس ها قصد دارند تا از 
تجربه ایران در خالل سال ها تحریم برای دور 
زدن تحریم های غرب استفاده کنند. موضوعی 
که تامل در سیاست های تزارها در بازار نفت و 
فوالد که با ارزان فروشی و تخفیفات باال و البته 
سودجویی دوستان چینی عمال به حذف ایران 
از بازار جهانی فوالد و کاهش فروش نفت ایران 
به اژدهای ســرخ به عنوان مهمترین خریدار 
نفت ایران منجر شده نشان می دهد، سیاست 

روسیه در قبال افزایش همکاری های اقتصادی 
با ایران بیش از هر چیزی دنبال تامین منافع 
خود برای عبور از بحران جنگ و کاهش اثرات 
تحریم ها می گــردد و به نوعی جاده ای یک 
طرفه به سمت تزارها بوده که باید مورد توجه 

سیاست گذاران قرار گیرد.

سرمایه گذاری مشترک 
در ظرفیت های تزانزیتی

در رابطه با افزایش همکاری های اقتصادی 
ایران و روسیه امیرعبدالهیان وزیر امور خارجه 
می گوید: توافق شــده دور جدید کمیسیون 
مشــترک همکاری هــای دو کشــور ایران و 
روسیه برگزار شــود و در  خصوص همکاری 
هــا در حوزه های تجاری، فرهنگی، اقتصادی، 
علم و فناوری و سایر موضوعات توافقات خوبی 

صورت گرفته است.
وی در ایــن راســتا یکــی از توافقــات 
صورت گرفته را تکمیل راه آهن رشت و آستارا 
با سرمایه گذاری مشترک عنوان کرد و گفت: 
در حوزه همکاری های علمی نیز مقرر شده تا 
مرکز نوآوری فناورانه ایجاد شود؛ ضمن آنکه 
برای لغو روادید متقابل توافق شــده، در گام 
نخست  مقرر شده تا موضوع لغو روادید تجاری 
با هدف افزایش همکاری ها و حجم مبادالت 

تجاری بین ایران و روسیه اجرایی شود
وی با اشاره به ظرفیت های ترانزیتی ایران 
گفت: ایران یک مســیر ترانزیتی مطلوب در 
دنیای امروز است و واقع شدن ایران در مسیر 

ترانزیت شــمال جنوب و شرق به غرب مزیت 
ویژه ای را در اختیار ایران قرارداده اســت در 
همین چارچوب چندی پیش اولین محموله 
روسیه به هند از مسیر کریدور شمال جنوب 
منتقل شد و این تجربه موفقی بود.  این انتقال 
بخشی از مســیر ریلی و بخشی از طریق دریا 
صورت گرفت. این تجربه مسیر ترانزیت شمال 
و جنــوب را با این ظرفیت جدید مورد آزمون 

قرار داد که تجربه موفقی بود.

افزایش تعامالت تجاری
 به 4.5 میلیارد دالر 

همچنین کاظــم جاللی ســفیر ایران در 
روسیه نیز در خصوص مناسب روبه گسترش 
اقتصادی ایران و روســیه گفت: روابط ایران و 
روسیه وارد مرحله جدیدی شده است. حجم 
تجارت ایران و روســیه در سال ۲۰۲۱ به ۴.۵ 
میلیارد دالر رســیده، در حالی که این رقم در 
سال ۲۰۱۹ فقط ۱.۶ میلیارد دالر بود. وی در 
عین حال یادآور شد که ظرفیت دو کشور برای 

گسترش تجارت بیش از این ارقام است. سفیر 
ایــران همچنین اعالم کرد که مرکز توســعه 
صادرات روســیه در ایران به زودی راه اندازی 
می شــود و بر مذاکرات تجاری بین بازرگانان 
دو کشــور به صورت رو در رو و بدون واسطه 

تأکید کرده بود.
اهمیــت ایــرن بــرای روســیه در زمینه 
همکاری هــای اقتصادی تا حدی اســت که 
الکساندر نواک معاون نخست وزیر روسیه نیز 
اخیرا به ایران سفر کرد و ضمن دیدار با معاون 
اول رئیس جمهور با وزیر نفت نیز دیدار داشت 
در این سفر نواک از اهمیت ایران برای روسیه 
خبر داد و در جریان این سفر بیانیه مشترکی 
با وزیر نفت ایران امضا شــد و همچنین ایران 
و روســیه دو ســند دیگــر در زمینه صنعت 
پتروشیمی و راه و شهرسازی به امضا رساندند. 
از ســوی دیگر جواد اوجی در ایــن دیدار  از 
عملیاتی شــدن بخشــی از اعتبار ۵ میلیارد 
دالری روســیه برای پروژه   های بخش انرژی، 
کشــاورزی و حمل ونقل خبر داد و همچنین 
اظهار کرد دولت ســیزدهم قصد دارد سطح 
روابط تجاری با روســیه را در تمام حوزه   ها به 

سقف ۴۰ میلیارد دالر در سال برساند. 

روس ها می خواهند از تجربه تحریم 
ایران استفاده کنند 

در این رابطه  حمیدرضا عزیزی پژوهشــگر 
موسسه علم و سیاست آلمان در خصوص اهد 
ســفر الوروف به تهران گفت: مهمترین جنبه 
امنیتی سفر الوروف نسبت به آخرین باری که 
مقامات ارشد دو کشور با یکدیگر دیدار کردند، 
شرایط متحول و متفاوت بین المللی است که 
هم ایران و هم روســیه در آن قرار دارند. از یک 
طرف فشار فزاینده بین المللی که بخصوص از 
طرف غرب، روســیه در آن قرار داشته از زمان 
آغــاز حمله اش به اوکرایــن گزینه های مانور 
سیاست خارجه روسیه را محدود کرده است. از 
طرفی دیگر، وضعیت برجام به شرایطی رسیده 
که امیدها نســبت به احیای آن تا حد زیادی 
کاهش پیدا کرده است. شرایط، اوضاع و جایگاه 
بین المللی ایران و رفع تحریم ها و موارد مرتبط با 

برجام هم تحت تاثیر قرار گرفته است.

وی افزود: به همین دلیل  در این چارچوب 
یکســری صحبت ها مطرح می شــود درباره 
اینکه دو کشور تا چه حد می توانند با یکدیگر 
همکاری کنند که اثرات منفی تحریم ها را روز 
به روز کاهش دهند. من خیلی به اینکه روسیه 
بتواند کمک قابل توجهی به ایران در صورت به 
نتیجه نرسیدن مذاکره برجام بکند، خوشبین 
نیستم، به این دلیل که منابع اقتصادی روسیه 
به واسطه تحریم های شدید تحت فشار است. 
حتی پیش از آن هم روسیه در بهترین حالت، 
امکان این که بخواهد در ایران سرمایه گذاری 
انجام دهد، اوضاع زیرســاختی ایران را توسعه 
دهد و اقتصاد را به نحو معناداری در ایران به 
شکل مثبت تغییر دهد، که بتواند جایگزینی 
برای روابــط نرمال اقتصادی با غرب شــود، 

نداشته چه رسد به االن.
این کارشناس مسائل بین الملل ادامه داد: 
به همین دلیل به نظر می رســد  وقتی بحث 
تحریم و همــکاری در حوزه تحریم در روابط 
ایران و روســیه به میان می آید، بیشــتر یک 
جاده یک طرفه اســت. روســیه به دنبال این 
است که از تجربیات ایران در حوزه رفع تحریم 
ها اســتفاده کند، چون به هر حال به عنوان 
کشــوری که چهار دهه تحــت تحریم بوده و 
گزینه های خیلی زیادی را برای خود ساخته، 
شناخته می شود. در مقابل، روسیه نمی تواند 
یک گزینه قابل قبولــی را به ایران ارائه دهد. 
اینجا نیاز به یک بازیگر سوم است که هر دوی 
این ها تا حد زیادی روی آن حساب کنند و آن 
هم چین است. روسیه خود بیشتر نگاهش به 
چین بوده؛ چــه در زمینه فروش منابع انرژی 
چه در زمینه جذب سرمایه و ...؛ اما مساله این 
است که همین اقدام روسیه، منابع ایران را به 
شــکل منفی در بحث گرفتن جایگاه ایران در 
حوزه صادرات انرژی، فوالد و ... تحت تاثیر قرار 
داده است. لذا خالصه اش این است که امکان 
همکاری نزدیــک در بحث دور زدن تحریم ها 
به شکلی که بتواند به ایران کمک کند خیلی 
وجود ندارد و توافقات هم بیشتر از نوع توافقاتی 
خواهد بود که به مانند بسیاری از توافقاتی که 
تا االن امضا شده در سطح عمل خیلی قابلیت 

تحقق موفقیت آمیز را پیدا نمی کند.

جاده یک طرفه همکاری اقتصادی با تزارها
روسیه برای کاهش اثرات تحریم غرب به دنبال شریک با تجربه می گردد

آرمان امــروز: بانک مرکــزی در آخرین 
گزارشــی که در خصوص تغییــرات نرخ تورم 
در خــرداد ماه منتشــر کــرده، میانگین نرخ 
ماهانــه را در این مــاه ۱۲.۲ درصد اعالم کرده 
که بیشــترین میزان را تاکنون به ثبت رسانده 
اســت. همچنین در زمینه تورم نقطه به نقطه 
نیز با ثبت ۵۲.۵ درصدی رکورد رشــد تورم را 
نیز به خود اختصاص داده است. در واقع خرداد 
ماه سال ۱۴۰۱ به نوعی ماه رکورد زنی در آمار 
اقتصادی به شمار می رود. رکوردی که در نتیجه 
اجرای سیاست مرسوم به جراحی اقتصای دولت 
رقم خورده و با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از نظام 
اقتصــادی و تغییر آن به ارز نیمایی رقم خورده 
است . فارغ از اینکه اساسا در اجرای این قانون 
نیز سیاســت دولت با انحراف همراه بوده و باید 
مبنای محاسبه نرخ ارز به ETS تغییر می کرد، 
اما با جایگزین شدن آن با ارز نیمایی همچنان 
رانتی ناشی از شکاف قیمت دالر نیمایی و بازار 
آزاد وجود دارد. اما همین تغییر نیز بیشــترین 
اثرگذاری را در قیمت کاالهای اساســی داشته، 
به گونه ای که قیمت انواع خوراکی نسبت به مدت 
مشابه سال قبل بیش از ۸۵ درصد رشد داشته 
است که در این میان نرخ روغن و انواع چربی ها با 
بیش از ۲۸۵ درصد در صدر گرانی ها قرار گرفته 
است. اگرچه که بررسی قیمت ها در واحدهای 
سطح شهر نشــان می دهد این امار در بسیاری 
از کاالها بــه مراتب بیشــتر از میانگین اعالم 
شــده رقم خورده است. موضوعی که به اعتقاد 
کارشناسان دولت برای مهار تورم باید سیاستی 
دو وجهی را به کارگیرد به گونه ای که در ابتدا با 
بهره گیری از سیاست  بودجه ای و ایجاد توازن 
بین درآمدها و هزینه های بودجه پایداری تورم را 
حذف کند و در مرحله بعد با تغییر سیاست های 

پولی از شوک قیمتی جلوگیری کند.

رشد حدود 2 برابری قیمت خوراکی ها 
در یک سال

بر این اساس بررسی گزارش مرکز امار نشان 
می دهد در خرداد نسبت به اردیبهشت، قیمت 
کاالها و خدمات مصرفی به طور متوسط ۱۲.۲ 
درصد افزایش داشــته است. تورم خوراکی ها و 
آشــامیدنی ها ۲۵.۹ درصد و خوراکی ها ۲۶.۹ 

درصد بوده است.
باالترین تــورم ماهانه برای گــروه روغن و 
چربی هــا با ۱۹۹.۸ درصد ثبت شــده و بعد از 
آن گروه شیر، پنیر و تخم مرغ با ۴۷.۳ درصد، 
گوشــت قرمز و ماکیان ۱۹.۷ و نان و غالت با 
۱۹.۳ درصد قرار دارد. کمترین تورم ماهانه نیز 
به آموزش با ۱.۱ درصد، ارتباطات ۱.۳ و مسکن 

و اجاره هر یک با ۲.۳ درصد بوده است.
اما تورم نقطــه به نقطه که نشــان دهنده 
تغییر قیمت کاال نسبت به ماه مشابه سال قبل 

آرمان امروز: سخنگوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت از حذف قرعه کشی  در ۱۵طرح فروش 
خودرو و از طریق سامانه یکپارچه تخصیص، خبر 
داده است. امید قالیباف تاکید کرده از آنجاییکه 
این طرح های فروش متقاضیانی کمتر از ظرفیت 
اعالم شــده داشــته اند از این پس بدون قرعه 
کشی عرضه خواهند شــد. در واقع بازار خودرو 
همچنان در بالتکلیفی به ســر برده و معامالت 
عمال قفل شــده اســت این در حالی  است که 
مصوبه واردات خــودرو نیز که به اعتقاد فعاالن 
بازار می تواند حداقل در کوتاه مدت اثر گذاری 
در قیمت ها داشــته باشد، هنوز به مرحله اجرا 
نرســیده و تمامی این تنش ها حتی پای وزیر 
صمت را به مجلس باز کرده و احتمال استیضاح 
فاطمی امین با وجود تمامــی رایزنی ها دور از 
انتظار نخواهد بود. حال سخنگوی این وزارتخانه 
از حذف قرعه کشــی ۱۵ طــرح فروش خودرو 
خبر داده. موضوعی کــه کمی تامل در طرح و 
نــوع خودروها نشــان می دهد بــه غیر از یک 
مورد مابقی مشارکت در تولید و یا پیش فروش 
یکساله هستند و از آنجایی که چشم انداز روشنی 
از وضعیت اقتصاد و آینده صنعت خودروی کشور 
متصور نیست ، طبیعتا متقاضیانی که اکثرا به 
دنبال کسب سود از شکاف قیمتی بازار و کارخانه 
هســتند تمایلی برای حضور در طرح های بلند 
مدت نخواهند داشت اگرچه که به نظر می رسد 
وزارت صمت از این موقعیت سعی دارد تا ضمن 
نمایش دستاورد خود در سامانه یکپارچه عملکرد 
وزیر متبوع خود را که ذره بین مجلس نشینان بر 
روی آن معطوف شده مناسب نشان دهد. حال 
باید منتظر شد و دید ایا وعده وزارت صمت برای 
حذف تمامی قرعه کشی ها تا پایان سال محقق 

خواهد شد.
بر اساس این گزارش، امید قالیباف سخنگوی 
وزارت صمــت گفــت :در اولیــن گام حــذف 
قرعه کشی خودرو؛ ۱۵ طرح فروش خودرو بدون 
انجام قرعه کشــی اما از طریق سامانه یکپارچه 

تخصیص عرضه می شود.
وی در ادامه افــزود: این ۱۵ طرح فروش در 
اولیــن دوره عرضه ســامانه یکپارچه تخصیص 
خــودرو دارای متقاضیانــی کمتــر از ظرفیت 
اعالم شــده بودند و در نتیجه برای فروش آن ها 
قرعه کشــی برگزار نخواهد شد. متقاضیان برای 
خرید ایــن خودروها می توانند به ســایت های 
فروش خودروســازان مراجعه و نسبت به خرید 

محصول مورد نظر اقدام کنند.
وی ضمــن تاکیــد بر اینکــه به تدریج و با 
افزایش تولید خودروها، سایر طرح های فروش 
خودرویــی نیز از شــمول قرعه کشــی خارج 
خواهند شــد، اظهــار کرد: ســامانه یکپارچه 
تخصیــص خــودرو نقش مهمــی در کاهش 
التهابات بازار خودرو و حذف واســطه ها داشته 
است؛ بطوریکه پیش از این در ازای عرضه ۲۰ 
هزار خودرو توسط یکی از خودروسازان حدود 
۱۱ میلیون نفر برای قرعه کشی ثبت نام کردند 
اما در ســامانه یکپارچه تخصیــص خودرو به 
ازای ۱۷۶ هزار خودرو، چهار میلیون نفر ثبت 
نام کردند؛ این موضوع نشــان می دهد سامانه 
یکپارچه تخصیص خودرو توانســته است در 

تنظیم بازار موفق عمل کند.
قالیباف در این باره اظهار کرد که نکته قابل 
توجه این است که با توجه به اینکه فشار تقاضا 
برای برخی خودروها کمتر و برای برخی بیشتر 
است،  خودروهایی که متقاضی کمتر دارند، زودتر 
به حذف قرعه کشی می رسند و  خودروهایی که 
میزان تقاضای بیشتری دارند، قدری دیرتر؛ اما 
این موضوع بدان معنا نیســت که وزارت صمت 
حذف قرعه کشــی را دنبال نخواهد کرد. زمان 
مورد نیاز برای حذف قرعه کشی برای خودروهای 
پرتقاضاتر، بیشــتر خواهد بود. حداکثر تا پایان 
سال جاری یا نهایتا اوایل سال آینده )برای مدل 
خودروهای بسیار پرطرفدار( می توانیم خودروها 

را بدون قرعه کشی عرضه کنیم.    
ســخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
خاطرنشان کرد: خودروســازان به تدریج بدون 
فرآیند قرعه کشی عرضه خواهند کرد، اما قطعا 
فــروش و تخصیص از طریق ســامانه یکپارچه 
خواهد بود و قرار  نیست سامانه یکپارچه به عنوان 

تنظیم گر بازار خودرو، غیرفعال شود.
الزم به ذکر اســت اعــالم حذف کامل قرعه 
کشی تا پایان سال یا اوایل سال اینده در حالی 
از سوی سخنگوی وزارت صمت مطرح می شود 
که قالیباف پیش از این گفته بود وزیر صنعت، 
معدن و تجارت با وعده حذف قرعه کشــی روی 
کار آمد؛ بنابراین حذف فرآیند قرعه کشی خودرو 
سیاست حتمی و قطعی وزارت صمت است. هم 
راستا با افزایش تولید خودرو، تا پایان شهریورماه 
۵۰ درصد مدل دیگر از فرآیند قرعه کشی خارج 
خواهد شــد. تا پایان ســال هم تمام خودروها 
قابلیــت واگذاری بدون قرعه کشــی را خواهند 

داشت.  
گفتنی اســت فروش پنج محصــول گروه 
خودروسازی سایپا در قالب پیش فروش یکساله 
و چهار محصول در قالب پیش فروش مشارکت 
در تولید، از پنجشنبه گذشته و برای محصوالت 
ایران خودرو و دیگر خودروسازان از هفته آینده 

آغاز خواهد شد.
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حمیدرضا عزیزی: وقتی بحث تحریم 
و همکاری اقتصادی  در روابط ایران و 

روسیه به میان می آید، بیشتر شبیه یک 
جاده یک طرفه است. روسیه به دنبال این 

است که از تجربیات ایران در حوزه رفع 
تحریم ها استفاده کند،



ویژه

این 6 نشانه را اگر در بدنتان دارید 
جدی بگیرید

آرمــان امروز: یکــی از مواردی که 
در کشور ما ســامت روان افراد را به 
هم می ریزد، نارضایتی از شــغل است. 
افراد شکل  بین  در  تعامل خوبی  وقتی 
نمی گیرد یعنی سامت روان از یک فرد 
و مجموعه آن گرفته شــده است. یکی 
از بیماری های شــایع در نبود سامت 
روان، بیماری افســردگی اســت و در 
جامعه ما هم بسیار دیده می شود. ما در 
جامعه داریم مرتبا مشاهده می کنیم که 
سرقت های عجیبی شکل می گیرد مثا 
فرد نان می دزدد. جای تاسف است که 
بیشتر میوه فروشان میوه های پوسیده 
بیشتری برای فروش دارند. این مسائل 

ارزشمندی افراد را ازبین می برد.

 مهرانگیــز شــعاع کاظمی عضــو هیات 
علمی دانشــکده علوم انسانی دانشگاه الزهرا 
در نشســتی بــا موضوع »ســامت روان و 
سلســله مراتــب نیازهای زیســتی_روانی« 
گفت: تعریفی که سازمان بهداشت جهانی از 
سامت روان می دهد، این است که سامت 
روان به معنای عدم بیماری جسمی و روانی 
نیســت و ویژگی های مهم تری دارد. اولین 
مولفه ســامت روان»خوب بودن ذهنی«  یا 
بهزیستی ذهنی به عنوان مهم ترین ویژگی 
یک انسان در دارا بودن سامت روان شناخته 
می شود یعنی فرد باید از یک ظرفیت ذهنی 

خوبی برخوردار باشد. 
دومین ویژگی سامت روان این است که 
خودکارآمدی در انسان ها دیده شود؛ یعنی 
فرد خود را انســان مفیدی بداند. اگر به فرد 
اجازه بروز و  نشــان دادن خود داده شــود 
می توان این خودکارامدی را در او ببینیم. ما 
در خیلی از سازمان ها افراد توانمندی داریم 
که دپرس هستند که خیلی از اوقات جامعه 
برای این افراد پاســخی ندارد و کسی آنها را 

نمی بیند. 
ویژگی بعدی ســامت روان، استقال و 
خودمختاری فرد اســت. یعنی فرد می داند 
باید چــکار کند و خیلی مهم نیســت کجا 
قــرار گرفته اســت. در دوره کرونا این مورد 

کند می  تهدید  را  ایرانیان  روان  سالمت  شغلی  نارضایتی   
اولین مولفه سالمت روان»خوب بودن ذهنی« یا بهزیستی ذهنی است

اخبار سالمت

فرهنگ سالمت

آرمان امروز: عضو هیئت علمی دانشگاه 
علوم شهید بهشــتی و متخصص عفونی بر 
ضرورت جلوگیری از ورود وبای غیربومی به 

کشور تاکید کرد.
»مســعود مردانی« عضــو هیئت علمی 
دانشــگاه علوم شــهید بهشــتی با اشاره به 
شــیوع وبا در کشــور عراق و خطر آن برای 
کشــور اظهار کرد: در اواخر بهار و در اوایل 
تابســتان بروز موارد انفرادی وبا در کشور ما 
اجتناب ناپذیر بوده و همیشه این بیماری در 

کشور وجود داشته است.
وی افزود: امسال با توجه به موارد ابتای 
ثابت شده در عراق، افرادی که به این کشور 
مسافرت میکنند به ویژه زوار عتبات عالیات 
باید مراقب باشند که خود مبتا نشده و این 

عامل را به کشور منتقل نکنند.

مردانــی افزود: ایــن افراد اگــر عائمی 
دارند فعا از ســفر به عــراق اجتناب کنند 
و در صورت مراجعه بــه آنجا از خوردن آب 
آلوده و غذای غیر بهداشتی به صورت جدی 

خودداری کنند.
وی تأکید کرد: اگر وبا وارد کشــور شود، 
کنترل آن بســیار مشــکل بوده و به همین 
دلیل باید بسیار مراقبت کنیم تا از ورود وبای 

غیربومی به ایران جلوگیری کنیم.

ایــن متخصــص عفونــی بیماری هــای 
گرمســیری یادآور شــد: در همین راســتا 
کمیت هایی در وزارت بهداشــت تشــکیل 
شــده تا تمام جوانب امر ســنجیده شده و 
آخرین درمان های تأیید شــده وبا به همراه 
دســتورالعمل های بهداشتی جدید به اطاع 

همکاران در سراسر کشور رسیده است.
مردانی تصریح کرد: تــا امروز هیچ مورد 
غیربومی از وبا در کشور مشاهده نشده است.
وی در رابطه با شیوه انتقال این بیماری نیز 
اظهــار کرد: راه اصلی انتقال وبا، آب و غذای 
آلوده اســت. البته افراد آلوده در صورت عدم 
رعایت بهداشت مانند عدم شستن دستها با 
آب و صابون پس از اســتفاده از دستشویی و 
عدم ضد عفونی شیرآالت آن میتواند موجب 

انتقال بیماری به دیگران شود.

آرمان امروز: یک فوق تخصص ریه ضمن 
تشــریح ریزگردها و تاثیر آن بر ســامتی و 
سیســتم تنفســی عنوان کرد: همه اشخاص 
حتی افراد سالم و بدون بیماری زمینه ای در 

معرض خطر ریزگردها قرار دارند.
 دکتر مسجدی گفت: موضوع روز آلودگی 
هوا و ریزگردهــا که عمدتا جنوب غربی، نوار 
غربی، مرکز کشــور و حتی بــرای اولین بار 
اســتان های شمالی کشــور تا خراسان را نیز 
درگیر کرده اســت یک موضوع خیلی جدی 
اســت. ذرات بر حسب این که از نظر فیزیکی 
چه اندازه ای داشته باشند بدن در مقابل آنها 

یک سیستم حفاظتی دارد.
 این استاد دانشگاه در مورد تاثیر ریزگردها 
بر سیســتم تنفسی انسان چنین توضیح داد: 
معموال ذراتی که قطر باالی ده میکرون دارند 

وقتــی وارد بینی و حلق می شــوند در همان 
قســمت ها به وســیله مخاط یا موی بینی یا 
حرکــت فیزیکی که این هــوا از طریق بینی 
و توربیــن ها رد می شــود تا به حلق برســد 
همان جــا می مانند و لذا هنگامی که شــما 
ســرفه می کنید در اخاط خود ممکن است 
این ذرات گاهی به صورت ذرات خاکستری و 

دودی دیده شوند.
چه کسانی در معرض خطر ریزگردها قرار 

دارند؟ مسجدی در مورد افراد در معرض خطر 
ریزگردها گفت: در واقع همه اشــخاص حتی 
افراد ســالم در معرض خطــر ریزگردها قرار 
دارند. افراد ســالم وقتی در معرض ریزگردها 
قــرار میگیرند دامنه فعالیت و ورزش آنها کم 
می شود، اگر تند راه بروند یا هنگام باال رفتن 
از پله، احســاس تنگی نفس میکنند. افرادی 
که مدام ورزش می کنند این روزها احســاس 
می کنند زودتر سنگین می شوند و قفسه سینه 

آنها تحت فشار قرار می گیرد.
ایــن فوق تخصص ریه ادامــه داد: افرادی 
کــه بیماری دارند مخصوصــا  افراد مبتا به 
بیماری های قلبی، بیماری های مزمن تنفسی، 
آســم، حساســیت و بیماری مزمن کلیوی 
همچنین افرادی که زیر ۴ ســال و باالی ۷۵ 
سال هستند بیشتر در معرض خطر هستند. 

»ریزگرد« چه آسیبی به بدن می رساند؟»وبا« در نزدیکی ایران

آرمان امروز: خیلی از نشــانه های ساده ای 
که بدن ما بروز میدهد و راحت از کنارشــان 
عبور می کنیــم می تواند حاکی از وجود یک 
مشــکل در بدنمان باشــد که باید هشدار را 

جدی بگیریم و فکری برای آن کنیم.
  البته قرار نیست بابت هر نشانه نگران شویم، 
اما نباید بی خیال هم باشیم. بهترین راه، در 
میان گذاشتن موضوع با یک پزشک است نه 
داشتن استرس و ترس. با هم این نشانه ها را 

مرور می کنیم:
۱. اگر خال های پوستی زیادی دارید

شما در خطر ابتا به دیابت هستید. محققان 
به طور قطع به این نرســیده اند اما مطالعات 
متعددی نشان می دهد که بین تعداد باالی 
خال پوستی و ابتا به دیابت نوع دوم رابطه 

وجود دارد.
۲. اگر به جویدن یخ تمایل دارید

 این اتفاق یعنی بدن شــما به آهن بیشتری 
نیاز دارد. بدن برای انتقال اکسیژن به مغز و 
ماهیچه های شما به آهن نیاز دارد و افرادی 
که آهن کافی ندارند، اکســیژن کمتری در 

خون دارند.
۳. اگــر بوهایــی حــس میکنید که 

وجود ندارد
شما در این شــرایط باید نزد متخصص مغز 
و اعصــاب بروید. این اتفاق میتواند نشــانه 
ساده ای از سینوس های ملتهب، تومور مغزی، 

صرع یا بیماری پارکینسون باشد.
۴. اگر هاله طوسی اطراف مردمک چشم 

شما وجود دارد
 باید کلسترول خونتان را بررسی کنید. هاله 
طوسی یا سفید که دور گردی چشم میافتد، 
نشان از افزایش کلسترول خون شما دارد که 
باید در این صورت غذاهای چرب را از ســبد 

غذایی خود حذف کنید.
۵. اگر موهای شما کمپشت و نازک شده

به آهن بیشــتری نیاز دارید. همان طور که 
اشــاره کردیم نقش اکسیژن رسانی آهن در 
مغز بسیار اهمیت دارد. کمبود خون می تواند 
باعث کم پشتی و نازکشیدن موی شما شود.

۶.  اگر چشمان شما همیشه پف دارد
 ممکن است بیماری کلیوی یا قلبی داشته 
باشید. مشکات کلیوی و قلبی می تواند مانع 

از رهایی بدن از مایعات اضافی شود.
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آرمان امروز: عائم و نشــانه های کم آبی 
شدید ناشــی از بیماری وبا شامل ضربان 
قلب باال، کم شدن یا از بین رفتن قابلیت 
ارتجاعی پوست، غشاهای مخاطی خشک 
از جمله خشکی داخل دهان، گلو و بینی، 
فشار خون پایین، عطش و گرفتگی عضات 

می شود.  
 

وبا چیست ؟
وبا یک بیماری اســهالی واگیردار و خاص انسان 
است که توســط نوعی باکتری به نام ویبریوکلرا  
ایجاد می شــود. این بیمــاری در صورت عدم 
پیشــگیری و درمان به موقع و مناسب ، بسیار 

کشنده است.
این بیماری بیشــتر در نقاط گرم و مرطوب و در 
تمام ماه های سال به خصوص از اردیبهشت تا آبان 

ماه دیده می شود .
  عائم بالینی و خصوصیات بالینی بیمار مبتا 

به وباچیست ؟
  اسهال آبکی حجیم و سریع السیر و جهنده، با 
دفعات اجابت مزاج غیرقابل شمارش و بسیار زیاد
  اسهال بدون تب و بدون دل درد و پیچ شکم

  استفراغ بدون حالت تهوع قبلی
  گرفتگی ) اسپاسم ( و درد عضات پشت ساق 

پا

  عطش و تشنگی فراوان
  کم شدن یا قطع ادرار 

در صــورت عــدم جایگزینی ســریع مایعات و 
الکترولیت های بدن ) سدیم، کلر، پتاسیم و…( 
۲۵ تــا ۵۰ درصد از مــوارد مبتا به بیماری وبا 
منجر به مرگ می شــوند. حــدود ۹۰٪بیماران 
بدون عامت بوده و یا اسهال خفیف دارند ولی در 
صورت اسهال آبکی شدید ، از اولین مدفوع شل 
تا شــوک ۴ تا ۱۲ ساعت و تا مرگ ۱۸ ساعت تا 

چند روز بیشتر طول نمی کشند.
اولین شکایت بیمار، احساس پری و غرغر شکم 
است سپس اسهال آبکی شبیه آب برنج و اکثراً 

بدون بو ایجاد می شود.  

  راه های انتقال بیماری وبا و منابع شــایع این 
بیماری چیست؟

الف ( راه تماس مستقیم:
بیمــاری می تواند از طریق دســت های آلوده، 
تماس با مواد دفعی و استفراغ بیماران و یا وسایل 

و لوازم آلوده به مدفوع بیمار منتقل شود.
 

ب ( راه تماس غیرمستقیم:
۱- مصــرف آب آلوده به مدفــوع ) آلودگی آب 
توســط مدفوع بــه طور ثانــوی، دفع ناصحیح 
فاضاب و نشت آن به آب آشامیدنی ( منابع آب 

حفاظت نشده مانند چاه ها، دریاچه ها، استخرها، 
جوی ها و…

۲- استحمام یا شستشوی لوازم آشپزخانه در آب 
آلوده

3- شستشوی سبزی و میوه ها با آب آلوده
۴- یخ آلوده که از آب آلوده تهیه شده باشد.

۵- غذاهای آلوده که در خارج از یخچال نگهداری 
شوند و انبار کردن غذاهایی همچون شیر، برنج 

پخته، تخم مرغ و ... در خارج از یخچال
6- غذاهای دریایــی ناپخته و خام مثل صدف، 

ماهی و…
۷- تغذیه کودکان و نــوزادان با بطری ) آلوده( 
به جای شــیرمادر نیز می تواند یک عامل انتقال 

بیماری باشد.
در مواقع ابتا به اسهال حاد آبکی شدید با دفعات 
بسیارزیاد سریعآً به مراکز بهداشتی درمانی و یا 
پزشک مراجعه نمایید . ضمن درمان سریع کم 
آبی در مطب یا درمانگاه ، نمونه برداری از مدفوع 

جهت کشف سریع بیماری وبا به عمل می آید
 آیا بیماری وبای التور درمان پذیر است ؟ 

می توان با جبران وفورمایعات و اماح از دســت 
رفته بدن که در اثر اسهال ایجاد شده است وبای 
التور را به خوبی و با موفقیت درمان نمود . برای 
این منظــور می توان از مایــع درمانی خوراکی 
به مقادیر زیاد اســتفاده نمود . بهترین محلول 

خوراکی برای جبران کم آبی و اماح از دســت 
رفته بدن ، محلول او- آر- اس است

  طرز تهیه محلول او – آر – اس

چهارلیــوان پرآب را در یک ظرف تمیز ریخته و 
کاماً بجوشانید ) حداقل ۱ دقیقه پس از رسیدن 
آب به نقطه جوش بگذارید (  تا آب جوشیده سرد 
شــود . یک پاکت محلول او –آر –اس را درظرف 
محتوی ۴ لیوان آب جوشیده خنک شده بریزید 
و آنها را بهم بزنید . محلول تهیه شــده باید در 
یخچال نگهداری شود .بعد از هر بار اجابت مزاج 
شــل و آبکی نصف تا یک لیوان ازاین محلول را 

بخورید.
محلول تهیه شــده فقط برای ۲۴ ساعت قابل 

استفاده اســت ، درصورت باقی ماندن آن پس 
از ۲۴ ســاعت، باید محلــول اضافی دور ریخته 
شود و مجدداً با روش فوق ۱ لیتر محلول جدید 

تهیه شود.
موارد جدی و شــدید اســهال عــاوه بر روش 
خوراکی، بــه تزریق داخل وریدی ســرم های 
حیاتی نیز نیاز دارند. سرم درمانی در درمانگاه یا 
بیمارستان یا مراکز بهداشتی درمانی و مطب ها 
زیر نظر پزشک و یا پرســتار دوره دیده صورت 
می گیرد. عاوه بر جبران آب و اماح از دســت 
رفته، درمان بیماران با آنتی بیوتیک مناسب نیز 

ضرورت دارد
سه نکته اصلی در درمان بیماری های اسهالی:

در هنگام بــروز اســهال از آب و مایعات فراوان 
استفاده نمایید.

از محلول پودر او – آر – اس مایع درمانی خوراکی 
استفاده گردد.

جهت درمان فوراً به پزشک 
مراجعه نمایید

راه های پیشگیری از بیماری های اسهالی از جمله 
وبای التور چیست ؟ 

   ازآب آشامیدنی سالم استفاده شود.
   در مناطقی که دسترسی به آب تصفیه شده و 

لوله کشی وجود ندارد و از آب چاه، تانکرها، آب 

چشمه ها و ... اســتفاده می گردد ) مثل مواقع 
حوادث غیرمترقبه از جمله زلزله ، سیل و جنگ 
و ... ( ، حتماً قبل از مصرف ، آب جوشــانده و یا 

کلرزنی شود ) استفاده از محلول کلر(
   از ســبزیجات و میوه جات شســته شــده و 

ضدعفونی شده استفاده گردد.
   قبــل از تهیه غذا و توزیع غذا ، قبل ازخوردن 
غــذا ، قبل از دادن شــیر یا غذا به کودک حتماً 

دستها با آب و صابون شسته شود
   باید دســت ها در موارد زیر با آب و صابون به 

طور کامل شسته شود:
بعد ازاجابت مزاج

بعد از شستن و تمیزکردن کودک
بعــد از دســت زدن به مواد غذایــی خام نظیر 

سبزیجات، گوشت، ماهی و مرغ
   از مصرف غذاهای آماده وغیربهداشــتی مثل 
آب میوه، معجون، بســتنی، ساندویچ و شیرموز 

خودداری گردد.
   ازدســت فروش ها ) آب زرشــک فروشی ها، 
گردوفروشــی ها، بال فروشــی ها و …( خرید 

نکنید.
   در آب رودخانه و جوی ها یا استخرهای آلوده 

شنا نکنید.
   دورنگهداشتن موادغذایی از دسترس مگس و 

آلودگی های دیگر

با  »وبا« بیشترآشنا شویم 

در دورکاری افــراد قابل مشــاهده بود. این 
افــراد ثابت کردند که ما به کارکنان بســیار 

نیازنداریم. 
وی افزود: یکی از مواردی که در کشور ما 
سامت روان افراد را بهم می ریزد، نارضایتی 
از شغل است. وقتی تعامل خوبی در بین افراد 
شــکل نمی گیرد یعنی سامت روان از یک 
فرد و مجموعه آن گرفته شــده اســت. یکی 
از بیماری های شــایع در نبود سامت روان، 
بیماری افسردگی اســت و در جامعه ما هم 
بسیار دیده می شود. ما در جامعه داریم مرتبا 
مشاهده می کنیم که ســرقت های عجیبی 
شــکل می گیرد؛ مثــا فرد نان مــی دزدد. 
جای تاســف است که بیشــتر میوه فروشان 
میوه های پوســیده بیشــتری بــرای فروش 
دارند. این مســائل ارزشمندی افراد را ازبین 
می برد. همبســتگی بین نسلی یکی دیگر از 
مولفه های سامت روان است. شاید هنوز هم 

برای ما سخت باشــد که یکی از اقوام مانند 
پدربزرگ و مادربزرگ را از دســت بدهیم اما 
بــرای نوجوانان ما تعامل با پــدر و مادر هم 
سخت شده است. وقتی این موارد بین محیط 
خانواده اتفاق میفتند نمی توانیم بگوییم این 

خانواده، سامت روان دارد. 
شعاع کاظمی با بیان اینکه فرد سالم کسی 

است که نیازهای اساسی وی رفع شده باشد، 
گفت: اولین سطح هرم مازلو، نیازهای بنیادی 
فیزیولوژیکی اســت.  اینکه گاهــا دیده می 
شــود که برخی فروشگاه های از ترس کرونا یا 
گرانی خالی می شــوند، حاکی از اهمیت این 

است.  نیازها 
مازلو معتقد است که بعد از تامین نیازهای 
سطح اول و دوم، به مرحله احساس ارزشمندی 
می رسد. وقتی کسی دست به سرقت می زند 
می گوید من جایی در جامعه ندارم. ریشه این 
مسائل در تعلیم و تربیتی است که می توانست 
در خانواده شــکل بگیــرد و رخ نداد اما وقتی 
خانواده به سیســتم آموزشــی اعتماد کرد ما 
باید به بهترین شکل این وظیفه را انجام دهیم 
چون ما در خلقت کسی با ضریب هوشی صفر 
نداریم. کســانی هستند که باید مورد حمایت 
قرار بگیرند امــا افراد دیگر اگــر مورد توجه 
قرارنگیرنــد و جامعه به آنها بها ندهند ممکن 

است به یک بزهکار تبدیل شوند. کسانی که 
بعــد از زورگیری، خفت گیری و ...  توســط 
پلیس دســتگیر می شــوند می گویند من 
کجای این جامعه جای دارم؟ خانه دارم؟ شغل 
دارم؟ ریشه این مسائل چیست؟ می توانست 
آمــوزش این افراد در خانه شــکل بگیرد که 
بنا بر دالیلی نمی شــود اما باید آموزش اینها 
در مدرســه و... به شکل خوب صورت بگیرد. 
کسانی هم هستند که رنج تحصیل را به دوش 
کشیده اند اما جامعه امکانی در اختیار این ها 
قرارنداده است. پس نیاز است به ارزشمندی 

افراد بهاداده شود.
این اســتاد دانشگاه خاطرنشان کرد: راجرز 
می گوید انسان موجودی اجتماعی، پیش رونده 
و مثبت است. به همین خاطر تعریف او از فرد 
سالم، فردی اســت که از تجارب زمانش آگاه 
است و از آن استفاده می کند. در آگهی های 
استخدام گفته می شود که فرد باید با تجربه 
باشد. دانشجو از کجا باید تجربه کسب کرده 
باشــد؟ با این کارها ما ایــن جوانان را مریض 
می کنیم. از ســوی دیگر مــی بینیم تمایل 
به یادگیری دائم دیده نمی شــود. بسیاری از 
دانشجوها در کاس ها کتبی را می خوانند که 
مربوط به 3۵ سال پیش است. یعنی همکاران 
ما کتاب نمی خواننــد و کتاب جدید معرفی 
نمی کنند. یک انســان با سامت روان، کسی 
اســت که به ارگانیسم خود اعتماد کند یعنی 
فرد می گوید اگر جامعه به ما فرصت نداد یک 
فرصت دیگر مهیا می کنیم اما متاسفانه ما می 
بینیم که وقتی افراد پس زده میشوند، منزوی 

و افسرده می شوند. 
شعاع کاظمی در پایان به بیان چند توصیه 
برای باال بردن سامت روان پرداخت و گفت: 
افــراد باید واقعیت وجودی خــود را بپذیرند 
و بــا همین چیزی که هســتند مــی توانند 

بهترین باشند. 
مورد دیگر چگونگــی جلب حمایت های 
اجتماعــی اســت. گاهی اوقات مــا منتظر 
هستیم کســانی بیایند و به ما کمک کنند 
اما باید دید که چگونه می توان با مشــورت 
و بهره گیری از افراد به ارتقای سامت خود 

بپردازیم. 

ویژگی بعدی سامت روان، استقال و 
خودمختاری فرد است. یعنی فرد می داند 

باید چکار کند و خیلی مهم نیست کجا 
قرار گرفته است. در دوره کرونا این مورد 
در دورکاری افراد قابل مشاهده بود. این 

افراد ثاسبت کردند که ما به کارکنان 
بسیار نیاز نداریم. 



اســتاندار  زنجان\ 
سلطانیه  گفت:  زنجان 
مهم  و  تاریخــی  مرکز 
باید  که  اســت  استان 
بــرای احیای آن تالش 

کنیم.
افشارچی  محســن 

در حاشــیه بازدید از پروژه انستیتو سلول های 
بنیادی، با اشاره به اولویت دار بودن این پروژه 
برای اســتان زنجان، اظهار کرد: ســلطانیه به 
لحاظ گردشگری و قرارگیری در کریدور غرب 
به شرق شهرســتان، اولویت  استان به حساب 
می آید و الزم است به نحوه احسن از موقعیت 

و منابع این شهرستان بهره بگیریم.
وی با بیان اینکه ما یک محور گردشگری از 
ســمت جنوب در استان نیاز داشتیم، افزود: با 
توجه به سخنان مقام معظم رهبری و اهمیت 
ایشان به مسئله دانش و دانش بنیان، این مرکز 
که به نوعی پژوهشی و درمانی است، سلطانیه 
را به قطب گردشــگری سالمت تبدیل خواهد 
کــرد، از این رو رســالت ما بــرای حمایت و 
احیای این پروژه، همچنین مرکزیت قرار دادن 

سلطانیه در این حوزه حائز اهمیت است.
اســتاندار زنجان تاکید کرد: در زمان بندی 
مناســب با بودجــه ای که بخــش خصوصی 
تخصیص داده است، شاهد رونق بیش از پیش 

سلطانیه خواهیم بود.
مدیر پروژه ســلول درمانی در خصوص این 
پروژه گفــت: این پروژه مرکز تحقیقات، تولید 

سلول با ایجاد کلین روم 
بانــک  پیشــرفته، 
ایمن ترین  بــا  ســلول 
روش ها، پیوند ســلول 
پزشکان  به کارگیری  با 
راه اندازی  متخصــص، 
بیمارستان ۱۰۰ تا ۲۰۰ 
تختخوابی، ایجاد فضاهای اقامتی و رفاهی برای 

پرسنل مراجعه کنندگان را در بر می گیرد.
سهند فالح اظهار کرد: آسفالت این مجموعه 
از دو سمت با توافق با کشاورزان و عقب نشینی 
۲۰ متری انجام خواهد شد. همچنین ۷۰ متر 

عقب نشینی در جاده انجام می شود.
وی بــا اشــاره بــه تجهیــز ۳۰ درصد از 
تخت های این مرکز درمانی ابراز کرد: ۲۵۰۰ 
متر مساحت مرکز فیزیوتراپی خواهد بود که 
امکاناتی نظیر آب درمانی و تجهیز دســتگاه ها 
در نظــر داریم، از نیمــه دوم تیرماه عملیات 
اجرایی را آغاز کنیم. فالح با اشــاره به وسعت 
این پروژه و مســاحت ۷۰ هزار هکتاری این 
مجموعه، خاطرنشــان کرد: حدود ســه سال 
آینده تــا بهره برداری این پــروژه، زمان الزم 
داریــم که از ۱۵ تیرماه تجهیز دســتگاه ها و 
ماشین آالت انجام می شود، امیدواریم هدیه ای 
زیبنده و ماندگار برای نظام و مردم ســلطانیه 
تحویل دهیم. استاندار زنجان در جریان سفر 
یک روزه خود به شهرستان سلطانیه، از چند 
پروژه عمرانی و خدماتی در این شهرســتان 

بازدید کرد.

چهار گوشه ایرانگزارش

گردشگری

شرکت در جام جهانی با 
کشتی کروز

خط کشتیرانی بوشهر - قطر در آستانه 
جام جهانی فوتبال راه اندازی خواهد شد 

تاکید بر توسعه ترانزیت و لجستیک 
 بین المللی منطقه آزاد ارس 

خط انتقال آب خلیج فارس به یزد 
در مرحله نهایی

سلطانیه قطب گردشگری سالمت می شود

بجنورد\ رهاورد ســفر دولت به استان کمتر 
توسعه یافته خراسان شــمالی، ۱۱۹ مصوبه در 
حوزه های مختلف است که به گفته کارشناسان 
امر گامی مهم برای ارتقای شاخص های توسعه در 
این خطه از استان شمال شرقی کشور و زدودن 
غبار محرومیت خواهد بود. دومین روز از نخستین 
ماه تابستان، خراسان شمالی میزبان رییس جمهور 
و شماری از اعضای کابینه دولت بود، این حضور 
امید بخش با مصوبه های مختلف در بخش های 
زیرساختی، عمرانی، اقتصادی و سایر موارد همراه 
بود که ســبب دلگرمی مردم این دیار شد. پایین 
بودن شاخص های توســعه در خراسان شمالی 
و عقــب ماندگی های تاریخی آن، اســتان را در 
رده های آخر جدول اســتان های کشور قرار داده 
است، اما مردم دلگرم به حضور رییس جمهور و 
دولت در این خطه بودند که این امر محقق شد و 
امید می رود با اجرایی شدن ۱۱۹ مصوبه این سفر 
توسعه همه جانبه در بخش های مختلف فرهنگی، 

اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مردم رخ بدهد.
اختصــاص چهار هزار میلیارد تومان اعتبار به 
بخــش راه، توافق با تامین ۲ هزار میلیارد تومان 
اعتبار برای بخش کشاورزی و کمک به بهسازی و 
نوسازی فرودگاه بجنورد از مهم ترین مصوبه های 

سفر دولت به خراسان شمالی است.

اختصاص ۴ هزار میلیارد تومان
 به بخش راه

وزیر راه و شهرســازی گفت: در سفر دولت به 
خراسان شمالی، چهار هزار میلیارد تومان اعتبار 
برای اجرای پروژه های راهســازی این اســتان 
اختصاص یافت که امید می رود گامی برای ارتقای 

شاخص های توسعه این خطه از کشور باشد.
رستم قاسمی اظهار داشت: یکهزار میلیاردتومان 

از این اعتبارات که در ســفر کاروان دولت عدالت 
محور به راه های خراسان شمالی اختصاص یافت، 
در محورهای روستایی این استان هزینه خواهد 
شد. وی افزود: امید می رود این اعتبارات با روحیه 
جهادی مسووالن منجر به رفع نیازهای مردم در 
مناطق روستایی و سبب توسعه این مناطق شود.

۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای جاده 
بجنورد-جنگل گلستان

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی هم 
گفت: در سفر کاروان دولت به استان، برای تکمیل 
طرح راه ســازی محور بجنورد - جنگل گلستان 

۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت.
قاسم قاسمی اظهار داشــت: امید می رود با 
تخصیص ایــن اعتبار، اجرای این طرح شــتاب 
گرفته و هرچه زودتر آماده بهره برداری شود. به 
گــزارش ایرنا، محور چهارخطه بجنورد - جنگل 
گلستان بخشــی از محور سراســری بهشهر - 
گرگان- مشــهد است. این محور سراسری بیش 
از ۵۶۰ کیلومتر طول دارد که ۲۷۲ کیلومتر آن 
در حوزه  اســتحفاظی خراسان شمالی قرار دارد. 
تاکنون بخش زیادی از این محور چهار خطه شده 
و زیر بار ترافیک رفته و تنها ۴۵ کیلومتر از آن در 

خراسان شمالی باقی مانده است.

۸۰ میلیارد تومان اعتبار
 برای فرودگاه بجنورد

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: 
در سفر دولت به استان ۸۰ میلیارد تومان اعتبار 
برای بهسازی و نوسازی فرودگاه بجنورد اختصاص 
یافت. قاسمی اظهار داشت: همچنین امروز دولت 
۶۷ میلیارد تومان اعتبار برای آماده سازی مسکن 

مهر بجنورد و شیروان اختصاص داد.

وی خاطرنشــان کرد: ۳۰ میلیارد تومان برای 
کمک به آماده ســازی سایت مسکن مهر کوی 
وحدت شــیروان و ۳۷ میلیارد تومان به گلستان 

شهر بجنورد اختصاص یافت.

۲ هزار میلیارد تومان
 برای توسعه کشاورزی

وزیر جهاد کشــاورزی هم از اختصاص ۲ هزار 
میلیارد تومان اعتبار به بخش کشاورزی خراسان 
شــمالی  خبر داد و گفت:  امیدوار هستیم با این 
اعتبار تخصیصی تحولی در این حوزه ایجاد شود.

سیدجواد ساداتی نژاد اظهار داشت: این میزان 
اعتبار برای رونق کشاورزی استان در بخش های 
آب و خاک-  از جمله ســامانه های آبیاری نوین 
و طرح های آبخیزداری، توسعه زیر ساخت های 
مجتمع های گلخانه ای و دامپروری، آبرسانی به 
خانوارهای عشایری و مرمت ایلراه ها و سایر موارد 

در نظر گرفته شده است.
وی بر توســعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در 
خراســان شــمالی تاکید کرد و گفت: یک خط 
اعتباری یک هزار میلیارد تومانی برای توســعه 
صنایع تبدیلی در این استان ایجاد خواهد شد تا 

عقب ماندگی ها در این حوزه جبران شود.
وی خاطرنشــان کــرد:  یک خــط اعتباری 
برای توسعه صنایع بســته بندی، صنایع لبنی، 
کشتارگاه ها، سردخانه ها و کارخانجات بوجاری 
بذر در استان درنظر گرفته شده است تا زنجیره 

ارزش در این استان ارتقاء یابد.
وزیر جهاد کشــاورزی با بیان اینکه خراسان 
شمالی ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه بخشی 
کشاورزی به ویژه توسعه باغ ها در اراضی شیب دار 
دارد افزود: همچنین این استان قطب دامپروری 
است که بخش قابل توجهی از پروتئین مورد نیاز 

زدودن غبار محرومیت در دیار قومیت ها 
سفر رییسی به خراسان شمالی با 119 مصوبه همراه شد 

با توجه به اینکه تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۲ قطر 
چند ماهی بیشتر نمانده است، برای استفاده از 
ظرفیت های این رویداد باید ایجاد خط کشتیرانی 
بین بوشهر و قطر با سرعت بیشتری دنبال شود.

استان بوشــهر در فاصله ۱۶۰ کیلومتری کشور 
قطر قرار دارد؛ این فاصله به قدری نزدیک است 
که چندی پیش موضوع ایجاد تونل دریایی بین 
ایران و قطر از طریق بنادر اســتان بوشهر مطرح 
شد که بیانگر شرایط خاص و ممتاز برای توسعه 

روابط دو کشور است.
بیســت ودومین دوره جام جهانی فوتبال از ۲۱ 
نوامبر تا ۱۸ دسامبر ۲۰۲۲ )۳۰ آبان تا ۲۷ آذر 
۱۴۰۱( در قطر برگزار خواهد شد و ایران به خاطر 
همسایگی با میزبان، می تواند فرصت های فراوانی 

برای استفاده داشته باشد.
یکــی از مهمترین اقدامات بــرای بهره مندی از 
فرصت هــای جام جهانی برای کشــور ما ایجاد 
زیرساخت های مناسب است؛ با توجه به نزدیکی 
بنادر بوشــهر و قطر باید در عرصــه دریا از این 

فرصت به خوبی استفاده شود.
توسعه ارتباط دریایی بین استان بوشهر و کشور 
قطر به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گرفته 
و در این راســتا راه اندازی خط کشتیرانی، ایجاد 
پایانه مسافربری دریایی، تقویت زیرساخت های 
بندری، گمرکی و گردشــگری و حل مشکالت 
فعاالن حوزه دریا می تواند راهگشــای توســعه 

باشد. روابط 

توسعه مراودات دریایی بین بوشهر و قطر
علی باستین معاون امور اقتصادی استاندار بوشهر 
در گفت وگو با  مهر از برنامه ریزی و تالش برای 
توسعه روابط استان بوشــهر با کشور قطر خبر 
داد و بیان کرد: باید با تسریع در اقدامات زمینه 
بهره مندی از فرصت جام جهانی را فراهم سازیم.

وی توســعه ارتباطــات دریایــی را بــه عنوان 
یــک اولویت مهم عنــوان کرد و افــزود: عالوه 
بر حــوزه جابجایی بار و مســافر از طریق دریا، 
باید ظرفیت های گردشــگری را بین دو کشور 

فعال تر کنیم.
وی به زمان اندک باقی مانــده تا برگزاری جام 
جهانی قطر اشــاره کرد و ادامه داد: بنادر استان 
بوشــهر با بنادر قطر کوتاه ترین فاصله دریایی را 

دارند و باید از این فرصت خوب استفاده کنیم.
معاون امور اقتصادی استاندار بوشهر اضافه کرد: 
توسعه روابط تجاری، اقتصادی، سرمایه گذاری، 
مسافری و گردشــگری بین بوشهر و قطر را به 

عنوان یک اولویت مهم در دستور کار داریم.
باســتین از راه اندازی خط کشتیرانی بین بنادر 
اســتان بوشهر به دوحه قطر خبر داد و افزود: در 
تحقق این مهم راه اندازی خط کشتیرانی مسافری 
از طریــق پایانه بندر بوشــهر و دیر برنامه ریزی 

شده است.
وی بیــان کرد: بر اســاس برنامه ریزی این خط 
دریایی با کشــتی های کروز راه اندازی می شود. 
همچنین با هماهنگی شرکت های ایرالین ایرانی، 
پرواز مستقیم بوشهر به دوحه راه اندازی می شود.

باستین اضافه کرد: این خطوط هوایی و دریایی 
بین بوشــهر و قطر با ظرفیت سنجی و توجیه 

اقتصادی کافی راه اندازی می شود.

تقویت زیرساخت های بندری
همچنین مدیــرکل بنادر و دریانوردی اســتان 
بوشهر نیز از راه اندازی اسکله مسافری بندر بوشهر 
خبر داد و بیان کرد: خط کشتیرانی بوشهر - قطر 
در آستانه جام جهانی فوتبال راه اندازی می شود.

محمد شکیبی نســب از تکمیل پروژه اســکله 
مسافری بوشهر در نیمه نخست امسال خبر داد و 
تصریح کرد: این اسکله شامل احداث هفت سازه 
دریایی برای سوار و پیاده شدن مسافر است که با 
توجه به پیش بینی استفاده از این اسکله برای جام 

جهانی فوتبال قطر با اولویت ویژه اجرا می شود.
بــرای  ظرفیت هــا  همــه  از  داد:  ادامــه  وی 
توســعه زیرســاخت های بندری و هموارسازی 
زیرساخت ها برای توسعه مراودات از طریق دریا 

استفاده می کنیم.

استان بوشهر بندر معین کشور
 درصادرات به قطر

همچنین خورشید گزدرازی رئیس اتاق بازرگانی 
بوشهر نیز جام جهانی قطر را فرصت بسیار خوبی 
برای استان بوشهر دانست و اظهار داشت: تا یک 
ماه آینده پایانه مســافربری دریایی بندر بوشهر 

آماده راه اندازی می شود.
وی ادامــه داد: دولت برنامه هــای ویژه ای برای 
تقویت تعامــالت تجاری، اقتصادی و بازرگانی با 
کشــور قطر دارد و در این راستا نقش مهمی به 

استان بوشهر واگذار شده است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ســازمان منطقه 
آزاد ارس گفت: الزم است توسعه بخش ترانزیت و 
لجستیک بین المللی به عنوان یکی از استراتژی های 
شود. به گزارش  اصلی توسعه متوازن ارس لحاظ 
روابط عمومی و امور بین الملل ســازمان منطقه 
آزاد ارس، مجید کیانی  در اولین جلســه شورای 
معاونین و مدیران ســازمان گفت: در بروزرسانی 
طرح جامع الزم اســت توسعه بخشی ترانزیت و 
لجستیک بین المللی به عنوان یکی از استراتژی 
های اصلی توسعه متوازن ارس لحاظ شود؛ زیرا این 
امرباعث ارتقای امنیت استراتژیک کشوردرسایه 
جذب، دپو و ترانزیت محصوالت کشاورزی، مواد 
غذایی و محصوالت صنعتی شــده و منطقه آزاد 
ارس با توجه به ظرفیت های ذاتی، سوابق تاریخی 
و تحــوالت منطقه ای و  بین المللی می تواند به 
هاب لجستیک و ترانزیت مرزی شمالغرب ایران 
تبدیل شــود. کیانی با تاکید بر برنامه محوری در 
تعیین سیاســت های اجرایی افزود: منطقه آزاد 
ارس، از برخی اســتراتژی های اصلی طرح جامع 
توسعه خود فاصله گرفته و امروز باید طرح جامع 
و استراتژی های توســعه ارس، براساس مناطق 
توسعه متوازن و شرایط محیط داخلی و خارجی، از 
طریق مدیریت طرح و برنامه بروزرسانی شود.  وی 
یادآور شد: با بروز شدن طرح جامع تمامی واحد 
های سازمان ضرورت دارد به برنامه های مرتبط با 
حوزه کاری خودشان مسلط باشند و ارزیابی تحقق 
برنامه های طرح جامع از سوی واحد های سازمان 
در مقاطع ۳ ماهه مبنای بسیاری از تصمیمات در 

حوزه منابع انسانی و مدیریتی خواهد بود.

یزد / رئیس شورای اسالمی شهر یزد اعالم کرد: 
عملیات نهایی انتقال آب خلیج فارس به شــهر 
یزد در حال انجام اســت و بــه زودی به صورت 
آب شــرب در اختیار شهروندان عزیز یزدی قرار 
خواهد گرفت. »عزیزاهلل ســیفی« در ســخنان 
پیش از دستور در هفتادمین جلسه علنی شورای 
اسالمی شــهر یزد با اشاره به هفته صرفه جویی 
در مصرف آب و لزوم صرفه جویی در مصرف آب 
در استان با توجه شرایط خاص اقلیمی که شهر 
یزد دارد، گفت: عملیات نهایی انتقال آب خلیج 
فارس به شهر یزد در حال انجام است و به زودی 
به صورت آب شــرب در اختیار شهروندان عزیز 
یزدی قرارخواهدگرفت. وی ادامه داد: آب انتقالی 
خلیج فارس قبال هم وارد استان یزد شده بود اما 
به صورت صنعتی مورد استفاده قرار می گرفت که 
قرار است ظرف چند روز آینده، آب انتقالی خلیج 
فارس به صورت آب آشــامیدنی بــه مخازن یزد 
منتقل شــود و به امید خدا می توان در تابستان 
که بارها در طی ســالیان گذشته شاهد قطع یا 
افت فشــار آب بودیم و شــهروندان عزیز یزدی 
هم گالیه زیاد داشتند کمتر شاهد این نارضایتی 
باشیم. به گزارش روابط عمومی شورای شهر یزد، 
ســیفی در پایان تصریح کــرد: این اقدام نتیجه 
پیگیری های نماینده ولی فقیه در استان و امام 
حمعه یزد، استاندار، نمایندگان مجلس، مسئولین 
شرکت آب منطقه ای، آبفا استان، شرکت چادرملو 
و ســایر مسئولین مرتبط بوده که برای اولین بار 
آب خلیج فارس  بصورت مصرف شرب به مخازن 
یزد وارد می شود که می تواند نوید خبر خوب برای 

شهروندان عزیز یزدی باشد.
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حل جدول شماره- 4

طراح جدول: بیژن گورانی

کشور را تامین می کند که نقش بسزایی در تامین 
امنیت غذایی دارد. خراســان شمالی ۳۴۴هزار 
هکتار عرصه کشــاورزی دارد کــه از این میزان 
۳۰۰هزار هکتار زراعی و مابقی باغی است و بیش 
از ۸۰ هزار بهره بردار بخش کشاورزی در این حوزه 
فعالیت می کنند. بیشــترین شاغالن استان در 
بخش کشاورزی اشتغال دارند.   حدود ۴۴درصد 
از جمعیت این استان در روستاها سکونت دارند 
و ۳۷ تا ۴۲ درصد اشــتغال این استان در حوزه 

کشاورزی است.

اختصاص ۱۱۳ میلیارد تومان اعتبار 
به ساخت بیمارستان رازوجرگالن 

وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی 
هــم از اختصاص ۱۱۳ میلیــارد تومان اعتبار 
به ساخت بیمارســتان رازوجرگالن  خبر داد 
و گفــت: ۳۳ میلیارد تومــان از محل بودجه 
ســال جــاری و ۸۰ میلیارد تومــان از محل 
اعتبارات سفر استانی دولت، با تخصیص ۱۰۰ 
درصدی، به ساخت بیمارستان ۶۴ تختخوابی 
شهرســتان مرزی راز و جــرگالن اختصاص 
یافــت. دکتر بهرام عین اللهی با تاکید بر لزوم 
حل مشــکالت درمانی مردم این خطه مرزی 
در کوتاه ترین زمان ممکن اظهار داشــت: به 
کارگیری پیمانکار جهادی برای ســاخت این 
بیمارستان ضروری است و البته نظارتی همه 
جانبه و مستمر نیز باید تا پایان مرحله ساخت 

این بیمارستان صورت گیرد.

اختصاص ۸۰ میلیارد تومان برای تکمیل 
بیمارستان پورسینای آشخانه

وزیــر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی 
همچنین از اختصاص ۸۰ میلیــارد تومان برای 
تکمیل بیمارســتان پورسینای آشخانه خبر داد 
و گفــت: همچنیــن ۸۰ میلیارد تومــان اعتبار 
برای بیمارستان شهرستان مرزی راز و جرگالن 
اختصاص یافت. وی افزود: پنج میلیارد تومان هم 
برای کلینیک ناباروری این استان و پنج میلیارد 
تومان برای راه اندازی مرکز غربالگری سرطان زنان 

اختصاص یافت.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
برای خرید اتوبوس انتقال خون و ســه دستگاه 

آمبوالنس هم اعتباراتی اختصاص یافته است.

اختصاص ۱۲۰ میلیارد تومان به حوزه 
بانوان خراسان شمالی

انیســه خزعلی معاون رییس جمهور در امور 
زنان و خانواده هم گفت: ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار 
به حوزه بانوان خراسان شــمالی اختصاص یافت 
که امیدواریم با همکاری دســتگاه های مسئول، 

نتیجه بخش باشد.
وی اظهار داشــت: این اعتبار در ۹ بند که از 
جمله آن ساخت  دانشگاه کوثر، کلینیک ناباروری، 
ایجاد بازارچه فروش مشاغل خرد خانگی، بازارچه 
دائمی و مرزی، احداث خوابگاه امام صادق است. 
به گزارش ایرنا رییس جمهور در بیست و ششمین 
سفر استانی، صبح روز پنجشنبه، دوم تیرماه وارد 
استان خراسان شمالی شد و دیدار با اقشارمختلف 
مردم، ایثارگران، جانبازان و خانواده شهدا، برگزاری 
شورای اداری، بازدید از برخی پروژه ها و طرح های 
عمرانی و خدماتی از مهمترین برنامه های ســفر 

یک روزه رئیس جمهور به این استان بود.
رییس جمهور را در این ســفر وزرای کشور، 
نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، رییس سازمان محیط 
زیست، معاون اجرایی و رییس دفتر رییس جمهور 

همراهی کردند.



ادامه از صفحه یک

معیشت

 رانندگی  و زیر پا گذشتن 
حقوق شهروندی 

بازنشستگان در انتظار
 تصمیم دولت و مجلس

هر ســاله با آغاز فصل گرما بیماری های 
ویروسی و باکتریایی گوارشی در سطح کشور 
شایع می شود. یکی از بیماری های معمول در 
فصل گرم سال وبا است. این بیماری هرگاه 
بهداشت آب و بهداشــت مواد غذایی تحت 
الشــعاع قرار می گیرد، می تواند بروز و ظهور 
کند. هر ســال این بیماری در کشــور ایران 
و همســایگی ایران مانند عراق و افغانستان 
شــایع می شود و با ورود و خروج پناهندگان 
و زائرین و مســافرین تشــدید می شود. در 
روزهای اخیر مشــاهده ده مورد مشکوک به 
وبا در استان کردستان منجر به بروز نگرانی 
هایی از شیوع این بیماری واگیردار در غرب 
کشورمان شده است. این در حالی است که 
در هفته هــای اخیر مــوارد متعددی از ابتال 
به وبا در کشــور عــراق به خصوص در اقلیم 
کردستان این کشور گزارش شده و همچنین 
بیماری وبا در همســایه جنوب شرقی ایران 
یعنی کشــور پاکســتان نیز گسترش یافته 
است و به باور رئیس اداره بیماری های منتقله 
از آب و غذا وزارت بهداشت گفت: »وقتی ما 
با بیمارانی که دارای عالئم بالینی مشــکوک 

به وبا هســتند مواجه می شویم نباید منتظر 
جواب قطعی آزمایش ها باشــیم، به محض 
این که فرد عالئمی مانند اســهال آبکی پیدا 
کــرد بالفاصلــه باید نکات بهداشــتی الزم 
و جبــران مایعات بدن در دســتور کار قرار 
بگیرد.«  مریم مسعودی فر با اعالم اینکه در 
استان های مرزی موارد مشکوک وبا گزارش 
شده اســت، ما درحال بررســی هستیم تا 
تایید قطعی این موارد مشخص شود، موارد 
مشکوک کسانی هستند که سابقه مسافرت 
خارج از کشور را داشتند که بعد از بازگشت 
عالئم بیماری در آن ها مشاهده شده است.« 
شــمار مبتالیان به وبا در عــراق تاکنون 
به صدها نفر رسیده اســت. در این شرایط، 
مرزهای ایران و عراق هم بازگشــایی شده و 
روزانه دو هــزار و ۵۰۰ زائر می  توانند برای 
زیارت به عراق ســفر کنند. البته این تعداد 
همزمان بــا فروکش کرونــا و افت پروتکل 
های بهداشــتی بیشتر هم شده است. تراکم 
جمعیتی و فقدان دسترســی به آب شــرب 
سالم و بهداشــتی و همچنین ورود آلودگی 
از طریق فاضــالب تصفیه شــده یا تصفیه 
نشــده و آب آلوده به زمین های کشاورزی 
از جملــه عوامل اصلی و مهم انتقال باکتری 

وبا به محصوالت کشاورزی و سبزی و سیفی 
و ســپس مصرف آنها از ســوی مردم است. 
وضعیت بهداشــتی ایران هم دست کمی از 
عراق و کشــورهای همسایه مثل افغانستان 
و پاکســتان ندارد. ضمن اینکه اکنون خبر 
می رسد دسترسی شــهروندان و روستاییان 
کشــور اغلب به منابع آب سطحی به دلیل 
گرمای هــوا و مصرف آب صنایع و درنتیجه 
خشکی رودخانه ها و دریاچه ها و منابع آب 
زیرزمینی مانند چشمه و قنات و چاه محدود 
گشــته و همین موضوع استفاده از فاضالب 
انســانی در مزارع سبزی و صیفی را افزایش 

داده است. 
موارد مشکوک یا قطعی؟

در این رابطه محمدرضا محبوب فر- عضو 
انجمن علمی بهداشت محیط ایران در رابطه با 
این موضوع به »آرمان امروز« می گوید: به نظر 
می رسد ســر و کله بیماری وبا در ایران پیدا 
شده باشد و طبق معمول همیشگی، مدیران 
و مقامات بهداشت و درمان کشور مشغول به 
تکذیب های پی در پی موضوع هستند. مقامات 
محلی در دانشــگاه های علوم پزشکی کشور 
موارد بیماری را مشکوک می خوانند. در عین 
حال شمار بیماران مشکوک به وبا در کردستان 

به ۱۶ نفر رسیده است. معاون امور بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفته با اضافه 
شدن سه بیمار مشکوک به وبا مجموع افراد 
مبتال بــه این بیماری در اســتان به ۱۶ نفر 
رســیده به طوری که شهرستان مریوان با ۱۲ 
نفر بیشترین افراد مبتال را به خود اختصاص 
داده است و هم اکنون یک بیمار در سنندج، 
یک بیمار در ســقز، یک بیمار در کامیاران و 
یک بیمار هم در بانه شناسایی شده، اما مورد 

تایید آنها نیست. 
وی در ادامه گفته هایش می افزاید: حرکت 
عامل بیماریزای وبا از سمت جنوب غرب ایران 
محرز شده است و این باعث نگرانی است که 
با ورود به فصل تابستان و رکوردشکنی درجه 
حرارت در کشــور روزهای ســختی از حیث 
بیمــاری های ویروســی و باکتریایی به ویژه 
وبا در انتظار مردم باشــد. در روز ۳۱ خرداد، 
شمار افراد مشکوک به این بیمار در کردستان 
پنج نفر اعالم شــده بود، اما روز گذشته رقم 
بیماری در یک جهش غیرقابل باورانه به ۱۶ 

نفر رسیده است. 
بیماری محدود به مرزهای غربی و استان 
های غربی نمی ماند و اکنون خبرهای جسته 
و گریخته از شــیوع بیمــاری در اصفهان و 

ید ببند ا  ر ها  ز مر ؛  وبا گیر  ر د ق  ا عر
» آرمان امروز«  در گفت وگو با یک کارشناس موارد بروز وبا را بررسی می کند: شرق و غرب در تیررس وبا! 

کوتاه تر از گزارش

  پیاده راه هــای ســالمت، پاتوق هایی که 
متاســفانه بــه محلی برای کشــف حجاب، 
اســتعمال دخانیات، ســگ گردانی و دیگر 
ناهنجاری هــای اجتماعــی تبدیل شــده و 
به گونه ای در محاصره قشــری خاص درآمده 
اســت که اقشــار دیگــر جامعــه همچون  
کــودکان یا افراد مذهبی در آنجا احســاس 
ویدیویی  انتشار گســترده  ناامنی می کنند. 
در فضــای مجازی مبنی بــر تجمع چندین 
جوان و نوجوان که میانگین سنی شــان ۱۵، 
۱۶ سالی بیشتر نیست با وضعی آشفته ما را 
بر آن وامی دارد تا بار دیگر یادآور شــویم که 
آیا مسئوالن استان حواسشان به سامان دهی 
مقولــه عفــاف و حجــاب و ناهنجاری های 
اجتماعی هم هست؟ ویدئو یاد شده به دلیل 
خاص بودنش در سطح گسترده ای از فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی منتشر شد و 
به دلیل کم سن و سال بودن افراد حاضر در 

این تجمع، نوع پوشــش و هنجارشکنی آنها 
مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت 
و با واکنش مسئوالن استانی نیز مواجه شد.

کشــف حجاب جــرم آشــکار و نیازمند 
برخورد قانونی است

به گزارش همشــهری آنالیــن، حقایقی، 
مدیرکل حوزه اجتماعی و فرهنگی استاندار 
فارس، این اتفاق ناشایســت را محکوم کرد 
و از برخــورد قانونی و ســلبی در مقابل بی 
حجابی در اســتان خبر داد. او ضمن تاکید 
بر اینکه حسب دســتور وزیر کشور، قرارگاه 
عفاف و حجاب یک ماهی است کار خود را با 
جدیت آغاز کرده، اظهار کرد: بی تفاوتی های 
گذشته ســبب بروز این بیماری ریشه ای در 
تن جامعه شده است که مداوای آن کار یک 
روز و دو روز نیست. مدیرکل حوزه اجتماعی 
و فرهنگی اســتاندار فارس با اشاره به اینکه 
چنین رخدادهایی در شــان شیراز، سومین 

حرم اهل بیت نیست، گفت: بر اساس قانون 
کشــف حجاب جرم آشکار اســت و باید با 
آن برخورد شــود. در ادامه، ابراهیم عزیزی 
نماینده مردم شیراز و زرقان نیز اظهار کرد: 
دســتگاه های متولی عفاف و حجاب و عضو 
این کمیته و همچنین ســتاد امر به معروف 
و نهــی از منکــر باید به این مســائل ورود 

جدی تری داشته باشند.
تعدادی از برنامه ریزان تجمع

 دستگیر شده اند
لطف الــه شــیبانی فرماندار شــیراز نیز 
درباره این تجمع هنجارشکنانه گفت: طبق 
بررسی های انجام شــده و بر اساس اقدامات 
ضابطیــن قــوه قضاییه و نیــروی انتظامی، 
مراســمی که در بلوار چمران برگزار شده با 
طرح و برنامه قبلی بــوده که برای روزهای 
آتــی نیز برنامه ریزی شــده اســت. نیروی 
انتظامی به محض ابالغ، با هماهنگی دستگاه 
قضایی در جهت شناســایی عوامل موثر در 
برگزاری این مراســم اقدام نمود. شــیبانی 
تصریح کرد: تاکنون تعــدادی از این عوامل 

دســتگیر و با حکم قضایــی تحویل مرجع 
انتظامی شــده اند و تحقیقات حول موضوع 
در حال انجام است، ضمن اینکه سرتیم هم 
در همان مراســم شناسایی شده و بر اساس 
مراجع قضایی برای دستگیری وی اقدام شده 
است. فرماندار شــیراز با بیان اینکه مطمئنا 
این حرکات قصدی جز شکســتن احکام و 
هنجارهای دینــی و مذهبی و حتی ملی ما 
ندارند، گفت: برخی حرکات و رفتارهای این 
برنامه را حتی در زمان  پیش از اســالم سراغ 

نداریم و یا در ایران باستان نیز چنین صحنه 
هایی در جامعه شاهد نبوده و یا آثاری که از 
این رفتارها به جا مانده باشد لذا این حرکات 
به شدت محکوم است و مورد برخورد قضایی 
قرار می گیرد. این مســئول با بیان اینکه به  
نظر می رســد انجام این اقدامــات با برنامه 
انجام شــده، تأکید کرد: مطمئنا دســتگاه 
قضائــی و انتظامی با قدرت بــا آنها برخورد 
خواهند کرد و اخبار کامل و انگیزه های این 

افراد را به اطالع عموم خواهد رسید.

جنجال نوجوانان در شیراز

دســت های من به کمک آن ها آمد و آن دو را 
از خیابــان رد کرد؛ اما خاطره رفتار عجیب و 
قانونمند آن ها با من ماند و هر لحظه مرا وادار 
کرد به کشف و شهود خطوط عابران پیاده در 

کلیه خیابان ها!
عابری که در خط عابر امنیت ندارد

باور کنید هیچ عابر پیــاده ای حتی هنگامی 
که چراغ برایش ســبز است به هنگام عبور از 
روی خــط عابر پیاده امنیت جانی ندارد، چرا 
که هر لحظه ممکن اســت یــک موتوری یا 
یک خودرو با همان ســرعت وارد مسیر خط 
عابر شده و یا حتی از چراغ قرمز عبور نماید. 
بنابراین اصاًل نباید به چراغ ها اطمینان کنید 
و اگر مایلید جانتان حفظ شود، همیشه و در 
همه حال شش دانگ حواستان را جمع کنید 
و از خیابان عبور کنید. هر چند عابران پیاده 
در تهران حتی در هنگام راه رفتن در پیاده رو 

نیز امنیت ندارند.

 رئیس ســازمان برنامه و بودجــه گفت: در 
رابطه با افزایش حقوق بازنشســتگان و اینکه 
در نهایت چه کسی تصمیم گیری می کند آن 
چیزی که ما اطالع داریم و قوانین می گویند 
هیات دولت باید تصویب کند که این کار انجام 
شــده و هیئت تطبیق مصوبات مجلس باید 
نظر مشورتی به ریاست محترم مجلس بدهد. 
میان مجلس و دولت جلساتی برگزار می شود 
و در نهایت بر اساس مستندات تصمیم گیری 
خواهد شــد. تصمیم نهایی بستگی به قانون 
دارد. او در پاســخ به این ســوال که آیا برای 
کسانی که موفق به دریافت یارانه نشده اند علی 
الحســابی واریز خواهد شد یا خیر؟ ادامه داد: 
باید به اعتراضات آنها رسیدگی شود و وزارت 
کار باید براساس اطالعاتی که دارد این موارد را 
تبیین و اصالحاتی انجام دهد تا یارانه این افراد 
پرداخت و مابه التفاوت آن نیز واریز شود. اگر 
هم اطالعات افراد صحت نداشته باشد، یارانه 
به آنها تعلق نمی گیرد همه دستگاه ها متصل 
شده و متصل می شوند ما خودمان هم در حال 
تکمیل سامانه های خود هستیم و کار سنگینی 
برای ارتقای سامانه ها در حال انجام است که 
در آینده می تواند بسیار کمک کننده باشد. آن 
چیزی که ما اطالع داریم و قوانین می گویند 
هیات دولت باید تصویب کند که این کار انجام 
شده و هیئت تطبیق مصوبات مجلس باید باید 
نظر مشورتی به ریاست محترم مجلس بدهد. 
میان مجلس و دولت جلساتی برگزار می شود 
و در نهایت بر اساس مستندات تصمیم گیری 
خواهد شــد. تصمیم نهایی بستگی به قانون 
دارد. سیاســت های ابالغی برنامه هفتم هنوز 
ابالغ نشده اما جلسات مشترکی میان مجلس 
و مجمع تشــخیص مصلحت نظام و سازمان 
برنامه و بودجه برگزار شده و این جلسات ادامه 
دارد ما هم کار موازی را از ســال گذشته در 
مؤسسات علمی و تحقیقاتی شروع کردیم که 
وقتی سیاست ها ابالغ شد فرصت کافی داشته 

باشیم و بتوانیم به کارمان سرعت دهیم.
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حسام آرام 

خبرشبکه اجتماعی

باید استعفا داد!
گاهی از رابطه ای که ارزشت حفظ نمیشه!

گاهی از جمعی که آدماش هم مسیرت 
نیستن!

گاهی از رشته ای که براش ساخته نشدی!
گاهی از شغلی که قلبت براش نمیزنه!

خوبِی زندگی اینه هرجا که اشتباه بری 
میتونی استعفا بدی!

گاهی باید استعفا بدی تا با حاِل بهتری به 
زندگی ادامه بدی!

Romina 

همســر یک پاکبان در شهر میبد تصمیم 
گرفته این طوری شــهر را قشــنگ  کنه. 
شــهرداری هم لطف بسیار، فراوان، خیلی 
و زیــادی کرده، دو قوطی رنگ بهش داده. 
بعضیها ذاتا ثروتمندند. برخی شهردار هم 

که باشند، چشم تنگ و مستمندند. 
Fazlollah yari 

امــارات دیگر نیــازی به نفت نــدارد! این 
کشور ساالنه حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دالر 
از بنادر و صنعت هوایی پیشــرفته، تجارت 

دریایی و گردشگران خود درآمد دارد.
امارات همچنیــن اقتصاد دیجیتال خود را 
توسعه داده  اســت و به اعتقاد کارشناسان 
به زودی سنگاپور خاورمیانه می شود. آنان 
۷۰ درصد درآمد نفتی خود را در صندوق 

توسعه کشور سرمایه گذاری می کنند.

 مدیرکل نامنویســی و حساب های انفرادی سازمان تامین اجتماعی 
از رفع سه میلیون همپوشــانی بیمه ای در دو سال گذشته خبر داد 
و گفــت: از زمان اجــرای این قانون، اگر فــردی چنددفترچه بیمه 
داشــته باشــد به هر مرکزی که برای درمان مراجعه کند، سیستم 
این هشــدار را می دهد که او باید از یــک حمایت درمانی برخوردار 
باشد. محمد محمدی اظهار کرد: طی دو سال گذشته ) در سال های 
۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ (  بیش از سه میلیون همپوشانی میان صندوق های 
بازنشســتگِی تامین اجتماعی، تامین اجتماعی نیروهای مسلح و یا 

بیمه سالمت برطرف شده است. 

اپیدمیولوژیســت و عضو کمیته علمی ســتاد مقابله با کرونا با تایید 
غیرپیش بینی بودن وضع ویــروس کرونا در جهان و ایران می گوید: 
اخبار رسیده از مسافران و افرادی که طی این روزها از خارج از کشور 
به داخل می آیند نشــان می دهد تســت اغلب آنها مثبت است، این 
موضوع نشــان می دهد که باید مراقبت ها تشدید شود. حمید سوری 
به افزایش آمار کرونا در برخی از اســتان های کشــور اشاره و ادامه 
می دهد: در حال حاضر دو اســتان مازندران و خوزســتان با افزایش 
تعداد مبتالیان روبه رو است، تهران نیز تغییرات اندکی داشته اما برای 

نتیجه گیری و قضات نهایی هنوز زود است. 

سازمان هواشناسی کشور اعالم کرد در برخی استان ها رگبار و رعد 
و برق و وزش باد شــدید موقت رخ خواهــد داد و در غالب مناطق 
کشــور روند دما افزایشی خواهد بود. رورشنبه )۴ خرداد( در برخی 
نقاط استان های سیســتان و بلوچســتان، جنوب کرمان، شمال و 

شــرق هرمزگان، ارتفاعات البرز مرکزی و شمال استان های اردبیل، 
آذربایجان شــرقی و آذربایجان غربی در ســاعات بعدازظهر و اوایل 
شــب رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت در مناطق مستعد 

خیزش گرد و خاک رخ خواهد داد. 

افزایش کرونا در دو استانرفع۳میلیون همپوشانی بیمه ای

تداوم گرما 

تهران و قم به گوش می رســد. از زمانی که 
وبا به پشت مرزهای ایران رسیده بود همواره 
نســبت به انتقال بیماری در درون کشــور 

هشدار داده می شد. 
ضمن اینکه بیماری محدود به همسایگی 
کشــورمان نیســت و کانون هــای بیماری 
در داخل کشــور به دالیلی که اشــاره رفت 
مشــاهده مــی گــردد. هر چند جلســات 
هماهنگی در شــهرهای مرزی بانه، ســقز، 
مریوان و ســروآباد با حضور مسووالن برگزار 
شده است، اما متاسفانه بیماری خطرناک و 
کشنده وبا از سوی پایتخت و وزارت بهداشت 
و درمان دســت کــم گرفته می شــود و با 
این حال تاکنون گزارشــی از ابالغ پروتکل  
های بهداشــتی از ســوی وزارت بهداشــت 
به شــهرهای مرزی و دیگر شهرهای کشور 
منتشــر نشده اســت. بدیهی است؛ به گفته 
سازمان بهداشت جهانی سالیانه حدود چهار 
میلیون نفر به این بیماری مبتال می  شــوند 
که تقریباً ۱۴۳ هزار نفر جان خود را از دست 
می  دهند. بسیاری از مبتالیان عالئم خفیفی 
داشته که اگر درمان صورت نگیرد، بیماری 
می  تواند در عرض چند ســاعت جان مبتال 

را بگیرد. 

ایــن ســتون، تریبونی اســت بــرای بیان 
مشکالت و پیشنهادهای شما. تالش ما این 
است که در این ســتون دیدگاه ها، نظرات 
و انتقادهایتــان درتمام حوزه ها بازتاب یابد. 
آرمان امروز آینه افکار عمومی است. منتظر 

تماس های شما هستیم.
 ارتباط مستقیم با دبیر سرویس
info@armandaily.ir 

ساعت تماس: 9 تا 14 

66905271الو آرمان

چرا ماسک نمی زنید؟
بــا توجه بــه فروکش کردن کرونــا و کنار 
گذاشتن ماســک توسط شــهروندان، چرا 
اقدامی بابت اســتفاده نکردن ماسک توسط 
راننــدگان تاکســی های اینترنتــی صورت 
نمی گیرد؟ این درحالی است که مسافران از 
ماسک استفاده نمی کنند. هنوز کرونا تمام 
نشــده و مردم با این ویروس می میرند. به 
آمارهــا توجهی نکنید و کرونا تا جهش یک 

قدم فاصله دارد. 
صبوری- مالرد

آبیاری قطره ای 
چــرا آبیاری درختان معابر شــهر تهران به 
صورت آبیاری قطره ای نمی شود تا از اسراف 
آب به شکل ســنتی جلوگیری شود؟ الزم 
به ذکر اســت که شهرداری در زمانی از روز 
اقدام به آبیاری می کند که هوا به شدت گرم 
اســت و آفتاب آب را بخــار می کند. لطفا 

مسئوالن رسیدگی کنند. 
سعید- تهران 

نگران تمدید  قرار داد خانه
هر روز در این فکرم کــه بتونم قرارداد 
خونم رو تمدید کنم. اینقدر توئیت بزنید 

تا صاحبخانه ها  صدای ما را بشنوند



نقل قول 

خبر تلخ 
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افزایش پزشکان 
 در مناطق 

محروم 

جذب ۳۴ هزار 
معلم و کادر 

آموزشی 

 دادستان کل کشور گفت: به موجب دستور رئیس 
قوه قضائیه دو شــعبه در دادگاه و دادســرا برای 
رســیدگی به پرونده هایی کــه از مجلس در قالب 
اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس، تحقیق 
و تفحص و نظارتی ارســال می شــود، ایجاد شده 
است. حجت االسالم محمدجعفر منتظری افزود: به 
موجب دستور رئیس قوه قضائیه دو شعبه در دادگاه 
و دادسرا برای رسیدگی به پرونده های ارسال شده از 
پارلمان ایجاد شده است، البته در مجتمع رسیدگی 
به جرایم اقتصادی نیز قرار است، اصالحات بیشتری 
انجام شود و امیدواریم این موضوع هر چه سریعتر 
منتج به نتیجه شــود. گزارش هایی که تاکنون در 
قالب اعمال مــاده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس، 
تحقیق و تفحص و نظارتی از مجلس برای دستگاه 
قضا ارسال شده، برای بررســی در چارچوب های 

قانونی به یک شعبه ارجاع شده است.

حادثه اتوبوس زائران عراقی 
رئیــس اورژانس پیش  بیمارســتانی و مدیر 
حوادث دانشــگاه علوم پزشکی ســبزوار از 
انحراف اتوبوس زائران عراقی در مسیر جاده 
سبزوارـ  نیشابور خبر داد. عباس کافی افزود: 
اتوبوس زائران عراقی در مسیر جاده سبزوار 
ـ نیشــابور از جاده منحرف شد و این حادثه 
۱۱ مصدوم بر جای گذاشت. این اتوبوس در 
کیلومتر ۲۵ جاده ســبزوارـ  نیشــابور دچار 
انحراف شــد. بالفاصله پــس از وقوع حادثه 
۵ دستگاه آمبوالنس اورژانس به محل اعزام  
شــدند. رئیس اورژانس پیش  بیمارستانی و 
مدیر حوادث دانشــگاه علوم پزشکی سبزوار 
گفــت: مصدومان این حادثه پــس از انجام 
اقدامات الزم درمانی به بیمارســتان امداد و 

سوانح سبزوار منتقل شدند.

 نشت در خطوط 
پاالیشگاه آبادان 

  یک مقام مسئول در پاالیشگاه نفت آبادان، 
نشت یکی از خطوط پاالیشگاه را عامل انتشار 
دود ســیاه در این شهر دانســت. مکوندی، 
رئیــس ایمنی بهداشــت و محیط زیســت 
پاالیشــگاه آبادان در این بــاره گفت: پس از 
نشــت یکی از خطوط آب هــای زیر زمینی 
عملیاتی پاالیشگاه نفت آبادان شرایط خاص 
فرآیندی ایجاد شــد که عامــل بروز دود در 
آسمان آبادان شد. به دلیل اینکه امکان توقف 
در تولید فرآورده های نفتی به ویژه بنزین با 
توجه به افزایش مسافرت های تابستانه و نیاز 
به این ماده نفتی وجود نداشــت، قرار دادن 
بخشی از خط دارای مشکل در چرخه فعالیت 

امری اجتناب ناپذیر بود.

وزیر بهداشت از تعریف بسته های جدید برای 
ماندگاری پزشکان متخصص در مناطق محروم 
خبر داد. بهــرام عین اللهی افزود: بســته های 
جدید برای ماندگاری پزشــکان متخصص در 
مناطق محروم تعریف می شــود. وی با اشــاره 
به برنامه های وزارت بهداشــت برای توســعه 
زیرســاخت هــای حوزه ســالمت خراســان 
شمالی،گفت: خراسان شمالی را استانی محروم 
می دانیم که باید رسیدگی های بیشتری به آن 
شود. در مناطق محروم، بسته های جدیدی را 
تعریف کرده ایم که نیروی متخصص بیشــتر و 
ماندگارتری حضور داشته باشند. سقف کارانه 
پزشکان متخصص در مناطق محروم برداشته 
شد که این باعث انگیزه بیشتر برای خدمت و 

ماندگاری در مناطق محروم می شود. 

یوسف نوری در شــورای آموزش و پرورش 
فارس با اشــاره به نقــش تاثیرگذار آموزش 
و پــرورش بر همه ابعــاد جامعه اظهار کرد: 
آموزش و پرورش در اشتغال، اقتصاد و تولید 
ناخالص ملی کشــور موثر اســت به طوری 
کــه امروز فارغ التحصیل هنرســتانی بیکار 
نداریم در حالی که در مقاطع باالتر تحصیلی 
فارغ التحصیالن بیــکار داریم. نوری بر لزوم 
مکاتبه مســئولین اســتانی برای گسترش 
نواحی آموزش و پرورش در شــیراز اشــاره 
کرد و گفت: در سال جاری از طریق آزمون 
اســتخدامی ۳۴ هزار و ۸۱۳ نفر در آموزش 
و پــرورش با اولویت مناطــق محروم جذب 
می شوند و بر اســاس مصوبه دولت نخبگان 

بدون آزمون جذب خواهند شد.

 مستندات 
جرم کامال 

مشخص نیست

اکونومیســت، هفته نامه خبــری و بین المللی 
انگلیســی زبان در تازه ترین گــزارش خود در 
مورد »رده بندی بهترین شهرهای جهان برای 
زندگی« تهران، پایتخــت ایران را در میان ۱0 
شهر آخر جدول قرار داده است. تهران در بین 
۱7۲ شــهر جهان باتوجه سرفصل هایی مانند 
»زیرساخت های  زیســت«،  »وضعیت محیط 
شــهر«، »آموزش و پرورش« و »بهداشــت و 
درمان« توانست در کنار »دوآال، اقتصادی ترین 
شهر کامرون« و »َهراره، پایتخت زیمبابوه« و ... 
در رده ۱6۳ قــرار بگیــرد. در این مورد باید به 
این موضوع هم اشاره کنیم که در طی سال های 
اخیر همواره تهران در بین آخرین های جهان از 
نظر »زیست پذیری شــهری« جا خوش کرده 
اســت و باتوجه به وضعیت کنونی نباید انتظار 
داشته باشــیم که به این زودی ها به رتبه های 

باالیی برسد.
اگر بخواهیم به دیگر شاخص هایی که شهرهای 
بزرگ جهان را دسته بندی می کند اشاره کنیم 
تهران در بین »ترین هــای جهان« به مقامات 
دیگری هم دست پیدا کرده است. پایتخت ایران 
در گزارش سالیانه هفته نامه اکونومیست که در 
آذر ماه ســال گذشته باتوجه به سرفصل هایی 
مانند »هزینه مسکن«، »پوشاک«، »خوراک«، 
»حمل و نقل« و »هزینه های درمان« منتشــر 
کرد توانست باالتر از بسیاری از شهرهای معروف 
در جایگاه ۲9 جهان بایســتد. پــس از آن بود 
که بسیاری از کارشناسان اقتصادی گفتند که 
افزایش تورم، کاهش اشتغال و بیکاری، افزایش 
قیمت مسکن و ... از عواملی است که باعث این 

رتبه شده است. 
وضعیت اقتصــادی ایران که ســال های اخیر 
به دلیل تحریم های آمریکا با چالش هایی روبه رو 
شده است نه تنها باعث افزایش قیمت های مواد 
خوراکی، مســکن، حمل و نقل، آمــوزش و ... 
شده اســت بلکه تاثیرات منفی دیگری هم در 
بین طبقات جامعه ایجاد کرده و باعث شده تا 
بسیاری از کارشناســان و مددکاران اجتماعی 
در مورد بیشتر شدن »فاصله طبقاتی« و حذف 
»طبقه متوســط« هشــدار دهند و آن را یک 
»گسل طبقاتی« بنامند. همچنین در ماه های 
اخیر مسووالن انتظامی همواره از افزایش جرایم 
ُخرد)مانند دزدی لوازم خودرو، موبایل قاپی و...( 
و جرایم خشن)مانند زور گیری و ...( به خصوص 

در مناطق باالیی تهران خبر می دهند.
پیش تر و در سال های قبل از انقالب ۵7 به دلیل 
کوچک بودن مساحت تهران، شهر به ۲ قسمت 
باالی شــهر و پایین شــهر تقسیم می شد که 
باتوجه به افزایش جمعیت پایتخت در دهه های 
70، ۸0 و اولیــل دهه 90 طیفی از جامعه که 

اکثرا تازه وارد محسوب می شدند توانستند خود 
را به عنوان طبقه متوسط پایتخت معرفی کند و 
سال ها در مناطق مرکز شهر زندگی می کردند. 
این طیف جامعه در ســال های اخیر باتوجه به 

افزایش قیمت مسکن و سایر هزینه های زندگی 
رفته رفته مرکز شــهر را به سمت پایین شهر و 
شهر های جدید اطراف تهران ترک می کنند  که 
این موضوع می تواند نه تنها فاصله طبقاتی را در 

پایتخت افزایش دهد بلکه نشان می دهد در ادامه 
دیگر طبقه متوسطی در تهران نخواهیم داشت. 
اگر جدیدترین گزارش هفته نامه اکونومیست و 
گزارش این نشــریه انگلیسی در آذر ماه را کنار 

هم قرار دهیم می توانیم شهری را معرفی کنیم 
که باتوجه به هزینه های باالی زندگی، کیفیت 

پایینی هم از نظر زیستی دارد.
مناطق شمال شهر تهران و طبقات مرفه جامعه 
اما وضعیت متفاوتی با دیگر مناطق تهران دارند. 
زندگــی در این مناطق هــر روز باکیفیت تر و 
الکچری تر می شود و در مقایسه با مناطق میانی 
و پایین پایتخت شرایط بهتری را در پیش دارند. 
وضعیت توسعه و بهبود شرایط زندگی در باالی 
شهر تهران آن قدر امیدوار کننده است که اگر 
تنها شــاخص ها این مناطق سنجیده می شد 
قطعا تهران رتبه بهتری در میان شهرهای جهان 
کسب می کرد. اگر خیابان آزادی را مبنایی برای 
دو قسمت کردن تهران در نظر بگیرم و میدان 
انقالب هم به عنوان نقطه میانی این نقشه بدانیم 
می توانیم به راحتی شــرایط بــاال و پایین را با 
یکدیگر مقایسه کنیم. در این وضعیت منطق 
باالیی میدان انقالب هر روز پیشرفت و مناطق 
پایینی میدان هر روز پس رفت می کنند. در ادامه 
شهروندان هم به همین ترتیب می توان تقسیم 
بندی کرد که یک دسته با کیفیت تر و یک دسته 

بی کیفیت تر زیر نام تهران زندگی می کنند.
وضیت اما تنها به اینجا ختم نمی شود. افزایش 
فاصلــه طبقاتی باعث شــده که خواســته ها، 
اولویت های اجتماعی و اقتصادی طبقات مختلف 
جامعه هم تغییر کند زیرا دیگر طبقات میانی 
جامعه نمی توانند نقش موثری در آگاهی بخشی 
و کم کردن فاصله طیف های مختلف جامعه را 
بر عهده داشــته باشد چون رفته رفته در حال 
ریزش و از بین رفتن هســتند. به همین دلیل 
جامعه ساکن در پایتخت ایران نمی تواند مخرج 
مشترکی برای خواسته های اجتماعی خود به 
دست بیاورد و تنها نقطه مشترک آنها آسمان 

باالی سرشان خواهد بود.
اگر ســری به شــبکه های اجتماعی هم بزنیم 
می بینیم که نوکیسه گری و عالقه به قرار گرفتن 
در طبقــات باالیی جامعه در بین شــهروندان 
افزایش پیدا کرده است و افراد سعی دارند با نشان 
دادن »وضعیت زندگی«، »سفرهای مسافرتی«، 
»مسکن«، »خودرو«، »موفقیت های تجاری« و 
...  خود را از طیف های دیگر جامعه جدا کنند. 
اگر چه شبکه های مجازی را نمی توان به عنوان 
شاخص های زندگی هفته نامه اکونومیست قرار 
داد ولی می   توانیم برای بهتر شناختن جامعه ای 
که هر روز خط کشی های طبقاتی آن پر رنگ تر 

می شود مراجعه کرد.

حذف طبقات متوسط نیروی محرک جامعه را خاموش می کند 
»امـان اهلل قرایی مقـدم«، جامعه شـناس و اسـتاد دانشـگاه در مورد 
خطـر حـذف جامعه متوسـط شـهری در ایـران و نزدیک شـدن این 
طیـف به طبقـات پایینی جامعه به خبرنگار »آرمـان امروز« می گوید: 
»طبقـه متوسـط به دلیـل »ذهنیـت«، »تحصیـالت« » سـلیقه های 
فرهنگـی«، »اقتصـادی«، »جایـگاه اجتماعـی و سیاسـی« می توانـد 
به نوعـی موتـور متحرک جامعه محسـوب شـوند کـه اگر ایـن موتور 
محـرک به هـر دلیلـی خامـوش و یـا از کار بیفتـد، می تـوان وضعیت 
چالش برانگیـزی را بـرای جامعـه پیش بینی کرد. یکـی از فاکتورهای 
اصلـی ایـن سـقوط اجتماعی مشـکالت اقتصادی اسـت کـه در حال 
حاضر طبقات میانی جامعه بیشـتر با آن دسـت به گریبان هسـتند.«
ایـن جامعه شـناس بـا تذکـری در ایـن خصـوص ادامـه می دهـد: 
»توجه داشـته باشـید که حذف این طبقات از چهره جامعه می تواند 
خطراتـی را بـرای امنیـت شـهرها به وجود بیـاورد که در آینـده برای 
حاکمیت مشـکالتی بـه وجود می آورد. در سـال های اخیـر با افزایش 
مشـکالت اقتصـادی کـه در حوزه هـای کارگـری بـه وجود آمـده در 
اصـالح جامعه شناسـی »خـرده طبقاتی« را بـه وجـود آورده که برای 
اعتـراض بـه وضعیت صنفی خـود تجمعاتی را برگـزار می کنند مانند 
آنچه در قالب تجمعات بازنشسـتگان، کارگران و ... مشـاهده می کنیم. 
رفته رفتـه ایـن ُخرده طبقـات در کنار هم قرار می گیرنـد و تعداد آنها 

هـم افزایـش پیدا می کنـد. به دلیل اینکه طبقات متوسـط جامعه هم 
رفته رفتـه بـه طیف های پایینـی جامعه اضافه می شـوند، آن قشـری 
کـه بایـد به عنـوان نیـروی آگاهی  بخـش جامعـه، طبقـات پایینی را 
بـا حقوق شـهروندی، حقـوق صنفی، حقوق سیاسـی و ... آشـنا کند 

نمی توانـد نقـش خود ایفـا کند زیـرا از بین رفته اسـت.«
قرایی مقـدم در مـورد وضعیـت طبقـات باالیـی جامعـه کـه در 
وضعیـت بهتـری از نظـر اقتصـادی و اجتماعـی قـرار دارنـد اضافـه 
می کنـد: »در ایـن خصـوص باید ابتدا بـه این موضوع اشـاره کنم که 
طیفـی از جامعـه که در طبقات باالیی جامعـه زندگی می کنند کمتر 
بـا آسـیب های اجتماعی برخـورد دارنـد و به دلیل اینکه از مشـکالت 
طبقـات پایینـی اطـالع دقیقـی ندارنـد . ایـن مشـکالت را لمـس 
نمی کننـد در بین شـهروندان معتـرض دیده نمی شـوند. این موضوع 
بـه راحتـی می تواند شـکاف به وجود آمده در جامعه را بیشـتر نشـان 
می دهـد و باتوجـه به اینکه سـرعت ریـزش طبقات متوسـط باوجود 
مشـکالت اقتصادی هر روز بیشـتر می شـود در آینده نزدیک شـاهد 
افزایـش شـکاف طبقاتـی در ایـران خواهیـم بـود و باتوجه بـه اینکه 
بسـیاری از مسـووالن کشـور تالش می کنند مشـکالت اقتصـادی را 
برطـرف کننـد می بینیم کـه قوانین و مصوبـات آنها مشـکلی را حل 

نکرده اسـت.«

گسل طبقاتی در باال و پایین تهران
»آرمانامروز«،درگفتوگوبایکجامعهشناسحذفطبقهمتوسطجامعهوپررنگشدنفاصلهطبقاتیرابررسیمیکند

شـرق  ریشـتری   6.۱ لـرزه  زمیـن  امـروز:  آرمـان 
گذاشـته  برجـای  را  بسـیاری  کشـته های  افغانسـتان، 
و در شـرایطی کـه مسـئوالن دولـت طالبـان قـادر بـه 
جمـع آوری همـه اجسـاد از زیـر آور نیسـتند، تـا روز 
گذشـته )جمعـه(  دسـت کم بیـش از سـه هـزار و ۵00 
کشـته و زخمی برجای گذاشـته اسـت. طبـق گفته های 
بـالل کریمی، سـخنگوی طالبان: »در اثـر این زمین لرزه 
در والیت هـای »پکتیـکا« و »خوسـت« ۱۵00 کشـته و 
بیـش از دو هـزار نفر زخمی شـده انـد.« به گفته ذبیح اهلل 
مجاهـد، سـخنگوی طالبان، قـدرت زمین لـرزه در والیت 
پکتیـکا بیـش از سـایر مناطـق بـوده ولـی گزارش هـا از 
واردآمـدن خسـارت جـدی بـه والیـت خوسـت و برخی 
از والیت هـای هم جـوار نیـز حکایـت دارد. مرکـز اروپایی 
لرزه نـگاری مدیترانـه )EMSC( در توییتـی آورده اسـت 
کـه در حدود ۱۱9 میلیون نفر در پاکسـتان، افغانسـتان 
و هنـد در شـعاع ۵00 کیلومتـری اطـراف کانـون زلزلـه 
آن را احسـاس کردنـد. همچنیـن مـأ هبـت ا...  رهبـر 
طالبـان نیز از جامعه جهانی درخواسـت کمک و ارسـال 
ایـن در حالـی  اسـت.  بشردوسـتانه کـرده  کمک هـای 
اسـت کـه دولـت طالبـان به دلیل مشـکالت اقتصـادی و 

تحریم هـا، در شـرایط اقتصـادی بـدی قـرار دارد و مردم 
ایـن کشـور در بی پناهـی به سـر می برند. در این شـرایط 
سـخت، دومیـن زلزله در یک هفته گذشـته برسـر مردم 
افغانسـتان، آوار شـد و زلزلـه بـرای دومین بـار در والیت 
پکتیـکا از مـردم قربانی گرفـت. سـخنگویان طالبان، در 
توییتـی نوشـت: »زلزلـه سـاعت ۱0:00 پیش از چاشـت 
جمعـه، ۳ تیرمـاه، یـک بـار دیگـر بخش هایـی از والیت 
پکتیـکا را تـکان داده اسـت.«  بـه گفته وثیـق، معلومات 
ابتدایـی حاکـی از آن اسـت کـه در ایـن رویـداد پنج تن 

جـان باختـه و ۱۱ تـن دیگـر زخـم برداشـته  اند.
 ارسال کمک از ایران 

در ایـن شـرایط شـهردار تهـران و محمدحسـن نامی، 
رئیـس سـازمان مدیریت بحـران کشـور از آمادگی برای 
کمـک بـه مـردم ایـن کشـور خبـرداده و هالل احمـر 
بـرای کمک بـه زلزلـه زدگان اطالعیـه ای صـادر کرد که 
براسـاس آن مـردم می تواننـد کمک هـای بشردوسـتانه 
خـود را به صـورت نقـدی و از طریـق شـماره حسـاب 
99999 و یا شـماره کارت 60۳7997۵۴۴999999 و یا 

کـد دسـتوری # ۱۱۲ * 7۳7 * واریـز کننـد. در همین 
راسـتا، رئیـس جمعیت هالل احمر شهرسـتان پاکدشـت 
گفـت: » در اسـتان تهـران چهـار پایـگاه امـداد و نجـات 
اقمـاری برخـوردار وجـود دارد کـه یکـی از بزرگتریـن 
آن ها در شهرسـتان پاکدشـت مستقر اسـت و در حوادث 
مختلـف، اقـالم دپو شـده در این پایگاه بـرای کمک های 
بشردوسـتانه، بـه مناطـق حادثه دیده ارسـال می شـود.« 
در ایـن شـرایط دبیـرکل جمعیـت هالل احمـر از اعـزام 
تیـم ۱۸ نفـره از امدادگـران ایـن جمعیت به افغانسـتان 
و بـرای کمـک بـه عملیـات امدادرسـانی به زلزلـه زدگان 
خبـر داد. یعقـوب سـلیمانی، پیـش از ایـن گفتـه بـود: 
بـا  تهـران  از  کـه  بشردوسـتانه  کمک هـای  »محمولـه 
هواپیماهای ارتش ارسـال می شـود، شـامل ۴00 دستگاه 
افغانسـتان  بـه  موکـت  تختـه   ۸00 و  امـدادی  چـادر 
اسـت. عـالوه بـر آن، محمولـه دیگـری نیـز از اسـتان 
سیستان وبلوچسـتان بـه صـورت زمینـی بـه افغانسـتان 
ارسـال می شـود کـه شـامل ۱۲00 تختـه موکـت، هزار 
بسـته غذایـی و 600 دسـتگاه چـادر امـدادی اسـت.« 

در ایـن شـرایط وزارت خارجـه پاکسـتان ضمـن اعـالم 
همـدردی با مـردم افغانسـتان به خاطر کشـته و زخمی 
شـدن صدهـا نفـر در زلزلـه روز چهارشـنبه این کشـور، 
اعـالم کـرد کـه اسـالم آباد کمک هـای بشردوسـتانه بـه 
همسـایه شـمالی خود ارسـال خواهد کرد. وزارت خارجه 
پاکسـتان اعالم کـرد: مقامات و سـازمان های خیریه این 
کشـور در تالش برای ارسـال کمک های بشردوسـتانه به 

همسـایه شـمالی خود هسـتند.

آرمـان امـروز: خریـد و فـروش سـالح در 
اشـتیاق  ولـی  اسـت  غیرقانونـی  مـا  کشـور 
شـهروندان بـرای خرید سـالح به خصـوص در 
شـبکه های اجتماعـی باعـث شـده اسـت کـه 
ایـن  افزایـش  از  بـرای جلوگیـری  حاکمیـت 
مبادلـه برنامه هـای جدیدی را بـرای برخورد با 
فروشـندگان در دسـتور کار قـرار بدهد. به نظر 
می آیـد کـه ایـن برنامه ریزی هـای پلیـس تنها 
به دلیـل افزایـش اسـتفاده از سـالح های تمـام 
اتوماتیـک در برخی از دعواهای خیابانی باشـد 
محسـوس  به صـورت  اخیـر  روزهـای  در  کـه 
کـه  می خـورد  به چشـم  آنهـا  از  به کارگیـری 
متاسـفانه در جریـان ایـن درگیری ها بسـیاری 
از شـهروندان عـادی جـان خـود را از دسـت 
شـبکه های  تاثیـرات  بـه  باتوجـه  می دهنـد. 
اجتماعـی، جرایـم اینترنتی به صـورت قارچی 
در حـال افزایـش اسـت و روزانـه روش هـا و 
بـرای  مجـازی  فضـای  در  جدیـدی  جرایـم 

»فـروش سـالح« بـه وجـود می آینـد.
بـا قوانیـن  مردمـی کـه آشـنایی دقیقـی 
ندارنـد تنهـا به دلیـل دفـاع از خـود و البتـه 
خریـد  بـه  اقـدام  شـخصی  امنیـت  افزایـش 
سـالح می کننـد و البتـه به این نکتـه هم باید 
اشـاره کنیـم که بسـیاری از »جرایم خشـن« 

هـم بـه کمک سـالح گـرم انجام می شـود که 
همیـن موضوع باعـث افزایش نگرانی ها شـده 
اسـت. شـهروندان بـدون اطـالع از قانـون و 
تنهـا به دلیل اینکـه می خواهند اسـلحه ای در 
اختیار داشـته باشـند، اقدام به ثبت سـفارش 
بـرای تهیه ایـن محصول خطرنـاک در فضای 
مجـازی می کننـد. بـرای این کار کافی اسـت 
تـا در شـبکه های مجـازی کلمـه اسـلحه را 
دنبـال کنیـد و در ادامـه خواهیـم دیـد کـه 
چـه صفحـات و کانال هـای متعـددی پیـش 
روی مان باز خواهد شـد و خرید سـالح چقدر 
آسـان اسـت. روش خریـد و فروش اسـلحه و 
فضـای  صفحـات  در  شـخصی  دفـاع  لـوازم 
مجـازی بـه نحوی اسـت که گرداننـدگان این 
کانال هـا در پسـت های جداگانـه عکس هـای 
سـال  مـدل،  قیمـت،  عـالوه  بـه  اسـلحه ها 
سـاخت و نـوع کالیبـر سـالح ها را بـه عـالوه 
کـد اسـلحه بـه نمایـش می گذارنـد و زیر هر 
پسـت و آدرس مجـازی خـود را بـه مخاطبان 
معرفـی می کننـد بـه جهـت اینکه مشـتریان 
جهـت سـفارش آن محصـول بـه آن آدرس 

مراجعـه کـرده و سـفارش خـود را بـا ارسـال 
کـد اسـلحه ثبـت کنند.

شبکه های مجازی و بازار خرید فروش
صفحـات خریـد و فـروش سـالح با انتشـار 
فـروش  جهـت  آمیـز  تحریـک  پسـت هایی 
عباراتـی  از  اسـتفاده  و  خـود  اسـلحه های 
ویـژه«  تخفیـف  بـا  سـالح  »فـروش  ماننـد 
اقـدام بـه جذب اشـخاص و فـروش تجهیزات 
ماننـد  اسـلحه ها  اکثـر  کـه  خـود می کننـد، 
کلت هـا«  »انـواع   ،»۳- »ژ  »کالشـینکف«، 
شـکاری«  غیـر  و  شـکاری  »سـالح های  و 
هسـتند. پـس از مشـاهده شـهروندان، آن هـا 
بـرای تهیـه سـالح بـه آدرس هـای اینترنتـی 
و  می کننـد  مراجعـه  صفحـات  در  موجـود 
از  حسـابی  شـماره  سـفارش  ثبـت  از  پـس 
سـوی گرداننـدگان کانال های فروش اسـلحه 
کـردن  وارد  بـا  و  می شـود  ارسـال  برایشـان 
اطالعـات بانکـی بـدون هیچ مشـکل حقوقی 
و قضایـی، پـول به حسـاب فروشـندگان واریز 

می شـود. 

در برخـی از مـوارد بـدون هیـچ مشـکلی 
سـفارش  سـالح  وجـه،  دریافـت  از  پـس 
ارسـال می شـود  بـرای متقاضـی  داده شـده 
به طـوری کـه گویـی می خواهیـد یک وسـیله 
افـراد  اینکـه  کنیـد.  خریـداری  الکترونیکـی 
سـالح را بـرای انجـام چـه امـوری خریـداری 
کننـد به تنهایـی موضـوع جداگانه اسـت ولی 
همیـن اشـتیاق از سـوی مـردم عـادی باعث 
شـده تـا کالهبـرداران اینترنتـی درگاه هـای 
تقلبـی بـرای سـودجویی بیشـتر ایجـاد  کنند 
ایـن  فـروش  و  خریـد  اینکـه  به دلیـل  کـه 
محصـول جـرم محسـوب می شـود متاسـفانه 
قضایـی  پیگیـری  نمی تواننـد  کاربـران 

انجام دهنـد.
انـدازی  راه  بـا  کالهبـرداران  از  برخـی   
اینکـه  بـدون  فـروش  و  خریـد  سـایت های 
اقدامـی  در  و  برسـانند  فـروش  بـه  سـالحی 
جدیـد بـدون تحویـل کاال بـه خریـدار سـعی 
در کالهبـرداری از کاربـران دارند و متقاضیان 
تهیـه سـالح پـس از درج اطالعـات خـود در 
سـایت های خریـد و فروش اسـلحه و پرداخت 

اینترنتـی وجـه، سـالحی تحویـل نمی گیرند.

برخورد با باندهای خرید و فروش سالح
»سـرهنگ سـعید راسـتی«، رییـس مرکـز 
عملیـات پلیـس امنیـت عمومـی پایتخـت در 
مـورد تازه تریـن خبرهـا در ایـن حـوزه گفتـه 
اسـت کـه پلیـس باندهـای مافیایـی فـروش 
سـالح را زیـر نظـر دارد و اقدامـات جدیدی در 
ایـن زمینـه انجام داده اسـت. او دربـاره اقدامات 
»طـرح  از  مرحلـه  اولیـن  در  امنیـت  پلیـس 
اقتـدار« کـه در سـال ۱۴0۱ انجام شـده اسـت 
اقتـدار یـک  می گویـد: »بـرای اجـرای طـرح 
هفتـه کارهـای اطالعاتـی را در خصـوص اراذل 
و اوبـاش و افـرادی کـه اقـدام بـه فروش سـالح 
می کننـد انجـام داده بودیم. در راسـتای اجرای 
ایـن عملیـات ۲بانـد قاچـاق سـالح و مهمـات 
منهدم شـدند و همچنیـن »۱۳0 عملیـات« را 
در مـدت ۴۸سـاعت انجام دادیم کـه در جریان 
این عملیـات »۲70 متهم« را دسـتگیر کردیم. 
ایـن افـراد غالبـا افـرادی هسـتند که شـرارت، 
درگیـری و مزاحمت داشـته اند. در این عملیات 
همچنیـن حـدود ۲0 بانـد منهدم شـد که این 
افـراد در بین اراذل و اوباش باهم شـبکه هایی را 

ایجـاد کـرده بودند دسـتگیر شـدند.«

افزایش خرید و به کارگیری سالح توسط شهروندان

آوار دومین زلزله بر سر افغانستان 

سیاوش پور علی / آرمان امروز

حوادث

بالیای طبیعی 



ادامه از صفحه یک

 فرصت ها و تهدیدهای 
سفر الوروف به ایران

»توافق کردیم که کارشناسان دو کشور در 
ارتباط با این ســند با یکدیگر رایزنی و گفت 
و گو کنند. ســندی که آینــده همکاری ها و 
شراکت اســتراتژیک دو کشور برای ۲۰ سال 

آینده را مشخص می کند«.
به گزارش خبرگزاری ها »سرگئی الورف« 
وزیر خارجه روســیه که به ایران ســفر کرده 
بود، ظهر روز پنجشــنبه در جریان کنفرانس 
مطبوعاتی مشترک با »حسین امیرعبدالهیان« 
وزیر امورخارجه ایران برگزار شــد در تشریح 
محورهای مورد گفت وگــوی خود با مقامات 
ایران از جمله رئیس جمهوری و وزیر امورخارجه 
ایران گفت: »روز گذشته گفت وگوهای خوبی 
با رئیس جمهور ایران داشــتم و امروز نیز به 
صــورت مفصل بــا امیرعبداللهیان گفت وگو 

کردم«.
وی افــزود: »در ارتباط با معاهده همکاری 
جامع بلنــد مدت و راهبردی دو کشــور در 
نشســت گفت و گو و رایزنی کردیم و توافق 
کردیم که کارشناسان دو کشــور در ارتباط 
با این ســند با یکدیگر رایزنــی و گفت و گو 
کنند. سندی که آینده همکاری ها و شراکت 
اســتراتژیک دو کشور برای ۲۰ سال آینده را 

مشخص می کند.«
الورف با اشــاره به دیدار با آیت اهلل رئیسی 
ادامــه داد: »به صورت مفصل درباره وضعیت 
فعلی در اوکراین گفت وگو و از ایران برای فهم 
درست ریشــه های این مشکل تشکر کردیم. 
غربی ها به ریاســت آمریکا تالش می کنند از 
اوکراین به عنوان مأمنــی برای ایجاد تهدید 
علیه خاک روســیه و مهار روســیه استفاده 

کنند.«
همین طــور در کنفرانس خبــری وزیران 
امورخارجــه ایران و روســیه امیر عبدالهیان 
وزیرامورخارجه ایران تاکید کرد: »طرف های 
مقابل به طور مشخص آمریکا و نماینده ارشد 
مذاکره کننده اتحادیه اروپا آقای بورول و مورا 
به تالش های خود برای بازگشت همه طرف ها 
به مذاکرات و ادامه مذاکرات ادامه می دهند. در 
ساعات گذشته هم آقای باقری مذاکره کننده 
ارشد ما و همکارانم در تماس مستمر با آقای 
مورا بوده اند. امیدوار هستیم بتوانیم در آینده 
نزدیک ریل مذاکرات را که در مســیر درست 
خود قرار دارد مجدداً بر روی ریل در جریان و 

حرکت نگه داریم.«
وی اضافه کرد: »مایل هستم همین جا یک 
بار دیگر تاکید کنم که جمهوری اسالمی ایران 
برای رســیدن به توافقی خوب، قوی و پایدار 
جدی است و ما مسیر دیپلماسی را که مسیر 
درســتی اســت ادامه خواهیم داد و بار دیگر 
آمریکا را به واقع بینی برای رسیدن به مرحله 

نهایی مذاکرات دعوت می کنیم.«
وزیــران امورخارجه ایران و روســیه بطور 
متناوب طی ماه های اخیر با هم دیدار و گفت 

پشت پرده آنچه »الوروف« در تهران گفت و شنید
تهران و مسکو به گفت وگوهایشان درباره سند همکاری استراتژیک 20سال آینده 

ادامه می دهند

رئیس جمهوری ترکیه کی از سخت ترین میزبانی های خود را تجربه کرد

اوضاع جهانی به کجا پیش می رود؟

؟؟؟؟

نگاه 

»محمد  بن سلمان« ولیعهد عربستان از همان 
بدو ورود خود به ترکیه، ژســت یک فاتح را به 
خود گرفت و وقتی با زیر پاگذاردن پروتکل های 
رایج حاضر به گفتن مرحبا عسکر نشد، جایگاه 

خود و میزبانش را به اردوغان تفهیم کرد.
به اعتقاد کارشناســان، منطقــه خاورمیانه 
شاهد ترسیم قطب بندی های راهبردی جدیدی 
هستند که با محوریت سعودی، اماراتی،  اسرائیلی 
در حال شکل گیری و همچون گذشته جنبه های 
اقتصــادی و امنیتی آن بــر دیگر بخش هایش 

چربش قابل توجهی دارند.
بسیاری از تحلیل گران اذعان دارند، اردوغان 
در شرایط بدی به محمد بن سلمان رسیده است 
به نحــوی که هیچ طرفی در خاورمیانه از تکاپو 
و حتی دســت و پا زدن هایش بــرای نجات از 
ورشکستگی اقتصادی و حتی امنیتی وسیاسی 
بی خبر نیست و هیچ رهبری در منطقه و جهان 
نیست که بخواهد در جایگاه فعلی اردوغان باشد.
رفتار خــارج از پروتکل محمد بن ســلمان 

در زمان ســان دیدن از گارد تشریفات ترکیه و 
نگاه های تحقیر آمیزش بــه اردوغان در مقابل 
دوربین رسانه ها، بیانگر شرایط وخیم مرد شماره 

یک ترکیه است.
با این حال اردوغان شــرایط بدتری را هم با 
اسرائیلی ها پشت سر گذاشته است زیرا از دیدگاه 
صاحبنظــران، وی چیزی جز نجــات اقتصاد 
ورشکسته ترکیه را پیش چشم خود نمی بیند، و 
با در پیش گرفتن این سیاست های کرنش گرانه و 
تسلیم پذیرانه تکاپوی آخر خود را می کند، شاید 
بتواند از این طریق مانع افزایش لجام گســیخته 
تورم و سقوط آزاد لیر در مقابل دالر و در نقطه 

پایانی این راه سقوط خود شود.
در چند روز اخیر رسانه های جهانی به سراغ 
هر مسئول یا کارشناس ترک می رفتند ترجیع 

بند اقتصاد را از آنها می شنیدند.
توافقنامه های امضا شده در بخش های انرژی، 
امنیت، بازرگانی، گردشگری و حتی درمانی نیز 
رگه های پررنگی از اقتصاد در آن دیده می شود. 

پررنگی این تیتر در بازگشت متواضعانه وارث تاج 
و تخت عثمانی به تل آویو هم قابل مشاهده است، 
تالش هایی که حتی به قیمــت بازی در زمین 
اســرائیل و همراهی با ســناریوهای تخیلی آن 
هم انجام شد، اما همچنان کرشمه های تل آویو 
را در مقابل خواسته های اقتصادی آنکارا به ویژه 
میزبانی از خط لوله گاز اسرائیل مشاهده می کند.
همزمانی تبرئه شــدن محمد بن ســلمان و 
دولت عربستان از قتل مشهود و سند و مدرک 
جمال خاشقجی در خاک ترکیه با متهم شدن 
ایران به تالش برای سوء قصد به جان اسرائیلی ها 

هم خود امری قابل تامل است.
اینکه فردی با وجود محکوم شــدن توسط 
یــک دادگاه ترکیه و اثبات ارتکاب قتل عمد به 
دســتور او آن هم با ارائه ســند و مدرک بتواند 
ناگهان حکم برائت گرفته و مورد استقبال رئیس 
جمهــور ترکیه قرار بگیــرد و در عین حال در 
همان برهه زمانی شهروندان کشور دیگری که 
اتفاقا با عربستان ســعودی و صد البته اسرائیل 

خصومت دارنــد، به اتهام تعقیب و برنامه ریزی 
برای سوءقصد به جان اسرائیلی ها دستگیر شوند، 

چیزی فراتر از یک تصادف زمانی است.
میزبانی شــبه همزمان از ولیعهد عربستان و 
وزیر امورخارجه اســرائیل نیز یکی دیگر از آن 
تصادف های زمانی اردوغانی اســت که به طور 

حتم نیازمند نگاه موشکافانه تری دارد.
به هر شکل مدتهاست که اردوغان شکل گیری 
ائتالف جدیدی را در منطقه شاهد است، ائتالفی 
که ظاهرا کســی او را در قــد و قواره حضور در 
آن نمی بیند، از اینرو با دویدن در کنار برخی و 

ستایش و کف زدن برای برخی دیگر از بازیگران 
آن سعی در یافتن جایی برای خود در این بازی 
دارد، زیرا خوب می داند دیگر برگ برنده ای برای 
نجات خــود از گردابی که در آن گرفتار شــده 
ندارد، گردابی که مشــکالت اقتصادی بخشی 
از آن بــوده و تا چنــدی دیگر تبعات رفتارهای 

امنیتی اش هم گریبانش را خواهد گرفت.
گرچه هنوز مشــخص نیســت بازی توافق 
ابراهیــم و فازهای بعدی آن هــم بتواند برای 
بازیگرانش دســت آوردهای آنچنانی به همراه 

داشته باشد.

جنگ ســوم جهانــی در راه اســت؟ این 
پرسشــی است که ذهن غالب مردم جهان را 
به خود مشــغول کرده است. جنگ روسیه و 
اوکراین و دکترین پوتین تمام معادالت نظم 
نوین جهانی را زیر ســؤال برده؛ به طوری که 
اگر این جنگ تاحدود  دو ســال دیگر ادامه 
پیدا کند که احتمال آن زیاد است، جغرافیای 

دنیا به هم خواهد ریخت.
در این بین اما نقطه ای در روی کره زمین 
هست که اهمیت بســزایی در ادامه یا روند 
توقف جنگ ایفا می کند؛» کالینینگراد«.  این 
استان روسیه به مرکزیت شهر کالینینگراد با 
حدود یک میلیون جمعیت بخشــی جدا از 
خاک اصلی روسیه است که در میان لهستان 
و لیتوانی در ساحل دریای بالتیک در شمال 
اروپا قرار دارد. ایــن منطقه ۳۰۰ کیلومتر با 

خاک روسیه و ۱۲۰۰ کیلومتر با مسکو فاصله 
دارد. کالینینگراد تنها مرز مشــترک روسیه 
با آب های گرم و آزاد دنیاســت که توســط 
همسایگان اروپایی و عضو ناتو و اتحادیه اروپا 

احاطه شده است.
جالب اســت بدانید این شــهر قباًل مرکز 
پروس شــرقی بودوســپس به تصرف آلمان 
درآمد و پس از جنگ جهانی دوم با طراحی 
نقشه جدید اروپا تحت کنترل اتحاد جماهیر 
شــوروی قرارگرفت.با فروپاشــی شــوروی 
همچنان در کنترل روسیه باقی ماند. در حال 
حاضر ناوگان بالتیک نیروی دریایی روســیه 
در این بندر قرار دارد.  مردم این بخش اکنون 
از سوی کشورهای اروپایی بخصوص لیتوانی 
تحریم شــده اندو محدودیت های تحریمی 
آنان را از سرزمین اصلی خود دور کرده است. 

 وخامــت اوضــاع پیــش رو از این جهت 
بسیارجدی اســت که روسیه عالوه بر اینکه 
از دسترســی به آبهای گــرم از طریق بندر 
کالینینگــراد محروم اســت، بلکــه به دلیل 
محاصره این شهر توسط همسایه های اروپایی 
خود، در خدمات رســانی به شهروندانش نیز 
دچار مشــکالت عدیده ای شــده اســت. از 
سویی براساس  قوانین ناتو در صورتی که به 
یکی از کشورهای عضو ناتو حمله ای صورت 
بگیرد، حمله به کل ناتو تلقی شــده و دیگر 
اعضاءآن می تواننددر برابر کشــور متخاصم 
بایســتند. این مهم به ظاهر دســت روسیه 
را بســته اما با ادامه  روند تحریم ها روســیه 
مجبور به  اقدام متقابل هست که این خود باز 
دامنــه تحریم ها ی ناتو در قبال کالینینگراد 
را شــدت می بخشد و در نهایت ممکن است 

اقدامات نظامی روسیه منتج از آن بشود. در 
این بین در نگاهی واقع بینانه، آنانی که امید 
به ضعف توان اقتصادی روسیه دارند وبا این 
امید منتظر شکســت آن هستند، باید توجه 
کنند که روســیه دارای دو ثلث بزرگ انرژی 

های دنیا یعنی نفت و گندم است. 
ادامه جنگ بیش از آنکه روسیه را متضرر 
کنــد، اوضاع را برای وارد کننده های این دو 
انرژی وخیم تر  خواهد کرد. طوالنی تر شدن 
جنگ، اروپائیان را بیشــتر از روس ها تحت 
تأثیــر قرار خواهد داد. وامــا مهمترین اتفاق 
پیش رو با ادامه جنگ اوکراین و روســیه قد 
علم کردن راست های افراطی در جای جای 
اروپا خواهد بود. تا یکســال و اندی انتخابات 

پارلمانی اروپا انجام خواهد شد.
 با ادامه جنگ حکومت های اروپایی ضعیف 

خواهند شــد در نتیجه راست گرایان فرصت 
بیشــتری برای ابراز عقیــده پیدا می کنندو 
ممکن اســت آراء اکثریت را بدســت آورندو 
دور از ذهن نیســت که نقشــه ی فرسایشی 
کردن جنگ از ســوی پوتین رسیدن به این 

هدف باشد.
چشم انداز آینده اروپا در صورت به قدرت 
رسیدت راست گرایان افراطی  بسیار تاریک 
و مبهم خواهد بــود و می توان گفت پوتین 
هدفی جز این نــدارد. در حال حاضر قیمت 
انرژی در اروپا بشــدت بــاال رفته و همچنان 

افزایشی خواهد بود.
 هفته های پیش رو بــا افزایش محاصره 
اقتصادی کالینینگراد وقایع مهمی در منطقه 
رقم خواهد خورد که به نفع طرف های درگیر 

اروپایی نخواهد بود.

تکبر بن سلمان؛ کرنش اردوغان 

کالینینگراد سرنوشت جنگ اوکراین را رقم می زند

 به صورت کلی توسعه 
روابط با هر کشــوری در 
تواند  می  ســطح جهان 
مثبت باشد و برای کشور 
منافعــی درپی داشــته 
باشد. آن چه که در این 
میان حائز اهمیت است، 
ماهیت منافع روســیه و ایران است که باید 
مورد بررســی قرار گیرد. امروز دو کشــور 
در یک وضعیت مشــترک قرار گرفته و در 
خصومت سیاســی با غرب هستند و همین 
امر سبب شــده تا بعضا منافع مشترکی نیز 
داشته باشند. این منافع مشترک مشخصا به 
صورت موقتی ایجاد شده و باید توجه داشت 
که آیا در بلندمدت نیز روسیه با ایران منافع 
مشترکی دارد و آیا اساسا تسهیلگر در زمینه 
احیای برجام خواهند بود یا خیر. مهم ترین 
تهدیدی که امروز روســیه مــی تواند برای 
ایران داته باشــد و تجربه تلخ تاریخی آن را 
نیز چشــید ایم این است که در صورتی که 
بار دیگر روابط روســیه با غرب رو به آرامی 
رفت، ایران وجه المصالحه طرفین نباشــد. 
در دو سه قرن گذشــته چندین بار روسیه 
با غرب کنــار آمده و در ایــن میان منافع 
ایران قربانی شــده است. مشخصا الوروف با 
پیشــنهادات اقتصادی و سیاسی خاصی به 
تهران آمده اســت که باید در خصوص آن 
ها توجه ویژه داشــت. امروز ایران و روسیه 
ندارند  قدرتمندی  مکمل  اقتصاد  هیچکدام 
و بیشــتر تولیدکننده مواد اولیه هستند و 
همین امر سبب شده تا در حوزه هایی مانند 
انرژی نیز رقیب یکدیگر شــویم. طبیعتا در 
چنین فضایی باید هوشــیار بــود تا ایران 
قربانی یک بازی دیگر نشــود زیرا در حوزه 
صنعتی روسیه هیچگاه یک بازار جذاب و با 
کیفیت نداشته و شاید بهتر است تا ایران در 
این حوزه با سایر قطب های جهانی همکاری 
کند. با این وجود روســیه نیز ظرفیت های 
بزرگی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و 
اساســا بر همین مبنی عنوان می شود که 
توسعه روابط با هر کشوری می تواند مفید 
باشد. مشخصا مهم ترین ظرفیت روسیه که 
در این وضعیت اقتصــادی می تواند کمک 
کننده به ایران باشد، بازار صادرات و واردات 
بزرگ کشاورزی روسیه است به خصوص این 
که روسیه در تولید محصوالت استراتژیکی 
نظیر گندم، یک قطب جهانی محسوب می 
شــود. این که ایران نمی تواند امروز از این 
فرصت ها اســتفاده کند و تهدیدهای بالقوه 
را از خود دور کند ریشــه در یک مشــکل 
اساسی در سیاست خارجی ایران دارد و آن 
این است که سیاست خارجی ایران متوازن 
و همــه جانبه نیســت. در میدانی که چند 
قدرت بزرگ تر حضور دارند و با اهرم های 
فشــار خود عرصه را مدیریت می کنند، اگر 
صرفا با یک طــرف این صحنه گردانی وارد 
رابطه شــویم، قطعا منافع کشور بزودی به 
خطر می افتد. پیش از وقوع انقالب اسالمی 
نیز این تهدید گریبان کشــور را گرفته بود 
و ایــن نقد وجود داشــت که بــه چه علت 
حکومــت با طرف غربی علیه شــرق متحد 
شده اســت. باید توجه داشت که در روابط 
بین الملل هیچ دوســتی و دشــمنی پایدار 
نیست و همه طرف ها به دنبال منافع خود 
هستند. مشخصا روسیه در سال های اخیر 
یک نگاه باال به پایین به ایران داشته و حتی 
در برجام و صــادرات گاز ایران به اروپا نیز 
کارشــکنی کرده اند اما امروز بواسطه این 
که تحت فشــار غرب قرار گرفته اند، تمایل 
دارند تا بیشــتر با ایران همکاری کنند. این 
که رقابت ایران و روســیه در عرصه انرژی 
و ژئوپولتیک نادیده گرفته شــود مشــخصا 
بــزرگ ترین ضربه را به مــا وارد می کند. 
امروز اگر ایران می خواهد با روســیه روابط 
خوبی داشته باشد، قطعا باید با دیگر رقبای 
روســیه یعنی غرب نیز رابطه خوبی داشته 
باشــد تا بتواند توازن برقــرار کند. برقراری 
یک طرفه رابطه با شرق مشخصا یک اشتباه 
بزرگ برای ایران اســت که می تواند تبعات 
جبران ناپذیری داشته باشد و مشخصا این 
بزرگ ترین تهدید ســفر الوروف به تهران 
اســت که باید مورد توجه قرار گیرد. پیش 
از انقالب اســالمی به وضوح شــاهد بودیم 
که به علت همین اشــتباه اســتراتژیک و 
برقــراری یک جانبه رابطه با غرب، کشــور 
توســط شــوروی ناامن شــده بود و هر از 
گاهی گروه های تــوده و جدایی طلبان در 
کردستان، آذربایجان و بلوچستان دست به 

تجزیه طلبی می زدند. 
امروز نیــز اگر بیش از اندازه به روســیه 
نزدیک شــویم، غرب نیز به ســمت ناامن 
کردن ایــران پیش خواهد رفت. امروز ایران 
یک قدرت متوسط در عرصه جهانی است و 
به همین علت باید با قدرت های بزرگ تر از 

خود یک رابطه متوازن برقرار کند.
*مدیرکل پیشین 
وزارت امور خارجه
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قاسم  محبعلی

اهمیت سفر سرگئی الوروف به تهران 
در بحبوحه جنگ  اوکراین ، مواردی 

است که در خبرهای رسمی به آن  اشاره 
نشده است.

این سفر برای تهران اهمیت باالیی دارد 
و می تواند آنرا حمل بر حمایت سیاسی 

و استراتژیک روسیه در مذاکرات 
هسته ای کند

و گو داشــته اند. حتی اگر دیدار حضوری هم 
میسر نشده، مکالمات تلفنی داشته اند. سال 
گذشته هم رئیس جمهوری ایران نیز سفری 
به مســکو داشت که با والدیمیر پوتین رئیس 
جمهور فدراســیون روسیه دیدار و گفت و گو 
کرد. البته پوتین نیز در ســال های زمامداری 
خود سه سفر به ایران داشته است. اگرچه سفر 
او به ایران به دالیل اعالم نشده هیچگاه بیشتر 

از ۲4ساعت نبوده است.
نگاهی به گذشــته روابط ایران و روســیه، 
حداقل در ســه دهه گذشــته نشان می دهد 
که روابط دو کشــور همواره رو به بهبود بوده 
است. بنابراین سفر الورف به ایران مطلب تازه 
و عجیبی نیست و می تواند در راستای روابط 

گرم دو کشور امری عادی تلقی شود.
در عین حال ســفر الورف به تهران یکی از 
مهم ترین اخبار سیاســی و بین المللی هفته 
گذشته بود. در حقیقت سفر وزیر امورخارجه 
یک ابرقدرت سیاسی و نظامی به ایران همواره 
از جوانــب متعددی می تواند اهمیت داشــته 
باشــد. خصوصا اینکه روسیه در حال جنگ با 
اوکراین است و قطعا وقت وزیر خارجه آن در 

شرایط کنونی باید بسیار ذی قیمت باشد.
واقعیت دنیای سیاست و روابط بین الملل 

اینست که خبرهای اصلی پشت درهای بسته 
و اتاق های مذاکره گفته می شود. شاید بخشی 
از آن در قالب خبر یا مصاحبه منتشر گردد، اما 
اصلــی ترین و مهم ترین بخش های آن هرگز 
به رســانه ها و افکار عمومی منتقل نمی شود. 

حتی شاید نیت و هدف واقعی دیدارها نیز چیز 
دیگری باشد و مطالب دیگری عنوان شود.

به هرصورت با اینکه الورف گفته است: »در 
ارتباط با معاهده همکاری جامع بلند مدت و 
راهبردی دو کشور در نشست امروز گفت و گو 
و رایزنی کردیم و توافق کردیم که کارشناسان 
دو کشــور در ارتباط با این ســند با یکدیگر 

رایزنی و گفت و گو کنند. ســندی که آینده 
همکاری ها و شراکت اســتراتژیک دو کشور 
برای ۲۰ ســال آینده را مشخص می کند.« و 
البته این امر بســیار مهم بنظر می رسد، بعید 
اســت وزیر خارجه روسیه درحال جنگ برای 
تاکید بر شروع مذاکرات کارشناسان دو کشور 

به تهران سفر کرده باشد.
از سوی دیگر این سفر برای تهران اهمیت 
باالیی دارد و می توانــد آنرا حمل بر حمایت 
سیاسی و اســتراتژیک روســیه در مذاکرات 
هسته ای کند. ولی باز هم این حمایت که قبال 
بارها مطرح شــده، آنقدر جدید و مهم نیست 
که وزیر امورخارجه روسیه را به تهران بکشاند. 
قطعا جمهوری اسالمی ایران و روسیه هم 
اکنون در ســوریه و موارد متعددی در مقابل 
غرب منافع مشترکی دارند که هماهنگی آنها 
اهمیت آن بسیار بیشتر از عناوین مطرح شده 
در کنفرانــس خبری وزیــران امورخارجه دو 

کشور است. 
اما دو نکتــه مهم را همواره در سیاســت 
خارجی کشورها خصوصا در عصر حاضر باید  
مدنظر داشت. اول اینکه در دنیای چند قطبی 
و متکثــر کنونی نباید تک محور بود. واقعیت 
آنست که بسیاری از ناظران آگاه و کارشناسان 

سیاســت خارجی ایران معتقدند که ما هنوز 
یک استراتژی متعادل جامع و مشخص برای 
رفتار در سیاســت خارجی نداریم. حســین 
موســویان طی مصاحبه با خبرگزاری برنا در 
زمســتان ۱۳99 به این مطلب اشــاره کرد و 
گفت که ما باید یک استراتژی مشخص برای 
سیاست خارجی متعادل تنظیم کنیم. در غیر 
این صورت کشــورهای جهان بــه ما اعتماد 
نخواهنــد کرد. او به گفت و گوی خود با یک 
دیپلمات ارشد هندی اشاره کرده بود که گفته 
بود؛ اگر روابط شما با غرب خوب شود، فورا ما 
را در آسیا فراموش می کنید، بنابراین ما چکونه 

به شما اعتماد کنیم؟
نکته دیگر اینکه روسیه و فرانسه در تاریخ 
دیپلماســی دنیا همواره به کشورهایی شهره 
هستند که تا پایان هیچ تعهد و پیمانی وفادار 
نبوده اند. روس ها همان روس های چند قرن 
قبل هستند اگر چه ممکن است نوع حکومت 
یا نام مقامات آنها عوض شده باشد؛ زیرا منافع 
آنها تغییر نکرده است. ضمن این که اگر امروز 
بــه ما روی خوش نشــان می دهند یا بخاطر 
شــرایط جنگ سرد آنها با غرب و آمریکاست 
که شکل و شرایطی متفاوتی از قرن گذشته 
دارد، یا بخاطر وضعیت کنونی جنگ اوکراین 
است. رسانه ها هنوز فراموش نکرده اند که در 
آغاز جنگ اوکراین، نماینده روســیه در وین 
برای مذاکــرات برجام گفته بــود فعال برای 

مسکو موضوعات مهم تر از برجام هست. 
حتــی روز جمعه ۲7 اردیبهشــت ۱4۰۱ 
میخائیــل اولیانوف در توئیت خود نوشــت: 
»روســیه در حال حاضر نمی تواند از ظرفیت 
خود بــرای کمک به حصــول توافق در وین 
استفاده کند.« همین طور حشمت اله فالحت 
پیشه رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی ۱6 
اسفند ۱4۰۰ به رویداد ۲4 گفته بود: »وقتی 
اولیانوف مشــروعیت خود را در وین از دست 
داد، خود الوروف رســما ورود کرد و شرطی 
تحت عنــوان تضمین های آمریکا برای روابط 
ایران و روســیه گذاشت که در واقع یک منع 
جدیدی را در برجام ایجاد کردند.« ولی الورف 
پنج شنبه گذشته در تهران می گوید برجام باید 

بدون کم و کاست اجرا شود.
 ضمن اینکه از ارتباط ما با روسیه، مسکو تا 
کنون بیشتر منتفع شده است تا تهران. حداقل 
در همکاری های هسته ای اینگونه بوده. زیرا 
به گفته رجب صفراف اگر تالش هســته ای 
ایران نبود صنایع اتمی روســیه ورشکسته و 

نابود شده بود.
بهرصورت سفر وزیر امورخارجه روسیه به 
تهران قطعا مهم بوده و رویداد سیاســی قابل 
توجهی اســت. زیرا برای روس ها در شرایط 
کنونی وقت طالست و بی دلیل دیپلمات های 
آنها سفر نمی کنند. اما باید برای کشف  دالیل 
و محورهای سفر الورف به تهران صبر کرد تا 

عماد حسینی

گلناز پناهی



مستطیل سبز ادامه از صفحه یک

 تیم ملی فوتبال 
وعبور از چالش های پیش رو

نبی؛ نخستین کاندیدای رسمی 
ریاست فدراسیون فوتبال

آرمان امروز:  تیــم ملی والیبال ایران در 
دومین دیــدار خود از هفته دوم لیگ ملت ها 
امریکا را در سه ست شکست داد تا باخت به 

بلغارستان را به فراموشی بسپارد . 
تیم ملی والیبال این بازی را با نتایج ۲۵ بر 
۱۸، ۲۹ بر۲۷ و ۲۷ بر ۲۵ به سود خود پایان 
داد تا اولین شکست را به تیم امریکا تحمیل 
کند . تیم ملی ایران تا قبل از این دیدار دو برد 
و سه باخت داشت و با این پیروزی تا اینجای 
کار  سه برد و سه باخت را ثبت کرده است.  

امیرحسین توخته، محمدطاهر وادی، امین 
اســماعیل نژاد، میالد عبادی پور، امیرحسین 
اسفندیار، مهدی جلوه و محمدرضا حضرت پور 
ترکیب ابتدایی تیم ملــی در این دیدار بود. 

آخرین دیدار تیم ملی والیبال در هفته دوم از 
ساعت ۱۵ امروز برابر کانادا برگزار خواهد شد . 

اسماعیل نژاد، امتیازآورترین بازیکن 
قطرپاســور تیم ملی ایران امتیازآورترین 
بازیکن دیدار ایران و آمریکا در هفته دوم لیگ 

ملت های والیبال شد.
به گزارش ایسنا، تیم ملی والیبال ایران در 
دومین دیدار خود از هفته دوم رقابت های لیگ 
ملت ها از ســاعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه پنجشنبه 
شــب، دوم تیر مقابل آمریکا به میدان رفت و 
با حساب ســه بر صفر )۲۵ بر ۱۸، ۲۹ بر۲۷ 
و ۲۷ بر ۲۵( پیروز شــد. در پایان این  دیدار 
امین اســماعیل نژاد، پاسور تیم ملی با کسب 

۲۰ امتیاز، امتیازآورترین بازیکن زمین شد.  
میالد عبادی پور، کاپیتان تیم ملی ایران هم 
با کسب ۱۵ امتیاز، دیگر بازیکن امتیازآور این 

دیدار بود.  

عطایی: تحت فشار بودیم
بهروزعطایی سرمربی تیم ملی والیبال پس 
از پیروزی بر آمریکا اظهار کرد: خدا را شاکرم 
که بازیکنان مزد تالش شان را گرفتند. بعد از 
چند باخت فشــار زیادی را تحمل کردیم که 

این موضوع به دلیل تجربه کم بازیکنان بود.
وی افزود: امروز بازیکنان توانستند کیفیت 
خوبی را ازخودشــان نشان دهند و در شرایط 
سخت موفق شــدند به پیروزی برسند. البته 

اتفاق خاصی رخ نداده. به هر حال مســابقات 
طوالنی و ســخت اســت و یکی از بازی هایی 
را کــه باید انجــام می دادیم و بــه موفقیت 

می رسیدیم را پشت سر گذاشتیم.

باخت به برزیل 
تیم ملی والیبال شــب گذشته برابر برزیل 
تن به شکست داد. تیم ملی والیبال ایران در 
ســومین دیدار خود در چارچوب رقابت های 
هفته دوم لیگ ملت ها با حساب سه بر صفر 
)۳۰ بــر ۲۸، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۱۹( نتیجه را 
به برزیل واگذار کرد. این چهارمین شکســت 
ایران در مجموع هفت مسابقه ای است که در 

لیگ ملت های ۲۰۲۲ انجام داده است.  

آمریکا  بر   ایران  ارزشمند  پیروزی 
آخرین بازی تیم ملی والیبال ایران در چارچوب هفته دوم عصر امروز برابر کانادا برگزار می شود 

 چراغ سبز نکونام 
برای جذب کاپیتان استقالل 

توافق سعید صادقی 
با پرسپولیس  

منطقه زون

چهارشــنبه شــب خبــری روی خروجی 
خبرگزاری هــا قرارگرفت کــه باعث تعجب و 
تاسف بسیارشــد. نه ازبابت اینکه چرا رییس 
فدراسیون کشتی برای دریافت بودجه الزم با 
معاون قهرمانــی وزارت ورزش دچار درگیری 
لفظی شــده اســت، بلکه ازبابت نوع ادبیات 
قهرمان اســبق کشتی جهان و المپیک و فرد 
تحصیلکرده ورزش که قطعا درشان موقعیت 
اجتماعی و ورزشی علیرضا دبیرنیست. به آنچه 
بین دبیرو سید محمد پوالدگرمعاون قهرمانی 
وزارت ورزش گذشته دقت کنید. با این توضیح 
که وقتی پوالدگر به دبیر می گوید که با توجه 
به اختصــاص بودجه ۷۰ میلیــارد تومانی به 
فدراسیون کشتی، وزارت ورزش بودجه دیگری 
را برای کشتی در نظر نمی گیرد، دبیر از کوره 

در رفته و چنین واکنش نشان می دهد :
»حاج آقا من را گرفته ای؟ من دیگر چطور 
باید صحبت کنم و به شــما توضیح بدهم که 
این مبلغ ۷۰ میلیارد تومان ارتباطی به بودجه 
وزارت ورزش ندارد؟ مگر من بیکارم که ۳ساعت 

اینجا بنشــینم،گزارش بدهم و باز شما حرف 
خودت را بزنی؟

»... مگر شما که هستید که بخواهید برای 
کشــتی تصمیم بگیرید. اگرمی خواهید من را 
بردارید اما تا روزی که هستم اجازه نمی دهم تو 

و امثال تو برای کشتی تصمیم بگیرید.«
پوالدگر در پاسخ می گوید: من معاون وزیرم، 
دبیرمی گوید هرکه می خواهی باش، تو کارمند 
دولت هستی و وظیفه داری حق کشتی را بدهی. 
دبیر در این جلسه از امضای تفاهم نامه خودداری 
مــی کند و خطاب به معاون وزیر می گوید: من 
دیگر هیچ کاری با شما ندارم و از این به بعد کارم 
فقط با وزیر ورزش خواهد بود. من سر کشتی با 
هیچ کس تعارف ندارم و به کشتی نیامده ام تا 
اجازه بدهم حق کشتی را کسی ضایع کند. این 
جلسه در نهایت با باال گرفتن تنش میان دبیر 
و پوالدگر به درگیری لفظی کشیده می شود و 

بدون نتیجه به پایان می رسد.
آنچه مسلم اســت اینکه علیرضا دبیر برای 
بهبود شرایط کشتی و توسعه امکانات آن کمر 

همت بسته ، کار قابل تقدیری است، اما بی شک 
ادبیات گفتاری او زیبنده قهرمان تحصیلکرده 
ای چون او نیست.اینکه معاون قهرمانی ورزش 
چند بار »تو« خطاب شود و و به نوعی به وی 
گفته شــود که دیگر با اوکاری نخواهد داشت 
و کارهایش را مســتقیم با وزیر ورزش حل و 
فصل می ســازد، کاری سازمانی و تشکیالتی 
نیست.  نکته جالب توجه این است که علیرضا 
دبیر درهمین جلسه اعالم می کند که ریالی از 
بابت بودجه ۷۰ میلیارد تومانی مجلس دریافت 
نکرده، اما بعد که از سوی وزارت ورزش اعالم 

می شود؛ ازابتدای سال مبلغ 4/۵ میلیارد تومان 
به فدراسیون کشتی پرداخت شده، فدراسیون 
طی اطالعیــه ای اعالم می کند که این مبلغ 
از ردیف بودجه مجلس است و ربطی به وزارت 
ورزش ندارد! بطور طبیعی این جدل لفظی به 
سود کشتی ایران نیســت و علیرضا دبیر که 
مجدانه کوشیده است بودجه کشتی را افزایش 
داده و ازراه های مختلف به توســعه امکانات و 
تجهیزات این رشــته مدال آور بپردازد، باید از 
خود سعه صدر بیشتری به خرج داده و زود از 

کوره در نرود.    

آقای دبیر! این ادبیات در شان شما نیست 

سرمربی تیم فوتبال فوالد گفت در صورتی 
که وریا غفوری با اســتقالل به توافق نرســد، 

دوست دارم در فوالد بازی کنم.
جواد نکونام ســرمربی تیم فوتبال فوالد در 
خصوص جذب احتمالی وریــا غفوری اظهار 
داشت: غفوری یکی از بهترین بازیکنان فوتبال 
ایران است و هر تیمی دوست دارد این بازیکن 
را در اختیار داشته باشد و فوالد هم از این قاعده 

مستثنی نیست.
سرمربی فوالد افزود: شخصاً با وریا صحبت 
کردم، او خیلی اســتقاللی است و دوست دارم 
دروهله اول با استقالل به توافق برسد ودر تیمی 
که به آن قلبا عالقه دارد بازی کند. اما اگر این 
فرصت برای او فراهم نشد عالقمند هستم که 
وریــا را در فوالد به خدمت بگیرم و در کنارهم 

کار کنیم.
نکونام تصریح کــرد: البته جذب احتمالی 
غفوری به منزله عبور از مهدی شیری نیست و 
اگرغفوری به تیم ما اضافه شود، همچنان مهدی 

شیری را هم خواهیم داشت.
گفتنی است وضعیت وریا غفوری برای ماندن 
یا جدایی نامشخص است و خود او برغم آنکه 
اعالم کرده دوست دارد در استقالل به فوتبالش 
ادامه دهد، اما از ســوی مسئوالن باشگاه چراغ 

سبزی دریافت نکرده است .

 ورزش ســه نوشت : سعید صادقی که بعنوان 
برترین پاسور و گلســاز فصل گذشته لیگ برتر 
نقل و انتقاالت پر ســر و صدایی را دنبال می کرد 
و با درخواست جذب تیم های لیگ برتری مواجه 
شده بود، در نهایت با پرسپولیس به توافق نهایی 
دست یافت و در فصل آتی با پیراهن این تیم به 
میدان خواهد رفت. در حالی که گفته می شــد 
زمزمه نگرانی این بازیکن بابت ترافیک خط میانی 
پرســپولیس و احتمال نیمکت نشــینی و البته 
درخواست وی برای دریافت بخشی از قراردادش 
از جمله موانعی بود که در مسیر مذاکرات طرفین 
شــایعه شده بود. به واســطه این موضوع جدایی 
احســان پهلوان در پرسپولیس شکل گرفت که 
گمانه زنــی برای روند مثبت مذاکرات با ســعید 
صادقی محسوب می شد. اما در شرایطی که حتی 
نزدیکان باشگاه پرسپولیس از توافق نهایی با این 
بازیکن در چهارشنبه شب خبر می دادند، ناگهان 
ورق برگشــت و مدعی شــدند که وی به توافق 
نهایی نرســیده و حتی در حال تغییر مســیر به 
سمت استقالل است. اما اکنون با پایان مذاکرات 
طرفین، سعید صادقی به توافق نهایی و کلی با 
باشگاه پرسپولیس رسیده و امروز با حضور در 
تهران به طور رسمی با این باشگاه قرارداد خواهد 
بســت تا ماجرای رقابت نقل و انتقاالتی بین 
درویش و آجورلو به سود پرسپولیس پایان یابد.

بــا انگلیــس و امریکا 
را متوجــه خــود دیده و 
از دیگر ســو بــی ثباتی 
راس  در  مــدیــریـــتی 
فدراســیون فوتبال باعث 
شده تا با سایه ای از تردید 
و دودلی مهیای حضور در 
میدانی شــویم که هزاری هم بخواهیم آن را 
یک رویدادطبیعی جلوه دهیم ،حساسیت های 
خاص خود را دارد و فارغ از انتظارات مردمی و 

نگاه سیاسی موجود نیست. 
به این دو عامل که البته با مورد اول نیز بی 
ارتباط نیست باید بحث تحریم ها را اضافه کرد.   
تحریم هایی که دامنه اش  مستطیل سبز را نیز 
در بر گرفتــه تا تیم ملی برای انجام بازی های 
تدارکاتی و دوستانه با محدودیت مواجه باشد. 

همه اینها در شــرایطی اســت که فلسفه 
اصلــی ورزش در جهــت نزدیکــی و تعمیق 
روابط کشــورها و نقش آن در صلح جهانی با 
سیاست بازی  فیفا دچار خدشه شده و استقالل 
این نهاد بین المللی فوتبال را زیر سؤال برده 
است. اینکه گفته شود فوتبال نباید به سیاست 
آلوده شــود، شوخی خنده داری بیش نیست.  
اینکه چــرا فیفا کــه همواره ژســت نهادی 
مســتقل و خارج از بازی قدرت ها را به خود 
می گیرد، وارد سیاست شده و اجازه می دهد 
قدرت های جهانی مســتقیم و غیر مستقیم 
منویات سیاســی خود را به حوزه فوتبال وارد 
ساخته و این رشته را تحت تاثیر امواج منفی 
و سیاســت های مداخله جویانــه خود قرار 
دهند. نمونه اش لغو دیدار دوســتاته ایران با 
کانادا و کنار گذاشــتن روسیه از جام جهانی 
قطر اســت. اضافه بر آنکه امروز یافتن تیم ها 
جهت انجام بازی های دوســتانه کاری سهل 
و آسان نیســت و انواع سنگ اندازیها صورت 
می گیرد تا تیم ملی ایران بدون انجام بازی های 
تدارکاتی الزم گام به بزرگترین رویداد جهانی 
فوتبــال بگــذارد . بویژه کــه در گروهی قرار 
داریم که انگلیس و امریکا بعنوان دو کشوری 
که طی این ســال ها همواره علیه منافع ملی 
ایران گام برداشته اند،حضور دارند. طبیعتا نه 
ما دوســت داریم در مقابل این تیم ها بازنده 
باشیم و نه آنها به جهت موقعیت جهانی شان 
می خواهند نتیجه را به تیم ما واگذار کنند. با 
 چنین نگاه و رویکردی حساســیت بازی های 
گروه B جــام جهانی قطر برای ما و تیم های 

همگروه دوچندان می شود . 
اما نکته اساسی و قابل توجه اینجاست که 
فوتبال ایران با علم بر سنگ اندازیهای صورت 
گرفته در راه انجام بازی های دوستاته،چه راهی 
را باید مورد توجــه قراردهد تا ازاین آزمایش 
بزرگ ســربلند خارج شود. چند مورد در این 

رابطه قابل توجه است:
۱- فوتبال ایــران باید بیش از هر نکته ای 
نگاه به درون داشــته باشــد.یعنی باید بیش 
از هر اقدامی مشــکالت درونــی خود را حل 
کند. بی شــک انســجام مدیریتی و پرهیز از 
تفرقه و صداهای ناکوک در فدراسیون،آسیب 
مستقیمش متوجه تیم ملی خواهد شد. امروز 
سرپرســت فعلی فدراســیون ورای اینکه در 
انتخابات شهریورماه چه نتیجه ای رقم خواهد 
خورد، بایدبرنامه هــای تدارکاتی تیم ملی را 

انسجام و قوام ببخشد . 
۲- با علم بر اینکه انجام بازی دوســتانه با 
تیم های مطرح فوتبال دنیا مسائل خاص خود 
را به جهت شرایط تحریمی، سنگ اندازی های 
موجود و شرایط مالی فدراسیون دارد، فوتبال ما 
نباید منفعالنه با این موضوع برخورد کند.اتخاذ 
دیپلماسی فوتبالی با بهره گیری از ظرفیت های 
وزارت امورخارجه می تواند شرایط را در جهت 
انجام بازی های دوستانه در فاصله ۵ ماه تا آغاز 

جام جهانی تسهیل بخشد . 
۳- گرچــه انجام بازی بــا تیم هایی چون 
برزیل و آرژانتین، اعتمــاد به نفس بازیکنان 
تیم ملی را دوچندان می ســازد و گامی است 
در جهــت رفع نقاط ضعف تیــم ملی، اما در 
این مقطع مهمتــر از هر چیز انجام بازی های 
دوستاته است.به نظر می رسد اگر انجام بازی 
با تیم های درجه یک فوتبال دنیا بنا به دالیل 
پیش گفته مقدور نباشد، می توان با تیم هایی 
چون ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، عراق، بوسنی، 
بلغارستان، مقدونیه، جمهوری چک و تیم های 
آفریقایی وارد مذاکره شد و با آنها برای انجام 
بازی دوستانه به توافق رسید. مسئله مهم انجام 
بازی است و قطعا اگر در خالل این رایزنی ها و 
تا شروع جام جهانی نیز بتوانیم ۶ بازی دوستانه 
را ترتیب دهیم می توان امید داشــت که تیم 
ملی با انسجام و کیفیت تیمی بیشتر به مصاف 
حریفان خود خواهد رفت. امروز زمان دســت 
روی دست گذاشتن و از خود سلب مسئولیت 
کردن نیست و باید با تمام توان کوشید تا تیم 
ملی با تدارکی خوب و مطابق با استانداردهای 

جهانی، آماده حضور در قطر شود . 
و ســخن پایانــی اینکــه تیم ملــی با در 
اختیارداشــتن مهره هایی شــناخته شــده 
درفوتبــال دنیا،این توان و امــکان را دارد که 

حتی ناشدنی ها را برای خود شدنی کند.

مهدی محمدنبی دبیرکل پیشین فدراسیون 
فوتبال دیروز اعالم کرد در انتخابات ۸ شهریور ماه 

ریاست فدراسیون فوتبال شرکت خواهد کرد.
نبی کــه در برنامه ورزشــگاه شــبکه پنج 
حضــور یافته بود، در این باره گفت: زحماتی که 
مســئوالن و کارکنان فدراســیون در دوره های 
مختلف کشیده اند، منجر به این شده که گاهی 
اوقات فدراســیون پله های خوبــی را طی کند. 
نمی خواهیم وارد گذشته و اتفاقاتی که رخ داده 
شــویم. در انتخابات فدراســیون که شهریور ماه 
برگزار می شــود، رئیس بعدی فدراســیون تنها 
دوونیم ماه می تواند در راه جام جهانی قطر انجام 
وظیفه کند. با این وضعیت افرادی که در فوتبال 
صاحب تجربه هستند و در مدیریت کالن فوتبال 

هم حضور داشته اند باید کمک کنند. 
 واکنش فرهاد مجیدی 

به انتخاب ساپینتو 
فرهاد مجیدی سرمربی سابق آبی پوشان که 
هدایت تیمی از کشــور امارات را بر عهده دارد با 
انتشار پیامی انتخاب ساپینتو پرتغالی را به عنوان 
جانشین خودش در استقالل تبریک گفت و برای 
او آرزوی موفقیت کرد. در این پیام که در فضای 
مجازی منتشر شد ،آمده است: »تبریک به آقای 
ساپینتو برای حضور در فوتبال ایران و تیم بزرگ 
استقالل. از صمیم قلب آرزو دارم ایشان با حمایت 
صمیمانه و یکدلی هواداران، بازیکنان و مدیریت 
باشگاه موفقیت های بزرگی در استقالل به دست 
بیاورند. همچون همیشه آرزوی بهترین ها را برای 

استقالل محبوب دارم. به امید تکرار قهرمانی.«
مدافع پرسپولیس به فوالد پیوست

ســعید آقایــی مدافــع فصل گذشــته تیم 
پرسپولیس با عقد قراردادی رسما به تیم فوالد 
پیوست. آقایی سابقه بازی در تراکتور، سپاهان و 
گسترش فوالد را نیز درکارنامه دارد. فوالد پیش 
ازاین نیزمجید علیاری مهاجم فصل گذشته مس 
رفســنجان را جذب کرده وبا وحید حیدریه نیز 

تمدید کرد.
»مورایس« 

رسما سرمربی سپاهان شد
ســرمربی پرتقالی ســابق الهــالل هدایت 

سپاهانی ها را به عهده گرفت.
به گزارش باشگاه سپاهان، »خوزه مورایس« 
مربی ۵۶ ساله پرتغالی پس از حضور در اصفهان و 
دیدار از امکانات و زیرساخت های  باشگاه سپاهان، 
ضمن مذاکره با مدیرعامــل و هیات مدیره این 
باشگاه در نهایت با عقد قراردادی سه ساله هدایت 
تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان را بر عهده گرفت.

در ســوابق ســرمربیگری مورایــس هدایت 
تیم هایی مانند، چونبوک هیوندایی موتورز کره 
جنوبی، آنتالیا اسپور ترکیه، آ. ا.ک آتن، الهالل و 
الشباب عربستان دیده می شود. مورایس قهرمانی 
در لیگ کره جنوبی در فصــول ۲۰۱۸-۲۰۱۹ 
و ۲۰۲۰-۲۰۱۹، قهرمانــی در جام حذفی کره 
جنوبــی در فصــل ۲۰۲۰-۲۰۱۹ به همراه تیم 
چونبوک هیوندایــی موتورز، قهرمانی لیگ برتر 
عربســتان در فصل ۲۰۲۱-۲۰۲۰ به همراه تیم 
الهالل را در کارنامه خود دارد. او همچنین دستیار 
ژوزه مورینیو در تیم های اینتر میالن، چلسی و 

رئال مادرید بوده است.
شجاعی از پرسپولیس به نساجی رفت 
علی شــجاعی، مدافع پرســپولیس در فصل  
گذشــته پس از توافق با باشگاه نساجی به جمع 
شاگردان مطهری اضافه شد تا به تیم سابق خود 
باز گردد.  شجاعی ۲۵ ساله است و پیش از این 
دو فصل سابقه حضور در نساجی را داشته است. 
قرارداد او با قائمشــهری ها بــه مدت یک فصل 

خواهد بود. 
استقالل با دانشگر به توافق رسید  

مدافع فصل گذشــته اســتقالل با پشت سر 
گذاشــتن مذاکرات خود با مدیران این باشــگاه 
برای تمدید قرارداد به توافق نهایی رسید. محمد 
دانشگر مدافع میانی و با تجربه استقالل یکی از 
بازیکنان پر تعداد این تیم بود که در انتهای فصل 
گذشــته قراردادش با این تیم به پایان رسید و 
ادامه همکاری اش با آبی پوشان منوط به تمدید 

قراردادبود. 
رجب زاده سرمربی  فجر شد

 مهدی رجب زاده، مربی فصل گذشته قشقایی 
و کاپیتان پیشین فجر سپاسی شیراز با مدیران 
این تیم به توافق رسید. این مربی با عقد قراردادی 
به جمع فجری ها اضافه شد تا این تیم را در فصل 

پیش رو در لیگ دسته یک هدایت کند.
تمدید قرارداد قائد رحمتی 

و محمدزاده 
محمود قائد رحمتی هافبک فصل گذشــته 
آلومینیوم که عملکرد خوبی در فصل گذشــته 
داشــت، به مدت یک فصل دیگر قرارداد خود را 
تمدید کرد. همچنین وحیــد محمدزاده مدافع 
فصل گذشــته آلومینیوم که با این تیم به فینال 
جام حذفی کشــور صعود کرده بــود، به مدت 
یک فصل دیگر در تیــم مهدی رحمتی حضور 

خواهدداشت.
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ورزش و رسانه

موسیقی 

کنسرت همایون شجریان که این روزها با عنوان »به رنگ صدا« در تاالر وزارت کشور 
تهران در حال اجراســت، برای لحظاتی با یادی از محمدرضا شــجریان همراه است. به 
گزارش ایسنا، دومین روز از کنســرت همایون شجریان با همراهی ارکستر سیاوش به 
رهبری آرش گوران، پنجشــنبه ـ دوم تیر ماه ـ روی صحنه رفت. همایون شجریان در 
این کنســرت در قطعه ای یاد پدر را گرامی داشت و تصاویری از محمدرضا شجریان و 

همچنین پرویز مشکاتیان با اجرای قطعه ای همراه شد. 
در این کنســرت همچنین همایون شجریان قطعه »مرغ سحر« را که از آثار ماندگار 
محمدرضا شــجریان است، در انتها برای حاضران اجرا کرد. بگذار سر به سینه من، زلف 
بر باد مده، آســمان ابری، یک نفس آرزوی تو، هوای زمزمه هایت و سرو چمان از دیگر 
قطعاتی بود که در این کنســرت اجرا شد.  از درگذشت محمدرضا شجریان، استاد آواز 
ایرانی حدود دو سال می گذرد. قطعه »سرو چمان« که در این کنسرت اجرا شد هم از 

ساخته های شجریان پدر است.

با اعالم برنامه های تابســتانی شبکه های ســیما، نام برنامه ورزشی 
»فوتبال ۱۲۰« هم دیده می شــود. تاکنون ۱۰ فصل از برنامه »فوتبال 
۱۲۰« روی آنتن رفته اســت و حاال با آغاز تابســتان و شروع لیگ های 

اروپایی، بر اساس آنچه معاونت سیما اعالم کرده، آغاز فصل جدید را باید 
انتظار کشید. آخرین برنامه از فصل دهم »فوتبال ۱۲۰« به تهیه کنندگی 

عادل فردوسی پور خرداد ماه امسال از شبکه ورزش پخش شد.

همکاری فردوسی پور با صداوسیما ادامه دارد

ستاره قاسمی - روزگاری نه چندان دور، 
مردم به عشق تماشای ستاره های محبوبشان؛ 
چه پیش و چه پس ازانقالب مقابل گیشــه ها 
صف می بستند و ساعت ها انتظار می کشیدند 
تا چهــره سوپراســتارها را روی پرده نقره ای 
نظاره کنند، اما در ســال های اخیر، مشکالت 
اقتصادی به همراه افول سینما در عرصه های 
مختلف، رغبتــی برای سینمادوســتان باقی 
نگذاشته و گیشــه ها خلوت تر از هر زمانی به 

نظر می رسند.
بازیگرانی مانند بهــروز وثوقی، محمدعلی 
فردین و حتی محمدرضــا گلزار نیز به ندرت 
یافت می شــوند تا صرف حضور نامشــان در 
فیلمی، جمعیت زیادی را به سالن های سینما 
بکشــاند. از سوی دیگر گســترش شبکه های 
ســینما  به  عالقه منــدان  اجتماعی،عطــش 
برای تماشــای ســتاره ها روی پرده را از بین 
برده، چرا کــه به راحتی و بــه وفورعکس ها 
و فیلم هــای فراوانــی از بازیگــران در فضای 
مجــازی و بســتر اینترنت در دســترس قرار 
دارد. ظهور پلتفرم ها هم ســبب شده بسیاری 
عطای حضوردرسالن های سینما را به لقایش 
ببخشند و درتلویزیون خانه نظاره گر فیلم های 
روی پرده ســینما باشــند. می توان به عوامل 
دیگری چــون سانســور، توقیــف، مضامین 
تکراری، نبود خالقیت و خالی شــدن عرصه 
کارگردانی از نام های بزرگ و جذاب نیز اشاره 
کرد، امــا بی تردید مهمتریــن عامل کاهش 
شــدید مخاطبان سینما، تحریم و تورم است. 
در حــال حاضر قیمت بلیت ســینما به طور 
متوســط ۴۰ هزار تومان است. به طور مثال، 
خانــواده ای چهار نفره بایــد ۱۶۰ هزار تومان 
فقط برای خرید بلیت هزینه کنند. در صورتی 
که خودروی شخصی نداشــته باشند، رفت و 
برگشت با تاکسی اینترنتی حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ 
هزار تومان خرج روی دست آنها می گذارد. اگر 
صرف وعده شــام بعد از ســینما را نیز اضافه 
کنیم، تماشای یک فیلم برای خانواده ای چهار 
نفره، تقریبا ۵۰۰ هزار تومان هزینه در بر دارد؛ 
رقمی معادل یک یازدهم حقوق پایه کارگر در 
ســال جدید. طبیعتاً پرداخــت چنین مبلغی 
بــرای خانواده هایی که رشــد ۱۰ برابری نرخ 

اجاره بها و افزایش سرســام آور قیمت کاالها؛ 
از مواد غذایی تا شــوینده ها را تجربه کرده و 
به ســختی روزگار می گذرانند، دشوار خواهد 
بود. در این میان افرادی که هنوز ســینما را 
در برنامه زندگــی خود جای داده اند نیز فیلم 
کمدی را به دیگر فیلم هــا ترجیح می دهند، 
بنابراین ریشه شــیب نزولی فروش فیلم ها به 
ویژه شکست سنگین گیشه در بهار ۱۴۰۱ را 
باید در مشکالت اقتصادی جامعه جست وجو 
کرد؛ مردمی که درگیر تأمین معاش هســتند 
و ســینما را از یــاد برده انــد و مردمی که به 
ســینما می روند تا برای ســاعاتی مشکالت و 

دغدغه های خود را فراموش کنند.
 کاالهای فرهنگی از سبد خانوار 

حذف می شوند
در تمامی دوره های تاریخی، وقتی کشوری 
درگیر بحران های اقتصادی می شود، نخستین 
قربانی ســبد خانوار، کاالی فرهنگی اســت. 
خانواده هــا برای مدیریت مخارج سرســام آور 
در ماه و تأمین نیازهای اولیه زندگی شــامل 
ســقف، خوراک، پوشــاک و البتــه تحصیل 
فرزندان؛ رفتن به ســینما، تئاتر، کنســرت، 
مــوزه و در مجموع فرهنگ را از ســبد خود 
حذف می کنند. آمارها نشــان می دهد حضور 
مردم در سالن های سینما کاهش چشمگیری 
داشته و تعداد تماشاگران در بعضی سانس ها 
از انگشــتان دو دست تجاوز نمی کند. مجموع 
تعداد تماشاگرانی که در سه ماه نخست سال 
جاری به ســینما رفته اند، بــه چهار میبلیون 
نفر نمی رســد؛ فاجعه ای که دیگر نمی توان به 
شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت  پروتکل های 
بهداشتی مرتبط دانســت، بلکه خبر از دیوار 
بلندی به نام »اولویت معیشت« میان مخاطب 
و سینما می دهد. درصد قابل توجهی از چهار 
میلیون نفری هم که هنوز چراغ ســینماها را 
روشن نگه داشته اند، فیلم های کمدی را برای 

تماشا برگزیده اند. 

 گیشه ایران در تسخیر کمدی، 
گیشه جهان خالی از کمدی

از بین ۱۰ فیلم پرفروش تاریخ ســینمای 
ایــران، تنها یک فیلم غیرکمدی بوده و تعداد 

فیلم هایــی از جنــس ژانرهای دیگــر مانند 
درام اجتماعــی در جمــع ۱۵ فیلم پرفروش، 
صرفاً شــامل دو فیلم »متری شــیش و نیم« 
و »شــبی که ماه کامل شد« است، اما نگاهی 
به جدول هــای پرفروش ترین فیلم های تاریخ 
سینما و حتی پربیننده ترین فیلم های پلتفرم 
»نتفلیکس«، آمــاری کاماًل متفاوت از جامعه 
مخاطب ســینمای ایران به دست می دهد. در 
جمع ۲۰ فیلم پرفروش تاریخ سینمای جهان، 
حتی یک فیلم کمدی دیده نمی شود و اتفاقا 

تنوع ژانرها قابل توجه است.
کمپانی »نتفلیکس« نیز در سال های اخیر 
همراه با »اچ بی او« چنان در عرصه سریال سازی 
درخشید و مجموعه های تأثیرگذار و محبوبی 
را به انتشــار رســاند تا کارگردان های بزرگی 
ماننــد مارتین اسکورســیزی هــم مجاب به 
همــکاری با ایــن پلتفرم شــوند. در جدول 
پربیننده تریــن فیلم هــای »نتفلیکــس« نیز 
حتــی یک فیلم کمدی به چشــم نمی خورد. 
مخاطبــان غیرایرانــی عالقه مند هســتند به 
تماشــای ژانرهای گوناگونی؛ از اکشن تا درام 
و ترسناک بنشینند؛ اتفاقی که در ایران رایج 
نیســت و صدرنشین بالمنازع گیشه ها در یک 
دهه اخیــر، کمدی ها بوده انــد. آخرین باری 
که فیلمی جدی، بیشــترین فروش ســال در 
سینماها را به خود اختصاص داد، »فروشنده« 
در سال ۱۳۹۵ بود که نام بزرگ و جذاب اصغر 
فرهادی، نخســتین ایرانی برنــده معتبرترین 
جایــزه ســینمایی جهان را بر خود داشــت. 
حضور »متری شیش و نیم« در جمع ۱۰ فیلم 
برتر ســینمای ایران را هم می توان به تجربه 
موفق ســعید روســتایی با »ابد و یک روز« و 
جمع دوبــاره بازیگرانی چون نوید محمدزاده، 
پیمان معادی و پریناز ایزدیار دانســت که در 
آن مقطع زمانی،  مردم را امیدوار به تماشای 

اثر شاخص دیگری کردند.

جدی ها هم کمدی می شوند
اقبــال عمومی مردم بــه فیلم های کمدی 
که متأثر از دغدغه های اجتماعی و سیاســی 
و همچنیــن مشــکالت اقتصــادی اســت، 
کارگردان هــا و بازیگران جــدی با عملکردی 

قابل اعتنا را نیز برای تجربه این ژانر وسوســه 
کرده است. ابوالحسن داوودی که سال ۱۳۹۷ 
»هزارپــا« را روی پرده برد و یک ســال صدر 
جدول پرفروش ترین فیلم های تاریخ سینمای 
ایران را در اختیار داشــت، سه سال قبل با اثر 
درخشــان »رخ دیوانه« برنده سیمرغ بلورین 
بهترین فیلم از نگاه تماشــاگران در جشنواره 
سی وســوم فیلم فجر شد. او آثار تحسین شده 
دیگــری مانند »زادبــوم« و »تقاطع« و البته 
یکی از کمدی های برجسته سینمای ایران به 
نام »نان، عشــق و موتور هزار« را در کارنامه 
دارد، اما به ســراغ دو بازیگر پولساز سینمای 
ایران یعنی رضا عطاران و جواد عزتی می رود 
و فیلمی سرشار از ضعف ساختاری و محتوایی 
و البته مملو از شــوخی های جنسی برخالف 
»نان، عشق و موتور هزار« را تولید می کند که 
نشــان می دهد حتی کارگردان نامداری مانند 
او نیز روی ترجیح کمدی متأثر از مشــکالت 
اقتصــادی از ســوی مخاطب حســاب بازی 
می کنــد، چرا که می داند در صورت ســاخت 
فیلم هــای جدی در ژانرهــای دیگر، احتمال 
اســتقبال مخاطب و بالتبع فــروش فیلم به 

شدت پایین می آید.
فروش چنــد ده میلیاردی فیلم هایی مانند 
»هزارپا«، »دینامیت« و هم اکنون »انفرادی« 
با فیلمنامه هایی به شــدت ضعیــف و تکیه بر 
شوخی های جنســی برای خنداندن مخاطب، 
گواهــی بــر ایــن مدعاســت؛ مخاطبی که 
صرفاً به ســینما می رود تا دمــی از غصه ها و 
مشکالت فارغ شــود و  سینماگرانی که از این 
شرایط اســتفاده یا سوءاســتفاده می کنند تا 
به هــر قیمتی او را بخنداننــد و البته درآمد 
میلیاردی کســب کنند. تجربــه ثابت کرده، 
مخاطِب دغدغه مند حتی به کمدی های قابل 
اعتنایی مانند کمدی موقعیت »قاعده بازی« 
روی خوش نشــان نمی دهــد. البته گالیه ها 
و شــکوه های ســینماداران هم بیانگر اوضاع 
نامناسب اقتصادی سینمای ایران، ولو با اکران 
کمدی های ســخیف اســت. به نظر می رسد 
عمده مخاطــِب امروز، حــال و مجالی برای 
اندیشــه و تفکر در سینما ندارد و فقط فیلمی 

برای گذران وقت طلب می کند.

رقص کمدی روی شانه خمیده سینما
چرا گیشه در تسخیر فیلم هایی منحصر به ژانری خاص است؟

؟؟؟؟؟ ادامه از صفحه یک 

كیفیت زندگی

زمان خداحافظی »برد پیت«عکس نوشت
»برد پیت« ســتاره ۵۸ ســاله سینما در 
گفتگویــی جدید اعالم کــرده فصل پایانی 
فعالیت حرفه ای او به عنوان یک بازیگر از راه 

رسیده است.
به گــزارش ایســنا »برد پیــت« بازیگر 
آمریکایی برنده اســکار در مصاحبه با مجله 
»جی کیو« درباره ادامه فعالیت هنری خود 
گفت: خود را در فصل پایانی حرفه بازیگری ام 
می بینم باید منتظر بمانــم این بخش آخر 
چگونه پیــش خواهد رفــت و چگونه آن را 

طراحی می کنم؟ 
پیت عالوه بر حرفه بازیگری صاحب یک 
کمپانی فیلمسازی نیز هست. کمپانی موفقی 
که در ۲۰ ســال اخیر درآمد چند میلیاردی 
داشته و محصوالت آن تاکنون سه بار برنده 
جایزه اسکار شده اند. »کوئنتین تارانتینو« که 
در چند فیلم با »برد پیت« همکاری داشته، او 
را با »پل نیومن«، »رابرت ردفورد« و »استیو 
مک کوئین« مقایســه می کنــد و می گوید: 
»او یکــی از آخرین ســتاره های باقی  مانده 
سینماست که یک نژاد متفاوت از انسان است 

و صادقانــه بگویم، فکر نمی کنم بتوانم دقیقاً 
او را توصیف کنم. زمانی که در حال ساخت 
فیلم »حرامزاده هــای لعنتی« بودیم متوجه 
آن شــدم. وقتی او در صحنه بود، احســاس 
نمی کردم که از منظره دوربین نگاه می کنم. 
احساس می کردم دارم فیلم می بینم. فقط 
حضور او در چهارچوب قاب این تصور را ایجاد 
می کرد.« »برد پیت« در ســال ۲۰۲۰ برای 
بازی در فیلــم »روزی روزگاری در هالیوود« 
به کارگردانی »کوئنتین تارانتینو« موفق به 
کســب جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد شد.  
این بازیگــر در بخش دیگری از مصاحبه اش 
فاش کرد به مدت یک سال مشغول جستجو 
برای یافتن یک گنج مدفون شده در عمارت 
چنــد هزارمتری اش در فرانســه بوده که در 
سال ۲۰۰۸ با همسر سابق »آنجلینا جولی« 
خریداری کرده بود، چرا که به او اطالع داده 
بودنــد طالهایی بــه ارزش چندین میلیون 
دالر مربــوط به دوران جنگ های صلیبی در 
آنجا مدفون شــده است. این بازیگر می گوید 
تجهیزات راداری خریده و شــروع به بررسی 

عمارت بــرای یافتن گنج کرده و برای مدت 
یک سال تمام فکر و ذهنش درگیر این ایده 
هیجان انگیز بوده اما در نهایت متوجه شــده 
که همه این ها دروغ بوده اســت. »برد پیت« 
اخیرا بازی در فیلم اکشــن و هیجان انگیز 
»قطار گلوله« را به پایان رسانده که از ۵ اوت 

در سینماها اکران می شود.

w w w . a r m a n d a i l y . i r

بر جان و روح این جامعه آســیب زده اســت. این در حالی است که سطح توقع نسل 
جدیــد متاثر از شــناخت پیرامونی ، با ســرعت در حال تغییر اســت . در این وضعیت 
 بحرانی ،»فرهنگ« همان ســتاره شمالی است که می تواند ما را از این ورطه عبور دهد.

فرهنــگ در کیفیت زندگی نقش اساســی دارد و ترکیبی اســت از هنجارهای فردی و 
می شود.  اجتماعی. بخشی با اراده فرد مرتبط است و بخش دیگری با ضابطه  ساخته 

نمونــه اش فرهنــگ »بســتن کمربند ایمنــی«. وقتی جرایم ســنگین گذاشــته 
شــد، بســتن کمربنــد ایمنــی بــدل بــه یــک فرهنــگ رایج شــد؛ تــا جایی که 
اکنــون حتــی اگــر پلیس هــم جریمه نکنــد، ایــن فرهنگ دیگــر جا افتــاده و به 
 یــک هنجــار اجتماعی بدل شــده اســت و همه بــه رعایــت آن عادت کــرده ایم. 
بایــد رابطــه ای بیــن فرهنگ و صنعت بــه وجود بیایــد. هرچه صنعت پیشــرفته تر 
بشــود فرهنــگ را هــم ارتقــا مــی دهد. مثــال حضــور ســروقت در محــل کار را 
 صنعــت بــه مــا می آمــوزد و ایــن فرهنــگ، نظم را بــه جامعــه هدیه مــی دهد. 
خــود کنترلــی هــم ویژگــی دیگری اســت کــه باید بــه جامعــه تســری داد. اگر 
چــه تغییــرات فرهنگــی زمان بــر اســت و در طول زمــان اتفــاق می افتــد. باید 
سیســتم هــای دقیــق تبشــیری و تنذیری باشــند کــه افراد بــا آن سیســتم کار 
 کننــد و رفتارشــان بــا اســتمرار، نهادینــه شــده و تبدیل بــه یک فرهنگ شــود.

»خــود کنترلــی« نمــادی از »وجــدان کاری« و تاثیرگــذاری متقابــل فرهنــگ و 
صنعــت اســت. کارگر از زنجیره تامیــن تا خدمات پس از فــروش باید خودش کنترل 
کننده باشــد؛ این کــه از قطعه معیوب اســتفاده نکنــد ،کارش رابادقــت انجام دهد 
و مشــتری مدار باشــد. در واقع اجــراي موثرسیســتم خودکنترلی در تولید، نشــانه 
فرهنــگ بــاالي جامعه اســت. جامعه ای که در آن، مردم همانی هســتند که نشــان 
مــی دهند و چــون به خلوت مــی رونــد، آن کار دیگر نمــی کنند!محصــول تولید 
 شــده  توســط کارگر چنیــن جامعه ای، بــر کیفیت زندگــی آن جامعه مــی افزاید.  
مردم هم نقش مهمی در ســاختن کیفیت دارند. چنانچه مشــتری مطلع باشد و بداند 
محصولــي کــه خریداري مي کند باید  چه ویژگی هایی داشــته باشــد ، نقطه نظرات 
خــود را به تولیدکننــده منتقل مي کند، قطعا این بازخوردها اهرم خیلی خوبی اســت 
تــا با اعمال آنها سیســتم کیفیت بهبود یابــد. در مقابل چنانچه مــردم به کیفیت بی 
توجــه باشــند و مثــل زمان گذشــته حتی بــا ناقص تحویــل گرفتن خــودرو از آن 
 اســتقبال کنند! کیفیت رشــد نخواهد کرد. لــذا مردم همواره باید مطالبه گر باشــند.
اگــر ما فرهنگ مســوولیت پذیري  را آن گونه که بزرگان دیــن توصیه کرده اند به کار 
بگیریم قطعا روی کیفیت زندگی مان تاثیر بســیار خوبی خواهد داشــت؛ مع الوصف ما 
نتوانســته ایم آن ارزش هایی را که به وفور توصیه شده در فعالیتهاي مان اجرایی کنیم. 
مثال وقتي عمل صالح در دین ما مورد تاکید قرار گرفته، یادمان مي رود که انجام درست 

کارهاي محول شده به تک تک ما همان عمل صالح است.
b_shahbazpour@yahoo.com

كنسرت همایون شجریان با یاد پدر

افتتاحیه اکران مردمی فیلم ســینمایی »بدون قرار قبلی« با حضور استاد علی نصیریان، بهروز شعیبی و الهام کردا در 
پردیس ملت برگزار شد. علی نصیریان در این مراسم گفت »بدون قرار قبلی« سینماست و داستان یک احساس انسانی را به 
تصویر می کشد. یکی از نقاط قوت فیلم پرداختن به اختالل اوتیسم است و چقدر زیبا زندگی یک کودک اوتیسمی را روایت 

می کند که این نشان دهنده خالقیت باالی کارگردان است، چرا که انسان ها به صورت خود واقعی نشان داده می شوند.
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