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استاد گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان: اگر جلوی 
روند اُفت آبخوان گرفته نشود، وضعیت بدتر خواهد شد

»طـرح  طـرح  کلیـات  بـا  اسـامی  شـورای  مجلـس  نماینـدگان 
کردنـد. موافقـت   » دولـت  کارکنـان  اسـتخدام  سـاماندهی 

بـه گـزارش ایرنا،  در نشسـت علنی دیـروز مجلس شـورای،گزارش 
کمیسـیون اجتماعـی در مورد طرح سـاماندهی اسـتخدام کارکنان 
دولـت کـه تقاضـای اولویـت  آن دراجـرای تبصره )۱( مـاده )۱۰۰( 
آیین نامـه داخلـی مجلس در جلسـه  اول تیرماه به تصویب رسـیده 
بـود، مـورد بررسـی قرار گـرف و کلیـات آن بـا ۱۹۴ رای موافق ۱۹ 
رای مخالـف و ۶رای ممتنـع از ۲۳۰ آرای ماخوذه به تصویب رسـید.

در ادامـه بـه پیشـنهاد رئیس مجلس درخواسـت بررسـی این طرح 
بـه صورت دو شـوری به رای نمایندگان گذاشـته شـد، وکای ملت 
بـا بررسـی ایـن طرح بـه صـورت دوشـوری موافقت کردنـد و طرح 
فـوق برای بررسـی دقیق تر به کمیسـیون اجتماعی بازگردانده شـد.

حسـن لطفـی سـخنگوی کمیسـیون اجتماعـی در ابتـدای ارائـه 
گـزارش کمیسـیون متبـوع خود  در ایـن  زمینه گفـت: امروز بیش 
از ۲۷ نـوع قـرارداد در بیـن کارکنـان دولـت وجـود دارد و در یـک 
بـا کار مشـخص حقوق هـای متفاوتـی دریافـت  افـرادی  سـازمان 

می کننـد کـه ایـن عامـل، انگیـزه کارکنـان را کاهـش مـی دهـد.
نماینـده رزن بیـان کـرد: بـا توجـه بـه متنوع بـودن قراردادهـا آمار 
دقیقـی از کارکنـان دولـت وجـود نـدارد و ایـن یـک مطالبه جدی 
بـرای جامعه اسـت کـه قـرارداد کارکنـان دولت سـاماندهی شـود.

متـن کامـل طـرح سـاماندهی نیروهـای طـرف قـرارداد با شـرکت 
هـای پیمانـکاری تامیـن نیـروی انسـانی در دسـتگاه هـای موضوع 
اقتصـادی  توسـعه  ششـم  سـاله  پنـج  برنامـه  قانـون   )۲۹( مـاده 
اجتماعـی و فرهنگـی جمهـوری اسـامی ایـران بدین شـرح اسـت:

مـاده واحـده-  از زمـان الزم االجـرا شـدن ایـن قانون، بـه کارگیری 
نیـروی انسـانی بـرای انجام وظایـف خدماتی که ماهیـت بلند مدت 
)بیـش از یـک سـال( دارنـد و در حـال حاضـر از سـوی شـرکت 
هـای موضوع مـاده )۱۷( قانـون مدیریت خدمات کشـوری )مصوب 
۱۸/۷/ ۱۳۸۶( و طـرق دیگـر در قالـب شـرکتی، حجمی، طرح های 
عمرانـی، تامیـن نیـروی انسـانی و عناوین مشـابه بـه کارگیری می 
شـوند، در تمامـی دسـتگاه های اجرایـی موضـوع مـاده )۲۹( قانون 
برنامـه پنـج سـاله ششـم توسـعه اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی 
جمهـوری اسـامی ایـران )مصـوب ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ بـا اصاحـات و 
الحاقات بعدی(، سـازمان ها و شـرکت های تابعه و وابسـته به آنها، 
صرفـا از طریـق انتشـار آگهی عمومـی، برگزاری آزمـون، مصاحبه و 
طـی مراحـل گزینـش به صـورت متمرکـز در کل کشـور و در قالب 
قـرارداد کار معیـن بـدون محدودیـت مقـرر در تبصـره ذیـل مـاده 
)۳۲( قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری و سـایر محدودیـت هـای 
مشـابه در قوانیـن و مقـررات دیگـر دسـتگاه هـا، بـر اسـاس آییـن 
نامـه ای کـه ظـرف مدت شـش مـاه بـا پیشـنهاد سـازمان اداری و 
اسـتخدامی کشـور بـه تصویب هیات وزیـران می رسـد، خواهد بود.

اسـت  موظـف  کشـور  اسـتخدامی  و  اداری  ۱-  سـازمان  تبصـره 
اسـتانداردهای کمـی و کیفـی مشـاغل و نیروی انسـانی مـورد نیاز 
بـرای انجـام ایـن خدمـات را ظـرف مـدت پنـج مـاه بـه تصویـب 

شـورای توسـعه مدیریـت و سـرمایه انسـانی برسـاند.
 تبصره ۲- سـازمان اداری و اسـتخدامی کشـور موظف اسـت ظرف 
حداکثـر شـش ماه از زمان الزم االجرا شـدن این قانـون، با نیروهای 
شـاغل در دسـتگاه هـای اجرایـی کـه در قالـب طرح هـای عمرانی، 
حجمـی، شـرکتی و سـایر عناویـن مشـابه موضوع ایـن قانون طرف 
قـرارداد بـا شـرکت هـای پیمانکاری موجود دسـتگاه های مشـمول 
بـوده و دارای حداقـل دو سـال سـابقه خدمـت هسـتند، درصـورت 
ای  حرفـه  صاحیت هـای  سـنجش  در  پذیـرش  شـرایط  کسـب 

قـرارداد کارمعیـن منعقـد نماید.
تبصـره ۳-  سـازمان اداری و اسـتخدامی کشـور مکلـف اسـت برای 
نیروهـای پذیرفتـه نشـده موضـوع تبصـره )۲(، در قالـب سـامانه 
متمرکـز پرداخـت به ذینفع نهایـی، مقدمات الزم را بـرای پرداخت 
عادالنـه بـه تمامـی ایـن نیروها توسـط دسـتگاه های مشـمول، در 

قالـب اسـتانداردهای شـغلی تعییـن شـده فراهـم نماید.
تبصـره ۴-  ادامـه فعالیـت شـرکت های ارائـه دهنده خدمـات، صرفا 
بـرای ارایـه خدمـات موقـت )طول عمر یکسـال و کمتر از یکسـال( 
و همچنیـن موضـوع تبصره )۴( این قانون، بر اسـاس دسـتورالعمل 
مصـوب  انضباطـی  ضوابـط  و  صاحیت هـا  اسـتانداردها،  تدویـن 
شـورای توسـعه مدیریـت و سـرمایه انسـانی کـه ظرف مدت شـش 

مـاه مصـوب خواهد شـد، می باشـد.
تبصره ۵-  سـازمان اداری و اسـتخدامی کشـور مجاز اسـت در قالب 
سـامانه نیروهای مشـمول این قانون، نسـبت به جابجایـی نیروهای 
واجـد الشـرایط مـازاد، از دسـتگاهی بـه دسـتگاه دیگر )بـدون اخذ 
موافقـت کارکنان(، یا از اسـتانی به اسـتانی دیگر منـوط به موافقت 

کارکنان اقـدام نماید.
تبصـره ۶-  سـوابق تمـام وقت اعـم از دولتی و غیردولتی آن دسـته 
از کارکنانـی کـه پیـش از ایـن در دسـتگاه های اجرایـی مذکـور 
اسـتخدام یـا بـه کارگیـری شـده و یـا بـر اسـاس ایـن قانـون بـه 
کارگیـری می شـوند مشـروط بـه پرداخت کسـور مربوط، براسـاس 
دسـتورالعملی کـه ظـرف مـدت شـش مـاه بـه تصویـب شـورای 
توسـعه مدیریـت و سـرمایه انسـانی می رسـد، بـه عنـوان سـابقه 

بازنشسـتگی لحـاظ می گـردد. جهـت 
تبصـره ۷-  تخلـف از مفـاد این قانـون و به کارگیری نیروی انسـانی 
بـرای مشـاغل خدماتی و تخصصی از طریق شـرکت های پیمانکاری 
تامیـن نیـروی انسـانی در قالـب قراردادهـای موقـت بـرای وظایف 
بلنـد مـدت موضـوع این قانـون جرم بـوده و باالترین مقام دسـتگاه 
بـه مجـازات مصـرح در مـاده )۵۹۸( کتـاب پنجـم قانـون مجـازات 
اسـامی )تعزیـرات و مجازات هـای بازدارنده مصـوب ۲/۳/۱۳۷۵ با 
اصاحـات و الحاقـات بعـدی( و انفصـال از خدمـات دولتی از شـش 

مـاه تا سـه سـال محکوم خواهد شـد.
 تبصـره ۸- اجـرای احـکام ایـن قانـون در خصـوص دسـتگاه هایی که 
مسـتقیما زیـر نظـر رهبری اسـت منـوط بـه اذن معظم له می باشـد.

تبصـره ۹-  ایثارگـران از شـمول احـکام ایـن قانون مسـتثنی بوده و 
تابـع قوانیـن و مقررات خـاص خود می باشـند.

تصویب کلیات
ح ساماندهی استخدام کارکنان دولت « »طر

با پیشنهاد قالیباف بررسی این طرح در مجلس دوشوری شد

خبر ویژه

واکنش زنگنه مذاکرات ایران و   یک منهای 5
به شایعه دستگیری 

دخترش

مدیرعامل سازمان 
تعاون  روستایی 

برکنار شد

بند عجیب 
در قرارداد 

خرید جنجالی 
پرسپولیس

ج مثل جنبه!

به نظر می رسد موضوعی باقی نمانده که الزم باشد تروئیکای اروپایی )انگلیس، فرانسه و آلمان( 
روسیه و چین نیز در مذاکرات قطر حاضر شوند

اصفهان تا 15 سال دیگر قابل سکونت نیست

7

11

12

ادامه در صفحه

بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت 
پیشین، شایعه دستگیری 

دخترش به جرم جاسوسی را 
تکذیب کرد.

این برکناری در پی گزارش 
سازمان بازرسی از  تخلف 
در واردات نهاده های دامی 
و دستور پیگیری از سوی 

رئیسان قوه قضاییه و 
قوه مجریه انجام شد.

سعید صادقی به گران قیمت ترین 
بازیکن نقل و انتقاالتی 
پرسپولیس تبدیل شد  

سینما هم مانند تلویزیون و شبکه 
نمایش خانگی، صحنه اعتراض 

صنفی بوده است

2

ــام  ــن مقـ ــورل« باالتریـ »جوزف بـ
سیاســـت خارجـــی و امنیتـــی 
ـــفر  ـــران س ـــه ته ـــا ب ـــه اروپ اتحادی
کـــرده اســـت تـــا بلکـــه بتوانـــد 
بـــا  و  از رهگـــذر دیپلماســـی 
گفت وگـــو بـــا مقام هـــای تهـــران 

و بـــا معکـــوس کـــردن ...

رایزنی هـــای سیاســـی مهـــم، 
حســـاس و چندجانبـــه همـــواره 
بـــا فـــراز و نشـــیب های فـــراوان 
ـــه  ـــی گاه ب ـــوند؛ حت ـــرو می ش روب
مرحلـــه توقـــف نیـــز می رســـند. 
ـــدام مشـــترک«  ـــع اق ـــه جام »برنام

ـــئله ... ـــن مس ـــز از ای نی

معادله  غیرمجهولگفت و گوی الزم
یادداشت 4یادداشت 3

محمدعلی  بصیریصالح الدین هرسنی

10 ادامه در صفحه

سیاســـت خطرناکـــی کـــه دولـــت در 
ـــد  ـــت و می توان ـــه اس ـــش گرفت پی
ـــود،  ـــل ش ـــودش تبدی ـــد خ ـــه ض ب
ـــر  ـــبینی هایی فرات ـــت خوش سیاس
ــت.  ــود اسـ ــای موجـ از واقعیت هـ
دولـــت اصـــرار دارد مـــردم را بـــه 

ـــد ... ـــدوار کن ـــی امی ـــر قیمت ه

خوشبینی خطرناک
 دولت

یادداشت 2

مرتضی افقه 

4 ادامه در صفحه

ــرای  ــید ابراهیـــم رییســـی بـ سـ
ـــد و  ـــون آم ـــه تلویزی ـــم ب ـــار شش ب
در برابـــر پرسشـــگران نشســـت و 
ـــر  ـــل داشـــت را ب ـــه آنچـــه تمای البت
ـــان آورد. دقـــت درآنچـــه رییـــس  زب
دولـــت ســـیزدهم گفـــت نشـــان 
ـــپری ... ـــس از س ـــد وی پ ـــی ده م

عرضه و تقاضای نقد
 در دولت رییسی

یادداشت 1

محمد صادق جنان صفت

4 ادامه در صفحه

10 ادامه در صفحه

صادرکننده »نمونه«
صادرکننده »نمونه«خدمات فنی و مهندسی

خدمات فنی و مهندسی

صادرکننده  »نمونه«
خدمات فنی و مهندسی

صادرکننده »نمونه«
خدمات فنی و مهندسی

صادرکننده »نمونه«
خدمات فنی و مهندسی

معرفی به عنوان
در  ایران  برتر  »شرکت 

حوزه فنی و مهندسی« 

13891393

1391

13901394

1392
• صادرکننده »ممتاز«

خدمات فنی و مهندسی
• انتخاب به عنوان »تنها شرکت ممتاز 

صادرکننده خدمات فنی و مهندسی در 
صنعت آب و برق« از سوی وزارت نیرو

• صادرکننده »ممتاز«
خدمات فنی و مهندسی

• »دومین شرکت برتر پیمانکاری 
ایران« و »رتبه 58«

در بین شرکت های برتر ایران

صادرکننده »ممتاز«
خدمات فنی و مهندسی

1396

1399

1397

1400

1395

1398

• قرار گرفتن پروژه چندمنظوره 
اومااویا در بین »چهار پروژه منتخب 

 تونل سازی جهان در سال 2020«
ITA از سوی

• کسب »مدال افتخار صادرات«

• »دومین شرکت برتر پیمانکاری ایران« 
• کسب »جایزه ملی مدیریت پروژه 

ایران« برای پروژه داریان

• تقدیر به عنوان پیمانکار پروژه برتر 
عمرانی کشور از سوی هیأت رئیسه 

 -)ACI( انجمن بین المللی بتن آمریکا
شاخه ایران و مرکز تحقیقات بتن )متب(

• دریافت نشان مدیر ارتباطات گستر 
از هفدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی 

روابط عمومی

تحقق باورها
گروه فراب با سابقه 30 ساله در راهبری و انجام پروژه های زیربنایی و زندگی بهتر با فناوری های روز جهانی تاکنون به عنوان پیمانكار عمومی، 
بهره بردار و سرمایه گذار، با دانش و تجارب برتر متخصصین خود، در پیشبرد و ارتقای پروژه های انرژی، آب، نفت و گاز، پتروشیمی، شبكه و 
ناوگان حمل و نقل، شبكه های هوشمند و صنایع معدنی تالش و توفیق داشته است. شرکت گروه فراب با داشتن 23 شرکت اقماری و بالغ 
بر 2400 کارشناس تخصصی، هدف اصلی خود را خلق و تحقق باورها و پل دستیابی فرداهای بهتر قرار داده و در این راه از همه نوآوری ها و 
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 پیدا و پنهان یک سفر ناگهانی
تثبیت موقعیت »مصطفی کاظمی« بر صندلی نخست وزیری عراق 

یکی از اهداف حضور او در تهران است

یک استاد گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان با 
بیان اینکه کاهش آبخوان در اصفهان علت اصلی 
بروز پدیده فرونشســت اســت، بر کاهش آفت 
آبخوان تأکید دارد و معتقد است باید جلوی این 
کار گرفته شود. زنگ خطر فرونشست در ایران 
و به طور ویژه در اصفهان چند سالی است که به 

صدا درآمده و هر از چند گاهی خبر فرونشست 
زمین در نقطه ای از شــهر نگرانی ها را بیشــتر 
می کند؛ نگرانی از وضعیت آینده  کان شــهری 
که دنیا با نام نصف جهان می شناسدش. آمارها و 

اعداد متفاوتی از نرخ فرونشست زمین ...

2

دیاکو حسینی:
این دور

دور پایانی  مذاکرات است

احمد بخشایش: 
غرب می خواهد قبل از فصل سرما 

 ایران را به سمت خود بکشاند

سیدجالل ساداتیان: 
نباید به  مذاکرات 
3خوش بین  باشیم
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عددخبرگفتهها

تلگرامخانه

خبرکوتاه

ماجرا از چهارم تیر ماه آغاز شــد: شرکت راه آهن ایران در بیانیه ای 
خبر از کنار گذاشــتن قطارهایی داد که عمرشــان بیشتر از 48 سال 
بوده و شرکت های استفاده کننده اقدام به بازسازی آنان نکرده اند. در  
این بیانیه آمده اســت: »مطابق ماده 2 و 4 قانون دسترســی آزاد به 
شبکه ریلی کشور، راه آهن جمهوری اسالمی ایران در راستای اجرای 
وظیفــه قانونی حاکمیتی خود به  جهت حفظ ایمنی ســیر قطارهای 
مســافری و پیشگیری از بروز سوانح و همچنین حفظ سالمتی و رفاه 
حال مسافران، سیر تعداد محدودی از واگن های مسافری شرکت های 
بخش خصوصی ریلی که عمر آنها بیش از 48 ســال بوده و شــرکتها 
اقدام مؤثری برای انجام بازســازی آنها نکرده اند را متوقف کرد.« این 
بیانیه از قرار معلوم اختالفات موجود میان رســتم قاســمی، وزیر راه 
و شهرســازی و میعــاد صالحی، مدیرعامل شــرکت راه آهن را دوباره 
زنده کرد. این اختالف پس از ســانحه قطار مشــهد بــه یزد نمایان 
شــد؛ زمانی که بســیاری از اصولگرایان و حامیان دولت، تقصیر را به 
گردن مدیرعامل شرکت راه آهن انداختند. البته مرتبط نبودن مدرک 
تحصیلی میعاد صالحی با حوزه فعالیــت او در افزایش انتقادات مؤثر 
بود. قاسمی 21 خرداد گفته بود که تا »چند روز آینده درباره عزل یا 
استعفای مدیرعامل راه آهن« تصمیم گیری می کنیم که هنوز خبری 

از این تصمیم نشده است.
با این حال دیروز رســتم قاســمی در توئیتر خود رستم قاسمی را 
مخاطب قرار داد و نوشــت: »جناب آقــای صالحی، با حذف چند رام 
قطار باالی 30 ســال، گزارشــی مبنی بر تعدیل پرسنل شرکت های 
ریلی به بنده رسید. همان طور که نگران جان مردم عزیز هستیم باید 
نگران معیشــت کارکنان زحمتکش این قطارهــا نیز بود. با همکاری 
مدیران شرکت ها به جای پاک کردن صورت مسئله،  سریعاً راهی برای 
حل موضوع پیدا کنید« کنار گذاشتن قطارهای کهن سال و جایگزین 
کردن قطارهای جدیدتر، مطالبه افکار عمومی در ایران است؛ اما از قرار 
معلــوم این اتفاق اما چندان به مزاق اصولگرایان خوش نیامده چنانکه 

خبرگزاری تســنیم دیروز در گزارشی، تلویحاً شرکت راه آهن را متهم 
به سیاسی کاری کرد و نوشــت که »یکی از قطارهایی که راه آهن آنرا 
به بهانه عدم بازسازی از شبکه ریلی حذف کرده، قطارهای البرز است. 
در مسیرهای تهران- اهواز 2 قطار، تهران-شیراز و اصفهان-بندرعباس 
نیز هر کدام یک قطار البرز را حذف کرده اســت. این در حالی اســت 
این قطارها طی ســال های اخیر با بازسازی کامل به امکاناتی از جمله 

تهویه، مانیتور و... تجهیز شده است.«
نکته قابل توجه آنکه رستم قاسمی در حالی با استدالل جلوگیری 
بیکاری کارگران مخالفت خود با کنار گذاشــتن قطارهای کهن ســال 
را اعالم کرده  اســت که قــرار بود در پایان برنامه چهارم توســعه در 
سال 88، ســن ناوگان حمل و نقل مســافری ریلی ایران به کمتر از 
15 ســال برسد و هنوز این اتفاق براساس گزارش وزارت راه در پایان 
دولت دوازدهم، رخ نداده اســت. جدای از این موضوع، اســتفاده وزیر 
راه از توئیتر به جای اتوماســیون هم جنجال ســاز شده است. او دلیل 
این اقدام را اطالع کارگران از پیگیری مشکلشان اعالم کرده است اما 
منتقدان، این نحوه صدور دســتور را اقدامی پوپولیستی تلقی کردند. 
برخی دیگر نیز اســتفاده از فضای فیلتر شده توئیتر برای نامه نگاری 
را به نقد کشــانده اند. در این میان نیز برخی دیگر از افراد از کشاندن 
موضوعات رســمی به فضای غیررسمی به نوعی استقبال کرده اند ولی 
همزمان یادآوری کرده اند که در جمهوری اســالمی اساساً موضوعات 
غیررسمی از موضوعات رسمی اهمیت بیشتری دارد و به همین دلیل 
هم الزم اســت که در این موضوعات شفافیت ایجاد شود. برخی دیگر 
نیز خواســتار عزل میعاد صالحی شدند و تاکید کردند که وزیر راه به 
وعده خود در این زمینه عمل نکرده اســت و بــا این اقدامات تالش 
می کند خود را حامی مردم معرفی کند. بودند کاربرانی که از تحریم ها 
هم نوشــتند و یادآوری کردند که مشــکل راه آهن نه با کنار گذاشتن 
چند قطار کهنسال و نه با دستور در توئیتر حل نخواهد شد و نیازمند 

بازسازی اساسی است. 

اداری توماسیون  ا مثابه   تجربه امکان  تدوین فرانظریه توسعه توئیتر به 
یا بسندگی توصیف توسعه نحوه ابالغ دستور وزیر راه و شهرسازی به  مدیرعامل راه آهن درباره کنار گذاشتن 

قطارهای کهنسال با واکنش های انتقادی همراه شد

عکس: پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

توئیتنامه

aminshaigan
@ amin_shaigan

از متن دکتر تیمور رحمانی: گرچه ظاهر مساله آن است که این 
تورم ناشــی از حذف ارز ترجیحی است اما واقعیت آن است که 
این تورم همان زمانی ایجاد شــد که تصمیم به ایجاد ارز4200 
گرفته شــد و اکنون یا باید به تدوام یک تورم متوســط باال تن 

می دادیم و یا یک شوک موقتی تورم

Majid Shakeri
@Majidshakeri8

بله جراحي درد دارد، اما معنایش این نیست که قبل از بیهوشي 
چاقو را در شــکم مریض فرو کنیم)حذف آرد غیر نانوایي!( بعد 
چون چاقو را زده ایم جراحي را شــروع کنیم. ضمنا در انتهاي 
جراحي شکم مریض را می دوزند. اگر روزي تصمیم به جراحي 
دیگری گرفتید قبلش کمی تدبیر کنید. بي تدبیري شــجاعت 

نیست.

Sara Massoumi
@SaraMassoumi

در مذاکرات پیش رو، دولت میزبان نقش بسزا و تعیین کننده ای 
نخواهد داشت. تفاوت این مذاکرات با مذاکرات محرمانه عمان 
همین است که نقش واســطه را اتحادیه اروپا برعهده دارد. لذا 

قطر یا عمان؛ صرفا میزبان خواهندبود.

Mohsen Mandegari
@m1mandegari

یکی از توانمندی های مذاکراتی آقای جلیلی در دوران احمدی 
نژاد، انتخاب کشورهای منطقه به عنوان محل مذاکرات بود. بعد 
هم با کلی آب و تاب به عنوان دستاورد مهم مذاکرات به مقامات 
و مسئوالن در تهران گزارش می شد و خیلی ها افتخار می کردند 
که دیپلمات های ما هستند که محل مذاکره را تعیین می کنند!

Reza Ghobeishawi
@RezaGhobeishawi

تکرار تاریخ
مذاکره با امریکا در عمان برای تولد برجام

مذاکره با امریکا در قطر برای بازگشت برجام
#برجام #هسته_ای

Hamed Bidi
@hamedbd

بورل هم تأیید کرد که روســیه به خاطر امکان جایگزینی نفت 
ایران روند مذاکرات را متوقف کرده بود. هنوز متوجه نشــده اید 
نفوذی های روسیه چطور توهم استقالل را به شما فروخته اند تا 

جیب اربابشان را پر کند؟ یا پورسانتی در کار هست؟!

JALILMOHEBBY
@ jalilmohebby

اصولگراها حکمرانی نمی دانند، اصالح طلب ها هم که با گوشــه 
گوشــه مبانی انقالب زاویه دارند. انصافاً جمهوری اسالمی یک 
جریان سیاســِی مومِن نخبه ی حزب اللهــِی کارآمد به انقالب 

اسالمی بدهکار است.

عاطفه محمودی
@ Atefeh_Mahmoudi

هشــت قرارگاه فقط در یک  سال اخیر تشکیل دادند. ۶ قرارگاه 
برای ســاماندهی بازارها، یک قرارگاه برای مدیریت آب و یکی 

هم برای افزایش جمعیت راه اندازی کردند. /تجارت نیوز

NMoraadi
@NMoraadi

دارم پایش امنیت ســرمایه گذاری به تفکیک استان ها در پاییز 
1400 رو می خونم:

تهــران در کنار ایــالم و کهگیلویه و بویراحمد نامناســب ترین 
اســتان ها از لحاظ این شاخص بودن و خراسان جنوبی، سمنان 

و گلستان هم از مناسب ترین استان ها.
...

رتبه ی تهران، قابل توجه ست.

@Hemmati_ir

بورل:»روسیه درمقطعی به  شدت مخالف توافق بود،زیرا مطمئناً 
ایران به بازار نفت باز میگشت و نفت جایگزین ارائه میکرد.حال 

روسیه بااین توافق مخالف نیست«
اگه این خبردرست باشه،

بشکه  روزانه5/1.م  بابت  میشــد4ماهه18میلیارد دالردرآمداضافی 
صادرات نفت داشت.بدون انتظارات تورمی ومشکالت سه ماه اخیر!

@abb_abdi

فرماندار شــیراز دربــاره تجمع بلوار چمــران گفته که تاکنون 
تعــدادی از این عوامل دســتگیر، ضمن اینکه »ســرتیم« هم 

شناسایی شده و برای دستگیری وی اقدام شده. 
»عوامل« و »ســرتیم«؛ یعنی ماجرا را امنیتــی می بینند و نه 

فرهنگی. پس قطعا مسأله حل نخواهد شد.

پویش فکری توسعه یکی دیگر از یادداشت  های این پویش را منتشر کرد 
که گزیده آن در کانال پویش فکری توسعه به این شرح بازنشر شده است: 

تحوالت در دنیای امروز به قدری سریع شده که همیشه احساس می کنیم 
از بخشی از تحوالت عقب مانده ایم. به روز بودن برای مان مهم است چون اگر 
بخواهیم برای آینده برنامه ریزی کنیم، دستِ کم باید تحوالت امروز را درک 

کرده باشیم و تاریخ را نیز فراموش نکنیم. 
همیشه این سؤال ذهن را مشغول می کند که دنیا با این سرعت به کجا 
می رود و چه هدفی در سر دارد که چنین سریع و شتابان برای وصالش حرکت 
می کند. چه شــوقی در قدم های دنیای مدرن می تواند چنین انرژی بزرگی 

ایجاد کند، که این جثه عظیم را با این سرعت به حرکت درآورد. 
واقعیت این است که هرچه در البه الی فلسفه و اقتصاد و سیاست بگردیم، 
هدفــی پیدا نمی کنیم. اعتیاد جهان به حرکت و تحول اســت که روز به روز 
شدیدتر می شــود، به طوری که دوســت دارد همه چیز را بهتر کند و اجازه 
ندهد هیچ چیز دیگری بدتر شود! شوق دنیا به خوِد تحول و تسلط یافتن بر 
پدیده هاســت. مقصدی در کار نیست. دنیای جدید اسم این شوق را توسعه 

گذاشته است. 
در رشته اقتصاد بعد از همه نظریه ها و اثبات ها و فرضیه ها، به دنیای عمل 
که وارد شویم مشابه همین سؤاالت پیِش روی دانش اقتصاد قرار می گرفت 
و سؤال می شد چگونه درآمد و رفاه مردم بیشتر شود؟ چگونه تعداد بنگاه ها 
بیشتر شود؟ چگونه اشتغال بیشتر شود؟ چگونه تولید بیشتر شود؟ چگونه 
سرمایه ها بیشتر شود؟ یا چگونه کیفیت تعامالت اقتصادی بیشتر شود؟ چگونه 

بهره وری بیشتر شود؟ چگونه کیفیت محیط کسب و کار بیشتر شود؟ 
و ســؤاالتی از این دست بود که کاربرد همه ابزارهای داخل جعبه اقتصاد 
را نمایش می داد. اســم همه این تحوالت کمی و کیفی را توسعه اقتصادی 
گذاشته بودند. اهمیت مطالعات توسعه اینجاست که کاربرد همه علوم انسانی 

و اجتماعی را به منصه ظهور می رساند.  
 اما توسعه چیست؟ توسعه برای ما چیست؟ چگونه محقق می شود؟ آیا 
تحقق توسعه یا حرکت برای توسعه یک مسیر واحد دارد یا اینکه هر جامعه ای 

و هر فردی باید مسیر خود را بشناسد و طی کند؟ 
 آیا توسعه تعریف ثابتی دارد و یا اینکه تحوالت سریع دنیای جدید باعث 
می شود لحظه به لحظه معنای توسعه نیز تغییر کند؟ آیا نگاه توسعه به گذشته 
بوده و بر تحول آنچه بوده، متمرکز است و یا بیشتر به آینده توجه دارد و تمرکز 

آن بر خلق دستاوردهای جدید است؟ 
حاال فرض کنیم توسعه را می فهمیم، چگونه باید متوجه شد که رو به جلو 
حرکت می کنیم و یا رو به عقب؟ با چه ابزار و معیاری می توان ارزیابی کرد که 

جهت و سرعت حرکت ما توسعه مدارانه بوده یا نه؟

آن پشت پشت ها چه خبر است؟
احمد زیدآبادی، فعال سیاسی، در کانال شخصی خود به نام »نگاه متفاوت« 

نوشت:
با توجه به عزل و نصب های امنیتی جدید، ظاهراً در آن پشــت پشت ها، 

تحوالت بسیار مهمی در جریان است.
دستگاه های رسمی دربارۀ دالیل این عزل و نصب ها سکوت مطلق کرده اند 
و کوچکترین اشاره ای به آنها نمی کنند. این سکوت از یک طرف نشان می دهد 
که علی الظاهر موضوع حساس تر از آن است که در سطح رسمی قابل توضیح 
باشد و از طرف دیگر، راه را بر گمانه زنی های بی در و پیکر از سوی رسانه های 

مخالف گشوده است.
با توجه به رویۀ معمول در جمهوری اسالمی به نظرم خبرهای مربوط به 
این ماجرا، به تدریج به رســانه ها درز پیدا خواهد کرد و در آن شرایط، شاید 
سرنخ هایی برای پی بردن به دالیل اصلی داستان به دست آید؛ گرچه در آن 
صورت هم به میزان صحت و سقم داده های درز یافته نمی توان پی برد چرا 

که عملیات فریب امنیتی در اینگونه حوادث امری عادی و همیشگی است.
حقیقِت چنین حوادثی معموالً با گذشــت زمانی دراز افشا می شود و به 
همین دلیل نیز بســیاری از گمانه زنی های شتابزدۀ افراد را، بخصوص آنانکه 
دسترسی خاصی به منابع اطالعاتی و امنیتی داخلی یا خارجی ندارند، نباید 
اصالً جدی گرفت. در این گونه موارد به کســانی که بدون اطالع از پشــت 
پرده ها با قاطعیت گمان خود را عین حقیقت معرفی می کنند، باید بیش از 

همه بی اعتنا بود.
در هر صورت می توان گفت که در آن پشت پشت ها واقعاً رخدادهای بسیار 
مهمی در جریان است، اما اینکه حقیقت این رخدادها چیست، غیر از افراد 

دخیل در آنها، در حال حاضر فقط خدا از آنها آگاه است.

»انتظارات نمایندگان مجلس از دولت گاهی از 
اوقات در حد امکانات کشور نیست«

محمد حسینی ، معاون پارلمانی رئیس جمهوری ، در گفت وگو با 
خبرگزاری ایلنا مثال انتظاراتی که در حد امکانات کشور نیست را راه اندازی 
پروژه هایی که در هشت سال قبل متوقف شده است، دانست و گفت بسیاری 
از پروژه هایی که ناتمام مانده اند نیاز به زمان دارند اما برخی ها اصرار دارند در 
حوزه انتخابی شان کاری انجام شود که این موارد گاهی به نوعی اختالف تلقی 
می شود. به عقیده حسینی اگر نمایندگان سؤال می کنند یا استیضاح امضا 
می کنند این طور نیست که همگی به نوعی تقابل با دولت داشته باشند، بلکه 
غالباً می گویند در حمایت از دولت سوال می کنند تا اگر اشکال و ایرادای وجود 

دارد، برطرف شود.

» اعتمادی که در دولت گذشته آسیب دیده 
بود، با شروع فعالیت آقای رئیسی ترمیم شد«

مهدی فضائلی، کارشناس رسانه و عضو دفتر حفظ و نشر آثار مقام 
معظم رهبری، معقتد است همه دولتمردان باید به ترمیم امید و اعتماد مردم 
توجه کنند و بدانند که امید و اعتماد مردم یک چک ســفید امضا نیست؛ 
یعنی مردم اگر نتیجه امید و اعتماد خود را نبینند طبیعتاً مجدداً این امید و 
اعتماد ممکن است آسیب ببیند. مدیر عامل پیشین خبرگزاری فارس که با 
خبرگزاری دولت گفت وگو کرده است، معتقد است دولت باید زبان گویایی 
داشته باشد که هم در بیان مشکالت و هم در بیان خدمات خود و افزون بر آن، 
در مقابله با »حرکت تهاجمی روانی دشمن« باید سازوکارهایی برای پشتیبانی 

از اقدامات دولت به کار گرفته شود.

 »نظام اخالقی نیروهای مسلح تدوین شود«
علیرضا اعرافی، مدیر حوزه های علمیه، در همایش ملی تربیت در 
نیروهای مسلح، در توضیح این پیشنهاد خود، با بیان اینکه فلسفه، فقه و 
اخالق هر کدام به عنوان پایه های دفاعی اسالم بر اساس منابع دینی قابل 
بررسی اســت، اظهار کرد نیروهای مسلح باید در این سه حوزه مباحث 
مرتبط با خود را استخراج کنند. به گزارش سپاه نیوز، اعرافی تأکید کرد در 
حوزه اخالق و نظام ارزشی تربیت در عرصه دفاع و جنگ از منظر اسالم 
نیازمند مطالعات گسترده تری است و نیروهای مسلح باید به این موضوع 

ورود کنند.

»تغییر در سازمان اطالعات سپاه اتفاق 
غیرمنتظره ای نبود«

اسماعیل کوثری، نماینده تهران و فرماندهان پیشین سپاه،  درباره 
علت غیرمنتظره ندانستن تغییر رئیس سازمان اطالعات سپاه خاطرنشان کرد 
تصدی این سمت برای حسین طائب، رئیس پیشین سازمان اطالعات سپاه، 
مدت زمانی داشت و بر این اساس تصمیماتی گرفته شد. خطرنشان کرد که 
این از اختیارات فرمانده کل سپاه یا ارتش است که معاونان خود را بعد از دوره 
مسئولیت جا به جا کنند. طائب به مدت سیزده سال ریاست سازمان اطالعات 

سپاه را برعهده داشت.

مدیرعامل سازمان تعاون  روستایی برکنار شد
مدیر عامل ســازمان مرکزی تعاونی روســتایی در پی گزارش سازمان 
بازرســی از  تخلف در واردات نهاده های دامی و دســتور پیگیری از سوی 

رؤسای قوه قضاییه و قوه مجریه برکنار شد.
به گزارش خبرگزاری میزان،  وزیر جهاد کشاورزی  در حکمی محمدعلی 
نیکبخت به سمت سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی منصوب کرد. 
چند روز قبل غالمحســین محســنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه در نشست 
تخصصی قوه قضائیه که به موضوع حذف و اصالح بسترهای فساد زا برگزار 
شد، گفته بود: » آن طور که سازمان بازرسی گزارش داده، تعداد قابل توجهی 
از افراد با استناد به اعالم ورود نهاده های دامی به بندر و ثبت آن در سامانه 
بازارگاه، اقدام به واریز وجه برای خرید کاال و ترخیص و دریافت آن ظرف یک 
تا چند هفته بعد کردند در حالی که اساسا نهاده ای وارد کشور نشده بود و در 
نهایت هم هیچگونه کاالیی به دست مردم نرسید.« اژه ای همچنین واگذاری 
4۹ درصد از ســهام شرکت خصوصی مذکور به سازمان تعاونی روستایی را 
از دیگر تخلفات صورت گرفتــه در جریان واردات اخیر محموله نهاده های 
دامی عنوان کرد. در ادامه رئیس قوه قضاییه از ســازمان بازرسی درخواست 
کــرد که موضوع تخلفات صورت گرفته در زمینه واردات نهاده های دامی را 
با »فوریت و جدیت« پیگیری کند. رئیس جمهور نیز سه روز قبل به معاون 
اول و وزیر اطالعات مأموریت داد »به سرعت« موضوع را بررسی و نتیجه آن 

را گزارش کنند.

واکنش زنگنه به شایعه دستگیری دخترش
بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت پیشین، شایعه دستگیری دخترش به جرم 

جاسوسی را تکذیب کرد.
این دولتمرد سابق در حساب توئیتر خود در این باره نوشت: »پیرو نشر 
خبری دروغ مبنی بر دستگیری دختر اینجانب به نام ماندانا زنگنه، به عنوان 
جاســوس، باید به اطالع افکار عمومی برساند که اینجانب دختری به این 
نام و مشخصات ندارم.« در ادامه توئیت زنگنه آمده است: »این گونه افتراها 
متاســفانه عمدتا از سوی کسانی وارد می شود که مورد تعقیب کیفری قرار 

نمی گیرند تا عبرت سایرین شود.«

 ۹۷

درصد  ۸۴ 

 300 
کیلومتر

گلوگاه فساد به گفته رئیس  سازمان بازرسی کل 
کشور در این سازمان شناسایی شده است. ذبیح اهلل 
خداییان اظهار امیــدواری کرد که این گلوگاه ها با 

همکاری دولت مسدود شود. 
به گزارش ایرنا، خداییان که به مناسبت هفته گرامیداشت قوه قضائیه در 
نشستی خبر حاضر شــده بود، افزود: »برای مسدودسازی گلوگاه های فساد 
حدود 2 هزار مسأله را در سطح کشور شناسایی کردیم و به حدود 200 ابر 

چالش رسیدیم.«
او ادامه داد: »در دوران تحول و تعالی در سازمان بازرسی کل کشور سعی 
داریم تا نظارت ها و بازرسی ها را به جای موضوع محور به مسئله محور سوق 
دهیم و برنامه ها را براین اساس برنامه ریزی کنیم؛ زیرا در کشور مسایل مهمی 
مطرح اســت و باید بتوانیم راه حل موثر و مناســب برای این مسایل داشته 

باشیم.«
به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در سال گذشته تعداد پنج هزار 
بازرسی انجام شــده و یک هزار پرونده کیفری و 2۶00 پرونده تخلفاتی در 
این راستا تشکیل شده است، همچنین چند هزار هشدار به مراجع ذی صالح 

منعکس شده است.

 نمایندگان بــه کلیات طرح ســاماندهی 
استخدام کارکنان دولت رای مثبت دادند.

رئیــس کارگروه بررســی طرح ســاماندهی 
اســتخدام کارکنان دولت در مجلس این آمار را 
به استناد رأی مثبت 1۹۶ نماینده حاضر در جلسه دیروز مجلس به این 
طرح اعالم و آن را »اقدامی کم ســابقه« توصیف کرد. چنانچه تعداد کل 
نمایندگان مجلس )2۹0( مالک قرار گیرد، درصد آرای مثبت این طرح 

به ۶5/5 درصد می رسد.
عباس گودرزی، نماینده بروجرد، در گفت وگو با خانه ملت، درباره آرای 
باالیی که به کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت اختصاص 
یافته است، گفت: »این رای قاطع حاکی از اراده مجلس یازدهم برای حل 
مسائل استخدامی در کشور و پایان دادن به این برده داری نوین و ظلمی 
که به نیروهای انسانی در دستگاه های اجرایی روا داشته می شود، است.«

برد موشک های پدافند هوایی جدید ارتش 
است که قرار است در آینده رونمایی شوند.

جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش با تاکید بر 
لزوم خودکفایی در حوزه های اســتراتژیک، اظهار 
کرد: افزایش توان موشــکی ارتش و سپاه از الزامات قدرت بازدارندگی است 
که باید ارتقا پیدا کند و در این راستا پدافند هوایی ارتش در آینده  نزدیک از 

موشک هایی با برد 300 کیلومتر رونمایی می کند.
به گزارش خبرگزاری فارس، امیر سرتیپ علیرضا الهامی، جانشین نیروی 
پدافند هوایی ارتش، دیروز در جمع کارکنان نیرو های مســلح ارتش، سپاه 
پاســداران و نیروی انتظامی با بیان اینکه در حوزه  مسائل راهبردی نباید به 
هیچ کشوری وابســته باشیم، گفت: »افزایش توان موشکی ارتش و سپاه از 
الزامــات قدرت بازدارندگی و حفظ منافع ملی اســت که باید بیش از پیش 

ارتقاء پیدا کند.«

عبدالناصر همتی

عباس عبدی



مجلس

آرمان امروز- حسن روحانی دولت را در اختیار داشت و اصولگرایان دوره یازدهم مجلس تازه به ساختمان 
هرمی شــکل میدان بهارستان رسیده بودند که طرح های استیضاح یکی پس از دیگری رونمایی می شد و حتی 
تا پای تهیه طرحی برای بررســی عدم کفایت رئیس جمهوری وقت ایران و اســتیضاح او هم پیش رفت. روند 
پارمان یازدهم در قبال دولت روحانی آن قدر تند شد که توصیه ها از راه رسید و از جمله توصیه ای که استیضاح 
را به کلی از دستور کار مجلس یازدهم خارج کرد. در دو سال نخست عمر پارلمان اصولگرایان، حتی یک طرح 
اســتیضاح در صحن علنی مجلس اعالم وصول نشد؛ اما انتقادهای پیاپی نمایندگان سبب شد تا باالخره هیات 
رئیســه اندکی عقب نشینی کند و یکی از طرح های استیضاح را برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع دهد. 
قرعه فال به نام سید رضا فاطمی امین خورد که عملکرد او در وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( به لطف 
افزایش چند برابری قیمت خودرو و نابسمانی های موجود در اقتصاد ایران، با انتقادات بسیاری همراه بود. اتهام 
بی عملی به نمایندگان هم از سوی دیگر سبب شده بود تا آنان تالش کنند استیضاح یکی از وزرا اجرایی شود. 
مجموع اوضاع و احوال یادشــده، این گمانه زنی را به وجود آورد که  در وضع فعلی هر وزیری که کارش برای 
استیضاح به صحن علنی بکشد، قطعاً از کار برکنار خواهد شد. اما حمایت های درون و برون پارلمانی سبب شد تا 
اوضاع به نفع فاطمی امین رقم بخورد و به گونه ای پیش رود که اکنون، امید چندانی میان نمایندگان متقاضی 

برای استیضاح فاطمی امین باقی نمانده باشد.

لشکر رسانه ای
یکــی از تاکتیک هایــی که فاطمی امین برای خــروج از زیر تیغ نمایندگان به کار برد، اســتفاده از ظرفیت 
رسانه های حامی خود و دولت سیزدهم بود. از 29 خرداد که طرح استیضاح فاطمی امین به کمیسیون صنایع 
ارجاع شد تا امروز خبرگزاری های فارس، تسنیم، برنا، ایرنا و پایگاه های خبری مشرق و رجا نیوز در حمایت از 
فاطمی امین ســنگ تمام گذاشته اند. کانال های تلگرامی منتسب به دولت و نهادهای نظامی هم از سوی دیگر 
مشــغول بودند. کلیدواژه مشــترک میان همه این تالش های رسانه ای »مصلحت« بود؛ همان کلیدواژه ای که با 

اتکا به آن،حق استیضاح نمایندگان به حالت تعلیق درآمد. 
مخالفان اســتیضاح در مصاحبه ها و مطالب مختلفی مدعی شدند که در وضع فعلی استیضاح وزیر صمت به 
صالح مردم نیســت. این اما پایان ماجرا نبود. اوج این عملیات رســانه ای زمانی رقم خورد که خبرگزاری فارس 
در گزارشی نمایندگان متقاضی استیضاح فاطمی امین را به منفعت گرایی متهم کرد. این خبرگزاری نوشت که 
دو تن از نمایندگان متقاضی استیضاح وزیر صمت، به صورت پیامکی خواستار انتصاب نزدیکان خود در مجتمع 
صنعتی چادرملو شــده و تهدید کرده اند که در غیر این صورت، وزیر را اســتیضاح خواهند کرد. این خبرگزاری 
سپس اعالم کرد که فاطمی امین در واکنش به این اظهارات اعالم کرده است که »اهل باج دادن نیست.« این 
خبرگزاری دیروز هم در گزارشی اعالم کرد که فاطمی امین در کمیسیون اصل 90 موضوع تهدید خود از سوی 

نمایندگان را تایید کرده است.
 فارس روز بعد از آن، نامه ای را منتشر کرد که بر مبنای آن نمایندگان از محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس 
خواسته بودند تا اسامی دو نماینده را اعالم کند. همزمان سیدجواد حسینی کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع، 
خواستار ورود وزارت اطالعات به مسأله شد. این در حالیست که علی جدی، نایب رئیس دیگر این کمیسیون به 
خبرگزاری خانه ملت اعالم کرد که »وزیر صمت موضوع تهدید پیامکی خود توسط نمایندگان را تکذیب کرده 
اســت.« فاطمی امین که در تمام این مدت ســکوت اختیار کرده بود، از قرار معلوم او به هدفش رسیده است؛ 
چنانکه محمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیســیون برنامه و بودجه، دیروز گفت که احتماال طرح استیضاح وزیر 

صمت از دستور کار خارج خواهد شد. 
نکتــه قابل توجه در اظهــارات او، آن بود که اعالم کرد وزیر صمت به صورت کتبی به ســؤاالت نمایندگان 
متقاضی اســتیضاح پاسخ داده اســت و بنابراین احتماال طرح استیضاح از دستور کار خارج خواهد شد. این در 
حالیســت که مطابق آیین نامه داخلی مجلس، وزیر موظف به حضور در جلسه کمیسیون و ارائه پاسخ شفاهی 
اســت نه کتبی. تا این لحظه کمیسیون صنایع نشســتی با حضور وزیر صمت و نمایندگان متقاضی استیضاح 

برگزار نکرده است.

پایداری قانونی نانوشته: »استیضاح نکنید«
اگرچه تحلیل ها حاکی از آن بود که با ارجاع طرح اســتیضاح وزیر صمت به کمیسیون صنایع قانون نانوشته 
»اســتیضاح ممنوع« نقض شده است، روند طی شده در کنار حمایت های نهادهای فرادستی از فاطمی امین و 
انتخاب او به عنوان سخنران پیش از خطبه های نمازجمعه هفته گذشته تهران حاکی از آن است که این قانون 
همچنان پابرجاســت ولی احتماال محل اجرای آن تغییراتی کرده باشــد. به این ماجرا، تالش های هیات رئیسه 
مجلس برای جلوگیری از اســتیضاح فاطمی امین را هم اضافه کنید: کریمی فیروزجائی، عضو هیات رئیســه 
مجلس به خبرنگار »آرمان امروز« گفت که هیات رئیســه می خواهد میان دولت و مجلس اســتطکاکی ایجاد 

نشود؛ بنابراین موافق استیضاح ها نیست. 
به نظر می رسد پاستور و بهارستان برای حل این مشکل راه حلی فراقانونی یافته اند: »تشکیل کمیته استیضاح«. 
این خبر را اولین بار احمد علیرضا بیگی، نماینده تبریز اعالم کرد. او 28 خرداد گفت که کمیته ای میان مجلس 
و دولت تشــکیل شده تا وزرایی که مجلس خواستار استیضاح آنان است، عملکردشان مورد بررسی قرار گیرد و 
در صورت حصول نتیجه مثبت، دولت رأساً اقدام به برکناری او کند تا اختالفی میان قوای مجریه و مقننه ایجاد 
نشود. پیگیری های خبرنگار روزنامه آرمان امروز از چهار نماینده هم پاسخ مشترکی به همراه داشت. هیچ از این 
چهار تن که نامشــان در میان متقاضیان استیضاح فاطمی امین وجود دارد، حاضر به تکذیب این کمیته نشدند 
فقط گفتند که نمی دانند اعضایش کمیته اســتیضاح چه کسانی هستند. با این حال شنیده های »آرمان امروز« 
حکایــت از آن دارد که از مجلس علی نیکزاد، نایب رئیس اول مجلس و نصراهلل پژمانفر، نائب رئیس کمیســیون 
اصل 90 عضو این کمیته هســتند و از دولت هم سید محمدحســینی معاون پارلمانی و حسین دهقان، معاون 
حقوقی رئیس جمهوری عضو این کمیته شــده اند. مشخص نیست دیگر اعضای این کمیته چه کسانی هستند و 
جلسات آن چطور تشکیل می شود اما نتیجه آن فعال پایداری همان قانون نانوشته بوده است: »استیضاح نکنید.«

مذاکرات ایران و   یک منهای 5
 به نظر می رسد موضوعی باقی نمانده که الزم باشد تروئیکای اروپایی 

)انگلیس، فرانسه و آلمان(، روسیه و چین نیز در مذاکرات قطر حاضر شوند
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استیضاح نافرجام
در پی تالش های برون و درون پارلمانی برای کاهش امضاهای طرح استیضاح فاطمی امین 

احتمال لغو آن افزایش یافته است

نمایندگان مجلس شــورای اسالمی با اصالح قانون دیوان محاسبات، ســال مالی دولت در بودجه سنواتی را 
افزایش دادند.

در  نشست علنی دیروز )۵ تیر( مجلس در جریان بررسی طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های 
ســرمایه ای و مالی سال ۱۴00 کل کشــور با ۱۷0 رأی موافق، ۳8 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 2۳۴ 

نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
مطابق متن اصالحی که به پیشــنهاد علیرضا ســلیمی، نماینده محالت، به تصویب رسید، مقرر شد: »مهلت 
جذب اعتبارات تملک دارائی های ســرمایه ای و مالی قانون بودجه ســنواتی کل کشور اعم از وجوه نقد و اوراق 

بهادار )اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اسناد مالی اسالمی( تا پایان شهریورماه سال بعد است.
مانده وجوه مصرف نشــده اعتبارات فوق الذکر تا دهم مهرماه سال بعد به خزانه داری کل کشور واریز می شود 

و مهلت ارسال صورتحساب دریافت و پرداخت نیز تا پایان مهرماه سال بعد تعیین می شود.
تبصره- این قانون در مورد بودجه سال ۱۴00 جاری و ساری می گردد.«

پیش  از این سال مالی دولت در ۳۱ تیر هر سال به پایان می رسید.

افزایش دو ماهه سال مالی دولت 

طی پنج روز گذشــته، تحــرکات دیپلماتیک برای 
احیای مذاکرات برجام شــتاب قابل توجه گرفت. در 
حالی که »سرگئی الوروف« وزیر امور خارجه روسیه، 
چهارشــنبه گذشــته به تهران آمد و قبــل از آنکه با 
همتای ایرانی اش، حسین امیرعبداللهیان، دیدار کند، 
همان شب با »سید ابراهیم رئیسی« رئیس جمهوری 
کشــورمان دیدار کرد. اما پنج شــنبه بخش عمده ای 
از اظهارات وزیران  امورخارجه ایران و روســیه درباره 
برجــام و مذاکــرات هســته ای و چگونگی رســیدن 

به توافق بود. 
از آن سو، در حالی که الوروف در تهران به سر می برد 
»رابرت مالی« در اروپا میهمان »جوزپ بورل« مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپــا و معاونش »انریکه 
مورا« در رســتورانی در بروکســل بود. مورا با انتشار 
تصویر خود در توئیتر پنهان نکرد که گفت وگوهایشان 
بر سر میز شام، در حالی که لباس غیررسمی پوشیده 

بودند، درباره ایران و مذاکرات هسته ای بود. 
فــردای آن روز، اعالم شــد کــه بورل و مــورا با 
پیشــنهاد آمریکاییان به ایران می آینــد. آنان جمعه 
شــب وارد تهران شدند و صبح شــنبه مورد استقبال 
وزیــر امور خارجه ایران قرار گرفتند. آنان بعد از ســه 
ساعت و نیم مذاکره پشــت درهای بسته و در حالی 
کــه خبرنگاران بیرون از محــل مذاکرات منتظر آنان 
بودند، در میانشان حاضر شدند و کنفرانس مطبوعاتی 
خود را برگزار کردند. از چهره های دو طرف می شــد 
تشخیص داد که مذاکرات نتیجه بخش بود. انریکه مورا 
با خبرنگاران خــوش و بش می کرد و خنده های خود 
را از دوربین خبرنگاران پنهان نمی کرد، اما در پاســخ 
به این پرســش که آیا مذاکرات، هفتــه آینده نهایی 
خواهد شــد، گفت: »نه، مدت زمانی طول می کشــد، 
اما امیدواریم به توافق برســیم.« اظهــارات بورل نیز 
امیدبخش بود. او گفت: »من به تهران آمدم تا بن بست 
مذاکرات را بشــکنم«، و تاکید کرد: »ما قرار است در 

روزهای آتی مذاکرات را از سر بگیریم. اینکه می گویم 
روزهای آتی، واقعا روزهای آتی و فوراً. قرار اســت به 
ســرعت بن بســت به وجود آمده را بشکنیم و تنشی 
را که در روزهای گذشــته وجود داشته است، متوقف 
کنیم.« وی همچنین به جنگ اوکراین نیز اشاره کرد 
و گفت: »بعد از جنگ، روسیه به ادامه مذاکرات تمایل 
نداشت اما ایرانی ها خود با طرف روسی مذاکره کردند 
و توانستند توجه اش را به ادامه مذاکرات جلب کنند.«

فــردای آن روز، یعنی یکشــنبه، بــورل گفت که 
مذاکرات در یکی از کشــورهای حاشیه خلیج فارس از 
سر گرفته می شــود. ساعاتی بعد از آن، یک دیپلمات 
ایرانی به شــبکه خبری الجزیره خبر داد که مذاکرات 
احتماال در قطر از ســر گرفته خواهد شــد. یک منبع 
آگاه به نگارنده گفت که مذاکرات این بار دســت کم 
دو تا سه هفته به طول خواهد انجامید، ولی امیدواری 
بســیاری هســت که این بار همه چیز تمام شــود و 
مذاکرات به نتیجه برســد. ایــن منبع تاکید کرد: »از 
مرحله اختالف  نظرهای داخلی عبور کرده ایم و به یک 
جمع بندی نهایی رسیده ایم.« وی گفت: »انتظار داریم 

این بار مذاکرات به نتیجه نهایی برسد.«
در دیدار بــورل با دریابان »علی شــمخانی« دبیر 
شــورای عالــی امنیت ملی کــه آخرین دیــدار او با 
مقام های ارشد کشورمان در سفرش به تهران بود نیز 
به نظر می رسید دو طرف از مذاکراتشان رضایت دارند. 
بورل با اشاره به گفت وگوی خود با مقام های آمریکایی 
پیش از ســفر به تهران گفت: »دولت بایدن به دالیل 
مختلف به دنبال دستیابی به توافق برای احیای برجام 
اســت.« در این دیدار شــمخانی نیز گفت: »به دنبال 

توافقی قوی، قابل اتکاء و پایدار هستیم.«
بورل بامداد یکشنبه نیز درباره دستاورد سفر خود 
بــه تهران در توئیتی تاکید کرد: »بن بســت به وجود 
آمده در مذاکرات وین را رفع کردیم« و آن را به عنوان 

دستاورد مهم سفرش بر شمرد.

همه قرائن نشــان می دهد که گشایشــی در روند 
مذاکرات به وجود آمده است و دو طرف خود را برای 
توافق نهایی آماده می کنند. به نظر می رسد آنچه باید 
توافق شــود میان ایران و آمریکاســت و چیزی باقی 
نمانده تا طرف تروئیکای اروپایی، روسی و چینی نیز 
الزم باشــد در مذاکرات – هر کجا که برگزار شود – 
حاضر شــوند. بی شک این گشــایش بدون نرمش دو 
طرف در مواضع خود امکان پذیر نبوده است؛ نرمشی 
که به نظر می رســد تا آن اندازه باشد که دو طرف را 
به میــز مذاکرات برگرداند و به پایان موفقیت آمیز آن 

امیدوار شوند. 
بورل تاکید دارد که باید ظرف دو تا سه هفته آینده 
به توافق رســید و دوربین های خاموش شــده آژانس 
در ایران مجددا روشــن شــوند، در غیــر این صورت 
بــه گفته او باید برجام را پایــان یافته تلقی کرد. این 
بدان معناست که او برای نتیجه نهایی مذاکرات زمان 
نهایی تعیین کرده و بر این باور اســت که باید توافق 
ظرف دو تا سه هفته آینده حاصل شود. پیش از این، 
بورل هیچ گاه از زمان الزم برای نهایی شدن مذاکرات 
صحبت نمی کرد، اما این بار برای نخستین بار از تعیین 
مدت زمانی برای رسیدن به توافق صحبت می کند.  

نکته ای که بســیاری بر آن باور دارند این اســت که 
توافق باید ظــرف چند هفته آینده به دســت آید، در 
غیر این صورت، هر چه به زمان انتخابات میان دوره ای 
کنگره آمریکا نزدیک می شــویم، مذاکــرات پیچیده تر 
خواهد شــد و خصوصا طرف امریکایــی بیش از پیش 
تحت فشــار تحوالت درونی خود قــرار خواهد گرفت و 

چه بسا بعد از آن دیگر تن به مذاکره ندهد. 
این مهم را نیز باید در نظر داشــت که اوضاع سیال 
است و هر لحظه ممکن است اتفاقی پیش بینی نشده رخ 
بدهــد و همه چیز را تحت تاثیر قــرار دهد. همان گونه 
کــه جنگ اوکراین روی داد و مذاکــرات را تحت تاثیر 

خود قرار داد.

مذاکرات پیچیده هســته ای در حالی قرار است پس از 
تعویض ســه ماهه  از سرگرفته شود که تغییرهایی جدی 
دارد. اینکــه قطر به جای وین میزبانــی مذاکره کنندگان 
را عهده دار شده اســت و همچنین غیبت روسیه، چین، 
انگلیس و آلمان نشان می دهد ظاهراً نشستی که قرار است 
انجام شود، نگاهی جدی تر به تفاهم دارد و به همین دلیل 
ایران و آمریکا تصمیم به رویارویی ای بدون واسطه گرفته اند.

ســید جالل ســاداتیان در گفت گو با »آرمان امروز« 
گفت: »با توجه به وضعی حاکم، خیلی خوش بین نیستم 
مذاکره ای که قرار است به زودی انجام شود، به نتیجه برسد. 
یعنی نقشی که این روزها الوروف بازی می کند، نشان از 
این دارد که روسیه با تحرکات غرب و آمریکا مخالف است. 
به همین دلیل وزیر خارجه روس ها پیش از ســفر جوزپ 
بورل، نماینده اتحادیه اروپا، خودش را به تهران رساند تا از 
تفاهم احتمالی جلوگیری کند. این گونه تحرکات در راستای 

رقابت شرق و غرب در پرونده هسته ای ایران است.«
سفیر ســابق ایران در انگلیس همچنین اظهار کرد:  
»البته غیبت روسیه و چین و همچنین آلمان و انگلستان 
به این معنی است که قرار است  مذاکرات مستقیمی بین 
ایران و آمریکا صورت بگیرد. تعامل ایران و آمریکا با مذاکره 
مستقیم محتمل تر است؛ در حالی که اگر مذاکرات دو 
کشور با واســطه غربی ها و شرقی ها باشد،  مثل دو سه 
ماه گذشته، توافقات به سرانجام نمی رسد. چون اساساً  
یکی از دلیل های بازنشدن گره هسته ای چیزی جز این 
نیســت، غرب و شرق رویکردی منفعت طلبانه داشته و 

به همین دلیل در روند کار اختالل ایجا کرده  اند.« 
این دیپلمات ســابق افزود: آنچه باعث شد امیر قطر 
به تهران بیاید و رئیســی به عمان برود این اســت که 
کانال های غیررسمی که جزء طرف های اصلی مذاکره 
نیستند، می توانند احتمال تعامل را بیشتر کنند. درباره 
میزبانی قطر و همچنین غیبت اعضای برجسته غربی 
و شــرقی  ۱+۵ معنی اش این اســت که ایران و آمریکا 

»تفاهم« را ضروری تر از هر دوره ای می بینند.« 
او اظهار داشت: »  ایران به دلیل درگیر بودن با بحران 
اقتصادی، با این امید به ادامه مذاکرات چراغ سبز نشان 
داده اســت. به همین دلیل  اگر آمریکا اراده ای جدی به 
حل مساًله داشته باشد  ما هم آمادگی تعامل را داریم.« 

جالل ســاداتیان در پایان گفت: »باید اذعان داشت ،  
هم ایران و هم ایاالت متحده تقریباً به یک نســبت به 
توافق هســته ای نیاز دارند؛ چراکه ایران با برجام دنبال 
ترمیم فضای اقتصادی است و غربی ها هم از طریق برجام 
می خواهند امکان تحریم کامل روسیه به دست آورند تا 

پاسخ الزمی به تهاجم این کشور به اوکراین بدهند.«

این روزها هم دولتی هــا  و هم مردم جدی تر از 
همیشه منتظر تعییِن تکلیف برجام هستند تا شاید 
با حل مناقشه فرسایشی هسته ای، اقتصاد کشور از 
این وضع پر از چالش عبور کند. در همین خصوص 
رایزنی هایی انجام شــده است تا ایران و آمریکا این 

 بار بدون حضور طرف های دیگر مذاکره کنند.
  احمد بخشایش که در مجلس نهم عضو کمسیون 
امنیــت ملی بــود، در گفت وگو با »آرمــان امروز« 
درباره فضای مذاکرات هسته ای گفت: »غرب وقتی 
فهمید ایران از لحاظ فکری و مبانی نظری برجام را 
رد کرده اســت و در حالت تحریم سوخت و نفت را 
می فروشد و پولش را از هندی ها و چینی ها می گیرد 
و اینکه خودش با نزدیکی به فصل های سرد سال ، 
باید دنبال جایگزین نفت روسیه باشد،  به تدریج به 
این نتیجه رســیده که بازار انرژی ایران را به شرق 
نزدیک کرده است. به همین دلیل قرارشان این است 
که در یکی، دو ماه دیگر ایران را به سمت خودشان 

بکشند.«
این تحلیلگر روابط بین الملــل ادامه داد:  »غرب 
با هدف ضعیف کردن روســیه این کشور را تحریم 
کردند، اما روس ها در اوکراین قوی شدند. پس غرب 
مجبور به انتخاب جایگزین اســت که ایران بهترین 
گزینه برای کشــورهای اروپایی به شــمار می رود. 
نکته سوم هم این است که ایران در دو هفته پیش 
رایزنی هایی جدی با قزاقستان و تاجیکستان داشت 
تــا راه جایگزین بــه اروپا را بعد از تحریم روســیه 

پیدا کند.«
او افزود: »همچنین بعد از جنگ ســایبری ایران 
و اســرائیل، غربی ها به این نتیجه رسیدند که تنها 
راه تضمین خلع هســته ای ما برجام اســت. چون 
برخالف دولت روحانی کــه واکنش ایران در قبال 
تهدید عقب نشــینی بود، حــاال دولت فعلی مواضع 
جدی ای در رویارویی دیپلماتیک دارد. چون آمریکا 
و اروپایی ها این را فهمیده اند سعی شــان به نتیجه 
رســاندن پرونده هسته ای است. البته وظیفه وزارت 
خارجه جمهوری اســالمی هم مذاکره اســت و چه 
برجام احیا شود یا نه، ایران همیشه آمادگی ورود به 
فضای مذاکره را دارد؛ با این تفاوت که این بار ایران 

امتیازهای کامل را به دست خواهد آورد«.
احمد بخشــایش در پایان گفــت: دلیل میزبانی 
قطــر را هم باید در این دید که رابط ایران و آمریکا 
در ایــن چند مدت قطری ها بودنــد؛ بنابراین برای 
مذاکره مســتقیم دو کشــور قطر را به جای وین به 

عنوان میزبان مذاکرات هسته ای انتخاب کردند.

بخشایش: غرب می خواهد قبل از فصل 
سرما  ایران را به سمت خود بکشاند

ساداتیان: نباید به 
مذاکرات خوش بین باشیم

دیاکو حســینی، تحلیل گر سیاســت خارجی، احیای 
برجام تنها شانس واقع بینانه برای لغو تحریم های هسته ای 

و جلوگیری از تعمیق تنش میان ایران و غرب می داند.
او در گفت وگــو با خبرگزاری ایلنــا در این باره گفت: 
»معتقدم حتی پیش از ســفر وزیر امور خارجه روســیه 
به ایران کامال روشــن بود یک اراده ای برای از سرگیری 
گفت وگوهــا وجود دارد؛ چراکه به رغم گذشــت زمان و 
توقفی که ایجاد شده بود، به نظر نمی رسید کسی فکر کند 
راه حل بهتری جز بازگشت به میز مذاکره نه برای ایران و 

نه برای طرف های دیگر وجود دارد.
وی افــزود: »من تصور می کنم که این دور، دور پایانی 
مذاکرات است؛ چراکه همه پیشنهادها مطرح شده است 
و در نهایت دو طرف ایران و آمریکا باید تصمیم سیاســی 
بگیرند. معتقدم این محتمل ترین سناریویی است که ما در 

روزهای آینده شاهد هستیم.«
این تحلیل گر سیاست خارجی با توجه به اینکه به نظر 
نمی رسد آمریکا تصمیم جدیدی برای درخواست ایران در 
خصوص خروج نام سپاه پاسداران از لیست FTO گرفته 
باشد، در پاسخ به این سؤال که آیا این تهران است که این 
موضوع را از روی میز برداشــته یا تصمیم دیگری در این 
رابطه اتخاذ شده است؟ گفت: »دو طرف اختالفاتی دارند 
که باقی مانده و موضوع خروج نام ســپاه از لیست سیاه 
یکی از آن اختالفات است. این احتمال وجود دارد که برای 
جلوگیری از فرصت سوزی و تعمیق تنش، طرفین توافق 
کنند تا برجام طبق آنچه در ســال 20۱۵ به امضا رسید، 
اجرا شــود اما در این حال همه طرف ها متعهد شوند که 
درباره موارد باقیمانده در همین لیست مذاکراتی، بالفاصله 
پس از ازسرگیری اجرای توافق هسته ای تا رسیدن به یک 
نتیجه مرضی الطرفین به مذاکرات ادامه دهند و یک بازه 

زمانی را برای این امر مشخص کنند.«
حسینی گفت: »فکر نمی کنم اساساً چنین تضمینی 
وجود داشــته باشد. ممکن است مشــوق هایی داده شود 
تا ایران بپذیرد اندکی انعطــاف به خرج دهد؛ اما معتقد 
نیستم بتوان نام چنین ابتکاراتی را تضمین گذاشت. این 
پیشــنهادها می تواند تنها مشوق هایی برای تامین منافع 
مشترک باشد؛ چراکه می دانیم اروپا امروز بیش از گذشته 
به نفت نیاز دارد و از ســوی دیگــر، دورنمای اروپا به این 
سمت اســت که از انرژی وارداتی روسیه مستقل شود و 
منابــع انرژی خودش را متنوع کنــد.« او تأکید کرد: در 
نتیجه اروپا انگیزه زیادی دارد که بدون ترس از تحریم ها 
بتواند از ایران نفت و گاز بخرد. ایران نیز این انگیزه را دارد 
که پس از رهایی از تحریم هایی که به اقتصاد کشور آسیب 
زده اســت، به تدریج در همکاری با کشورهای مختلف از 

جمله اروپایی ها این عقب ماندگی را جبران کند.«

دیاکو حسینی :این دور
دور پایانی  مذاکرات است

عکس: خانه ملت

علی موسوی خلخالی
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سندرم پایداری تورم عرضه و تقاضای نقد در دولت رییسی 
در اقتصاد ایران

آرمان امروز- رئیس جمهوری کشورمان 
در گفــت و گویــی بــا مردم در ســیما در 
خصــوص تورم و وضعیــت اقتصادی و چند 
مســئله دیگر صحبت کرد. نکته قابل توجه 
اما در صحبت های رئیس جمهور وعده از بین 
رفتن تورم ناشــی از حذف ارز ترجیحی بود. 
هر چند که ابراهیم رئیسی کاهش تورم ناشی 
از افزایش پایه پولی را زمان بر دانست اما به 
درستی نمی توان دریافت که از میزان رکورد 
تورم ماهانه در خــرداد چه مقدار مربوط به 
حذف ارز 4200 تومانی و چه مقدار مربوط 

به رشد پایه پولی است. 
رئیس جمهور در ایــن گفت و گو اذعان 
کرد: »ســعی کردیم اقدامات تورمی نکنیم 
مثال پایه پولی را باال نبرده و از بانک مرکزی 

استقراض نکنیم. بانک ها باید کنترل شوند 
که پایــه پولی را افزایش ندهند. ســه ماهه 
آخر۱400 ســیر تورم نزولی شــد. در واقع 
دولت هزینه های خــود را کنترل کرد و در 

بازار ثبات ایجاد کرد.

 وی افــزود: »آثار تــورم بخاطر اجرای 
اصــالح اقتصادی از بین مــی رود اما تورم 
ناشی از افزایش پایه پولی از بین نمی رود. 
زمان طوالنی نمی برد که آثار تورمی اصالح 

اقتصادی از بین برود.«
با این حال اگر سهم هر کدام از متغیرها 
را به صورت فرضی نصف بدانیم باید انتظار 
داشــت که تــورم در ماه های آینــده روند 

کاهشی چشمگیری داشته باشد. 
اما نکته دیگر در سخنان رئیس جمهوری 
آمــاری بود که وی در خصــوص نرخ تورم 
دریافتی از دولت قبل داد. رئیسی در بخشی 
از ســخنانش اعالم کرد که ما کشــور را با 
کســری بودجه0 4۸ هزار میلیارد تومانی و 
تــورم ۶0 درصد تحویل گرفتیم و با رشــد 

پایــه پولی مواجه بودیــم. اگر این وضعیت 
ادامه می یافت، تورم کشــور بیشتر می شد 
پس ما وارد اصالح اقتصادی شدیم. تجارت 
نیوز در گزارشی نوشــته است: »مرکز آمار 
ایران مرجع رسمی اعالم نرخ تورم در کشور 
اســت. مرور نرخ تورم نشان می دهد نه تنها 
در دولــت روحانی کــه در دولت های قبل 
از آن هــم نرخ تورم -نه تورم ســاالنه و نه 
تــورم نقطه به نقطه- هیچگاه به ۶0 درصد 
نرسیده اســت. دولت سیزدهم از مرداد ماه 
ســال ۱400 روی کار آمده اســت که آن 
زمــان نرخ تورم ماهانــه، ۳٫2 درصد، تورم 
نقطه به نقطه 4۳٫2 درصد و تورم ســاالنه 
هم 4۵٫2 درصد بوده است. البته روند تورم 
در ماه های پایانی دولــت روحانی صعودی 
بود اما به ۶0 درصد نرسیده است.« افزایش 
تورم یکی از مهم ترین محورهای ســخنان 
ابراهیم رئیســی در برنامــه زنده تلویزیونی 
شب گذشته بود. برنامه ای که در آن رئیسی 
توضیحاتی درباره دلیل رکوردشــکنی تورم 
خــرداد ماه ارائه داد و مدعی شــد که این 

تورم، جهانی است.
با این همه اما رئیس جمهوری وعده داد 
که تورم طی ماه های آینده روند کاهشی به 
خود خواهد گرفت. موضعی که البته برخی 
کارشناسان اقتصادی با توجه به روند فعلی 
نسبت به آن چندان امیدار نیستند. مرتضی 
افقه در این زمینه به آرمان امروز می گوید: 
»بدون به نتیجه رســیدن مشکل تحریم ها 
و برجام نمی توان به آینده تورم خوشــبین 
بود. بلکه اگر وضعیت تحریم ادامه پیدا کند 
باید منتظر وضعیت وخیم تری نیز باشیم«.

خوشبینی کاذب؛ 
وعده کاهش تحریم بدون رفع تحریم

مردم تنها به عملکرد واقعی دولت امیدوار می شوند نه وعده های جدید

گزارش

به تازگی رئیس جمهور از معاون اول و وزیر 
اطالعات خواســته که به سرعت اخبار مبنی 
بر تخلف احتمالی در واردات نهاده های دامی 
را بررسی و نتیجه را به وی گزارش کنند. اما 

ماجرای تخلف احتمالی چیست؟
به گزارش ایسنا، سوم تیرماه، رئیس سازمان 
بازرســی کل کشور با اشــاره به گالیه مندی 
تعدادی از کشــاورزان و اتحادیه ها در رابطه با 
خرید نهاده های دامی از سامانه بازارگاه و عدم 
دریافت این نهاده ها اعالم کرد که براســاس 
پیگیری های به عمل آمده مشخص شده که 
سازمان تعاونی روستایی در تاریخ ۱0 فروردین 
امســال اقدام به انعقاد قراردادی تحت عنوان 
تفاهم نامه کارگزاری با یک شرکت خصوصی 
کرده و به موجب این قرارداد، شرکت مذکور 
متعهــد به تامین ۱۳ میلیون و ۷00 هزار تن 
نهاده دامــی از جمله گندم، جو، روغن و … 
شده است و در حالی که تاکنون حدود 40 روز 
از موعد وارد کردن محموله نهاده های دامی به 
کشور از سوی این شرکت گذشته اما هنوز این 

نهاده ها تامین نشده  است.
  طبق اعالم سازمان بازرسی، ساخت کوتاژ 
صــوری در حالی که هنوز محموله نهاده های 
دامی وارد بندر نشده بود و سپس ثبت کوتاژ 
در ســامانه بازارگاه، سبب شد که ۸00 هزار 
تن نهاده دامی در سامانه به مردم، کشاورزان 
و اتحادیه ها ارائه شــود و مردم نیز بدون آنکه 
نهاده ها وارد شده باشد، با مشاهده ثبت کوتاژ 
در سامانه بازارگاه، ۵00 هزار تن از این نهاده ها 
را با مبلغ ۱۱00 میلیارد تومان خریداری و این 
مبلغ را به حساب شرکت خصوصی مورد اشاره 

واریز کنند.

 هیچ کاالیی به کشور وارد نشده بود
 وی با اشاره به نامه نگاری برخی مسئوالن 
وزارت جهاد کشــاورزی بــا بانک مرکزی در 

جریان امور مربوط به واردات این محموله نیز 
گفت که طی نامه ای از بانک مرکزی خواسته 
شده بود که دالر بابت کاالیی که وارد شده در 
اختیار شرکت خصوصی مورد اشاره قرار داده 
شود؛ درحالی که اساساً هیچگونه کاالیی وارد 

کشور نشده بود.

واگذاری بخشی از سهام این شرکت 
خصوصی به تعاون روستایی تخلف است

رئیس قوه قضاییه واگذاری 4۹ درصد از 
سهام شــرکت خصوصی مذکور به سازمان 
تعاونی روستایی را از دیگر تخلفات صورت 
گرفته در جریــان واردات اخیــر محموله 
نهاده های دامــی عنوان کرد.  رئیس عدلیه 
از ســازمان بازرسی خواســت که موضوع 
تخلفــات صورت گرفتــه در زمینه واردات 
نهاده هــای دامی را با فوریت و جدیت مورد 
پیگیری قرار دهد و در همین زمینه تصریح 
کــرد: اینکه یک دســتگاه کــه از متولیان 
واردات کاال به کشــور اســت بــه صورت 
رســمی مرتکب چندین تخلف شده باشد 
موضوعی بســیار مهم و قابل پیگیری است.  
این اظهارات در حالیســت که چندی  پیش 
یعنی  ۳۱ خرداد ماه، ایســنا درباره فعالیت 
این شرکت از محمد قربانی _ معاون وزارت 
جهاد کشــاورزی - ســوال کرد و این مقام 
مسئول در وزارت جهادکشاورزی پاسخ داد 
که در چارچوب تامین امنیت غذایی مردم، 
از همه ابزارها و ظرفیت های قانونی در این 
زمینه اســتفاده می کنیــم و یکی از همین 
ابزارها شــرکت مذکور است. بر اساس ماده 
۳ اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی 
بند ۱۳ و ۱۵، ســازمان تعاون روســتایی 
می توانــد در صــورت نیــاز وارد معامالت 
بازرگانی شود و ما نیز از این ظرفیت قانونی 

استفاده کردیم. 

 شبکه حمل و نقلی شرکت 
واردکننده کند بود

 وی همچنیــن اضافه کرد: این شــرکت 
اقــدام به تامین نهاده مورد نیــاز دام و طیور 
کرد. تعدادی از تولیدکننــدگان دام و طیور 
از محموله های وارد شــده استفاده کردند و 
خریدهای بسیاری انجام شد. شرکت مذکور 
نهاده های دام و طیور را از شــمال کشــور به 
وسیله کشــتی وارد می کرد اما شبکه حمل 
و نقلــی آن ســرعت الزم را نداشــت و بــه 
همین منظور از مدیرعامل اتحادیه دامداران 
درخواســت کردیم که بر فرآیند بارگیری و 
ارسال آن نظارت داشــته باشد.  بنا بر گفته 
معاون وزیر جهادکشــاورزی، کاال به کشــور 
وارد شــده، دپو شــده و در حــال انتقال به 
تولیدکنندگان اســت. بر اساس ارزیابی هایی 
که انجام دادیم هفته گذشــته نیز برای این 
شرکت جایگزین تعیین کردیم و همه تعهدات 
و وظایف آن به شــرکت پشــتیبانی امور دام 
واگذار شد تا فرآیند تامین نهاده دچار مشکل 
نشود. شرکت پشــتیبانی امور دام نیز به این 
کار ســرعت داده و به زودی نهاده های معوقه 

تولیدکنندگان تامین می شود.

بار مجازی نداشیم
 قربانی با رد فروش بار مجازی  مدعی شد 
که کوتاژ صوری اتفاق نیفتاده است زیرا حتما 
باید بار در سامانه بارگذاری شده باشد تا برای 

تولید قابل خریداری باشد.

 پول دریافتی در بانک کشاورزی 
بلوکه شده

 در همیــن رابطــه روز گذشــته عبــاس 
عسکرزاده _ معاون توســعه بازرگانی وزارت 
جهاد کشاورزی - با اشاره به تأخیر در تحویل 
نهاده ها توســط شــرکت »الف ت س« گفت: 

مجموعه پول دریافتی در بانک کشاورزی بلوکه 
شده و موجود است، حتی یک دالر از حساب 
بانک مرکزی به شــرکت پرداخت نشده است.  
وی با اشاره به تامین حدود ۱04 هزار و ۵00 
تن نهاده از 4۹0 هزار تن اعالمی توســط این 
شرکت افزود: مابقی نهاده ها نیز تا آخر تیر ماه 
تامین و تحویل دامداران و مرغداران خواهدشد.

 تا آخر تیرماه نهاده ها تحویل 
داده می شود

 عسکرزاده با اشــاره به این که تاکنون در 
مجموع یک میلیــون و ۳00 هزار تن نهاده 
توسط این شرکت ها تامین شده است، گفت: 
تقریباً ۳00 هزار تن از این میزان باقی مانده 
است که برای تخصیص کیفیت ارزی با بانک 
مرکزی هماهنگ شده که هماهنگی، همدلی 
و همراهــی می طلبد که تا آخــر تیر ماه این 
نهاده ها به دامــداران و مرغداران تحویل داده 
شود. وی با تاکید بر این که یکی از مشکالت 
در تحویل نهاده ها، حمل و نقل است، یادآور 
شد: یکی از محدودیت های گمرک های شمال 
بحث حمل و نقل اســت و تمام تالشمان را 
خواهیم کرد که بخشی از نهاده ها را از جنوب 
تامین کنیم و تا آخر تیرماه تمامی نهاده ها به 

دست مرغداران و دامداران برسد. 
 با این حال سوال اینجاست اگر بنابر گفته 
معاونان وزارت جهاد کشاورزی، اقدامات این 
شرکت قانونی بوده و مرتکب تخلفی نشده و 
تنها کندی حمل و نقل باعث شده که نهاده 
به دست دامداران و مرغداران نرسد، پس چرا 
دستگاه های قضایی کشــور به کوتاژ صوری 
اشاره و اعالم کرده اند که با توجه به وارد نشدن 
نهاده، شرکت فوق تخلف کرده است؟ یا اینکه 
چرا باید تعهدات و وظایف شرکتی که مرتکب 
تخلف نشده سریعا به شرکت پشتیبانی امور 

دام واگذار شود؟

ماجرای تخلف احتمالی در واردات نهاده های دامی

رییسی  ابراهیم  ســید 
برای بار ششم به تلویزیون 
آمد و در برابر پرسشــگران 
نشســت و البتــه آنچــه 
تمایــل داشــت را بر زبان 
آورد. دقــت درآنچه رییس 
دولت سیزدهم گفت نشان می دهد وی پس از 
سپری شدن نزدیک به یک سال هنوز با ادبیات 
اقتصادی آشنا نشده است و از مفاهیم اقتصادی 
درک دقیقــی ندارد و البته باید به او حق داد. او 
چهل سال و یا کمی کمتر در منصب قضا بوده 
و هرگز نیازی نداشته با مفاهیم اقتصادی آشنا 
شود. این نقص بزرگ رییسی راه را برای پراکنده 
گویی در داســتان اقتصاد بازکــرده و به همین 
دلیل است که شهروندان و کسانی که به اقتصاد 
سیاسی ایران عالقه دارند دست آخر نمی فهمند 
اوچه می گوید و منظورش چیست. نگاهی از سر 
اشاره به حرف های تازه رییسی این حقیقت تلخ 
را به شهروندان تحمیل می کند که او برای اینکه  
دالیل بدبختی های شــهروندان را توضیح دهد 
حاضر نیست حتی یک نقص را در کارخود قبول 
کند. رییسی جنگ اوکراین، بنگاه های تولیدی، 
آمریکایی ها و تحریم و نیز بیشــتر از هر عاملی 

دولت روحانی را مقصر نشان می دهد.
 با این همه در ســخنان رییســی یک نکته 
مثبت در حرف های او بود که به نظر می رســد 
اگر باور قلبی او باشد ونیز اگر در عمل نیز رعایت 
کند و البته به هواداران افراطی اش در رسانه ها 
توصیه جدی کند که دســت از سر منتقدان بر 
دارند می شود آن را تنها نکته به دردبخور دانست. 
نوشته حاضر فرض می کند رییسی واقعا عالقه 
دارد نقدها را بشنود و به همین دلیل چند نکته 

را یاد آوری می کند: 
یکم - آقای رییســی نقد آداب و ادب ویژه و 
دلبسته های خود را دارد . نخستین آداب درمیان 
ده ها آیین نقد این است که بازار آن تعادل داشته 
باشد. به این معنا که عرضه وتقاضای موثر برباشد. 
در صورتی که االن این گونه نیست و درحالی که 
عرضه نقد رونــدی فزاینده دارد ، تقاضای آن از 
سوی دولت با کاستی و کجی روبه رو شده است. 
بر اساس قانون طالیی اقتصاد ، اگر برای کاالیی 
تقاضای موثر وجود نداشــته باشد قیمت آن در 
مسیر سرازیری می افتد و عرضه کاهش می یابد. 
تقاضای موثر در نقد معنایش این است که نشان 
داده شود دولت دســت کم چند نقد مخالفان 
را به کار گرفته اســت. آقای رییســی واعضای 
دولت می توانند این را نشــان دهند؟ در حالی 
که بازنشســتگان، کارمندان دولت، کشاورزان، 
معلمــان، مرغداران و مدیــران و صاحبان ده ها 
صنعت از دولت انتقادکرده و راه حل هم نشــان 
داده اند کدام یــک از حرف های آنها را درعمل 
اجــرا کرده اید؟  آداب نقد اگررعایت نشــود به 
مرور بی فایده شــده و منتقدان اســب  خود را 
به جاهای دیگری می رانند. آقای رییسی ببینید 
رسانه های هوادارتان با ۶۱ استادی که نقد دولت 
را با دلسوزی انجام داده اند چه برخوردی کرده 

اند. جواب شما به آنها چیست؟ 
دوم- آقــای رییســی در ســخنان خود در 
تلویزبون از مدیریت نوین و تازه در اداره اقتصاد 
ســخن گفت. باید یاد آورشد دراین ده ماه تازه 
ســپری شــده که هیچ اتفاق بزرگ ساختاری 
دراقتصاد ایران رخ نداده است . اگر دولت تصور 
می کند حذف دالر ترجیحی اصالح ساختاری 
است و آقای رییســی آن را باور می کند اشتباه 
بزرگی است. اصالح ساختار باید درذهن رییس 
دولت باشــد ونیز اعضای کابینه خود را متقاعد 
کند از اصالح ســاختار و مدیریت تازه او تبعیت 
کنــد. درهمین نوشــته از آقای رییســی تمنا 
می شود یک یا چند تصمیم دولت که نشان دهد 
مدیریت نوین دراقتصاد اتفاق می افتد را نشان 

دهد تا شهروندان امیدوار باشند.

سان تزو در کتاب هنر 
جنگ می نویسد: دشمن 
خود و خود را بشــناس. 
در ایــن صورت، در صدها 
نبــرد هم هرگز با ســان 
شکست آشنا نخواهی شد. 
هنگامی که دشــمنت را 
نمی شناسی، اما خودت را خوب می شناسی، 
شــانس پیروزی یا شکست تو برابر است. اگر 
هم دشــمنت را نمی شناسی و هم خودت را، 
مطمئــن باش که در کلیه نبردها شکســت 

خواهی خورد.
در ایران امروز تورم مهمترین و بزرگترین 
دشمن است و متاسفانه اقتصاد ایران از سال 
۱۳۹۷ تا امروز نزدیک به ۵ سال از نوع باالیش 
را تجربه می کند، تورم هایی باالی ۳۵٪ و امروز 

هم ۵2٪ نقطه به نقطه.
تورم جهانی نیــز در آتش این تورم تنیده 
است و شــرایط اقتصادی را به سمتی می برد 
که نیازمند یک رویکرد بســیار مشخص در 

خصوص نرخ بهره است.
نرخ بهره و یک سیاست انقباضی که منفعت 
عمومی را تضمین کند البته این افزایش نرخ 
بهره بدون رویکرد مشــخص در بخش پولی 
کشــور و انضباظ مالی دولت نمی تواند مفید 
باشد و فقط همانند ُمسکن عمل خواهد کرد.

در ایران اقتصادی ذی نفعانه را داریم که در 
آن قدرت کنترل کنندگان نرخ بهره حقیقی 
منفی بیشــتر از اکثریتی اســت که در بهره 

حقیقی مثبت می توانند رقابت کنند.
نــرخ بهره حقیقــی در ایران در ۳ ســال 
گذشــته همواره منفی است و این امر تقاضا 
برای بدهی و موج ســواری تورمی را سرلوحه 

بنگاه ها قرار می دهد.
از زاویه دیگر هم نیاز بنگاه ها به سرمایه در 
گردش و شرایط تحریمی این امر را توجیه می 

کند اما موجب پایایی تورم خواهد شد.
سیاست انقباضی در این شرایط و اولویت 
بودن تورم مهمترین مسئله پیش روی بانک 
مرکزی ایران اســت. امیــدوارم با تصمیمی 
درست و منافع عموم را در نظر گرفتن بانک 

مرکزی در این راستا تعلل نکند.
مــا در ایــران ســندرم پایداری تــورم را 
سال هاســت تجربه می کنیــم و هیچ گاه به 
صــورت بنیادی بــدان نپرداخته ایــم و این 
پیش بینی پذیری اقتصاد را  ســخت می کند 
و وقتی پیش بینی پذیری در اقتصاد محدود 
شود  شما با مشکل تشکیل سرمایه ثابت روبرو 
می شــوید و همینطور اقتصاد رو به کوچک 

شدن حرکت خواهد کرد.

اختالسی در کار نبود
بانــک دی با صدور اطالعیــه ای در مورد 
ابهامات به وجود آمده درباره انتشــار برخی 
اخبار منتشر شده در شــبکه های خبری و 
فضای مجازی درباره شرکتهای زیرمجموعه 

بانک شفاف سازی کرد.
به گزارش ایسنا، بانک دی در این اطالعیه 
آورده اســت: در سنوات گذشــته، برخالف 
دســتورالعمل ها و مقــررات بانک مرکزی، 
بالغ بر ۵۵ هزار میلیارد ریال منابع ســپرده 
گذاران از محل بدهــکاران موقت و بصورت 
علی الحســاب در اختیار تعــداد محدودی 
از شــرکت های گروه قرار گرفته بود که به 
دفعات در گزارش حسابرس مستقل و بازرس 
قانونی بانک نیز به آن اشــاره شــد. در سال 
۱۳۹۹ به اســتناد تکالیــف مجمع عمومی 
عادی بطــور فوق العاده ایــن بانک، تمامی 
مطالبات موصوف در چارچوب عقود اسالمی 
به تسهیالت تبدیل شد و در سال ۱400 نیز 
مطابق دســتورالعمل صادره بانک مرکزی با 
عنــوان طبقه بندی تســهیالت و مطالبات، 
مانده طلب از شــرکتهای فرعــی به طبقه 
مطالبات معوق منتقل و به میزان ۱0 هزار و 
۹۷۳ میلیارد ریال ذخیره برای آن شناسایی 
شد که در یادداشت شــماره ۸-۱4 صورت 
های مالی تلفیقی بانک )حسابرســی نشده( 
منتهی به پایان اســفند ماه ۱400 افشاء و 

انتشار عمومی شده است.
همچنین خاطر نشــان می شــود تاکنون 
حدود 20 هزار میلیارد ریال از این مطالبات 
تعیین تکلیف شده و وصول مابقی مطالبات 
از شــرکتهای فرعی بانک به همراه مطالبات 
غیرجاری سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، به 
صورت جدی در حال پیگیری است که نتایج 
آن در گزارشهای میان دوره ای و ساالنه افشا 

خواهد شد.
در پایــان این اطالعیه آمده اســت: ذکر 
عنوان اختالس به جهت حرکت خودجوش 
بانک و مدیریــت جدید آن در شناســایی 
تخلفات و شــفاف ســازی و رفع مشکالت 
صحیح نبوده و تخلفات انجام شده در سنوات 
گذشــته نیز از سوی نهادهای نظارتی تحت 

بررسی و پیگیری است.

تورم ژاپن رکورد جدیدی ثبت کرد
بر اســاس آمار منتشر شــده، تورم ژاپن به 
باالترین حد خود در هفت سال اخیر رسیده  است.

به گزارش ایســنا و به نقــل از اکونومیک، 
داده های رســمی نشــان داد کــه قیمت های 
مصرف کننده ژاپن در ماه مه دوباره 2.۱ درصد 
افزایش یافت که دومین جهش ماهانه متوالی از 
سطحی بود که در هفت سال گذشته مشاهده 
نشــده است. بر اساس ارقام منتشرشده توسط 
وزارت امــور داخلــی، شــاخص اصلی قیمت 
مصرف کننده، بدون مواد غذایــی تازه، در ماه 
مه نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.۱ درصد 
افزایش یافت این افزایش به دنبال یک جهش 

2.۱ درصدی در آوریل است.
 این ارقــام بعد از مــارس 20۱۵ اولین بار 
است که  از 2.0 درصد تعیین شده توسط بانک 
مرکزی ژاپن )BoJ( به عنوان هدف بلندمدت 
تــورم خود فراتر رفــت. این اعــداد مطابق با 
انتظارات بــازار، پس از آن صورت می گیرد که 
هفته گذشــته بانک مرکزی ژاپن به سیاست 
کاهش پولی خود پایبند بود در حالی که سایر 
بانک های مرکزی نرخ هــای بهره را برای مهار 

تورم افزایش دادند.
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محمد صادق جنان صفت 

پیمان مولوی

به صراحت باید گفت که با توجه به 
ساختارهای فعلی اقتصاد اگر مشکل 

تحریم ها حل نشود نه تنها این خوشبینی 
کاذب می تواند مختصر سرمایه اجتماعی 
دولت را از بین ببرد، بلکه تبعات اجتماعی 

نیز در پی خواهد داشت

مرتضـی افقه سیاسـت خطرناکی کـه دولـت در پیش 
گرفتـه اسـت و می توانـد بـه ضـد خـودش تبدیـل شـود، 

واقعیت هـای  از  فراتـر  خوشـبینی هایی  سیاسـت 
موجـود اسـت. دولـت اصـرار دارد مـردم را بـه هر 
قیمتـی امیـدوار کنـد. امـا واقعیـت آن اسـت که 
ایجـاد امیـدواری تنهـا بـا عملکـرد دولـت امکان 

می شـود. پذیـر 
۳0 سـال از دوره هایـی کـه مـردم عملکردهـا را 

فـدای امیـدواری بـه آینـده می کردنـد، 
فاصلـه گرفته ایـم. در سـال های بعد 

از جنـگ و در دوره آقای هاشـمی 
و  دادن هـا  وعـده  رفسـنجانی، 
خوشـبینی ها اثر داشـت چـــرا 
کـه در ســـال ۱۳۷4 مـــردم 

باالتریـن نـرخ تـورم بعـد از جنـگ جهانـی دوم را تجربـه 
کردنـد امـا واکنشـی از خود نشـان ندادنـد. اما امـروز مردم 
تنهـا بـا عملکـرد واقعـی دولـت اسـت کـه می تواننـد 
خوشـبین بـه آینـده باشـند. دولـت امـا همچنـان 
در همـان دوران مانـده اسـت. بـه صراحـت بایـد 
گفـت که بـا توجه بـه سـاختارهای فعلـی اقتصاد 
اگـر مشـکل تحریم هـا حـل نشـود نـه تنهـا ایـن 
سـرمایه  مختصـر  می توانـد  کاذب  خوشـبینی 
اجتماعـی دولـت را از بیـن ببـرد، بلکه تبعات 

اجتماعـی نیـز در پـی خواهدداشـت.
نشـود  برداشـته  تحریم هـا  اگـر 
عـادی  روال  بـه  مالـی  روابـط  و 
بـاز نگـردد متاسـفانه بایـد گفت 
کـه وضعیـت بـه مراتـب بدتـر 

خواهـد شـد. البتـه بـا حضـور فرسـتاده اروپـا در تهـران 
می تـوان امیـدوار بـود که مسـیر به سـمت توافق روشـن تر 
از گذشـته اسـت. چـرا کـه بـدون توافـق نمی تـوان انتظـار 
بـاز شـدن قفل های اقتصادی را داشـت. شـاید بتـوان گفت 
این خوشـبینی نسـبت به کاهـش نرخ تورم ناشـی از دانش 
دولـت نسـبت بـه حصـول توافق باشـد. امـا اگر تصور شـود 
کـه بـدون توافـق و رفـع تحریم هـا وضعیـت بهتـر شـود یا 
دچـار خودفریبـی شـده اند و یا فقط هدف خوشـبین کردن 

اسـت. مردم 
گـزارش هفتـه گذشـته مرکـز آمـار نشـان داد کـه تورم 
خیـز با شـیب تندی برداشـته اسـت. بنابراین اگـر اقتصاد با 
فرمـان قبلـی حرکت کند بایـد گفت که همـان پیش بینی 
و هشـدار تـورم سـه رقمی کـه در نامـه ای که همـراه با۶0 

اقتصـاددان دیگـر نوشـتیم رخ خواهد داد.

خوشبینی خطرناک دولت 



نکتهبازتاب

جذب گردشگر خارجی 
از جیب ایرالین های داخلی

 فروش اوراق 
در مقابل کاهش تعرفه گمرکی
با تشدید گرانی ها و افزایش قاچاق 

وزیر صمت از رئیس جمهور خواستار شد

آرمان امروز| بازار مســکن در سومین ماه از 
سال جاری و در اوج فصل نقل و انتقاالت بازهم با 
روند رو به رشد قیمت ها مواجه بود . براین اساس 
در خرداد ماه نرخ تورم مسکن نسبت به ماه قبل 
2.3 درصد و در مقایســه با سال قبل حدود 32 
درصد رشد داشته است .البته در حوزه اجاره نیز 
نرخ تورم در بازه 32 درصدی نسبت به سال قبل 
به ثبت رسیده، اگرچه این میزان درواقعیت بسیار 
بیش ازنرخ ثبت شــده رقم خورده است .درواقع 
آنچه دراین آمار حائزاهمیت است عقب ماندگی 
نرخ رشد تورم مسکن از میانگین نرخ تورم کشور 
است به گونه ای که تنها نسبت به ماه قبل خود 
و در حالیکه اکثرکاالها رشد بیش از 50 درصدی 
 را تجربه کرده اند تنها 2.3 درصد رشــد داشته 
اســت. از ســوی دیگر افزایش قیمــت مصالح 
ســاختمانی به ویژه در حوزه سیمان و فوالد که 
به دالیــل مختلفی همچون گرانی مــواد اولیه، 
دســتمزدها و حامل های انرژی به همراه قطعی 
برق صورت گرفته ، نوید دهنده آن اســت که به 
زودی باید منتظر افزایش سرسام آور هزینه های 
ساخت مسکن باشیم ، موضوعی که می تواند به 
جهش قیمتی مسکن در ماه های آینده منجر شود. 
این احتمال زمانی تقویت می شود که بسته های 
حمایتی دولت قصد دارد با بگیر و ببند و قیمت 
گذاری دستوری بازاررا تحت کنترل درآورده و از 
سوی دیگر شکست سیاست های حمایتی دولت 
در تسهیالت تکلیفی ودیعه مسکن که بانک ها 
به دلیل ناترازی شدید به بهانه های مختلف از آن 
طفره می روند ،همگی موید آن اســت که دولت 
نیز نسبت به وقوع این جهش آگاهی کامل داشته 
وسیاســت های تعیین شده نمی تواند راهکاری 

برای مقابله با تنش های بازار مسکن باشد.
رشد 32 درصدی قیمت مسکن در خرداد ماه 
بررسی ها از تغییرات نرخ تورم بازار مسکن در 

خرداد ماه امسال نشان می دهد بازار مسکن در 
کل کشور، سومین ماه از سال جاری را با رشد 2.3 
درصدی قیمت نســبت به ماه گذشته پشت سر 
گذاشت. طبق اعالم مرکز آمار از شاخص قیمت 
کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور، تورم 
سالیانه مســکن )دوازده ماهه منتهی به خرداد 
۱۴0۱( کل کشــور به 2۷.5  درصد رسید. رشد 
ماهیانه قیمت مســکن نیــز 2.3 درصد بود. ماه 
گذشته این شــاخص 2.5 درصد اعالم شد که از 
افت ۸ درصدی شتاب تورم ماهیانه بخش مسکن 

حکایت دارد.

از طرف دیگر تورم نقطه به نقطه که شاخص 
تغییر قیمت خرداد امسال نسبت به خرداد سال 
گذشــته را نشــان می دهد 3۱.۹ درصد به ثبت 
رسید. این شاخص برای سال های ۱3۹۹ و ۱۴00 

به ترتیب 2۴.2 درصد و 2۸.۱ درصد بود.
رشد 2۷ درصدی سالیانه قیمت مسکن طی 
خرداد ۱۴0۱ در شــرایطی رخ داد که درهمین 
زمان تورم عمومی ســالیانه 3۹.۴ درصد و تورم 
نقطه به نقطه 52.5  درصد شــد. تورم عمومی  

ماهیانه نیز ۱2.2 درصد به ثبت رسید.
تورم ســالیانه مسکن کل کشــور درخرداد 
سال های ۱3۹۹ و ۱۴00 به ترتیب 22.۶ درصد 
و 2۸.۸ درصد بود. در خردادماه سال ۱۴0۱ این 

عدد به 2۷.5 درصد رســید. اگرچه قیمت برخی 
کاالها درخرداد امسال با رشد مواجه شد اما اعداد 
و ارقام از افت ۴.5 درصدی تورم ســالیانه مسکن 
حکایت دارد. با این حال آمار توضیح می دهد طی 
سه سال گذشته قیمت مسکن حدود ۷۹ درصد 
افزایش یافته است. از طرف دیگر نرخ رشد اجاره 
بها در ماه های خرداد سال های ۱3۹۹ تا ۱۴0۱ به 
ترتیــب 2۴.۱ درصد، 2۷.۸ درصد و 3۱.۷ درصد 
بوده است. در واقع تورم اجاره بها در خرداد امسال 
درمقایسه با سال گذشته ۱۴ درصد رشد داشت. 
تــورم ماهیانه اجاره بها نیــز در خرداد ۱۴0۱ به 
میزان 2.3 درصد بود. ماه گذشــته این رقم 2.5 
درصد اعالم شــد که آماراز افت ۸ درصدی تورم 

اجاره در یک ماه اخیر حکایت دارد.

 سیاست های حمایتی جهش قیمت 
را کنترل نمی کند

در رابطه با احتمال جهش قیمت مســکن و 
اثرگذاری سیاست های حمایتی دولت سعید لطفی 
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران امالک معتقد 
است: محتوای بسته پیشنهادی دولت برای کنترل 
بازار مســکن به هیچ وجه در بردارنده راهکاری 
اثربخــش برای کنترل این بــازار در کوتاه مدت 
نیست. اصوال مشــکالت بازاریک شبه به وجود 
نیامده اند که با یک نسخه دستوری و ضرب االجلی 

بتوان مشکالت فعلی را حل کرد.
وی در ادامه افزود: در ســال های اخیر قیمت 
مسکن به شــدت افزایش یافته و با توجه به این 
مســاله، نرخ اجاره هم افزایش پیدا کرده است. 
وقتی قیمت مسکن افزایش پیدا می کند و تورم 
در جامعه هم به باالترین حد ممکن می رســد، 
بازار اجاره هم خود به خود تحت تاثیر مولفه های 
اقتصــادی افزایــش پیــدا می کنــد. در چنین 
 شــرایطی ممکن اســت درصدی ازافزایش نرخ 

جهش قیمتی در انتظار بازار مسکن
عقب ماندگی تورم مسکن همزمان با جراحی اقتصادی، خطر افزایش قیمت را در پی خواهد داشت

خبر بازار 

آرمان امروز: بازار طال همزمان با ورود جوزف 
بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با 
روند کاهشی مواجه شده است . به طوری که 
قیمت ســکه با افت بیش از 200 هزار تومانی 
مواجه شــد. البته بازار ارزچندان از این ســفر 
تبعیت نکرد و حتی با روند افزایشی نیز همراه 
بود ،موضوعی که به اعتقــاد فعاالن بازار نبود 
تقاضا در بازار سکه و طال باعث تبعیت این بازار 
از نتایج سیاست خارجی شده اما عدم حصول 
نتیجه از سیاســتهای بازارســاز برای تحریک 
طــرف عرضه ،آن هــم از طریق آزاد ســازی 
عرضه توافقــی ارز و همچنین عدم عرضه ارز 
مسافرتی باعث شده تا در بازار ارز شاهد کاهش 
اندک و در دالر رشــد قیمت باشیم. بر اساس 
این گزارش ، بازار روز گذشته در بازار ارز همه 
نرخ ها کاهشی بودند .اکثر معامله گران اعتقاد 
داشتند سفر بورل به تهران و اعالم از سرگیری 
مذاکرات ،قیمت ها در بازار را درسرازیری قرار 
داد.تنها استثنا در بازار ارز قیمت دالر متشکل 
بود. دالر متشکل ســاز مخالف زد و برخالف 
ســایر ارزها 30 تومان هم باال رفت. البته بازار 
سکه نیز از کاهش درامان نبود. اوج این کاهش 
برای سکه رفاه اتفاق افتاد که نسبت به قیمت 

روز پنجشنبه ۶00 هزار تومان کاهش داشت.
به اعتقــاد فعاالن بازار، دلیــل مقاومت ارز 
برای کاهش آن هم در شــرایطی که سفر یک 
مقام خارجی و مرتبط با برجام همواره اثر قابل 
توجیه در بازار داشــته به قیمــت دالر هرات 
برمی گردد. دالرهــرات دو بار به کف حمایتی 
30 هزار و ۴00 تومان برخورد کرده و برگشت. 
این برگشــت به معامله گران عالمت هایی داده 

که به راحتی با فاز نزولی همراهی نمی کند.

از منظر بنیادی نیز معامله گران کماکان به 
انتظــارات تورمی توجه باالیی دارند، به همین 
خاطر در بازار ارز با وجود اینکه خریدار هست 
فروشنده ها تمایل به عرضه ندارند.آنچه موجب 
شــده تقاضای موجود در بازار بی پاسخ نماند 
سیاست بازارساز درعرضه دالر پتروشیمی ها با 
نرخ توافقی است. این اتفاق موجب شده کسی 

دست خالی از بازار برنگردد.
معامله گران یک شاهد دیگر نیز برای وجود 
خریدار دربازار دارند: نرخ ارز سهمیه ای از 2۹ 
هــزار و ۱00 تا 3۱ هزار تومان در بازار موجود 
اســت و جالب اینکه در همــه نرخ ها خریدار 

وجوددارد.
بررسی ها نشــان می دهد از ابتدای هفته 
از عرضه ارز مســافرتی در بازار خبری نبوده و 
متقاضیان ارز مسافرتی نیز برای کسب سود از 
شکاف قیمتی به ســمت دریافت ارز از طریق 
ویزای امارات بوده اند تا بر اساس نرخ دالر 2۷ 
هزار تومانی و با کسر هزینه 300 درهمی از این 

شکاف قیمتی منتفع شوند. 
نرخ سکه بازار نیز با کاهش 300 هزار تومانی 
در ۱5 میلیون و ۴00 هزار تومان معامله شد. 
ســکه بازان دلیل کاهش سکه را وجود حباب 
دو میلیونی می دانستند که با پایین آمدن نرخ 
شنبه، حباب سکه به یک میلیون و ۷50 هزار 

تومان رسید.
درمورد چشــم انداز ســکه هم تحلیلگران 
تکنیکال معتقدند ســکه یک خــط روندی از 
سال ۸۶ تشکیل داده که بر اساس آن کف بلند 
مدت سکه، ۱3 میلیون و 500 تا ۱۴ میلیون 
تومان خواهد بود که از نظر آن ها بعید است این 

کف شکسته شود.

آرمان امروز| در حالی که سخنگوی صنعت 
برق اخیــرا دلیل قطعی های برق را ناترازی در 
تولید ندانســته و آن را به حــوادث طبیعی و 
مشکالت فنی نسبت داده است اما وزیر نیرو در 
آخرین اظهارت خود از کسری شدید و بالغ بر ۱۷ 
هزار مگاواتی تولید برق در کشورخبر داده است. 
البته این تناقض محدود به وزارت نیرو نشده بلکه 
سخنگوی دولت نیز از عدم هرگونه خاموشی در 
سال جاری خبر داده است .البته خاموشی های 
مکرر در مناطق مختلف و همچنین خاموشی 
های تحمیلی به صنایع موید این نکته است که 
ناترازی در صنعت برق کشورهمچنان مهمترین 
چالش وزارتخانه نیرومحســوب می شود. این 
در حالیســت که روز گذشته رئیس جمهور در 
ســخنان خود بر کسری برق صحه گذاشت. به 
گفته سید ابراهیم رئیسی»باید در سال های قبل 
نیروگاه های متعددی در کشور ساخته می شد. 
مــا از تولید برق به صورت کالن غافل نبودیم و 
کارهای عظیمی برای استقالل برق صنایع بزرگ 
آغاز شده است«. در واقع اگرچه تناقض شدید 
در بحث تولید برق وجود دارد اما آنچه مشخص 
است و تایید رئیس دولت را نیز به همراه داشته 
ناترازی است که در نتیجه عدم سرمایه گذاری 
در حوزه انرژی به دلیل اعمال سیاســت های 
ناصحیحی است که به حذف بخشی خصوصی 
و کاهش انگیزه برای ســرمایه گــذاری دراین 
بخش منجر شده است. در این رابطه مصطفی 
رجبی مشــهدی، مدیرعامل شرکت مدیریت 
شبکه برق گفت: برای بیشترین سناریوی رشد 
مصرف برق برنامه ریزی کرده ایم. در واقع اگردر 
سال های گذشته به طور متوسط سالیانه چهار 
تا پنج درصد رشــد داشته ایم، برای امسال تا ۶ 

درصد افزایش مصــرف را پیش بینی کرده ایم. 
وی افزود: در واقع از یک سو برنامه های افزایش 
تولید نیروگاه های موجود واحداث نیروگاه های 
جدید و ازطرفی مدیریت مصرف انجام داده ایم 
و ان شااهلل نباید مشــکل جدی داشته باشیم، 
هرچند این مســاله به عوامل زیادی بســتگی 
دارد،از جمله دمای هوا. سخنگوی صنعت برق 
تصریح کرد: خوشبختانه تاکنون برنامه ای مبنی 
بر خاموشی برنامه ریزی شــده  در دستور کار 
قرار نگرفته و اگر قطعی یا خاموشــی رخ دهد 
ناشی از حوادث طبیعی یا آسیب تجهیزات در 
حین برق رسانی است. رجبی مشهدی با بیان 
اینکه امروز اسامی ادارات پرمصرف شهر تهران 
اعالم شد، افزود: هدف گذاری کرده ایم حداقل 
هزارمگاوات ازمحل ادارات پرمصرف صرفه جویی 
شــود وامیداوریم بیش از این هم محقق شود. 
طبق گزارش همــکاران در ادارات دولتی و غیر 
دولتی و نهادهای آموزشی، صرفه جویی خوبی 

صورت گرفته است.
از ســوی دیگر درحالیکه سخنگوی صنعت 
بــرق از تزریق ۶ هزار مگاواتــی برق خبر داده 
اما وزیر نیرو اخیرا اعالم کرده، کشــوربا کسری 
باالی تراز برق مواجه اســت. به گفته علی اکبر 
محرابیان بیش از ۱۷هزار مگاوات کســری برق 
وجــود دارد که قطعا بخش عمــده ای از آن به 
کســری نیروگاه های برق آبی مربوط است. اما 
علی بهادر جهرمی سخنگوی دولت در این رابطه 
اعالم کرده، در حالی که پارسال در همین روزها 
با قطع روزانه برق منازل مواجه بودیم، امســال 
با همراهی مــردم، کارجهادی، افزایش تولید و 
تسریع در بازسازی نیروگاه ها، خبری از جدول 

خاموشی در بخش خانگی نیست. 

عدم تعادل تولید و مصرف دلیل قطعی برق استسکه نزولی، ارز تحت الشعاع هرات
 عدم تاثیر گذاری سیاست های بازار ساز و عدم عرضه ارز مسافرتی دلیل 

بی تفاونی بازار است
 حذف بخش خصوصی 

در نتیجه سیاست های  دولت به کسری تولید برق دامن زده است

آرمان امروز| فروش بلیــط هواپیما با نرخ 
دالری به اتباع خارجی درحالی اخیرا از ســوی 
برخــی از ایرالین ها به مرحله اجرا رســیده که 
این رویکرد با واکنــش وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی مواجه شده است. 
معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری این 
وزارتخانه آن را به زیان صنعت گردشگری دانسته 
و معتقد است این سیاست نه تنها مبنای حقوقی 
نداشته، بلکه با اصول حقوق گردشگر و کد جهانی 
اخالق همچون »عدم تبعیض« درتعارض است.

در مقابل انجمن صنفی شرکت های هواپیمایی 
این رویکرد را موضوع تازه ای ندانســته و معتقد 
اســت در شــرایطی که شــرکت ها با سرکوب 
قیمت ها مواجه اند این رونــد می تواند حداقل 
بخشی ازمشکالت آنها را مرتفع کند. به گفته دبیر 
این تشــکل ایرالین ها برای این تغییرات نیازی 
به مجوز از دولت نداشــته و از سوی دیگر دلیلی 
وجود ندارد تا به اتباع ســایر کشورها یارانه بابت 
بلیط هواپیما پرداخت شود. در واقع آنچه مسلم 
است ارائه خدمات گردشگری بر مبنای نرخ دالر 
در بسیاری از کشورهای منطقه در حال اجرا بوده 
و حتی در کشوری مثل امارات نیز شاهد اجرای 
آن هستیم . به نظر می رسد وزارت گردشگری 
و میــراث فرهنگی کشــور کــه وظیفه جذب 
گردشگروفراهم آوردن زیر ســاخت های آن را 
دارد سعی دارد ضعف ها و محدودیت های موجود 
در کشــوررا که سفر گردشگران را تحت الشعاع 
قــرار داده با ارزان فروشــی و ارائه خدمات ارزان 
قیمت آن هم از جیب ایرالین ها و شرکت های 
بخش خصوصی بپردازد . اسماعیل برات معاون 
نظــارت و ارزیابی خدمات گردشــگری، وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در 
این باره گفت: این وزارت خانه به شــدت با این 
موضوع مخالف اســت و مراتب را مورد پیگیری 
قرارخواهد داد؛ زیرا به زیان صنعت گردشــگری 
است. او تصریح کرد: بر اساس قوانین و مقررات 
ناظــر، وزارت میــراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی متولی قانونی امر گردشــگری، 
سیاستگذاری، برنامه ریزی و توسعه این صنعت 
در کشــور بوده و براین اســاس دریافت وجوه از 
گردشگران داخلی و خارجی باید بر مبنای واحد 
پول ملی )ریال( باشد. دریافت دالراز گردشگران، 
نه تنهــا مبنای حقوقی نداشــته، بلکه با اصول 
حقوق گردشــگر و کد جهانــی اخالق همچون 

»عدم تبعیض« درتعارض است.
برات با اشاره به لزوم حمایت از بخش خصوصی 
و مخالفت قاطع تشــکل های گردشگری با این 
موضــوع، اظهار کرد: دو نرخی شــدن به لحاظ 
تخصصی نیــز توجیه ندارد و بــه زیان صنعت 
گردشگری است؛ چرا که اوالً، گردشگر خارجی این 
تبعیض را به راحتی متوجه می شود و نارضایتی به 
همراه دارد و مطمئنا مقصدش را به کشور دیگری 
تغییر می دهد. ثانیاً، هزینه حمل ونقل داخلی بر 
مبنای قیمت های جهانی نیســت که بخواهند 
هزینــه حمل ونقل گردشــگرخارجی را جهانی 
حساب کنند. از سوی دیگر مقصود اسعدی سامانی 
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی درواکنش به 
مخالفت وزارت گردشگری گفت: محاسبه عرضه 
خدمات بر پایه دالرموضوع جدیدی نیست و پیش 
از این هتل ها هم خدمات خود را به صورت دالری 
بــه اتباع خارجی ارائه می کردنــد. وی ادامه داد: 
این در شرایطی است که شرکت  های هواپیمایی 
با ســرکوب قیمت ها در بلیت پروازهای داخلی 
مواجه هســتند و قیمت بلیت بــرای پروازهای 
داخلی واقعی نیســت و دولت هــم یارانه ای به 
ایرالین ها بــرای فروش بلیت پروازهای داخلی با 
نرخ مصوب و براساس نرخ نامه، ارائه نکرد. بنابراین 
محاسبه بلیت پروازهای داخلی با دالر برای اتباع 
خارجی می تواند کمکی به شرکت های هواپیمایی 
باشد. دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با اشاره 
به افزایش تقاضای اتباع خارجی برای پروازهای 
داخلی گفت: برای مثال تقاضا برای بلیت پرواز به 
مشــهد و از مشهد به شمال کشور افزایش یافته 
و اساسا این افزایش تقاضای اتباع خارجی باعث 
شــده، متقاضیان داخلی دسترســی کمتری به 
پروازهای این مسیرها داشته باشند. بنابراین اتباع 
خارجی باید هزینه واقعی این مسیرها را بپردازند 
که مبنــا را برای هر ســاعت ۱00 دالر در نظر 
گرفته ایم که البته این نرخ هم ثابت نیست بلکه 

براساس عرضه و تقاضا در بازار قابل تغییر است.
اسعدی ســامانی تاکید کرد: برای اجرای این 
تصمیم نیازی به اخذ مجوز از ســوی ســازمان 
هواپیمایی کشوری یا شــورای عالی هواپیمایی 
نداشــتیم و نیازی نیست برای اتباع خارجی هم 
ســقف قیمت ها را رعایت کنیم. از سوی دیگر 
ایرالین ها در حال حاضر برخی از هزینه ها را در 
داخل کشور به صورت دالری پرداخت می کنند 
به طوری که هزینه خدمات شرکت فرودگاه ها به 
صورت دالری به این شرکت دولتی پرداخت می 
شود. اسعدی سامانی تاکید کرد: در این میان فقط 
چارترکننــدگان معترض فروش بلیت پروازهای 
داخلی با مبنای دالربه اتباع خارجی هســتند و 
جو را مشــوش می کنند چراکه چارترکنندگان 
ســودهای کالنی از بحث چارتر بلیت مشهد و 
سایرمسیرهای پرتردد داشــته و نسبت به این 

اقدام اعتراض دارند.

آرمان امروز| افزایش چشــمگیر قیمت 
کاالهــای اساســی که درنتیجــه حذف ارز 
ترجیحی ازمبنای تعرفــه گمرکی به همراه 
افزایــش مالیات رقم خــورده و تورم خرداد 
ماه را با رکوردشکنی بی سابقه مواجه کرده 
است وزیر صنعت و معدن و تجارت را بر آن 
 داشته با آگاهی از شرایط حاکم بر صنایع در 
نامــه ای به رئیس جمهور خواســتار کاهش 
حقوق گمرکی بر مواد اولیه شود. فاطمی امین 
در این نامه تاکید کرده نتیجه سیاست های 
کنونی به افزایش هزینه های تولید، افزایش 
قاچــاق، افزایــش نیازبــه نقدینگی،کاهش 
تولید و افزایش تورم  منجرشــده است. این 
درخواســت در حالی از سوی فاطمی امین 
مطرح شده که هم اکنون ذره بین نمایندگان 
بدون درنظرگرفتن تبعات ناشــی از جراحی 
اقتصادی آن هم بــه دلیل گرانی های اخیر 
و وضعیت نامناســب صنایــع به ویژه بخش 
معدن و خودرو به ســمت وزیر صمت گرفته 
شده است. موضوعی که حضور مکرر فاطمی 
امین در رســانه ها و شفاف سازی او درنامه 
اخیر نشان می دهد سعی دارد تا نگاه مجلس 
نشینان را متوجه وقایع بیشتری کند،اگرچه 
به نظر می رســد درصــورت موافقت رئیس 
جمهور با درخواســت عضو کابینه،کســری 
بودجه دولت بیــش از پیش گریبان اقتصاد 
را خواهــد گرفــت. اگرچه در ایــن مصوبه 
پیشنهادی که با قید دو فوریت ارسال شده 
امــکان فــروش اوراق به میــزان 2۸0 هزار 
میلیارد تومان برای جبران کاهش درآمدها 

پیش بینی شده است.
سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن 
و تجارت،در نامه ای به رئیس جمهور با اشاره 
بــه اینکه اجرای قانــون بودجه در خصوص 
نرخ ارز مبنای محاســبه تعرفه واردات )بند 
ه تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴0۱(، با شــرایط 
متفاوتی نســبت به زمان تهیه الیحه مواجه 
شده است، آورده: این شرایط متفاوت شامل 
رویدادهای بین المللی از جمله افزایش قیمت 
جهانی کاالها، به ویژه کاالهای پایه و اساسی، 
محدودیت هــا وافزایش شــدید هزینه های 
حمل ونقل )30 تــا ۴0 درصد افزایش فقط 
طی یک ماه(، تغییــر روش های خرید کاال 
در دنیــا )تغییر از حالــت خرید اعتباری به 
خرید نقدی و پیش خرید ساالنه(، ممنوعیت 
صادرات برخی از کاالها بواسطه بروز بحران 
جهانی و محدود شدن حجم تجارت در دنیا 
و رویدادهای داخلی شــامل افزایش قیمت 
مواد اولیه بورســی به ویژه مواد پایه نفتی و 
پتروشیمی، افزایش نرخ ارز، حذف ارز ۴200 
تومانی کاالهای اساســی بر اســاس قانون 
بودجه، حذف معافیت های گمرکی ماشــین 
آالت و تجهیزات )افزایش هزینه های سرمایه 
گذاری(، رشد نرخ دســتمزد سال ۱۴0۱ و 

شکل گیری تورم انتظاری در جامعه است.
به گفته وزیر صمــت افزایش نرخ مبنای 
محاســبه تعرفه،افزایــش مضاعــف مالیات 
برارزش افــزوده کاالهــای وارداتــی را در 
پی داشــته کــه درمجموع باعــث افزایش 
افزایش  قاچاق،  افزایــش  تولید،  هزینه های 
تورم  وافزایش  تولید  نقدینگی،کاهش  نیازبه 

خواهد شد.
او در نامه خود به رئیس جمهوری تاکید 
کرده درراستای کاهش آثار افزایش نرخ ارز 
و مبنای محاسبه تعرفه های وارداتی دو اقدام 

باید انجام شود. 
اول کاهش ســود بازرگانی که با پیشنهاد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، هیئت وزیران 
نسبت به تغییر طبقات تعرفه ای و اصالح نرخ 
ســود بازرگانی تعرفه ها اقدام کرده اســت. 
دوم کاهــش حقوق گمرکی، چــرا که برای 
کاالهایی کــه تعرفه های آنهــا کمتر از۱0 
درصد اســت، کاهش ســود بازرگانی کافی 
نبوده و حقــوق گمرکی نیزباید کاهش یابد.

طبق گفته های وزیر صمت اصالح نرخ سود 
بازرگانی در ایــن موارد بدون کاهش حقوق 
گمرکی منجر به عدم توازن در زنجیره های 
تولیدی شده ورقابت پذیری آنها را با چالش 

مواجه خواهد کرد. 
حدود ۷0 درصد کاالهای وارداتی  شامل 
مواد اولیه، واســطه ای، اجزا و قطعات بخش 
تولید بوده و حقــوق ورودی آنها ۱0 درصد 
و کمتر اســت. بر این اســاس فاطمی امین 
متن مصوبه پیشــنهادی برای کاهش حقوق 
گمرکــی را با قیــد دو فوریــت ارائه کرده 
است که بر اســاس آن در سال ۱۴0۱ نرخ 
حقوق گمرکی مواد اولیه، واســطه ای، اجزا، 
قطعــات، ماشــین آالت و تجهیــزات که با 
احتساب ســود بازرگانی، حقوق ورودی آنها 
حداکثر۱0درصد باشد به یک درصد تقلیل 
می یابد. دولت مجاز است با توجه به کاهش 
منابع حاصل از حقوق ورودی )سود بازرگانی 
و حقوق گمرکی( نسبت به فروش اوراق مالی 

تا سقف 2۸0 هزار میلیارد ریال اقدام کند.
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سعید لطفی:  محتوای بسته پیشنهادی 
دولت برای کنترل بازار مسکن به هیچ وجه 
در بردارنده راهکاری اثربخش برای کنترل 

این بازار در کوتاه مدت نیست.  مشکالت 
بازاریک شبه به وجود نیامده اند که با یک 
نسخه دستوری  بتوان مشکالت فعلی را 

حل کرد.

اجاره بها، نشــات گرفته از رفتارمالکان باشد، اما 
نمی توان این موضوع را عمومیت داد چراکه فرمول 

تعیین بازار اجاره کامال مشخص است.
لطفی افزود: هرچند در ســال های گذشــته 
دولت ها با سیاست هایی مانند مسکن مهر، اقدام 
ملی مسکن و درحال حاضر نهضت ملی مسکن 
به تصور خودشــان درصدد تعــادل بین الگوی 
عرضه و تقاضای مسکن برآمده اند اما درعمل این 
سیاست ها فقط به صورت محدود، مشکل مسکن 
را حل کرده اند و در نقش تسکین دهنده بوده اند و 
نتوانسته اند درمانگر درد بزرگ بازار مسکن باشند.

لطفی با بیــان اینکه با وضعیت امــروز بازار 
مسکن، زخم های کهنه این بازار سرباز کرده است، 
گفت: دولت وعده داده که در قالب بسته حمایتی 
می خواهــد با عرضه خانه های خالی ازســکنه و 
سیاســت های مالیاتی بازاراجاره را کنترل کند 
درحالی که این سیاست هم محکوم به شکست 
اســت چراکه تجربه ســال های گذشــته نشان 
داده واحدهای خالی از ســکنه مربوط به مناطق 
برخوردار شهری است که عرضه آنها به هیچ وجه 

نمی تواند کمکی به مستاجران کم برخودار کند.
وی گفت: راهکار ارایه وام ودیعه مســکن هم 
به دلیل باال بودن نرخ ســود بانکی و محدودیت 
منابع بی اثر است. این وام بیش از آنکه حافظ منافع 
اجاره نشین ها باشد در جهت منافع سیستم بانکی 
است و استفبال صورت گرفته برای دریافت این 

وام هم از سر استیصال اجاره نشین ها است.

بانک ها از پرداخت تسهیالت ودیعه 
طفره می روند 

از سوی دیگر بررســی ها در زمینه پرداخت 
تسهیالت تکلیفی ودیعه مسکن نشان می دهد 
که با گذشــت چند هفته از ابــالغ این مصوبه 
بانک هــا به بهانه های مختلــف همچون عدم 
ابالغ بخشــنامه زیر بار پرداخت تسهیالت نمی 
روند. بر اســاس مصوبه شــورای پول و اعتبار و 
ازمحل تســهیالت ماده ۴ قانــون جهش تولید 
مسکن به منظور حمایت از مستاجران در سال 
جاری تا سقف ۴0 هزارمیلیاردتومان تسهیالت 
کمک ودیعه مســکن از طریق معرفی وزارت راه 
و شهرســازی توســط بانک های عامل پرداخت 
می شود. ســقف تسهیالت کمک ودیعه مسکن 
در تهران ۱00 میلیون تومان، مراکز استان ها ۷0 
میلیون تومان و ســایر نقاط شهری ۴0 میلیون 
تومان مصوب شد. نرخ سود تسهیالت ۱۸ درصد 
و دوره بازپرداخت پنج ساله است. اما با گذشت 
چهارهفته از اطالعیه معاونت مسکن وساختمان 
بسیاری از بانک ها در اظهارات خود مدعی شدند 
هنوز بخشنامه جدید برای آنها ارسال نشده است 
و عنوان می کنند حداقل زمان ارسال بخشنامه 
جدید به بانک ها دو تا ســه مــاه زمان نیاز دارد 
.به گفته مســووالن بانک ها  در صورت دریافت 
بخشنامه هم اعتبار الزم برای پرداخت ندارند و 
این مساله حتی به خروج برخی از متقاضیان صف 

دریافت منجر شده است. 



جهان علمرباتیک

ربات ها راننده بهتری هستند 
یا انسان ها

ساخت چشم مصنوعی
 با قابلیت دید واقعی

تولید داروی ایدز و سل 
در فضا

هوش مصنوعی با تسهیل استفاده از ربات ها 
زندگــی را راحت تر کرده اســت. برای مثال 
رســتورانی را در نظر بگیرید کــه از ربات ها 
بــه عنوان پیشــخدمت و کارکنــان نظافت 

استفاده می کند. 
به گــزارش یورونیــوز، از زمان همه گیری 
کرونا، صنعت هتل داری و رســتوران داری با 
بحران بی سابقه ای مواجه شده است. براساس 
گزارش های منتشر شده، نزدیک به ۱۰ درصد 
از کارگران در فرانســه، شغل خود را از دست 
داده اند. بنابراین آیا ربات ها می توانند راه حلی 

برای این کمبود باشند؟
تصور کنید یک ربات جایگزین سرآشــپز 
شــود. اینک این آینده در یک رســتوران در 
پاریس به وقوع پیوســته اســت. رباتی به نام 
»پازی« در هر ساعت ۸۰ پیتزا را بدون دخالت 

انسان آماده و سرو می کند.
این فرآیند ساده و شفاف است. مشتری با 
استفاده از دستگاه خودپرداز سفارش خود را 
می دهد. سپس بازوهای مفصلی ربات، خمیر را 
صاف، سس را پخش و مواد را اضافه می کنند و 

آن را داخل فر قرار می دهند.
سباســتین روورســو، یکی از بنیانگذاران 
پازی از تسلط بر محصوالت ارگانیک به عنوان 
بزرگ ترین مشکل فنی نام می برد و می گوید: 
»خمیر یک ماده زنده است و مخمرهایی در 
آن وجود دارد. این محصول دارای ویژگی هایی 
اســت که ثابت نیستند. ســس ها می توانند 
ضخامت های متفاوتی داشته باشند. بنابراین 
توســعه فناوری که قادر باشد هر نوع ماده ای 

را مدیریت کند، بسیار پیچیده بود.«
فیلیپ گلدمن، مدیرعامل رباتیک پازی هم 
می گوید: »ربات ها می توانند کارهای آشپزی را 
بسیار راحت تر، سریع تر و با استانداردی باالتر 
از کارگران آشپزخانه انجام دهند.« از همین 
رو او بر این نظر اســت که دلیلی وجود ندارد 
تا از مزیت های رباتیک در بخش »فست فود« 

استفاده نشود.
اگرچه این فنــاوری حدود ۳۰۰ هزار یورو 
هزینه دارد اما ابداع کنندگان آن بر این نظرند 
که استفاده از روبات ها به سرآشپزها این امکان 
را می دهــد تا وقت بیشــتری را روی مواد با 

کیفیت صرف کنند.

نیروهایاقتصادیمحرکرباتسازی
مجمع جهانی اقتصاد پیش بینی کرده است که 
ربات ها ســریع تر از آنچه که ما فکر می کنیم 
جایگزین کارگران شــوند. بنابراین با سرعت 

آیا باید نگران انقالب رباتیک بود؟
تاسال۲۰۲۵حدود۸۵میلیونشغلدستخوشتغییرمیشود

سیاره زمین

در ماه مارس، قطب شمال و جنوب دمای 
بی سابقه ای داشــتند. در ماه مه در دهلی نو 
دمای هوا به ۴۹ درجه سانتیگراد رسید. هفته 
گذشته در مادرید دما به ۴۰ درجه سانتیگراد 
رسیده بود. کارشناسان می گویند در صورت 
ادامــه افزایش انتشــار گاز هــای گلخانه ای 
نمی تــوان از بدترین اثرات اضطــراری آب و 

هوایی ناشی از آن جلوگیری کرد.
بــه گزارش فــرارو بــه نقــل از گاردین، 
هنگامی کــه در اوایل ماه مارس خوانش دما 
ایســتگاه های هواشناســی قطب جنوب  از 
آغاز شد دانشــمندان در ابتدا فکر کردند که 
ممکن است اشــتباهی رخ داده باشد. دمایی 
که با محو شدن تابستان کوتاه قطب جنوب 
بایــد به ســرعت کاهش می یافــت در حال 
افزایش بود. در ایســتگاه وســتوک در حدود 
۱۲۸۷ کیلومتری از قطب جنوب دماسنج ها 
۱۵ درجه ســانتی گراد گرم تر از رکورد قبلی 
را ثبت کردند. »تد اســکامبوس« دانشــمند 
در حوزه یخ های قطبی از دانشــگاه کلرادو به 
خبرگزاری »آسوشیتدپرس« گفته است:»من 

هرگز چنین چیزی را ندیده بودم«.
اما این همه ی ماجرا نیست. در قطب شمال، 
دمای غیرعادی مشابهی نیز ثبت می شد که 
برای زمانی از ســال که قطب شمال باید به 
آرامی از یخبندان عمیق زمستانی خود خارج 
می شد شگفت انگیز بود. به گفته پژوهشگران 
این منطقه بیش از ۳ درجه سانتیگراد گرم تر 
از میانگین بلند مدت خود بود. ایجاد موج گرما 
در یک قطب ممکن است به عنوان یک هشدار 
در نظر گرفته شــود، اما امواج گرما در هر دو 
قطب به طور همزمان بسیار شبیه یک فاجعه 

آب و هوایی است.
 از آن زمــان به این ســو ایســتگاه های 
هواشناسی در سراســر جهان شاهد افزایش 
ســطح جیوه دماســنج خود مانند یک موج 

مکزیکی جهانی بوده اند.
موج گرما در ماه مارس هند و پاکستان را 

درنوردیــد و باالترین دما را در آن ماه از زمان 
رکورد ها در ۱۲۲ ســال پیش ثبت کرد. آب 
و هوای ســوزان در سراسر شــبه قاره ادامه 
یافتــه و فاجعه ای را بــرای میلیون ها نفر به 
بار آورده اســت. بهار در ایاالت متحده بیشتر 
شبیه به اواسط تابســتان بود و در ماه مه در 
سرتاسر کشور دما افزایش یافت. اسپانیا شاهد 
افزایش دما در اوایل ژوئن به سطح ۴۰ درجه 
ســانتیگراد بود، زیرا موج گرما سراسر اروپا را 
فرا گرفت و هفته گذشته بریتانیا را درنوردید.

اثبات  توانســته اند  به سرعت  دانشمندان 
کنند که این دما های رکوردشکن یک اتفاق 
طبیعی نیســتند. نتیجه پژوهشی که در ماه 
گذشته منتشر شد نشان داد که موج گرمای 
جنوب آســیا ۳۰ برابر بیشــتر به دلیل تاثیر 

انسان بر آب و هوا ایجاد می شود.
و  آب  دانشــمند  تامپســون«  »ویکــی 
هوا در موسســه کابوت دانشــگاه بریستول 
می گوید:»تغییرات آب و هوایی باعث می شود 
امواج گرما در سراسر جهان گرم تر و طوالنی تر 
شود. دانشمندان نشان داده اند که بسیاری از 
امواج گرمایــی خاص به دلیل تغییرات آب و 
هوایی ناشی از انسان شدیدتر هستند. سیگنال 
تغییر آب و هوا حتــی در تعداد مرگ و میر 

ناشی از موج گرما قابل تشخیص است«.
»فریدریک اتو« مدرس ارشد علوم آب و هوا 
در موسسه گرانتام کالج امپریال لندن می گوید 
که امواج گرما به تنهایی در اروپا ۱۰۰ برابر یا 
بیش تر افزایش یافته است که ناشی از اقدامات 
انسان در انتشار گاز های گلخانه ای به جو است. 
او می گوید:»تغییرات آب و هوا در مورد امواج 
گرما یک تغییر واقعی بازی اســت چرا که در 
فرکانس، شدت و مدت زمان در سراسر جهان 

افزایش یافته اند«.
این نوع گرما تهدیدی جدی برای سالمت 
انسان اســت، زیرا به طور مستقیم به بدن ما 
استرس وارد می کند و به طور غیرمستقیم به 
محصوالت زراعی آسیب می رساند، باعث آتش 
سوزی می شود و حتی به محیط زیست ساخته 
شده ما مانند جاده ها و ساختمان ها آسیب وارد 
می سازد. مردم فقیر بیش ترین رنج را متحمل 
می شوند، زیرا آنان کسانی هستند که در مزارع 
یا کارخانه ها یا در خیابان بدون هیچ گونه الیه 
محافظتی ای در میانه گرمــا بیرون می روند 
و زمانی که به خانه می رســند فاقد سیستم 
تهویه مطبوع یا ایرکاندیشن هستند. سیستم 
تهویه مطبوع به خودی خود جنبه دیگری از 
مشکل است: استفاده روزافزون از آن و مصرف 

انبوه انرژی توسط این سیستم انتشار گاز های 
گلخانه ای را تسریع می کند همان طور که ما 
نیاز فوری به کاهش آن داریم. جامعه جهانی 
باید متعهد به خنک سازی پایدار سیاره زمین 
باشــد در غیر این صورت جهان در یک حلقه 
بازخورد مرگبار محبوس می شــود جایی که 
تقاضا برای انرژی خنک کننده باعث انتشــار 
بیش تــر گاز های گلخانــه ای و در نتیجه آن 

گرمایش جهانی بیش تر می شود.
راه هایی بــرای کاهش تاثیرات ناشــی از 
گرمایش بر افراد و سازگار کردن شهر های مان 
وجــود دارد. رنــگ آمیزی پشــت بام ها در 
کشور های گرم به رنگ ســفید برای بازتاب 
پرتو های خورشید، رشد پیچک روی دیوار ها 
در مناطق معتدل تر، کاشــت درختان برای 
ایجاد سایه و ســاخت فواره ها و مناطق سبز 
بیش تر در شهر ها می توانند کمک کننده باشند.

با این وجود، ایــن اقدامات تنها می توانند 
موقتی باشــد و صرفا از کاهش شدید انتشار 
گاز های گلخانه ای و بــروز از هرج و مرج آب 
و هوایی بــرای مدتی جلوگیــری کند. بروز 
امواج گرمای کنونی در حالی رخ می دهند که 
زمین حدود ۱.۲ درجه ســانتی گراد باالتر از 
ســطح قبل از صنعتی شدن گرم شده است. 
کشور های جهان در نوامبر گذشته در اجالس 
آب و هوای ســازمان ملل متحد توافق کردند 
که ســعی کنند اجازه ندهند دمای زمین تا 
بیش از ۱.۵ درجه ســانتیگراد افزایش یابد. 
فراتــر از آن، تغییرات اقلیمی به قدری عظیم 
خواهند بود که نمی توان با درختان سایه دار یا 
بام های سفید از بروز آن جلوگیری کرد و در 
دمای ۲ درجه سانتی گراد حدود یک میلیارد 

نفر از گرمای شدید رنج خواهند برد.
»کاترین هیهو« دانشــمند ارشد سازمان 
حفاظت از طبیعت، به »گاردین« می گوید:»ما 
اگر به انتشار گاز های گلخانه ای معمولی ادامه 
دهیــم نمی توانیم راه خــود را برای خروج از 

بحران آب و هوایی سازگار کنیم«.

گرم شدن زمین مشابه یک موج مکزیکی

۳۶۳ مــورد تصــادف خودروهــای خودران 
شرکت های »تسال« و »هوندا« نشان می دهد 
که چرا خودروهای خودران ممکن است حتی 
چند دهه از ایمنی کامل به دور باشند، اما این 
در حالی است که در مدت مشابه، شاهد بیش 
از ۴۰ هزار تصادف بوده ایم که رانندگان انسانی 

در آنها مقصر بوده اند.
به گزارش ایســنا و به نقل از کانورسیشــن، 
گزارش ها حاکی از آن اســت که خودروهای 
خودران شــرکت های  »تسال« و »هوندا« در 
طول یک ســال، ۳۶۳ تصادف داشته اند. این 
در حالی است که به ما وعده داده شده بود که 
در آینده ای بسیار نزدیک، خودروهای خودران 
نیازهــای ما را بــرآورده خواهند کرد و حتی 
مالکیت وسیله نقلیه دیگر غیرضروری خواهد 
شد و ربات ها به ســرعت و به شکل کارآمد، 
ســفارش های ما را تحویل می دهند و ما در 
حالی که در خودروی خودران خود هستیم، 
می توانیم چند ساعت بیشتر کار یا استراحت 

کنیم.
البتــه حداقــل در برخــی از ایــن مــوارد، 
پیشرفت هایی حاصل شده است. پردیس های 
دانشگاهی و شهرهای سراسر آمریکای شمالی 
در واقع شــاهد حضور رو به رشــد ربات های 
کوچــک تحویل دهنــده غذا هســتند و به 
همین ترتیب، اخیراً مشــارکت های جدیدی 
برای توســعه و آزمایش ایمنی کامیون های 
خودران اعالم شده است. همچنین خودروهای 
نیمه خودران در بسیاری از شهرهای جهان در 

حال تردد هستند.
اما از ســوی دیگر، گذار به سمت خودروهای 
کامال خودران متوقف شــده اســت، چرا که 
در سال ۲۰۲۱، کارشناسان برتر این صنعت 
اعالم کردند که توسعه سیستم های رانندگی 
کامال خــودکار و ایمن، آن طور که پیش بینی 
می شد ساده نیست. در میان آنها، خود »ایالن 
ماسک« اعتراف کرد که توسعه فناوری مورد 
نیــاز برای ارائه خودروهــای کامال خودران و 
ایمن، دشــوارتر از آن چیزی اســت که فکر 

می کرده است.

تناقضخودکارسازی
چند روز پیش زمانی کــه »اداره ملی ایمنی 
 )NHTSA(»ترافیک بزرگراه های ایاالت متحده
اعداد و ارقامی را منتشر کرد که نشان می داد 
خودروهای »تسال« مسئول تقریباً ۷۰ درصد 
تصادفات مربوط بــه خودروهای به اصطالح 
خودران سطح ۲ هستند، در پی آن اخبار بد 

بیشتری منتشر شد.
برخــی از ایــن خودروها اصطالحــا کاماًل 
خودران هســتند و قادر بــه رانندگی بدون 
هیچ گونه دخالتی از جانب راننده هســتند.

سیستم های خودران سطح ۲ مانند سیستم 
خودران شرکت تسال موسوم به »اتوپایلت«، 
از رانندگان می خواهند که همیشــه هوشیار 
و آماده باشــند، حتی زمانی که سیســتم به 
طور موقت کنترل فرمان و گاز را به دســت 
می گیرد. در این سیســتم ها به محض اینکه 
شرایط ترافیک یا جاده برای عملکرد سیستم 

کافی نباشــد، کنترل به راننده باز می گردد تا 
کنترل دستی وسیله نقلیه را در اختیار بگیرد.

مهندسی عوامل انسانی یک زمینه تحقیقاتی 
بین رشته ای است که به بررسی نحوه تعامل 
انســان با فناوری خودرو می پردازد. محققان 
این حوزه ســال ها بر خطرات ایمنی رانندگی 
خودکار تاکیــد کرده اند، به ویــژه زمانی که 
سیســتم از راننــده می خواهــد نقص های 
فناوری آن را جبران کند تا بتواند به شــکل 
ایمن کارکند. این موردی اســت که به عنوان 
»تناقــض خودکارســازی« یــا »پارادوکس 
اتوماسیون« شناخته می شود که در آن، هرچه 
وسیله نقلیه خودکارتر باشد، کارکرد صحیح با 

آن برای انسان دشوارتر است.

اعتمادبیشازحد
بهتواناییخودرویخودران

یکــی از برجســته ترین خطــرات کارکــرد 
خودروهای خودران ســطح ۲ زمانی است که 
رانندگان توانایی های سیســتم خودران را به 
درستی نمی شناسند. این مسئله اغلب منجر 
به رفتارهای ناایمن ماننــد خواندن کتاب یا 

چرت زدن در حین حرکت خودرو می شود.
در ســال ۲۰۲۱، گزارش هــای زیادی مبنی 
بــر رفتارهــای ناایمــن و خطرناک پشــت 
فرمان خودروهای ســطح ۲ وجود داشــت 
که »NHTSA« از ســازندگان این خودروها 
خواست گزارش و بررسی تصادف هایی را که 

در این سیستم ها رخ داده بود، آغاز کنند.

در یک دستاورد مشترک دانشمندان آمریکایی 
و هنگ کنگی، چشــم مصنوعی هوشمندی 
طراحی شد که می تواند به طور واقعی امکان 

دیدن را برای افراد نابینا فراهم کند.
با پیشــرفت تکنولوژی، به کم کردن شکاف 
بین داســتان های علمی تخیلی و علم واقعی 
نزدیک تر می شــویم. اگرچه ما هنوز به قلمرو 
ماشــین زمان یا فنــاوری انتقــال از راه دور 
نزدیک نشــده ایم، اما تا آنجا که علم پزشکی 
پیش رفته، وضعیت بسیار خوبی داریم. یکی 
از چشمگیرترین چیز هایی که پزشکی مدرن 
تاکنون ارائه کرده، پروتز های هوشــمند است 
که می تواند جایگزین عضو از دست رفته شود. 
با این حال، آن ها نمی توانند قســمت آسیب 
دیده بدن را به شــکوه عملکرد کامل گذشته 
خود برگردانند. اما اکنون در یک دســتاورد 
جدید، یک چشم بیونیک هوشمند قرار است 
دقیقاً این کار را انجام دهد و بینایی برخی افراد 

را بازیابی کند.
از دست دادن بینایی می تواند به دالیل زیادی 
رخ دهد. در بسیاری از موارد، افزایش سن یکی 
از زمینه های اصلی این معزل است، زیرا قدرت 
بینایی بدتر می شود و ماهیچه های چشم کمی 
ضعیف تر می شوند. زمینه های دیگری همچون 
دیابت، آب مروارید و البته تصادف یا جراحت 
نیز می توانند ســبب از دســت رفتن قدرت 
بینایی شــوند. به هر روی، در چنین مواردی 
گاه پزشکان از چشم های مصنوعی برای رفع 
این معزل استفاده می کنند که در برخی موارد 
شاهد پیشرفت های قابل توجهی نیز بوده اند، 
اما گفته می شود فناوری جدید بهترین تالشی 
اســت که تاکنون برای تقلید از چشم انسان 

انجام شده است.

این کره چشــم مصنوعی جدید با تالش های 
مشترک مهندسانی از ایاالت متحده و هنگ 
کنگ تولید شده است. آن ها از شبکیه چشم 
انســان به عنوان مدل استفاده کردند و سعی 
کردند چیزی بســازند که شبیه به آن باشد. 
فرآیند کار آن ها با ایجــاد گیرنده های نوری 
با چگالی باال شــروع شد که سپس در منافذ 
اکسید آلومینیوم قرار می گرفتند. سپس، آن ها 
باید اعصاب چشــم جدید را ایجاد می کردند. 
برای این کار، ســیم های میکــرو از فلز مایع 
تولید کردند که در لوله های الســتیکی قرار 
می گیرد و سپس کل سیستم را در کره چشم 
مصنوعی نصب کردند. اگر از بیرون به چشم 
نگاه کنید، فکر می کنید که چشم واقعی انسان 
اســت، اما درون آن کامال بیونیک است! این 
فناوری جدید قادر است تا ۸۰ درصد بینایی 
افراد نیازمند چشــم مصنوعی را بازیابی کند. 
گفته می شود این چشم مصنوعی که اکنون با 
نام ElectroChemical EYE )یا به اختصار 
EC EYE( شناخته می شود، تا پنج سال دیگر 

برای پیوند در دسترس خواهد بود.
science-a2z :منبع
ترجمه:فرارو

به گفته سازمان فضایی روسیه طی پژوهشی 
در ایســتگاه فضایی بین المللی بیش از ۱۰۰ 
ساختار فضایی از پروتئین ها تحلیل شدند که 
این امر به توسعه داروهایی برای درمان سل و 

ایدز کمک می کند.
به گــزارش مهر بــه نقل از تــاس، به گفته 
راسکاموس)ســازمان فضایی روســیه( نتایج 
آزمایش های بلورشناسی در ایستگاه فضایی 
بین المللی به تولیــد داروهای جدیدی برای 

درمان سل و ایدز کمک می کند.
راسکاسموس پس از نشست شورای آکادمی 
علوم روسیه در کانال تلگرامی خود اعالم کرد: 
دیمیتری پاشیشین سخنگوی شرکت موشک 
فضایی انرژیا نتایج آزمایش فراوری موارد در 
فضا را اعالم کرده است. بیش از ۱۰۰ ساختار 
فضایی از پروتئین ها تحلیل شدند که این امر 
به توســعه داروهایی برای درمان سل و ایدز 

کمک می کند.
پیش از این پروتئین های ویروس کرونا نیز به 

ایستگاه فضایی بین المللی ارسال شدند.
نمونه های به دست آمده برای رمزگشایی از 
ســاختار پروتئین ها و بررسی مکانیسم های 
نحــوه ورود ویروس ها به بدن انســان مورد 
استفاده قرار خواهند گرفت. همچنین نتایج 
تحقیقات برای تولید داروهای ضد ویروسی به 

کار می رود.
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کنونی ممکن اســت که تا سال ۲۰۲۵ حدود 
۸۵ میلیون شغل دستخوش تغییر شوند.

البته این سازمان بزرگ اقتصادی بر این باور 
است که استفاده از ربات ها فرصت های شغلی 
بیشتری نسبت به حذف آن ایجاد می کند. بر 
اساس پیش بینی های انجام شده، در همان بازه 

زمانی به ۹۷ میلیون شغل جدید نیاز است.
از آنجایی که شرکت ها برای حفظ پیشتازی 
خود رقابت می کننــد، هزینه های جهانی در 
حوزه رباتیک تا ســال آینده به ۲۴۲ میلیارد 

دالر خواهد رسید.
با وجود این شــرکت هایی وجود دارند که 
تمرکزشــان را روی کشف چگونگی همکاری 
ربات هــا و انســان ها گذاشــته اند. یکــی از 
شرکت هایی که در خط مقدم اتوماسیون قرار 

دارد، شرکت »ای بی بی« است.
مارک سگورا، رئیس بخش رباتیک شرکت 
»ای بی بی« از »تجارت الکترونیک« و »تمایل 
شرکت ها برای استفاده ازربات های همکار« به 
عنوان عواملی نام می برد که جهان را به سمت 
ربات سازی سریع تر سوق می دهند. البته او در 
ادامه بر لزوم کاهش هزینه های ساخت ربات ها 
تأکید می کند تا شرکت های بیشتری از ربات ها 

استفاده کنند و از سود آن بهره ببرند.

نیازبهانسانهمچنانباقیمیماند
در هــر حال چــه در یک مغــازه، کارخانه یا 
اداره مشــغول به کار باشیم، وجود »ربات های 
همکار« بــه عنوان همکار می تواند به یک امر 

عادی تبدیل شود. 
درهمین حال ناهیا اوردونا، نویسنده کتاب 
»آفریدن دوباره دیجیتالی شــما«، می گوید: 
»من متقاعد شــده ام که ربات ها مشاغل ما را 
نمی دزدند بلکه با جابجایی ۸۵ میلیون شغل 
میان ربات ها و انســان ها، ۹۷ میلیون فرصت 

شغلی ایجاد خواهد شد.«
او در ادامه می گوید: »اجازه دهید رستوران 
مورد عالقه ام را در اینجا با شــما به اشتراک 
بگذارم. من در آلمان و در مرکز مونیخ زندگی 
می کنم. این یک رستوران ایتالیایی است. هر 
بــار که به آنجا می روم، پیشــخدمت ها از من 
استقبال می کنند. شاید پیتزایم را یک ربات در 
آشپزخانه درست کند اما پیشخدمت ایتالیایی 
به من این احساس را می دهد که در تعطیالت 
در ایتالیا هســتم و این احساس را  نمی توان 

نادیده گرفت.«
بنابرایــن اعتماد بــه ربات ها بــرای انجام 
کارهایی که نیازی به انســان ها ندارند به این 
معنی اســت که مهارت های انسانی می توانند 

به روش های دیگری بهتر مورد اســتفاده قرار 
گیرند.

اما از ســوی دیگر برخی از کارشناســان 
اقتصادی و بازار کار معتقدند که ورود ربات ها 
اگرچه بســیاری از کارها را تسهیل و سریع و 
با دقت می کند، اما با حذف نیروی انســانی 
از بــازار کار خطر بیکاری و پیامدهای ســوء 
آنرا در پی خواهد داشت. این بیکاری و پیامد 
فقط به کشورهای غربی محدود نخواهد شد. 
بلکه حتی هنگامی کــه در خط تولیدی که 
شرکتهای غربی در کشورهای در حال توسعه 

نصب میکنند تاثیر گذار است.
عــالوه بر آن هنگامی با بکارگیری ربات در 
قیمت تمام شــده کاالها و تولید انبوه قدرت 
رقابت را از تولید کننده مشــابه که با نیروی 
انسانی فعالیت می کند، عمال عرصه رقابت را 
برای آن تنگ  و غیر ممکن میسازد. بنابراین 
توسعه فعالیت روبات ها یک خطر بزرگ برای 
اقتصاد جهانی میتواند تلقی شــود و هرگونه 
خوش بینی خطرناک تر. برخی از ناظران آگاه 
هم معتقدند که دنیای آینده با حضور ربات ها 
برای آدمی بسیار تنگ و تاریک خواهد بود. اگر 
این روند با حذف شغل شروع شود، شاید این 

نگرانی بی حکمت نباشد!



چهار گوشه ایرانحرم رضوی

پیکر مرحوم احمد مهدوی دامغانی 
امروز در حرم رضوی آرام می گیرد 

صدورسند مالکیت 
حرم مطهر حضرت معصومه )س( 

 برپایی کمپ اسکان اضطراری 
در کیش

 لزوم گفتمان سازی 
در حوزه مبارزه با اعتیاد

یک استاد گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان 
بــا بیان اینکه کاهش آبخــوان در اصفهان علت 
اصلی بروز پدیده فرونشست است، بر کاهش آفت 
آبخوان تأکید دارد و معتقد است باید جلوی این 
کار گرفته شود. زنگ خطر فرونشست در ایران و 
به طور ویژه در اصفهان چند سالی است که به صدا 
درآمده و هر از چند گاهی خبر فرونشست زمین 
در نقطه ای از شــهر نگرانی ها را بیشتر می کند؛ 
نگرانی از وضعیت آینده  کالن شهری که دنیا با نام 
نصف جهان می شناسدش. آمارها و اعداد متفاوتی 
از نرخ فرونشست زمین در مناطق مختلف اصفهان 
منتشر شــده و مطابق آخرین آمار، نرخ ساالنه 
فرونشست زمین در اصفهان ۱۸.۵ سانتیمتر است. 
فرونشســت زمین در نقاط مختلف شهر و ایجاد 
ترک در ســاختمان ها و ابنیه های شهر اصفهان 
گواه پیشروی سریع فرونشست در این کالن شهر 
زیبای ایران است. هشدارها تا جایی پیش رفته که 
کارشناسان معتقدند اگر برداشت از آبخوان دشت 
اصفهان-برخوار ادامه یابد، تا حدود ۱۵ سال دیگر 
اصفهان قابل سکونت نخواهد بود. نکته مهم لزوم 

انجام راهکارهایی برای مقابله با این خطر است.
داده ها حاکی از این اســت که سریع ترین نرخ 
فرونشست در جنوب، جنوب شرق و شرق آسیا 
رخ می دهــد، جایی که تقاضای جمعیت و آب با 
رشد فزاینده ای روبرو است. با این  حال، فرونشست 
در آمریکای شمالی، اروپا، آفریقا و استرالیا نیز در 

حال وقوع است.
 Deltares بر اساس اعالم انســتیتو تحقیقات
در هلند، بررســی های انجام شده نشان می دهد 
کــه عوامل مختلفی در بروز پدیده فرونشســت 
دخیل انــد که از مهم ترین آنهــا می توان عوامل 
طبیعی همچون حرکات پوســته زمین، تعادل 
ایزواستاتیک یخچالی و تجمع رسوبات طبیعی، 
فعالیت های آتشفشــانی، زلزله، حفرات انحاللی 
زیرزمینــی و تغییرات آب وهوایــی وهمچنین 
عوامل انسانی مانند فشــردگی الیه های سطح 
زمین براثر ساخت وسازها، زهکشی ها و متعاقب 
آن اکسیداسیون مواد ارگانیک و مهمترین عامل 
اســتخراج مایعات مانند نفت، شورابه و آب های 

زیرزمینی در الیه های عمیق تر را عنوان کرد.
به دلیل اهمیت پدیده فرونشست و درگیری 
شدید اصفهان با آن، دکتر اکبر قاضی فرد، استاد 
 تمام گروه زمین شناســی دانشــگاه اصفهان در 
گفت وگو با ایســنا به بیان نقطــه نظرات خود 

پرداخته است.
  نخســتین پژوهش هــا در مورد بروز 
فرونشست در استان اصفهان از چه زمانی 

آغاز شد؟
گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان از حدود ۱۸ 
سال پیش پژوهش هایی در خصوص فرونشست 
زمین در اســتان اصفهان آغاز کرد که نخستین 
پژوهش ها در ســال ۱۳۸۳ در قالــب پایان نامه 

کارشناســی ارشد با بررسی دشت مهیار شمالی 
انجام شد و در سال ۱۳۸۸ نیز در دشت گلپایگان 
شــواهدی از فرونشســت زمین و ترک هایی در 
خانه های روســتایی مشاهده شــد. پس ازآن در 
ســال ۱۳۹۲ در دشت کاشان تحقیقات وسیعی 
انجام شد و شواهد بســیار زیادی از فرونشست 
زمین همــراه با ترک هایی در منازل و ابنیه های 
مختلف مشــاهده شد که بر اساس یافته های به 
دست آمده مشخص شد که قسمت مرکزی شهر 
کاشــان با نرخ ۲-۳ سانتی متر در سال در حال 
فرونشست است. در ســال ۱۳۹۵ یک پروپوزال 
پایان نامه دکتری با موضوع بررســی فرونشست 
زمین در شــهر اصفهان در گروه زمین شناسی 
دانشگاه اصفهان تصویب شد که نیاز به حمایت 
مالی از طرف شــهرداری و دیگر ارگان ها داشت، 
که متاسفانه اعالم کردند موضوع فرونشست در 
اولویت مطالعات آنها نیســت. بنابراین پایان نامه 
مذکور صرفا با منابع محدود دانشــگاهی انجام و 
در سال ۱۳۹۸دفاع شد. یافته های این پایان نامه 
مشخص کرد مناطقی که دارای بیشترین مقدار 
فرونشست هستند اکثرا در قسمت های شمالی و 

شمال غربی اصفهان قرار دارند.
در سال ۱۳۹۷ نیز پروپوزال پایان نامه دکتری 
دیگری در گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان 
تصویب شد که در رابطه با مدل سازی فرونشست 
دشــت اصفهان - برخوار انجام  شده و در تیرماه 

اصفهان تا 15 سال دیگر قابل سکونت نیست
استاد گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان : اگر جلوی روند اُفت آبخوان گرفته نشود، وضعیت بدتر خواهد شد

اصفهان

مدیرکل پزشــکی قانونی اســتان اصفهان 
گفت: رســیدگی به پرونده های همسر آزاری 
به ویــژه برای زنان بی بضاعت به صورت رایگان 
اســت. منصور فیروزبخت، مدیرکل پزشــکی 
قانونی اســتان اصفهان ظهر یشنبه در نشست 
خبری دیــروز خود اظهار داشــت: حدود یک 
سوم پرونده های قوه قضائیه برای کارشناسی به 
پزشکی قانونی ارجاع می شود و نظر کارشناسی 
پزشــکی قانونی نیز برای دادگاه بســیار قابل 
اتکاســت. از این روی باید نهایــت دقت را در 
صدور گواهی های پزشکی قانونی به خرج داد، 
با این حال برای اعتــراض به این گواهی ها نیز 
امکان اعتراض و بررسی مجدد وجود دارد. وی 
با اشاره به ابالغ قانون حمایت از خانواده و ماده 
مرتبط با پزشکی قانونی درباره سقط جنین در 
این قانونی خاطرنشان کرد: بر اساس این قانون 

جدید ســقط جنین ممنــوع و از جرایم دارای 
جنبه عمومی است. اگر مادری احساس می کند 
که جنینش دچار مشکل یا ادامه بیماری برای 
خودش خطرناک اســت، می تواند به پزشکی 
قانونی مراجعه کرده و درخواست سقط جنین 
دهد. پس از ثبت درخواست مادر، کمیسیونی 
شامل یک قاضی ویژه، یک نفر پزشک متخصص 
متعهد و یک نفر پزشک قانونی تشکیل می شود. 
فیروزبخت اضافه کرد: چنانچه پزشــک، ماما با 
داروفروش خارج از این چرخه شــرایط ســقط 
جنین را فراهم کنند، عالوه بر مجازات مقرر در 
قانون مجازات اسالمی، پروانه فعالیت شان ابطال 
خواهد شد. در صورت فراهم بودن شرایط، سن 
جنین برای سقط باید کمتر از ۱۹ هفته و یک 
روز باشــد و در صورتی که بیشتر از این باشد، 

شامل این ماده قانونی نمی شود.

 پرونده های همسرآزاری زنان بی بضاعت 
رایگان رسیدگی می شود

مشهد| پیکر مرحوم استاد دکتر احمد مهدوی 
دامغانی ادیب، نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه 
امروزدوشنبه، در صحن کوثر حرم رضوی تشییع 

و سپس در رواق دارالمبارکه حرم دفن می شود.
مسئول روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خراسان رضوی با تایید این مطلب به ایرنا 
گفت: پیکر این نویسنده و پژوهشگر با هماهنگی 
تولیت آســتان قدس رضوی قرار اســت ساعت 
۱۷ امــروز در جوار مزار مرحوم عالمه محمدرضا 

حکیمی آرام گیرد.
مرحوم احمد مهدوی دامغانی در ۱۳ شهریور 
۱۳۰۵ در مشهد و در خاندانی اهل دانش و متدین 
و با اصالت دامغانی دیده به جهان گشــود و روز 
جمعه، بیست  و هفتم خردادماه امسال در سن ۹۵ 

سالگی از دنیا رفت.
وی علوم متداول قدیم و جدید را در مشــهد 
فراگرفت و سپس در تهران اقامت گزید. در سال 
۱۳۲۷ از دانشــکده معقول و منقــول )الهیات( 
دانشگاه تهران و در سال ۱۳۳۳ در رشته ادبیات 
فارسی از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران لیسانس 
گرفت. در ســال ۱۳۴۲ از دانشگاه تهران درجه 
دکتری در زبان و ادبیات فارسی گرفت و موضوع 
رساله دکتری او تصحیح کتاب »کشف الحقایق« 
عزیزالدین نسفی به راهنمایی محمدتقی مدرس 

رضوی بود.

پس از گذرانــدن دوره دکتری زبان و ادبیات 
فارسی به عنوان استاد دانشگاه تهران به تدریس 
در دانشکده های ادبیات و الهیات دانشگاه تهران 

پرداخت.
او از ســال ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴ در دانشگاه مادرید 
به تدریس ادبیات عرب و فارســی و فقه اسالمی 

اشتغال داشت.
احمد مهدوی دامغانی از ســال ۱۳۶۶ مقیم 
آمریکا شــد و در دانشــگاه هاروارد و دانشــگاه 
پنسیلوانیا مشغول به تدریس در مقطع دکتری 
و پسا دکتری بود. رشته های تدریس او در آمریکا 
شــامل معارف اســالمی، ادبیات عرب، ادبیات 

فارسی، فقه، تفسیر و برخی علوم اسالمی بود.
وی فرزند آیت اهلل شیخ محمدکاظم مهدوی 
دامغانی از بزرگان حوزه علمیه مشهد است. از هم 
دوره  ای های مهــدوی دامغانی در حوزه علمّیه 
مشهد می توان به شیخ کاظم مدیرشانه چی، شیخ 
محّمد واعظ زاده، عبدالجواد َفالطوری، سید جعفر 
ســّیدان و آیت اهلل سّید علی حسینی سیستانی 

اشاره کرد.
احمد مهــدوی دامغانی مقاله های متعددی 
در مجله های »یغما، کلک، گلچرخ، ایران نامه، 
ایران شناســی، ره آورد و گلســتان« بــه چاپ 
رسانده  اســت و از مشــهورترین مقاله های او 
مآخــذ ابیات عربی کلیله و دمنه و مآخذ ابیات 

عربی مرزبان نامه است.
از کتاب های چاپ شده مهدوی دامغانی، عالوه 
بر »کشف الحقایق« نسفی، تصحیح »نسمةالسحر 
بذکر من تشــیع و شــعر« و تألیف »شاهدخت 
 واالتبار شــهربانو والده معظمه حضرت امام علی 

بن الحسین السجاد علیه  السالم« است.

 سند مالکیت آستان مقدس بانوی کرامت به 
همت اداره کل ثبت اســتان و امالک استان قم 
صادر و به تولیت این آستان مقدس تحویل داده 
شــد. به گزارش  مرکز حوزه، سند مالکیت حرم 
مطهر حضرت معصومه ســالم اهلل علیها توسط 
جوانی مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان قم به 
آیت اهلل سیدمحمد سعیدی تولیت این حرم مطهر 

تحویل داده شد.
آیت اهلل ســعیدی در این دیدار با بیان اینکه 
مباحث سندی وقتی از حوزه فنی خودش خارج 
می شود، دارای آفات و آسیب هایی است که باید 
تــا حد توان جلوی آن را گرفت، اظهار کرد: ما از 
زمانی که در خدمت این آســتان شریف هستیم 
نظر مقام معظم رهبری این بود که در اداره آستان 
هم غبطه آستان در نظر گرفته شود و هم رعایت 
حال مردم شــود و هیچ کــدام از این دو مطلق 

نیستند و هر دو در کنار هم باید باشد.
وی با بیان اینکه اگر بخواهیم صرفا رضایت یک 
طرف را جلب کنیم نه خدایی است و نه شدنی، 
افزود: ما امیدواریم مســائل با دغدغه مندی حل 
شود و اگر کاری انجام می شود به نفع اسالم، اهل 

بیت علیهم السالم، نظام و مردم باشد.
در این دیدار جوانی مدیرکل ثبت اســناد و 
امالک اســتان قم با بیان اینکه سند مالکیت 
آســتان مقدس بانوی کرامت با بررســی همه 
جوانب کارشناســی و طی شــدن روند قانونی 
صادر شــده اســت، گفت: اداره ثبت اسناد و 
امالک استان قم برای صدور سند امالک آستان 
مقدس بانوی کرامت در نقاط مختلف استان نیز 

آمادگی کامل را دارد.

هرمزگان| رئیس ســتاد بحران جزیره کیش 
از آمادگی نیروهای امدادی برای مقابله با بحران 
خبرداد. ســعید پورزادی روز گذشــته در جمع 
خبرنگاران، افزود: شرایط در جزیره کیش عادی 
است و تمام دستگاه های امدادی و اجرایی برای 
کمک رسانی در شرایط اضطراری در آماده باش 
کامل هستند. وی با بیان اینکه ۵۰۰ تخته چادر 
برای اسکان موقت ساکنان جزیره کیش در سالن 
ورزشــی المپیک برپا شده است، تصریح کرد: ۲ 
هــزار تخته چادر دیگر برای شــرایط اضطراری 

احتمالی در مصالی کیش برپا شده است.

اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا تأکید بر 
گفتمان سازی عمومی و اجتماعی در حوزه مبارزه 
با اعتیاد و مواد مخدر، گفت: اقدامات مقابله ای با 
مواد مخدر باید متناسب با خطرات و پیامدهای 
فراگیر این پدیده شــوم باشد و همه بخش های 
دولتی، تشکل های مردمی و آحاد جامعه در این 

حوزه ایفای نقش کنند.
به گزارش فارس ، عابدین خّرم دیروز در مراسم 
تجلیل از فعاالن عرصه مبارزه با مواد مخدر استان 
به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، اظهار 
داشت: اقدامات کنترلی و مقابله ای دستگاه های 
مسئول در این حوزه، نتیجه بخش بوده و کشور 
ما برای تمام کســانی که می خواهند پدیده شوم 

اعتیاد را گسترش دهند، ناامن است.
 وی افــزود: در کنــار اقدامات ســلبی، نیاز 
بــه اقدامات ایجابی و گفتمان ســازی عمومی و 
اجتماعی در بین آحاد مردم و مسئولیت پذیری 
و نقش آفرینی همه بخش ها در این جهاد مقدس 

داریم.
 خّرم تاکید کرد: بحث درمان معتادان و برخورد 
قانونی با توزیع کنندگان و معتادان متجاهر نیز باید 
مورد توجه جدی قرار گیرد که در این راســتا از 
مراکز درمانی و بازپروری که در قالب تشکل های 
مردمــی برای کاهش آســیب های اعتیاد تالش 

می کنند، قدردانی می کنیم.
 اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا تاکید بر 
دغدغه مندی و مشــارکت حداکثری مسئوالن، 
خانواده ها، اصحاب اندیشه و رسانه، مراکز علمی و 
آموزشی، گروه های مرجع و خیران در حوزه مبارزه 
با اعتیاد، گفت: پیامدهای اعتیاد، تمام جنبه های 
زندگی فردی و اجتماعی را دربرمی گیرد و حضور 
در صحنــه و نقش آفرینی افــراد و گروه ها باید 

متناسب با این پیامدها باشد.
وی با قدردانی از دست اندرکاران مراکز درمانی 
و بازپروری معتادان بویژه مرکز ماده ۱۶، گفت: این 
مرکز افتخاری برای استان است که به الگویی در 

سطح کشور تبدیل شده است.
 خــّرم اظهار داشــت: در ســایه تالش های 
انجام شده، وضعیت استان از نظر نرخ اعتیاد نسبت 
به استان های دیگر بهتر است، اما راضی به وضع 
موجود نیستیم و همچنان باید اقدامات جدی خود 
را برای پیشگیری و مقابله با اعتیاد و برخوردهای 

قانونی در این حوزه ادامه دهیم.
وی تصریــح کرد: تمام بخش هــای دولتی و 
تشــکل های مردمی باید مانند ید واحده در این 
حوزه تالش کنند تا در نهایت اســتانی عاری از 
گروه های سازمان یافته تولید، توزیع و قاچاق مواد 

مخدر داشته باشیم.
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جدول کلمات متقاطع- 7

حل جدول 6

طراح جدول: بیژن گورانی

۱۴۰۱ از آن دفاع خواهد شد.
  آیا شــهرداری پژوهش مشخصی در 
مورد فرونشســت داشته و یا پروژه ای با 
گروه زمین شناســی دانشگاه اصفهان 

داشته است؟
شــهرداری اصفهــان تاکنــون در خصوص 
فرونشست همکاری پژوهشی با دانشگاه اصفهان 
نداشــته اســت، اگرچــه در زمینه هــای  دیگر 
همکاری هایی داشته است. به  تازگی بعد از مشهود 
شدن فرآیند فرونشست در اصفهان فعالیت هایی 
در این زمینه آغاز شده و مرکز مطالعات شهرداری 
اصفهان بعــد از اعالم فراخوان با یک شــرکت 
پژوهشــی از تهران که وظیفه مطالعات ارزیابی 
فرونشست در اصفهان را بر عهده دارد قراردادی 

منعقد کرده است.
  آیا از نتایج این ارزیابی ها اطالعی دارید؟

این فعالیت تازه آغازشده و احتماالً از داده های 
محــدود به گمانه های اکتشــافی ۳۰ -۴۰ متری 
استفاده می کنند که به عقیده بنده کافی نیست، 
به دلیل اینکه عمق رسوبات شهر در برخی مناطق 
به ۲۸۰ متر نیز می رسد و برای رسیدن به نتیجه 
مطلوب نیاز به حفر گمانه های بیشتر و عمیق تری 
است و شهرداری باید با صرف بودجه مناسب این 
پژوهــش را پیش ببرد، در غیــر این صورت نکته 
جدیدی از این مطالعات و ارزیابی ها به دست نمی آید.
  در شهر اصفهان برای رفع این مشکل 

چه باید کرد و راهکار علمی آن چیست؟
فرونشست قابل انکار نیست و متأسفانه برخی 
اوقات وقتی کار از کار گذشــت به فکر می افتیم. 
در حال حاضر بودجه شهر ما به لحاظ منابع آبی 
محدود اســت و باید با مدیریــت آب راهی برای 
جبران افت آب زیرزمینی داشته باشیم. در حال 
حاضر دشمن شــهر اصفهان برداشت بی رویه از 
آب های زیرزمینی و افت ســطح آب در آبخوان 
است و اگر آن را متوقف نکنیم، متأسفانه روز به  روز 
مشکالت بیشتر می شود. محدود کردن چمن کاری  
برای چند سال بهتر از این است که خانه ها دچار 
فرونشست شوند. درست است که همه سرسبزی 
شهر را دوست دارند، اما وقتی اولویت بندی کنیم 
مقابله با فرونشست حیاتی تر از حفظ چمن های 
شهر است.   با جلوگیری از برداشت آب از چاه های 
غیرضرور و همچنین با اصالح الگوی کشت و روی 
آوردن به کشت گلخانه ای و گیاهان کم آب بر در 
دشت اصفهان برخوار می توان از کاهش سطح آب 

آبخوان جلوگیری کرد.
  چه تجاربی از بروز فرونشست در دنیا 
و راهکارهای انجام شــده برای رفع این 

مشکل وجود دارد؟
تجارب زیادی وجود دارد مانند شهر ونیز ایتالیا 
که وقتی متوجه فرایند فرونشست زمین و به زیر 
آب رفتن شهر درآینده شدند، با متوقف کردن پمپاژ 
آب زیرزمینی و تزریق آب شیرین به داخل آبخوان 
توانستند از فرونشست زمین جلوگیری کنند. یا 
در شهر شانگهای چین طی یک برنامه ۱۳ ساله 
با مسدود کردن چاه های عمیق و تزریق آب شیرین 
به داخل آبخوان و باال آوردن سطح آب زیرزمینی 
توانستند سرعت فرونشست زمین را به کمتر از ۵ 
میلی متر در ســال برسانند. این دو شهر که مثال 
زدم شــهرهایی با بارندگی خوب هستند، ولی به 
دلیل برداشت بی رویه دچار فرونشست شدند که 

با مدیریت صحیح توانستند مشکل را حل کنند.

زاینده رود باید جاری باشد 
تنهـا راه نگهداشـت و پاسداشـت اصفهان 
تقویـت  اسـت.  زاینـده رود  دائمـی  جریـان 
آبخوان برای جلوگیری از آسـیب فرونشست 

در اصفهـان الزم اسـت.
و  تمـدن  از  مهمـی  قسـمت  اصفهـان   
فرهنـگ ایران بـوده و جزء افتخارات کشـور 
اسـت. نادیده گرفتن مشـکل فرونشسـت در 
شـهر اصفهـان می توانـد در آینـده نزدیـک 
منجـر بـه بـروز مشـکالت بسـیار بزرگـی 

بـرای کشـور شـود کـه جبـران آن بسـیار 
هزینه بـر و شـاید غیرممکن خواهـد بود. اگر 
بخواهیـم اصفهانی وجود داشـته باشـد، تنها 
راه نگهداشـت و حفاظت از آن جاری شـدن 

دائمـی آب زاینـده رود اسـت.
ارزش اصفهـان بـرای کشـور خیلی بیش 
از اینهـا اسـت و دولت باید بـه اصفهان بهای 

بدهد.  بیشتری 
سـهم درآمـدی کـه صنایـع ایـن اسـتان 

بـرای کشـور ایجـاد می کننـد، بسـیار بـاال 
اسـت و شایسـته اسـت کـه از ایـن سـهم، 
بخشـی بـرای بهبـود کیفیـت ایـن شـهر 

اسـتفاده شـود.

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 
انجمن ایرانی روابط بین الملل 

بدینوسیله از کلیه اعضاء پیوســته انجمن دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی 
سالیانه، که در روز دوشــنبه مورخ ۲۰ تیرماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۶ الی ۱۸ به نشانی خیابان 
استاد نجات الهی، نبش خیابان ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی، سالن حافظ برگزار 

می شود، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

۱- ارائه گزارش عملکرد توسط رئیس هیئت مدیره و بازرس انجمن
۲- برگزاری انتخابات اعضاء هیئت مدیره و بازرسان دوره جدید

هیأت مدیره انجمن ایرانی روابط بین الملل



خبر

 افزایش ۱۱۵ درصدی 

حقوق سربازان 

 »فروش اســتخوان مرغ و گوســفند در 
بسته های شیک و با برچسب رسمی قیمت 
در فروشگاه های زنجیره ای.« فیلمی که در 
فضای مجازی بازتاب فراوانی داشت و تنها 
یک پیام جدی برای جامعه ای دارد که قادر 
نیســتند پروتئین بدنشان و سفره شان را با 

درآمدشان مطابقت  دهند؟. 
این رویه از ســال گذشــته آغازشد، در 
جایی که  »اســکلت مرغ«، به یخچال های 
مرغ فروشــی ها به صورت رســمی و اتیکت 
15هزارتومانی باز شــد، در حالی که درآن 
زمان قیمت مرغ کیلویی 35 هزارتومان بود.

 این در حالی اســت که به دلیل تورم در 
قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم، برخی 
رستوران های جنوب شــهر تهران غذاهایی 
مانند »زرشــک پلو بــا آب مرغ یــا چلو با 
استخوان قلم و برنج و دمبه« سرو می کنند 
و بســیاری از رســتوران ها خورشت بدون 
گوشت عرضه می کنند که حداقل 10 هزار 

تومان با قیمت خورشتی که دو تا سه تیکه 
گوشت درآن موجود است، تفاوت  دارد. 

مردم قدرت خرید ندارند
همچنین در بازدید میدانی خبرنگار »آرمان 
امــروز« از مناطقی مانند شــوش، میدان 
بهمن و امام حسین که پاتوق جگر فروش ها 
و مردم در شــب ها است، مردم بیشتر »بال 
و دمبــه« می خرند. یکــی از جگرکی های 
میدان بهمن که حدود ســی سال در آنجا 
دکه دارد و به »عمو« مشــهور است، به ما 
می گوید: »مردم قبال 5 تا 10 ســیخ جگر و 
خوش گوشت می خوردند، اما حاال میانگن 
فــروش ما برای هــر نفر به 2 تا 3 ســیخ 
رسیده اســت.« او در ادامه می گوید: »اگر 
این رویه ادامه داشــته باشد باید به فکر کار 
دیگری باشم چون وقت تلف کردن است و 
تا چند ماه آینده همین مشــتریان ثابت را 
نیزنخواهیم داشت. دیگر کسی توان خوردن 

جگر ســیخی 10 هــزار تومــان را ندارد.« 
این گفته ها در شــرایطی مطرح می شــود 
کــه به تازگی در فضای مجــازی فیلمی از 
عرضه استخوان راسته گوسفندی، در یکی 
فروشگاه های زنجیره ای در بسته بندی های 
با مجوز سازمان دامپزشکی، در حال دست 
به دست شدن است که قیمت آن 24 هزار 

و 500تومان است. 
در این شرایط کارشناسان، فروش استخوان 
را پدیــده تــازه ای نمی داننــد و معتقدند 
عرضه اســتخوان دامی به عنوان بخشــی 
از آالیــش قابل مصرف دام بــرای مصرف 
حیوانــات خانگی، پیش از ایــن نیز وجود 
داشته و اکنون شــکل عرضه بهداشتی  آن 
بیشتر شده است. همین طور منصور پوریان، 
رئیس شورای تامین کنندگان دام کشورکه 
به اقتصاد آنالین گفته اســت: »اســتخوان 
فروشــی پدیده جدیدی نیســت و پیش از 
این نیز وجود داشــته و اکنون شکل عرضه 

بهداشــتی  آن در فروشــگاه های زنجیره ای 
بیشتر شده است. براساس تعاریف سازمان 
دامپزشــکی کشــور که مبنای آن قوانین 
ســازمان بهداشــت جهانی دام است، همه 
بخش هــای قابل مصرف یــک دام از جمله 
استخوان همانند گوشــت است و می تواند 
مورد مصرف مــردم قرار گیرد.« وی معتقد 
است؛ عرضه اســتخوان گوسفندی یا گاوی 
در فروشــگاه ها به شکل بســته بندی و با 
مجوز دامپزشکی می تواند به معنی حرکت 
به ســمت عرضه بیشــتر بهداشتی آالیش 
دامی از جمله استخوان باشد. بر اساس این 
گزارش، دلیل عرضه اســتخوان گوسفندی 
در فروشگاه زنجیره ای شکل گرفتن تقاضا 
باشد یا هر موضوع دیگری، عرضه بهداشتی 
آن با مجــوز ســازمان دامپزشــکی برای 
حفظ ســالمت جامعه و جلوگیری از شیوع 
بیماری های متعدد مشترک انسان و دام تب 

کریمه کنگو اهمیت زیادی دارد.

فاصله طبقاتی به سفره مردم رسید؟
»آرمان امروز« در گزارشی به تبعات انتشار ویدئو فروش استخوان مرغ و گوسفند در فروشگاه ها 

و با اتیکت رسمی می پردازد: قیمت اقالم خوراکی 82 درصد، بیشتر از سال گذشته! 

سالمت

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: 
همه فرمانده هان سربازان را مانند فرزندان خود 
می دانند و از هیچگونه تالشی برای حفظ امنیت 
آن ها دریغ نمی کنند. بنابراین الزم اســت که 
خانواده ها هیچگونه دغدغه ای در این خصوص 
نداشته باشند. ســردار تقی  مهری با اشاره به 
اعزام سربازان مشمول خدمت سربازی به دوره 
آموزشــی خاطرنشان کرد: مرحله جدید اعزام 
مشموالن به پادگان های آموزش رزم مقدماتی 
در کشور آغاز شد و خوشبختانه روحیه بسیار 
خوبی برای شــروع این دوره در میان سربازان 

مشاهده شد.
وی با اشاره به نقش غیرقابل انکار سربازان در 
برقراری امنیت و ایجاد آرامش در کشور گفت: 
با تالش هایی که نیروهای مســلح در سطوح 
مختلف انجام داده و می دهند، کشور از امنیت 
خوبی برخوردار است و در منطقه به عنوان یکی 
از کشورهای رده یک از لحاظ امنیت قرار دارد 
و بــه برکت این امنیت مردم با آرامش زندگی 

می کنند.
وی ضمــن اشــاره به تالش هــای صورت 
گرفته برای بهبود وضعیت معیشتی سربازان 
در سال های گذشته اظهارکرد: با تعامل خوب 
و مناســبی که میان نیروهای مســلح و دیگر 
نهادهای مرتبط  در کشور به وجود آمد، در سال 
گذشته حقوق ســربازان به میزان 115 درصد 
افزایــش یافت تا گامی بــرای بهبود وضعیت 
زندگی و معیشــت این افراد و تامین نیازهای 

آن ها برداشته شود.
آیا ســربازی برای دکتری و پســادکتری 
حــذف می شــود؟ همچنین گفــت: همه 
فرماندهــان در ایــن دوره های آموزشــی، 
ســربازان و افراد مشــمول خدمت را مانند 
فرزندان خود می دانند و از هیچگونه تالشی 
بــرای حفظ امنیت آن ها دریــغ نمی کنند. 
بنابراین الزم اســت که خانواده ها هیچگونه 

دغدغه ای در این خصوص نداشته باشند.
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شبکه اجتماعی
زنگ زدم به دوستم که تسلیت بگم بابت فوت داییش. میان سال بود و خیلی ناگهانی و تلخ 
فوت شــد. گفت میدونی از چی بیشتر میســوزیم؟ پول باطری قلب داییم ۸0 میلیون بود؛ 

نداشت بده، ولی روز خاک سپاری 100میلیون َسرباره از فامیلمون جمع شد.
زنده ها رو دریابید...

*Hadis 

بافت فرش جام جهانی قطر توسط هنرمندان تبریزی ، دو هنرمند تبریزی تابلو فرش نفیس 
مســابقات جام جهانی فوتبال 2022 را با بیــش از 300 رنگ و ده ها طرح  بافتند. این اثر 
نفیس هنری قرار اســت در آبان امسال همزمان با برگزاری مسابقات جام جهانی در کشور 

قطر رونمایی شود.
 YJC 

خبر

ســخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشــاره به اینکه ایران این روزها 
در پایین ترین نقطه شیوع کرونا قرار دارد، گفت: البته با توجه به اینکه 
بیماری در سایر کشــورها همچنان در سطح قابل توجهی وجود دارد، 
احتمال ورود ویروس با ســویه های جدید وجود دارد، اما امیدواریم به 
شکل یک موج فراگیر نشود. دکتر عباس شیراوژن افزود: اگرچه بیماری 
در دنیا در حال کاهش است اما فراموش نکنیم که هنوز جان می گیرد. در 
سطح کشورهای منطقه هم روند به همین شکل است و مثال کشورهایی 

مانند عربستان، امارات و قطر افزایش موارد را دارند.

 رئیس گــروه مدیریت بیماری های قابل انتقال بین انســان و حیوان مرکز 
مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت از افزایش شمار مبتالیان به تب 
کریمه کنگو به 34 نفر خبر داد و تاکید کرد که گوشت دام ذبح شده قبل از 
مصرف به مدت حداقل 24 ســاعت در دمای 4 درجه سانتی گراد در یخچال 
قرار داده شود و جگر و سایر امعاء و احشاء دام، پس از 4۸ ساعت نگهداری در 
دمای چهار درجه سانتی  گراد، مصرف شوند. تا ظهر روز شنبه )4تیرماه( تعداد 
34 مورد مثبت مبتال به تب کریمه کنگو در کشور شناسایی شده اند که از این 

تعداد متاسفانه 2 نفر نیز جان خود را از دست داده اند. 

۲ نفر جان باخته جدید با تب کریمهایران در پایین ترین نقطه شیوع کرونا 

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی با اشاره به اینکه ایران 
به دلیل شرایط اقلیمی به طور کلی تابستان گرمی را تجربه می کند، اظهار 
کــرد: از نیمه تیرماه تا نیمه مرداد دمای هوا یک درجه بیش از حد نرمال 
خواهد بود و سیستم های بارندگی نیز نسبت به سال گذشته ضعیف تر عمل 
می کنند. احد وظیفه افزود: اوج گرما و افزایش دما در نیمه دوم تیرماه تا 15 

روز اول مردادماه اتفاق می افتد. چراکه روزها طوالنی و میزان تابش آفتاب 
قابل توجه است و در این مدت انرژی بسیاری ذخیره و در نتیجه َجو گرم 
می شود. دمای هوای تابستان در سال جاری نزدیک به نرمال است. البته به 
معنای خنک بودن هوا نیست. به طور کلی ایران و شهرهایی همچون تهران 

به دلیل شرایط اقلیمی، تابستان گرمی را تجربه می کنند.

اوج گرما تا نیمه مرداد
آدم هایــی که اطراف مون هســتن تاثیر زیادی در وضع و حال روانــی  آدم دارن. خیلی. از 
محتوای فکر تا فرم بدن و میمیک صورت  شــون. تازگی بیشــتر از قبل اون جمله معروف 
فروید رو درک می کنم که تلویحی میگه »قبل از اینکه روی خودتون تشخیص افسردگی 

بذارین، ببینین دورتون رو آدم های ناخوش نگرفته باشن«.
Emadpsy 

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

وقتی شــهرها را اضافه می کنید و جمعیت 
سرریز تهران را به این مناطق می کشانید، 
به فکر امنیت و آسایش مردم باشید. با توجه 
به افزایش جمعیت شهر جدید پرند، یکی از 
مشــکالت این شــهر کمبود بانک دولتی و 
خصوصی، کمبود کالنتری و نیروی انتظامی 
بــرای تقویت امنیت در این منطقه اســت. 
لطفا مسئوالن به مشکل هزاران ساکن این 

شهرک رسیدگی کنند.
صبوری- پرند

نانوایی های ســنگکی، نام معمولی را به 
مقداری کنجد و بدون در نظر گرفتن سف 
تا 3 هزار تومان بیشتر می فروشند و افرادی 
که نان معمولی با قیمت مصوب می خواهند، 
باید ســاعت ها در صف بماننــد. این برای 
دومین بار است که از طریق همین رسانه، 
این موضوع را پیگیری می کنم و امیدوارم 
مســئوالن الاقل روزنامه بخوانند و از درد 
مردم مطلع شوند، نه فقط اینکه به اخبار 

روابط عمومی ها بسنده کنند. 
چراغی- تهران  

میزان حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 
با تورم همخوانی ندارد و بسیاری از این افراد 
از پرداخــت هزینه های درمانی خود عاجز  
مانده اند. برخی از ســالمندان هم مجبور 
به پرداخت اجاره بها هســتند. دولت چرا 
در این بــاره اقدامی نمی کند. لطفا دولت و 

مجلس به وعده  های خود عمل کنند. 
قاسمی- اصفهان 

کمبود امکانات در پرند 

فقط نان بزرگ داریم!

مشکالت بازنشسته ها 

عطریات  از  اســتفاده 
منجر  فیــک  و  تقلبــی 
پوســتی  واکنش های  به 
محصوالت  این  می شود. 
عمدتــا حساســیت های 
پوســتی شــدیدی روی 
صــورت، گــردن یا بدن 
افــراد به صورت قرمزی، خــارش و اگزمای 
شدید ترشــح دار ایجاد می کنند. در مراحل 
اولیه نمی توان دلیل این التهابات پوســتی 
را تشــخیص داد اما تقریبا بیشتر مشکالت 
به دلیل اســتفاده از محصوالت آرایشــی و 

بهداشتی تقلبی ایجاد می شود. 
این روزها بیماران زیادی به دلیل اگزمای 
شدید پوستی در ناحیه صورت به ما مراجعه 
می کنند که در ابتدا دلیل این حساسیت ها 
مشخص نیســت. اما بعد از بررسی و سؤال 

درباره اینکه طی چند ماه گذشته چه کاالی 
بهداشتی یا آرایشــی را خریداری کرده  که 
منجر به بروز این حساســیت شــده است، 
یکی از بیشترین پاسخ های داده شده خرید 
همین عطرهای ارزان قیمت از دستفروش ها، 

کنار خیابان یا مترو هستند. 
صرف نظــر از مواد شــیمیایی موجود در 
ایــن عطرها، چــون این محصــوالت مواد 
تشکیل دهنده اصلی ندارند، قطعا می توانند 
حساسیت های شــدید و التهاب پوستی را 

به وجود بیاورند. 
ممکن اســت این عالئم در فاصله زمانی 
یــک هفته یا بیشــتر رخ دهــد. این قبیل 
التهابات پوستی به سرعت بروز نمی کند اما 
اکثر مراجعاتی که در این باره داریم، به دلیل 
اســتفاده از همین عطرها و لوازم آرایشــی 

تقلبی است. 

روند درمانی این افراد هم در برخی موارد 
کوتاه مدت اســت اما ممکن است منجر به 
بروز آسیب های شدید و درمان طوالنی مدت 
هم شــود. همیشه اینطور نیست که فرد به 

سرعت بهبود پیدا کند. 
در برخی موارد ممکن است حساسیت های 
ایجاد شده نیازمند دارودرمانی طوالنی مدت 
باشــد و بهبودی آنها نســبی اســت. دلیل 
گران شــدن عطرها، میل مــردم به خرید 
عطرهایی بــا قیمت ارزان تر دارند، اما حتی 
ممکن اســت بــروز عالئم پوســتی هم در 
دراز مدت رخ بدهــد و بیمار متوجه التهاب 
ناشی از آن نشــود. در این صورت احتمال 
بروز اگزمای مقاوم و شدید هم وجود دارد. 
به طور طبیعی پوست کودکان حساس تر 
اســت و این مشــکالت پوســتی می تواند 
شدیدتر در آنها بروز کند. مراجعات کودکان 

را به دلیل اســتفاده از این عطرهای تقلبی 
داریم اما تعداد آنها چندان زیاد نیســت و 
بیشــترین مراجعات از ســوی بزرگساالن 

وجود دارد. 
در 3، 4ســال گذشــته تعداد افرادی که 
به دلیل اســتفاده از عطر و لوازم آرایشــی 
تقلبی دچــار عوارض پوســتی شــده اند، 
به شــدت افزایــش پیدا کــرده و این نکته 
مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. 
در لوازم آرایشــی ممکن اســت فرد کرم یا 
سایه دور چشــم اســتفاده و حساسیت و 

اگزمای دور چشم در او بروز کند. 
شاید تا مدت ها مصرف کننده متوجه این 
وضعیت نشود اما بررســی هایی که صورت 
می گیــرد، نشــان می دهد کــه دلیل این 
عوارض پوســتی به همان کرم یا ســایه ای 
مربوط است که تقلبی بوده، چرا که با حذف 

این کرم ها اگزمای دور چشــم هم به تدریج 
بهبود پیــدا می کند. به صورت حتم بهترین 
توصیه پیشــگیری و نخریــدن محصوالت 
تقلبی و خرید عطرهای اســتاندارد از مراکز 

معتبر است. 
به هر حــال هر ارزانی بی دلیل نیســت 
و نبایــد تنها بــا توجه بــه ارزان بودن یک 
محصول اقدام بــه خرید آن کرد به ویژه در 
شــرایطی که فروش آن محصول در محیط 
استاندارد و مناســب هم صورت نمی گیرد، 
مثل خرید از دســتفروش های کنار خیابان 
یا مترو. اما اگر به هر دلیلی اســتفاده از این 
محصــوالت منجر به بروز حساســیت های 
پوســتی در فرد شــد بالفاصله مصرف آن 
کاال باید قطع شــود و این افراد به پزشک 

متخصص پوست مراجعه کنند. 
متخصص مو و پوست

خطر مصرف  عطرهای تقلبی

امیرهوشنگ احسانی

 تورم 82 درصدی 
در خرید اقالم خوراکی 

اما این یک روی ماجرا است و طی چند 
هفته اخیر تعدادی از مردم با دفتر »آرمان 
امروز« تمــاس گرفته  و اعالم کرده اند توان 
خرید گوشــت و برنــج را ندارنــد. در این 
شرایط رئیس جمهور وعده داده با اصالحات 
یارانه ای، وضعیت فاصلــه طبقاتی را بهبود 
می بخشد، این در حالی است که کارشناسان 
باور دارند که قطع یارانه و اختصاص آن به 
برخــی از کاالها در کنار حــذف ارز دولتی 
باعث افزایــش قیمت ها در جامعه شــده، 
به نحوی که امنیت غذایی و دارویی کشــور 
را به مخاطره انداخته اســت. طبق آخرین 
گزارش مرکز آمار، خانواده های ایرانی برای 
تامیــن کاالهای مورد نیاز خود نســبت به 
خرداد سال گذشــته، تورم 52 درصدی را 
تجربه می کنند. برای خرید اقالم غذایی نیز 

تورم ۸2 درصدی را تجربه می کنند.

امنیت غذایی کیلویی چند؟  
برای بررســی تبعات روانی فقر و ناپدید 
شــدن اقالم خوراکی که قرن ها در ســفره 
مردم بوده، با یک جامعه شناس به گفت وگو 
نشســتیم. امان ا... قرائی مقدم در این رابطه 
بــه »آرمان امــروز« می گوید: »متاســفانه 
موضوعات اجتماعی و کاهش آستانه تحمل 
مردم به موضوعات فقر و بیکاری بازمی گردد. 
وقتی هزاران کودک در ایران به سوءتغذیه 
دچارهستند و امنیت غذایی برای مردم هر 
روز کاهش پیدا می کند، این امر مســتقیم 
روح و روان جامعه را دچار اختالل می کند. 
شکاف طبقاتی، امروزه از خانه و ماشین به 
گوشت و مرغ و ماهی رسیده است و همین 
امرسبب شده که کشــور ما در جهان رتبه 
136 درمیان کشــورهای شــاد را دارد. اما 
سوال اینجاست که چرا باید شاد باشیم؟ آیا 
شکم مان سیراست؟ آیا امید به آینده داریم؟ 
آیا کار پررونق و پردرآمد داریم؟ میلیون ها 
خانواده زیــر خط فقر نیســت؟ جان ونان 
همواره در دو کفه ترازوی زندگی، به عنوان 
دو فرآیند قابل ارزیابــی در مقابل یکدیگر 
قراردارند. گاه جــان متاعی ارزان در مقابل 
نان اســت و امروز دغدغه اصلی درصد قابل 

توجهی از مردم سفره آنهاست.
 همان طور کــه می بینیــم در انتخابات 
1400 نیــز نان اصلی تریــن دغدغه مردم، 
سفره تعیین کننده ترین معیار در گزینش 
آنها بــود. وقتــی فاصله طبقاتــی آنچنان 
افزایش می کند کــه کوه ها و تپه ها قادر به 

پر کردن آنها نیستند. 
وقتی یک کیلو گوشــت گــوزن اروپایی 
برای خوراک سگ های باالی شهر، چهارصد 
هزار تومان فروخته می شود و برخی دوسال 
است که مرغ و گوشت بر سفره خود ندیدند 
و به قــول رئیس مجلس، مردم قدرت خرید 
پوست و پای مرغ را ندارند، چگونه می توان 

از شادی و امید سخن گفت. 



نقل قول آرمــان امروز: فاصله باالی شــهر و پایین شــهر در 
کالنشــهری مانند تهران هر روز بیشــتر می شود، در این 
شــرایط با طی کردن فاصله نیم ساعته در شهر تهران، از 
شــهری معمولی به یک شهر الکچری می رسیم که برای 
به دســت آوردن چند متر زمین، عمر 30 سال کار کردن 
یک کارگر بدان قــد نمی دهد. همین اطراف و بیخ گوش 
شــهری که در آن زندگی می کنیم، در شرایطی که مردم 
یک خانه 40 متری ندارند، هستند افرادی که برای خرید 
پنت هاوس16 میلیون دالر هزینه می کنند، حاال این پول 

چطور به دست می آید و منابعش کجاست، خدا می داند. 

باالی شهر: 
اگر از مرکز شهر تهران به سمت شمال شهر چند کیلومتر 
را طی کنید به محالتی می رســید که حداقل ترین مبلغ 
پرداختی برای شــارژ ماهیانه این خانه ها، بیشتر از حقوق 
کارمندان و کارگران اســت. با بررسی کوتاه در سایت های 
اجاره مســکن و همچنین سر زدن به آگهی هایی که برای 
اجاره مســکن در شــبکه های مجازی منتشر شده است، 
قیمت هایی می بینیم که باعث می شود حتی رفتن به آن 
مناطق را هم فراموش کنیم. شرایط این مناطق با مناطق 
مرکز و پایین شــهر آنقدر متفاوت اســت  که حتی برای 
بازدید از برخی خانه های الکچری تهران ملزم به داشــتن 
شرایط بازدید هستند. برای بازدید از این خانه ها ابتدا باید 
صورت مالی حســاب تان را ارائــه دهید تا اگر صفرهایش 
زیــاد بود آن وقت برای بازدید وارد خانه شــوید. موقعیت 
جغرافیایی، متراژ، ســال ســاخت، امکانات و ...، داشــتن 
روف گاردن اختصاصی و طراح و سازنده مجتمع قیمت ها 
را تعیین می کنند. مشاعات هتلینگ، استخر وسیع، سونا 
و جکوزی، سالن ورزش بیلیارد، البی و تراس اختصاصی، 
البی ای مجلل با سقف های مرتفع و کافی شاپی با محیطی 
آرام برای قرارها و جلســات کاری و ... فاکتورهای دیگری 
اســت که سازنده ها ســعی دارند با اتکا به آنها بازارگرمی 
کنند. باتوجــه به این موارد می توانیم بفهمیم که این نوع 
امکانات برای مشتری ها ارزش بسیار زیادی دارد و حاضرند 
بابت آنها میلیون ها تومان بیشــتر پرداخت کنند. در ادامه 
به شرایط این خانه های »الکچری« که برای برخی کامال 
دست نیافتنی است اشــاره خواهیم کرد. رهن و اجاره این 
مکان هــای رویایی روش های منحصر بــه فرد خودش را 
دارد. رهن پنت هاس ها بر مبنای قیمت هر مترمربع سازه 
محاسبه می شود. قیمت پنت هاوس 1300 متری در قلب 
»خیابان فرشته« که در ســال 13٩٨ ساخته شده است 
چیزی حدود ۵00  میلیارد تومان است. یعنی هر مترمربع 
آن حدود 3٨4میلیون و 600 هزار تومان برآورد شده است. 
در ادامــه این معامله مالک یک ســوم قیمت هر مترمربع 
را ضرب در متراژ کرده و آن را مبنای محاســبه رهن قرار 
می دهد. در واقــع پنت هاوس1300متری 166 میلیارد و 

660 میلیون تومان رهن می رود.

پایین شهر:  
وضعیت مســکن در ایران هر روز بــا افزایش قیمت ها 
روبه رو است و باعث شده تا بسیاری از کارگران و کارمندانی 
که در تهران و شهرهای بزرگ ایران زندگی می کنند حتی 
فکر خانه دار شدن در داخل شهر را از سرش بیرون کنند و 
اگر هم چنین قصدی داشته باشد مجبوراند به خارِج شهر 
هجرت کنند و روزانه ساعات زیادی از زندگی خودش را در 
ترافیک و طی مسیر خانه تا محل کار بگذراند. این شرایط 
در پایتخت ایران وضعیت دیگری را به وجود آورده اســت 
و بــه غیر از آنهایی کهنوز هدف خرید خانه را دارند برخی 
برای اجاره نشینی هم با مشکالت اقتصادی بسیاری روبه رو 
شده اند و تنها راهی که برایشان باقی ماند است، تا همچنان 
در تهران مشغول به کار باشند نقل مکان به حاشیه شهر 

اســت. باتوجه به افزایش ۵٨ درصدی حداقل دستمزد در 
سال جاری و رسیدن این مبلغ به حدود 6 میلیون تومان 
به خوبی می رساند که یک کارمند یا کارگری که در مناطق 
مرکزی شهر تهران کار می کنند حتی باتوجه به اضافه کار و 
کارانه ای که از کارفرما دریافت می کند، نمی تواند در مرکز 
شهر زندگی کند چون بنا بر اطالعات تازه منتشر شده از 
ســوی رسانه ها و اتحادیه های امالک اجاره خانه در تهران 
تا نزدیک 60 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته 
اســت و حداقل قیمت اجاره بها در این مناطق به باالی 4 

میلیون تومان می ر سد. 
ابتــدا به یک »خانــه ٨0 متری« واقــع در »خیابان 
نیاوران« که به نظــر می آید جزو معدود خانه های متراژ 
پایین این منطقه باشــد اشاره می کنیم که با این شرایط 
جزو ارزان ترین خانه های نیاوران محســوب می شــود. 

صاحب  خانه، این واحد 2 خوابه که در ســال ٨٨ ساخته 
شــده اســت را با ودیعه یک میلیارد تومان برای اجاره 
گذاشته است و از امکانات این خانه می توانیم به پارکینگ، 
آسانســور، انبار، تراس ویو کوه، دنج و دلنشین، سرایدار 
ساکن مجتمع و ... اشاره کرد. حاال به خانه دیگری در هم 
اشاره کنیم که در همین منطقه ولی با مساحت بیشتری 
قــرار دارد. این واحد 210 متری 3 خوابه که در ســال 
٩7 ســاخته شده است امکانات مشابه به همان خانه ٨0 
متری را دارد با این تفاوت که صاحب خانه برای این واحد 
ودیعه ای ۵00 میلیون تومانی با اجاره ماهانه 42 میلیون 

تومان در نظر گرفته است.

افسردگی و ناامیدی با دیدن قیمت خانه 
در این شــرایط، میلیون ها نفر در ایران با دیدن اجاره 

خانه ها و خرید پنت هاوس ها، به اعتقاد کارشناس دچار 
سرخوردگی، آسیب های اجتماعی، افسردگی، ناامیدی و 
... تنها گوشــه ای از چالش هایی است که یک کارمند یا 
کارگری که پیش از این رویای خانه دارد شدن را در سر 
داشتند با آنها دست به گریبان خواهد بود. یک کارگر و 
یا کارمندی که می خواهد در مناطق مرکز شهر و پایین 
شهر، خانه ای برای خود و خانواده اش خریداری و یا اجاره 
کنــد چند ماه باید حقوق خود را کنار بگذارد یا چندین 
ســال باید اقساط ماهیانه وا م های خرید خانه را پرداخت 
کنند. همه این عوامل باعث شــده است افراد متوسط و 
پاییــن جامعه که قصد خرید خانه های کوچک و البته با 
قیمت بسیار کمتر نسبت به مناطق مرکزی و باالی شهر 
را دارد به حاشــیه شهرها و حتی مناطق خارج از شهرها 

نقل مکان  کنند.

پنت هاوس های  16/000/000دالری در باالی شهر 
کارمندانی که تا آخر عمر نمی توانند یک خانه 40 متری بخرند، با دیدن خانه های الکچری 

دچار یاس و سرخوردگی اجتماعی می شوند
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چه خانه الکچری دارند؟
اگـر بخواهیـم تیـپ اجتماعـی افـرادی کـه خانه هـای 
الکچـری را اجـاره می کننـد را بررسـی کنیـم می بینیـم 
ایـن طیـف اجتماعـی کـه در طبقـات باالیی جامعـه زندگی 
می کننـد چندیـن برابر کسـانی درآمـد دارند کـه به زحمت 
در مناطـق مرکـز شـهر خانه اجـاره می کنند و یا بـرای ادامه 
زندگی خود در تهران به حاشـیه شـهرها مهاجرت می کنند. 
اگـر بخواهیـم بدانیـم چـه کسـانی ایـن مبالـغ را پرداخـت 
می کننـد ابتـدا بایـد بـه صـورت تقریبـی محاسـبه کنیـم 

کـه ایـن افـراد چقـدر درآمـد دارنـد. با فـرض بـر اینکه یک 
خانـواده ای بخواهنـد در منطقه نیاوران یک خانـه 3 خوابه را 
رهـن یـا اجاره کننـد حداقل باید یـک چهارم درآمـد خود را 
بـرای پرداخـت اجاره کنـار بگذارند. بـه این ترتیب بـدون در 
نظر گرفتن مبلغ ودیعه، اگر سرپرسـت یـک خانواده بخواهد 
ماهیانـه چیزی حدود 42 میلیون تومـان اجاره پرداخت کند 
باید درآمدی حدود 170 میلیونی داشـته باشـد. توجه داشته 
باشـید که ما در ایـن گزارش به صورت سرانگشـتی درآمدها 

را بررسـی کردیم. افرادی هسـتند که کمتر و یا بیشـتر از این 
مبالـغ درآمد کسـب می کننـد و با چنین شـرایطی  در باال و 
پاییـن شـهر در حـال زندگی کردن هسـتند. باتوجه به نتایج 
بـه دسـت آمـده می توانیـم در یک سـمت کف ترازو کسـانی 
کـه در مرکـز شـهر زندگـی می کننـد و حقوقـی نزدیـک به 
10 میلیـون تومانـی دریافت می کنند را بگذاریم و در سـمت 
دیگـر کسـانی را قـرار دهیم که تنهـا با فاصله اندکـی ماهانه 
درآمـدی نزدیـک بـه 170 میلیـون تومانی دریافـت می کند.

حوادث

قاچاقچـی سـابقه دار مواد مخـدر معـروف به سـلطان 
کویـر، شـبکه ای گسـترده برای قاچـاق و توزیـع عمده 
اعضـای  و  او  بـود.  داده  تشـکیل  کشـور  در  شیشـه 
بانـد مخوفـش بـا وارد کـردن محموله هـای سـنگین 
مختلـف  شـهرهای  در  را  مواد مخـدر  افغانسـتان،  از 
ایـن راه  از  و کشـورهای اطـراف توزیـع می کردنـد و 
بـه درآمـد سرشـاری دسـت یافتـه بودنـد و گـردش 
مالی شـان در مـدت کوتاهـی بـه ٨٨4میلیـارد تومـان 

رسـیده بـود امـا سـرانجام دسـتگیر شـدند.
فعالیـت اعضای ایـن باند حرفه ای قاچـاق مواد مخدر 
از مدتـی قبـل در مناطقـی از جنـوب و جنـوب شـرق 

آغاز شد.  کشـور 
سـرکرده ایـن بانـد مـردی به نـام حمید بـود که در 
منطقـه به سـلطان کویر معروف شـده بـود. او با کمک 
بانـدی کـه تشـکیل داده بـود محموله هـای  اعضـای 
از  را  شیشـه  صنعتـی  و  روانگـردان  مـواد  سـنگین 
افغانسـتان وارد کشـور کـرده و عـالوه بـر توزیـع آن 
در برخـی شـهرها، محموله هـا را بـه کشـورهای حـوزه 
خلیج فـارس نیـز قاچـاق می کـرد. بـا وجـود فعالیـت 
از  ردی  هیـچ  آنهـا  امـا  بانـد  ایـن  اعضـای  گسـترده 
خـود بـه جـا نمی گذاشـتند وطبـق همیـن موضـوع 
اطالعـات دقیقـی از تعـداد نفـرات باند و مخفیـگاه آنها 
وجـود نداشـت. بـا ایـن حـال از چندی قبـل تحقیقات 
گسـترده ای برای شناسـایی و دسـتگیری آنها آغاز شد. 
قاچـاق شیشـه از خـاک ایـران بـه کشـورهای حـوزه 
خلیج فـارس تأثیـر بـدی بـر روابـط اقتصـادی ایـران 
بـا ایـن کشـورها داشـت و باعـث متضـرر شـدن تجـار 
ایرانـی در ایـن منطقـه می شـد. بـه همیـن دلیـل بود 
کـه تیم هـای ویـژه ای از پلیس بـرای شناسـایی نفرات 
ایـن باند بسـیج شـدند. هرچند ابتدا اطالعـات چندانی 
از اعضـای این باند وجود نداشـت، امـا هرچه تحقیقات 
اطالعـات  بـه  پلیـس  کـرد  پیـدا  ادامـه  این بـاره  در 

تازه تـری در این بـاره دسـت یافـت. 

مأمـوران به طور نامحسـوس رفت وآمدهای سـرکرده 
بانـد در مناطـق شـرقی کشـور را تحت نظـر گرفتند تا 
اینکـه سـرانجام بـه اطالعاتـی دسـت پیـدا کردنـد که 
نشـان مـی داد چنـد نفـر از اعضـای بانـد مقـدار زیادی 
شیشـه از استان های شرقی به اسـتان هرمزگان منتقل 
کـرده و قصـد انتقـال آن به یکی از کشـورهای عربی را 
دارنـد. در این شـرایط بـود که تکاوران پلیـس مبارزه با 
مواد مخـدر اسـتان هرمـزگان بـا هدایت پلیـس مبارزه 

بـا مواد مخدر فراجـا وارد عمل شـدند. 
در جریـان ایـن عملیات که در بندرعباس انجام شـد 
مأمـوران موفـق شـدند 3نفـر دیگـر از اعضـای بانـد را 
دسـتگیر کـرده و بیـش از 60 کیلوگرم مخـدر صنعتی 
شیشـه کـه قرار بود بـه خارج از کشـور قاچاق شـود را 

کشـف کنند.

گردش مالی884میلیاردی
دسـتگیری اعضـای ایـن بانـد مخـوف شـروع ماجرا 
بـود؛ چـرا کـه در ادامـه و بـا بازرسـی مخفیـگاه آنهـا 
ابعـاد گسـترده فعالیـت ایـن بانـد برمـال شـد. مأموران 
یـگان تـکاوری در بازرسـی از مخفیـگاه متهمـان موفق 
شـدند 17دسـتگاه خـودروی لوکـس، 3۵ملـک شـامل 
آپارتمـان، واحـد تجـاری و شـرکت تولیـدی و زمیـن 
کشـاورزی بـه ارزش مالـی بالغ بـر 300میلیـارد تومان 
کـه از راه معامـالت مواد مخـدر به دسـت آمـده بـود را 
کشـف و توقیف کنند. همچنین در بازرسـی از مخفیگاه 
سرشـبکه تعدادی ُمهرهای جعلی مربـوط به ارگان های 
دولتـی و شـرکت های تجـاری کشـف شـد و برآوردهـا 
نشـان می دهد کـه تراکنـش مالی سرشـبکه اصلی این 
شـبکه ٨٨4 میلیـارد تومـان اسـت. سـرهنگ مهـرداد 
مشـوق، جانشـین فرمانـده انتظامی اسـتان هرمزگان با 
اعـالم جزئیـات ایـن پرونـده گفـت: هم اکنـون متهمان 
در بازداشـت به سـرمی برند و تـالش بـرای شناسـایی و 

دسـتگیری دیگـر متهمـان این پرونـده ادامـه دارد.

قاچاقچی بزرگ شیشه دستگیر شد
سلطان کویر با گردش مالی 884 میلیاردی

خبر

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران در 
روز جهانی قربانیان خشونت از بهره مندی 2٨0 
فرد خشــونت دیده از خدمات بهزیستی طی 
سال گذشــته خبر داد. فاطمه ارزانیان افزود: 
این افراد خشونت دیده یا در معرض خشونت 
با میانگین ســنی 2۵ تا 3۵ ســال از سازمان 
بهزیستی خدمت گرفتند و از خدمات تخصصی 
مددکاری، روانشناســی، بهداشتی، حقوقی، 
آموزشی و... با هدف توانمندسازی و بازگشت 
به کانون گرم خانواده یا جامعه بهره مند شدند. 
خدمات به جامعه هــدف در چند بخش ارائه 
می شود که خدمات ســرپایی شامل خدمات 
تخصصی مددکاری اجتماعی، روانشناســی، 
پزشکی و... اســت. برنامه امســال بهزیستی 
افزایش ظرفیت حداقل یک مرکز با توســعه 
خوابــگاه آن و اضافه کــردن مرکز غیردولتی 
دیگری بــه خانه های امن اســت که خدمات 
مددکاری، روانشناســی، بهداشتی و درمانی، 
خدمات حقوقی و فرهنگی، آموزشی و اشتغال 
با هدف توانمندســازی جامعــه هدف در این 

خانه ها صورت می پذیرد.

راه اندازی »خانه امن« جدید 

رئیس کل ســازمان نظام پزشــکی کشور با 
اشــاره به چالش انجام برخی اعمال درمانی 
از سوی پزشک نماها، گفت: در زمینه افرادی 
که پزشک نیســتند، اما مداخالت غیر مجاز 
درمانی انجام می دهند، هــم راهکار برخورد 
با آنها شفاف نیســت و جایی برای مراجعه و 
شکایت وجود ندارد و هم قانون در این زمینه 
بسیار ضعیف است. محمد رییس زاده به ایسنا 
افزود: در خصوص کسانی که پزشک نیستند، 
اما در حوزه سالمت مداخالت غیر مجاز دارند، 
هم به مراتب آمار بیشــتر است و هم راهکار 
شفاف نیست و جایی برای مراجعه و شکایت 
وجود ندارد و هم قانون در این زمینه بســیار 
ضعیف اســت. به عنوان مثــال اگر فردی در 
حوزه ســالمت مداخله غیرمجاز انجام دهد، 
هر آسیبی که به فرد بزند، حداکثر جریمه اش 
10 میلیون تومان است و جالب است که این 
جرایم از چندین ســال قبل که مصوب شده، 
متناسب با تورم رشد هم نکرده و بنابراین اصال 

بازدارنده نیست. 

 رئیس سازمان ثبت اســناد و امالک کشور، از 
صدور اســناد مالکیت مربوط بــه حرم مطهر 
رضوی خبر داد. حسن بابایی، گفت: صدور سند 
مالکیت حرم مطهری رضوی و اســتان قدس و 
حریم مطهر حضرت معصومــه از اقدامات این 
ســازمان اســت. در همین رابطه صدور اسناد 
آستان قدس برای 100 هزار هکتار از اراضی این 
ســازمان و برای 2۵1 هکتار از اراضی مربوط به 
تولیت حضرت فاطمه معصومه صادر شده است. 
صدور سند مالکیت بستر رودخانه ها از جمله دز 
و کارون به مســاحت بیــش از ٨4 هزار هکتار، 
صدور سند مالکیت برخی تاالب ها، صدور سند 
٨ جزیره هرمزگان و منطقه آزاد کیش از جمله 
اقدامات ســازمان ثبت اســناد است. همچنین 
صدور اســناد مالکیت اراضی ســاحلی شمال و 
جنوب و همچنین دریاچه ارومیه به مســاحت 
بالــغ بــر 1300000 هکتار را در دســتور کار 
داشتیم. در سه ماه اخیر 27 میلیون و ٩٨3 هزار 
مورد خدمت الکترونیکی ارائه شده است که رشد 

۵0 درصدی داشته است.

دادســتان کل کشور با اشــاره به تجمع برخی 
از دختران نوجوان بی حجاب در شــیراز گفت: 
باید برنامه های فرهنگی قبل از اقدامات قضائی 
انجام شود. حجت االسالم  محمدجعفر منتظری 
افزود: برخی می گویند چرا با بدحجابی برخورد 
نمی کنید؛ نظر من این اســت که باید ابتدا کار 
فرهنگی انجام شود. دستگاه های مختلفی اعتبار 
و بودجه برای کار فرهنگی دارند و ما نباید در کار 
دستگاه های دیگر ورود کنیم. از اعضای شورای 
شهر تهران به عنوان نمایندگان مردم درخواست 
دارم که این موضوعات فرهنگی را در دستورکار 
قــرار دهند. منتظــری در ادامه بــا بیان اینکه 
اســتفاده از اراذل و اوباش در تخلفات ساخت و 
ساز اتفاق عجیبی اســت، افزود: درخواست من 
این اســت در تهران و حومه شهر، این موضوع 
حتما به دادستانی گزارش داده شود. نباید اجازه 
دهیم که افراد برای تخلفات ساختمانی از اراذل 

استفاده کنند.

چالش پزشک نماها 
و جریمه 10 میلیونی 

سند مالکیت 
حرم رضوی 

صادر شد

واکنش به تجمع 
دختران در شیراز

تاریخ

بعد از بنای »میدان توپخانه« جدید در »میدان ارگ 
سلطنتی«، توپ ها و توپچیان میدان ارگ را به آن محل 
منتقل کردند و در وســط میدان ارگ استخری هشت 
ضلعی ســاختند. اطراف آن، راه ســنگفرش مربوط به 
کالسکه ساختند و قسمت های دیگر میدان را به فضای 
ســبز اختصاص دادند. همچنین  اطراف باغچه ها را با 
ستون های ســنگی و نرده های چوبی محصور کردند. 
یک ســال بعد برای ممنوعیت عبور و مرور چهارپایان 
در این میدان خندق شــرقی را پُــر کردند و روی آن 
خیابانی ســاختند که از توپخانه جدید شروع می شد و 
تا دهنه بازار ادامه داشت. انتهای آن را هم دروازه ای به 
خارج شــهر بنا کردند و به این ترتیب عبور چهارپایان 

باربر از محدوده میدان ارگ قطع شد.
177 ســال پیش در عصر صادرات میرزا تقی خان 
امیرکبیــر تمام رفت و آمدها به تهران ثبت می شــد. 
همزمان با سفر ناصرالدین شاه به قم، دولت فرمان داد 
ورود و خروج از دروازه های شهر تهران منوط به کسب 
مجوز شود و اسم آن را »بلیط  دروازه« گذاشتند. هنگام 
دریافت بلیط، نام مسافر، علت مسافرت، مقصد و مبدا 
هم پرســیده و ثبت می شد. این کار برای حفظ امنیت 
سیاســی انجام می شد. از آنجا که در دوره ناصری، نان 
شــهر مسئله اساسی حکومت بود، ورود و خروج گندم 

هم روزانه ثبت می شــد. حتی سندی از اسامی افرادی 
که از دروازه های مختلف تهران رفت و آمد داشــته اند، 
ثبت و ضبط شده است. تهران در آن زمان 12 دروازه 
داشــته که شــامل دروازه های »حضرت عبدالعظیم«، 
»غار«، »خانی آباد«، »گمرک«، »قزوین«، »باغشــاه«، 
تپه«،  »یوسف آباد«، »دولت«، »شــمیران«، »دوشان 
»دوالب« و »خراســان« می شــد. روزنامــه »وقایــع 
اتفاقیه« آن زمان در شــماره 36 خبر می دهد: »چون 
همت ملوکانه مصروف بر این است که اسباب آسودگی 
و اســتراحت و تسهیل امور که در بعضی از دولت های 
فرنگستان معمول است، در دولت علیه ایران هم شیوع 
یابد، از جمله کالسکه سواری است که پیش از این قرار 
نبود که همه کس داشــته باشــد؛ در این اوقات، مقرر 
فرمودنــد که هر کس بتواند کالســکه به راه بیندازد و 
ســوار بشــود از چاکران دولت علیه و اعیان رعایا، در 
ســفرها یا در مرکــب همایون، ماذون اســت. در این 
خصوص اذن عمومی دادند و این کالسکه ها در کارخانه 
ابواب الجمع مقرب الخالقان »معیرالممالک« ســاخته 
می شــود.« روزنامه »وقایع اتفاقیه« در شماره 3٩ هم 
می نویســد: »روزنامه های سابق در باب کالسکه اشعار 
شــده بود که منظور این است کالسکه  سوار شدن در 
میان خلق متداول باشــد و ایــن قاعده در دولت علیه 
ایران نیز رواج یابد و خلق آســوده تر در طرق و شوارع 
حرکت نمایند. مجدداً اعالم می شود که حسب الحکم 
امنای دولــت علیه، مقرب الخاقــان »معیرالممالک« 
کارخانــه کالسکه ســازی در قورخانه مبــارک به راه 
انداخته اند، بــه طوری که هر قدر کالســکه بخواهند 
ســاخته و پرداخته می شــود و به هر قسم و طرح هر 
کس بخواهد ممکن است و این مخصوص امنا و اعیان 
دولت علیه نیست بلکه هر کس از تجار و کسبه و غیره 
که بخواهد، اذن از دولت علیه حاصل است که کارخانه 
مزبور رجوع نماید و به هر طرح و قسمی که بخواهد به 

زودی از برای او ساخته می شود.«

روایتی از طرح ترافیک تهران در دوران قاجار
 اجرای طرح ترافیک در۱۶0 سال پیش با ممنوعیت ورود چهارپایان باربر



از صفحه یکاز صفحه یک 

معادله  غیرمجهولگفت و گوی الزم

با وجود آن که قرار اســت تا چند هفته 
دیگر »مصطفی الکاظمی« به عنوان نخست 
وزیر عراق عازم جده شــود، امــا او دیروز 
هــم به آنجا رفت و با ولیعهد عربســتان به 

گفت وگو و رایزنی پرداخت.
بر خالف برخی از تفســیرها و تحلیل ها 
در رابطــه با محوری بــودن گفت وگوهای 
ریاض، تهران در این ســفر، باید اذعان کرد 
کــه این روزها بیش از آن که نخســت وزیر 
عراق بــرای نزدیکی دیدگاه ها بین ریاض و 
تهــران تالش می کند، این بار او برای حفظ 
جایگاه خود در وحله نخســت و بعد از آن 
توضیح جایگاه بغداد در صف بندی هایی که 
قرار است تا چند روز دیگر در منطقه شکل 
بگیرد، برنامه سفر سریع خود را به ریاض و 

تهران تدارک دید.
بــه بیانی ســاده الکاظمی کــه یکی از 
مدعوین اصلی نشست منطقه ای کشورهای 
عــرب با بایدن در جده اســت، پیش از آن 
تاریخ به آنجا ســفر کرد تا به میزبانش خبر 
دهد، هــر نوع نزدیکی به تهــران به معنی 

عقب نشــینی از گام های برداشته شده به 
ســوی طرح ایــاالت متحده و کشــورهای 
متمول عربی به ویژه عربســتان ســعودی 

نیست.
این در حالی است که منابع آگاه در عراق 

به رســانه های این کشور خبر دادند، هدف 
اصلی و محوری ســفر الکاظمی به تهران، 
اطمینان دادن به این کشور مهم منطقه ای 
در رابطه با صف بندی های جدیدی اســت 
که قرار اســت تا چندی دیگــر در منطقه 

شکل گرفته و عراق در آن حداقل در صف و 
خاکریز ایران حضور نخواهد داشت.

مصطفــی الکاظمی که ســودای تجدید 
نخســت وزیر خــود را از راه  هم ســویی با 
متحدان حشد الشعبی دارد، تالش می کند 
در عیــن حفظ حمایت آمریــکا و متحدان 
منطقه ای آمریکا از جمله عربستان سعودی 
و امــارات متحده عربــی، نمی خواهد تمام 
پل های خود را با ایران تخریب کند. البته با 
توجه به پیشینه ای که از واشنگتن در منطقه 
وجــود دارد، راه گریزی برای خود برای روز 

مبادای بی تفاوتی آمریکا داشته باشد.
او که برای نخســت وزیر شــدن مجدد 
خود شــخصیت  هایی همچون »عمار حکیم 
«را در کنــار خود پیدا کــرده و تا حدودی 
نظر مثبــت »مقتدی صدر« را هم در مورد 
خود می بیند، تــالش دارد که اجازه ندهد، 
نشست منطقه ای پیش رو در جده بخت او 
را برای حضور در راًس قدرت عراق بسته و 
ناتوی عربــی کاخ آرزوهایش در حضور در 

کاخ نخست وزیری بغداد را متالشی کند.

 پیدا و پنهان یک سفر ناگهانی

زندانی گوانتانامو که پس از ۱۵ سال به کابل بازگشت
آمریکا به خواست طالبان پاسخ داد

اوکراین

افغانستان

یورو نیوز گزارش داد: کی یف روز شنبه از 
شلیک موشک هایی به سوی منطقه مرزی 
چرنیهیف واقع در شــمال شــرق اوکراین 
خبر داد و اعالم کرد که منشــا شلیک این 
موشک ها بالروس، همسایه شمالی و متحد 

روسیه بوده است.
ارتش اوکراین با انتشــار بیانیه ای زمان 
انجام این حمالت موشــکی را ســاعت ۵ 
بامداد روز شنبه به وقت محلی اعالم کرد و 
یادآور شــد که مناطقی از استان چرنیهیف 
در مرزهای شــمالی این کشــور هدف این 

حمالت گسترده قرار گرفته است.
در بیانیــه ارتــش اوکراین آمده اســت: 
دســت کم بیســت موشــک که از قلمرو 
بــالروس و از هوا شــلیک شــده بودند به 
ِدســنا  از روســتای  بخش هــای مختلفی 
 واقع در اســتان چرنیهیــف اصابت کردند.

فرماندهــی نیروهای اوکراینــی در منطقه 
شــمال در ادامه اعالم کرد که حمالت یاد 
شــده بر اســاس اطالعاتی که تا این لحظه 
دریافت شده تلفاتی به همراه نداشته است. 
اوکراینمسکورامتهممیکند

کی یــف ســاعاتی پس از موشــک باران 
مناطق مرزی شمال شرق اوکراین از سوی 
نیروهای روسیه ضمن محکوم کردن اقدام 
مسکو در اســتفاده از قلمرو بالروس برای 
انجام چنین حمالتی مدعی شد که کرملین 
درپی کشــاندن پای مینســک به جنگ و 

درگیر کردن نیروهای نظامی این کشور به 
نفع روسیه است. 

اداره کل اطالعــات اوکراین وابســته به 
وزارت دفاع این کشــور در پیامی تلگرامی 
اعــالم کــرد: »حمله امــروز مســتقیماً با 
تالش های کرملین برای کشــاندن بالروس 
به جنگ اوکراین به عنوان شریک مسکو در 

این مناقشه مرتبط است.«
این تحول تــازه در جنــگ اوکراین در 
حالــی روی می دهــد که ارتــش اوکراین 

چند ماهی اســت که تمام تــالش خود را 
مصروف پیشروی در شرق اوکراین و تصرف 
شــهرهای کلیدی منطقه دونباس از جمله 

سورودونتسک و لیزیچانسک کرده است.
با توجه به اعالم فرماندار منطقه ای استان 
لوهانسک مبنی بر صدور فرمان عقب نشینی 
برای نیروهای اوکراینی از شــهر استراتژیک 
سورودونستک به نظر می رسد که روسیه طی 
روزهای آینده تســلط خود را بر این شهر و 

مناطق اطراف آن کامل خواهد کرد .

ادعایمسکودربارهکشتهشدن
۸۰جنگجویلهستانی 

از ســوی دیگر ارتش روســیه روز شنبه 
اعالم کــرد که در جریان نبردهای شــرق 
از جنگجویــان خارجی  اوکراین شــماری 

متحد با کی یف کشته شده اند.
یک مقام ارشــد وزارت دفاع روســیه با 
اعــالم این خبــر در بیانیه ای یادآور شــد 
که نیروهای مســلح کشــورش با بمباران 
ســنگین منطقه ای در شرق دست کم ۸۰ 
 جنگجوی لهســتانی را به کشــتن داده اند.

در ایــن بیانیه آمــده اســت: »در جریان 
بمباران هــا و حمــالت موشــکِی با دقت 
باالیی به کارخانه روی مگاتکس در شــهر 
کوستیانتینیفکا بیش از ۸۰ مزدور لهستانی 
کشــته و دســت کم ۲۰ خودروی جنگی 
زرهی و هشت موشک انداز چندگانه منهدم 

شدند«.
این شــهر که روســیه مدعی است یک 
مجتمع صنعتی بزرگ آن را هدف قرار داده 
در استان دونتســک واقع شده که از زمان 
آغــاز تهاجم نظامی روســیه در انتهای ماه 
فوریه تاکنون صحنه درگیری های شــدید 

میان طرفین مخاصمه است.
وزارت دفاع روسیه در بیانیه خود به زمان 
دقیق انجام این حمله اشاره نکرده اما گمان 
می رود که حمله یاد شــده روز شنبه انجام 

شده باشد. 

شلیک موشک از بالروس به شمال اوکراین؛

از  آزادشــده  زندانی  هــارون،  اســداهلل 
گوانتانامو با یک جت خصوصی از دوحه به 
کابل بازگشــت. مقام های طالبان، از جمله 
»امیرخان متقی« وزیر امور خارجه طالبان، 

برای استقبال او به فرودگاه کابل رفتند.
»اســداهلل هارون« ۴۱ ساله که نیروهای 
آمریکایی در سال ۲۰۰۷ بازداشتش کردند، 
حــدود ۱۵ ســال در زنــدان فوق امنیتی 
گوانتانامــو در خلیج کوبــا در حبس ماند. 
حاال تنها یک زندانی دیگر از افغانســتان در 
گوانتانامو باقی مانده است. دولت جو بایدن 
در آمریکا وعده داده بازداشتگاه گوانتانامو را 

تعطیل کند. 
گفته شــده که او عضو حزب اســالمی 
»گلبدیــن حکمتیــار« و مســئول والیت 
ننگرهار از جانب این حزب بوده است. پس 
از ســال ۲۰۱۷، براساس توافقنامه ای که با 
حکومت اشرف غنی داشت، رهایی زندانیان 
این حزب از گوانتانامو را نیز وزارت خارجه 

وقت افغانستان دنبال می کرد. 
سخنگوی طالبان، ذبیح اهلل مجاهد که به 
استقبال او به دوحه قطر رفت، در توییترش 
نوشــت که در نتیجــه تالش های حکومت 
طالبان و تعامل رو به مثبت آمریکا، اسداهلل 
هــارون از جمله دو زندانــی باقی مانده در 

گوانتانامو رها شده است. 
وزارت دفــاع آمریکا، پنتاگــون، از او به 

عنوان فرمانده »شــبه نظامیان اســالمگرا و 
پیک القاعده« یاد کرده است. او در ابتدا به 
عنوان »مظنون خطرناک تروریسم« معرفی 
شده بود. پیش از این، در ۱۵ اکتبر پارسال، 
دو ماه پس از ورود طالبان به کابل، پنتاگون 
آزادی دو نفر از جمله اسداهلل هارون را تایید 
کــرده بود. در حکم آزادی وی آمده بود که 
او نقش رهبری در ســازمان های افراطی و 
مبنای ایدئولوژیک مشخص برای رفتارهای 

قبلی خود نداشــته و از فعالیت های گذشته 
خود »پیشمان« است.

هیئت تجدید نظر آمریکا موضوع آزادی 
آقای هارون را در سال ۲۰۲۰ رد کرده بود.

طالبــان از قطر به خاطر تســهیل روند 
آزادی این زندانی سپاسگزاری کرده است.

پــس از ســقوط رژیم طالبان در ســال 
۲۰۰۱ حــدود ۲۲۰ جنگجــوی طالبان و 
شــبکه القاعده در افغانســتان و پاکستان 

دستگیر و به گوانتانامو فرستاده شدند.
در دوره ریاســت جمهوری باراک اوباما 
بیشــتر آن ها آزاد شــدند، از جمله ۵ عضو 
برجســته طالبان با یک ســرباز آمریکایی 
مبادله شــدند اما سرنوشت دو زندانی دیگر 
از جمله اســداهلل هارون تــا چندی پیش 

روشن نبود.
»کلیف ســتیفورد اســمیت« حقوقدان 
آمریکایــی و بنیانگذار انجمــن ریپریو، که 
وکیل مدافع آقای هارون است، به بی بی سی 
گفته بود که یافته های او نشان می دهد که 

موکلش بی گناه است.
او در ســال ۲۰۲۰ گفت کــه »به عنوان 
یــک آمریکایی بایــد از افغان هــا معذرت 
بخواهم که شهروندان شــان بدون محاکمه 

در زندان نگهداشته می شوند.«
این انجمــن نیز در توییتی نوشــت که 
»موکل ما، اسداهلل هارون گل به تازگی پس 
از ۱۵ ســال حبس بدون اتهام یا محاکمه 
از گوانتانامو آزاد شــده است. اسد باالخره 
آزاد شــد و حاال می تواند زندگی خود را با 
خانواده اش کــه مدت ها در انتظار او بودند، 

از نو بسازد.«
آقای اســمیت گفته بود که در گوانتانامو 
آقای هارون برای پیــدا کردن وکیل ۹۰۰ 
نامه فرستاد تا آخر یکی از آن نامه ها به این 

مرکز حقوقی رسید. 

»جوزف بــورل« باالترین مقام سیاســت 
خارجــی و امنیتی اتحادیــه اروپا به تهران 
ســفر کرده اســت تا بلکه بتواند از رهگذر 
دیپلماســی و با گفت وگو با مقام های تهران 
و بــا معکوس کــردن تنش هــای فعلی در 
مذاکرات وین، طرفین را برای احیای برجام 

در مسیر مذاکره قرار دهد. 
البتــه تا قبل از ســفر بورل بــه تهران 
»انریکه مــورا« مســئول هماهنگ کننده 
مذاکرات برجام  به تهران سفر کرده بود، اما 
با توجه به دستور کارش در تهران، نتوانست 
موجب از سرگیری مذاکرات وین در احیای 

برجام شود. 
حال و بعد از ســفر مورا، بورل در ســفر 
به تهــران تالش دارد که از طریق رایزنی با 
مقامات تهران، روند مذاکرات را معکوس و 

در نتیجه برجام را احیا کند.
از منظر نشانه شناسی، میان تردد بی وقفه 
و دائم مقام های اروپا به تهران با از سرگیری 
مذاکرات در وین، یک رابطه معنا دار وجود 
دارد؛ زیرا مقام هــای اروپایی به ویژه مورا و 
بورل  به خوبی دریافته اند که بر خالف آنچه 
گفته می شــود، گره کار در تهران است و نه 

در واشنگتن یا بروکسل. 
حــال و اگر چه بورل در ســفر به تهران 
در ترغیب مقام های تهران به از ســر گیری 
مذاکرات ماموریت دشواری دارد، اما به نظر 
می رســد که مســاعی جمیلــه او  بتواند 
معطــوف بــه نتیجه شــود؛ چراکــه بورل 
عهــده دار انتقال پیام واشــنگتن به تهران 
اســت. در واقع پیش از سفر بورل به تهران، 
او با رابــرت مالی نماینــده آمریکا در امور 
ایران گفت وگو کرده و الجرم این گفت وگو 
نمی توانســت بی ارتباط در قبول مقام های 
واشــنگتن به از ســر گیری مذاکرات باشد. 
در واقــع ابتکارات رابرت مالــی را می توان 
به مثابــه وارد کردن شــوک و تکانه ای بر 
مذاکرات دانســت. در این ارتباط به جرات 
می توان گفت که بورل عهده دار مخابره پیام 
واشــنگتن به تهران اســت و الجرم چنین 
پیام چیزی جز رضایت و آمادگی واشنگتن 
به از ســر گیری مذاکرات در وین نیست. از 
سوی دیگر ما شاهد هماهنگی های تهران با 
مقام های روسیه به عنوان ضلع غیر اروپایی 
برجام بوده ایم. در این ارتباط، نشست اخیر 
خبری »حســین امیــر عبدالهیــان« وزیر 
امورخارجه کشورمان با »سرگئی الوروف« 
وزیر امورخارجه روســیه می تواند این نوید 
را دهد که مذاکــرات وین بعد از یک وقفه 
از سر گرفته می شــود. حال اگر تالش های 
دیپلماتیک بورل در تهران بی نتیجه بماند، 
دیگر نمی تــوان به احیای برجــام امیدوار 
بود، چراکه ســفر بورل به تهــران می تواند 
آخریــن تیر در ترکش برای نجات و احیای 
برجام باشــد. حال و از آنجا که گره کار در 
تهران وجــود دارد، پس الزم اســت که با 
باز تعریف اراده سیاســی از طرف مقام های 
تهران و میل به تفاهم، هم مذاکرات از ســر 
گرفته شــود و هم آنکه در پــی آن، برجام 
احیا شود. واقعیت آن است که از سرگیری 
مذاکــرات و در نتیجه احیــای برجام واجد 
بیشترین مطلوبیت ها برای ایران است؛ زیرا 
با نگاه به اوضاع اقتصادی، برون رفت از این 
وضــع  را الزم می نمایــد؛ چراکه از رهگذر 
احیای برجــام، نفت ایران به فروش می رود 
و ســازوکاری چــون اینســتکس یا همان 
ســویفیت اروپایی می تواند بــا راه اندازی 
تراکنــش مالی،  ارز هــای حاصل از فروش 
نفت را بدون چالش وارد سامانه پولی ایران 
کند. از منظر منطقه ای نیز آمادگی و قبول 
مقام های تهران در از ســرگیری مذاکرات 
نتیجه محور نیز حائزاهمیت اســت، چراکه 
معادالت و مناسبات منطقه ای به نفع ایران 
نیست. برای نمونه ریاض راهبرد تنش زدایی 
با ترکیه را در دســتور کار قرار داده که این 
می توانــد به مثابه راهبــرد موازنه تهدید یا 
راهبرد همراه ســازی محافل عربی- ترکی 
علیه ایران شــود. ضمن آنکــه احتمال به 
قدرت رسیدن نتانیاهو بعد از سقوط دولت 
نفتالی بنت افزایش یافته است. بنابراین اگر 
در انتخابــات زود هنگام تل آویو نتانیاهو به 
قدرت برسد، در آن شرایط ما شاهد راهبرد 
های مجموعه های عبری- عربی- ترکی در 
قبال ایران خواهیم بــود. حال باید منتظر 
ماند و دید که چگونه مقامات تهران ســفر 
بورل را دســتمایه اراده سیاسی برای رفتن 
به سمت مذاکرات نتیجه محور می نمایند؟ 
به نظر می رســد که شرایط ذهنی و ادراکی 
مذاکره و احیای برجام بیشــتر از هر زمان 

دیگری ملموس و محسوس شده است.

رایزنی هــای سیاســی مهم، حســاس و 
چندجانبه همواره با فراز و نشیب های فراوان 
روبرو می شوند؛ حتی گاه به مرحله توقف نیز 
می رسند. »برنامه جامع اقدام مشترک« نیز 
از این مســئله مستثنی نیست و دستخوش 

تحوالت زیادی شده است. 
طرف های اصلی این رایزنی ها یعنی ایران 
و آمریکا نیــز در ماه های اخیــر بر خطوط 
قرمز خود پافشــاری کرده اند و این شــائبه 
پیــش آمده بود که مذاکــرات ناکام مانده و 
به نتیجه نخواهد رســید.  در چنین فضایی 
واســطه های زیــادی از جمله قطــر، عراق، 
عمان و اتحادیه اروپا فعال شــدند و پیام ها 
را به صورت غیرمستقیم میان ایران و آمریکا 
مبادله می کردند. در این حجم زیاد پیام هایی 
که در هفته های اخیر تبادل شده، این جمع 
بندی به وجود آمده اســت که باید امروز به 
سمت شــکل گیری یک توافق گام برداشت. 
فضا در هفته های اخیر به گونه ای بود که یک 
بسته پیشــنهادی ایران ارائه می داد و طرف 
مقابــل با قســمتی از آن موافقت می کرد و 
در مقابل ایران نیز با بخشی از خواست های 
طــرف مقابل موافقت کرده تــا به این نقطه 
رسیده ایم که عنوان می شــود مذاکرات در 
روزهای آینده از ســر گرفته خواهد شد. در 
این میان بدیهی است که امتیازهایی داده و 
گرفته شده که »جوزپ بورل« عنوان می کند 
گشایش اتفاق افتاده و مذاکرات از حالت بن 
 ست خارج شده است. این بده بستان صورت 
گرفته در بستر دیپلماتیک یک اصل اساسی 
برای به نتیجه رســیدن هر مذاکراتی است. 
بوده  امری  شکستن خواسته های حداکثری 
که واسطه ها رقم زده اند و رایزنی ها را به این 
مرحله رسانده اند. در این میان سفر »سرگئی 
الوروف« به تهران نیز مرتبط با برجام قلمداد 
می شود و شاید سومین مجهول بزرگ معادله 
احیای برجام بوده اســت. باید توجه داشت 
که پیش از حمله روســیه به خاک اوکراین، 
واقعیت این بود که روســیه تالش می کرد 
تا مذاکرات به نتیجه برســد اما در حین آن 
نیــز تالش می کرد تا خود نیز در این رهگذر 
به منافعی دســت یابد. به همین علت در آن 
برهه زمانی برخی معتقد بودند که روســیه 
کارشــکنی می کند؛  زیرا بیشتر از این که به 

فکر رفع تحریم های ایران باشد به نفع منافع 
خود عمل کرده است. این رویه پس از حمله 
روســیه به اوکراین کاماٌل دگرگون شد؛ زیرا 
تحریم های ســختی در حوزه های مختلف از 
جمله در حوزه انرژی به روسیه تحمیل شد 
که موجب تغییر رویه روسیه را فراهم کرد. 

مجموعه این ارخدادها ســبب شد روسیه 
عالوه بر یک کشــور همراه بــا ایران به یک 
رقیب جدی بــرای ایران در حوزه انرژی نیز 
بدل شود. این بازی روسیه ادامه پیدا کرد تا 
این که در اوکراین نیز با چالش هایی مواجه 
شــد و ســعی کرد با برگ ایران و برجام در 

مقابل غربی ها به نتیجه برسد. 
به همین علت در آن مقطع عنوان شــد؛ 
پرونــده برجــام و اوکراین بــه یکدیگر گره 
خورده انــد؛ زیرا اگر تحریم هــای ایران لغو 
می شد، تا حدودی جای خالی روسیه در بازار 
انرژی پر شــده و روسیه دیگر اهرم پرقدرتی 

برای اعمال فشار بر غرب نداشت.
 روسیه در همین راستا یک مانع دیگر در 
روند مذاکرات برجامی ایجــاد کرد؛  به این 
شکل که یا برجام با تاخیر احیا شود تا روسیه 
به اهداف خود در اوکراین دست یابد، یا اگر 
مقرر شــده تا امروز برجام احیا شود، روسیه 
نیز به منافعی از قبال احیای برجام دســت 
پیدا کنــد. این واقعیت به هم تنیده به نوعی 
منافع روســیه را نیز به ادامه مذاکرات گره 
زده بود. اظهارات برخی مقامات روس و وزیر 
امور خارجه ایــران که عنوان کرده بود؛ باید 
منافع روسیه نیز مدنظر گرفته شود، معادله 
مجهول هفته های اخیــر را به صورت علنی 
حل کرد و مشخص شد که ایران و روسیه نیز 
به توافقاتی رسیده اند که امروز خبر از رفع بن 

بست مذاکرات برجامی می آید.

جهاندوشنبه 6 تیر1401  27 ژوئن2022  27ذی القعده  شماره103945

کی یف: مسکو می خواهد پای مینسک را به جنگ باز کند

تثبیت موقعیت »مصطفی کاظمی« بر صندلی نخست وزیری عراق 
یکی از اهداف حضور او در تهران است

محمدعلی  بصیریصالح الدین هرسنی

عمادحسینی



یادداشت

چهار گوشه ورزش 

مستطیل سبز 

ورزش قهرمانی

پشت پا به اخالق درورزش  

مذاکره مسئوالن ورزش ایران با 
»باخ« در سوئیس

مهدی پور در استقالل می ماند

خریــد جنجالی بــازار نقــل و انتقاالت 
تابستانی پرسپولیس بندهای عجیب مالی در 
قرارداد یک ســاله خود دارد که یکی از آنها 
دریافت چند میلیارد تومان به شرط حضور 

در ۵۰ درصد بازیهاست!
باشگاه پرسپولیس فعالیت نقل و انتقاالت 
تابستانی خود را در حالی آغاز کرد که طبق 
مصوبه هیأت مدیره، سقف ۱۲ میلیارد تومان 
را برای جذب بازیکنانی با ســابقه پوشیدن 

پیراهن تیم ملی ایران در نظر گرفت.
از این رو رضا درویش مدیرعامل باشــگاه 
پرســپولیس توانســت علیرضــا بیرانوند و 

سروش رفیعی را به این تیم باز گردانده و با 
مرتضی پور علی گنجی، دانیال اسماعیلی فر 
و گئورگی گولسیانی قرارداد ببندد. درویش 
پس از جذب ســتاره های اســم و رسم دار 
فوتبال باشگاهی کشور سراغ پدیده مسابقات 
فصل گذشــته هم رفت تا سعید صادقی را 
که در آخریــن اردوی تیم ملی ایران حضور 
داشت ، با بیشترین تعداد پاس گل در فصل 
گذشته به خدمت بگیرد. صادقی که همزمان 
از استقالل نیز پیشنهاد داشت چند روزی را 
در امارات پشت سر گذاشت تا پیشنهاد از این 
کشور را نیز بررسی کند اما مبلغ پیشنهادی 

آنها پایین بود تا صادقی قید دریافت دالر را 
زده و در تهران بازار گرمی خود برای گرفتن 
میلیاردهای بیشتر را ادامه دهد. یحیی گل 
محمدی سرمربی پرســپولیس نیزاز نرفتن 
صادقی به امارات اســتقبال کرد و در تماس 
با او بــه وی اطمینــان داد در صورت عدم 
مصدومیت می توانــد در ترکیب اصلی بازی 
کند. گل محمدی برای اینکه خیال صادقی 
را راحت کند قول حضــور وحید امیری در 
دفــاع چپ را داد و هیــچ بازیکنی را هم به 
خدمت نگرفت تا جا برای حضور صادقی باز 
شود. اصرار سرمربی پرسپولیس به صادقی و 

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس باعث شد تا دو 
طرف بار دیگر پای میز مذاکره بروند اما مدیر 
برنامه های این بازیکن درخواســت مبلغی را 
کرد که نیاز به مصوبــه جدید هیأت مدیره 

پرسپولیس داشت.
درویش برای اینکه خطای حقوقی نکرده 
باشد سقف ۱۲ میلیارد تومانی را به صادقی 
پیشــنهاد داد اما بندهایــی را در قرارداد او 
گنجانــد تا او تبدیل به گــران قیمت  ترین 

بازیکن نقل و انتقاالتی پرسپولیس شود.
در آپشــن های مربوط به قرارداد صادقی 
گزینه هایــی همچــون میزان حضــور در 
بازی هــای فصل ایــن تیم )حــدود نصف 
مســابقات فصل(، میزان رضایت ســرمربی، 
تأثیرگذاری فنی در تیم و… وجود دارد که 
این بازیکن بابت آنها ۴ میلیارد تومان غیر از 

مبلغ قرارداد اصلی اش دریافت می کند.
صادقی در حالی پای برگه قرارداد یک ساله 
قطعی با پرسپولیس را امضا کرد که یکی از 
هواداران متمول این باشــگاه که در خارج از 
کشــور حضور دارد همچون سایر خریدهای 
تابستانی پرسپولیس حاضر شده است مبلغ 
عجیب ۴ میلیــارد تومانی را به او بپردازد تا 
ایــن بازیکن با مبلغی نزدیک به ۲۰ میلیارد 

تومان به پرسپولیس بپیوندد.
رقمی غیر قابل قبول بــرای بازیکنی که 
درخشــش او تنها به واسطه چند پاس دادن 
در فصل گذشــته رقم خورده . نه موفقیتش 
تداوم داشــته و نه سابقه زیادی در تیم ملی 
دارد و نه این کــه امتحانش را در تیم های 

بزرگ پس داده است.

بند عجیب در قرارداد خرید جنجالی پرسپولیس
سعید صادقی به گران قیمت ترین بازیکن نقل و انتقاالتی پرسپولیس تبدیل شد  

لیگ فوتبال را یکسال تعطیل کنید تا قیمت واقعی بازیکنان مشخص شود

وزیر ورزش کجای ماجرای دعوای بین دبیر با معاونش قرار دارد؟

دیدگاه

مدیرعامل پیشین اســتقالل درباره ارقام 
نجومی که در جابجایی بازیکنان فوتبال مطرح 
شــده معتقد اســت: ۵۰ در صد قراردادهای 
نجومــی در فوتبــال ایران بــه جیب دالالن 
مــی رود و چــون همه پــول از جیب دولت 
برداشت می شود، کسی دغدغه اقتصادی ندارد 

و هر رقمی بخواهند قرارداد می بندند.

امیررضا واعظی آشتیانی در این زمینه به 
رویداد۲۴ گفــت: تا زمانی که متر و معیاری 
فوتبال وجود  بازیکنــان  قیمت گذاری  برای 
نداشته باشد، شــرایط همین است و شاهد 
چنین آشفته بازاری هستیم. شما اگر فوتبال 
دنیــا را نگاه کنید، قیمت گذاری بر اســاس 
معیار و فاکتور های مشــخصی اســت. مثال 
بررســی می کنند که فرد مــورد نظر در آن 
فصل تا چه اندازه موثر بوده است، چند تا گل 
زده و پــاس گل داده، دوندگی و اثرگذاری، 
رضایت مندی از نگاه تماشاگران چگونه بوده 
است و سایر عوامل دیگر، که باعث قیمت یک 

بازیکن می شود.
وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه باشــگاه نیز 
وقتــی می خواهد بازیکن یــا مربی را مثال به 
قیمــت ۱۰۰ میلیون دالر به خدمت خود در 
آورد، صرفه اقتصادی آن را هم بررسی می کند 

که چقدر می توانند از او درآمدزایی کنند. حتی 
دیده شــده برخی از باشگاه ها در روز معارفه 
بازیکن با تماشاگران، بخشی از مبلغ خرید را 
از طریــق فروش لبــاس و ... در همان روز به 
دست آورده اند و به معنای واقعی یک منطق 
اقتصادی پشت آن است و این چنین بی محابا 
خرید انجام و قیمت گذاری نمی شــود. آن ها 
وقتی بازیکن شاخصی را می خرند حتی روی 

حضور تماشاگران هم حساب می کنند.
واعظ اشتیانی با بیان اینکه در کشور ما این 
فاکتور ها وجود ندارد و چون عمده باشگاه های 
کشور ما شبه دولتی هستند، پشتشان به انبار 

پول وصل اســت و برایشان اهمیت ندارد چه 
رقمی را پرداخت کنند. متاسفانه باید بگویم 
چون پول بی حساب وجود دارد و هیچ نظارتی 
هم بر آن ها نیست، قیمت گذاری ها به صورت 

نجومی باال می رود.
مدیرعامل پیشین اســتقالل تهران افزود: 
برداشتم این است آنقدری که پول در فوتبال 
ما هزینه می شــود، بهره بــرداری از آن انجام 
نمی شــود. این اتفاقات حاصــل یک مثلث 
اســت که در هرم آن برخی از مدیران عامل 
هستند، یک ضلع آن دالل ها و ضلع دیگرش 
برخی از ســرمربی ها.  واعظ آشتیانی با بیان 

اینکه کار دالل ها در این شــرایط سکه است، 
گفت: دالل ها یک بازیکن را به باشگاه معرفی 
می کنند، همزمــان در باشــگاه دیگر هم او 
را معرفــی می کنند و باشــگاه ها بدون اینکه 
خودشــان بدانند، در رقابت بــا یکدیگر قرار 
می گیرند و رقم های نجومی مطرح می شــود. 
مثــال می گویند یک مربی ۴۰ میلیارد گرفته 
است. مگر فوتبال ما چقدر دانش دارد و چقدر 
تولید دانش کرده است که این رقم برای یک 
یا دو فصل در آن وجود داشته باشد؟ ما باید از 
ورزش تولید دانش کنیم، وقتی به سراغ مربی 
خارجی می رویم یعنی در تولید دانش نا موفق 
بوده ایم. این خودش یک شاخص است و نشان 
می دهد که دانشمان کافی نیست. پس طبیعی 
است برای دانش در این حد، رقم ۴۰ میلیارد و 

۵۰ میلیارد منطقی نیست.
وی اضافه کرد: اگر نظارتی وجود داشــته 
باشد و حتی مدیران مکلف شوند که به بازیکن 
بیشــتر از ۲ الی ۳ میلیارد پرداخت نشود، به 
شــما قول می دهم همه این رقم های نجومی 
پایین می آید. مثال تیم های خصولتی و دولتی 
یکســال تیم داری نکنند و یک ســال لیگ را 
تعطیل کنند و ببینند چه اتفاقی رخ می دهد. 
تمام این داســتان ها تمام می شود. متاسفانه 

اراده ای در این رابطه وجود ندارد.

واعظ آشتیانی: به تولید دانش در فوتبال توجهی نداریم 

در حالــی که تنــش بیــن وزارت ورزش و 
فدراسیون کشتی به اوج خود رسیده، وزیر ورزش 
تاکنون اظهارنظری در این باره نداشته و فعال همه 

چیز را به سکوت گذرانده است . 
چند روزی اســت که مشــکالت فدراسیون 
کشتی و وزارت ورزش به اوج خود رسیده است. 
چهارشنبه هفته گذشته بود که »علیرضا دبیر« 
با حضور در وزارت ورزش درگیری شــدیدی با 
»محمد پوالدگر« پیدا کرد. معاون توسعه ورزش 
قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش با اســتناد به 
کمــک 7۰ میلیارد تومانی مجلس به کشــتی، 
اعالم کرد که  بیشتر از این مبلغ بودجه ای به این 
رشته اضافه نخواهد شد .این موضوع به مذاق دبیر 
خوش نیامد و رئیس فدراسیون کشتی به همین 
دلیل درگیری شدیدی با پوالدگر معاون توسعه 

قهرمانی وزارت ورزش پیدا کرد.
اما این پایــان ماجرا نبود و روز شــنبه و در 
جریان مجمع فدراسیون کشتی این درگیریها به 
اوج خود رسید . مجمعی که شرایط عادی نداشت 
و درگیری های لفظی دبیر و پوالدگر همه چیز را 
تحت تأثیر قرار داد و عمالً این مجمع سه ساعته 
تحت تأثیر جدال های بی شمار رئیس فدراسیون 
کشــتی و معاون وزارت ورزش قرار گرفت. دبیر 
که به گفته خودش »بچه پایین شهر است و زیر 
بار حــرف زور نمی رود« انتقادهای تندی مطرح 
کرد تا جایی که پوالدگر پس از حدود سه ساعت 
صبرش لبریز شــد و به نشانه اعتراض مجمع را 

ترک کرد.
آنچه در چند روز گذشته، اتفاقات بدی را رقم 
زده اســت؛ اینکه کدام طرف درست می گوید و 
اینکه از چه ادبیاتی در درگیری ها استفاده شده، 
به کنار؛ موضوع مهم این است که این درگیری ها 
حاصلــی جز ضربه زدن به ورزش ندارد.  در این 
میان اما یک ســؤال مهم وجــود دارد و آن هم 
اینکه وزیر ورزش و جوانان در کجای ماجرا قرار 
دارد؟ در این چند روزه وزارت ورزش و شــخص 

»حمید سجادی« سکوت کرده اند و تنها محمد 
پوالدگر به عنوان معــاون وزیر در متن اتفاقات 
و درگیری ها بوده اســت. حال سؤال این است 
که حمید ســجادی چه طرح و برنامه ای برای 
حل مشکل دارد؟ این معضل چگونه قرار است 
برطرف شــود؟ اکنون که حرمت ها از بین رفته 
چگونه قرار است روابط بهبود پیدا کند؟ وزیر چه 
زمانی برای حل این مشکل دست به کار خواهد 
شد؟ بطور طبیعی نمی توان پذیرفت که پوالدگر 

بدون هماهنگی با وزیر ورزش بودجه فدراسیون 
ها را تعیین کند و یقینا چراغ سبز حمید سجادی 
را در این مورد خاص گرفته است. گرچه حمید 
سجادی در حال حاضر برای حل و فصل مسایل 
فدراسیون هاو مذاکره با توماس باخ رئیس کمیته 
بین المللی المپیک در زوریخ بســر می برد اما 
یقینا او باید در بازگشت به تهران نسبت به رفع 
چلش ایجاد شــده اقدام کرده و حرف آخر را در 

این مورد خاص بزند .

 در مجمع فدراســیون 
کشــتی توهین و جنجال 
حــرف اول را زد تا طی آن 
زیرســؤال  فتوت  و  اخالق 

برود .
علیرضا دبیر که بر ســر 
بودجه فدراسیون کشتی با معاون قهرمانی وزارت 
ورزش دچار درگیری لفظی شده بود ، در مجمع 
شنبه فدراسیون کشتی نیز این مجادله را به اوج 
خود رساند تا این سؤال در ذهن اهالی ورزش شکل 
بگیرد که آیا اصوال این درگیری ها و پرده دری ها 
برای ورزش ســودی نیز دربر دارد ؟ بطورطبیعی 
ازرییس فدراسیون رشته ای که به جهان پهلوان 
تختی نه بواسطه 7 مدال جهانی و المپیکی اش، 
بلکه به سجایای اخالقی و حسن سلوکش می نازد، 
انتظار نمی رود که ولو در موضع حق نیز از جاده 
اخالق خارج شده و به مسئول باالتر خود به لحاظ 
سازمانی بی احترامی کند .  علیرضا دبیردر شرایطی 
خود را آتش به اختیار می داند که مسلما آتش به 

اختیاری چنین رفتارهایی را بر نمی تابد.
چه رفتارهایی ؟  

اینکه رییس مجمع فدراسیون کشتی وارد شود 
و شما به او که معاون قهرمانی وزارت ورزش است 
بی اعتنایی کرده و پشت تان را به وی کنید ، سالم 

و علیک پیشکش . 
اینکه حرمت بزرگتر را نگه نداشــته و با عبور 
ازمرزهــای اخالقــی و درحضور جمــع او را به 
دروغگویی متهم کنید و در طول مجمع مدام به 
وی تیکه بیندازید .  اینکه به صراحت بگویید که 
دیگر او را درمعادالت مدیریتی به حساب نیاورده 
و مستقیم مسائل تان را با وزیر ورزش حل و فصل 

خواهید کرد . 
بدیهی اســت آتش بــه اختیــاری مد نظر 
رهبرمعظم انقالب به عبور ازموازین قانونی،عرفی 
و اخالقی نیســت و اگرنیز حقی از کشتی ضایع 
شــده باید با مذاکره و رایزنــی در صدد احقاق 
آن برآمد. قطعا جدل لفظــی و عبور از مرزهای 
اخالقی آن هم در شــرایطی که اعضای مجمع 
حضوردارند نمی تواند گره گشا باشد . علیرضا دبیر 
باید خویشتن دار باشــد و هیچ زمان از مرزهای 
اخالقی عبور نکند. آن هم در شرایطی که بسیاری 
از نوجوانان و جوانان قهرمانــان دیروز و امروز را 
الگــوی خویش قرار داده و مــی دهند.  در پایان 
بد نیســت از علیرضا دبیر بپرسیم آیا خاطرش 
هست روزی را که در هیات اجرایی کمیته ملی 
المپیک با اختصاص دو، سه میلیارد تومان اضافی 
به فدراسیون رسول خادم مخالفت کرد؟ اما حاال 
صحبت از بودجــه ۱۵۰ میلیــارد تومانی برای 
فدراسیون کشتی است. واقعا که این چرخ روزگار 

عجب بازی هایی دارد.

رییس کمیته ملی المپیــک و وزیر ورزش و 
جوانان برای دیدار با رییس IOC راهی سوییس 
شدند. به گزارش ایسنا، رییس کمیته ملی المپیک 
و وزیر ورزش امشــب راهی ســوییس می شوند. 
رضا صالحی امیری و حمید ســجادی به همراه 
فرید فتاحیان مسئول امور بین الملل کمیته ملی 
المپیک بــرای دیدار با توماس باخ رییس کمیته 
بین المللی المپیک و دیگر مسئوالن IOC بامداد 
امروز به سوییس رفتند. آنها قرار است در این دیدار 
در مورد وضعیت برخی فدراسیون ها با باخ صحبت 
کنند. همچنین دیداری هم با روسای فدراسیون 
های جهانی ژیمناســتیک و دوچرخه ســواری 
داشته باشــند. اتحادیه جهانی دوچرخه سواری 
هنوز اساسنامه فدراسیون ایران را برای برگزاری 
انتخابات تایید نکرده اســت. فدراســیون جهانی 
ژیمناستیک هم نســبت به انتخابات فدراسیون 
ایران حســاس شــده و گفته می شود چند نامه 
به ایران ارســال کرده اســت تا زودتر تکلیف این 
فدراسیون مشخص شود. صالحی امیری در جلسه 
هیات اجرایی کمیته ملی المپیک شرکت نکرد و 
گفته شــد به علت مشکلی که برایش پیش آمد، 

نمی تواند در جلسه شرکت کند.

 حذف قهرمان المپیک 
از انتخابی تیم ملی

در جریان رقابت های انتخابی ســنگین وزن 
تیم ملی کاراتــه، قهرمان المپیک توکیو با قبول 
۲ شکســت از ترکیب تیم ملی بــرای حضور در 
بازی های اسالمی کنار رفت. در جریان رقابت های 
انتخابی وزن ۸۴+ کیلوگرم تیم ملی کاراته برای 
حضور در رقابت های قهرمانی آســیا و بازی های 
کشورهای اسالمی، سجاد گنج زاده دارنده مدال 
طالی المپیک، پس از یک برد و یک باخت در دور 
رفت مقابل محمود نعمتی و مجید نیکوهمت، در 
نخستین مبارزه دور برگشت برابر محمود نعمتی با 
نتیجه ۶ بر ۵ شکست خورد تا در ۳ مبارزه صاحب 
یک پیروزی و ۲ شکست شود. بدین ترتیب مجید 
نیکوهمت با کســب ۳ پیروزی و بدون شکست 
به عنــوان ملی پوش کاراته ایــران در بازی های 
کشورهای اسالمی انتخاب شد و گنج زاده نتوانست 

برای حضور در این بازی ها به تیم ملی برسد.

هافبــک ملی پوش تیم فوتبال اســتقالل در 
آستانه تمدید قرارداد با این باشگاه قرار دارد.

مهدی مهدی پور هافبک تیم فوتبال استقالل 
چند روز پیش با پیشــنهاد رسمی یک باشگاه 
قطری مواجه شــد و اخیراً هم یک پیشــنهاد از 
امــارات دریافت کرده بــود، اما ظاهراً تصمیم به 
ماندن در اســتقالل دارد. ایــن بازیکن مذاکرات 
مثبتی را با مدیران استقالل انجام داده و با وجود 
اینکه می توانســت با اســتفاده از بند جدایی به 
خارج از ایران برود، می خواهد در استقالل بماند. 
مهدی پور به زودی قراردادش را یک فصل دیگر هم 

با استقالل تمدید خواهد کرد.

 2 عضو جدید 
هیات مدیره پرسپولیس 

مجمع عمومی باشگاه پرسپولیس با انتخاب دو 
عضو جدید در هیات مدیره همراه بود.

این مجمع ضمن تشــکر از خدمــات بیژن 
ذوالفقارنسب و محمد علیپور، حسین شهریاری و 
حسین خبیری را به مدت دو سال عنوان اعضای 

جدید هیات مدیره این باشگاه انتخاب کرد.

پیام مشکوک کاپیتان استقالل 
کاپیتان اســتقالل تهــران با انتشــار پیامی 
گمانه زنی ها درباره جدایی اش از این تیم را بیشتر 
کرد. باشگاه استقالل تهران با وجود قهرمانی این 
تیم در فصل گذشته رقابت های لیگ برتر فوتبال 
هنوز در نقل و انتقاالت تابســتانی نقش فعالی 
نداشته است. این در حالی است که مدیران این 
باشگاه تمدید قرارداد بازیکنان فعلی را یکی از مهم 
ترین دغدغه های خود دانسته اما در همین راستا 
نیز تالش خاصی نکرده اند. وریا غفوری کاپیتان 
اســتقالل که قراردادش با ابی پوشــان به پایان 
رسیده با انتشار نوشته ای در صفحه شخصی خود 
در اینستاگرام به شایعات جدایی اش از این تیم 
دامن زد. وریا در بخشی از پیام خود آورده است: 
» روزگار عجیبی است. چه بی پروا در برابر آفتاب 
تابان، پرنده را از داشــتن آسمان آبی محروم می 
کنند. چه بی پروا سکوت آرام بخش ساحل ما را 
با قدم های اهسته و هرز می شکنند. گویی صدلی 
زیبای پرندگان به مذاقشان خوش نمی آید...« این 
پیام با جمالتی دیگر ادامه پیدا می کند که ظاهرا 
نشان می دهد استقالل برای کنار گذاشتن غفوری 
برنامه دارد. از فوالد خوزستان و آلومینیوم اراک به 
عنوان تیم های خواهان غفوری نام برده می شود.

پوالدگر: نمی توان با رفتار خارج از 
عرف، ادعای مطالبه گری داشت

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت 
ورزش گفت: اینکه سهم سایر فدراسیون ها را برای 
فدراسیون خودمان بخواهیم اسمش مطالبه گری و 

حق طلبی نیست، بی عدالتی است.
بــه گزارش  پایــگاه خبــری وزارت ورزش و 
جوانان، محمد پوالدگر با اشاره به اتفاقات مجمع 
عمومی فدراسیون کشتی گفت: نمی خواهم به این 
بحث ورود کنم، چون اخبار مجمع به اندازه کافی 
در رسانه ها بازتاب پیدا کرده، اما نمی توان با رفتار 
و حرف های خارج از عــرف، ادعای مطالبه گری 
داشــت. کاری به جایگاه اداری ام ندارم، اما واقعا 
متاسفم که یک رئیس فدراسیون با چنین ادبیاتی 
با بزرگتر ســنی خود حرف می زند و بعد مدعی 
شود که دنبال حق خود است. اگر چنین فرهنگ 

و ادبیاتی باب شود، باید فاتحه ورزش را خواند!
معاون توســعه ورزش قهرمانــی و حرفه ای 
در ادامــه تاکید کرد: در بحث تخصیص و توزیع 
بودجه فدراســیون های ورزشی، حساب دو دو تا 
چهار است. همه چیز شفاف و واضح است. ما یک 
بودجه مشخص ورزش قهرمانی داریم که باید به 
۵۰ فدراسیون ورزشی تخصیص بدهیم. پوالدگر با 
تاکید بر اینکه کشتی ورزش ملی و مدال آور کشور 
ماست، گفت: اصال بخاطر همین ویژگی بیشترین 
بودجه به این فدراسیون اختصاص یافته است. چه 
کسی می تواند منکر افتخارآفرینی جامعه کشتی 
شود، اما مگر رشــته های دیگر فعالیتی ندارند، 
مدالی کسب نمی کنند؟ تیراندازی در حال حاضر 
یکی از رشته های مدال آور ورزش کشورمان است. 
این رشته برای اولین بار در المپیک توکیو همانند 
کشتی به یک طال دست یافت و در سال های اخیر 
حضور موفقی در مسابقات قاره ای و جهانی چه در 
بخش بانوان و چه بخش آقایان داشته؛ آیا می توان 
بودجه ای برای این فدراســیون در نظر نگرفت؟ 
کاراته در اولین حضور المپیکی اش طال گرفت و 
سه دوره متوالی قهرمان جهان شده، موفقیتی که 
کمتر کشــوری موفق به انجام آن شده، رشته ای 
که یکی از پرجمعیت ترین رشــته های ورزشی 
کشــورمان اســت و در بازی های آسیایی سهم 
زیادی از مدال های کاروان ورزشی ایران را داشته، 

آیا بودجه اش باید ۱۰ درصد کشتی باشد؟
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حجت اله اکبرآبادی



خبر

رویدادسریال

قرار است کمند امیرسلیمانی نقش نیمه تمام زنده یاد زهره فکورصبور را 
در سریال »بی همگان« بازی کند. در پی اعالم این خبر، ایسنا درگفت وگویی 
با این بازیگر، علت پذیرش این نقش را جویا شد که امیرسلیمانی گفت: فقط 
می خواهم کار نیمه تمام مرحومه فکورصبور را در این دنیا به پایان برسانم و 

قبول این کار، بیشتر برایم حکم انجام یک مسوولیت را داشت تا بازیگری.
کمند امیرسلیمانی با اعالم اینکه هنوز مقابل دوربین »بی همگان« به 
تهیه کنندگی مهران مهام نرفته اســت، توضیح داد: زمانی که خانم زهره 
فکورصبور فوت کردند، من بنا به آشنایی که با دوستان گروه »بی همگان« 
داشتم، خیلی سریع فهمیدم اولین گزینه ای که برای نقش ایشان انتخاب 

شد، بنده هستم.
او خاطرنشان کرد: متاسفانه زمانی که مرحومه فکورصبور در قید حیات 
بودند، من ارتباطی با ایشان نداشتم و وقتی که برای ادامه نقششان انتخاب 
شدم، احساس کردم ایشان در این جهان یک کار نیمه تمام دارند و آن هم 
ســریال »بی همگان« بود. با خودم گفتم پس حاال که من انتخاب شدم 
حتما حکمتی وجود دارد و باید کار نیمه تمامش را به پایان برسانم؛ بنابراین 
پذیرفتن این کار که کمی هم برایم سخت بود، بیشتر حکم وظیفه داشت.

امیرسلیمانی در پاسخ به اینکه آیا تاکنون پالن هایی که زهره فکورصبور 
بازی کرده را دیده  است؟ گفت: خیر ندیده ام و اصالً نمی خواهم ببینم چون 
ترجیح می دهم و باید احترام بگذارم. ایشان مدل خودش را بازی کرده و من 
هم احترام می گذارم و از این پس که نقش ایشان را ادامه خواهم داد، سعی 
می کنم خود کمند امیرسلیمانی باشم، اما بیِس بازی این نقش، یکسری 
ویژگی ها دارد که من هم باید طبیعتاً با همان ویژگی ها آن را ایفا می کنم 
و همان شخصیت را بازی می کنم؛ در نتیجه مسئله دوری نیست. باز هم 
تاکید می کنم که هدفم برای این حضور فقط به پایان رساندن کار نیمه تمام 

خانم فکورصبور بود. خدا رحمتشان کند.

مراســم ویژه ای برای نودمین ســالگرد آغاز به کار جشنواره ونیز، 
قدیمی ترین جشنواره سینمایی جهان برگزار می شود.

این رویداد با یک کنفرانس بین المللی در کتابخانه آرشــیو تاریخی 
بینال افتتاح می شود و سپس با حضور »روبرو چیکوتو« رئیس دوساالنه 
ونیز، نسخه ایتالیایی کتاب »هنر بین المللی سینماتوگرافی ونیز ۲۰۲۲-

۱۹۳۲« نوشته پروفسور »جیان پیرو برونتا« و با حضور »آلبرتو باربرا« 
مدیر باسابقه این جشنواره رونمایی می شود.

این کنفرانس در بخش دوم میزبان مورخان، منتقدان و اســاتیدی 
خواهد بــود که درباره ارزش تاریخی برگزاری این رویداد ســینمایی 
سخنرانی می کند و در انتها نیز، دو فیلم از اولین دوره جشنواره ونیز در 
سال ۱۹۳۲ شامل »باران«ساخته »مانوس فرانکن« و »یوریس ایونز « 
و »مردها چه بدجنس هایی هستند« به کارگردانی »ماریو کامرینی« به 

نمایش گذاشته می شوند.
 اولین دوره از جشنواره فیلم ونیز از تاریخ ۶ تا ۲۱ اوت سال ۱۹۳۲ 
با عنوان »نمایشگاه هنر سینماتوگرافی« و در قالب هجدهمین دوره 
دوساالنه ونیز و با ایده ای از»جوزپه ولپی« رئیس دوساالنه و »لویسانو 

دفئو« به عنوان اولین رئیس این رویداد سینمایی برگزار شد، جشنواره ای 
که کار خود را بیش از تمام جشنواره هایی سینمایی بین المللی آغاز کرده 

است و تا به امروز به شدت مورد حمایت دولت ایتالیاست. 
از سال ۱۹۳۵ جشــنواره فیلم ونیز به رویدادی ساالنه تبدیل شد 
و جایزه بهترین بازیگری نیز به »کاپ ولپی« تغییرنام یافت. در ســال 
۱۹۳۶ برای اولین بار یک هیات داوران بین المللی در جشنواره شکل 
گرفت و در ســال ۱۹۳۷ نیز کاخ سینمای جدیدی با طراحی جدید 
افتتاح شد.  مروری بر تاریخچه برگزاری ونیز در دهه ۱۹۴۰ کار بسیار 
دشواری است چرا که پایان جنگ جهانی دوم این دهه را به دو بخش 
تقسیم کرد. قبل از سال ۱۹۳۸ ،  فشارهای سیاسی جشنواره ونیز را به 
کلی منحرف و تخریب کرد و با شــروع درگیری ها شرایط به گونه ای 
پیــش رفت که می توان گفت در ســال های ۱۹۴۰  ، ۱۹۴۱ و ۱۹۴۲ 
در واقع جشنواره برگزار نشد چرا که فیلم ها در مکان هایی متفاوت با 
سال های قبل به روی پرده می رفت. عالوه بر آن، کشورهای بسیار کمی 
در آن شرکت کردند و جشنواره مطلقا در انحصار کارگردانان موسسات 

عضو محور ُرم-برلین بود.

حکم محمدمهدی عســگرپور تهیه کننده و کارگردان ســینما به 
عنوان مدیرعامل خانه هنرمندان ایران رسما اعالم شد.

بــه گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، اعضای شــورای 

عالی خانه هنرمندان ایران در جلســه روز یکشــنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ با 
اکثریت آراء، محمدمهدی عسگرپور تهیه کننده و کارگردان سینما را 

به عنوان مدیرعامل خانه هنرمندان ایران انتخاب کردند.

جشنواره »ونیز« در تدارک جشن ۹۰ سالگی کمند امیرسلیمانی در نقش ناتمام زهره فکورصبور

»عسگرپور« رسما مدیرعامل خانه هنرمندان شد

ستاره قاسمی - ســال ۱۳۸۹ پای پلتفرم 
جدیدی در عرصه پخش ســریال به جامعه باز 
شد و پلتفرم جدیدی موسوم به »شبکه نمایش 
خانگی«،رقیبــی جدید برای تلویزیون در پخش 
مجموعه های داستانی لقب گرفت. »قلب یخی« 
به کارگردانی محمدحسین لطیفی با بهره گیری 
از ستاره های پولساز سینما مانند الناز شاکردوست 
و حمید فرخ نژاد که کمتر در قاب تلویزیون دیده 
می شدند، به نخستین سریال شبکه خانگی تبدیل 
شد، اما آنچه نام این شبکه را بر سر زبان ها انداخت، 
درخشش مهران مدیری، چهره مشهور و محبوبی 
بود که بعد از ســال ها هنرنمایی در تلویزیون، با 
توزیع متفاوت »قهوه تلخ«، مسیری جدید را برای 

برقراری ارتباط با مخاطب برگزید.
خطوط قرمز کمرنگ تر نسبت به تلویزیون و 
امکان پرداخت دستمزدهای بیشتر برای جلب نظر 
ستاره های سینما، بخشی از دالیلی بودند که آرام 
آرام دیگر فیلمسازان نامدار را نیز برای حضور در 
این پلتفرم وسوسه کردند. در ابتدا بخش محدودی 
از جامعه، مخاطب ســریال های شبکه خانگی به 
شمار می رفتند و حاضر بودند برخالف جمعیت 
عظیمی که به تماشــای ســریال های رایگان از 
تلویزیون یا دانلودهای غیرقانونی عادت کرده اند، 
برای این کار هزینه کنند، اما رفته رفته و با ظهور 
پلتفرم های »وی او دی«، سریال های شبکه نمایش 

خانگی، جای خود را میان خانواده ها باز کردند
»شــهرزاد«، »قورباغه«، » هم گناه« و »زخم 
کاری«، تعــدادی از تجربه های موفق و پرفروش 
شبکه نمایش خانگی محسوب می شوند که توسط 
حســن فتحی، هومن سیدی، مصطفی کیایی و 
محمدحسین مهدویان، سینماگرانی برجسته با 
کارنامه ای قابل اعتنا تولید شــدند؛ هم نقدهای 
مثبتی دریافت کردند و هم اســتقبال مخاطبان 
را به همراه داشتند. در جدیدترین اتفاق، محمد 
کارت بعد از ساخت فیلم تحسین برانگیز »شنای 
پروانه« به سراغ سریالی در شبکه نمایش خانگی 
رفته و باز هم نگاه ها را به سوی خود جلب کرده 
اســت. »کارت« با نخســتین فیلم بلند خود در 
جشنواره سی وهشتم فیلم فجر خوش درخشید؛ 
در ۱۲ رشــته نامزد دریافت سیمرغ بلورین شد 
و پنج ســیمرغ نیز دریافت کرد. او که نشان داده 
ادبیات جنوب شهر را به خوبی می شناسد، باز هم 
مضمونی از همین جغرافیا برگزیده و توانسته بعد 
از گذشــت تنها ۶ قسمت، بخش قابل توجهی از 

جامعه را با خود همراه کند.

  اعتراض به تصویرسازی 
از کمپ ترک اعتیاد

عالوه بر حضور ستاره های محبوب سینما مانند 

پارسا پیروزفر و طناز طباطبایی در »یاغی«، علی 
شادمان و البته تعداد زیادی نابازیگر در این سریال 
نمایشی جذاب ارائه داده اند. یکی از داستان های 
فرعی و البته تأثیرگذار ســریال پیرامون کمپ 
ترک اعتیادی است که توسط »علی گرگین« با 

نقش آفرینی عباس جمشیدی فر اداره می شود.
یکی از نــکات جالب توجه دربــاره »یاغی«، 
واکنش و اعتراض به تصویرهایی است که از کمپ 
ترک اعتیاد ارائه شده است. مدیرعامل تشکل مراکز 
اقامتی )کمپ( شــهر تهران از نمایش غیرواقعی 
فعالیت کمپ های ترک اعتیاد در سریال ها به ویژه 
»یاغی« و نوع درمــان مددجویان در این مراکز 
انتقاد کرده و گفته: »این موضوع آســیب هایی را 
از نظر روحی، روانی و اقتصادی به مدیران مراکز 
ترک اعتیاد وارد می کند که قابل جبران نیست«. 
محمدرضا تقی پور این تصویرسازی ها را مسبوق به 
سابقه دانسته و مدعی شده وقتی مردم عامی این 
سریال را می بینند از کمپ، این نوع درمان و مراکز 

اقامتی گریزان می شوند.

  برره؛ جایی در ناکجاآباد
انتقادات به ســریال ها و فیلم ها مخصوص 
شــبکه نمایش خانگی نبــوده و البته صرفاً 
واکنش های صنفی را شامل نمی شود. تلویزیون 
نیز از گذشته شاهد چنین واکنش هایی بوده 
اســت. بســیاری از صاحب نظران، »شب های 
برره« را بعد از گذشــت ۱۷ سال، موفق ترین 
سریال طنز تلویزیون بعد از انقالب و همچنین 
محبوب ترین اثــر مهران مدیــری می دانند؛ 
سریالی که با محوریت »کیانوش استقرارزاده«، 
تبعید او و سردرآوردن از روستایی خیالی به نام 
»برره« ساخته و پخش شد. هرچند نویسندگان 
و کارگردان اثر سعی کردند با لهجه و گویشی 
ســاختگی، برره را از اتهاِم انتساب به هر قوم 

و طایفه ایرانی مبرا کننــد، اما باز هم پذیرای 
اعتراض هــای زیــادی بودند. در یکــی از این 
واکنش ها، دانشجویان دانشگاه یاسوج، بیانیه ای 
منتشر کرده و تأکید کردند: »طنز شب های برره 
اهانت به قشر خاصی از مردم جامعه است. اقوام 
لر، کرد، ترک، بلوچ و غیره، همه با هم برادرند و 

هیچ قشری ارجحیت بر دیگری ندارد«.

 حرکت روی لبه تیِغ قومیت
»پایتخت«، یکی دیگر از سریال های محبوب 
تلویزیون در دو دهه اخیر به شــمار می رود و 
البته جزو معدود مجموعه هایی بوده که به دلیل 
استقبال باالی مخاطبان، تاکنون ۶ فصل تمدید 
شده است. »نقی معمولی« با هنرنمایی محسن 
تنابنده نیز به کاراکتری ماندگار تبدیل شــده 
و احتمال بازگشــت او و خانواده اش در فصلی 
جدیــد وجود دارد، اما این ســریال محبوب و 
پربیننده هم درگیر حاشیه های قومیتی شده 
است. حساسیت ماجرا در سال ۱۳۹۳ تا حدی 
بود که ۵۰ نفر از مــردم مازندران در انتقاد به 
پخش سریال »پایتخت ۳« مقابل استانداری 
مازنــدران تجمع و تحصن کردند. آنها به دلیل 
ادبیات به کار گرفته شــده، تمســخر و هجو، 
انعکاس نادرســت آداب و رســوم مازندران و 
ناآشنایی تولیدکنندگان با فرهنگ این استان، 
خواستار توقف پخش »پایتخت« شدند. ماجرا 
به مجلس نیز کشیده شــده و نماینده مردم 
قائمشهر، ســوادکوه، جویبار و سیمرغ در این 
باره گفت: »سریال پایتخت هیچ پیامی را دنبال 

نمی کند و اصالت ندارد«.

  سریال تاریخی به بایگانی رفت
»ســرزمین کهن«، یکــی از مجموعه های 
پرهزینه صدا و ســیما بود که تعداد زیادی از 

بازیگــران نامدار ســینما و تلویزیون از جمله 
شــهاب حســینی، نیکی کریمی، محمدرضا 
فروتن، محسن تنابنده، هنگامه قاضیانی، میترا 
حجار، امیر آقایی و رضا کیانیان را مقابل دوربین 
کمال تبریزی فرستاد. صحنه درگیری لفظی 
امیر آقایی با بیتا فرهی و هنگامه قاضیانی، آتش 
خشم بختیاری ها را روشن کرد و سبب شد این 
سریال ســه فصلی خیلی زود به دلیل پخش 

صحنه ای حساسیت برانگیز به بایگانی برود.

  از شمال تا جنوب
فصــل دوم ســریال »نجال« نیــز یکی از 
جدیدترین تولیدات صدا و ســیما بود که در 
ایام نوروز ســال جاری در کنداکتور تلویزیون 
قــرار گرفت و این بار داد مردم خوزســتان را 
درآورد. نماینده مردم آبــادان در مجلس هم 
اعتراض رسمی خود نسبت به آنچه توهین به 
اقوام خوانده شده را اعالم کرد و خواستار توقف  
پخش سریال »نجال« از شبکه سه  شد. او معتقد 
بود تصاویر نمایش داده شده از فرهنگ و رفتار 
مردم آبادان در »نجال«، خالف واقع بوده، چرا 
که مردم آبادان را متهم به صفات  و رفتارهای 

زشت کرده است.

  پلیس خوب، پلیس بد
سینما هم مانند تلویزیون و شبکه نمایش 
خانگی، صحنه اعتــراض صنفی و قومی بوده 
است. فیلم »متری شیش و نیم« که هفتمین 
فیلم پرفروش تاریخ ســینمای ایــران و البته 
تنها اثــر غیرکمدی حاضر در این فهرســت 
محسوب می شود، اعتراض نیروی انتظامی را 
به دنبال داشــت و مدیرعامل مؤسسه »ناجی 
هنر« صراحتاً از این فیلم انتقاد کرد. ســعید 
روستایی نیز هرچند فیلمش در سی وهفتمین 
جشــنواره فیلم فجر برنده دو سیمرغ بلورین 
از جمله بهترین فیلم از نگاه تماشــاگران شد، 
اما طعنه هایی زد و تلویحاً نارضایتی پلیس را 
دلیل خودداری داوران جشنواره از اعطای جوایز 

بیشتر به »متری شیش و نیم« عنوان کرد.
علت وجود چنین فضایی را بیش از هر عاملی 
باید به نبود ظرفیت نقدپذیری مرتبط دانست 
که سبب شده نویســندگان و کارگردان های 
سینما نیز دست به عصا حرکت کنند و از ترس 
هجمه های شدید، چشم بر سوژه ها و موضوعاتی 
خاص ببندند؛ این در حالی است که سینمای 
آمریکا و حتی کره جنوبی بارها و بارها تصاویری 
برجسته از فساد سیستماتیک در ادارات پلیس 
و حتی نهادهای امنیتی به تصویر کشیده اند، 

ولی شاهد اعتراضی نبوده اند.

شبکه نمایش خانگی چهرهنمایش

 توقف بلیت فروشی  
»شب شک «

 من هم در تلویزیون
 گم و گور شده ام

آرشیو اکران

نگاتیوهای زلزله بم پس از دو دهه ظاهر شدند ! آغاز اکران »زاالوا« و درخواست نمایش ۳ فیلم جدید

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

در پی بسته شــدن بلیت فروشی نمایش 
»شب شک«، کارگردان این نمایش می گوید 
حدس گروه اجرایی بر این است که این ماجرا 
به حضور نوید محمدزاده به عنوان تهیه کننده 

نمایش برمی گردد.
امیرحسین بریمانی کارگردان جوانی است 
که برای چهارمین نوبت قصد داشت نمایش 
»شب شک« را در سالن شهرزاد روی صحنه 
ببرد اما از ســوی سالن متوجه شد که بلیت 
فروشی نمایش اش بسته شده است. او درباره 
وضعیت اجرای خود به ایسنا می گوید: مرکز 
هنرهای نمایشــی به سالن اعالم کرده بلیت 
فروشی نمایش مان بسته شده است و ما هم 
منتظریم از سوی مرکز هنرهای نمایشی برای 
تشکیل جلسه و گفت وگو درباره این موضوع 
خبرمان کنند. او توضیح می دهد حدس گروه 
این است که دلیل این مساله به حضور نوید 
محمدزاده، تهیه کننده این نمایش برمی گردد. 
در پی توقف بلیت فروشــی این اثر نمایشی، 
روابــط عمومی اداره کل هنرهای نمایشــی 
توضیحاتی را به شرح زیر اعالم کرد: نمایش 
»شب شک« به نویسندگی و کارگردانی آقای 
امیر حسین بریمانی که در تماشاخانه تئاتر 
شهرزاد اجرا داشته است، به دلیل عدم کسب 
مجوز تمدید و تبلیغ نمایش، همچنین پخش 
بدون مجوز تبلیغات نمایش در بســترهای 
مختلف فضای مجازی ، موجب بسته شدن 
موقت سایت فروش بلیت نمایش از طرف اداره 
کل هنرهای نمایشی شده است. بدیهی است 
این مشکل با حضور کارگردان و رفع ابهامات 
موجود برطرف خواهد شد.« جوابیه »شهرزاد« 
درباره تعطیلی تئاتر نویــد محمدزاده  پیرو 
توضیحات مرکز هنرهای نمایشــی، پردیس 
تئاتر شهرزاد با انتشــار جوابیه ای اعالم کرد 
نمایش »شب شک« همه مجوزهای الزم را 
داشته و دلیل تعطیلی اجرای آن حضور نوید 
محمدزاده به عنوان تهیه کننده اثر بوده است.

آتش تقی پور، بازیگر قدیمی که همیشه او 
را با لهجه شــیرین آذری در فیلم و سریال ها 
می بینیــم این روزها از وضعیت صداوســیما 
گله مند است و می گوید: متاسفانه در تلویزیون 

کار به کاردان سپرده نمی شود.
ایــن بازیگر درباره جوانســازی ســازمان 
صداوســیما هم چنین می گوید: پیشرفت به 
جوان و پیر نیست. اگر به همان جوان ها میدان 
بدهند که تفکراتشان را پیاده کنند همه چیز 
درست می شود اما متاسفانه نه به جوان ها و 
نه به باتجربه ها میدان داده نمی شود و نمی 

گذارند آزادانه عمل کنند.
آتــش تقی پور در گفت و گو با ایســنا در 
پاســخ به اینکه چرا دیگر مثل گذشــته در 

تلویزیون حضور ندارد؟ اینگونه گفت: من هم 
مثل خیلی های دیگر این روزها در تلویزیون 
گم و گــور شــده ام. اگر خدا هــم نخواهد 
بعضــی بنده های خدا این کار را می کنند که 
ما دیگر مثل گذشته نباشیم. آخرین کار من 
در تلویزیون سریال »اپیدمی)موج اول(« بود. 
من در این مجموعه نقش نگهبان بیمارستان 
را بازی کردم و از حضورم راضی بودم؛ چراکه 
به نظرم متن ســریال خوب نوشته شده بود و 
از همکاری با گروه کامال رضایت داشتم. برای 
حضورم در یک سریال دیگر هم صحبت هایی 
شده اما چون هنوز قطعی نشده نمی توانم اعالم 
کنــم. ما هم این روزها مثل خیلی های دیگر 
در انتظاریم تا ببینیم چه اتفاقاتی برایمان می 
افتد. بازیگر ســریال های »تنهاترین سردار«، 
»پهلوانان نمی میرند«، »شب دهم، »تفنگ سر 
پر« و ســتایش۲و۳" در پاسخ به اینکه آیا از 
تلویزیون راضی است؟ اظهار کرد: اگر دیگران 
راضی هســتند، من هم راضی ام که بعید می 
دانم راضی باشند. من عاشــق مردم کشورم 
هستم. درباره جوانسازی این روزهای تلویزیون 
هم باید بگویم متاسفانه تفکر تغییر نمی کند. 
برخی دوســتان به تصور خودشــان کارشان 
ساختن است اما به هنر کشور آسیب می زنند. 
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ســعید فالحفر ،عــکاس در تازه ترین نمایشــگاه 
خود، نگاتیوهای قدیمی و تغییر کیفیت داده شــده 
را با تعــدادی واژگان در یک پروژه به نام »ُم خاطره« 
به نمایش گذاشته اســت. در این تجربه تازه مخاطب 
عکس هایی را از زلزله بم می بیند که دستخوش گذشت 
زمان شــده اســت. فالحفر در پاســخ به اینکه آیا در 
نمایشگاه »مُ خاطره«، نگاهی فلسفی به جهان انداخته  
است؟ پاسخ داد: در نمایشگاه »مُ خاطره« یک صندلی 
روی یک تپه دست ساز گذاشته ام و از سمت خودم به 
جهان هستی نگاه می کنم. همچنان که مثل همیشه 
مشتاق همسویی و هم آوایی با آنچه ناگزیر در کنار من 
است. نمایشگاه تالشی اســت در بار دیگر دیدن و بار 
دیگر وارد شدن به آزمونی که چیستی گنگ »زمان« 
و »زیبائی« را به خاطر می آورد. درســت در لحظه ای 
که گمان می کنیم این هر دو را شناخته ایم، ناگهان در 
می یابیم که درک این دو تا چه اندازه با کاســتی های 
پیوسته درآمیخته است و تا چه اندازه می تواند مفهومی 
فّرار داشــته باشــد. او درباره اینکه چرا پس از دو دهه 
به ســراغ زلزله بم رفته ، توضیح می دهد: بالفاصله بعد 
از زلزله ســال ۱۳۸۲ بم به عنوان کارشــناس میراث 

فرهنگی به بم و ارگ تاریخی آن اعزام شــدم و برای 
مستندسازی وضعیت موجود شروع به عکاسی کردم 
که البته آن روزها هنوز به شیوه آنالوگ انجام می شد. 
در حالــی که مصیبــت و داغ زلزله همــهـ  از جمله 
عکاس های خبری ـ را اندوهگین کــرده بود، همه از 
مرگ می گفتند. نکته ای که بعدها در عکس هایم متوجه 
شدم این بود که در قاب اغلب آن هاـ  به شکلی تقریباً 
ناخودآگاه ـ نشــانه ای از حیات گنجانده بودم. گاهی 
یک پرنده، گاهی پرسوناژ انسانی، بوته ای سبز و خاک 
گرفته یا هواپیمای مسافربری و امدادی در افق. سال ها 
تصور می کردم نگاتیوهای ارگ تاریخی بم در یکی از 
اسباب کشی های اجباری گم شده است. اما خوشبختانه 
بعد از حدود پانزده سال و به طور اتفاقی آن ها را در انبار 
خانه پدری پیدا کردم. بالفاصله تصمیم گرفتم که برای 
حفظ عکس ها، نگاتیوها را اسکن کنم. با کمال تعجب 
متوجه شدم نگاتیوها به مرور زمان و به خاطر شرایط 
نامساعد نگهداری، تغییر حالت داده اند و از قضا تصاویر 
بدیع و متفاوتی به وجود آورده اند. فالحفر درباره اینکه 
چرا نگاتیوهای خراب را چاپ کرده اســت؟ می گوید: 
اصرار دارم که از توصیف مرسوم »خراب شدن« برای 

نگاتیوها استفاده نکنم. هر فردی ممکن است با شنیدن 
اصطالح »گسل« بنا به دانش، تجارب شخصی، جهان 
بینی خود و... تصویری را در ذهنش مجسم کند.  این 
عکاس همچنین درباره چیدمان فرهنگ واژگان در کنار 
عکس های زلزله بم بیان می کند: مفاهیم ممکن است 
نسبی باشند و یا موقتی و شناور. ما نمی دانیم »زمان« 
چیســت، حتی مطمئن نیســتیم که وقتی از زمان 
صحبت می کنیم اشــاره به تعریف یک پدیده داریم یا 
یک قرارداد جمعی؟ همان طور هم تعریف دقیق و ثابتی 
از »زیبائی« نداریم. از نظر من ارگ تاریخی بم همچنان 
باشکوه است و چه ایرادی دارد اگر به ماجرایی که بر سر 

نگاتیوهایم رفته از این منظر نگاه کنم؟

سخنگوی شورای صنفی نمایش از متقاضی شدن سه فیلم جدید 
برای اکران و آغاز نمایش »زاالوا« خبر داد. همایون اسعدیان - دبیر و 
سخنگو شورای صنفی نمایش - درباره جلسه این شورا که یکشنبه، 
پنجم تیرماه در خانه سینما برگزار شد گفت:  در این جلسه مقرر شد 
که از این پس پخش کننده ها به شیوه سابق تقاضای اکران فیلم ها را 
برای شورای صنفی نمایش بفرستند، چون در این مدت برای سازمان 
سینمایی ارسال می شد و بر همین اساس در جلسه امروز تقاضا برای 
اکران سه فیلم اعالم وصول شد. به گفته او این فیلم ها »پیتوک« به 
کارگردانی مجید صالحی، »تی تی« ساخته آیدا پناهنده و »بازیوو« به 
کارگردانی امیرحسین قهرایی هستند و زمان اکران آن ها در آینده 
مشخص خواهد شد. با این حال اکران فیلم های روی پرده همچنان 
ادامه دارد. او افزود:  »زاالوا« به کارگردانی ارســالن امیری نیز از این 
هفته )هشتم تیرماه( در سینماها اکران می شود. اسعدیان همچنین به 
ایسنا گفت: شورای صنفی نمایش همانطور که در هفته گذشته هم 
تاکید کرد، معتقد است که در یک شرایط بحرانی هستیم و نمی توان 
فیلم ها را صرفا فقط اکران کرد، چون در این شرایط نوعی نابود کردن 
آن هاست؛ به همین دلیل ما تقاضای رسمی تشکیل جلسه ی شورای 
راهبری را مطرح کرده ایم تا با حضور نماینده ی شورای صنفی نمایش 
در آنجا طرح موضع و دیدگاه ها و پیشنهادهای خود را مطرح کنیم تا 
به راه حلی برای یک دو ماه آینده برسیم، چرا که تقریبا یک ماه دیگر 

محرم را در پیش داریم و شاید تا پایان ماه محرم اتفاق خاصی نیفتد، 
ولــی باید از االن برای پایان مــرداد برنامه ریزی کنیم تا برای اکران 
فیلم ها راهگشایی کرد. قرار بود فیلم سینمایی »زاالوا« از اول دی ماه 
ســال گذشته در سینماها اکران شود که گروه سازنده در آن مقطع 
با توجه به شرایط موجود انصراف دادند. این فیلم که در ژانر وحشت 
ساخته شده و در جشنوارهایی با همین مضمون هم شرکت کرده، 
به تهیه کنندگی روح اهلل برادری و سمیرا برادری و نویسندگی ارسالن 
امیری، آیدا پناهنده و تهمینه بهرام است که در آن نوید پورفرج، پوریا 

رحیمی سام و هدی زین العابدین از بازیگران اصلی هستند.

ج  مثل   جنبه!
سینما هم مانند تلویزیون و شبکه نمایش خانگی، صحنه 

اعتراض صنفی بوده است


