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دکتر بهمن آرمان در گفت وگو با »آرمان ملی«: 
آیا رئیسی اقتصاددانان را به خط کرده است؟

رئیسی از تکنوکرات ها در دولت خود استفاده نمی کند
 اصالحات اقتصادی دولت سطحی بود

صفحه 6

آرمان ملی: »آقای رئیسی در کمپین انتخاباتی خود عنوان کردند برای حل مشکالت 
اقتصادی همه اقتصاددانان را به خط می کنند تا مشکالت مردم را حل کنند. امروز 
این سوال مطرح است که آیا در واقع آقای رئیسی اقتصاددانان را به خط کرده است؟آیا 
آقای رئیسی با اقتصاددانان کشور مشورت کرده و با مشورت و خردجمعی تصمیم 

گرفته است؟« جمالت ذکر شده دیدگاه های دکتر بهمن آرمان ...

 همکاران گرامی و ارجمند 
خانم ها طیبه و طاهره یوسفی

مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده برای آن مرحوم از درگاه 
خداوند متعال مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم. 
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ضرورت تفاهم برجام 

صفحه 9

سخــــن روز

صفحه 11

یادداشت 1

من همواره بر این عقیده بوده ام که یکدستی قوا باعث 
آنچه به آن برجام ۱۴۰۰ گفته ام خواهد شد. بسیاری انتقاد 
می کردند و می گفتند که ۱۴۰۰ تمام شد و به رغم اینکه 
قوا نیز یکپارچه شده ولی از توافق خبری نیست. اما به نظر 
می رسد مذاکراتی غیر مستقیمی که حاال میان آمریکا و 
ایران در قطر صورت می گیرد ما را یک گام به برجام ۱۴۰۰ 

نزدیک تر ساخته است. آمریکایی ها ...

روزنه امید قطر

همین   صفحه

صفحه2

علی قنبری
اقتصاددان

   امید بزرگ حداد 
کارشناس محیط زیست

چرا ایران با فرونشست زمین روبه رو است؟  

اکنون وضعیت اقتصادی کشور چندان تعریفی ندارد 
و شاخص ها مطلوب نیست. افزایش قیمت های کاالهای 
اساسی و تورم به حدی است که مردم عمدتا به خاطر کاهش 
ارزش پول ملی توان خرید کاالهای مورد نیاز خود و خانواده 
را ندارند. بعضا از داشتن مسکن مناسب محروم و ناتوان از 

پرداخت اجاره بهای گزاف هستند....

مشکل آبخوان امروزه اصلی ترین چالش بخش فرونشست 
زمین در دشت های تهران و سایر استان هاست و اگر 
می خواهیم که از این فاجعه جلوگیری کنیم باید آب را به 
نوعی به سفره های آب های زیر زمینی بازگردانیم و این امر 
تنها با کاهش برداشت آب و فرصت دادن به تغذیه مجدد 

سفره های زیر زمینی محقق می شود...

صادق زیباکالم
استاد دانشگاه

 »آرمان ملی« تعویق استیضاح وزیر صمت 
را بررسی می کند

گریز از تیر رس 
 نمایندگان با 
الیحه تفکیکی
     محمدباقر قالیباف:   
    با رئیس جمهور صحبت کردیم 
   2 وزیر به مجلس معرفی می شود

ضرورت تفاهم برجام شرط موفقیت مذاکرات دوحه 

اصل اینکه باالخره اقدامی از طرف آقای بورل انجام شد و این مذاکرات 
را از وضعیت کما خارج کرد، تحولی مثبت است چون می خواهند 
گفت وگو و مذاکره کنند. ساعت ها مذاکرات بهتر از این است که در مذاکره 
بسته باشد و مشکالت همچنان پابرجا بماند. بنابراین اصل انجام مذاکره 
مقوله مثبتی است و مکان مذاکره روندی روی مذاکرات نخواهد داشت 
و اگر دو طرف جایی را قبول کردند که با هم مذاکره و گفت وگو کنند، 
خوب است که باالخره روی موضوع محل مذاکرات به توافق رسیده اند. از 
این رو به نظر نمی رسد که بین وین و دوحه تفاوتی باشد که اگر در دوحه 
باشد، بهتر جواب می دهد یا برعکس! هرچند شهر وین به دلیل اینکه 
مقر سازمان های بین المللی است از این جهت دسترسی به رسانه ها 
و خبرنگارها بیشتر است ولی از طرفی چون قرار است دوحه میزبان 
جام جهانی در آذرماه باشد این روزها مرکز رفت و آمدهای مختلف است. 
در این میان مذاکرات همچنان غیرمستقیم است مذاکرات به واسطه گری 
اتحادیه اروپا دارد انجام می شود که روند گفت وگوها را ٌکند می کند و 
احتمال نتیجه گیری سریع را پایین می آورد. ولی با این وجود همین که 
مذاکرات از سر گرفته شده و دستور کار بر سر مساله هسته ای است و به 
گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هرچه حرف داشتند بیان شده و به 
توافقات الزم رسیده اند و اینجا بحث نحوه لغو تحریم ها و تعهداتی که دو 
طرف باید به هم دهند، مطرح است و چانه زنی بر سر این موضوع است. 
وگرنه خود بحث های هسته ای در چارچوب برجام عمال نهایی شده و آنچه 
باقی مانده بحث نحوه پایان دادن به تحریم ها و چگونگی باز شدن یکسری 
امکانات اقتصادی که ایران خواستار منتفع شدن از توافقی است که انجام 
می شود. به هرصورت قرائن و شواهد نشان می هد که امیدها نسبت به 
قبل افزایش پیدا کرده و اینکه چگونه می توان مشکالت را حل کرد، سوال 
اساسی است چون دو طرف نشان داده اند که فعال انعطاف الزم را برای 
خروج از بن بست فعلی نشان نمی دهند و مایلند همچنان محکم مواضع 
خودشان را حفظ کنند درحالی که برای رسیدن به توافق باید هر دو 
طرف و نه فقط یک طرف انعطاف الزم را نشان دهند. به هر حال انعطاف 
پذیری شرط موفقیت مذاکرات دوحه است. از طرفی امیدوارم که این دور 
مذاکرات آخر باشد ولی قرائن و شواهد این را نشان نمی دهد و اختالفات 
همچنان وجود دارد و بعد از چهار ماه توقف مذاکرات دو طرف می خواهند 
یک ارزیابی مجدد از هم داشته باشند و باید دید که آیا از خود انعطاف 
نشان می دهند؟ قرائن و شواهدی که از آن سخن می گویم براساس 
موضع گیری های دو طرف است که نشان می دهد بحث نحوه پایان دادن 
به تحریم ها و همچنین تضمین های الزم برای توافق و اجرای آن برای دو 
طرف سازوکار دقیقی ندارد که امیدواریم در این دوره مشخص شود که 
در اینصورت توافق حاصل خواهد شد. از طرفی منطق عقالنی می گوید به 
دلیل بحران ناشی از جنگ به دلیل انرژی در اوکراین بهتر است ظرفیت 
کشوری مثل ایران که  بالقوه می تواند دو تا سه میلیون بشکه نفت به بازار 
تزریق کند را به کار بگیرند. این درحالی است که به گفته منابع غربی 
ظرفیت های فعلی عربستان سعودی پر شده و توان جبران کسری هفت تا 
هشت میلیون بشکه نفتی که روسیه از بازار نفت غرب خارج کرده را ندارد. 
به هر صورت اگر آمریکایی ها به این جمع بندی رسیده باشند که برای 
بازار انرژی و ایجاد توازن در عرضه و تقاضا به تحریم های ایران به خصوص 
نفت و پتروشیمی پایان دهند، اقدام خوبی است که کمک می کند زودتر 
به نتیجه برسند ولی هنوز آمریکایی ها چنین چیزی را نشان نمی دهند. 
هرچند در تحلیل های منابع غربی چنین گفته می شود ولی عمال شاهد 

این نیستیم که واقعا آن را دنبال کنند. 

رئیس جمهور: 
صندوق های قرض الحسنه، مصداق عمل 

خیر و کمک مومنانه به همنوعان است 
آرمان ملی: در دیدار اعضای هیات امنای صندوق های 
قرض الحسنه و معتمدین بازار با رئیس جمهور مهم ترین 
مسائل، مشکالت و راهکارهای ایفای نقش این صندوق ها 
در کمک به دولت و کاهش مشکالت مردم بررسی شد.  
آیت ا... سیدابراهیم رئیسی در این دیدار که پیش از ظهر 
دیروز سه شنبه برگزار شد، با اشاره به اینکه قرض الحسنه 
ریشه در اعتقاد و باورهای مردم دارد، تاکید کرد: امروز 
صندوق های قرض الحسنه با برخورداری از اعتماد مردم، 
مصداق عمل خیر و کمک مومنانه به همنوعان شناخته 
می شود. رئیس جمهور با قدردانی از خدمات صندوق های 
قرض الحسنه و تالش های خالصانه و ارزشمند مدیران 
این صندوق ها افزود: صندوق های قرض الحسنه عالوه بر 
خدمات رسانی به قشرهای ضعیف و نیازمند، کمک دولت 
نیز محسوب می شوند و دولت نیز از این صندوق ها حمایت 
می کند. دکتر رئیسی اجرای دستورالعمل های شورای پول 
و اعتبار را برای حفظ سالمت عملکرد صندوق ها و برقراری 
انضباط مالی ضروری دانست و تاکید کرد: باید با بهره گیری 
از مشورت های اعضای امنای صندوق ها مراقبت شود 
نام درخشان این صندوق ها و خدمات آنها آسیب نبیند و 
برای نظارت نیز از چهره های خوش نام و دلسوز مجموعه 
قرض الحسنه ها استفاده شود. رئیس جمهور خطاب به 
مدیران صندوق های قرض الحسنه نیز گفت: با توجه به 
شرایط اقتصادی کشور، صندوق های قرض الحسنه با 
افزایش و توسعه خدمات، نقش فعال تر و موثرتری در کمک 

به حل مشکالت ایفا کنند. 

رئیس سازمان انرژی اتمی: 
 نصب سانتریفیوژهای جدید در فردو
 بر اساس برنامه اقدام راهبردی است

آرمان ملی: رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره 
توسعه کاربرد پرتوها در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی 
گفت: یکی از اهداف مهمی که در دستور کار سازمان انرژی 
اتمی قرار دارد، استفاده از این فناوری در زندگی مردم و 
اقتصاد کشور است به نحوی که همه مردم به صورت نزدیک 
از این خدمات و امکانات بهره مند شوند. محمد اسالمی 
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان 
این مطلب در حاشیه برگزاری همایش »توسعه کاربرد 
پرتوها در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی« اظهار کرد: در 
بخش های گوناگون نظیر حوزه کشاورزی و صنایع غذایی 
اقداماتی برای استفاده از دانش هسته ای انجام شده است 
و خوشبختانه اکنون نیز شرایطی فراهم شده تا صنعت 
هسته ای در کل فرآیندهای مربوط به صنایع نفت، گاز و 
پتروشیمی بتواند نقش آفرینی کرده و مثمر ثمر باشد زیرا 
متأسفانه تاکنون استفاده از ظرفیت هسته ای در این صنایع 
مغفول و ناشناخته مانده است.  وی درباره انتشار برخی اخبار 
مبنی بر نصب زنجیره های جدید سانتریفیوژها در فردو 
گفت: این موضوع در زمینه برنامه اقدام راهبردی و تکمیل 
زنجیره ها مطابق اهداف قانون دنبال شده و در راستای این 
قانون، اقداماتی را با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته، 

دنبال خواهیم کرد.

اکنون وضعیت اقتصادی کشور چندان تعریفی ندارد 
و شاخص ها مطلوب نیست. افزایش قیمت های کاالهای 
اساسی و تورم به حدی است که مردم عمدتا به خاطر 
کاهش ارزش پول ملی توان خرید کاالهای مورد نیاز 
خود و خانواده را ندارند. بعضا از داشتن مسکن مناسب 
محروم و ناتوان از پرداخت اجاره بهای گزاف هستند. از 
این رو با توجه به پایین بودن رشد سرمایه گذاری، رشد 
8درصدی تحقق پیدا نخواهد کرد. بیکاری موجود در 
جامعه هم نرخ مطلوبی ندارد و نیاز به یک تغییر و تحول 
اساسی در جامعه به خاطر وضعیت نامطلوب اقتصاد وجود 
دارد. نخست اینکه تحول ساختاری در اقتصاد باید ایجاد 
شود و موقع آن فرا رسیده که سیاست خارجی در خدمت 
اقتصاد به منظور بهبود شرایط زندگی مردم قرار بگیرد. 
از این رو یکی از شرایطی که می توان روی آن حساب 
کرد، همین احیای توافق برجام و به سرانجام رسیدن 
اف ای تی اف است. با توجه به اینکه بعضا کشورهای 
دوست و همسایه نظیر قطر و عراق و امثالهم مایلند این 
توافق صورت بگیرد و رفت و آمدهایی که روسای جمهور 
و نخست وزیر این کشورها به کشورمان داشتند، خصوصا 
رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به نظر می رسد که 
شرایط برای رسیدن به تفاهم آماده است. ظاهرا اختالف 
نظرها کاهش پیدا کرده و در صورتی که این تفاهم حاصل 
شود، اقتصاد کشور جان می گیرد و شاخص ها بهبود 
می یابد. با اینکه هنوز خبر چندانی منتشر نشده، قیمت 

ارزهای خارجی و سکه پایین آمده و قیمت کاالهای 
اساسی کاهنده شده است بنابراین می توان انتظار داشت 
که در صورت توافق امکان سرمایه گذاری در کشور و رشد 
درآمدها حاصل می شود. نرخ رشد اقتصادی باالتر می رود 
و با توجه به امکان فروش نفت و محصوالت پتروشیمی و 
گاز، خصوصا به اروپا امکان بهبود اقتصاد و منافع کشور 
دور از دسترس نیست. از این رو به خاطر جایگاه تاریخی 
ایران در مقوله نفت باید بتوانیم نفت خود را صادر کرده و 
بفروشیم و کشورهایی که سهمیه ما را تصرف کردند را 
به کنار رانده و از سهم خود دفاع کنیم. با توجه به حمله 
روسیه به اوکراین و کاهش صادرات انرژی روسیه به 
اروپا االن شرایط مطلوبی برای ایران فراهم شده که اگر 
با این اوضاع تفاهم برجام به نتیجه برسد، جان تازه ای در 
جریان اقتصاد کشور جاری می شود. با مدیریت بهتر و 
تحوالت ساختاری بیشتر و با برنامه ریزی روی امکانات 
کشور وضعیت مطلوبی در انتظارمان است. البته خیلی از 
مشکالت ریشه در مسائل ساختاری دارد که باید به مرور 
حل شود و نباید توقع داشته باشیم با  احیای برجام و 
اف ای تی اف یکباره مشکالت حل شوند. اکنون تندروهای 
خارجی و همچنین اسرائیل با تفاهم برجام و پیوستن 
ایران به اف ای تی اف مخالفند دست و پا می زنند که مانع 
این کار شوند ولی به نظر می رسد   کشور تصمیم گرفته 
با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و 
جایگاه ما در دنیا بازگشت به اقتصاد بهتر و توسعه ای، 
در این شرایط خودمان را برای یک جهش اقتصادی و 
مسیر مطلوب به سوی رفاه اجتماعی مردم آماده کنیم تا 
مشکالت روزمره ای که با آن دست و پنجه نرم می کنیم و 

مطالبات معیشتی را حل کنیم. 

حسن بهشتی پور
تحلیلگر مسائل بین الملل

علی قنبری
اقتصاددان

فروش نفت با و بدون برجام

درخصوص وضعیتی که در اروپا پیش آمده است 
فرصت خوبی برای ایران فراهم شده است که بتواند نفت 
خود را در بازارهای جهانی به فروش برساند مساله ای که 
سال ها به دلیل تحریم ها با مشکل مواجه بود اما اینک با 
اتفاقات اخیر در شمال شرقی اروپا و خصوصا جنگ میان 
اوکراین و روسیه مناسبات انرژی در بازار جهانی به هم 
خورده است و آمریکا و اتحادیه اروپا را برآن داشته تا به 
فکر جایگزینی روس ها بیفتند این درحالی است که شاید 
درحال حاضر که فصل گرماست نیاز به گاز و نفت چندان 
حس نشود اما در چند ماه آینده قطعا نیاز اروپا به انرژی را 
بیشتر از قبل کرده و به همین دلیل از هم اکنون آنها را به 
فکر چاره برای جبران مصرف انرژی خود انداخته است. 
بسیاری از کارشناسان براین باور بودند که آتش جنگ 
بین روسیه و اوکراین در ماه های آینده بخوابد اما  اگر این 
اتفاق نیفتاد و اروپایی ها مجبور به خیز به سمت مناطق 
نفت خیز شوند ایران هم به دلیل برخورداری از انواع 
منابع انرژی چه درحوزه منابع اکتشافی و چه درحوزه 
استخراج و منابع روی آب دارای فراوانی بوده و به این 
دلیل همواره  مد نظر مشتریان اروپایی بوده است و آنها را 
برآن داشته تا برای جبران خأل های موجود به سراغ ایران 
بیایند در مقابل ایران نیز که با توجه به وضعیت تحریم ها 
سال ها مازاد تولید در بخش نفتی داشت و نتوانسته بود 
آن طور که باید و شاید نفت خود را به دست مشتریان 
برساند اکنون فرصت خوبی برایش فراهم شده است تا از 
این موقعیت استفاده کند اما همان هایی که روزی دنباله 
روی سیاست های آمریکا بودند و به ایران پشت کردند 
امروز برای تامین سوخت موردنیازشان به ایران نیازمند 
شده اند.جذابیت ایران برای آمریکا و اروپا از این جهت 
است که ایران برخالف سایرکشورهای تولیدکننده نفت 
که همان میزانی که تولید می کنند به فروش می رسانند و 
مازاد تولید ندارند اما درایران درسال های گذشته به دلیل 
تحریم ها مقادیر قابل توجهی مازاد تولید روی دستمان 
مانده و کشورهای دیگر صادرکننده نفت مانند ایران 
مازاد صادراتی ندارند اما ایران مازاد تولید دارد و در زمان 
تحریم ها که مازاد تولید را نتوانستیم به فروش برسانیم 
خوشبختانه در روزهای اخیر شاهد گشایش های خوبی 
هستیم که این امر می تواند توافقات در خیلی زمینه ها 
به خصوص در زمینه صادرات نفت صورت دهد. برجام 
وضعیت بهتری نسبت به قبل پیدا کرده و مسلما توافقات 
صادرات نفت می تواند اثرگذار بر بازگشت آمریکا به برجام 
باشد چرا که آمریکایی ها هم به انرژی ایران درزمینه نفت، 
بنزین و گازوئیل نیازدارند وآمریکا درچندسال اخیر یکی 
از باالترین رقم های تورمی را تجربه می کند که فشار آن 
روی خودشان هم وارد شده است این درحالی است که 
اگر به توافق با آمریکا برسیم فضا برای واردات و صادرات 
باز شده و برگشت پول تسهیل می شود و متأسفانه اگر 
توافق حاصل نشود مشکالت بخش تورم و معیشت ادامه 

دار خواهد بود. 

سالم امینی
عضو کمیسیون انرژی 

مجلس دهم

معاون اجرایی دولت: 
برنامه ۷ ساله برای نجات تاالب انزلی پیش بینی شده است

از  رئیس جمهور  اجرایی  معاون  ملی:  آرمان 
پیش بینی برنامه هفت ساله برای عالج بخشی و نجات 
تاالب انزلی خبر داد و گفت: به طور مداوم پیگیری 
می کنیم تا خطر از تاالب انزلی رفع شود.  سیدصولت 
مرتضوی در دومین نشست ساماندهی تاالب انزلی و 
رودخانه های زرجوب و گوهررود دشت که با حضور 
نمایندگان دستگاه های مختلف برگزار شد، اظهار 
داشت: در بازدید رئیس جمهور از این دو رودخانه و در 
راستای طرح عالج بخشی آن ها دستور تشکیل کارگروه 
داد که نخستین جلسه در استان گیالن برگزار شد. وی 
افزود: در مطالعات جامعی که برای نجات تاالب انزلی 
انجام شده، یک برنامه 7 ساله پیش بینی شده که سال 

گذشته در چند حوزه از جمله برای اجرای طرح های 
فاضالب شهر رشت، انزلی و برخی از فاضالب های 
مضر نظیر پسماندهای بیمارستانی و فاضالب زندان 
الکان تأمین اعتبار شده و دو طرح دیگر نیز در حال 
اتمام است که در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد. 
معاون اجرایی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در نشست 
امروز)دیروز( تأکید شد که بقیه طرح ها نیز در دستور 
کار قرار بگیرد و استاندار گیالن ماموریت دارد جلسه 
عالج بخشی تاالب انزلی را در سطح استان مدیریت کند 
و ما هم این طرح ملی را چه با حضور در استان و چه 
دعوت از مسئوالن ملی و استانی در سطح کشور رصد 

و پیگیری می کنیم.  

صفحه 4

»آرمان ملی« از اثرگذاری مذاکرات قطر بر اقتصاد ایران گزارش می دهد

طالی سیـاه ،بانی برجـام 2
         با زبانه کشیدن جنگ روسیه و اوکراین، اتحادیه اروپا به تحریم نفتی روسیه روی آورد و خواهان پایان دادن به تحریم نفت ایران شد

صفحه 9

توصیه های مهم رهبر معظم انقالب به دستگاه قضائی: 

    بر رفتار ضابطین باید مراقبت و نظارت شود 

      با معدود افراد فاسد که به کار و آبروی 
    دیگران آسیب می زنند، باید برخورد شود 

     در مقوله مبارزه با فساد، کار اصلی، مقابله با 
    ساختارهای فسادزا و در هم شکستن آنها است
صفحه2

 »آرمان ملی« از قانون جدید 
مجلس شورای اسالمی گزارش می دهد 

دِر خروج به نخبگان 
و ورود به اتباع برای 

فرزندآوری 
 اتباع غیرمجاز می توانند کارت ملي 

یک ساله بگیرند و تا 10 سال امکان تمدید دارد 
و از حقوق شهروندی برخوردار می شوند 

آرمان ملی: کارت ملی نشانی از هویت ملی و میهنی 
دارد و هر فرد متولد شده در ایران، بنا به شماره ملی 
و شماره شناسنامه خود یک شهروند ایرانی محسوب 
می شود. سال ها، تعدادی از فرزندان این مرز و بوم 
به دلیل پدر خارجی و اتباع قادر نبودند که کارت 
ملی یا شناسنامه دریافت کنند و همین امر موجب 
شده بود که سال ها بدون هویت و استفاده از خدمات 
آموزشی، بهداشتی و خدمات دولتی محروم بمانند. 
اما با قانون مجلس دهم، این امر با اصالح قانون 
»اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان 
ایرانی با اتباع خارجی« هزاران کودک، نوجوانان 
و حتی افراد میانسال صاحب هویت ایرانی شدند. 

 سر زخم پرونده هایی که 

در افکار عمومی باز می شود 
نباید باز بماند
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شماره 1311 a r m a n m e l i . i r

چهارشنبه 
1401 .04 . 08

29  ذی القعده  29/1443  ژوئن 2022

یــادداشـــت

دیــدگــــاه

روزنه امید قطر

در قفقاز جنوبی چه می گذرد؟

ارتباط بیش از پیش با اقشار 
مختلف مردم

رئیس قوه قضائیه در دیدار با رهبر معظم انقالب 
اسالمی، گزارشی از اقدامات این دستگاه در دوره 
اخیر ارائه کرد. حجت االسالم والمسلمین محسنی 
اژه ای در این دیدار بر ارتباط بیش از پیش با اقشار 
مختلف مردم، تقویت تعامل با قوای دیگر، تالش 
برای تحقق سند تحول قضائی، جهش در استفاده از 
فناوری های نوین و هوشمندسازی خدمات قضائی، 
حمایت از تولید و رفع موانع آن، رایگان کردن 
برخی خدمات قضائی در مناطق محروم، مبارزه 
جدی با فساد به ویژه در داخل قوه، اولویت دادن 
به پرونده های کثیرالشاکی و دارای اهمیت در افکار 
عمومی، تشدید نظارت ها بر ُحسن اجرای قوانین 
و مصوبات الزم االجرا و همچنین پیگیری های 
مستمر و جاری برای بهبود وضع معیشتی کارکنان 

و تقویت پایه بودجه قوه قضائیه تاکید کرد. 

 دیدار باقری با دبیرکل 
وزارت خارجه قطر 

مذاکره کننده ارشد کشورمان با دبیرکل و 
معاون منطقه ای وزارت خارجه قطر دیدار کرد. 
علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه و 
مذاکره کننده ارشد کشورمان به منظور ادامه 
مذاکرات برای لغو تحریم ها با »احمد حسن 
الحمادی« دبیرکل وزارت خارجه و »محمد 
الخلیفی« معاون منطقه ای وزارت امور خارجه 
قطر دیدار کرد. حمید رضا دهقانی، سفیر 
کشورمان در دوحه در توییتی نوشت: » در 
دیدار جناب آقای باقری با آقای احمد حسن 
الحمادی دبیرکل وزارت خارجه قطر و آقای 
محمد الخلیفی معاون منطقه ای، موضوع 
مذاکرات پیش رو در دوحه و راه های موفقیت 

آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.«

بیم صهیونیست ها از توان سایبری ایران
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در نشست 
ساالنه هفته سایبری این رژیم به تالش برای 
ایجاد بازدارندگی سایبری به ویژه در قبال ایران 
تاکید کرد. نفتالی بنت گفت: »همان طور 
که بازدارندگی هسته ای داریم، بازدارندگی 
سایبری هم خواهیم داشت. رویکرد من به طور 
کلی و به ویژه در قبال ایران این است و ما 
نمی خواهیم در تهران ایجاد ناامنی کنیم، این 
هیچ وقت سیاست ما نبوده است اما سیاست 
ما این است که اگر با اسراییل در بیفتید، 
بهای آن را می پردازید.« بنت در ادامه گفت: 
دیگر نمی توان به طور غیرمستقیم و از طریق 
نیروهای نیابتی به اسراییل ضربه زد و فکر کرد 

که می توان در امان بود. 

 اسکورت شناورهای ایرانی 
در بیخ گوش رژیم صهیونیستی

گفت:  ارتش  دریایی  نیروی  فرمانده 
شناورهای ایرانی را در کانال سوئز و بیخ گوش 
رژیم منحوس صهیونیستی اسکورت کردیم. 
امیر دریادار شهرام ایرانی اظهار کرد: نیروی 
دریایی ارتش در کنار سپاه پاسداران حضور 
دارد و با اعزام ناوگروه ها توانسته ایم با حضور 
غیرموجه عده ای در منطقه مقابله کنیم. وی 
با بیان این که با این کار امنیت را به دریانوردان 
هدیه دادیم، افزود: امروز وقتی شناورها متوجه 
حضور نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران در منطقه می شوند، می دانند دیگر در 

مسیر آنها هیچ تهدیدی وجود ندارد. 

 گفت وگوی وزرای خارجه 
قطر و فرانسه در مورد ایران

وزیر خارجه فرانسه در تماس تلفنی با همتای 
قطری خود درخصوص تحوالت مذاکرات هسته ای 
با ایران رایزنی کرد. وزارت خارجه قطر اعالم کرد 
که کاترین کولونا، وزیر خارجه فرانسه در تماسی 
تلفنی با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر 
خارجه قطر درخصوص آخرین تحوالت مذاکرات 
هسته ای ایران رایزنی کرد. در این تماس تلفنی بر 
اهمیت گفت وگوهای منطقه ای با ایران و نزدیک 
کردن رویکردها میان طرف های مختلف تاکید 
شد. پس از سفر رئیس سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا به ایران و دیدار با مقامات کشورمان اعالم 
شد که بر اساس تصمیم ایران و آمریکا، مذاکرات 
برجامی با هدف رفع اختالفات میان دو کشور در 
روزهای آتی )سه شنبه و چهارشنبه( از سر گرفته 
می شود. این دور از مذاکرات برخالف دوره های 
قبل که در وین برگزار شده است، با موافقت ایران 
و آمریکا و نماینده اتحادیه اروپا در دوحه قطر 

برگزار می شود. 

سفر »الوروف« به تهران محور 
گفت وگوها

سفیر ایران در مسکو با »سرگئی ورشنین« 
وزیر امور خارجه روسیه دیدار و گفت وگو کرد. 
 کاظم جاللی، سفیر جمهوری اسالمی ایران 
در روسیه با سرگئی ورشنین، معاون وزیر امور 
خارجه روسیه دیدار و گفت وگو کرد. در این 
نشست روابط دو جانبه و تحوالت منطقه ای و 
بین المللی با تاکید بر ضرورت ادامه رایزنی ها 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت.  همچنین 
معاون وزیر خارجه روسیه با اشاره به روابط رو 
به رشد میان دو کشور، سفر وزیر خارجه روسیه 
و هیات همراه به تهران را مثبت ارزیابی و آن 
را در راستای اراده سران دو کشور برای ارتقا و 

تعمیق روابط بین دو کشور عنوان کرد. 

خبـــر

   صادق زیباکالم
استاد دانشگاه

سیدعلی قائم مقامی
 تحلیلگر مسائل بین الملل 

من همواره بر این عقیده بوده ام که یکدستی قوا باعث 
آنچه به آن برجام ۱۴۰۰ گفته ام خواهد شد. بسیاری 
انتقاد می کردند و می گفتند که ۱۴۰۰ تمام شد و به رغم 
اینکه قوا نیز یکپارچه شده ولی از توافق خبری نیست. 
اما به نظر می رسد مذاکراتی غیر مستقیمی که حاال 
میان آمریکا و ایران در قطر صورت می گیرد ما را یک 
گام به برجام ۱۴۰۰ نزدیک تر ساخته است. آمریکایی ها 
مصر هستند که برای خنثی کردن وابستگی اروپا و سایر 
مناطق به نفت و گاز روسیه تحریم نفتی روس ها را به 
گونه ای جبران کنند. یکی از راه ها در حقیقت آزاد کردن 
فروش نفت ایران است.  لذا حدس زده می شود که ایران 
در حدود ۴۰ میلیون بشکه نفت خام به صورت ذخیره 
شده دارد. یعنی نفتی که در تانکرها، نفتکش ها و یا آب ها 
قرار دارند و یا در مخازنی در داخل کشور هستند. اگر 
این ۴۰ میلیون به اضافه حداقل ۲میلیون بشکه ای که 
می تواند صادرات نفت ایران باشد به نفت بازار جهانی 
اضافه شود آن وقت فشار جلوگیری از صادرات نفت 
روسیه مقدار قابل توجهی جبران خواهد شد. بنابراین؛ 
این یک فرصت طالیی برای ایران به وجود آورده که در 
نتیجه جنگ اوکراین و نیازی که به نفت است ممکن 
است که آمریکایی ها مقداری نرمش بیشتر نشان دهند 
و جدای از آزاد کردن صادرات نفت ایران اجازه دهند که 
بخش های بیشتری از دارایی های ایران که در هند، چین، 
ژاپن و کره جنوبی بلوکه شده بتواند آزاد شود. بنابراین 
احتمال اینکه در قطر توافقی صورت گیرد کم نیست.  
البته باید بدانیم که بسیاری از جمهوریخواهان مخالف 
هرگونه توافقی با ایران هستند. اما به نظر می رسد که 
بایدن توانسته دموکرات های بیشتری را با خود همراه 
سازد و به عالوه توانسته موافقت بیشتری هم از ناحیه 
اسرائیلی ها بگیرد که خیال آنها را از بابت فعالیت های 
هسته ای ایران تا حدودی راحت کند. اما مشاهده می شود 
که جریان های تندرو و دلواپس همچنان چندان اعتقادی 
به مذاکره ندارند. در حالی که بسیاری از جریان های 
اصولگرا خواهان مذاکره هستند. در نتیجه اگر قطر 

شکست بخورد در حقیقت آخرین مذاکره خواهد بود. 

یکی از نکات قابل توجه در خصوص تحوالت قفقاز 
جنوبی این است که روسیه در ارمنستان نیروگاه هسته ای 
و پایگاه نظامی دارد و تامین امنیت مرزی این کشور نیز 
برعهده نیروهای روسیه است. از سوی دیگر، ترکیه و 
روسیه نیز همکاری  های گسترده  ای با یکدیگر دارند و 
این ایفای نقش ضمن افزایش نفوذ و موقعیت روسیه، در 
پیشبرد مذاکرات ارمنستان و دولت باکو تعیین  کننده 
خواهد بود. دیاسپورای ارامنه در اروپا، آمریکا و حتی در 
روسیه چندان مایل نیستند ارمنستان عادی  سازی روابط 
با ترکیه را در دستور کار قرار دهد و خواهان پذیرش 
مسئولیت نسل  کشی ارامنه از سوی ترکیه هستند. 
پذیرش قتل  عام ارامنه در سال ۱9۱۵ به  عنوان نسل 
 کشی از سوی آمریکا در دوره بایدن، اقدامی برای تحت 
 فشار گذاشتن ترکیه بود و اکثر کشورهای اروپایی نیز این 
بار حقوقی را برای این کشتار قائل شده و مورد پذیرش 
قرار داده اند. ترکیه در مذاکرات با ارمنستان به دنبال 
خنثی  سازی و کاهش پیامدهای این سیاست آمریکا و 
اروپاست. با توجه به موانع موجود در مسیر عادی  سازی 
روابط ارمنستان و ترکیه، دو طرف باید بدون پیش  شرط 
مذاکرات را جلو ببرند. در غیر این صورت این گفت وگوها 
به بن بست خواهد رسید. برخی کشورها مانند گرجستان 
با طرح هایی که می  تواند منجر به همکاری های منطقه ای 
با حضور ارمنستان شود مخالفت می کنند، همان  طور که 
شاهد عدم حضور گرجستان در نشست ۳+۳ در مسکو 
بودیم. از سوی دیگر اگر عادی  سازی روابط صورت گیرد، 
ارمنستان می تواند از امکانات دریای سیاه بهره  برداری 
کند. کمیته  های همکاری اکنون کار خود را آغاز کرده اند 
و مذاکرات متعاقبا به سطوح عالی تر منتقل خواهد شد. 
لبته وزیر خارجه ارمنستان ضمن اشاره به دریافت  ا
عالمت های مثبتی برای ازسرگیری گفت وگوها از سمت 
ترکیه، از وضع پیش  شرط  های جدید از سوی آنکارا خبر 
داده که بر پیچیدگی گفت وگوها می  افزاید. یکی از شرایط 
مذاکرات برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، عادی  
سازی روابط با ارمنستان است و ترکیه انگیزه قوی برای 
ادامه مذاکرات و حل تنش با ارمنستان دارد. البته این 
انگیزه  های قوی از سوی ارمنستان نیز وجود دارد و این 
کشور اعالم کرده همواره برای عادی  سازی روابط بدون 
هیچ پیش  شرطی آمادگی دارد. ارمنستان اکنون حدود 
۳ میلیون جمعیت دارد که همین میزان از جمعیتش 
ند. بهبود اقتصاد  به کشورهای دیگر مهاجرت کرده  ا
این کشور می تواند باعث بازگشت بخشی از آنها بشود. 
ارمنستان در شرایط فعلی عادی  سازی روابط با ترکیه 
را در راستای تقویت قدرت ژئوپلیتیکی و استراتژیکی در 
منطقه می  داند اما تاکید دارد که کریدور اتصال آذربایجان 
و نخجوان به هیچ  وجه نمی  تواند موضوع بحث باشد. این 
عادی  سازی روابط، پیامدهای مهم سیاسی و اقتصادی در 
منطقه خواهد داشت و تحوالت را به نفع سه کشور قفقاز و 
سه کشور بزرگ منطقه ای شکل خواهد داد. البته تحوالت 
فعلی در محیط همسایگی و منطقه ای، شرایطی را برای 
ایران ایجاد کرده که تهدیدهایی را در درون خود دارد و 

نباید مورد غفلت قرار گیرد. 

آرمان ملی: سخنگوی قوه قضائیه درباره 
سامانه اعالم اموال مسئوالن گفت: 8۰ درصد 
مسئوالن قوه قضائیه اموال خود را به اداره اموال 
اعالم کرده اند. مسعود ستایشی به مناسبت 
هفته قوه قضائیه در برنامه زنده تلویزیونی درباره 
مهم ترین عملکرد قوه قضائیه در دوره جدید 
تحول، گفت: سند تحول و تعالی که مجری آن 
هستیم برگرفته از اسناد باالدستی، مقررات 
قانونی و به طور ویژه بیانیه گام دوم مقام معظم 
رهبری است و معتقدیم این سند همان طور که 
در بیانیه تحولی و تحول گرا از یک فرصت تحول 
طلبی را برای ما ایجاد کرده است. وی دستگاه 
قضائی را یکدستگاه پویا و فعال خواند و تاکید 
کرد: برای همین قوه قضائیه راهی جز تحول ندارد 
و پویایی این مجموعه، اقتضای این تحول را دارد. 
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه سند تحول 
برگرفته از نظرات نخبگان در داخل مجموعه 
قوه و بیرون قوه قضائیه است، اظهار کرد: تالش 
داریم در این دوره از این نظرات استفاده و کار 
را بهینه کنیم. برای تعالی یافتن سند، استخراج 
نظرات باید ادامه یابد. وی خاطر نشان کرد: بر 
اساس سند، مورد را احصا کردیم تا قابل فهم و 
قابل اجرا و همچنین شفاف و ضابطه مند باشد؛ 
خصوصا تاکید بر این است که سند اجرایی و 
عملیاتی و همچنین متناسب با شرایط روز باشد. 
ستایشی یکی از نکات گنجانده شده در سند 
را وجود مولفه ها و پارامتر های خاص به عنوان 
راهبردها، راهکارها، اهداف و چالش ها برشمرد و 
گفت: رسیدگی و صدور حکم نسبت به تظلمات 
و تعدیات، احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن 
اجرای قوانین، جرم تغّیب مجرم و مجازات، و 
پیشگیری از وقوع جرم، ۵ ماموریت قوه قضائیه در 

سند با استناد به اسناد باالدستی پیش بینی شده 
است. سخنگوی قوه قضائیه درباره موضوع اطاله 
دادرسی و سیاستگذاری و برنامه ریزی قوه قضائیه 
برای کاهش آن، اظهار کرد: یکی از ویژگی های 
سند، کاهش اطاله دادرسی است و رئیس قوه 
قضائیه هم بر این مهم تاکید دارد و کاهش اطاله ها 
در مولفه ها گنجانده شده است. وی با بیان اینکه 
اهتمام همه خدمتگزاران شما مردم در قوه 
قضائیه به حداقل رساندن اطاله دادرسی است، 
ادامه داد: تالش بر رفع معوقه های طوالنی در 
دستگاه قضائی است و حجم ورودی های موجود 
همه سهم قوه قضائیه نیست. باال بردن انگیزه 
همکاران در خدمت و رفتن سمت و سوی سیستم 
هوشمندسازی به ویژه استعالمات موجب کاهش 
اطاله دادرسی می شود و تاکید روز گذشته سران 
سه قوه در همایش سراسری هفته قوه قضائیه هم 
ارتقای انگیزه همکاران بود. ستایشی گفت: ابالغ 
الکترونیکی در رسیدگی سریع تر به پرونده ها 
نقش قابل توجهی دارد. همچنین از روسای 
دادگستری ها و دادستان های مرکز استان ها 
می خواهم از این ظرفیت ایجاد شده نهایت بهره را 
ببرند چون سیاست دستگاه قضائی و سند تحول 
این است که کاغذها برداشته شود و با سرعت 
رسیدگی به پرونده ها پیش برود. سخنگوی قوه 
قضائیه درباره زندان زدایی با اشاره به اهمیت 
مردمی سازی قوه قضائیه، بیان کرد: تحول در 
دستگاه قضائی از مسیر فعال کردن مسیر و 
انگیزه مند کردن مردم می گذرد و معتقدیم 
رویکردهای اجتماعی باید مورد توجه و تطبیق 
قرار بگیرد. وی افزود: در تشخیص فرایندهای 
اجتماعی باید به بحث برون زایی برسیم تا از بحث 
مردمی سازی به مواردی چون جرم زدایی دست 

یابیم. باید از همه ظرفیت مردم بهره مند شده و 
کاری کنیم در حوزه حقوق عامه با رعایت موازین 
شرعی و مقررات قرآنی در کمترین زمان ممکن 
آنچه که مد نظر مردم است دست یابیم. سخنگوی 
قوه قضائیه شورای حل اختالف را یکی از نهادهای 
متمسک به ظرفیت مردمی دانست و گفت: حضور 
مردمی در شورای حل اختالف یکی مشارکت 
آنان در فرآیند رسیدگی و دیگری متقاعد کردن 
مردم برای رجوع به مرجع خاص حل اختالف 
متناسب با پرونده های موجود است که این دو 
باعث کاهش حجم ورودی ها به عدلیه می شود. 
وی رضایتمندی و ارتقا اعتماد مردم را مهم ترین 
اصل مورد تاکید همکاران خود در دستگاه قضائی 
دانست و ادامه داد: مطالبه جدی در قوه قضائیه 
حاصل شدن رضایتمندی و اعتماد مردم است و 
مردم بدانند و یقین داشته باشند که تظلمات شان 
در دستگاه قضائی مورد رسیدگی قرار می گیرد. 
ستایشی با بیان اینکه زندان، نگاه و افتخار قوه 
قضائیه نیست، گفت: زندان عوارض و آسیب هایی 
دارد و خانواده زندانی قطعاً به مشکل می خورد، 
تکلیف فرزندان زندانی مشخص نیست بنابراین 
همیشه در نشست های خبری می گویم با کمال 
تاسف چند نفر در این قضیه بازداشت شده اند. وی 
اضافه کرد: زندان فقط برای هنجارشکنان، عبور 
کنندگان از خط قرمزها، اراذل و اوباش و افرادی 
است که معبر مردم را می بندند به حقوق مردم 
مستقیم تجاوز می کنند. سخنگوی دستگاه قضائی 
خاطرنشان کرد: با استفاده از نهادهای ارفاقی بر 
اساس قانون مجازات اسالمی و کیفری، فرد به 
جای زندان رفتن مثاًل می تواند از ظرفیت پابند 
الکترونیک استفاده کند و در منزل کنار اعضای 

خانواده بماند. 

سخنگوی قوه قضائیه: 
80 درصد مسئوالن قوه قضائیه اموال خود را اعالم کرده اند

آرمان ملی: رهبر معظم انقالب در دیدار رئیس قوه قضائیه و جمعی از 
مسئوالن و کارکنان دستگاه قضائی به تبیین »سنت های غیرقابل تغییر 
الهی در جوامع« پرداختند و گفتند: علت سربلندی و پیروزی حیرت آور 
ملت ایران و نظام جمهوری اسالمی در برابر حوادث بزرگ و تلخ سال 
۱۳6۰، ایستادگی و تالش و نهراسیدن از دشمنان بود و این سنت الهی 
در همه دوران ها قابل تکرار است و باید بدانیم خداوند سال ۱۴۰۱ همان 
خداوند سال ۱۳6۰ است. حضرت آیت ا... خامنه ای قوه قضائیه را ُرکنی مهم 
و تأثیرگذار در مسائل کشور خواندند و توصیه هایی هشت گانه همچون 
اجرای جدی سند تحول در همه سطوح، مبارزه جدی با فساد، جلوگیری 
از تضییع حقوق عاّمه، مراقبت از امنیت روانی مردم، تنظیم رابطه دستگاه 
قضائی با ضابطان و به سرانجام رساندن پرونده های باز شده در افکار 
عمومی، خطاب به مسئوالن این قوه بیان کردند. ایشان در این دیدار، با 
گرامی داشت یاد و خاطره شهید آیت ا... بهشتی و دیگر شهدای هفتم تیر، 
شهید بهشتی را شخصیتی واقعاً برجسته خواندند و با اشاره به شرایط 
پیچیده و خاص ماههای منتهی به هفتم تیر سال ۱۳6۰ و بعد از آن، گفتند: 
بررسی شرایط آن دوران برای امروز ما معرفت آموز و راهگشا است. حضرت 
آیت ا... خامنه ای با مرور شرایط سال ۱۳6۰، و ماههای قبل از هفتم تیر، به 
وضعیت سخت جنگ تحمیلی و پیشروی نیروهای صدام تا نزدیکی چند 
شهر بزرگ در غرب و جنوب اشاره کردند و افزودند: در کنار شرایط بسیار 
نامساعد جنگ، در تهران نیز منافقین عمال جنگ داخلی به راه انداخته 
بودند و از نظر سیاسی هم چند روز قبل از هفتم تیر، مجلس به عدم کفایت 
سیاسی رئیس جمهور رأی داده بود و کشور رئیس جمهور نداشت. در چنین 
 شرایطی، استوانه ای همچون شهید بهشتی از انقالب و نظام گرفته شد. 
رهبر معظم انقالب همچنین به شهادت رئیس جمهور و نخست وزیر کشور، 
دو ماه بعد از حادثه هفتم تیر و پس از آن، شهادت تعدادی از فرماندهان ارشد 
جنگ در سانحه هوایی اشاره کردند و گفتند: جوانان و نسل جدید از این 
حوادث مطلع نیستند و باید این مسائل را مطالعه و با دقت در مورد آنها فکر 
کنند. کدام دولت و کشور را سراغ دارید که در مقابل چنین حوادث تلخ و 
وحشتناکی از پا نیفتد؟ ایشان خاطرنشان کردند: در مقابل همه این حوادث، 
در رأس همه امام همچون کوه دماوند سربلند ایستاد و مسئوالن دلسوز و 
مردم و جوانان انقالبی نیز ایستادند و توانستند شرایط کشور را صد و هشتاد 
درجه تغییر دهند، به طوری که ناکامی های پی در پی به پیروزی های پی 
در پی تبدیل شد، منافقین از سطح خیابان ها جمع شدند، ارتش و سپاه 
قوی تر شدند و کشور به روال عادی بازگشت. حضرت آیت ا... خامنه ای 
با اشاره به ذوق زدگی دشمن در برخی مقاطع به دلیل برخی ضعف ها و و 
کمبودهای داخلی افزودند: هم در سال ۱۳6۰ و هم بعد از آن در چهار دهه 
گذشته، دشمن در مواردی ذوق زده و امیدوار شده و تصور کرده است بساط 
انقالب و نظام در حال جمع شدن است اما این امیدواری تبدیل به نا امیدی 
شده و مشکل آنها این است که راز این ناامیدی را متوجه نمی شوند. ایشان 
تأکید کردند: دشمن نمی تواند بفهمد که در این عالم به غیر از محاسبات 
سیاسی، محاسبات دیگری هم وجود دارد که همان سنت های الهی هستند. 
رهبر معظم انقالب به نمونه هایی از سنت ها و قوانین الهی در قرآن درباره 
نتیجه یاری دین خدا و یا نتیجه کفران نعمت های خداوند اشاره کردند و 
افزودند: قرآن کریم مملو از مضامیِن مربوط به سنت های الهی است و جمع 
بندی آنها این است که اگر جوامع در مقابل دشمنان ایستادند و با توکل بر 
خداوند به وظایف خود عمل کردند، نتیجه آن پیروزی و پیشرفت است اما 
اگر دچار اختالف، عافیت طلبی و سستی شوند، نتیجه آن شکست خواهد 
بود. حضرت آیت ا... خامنه ای با تأکید بر لزوم بررسی علمی سنت های الهی 

با نگاه جامعه شناسی، سخنان خود در این بخش را اینگونه جمع بندی 
کردند: ملت ایران در سال ۱۳6۰ با قرار گرفتن در مدار یکی از سنت های 
الهی یعنی جهاد و ایستادگی توانست دشمن را ناامید کند. امروز نیز همان 
قاعده و قانون جاری است و خداوند سال ۱۴۰۱ همان خداوند سال ۱۳6۰ 
است و باید تالش کنیم خود را مصداق سنت های الهی قرار دهیم تا نتیجه 

آن پیشرفت و پیروزی باشد. 
  مبارزه با فساد در اولویت باشد

ایشان در ادامه قوه قضائیه را ُرکنی مهم و تأثیرگذار در کل کشور خواندند 
و گفتند: بر اساس آیات قرآن کریم، وظیفه حکومت اسالمی، اقامه نماز یعنی 
گسترش روح تعّبد در جمهوری اسالمی، ایتاء زکات یعنی عدالت توزیعی 
در جامعه اسالمی و امر به معروف و نهی از منکر یعنی امر به ارزش هایی 
همچون عدالت،  انصاف، برادری و نهی از ظلم، فساد و تبعیض است که به این 
اصل در قانون اساسی نیز تأکید شده و جزو وظایف قوه قضائیه هم قرار دارد. 
رهبر معظم انقالب افزودند: اگر به این وظایف با استفاده از امکانات گوناگون 
همچون امکانات قضا و دادگستری عمل نشود، مصداق تضییع نعمت های 
الهی است و از این ناحیه ضربه خواهیم خورد. حضرت آیت ا... خامنه ای، 
رئیس قوه قضائیه را فردی مؤمن، انقالبی، پُر کار، مردمی، به دور از تشریفات، 
آشنا با زوایای گوناگون قوه و برخوردار از گوش شنوا در قبال منتقدان 
خواندند و توصیه هایی هشت گانه به مسئوالن و کارکنان این قوه بیان 
کردند. ایشان در توصیه اول، سند تحول تهیه شده در دوره مدیریت قبل را از 
مترقی ترین اسناد تحول دانستند و افزودند: به این سند باید عمل و بر اساس 
آن شخصیت سازی و کادرسازی شود. رهبر معظم انقالب، عمل به سند 
تحول را باعث جلوگیری از انفعال در مقابل مخالفت ها خواندند و افزودند: 
رئیس قوه، مقّید به عمل به سند است اما در سطوح دیگر یعنی همه قضات، 
کارکنان و مدیران نیز باید این کار با قوت دنبال شود البته بر اساس برخی 
گزارش ها، در این زمینه آنگونه که باید، عمل نشده است. »مبارزه جدی با 
فساد« توصیه بعدی حضرت آیت ا... خامنه ای به مسئوالن قضائی بود. ایشان 
با تأیید سخنان رئیس قوه قضائیه مبنی بر »در اولویت بودن مبارزه با فساِد 
درون قوه«، خاطرنشان کردند: اکثریت قضات، افرادی شریف، پاکدست، 
نجیب، مؤمن و زحمتکش هستند اما با معدود افراد فاسد که به کار و آبروی 
دیگران آسیب می زنند، باید برخورد شود البته در مقوله مبارزه با فساد، کار 
اصلی، مقابله با ساختارهای فسادزا و در هم شکستن آنها است. رهبر معظم 
انقالب با تأکید بر تقویت دانش قضائی و جلوگیری از صدور احکام ضعیف یا 
مخدوش، در توصیه بعدی به تشویق قضات و کارکنان شریف و زحمتکش 
سفارش کردند. »معطل نماندن هیچ یک از اختیارات و ماموریت های قانونی 
قوه« توصیه دیگر حضرت آیت ا... خامنه ای به مسئوالن قضائی بود که در این 
زمینه گفتند: مثالً  دادستان کل در حوزه حقوق عمومی وظایفی دارد که باید 
با رصد کامل و البته بدور از احساسات و شعارزدگی، از تضییع حقوق عامه 
جلوگیری کند. ایشان پیشگیری از جرم را از دیگر مصادیق ماموریت های 
مهم قوه قضائیه برشمردند و گفتند: به عنوان نمونه باید با عمل به تکلیف 
قانونی در زمینه تعیین مالکیت زمین ها در شهرها و روستاها، از جرائمی 

مانند زمین خواری و کوه خواری پیشگیری شود. 
  بر رفتار ضابطین باید مراقبت و نظارت شود

حضرت آیت ا... خامنه ای در توصیه ششم، »تنظیم ارتباطات قوه قضائیه 
و ضابطان قضائی« را مورد تأکید قرار دادند و گفتند: بر رفتار ضابطین باید 
مراقبت و نظارت شود که در حق متهم زیاده روی یا تندروی نشود. دستگاه 
قضائی نیز نباید تحت تأثیر ضابط باشد بلکه باید به صورت مستقل به مسائل 
رسیدگی کند. البته نظرات کارشناسی ضابطان نیز نادیده گرفته نشود. رهبر 
معظم انقالب در این زمینه افزودند: یکی از گالیه های ضابطان از دستگاه 
قضائی رها کردن برخی پرونده ها به علت کمبودهای قانونی است در حالیکه 
باید با تکمیل قوانین این خأل را برطرف کرد. حضرت آیت ا... خامنه ای در 
توصیه بعدی به مسئولیت قوه قضائیه در قبال امنیت روانی مردم اشاره 
کردند و گفتند: امنیت روانی از جمله حقوق عمومی است و دستگاه قضائی 
باید از نگران کردن و تخریب ذهن مردم به وسیله شایعات و اظهارات دروغ و 
هراس افکِن افراد مشخص یا نامشخص در رسانه ها و فضای مجازی جلوگیری 
کند. رهبر معظم انقالب در توصیه هشتم و پایانی با اشاره به باز شدن 
پرونده های مهم و گوناگون در افکار عمومی همچون مسائل کارخانجات یا 
تصرفات غیرقانونی، تأکید کردند: سر زخم پرونده هایی که در افکار عمومی 
باز می شود نباید باز بماند. هر پرونده را تا آخر ادامه دهید و نهایی کنید. ایشان 
در پایان سخنانشان، کار قضائی را از جمله کارهای بسیار دشوار برشمردند 
و گفتند: البته اگر این کار را برای خدا و با هدایت الهی انجام دهید، اجر آن 

نیز سنگین خواهد بود. 

 امروز محور تهاجم 
دشمن نفوذ است

وزیر اسبق اطالعات گفت: ما 
با تمام دنیای استکبار در جنگ 
هزینه های  استکبار  و  بودیم 
سنگینی داده است، هرچند ما هم 
هزینه های سنگینی با شهدا و با 
تهاجم فرهنگی دادیم و اکنون نیز 
محور تهاجم دشمن، نفوذ است.  
حجت االسالم والمسلمین حیدر 
مصلحی طی سخنانی اظهار کرد: 
ما بیش از ۱7 هزار شهید ترور 
داریم. از رئیس جمهوری گرفته تا 
نخست وزیر تا مردم عادی هدف 
ترور منافقین قرار گرفتند. دشمن با 
تمام این اقدامات به نتیجه نرسیده 
است. او جنگ را آغاز کرد و ما با تمام 
دنیای استکبار در جنگ بودیم. 
استکبار هزینه های سنگینی داده، 
هرچند ما هم هزینه های سنگینی 
با شهدا و با تهاجم فرهنگی دادیم. 
دشمن،  تهاجم  محور   اکنون 

نفوذ است. 

توصیه های مهم رهبر معظم انقالب به دستگاه قضائی: 
سر زخم پرونده هایی که در افکار عمومی باز می شود نباید باز بماند

      بر رفتار ضابطین باید مراقبت و نظارت شود 

اعالم آمادگی ایران برای 
ارتقای روابط با ترکیه 

کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
در جریان دیدار از ترکیه شامگاه 
دوشنبه با رجب طیب اردوغان 
رئیس جمهور این کشور دیدار و 
در خصوص موضوعات مورد عالقه 
دو کشور به گفت وگو و تبادل نظر 
پرداخت. حسین امیرعبداللهیان در 
این دیدار با ابالغ سالم رئیس جمهور 
اسالمی ایران و همچنین تجدید 
دعوت از رئیس جمهور ترکیه برای 
سفر به کشورمان به منظور برگزاری 
نشست شورای عالی همکاری های 
دو کشور در تهران و همچنین برپایی 
نشست کمیسیون همکاری های 
فی مابین،  اقتصادی  مشترک 
آمادگی کشورمان برای ارتقای 
روابط اقتصادی و تجاری با ترکیه و 
افزایش تبادالت تجاری در سطح 
هدف گذاری شده بین دوکشور را 
مورد تصریح قرار داد. وی همچنین 
در این دیدار با تشریح آخرین 
وضعیت گفت وگو برای لغو تحریم ها، 
جدیت جمهوری اسالمی ایران برای 
رسیدن به توافقی خوب، قابل اتکا و 
پایدار، در صورت واقع بینی طرف 
آمریکایی و اجتناب از زیاده خواهی 
را دست یافتنی دانست و مورد تاکید 

قرار داد. 

امنیت پاکستان را معادل 
امنیت ایران می دانیم

ژنرال ندیم رضا رئیس کمیته 
ارتش  ستاد  روسای  مشترک 
پاکستان در راس هیات نظامی 
با حضور در ستاد فرماندهی کل 
سپاه با سردار سرلشکر پاسدار 
کل  فرمانده  سالمی  حسین 
ر و گفت وگو کرد.   سپاه دیدا
در این دیدار فرمانده کل سپاه 
منیت  ینکه ا ران با بیان ا پاسدا
جمهوری اسالمی پاکستان را 
معادل امنیت جمهوری اسالمی 
و  توسعه  بر  نیم،  می دا یران  ا
تحکیم مناسبات و همکاری ها 
در حوزه های مختلف به ویژه 
منیت  ا بیشتر  هرچه  رتقای  ا
مرزهای مشترک و مبارزه با 
تروریست ها تاکید کرد. سرلشکر 
در  ینکه  ا بر  تاکید  با  سالمی 
ر دو ملت هیچ  تاریخ ریشه دا
نشانه ای جز دوستی و برادری 
وجود ندارد گفت: عالوه بر این 
ر ما  اشتراکات قوی و ریشه دا
به عنوان جزئی از جهان اسالم 

دشمن های مشترکی داریم. 
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نگـــــره
سیگنال مصری ها به ایران : 

 به هیچ ائتالفی علیه ایران 
نمی پیوندیم

آرمان ملی: سران سیاسی و نظامی مصر 
تاکنون بارها با مشارکت کشورشان در هر 
گونه ائتالف نظامی علیه کشورهای جهان 
و منطقه از جمله ایران مخالفت کرده اند و 
اخیرا در رسانه های گروهی مصری بارها بر 
این موضوع تصریح و تاکید کرده اند. اکنون 
تارنمای خبری  العربی الجدید  در شماره 
دیروز)سه شنبه( خود به نقل از منابع آگاه 
مصری خبر داده است که یک جریان قوی 
موجود در داخل نیروهای مسلح مصر و 
موسسه امنیت ملی وابسته به دستگاه 
اطالعات عمومی این کشور اخیرا مخالفت 
کامل خود را با ایده مشارکت مصر در هر 
گونه ائتالف نظامی علیه ایران اعالم کرده 
است. منابع مزبور تاکید کردند : فرماندهان 
بلندپایه نظامی در نشست های شکل گرفته 
در درون نیروهای مسلح با صراحت اعالم 
کردند که به طور کامل مخالف مشارکت 
مصر در هر گونه رویارویی نظامی مستقیم 
با ایران هستند. این موضوع بارها در 
نشست های برگزار شده در سطح موسسه 
امنیت ملی مصر تکرار شده است. آنان 
توضیح دادند: این موضوع در درون نهادهای 
امنیتی و نظامی مصر پس از آن مطرح شد 
که موضوع تشکیل ناتو خاورمیانه ای جهت 
مقابله با ایران و تالش برخی از طرف ها 
جهت ملحق کردن مصر به آن منتشر شد. 
منابع یاد شده یکی از اهداف اصلی سفر 
دیروز رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی 
به عمان را رساندن پیام اطمینان بخش 
به ایرانیان برشمردند مبنی بر اینکه »مصر 
به هیچ وجه مایل نیست وارد رویارویی 
مستقیم با ایران شود.« این منابع مصری 
مخالفت کشورشان با مشارکت در رویارویی 
نظامی مستقیم با ایران را تنها منحصر به 
عبدالفتاح السیسی ندانسته بلکه آن را 
»نمایانگر اندیشه و نقطه نظر موجود در 
درون موسسه نظامی مصر« دانستند زیرا 
به گفته آنان »به دالیل بسیاری نیازی به 
درگیری با ایران وجود ندارد از جمله اینکه 
ایران به هیچ وجه تا کنون با مصر دشمنی 
نکرده است بلکه برعکس وجود یک توافق 
غیرعلنی میان نهادهای تشکیل دهنده 
نظام حاکم عدم تجاوز مصر به کشورهای 

جهان را تضمین می کند.« 
  رویارویی جدید در منطقه 

این دیپلمات سابق مصری خاطرنشان 
کرد : منطقه هم اکنون در آستانه رویارویی 
جدیدی قرار دارد که ممکن است در لبنان 
شکل گیرد. وی افزود : در هر گونه جنگ 
نیابتی جدید در منطقه ایران به شدت 
دشمنانش را هدف قرار خواهد داد و مصر 
به خوبی به این موضوع واقف است و بر 
همین اساس بیم آن دارد که از سوی ایران 
مورد هدف قرار گیرد زیرا اگر چنین امری 
روی دهد در آن صورت واکنش نشان 
دادن مصر کار سخت و دشواری خواهد 
بود و ممکن است ارتش مصر را در تنگنا و 
وضعیت بغرنجی قرار دهد. مجموعه ای از 
عوامل طی ۴۳ سال گذشته باعث تیرگی 
مناسبات ایران و مصر شده اند، چنان 
که برخی از این عوامل به مرور زمان از 
میزان اهمیت شان کاسته شده و مجموعه 
عوامل جدیدی جایگزین آنها شده اند و 
همین مسائل باعث ایجاد محدودیت ها 
و معذوریت هایی برای مصر جهت عادی 
سازی روابط با ایران شده است. در 
سال های اخیر ایران بارها عالقه مندی خود 
را برای گسترش روابط با مصر اعالم کرده 
و تالش داشته که سیگنال های مثبتی 
برای این کشور در راستای اجرای سیاست 
توسعه روابط با کشورهای منطقه ارسال 
تاکنون  مثبتی که  کند؛ سیگنال های 
به نتیجه مشخصی در زمینه گسترش 
روابط دیپلماتیک بین دو کشور نرسیده 
است و روابط دو کشور همچنان در سطح 
فعالیت دفتر حافظ منافع در تهران و 
قاهره باقی مانده است. بر اساس تحلیل 
برخی از کارشناسان، مصر برای عادی 
سازی روابط با ایران در سطح بین المللی 
و منطقه ای با مسائل و مشکالتی روبه رو 
است. در عرصه بین المللی نوع تعامل 
مصر با آمریکا و ارائه کمک های ساالنه از 
سوی واشنگتن به این کشور، در سطح 
منطقه ای نیز نوع تعامالت این کشور با 
اسرائیل و استفاده مصر از موقعیت سوق 
الجیشی برای گرفتن امتیازهایی از آمریکا 
و رژیم صهیونیستی به خاطر همسایگی 
با سرزمین های اشغالی و همچنین نوع 
روابط ویژه مصر با عربستان و امارات و 
دریافت  کمک های مالی قابل توجه از این 
دوکشور، مورد توجه است. واقعیت این 
است که مصر به رغم ادعایش جهت زعامت 
دنیای عرب با توجه به پیشینه تاریخی اش، 
جمعیت قابل توجهش و همچنین داشتن 
ارتشی قدرتمند، به خاطر وابستگی مالی 
به کشورهایی همچون آمریکا، عربستان و 
امارات در برخی از پرونده های منطقه ای و 
بین المللی از جمله پرونده روابط با ایران و 
یا قطر از استقالل کامل برخوردار نیست و 
عموما در هنگام تصمیم گیری به این مولفه 

توجه می کند. 

آرمان ملی-  حمید شجاعی: هر چند 
که نمایندگان مجلس تا پیش از این کامال 
مجدانه و قاطعانه پیگیر استیضاح سیدرضا 
فاطمی امین وزیر صمت بودند اما روند امور طی 
روزهای گذشته به نحوی پیش رفت که با وجود 
اعالم وصول قریب الوقوع استیضاح وزیر؛ مسیر 
استیضاح تغییر کرد و به عبارتی فاطمی امین 
از زیر تیغ استیضاح مجلس گذشت. ماجرا از این 
قرار است که چندی پیش طبق اعالم سخنگوی 
دولت؛ دولت با تشکیل وزارتخانه جدید بازرگانی 
موافقت کرد و الیحه آن را به مجلس فرستاد که 
مجلس نیز با این الیحه دولت موافقت  کرد و قرار 
شد تا طی چند وقت آینده وزارت بازرگانی نیز 
تشکیل و به جمع وزارتخانه های زیر مجموعه 
دولت اضافه شود.  در همین راستا بود که در 
اثنای تشکیل وزارت بازرگانی صحبت های جدی 
از استیضاح وزیر صمت به میان آمد که در این 
خصوص نیز به رغم تالش نمایندگان اما البی های 
دولت و مجلس باعث شد تا این استیضاح به دلیل 
آنچه خریدن زمان برای دولت در جهت ارائه 
الیحه تفکیک وزارت صمت از آن یاد می آید؛ 
استیضاح فاطمی امین معلق شود و فعال همه 
چیز مسکوت باقی بماند. هر چند که مشخص 
نیست دلیل بهارستان نشینان برای پس گرفتن 
امضاهای استیضاح چه بوده است و به چه امیدی 
به دولت مهلت دوماهه ای داده اند تا شرایط برای 
تفکیک وزارتخانه ها مهیا شود. پرسش اصلی 
این است که با تفکیک وزارت صمت و تشکیل 
دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی مباحثی 
چون افزایش لجام گسیخته قیمت ها، گرانی، 
معیشت مردم و مباحث مربوط به خودرو حل و 
فصل خواهد شد و آنچه تا کنون از عملکرد وزیر 
مربوطه شاهد بودیم با یک تفکیک از بین خواهد 
رفت؟ مساله دیگر این است که طبق گفته ها قرار 
است که با تشکیل وزارت بازرگانی دولت ۲ وزیر 
برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی کند و حال 
این نکته پیش می آید که در این صورت آیا دولت 
بازهم فاطمی امین را به عنوان وزیر معرفی خواهد 
کرد یا شخص دیگری برای پست وزارت صنایع 
به مجلس معرفی خواهد شد؟ حال با این تفاسیر 
به نظر می رسد که اگر فاطمی امین مجددا به 
مجلس برای اخذ رأی اعتماد معرفی شود با توجه 
به رویکرد نمایندگان رأی آوری چندانی نخواهد 
داشت و به همین دلیل نیز دولت شاید وی را 

مجددا به بهارستان معرفی کند. حال باید دید که 
دولت در فرصت دوماهه پیش رو چه زمانی طرح 
تفکیکی وزارت صمت و۲ وزیر خود را به مجلس 

معرفی خواهد کرد. 
 تعویق استیضاح

رئیس مجلس از درخواست رئیس جمهور 
جهت ارائه الیحه تفکیک وزارت صمت خبر داد 
و اظهار داشت: با توجه به اینکه طرح استیضاح 
در راستای اصالح امور و پیشرفت کار است، 
بهتر است این فرصت را برای اصالح اصولی 
ساختار به دولت بدهیم. محمد باقر قالیباف در 
نشست علنی روز گذشته مجلس درخصوص روند 
پیگیری استیضاح وزیر صمت از سوی تعدادی 
از نمایندگان گفت: این وزارتخانه مشکالت 
ساختاری و مدیریتی دارد که باید مورد توجه قرار 
بگیرد؛ مجلس تشخیص داد به نقطه ای رسیدیم 
که باید استیضاح انجام شود و امروز نیز از جهت 
قانونی، پایان زمان استیضاح است که همچنان 
هفده نماینده در لیست استیضاح قرار دارند؛ 
وقتی ده نفر درخواست استیضاح داشته باشند، 
استیضاح قابل وصول در صحن است. رئیس قوه 
مقننه تصریح کرد: چون مجلس قصد اصالح امور 
را دارد، در این زمینه با رئیس جمهور، معاون اول 
و وزیر صمت طی سه روز گذشته صحبت شد و 
بحث ساختاری مورد بحث قرار گرفت. موضوعی 
که پیش از عید نیز با رئیس جمهور مطرح شد 
و دولت نیز خودش در این راستا دغدغه دارد. 
رئیس جمهور در آخرین صحبت با هم عنوان 
کرد به این نتیجه رسیده اند که در خصوص 
این وزارتخانه باید حتما تجدیدنظر شده و به 

دو وزارتخانه تبدیل و نهایتاً دو وزیر به مجلس 
معرفی شود تا اصالح ساختاری به صورت اصولی 
صورت گیرد؛ بنابراین، این موضوع از طریق الیحه 
به سرعت به مجلس داده خواهد شد. بنابراین از 
نمایندگان درخواست دارم چون دولت تصمیم 
به اقدام دارد و با الیحه به دنبال اصالح هستند، 
فرصت دو ماهه به دولت بدهیم و مطمئنیم که 
این کار انجام می شود. لذا رئیس مجلس با این 
توضیحات استیضاح سیدرضا فاطمی امین وزیر 

صنعت، معدن و تجارت را اعالم وصول نکرد. 
 واکنش نمایندگان

پس از عدم وصول استیضاح وزیر صمت و 
مهلت دو ماهه مجلس به دولت برای ارائه الیحه 
تفکیک وزارت صمت عمال تالش نمایندگان 
برای استیضاح فاطمی امین ناکام ماند اما به 
نظر می رسد این پایان داستان نباشد. چرا که 
احتمال می رود دولت در تفکیک وزارتخانه ها باز 
هم بخواهد وزیر فعلی را دوباره به عنوان گزینه 
پیشنهادی به مجلس معرفی کند. آن زمان است 
که باید منتظر واکنش نمایندگان باشیم. در 
همین راستا نیز برخی نمایندگان مجلس به اظهار 
نظر پرداخته و واکنش نشان داده اند. سیدکریم 
حسینی نماینده اهواز گفت: دولت تصمیم گرفته 
است که از مجلس یک مهلت دو ماهه اخذ کرده 
و در این مدت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
را به دو وزارتخانه تفکیک کند و در اینصورت 
دو وزیر جداگانه برای آن ها معرفی می کند. اگر 
بعد از تفکیک وزارتخانه صمت تصمیم دولت 
بر معرفی آقای فاطمی امین به عنوان وزیر یکی 
از وزرای دو وزارتخانه تازه تأسیس باشد، باید 

مجدد از نمایندگان مجلس رأی اعتماد دریافت 
کمیسیون  نایب رئیس  بدری؛  صدیف  کند. 
عمران مجلس نیز بیان کرد: آقای رئیس جمهور 
می توانند مجدد آقای فاطمی امین را معرفی کنند 
اما ایشان باید دوباره از مجلس رأی اعتماد بگیرد 
دلیل موافقت استیضاح کنندگان با این پیشنهاد 
این است که ما امکان عدم رأی مجدد به ایشان را 
داریم البته پیشنهاد ما به آقای دکتر رئیسی این 

است که فرد جدیدی را معرفی کنند. 
  ایستادگی با محور استیضاح

به نظر می رسد که وزیر صمت از دم تیغ 
اما  گریخت  مجلس  نمایندگان  استیضاح 
بهارستان نشینان همچنان رویکرد استیضاح 
محورانه خود را در قبال دیگر وزرا ادامه می دهند 
و گویا قرار است این مساله را با در دستور کار قرار 
دادن استیضاح وزیر راه و وزیر نفت ادامه دهند. 
در این راستا در حالیکه نمایندگان روز گذشته 
در صحن علنی استماع گزارش میعاد صالحی 
مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران را در دستور کار داشتند، پس از ارائه 
گزارش وی گروهی از نمایندگان درخواست 
استیضاح رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی 
را با بیست امضا در سامانه نمایندگان بارگذاری 
کردند. شنیده می شود که این استیضاح در 
واکنش به گزارش سید میعاد صالحی در مورد 
حادثه قطار تبریز مشهد مطرح می شود و 
نمایندگان خواستار برکناری صالحی هستند. از 
سوی دیگر شنیده می شود که برخی نمایندگان 
درصدد برقراری شرایط استیضاح جواد اوجی 
وزیر نفت هستند. مالک شریعتی نماینده تهران 
در این خصوص در توئیتی نوشت: »برای حل 
مشکالت اقتصادی به مجموعه دولت اعتماد 
داریم و فرصت کافی هم می دهیم ؛ اما خط 
گرفتن از بانیان وضع موجود خط قرمز ماست. 
استیضاح آقای اوجی وزیر نفت را پس از بررسی 
بودجه ثبت خواهم کرد.« این در حالی است که 
فریدون عباسی دوانی، رئیس کمیسیون انرژی 
مجلس در همین باره می گوید: »من نمی دانم 
انتقاد نمایندگان به وزیر چیست؛ اما دلیلی برای 
انجام این عمل نداریم و بهتر است نمایندگان 
هم با یکدیگر شکاف نداشته باشند.« به نظر 
می رسد که فصل رویارویی نمایندگان و وزرا از 
راه رسیده و باید دید چگونه تعاملی میان پاستور 

و بهارستان شکل خواهد گرفت. 

آرمان ملی : مذاکرات احیای برجام بار دیگر از سر گرفته شد 
و چشم ها به نتایج جلسات دوحه قطر است. یکی از موضوعات 
مهم را باید گفت وگوی غیر مستقیم ایران و آمریکا دانست که 
در همین راستا »رابرت مالی« نماینده آمریکا در امور ایران روز 
دوشنبه برای از سرگیری مذاکرات غیرمستقیم رفع تحریم ها 
علیه ایران راهی دوحه، پایتخت قطر شد. علی باقری معاون 
سیاسی وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران پیش از 
ظهر دیروز برای شرکت در مذاکرات به منظور رفع تحریم ها در 
رأس هیاتی وارد دوحه پایتخت قطر شد. وزارت خارجه قطر با 
صدور بیانیه ای در خصوص مذاکرات رفع تحریم ها در دوحه 
گفت امیدوار است این گفت وگوها به نتایج مثبتی منتهی شود. 
در این بیانیه آمده است که قطر از مذاکرات غیرمستقیم ایران 
و آمریکا در دوحه برای احیای توافق هسته ای استقبال می کند 
و امیدوار است مذاکرات دوحه موجب توسعه امنیت و ثبات در 
منطقه شود. وزارت خارجه قطر همچنین تأکید کرد: »آمادگی 
کامل داریم تا فضای مناسب برای همه طرف ها در راستای 
موفقیت آمیز بودن گفت وگوهای میان ایران و ایاالت متحده 

آمریکا  را فراهم  آوریم.«
 معنی پیام های دو طرف

پیام هایی که از سوی طرف آمریکایی مخابره می شود، نشانی 
از بی میلی آنها به مذاکره ندارد چنانکه خبرنگار شبکه سی ان ان 
آمریکا روز دوشنبه به وقت محلی به نقل از یک سخنگوی وزارت 
خارجه کشورش درباره مذاکرات رفع تحریم ها در دوحه قطر 

نوشت که وزارت خارجه تایید کرد این هفته میان ایران و آمریکا 
در دوحه قطر مذاکرات غیرمستقیم خواهد بود. یک سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا گفت که رابرت مالی فرستاده ویژه آمریکا 
در امور ایران در دوحه با وزیر امور خارجه قطر دیدار خواهد 
کرد. این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اضافه کرد: اتحادیه 
اروپا این مذاکرات را پیش برده و پیام ها میان ایران و آمریکا را 
منتقل خواهد کرد. »جیک سالیوان« مشاور امنیت ملی آمریکا 
گفت که توافق برای احیای برجام روی میز و قابل دسترسی 
است. وی که در کنفرانسی خبری صحبت می کرد، گفت که 
توافق در حال حاضر در دسترس است و قبول یا رد آن به 
تصمیم ایران بستگی دارد. سالیوان افزود که معتقدیم بازگشت 
متقابل ایران و آمریکا به تعهدات برجامی، در راستای منافع 
آمریکا و هم پیمانان آن است. وی با تکرار برخی ادعاها درباره 
ماهیت برنامه هسته ای ایران، گفت که موضع واشنگتن کامال 
صریح بوده و مدت هاست که مصمم هستیم مانع دستیابی ایران 
به سالح هسته ای شویم؛ به اعتقاد واشنگتن، توافق دیپلماتیک 

بهترین راه برای تحقق این امر است. به نظر می رسد طرف 
ایرانی هم چندان مخالف مذاکره با هدف برجام نیست چنانکه 
سخنگوی وزارت خارجه ایران می گوید: »این مذاکرات در 

اختالفی مورد ابعاد هسته ای نیست بلکه در مورد بخش های 
است که در ارتباط با رفع تحریم ها باقی 

مانده است بنابراین هیچ چیزی به 
توافقات انجام شده در وین افزوده 
نمی شود و باید گفت چیزی به 
مذکرات وین افزوده نمی شود 
و چیزی هم کاسته نمی شود. 

این مذاکرات غیرمستقیم است و 
من باید به شما عرض کنم اکنون 
توپ در زمین واشنگتن است و 

اگر آمریکایی ها با پاسخ مناسب 
حضور پیدا کنند 

به  نیم  می توا

سمت توافق نهایی حرکت کنیم. آقای امیرعبداللهیان هم 
اشاره کرد، آقای بورل که در اینجا بود در نقش تسهیل گیری 
است. آنچه بین ما و طرف مقابل انجام می شود موضوعات 
محتوایی است. این گفت وگوها در ادامه فرمتی است که در 
وین بود یعنی به صورت غیرمستقیم انجام خواهد شد و صرفا 
در خصوص موضوعات اختالفی است که در آخرین جلسه وین 
باقی  مانده خواهد بود. امیدواریم نتایج را مثبت ببینیم. توپ 
در زمین واشنگتن است، با پاسخ اگر بیاید مطمئن باشید که به 

سرعت می شود این کار را انجام داد. 
 مذاکره می شود

فارغ از مسئوالن ذی ربط باید به نظرات کارشناسان هم توجه 
داشت، مانند حشمت ا... فالحت پیشه رئیس سابق کمیسیون 
امنیت ملی مجلس که می گوید: »ایران و آمریکا به صورت 
مستقیم گفت وگو نخواهند کرد بلکه من و تیم من به عنوان 
هماهنگ کننده گفت وگوها را تسهیل خواهیم کرد.« او گفت: 
»یک تصمیم سیاسی بین ایران و آمریکا می تواند وضعیت را 
تغییر دهد، در این زمینه دستیابی به یک راه حل میانه که 
بتواند حد مقدورات دو طرف را محقق سازد، می تواند باعث 
کنترل عوامل آشوب زا از رژیم صهیونیستی شود، از سویی در 
حال حاضر آمریکا و آژانس نیز از تند شدن فضا به نظر می رسد 
غافلگیر شدند و انتظار چنین وضعیتی را نداشتند.« حسین 
مرعشی دبیرکل حزب سازندگی هم پیش بینی 
می کند » ایران و آمریکا توافق می کنند.«

حسین مرعشی:  ایران و آمریکا توافق می کنند

توپ در زمین گفت وگو
   آمریکا: توافق برای احیای برجام روی میز و قابل دسترسی است 

»آرمان ملی« تعویق استیضاح وزیر صمت را بررسی می کند

گریز از تیررس نمایندگان با الیحه تفکیکی دولت
     محمدباقر قالیباف: با رئیس جمهور صحبت کردیم 2 وزیر به مجلس معرفی می شود

الهه کوالیی: 
حضور ایران در مذاکره با قدرت های 

جهانی می تواند راهگشای رونق 
اقتصادی باشد

آرمان ملی: یک تحلیلگر مسائل بین الملل در 
خصوص لزوم تعامل ایران با جامعه بین الملل گفت: 
کشور ما به بازسازی و بهسازی روابط با جامعه جهانی 
نیاز دارد. از این رو، تنظیم روابط هوشیارانه و سنجیده 
با اقتصاد جهانی برای همه کشورها، از جمله کشور 
ما از اهمیتی باال برخوردار است. به ویژه که اقتصاد 
کشور ما در سال های اخیر، در پی سیاست فشار 
حداکثری ترامپ و فشارهای گوناگون پیش و پس 
از آن از سوی دولت آمریکا، با دشواری هایی روبه رو 
بوده است. الهه کوالیی اظهار داشت:  این شرایط با 
اجرای سیاست »شوک درمانی« در اقتصاد ایران،  
گرانی های غیرقابل تحملی را ایجاد کرده است.  این 
استاد دانشگاه ادامه داد: بی تردید بهبود و بهسازی 
روابط ایران در سطح منطقه و جهان می تواند به 
ایجاد امید و چشم اندازهای بهتر کمک کند. هرچند 
این مسیر بسیار دشوار، ولی ضرورتی است که باید 
به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. تحوالت جهانی 
و منطقه ای و آثار آن بر زندگی روزمره مردم ایران، 
باید در عمل، به اجرای سیاست های مناسب در پرتو 
آشتی با منطقه و جهان بینجامد،. وی با اشاره به منافع 
کشورهای مذاکره کننده، بیان کرد: بسیار روشن است 
که قدرت های جهانی با توجه به نقش و نفوذ ایران، در 
پی آن هستند که از فرصت مذاکرات در مورد برنامه 
هسته ای ایران بیش ترین سود را ببرند. میز مذاکره در 
همه موقعیت های مشابه، عرصه ای برای چانه زنی و به 
دست آوردن منافع بیشتر است. این قاعده ای است 
که همه کشورهای جهان در شرایط مشابه، برای به 
دست آوردن سهم بیشتری از منافع برای خود تالش 
می کنند. این عرصه ای نیست که کشوری از منافع 
خود کوتاه بیاید و چشم پوشی کند. این قاعده در 
مورد همه کشورهای جهان، از بزرگ تا کوچک حاکم 
است. بنابراین روسیه مانند آمریکا و چین در پی آن 
است که از روند مذاکرات زنده 
کردن توافق ایران با قدرت های 
جهانی سهم بیشتری به دست 
آورد. این همان کاری است 
که انگلیس و آلمان هم انجام 
می دهند. کوالیی تصریح کرد: 
حضور ایران در روند مذاکره 
و  جهانی  قدرت های  با 
منطقه ای  اعتمادسازی 
می تواند  بین المللی،  و 
راهگشای آرامش و رونق 
و  اقتصادی در کشور 
ایجاد امنیت الزم برای 
کار  و  کسب  فضای 

باشد.

 

 

 استیضاح به سمت
 چهره های میانه رو است 

 فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ 
شایعه است

نماینده پیشین مجلس درباره استعفای وزیر کار و تغییر و تحوالتی که گفته در روزهای آتی در کابینه 
رخ خواهد داد، گفت: آقای رئیسی و مشی و مرام ایشان را می شناسیم، ایشان برآیند یک بخشی از مجموعه  
جریانات اصولگراست. احمد شیرزاد ادامه داد: امروز اتفاقاتی در مجلس رخ داده است که نشان می دهد کدام 
جریان بیشترین سیطره را دارد، افزود: هنگامی که به عملکرد مجلس نگاه می کنیم، خواهیم دید سمت و 

سوی استیضاح هم به سمت چهره های میانه رو کابینه مانند فاطمی امین است تا تندورها.

وزیر ارتباطات در واکنش به طرح برخی اخبار در فضای مجازی در خصوص فیلتر اینستاگرام و 
واتساپ گفت: این موضوع تنها یک شایعه است و هیچ تصمیمی در هیچ بخشی از کشور در این مورد 
اتخاذ نشده است. عیسی زارع پور تاکید کرد: اطالع ندارم، چرا این مباحث و شایعات در کشور مطرح 
می شود زیرا تنها نگرانی مردم را در پی دارد.  زارع پور همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون نگرانی 
ایثارگران شرکت مخابرات برای بحث اجرای قانون تبدیل وضعیت اظهار کرد: تصمیم گیری در این 
حوزه با وزارت ارتباطات نیست زیرا تنها ۲۰درصد سهام شرکت مخابرات در اختیار این وزارتخانه قرار 

دارد و بنابراین تصمیم گیر اصلی، سهامدار عمده آن است. 
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آرمان ملی - المیرابابایی: به دنبال جنگ روسیه و اوکراین، 
توافق آمریکا و اتحادیــه اروپا برای منزوی کردن روســیه رنگ 
جدی تری به خود گرفت. دراین راســتا بزرگ ترین بلوک تجاری 
جهان تصمیم گرفت که تا پایان ســال ۲۰۲۲ بالغ بر 9۰ درصد 
واردات نفت روســیه را قطع کند که این امر منجر به این شد که 
مسکو و تهران به عنوان دوصادرکننده نفت و گاز تحت تحریم بر سر 
خریداران مشابه با یکدیگر رقابت را آغاز کنند. دراین میان روس ها 
سعی بر این داشتند که با عرضه ارزان تر برای خود مزیت رقابتی 
ایجاد کنند که البته تالش آنها تا حدی موفقیت آمیز بود و توانستند 
در مدت زمان کوتاهی برخی از مشتریان سنتی ایران مانند چین و 
هند را قبضه کنند، مساله ای که به عقیده کارشناسان از زمان آغاز 
حمله روسیه به اوکراین در فوریه، به موازات افزایش صادرات روسیه 
به چین، صادرات نفت خام ایران به چین کاهش داشته است. این 
درحالی است که با عزم جدی اتحادیه اروپا برای تحریم نفت روسیه، 
چراغ سبز آمریکا و اروپا برای خرید نفت از ایران روشن شده است.  
به همین دلیل بود که جرقه جدیدی به روند مذاکرات برجام زده 
شد و پس از ســفر اخیر جوزپ بورل، مســئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا به ایران، مســیر مذاکرات ایران و آمریکا تغییر کرد 
و اکنون با میانجی گری قطر قرار است بن بست مذاکرات برطرف 
شود. از سوی دیگر به باور برخی از کارشناسان آمریکا درکنار متحد 
راهبردی خود یعنی اتحادیه اروپا علیه روسیه ایستادگی می کند 
و برای تنبیه های تحریمی علیه روس ها هم داستان می شوند اما 
مشکل آنجاست که اروپا به شــدت به منابع انرژی فسیلی روسیه 
نیازمند است و در این شرایط که اروپا به تازگی بحران های اقتصادی 
سال های قبل را پشت سر گذاشته و هنوز عوارضی از آن ریاضت های 
اقتصادی همراه با خود دارد شرایط پیش آمده جدید به شدت برای 
اروپایی ها نگران کننده است و دست یاری به سوی همراهی ایران 

دراز کرده اند تا خالء های پیش آمده را جبران کنند. 
 فرصت طالیی ایران برای جبران خأل نفت اروپا

محمدعلی خطیبی نماینده ســابق ایران در اوپک درخصوص 
مذاکره جدید ایــران و آمریکا در دوحه به آرمــان ملی گفت: اگر 
تحریم ها برداشته شود مشتریان سنتی نفت ایران به خصوص هند 
و چین می توانند بدون دغدغه با ایران قرارداد ببندند باید دید فقط 
تحریم های فروش برداشته می شــود یا به صورت کلی تحریم ها 
برداشته می شود در این صورت ایران می تواند صادرات نفت خود را 
از سر بگیرد و مشتریان سنتی ما در آسیا و اروپا می توانند به روال 
قبل از تحریم ها بازگردند که این امر تاثیر خوبی در افزایش درآمد 

ارزی ایران خواهد داشــت.  خطیبی بیان کرد: طبیعی است که 
درحال حاضر به دلیل وجود تحریم ها مشتریان سنتی نفت ایران 
نمی توانند از ایران نفت بخرند چرا که ترس جریمه شدن از سوی 
آمریکا را دارند اما با برداشته شدن تحریم ها بسیاری از مشتریان 
سنتی و شــرکت های اروپایی به ایران مراجعه می کنند و از آنجا 
که اتحادیه اروپا اخیرا تصویب کرده که تا پایان ســال 9۰ درصد 
نفت روسیه در اروپا را جایگزین خواهد کرد لذا روسیه تالش دارد 
که به جای اروپا به بازارهای آســیایی روی آورد که اینجا فرصت 
طالیی برای ایران فراهم می شــود و ما قادر خواهیم بود که حتی 
به همان نسبتی که قبل از تحریم ها به اروپا نفت صادر می کردیم 
چه بسا بیشتر صادرات داشته باشیم. او درادامه گفت: بازارهای رو 
به رشد جهانی چین و هند هســتند که روسیه تالش دارد به این 
دوکشور صادرات داشته باشد و این بازار برای ایران رقابتی است اما 
با خروج روســیه از بازارهای اروپایی این فرصت برای ایران فراهم 
اســت که خالء بازارهای اروپایی را جبران کند به طوریکه  روسیه 
۴ تا 6 میلیون بشکه در روز به اروپا صادر می کرد که از این میزان 
ایران می تواند یک میلیون بشکه در روز را تامین کند و نزدیک به 
۵۰۰ هزار بشکه نیز ونزوئال تامین کند که اتفاقا تحریم های ونزوئال 
هم درحال فروریختن است و با تامین نفت از این دو کشور باز هم 
جوابگوی مابقی نیاز نفت اروپا نخواهد بــود.  خطیبی بیان کرد: 
درحال حاضر نفت ایران صادر می شود اما مقدار آن درحد پتانسیل 
ما نیست و می توانیم این پتانسیل را افزایش داده و صادرات به اروپا 

را داشته باشیم. 
 چین معامله نفتی با کدام کشور را ترجیح می دهد؟

اسفندیار باتمانقلیج موســس و مدیرعامل بنیاد بورس و بازار 
دراین خصوص معتقد اســت : تحریم جدید اتحادیه اروپا بر نفت 
روسیه رقابت بین روسیه و ایران در بازار نفت چین را تشدید خواهد 

کرد وتامین کنندگان روسی در حال حاضر ۳۰ درصد تخفیف در 
قیمت های معیار به خریداران ارائه می دهند که تخفیفی بســیار 
بیشتر از آنچه ایران در ســال های اخیر به خریداران چینی ارائه 
کرده است. روســیه و ایران برای کســب و کار تعداد محدودی از 
پاالیشــگاه های چینی که مایل به فرآوری نفت »تحریم شــده« 
هســتند، رقابت خواهند کرد همچنین در حــال حاضر برخی از 
پاالیشگاه های چینی به دلیل تخفیف های جذاب نفت ایران را با 
نفت روســیه جایگزین می کنند. تاکنون، داده های گمرک نشان 
دهنده تغییر چشــمگیر واردات از ایران نیســت . طبق گزارش 
آژانس بین المللی انرژی، حدود 6۰ درصد از صادرات نفت روسیه 
به اروپای OECD و ۲۰ درصد دیگر به چین می رسد در حالی که 
برخی از مشتریان، مانند هند، ممکن است بشکه های روسیه را وارد 
کنند که در غیر این صورت به اروپا می رفت و واقعیت های سیاسی 
و اقتصادی روسیه را ملزم می کند که نفت بیشتری را به بازار چین 
وارد کند.  این تحلیلگر در ادامــه گفت: ایران در اینجا چند گزینه 
دارد. اول، می تواند تالش کند و با روسیه درباره توافقی مذاکره و 
موافقت کند که در مورد قیمت گذاری بشکه های تحریم شده خود 
برای چین، در مسابقه ای بی انتها شرکت نکند. ایران حتی ممکن 
است بتواند به عنوان یک واسطه در صادرات انرژی روسیه به چین، 
واردات محصوالت پاالیش شــده از سراسر دریای خزر و صادرات 
نفت خام به چین به عنوان بخشــی از یک قرارداد سوآپ، نقشی 
ایفا کند. گزینه دوم این اســت که ایران تالش کند تا با برداشتن 
گام های قاطع بــرای بازگرداندن توافق هســته ای، خود را از این 
مخمصه خارج کند. انجام این کار منجر به رفع تحریم های ثانویه 
ایاالت متحده بر نفت ایران می شود و امکان ازسرگیری صادرات به 
خریداران اروپایی را دقیقاً در زمانی که این خریداران بیشتر به آن 
نیاز دارند اما این اقدام همچنین ممکن است فوریت بیشتری برای 
تهران برای دستیابی به توافق با قدرت های جهانی جهت احیای 
توافق هسته ای ۲۰۱۵ فراهم کند. این توافق تحریم ها را لغو، و راه 
نفت ایران را به روی بازار جهانی باز می کند و این اتفاقات در حالی 
رخ می دهد که دولت بایدن ممکن است بیش از هر زمان دیگری 
به نفت ایران نیاز داشته باشــد زیرا تالش می کند تولیدکنندگان 
نفت را متقاعد کند که تولید خود را برای کاهش قیمت ها افزایش 
دهند این درحالی است که بایدن در حال حاضر یک شاخه زیتون 
به ونزوئال داده و تحریم ها را کاهش داده است و ظاهراً برای تشویق 
گفت وگوهای مخالفان، و به زودی به دو شرکت انرژی اروپایی اجازه 

می دهد تا نفت ونزوئال را به اروپا ارسال کنند. 

بنگــــاه هــا
از سوی بانک تجارت رقم خورد

انعقاد تفاهم نامه با تعاونی های 
تامین نیاز صنایع پتروشیمی

آرمان ملی: تفاهم نامه بانــک تجارت و 
اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع 
پایین دستی پتروشــیمی با موضوع گسترش 
همکاری هــای متقابل بین بانــک، اتحادیه، 
تعاونی های زیرمجموعه و اعضای آنها منعقد 
شد.  بر اساس این گزارش، اخالقی فیض آثار 
مدیرعامل بانک تجارت گفت: با توجه به مفاد 
مندرج در تفاهم نامه، گسترش همکاری های 
چندجانبه قرار بر این اســت که در راســتای 
کاهش مشکالت و توسعه فعالیت های صنایع 
پایین دستی پتروشیمی تالش و برنامه ریزی 
صورت پذیرد. بنابراین پس از اجرا، امکان تغییر 
در جزئیات وجود خواهد داشــت.  همچنین 
دور، رئیــس هیات مدیره اتحادیه سراســری 
تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دســتی 
پتروشیمی ضمن ابراز خرســندی از افزایش 
سطح تعامل با بانک تجارت گفت: امضای این 
تفاهم نامــه، فصل جدیــدی در روابط بانک و 
تعاونی ها بوده و گســترش همکاری ها با بانک 

تجارت جزو اولویت های ما خواهد بود. 
 

معاون مدیرعامل بانک مسکن خبر داد
 راه اندازی سامانه
 سفته الکترونیکی

آرمان ملی: ساســان شــیردل بنا گفت: با 
توجه به اینکه در حال حاضر بسیاری از خدمات 
شــبکه بانکی عالوه بر ارائه حضوری به صورت 
غیرحضوری و الکترونیکی نیز در حال انجام است، 
مدیریت اوراق بهاداری همچون سفته و برات نیز 
به سمت الکترونیکی شدن در حال حرکت است 
که گام اول این اقدام در بانک مسکن راه اندازی 
ســامانه »ســفته الکترونیکی« اســت.  عضو 
هیات عامل بانک مســکن درباره مزایای صدور 
ســفته الکترونیکی گفت: افزایش امنیت، عدم 
انکارپذیری ذی نفعان و کاهش جرم، اختصاص 
شناســه یکتا و در اختیار قــرار دادن اطالعات 
تکمیلی ســفته به ذی نفعان در پلتفرم مربوطه، 
یکپارچگی ســند از طریق پلتفرم موردبررسی، 
کاهش هزینه ها، مطابقت با قواعد قانون تجارت 
و ســایر قوانین در چرخه حیات ســفته، امکان 
رصد سفته با هدف مبارزه با پولشویی، از جمله 
مزایای صدور سفته الکترونیکی است.  شیردل 
درباره نحــوه دریافت گواهی نامــه دیجیتال در 
بانک مسکن برای دریافت ســفته الکترونیکی 
اظهار داشــت: یکی از الزامات مرتبط با صدور، 
ظهرنویسی و یا ضمانت ســفته دریافت گواهی 
امضای دیجیتال است که به دو روش »مراجعه 
حضوری بــه دفاتر پیشــخوان دولت« و »روش 
غیرحضوری دریافت گواهــی« امکان دریافت 

گواهی امضای دیجیتال وجود دارد. 

بـــازار سرمایـــه
 به رغم رشد 10 هزار واحدی

 شاخص مطرح شد؛ 
تداوم حرکت در رنج خنثی

آرمان ملی: روز گذشــته بازار سرمایه به 
روند صعودی خود ادامه داد و شــاخص کل با 
رشــد بیش از ۱۰ هزار واحــدی در کانال یک 
میلیون و ۵۱۴ هزار واحدی قرار گرفت در این 
رابطه اگرچه به نظر می رسد بازار سرمایه تحت 
تاثیر سیگنال های مثبت از دوحه با رشد مواجه 
شده است اما به اعتقاد کارشناسان بازار بیش 
از هر زمانی دســتخوش عوامل بیرونی به ویژه 
قیمت گذاری دســتوری در نرخ دالر صادراتی 
قرار گرفتــه و قطعی مکرر برق نیــز تولیدات 
شرکت های بورســی را تحت الشعاع قرار داده 
است بنابراین احتماال بازار با مقابله سهام های 
صادرات محور و داخلی بــه ویژه خودرویی ها 
در رنج خنثی به فعالیت بپردازد.  بر اساس این 
گزارش در معامالت دیروز بازار سرمایه بیش از 
هشت میلیارد و 9۵۰ میلیون سهم، حق تقدم و 
اوراق بهادار را به ارزش 8۰ هزار و ۳۲۲ میلیارد 
ریال معامله شد و شاخص کل با ۱۰ هزار و ۳6۰ 
 واحد افزایش در ارتفاع یک  میلیون و ۵۱۴  هزار 
واحدی قرار گرفت، همچنین شاخص هم وزن 
با سه هزارو 797 واحد افزایش به ۴۲۱ هزار و 
9۲ واحد و شاخص قیمت با ۲ هزار و ۳۱9 واحد 
رشــد به ۲۵7 هزار و ۱87 واحد رسید.  بر این 
اساس در معامالت دیروز نمادهای، پتروشیمی 
نوری )نوری( با 8۵9 واحد، پتروشیمی نوری 
)نوری( با 8۱7 واحد، پاالیش نفت بندرعباس 
)شبندر( با 6۴6 واحد، شرکت سرمایه گذاری 
تامیــن اجتماعی )شســتا( بــا ۵79 واحد، 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران )حکشتی( 
با ۵67 واحد، پتروشیمی پردیس )شپدیس( با 
۴۲6 واحد و بانک ملت )وبملت( با ۳78 واحد 
اثر گذاری مثبت بر شاخص داشتند و در مقابل 
نمادهای در مقابل پتروشیمی پارس )پارس( 
با ۱۵6 واحد، شــرکت ارتباطات ســیار ایران 
)همراه( با 8۳ واحد، گــروه مپنا )رمپنا( با 6۰ 
واحد، تامین سرمایه ملت )تملت( با ۴۰ واحد و 
انتقال داده های آسیاتک )آسیاتک( با ۳8 واحد 
تاثیر منفی بر شاخص بورس داشتند. از سوی 
دیگر در بازار فرابورس نیز روز گذشته وضعیت 
افزایشــی حاکم بود به طوری که  در این بازار ۲ 
میلیارد و 9۵۲ میلیون برگه سهم و اوراق مالی 
به ارزش ۳۳ هزار و 6۱۰ میلیارد ریال در بیش از 
۲۱9 هزار و ۴79 نوبت داد و ستد شد و شاخص 
این بازار با بیش از 87 واحد افزایش به کانال ۲۰ 

هزار و ۴۳8 واحد رسید.  

خودروارزسکه و طالبــازار

204.000.000سایپا 330.000.000111سمند LX----دالر آمریکا14.535.000سکه امامی
187.000.000تیبا407.000.000دنا----یورو13.553.000سکه بهار آزادی

20۶.000.000ساینا325.000.000پژو پارس 37.470TU5پوند انگلیس8.050.000نیم سکه
20۶.000.000کوییک 304.000.000Rپژو 20۶ تیپ 2----درهم امارات5.000.000ربع سکه

340.000.000وانت زامیاد )آپشنال(301.000.000رانا پالس1870لیر ترکیه29.500.000سکه گرمی
3۶9.000.000شاهین4۶0.000.000تارا دستی23.700دالر کانادا1.3۶1.000هر گرم طالی 18 عیار

قیمت در بازار آزاد )به تومان( بازار

نیـــم نگـــاه
تذکر وزیر راه و شهرسازی به مدیرعامل راه آهن نشان داد؛ 

 تصمیمات یک شبه قطارها را
 نوسازی نمی کند

آرمان ملی: با گذشــت چند روز از حادثه خــروج از ریل قطار 
مشــهد – یزد مدیرعامل راه آهن در بخشــنامه ای به شرکت های 
مســافری ریلی اعالم کرد فعالیت واگن های مسافری با عمر بیش 
از ۴۰ سال برای حفاظت از جان مسافران ممنوع بوده و در صورتی 
امکان تردد وجود دارد که واگن ها تعمیرات اساسی شده باشند. اعالم 
این خبر با واکنش شرکت ها مواجه شــد موضوعی که باواکنش به 
موقع وزیر راه و شهرسازی مواجه شد و رستم قاسمی در تذکری در 
صفحه توییتری خود خطاب به میعاد صالحی تاکید کرد به جای پاک 
کردن صورت مساله به فکر رفع مشکالت با همکاری شرکت ها باشد، 
چراکه تبعات این تصمیم در قالب تعدیل نیروی کارکنان شرکت ها 
نمود یافته اســت موضوعی که به اعتقاد کارشناسان عدم پوشش 
دهی هزینه های شرکت های ریلی به واسطه رویکرد دولت برای رفاه 
حال مسافران و عدم افزایش قیمت باعث شده تا اکثر این شرکت ها 
با مشــکل نقدینگی مواجه شوند و از ســوی دیگر حذف یارانه های 
حمایتی دولت نیز مزیدی بر علت شده تا تعمیرات و نوسازی ناوگان 
در اولویت قرار نگیرد.  در این رابطه محسن پورسیدآقایی، مدیرعامل 
اسبق شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران گفت: واقعیت این است 
که اقتصاد بخش مســافری اقتصاد مشکل داری است و عمال قیمت 
بلیت قطارهای مسافری جوابگوی هزینه های سرمایه گذاری در این 
بخش نیست. این در حالیست که در اواسط دهه 8۰، دولت یارانه ای 
را به بخش مسافری پرداخت می کرد اما در حال حاضر هم هزینه های 
شــرکت های مســافری به شــدت افزایش یافته و هم اینکه دولت 
یارانه ای به شرکت های مســافری پرداخت نمی کند.  پورسیدآقایی 
با بیان اینکه اقتصاد بخش مســافری جوابگوی هزینه ها نیســت، 
گفت: اگر واگن هایی را که عمر باالی ۴۰ سال دارند به کنار بگذاریم، 
روشن اســت که منجربه تعطیلی بخش های مسافری خواهد شد. 
شرکت های مسافری بدون حمایت دولت نمی توانند نسبت بازسازی 
واگن های مسافری اقدام کنند و اساسا این اقدامات برای شرکت ها 
به صرفه نیست.  وی افزود: درست است که دولت در راستای حفظ 
رفاه مردم اجازه افزایش قیمت بلیت را نمی دهد اما باید در مقابل آن 
زیان شــرکت ها را جبران کند. در حالی که تورم بیش از ۵۰ درصد 
خواهد بود، قیمت بلیت تا پایان سال ۲۵ درصد افزایش یافته بنابراین 
مابه التفاوت آن را دولت باید پرداخت کند. پورسیدآقایی با تاکید بر 
اینکه اکثر شرکت های مسافری زیان ده هستند و قابلیت بازسازی یا 
خرید واگن های جدید را ندارند، گفت: راه حل نوســازی و بازسازی 
واگن ها، زمینگیر کردن و خواباندن آنها نیســت بلکــه راهکار این 
است که منابع کافی در اختیار شرکت های مســافری قرار بگیرد و 
دولت کمک کند تا شرکت ها به تســهیالت با سود پایین دسترسی 
پیدا کند و اگر می خواهد قیمت بلیت را کنترل شده پایین نگه دارد، 
باید با پرداخت یارانه این کار را انجام شود.  پورسیدآقایی گفت: برای 
حمایت از شرکت های مسافری و ارتقای کیفیت آنها باید قیمت ها 
واقعی شوند و دولت با بخش خصوصی قرارداد ببندند که با یارانه های 
حمایتی قیمت بلیت را کنترل کند وگرنه این اقدامات و حذف یکباره 

واگن های مسافری منجر به تعطیلی می شود. 

رویکـــــرد
 قطعه سازان دانش بنیان حلقه مفقوده 

صنعت خودروسازی
آرمان ملی: توســعه صنعت خــودروی کشــور در حالی 
تحت الشــعاع تصدی گری دولت و همچنین چالش های ناشی از 
قیمت گذاری دستوری قرار گرفته که اعتقاد کارشناسان استفاده 
از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان می تواند در شرایط کنونی 
راهکاری اساسی برای خروج از بن بست باشد؛ موضوعی که مقام 
معظم رهبری نیز با علم بر این ضرورت، تولید دانش بنیان و اشتغال 
آفرین را برای نام امســال تعیین کرده اند. در این رابطه حســین 
محمد صالحی دارانی، عضو کمیســیون شــوراها و امور داخلی 
مجلس می گوید: مجلس نیز در این زمینه مصوباتی داشته است. 
مجلس قوانینی را در راستای کاهش موانع پیش روی شرکت های 
دانش بنیان تصویب کرده است. ضرورت دارد صنایع بزرگ کشور 
به سمت دانش بنیان شدن حرکت کنند. برخی شرکت های دانش 
بنیان در کشــور وجود دارند و باید تقویت شــوند.  وی ادامه داد: 
متأســفانه ما هنوز در بســیاری از صنایع بزرگ به اهدافی که در 
زمینه دانش بنیانی مدنظر هســت، دست نیافته ایم. حمایت باید 
از شرکت های بزرگ در راستای دانش بنیان شدن صورت بگیرد 
و آن ها هم باید بیشــتر از ظرفیت های موجود در این زمینه بهره 
ببرند تا در نهایت شاهد نتایج مثبتی باشــیم. در برخی از صنایع 
ما هنوز فرآورده هایمان را با مبانی دانش بنیانی نهایی نکرده ایم، 
برخی از محصوالت همچنان به صورت خام از کشور خارج می شود. 
الزم است برنامه ریزی درست و دقیقی در این زمینه انجام شود و 
با اســتفاده از ظرفیت های دانش بنیانی در کشور به سمت فاصله 
گرفتن از خام فروشی حرکت کنیم. به گفته این عضو کمیسیون 
شــوراها و امور داخلی مجلس، اینکه در کشورهای پیشرفته کار 
اصلی را شرکت های دانش بنیان انجام می دهند و امور بر پایه علم و 
دانش صورت می گیرد، باید به الگویی برای ما تبدیل شود. هرگونه 
مانعی که بر ســر راه صنایع برای اســتفاده از ظرفیت های دانش 
بنیانی وجود دارد، باید رفع شــود. البته شواهد نشان می دهد که 
دولت و مجلس در خصوص رفع این موانع جدیت دارند.  صالحی 
دارانی خاطرنشان کرد: رویکرد فعلی به صنعت خودرو در ایران این 
اســت که تولیدات این صنعت کیفیت الزم را ندارد. قطعه سازان 
ادعا دارند که قطعات را بر اساس استانداردها می سازند و مشکلی 
ندارد. سازمان استاندارد هم این موضوع را تأیید می کند. یک عده 
مشکالت را به ســازمان اســتاندارد  ارجاع می دهند و بعضی هم 
خودروسازها را عامل اصلی مشــکالت می دانند. به نظر می رسد، 
حلقه مفقوده در این چرخه، حضور پررنگ تر شــرکت های دانش 
بنیان است. باید این بررسی صورت بگیرد که اگر قطعه استاندارد 
الزم را دارد، پس چرا بی کیفیت اســت. ما تالش می کنیم و تولید 
را انجام می دهیم، اما تا اندازه ای که الزم است از علم و دانش بهره 
نمی بریم. زیرساخت های الزم برای استفاده از دانش فنی در تولید 
خودرو مهیا نشده است.  وی افزود: متأسفانه موانع زیادی سر راه 
شرکت های قطعه سازی وجود دارد و با وجود اینکه مجوزهای الزم 
را گرفته اند، اجازه انجام کار را به حدی که الزم است، ندارند. باید 
تا حد خوبی از شــرکت های قطعه سازی به خصوص قطعه سازان 
بزرگ که زمینــه دانش بنیان کــردن صنعت خــودرو را فراهم 
می کنندحمایت کنیم. به نظر من، حضور شرکت های دانش بنیان 
قطعه سازی برای تحقق دانش بنیان شدن صنعت خودرو، نسبت به 

صنایع دیگر ضروری تر است. 

آرمان ملی: با تداوم جنگ روســیه و اوکراین التهابات در 
بازار جهانی انرژی به اوج خود رسیده و کشورهای توسعه یافته 
اروپایی را با دغدغه تامین انرژی مواجه کرده است. موضوعی که 
باعث شده حتی برخی از کشورها بی توجه به کنوانسیون آب و 
هوایی سازمان ملل به استفاده از ظرفیت های زغال سنگ روی 
آورند. این افزایش تقاضا در حالی در بازار جهانی رقم خورده که 
ایران با برخورداری از ذخایر بالقوه زغال ســنگی به دلیل آنچه 
قیمت گذاری دســتوری و تنها برای حمایــت از قدیمی ترین 
فوالدساز کشور گفته می شود امکان سرمایه گذاری در این حوزه 
را نداشــته و عالوه بر اینکه برای تامین نیاز خود به واردات ۳۰ 
درصدی وابسته است فرصت حضور از بازار جهانی را نیز از دست 
داده است.  در این رابطه سعید صمدی دبیر انجمن زغال سنگ 
به »آرمان ملی« گفت: بر اساس پیش بینی ها درحالی که تولید 
یا مصرف زغال سنگ در کشــورهای توسعه یافته کم یا متوقف 
می شــود، مصرف و تولید این ماده در کشورهای درحال توسعه 
افزایش پیدا کرده و این روند افزایشی تا سال ۲۰۲۵ ادامه خواهد 
داشت. اما به دلیل قیمت گذاری غیرمنطقی توسعه این صنعت 
در کشور با مانع مواجه شده است.  وی در ادامه افزود: زغال سنگ 
به عنوان منبــع انرژی نقش مهمــی در اقتصاد جهــان دارد و 
به تنهایی بالغ بر ۵۰ درصد از انرژی جهان از طریق زغال سنگ 
تامین می شود. 9۰ درصد انرژی موردنیاز برای تولید فوالد و 9۵ 
درصد سیمان جهان، با زغال سنگ تامین می شود. زغال سنگ 
در تولید برق هم نقش بســزایی دارد و 6۰ درصد انرژی تولید 
برق جهان از زغال سنگ است. زغال ســنگ سوخت غالبی در 
دنیاست، اما در ایران به خاطر دسترسی به نفت و مشتقات نفتی 
که شامل یارانه هم هستند، زغال سنگ به عنوان اولویت تامین 
انرژی صنایع محبوبیت خود را ازدســت داده است.  صمدی با 
اشاره به اینکه از نظر قیمت تقریبا ارزان ترین انرژی در دنیاست، 
گفت: بعد از تحوالتی که در سال های اخیر اتفاق افتاد و جنگ 
روسیه با اوکراین بخش قابل توجهی از زغال سنگ از تولید خارج 
شد. بر اســاس آمار حدود 6۰ تا 7۰ میلیون تن زغال سنگ از 
تولید خارج شده است. کشــورهای اروپایی و برخی از کشورها 
که ســوخت نیروگاهی خود را از طریق گاز تامین می کردند با 
توجه به مشــکالتی که در صنعت گاز به خصوص با صنعت گاز 
روســیه به وجود آمد، آنها هم به ناچار مجبور شدند که سوخت 
خود را با زغال ســنگ جایگزین کنند و این عوامل باعث شد تا 
در 6 ماهه اخیر شاهد رشــد ۲۰۰ تا ۲۵۰ درصدی زغال سنگ 
باشیم. دبیر انجمن زغال سنگ در مورد تاثیرات بازار جهانی بر 

صنعت زغال سنگ ایران توضیح داد: تغییر و برهم خوردن تعادل 
بازارهای جهانی باعث شد تا قیمت و هزینه زغال سنگ وارداتی 
کشــور هم افزایش پیدا کند. ۴۰ درصد از زغال سنگ موردنیاز 
صنایع کشور وارد می شــود و این عوامل باعث شدند که قیمت 
تمام شده واردات زغال سنگ گران تر تمام شود و این گونه یکسری 
تولیدکنندگان به فکــر راه اندازی معدن زغال ســنگ افتادند.  
صمدی با اعالم اینکه از تصمیم به احداث تا برداشت زغال سنگ 
از معدن حداقل ۳ تا ۴ ســال زمان می برد، گفت: سال گذشته 
حدود ۳ میلیون تن زغال سنگ خام و ۱. 7 میلیون تن کنسانتره 
در کشور تولیدشده است. درحالی که در این مقطع زمانی حدود 
۳ میلیون تن کنسانتره در کشــور مصرف شده است. درنتیجه 
حدود ۱. ۳ میلیون تن کنسانتره به کشور واردشده و تراز تجاری 
زغال سنگ کشور منفی است.  دبیر انجمن زغال سنگ در مورد 
صادرات این ماده معدنــی توضیح داد: در مــورد صادرات هم 
یکسری از مارک ها که مصرف داخلی ندارند، مانند مارک های 
حرارتی، صادر می شوند. آمار صادرات ساالنه آن ها حدود ۲۵۰ تا 
۳۰۰ هزار تن است.  صمدی درباره آمار صنعت زغال سنگ ایران 
گفت: ۱۲ میلیارد تن ذخیره زمین شناسی زغال در ایران داریم. 
۱. ۲ میلیارد تن ذخیره قطعی اکتشاف شده است. اگر اکتشافات 
در این زمینه صورت بگیرد، ما که یک کشور واردکننده هستیم 
از واردات بی نیاز می شــویم و هزینه های ارزی مان کاهش پیدا 
می کند. با توجه به ذخیــره ۱. ۲ میلیارد تنی ذخیره قطعی هم 
هیچ توجیهی برای واردات نیست. ســال گذشته حدود ۵۰۰ 
میلیون دالر زغال سنگ وارد کشور شده است. این درحالی که 
است که مشتری در بازار داخلی و ذخیره وجود دارد، همین االن 
هم مشــتری کف انبار زغال ســنگ را جارو می زنند.  او میزان 
اشــتغال زایی زیاد را مزیت بعدی حمایت از زغال سنگ اعالم 
کرد و افزود: مزیتی بعدی در مورد میزان اشــتغال زایی صنعت 
زغال سنگ است. زغال سنگ به شدت نیروبر است و حدود 6۰ 
درصد از هزینه های معادن زغال سنگ مربوط به نیروی کار است؛ 
مثال اگر ۳ هزار میلیارد تومان در صنعت فوالد سرمایه گذاری 
شود، ۲۰۰ نفر مشغول به کار می شوند، اما با همین مبلغ باالیی 

۲ هزار نفر اشتغال در زغال سنگ ایجاد می شود. 
 موجی جدید در بازار جهانی زغال سنگ

صمدی در مورد موجی که در برابر صنعت زغال ســنگ در 
دنیا ایجادشــده و تصمیم برخی از کشورها نسبت به کاهش یا 
قطع تولید و مصرف آن، در راســتای حمایت از محیط  زیست 
توضیح داد: باوجود بحث های محیط زیســتی و تاثیر معادن 

زغال سنگ در گرمایش و آالیندگی های محیط زیستی مطرح 
است که ازنظر علمی و فنی هم درســت هستند، ممکن است 
برخی از کشورها از تولید و مصرف آن دســت بردارند؛ اما این 
تصمیم در کشورهای درحال توســعه و لوکس گرفته خواهد 
شد. در مقابل کشورهای درحال توســعه که به دنبال استفاده 
از منابع ارزان قیمت هستند، قطعا مصرف یا تولید زغال سنگ 
خود را افزایش خواهند داد. دبیر انجمن زغال ســنگ با اشاره 
به قیمت ارزان زغال سنگ نسبت به ســایر سوخت ها، گفت: 
طبیعتا تا زمانی قیمت ســایر انرژی ها در رقابت با زغال سنگ 
توجیه پذیر نباشــد، اســتفاده از آن به عنوان سوخت صنایع 
باقی خواهد ماند. برآورد آژانس بین المللــی انرژی دال بر این 
است که مصرف زغال سنگ تا ۲۰۵۰ افزایشی خواهد بود. این 
در حالی است که ممکن در کشــورهای اروپایی و ژاپن مصرف 
زغال سنگ کم شود اما آمار گویای این است که در نهایتا مصرف 
این ماده در کل جهان افزایش خواهد داشت.  او افزود: کشورهای 
درحال توسعه مثل برزیل، مصر، چین، اندونزی و... برای بهبود 
شرایط اقتصاد عمومی و رشــد اقتصادی که باید محقق کنند، 
اولین کاری که می کنند، کاهش هزینه های تولید است که یکی 
از مولفه های آن قیمت انرژی است. به سمت مصرف زغال سنگ 
خواهند رفت. کشــور ما هم به دالیلی از اینکــه با این حجم از 
ذخایر، توجیهی برای واردات نیست، تولید زغال سنگ افزایش 
پیدا خواهد کرد.  دبیر انجمن زغال ســنگ در مورد آینده این 
صنعت در کشور توضیح داد: شک نکنید که در آینده به واسطه 
توســعه صنایع فوالد، تولید زغال ســنگ افزایش پیدا خواهد 
کرد؛ اما بزرگ ترین مانع توســعه صنعت زغال سنگ در ایران، 
قیمت گذاری غیرمنطقی زغال سنگ است که با قیمت جهانی 
اختالف زیادی دارد و درنتیجه تولید آن صرفه اقتصادی ندارد.  
او ادامه داد: قیمت های زغال سنگ در بازارهای جهانی به سقف 
رسیده است. در حال حاضر قیمت زغالی که فوالدساز آن را از 
بنادر بندرعباس وارد کرده، ۵۰۰ دالر است؛ اما قیمت داخلی آن 
۱۵۰ دالر است. اگر دولت می خواهد به اهداف خود در توسعه 
معادن زغال سنگ برســد، باید قیمت تعیین شده آن را بردارد 
و اجازه دهد که فضا برای جذب ســرمایه به وجود بیاید. برای 
توسعه چاره ای جز تجهیز و بازسازی نداریم، تجهیز و بازسازی 
هم نیازمند جذب سرمایه است، سرمایه ای که قیمت دستوری 
فعلی توجیهی برای ورود ندارد؛ بنابراین الزام اســت که اجازه 
داده شود تا قیمت زغال سنگ داخلی هم همسان با قیمت های 

جهانی تعیین شود. 

»آرمان ملی« سهم ایران در رویکرد جدید کشورهای اروپایی در مصرف انرژی های جایگزین را بررسی می کند

زغال سنگ ایران مغفول مانده در کوره سیاست های جزیره ای 

 »آرمان ملی« از اثرگذاری مذاکرات قطر بر اقتصاد ایران گزارش می دهد

طلای سیـــاه بــانی برجـــام 2
   با زبانه کشیدن جنگ روسیه و اوکراین، اتحادیه اروپا به تحریم نفتی روسیه روی آورد و خواهان پایان دادن به تحریم نفت ایران شد
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بازیگر سریال  »چک برگشتی«، 
این روزها بیشتر با شبکه نمایش 
خانگی همکاری دارد. او درباره 
پروژه های  در  حضورنداشتن 
تلویزیونی می گوید: پیشنهادها 
برای حضور در تلویزیون زیاد 
است اما اغلب آنها برایم جذابیتی 
نداشتند و نتوانستند مرا به چالش 
بکشانند تا قبول کنم. نادری درباره 
اینکه این روزها مشغول چه کاری 
است؟ افزود: برای شبکه نمایش 
خانگی مشغول بازی در سریالی 
هستم اما فعال اجازه نام بردن از 
کارم را ندارم. این بازیگر ادامه 
داد: در این مدت برای حضور در 
زیادی  پیشنهادهای  تلویزیون 
داشتم و هنوز هم دارم اما در اغلب 
برایم  خیلی  متن  پیشنهادها، 
جذابیت نداشته که بخواهم قبول 
کنم. اغلب نقش های تکراری به 
من پیشنهاد می شود که برای من 
چالش برانگیز نبوده است؛ بنابراین 
خودم هم دوست ندارم تکرار شوم. 
کار خوبی که بخواهم در آن بازی 
کنم فعال به من پیشنهاد نشده 
است. آخرین کارم در تلویزیون 
سریال »ازسرنوشت۳« بود. بازیگر 
سریال های »سال های مشروطه«، 
»چک برگشتی«، »فاکتورهشت« 
و »ستایش۲ و۳« همچنین درباره 
جوانسازی سازمان صداوسیما 

و تغییر و تحوالتی که اخیرا در 
داده  رخ  تلویزیون  شبکه های 
است، اظهارکرد: من خیلی در 
جریان جزئیات تغییر و تحوالت 
اما  نبودم  صداوسیما  سازمان 
گفت،  باید  تلویزیون  درباره 
که  مستقیمی  نظارت  به دلیل 
بر آن می شود، چه جوان و چه 
پیر ریسک خطا کم است؛ چون 
مشخص  و  دارد  تعریف  کامال 
است که نظارت درستی روی آن 
می شود، به همین خاطر آمدن 
جوان ها اتفاق بدی نیست، به 
شرط اینکه دانش این کار را هم 
داشته باشند. مدیربودن اسمش 
قشنگ است ولی انجام درست 
کار و ماندگاری اش به خوشنامی 

خیلی مهم است. او سپس در پاسخ 
به اینکه آیا پیشنهادی برای بهبود 
وضعیت تلویزیون به مدیران این 
رسانه دارد؟ تاکیدکرد: بهتر از 
من، افرادی که در رأس کار قرار 
دارند، می دانند که مخاطب چه 
می خواهد و کامال آگاهند.آنچه 
مخاطب می خواهد اگر انجام شود 
قطعا دوباره اتفاق حداقل یکدهه 
گذشته می افتد و مردم دوباره 
تلویزیون را دوست خواهند داشت. 
نادری که در سریال »ستایش« 
نقش »پری سیما« را ایفا کرده بود، 
با اشاره به بازپخش »ستایش« از 
شبکه  آی فیلم در پاسخ به اینکه آیا 
سریال را تماشا می کند و نظرش 
درباره موفقیتش در ایفای نقش 

منفی که در این سریال داشت 
چیست؟ بیان داشت: مشغله ام 
زیاد است و بازپخش سریال را 
نمی بینم اما آنقدر دیده ام که دیگر 
»ستایش« را حفظ هستم. آن طور 
که شنیده ام مردم موقع دیدن 
»ستایش« مرا ناسزا می دادند. 
تمام تالشم این بود که واقعا این 
اتفاق بیفتد و خوشحال شدم که 
این اتفاق افتاد، چون همین که این 
را می شنوم یعنی کارم را درست 
انجام داده ام و از سوی کارگردان، 
آقای سعید سلطانی به درستی 
هدایت شده ام. واقعا خستگی ام 
درآمد وقتی دیدم مردم آنقدر 
نقش مرا باور کرده اند که به من 
ناسزا می گفتند. این بازیگر در 
دنباله  ساخت  درباره  پایان 
سریال هایی مثل »ستایش« و 
ریسک موفقیت آنها تاکیدکرد: 
ادامه دادن چنین سریال هایی 
معنی ندارد چون تکلیف تمام 
کاراکترها مشخص شده است. 
ادامه دادن اینگونه سریال ها از نظر 
من بیشتر اذیت کردن مخاطبان 
بازیگران  تمام  پرونده  است. 
»ستایش« در فصل سوم مشخص 
شد و دیگر جذابیتی برای مخاطب 
ندارد که بخواهد ادامه داشته 
باشد، مگر اینکه یک سریالی دیگر 

با یک قصه و داستان دیگر باشد.

در خواست کمک 
شیرین یزدان بخش: »کارت« از مخاطبان

 مخاطب با برنامه ریزی
 به سینما باز می گردد

بازیگر فیلم »بوسیدن روی ماه« گفت: کاهش مخاطبان 
سینما و افت فروش در گیشه نتیجه کیفیت آثار، قیمت بلیت 
و نبود برنامه برای سینما پساکروناست. شیرین یزدان بخش 
در مورد وضعیت کنونی سینما و افت مخاطبان افزود: طبیعتا 
وضعیت اقتصادی طوری نیست که مردم بتوانند سینما را در 
گوشه سبد خانوار قرار دهند، وقتی قیمت بلیت سینما برای 
یک خانواده چهارنفره به همراه ایاب و ذهاب و غیره نزدیک 
به ۴۰۰ هزارتومان در می آید چطور انتظار داریم مردم به 
سینما بروند. مخاطب همیشه با برنامه  ریزی به سینما می آید. 
یزدان بخش آخرین فعالیت های خود در عرصه بازیگری اضافه 
کرد: در حال حاضر چندین پیشنهاد برای بازی در سینما دارم 
و مشغول مطالعه فیلمنامه آنها هستم، آثار خوبی هستند و به 
احتمال فراوان در آنها حضور پیدا کند. وی در همین رابطه 
اضافه کرد: درست است که هیچگاه خودم را بازیگر نمی دانم اما 
نکته اینجاست که وقتی تجربه بازیگری را پشت سر می گذارید 
حتی اگر بخواهید آن را کنار بگذارید بعد از چند وقت دلتنگ 
آن خواهید شد. برای من هم وضع به همین صورت است. بازیگر 
فیلم »بوسیدن روی ماه« در همین راستا افزود: بازیگری راه 
سختی است که هرکسی توان و تحمل آن را ندارد، به تمرین و 
ممارست زیاد نیاز دارد، این طور نیست که بتوان یک شبه نام مان 
را بازیگر بگذاریم، شاید بتوان در یک فیلم یا چند اثر را بازی کرد 
اما بازیگرشدن به معنای واقعی یک پروسه طوالنی مدت است. 
به بلوغ نیاز دارد و باید بدانیم چرا در این راه قدم برمی داریم. وی 
با اشاره به رونق تئاتر در ماه گذشته افزود: با توجه به بهترشدن 
وضعیت بیماری کرونا خدا را شکر می کنم که وضع تئاتر هم 
خوب شده و شخصا بعد از دو سال دوباره شروع به تماشای تئاتر 
کرده ام، هر بار که به سالن های تئاتر می روم شاهد بازگشت 
مخاطب و رونق سالن ها هستم، به نظرم این یک موهبت است 
که ما بار دیگر می توانیم تماشای تئاتر از نزدیک را لمس کنیم. 
امیدوارم این مسیر در سینما هم ادامه پیدا کند. یزدان بخش با 
اشاره به وضعیت سخت اهالی تئاتر در دو سال گذشته ادامه داد: 
طی حضور در سالن های تئاتر و گفت وگو با اهالی این هنر متوجه 
شدم که نسبت به سینما و تلویزیون شرایط بسیار سخت تری 
را تجربه کرده اند، شاید در دوران کرونا در زمان های محدودی 
سینما تعطیل بود، اما همچنان تولیدات سینما و تلویزیون 
ادامه داشت و عوامل بابت آن دستمزد می گرفتند اما تئاتر دو 
سال کامال تعطیل بوده و دلیلی هم وجود نداشت که گروهی 
جمع شده و مشغول تمرین شوند چون اجرایی وجود نداشت. 
یزدان بخش تماشای فیلم و تئاتر را جذاب خواند و خاطرنشان 
کرد: من همیشه در ابتدا یک بیننده هستم، تماشاگربودن برای 
من لذت خاصی دارد، حال گاها خودم هم بازی می کنم اما 
همیشه خودم را یک عالقه مند به سینما و تئاتر می دانم و این 

شوق و عالقه را با هیچ چیز عوض نمی کنم.

 یادبودی 
برای مسعود احمدی

فریبا   نادری:

نقش های تکراری به من پیشنهاد می شود

بیـــن المـــلل
آمریکا مسئول ایجاد تله بدهی در جهان است

سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: نامیدن پروژه 
پیشنهادی  کمربند راه و جاده چین به تله بدهی روایت 
و ادعایی دروغین از سوی آمریکاست. به گزارش پایگاه 
خبری »شینهوا«، »ژائولیجیان« در واکنش به اتهامات 
آمریکا علیه پروژه ابتکاری کمربند راه و جاده چین افزود: 
»نامیدن پروژه کمربند راه و جاده به تله بدهی روایتی جعلی 
است.« او در ادامه سخنانش تاکید کرد طی 9 سال گذشته از 
شروع این طرح ابتکاری که برپایه اصول رایزنی، مشارکت و 
منافع مشترک بنا شده است می گذرد. براساس پیش بینی 
بانک حهانی اگر تمامی پروژه های زیرساختی انتقالی 
طرح کمربند و جاده انجام و اجرا شود تا سال ۲۰۳۰، یک 
تریلیون و 6۰۰ هزار میلیارد دالر درآمد برای جهان معادل 
۱.۳ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی برای کشورهای 
شریک چین خواهد داشت. سخنگوی وزارت امورخارجه 
چین خاطرنشان کرد پروژه کمربند راه و جاده 7 میلیون و 
6۰۰ هزار نفر را از فقر مطلق و ۳۲ میلیون نفر را از فقر نسبی 
از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰میالدی می رهاند. در واقع، هیچکدام 
از شرکای این پروژه اتهام تله بدهی آمریکا به چین را قبول 
ندارند بلکه برعکس بر این باورند که آمریکا باید مسئولیت 
ایجاد چنین تله تجاری را به عهده بگیرد. وی همچنین 
افزود سیاست های مالی انبساطی آمریکا، ابتکارهای مالی با 
نظارت سهل انگارانه و فروش کوتاه و معیوب کشورهای در 
حال توسعه را با بارمسئولیت بدهی پایین می  کشند و همین 
موضوع دلیل اصلی است که برخی کشورها در تله های 

بدهی گیر می افتند.
 

تحریم های کانادا علیه روسیه، بی اثرند
مقام ارشد دولت روسیه می گوید: تحریم های جدید 
اوتاوا علیه مسکو، نمادین بوده و بیشتر برای خودنمایی این 
کشور مقابل متحدان غربی  آن است. به گزارش مهر به نقل 
از اسپوتنیک، »اولِگ.استپانوف«، سفیر روسیه در کانادا 
اظهارکرد: تحریم های اخیر کانادا علیه روسیه بیشتر ماهیتی 
نمادین دارند و قادر نیستند بر اقتصاد روسیه تاثیرگذار 
باشند. در ادامه تحریم های دامنه دار کشورهای غربی 
علیه مسکو، دولت کانادا تحریم هایی علیه 6 فرد و ۴6 نهاد 
مرتبط با بخش دفاعی روسیه و همچنین ۱۳ فرد و ۲ نهاد 
در بالروس و اوکراین اعالم کرد. دولت روسیه نیز در پاسخ به 
این تحریم ها، ورود ۴۳ شهروند کانادایی شامل مقامات این 
کشور به خاک روسیه را ممنوع کرد. استپانوف درباره این 
تحریمهای کانادا گفت: روشن است طرف کانادایی نمی تواند 
هیچ  چیز سازنده و خوبی ارائه دهد، بنابراین مشتاقانه نقشی 
مخرب را در پیش گرفته اند و با لذت خاصی این بازی را 
انجام می دهند، اما مایلم یک بار دیگر تاکید کنم که همه این 
تحریم ها در واقع نمادین و پوچ هستند، زیرا هیچگونه اثری 
بر اقتصاد روسیه ندارند. سفیر روسیه در کانادا ادامه داد: 
روابط تجاری و اقتصادی بین کانادا و روسیه به طول کامل 

تخریب شده است.

گـــــزارش
 مقام های آمریکا بی سر و صدا

 به ونزوئال رفتند
طبق گزارش رسانه مطرح آمریکایی، مقام های ارشد 
دولت جو.بایدن به منظور بازسازی روابط با ونزوئال 
بی سروصدا به کاراکاس سفر کرده اند. در حالی که فشارهای 
آمریکا و متحدانش علیه روسیه سبب افزایش نگرانی ها 
درباره کمبود نفت و گاز و افزایش بهای جهانی آن شده 
است، خبرها از سفر مقام های ارشد واشنگتن به کاراکاس 
حکایت دارد. »مقام های ارشد دولت ایاالت متحده در 
آخرین تالش برای بازگرداندن آمریکایی های بازداشت 
شده به خانه و بازسازی روابط با غول نفتی آمریکای جنوبی 
در حالی که جنگ در اوکراین ادامه دارد، بی سروصدا به 
کاراکاس سفر کرده اند؛ موضوعی که ایاالت متحده را به 
بازنگری در سایر اهداف سیاست خارجی مجبور می کند.« 
یکی از سخنگویان وزارتخارجه آمریکا ضمن تایید سفر 
اخیر مقام های این کشور به ونزوئال آن را به موضوع پیگیری 
سرنوشت چند نفر از اتباع آمریکا که در این کشور دستگیر 
شده اند، مرتبط دانست از جمله گروهی از مدیران شرکت 
نفتی »سیتکو« که چهار سال قبل در ونزوئال به زندان 
افتاده اند. طبق گزارش آسوشیتدپرس، هیات اعزامی 
دولت جو بایدن به ونزوئال شامل این دو فرد بوده است: 
»راجرکارستنس« نماینده ویژه آمریکا در زمینه مسائل 
مربوط به گروگان ها، »جیمزاستوری« سفیر واشنگتن در 
کلمبیا که مسائل مربوط به ونزوئال هم در حیطه اختیارات 
او قرار دارد. نیکال مادور رئیس جمهور ونزوئال طی یک نطق 
تلویزیونی سفر هیات آمریکایی به کاراکاس را تایید کرد و 
خبر داد که این هیات با »خورخه.رودریگز« رئیس  مجمع 
ملی )پارلمان( ونزوئال دیدار خواهند کرد. به گفته مادورو، 
قرار است طی این دیدار دو طرف درباره »ادامه دستور کار 
دوجانبه بین دولت ایاالت متحده و دولت ونزوئال« صحبت 
کنند. این سفر تازه هیات آمریکایی به دنبال سفر غیرمنتظره 
ماه مارس این دو مقام به همراه خوان گونزالس مدیر شورای 
امنیت ملی آمریکا در امور نیمکره غربی انجام شد. سفر ماه 
مارس اولین سفر مقام های کاخ سفید به کاراکاس در بیش 
از دو دهه گذشته بود. به روایت این رسانه آمریکایی، سفر 
ماه مارس مقام های واشنگتن به کاراکاس به دو موضوع 
ذیل منجر شد: آزادی دو تبعه بازداشت شده آمریکایی در 
ونزوئال و قول دولت مادورو به ازسرگیری سریع مذاکرات با 
اپوزیسیون ونزوئال. مشخص نیست که مقام ها )آمریکایی( 
در این ماموریت به دنبال چه چیز دیگری هستند اما احتماال 
درخواست مادورو برای لغو تحریم های فلج کننده نفتی از 
سوی ایاالت متحده در باالترین نقطه فهرست قرار دارد.« 
سفر هیات آمریکایی به ونزوئال در شرایطی خبرساز شده 
که چندی قبل وزارت خارجه ایاالت متحده در ادامه جنگ 
انرژی خود با روسیه، برای صدور نفت ونزوئال به مقصد اروپا 
معافیت صادر کرد. دولت بایدن امیدوار است نفت ونزوئال 
بتواند به اروپا کمک کند تا وابستگی به روسیه را کاهش دهد 

و محموله های ونزوئال نیز به چین نروند. 

دیمیتری مدودف: 

 هر حمله ای به »کریمه«، اعالن جنگ به »روسیه« است
کوتــــاه

معاون شورای امنیت ملی روسیه ضمن 
محتمل دانستن وقوع جنگ با ناتو در 
صورت تجاوز به شبه جزیره کریمه، گفت: 
نیروهای روس در حال مبارزه با نازی های 
اوکراینی هستند، نه مردم این کشور. به 
گزارش فارس، »دیمیتری.مدِودف« در 
مصاحبه با روزنامه روسی »آرگومنتس اند 
َفکتس« ضمن محتمل دانستن وقوع 
جنگ تمام عیار بین روسیه و سازمان 
پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو(، هرگونه 
تالش اوکراین برای تجاوز به کریمه را به 
معنای اعالن جنگ علیه روسیه توصیف 
کرد. به نوشته وبگاه »ریانووستی« به نقل 
از این مصاحبه، وی در این باره توضیح داد: 
»هرگونه تالش برای تجاوز به کریمه اعالن 
جنگ علیه کشور ماست. اگر کشوری که 
عضو ناتوست این کار را انجام دهد، این 
درگیری با کل اتحاد آتالنتیک شمالی 
است. یعنی جنگ جهانی سوم. فاجعه 

کامل.«
 احتمال جنگ بین روسیه و ناتو

رئیس جمهور سابق روسیه با غیرممکن 
دانستن تالش های غرب برای جدایی 
که  اظهارداشت  جهان،  از  روسیه 
شرکت های غربی تالش کردند خروج از 
روسیه را به تعویق بیندازند، اما در مقابل 
فشارها سر تعظیم فرود آوردند. مدودف 
تصریح کرد که روسیه نیاز به تربیت 
متخصصانی دارد که از نظر صالحیت 
کمتر از کارمندان اخراجی شرکت های 
غربی نباشند و در همکاری، دوباره بر 
روی شرکای قابل اعتماد جدید تمرکز 
کند. به نوشته ریانووستی، وی ادامه 
داد: »ما در کشورها و قاره هایی هستیم 
که آمریکا نه یک مرجع بی قید و شرط 
برای آنها و نه یک ارباب یا مدیر. غرب 
پذیرفته که نمی تواند روسیه را از بقیه 
جهان جدا کند.« این مقام روس درمورد 
تحریم ها علیه مسکو بیان داشت: »امروز 
یکی از اولویت های سیاست روسیه ایجاد 
محصوالت و قطعات داخلی است که 
بدون قطعات، نرم افزار و خدمات وارداتی 
امکان پذیر است.« مدودف توضیح داد: 
»این یک وظیفه استراتژیک پیچیده 
است. ما باید در مدت زمان بسیار کوتاهی 
تولید خود را راه اندازی کنیم، بدون 

اینکه وابسته به منابع خارج از کشور 
باشد، تقریبا در همه صنایع. به ویژه در 
حوزه های با فناوری پیشرفته و دانش بر.« 
وی ضمن اشاره به اینکه فدراسیون 
روسیه قادر خواهد بود صنایع خود را 
توسعه دهد، گفت: »مخالفان روسیه 
که تحریم هایی را علیه این کشور اعمال 
کرده اند، منتظر فروپاشی اقتصاد روسیه 
هستند، اما این اتفاق نخواهد افتاد و ما 
حفره هایی بزرگی در پرده آهنی غرب 
ایجاد کردیم.« ریانووستی در خبر دیگری 
به نقل از معاون شورای امنیت ملی روسیه 
نوشت: »مخالفان ما منتظرند که ما در 
برابر آنها تعظیم کنیم یا اقتصاد ما سقوط 
کند. آنها به شهروندان خود اطمینان 
می دهند که تحریم های جهنمی علیه 
روسیه در شرف عمل کردن است. ما باید 
آنها را ناامید کنیم. این اتفاق نخواهد افتاد. 
غرب طبق معمول ما را دستکم می گیرد.« 
مدودف همچنین تاکید کرد که تشدید 
تنش های غرب در روابط با مسکو امری 
بی معنی و پرهزینه برای آنها خواهد بود، 
همان طور که تجربه چندین دهه این 
مساله را نشان داده است. وی در مورد 
قصد سوئد و فنالند برای پیوستن به ناتو 
اظهارکرد: »همان طور که تجربه سال های 
گذشته اثبات کرد، تشدید تنش در روابط 
با روسیه یک قمار بی معنی و گران است.« 
این مقام روس در ارزیابی شانس اوکراین 
برای پیوستن به اتحادیه اروپا، افزود: 
امیدها برای رخ دادن این اتفاق، توهمی 

بیش نیست. مدودف اظهارداشت: »شانس 
اوکراین برای پیوستن به آنجا )اتحادیه 
اروپا(، به رغم وضعیت نامزدی که به آن 
اعطا شد، متوهمانه است. اروپایی های 
بدبین مستقیما در این مورد صحبت 
می کنند و با تعجب و محرک های روانی 
اوکراین  باز سران  به چشمان کامال 
نگاه می کنند.« وی در بخش دیگری از 
صحبت هایش تصریح کرد که عضویت 
اوکراین در ناتو، از پیوستن فنالند و 
سوئد به این ائتالف نظامی، برای روسیه 
خطرناک تر است. رئیس جمهور سابق 
روسیه گفت: »اوکراین در ناتو برای کشور 
ما خطرناک تر است. این به دلیل آن چیزی 
است که رئیس جمهور پوتین بارها گفته 
است. وجود اختالفات ارضی حل نشده و 
همچنین درک متفاوت از وضعیت برای 
ما، کریمه بخشی از روسیه است و برای 

همیشه خواهد بود.«
 روسیه با نازی های می جنگد

مدودف البته اضافه کرد که ورود سوئد 
و فنالند به ناتو، روسیه را با هیچ تهدید 
جدیدی روبه رو نمی کند، اما مسکو مجبور 
خواهد شد مرزهای خود را تقویت کند. 
ریانووستی به نقل از وی نوشت : »این 
کشورها قبال روابطی با روسیه داشتند 
که می توان آن را کامال محترمانه و 
خیرخواهانه دانست. اختالفات ارضی و 
حتی دالیلی برای آنها پیش بینی شده 
است. اگر فکر می کنند با پیوستن به ناتو 
احساس بهتری خواهند داشت و آرام تر 

می شوند، موفق باشند.« این مقام روس 
با بیان اینکه ناتو بدون سوئد و فنالند نیز 
هم اکنون به روسیه نزدیک شده است، 
اظهارداشت: »البته ما آماده اقدامات 
تالفی جویانه خواهیم بود. در صورت 
چنین گسترش ناتو، طول مرزهای زمینی 
آن با روسیه بیش از دو برابر خواهد شد. 
ما باید این مرزهای نیروی دریایی را در 
منطقه تقویت کنیم.« مدودف در توضیح 
اینکه روسیه در حال جنگ با چه کسی 
در اوکراین است،  گفت: نیروهای روس 
در حال مبارزه با نازی های اوکراینی 
هستند نه مردم این کشور. وی در ادامه 
مصاحبه تاکیدکرد که روسیه با ارائه کمک 
به جمهوری های خودخوانده دونتسک 
و لوهانسک، نه با مردم اوکراین، بلکه با 
نازی هایی می جنگد که سال ها مردم 
دونباس را وحشت زده می کردند. معاون 
شورای امنیت ملی روسیه توضیح داد: 
»مبارزه با نازی های نفرت انگیز، گروه های 
افراطی، راهزنان بدنام و مزدوران خارجی 
است که به آنها پیوسته اند. هدف از 
عملیات ویژه عقب راندن نیروهای نئونازی 
و فاشیستی است که در اوکراین به قدرت 
رسیدند و جمعیت جمهوری های دونباس 
را برای سال ها به وحشت انداختند. 
صادقانه بگویم، آنها با نیازهای مردم 
خود به شیوه ای مصرف گرا رفتار کردند.« 
مدودف با بیان اینکه نازی های اوکراینی 
از غیرنظامیان این کشور به عنوان سپر 
انسانی استفاده می کنند، ادامه داد: آنها 
نماینده مردم اوکراین نیستند و نباید به 
آنها رحم کرد. وی در این باره تصریح کرد: 
»نیروهای مسلح ما حمالت دقیقی را به 
زیرساخت های نظامی انجام می دهند، 
نه به ساختمان های مسکونی. برخالف 
نازی های اوکراین که پشت غیرنظامیان 
به عنوان سپرهای انسانی پنهان می شوند. 
آنها فقط به تمسخر مردم می پردازند. 
رانده شدگان، هرچند تا دندان هم مسلح 
هستند، نباید در امان باشند.« این مقام 
روس تصریح کرد: »نمی توان چیزی جز 
احترامی عمیق برای مردم اوکراین داشته 
باشیم، شهروندان روسیه با نزدیک ترین 
روابط تاریخی و فرهنگی با آنها مرتبط 

هستند.« 

مراسم یادبود مسعود احمدی 
)شاعر و روزنامه نگار ( برگزار می شود. 
این مراسم روز جمعه، دهم تیرماه 
از ساعت ۱7 تا ۲۰ در کتابفروشی 
فرهنگان قریب برگزار خواهد شد. 
مسعود احمدی شاعر، روزنامه نگار، 
دهم  متولد  ویراستار  و  منتقد 
مرداد ۱۳۲۲ در کرمان بود که ۲۳ 

خردادماه از دنیا رفت. 

در اکران »بدون قرار قبلی« مطرح شد:
 مهم ترین مشکل مان

 قیمت بلیت است
اکران مردمی فیلم »بدون قرار قبلی« شامگاه 
6 تیرماه در پردیس سینمایی آزادی برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی فیلم، اکران مردمی 
فیلم »بدون قرار قبلی« شب 6 تیرماه با حضور 
سام درخشانی، گالره عباسی، امیرمهدی 
ژوله، محمود بابایی و بهروز شعیبی در پردیس 
سینمایی آزادی برگزار شد. در ابتدای برنامه 
بهروز شعیبی ضمن ابراز خوشحالی از استقبال 
و حضور گسترده مردم در سالن سینما، از سجاد 
نوروزی مدیر سینما آزادی به عنوان سینمای 
سرگروه فیلم »بدون قرار قبلی« قدردانی 
کرد. این کارگردان در ادامه بیان کرد: ما از 
همان ابتدای اکران مهم ترین مشکل مان را که 
باالبودن بها بلیت سینماهاست، عنوان کردیم 
با این حال از تمام سینماداران و کسانی که 
در عرصه سینما زحمت می کشند، قدردانی 
می کنم چرا که این عزیزان در این ۲ سالی که 
سینماها درگیر پیک کرونا و تعطیلی بود بسیار 
سختی کشیده و سالن های سینما را حفظ 
کرده اند. کارگردان »بدون قرار قبلی« ادامه 
داد: سینمارفتن حق معمول همه ماست و باید 
این تفریح را در زندگی هایمان داشته باشیم. 
خوشبختانه از هفته گذشته در راستای رفاه حال 
مردم و مخاطبان سینما، حوزه هنری و موسسه 
تصویر شهر روزهایی از هفته در سینماهای 
زیرمجموعه شان، بلیت را به صورت نیم بها و با 
درصد کم ارائه می دهند که در قدم اول بسیار 
امیدوارکننده است تا بتوانیم سینما و این تفریح 
را که بخشی از زندگی مان است، حفظ کنیم. 
گالره عباسی به عنوان مهمان برنامه خطاب 
به مردمی که در سالن سینما حضور داشتند، 
گفت: بسیار خوشحالم که توانسته ایم باردیگر 
در سالن سینما دورهم جمع شویم و در کنار 
هم فیلم آقای شعیبی را ببینیم. امیدوارم که 
امسال سال اتفاقات خوب برای سالن های 
سینما باشد و همگی بتوانیم پرشور فیلم ها را 
تماشا کنیم. سام درخشانی اظهارکرد: فیلم 
»بدون قرارقبلی« فیلم شریفی است و از همه 
شما عزیزان تقاضا دارم که بعداز تماشای این 
فیلم، در فضای مجازی راجع به آن بحث کنید 
و تماشای آن را به دوستان و آشنایان خود 
توصیه کنید. امیرمهدی ژوله نیز در پایان در 
سخنانی کوتاه گفت: از حضورم در کنار دوستانم 
و شما مخاطبان »بدون قرار قبلی« خیلی 
خوشحالم. خدا به داد ما و سینماها و مخاطبانش 
 برسد چون این وضع، وضع مناسبی برای

 سینما نیست. 

محمد کارت، کارگردان سریال 
خانگی »یاغی« با انتشار پستی از 
مردم خواست تا سریال »یاغی« را از 
شبکه نمایش خانگی تماشا کنند. او 
نوشت: »سالم؛ عرض ادب و احترام، 
کوچِک شما به نمایندگی از گروه 
سازنده »یاغی« می خواهم از قلب 
این  که  کنم  قدردانی  پرمهرتان 
محصول را با استقبال گسترده و نگاه 
مهربانتان دنبال می کنید. واقعیت این 
است که بزرگ ترین نعمت برای ما 
همین گره خوردِن ُزلف عزیِز شما به 
ُزلف »یاغی ِ« ماست. مردِم بامراِم ایران 
از شما یک درخواست صمیمانه  دارم؛ 
محبت کنید سریال »یاغی« را فقط از 
طریق قانونی و در پلتفرم مخصوص 
تماشا کنید. از اینکه به درخواستم 

توجه ویژه دارید، سپاسگزارم.

رئیس مجموعه تئاترشهر از برنامه ریزی برای 
تالیفی  نمایشنامه های  ملی  آرشیو  تشکیل 
در کتابخانه و مرکزاسناد این مجموعه طی 
هفته های آینده خبر داد. سیدمحمدجواد 
طاهری درباره برخی جزئیات این پروژه بیان 
کرد: تئاترشهر تهران به عنوان نماد ملی تئاتر 
کشور، در راستای ارج نهادن به هنر فاخر 

نمایشنامه نویسی بنا دارد تا نسبت به ثبت و 
حفظ نمایشنامه های تالیفی در کتابخانه این 
مجموعه اقداماتی را انجام دهد. طاهری افزود: 
امیدوارم این اقدام بتواند در آینده ای نزدیک 
شرایط موثر و مناسبی را برای جمع آوری آثار 
نمایشی درام نویسان ایرانی و تشکیل »آرشیو 
ملی نمایشنامه نویسی« فراهم سازد. به اعتقاد 

ایجاد  می تواند ضمن  فرآیندی  من چنین 
یک مرکز معتبر برای تدوین و ثبت و ضبط 
آثار نمایشنامه نویسان ایرانی، محل مناسبی 
برای مراجعه و دسترسی فعاالن حوزه تئاتر، 
پژوهشگران و دانشجویان هنرهای نمایشی 
و سایر رشته های دیگر باشد. رئیس مجموعه 
تئاترشهر درباره دیگر جزئیات این طرح پژوهشی 
ادامه داد: طی روزهای آینده از طریق روابط 
عمومی مجموعه نحوه ارسال نمایشنامه ها و ثبت 
آنها در کتابخانه و مرکز اسناد هنرهای نمایشی، 

اطالع رسانی خواهد شد.

سید محمد جواد طاهری مطرح کرد

تشکیل آرشیو ملی نمایشنامه های تالیفی در تئاترشهر



گفت و گـو 6a r m a n m e l i . i r
سال پنجم

 شماره 1311
رضا نصری: 

اگر بایدن دنبال حل مساله است، 
 ظرف یک ماه آینده باید 

توافق منعقد شود 
یک تحلیلگر مسائل بین الملل در ارزیابی 
نتایج سفر هماهنگ کننده برجام به ایران 
اظهار داشت: به طور ُکلی، اینکه در مذاکرات 
بین  المللی طرفین توپ را در زمین یکدیگر 
بیندازند، امر بسیار رایجی است. طبیعتاً هر 
طرف اینگونه القا می کند که وظایفش را انجام 
داده، تا آنجا که ممکن بوده انعطاف به خرج داده 
و حال نوبت طرف مقابل است که سهم خود را 
ادا کند. ایران و آمریکا هم از این مقطع به بعد 
هریک نسبت به طرف مقابل چنین موضعی را 
مطرح می کردند و همین هم موجب شده بود 
فرآیند مذاکرات مدتی متوقف شود. حال، امروز 
هر دو طرف ظاهراً سیگنال می دهند که حاضرند 
در راستای حل مساله گام دیگری بردارند. در 
نتیجه به نظر می رسد در هر دو طرف یک اراده 
سیاسی جان گرفته و همین هم راه را برای 
تالشی دیگر بر سر میز مذاکرات هموار کرده 
است .رضا نصری همچنین در این خصوص که 
با توجه به شرایط فعلی که دولت بایدن دارد و 
نزدیکی به انتخابات کنگره، آیا می شود انتظار 
داشت که آمریکا بخواهد انعطافی در این حوزه 
انجام دهد، گفت: اگر بنا باشد دولت بایدن 
مساله را حل کند، باید در همین یک ماه آینده 
توافق منعقد شود ؛ چراکه بعد از آن اگر توافق 
صورت بگیرد اجرای آن عمال به بعد از انتخابات 
ماه نوامبر کنگره موکول خواهد شد و اگر در 
آن زمان جمهوری خواهان کنترل کنگره را 
در دست گرفته باشند، دولت بایدن با موانع 
حقوقی و سیاسی بسیار پیچیده تری برای تایید 
و اجرای آن مواجه خواهد شد. اما اگر پیش 
از انتخابات کنگره توافق حاصل شود، برای 
کنگره جمهوری خواه محصول انتخابات از نظر 
سیاسی و حقوقی دشوارتر خواهد بود در مقابل 
سیاست خارجی مورد نظر قوه مجریه و موضع 
دولت های غربی متحد آمریکا، کارشکنی کند. 
مضاف براینکه اگر پس از توافق احیای برجام، 
یک فرایند دیپلماتیک و مذاکراتی موازی یا 
جدید در منطقه میان ایران و همسایگان نیز در 
جریان باشد، باز هم هزینه برهم زدن این ابتکار 
دیپلماتیک برای جمهوری خواهان باال خواهد 
بود. پس »زمان« عامل بسیار مهمی است که 
شاید حتی در روی خوش نشان دادن دولت 
بایدن هم موثر بوده است .وی در ارتباط با اینکه 
انتخاب قطر به عنوان محل جدید مذاکرات 
به چه معناست و قطر قرار است در مذاکرات 
چه نقشی ایفا کند، اظهار کرد:  انتخاب مکان 
جدید مزایا و معایبی دارد. یکی از مزایای 
آن این است که به کشورهای عربی همسایه 
این پیام را می دهد که موفقیت در مذاکرات 
هسته ای بنا نیست به زیان آنها تمام شود. 
در واقع، یکی از نگرانی های کشورهای عربی 
منطقه همواره این بوده که موفقیت برجام و 
عادی سازی روابط تجاری ایران و جهان در 
میان مدت مولفه »قدرت اقتصادی« را نیز به 
سایر مولفه های قدرت سخت افزاری ایران 
اضافه خواهد کرد. نگرانی دیگر آنها این استکه 
با موفقیت مذاکرات هسته ای، ایران و آمریکا 
یاد بگیرند اختالفات شان را بر سر میز مذاکره 
حل کنند و این فرایند در نهایت به عادی سازی 
روابط تهران و واشنگتن منتهی شود و موجب 
شود آنها در مناسبات منطقه به حاشیه کشانده 
شوند. در چنین بستری، برگزاری مذاکرات در 
قطر می تواند سینگال مثبتی برای این کشورها 
تلقی شود به نحوی که نیت ایران را ایجاد یک 
»منطقه قوی« و نه یک »کشور قوی در یک 
منطقه ضعیف« ارزیابی کنند .نصری عنوان 
کرد: اما یکی از اشکاالت برگزاری نشست در 
قطر می تواند پیامی منفی ای باشد که ممکن 
است چین و روسیه از آن دریافت کنند. در 
واقع، اگر برگزاری نشست در قطر موجب 
شود چین و روسیه تصور کنند در فرایند 
مذاکرات به حاشیه رانده شده  اند، باید مواظب 
بود با برگزاری نشست در قطر چنین تصوری 
ً تقویت نشود. در  در چین و روسیه مجددا
واقع، دیپلماسی علم ایجاد تعادل و مدیریت 
تنش هاست. الزم است در این مورد نیز با دقت 
عمل شود .این تحلیلگر مسائل بین الملل در 
این خصوص که امیدواری برای به سرانجام 
رسیدن این مذاکرات و حصول توافق وجود 
دارد، تصریح کرد:  من به احیای برجام و 

موفقیت آن امیدوارم. 

فـــرارو

 FATFیک بحث انحرافی است
بحث مذاکرات از روز گذشته داغ شد. 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در 
ارزیابی خود از فضای مجمع جهت تصویب 
اف ای تی اف گفت:  اف ای تی اف یک بحث 
انحرافی است چرا که تا موقعی تحریم ها 
برقرار باشد، هر گونه تن دادن به یک سلسله 
مقرراتی که دست و پای ما را می بندد و خروج 
از تحریم را برای ما مشکل تر می کند، خالف 
است. اف ای تی اف از جمله موارد دست و پاگیر 
است وگرنه اصل آنکه اشکال ندارد. مصطفی 
میرسلیم افزود: به عبارت دیگر انتقادی به این 
قضیه نیست که ما در مجموعه مقررات بانکی 
یا پولی مان با سایر کشورها هماهنگی داشته 
باشیم و اطالعات خودمان را رد و بدل کنیم، 
این اقدام بسیار هم خوب است اما به شرطی 

که ما در تحریم نباشیم. 

بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در آستانه از سرگیری 
مذاکرات برجامی، گفت که رژیم اسرائیل با قدرت های جهانی 
بر سر هر توافقی که از مذاکرات هسته ای با ایران حاصل شود، 
همکاری خواهد کرد. ایران و آمریکا قرار است پس از وقفه ای چند 
ماهه، در هفته جاری در قطر با تسهیل گری اتحادیه اروپا، مذاکرات 

 غیرمستقیمی را برای احیای توافق هسته ای)برجام( از سر بگیرند. 
گانتس در این باره گفت: با ازسرگیری مورد انتظار یا احتمالی 
مذاکرات هسته ای، ما به همکاری با آمریکا و دیگر کشورها برای 
تبیین موضع مان و اعمال نفوذ بر انجام دادن توافق، اگر توافقی در 
کار باشد، ادامه خواهیم داد. او افزود: جا دارد شفاف سازی شود که 

اسرائیل با خود توافق هسته ای مخالف نیست. مخالف یک توافق 
بد است. اظهارات گانتس در حالی مطرح می شود که اخیرا، در 
برخی گزارش ها مطرح شده که یائیر الپید، وزیر امور خارجه رژیم 
صهیونیستی و نخست وزیر گردشی این رژیم از جوزپ بورل به خاطر 
رایزنی هایش در ایران جهت برطرف کردن آخرین موانع سر راه از 
سرگیری مذاکرات برجامی به تندی انتقاد کرده است. عالوه بر این، 
روزنامه تایمز اسرائیل در گزارشی نوشت که مقامات ارشد نظامی 
این رژیم بر سر موضع اسرائیل در مذاکرات احیای توافق هسته ای 

ایران اختالف نظر دارند. 

خبـــــر

چهار شنبه 
1401 .04 . 08
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رویایی لرزان

در طول یک دهه گذشته، میانگین رشد تجارت 
فرامرزی در سراسر جهان، حدود دوبرابر رشد تولید 
ناخالص جهانی بوده است؛ این یعنی اقتصاد دنیا هر 
روز بیشتر از روز قبل به تقسیم کار تخصصی در مقیاس 
جهانی و توسعه زنجیره ارزش تولید و تجارت فرامرزی 
وابسته می شود؛ اما متأسفانه سهم ایران از این سفره، 
کوچک است و مهم ترین دالیلی که موجب شده اند 
تاکنون نشانی از اصالح و بهبود مشاهده نشود، به شرح 
ذیل هستند. نخست؛ ریسک سیاسی:  ریسک سیاسی، 
اولین و ساده ترین پارامتری است که هر تاجر نوپایی، 
در ساختن یک رابطه اقتصادی فرامرزی بزرگ و پایدار 
به آن فکر می کند. سرمایه گذاران و فعاالن تجاری، هر 
اندازه که در توسعه کسب وکار ریسک پذیر باشند، در 
عرصه سیاست محتاط هستند. هر بار که انتشار خبری، 
ریسک افزایش تنش سیاسی میان ایران و کشورهای 
بزرگ منطقه را در محاسبات تجار افزایش می دهد و 
هر بار که وقوع رویدادی سبب می شود تا کشورهای 
بزرگ و مهم منطقه، در پذیرش مهمانان ایرانی مانند 
قبل، شایق و گشاده رو نباشند، اولین چیزی که در 
این روند آسیب می بیند، برنامه های راهبردی تعریف 
همکاری تجاری میان فعاالن اقتصادی کشورهاست و 
متأسفانه در مسیر ترمیم و احیای شرایط، برنامه های 
جدی و بلندمدت همکاری اقتصادی و تجاری، آخرین 
چیزی است که به وضعیت طبیعی باز می گردد. دوم؛  
ارتباط با کانون های اصلی زنجیره ارزش جهانی تولید و 
تجارت: در جهان امروز، تجارت بین الملل در چارچوب 
نقش آفرینی در زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت 
درک می شود. کشورهای همسایه و همجوار ایران، 
هیچ یک در زمره کانون های اصلی زنجیره ارزش تولید 
و تجارت جهانی نیستند و هر یک برای بهره گیری 
ز اهرم تجارت خارجی در رشد اقتصادی،  مناسب ا
روابط تجاری فرامرزی خود را بر محور تقویت ارتباط با 
کانون های اصلی و بزرگ این زنجیره، تعریف کرده اند. 
ضعف در تعریف روابط تجاری با قدرت های اقتصادی 
بزرگ سبب شده است تا همسایگان نیز در چارچوب 
استراتژی اقتصادی خود، وزن و اهمیت باالیی برای 
گسترش همکاری های تجاری با ایران قائل نباشند. 
سوم؛ عدم دسترسی به خدمات مالی بین المللی: تعریف 
همکاری های اقتصادی در قالب سرمایه گذاری و تجارت 
پایدار، نیازمند دسترسی به خدمات مالی بین المللی 
باکیفیت و حضور بازیگران بین المللی بازار خدمات 
مالی در کشور است. در باب FATF و تاثیر آن بر مقوله 
یادشده، پیش از این بسیار گفته شده است؛ اما عالوه 
بر این نکته، باید توجه کرد که حضور موثر بازیگران 
بین المللی در بازار خدمات مالی یک کشور )به خصوص 
اگر قرار باشد این حضور، یک گام فراتر از ارائه خدمات 
ز  پرداخت و تسویه نقدی باشد( نیازمند سطحی ا
ثبات و تعادل در اقتصاد سیاسی و اقتصاد کالن کشور 
میزبان است. بماند که رویکرد ریسک گریزی نهادهای 
مالی در حال حاضر، بهره برداری راحت و بی دردسر از 
همان خدمات اولیه پرداخت و تسویه را نیز برای تجار 
ایرانی با هزار زحمت فراهم می شود. چهارم؛ فضای 
کسب وکار: تجارت پایدار و ارزش آفرین، بر تقسیم 
کار تخصصی برای افزایش درجه پیچیدگی تولیدات 
متکی است و تحقق این مهم، نیازمند بهره مندی از 
خدمات مدیریت اقتصادی باکیفیت است. ناترازی های 
ندازی دولت ها به نظام پولی،  اقتصاد کالن، دست ا
الگوی تعیین نرخ ارز، وضع موانع ساختاری واردات 
و صادرات، قیمت گذاری دستوری، توزیع یارانه و... 
ز  و در یک کالم، کیفیت پایین فضای کسب وکار ا
سوی دیگر، سبب شده است تا رشد اقتصادی پایدار 
مبتنی بر بهره وری و مقیاس پذیری و رقابت پذیری 
بین المللی در کسب وکارها که زیربنای مشارکت در 
تجارت بین المللی است، اصوال برای بخش عمده ای از 
کسب وکارهای ایرانی بالموضوع باشد. پنجم؛ فقدان 
زیرساخت اجتماعی: زیربنای روابط اقتصادی پایدار، 
پیوندهای اجتماعی و فرهنگی است. اگر می خواهید 
ببینید که ایران چقدر شانس دارد تا به رقیبی برای 
هاب های اصلی تجارت منطقه ای، یعنی ترکیه و 
امارات تبدیل شود، کافی است ببینید که هریک از این 
کشورها )ایران، امارات و ترکیه( تا چه اندازه و برای 
چه گروه هایی از مخاطبان، مقصد گردشگری جذاب 
هستند. سال هاست که گروه هایی از سیاستگذاران و 
مدیران دولتی کشور، با نگاه به مزیت های ژئوپلیتیک 
ایران برای توسعه تجارت خارجی مبتنی بر ترانزیت،  
طرح می ریزند و احتماال نام پروژه »جاده ابریشم« هم 
تقویت کننده این امرست. اما واقعیت سرد و تلخ این 
است که امروز، برخالف دوران مارکوپولو، »هندسه راه« 
دیگر مهم ترین مزیت تجارت خارجی مبتنی بر ترانزیت 
نیست و ارائه خدمات ارزش افزوده حوزه لجستیک 
و میزان توسعه یافتگی کسب وکارهای پردازش کاال 
و خدمات زیرساختی تجارت، به ویژه خدمات مالی و 
همچنین وجود زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی و 
سیاسی موثر بر کنترل سطح ریسک و کارآیی توسعه 
شبکه، نقش بسیار پررنگ تری در تعریف مزیت های 
رقابتی برای تجارت مبتنی بر ترانزیت دارد. کریدورهای 
ایرانی برای ترانزیت و تجارت فرامرزی هرچند بالقوه، از 
هندسه بسیار مطلوبی برخوردارند؛ اما در فقدان عوامل 
حامی و مقوم تجارت،  دچار ضعف هایی هستند که 
حتی همان رفقای چینی هم از سرمایه گذاری جدی 
لبته به  با دارند. طرح این موضوعات، صدا روی آن ا
معنای نادیده گرفتن ظرفیت ها و توانایی های کشور در 
جهت توسعه تجارت فرامرزی نیست؛ اما بدون در نظر 
گرفتن واقعیت ها و بی عملی در اصالح مشکالت کشور 
برای توسعه تجارت خارجی، تنها به از دست رفتن 

بیشتر فرصت ها منجر خواهد شد. 

یــــادداشت

حسین سالح   ورزی 
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران

هنگامی که آقای رئیسی به 
ریاست جمهوری رسیدند 
وضعیت اقتصاد ایران براساس 
سوءمدیریت ها و ضعف 
مدیریت ها در شرایط خوبی 
قرار نداشت. به همین دلیل آقای 
رئیسی تالش کرد این وضعیت 
را تغییر بدهد

اقداماتی که دولت در زمینه 
اصالحات اقتصادی انجام 
داده در واقع نوعی جراحی 
اقتصادی سطحی بود. این در 
حالی است که اقتصاد ایران 
نیاز به اصالحات اقتصادی 
جدی و ساختاری دارد. ارز4۲۰۰ 
تومانی به یک مرکز و منبع 
فساد تبدیل شده بود. به همین 
دلیل اقدام دولت در زمینه حذف 
ارز ترجیحی اقدام صحیحی 
بود. مردم ایران عادت کرده اند 
که دولت با فروش نفت مایحتاج 
آنها را تأمین کند که این عادت 
پیامدهای خوبی برای اقتصاد 
کشور نداشته است

آرمان ملی-  احسان انصاری: »آقای رئیسی در کمپین انتخاباتی خود عنوان کردند برای حل مشکالت اقتصادی همه اقتصاددانان را به خط می کنند تا مشکالت مردم را حل 
کنند. امروز این سوال مطرح است که آیا در واقع آقای رئیسی اقتصاددانان را به خط کرده است؟آیا آقای رئیسی با اقتصادانان کشور مشورت کرده و با مشورت و خردجمعی 
تصمیم گرفته است؟« جمالت ذکر شده دیدگاه های دکتر بهمن آرمان در گفت وگو با »آرمان ملی« در زمینه اصالحات اقتصادی دولت و چشم انداز پیش رو است. دکتر آرمان 

در این گفت وگو به مهم ترین چالش ها و فرصت های پیش روی اقتصادی دولت اشاره می کند که ماحصل این گفت وگو را در ادامه می خوانید. 

    یکی از شعارهای اصلی آقای رئیسی در مبارزات 
انتخاباتی مقابله با گرانی بود. این در حالی است که در 
طول یک سال گذشته نه تنها گرانی ها کنترل نشد، 
بلکه افزایش نیز داشته و تورم به باالترین میزان خود 
پس از انقالب رسیده است. چرا دولت در مسیری 
حرکت کرد که برخالف وعده هایی بود که به مردم 

داده بود؟
هنگامی که آقای رئیسی به ریاست جمهوری رسیدند 
وضعیت اقتصاد ایران براساس سوءمدیریت ها و ضعف 
مدیریت ها در شرایط خوبی قرار نداشت. به همین دلیل آقای 

رئیسی تالش کرد این وضعیت را 
تغییر بدهد. با این وجود ایشان از 
افراد توانمندتری در تیم اقتصادی 
خود استفاده نکردند. در نتیجه 
گرانی ها نه تنها کنترل نشد و بلکه 
بیشتر نیز شد. از سوی دیگر دولت 
رئیسی رویکرد نزدیکی به کشورهای 
شرق و از جمله روسیه و چین را در 
دستور کار قرار داد. رویکردی که در 
شرایط کنونی شکل جالبی به خود 
نگرفته و ما شاهد هستیم هنگامی 
که وزیر خارجه روسیه به ایران سفر 

می کند آقای امیر عبداللهیان عنوان می کند که برجام باید به 
شکلی حاصل شود که منافع روسیه نیز در آن تأمین شود. 
واقعیت این است که برخی از  مدیران از توانایی کافی برای حل 
مشکالت برخوردار نیستند.وضعیت به شکلی است که ما در 
وزارتخانه هایی مانند صمت، اقتصاد و نیرو شاهد ضعف هایی  
مدیریتی هستیم.  مدیران این سه وزارتخانه برخی موضوعاتی 

را مطرح می کنند که غیرعلمی است. 
    آیا دولت توانایی انجام کارهای بزرگ را دارد؟

برای انجام کارهای بزرگ نیاز به افراد بزرگ وجود دارد که 
بتوانند تصمیمات بزرگ بگیرند. من در اینجا یک خاطره از 
نحوه مدیریت دولت در زمان آقای هاشمی نقل می کنم. در 
دولت آقای هاشمی برای راه اندازی شرکت فوالد مبارکه نیاز 
به۱۰۰ هزار میلیارد ریال داشتیم. آقای هاشمی برای این کار 
وزیر مربوطه یعنی آقای محلوجی و مجری طرح را فراخواندند. 
ایشان گفتند سقف بودجه عمرانی برای تأمین این پول پر شده 
و در شرایط کنونی امکان پرداخت این پول وجود ندارد. با این 
وجود تصمیم نظام این است که فوالد مبارکه حتمأ راه اندازی 
شود و این اتفاق باید رخ بدهد. به همین دلیل خودتان برای 
این مسأله یک راه حل پیدا کنید تا دولت نیز حمایت کند. 
بعدها من این موضوع را از آقای محلوجی سوال کردم که شما 
چگونه در نهایت مشکل را حل کردید. وی به من گفت در یکی 
از جلسات دولت، موضوع را مطرح کردم و از وزرا و مدیران 
مربوطه خواستم این پول را در اختیار ما قرار بدهند که در 
نهایت نیز این اتفاق رخ داد و آقای هاشمی نیز حمایت کردند.  
به نظر من پس از دولت آقای هاشمی کمتر رئیس جمهوری 
وجود داشته که بتواند از نظر تصمیم گیری مانند ایشان باشد. 
    آقای رئیسی عنوان می کنند که اقتصاد کشور 
نیاز به اصالحات دارد. به همین دلیل نیز اقداماتی به 
نام اصالحات اقتصادی انجام دادند. اقدامات دولت 
با واکنش منفی بازار مواجه شد و قیمت ها به شکل 
افسارگسیخته ای افزایش پیدا کرد. دیدگاه شما درباره 

تصمیمات جدید دولت در زمینه اقتصادی چیست؟
اقداماتی که دولت در زمینه اصالحات اقتصادی انجام 
داده اند در واقع نوعی جراحی اقتصادی سطحی بود. این در 
حالی است که اقتصاد ایران نیاز به اصالحات اقتصادی جدی 

و ساختاری دارد. ارز۴۲۰۰ تومانی به یک مرکز و منبع فساد 
تبدیل شده بود. به همین دلیل اقدام دولت در زمینه حذف 
ارز ترجیحی اقدام صحیحی بود. مردم ایران عادت کرده اند 
که دولت با فروش نفت مایحتاج آن ها را تأمین کند که این 
عادت پیامدهای خوبی برای اقتصاد کشور نداشته است. 
دولت با حذف ارز ترجیحی و برابر کردن نرخ واقعی ارزش 
ریال با ارز خارجی اصالحاتی را انجام داده است. به صورت 
طبیعی هر عمل جراحی در ابتدا با درد و خونریزی مواجه 
است اما پس از مدتی آثار مثبت خود را نشان خواهد داد. 
هنگامی که دولت های فرانسه و ایتالیا نیز دست به اصالحات 
اقتصادی زدند مردم این کشورها 
همین واکنشی را نشان دادند که 
مردم ایران در شرایط کنونی نشان 
می دهند. در شرایط کنونی مردم 
ایران از فرصتی استفاده می کنند که 
اعتراض خود را نسبت به قدرت خرید 
پایین خود اعالم کنند و نسبت به 
رویکرد دولت در گران کردن کاالهای 
اساسی انتقاد می کنند. این در حالی 
است که در کشورهای توسعه یافته 
در ابتدا مردم را نسبت به اقدامات و 
پیامدهای اصالحات اقتصادی توجیه 
می کنند تا مردم در جریان مسائل قرار داشته باشند. در شرایط 
کنونی قیمت بنزین در کشورهای اروپایی افزایش پیدا کرده و 
به دو یورو رسیده است. از سوی دیگر در آمریکا قیمت هر لیتر 
بنزین به پول ایران در حدود هفتاد هزار تومان است. در چنین 

شرایطی مشاهده می کنیم که مردم 
هیچ گونه اعتراضی نسبت به این 
وضعیت ندارند. دلیل این موضوع 
این است که دولت قبل از تصمیمات 
اقتصادی از طریق رسانه هایی که 
واقعیت ها را به مردم منتقل می کند 
جوانب مختلف قضیه به مردم گفته 
می شود و مردم در جریان تصمیم 
گیری های دولت قرار می گیرند. 
اوکراین  به  روسیه  که  هنگامی 
حمله کرد قیمت دانه های روغنی 
و گندم که در اوکراین تولید می شد 
و به کشورهای اروپایی صادر می شد 
افزایش پیدا کرد و به دلیل جنگ، 
کشورهای اروپایی در این زمینه با 
چالش مواجه شدند. این در حالی 
است که پس از مدتی افکار عمومی 
کشورهای اروپایی توسط دولت 
نسبت به این وضعیت توجیه شدند. 
    اصالحات اقتصادی سطحی 

چه پیامدهایی در آینده برای اقتصاد کشور داشت؟
آقای رئیسی در کمپین انتخاباتی خود عنوان کردند برای 
حل مشکالت اقتصادی همه اقتصاددانان را به خط می کنند 
تا مشکالت مردم را حل کنند. امروز این سوال مطرح است که 
آیا در واقع آقای رئیسی اقتصاددانان را به خط کرده است؟آیا 
رئیسی با اقتصادانان کشور مشورت کرده و با مشورت و خرد 
جمعی تصمیم گرفته است و یا خیر؟ آیا سیستم های گزینش 
افراد این اجازه داده که تصمیماتی بگیرد که به سود اقتصاد 
کشور باشد؟ باید در نظر داشت که اقداماتی مانند اصالحات 
اقتصادی نیازمند افرادی است که از توانایی تصمیم گیری در 

شرایط سخت برخوردار باشند. 

    طوالنی شدن مذاکرات هسته ای و برنداشته شدن 
تحریم ها به رغم وعده هایی که دولت در این زمینه داد 
چه تأثیری در چشم انداز آینده اقتصاد کشور خواهد 

داشت؟
باید به این واقعیت اذعان کرد که تنش های موجود در 
روابط خارجی ایران همچنان به عنوان مانع مهمی در ارتباط 
اقتصاد ایران با کشورهای جهان و همچنین بهبود وضعیت 
اقتصادی مردم وجود دارد. ما از نیمه دولت اصالحات تا 
امروز دارای پایین ترین میزان سرمایه گذاری نسبت به تولید 
ناخالص کشور هستیم. این اتفاق درباره همسایه های ما 
وجود ندارد. ایران به رغم اینکه قیمت نفت افزایش پیداکرده 
و قادر به صادرات نفت خود نیز نیستیم و از شرایطی که در 
بازارهایی جهانی به وجود آمده استفاده چندانی نمی کنیم. به 
دلیل سرمایه گذاری هایی که کشورهای اروپایی و آمریکایی 
در کشت فرا سرزمینی اوکراین و روسیه انجام داده اند و 
شوروی سابق که یکی از واردکننده های بزرگ گندم و غالت 
در جهان بود شرایط به شکلی است که اوکراین به تنهایی 
صادرکننده نزدیک به۳۵ درصد دانه های روغنی جهان 
است. درنتیجه در شرایط کنونی به دلیل جنگی که در 
اوکراین به وجود آمده حتی در کشورهای اروپایی نیز روغن 
نباتی وجود ندارد و مردم اروپا در این زمینه با مشکالت جدی 
مواجه هستند. در ظاهر گفته می شود که ایران در مذاکرات 
به دنبال برداشته شدن تحریم هاست. بااین وجود به این 
نکته اشاره نمی شود که ایران کشوری است که صادرکننده 
مواد خام به جهان است و به دلیل تحریم ها توانایی این 
را ندارد که به رغم اینکه بزرگ ترین تولیدکننده زعفران 
جهان است آن را با برند خود به بازار 
جهانی عرضه کند. ما ناچار هستیم 
با توجه به تکنولوژی هایی که فعال 
فقط در اختیار کشورهای غربی 
است بین۵ تا7 میلیارد مترمکعب 
آب از دریا شیرین سازی و به فالت 
مرکزی ایران منتقل کنیم. تاریخ 
خاورمیانه نیز نشان داده که بر اثر 
خشکسالی های مداوم برخی از 
تمدن ها از بین رفته اند. خشکسالی 
تهدید  شدیدا  را  کشور  امروز 
ایران  آینده  سرنوشت  می کند. 
به مذاکرات هسته ای گره خورده 
است. ایران کشوری است که دارای 
یک موقعیت استثنایی در زمینه 
ترانزیت است. برخی از کارشناسان 
برجسته بین المللی عنوان می کنند 
که چنانچه موقعیت ترانزیتی ایران 
در حال احیا شدن باشد و از بندر 
چابهار به آسیای میانه و از طریق 
بندر امام به مرز بازرگان متصل شود که دروازه ورود به 
اتحادیه اروپاست در عمل کانال سوئز از حیزانتفاع می افتد. 
از سوی دیگر کشورهای عربی نیز شاید ازنظر اقتصادی 
از این تغییر استقبال کنند اما کشوری مانند مصر دوست 
ندارد موقعیت ترانزیتی که به واسطه کانال سوئز دارد را به 
ایران منتقل کند. چینی ها نیز به دنبال منابع غنی افغانستان 
هستند که در شرایط کنونی در اختیار طالبان قرار گرفته 
است. در این زمینه،  چینی ها حتی حاضر هستند با  طالبان 
وارد مذاکره شوند تا جاده ابریشم را به جای اینکه از مسیر 
سنتی خود یعنی ایران عبور بدهند به سمت افغانستان و 

پاکستان بکشانند تا منافعشان تأمین شود. 

 دکتر بهمن آرمان در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

     رئیسی از تکنوکرات ها در دولت خود استفاده نمی کند
      ارز4200 تومانی به منبع فساد تبدیل شده بود

      اصالحات اقتصادی دولت سطحی بود
     مدیریت دوران هاشمی در کمتر دولتی تکرار شد

      جراحی اقتصادی بدون درد و خونریزی امکان پذیر نیست

رژیم صهیونیستی: 
مخالف توافق هسته ای نیستیم با »توافق بد«مشکل داریم

 آیا رئیسی 

 اقتصاددانان را 

به خط کرده است؟
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معرفی کتــــاب

آرمان ملی: دومین رمان الکس مایکلیدس، نویسنده و 
فیلمنامه نویس بریتانیایی قبرسی به نام »باکره ها« روایتی معمایی، 
جنایی، هیجان انگیز و البته کمی عاشقانه است که در محیط 
پرجنب وجوش دانشگاه رخ می دهد. داستانی با طرحی محکم که 
عالوه طرح جنایت، تحقیق، کشف و بررسی مدارک و مستندات برای 
رسیدن به قاتل، سعی دارد تا توصیفی روشنگرانه از طبیعت پیچیده 
انسان را ارائه دهد. سامان شهرکی که ترجمه فارسی رمان »باکره ها« 
را از سوی نشر آموت منتشر کرده است و پیش از این تجربه  ترجمه  
آثاری از لورنس دویلرز، الکس مایکلیدس، دیوید کنستانتین و مایکل 
هریس را دارد، درباره این کتاب می گوید:»داستان در ظاهر حول 
محور زنی میانسال )ماریانا( است که روان درمانگر گروهی به حساب 
می آید و البته پیش از بیمارانش، خود در اتفاقاتی از داستان نشان 
می دهد که به خوبی به روانش مسلط نیست. « در گپ وگفتی با این 
مترجم از »باکره ها« و حال وهوای آثار الکس مایکلیدس پرسیدیم 

که در ادامه می آید. 
رمان »باکره ها« دومین اثر داستانی الکس مایکلیدس، نویسنده 
و فیلمنامه نویس بریتانیایی-قبرسی ست که به تازگی با ترجمه شما 
راهی بازار کتاب شد. با توجه به اینکه مایکلیدس نویسنده ای نسبتا 
کم کار اما پرفروش در حوزه داستان نویسی ست، ابتدا کمی درباره 

ویژگی ها و مشخصه های آثار او توضیح دهید. 
مایکلیدس از قبل تجربه ای نسبی در نوشتن داشته و با 
فیلمنامه نویسی قلم به دست گرفت. اما ظاهراً خیلی خوب و به موقع 
متوجه شد که با رمان، دست روان تری دارد. البته او قبل از شروع 
کار، مواد الزم را برای بهتر پیاده کردن افکار خود بر کاغذ، کسب کرد. 
آن هم به واسطه  کار و حضور در مراکز روان درمانی محافظت شده و 
ارتباط نزدیک با افرادی که خود این ماجراها را از سر گذرانده یا هنوز 
درگیر آن ها بودند. او همچنین در دو کتاب خود موفق شد ترکیبی 
هیجان انگیز از اساطیر یونانی و طرح های معمایی- جنایی ایجاد کند 

که این به تبار قبرسی اش برمی گردد. 
او بسیار دقیق است و برای نوشتن برنامه ریزی طوالنی مدت 
می کند. مکان های مختلف را از نزدیک می بیند و البته پیش از همه 
مطالعه دارد. به خوبی با مسائل و نظریات روان شناسی آشناست و 
بدین طریق ایده هایش به هیچ عنوان مصنوعی به نظر نمی رسند. 
ویژگی بارز دیگر هر دو کتابش غافلگیری های عجیبی ست که هر قدر 

جنایی خوان و معمایی پسند باشید، رکب می خورید. 
»باکره ها«)The Maidens( رمانی کارآگاهی، جنایی، رازآلود 

و یک تریلر روانشناختی ست. از درونمایه و روایت داستان بگویید. 
داستان در ظاهر حول محور زنی میانسال )ماریانا( است که 
روان درمانگر گروهی به حساب می آید و البته پیش از بیمارانش، 
خود در اتفاقاتی از داستان نشان می دهد که به خوبی به روانش مسلط 
نیست؛ که این برمی گردد به اتفاقات سختی که در زندگی بر سرش 
آمده و بدترین آنها مرگ تراژیک شوهرش در سفری است که قرار 
بود رابطه شان را بهبود ببخشد. داستان با یک تماس تلفنی شروع 
می شود که از طرف خواهرزاده همین خانم است؛ تماسی پر از ترس و 
دلهره که خبر قتل دختری جوان در کالج کمبریج را منتقل می کند. 

ماریانا به طرزی عجیب به دنبال یافتن حقیقت راهی کالج می شود 
و درمی یابد که این قتل و اتفاقات ترسناک بعد از آن همه به یکی از 
اساتید به اسم فوسکا برمی گردد و البته گروهی از دختران جوان که 

زیر نظر او تحت عنوان باکره ها فعالیت می کنند. 
مایکلیدس فارغ التحصیل دانشگاه کمبریج است و مدتی به 
عنوان روان درمانگر فعالیت داشته. ماریا آندروس نیز یک درمانگر 
باهوش است و داستان نیز در کمبریج اتفاق می افتد . ارزیابی شما 
درباره استفاده از موقعیت های ملموس برای نویسنده در خلق فضا و 

موقعیت های داستانی چیست؟

در توصیف اماکن و فضا ها بار دیگر مشخص می شود که مایکلیدس 
چه انسان برنامه ریز و دقیقی است. مشخصا او چنین فضایی را بار ها 
از نزدیک دیده و در خصوص آن اطالعات کسب کرده  است. از درون 

داستان هم که ببینیم، این قضیه بر بار نوستالژیک روایتش می افزاید 
و شخصیت اصلی مدام به گذشته پردرد خود بازمی گردد. 

رمان »باکره ها« تریلری روانشناختی در ژانر جنایی ست. این در 
حالی ست که از یکسو مایکلیدس سال ها در حوزه فیلمنامه نویسی 
فعالیت دارد و از سوی دیگر اقتباس سینمایی کتاب اول او با نام 
»بیمار خاموش« در شرکت تولید براد پیت در حال ساخت است. 
تجارب مایکلیدس به عنوان فیلمنامه نویس، چه نقشی در فضاسازی 

و تصویرسازی این رمان  ایفا می کند؟
به نظر می رسد که تجربیات او پیرامون نوشتن در قالب فیلمنامه به 

شرح و توصیف فضا ها و تصاویر ذهنی  رمان بسیار کمک کرده است. 
اون جزئیات را به خوبی می بیند و به خوبی انتقال می دهد. تقریباً 
در بخش هایی از داستان، چنان تصاویر در ذهن جاگیر می شوند که 

مخاطب به تماشای یک فیلم خیالی می نشیند. 
 مایکلیدس در مصاحبه ای عنوان کرد که کتاب »باکره ها« 
در زمان اپیدمی کرونا و در روزهای قرنطینه نوشته شده 
است. به نظر شما آیا این  مساله تاثیری بر نوع روایت و طرز 

نگاه در این  اثر داشته است؟
یکی از مسائلی که همیشه ذهن خودم را درگیر می کند همین 
است. بار ها از خودم پرسیده ام و می پرسم که کرونا تاثیری بر ادبیات 
معاصر گذاشته؟ و اگر بله، این تاثیر تا چه حد ملموس است؟ شخصاً 
سعی می کنم در نوشته های خودم تا حد امکان از این مساله دوری 
کنم. به نظر مایکلیدس هم حین نوشتن باکره ها موفق به ایجاد فضای 
آرامی برای خود شده و توانسته دنیا را همچنان بدون همه گیری 
تصور کند. کاری که برای خود من بسیار سخت بود. چون در طی 
روز های ترجمه این کتاب به همراه خانواده سالمی به کرونا گفتیم! 
اما در پس زمینه و با توجه به افزایش میزان مر گ اندیشی انسان امروز 
به واسطه  پیدایش چنین بیماری ای، احساساتی در داستان دیده 
می شود که شاید بتوان آنها را عمیق تر دانست و اینکه مرز بین زندگی 

و مرگ تا این حد باریک می شود، به همین امر برمی گردد. 
نویسنده ای  مایکلیدس،  اشاره شد  که  همان طور   
بریتانیایی-قبرسی ست. برخی معتقدند در آثار او، رد و 
نشان هایی از اسطوره، خصوصا اسطوره های یونانی دیده 

می شود. در »باکره ها« چنین رگه هایی وجود دارد؟
بله، قطعا. من این مساله را با تاکید عنوان می کنم و از این حیث 
مایکلیدس را نویسنده ای باهوش می دانم. اغلب داستان های معاصر با 
اطالعات خاصی نوشته نمی شوند و در خصوص آنها تحقیق و مطالعه 
نمی شود. اما مایکلیدس از این دسته نیست و برای هر بخش کارش 

عالوه بر طرح و خیال، اطالعات دارد. 
  مراحل انتخاب، ترجمه و انتشار »باکره ها« به چه صورتی 

بود؟
من رمان اول این نویسنده را با عنوان نقاش سکوت ترجمه کردم. 
شاید اولین نفری بودم که سراغش رفتم. اولین ترجمه  من هم بود. 
ترجمه که تمام شد، بیمار خاموش یا همان نقاش سکوِت ما در آن ور 
سر و صدایی بلند کرد. اینور هم مترجم ها دست به کار شدند. با وجود 
تمام ترجمه های دیگر، احساس می کنم در حق ترجمه  من جفا شد. 
به همین خاطر به جای قبول این مساله پیگیر نویسنده شدم و این 
بار تالش کردم با کتاب دومش خیلی بهتر و حساب شده تر پیش 
بروم. این شد که مشغول شدم و در زمان کمی ترجمه را تمام کردم 

و تحویل نشر آموت دادم. 
  و در پایان از آثار در حال ترجمه و یا آماده انتشارتان 

بگویید. 
پیش از باکر ه ها یک رمان دیگر ترجمه کرده بودم با عنوان 
سرگشتگی که فکر می کنم در مراحل آخرش باشد. غیر از آن مشغول 
ترجمه رمانی جذاب از آلمان هستم که البته ترجمه انگلیسی اش 
چند وقت پیش درآمد و این قضیه را دوباره به هم می ریزد. اما مهم 
نیست. ترجمه اش را تمام می کنم و برای نشر آموت اگر افتخار 

بدهند، در نظر دارم. 

مترجم رمان »باکره ها« در گفت وگو با »آرمان ملی«؛  

هرقدر هم جنایی خوان باشید از مایکلیدس رکب می خورید!

؛

  نگاهی به آثار امیررضا بیگدلی

به بهانه انتشار مجموعه داستان »ما چهار نفر بودیم« 
امیررضا بیگدلی به دور از جنجال و هیاهویی 
که  معموال دامنگیر ادبیات  بوده سر در کار 
خود برده و مشغول آفرینش های ادبی خویش 
است. از این زاویه که به موضوع نگاه کنیم 
به این نتیجه خواهیم رسید که او با نوشتن 
در پی پاسخ دادن به یک نیاز درونی است. من بر این باورم اگر 
نویسنده ای واقعاً دچار این نیاز درونی باشد این گونه پاسخگویی از 
او نویسنده ای واقعی خواهد ساخت. امیررضا بیگدلی نویسنده ای 
واقعی است. چون او را  با نوشتن در تالش برای پاسخگویی به 
همان نیاز درونی می بینم. با اینکه می دانم هیچ حادثه یا اتفاق 
غیرمنتظره ای در پایان داستان در انتظارم نیست، اما از همان 
نخستین جمله کششی در من ایجاد می شود که به خواندن 
ادامه بدهم تا به آخرین جمله برسم. در واقع حادثه به تدریج و 
در طول داستان ُرخ می دهد. در فکر و در زندگی شخصیت ها. از 
این قرار اغلب وقتی به انتهای داستان می رسم درمی یابم آدم ها 
ظرفیت های تازه ای به دست آورده اند که دیگر در قالب های 
قدیمی خود نمی گنجند. از چالش بین آدم های داستان کمتر 
شگفت زده می شوم و با نوع برخورد و روابط بین آنان بیشتر 
احساس همدلی می کنم و وقتی دقیق می شوم آنان را در اطراف 
خود می بینم. در آپارتمان روبه رویی، در خانه کناری، در اداره، در 

اتوبوس و در همه جا.
داستان های امیررضا بیگدلی در اطراف پیکره طبقه متوسط 
شهری دور می زند. قشرهایی که غالباً از امکانات اولیه زندگی 
برخوردارند. در داستان های او آدم ها قدرت تحمل دارند و در برابر 
مصایب و مشکالت می ایستند و نیز در مقابل سنت های به یادگار 
مانده از گذشته، دانسته یا ندانسته ایستادگی می کنند. در این 
داستان ها نه از شورش خبری هست، نه از برخوردهای خشونت زا. 
آنچه جریان دارد زندگی با تمام صورتک هایش، خوبی ها و بدی ها، 
زشتی ها و زیبایی هاست. اما مهم ترین نکته واکنش آدم ها در 
برابر این کنش هاست. آدم هایی که از صبر و تحملی منطقی 
برخوردارند و تعامالتشان شایسته یک انسان به معنی واقعی آن 
است. و جذابیت داستان ها هم در همین چیزهاست. چیزهایی به 
ظاهر ساده اما آنقدر پیچیده که ارکان زندگی اجتماعی بر آنها 
استوار می شود. چیزهایی ظاهراً پیش پا افتاده که اغلب بی اعتنا از 
کنارشان عبور می کنیم. اما در بی موقع ترین زمان ممکن، سد راه 
ما می شوند. هوس ها و خواسته هایی کوچک که گاه جای بزرگی 

از زندگی را اشغال می کنند.
من وقتی شروع کردم به خواندن مجموعه آثار بیگدلی البته 
بدون در نظر گرفتن توالی تاریخ چاپ آنها، از قدرت داستان گویی، 
شناخت عمیق عناصر داستان، کالبد شکافی روابط بین انسان ها، 
و انسان ها و اجتماعی که در آن به صورت های مختلف مورد آزار 
قرار می گیرند و سرخورده می شوند و نیز نوشتن جمله های درست 
و درمان واقعاً شگفت زده شدم. در داستان های بیگدلی آدم ها 
در فرایند داستان و سپری شدن زمان به فضاهای جدیدی وارد 
می شوند که به واسطه آن تحولی در دیدگاه آنان پدید می آید. 
حاال یا به اجبار مانند شوهر سمانه در داستان »زیادی سخت 

نگیر سمانه« و یا ناخواسته مانند فریدون در داستان »گلخانه«. 
دیگر اینکه عنصر طنز نیز گاهی در داستان های بیگدلی وارد 
می شود. البته در زمان و مکان درست و با شدت و ضعفی معقول. 

یکی از جذاب ترین لحظه های این طنز را می توان در پایان داستان 
»حاال مگر چه می شود؟« دید. بیگدلی فن روایت را خوب می داند. 
اینکه چطور خواننده را جمله به جمله با خود همراه کند و در انتها 
چیزی به خواننده می دهد که پیش از آن نداشته. انکار نمی کنم 
در اولین داستانی که از این نویسنده خواندم، یعنی »جایی 
که ماهی ها به قالب می افتند«  از مجموعه »آن سال سیاه« تا 
صفحه آخر در انتظار وقوع حادثه و پایانی تلخ بودم، اما هیچ اتفاق 
غیرمنتظره ای روی نداد و من نه تنها از خواندن داستان پشیمان 
نبودم بلکه احساس خوبی داشتم، حادثه رخ داده بود، همان طور 
که رودخانه بعد از دربرگرفتن افسانه و نازنین دیگر آن رودخانه 
قبلی نبود، آن دو زن نیز، آن دو زن قبل از تن سپردن به آب های 
سرد نبودند. چنانکه صبح روز بعد وقتی مجید از کوه برگشت قطعاً  

آن مرد شب قبل نبود.
یکی از مشخصه های داستان های بیگدلی توجه به مسایل 
و درگیری های ذهنی آدم ها در رابطه با یکدیگر و یا شرایط 
اجتماعی موجود است. شما اگر در محیط زندگی خود احساس 
آرامش نکنید قطعاً  در بهترین حالت آن را ترک می کنید. به ویژه 
اگر در بند گرفتاری های خانه و خانواده نباشید. مونولوگ چهار 
نامه از مجموعه »اگر جنگی هم نباشد« درددل های جوانی است 
به دوستش؛ جوانی که با هزار بدبختی و فالکت خودش را به آن 
طرف آب رسانده و آرزو دارد طبق استاندارد رایج در آن جوامع  
به زندگی خود معنی و شکل تازه ای بدهد. داستان اینجا تمام 
نمی شود. او دوستش را هم به انجام این کار تشویق می کند و 
می کوشد در حد توان راه و چاه را به او نشان بدهد. شخصیت راوی 
این داستان از معدود شخصیت های داستان های بیگدلی ست 
که تصمیمی قاطع برای زندگی خود می گیرد وگرنه دیگر افراد 
در زمان اضطرار وضعیت، در یک نوع سردرُگمی و عدم توانایی 
الزم در انتخاب سریع و قاطع هستند. این سردرُگمی در داستان 
»پیش از این«  از مجموعه  »آدم ها و دودکش ها« در رویا و واقعیت 
جریان می یابد و شخصیت داستان از واقعی بودن هر چیز و هر 
کسی به تردید می افتد حتی خودش. اما در داستان »باتالق« 
از مجموعه »چند عکس کنار اسکله« که به نظر من از بهترین 
کارهای بیگدلی ست با این که فرد به خود به عنوان موجودی 
انسانی آگاه است در شرایطی گرفتار می شود که هیچ راه گریزی 
از آن ندارد گرچه به اجبار اما کم کم تسلیم شرایط حاکم بر خود و 
پیرامون خود می شود. نکته جالب در این داستان این است که افراد 
دیگر با اینکه می دانند فرو رفتن در باتالق ممکن است سرنوشت 
ناچار آنان هم باشد باز مانند مسخ شدگان تنها نگاه می کنند. به 
هرحال اغلب درمی مانم که آیا دارم با این شخصیت ها همذات 
پنداری می کنم یا آنان واقعاً  تکه هایی از روح من هستند. تکه هایی 
پراکنده در آدم های دیگر. آنانی که کمی از ما را زندگی می کنند 
و ما گاهی کمی از آنان را. بیگدلی با نثری روان و بی عیب و نقص 
ما را به دنیاهای تازه ای می برد؛ در همین نزدیکی ها؛ در خودمان و 
در اطرافیانمان. در ادامه می خواهم به این نتیجه برسم که بیگدلی 
راه خود را پیدا و هموار کرده است؛ شیوه نگارش و سبک و اسلوب 
داستان نویسی منحصر به خود را بنا کرده، فارغ از این واقعیت که 

به هرحال همیشه تاثیر و تاثر از استادان قبلی وجود دارد.
آثار بیگدلی را باید در کنار آثار دیگر نویسندگان معاصر فارسی 
زبان و در چارچوب مالحظات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایران 

مورد نقد و تحلیل و بررسی قرار داد نه با آثار نویسندگان جهانی. و 
از همه مهمتر، یک داستان یا یک کتاب به تنهایی نمی تواند تعیین 
کننده سرنوشت ادبی یک نویسنده باشد. شاید بهتر باشد تمام 
آثار یک نویسنده را در کلیتی یکپارچه مورد بررسی قرار دهیم و 
بگذاریم نور از منشور عبور کند تا جزییات به خوبی دیده شوند. 
دیگر اینکه توجه کنیم نویسنده ایرانی در خانه زبان فارسی به دنیا 
آمده و رشد کرده. زبان و ادبیاتی که به رغم دیرسالی محدود به 
محدوده ای کوچک در این دنیاست. زبانی که جهانی نیست گرچه 
در دو سه کشور به آن تکلم می شود. زبان فارسی جهانی نیست، 
اگرچه چهره هایی جهانی دارد مثل فردوسی یا سعدی و حافظ و یا 
مولوی و خیام. طبیعتاً  آثار بیگدلی مانند دیگر نویسندگان ایرانی 
فراز و فرودهایی داشته و احتماالً  باز هم خواهد داشت. شاید هنوز 
بهترین اثر خود را ننوشته باشد اما تا این لحظه جای خود را در 

میان نویسندگان نامدار چند دهه اخیر باز کرده است.
  »ما چهار نفر بودیم«

این کتاب اتفاق تازه ای در بین دیگر آثار او نیست. اصوال آثار 
داستانی او از همان اولین کتاب با شیبی مالیم رو به اعتال در 
حرکت بوده است. در واقع از بین مجموعه های او نمی توان یکی 
را به عنوان بهترین برگزید. بهترین داستان ها در مجموعه های 
مختلف پراکنده هستند. »ما چهار نفر بودیم« هم از این قاعده 
مستثنی نیست. آدم ها همان آدم های همیشگی هستند. آدم هایی 
که پاهایشان روی زمین است و سرهایشان هم در آسمان دنبال 
چیزی نمی گردد و مثل همیشه نزدیک شدن و لمس مسائل، 
مصایب، درد و رنج و شادی آنان دغدغه اصلی داستان است. 
شروع خوب، جمله های روان و سالم که به خوبی از عهده روایت 
برمی آیند و کشش و تعلیق که مثل نخی نامریی از البه الی 
واژه ها عبور می کند تا خواننده داستان را تا پایان همراهی کند 
و پایان داستان ها در این مجموعه هم، چون مجموعه های قبل 
تکان دهنده و غافلگیر کننده نیست اما موثر و به یاد ماندنی ست 
که این امر به نظر من از ویژگی های ممتاز نویسندگی بیگدلی  
است. بازآفرینی آدم های واقعی از شخصیت های داستان افرادی 
می سازد که هر لحظه به هر طرف نگاه کنیم آنان را در قامت برادر، 
خواهر، والدین، همسر، فرزند و همسایه و...  می بینیم و نتیجه این 
بازآفرینِی واقعیت و امر، منجر به آشنا پنداری می شود. که خیلی 

سریع خواننده را به خود جلب می کند.
در اولین داستان همان زن و شوهر همیشگی را می بینیم. 
این بار از زاویه ای دیگر.  زن دچار وسواس وزن و اعتماد به ترازو 
مکانیکی قدیمی خود شده و مرد سعی می کند اعتماد او را به 
ترازوی دیجیتالی که وزن را درست تر نشان می دهد جلب کند 
پس ترازو قدیمی را به تعمیرگاه می برد چون وزن را کمتر نشان 
می دهد، اما زن قبول نمی کند زیرا ترازوی قدیمی بعد از تعمیر 
مثل ترازوی دیجیتالی عدد دلخواه او را نشان نمی دهد. درنهایت 
مرد تسلیم وسواس زن می شود ترازوی عقربه ای را می آورد زن 
روی آن می ایستد و مرد عقربه را روی عدد دلخواه زن تنظیم 
می کند. در پایان داستان زن با فریب خود و همکاری و همراهی 
شوهر به آرامش دست می یابد و ماجرا ختم به خیر می شود. در این 
داستان نویسنده با قرار دادن شخصیت ها در موقعیتی غیرمتعارف، 
واکنش آنان را در آن وضعیت خاص به خواننده منتقل می کند بی 

آنکه بکوشد در این انتقال نظر خود را تحمیل کند. 

در داستان »شجره نامه« و داستان »یک حبه قند« بار 
دیگر به موضوع والدین سالخورده و تعامل فرزندان با آنان 
روبه رو می شویم. با این موضوع گسترده اجتماعی قبال در دیگر 
داستان های نویسنده آشنا شده ایم از جمله داستان بسیار 
درخشان »گلخانه« در مجموعه »آن سال سیاه« فرزندانی 
که به شرایط و خواسته ها و نیز درگیری های عاطفی والدین 
کهنسال خود که بعضا دچار فراموشی هستند احترام می گذارند 
و تن می دهند به مدارا با آنان بی آنکه هزار و یک دلیل بیاورد 
و به خواننده بقبوالند که این وظیفه ذاتی فرزندان است. در 
پایان داستان خواننده خود به این باور می رسد که در مواردی 
چنین باید جزیی از راه حل مساله بود نه خود مساله. بیگدلی در 
داستان هایش به ندرت تن به اشاره مستقیم به حوادث اجتماعی 
می دهد. شاید »فاتحه ای برای زندگان« تنها مورد باشد. در حال 
حاضر نمونه دیگری به یاد ندارم. باز گفت قتل دختری نوجوان 
به دست پدر در یکی از شهرهای شمالی. هر چند اشاره به این 
موضوع در پایان بندی داستان نقش اساسی دارد، که آن، هم ذات 
پنداری زن داستان با مرد قاتل است. در داستان »ما چهار نفر 
بودیم« که عنوان کتاب هم از آن گرفته شده خواننده با  فرود 
تدریجی یک نسل روبه رو می شود. نسلی که به رغم تالش و 
سرسختی برای غلبه بر شرایط ناهموار تنها شاهد ناکامی در  

برخی عرصه های زندگی است. 
بیگدلی آگاهانه از کنش های سیاسی جامعه و پرداختن به آن 
فاصله می گیرد. اما برخورد خود را معطوف می کند به مسائلی 
که از این کنش ها در روابط بین آدم ها و آدم ها و جامعه به وجود 
می آید. تاثیر فراز و فرود های سیاسی و اقتصادی جامعه به هر حال 
در تعامل افراد با یکدیگر خود را نشان می دهد و چه جایی بهتر 
از داستان برای باز گفت و بازنمایی آن. آن هم داستان کوتاه که 
با حوصله این زمانه عجول سازگارتر است. و آخرین نکته اینکه 
بیگدلی پشت هیچ متن غیرمتعارفی پنهان نمی شود. خواننده را 
با متنی که در مقابلش قرار داده مرعوب نمی کند و یا به تحسینی 
از  روی درماندگی در برابر آن وادار نمی سازد. نویسنده نخ روایت 
را می گیرد و پیش می رود. از تکنیک های عام و خاص نویسندگی 
بهره می برد و در نهایت جزیی از روند رو به رشد داستان نویسی 

امروز  ایران می شود.

تریسی تیرواس و دزد آرزوها

»دزد آرزوها« رمانی است به قلم »تریسی 
تریواس« در ستایش آرزو داری. این اثر روزهایی 
از زندگی دخترکی آرزومند به نام گریفین را 
روایت می کند که ناگهان خود را در میانۀ ماجرای 
سکه هایی می یابد که پیرزنی آرزودزد آن ها را از 
فوارۀ آرزوها ربوده است. حال گریفین می کوشد 
آرزوهای به یغمارفته را به صاحبانش برگرداند و 
در این میان داستانی را رقم می زند بس خواندنی. 
گریفیِن نوجوان به هم نسالن خود می آموزد که 
»آینـده متـعـلق بـه کسـانـی اسـت که زیـبـایِی 
رویـاهایشـان را بـاور دارنـد.« او که به ظاهر 
قربانی حقۀ پیرزن آرزودزد و وارونگی در برآورده 
شدن آرزوهایش شده، با شجاعت و تدبیر خود را 
به یک قهرمان بدل می سازد.  تریواس را می توان 
نویسنده ای نوقلم دانست که »دزد آرزوها« دومین 
اثر در کل و نخستین اثر ادبی او به طور خاص است. 
او دانش آموخته کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی 
است. نخستین رمان تریواس که یک فانتزی-

نوجوان است با استقبال قابل قبولی مواجه شده و 
نقدها و مرورهای جالب توجهی در مورد آن نگاشته 
شده است. موضوعی که تریواس در این اثر به آن 
می پردازد بدیع است و او توانسته با قلمی جذاب 
و ماجراجو این موضوع پرکشش را پرداخت کند. 
وی در پایان هر فصل عباراتی انگیزه بخش ارائه 
می کند که می تواند در جمع بندی ذهن مخاطب 
سودمند باشد. تریواس به زیبایی هم آیی آرزو، 
تالش و تدبیر را تصویر می کند و اجازه نمی دهد 
مخاطب به ورطۀ آرزوپروری صرف بیفتد؛ »ما بـایـد 
پشـتـکـار داشـتـه بـاشـیم و مـهـم تـر از هـمـه 
بـه خـودمـان اعتـماد داشـتـه بـاشـیـم.« و بدین 
ترتیب مرز خیالبافی و آرزوداری را پررنگ می کند.  
ویژگی دیگر »دزد آرزوها« این است که در عین 
فانتزی بودن، گاه به راحتی باورپذیر است. ضمن 
آنکه تریواس به خوبی از عنصر هیجان برای همراه 
کردن مخاطب با داستان بهره برده است. توانایی های 
گاه شگفت آور گریفین و دل به ماجرازدن هایش در 
برخی صحنه ها می تواند به انقباض عضالت خواننده 
منجر شود! درعین حال، گریفیِن تریواس این تصویر 
را در برابر دیدگان خواننده ترسیم می کند که 
»آینـده متـعـلق بـه کسـانـی اسـت که زیـبـایِی 
رویـاهایشـان را بـاور دارنـد.« »دزد آرزوها« را آروشا 
زاده امیدی با ترجمه اش برای اولین بار به مخاطب 
فارسی زبان معرفی کرده است؛ موضوعی که بابت 
آن باید هم قدردان او بود و هم ناشرش. پذیرش 
مخاطرات ترجمه و نشر اثری از نویسنده ای جدید 
در ایران ماجراجویی است و به نظر می رسد نشر 
»هیرمند« و مترجم این مخاطرات را پذیرفته اند.  
زاده امیدی دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات 
ترجمه است و پیش از این آثار دیگری در حوزه 
کودک و نوجوان ترجمه و منتشر کرده است. از آنجا 
که نگارنده ویراستار اثر دیگری از او با عنوان »بزرگ 
شدن خواب و خیاله« بوده است، می تواند نگاهی 
منصفانه تر به ترجمۀ وی داشته باشد. این مترجم 
آشنایی قابل قبولی با ظرفیت های زبان فارسی دارد 
و در ترجمۀ آثار کودک مخاطب را به خوبی مدنظر 
قرار می دهد.  در این میان نکته ای که به نظر مهم 
می آید، ترجمۀ عنوان کتاب است. عنوان کتاِب 
تریواس Whish Stealers است که مترجم آن 
را به »دزد آرزوها« ترجمه کرده است. با مقایسۀ 
ظاهری نیز می توان دریافت که ترجمۀ ارائه شده 
الگو و مفهوم مدنظر نویسندۀ اصلی را بیان نمی کند. 
نویسندۀ اصلی از »دزدان آرزو« صحبت می کند و 
ترجمه از یک »دزد آرزوها«. شاید دلیل این انتخاب 
وجود پیرزن آرزودزد به عنوان یکی از شخصیت های 
اصلی باشد. اما با توجه به برخی جمالت الهام بخشی 
که تریواس در کتاب به آن ها اشاره کرده و البته 
رسالتی که به دنبال تبیین آن است، به نظر می رسد 
»دزدان آرزو« مفهومی جامع تر را ارائه کرده و 
می تواند عنوان مناسب تری برای کتاب باشد. در 
اینجا به یکی از این جمالت اشاره می شود: »دزدهای 
آرزو مردم رو بخاطِر تالش کردنشون خجالت زده 
می کنن، ...« یکی از ویژگی های ترجمۀ زاده امیدی 
که در »دزد آرزوها« نیز به چشم می آید و بر غنای 
کتاب افزوده، پیرامتن ارائه شده از سوی مترجم در 
قالب پاورقی هاست. در خصوص پاورقی نوشتن در 
ترجمه ها اختالف نظرهایی وجود دارد. اما نگارنده 
بر این باور است که حجم و اهمیت پاورقی ارائه شده 
است که تعیین می کند نویسنده یا مترجم توانسته 
یا نتوانسته از این ظرفیت بهره ببرد. پیرامتن های 
به جا و به اندازه در رمان های نوجوان با توجه به 
جذابیت هایی که دارند می توانند پیوست های 
دانش افزایی برای نوجوانان باشند. مترجم »دزد 
آرزوها« در ترجمۀ گفت و گوها از شکسته نویسی در 
دستور استفاده کرده که به نظر می رسد با توجه به 
مخاطب راهبرد قابل قبولی است.  مع الوصف امید 

است خوانندگان این اثر از خواندنش لذت ببرند.
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روش های درمان »دیسک کمر«

از شایع ترین علل کمردرد، آرتروز ستون 
فقرات و بیرون زدگی دیسک های بین مهره ای 
است. بسیاری از مردم تنگی کانال نخاعی را 
بیماری مجزا از بیرون زدگی دیسک می دانند. 
شایع ترین علت تنگی کانال نخاعی آرتروز یا 
استئوآرتریت، ستون فقرات است که معموال در 
سنین باالی ۵۰ سال اتفاق می افتد. از علل دیگر 
تنگی کانال نخاعی، بیرون زدگی دیسک های 
لیگامان های  ضخیم شدن  و  مهره ها  بین 
محافظت کننده ستون فقرات است. بیرون زدگی 
دیسک های بین مهره ای می تواند به نخاع و در 
پایین ستون فقرات کمری به ریشه های عصبی 
انتهایی فشار وارد کند و منجر به کمردرد و 
دردهای انتشاری به اندام های تحتانی، پاها، کف پا 
و انگشتان شود. بیماران با تشخیص بیرون زدگی 
دیسک عالئم برق گرفتگی، سوزن سوزن و کرختی 
در پاها را دارند. برای کمردرد درمان های مختلفی 
وجود دارد. درمان اولیه در کمردردهای حاد، 
استراحت به مدت ۴8 تا 7۲ ساعت و استفاده از 
داروهای ضددرد ضدالتهابی مثل ژلوفن است. 
نکته قابل توجه این است که در طول دوره حاد 
کمردرد انجام فیزیوتراپی و امثال آن همچون 
کایروپراکتیک و آب درمانی نه تنها اثر مثبتی 
ندارد، بلکه موجب تشدید درد خواهد شد. 
کمردردی که بیش از سه ماه طول کشیده، 
مزمن نامیده می شود و از این مرحله است 
 M.R.I  که اقدامات بیشتر تشخیصی از جمله
ستون فقرات کمری و …الزم می شود. حال اگر 
M کمر  .R .I تشخیص بیرو ن زدگی دیسک با
بیمار همخوانی داشته باشد، اقدامات درمانی قابل 
انجام است. بیش از ۵۰ درصد دیسک های بین 
مهره ای با اقدامات حمایتی همچون انجام برخی 
ورزش های تقویت کننده عضالت اطراف ستون 
فقرات مثل ورزش های فیزیوتراپی  و... بهبود 
می یابند. دیسک های باقیمانده که کماکان بیمار 
را آزار می دهند، براساس نوع بیرون زدگی دیسک 
به ۲ روش جراحی باز و جراحی بسته درمان 
می شوند. بسیاری از بیمارانی که با کمردرد مزمن 
به پزشک فوق تخصص درد مراجعه می کنند 
تحت اقدامات کمتر تهاجمی و جراحی بسته 
ستون فقرات بدون بیهوشی قرار می گیرند. از 
جمله این روش ها امروزه استفاده از لیزر دیسک یا 
همان PLDD برای درمان دیسک بیرون زده است 
که به این صورت است که دیسک بیرون زده بیمار 
در اتاق عمل درد و بدون بیهوشی و با راهنمای 
تصویربرداری همزمان، هدف قرار می گیرد 
و زمانی که نوک سوزن در هسته دیسک قرار 
گرفت، فیبر لیزر که تا نوک سوزن هدایت شده 
است از طریق ایجاد گرمای کافی باعث تبخیر 
بخشی از مایع دیسک و کاهش فشار درون 
دیسک می شود که نهایتا باعث برگشت قسمتی 
از دیسک بیرون زده به سمت هسته دیسک و 
برطرف شدن فشار بر ریشه های عصبی و بهبود 

عالئم بیمار خواهد شد. 
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ایران وافغانستان

آ   ر   م   ا   ن  م  ل ی

مشکالت بینایی بر زوال عقل تاثیر دارد افزایش عفونت های ویروسی فصلیلبنیات و سالمت قلب
مطالعات نشان می دهد به دلیل اینکه لبنیات و گوشت دارای اسیدهای 
چرب متفاوتی هستند، چربی اشباع شده موجود در لبنیات ممکن است 
همانند چربی اشباع شده حاصل از گوشت، اثرات مضری بر سالمت قلب 
نداشته باشد. تحقیقات نشان می دهد که مصرف لبنیات با کاهش سطح 
کلسترول بد و کاهش خطر ابتال به فشارخون باال و بیماری قلبی نیز مرتبط 
است. شیر، ماست و پنیر می تواند بخشی از یک رژیم غذایی سالم برای قلب 
باشد. مصرف کره، خامه و بستنی به عنوان بخشی از یک رژیم غذایی سالم 

برای قلب توصیه نمی شود.

متخصص بیماری های عفونی وگرمسیری، از افزایش عفونت های ویروسی 
در فصل گرما خبر داد. زینب یاســین گفت: با کاهــش رعایت پروتکل های 
بهداشتی پاندمی کرونا، شیوع بیماری های عفونت گوارشی افزایش یافته است. 
با شــروع فصل گرما، تعداد زیادی از ویروس ها که همزیستی زیادی با انسان 
دارند، تظاهرات آنها کم کم شروع می شــود. رعایت پروتکل های بهداشتی و 
شست وشوی دست ها، می تواند از میزان ابتال به این عفونت ها کم کند. یاسین 
بیان داشت: عالئم عفونت های ویروســی خیلی شبیه همدیگر هستند یعنی 
بیمار با سردرد، تب، گلودرد، بدن دردو... با عالئم گوارشی و... مراجعه می کند. 

 

براساس یک بررسی جدید و شامل 76۳7۳ شرکت کننده، افرادمسن 
با مشکالت بینایی در معرض افزایش خطر زوال عقل قرار دارند. »بی.بی ژو«، 
می گوید: »این مطالعه ارتباط بین مشکالت بینایی و پیامدهای شناختی را 
در افراد مسن از طریق بررسی جامع همه مطالعات مبتنی بر جمعیت ارزیابی 
می کند.« وی می افزاید: »از بین رفتن بینایی یک عامل خطر برای ابتال به 
زوال عقل است. اگرچه دالیل این امر نامشخص است، اما نشان می دهد که 
تشخیص و درمان بیماری های چشمی ممکن است مفید باشد هم برای 

بهبود کیفیت زندگی فرد و هم برای کاهش ازدست دادن حافظه.«

مواد غذایی مفید برای سالمت مفاصل
متخصصان تغذیه در مورد رژیم غذایی برای بهبود سالمت 
مفاصل، توصیه هایی ارائه کرده و هشدار داده اند که ضعف 
مفاصل و استخوان ها می تواند منجر به پوکی استخوان می شود. 
در ادامه با لیستی از این موادغذایی مفید آشنا می شوید که 
با مصرف آنها می توانید در بهبود سالمت مفاصل خود نقش 

به سزایی داشته باشید. 
  شیر 

کلسیم برای داشتن استخوان های محکم ضروری است. افراد 
بالغ تا سن ۵۰ سالگی ۱۰۰۰ میلی گرم در روز به کلسیم احتیاج 
دارند. از سن ۵۱ سالگی، زنان ۱۲۰۰ میلی گرم در روز و مردان هم 
در سن 7۱ سالگی به این مقدار کلسیم احتیاج پیدا می کنند. شیر 
بهترین منبع کلسیم است. یک فنجان شیر ۲۳۰ گرمی کم چرب 

یا پرچرب یا سرشیر دار ۳۰۰ میلی گرم کلسیم دارد.
  ماست و پنیر

اگر شیر دوست ندارید، یک فنجان حاوی حدود ۲۵۰ 
گرم ماست هم همان مقدار کلسیم دارد. حدود ۳۰ گرم پنیر 
هم همان مقدار کلسیم دارد. حتی اگر به الکتوز حساسیت 
دارید، می توانید بدون هیچ مشکلی ماست و پنیر بخورید یا از 
محصوالت لبنی بدون الکتوز استفاده کنید. جداکردن الکتوز 

از شیر و لبنیات؛ کلسیم آنها را کم نمی کند.
  محصوالت سویا

نصف فنجان پنیرسویا که با کلسیم غنی شده باشد بیشتر 
از ۴۰۰ میلی گرم کلسیم دارد. یک فنجان شیرسویا هم ۳۰۰ 
میلی گرم کلسیم دارد. سویا مزایای دیگری نیز برای استخوان 
دارد. پژوهش های جدید نشان می دهد موادشیمیایی که بر پایه 
گیاهان ساخته شده اند )ایزوفالون( استخوان را تقویت می کنند. 
ایزوفالون ها در محصوالت سویا مانند پنیرسویا فراوان یافت 
می شوند. به همین خاطر سویا برای دورکردن بیماری های 

استخوان در زمان بعداز یائسگی در زنان مفید است.
  گیالس

گیالس میوه ای خوشمزه و مفید است. رنگ قرمز این میوه 
از آنتوسیانین ها، موادشیمیایی گیاهی طبیعی که توانایی کاهش 
التهاب را دارند، سرچشمه می گیرد. به جای مصرف میوه گیالس 
می توانید نوشیدن آب گیالس را نیز مدنظر قرار دهید. نتایج 
مطالعه ای نشان داد که نوشیدن روزانه ۲ فنجان آب گیالس 
ترش می تواند التهاب بدن را کاهش دهد و به تسکین عالئم 

استئوآرتریت )آرتروز( کمک کند.
  زنجبیل

همانند ریحان، زنجبیل دیر زمانیست که به عنوان یک ماده 
ضدالتهاب مورد استفاده قرار می گیرد. اگرچه به صورت سنتی از 
زنجبیل برای درمان معده درد و مشکالت گوارشی استفاده می شود، 
این ماده غذایی مسدودکردن چندین ژن و آنزیم که موجب التهاب 
و ناراحتی می شوند به کاهش درد مفاصل کمک می کند. از آنجا 
که زنجبیل و زردچوبه با یکدیگر مرتبط هستند، هر دوی آنها 

ویژگی های ضدالتهاب و ضددرد مشابه بسیاری را ارائه می کنند.
  فلفل قرمز

ویتامین C یک ماده مغذی مهم برای سالمت مفاصل است 
و فلفل قرمز منبعی عالی برای این ویتامین محسوب می شود. در 
شرایطی که همه فلفل دلمه ای ها  حاوی ویتامین C هستند، اما 
نوع قرمز آنها بهترین گزینه برای دریافت این ماده مغذی است. 
ویتامین C برای ساخت کالژن که بخشی از غضروف، تاندون، و 
رباط ها محسوب می شود و مفاصل برای ارائه عملکرد درست به 
آنها وابسته هستند، نیاز است. همچنین مشخص شده است که 
ویتامین  C، همانند کپسایسین، می تواند به  کاهش درد کمک 
کند و فلفل قرمز منبع خوبی برای این مواد مغذی و همچنین 
ویتامین های A  و K، و مواد مغذی گیاهی دیگری است که 

به عنوان آنتی اکسیدان عمل می کنند.
  ماهی های چرب

ماهی های چرب مانند سالمون، خال مخالی و ساردین 
به طور ویژه برای سالمت مفاصل خوب هستند، زیرا سرشار 
از اسیدهای چرب امگا۳ هستند که این چربی های مفید به 
کاهش درد و خشکی مفاصل از طریق کمک به تولید آنزیم ها 
و پروتئین هایی که التهاب را کاهش می دهند، کمک می کند. 
به طور ویژه، ماهی سالمون منبع عالی برای کلسیم و ویتامین 
D نیز است که این موادمغذی به حفظ استحکام استخوان ها 

کمک می کنند.
  زردچوبه

زمانی که موضوع سالمت مفاصل مطرح می شود، زردچوبه 
به واسطه محتوای کورکومین خود که یک ضدالتهاب طبیعی 
قوی است به عنوان یک ابرماده غذایی شناخته می شود. نتایج 
یک مطالعه نشان داد که عصاره کورکومین می تواند در تسکین 

دردزانو به خوبی ایبوپروفن، داروی ضددرد، عمل کند.
  توت ها

وقتی صحبت از آنتی اکسیدان  می شود، خانواده توت ها، 
مانند توت فرنگی، بلوبری، تمشک و شاه توت از بهترین منابع 
برای آنها محسوب می شوند. به طور ویژه، آنتوسیانین  توانایی 
مقابله با التهاب را دارد. همچنین، توت ها حاوی اسیداالجیک، 
آنتی اکسیدانی دیگر، هستند که به کاهش التهاب و پیشگیری 

از افزایش درد مفاصل کمک می کند.
  سیب قرمز

آنتوسیانین ، مواد شیمیایی گیاهی در پوست سیب قرمز نیز 
یافت می شود و مبارزی قدرتمند در برابر التهاب است. همچنین، 
سیب قرمز حاوی آنتی اکسیدان دیگری به نام کوئرستین است 
که در تولید کالژن نقش دارد. افزون بر این، سیب منبع خوبی 
برای منیزیم است که این ماده مغذی به تولید اسیدهیالورونیک، 
ترکیبی مهم در مایع سینوویال موجود در مفاصل، کمک می کند.

  سیر و پیاز
سیر و پیاز حاوی ترکیب گوگردی قدرتمندی هستند 
که با التهاب و درد مبارزه می کنند. از آنجا که این موادغذایی 
به بهبود عطر و طعم غذا کمک می کنند می توانند در کاهش 
مصرف سدیم نیز نقش داشته باشند. مصرف بیش از حد سدیم 

با فشارخون باال و آرتریت پیوند خورده است.
  روغن زیتون 

روغن زیتون برای سالمت مفاصل فوق العاده مفید است. 
این محصول حاوی مقدار قابل توجهی لوبریسین است که این 
پروتئین توانایی مایع سینوویال را برای محافظت از غضروف 
افزایش داده و به عنوان یک روان کننده نیز عمل می کند. 
همچنین، روغن زیتون فوق بکر سرشار از آنتی اکسیدان ، 
اسیدهای چرب امگا۳ و اولئوکانتال، یک ترکیب فنولی طبیعی 
که اثرات مشابه با برخی داروهای ضد التهابی ارائه می کند، است.

عمــود ی افقــی  

دامون آزاد
فوق تخصصی درد

اینفوگرافیک : آرمان ملی / علی کریمی

خوراکی هایی که »سردرد« را درمان می کنند

موز به دلیل غنی بودن از پتاسیم و منیزیم، 
متداول ترین و آسان ترین راه حل برای مقابله با 
سردرد است؛ این میوه موجب آزادسازی رگ های 

خونی شده و سردرد را کاهش می دهد. 

قهوه، به شرطی که به مقدار کم استفاده شود، زیرا 
نوشیدن زیاد آن می تواند برای برخی افراد سردرد 
ایجاد کند. قهوه در صورت مصرف زیاد، باعث کمبود 

آب بدن می شود. 

موز قهوه

سردرد از چند طریق مانند رژیم غذایی مناسب قابل کنترل و تسکین است؛ به گونه ای که برخی غذا ها سردرد را درمان می کنند.

سبزیجات برگداری مانند اسفناج منبع غنی 
از منیزیم هستند و برای درمان میگرن فوق العاده 
موثرند. منیزیم دارای خواص قوی در تسکین 

سردرد های میگرنی است. 

دانه کتان یک داروی محبوب برای درمان سردرد 
است، زیرا سرشار از امگا3 است و می تواند به کاهش درد 
مرتبط با میگرن کمک کند. یک رژیم غذایی غنی از امگا3 

می تواند به شما در آرام کردن سردردتان کمک کند.

اسفناج دانه  کتان

ماهی قزل آال و ماهی تن از بهترین غذا هایی 
هستند که به دلیل وجود امگا3 و ویتامین های گروه 
B مانند B ۶ و B 12 می توانند به کاهش سردرد کمک 

کنند. 

 شیر کم چرب یکی از بهترین غذا هایی است که به 
کاهش سردرد کمک می کند، به خصوص اگر کمبود آب 

بدن علت این سردرد باشد.

ماهی های چرب شیر کم چرب
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a r m a n m e l i . i r

طرح فعلی مجلس در 
شرایطی در دستور کار 
قرار می گیرد که طرح 
قبلی که یک فرد اتباع با 
سرمایه گذاری ۲۵۰ هزار 
دالری می توانست، اقامت 
پنج ساله بگیرد، جواب نداد 
و حتی یک نفر نیز برای این 
امر مراجعه نکرد، 

کــوتـاه

مشکل آبخوان امروزه اصلی ترین چالش بخش فرونشست 
زمین در دشت های تهران و سایر استان هاست و اگر می خواهیم 
که از این فاجعه جلوگیری کنیم باید آب را به نوعی به سفره های 
آب های زیر زمینی بازگردانیم و این امر تنها با کاهش برداشت 
آب و فرصت دادن به تغذیه مجدد سفره های زیر زمینی محقق 
می شود. یکی از عوامل عمده در کاهش مخازن آب زیر زمینی 
برداشت آب از آبخوان هاست. هر چند که نفوذ آب به آبخوان ها 
در اثر خشکسالی های اخیر بسیار کمتر شده ولی برداشت از 
آنها یکی از عوامل اصلی در موضوع فرونشست زمین محسوب 
می شود و تغذیه آبخوان ها، از آب های روی زمین و زیر زمینی 
صورت می گیرد. این مشکل در کشورهای دیگر نیز وجود داشته 
و راهکار اصلی آنها مهار و کنترل سیالب ها و روان آب هایی بوده 
که در سطح شهرها هدر می روند. آنها در زمان هایی که بارش ها 
کم و خشکسالی به وجود می آید کارهایی انجام می دهند که روان 
آب های شهری تا حد ممکن از دسترس خارج نشود و برای باقی 
مانده آب شان برنامه ریزی دارند. از جمله اقدامات آنها که می توان 
 BMP آن را در تهران نیز اجرا کرد، آنها از یک سازه هایی به نام
استفاده می کنند، وظیفه این سازه ها این است که سیالب ها و 
آب روان را در مواقع بارش برای تغذیه آبخوان کنترل کنند. با 
توسعه این سازه ها و امکاناتی از این قبیل می توان امیدوار بود 
که در آینده ، مقداری از روان آب های شهری که بعضا باعث بروز 
مشکالت در سطح شهرها و بدون استفاده از دسترس خارج 
می شود، بخشی عظیمی از آن را مهار و کنترل کرده و آب موجود 
را به آبخوان ها وارد می کند و باعث افزایش آب سفره های زیر 
زمینی می شود. برداشت از منابع آب های زیر زمینی و آب های 
سطحی در مقاطع کوتاه زمانی یکی از عوامل تشدید فرونشست 
در ایران است ، آبخوان های فرصت تغذیه مجدد سفره های زیر 
زمینی را پیدا می کنند و جبران این کمبود ها وجود دارد و به تبع 
مشکالت و فرونشست زمین کمتر رخ می دهد . اما زمانی که ما به 
تغذیه آبخوان ها توجهی نداریم و در بلند مدت و در چند سال 
متوالی از آب آنها برداشت می کنیم، فشار زنده ای که برروی خاک 
است در بلند مدت تحکیم پیدا می کند و هر روز خاک فشرده تر 
می شود. این فشردگی باعث می شود که در آینده ما باید در انتظار 
آسیب ها و اتفاقات جدی باشیم که جوامع و محل زندگی مردم 
را تهدید می کند. مهم ترین آسیب این موضوع، نابودی منابع آب 
است، چون معدن و منبع ذخیره هایی که در گذشته وجود داشت 
و ظرفیت بالقوه محسوب می شد، کاهش پیدا کرده و امکان ورود 
آب )البته اگر آبی وجود داشته باشد که بخواهد به آبخوان نفوذ 
پیدا کند( کمتر می شود. چون بر اثر فشردگی خاک فضای خالی 
و هوای داخل خاک کمتر شده، آب نمی تواند راهی برای ورود 
به آبخوان پیدا کند. در اثر افت سطح آب و فرونشست سطح 
زمین، خلل و فرج الیه هایی که قبال آب دار بودند، مسدود شده و 
به صورت فشرده درمی آیند. این امر موجب می شود که در طی 
سال های آتی حتی با تزریق آب و چندین برابر شدن میزان نزوالت 
جوی، آب در الیه های آب دار نفوذ نکند و به صورت روان آب در 
سطح زمین جاری شود که به این پدیده اصطالحا مرگ آبخوان ها 
می گوییم که پدیده جبران ناپذیری است. مساله سوم در تحکیم 
و فشردگی خاک است که باعث نشست های ناهمگون در سطح 
و عمق خاک می شود. وقتی این نشست ها گسترش پیدا کند 
به سازه های عظیم و مناطقی که انسان در آن رفت و آمد دارد، 
آسیب وارد می کند و این اتفاق برای کشور فاجعه بار، گران قیمت 
و تا حدودی اصالح و پیشگیری از آن سخت و بعضا غیر ممکن 
است. بعضی از این سازه ها که امروزه در جنوب تهران با تهدید 
مواجه  هستند نیروگاه های انرژی و خطوط راه آهن است. البته 
خطوط انتقال نیرو و راه آهن به دلیل اینکه در فضای کامال باز قرار 
گرفته اند ، خطر کمتری برای انسان دارند، اما وقتی فرونشست 
زمین به شهر و محله ها که هزاران نفر در آن زندگی می کنند، 

برسد فاجعه ابعاد گسترده تری پیدا می کند. 

  چرا ایران با فرونشست زمین
 روبه رو است؟  

روی خط آرمان ملی
             88760176                                              

 سگ گردانی 
در بوستان دامپزشک

در خیابان آذربایجان پارکی به نام دامپزشک وجود دارد 
که عصرها و نزدیک تاریک شدن هوا پر از سگ هایی می شود 
که صاحبانشان آورده اند برای گشت زنی. یک طرف خیابان 
اسکندی کال در اختیار سگ ها قرار می گیرد و مردم محل 
نمی توانند عبور و مرور کنند. اکثر اراذل و اوباش هم جمع شده 
و آنجا مواد می فروشند. چندماه است که آسایش ساکنان بهم 
خورده و کسی جرات دارد از آنجا رد شود. از پلیس و شهرداری 

منطقه ۱۱ خواهشمندیم به داد ما مردم برسند. 
جمعی از اهالی محله اسکندری 

چاه های غیرمجاز
چاه های غیرمجازی که  برای آبیاری و پر کردن استخر در بعضی از 
خانه های شهر تهران زده می شود واقعا باعث تاسف است. از مسئوالن 
شرکت آب و فاضالب تقاضا داریم در این بی آبی که امسال در ایران 

حکمفرماست نسبت به این موضوع رسیدگی کنند.
اسدی از تهران 

مشکالت اقتصادی
مردم به دلیل مشکالت اقتصادي قادر به تهیه بسیاري 
از لوازم ضروري زندگي خود نیستند و حقوق کارمندان و  
کارگران و قشر حقوق بگیر جامعه کفاف مخارج سنگین 
از جمله پرداخت به موقع اجاره خانه و از همه مهمتر تهیه 
مبلغ کالن به منظور ودیعه مسکن را نمي دهد. جا دارد 
مسئوالن  کمی هم به فکر این گرانی مسکن و اجاره 

خانه ها باشد.
یک شهروند از تهران 

یـــادداشـــت

در این شرایط مجلس در جهت افزایش 
»طرح جوانی جمعیت« قانون جدیدی 
را در دست تصویب  دارد که براساس آن، 
اتباع غیرمجاز کارت ملي یک ساله بدهند 
و اگر شخص جرمي مرتکب نشد، یک سال 
اقامت را به ۳ سال تبدیل شود، در این میان، 
این شخص از برخي از حقوق شهروندي 
از جمله امکان باز کردن حساب در بانک، 
تشکیل پرونده در محاکم قضایي و امکان 
اشتغال و غیره داده مي شود؛ پس از ۳ سال 
اگر بازهم جرمي مرتکب نشد این اقامت به 
۵ سال افزایش مي یابد. بعد از ۵ سال وارد 
مجوز 7 ساله مي شود که اتباع در این مرحله 
باید خواندن و نوشتن ایراني بلد باشند، 
محل سکونتشان مشخص باشد، در این 
مرحله امکان خرید و فروش خودرو نیز به 
آنها داده مي شود. برکسی پوشیده نیست که 
این قانون مجلس برای افزایش فرزندآوری و 
در باغ سبز به مهاجران کشورهای همسایه 
است که بتوانند از طریق آنها و در شرایطی 
که مشکالت اقتصادی، مانع بزرگی برسر 
راه ازدواج جوانان ایرانی است که هر روز از 
تمایلشان به تشکیل خانواده کاسته می شود.  
دوشنبه شب بود که ابوالفضل ابوترابی، عضو 
کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسالمی 
از این طرح مجلس در جهت ساماندهی اتباع 
بیگانه سخن گفت. وی با تایید برجزئیات 
مذکور در گزارش، معتقد است که »تمامی 
کشورهای مهاجرپذیر، مهاجرت را که یک 
تهدید است به فرصت تبدیل کرده اند و با 
این اقدام هم مساله کاهش جمعیت را حل 
کرده و هم نیروی کار مورد نیاز خود را تأمین 

کرده اند.« البته ایشان 
به این موضوع اشاره 
نکرد که در کشورهای 
مهاجر پذیر دنیا که 
نمونه بارز آن کشور 
آلمان است، یک فرد 
مهاجر باید از هفت 
خوان رستم عبور کند 
تا به مرحله اقامت و 
پاسپورت این کشور 
پس از ۱۰ سال برسد. 
فردی که می خواهد 
در این کشور اقامت 
باید  باشد  داشته 

در این ۱۰ سال، هم برای کشور میزبان 
از نظر اقتصادی و جمعیتی مفید باشد و 
سال ها عمرش را در اقامتگاه های مخصوص 
میان  این  در  کند.  زندگی  پناهجویان 
کشورهای دیگر نیز به مهاجرت اقتصادی 
مانند ترکیه و کانادا می پردازند. ترکیه با 
فروش خانه های بی کیفیت و سود سرشار 
از مالیات و کانادا با اقامت استارت آپی، به 

مهاجران و نخبگان تابعیت می دهند. 

  با 250 هزار دالر نیامدند، ولی ... 
با این حال، نمایندگان از قید ۲۵۰ هزار 
دالر که کمتر از میزان سرمایه گذاری در 
کشور کانادا است، گذشتند که قصدشان 
فرزندآوری است. این قانون در شرایطی در 
دستور کار قرار گرفته که بیش از دو میلیون 
نفر اتباع افغانستانی در ایران زندگی می کنند. 
در این بین، ابوترابی معتقد است که »ما هم 
می توانیم از تجربه کشورهایی که در این زمینه 
موفق عمل کرده اند، استفاده کنیم و یکی از 
راهکارهای افزایش جمعیت عالوه بر اقدامات 
تشویقی و حمایتی استفاده از فرصت و جذب 
مهاجران است که برخی از کشورها از این 
فرصت بهره برده اند. 
با توجه به شرایط فوق 
الزم است ما نگاه مان به 
مهاجران را به رویکرد 
اجتماعی تغییر دهیم، 
با این نگاه است که 
تهدید  می توانیم  ما 
مهاجران را به فرصت 
البته  کنیم.  تبدیل 
افزایش  مجوز  همه 
اقامت ها در هر مرحله 
و  مصاحبه  انجام  با 
از  اطالعات  کسب 
محل سکونت، شغل، 
پرداخت مالیات و بیمه و غیره انجام می شود. 
رئیس جمهور،  که  مهاجرت  شورای عالی 
مسئوالن ستادکل و وزرا در آن عضویت دارند 
باید این شخص را به عنوان شهروند افتخاری 

قبول کنند.« 
  جذب نخبگان ایرانی 

این روزها، مقصد برخی از جوانان ایرانی، 
رسیدن به یک زندگی  مرفه در کشورهای 
دیگر است و خود را آواره کوه و بیابان برای 

رسیدن به سراب خوشبختی کرده اند. در 
شرایطی که امروزه با افزایش آمار مهاجرت 
نسل جوان روبه رو هستیم که چندی پیش 
یک شرکت ترکیه ای با احداث یک مؤسسه 
اقدام به بورسیه کردن، دانش  فرهنگی 
آموزان ایرانی می کرد.  مجلس در شرایطی 
به دنبال فرزندآوری مهاجران غیرایرانی 
است که بر اساس آخرین آمارهای رصدخانه 
مهاجرت ایران، ۳7 درصد از دارندگان مدال 
در المپیادهای دانش آموزی، ۲۵ درصد 
از مشموالن بنیاد نخبگان و ۱۵ درصد از 
رتبه های زیر هزار کنکور سراسری مقیم 
کشورهای دیگر هستند. تفسیر رضا عامری، 
عضو هیات علمی دانشگاه تهران از این آمار، 
عملکرد بد دستگاه های متولی امور نخبگان 
است. او می گوید: »کاش چنین ارگان هایی 
را نداشتیم. به عنوان مثال المپیادهای 
دانش آموزی که برای شناسایی نخبگان و 
تشکیل سازمان نخبگان برگزار می شود به نظر 
پروسه ناقصی است.« طی ماه های اخیر، اقدام 
یک مؤسسه فرهنگی ترکیه با برگزاری آزمونی 
در تهران برای دانش آموزان ایرانی، بار دیگر 
موضوع مهاجرت را به سرخط خبرها آورد. 
خبرگزاری آناتولی ترکیه در این باره گزارش 
داد: »دانش آموزان ایرانی که خواستار تحصیل 
در مقطع دبیرستان هستند، در آزمون گزینش 
دانش آموزان خارجی که توسط بنیاد معارف 
و وزارت آموزش وپرورش ترکیه در چارچوب 
بورسیه های بین المللی دانش آموزی در تهران 
برگزار شد، شرکت کردند« و در ادامه نوشت 
این آزمون به دو صورت کتبی و شفاهی در 
شعبه ایران مؤسسه یونس امره برگزار شده 
است. بر اساس این گزارش، اغلب شرکت 
کنندگان، دانش آموزان مناطق محروم و 
دورافتاده بوده اند.آزمونی که گویا بدون اطالع 

و مجوز ایران برگزار شده است!

نظارت بر اماکن 
عمومی به خاطر وبا 

 معاون فنی مرکز سالمت محیط 
و کار وزارت بهداشت با اشاره 
به تهدید وبا و تشدید نظارت بر 
اماکن عمومی با هدف پیشگیری 
از گسترش این بیماری، برنامه های 
نظارتی بر اماکن و محیط گفت:   
وبا یک بیماری عفونی گوارشی 
گرمسیری است و عمده راهی 
که موجب می شود تا این بیماری 
رعایت  عدم  کند  پیدا  شیوع 
از  پس  است.  فردی  بهداشت 
استفاده از دستشویی و توالت نیاز 
به شست وشوی کامل دست ها و 
شیرآالت وجود دارد. قبل از صرف 
غذا هم همنیطور نیاز به شست وشو 
از  باید  همچنین  دارد.  وجود 
آب سالم استفاده شود. محسن 
پخش  موضوع  افزود:  فرهادی 
فاضالب نیز می تواند به گسترش 
فاضالب کمک کند. تمام موارد 
مرتبط با آب و غذا و عدم رعایت 
بهداشت فردی خطر گسترش این 

بیماری را افزایش می دهد. 

  هشدار پلیس
درباره سربازی کنکوری ها

آرمان ملی: رئیس سازمان وظیفه 
عمومی فراجا با بیان اینکه مشموالن 
غایب در صورت قبولی در آزمون سراسری 
حق ثبت نام ندارند، گفت: آن دسته از 
سراسری  کنکور  در  که  مشموالنی 
شرکت کرده اند، توجه داشته باشند، 
غیبت سربازی مانع پذیرش قبول شدگان 
آزمون سراسری در دانشگاه ها و موسسات 
آموزشی است. سردار تقی مهری افزود: با 
توجه به در پیش بودن کنکور سراسری 
سال ۱۴۰۱ ضروری است مشموالنی 
ذکوری که در کنکور سراسری شرکت 
کرده اند، توجه ویژه به مقررات خدمت 
غیبت  باشند،  داشته  عمومی  وظیفه 
قبول شدگان  پذیرش  مانع  سربازی 
آزمون سراسری در دانشگاه ها و موسسات 
آموزشی است. مشموالن مقاطع تحصیلی 
دانشگاهی و دوره متوسطه که در سال 
مشمولیت و در خرداد، تیرو شهریور 
ماه سال ۱۴۰۰ فارغ التحصیل شده اند 
تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱، مهلت 

معرفی دارند. 

»شیشه« در ایران تولید 
نمی شود؟!

آرمان ملی: معاون مقابله با عرضه و 
امور بین الملل ستاد مبارزه با موادمخدر 
گفت: امروز همان طور که بیش از 9۵ 
درصد تریاک جهان در افغانستان تولید 
می شود، بزرگ ترین تولیدکننده مواد 
مخدر در جهان باز هم افغانستان است 
و پیش سازهایی که امروز برای تولید 
به افغانستان می رود با بوها و رنگ های 
مختلف و با قیمت نازل و به هرعلتی تبدیل 
به شیشه می شود. سردار ناصر اصالنی 
افزود: شاید این سوال مطرح شود که »در 
ایران هم آشپزخانه هایی وجود دارند و 
شیشه تولید می کنند« شاید بعضا در برخی 
شهرها و استان ها این اتفاق بیفتد، اما با 
اشرافی که نیروهای انتظامی و اطالعاتی 
دارند، بالفاصله اقداماتی به موقع را جهت 
متالشی کردن باندهای توزیع مواد مخدر 

انجام می دهند. 

 ممنوعیت عرضه
 داروهای سقط جنین 

ایسنا: مدیر اداره دارو و مواد تحت 
کنترل معاونت غذا و دارو اراک گفت: 
توزیع و فروش هرگونه داروی سقط 
جنین در داروخانه های غیربیمارستانی، 
غیرقانونی تلقی و با متخلفین برخورد 
قضائی می شود. ژیال محسنی اظهار کرد: بر 
اساس قانون، داروهای سقط جنین صرفا با 
تشخیص پزشک معالج و تایید داروخانه 
بیمارستانی و ثبت دقیق آنها در سامانه 
قابل تجویز است و توزیع و فروش هرگونه 
دارویی که منجر به سقط جنین می شوند 
در داروخانه های غیربیمارستانی و خارج 
از این مصوبه، غیرقانونی تلقی می شود و 
درصورت انجام بر فروش و نگهداری این 
قلم در داروخانه به مرجع قضائی معرفی 

می شوند. 

 کودکان افغانستانی
 قربانی زلزله 

کمک های  هماهنگی  اداره  ایرنا: 
بشردوستانه سازمان ملل »اوچا« در 
زلزله  در  که  کرد  اعالم  افغانستان 
مناطق پکتیکا و خوست ۴۰۵ کودک 
کشته و زخمی شده اند. این اداره با نشر 
بیانیه ای اعالم کرد که در نتیجه زلزله در 
والیت های، ۱۵۵ کودک کشته شده اند. 
در این رویداد ۲۵۰ کودک دیگر هم 
زخمی شده اند. 6۵ کودک هم در این 
رویداد زلزله یتیم یا بدون سرپرست 
باقی مانده اند. موسسه نجات کودکان، از 
وضعیت اطفال بی سرپرست پس از زلزله 
اخیر ابراز نگرانی کرده است. این موسسه 
افزوده که کودکانی خانواده خود را به 
علت زلزله در جنوب شرق افغانستان از 
دست داده اند، با خطر سوءاستفاده و آزار 

روبه رو  هستند. 

استفاده از پابندهای 
الکترونیک برای  زندانیان

 ایسنا: رئیس سازمان زندان ها گفت: 
پابندهای الکترونیک را توسط شرکت 
دانش بنیان تولید می کنیم و اکنون به 
تولید انبوه رسیده ایم. غالمعلی محمدی 
افزود: سازمان زندان ها یکدستگاه چند 
وجهی است؛ از یک طرف سازمانی است 
که تنها متولی اجرای مجازات حبس در 
کشور است و به همین دلیل هم در زمره 
دستگاه های زیر مجموعه قوه قضائیه 
شناخته شده، چراکه به هر جهت مجری 
اوامر مراجع قضائی است. هم اکنون حدود 
6۰ و خرده ای درصد زندانیان ما متاهل 
و مابقی مجردین  یا افرادی هستند که 
متارکه کرده اند و یا با فوت همسران شان 

مواجه شدند. 

»آرمان ملی« از قانون جدید مجلس شورای اسالمی گزارش می دهد

دِر خروج به نخبگان و ورود به اتباع برای فرزندآوری دِر خروج به نخبگان و ورود به اتباع برای فرزندآوری 

آرمان ملی: حضور کودکان در خیابان  
برای کسب درآمد معضلی است که از طرف 
نهادها و فعاالن اجتماعی مطرح می شود فارغ 
از نتیجه بخش بودن یا نبودن طرح این مساله 
و اقداماتی که در این زمینه انجام می شود، در 
این میان به کودکانی که در فضای مجازی 
فعالیت دارند کمتر پرداخته می شود شاید 
به این دلیل که در نگاه اول به نظر می رسد 
آسیب چندانی متوجه آنها نیست و شاید 
کمتر به نظر برسد پشت پرده عکس ها و 
ویدئوهای جذاب و رنگارنگ ممکن است به 
این کودکان به دلیل بهره کشی، کار اجباری و 
استفاده ابزاری آسیب های فراوانی وارد شود.  
با جست وجوی اندکی در اینستاگرام صفحات 
زیادی را می بینیم که کودکان معصومی در 
آن ها غالبا از سوی والدینشان به کار گرفته 
شده اند و در بسیاری از موارد این والدین 
متوجه این نیستند که ممکن است فرزندشان 
دچار آسیب های جبران ناپذیری شود. جای 
تامل و البته تاسف دارد که سال هاست با 
وجود هشدارهای کارشناسان و فعاالن 
در حوزه سواد رسانه ای بهره کشی از این 
کودکان مغفول مانده است. هم مسئوالن 
باید به این  و قانون گذاران آن طور که 
معضل نپرداخته اند هم مردم به قدر کفایت 
در برخورد با این صفحات مسئوالنه عمل 
نمی کنند که البته همین امر هم نشان دهنده 

نبود آموزش مناسب  در این زمینه است. 
  آنچه مهم نیست کودکی است 

در این باره با حورا طهرانی پژوهشگر و 
مدرس سواد رسانه ای درباره این که چرا 
باید کودکان فعال در فضای مجازی را در 

زمره کودکان کار به شمار آوریم، گفت: 
کودک کار در کشور ما و به طور کلی در دنیا 
پدیده ای جدید نیست. بچه هایی که به هر 
دلیلی مجبور می شوند برای امرار معاش 
خودشان و خانواده شان کودکی شان را زیر 
پا بگذارند و مثل یک بزرگسال دغدغه به 
دست آوردن درآمد داشته باشند کودک 
کار هستند. بچه هایی هم که در فضای 
مجازی از آن ها استفاده می شود به اختیار 
خودشان فعالیت ندارند چون توانایی، ابزار و 
پشتوانه مالی این فعالیت را ندارند و درواقع 
در بهترین حالت پدر و مادرها این بچه ها 
را هدایت می کنند که ابزاری باشند برای 
جلب توجه، جلب تایید، کسب شهرت و در 
نهایت کسب درآمد.  این پژوهشگر و مدرس 
سواد رسانه ای افزود: در این شیوه نوین 
نیز کودکی بچه نادیده گرفته می شود و به 
ابزاری تبدیل می شود برای کسب درآمد. این 
کودک همه کودکی اش را زیر پا می گذارد و 
تالش می کند برای گرفتن تایید و جلب 
توجه و درنهایت قربانی افرادی می شود که 
از آن سوءاستفاده می کنند. پس این کودک 
کار مدرن است حاال چرا مدرن؟ چون ابزار 
این کودک شیشه پاک کنی و فروش فال 
و آدامس نیست ابزار این کودک موبایل و 
اینترنت است. درواقع این کودک هم ابزاری 
است برای کسب اعتبار و درآمد او هم مثل 
همان کودکی که در خیابان کار می کند حق 
کودکی کردنش سلب شده است. کودک 
فعال در شبکه های اجتماعی همان کودک 
کار است اما در بستر نوین و ما به این بچه ها 

می گوییم »کودک کار مدرن.«

  کسب درآمد و ناآگاهی والدین 
او گفت: در ایران برای پدر و مادری 
که فرزندشان را زیر سنین قانونی وارد 
فعالیت های فضای مجازی می کنند قانون 
بازدارنده با ضمانت اجرایی نداریم. اینکه 
چرا همه در مورد این کلیپی که اخیرا در 
فضای مجازی منتشر شد واکنش نشان دادند 
این است که مطالبی که از سوی این بچه ها 
مطرح شد مسائلی است که بیشتر افراد جامعه 
به لحاظ فرهنگی، اجتماعی و مذهبی در 
مورد آن ها حساسیت دارند یعنی اگر ماجرای 
حضور غیرقانونی و نابهنجار کودکان در فضای 
مجازی را یک بیماری در نظر بگیریم، این 
صفحه اینستاگرام که اخیرا خبرساز شد و 
گفته شده برخورد قضائی هم با آن ها می شود 
آن قسمت از بیماری است که آدم ها دردش 
را بیشتر حس می کنند درحالی که در سرتاسر 
فعالیت هایی از این دست خطر وجود دارد. این 
پژوهشگر خاطرنشان کرد: پدر و مادرها برای 
این که اعتبار کسب کنند، شهرت کسب کنند، 
بیشتر دیده شوند، برای این که در رقابت های 
مصرف گرایانه امروزی عقب نمانند و با مصرف 
بیشتر خودشان را به طبقه باالتر نسبت دهند 
بچه شان را وارد فعالیت های فضای مجازی 
می کنند. به دلیل این که حضور زنان در فضای 
مجازی کشور ما ممکن است محدودیت هایی 
داشته باشد و آن قدر تاثیرگذار نیست از 
بچه ها بیشتر استفاده می شود. حضور بچه ها 
جذابیت ها و شیرینی های خاص خود را دارد 
و مسلما پست های بچه ها الیک بیشتری 
می گیرد و همین به پدر و مادر اعتبار بیشتری 

می دهد و بیشتر دیده می شوند. 

با توجه به فیلم های اخیر و اتفاقات مجازی، رفتار با کودکان بررسی شد 

کودکان کار مدرن در فضای مجازی 
    این بچه ها مجرم نیستند، بلکه قربانی پدر و مادرها هستند

     اتباع غیرمجاز می توانند کارت ملي یک ساله بگیرند و تا 10 سال امکان تمدید دارد 
و از حقوق شهروندی برخوردار می شوند 

مردم منتظر مجازات 
مقصران قطار هستند 

رئیس مجلس شورای اسالمی 
گفت: اکنون توقع مجلس و مردم این 
است تا قوه قضائیه در زمان مشخص 
با مقصران سانحه ریلی قطار مشهد-  
یزد برخورد کند.  محمدباقر قالیباف 
در جلسه علنی مجلس بیان کرد: از 
اعضای کمیسیون عمران مجلس 
که به سرعت در محل سانحه حضور 
یافتند و از همان لحظات ابتدایی 
گزارش خود را تهیه کردند تشکر 
می کنم. مجددا به ۴۱ خانواده که 
عزیزان خود را در این حادثه از دست 
دادند تسلیت گفته و با ۰8 مصدوم 
این سانحه ابراز همدردی می کنم. 
کمیسیون عمران به سرعت و به 
موقع در محل حادثه حضور یافت و 
گزارش خود را تنظیم کرد. دوستان 
وزارت راه و شهرسازی باید توجه 
کنند که تجدید نظر در ساختارهای 
نظارتی الزم است. در قراردادهایی 
که در حوزه تعمیر و نگهداری از 
قطارها بسته می شود باید بر اساس 
نظام فنی اجرایی کشور باشد اما 
اکنون بعضا اینگونه نبوده و اشکاالتی 

وجود دارد. 

آقای بانکی پور از مردم 
عذرخواهی کند!

نماینده شیراز و زرقان در مجلس 
شورای اسالمی در انتقاد به سخنان 
اخیر و جنجال برانگیز، بانکی پور 
نماینده مردم اصفهان در مجلس، 
درباره ازدواج بین المللی زنان و 
دختران ایرانی مجرد باالی سی 
سال با اتباع بیگانه، گفت: سخنان 
اخیر جناب بانکی پور اعتراضات 
داشته  دنبال  به  را  انتقاداتی  و 
است. اگرچه نماینده مجلس برای 
اظهارنظر در هر موردی آزاد است، اما 
اینکه یک نماینده مجلس این گونه 
حرف بزند صحیح نیست بنابراین 
من به عنوان یک نماینده مجلس 
از سخنان همکارم درباره زنان و 
دختران ایرانی عذرخواهی می کنم 
و بهتر است ایشان هم از محضر آنها 
عذر تقصیر بخواهد. پاک فطرت 
افزود: حتی به فرض اینکه قرار باشد 
چنین اتفاقی بیفتد، هم دولت باید 
الیحه ای قوی به مجلس بدهد تا 
اتفاقات ناهنجار و نامناسب فعلی 

تکرار نشود.

امید بزرگ حداد 
کارشناس محیط زیست



رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از بازداشت 
۳ نفر که اقدام به تبلیغ سایت های شرط  بندی 
و قمار در فضای مجازی کرده بودند، خبرداد. 
سرهنگ داود معظمی گودرزی، بیان داشت: 
به دنبال دریافت گزارشاتی مبنی بر دعوت کاربران 
به سایت های قمار و شرط  بندی توسط چند کانال 
و گروه تلگرامی که در مجموع بیش از یک میلیون 
دنبال کننده داشت، رسیدگی به موضوع به طور 
ویژه در دستورکار ماموران پلیس فتای پایتخت 
قرار گرفت که در جریان آن و با انجام تحقیقات 
مشخص شد تعداد ۵ کانال و گروه تلگرامی که در 
مجموع بیش از یک میلیون نفر دنبال کننده داشتند 
با تبلیغات فریبنده و کذب کاربران فضای مجازی را 
به سمت وسوی سایت های شرط  بندی هدایت کرده 
و در ازای این کار مبالغ زیادی دریافت می کردند. 
وی با اشاره به ادامه تحقیقات برای شناسایی 
گردانندگان این کانال ها افزود: ماموران پلیس 
فتای پایتخت پس از تحلیل مستندات جمع آوری 
شده و بررسی های اطالعاتی و تخصصی، سرانجام ۳ 

نفر از افراد اصلی گرداننده این کانال ها و گروه های 
تلگرامی را مورد شناسایی قرار داده و پس از اخذ 

مجوز قضائی، این افراد را در عملیاتی دستگیر و 
به مقر انتظامی منتقل کردند. گودرزی با اشاره 

به انتقال متهمان به مقر انتظامی و انجام بازجویی 
از آنان گفت: این افراد تحت بازجویی قرار گرفته 
اما ارتکاب هر نوع عمل مجرمانه را منکر شدند تا 
اینکه با ادله و شواهد موجود روبه رو شده و ناگزیر به 
جرم خود اقرار و هدف از این اقدام را کسب درآمد 
و منفعت مالی عنوان کردند. رئیس پلیس فتای 
تهران بزرگ درباره شیوه و شگرد متهمان اظهارکرد: 
روش متهمان اینگونه بود که آنان با دادن وعده هایی 
فربینده نظیر دریافت سودهای کالن به مخاطبان، 
لینک های اختصاصی را تحت عناوین انفجار، 
بت زنی، پیش بینی و... در سایت های شرط  بندی و 
قمار طراحی کرده و سعی در جذب افراد داشتند و 
از این طریق نیز گرچه شرکت کنندگان به سودی 
نمی رسیدند، اما خودشان سودهای قابل توجهی 
بابت معرفی کاربران کسب می کردند. وی با اشاره 
به تشکیل پرونده برای متهمان گفت: این افراد 
به همراه پرونده متشکله برای ادامه روند رسیدگی 
به جرم روانه دادسرا شدند. همچنین کانال های این 

افراد نیز مسدود و منهدم شد.

سال پنجم10حــوادث
a شماره   1311 r m a n m e l i . i r

چهار شنبه 
1401 .04 .08
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3     نفر   دستگیر    شدند

از  نازی آباد   ۱۳۰ کالنتری  رئیس    
دستگیری سارق سابقه دار محله نازی آباد 
در حال فروش اموال سرقتی خبر داد. 
سرهنگ پیمان گودرزی اظهارداشت: تیم 
عملیات کالنتری ۱۳۰ نازی آباد در حال 
گشت زنی های انتظامی، سارق سابقه دار محله 
نازی آباد را در یکی از خیابان ها در حال معامله 

وسایلی مشاهده و به وی مشکوک می شوند و 
برای بررسی بیشتر به متهم مراجعه می کنند. 
وی با بیان اینکه متهم با مشاهده ماموران 
لوازم خود را رهاکرده و به صورت پیاده از 

محل فرار می کند، افزود: در یک تعقیب و 
گریز و با درایت و هوشیاری ماموران، متهم 
زمینگیر و دستگیر و در بررسی وسایل برجای 
گذاشته مشخص شد یک عدد باند بزرگ 

خودرو )ساب( و یکدستگاه موتورسیکلت 
بنزینی کوچک سرقتی است که به کالنتری 
داللت داده شد. رئیس کالنتری نازی آباد 
اضافه کرد: متهم ۳۰ ساله در تحقیقات اولیه 
به بزه انتسابی و سرقت لوازم خودرو و موتور 
از غرب تهران در هفته گذشته معترف که 

مالباختگان شناسایی شدند.

دستگیری سارق سابقه دار 

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهر تهران از انفجار شدید در یک 
مغازه تعویض روغنی در قیطریه خبر داد. 
سیدجالل ملکی درباره جزئیات وقوع این 
حادثه و اعزام آتش نشانان به محل اظهارکرد: 
یک مورد انفجار در یک تعمیرگاه، در بلوار 
قیطریه، بلوار صبا به سامانه ۱۲۵ سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران اعالم 
که در پی آن بالفاصله دو ایستگاه به محل 
اعزام شدند. وی با اشاره به اعزام و حضور 
آتش نشانان در محل گفت: آتش نشانان در 
مدت زمان چهاردقیقه به محل رسیده و 

مشاهده کردند که چهار باب مغازه در محل 
حادثه وجود دارد که سه باب از آنها تعویض 
روغنی و یک باب نیز آپاراتی و تعویض رینگ 
و الستیک بود. اطالعات اولیه حاکی از آن 
بود که در یکی از این مغازه های تعویض 
روغنی انفجار شدیدی رخ داده که موجب 
شده ۲  باب از مغازه ها بیش از ۵۰ درصد 
تخریب شوند. سخنگوی سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهر تهران ادامه داد: ۲ 

مغازه دیگر نیز خسارت هایی دیده بودند و 
براثر انفجار شیشه های چند مغازه مجاور 
شکسته شده بود. چهاردستگاه خودرو که 
در مجاورت مغازه ها بودند نیز خسارت های 
شدیدی دیده بودند و به دو، سه خودرو نیز 
دچار خسارت های وارد شده بود. ملکی افزود: 
در مغازه ای که ابتدا دچار انفجار شده بود 
حریق جزئی نیز رخ داده بود که آتش نشانان 
نسبت به خاموش کردن آتش اقدام کردند. 

وی در خصوص خسارت های جانی که در 
پی این حادثه رخ داده است، گفت: چهار مرد 
نیز دچار مصدومیت شده بودند که حال دو یا 
سه نفر وخیم بود. این افراد به سرعت از محل 
خارج و برای انتقال به مراکز درمانی تحویل 
عوامل اورژانس شدند. به گفته سخنگوی 
سازمان آتش نشانی نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری تهران عملیات اطفای حریق در 
این محل با موفقیت به پایان رسید. وی افزود: 
علت این حادثه از سوی کارشناسان سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران 

بررسی و اعالم خواهد شد.

انفجار شدید تعویض روغنی در قیطریه

رئیس پلیس فنای استان زنجان از شگرد جدید کالهبرداران 
با نام اپلیکیشن »یارانه من« خبر داد و گفت: در این روش 
کالهبرداران با ارسال پیامکی حاوی لینک های آلوده کاربران 
را ترغیب به لینک و نصب اپلیکیشن »یارانه من« کرده و از 
این طریق کالهبرداری می کنند. احمد موسوی، در گفت وگو 

با فارس در زنجان اظهارکرد: مجرمان سایبری با سوءاستفاده 
از سادگی افراد، پس از کلیک بر روی لینک بدافزار اپلیکیشن 
»یارانه من« بر روی گوشی همراه هوشمند نصب و از این طریق 
اطالعات حساب بانکی مورد سرقت قرار می گیرد. رئیس پلیس 
فنای استان زنجان تاکیدکرد: شهروندان گرامی باید اخبار و 

اطالعات مربوط به واریز هرگونه یارانه معیشتی از سوی سازمان 
هدفمندسازی یارانه ها را از طریق رسانه های ملی و رسمی کشور 
hemayat.mcls. پیگیری کنند. وی با بیان اینکه سامانه

gov.ir  تنها مرجع رسمی برای ثبت نام و پیگیری مربوط به 
یارانه های معیشتی است، افزود: شهروندان می توانند در صورت 
مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق سایت پلیس 
فتا به آدرس www.cyberpolice.ir  بخش گزارشات 
مردمی یا با شماره تلفن ۰96۳8۰ با پلیس فتا در میان بگذارند.

مرخصی از زندان برای سرقت
رئیس پلیس آگاهی استان خراسان رضوی از دستگیری 
متهمی خبر داد که پس از مرخصی از زندان اقدام به ۳۱ فقره 
سرقت در ۲ استان خراسان رضوی و تهران کرده بود. سرهنگ 
جواد شفیع زاده بیان داشت: در پي وصول یک فقره پرونده 
از اجراي احکام کیفري مشهدمقدس مبني بر متواری شدن 
متهمی پس از مرخصی از زندان و اقدام به سرقت، کارآگاهان 
پلیس آگاهي استان وارد عمل شدند. وی افزود: کارآگاهان 
پلیس آگاهی استان با اشراف اطالعاتی و تحقیقات گسترده 
دریافتند که متهم خارج از استان بوده و قصد عزیمت به مشهد را 
دارد لذا مراتب با مرجع قضائي هماهنگ و با رصدهاي نامحسوس 
پلیسي وی را حین ورود به مشهد دستگیر و به مقر انتظامی 
منتقل کردند. این مقام انتظامی تصریح کرد: در تحقیقات به 
عمل آمده، متهم به بزه هاي انتسابي و همچنین تحت تعقیب 
قضائي بودن خود اعتراف و اذعان داشت پس از مرخصي از زندان، 
 دیگر مراجعه نداشته و ضمن متواري بودن اقدام به سرقت هاي 
دیگر در مشهد و تهران کرده است. رئیس پلیس آگاهی استان 
خراسان رضوی در پایان با اشاره به اینکه متهم به ۳۱ فقره سرقت 
پس از مرخصی از زندان در ۲ استان تهران و خراسان رضوی 

اعتراف کرد، اظهارداشت: تحقیقات در این باره ادامه دارد.

دستگیری 2 نوجوان جیب بر 

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری ۲ نوجوان 
جیب بر در متروی مولوی حین سرقت خبر داد و گفت: از 
متهمان یکدستگاه تلفن همراه سرقتی کشف شد. سرهنگ 
جلیل موقوفه ای اظهارداشت: در پی افزایش سرقت در 
ایستگاه های مترو به روش جیب بری موضوع به همه ماموران 
مستقر در ایستگاه های مترو تهران اعالم و گشت زنی های 
هدفمند برای پیشگیری از سرقت و دستگیری سارقان 
افزایش داده شد. وی با بیان اینکه ماموران مستقر در ایستگاه 
مولوی به ۲ نوجوان که در حال پرسه زنی بی هدف در مترو 
بودند مشکوک می شوند، افزود: مراقبت های ویژه آغاز تا اینکه 
ماموران متهمان را در حال سرقت از شهروندی با استفاده از 
ازدحام جمعیت مشاهده می کنند و سریع وارد عمل شده و 
متهمان را غافلگیر و دستگیر می کنند. رئیس پلیس پیشگیری 
تهران تصریح کرد: در بررسی اولیه از متهمان یکدستگاه 
گوشی تلفن همراه سرقتی کشف و متهمان 9 و ۱۱ ساله در 
تحقیقات پلیسی به عمل آمده به جرم خود و سرقت به روش 

جیب بری در ایستگاه های مترو تهران اعتراف کردند.

کشف 58 کیلو حشیش 
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان 
و  کیلوگرم حشیش   ۵8 از کشف  فارس 
دستگیري یک متهم در یکي از محله هاي 
شهرستان شیراز خبر داد. سرهنگ سیدجواد 
رضوي اظهارداشت: ماموران پلیس مبارزه با 
موادمخدر استان با اقدامات فني و تخصصي 
مطلع شدند فردي مقداري حشیش در منزل 
خود در یکي از محله هاي شهرستان شیراز دپو 
و قصد فروش آن دارد که بررسي موضوع را 
به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند. 
وي افزود: ماموران با هماهنگی مقام قضائی به 
محل موردنظر اعزام و در بازرسي از آن منزل 
۵8 کیلوگرم حشیش کشف کردند. رئیس 
پلیس مبارزه با موادمخدر استان با بیان اینکه 
در این خصوص یک نفر دستگیر و تحویل 
مراجع قضائي شد، بیان کرد: شهروندان 
مي توانند در صورت اطالع از فعالیت سوداگران 
مرگ گزارش آن را به پلیس ۱۱۰ اعالم کنند.

کالهبردار میلیاردی دستگیر شد
فرمانده انتظامی استان فارس گفت: فردی 
که از 6۰۰ شاکی در سراسر کشور حدود ۲79 
میلیارد تومان کالهبرداری کرده بود در این 
استان شناسایی و دستگیری شد. سردار سرتیپ 
رهام بخش حبیبی افزود: ماموران پلیس فتا 
فارس در پی دریافت چندین شکوائیه درباره 
کالهبرداری از طریق فضای مجازی، موضوع 
را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند. 
وی افزود: در بررسی ها مشخص شد که متهم یا 
متهمان ضمن ایجاد و راه اندازی یک سایت به نام 
»دیجی ماه« و چندین درگاه بانکی و تبلیغ انواع 
گوشی های تلفن همراه کاالهای دیگر در این سایت، 
پس از مدتی اعتمادسازی از شهروندان و به ویژه 
عمده فروشان تلفن همراه، از آنان سفارش گرفته 
ولی به آنها کاالیی تحویل نمی دادند و از این طریق 
اقدام به کالهبرداری کرده اند. فرمانده انتظامی 
استان فارس ادامه داد: با انجام اقدامات اطالعاتی 
و فنی توسط ماموران پلیس فتا، متهم شناسایی و 
دستگیر شد. حبیبی افزود: در این خصوص تاکنون 
6۰۰ شاکی در سراسر کشور شناسایی شده و 
برآورد اولیه کالهبرداری این متهم از شهروندان، 
حدود ۲79 میلیارد تومان است. فرمانده انتظامی 
استان فارس هم چنین گفت: در پی وقوع چندین 
فقره سرقت منزل، تحت پوشش مامور و... موضوع 
در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت. حبیبی 
افزود: کارآگاهان موفق به شناسایی 7 باند از 
سارقان سابقه دار شدند که در مجموع در تحقیقات 
به ۱۳7 فقره انواع سرقت اعتراف کردند. وی گفت: 
ارزش اموال مسروقه کشف شده از این سارقان،  

۳۰7 میلیارد ریال برآورد شده است.

»یارانه من« شگرد جدید کالهبرداران
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مجید نامجومطلق 
کارشناس فوتبال 

معاون سابق سازمان تربیت بدنی درباره  انتخاب رئیس 
فدراسیون فوتبال در اوایل شهریور و اهمیت نزدیکی فرد 
موردنظر به دولت برای اخذ منابع مالی و همین طور داشتن 
اقتدار ورزشی، مالی و مدیریتی گفت: نزدیک به دولت 
به تنهایی به معنی موفقیت نیست، بلکه رئیس فدراسیون 
در هر رشته ای باید کاریزمای الزم را داشته باشد. به اصطالح 
رئیس فدراسیون باید فرهمندی الزم را داشته باشد و به حدی 
نفوذ و قدرت معنوی داشته باشد که بتواند رشته موردنظر را 
در جامعه منتشر کند و ترویج دهد. سعید فائقی در واکنش به 

اینکه صفایی فراهانی و دادکان از مدیران موفق در فوتبال و 
افرادی بودند که ارتباط نزدیکی با ریاست جمهوری داشتند، 
اظهارکرد: بحث نزدیکی به دولت در اینجا مطرح نیست. 
فراهانی و دادکان افراد فرهمندی بودند که وزرا یا افراد صاحب 
منصب در مقابل شان کرنش نشان می دادند. مهم این است 
که در همه رشته های ورزشی، افرادی را بیاوریم که جامعه 
پذیرش قدرتمندانه ای در مقابل آ نها داشته باشد. فائقی با بیان 
اینکه همه افراد موفق، دارای جایگاه خوبی در اجتماع بوده اند، 
ادامه  داد: ما اگر بتوانیم به سراغ چنین افرادی برویم، آن رشته 

موردنظر هم موفق خواهد شد. در حقیقت دولتمردان هم 
کرامت اجتماعی این افراد را می پذیرند. این افراد برای مدیران 
دولتی هم جذاب هستند. باید از این قبیل افراد استفاده کنیم 
چرا که به نفع ورزش و فدراسیون هاست. معاون سابق سازمان 
تربیت بدنی با تاکید بر اینکه فدراسیون فوتبال نیازمند 
چهره ای با مقبولیت اجتماعی است، تصریح کرد: در گذشته 
بارها افرادی را دیدیدم که به دولت نزدیک بودند اما مقبولیت 
نداشتند. خیلی مهم است که فردی که رئیس می شود، قدرت 
ورزشی و کاریزما داشته باشد. رهبری یک رشته به تنهایی 
وابسته به دولت نیست. رئیس فدراسیون در درون آن رشته 
هم باید مقبولیت داشته باشد. باید از همه ابعاد به این مساله 
نگاه کنیم. ما معموال سراغ نیرویی که در جامعه نفوذ داشته 

باشد، نمی رویم. 

سعید فائقی: 
»فراهانی« و »دادکان« افراد فرهمندی بودند 

پرسپولیس  سابق  بازیکن  محمد،  علیرضا 
در خصوص وضعیت شاگردان گل محمدی در 

نقل وانتقاالت صحبت کرد. 
 عملکرد پرسپولیس در نقل  و انتقاالت را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
پرسپولیس در فصل نقل وانتقاالت بسیار خوب 
کار کرد و بازیکنان مدنظر کادرفنی جذب شدند. 
اگر باشگاه بتواند یک مهاجم ششدانگ و گلزن 
قهار پیدا کند، مدعی اصلی قهرمانی در لیگ برتر 

خواهد بود. 
خداحافظی  خصوص  در  شما  نظر   

سیدجالل چیست؟
 سیدجالل یکی از فوتبالیست های خوب و 
تاثیرگذار کشورمان بود که با باالرفتن سن و 
سالش بازی در پرسپولیس برایش سخت شده 
بود. زمانی که سن باال می رود هرقدر هم بدن آماده 

باشد، توان جسمانی اش پایین می آید. 
 در مورد قراردادهای بیش از اندازه 

بازیکنان چه نظری دارید؟
 عمر ورزشکار حرفه ای یا فوتبالیست کوتاه 
است و هر لحظه ممکن است با یک مصدومیت 
از سطح اول ورزش حرفه ای کنار برود. بازیکنان 
بر همین اساس شرایط سخت زندگی را می بینند 
و به خاطر اینکه در آینده دچار مشکل و چالش 
مالی نشوند، طلب قراردادهای مناسب می کنند. 
قراردادهای میلیاردی بازیکنان روی کاغذ است 
و بعداز اینکه باشگاه یک مبلغ ابتدایی را می دهد، 
بازیکن برای دریافت قسط های بعدی باید کلی 

دوندگی کند.
 نظر شما در مورد حضور مربیان خارجی 

چیست؟
مطمئنا مربی خارجی با کیفیت تاثیر خودش را 
خواهد گذاشت. برانکو در ایران خیلی خوب جواب 
داد. اگر اهداف و تاکتیک های  مربیان فعلی جذب 
شده در ایران جواب بدهد، به طور حتم باعث 

پیشرفت تیم های ایرانی خواهند شد. 

گفـــت و گـــو 

 عاصم یوسفی فقط گفت  
»دلم خواست«!

تسنیم: رئیس فدراسیون بوکس در مورد 
واگذاری زمین این فدراسیون در مجموعه 
ورزشی آزادی به فدراسیون کشتی خاطرنشان 
کرد: این موضوع به درد بوکس می خورد، نه 
مطالب قبلی! این کار غیرکارشناسی و غیرعقالیی 
)واگذاری زمین( از طرف شرکت توسعه و تجهیز 
اماکن ورزشی انجام شد و ما از آن اطالع نداشتیم. 
به من گفتند در قسمتی که مربوط به بوکس 
بود، تعدادی کارگر مشغول کار هستند. ثوری 
با انتقاد از مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری 
اماکن ورزشی اظهارکرد: عاصم یوسفی چهار، 
پنج ماه پیش جلسه ای داشت. او به جامعه بوکس 
احترام نگذاشت و به مربیان بوکس نگفت وقتی 
این زمین را از شما می گیریم، زمین دیگری به 
شما می دهیم. اگر از دبیر در این باره بپرسند، 
می گوید به من ربطی ندارد و چنین زمینی را به 
من داده اند. عاصم یوسفی رئیس شرکت توسعه 
پاسخ درستی به ما نداد و یک کالم گفت »دلم 
خواست«! وی با بیان اینکه برای دفاع از حق 
بچه های بوکس پای این قضیه ایستاده است، 
عنوان کرد: باید پاسخ قانع کننده ای بیاورند. من 
تحت سنگین ترین فشارها و سواالت هستم و باید 
بگویند چه موضوعی در کار است. عاصم یوسفی 
بدون هیچ تحقیقی این این تصمیم را گرفت. 
فدراسیون بوکس و ناطق نوری )رئیس پیشین 
فدراسیون( چه کارهایی کرده اند و منابع آن 
چگونه تأمین شده، است. اگر جلسه ای با ما برگزار 
می کردند، حاال اینگونه با آب و تاب صحبت 

نمی کردم. بابت این تصمیم متاسفم. 

خارج ازمستطیل سبز

علیرضا محمد:
 قراردادهای 

 میلیاردی بازیکنان 
روی کاغذ است

خبــــــر
 توافق »یونایتد« و »بارسا« 

بر سر انتقال »دیونگ«
باشگاه منچستریونایتد سرانجام بر سر به 
خدمت گرفتن هافبک هلندی بارسلونا با این 
باشگاه به توافق رسید. باشگاه منچستریونایتد 
که در پنجره نقل وانتقاالت تابستانی جاری 
هنوز خریدی انجام نداده است، به نظر می رسد 
تا ثبت اولین خرید خود فاصله چندانی ندارد. 
شبکه تلویزیونی »اسپورت وان« آلمان خبر 
داد؛ دو باشگاه منچستریونایتد و بارسلونا برسر 
انتقال فرنکی.دیونگ به جمع شیاطین سرخ 
گزارش؛  این  طبق  رسیده اند.  توافق  به 
یورویی  میلیون   6۵ پیشنهاد  با  بارسلونا 
)به عالوه پاداش های در نظر گرفته شده( 
منچستریونایتد موافقت کرده است. حاال 
باشگاه منچستریونایتد باید برسر جزئیات با 
خود دیونگ ۲۵ ساله توافق کند. او سابقه بازی 
زیرنظر اریک تن هاخ در آژاکس را دارد و حاال 
در آستانه بازی مجدد زیر نظر این مربی هلندی 
است. فابریتزیو رومانو خبرنگار سرشناس 
ایتالیایی و کارشناس نقل وانتقاالت فوتبال 
اروپا هم خبر داد که رقم انتقال این هافبک 
هلندی با پاداش های در نظر گرفته شده 8۵ 
میلیون یورو خواهد بود. او که تا پایان ماه 
ژوئن ۲۰۲6 با بارسلونا قرارداد دارد، تاکنون 
در ۱۳9 بازی برای این تیم به میدان رفته و 
آمار ۱۳ گل زده و ۱7 پاس گل را از خود برجای 

گذاشته است. 

لغو دیدار با »آرژانتین« از دید کارشناسان 

نقاط سیاه کارنــامه »اصـــولی«
آرمان ملی: لغو دیدار تیم های ملی فوتسال 
ایران و آرژانتین نشان دهنده وضعیت این 
روزهای فوتسال کشورمان و عملکرد »احسان 

اصولی« در راس کمیته فوتسال است. 
 لغو 

از مدت ها قبل، وحید شمسایی، سرمربی 
تیم ملی و احسان اصولی، رئیس کمیته 
فوتسال فدراسیون فوتبال خبر از دیدار 
دوستانه ایران و آرژانتین در تیرماه داده 
بودند و به خصوص رئیس کمیته فوتسال 
برای فراهم کردن این دیدار توانست رأی 
هیات رئیسه را بخرد و در سمتش ابقا شود، 
بعید است ایران و آرژانتین دیدار دوستانه 
برگزار کنند. »ایسنا« در ادامه نوشت:  رئیس 
سابق هیات فوتبال مشهد که به دلیل حضور در 
هیات رئیسه فدراسیون فوتبال، قید سمتش 
در مشهد را زد، نتوانسته وظایفش را آن طور 
که باید و شاید انجام دهد و تیم ملی فوتسال 
هم همانند فوتبال وضعیت بالتکلیفی پیدا 
کرده است. اصولی پس از درگیری های زیاد 
با حمیداوی، مالک شهرخودرو که ثمره اش 
سقوط این باشگاه به دسته اول و از بین رفتن 
تنها سهمیه فوتبال مشهد در باالترین سطح 
فوتبال ایران بود، پا به فدراسیون و یک رشته 
دیگر گذاشت. از مدت ها قبل، تاریخ دیدار 
ایران و آرژانتین در روزهای ۱7 و ۱9 تیر 
هماهنگ شده بود و شمسایی و ماتیاس 
لوچیکس، سرمربی تیم ملی فوتبال آرژانتین 
این دو تاریخ را هماهنگ کرده بودند و بقیه 
وظایف برعهده فدراسیون فوتبال و در راس 
آن دبیرکل و رئیس کمیته فوتسال بود. با 
وجود ارسال نامه های فراوان به آرژانتین و 
دریافت نکردن پاسخی از سوی آرژانتینی ها، 
کامرانی فر و اصولی، ملی پوشان و سرمربی 
تیم ملی را منتظر گذاشتند و حاال بهانه ای به نام 
سیاسی بودن مقصر اصلی شناخته شده است. 
وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی باور دارد که 
احتمال لغوشدن این دیدار و تعلل آرژانتینی ها 
در صدور ویزا برای فوتسالیست های ایرانی 
به دلیل همین مسائل سیاسی است اما مگر 
می شود دیگر نقاط سیاه کارنامه اصولی را 

ندید. بعداز حضور او در راس فوتسال کشور، 
قرار بود بعداز سر وسامان گرفتن تیم ملی 
و مشخص شدن سرمربی تیم، تیم جوانان 
و سپس تیم امید تشکیل شود، اما این 
اتفاقات هم نصفه و نیمه رخ داد. تیم جوانان 
یک شبه و با هدایت علی صانعی شکل گرفت 
و به تورنمنت کافا رفت و دوباره به دلیل 
پرداخت نکردن مطالبات سرمربی و همچنین 
رسیدگی نکردن به تیم از بین رفت و تیم ملی 
امید حتی به این مرحله هم نرسید و شکل 
نگرفت. حاال هم تمام تفکرات رئیس کمیته 
فوتسال روی انتخابات فدراسیون است و وقتی 

برای سروسامان دادن به فوتسال ندارد!
 صحبت شمس 

حسین شمس درباره شرایط تیم ملی 
فوتسال ایران پس از لغو دیدار با آرژانتین، 
به »تسنیم« گفت: برای سفر به آرژانتین 
باید ۴۵ روز قبل از سفر جهت دریافت ویزا و 
تهیه بلیت اقدام شود، اما ظاهرا کاری انجام 
نشده بود. دعوتنامه بازی با آرژانتین از طرف 
کمیته فوتسال این کشور صادر شد؛ این در 
حالی است که دبیرکل فدراسیون برای دعوت 
یک تیم باید اقدام و قرارداد برگزاری بازی را 
ارسال کند. در قرارداد اعالم می شود اگر تیمی 
بازی را لغو کند، چقدر باید جریمه بدهد. 

وی با اشاره به برگزاری مجمع فدراسیون 
فوتبال تصریح کرد: دوستان می خواستند 
در آستانه مجمع فدراسیون فوتبال، از بازی 
با آرژانتین استفاده تبلیغاتی کنند تا رأی 
بیاورند. صحبت های مدیران فدراسیون 
فقط میان خودشان کاربرد دارد و نمی دانم 
چه زمانی می رسد که آقایان، بی برنامگی 
خود را گردن سیاست نیندازند. سرمربی 
پیشین تیم ملی فوتسال در مورد احتمال 
حضور این تیم در تورنمنت شش جانبه تایلند 
خاطرنشان کرد: مسئوالن فدراسیون دنبال 
حضور تیم ملی در تورنمنت تایلند هستند 
که تایلندی ها اعالم کرده اند فدراسیون 
باید هزینه سفر را پرداخت کند. مدیران 
فدراسیون گفته اند پس چرا این هزینه را 
برای تیم جوانان نگرفتید؟ آن زمان علی 
صانعی سرمربی تیم جوانان بود و چهره ای 
محبوب به شمار می رود. به همین دلیل 
تیم او را رایگان دعوت کردند. شمس حضور 
ایران در تورنمنت تایلند را در هاله ای از ابهام 
دانست و اظهارداشت: هر تیم باید پول بلیت 
سفر را بدهد. تایلندی ها هزینه سفر تیم 
جوانان را به خاطر صانعی پرداخت کردند 
و دلیل ندارد این کار را برای همه تیم ها 
انجام دهند. امیدوارم این سفر انجام شود 

تا بازیکنان در فاصله ۱۰ روز تا جام ملت های 
آسیا، در تورنمنت معتبری شرکت کرده 
باشند. تاکنون حضور تیم های مراکش، 
فنالند، ویتنام و تایلند در این تورنمنت قطعی 
شده است. وی درباره اینکه سرپرست کمیته 
فوتسال از احتمال بازی با تیم ملی اسپانیا 
سخن گفته است، بیان کرد: در زمان عباس 
ترابیان هفته ای یک سفر خارج از کشور 
می رفتیم، اما حاال مسئوالن امور بین الملل 
فدراسیون حرکتی نمی کنند. بندگان خدا 
بیشتر گرفتار استان خودشان و سخنگویی 
نمی رسند.  دیگر  کارهای  به  و  هستند 
سرمربی پیشین تیم ملی فوتسال ایران در 
ادامه انتقادات خود از فدراسیون نشینان 
عنوان کرد: آنها فکر می کنند اگر با مربی 
اسپانیا تماس بگیرند، سفر قطعی می شود 
و به بازیکنان می گویند سوار هواپیما شوید!  
برنامه فیفادی های تیم ملی اسپانیا تا سه سال 
آینده پُر است و به نظرم )مدیران فدراسیون( 
می خواهند تا مجمع شهریور رأی جمع کنند. 
در همین راستا می بینیم ناگهان سرمربی 
تیم ملی فوتبال بانوان و کاپیتان تیم ملی 

فوتسال عوض می شوند!
 نظر خوراکچی 

کارشناس  و  مربی  خوراکچی  محمود 
مطرح فوتسال کشورمان درباره وضعیت 
تیم ملی فوتسال ایران با لغو دیدار با آرژانتین 
اظهارداشت: شرایط تیم ملی واقعا بحرانی 
است و در این اوضاع باید بهترین تصمیم را 
بگیریم. بازیکنان نسل قبلی تیم ملی آمادگی 
ذهنی باالیی دارند و اگر وحید شمسایی آنها 
را در اختیار داشت، مشکلی پیش نمی آمد. 
حاال می خواهیم نسل جدیدی معرفی کنیم، 
اما بدون آزمون و خطا. وی با بیان اینکه مربیان 
باید عصای دست کادرفنی تیم ملی شوند و 
به آنها راهکار بدهند، تصریح کرد: باشگاه ها 
باید ملی پوشان را از لحاظ ذهنی و جسمی 
آماده کنند و با اتفاقاتی که رخ داده، برگزاری 
کادرفنی  است.  گزینه  بهترین  لیگ برتر 
تیم ملی باید هشت هفته نخست مسابقات را 

به خوبی رصد کند.  

کیفیت لیگ و مربیان خارجی 

علی دایی: 
نه رئیس فدراسیون می شوم   و نه وزیر ورزش 

سرمربی سابق تیم ملی فوتبال گفت: اگر می خواستم رئیس 
فدراسیون شوم، خیلی وقت پیش به عنوان وزیرورزش انتخاب 

شده بودم. 
 فدراسیون فوتبال 

علی دایی در نشستی خبری درباره شرایط نابسامان 
فدراسیون فوتبال که موجب تاثیرگذاری در روند برنامه ریزی 
تیم ملی ایران هم شده است، اظهارکرد: نظر خاصی در این 
باره نمی توانم بدهم، اما االن فدراسیون فوتبال ما درست اداره 
می شود؟ جواب من را بدهید. کسی هست به مشکالت تیم ملی 
رسیدگی کند؟ وی ادامه داد: موقعی که تیم ملی فوتبال قطر در 
این گرما تصمیم می گیرد در اسپانیا اردو بزند، اما تیم ملی کشور 
ما برای اردو به قطر می رود، شما خودبه خود جواب سواالت تان 

را می گیرید. من کاری به این مسائل ندارم. 
 سیاست 

سرمربی پیشین تیم ملی ایران تصریح کرد: ما فقط شعار 
می دهیم که سیاست به ورزش دخالتی ندارد، اما وقتی نگاه 
کنید، در تمام دوره ها چنین چیزی بوده است. من تا به حال 
نشنیدم که نمایندگان مجلس بخواهند سرمربی تیم ملی را 
انتخاب کنند ولی باید باور کنیم در برهه حساسی قرار داریم. 

همان طور که می گوییم تیم ملی باید موجب خوشحالی و نشاط 
جامعه شود، باید این فکر را هم کنیم که خدایی ناکرده تیم ملی 
در جام جهانی نتیجه نگیرد. آن وقت چه اتفاقی می افتد؟ تنها 
دلخوشی مردم موفقیت تیم ملی است. من نظر خاصی درباره 

این شرایط ندارم چون تصمیم گیرنده و کاره ای نیستم .
 جام جهانی 

دایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا 
تیم ملی می تواند در جام جهانی قطر نتیجه 
بگیرد، ابرازکرد: باید ببینید امکاناتی که 
تیم ملی دارد، چطور است؟ همه این مسائل 

به مدیریت )فدراسیون( برمی گردد که باید 
امکانات را فراهم کند. متاسفانه ما فقط 
شعار می دهیم و به آن عادت کردیم ولی 

عمل نمی کنیم. پیشکسوت فوتبال ایران 
اضافه کرد: مثال در نظر بگیرید سرمربی تیم ملی 

ما بگوید انگلیس را شکست می دهیم؛ 
همین مساله موجب می شود 

فکر  جامعه  مردم  که 
نایی بردن  می کنند توا

انگلیس را داریم، در حالی که اینطور نیست. شما در نظر بگیرید 
ما از چه گروهی از مرحله مقدماتی جام جهانی باال آمدیم و با چه 
تیم هایی مسابقه دادیم. خودمان را که نمی توانیم گول بزنیم. 

جام ملت های عرب نشان داد ما در چه گروهی بودیم. 
 فرشته نجات؟

پیشکسوت فوتبال ایران در مورد اینکه برخی اعتقاد دارند او 
می تواند فرشته نجات فدراسیون در وضعیت نابسامان مدیریتی 
فعلی آن شود، اضافه کرد: من اگر بتوانم، فرشته نجات خانواده ام 
خواهم بود! ریاست فدراسیون فوتبال، جایگاه من نیست. من اگر 
می خواستم رئیس فدراسیون شوم، خیلی وقت پیش به عنوان 
وزیرورزش انتخاب شده بودم. چندین بار به من پیشنهاد شد، اما 
قبول نکردم و نمی کنم. جایگاه اجتماعی خودم بین مردم 
را با هزار تا از این پست و مقام ها عوض نمی کنم. علی 
دایی که سابقه بازی در بایرن مونیخ، آرمینیا بیله فلد 
و هرتابرلین آلمان را دارد، با اشاره به دوران حضورش 
در فوتبال این کشور عنوان کرد: من اگر در آلمان 
می ماندم و با توجه به مالیاتی که پرداخت می کردم، 
االن حدود ۱۰ هزار یورو به خاطر بازنشستگی 
پول می گرفتم. ورزشکار یا 
فوتبالیست در تمام دنیا در 
بهترین مناطق زندگی 
بهترین  و  می کند 

امکانات را دارد.

بدون تردید سال گذشته لیگ برتر فوتبال ایران در سطح 
پایینی برگزار شد و به جز استقالل که با برنامه مشخصی پیش 
رفت و آمارهای خوبی ثبت تا سه هفته مانده به پایان بازی ها 
قهرمان شود، دیگر تیم ها ثبات الزم را نداشتند. در فصل قبل 
فقدان زیرساخت ها از موارد مشخص افت مسابقات بود و 
شاهد میزبانی تیم هایی از رقبا در ورزشگاه های خارج از استان 
خود بودیم. این مورد نمره منفی برای فوتبال باشگاهی ایران 
است و به کیفیت مسابقات لطمه می زند. از سویی نیاز داریم تا 
اعتماد بیشتری به بازیکنان جوانی شود که جویای نام هستند 
تا بتوانند توانایی خود را نشان دهند، هرچند این موضوع 
همراه با ریسک است ولی تجربه نشان داده فرصت دادن به 
جوان ها اتفاقی مثبت بوده است. قطعا مربیانی که در سطح 
باالتری نسبت به لیگ برتر بازی کرده اند توانایی آن را خواهند 
داشت تا به فوتبال باشگاهی ایران کمک کنند، ولی این اتفاق 
موضوعی زمان بر است و نباید انتظار داشت در کوتاه مدت این 
مربیان اتفاق بزرگی را رقم بزنند. در مورد مربیان خارجی که 
این فصل در لیگ برتر سرمربیگری خواهند کرد باید منتظر 
عملکرد فنی آنها بود و از حاال امکان قضاوت وجود ندارد. 
ریکاردو ساپینتو در استقالل کار دشواری دارد و باید منتظر 
ارائه توانایی های او بود. ژوزه.مورایس رزومه خوبی دارد. او 
دستیار اول ژوزه.مورینیو بوده و توانسته به عنوان سرمربی در 
کره جنوبی و عربستان به عناوین قهرمانی دست یابد. با این 
حال موفقیت او در سپاهان تضمین شده نیست. قربان.بردیف 
هم در سطح اول فوتبال روسیه حضور داشته و می تواند در 
تراکتور تحولی ایجاد کند تا نسبت به فصل قبل موفق تر باشد. 
درباره اینکه ساپینتو رزومه فوق العاده ای ندارد نباید قضاوت 
خاصی داشت و در گذر زمان تاثیر حضور این مربی مشخص 
می شود. فصل قبل استقالل به خاطر ثبات خوبی که داشت و 
با توجه به شناخت خوب سرمربی و حمایت قاطع مدیریت، 
موفق به کسب قهرمانی شد. سرمربی پرتغالی استقالل این 
روزها در ایران حضور ندارد و بر مبنای فیلم هایی که دیده 
درباره جذب بازیکن جدید با تمدید قرارداد بازیکنان فصل 
قبل اظهارنظر کرده و موافقت داشته است. به نظر می رسد 
ثباتی در استقالل وجود ندارد و این موضوع می تواند به تیم 
آسیب بزند. موفقیت در فصل نقل وانتقاالت به تیم کمک 
می کند تا در طول فصل موفق تر باشد. مدیریت باشگاه 
باید تالش بیشتری کند تا اسکلت تیم قهرمان حفظ شود و 
بازیکنان موثری برای پوشش نقاط ضعف تیم جذب شوند. 
از سویی دیگر زمان کافی به کادرفنی جدید داده شود و در 
مسیر شناخت شرایط فوتبال ایران او را تنها نگذارد تا خروجی 
خوبی رقم بخورد. حمایت کادر مدیریت از سرمربی خارجی 
در کنار تامین خواسته های فنی او، گام بلندی به سوی 
موفقیت است. صرفا حضور فردی که در لیگ های معتبرتر از 
لیگ برتر ایران مربیگری کرده اند تضمینی برای کسب نتایج 
بهتر نیست. اگر تیم ضعیف را در اختیار بهترین مربی جهان 
بگذاریم آن مربی کارنامه درخشان خود را از دست می دهد 
چون عملکرد مطلوبی نخواهد داشت، بهترین تیم را هم به 
سرمربی ضعیف بسپاریم، او شیوه استفاده از بازیکنان خوب 
را نمی داند، بنابراین شرایط برای موفق شدن یک تیم به یک 
یا دو آیتم وابسته نیست. تیمی در طول فصل موفق تر خواهد 
بود که تمامی اعضای آن از مدیرعامل باشگاه تا ساده ترین 
عضو تدارکات، عملکرد واحدی داشته باشند و بتوانند 
ایرادهای خود را به مرور برطرف کنند تا تبدیل به بخت اول 

قهرمانی شوند. 

 بیــن المــلل
 باشگاه رئال مادرید یک فصل دیگر به ادن هازارد فرصت 
می دهد که توانایی های خود را ثابت کند در غیر این صورت او 
را خواهد فروخت. ادن.هازارد در چلسی یک فوق ستاره بود 
و عملکرد خیره کننده ای از خود نشان داد اما در رئال مادرید 
ناامیدکننده ظاهر شده است. این بازیکن بلژیکی در تابستان 
۲۰۱9 با ۱۰۰ میلیون یورو از چلسی به رئال مادرید پیوست 
اما آسیب دیدگی های پیاپی باعث شده است تا سه فصل 
ناامیدکننده را با کهکشانی ها تجربه کند. باوجود نمایش 
ضعیف هازارد رئال مادرید قصد فروش این بازیکن را در 
تابستان سالجاری ندارد. کارلو آنچلوتی همچنان به هازارد 
اعتماد دارد و از باشگاه خواسته است که یک فصل دیگر به این 

هافبک بلژیکی فرصت دهند تا توانایی های خود 
را ثابت کند و همان بازیکن تاثیر گذار چلسی 
شود. آنچلوتی قصد دارد که از هازارد پشت سر 
بنزما و وینیسیوس جونیور استفاده کند، همان 

پستی که او در چلسی بسیار خوب ظاهر 
می شد. هازارد تا تابستان ۲۰۲۴ با 

رئال مادرید قرارداد دارد. از آرسنال 
و چلسی به عنوان دو مشتری او در 
تابستان سالجاری یاد می شود و 
به این ترتیب بازگشت او به لیگ 

جزیره فعال منتفی شده است. 

         تیم جدید 
با استوی نورافکن مشخص 
شد رضا میرزایی که 7 فصل برای 
سپاهان بازی کرده بود و تنها 
یک فصل را به صورت قرضی 
در فوالد توپ زد با قراردادی دو 

ساله به استقالل پیوست.  

         تمدید 
هافبک تیم فوتبال استقالل 
قراردادش را برای دو فصل دیگر 
تمدید کرد. مهدی مهدی پور بعداز 
توافق با باشگاه استقالل، قرارداد 
خود را به مدت دو فصل دیگر با 

آبی پوشان پایتخت تمدید کرد.

ـت
وشـ

س ن
عک



w w w . a r m a n m e l i . i rw w w . a r m a n m e l i . i r نشانی اینترنتی:نشانی اینترنتی:    
آیین نامه اخالق حرفه ای آیین نامه اخالق حرفه ای 

روزنامه آرمان ملی را روزنامه آرمان ملی را 
 د                                                                                                      ر سایت بخوانید                                                                                                       د                                                                                                      ر سایت بخوانید                                                                                                      

 صاحب امتیاز و مد                                                                                                      یرمسئول: نیره طاهری نیک صاحب امتیاز و مد                                                                                                      یرمسئول: نیره طاهری نیک
  زیر نظر شورای سر د                                                                                                      بیریزیر نظر شورای سر د                                                                                                      بیری

 نشانی: خیابان قائم مقام فراهانی، روبروی تهران کلینیک، کوچه چهارم، پالک  نشانی: خیابان قائم مقام فراهانی، روبروی تهران کلینیک، کوچه چهارم، پالک 2020، طبقه ، طبقه 33
 تلفن:  تلفن: 8876017688760176     د                                                                                                      ورنگار:      د                                                                                                      ورنگار: 8876027788760277    آگهی ها:     آگهی ها: 8854519888545198

 چاپ: همشهری» چاپ: همشهری»22« تلفن: « تلفن: 6628324266283242
 توزیع تهران و شهرستان: نشر گستر امروز  توزیع تهران و شهرستان: نشر گستر امروز 6193333361933333

سال پنجم

چهار شنبه
  1401  .04 .08

29ذی القعده  29/1443 ژوئن 2022  
 اذان ظــهر   08:  13     اذان مغرب   45: 20

   اذان صبح)فر د                                                                                                           ا( 04: 04         طلوع آفتاب )فر د                                                                                                           ا(    51: 05

واریان تنها روستای آبی ایران

واریان به عنوان یکی از خاص ترین روستاهای ایران لقب تنها روستای 
آبی ایران را به خود اختصاص داده است، چراکه برای رسیدن به آن باید 

از قایق در دریاچه پشت سد کرج استفاده کنید. 

  عکس:  محسن بذر افشان
غیـــر محرمانـــه

عصبانیت یک نماینده در مجلس 
در جریان بررســی تحقیق و تفحص از نحوه انتقال 
آب بین حوضه ای توسط وزارت نیرو حواشی در مجلس 
ایجاد شد. محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر در 
تذکری خطاب به رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس 
گفت: به چه مجوزی تــک روی کردید و چرا تحقیق 
تفحص را یک جانبه تاییــد کردید این چه مدیریتی 
اســت؟ وی با بیان اینکه فــردی در مجلس با انجام 
تحقیق و تفحص مخالف نیســت، ادامــه داد: مصوبه 
کمیسیون کشــاورزی درباره این موضوع کلی است. 
نماینده خمینی شهر که از نحوه تصویب این تحقیق 
و تفحص ناراحــت بود و با عصبانیت در حال صحبت 
بود به یکباره پایه میکروفن خود را از جلوی میز خود 

برداشت و به صورت ایستاده به اظهار نظر پرداخت. 

 تجمع معترضان به عملکرد 
رئیس فدراسیون بوکس 

تعدادی از قهرمانان آســیا و مســابقات بین المللی 
بوکس در اعتراض به عملکرد رئیس فدراسیون بوکس 
دیروز مقابل سالن برگزاری مجمع عمومی سالیانه این 
فدراســیون تجمع کردند. مجمع ســالیانه فدراسیون 
بوکس ایران ظهر دیروز با حضور سید محمد پوالدگر 
معاون ورزش قهرمانی وزیر ورزش، به میزبانی ســالن 
فارســی آکادمــی ملی المپیــک برگزار شــد که در 
جریان این نشســت، تعدادی از قهرمانان سرشــناس 
بوکــس مقابل ســالن آکادمی به نشــانه اعتراض به 
عملکرد حسین ثوری رئیس فدراسیون تجمع کردند.  
قهرمانان بوکس به دلیل از دســت دادن سالن بوکس 
آزادی در آکادمی ملی المپیک به شدت ناراحت بوده و 
به همین دلیل از عملکرد رئیس فدراسیون به خاطر از 

دست دادن خانه بوکس انتقاد دارند. 

کشتی توقیف شده ایران، آزاد شد 
مدیرعامل سازمان بنادر و دریا نوردی گفت: کشتی 
حامل نفت ایران که در یونان توقیف شــده بود، آزاد 
شــد. علی اکبر صفایی در ارتبــاط تصویری با بخش 
خبری ۲۱ شــبکه گفت: سیاســت و اقتدار جمهوری 
اسالمی ایران در موضوع توقیف کشتی ایران در یونان 
مجــدد اثبات شــد. وی با اعالم خبر آزادی کشــتی 
توقیف شــده ایران در یونان، گفت: کشتی ایران چند 
ســاعت قبل برای پهلوگیری کنار کشتی حامل نفت 
دزدی شده از کشــتی ایران به سمت بندر پی.آر.اس 
یونان حرکت کرد و بعد از بازپس گیری محموله نفت 
ایران به صورت کشتی به کشتی، به آب های جمهوری 
اســالمی ایران باز خواهد گشــت. مدیرعامل سازمان 
بنادر و دریانوردی افزود: بار کشتی ۱۰۰ هزار تن نفت 
خام متعلق به جمهوری اســالمی ایران است و بعد از 

بارگیری به مقصد خود ادامه خواهد داد. 

حرکت پیرمرد ایرانی دوباره جهانی شد 
چندی پیــش ویدئویی از روپایــی زدن یک مرد 
ایرانی در رسانه ها منتشر شد، حاال نیز صفحه مشهور 
۴۳۳ کــه به شــدت در دنیا محبوب اســت و تنها در 
اینســتاگرام بیش از ۵۰ میلیون دنبــال کننده دارد، 
فیلمی از روپایی زدن این پیرمرد ایرانی را منتشر کرد. 

پلمب یک موسسه پزشکی غیرمجاز
سرپرســت اداره نظارت بــر درمان دانشــگاه علوم 
پزشــکی ایران، از پلمب مجموعه پوست و مو در منطقه 
دو تهران به دلیل فعالیــت بدون اخذ مجوزهای قانونی 
از وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی و دخالت 
افراد فاقد صالحیت علمی و تخصصی در امورپزشــکی 
خبر داد. دکتر ســلیمانی جوان در این خصوص، گفت: 
پیرو اقدامات نامحســوس کارشناسان نظارت بر درمان 
جهت شناسایی یک باند خانوادگی فعال در زمینه کاشت 
مو، یک مؤسسه پزشکی غیرمجاز در منطقه سعادت آباد 
شناسایی شــد. او ادامه داد: پس از اخذ دستور قضائی، 
طی بازدید مشترک بازرسان این اداره و مأمورین نیروی 
انتظامی، چهار اتاق عمل و ســه اتاق درمان مشــاهده 
شــد که خدمات پزشــکی و زیبایی از قبیل کاشت مو، 
بلفاروپالستی، لیپوساکشن و... را توسط چند نفر کارآموز 

فاقد صالحیت علمی به مراجعین ارائه می کردند.

حادثه در مترو هفت تیر 
متروی هفت تیر تهران دچار حریق شد. این خبری 
بود که شــهروندان اعالم کردند و روابط عمومی آتش 
نشانی تایید کرد. صبح دیروز هفتم تیرماه، شهروندان 
تهرانی از درگیر شــدن ایســتگاه هفت تیر تهران با 
آتش خبر دادند. نیروهای امدادی امداد اطفای حریق 
مترو بالفاصله وارد عمل شــدند. طبق گفته شاهدان 
ســیم های باالی یکی از کابین های مترو دچار اتصالی 
خطرناک شد و دود فضا را گرفت. عملیات مهار خطر 
از ســوی تیم آتش نشــانی مترو آغاز شــده و بعد از 

دقایقی مشکل حل شد. 

پیام رسان قدیمی گوگل تعطیل می شود 
کاربران ســرویس پیام رسان »گوگل هنگ اوتس« 
)Hangouts( پاییز امسال از این اپلیکیشن پیام رسان 
خداحافظی خواهند کرد. تابناک نوشــت،گوگل اعالم 
کرد: »هنگ اوتس« پس از نوامبر ســال ۲۰۲۲ دیگر 
قابل دســترس نخواهد بــود و پیش از ایــن تاریخ، 
 )Chat(مهاجرت کاربــران »هنگ اوتس« بــه چت
آغاز خواهد شــد. اگر شما همچنان در گوشی خود از 
هنگ اوتس استفاده می کنید، از امروز پیشنهاد برای 
مهاجرت به اپلیکیشن چت یا تجربه چت در جی میل 
را مشاهده خواهید کرد. گوگل چت جای هنگ اوتس 

را خواهد گرفت.
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کاریکاتور
ساپینتو   چه خوابی برای استقالل دیده! 

اینفوگرافیک 
قیمت انواع کنسول های بازی   منبع: خبرورزشی   منبع:  تحلیل بازار / علی کریمی

روزنامه صبح ایران

زاویـــهیادداشـــت

یکی از مشکالت شبکه های اجتماعی عادت کردن 
کاربران به آن اســت. فرد با بیدار شــدن از خواب به 
اولیــن چیزی کــه توجه می کند تلفن همراه اســت. 
بســیاری از افراد، ساعات زیادی صرف هرزگردی های 
اینترنتی یا چت بازی  می کنند که گاه تا نیمه های شب 
و حتی تا سپیده دم ادامه دارد که متأسفانه آسیب های 
جدی به حریم زندگی شخص وارد می کند. گسترش 
شــبکه های اجتماعی و ابزارهــای ارتباطاتی نوین به 
ســهولت تعامالت اجتماعی و کاهش فاصله ها کمک 
کرده اســت و از این منظر بســیار ارزشمند هستند. 
شــبکه های اجتماعی به دلیل حجــم باالی اطالعات 
درست و نادرســت و تبلیغات فریبنده و چشم نواز و 
رنگارنگ به گونه ای انسان را تحت تاثیر قرار می دهند 
که خود او متوجه تغییر رفتار و تغییر سبک زندگی اش 
نمی شــود. درحقیقت شــبکه های اجتماعی به نوعی 
اعتیادآور هســتند، همین اعتیاد بــه فضای مجازی 
می تواند اقتصاد، سیاســت، فرهنگ و باورها را تخریب 
کند یا ارتقا دهد. شــبکه های اجتماعی انسان را دچار 
نوعی بردگی مدرن کرده اند؛ اسارتی رسانه ای. جذابیت 
و ســرگرمی فضاهای مجازی چنان شخص را مشغول 
می کنــد که دیگر نمی تــوان از او انتظــار کتابخوانی 
داشت. مســلما در فضای مجازی ارزش ها، هنجارها، 
فرهنگ، آداب و رســوم و تمامــی کیان جامعه تحت 
تاثیر گروه های گوناگون بــا عناوین هنری، فرهنگی، 
ادبی، سیاسی، خبری، ورزشی وامثالهم قرار گرفته اند. 
ممکن اســت ویژگی هایی که در فضای مجازی وجود 
دارد، جذابیت  و تنوع، آزادی هایی که در آن احســاس 
می شود و… در دنیای واقعی از فرد سلب شده باشد، و 
او باالجبار نشاط کاذبی را با هزینه بسیار کم در فضای 
مجازی به دســت بیاورد. امروزه با گسترش ابزارهای 

ارتباط جمعی، شــبکه های اجتماعــی، ماهواره ها و… 
آگاهی از آخرین و جدیدترین اخبار اجتماعی، سیاسی 
و فرهنگی آنچنان رشــد شــتابانی گرفته است که در 
چشــم برهم زدنی می توان از آن هــا اطالع پیدا کرد. 
شبکه های اجتماعی در فقدان آموزش صحیح می تواند 
فرد را به نوعی اســارت رسانه ای کاذب دچار کند، که 
دیگر او نیســت که تصمیم می گیــرد چه مدت از آن 
بهره ببرد، بلکه اصحاب رســانه او را در فضای مجازی 
فرو می برند و از محیط پیرامونش جدا می ســازند. در 
چند دهه اخیر با باال رفتن ســطح آگاهی و اطالعات 
به واسطه ابزارهای نوین، ساز و کارهای مناسبی جهت 
اســتفاده از این حجم جدید دانش بــرای قوام بنیان 
جوامع بشــری روی نداده اســت. معضل ما این است 
که ابزارها امروزی اســت، اما افکار اســتفاده از چنین 
ابزارهایــی یا وجود ندارد یا این افکار دیروزی اســت، 
اینجاســت که تنش و درگیری و معضالت خانوادگی 
و اجتماعی آغاز می شــود. همان طــور فراوانی خودرو 
احتیاج بــه فرهنگ ترافیک دارد، اســتفاده از فضای 
مجازی هم نیاز به فرهنگ ســازی دارد. عدم استفاده 
درســت و خردمندانه از فضاهای مجازی می تواند به 
خطر تبدیل شــود. ناگفته عیان است که افراد هر  قدر 
در دنیای واقعی حضور پر رنگ تری داشــته باشــند، 
فضای مجازی برای شــان کم رنگ تر خواهد شــد. در 
ارتباط انســانی و گفت وگو نیــاز به عناصری همچون 
نگاه، شــنیدن صدا و حس انرژی انسانی اهمیتی زیاد 
دارند که در فضای مجازی این موارد حذف می شــود. 
تجارب بشری نشان می دهد محدودیت، حذف و پاک 
کردن صورت مســاله در برابر فناوری های نو و جدید 
نه تنها کارآمد نیســت بلکه زمینه رشد تاثیرات منفی 
را نیز مساعد می ســازد. ازاین رو جهت کاهش میزان 
تاثیــرات منفی و افزایش اثرات مثبــت در مواجهه با 
ابزارها و فناوری های نوین، که خواســته و ناخواســته 
تغییراتی مســتقیم و غیر مســتقیمی، بر مناسبات و 
رفتارهای اجتماعی انســان از خــود به جا می گذارد، 
بهتریــن روش و راهکار یادگیــری مهارت و مدیریت 

استفاده بهینه از آن ابزارهاست. 

واســطه  به  ســیاوش چراغی پور گفت:  آرمان ملی: 
فعالیت همیشــگی من در فیلم های کوتــاه و همکاری با 
کارگردانان جوان و خوش ذوق سینما همیشه از کار کردن 
با کارگردانان کار اولی استقبال می کنم زیرا حرف های تازه 
و جذابی برای گفتن دارند. سیاوش چراغی  پور در گفت وگو 

با »میزان« پیرامون ایفای نقش جدی در سینما گفت: 
شاید در عرصه تصویر و سینما در نقش های 

جدی کمتر دیده شــده ام اما من پیش تر 
هم سابقه بازی در نقش های جدی و درام 

را داشــته ام، خوشبختانه توانستم طی 
این ســال ها توانایی خود در ایفای آثار 

کمــدی و تراژدی را به خوبی به نمایش 
بگذارم و نشــان دهم کــه می توانم در هر 

کاراکتــر ظاهر شــوم. وی در همین 
رابطه ادامــه داد: من به عنوان 

یک بازیگــر فعالیت می کنم 
و این کارگردان و فیلمنامه 
است که تعیین می کند که 
یک بازیگر باید چه سویه، 
توانایــی و یا درک خود از 
بازیگــری را بــه نمایش 
عنوان  به  طبیعتا  بگذارد. 
یــک بازیگــر به پــروژه 
دعوت می شــوم و بسته 
بــه حجم و رنــگ نقش 

آنچه که باید را در قالب آن 
کاراکتر پدیــد می آورم. این 

بازیگر سینما و تئاتر در همین 
راستا اضافه کرد: بسیار دوست 
دارم که دوستان کارگردانی که 
صرفا از مــن کار طنز دیده اند 
نمونــه کارهــای جــدی ام را 

هم ببینند تا شــاید در ادامه راه 

بازیگری ام اتفاقات بهتــری برایم بیفتد. چراغی پور درباره 
اولویت خــود در انتخاب نقش افزود: فــارغ از اینکه یک 
اثر و نقش کمدی و یا جدی باشــد، اولویت اول من برای 
پذیرش نقش فیلمنامه اثر اســت، فیلمنامه خوب گاهی 
می تواند کمدی بوده و یا برعکس یک درام جدی، جنایی 
و معمایی باشــد. این بازیگر پیشکســوت تئاتر ادامه داد: 
برای من مهم فیلمنامه خوب و نقشــی است که به من 
پیشنهاد می شود، اگر این دو اتفاق بیفتد و حالم سر 
کار خوب باشــد به هیچ وجه فکر نمی کنم که 
کار در چه ژانری نوشته شده است. چراغی پور 
دربــاره همکاری با کارگردانــان کار اولی اظهار 
کرد: به واســطه فعالیت همیشگی من در فیلم های 
کوتاه و همکاری با کارگردانان جوان و خوش 
ذوق ســینما همیشــه از کار کردن 
با کارگردانان کار اولی اســتقبال 
می کنــم زیرا حرف هــای تازه 
دارند.  بــرای گفتن  و جذابی 
چراغی پــور در همین رابطه 
خاطرنشــان کــرد: خلق و 
خو و روحیه من به واسطه 
همــکاری همیشــگی با 
کارگردانــان فیلم کوتاه 
خوب و هم راســتا بوده 
همکاری  از  اتفاقــا  و 
ذوق  اولی ها  کار  بــا 
زده می شــوم زیــرا 
انرژی  با  می دانم که 
و ایده هــای فراوانی 
بــرای اثبــات خود 
حرفه ای  سینمای  در 
هستند و من هم سعی 
می کنم سهم خودم را در 

این راه ادا کنم. 

سیاوش چراغی  پور: 
به دنبال تغییر در مسیر بازیگری ام هستم مدیریت ابزارهای نوین

افشین طباطبایی
نویسنده و پژوهشگر مسائل اجتماعی


