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  سخنرانی مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسالمی در مسجد حظیره با اعتراض مخالفان نیمه کاره رها شد
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آرمان ملی :  ۱۴ خرداد سالجاری بود که رهبر معظم انقالب فرمودند: »امروز هنگام سخنرانی آقای حسن خمینی 
برخی سروصدا ایجاد کردند، این را همه بدانند که من با این کار مخالفم.« اما دلواپسان روز پنجشنبه مانع سخنرانی 
مسیح مهاجری شدند. به رسم هر ساله مراسم بزرگداشت شهادت سومین شهید محراب، آیت ا... صدوقی و فرزندش 
امام جمعه فقید یزد با حضور مقامات و اقشار مختلف مردم در مسجد حظیره و با سخنرانی حجت االسالم والمسلمین 
مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسالمی و یکی از نجات یافتگان حادثه بمب گذاری دفتر حزب 

جمهوری اسالمی برگزار شد. مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسالمی برای سخنرانی ....
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یادداشت 1

هر ساله دهم تیرماه بهانه ای است تا ضمن تقدیر از 
زحمات فعاالن تولید، عملکرد یک ساله صنعت و معدن 
کشور مورد بررسی و رصد قرار گیرد. در واقع روز صنعت و 
معدن از آن جهت حائز اهمیت است که تولید به عنوان رکن 
اساسی در توسعه اقتصادی کشورها و مبنای اصلی برای 
تعیین میزان توسعه یافتگی محسوب می شود. اما بررسی 

عملکرد یک سال گذشته ...

روز صنعت و معدن و مشکالت پابرجا

همین صفحه

همین   صفحه

حسن هانی زاده
تحلیلگر مسائل بین الملل

یوسف موالیی
کارشناس مسائل بین الملل

مذاکرات از سر گرفته می شود

مذاکراتی که در هفته گذشته با ابتکار شیخ تمیم بن حمد 
آل ثانی، امیر قطر در دوحه آغاز شد به رغم برخی بدبینی ها 
پیشرفت های نسبی داشته است. تماس تلفنی امیر قطر با 
رئیس جمهور اسالمی ایران پیرامون روند مذاکرات دوحه 
نشان می دهد که دولت قطر به طور جدی در پی شکستن 

قفل مذاکرات به بن بست رسیده....

پس از اینکه مذاکرات دوحه منتج به نتیجه نشد با اینکه 
ایران و برخی طرف ها مذاکرات مجددی را برای رسیدن 
به توافق دنبال می کنند اما به نظر می رسد که اگر غربی ها 
نخواهند از مذاکره طرفی ببندند موضع آنها احتماال رفتن به 
سمت اجرای مکانیزم ماشه خواهد بود. اما حداقل در حال 

حاضر اروپایی ها و آمریکا نمی خواهند...

مهدی کرباسیان 
 کارشناس اقتصادی

آیت ا... سید حسن خمینی: 
 امروز 
 هیچ موضوعی در 
 کشور به اهمیت 
 حل مسائل 
اقتصادی نیست
    راه حل این مشکالت 
     از حوزه سیاست 
    می گذرد 

بیانیه تروئیکای اروپایی درباره برنامه هسته ای ایرانروز صنعت و معدن و مشکالت پابرجا

هر ساله دهم تیرماه بهانه ای است تا ضمن تقدیر از زحمات فعاالن 
تولید، عملکرد یک ساله صنعت و معدن کشور مورد بررسی و رصد قرار 
گیرد. در واقع روز صنعت و معدن از آن جهت حائز اهمیت است که تولید 
به عنوان رکن اساسی در توسعه اقتصادی کشورها و مبنای اصلی برای 
تعیین میزان توسعه یافتگی محسوب می شود. اما بررسی عملکرد یک سال 
گذشته صنعت و معدن نشان می دهد  به رغم تمامی وعده های مسئوالن 
و سیاستگذاران حوزه صنعت و معدن اما انتظارات شکل گرفته در این 
حوزه پاسخ داده نشده و همچنان با تداوم تحریم های ظالمانه شاهد 
افزایش فشار بر مردم و فعاالن تولید هستیم. در واقع از سال ۹۷ و به دنبال 
تشدید دور دوم تحریم ها تصمیماتی همچون تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی 
و دستورالعمل های خلق الساعه متعددی در دولت دوازدهم اتخاذ شده 
که اثرات خود را بر بخش های مختلف تولید در قالب ایجاد رانت و افزایش 
هزینه های تولید برجای گذاشته است این در حالی است که با گذشت یک 
سال از فعالیت دولت سیزدهم و با وجود آنکه وزیر مربوطه بارها از اجرای 
سیاست هایی خبر داده اند که قرار است به افزایش تولید و کاهش قیمت ها 
بینجامد اما بخشنامه های خلق الساعه در این دولت نیز باعث شده تا عمال 
وعده های فوق محقق نشود همان گونه که در حوزه خودرو شکاف قیمتی 
به بیش ترین میزان خود رسیده و کیفیت نیز با افت قابل مالحظه ای همراه 
شده است. البته در حوزه معدن و صنایع معدنی نیز همین روند تکرار 
می شود به گونه ای که سیاست های تعرفه ای کاهش قدرت رقابت پذیری 
در بازارهای جهانی و افت تولید را به همراه داشته است. بنابراین آنچه 
مسلم است در شرایط کنونی انتظار می رود دولت سیزدهم به سمت تحقق 
مذاکرات و اجرای برجام حرکت کند تا با حذف تحریم ها، فعاالن اقتصادی 
از امکان ایجاد تعامل با بازارهای جهانی برخوردار شوند. از سوی دیگر این 
روند زمینه افزایش تقاضای سرمایه گذاری را نیز به دنبال خواهد داشت. 
تردیدی وجود ندارد که رشد سرمایه گذاری از الزامات توسعه محسوب 
شده و تحقق آن عالوه بر افزایش تولید و اشتغالزایی به دلیل رشد تولید 
ناخالص داخلی از هجوم نقدینگی به بازارهای سرمایه ای کاذب و تورم 
ناشی از نقدینگی جلوگیری خواهد کرد. به هر حال روز صنعت و معدن را 
به امید بهبود شرایط اقتصادی و کاهش فشارهای تورمی به تمامی فعاالن 
و دست اندرکاران تولید در حوزه های صنعت و معدن تبریک می گوییم. 

 هدیه های دولت برای روز ازدواج  
آرمان ملی: علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت با اعالم خبر 
هدیه های دولت در روز ازدواج به جوانان موارد آن را اعالم کرد: فرصت ۱۵ 
روزه بانک مرکزی برای ابالغ آیین نامه به منظور تسریع و تسهیل پرداخت 
وام ازدواج؛ برگزاری مراسم ازدواج در مراکز فرهنگی و تفریحی دولتی با 
تدوین آیین نامه مربوطه؛ حمایت از تعاونی ها و پروژه های ساخت مسکن 

برای زوج های جوان.

افزایش موارد کرونا در کشور
آرمان ملی: رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت گفت: 
در چند روز اخیر موارد ابتال و بستری کرونا در ایران افزایش پیدا کرده است. 
محمدمهدی گویا افزود: به صورت هفتگی سویه های کرونا را رصد می کنند و 
اکنون سویه امیکرون با زیرسویه BA ۵ به زیرسویه های  BA۱ و BA۲ اضافه شده 
است البته این سویه جدید شدت بیماری زایی باالیی ندارد. از پزشکان درخواست 
داریم که افراد مشکوک به عالئم کرونا را برای تست ارجاع دهند، زیرا تست مثبت 

موجب می شود تا فرد مبتال خود را قرنطینه و نکات بهداشتی را رعایت کند.

مذاکراتی که در هفته گذشته با ابتکار شیخ تمیم بن حمد 
آل ثانی، امیر قطر در دوحه آغاز شد به رغم برخی بدبینی ها 
پیشرفت های نسبی داشته است. تماس تلفنی امیر قطر با 
رئیس جمهور اسالمی ایران پیرامون روند مذاکرات دوحه 
نشان می دهد که دولت قطر به طور جدی در پی شکستن قفل 
مذاکرات به بن بست رسیده وین است. از آنجا که امیر قطر در 
آستانه برگزاری جام جهانی و همچنین شرایط منطقه و سفر 
قریب الوقوع جو بایدن، در پی ارتقای جایگاه کشور خود برآمده، 
لذا تمام تالش خود را برای به حرکت درآوردن روند مذاکرات 
و ایجاد یک خروجی قابل قبول از این مذاکرات می کند. به نظر 
می رسد مذاکرات دوحه با پیچیدگی های زیادی مواجه است اما 
دورنمای مناسبی برای ادامه روند مذاکرات و رسیدن به یک راه 
حل مطلوب وجود دارد فلذا طی هفته های آینده اگر مذاکرات 
دوحه ادامه پیدا کند، به نظر می رسد تالش دولت قطر بر این 
است که از طریق فشار بر دولت آمریکا امتیاز بیشتری برای ایران 
به دست آورد. همین طور گفته می شود در مذاکرات دوحه 
مساله فروش نفت ایران و افزایش فروش نفت ایران مورد توافق 
قرار گرفته و این نقطه قوه مذاکرات دوحه است. همچنین با 
توجه به اینکه کشورهای اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان به 
این نتیجه رسیده اند که فشاربر ایران نمی تواند این کشور را 
وادار به تسلیم کند فلذا تالش این سه کشور این است که به 
یک راه حل تواقفی جدیدی دست پیدا کنند. از سوی دیگر از 
جمله اتفاقات مثبتی که اخیرا رخ داد، ششمین نشست سران 
کشورهای حاشیه دریای خزر در ترکمنستان است که با توجه 
به حضور فعال دکتر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسالمی ایران 
و دیدارهایی که با آقای والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه 
داشته نشان می دهد که جمهوری اسالمی ایران با موفقیت 
باالیی درصدد ایجاد یک بلوک اقتصادی با شرکت کشورهای 
آسیای میانه برآمده. سفرهای اخیر روسای جمهور تاجیکستان 
و قزاقستان و ترکمنستان به تهران و قراردادهای اقتصادی 
دوجانبه و چندجانبه از رویکرد جدید دولت سیزدهم برای ایجاد 
یک بلوک اقتصادی و احیای جاده ابریشم است که نشان می دهد 
ایران به سمت ایجاد یک کریدور شمال- جنوب و تقویت محور 
جاده ابریشم برآمده هرچند که آمریکا به خاطر حساسیتی که 
روی اقتصاد چین دارد، تالش می کند که این جاده احیا نشود. 
به همین منظور به نظر می رسد که سفر آقای ابراهیم رئیسی و 
نشست ایشان در ششمین اجالس سران کشورهای دریای خزر 
نقش ایران در حل مناقشات منطقه ای را کامال پررنگ کرده و 
ایران به سمت ایجاد یک بلوک اقتصادی بزرگ بین شمال و 
جنوب در تالش است. موضوع دیگری که وجود دارد سفر اخیر 
آقای مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق به تهران بود که در 
محور مناقشات ایران و عربستان کامال موثر است. این سفر قطعا 
به نزدیک شدن دیدگاه تهران و ریاض در آستانه سفر جو بایدن، 
کامال موثر است زیرا تالش و اراده این است که از شکل گیری 
یک ناتوی عبری-  عربی در جریان سفر قریب الوقوع جو بایدن به 
ریاض جلوگیری کند و به همین دلیل آقای مصطفی الکاظمی، 
نخست وزیر عراق در سفر به تهران تالش داشت تا دیدگاه های 

ایران و عربستان را به هم نزدیک کند. 

آرمان ملی: انگلیس، آلمان و فرانسه در بیانیه ای مشترک پیش از آغاز جلسه 
شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی روند اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ از ایران 
خواستند تا از فرصت دیپلماتیک مذاکرات وین برای احیای برجام استفاده کند. در 
بیانیه مشترک تروئیکای اروپایی که روز پنجشنبه منتشر شده، آمده است: »شورای 
امنیت متوجه تهدید ایران علیه امنیت بین المللی از طریق تشدیدهای هسته ای اش 
شده است. برنامه هسته ای ایران از هر زمان دیگری در گذشته پیشرفته تر شده است. 
ایران طی سه سال گذشته گام هایی جهت تسریع برنامه هسته ای خود اتخاد کرده و 
به تشدید آن ادامه می دهد. برخی از مهم ترین این گام ها در حین روند مذاکرات برای 
بازگرداندن این کشور به اجرای کامل برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( و آمریکا به 
توافق انجام گرفته است. تالش های شدید دیپلماتیک جهت احیای برجام منجر به 
حصول توافقی قابل دوام شده است که از ماه مارس روی میز قرار دارد. ما متاسفیم 
که ایران تاکنون از این فرصت دیپلماتیک استفاده نکرده و به تقویت فعالیت های 

هسته ای خود پرداخته است.«

مهدی کرباسیان 
 کارشناس اقتصادی

حسن هانی زاده
تحلیلگر مسائل بین الملل

ثبات قیمت ها چگونه امکان پذیر است؟

مهم ترین گفتمان دولت سیزدهم ارتقای توان معیشتی و اقتصادی جامعه است. 
با نگاهی به شعارها و برنامه های  آقای رئیسی در طول کمپین تبیلغاتی، مناظرات 
انتخاباتی و موضع گیری های یک سال اخیر می توان به این واقعیت راهبردی پی برد 
که استراتژیک ترین هدف دولت تنظیم بازار، ثبات قیمت ها و جلوگیری از تضعیف 
توان معیشتی جامعه است. پرسش اساسی در اینجاست که مکانیسم دستیابی به 
این هدف چگونه امکان پذیر است؟ و سوال مهم دیگر این است که اساسا دولت در 
عمر تقریبا یک ساله خود چه میزان در حصول اهداف اقتصادی اش موفق عمل 
کرده است؟ اهمیت این موضوع زمانی برجسته می شود که هدف گذاری و دورنمای 
اقتصادی دولت برای سال ۱۴۰۱ تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی است. در پاسخ 
به این دست از سواالت باید گفت که رشد و توسعه اقتصادی در وهله اول براساس 
ابتدایی ترین آموزه های علم اقتصاد، نیازمند بسترهای امن سرمایه گذاری و اشتغال 
است. به بیانی روشن تر در پرتو ثبات و امنیت اقتصادی است که سرمایه گذاری 
داخلی و خارجی جهش می یابد و اقتصاد کشور خود شکوفا می شود. واقعیت امر 
این است که وضعیت اقتصادی کشور در همین بازه زمانی یکساله به روشنی نشان 
داد که مشکالت فراوان اقتصادی برجای مانده، به صورت کسری بودجه چهار صد 
هزار میلیارد تومانی و تداوم شرایط تحریمی کشور مانع از این شده که دولت بتواند 
هدف گذاری اقتصادی اش را در مسیری مطلوب تر هدایت کند. تالطمات ارزی 
و رشد مداوم قیمت ها منجر می شود که سرمایه گذار ریسک به سرمایه گذاری 
در حوزه های پربازده و بلندمدت نکند و اولویت اش سرمایه گذاری در زمینه های 
سودآور کوتاه مدت نظیر خرید مسکن، طال و ارزهای بین المللی است. قابل انکار 
نیست که شرایط تحریمی کشور اثر مستقیم در نوسانات بازار داخلی ایران گذاشته 
است، البته بیان این گفتار به مفهوم حل شدن تمامی مشکالت اقتصادی کشور با 
رفع تحریم ها نیست. همان طور که در بیان ریاست جمهوری کشور بارها بدان اشاره 
شده اینکه تحریم های داخلی که همان منافذ و البی های فساد هستند؛ باید کنترل 
و درمان شود. اما نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که تداوم شرایط تحریمی، 
ظرفیت های صادراتی کشور را ناخواسته تحت تاثیر قرار می دهد. جمهوری اسالمی 
ایران ظرفیت های بی نظیری در حوزه نفت و گاز دارد و براساس امکانات و ذخایر 
عظیم نفت و گاز کشور و موقعیت ژئواستراتژیک کشور، ایران می تواند هاب انرژی 
منطقه باشد. تحریم های ظالمانه و یکجانبه آمریکا باعث شده که شرکت های معتبر 
سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز به جای ایران، مقصد سرمایه گذاری شان را قطر، 
امارات و حتی عراق انتخاب کنند. از این رو مدیریت موضوع تحریم ها در کنار فعال 
سازی ظرفیت های داخلی اقتصاد کشور باید اولویت اصلی برای سامان دهی به 
شرایط اقتصادی باشد و در نظر داشته باشیم که بازار دستور نمی پذیرد و وقتی امید و 
اطمینان نسبت به آینده حاصل شود؛ تنظیم بازار به صورت اتوماتیک تحقق می یابد. 
با این حال بایستی به این مقوله کلیدی هم توجه داشت که در همین بازه زمانی 
تقریبا یکساله اقدامات راهبردی از سوی دولت در کاهش مشکالت مردم برداشته 
شده که مهم ترین آن واکسیناسیون سراسری و کاهش آمار فوتی ها از ۷۰۹ نفر، 
نزدیک  به صفر است. راهبرد درست دیگر مجموعه دولت تقویت سرمایه اجتماعی 
در کشور با ابزار تقویت زمینه های ارتباطی با مردم است. دولت آقای رئیسی تاکنون 
بیست و شش سفر استانی ترتیب داده و در این سفرها از نزدیک پای درد دل 
قشرهای مختلف مردم نشسته است. نفس حضور در میان مردم ارزشمند است و 
ریاست محترم جمهوری کشور با روحیه مردمی و جهادی به سهم خود در تقویت 
اعتماد عمومی در کشور تالش دارد و باید در این بستر همه ظرفیت های کشور صرف 
کاهش مشکالت اقتصادی جامعه شود. و در آخر آقای رئیسی می توانست بدون 
اجرایی کردن طرح های جدید )علی الخصوص آزاد کردن قیمت ها( به فکر خود باشد 
اما ایشان نشان داد با جرات و شجاعت پای ایستادن حقوق مردم را دارد و نشان داد 
اهمیت حقوق حقه مردم و ملت و جامعه مطمئنا نسبت به حاکمیت امیدوارتر کرده 

و مردم به آینده و روزهای بهتر خوشبین باشند. 

حجت االسالم امیر محمود گودرزی 
 تحلیلگر سیاسی، استراتژیک 

صفحه 4

پیشافتادنتورم ازوعده هاکارشناسان معتقدند در صورت عدم تحقق مذاکرات، تورم در کشور  ممکن است از ۵0 درصد به 78 درصد برسد
  دولت سیزدهم برای جبران کاهش درآمدها و کسری بودجه که تامین منابع ارز ترجیحی را ناممکن می ساخت، تصمیم به جراحی اقتصادی گرفت تا  به همراه افزایش درآمدهای مالیاتی 
که در بودجه بر آن تاکید شده بود بخش اعظمی از کسری خود را جبران کند. اما همچنان در هر دو زمینه افزایش درآمدهای مالیاتی و تحقق درآمدهای نفتی با مشکل رو به روست و اقتصاد 

کشور بیش از هر زمان دیگری به افزایش درآمدهای نفتی و جبران کسری بودجه ساختاری نیازمند است. دو گزارش »آرمان ملی« در این زمینه را در صفحه اقتصادی بخوانید

»آرمانملی«ازتبعاتسوالفروشیوقطعاینترنتدرکنکور1401گزارشمیدهد:

    یک استاد دانشگاه: وقتی تقلب در علم رواج پیدا می کند »عبدالباقی « ها متروپل می سازند!   
صفحه9

رواجتخلفدربزرگترینماراتنعلمیکشور

مذاکرات دوحه و خروجی آن
   عکس:  مهرنازمهرپویان

احمد حکیمی پور در گفت وگو با»آرمان ملی«: 
 یکدستی قوا نبود 

 ضدیت با 
اصالح طلبان بود

 دولت در زمینه ای که 
 بیش ترین وعده را 

 به مردم داد 
عملکرد خوبی نداشت

محسن جلیلوند در گفت وگو با »آرمان ملی«: 
 خواسته های 

 ایران و آمریکا 
فاصله زیادی دارد

  مذاکره با 
 کشورهای عربی 

یک مساله فرعی است
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ویــــــژه

مذاکرات از سر گرفته می شود

مجلس برای حل مشکالت کشور برنامه بدهد

 غربی ها منافع ایران، چین و هند را
 نادیده می گیرند

 پیگیری وضعیت ایرانیان 
به گروگان گرفته شده

با  قوه قضائیه  بین الملل  امور  معاون 
اشاره به اقدامات مختلف برای آزادی اتباع 
ایرانی گفت: ما پیگیر وضعیت ایرانیان 
به گروگان گرفته توسط آمریکا هستیم. 
کاظم غریب آبادی اظهار داشت: آمریکا از 
ناقضان اصلی حقوق بشر در عرصه داخلی 
و بین المللی است و حقوق بشر برای آمریکا 
صرفا ابزاری برای اعمال فشار سیاسی بر 
کشورهای مستقل جهت حصول به اهداف 
سیاست خارجی خود است. وی تصریح کرد: 
اقدامات آمریکا با هیچ وسیله  ای قابل توجیه 
نیست، آمریکا بزرگ ترین دشمن بشریت 
است. وقت آن فرا رسیده است که جامعه 
بین المللی آمریکا را بابت جنایت هایش 
پاسخگو کنند؛ سازمان های بین المللی 
متأسفانه سیاست زده شدند و به همین 
دلیل باید از افکار عمومی شروع کرد و 
این فشار در ادامه از طریق سازمان های 

بین المللی تداوم یابد. 
 

مشکلی در منابع ارزی نداریم
نماینده مردم تبریز در رابطه با ارسال 
برای  از سوی دولت  الیحه دوفوریتی 
جلوگیری از افرایش قیمت برخی کاالها 
گفت: مجلس با نظر رئیس جمهور موافق 
است و از الیحه دولت حمایت می کند.  
طبعا برای کنترل تورم در سالجاری با 
توجه به اقدامات زیربنایی که دولت برای 
اصالح اقتصادی کشور در دست دارد که در 
بلندمدت اقتصاد را به ثبات خواهد رساند، 
باید به دولت کمک شود. محمد رضا میرتاج 
الدین گفت: بانک مرکزی نسبت به ارز 
صادراتی که در اختیار صادر کنندگان است، 
تصمیم درستی گرفت تا بتوانند با قیمت 
توافقی ارز در صرافی ها عرضه کنند. در 
ارز خانگی یعنی ارز آزاد که در دست مردم 
است، دولت دو تصمیم درست گرفت، یکی 
اینکه بتوانند در صرافی های رسمی با قیمت 
توافقی عرضه کنند و دوم حساب ارزی 
داشته باشند، جای ارز خانه و صندوق امانات 
نیست، جای آن بانک است. باید این را دولت 
اعالم کند و این اطمینان را ایجاد کند.  
حساب ارزی مثل حساب ریالی است و بانک 

مرکزی اعالم می کند. 
 

 آمادگی تهران برای 
توقف بحران در اوکراین

در تماس تلفنی وزیران امور خارجه ایران 
و اوکراین، دو طرف در مورد برخی موضوعات 
مورد اهتمام مشترک گفت وگو و تبادل 
نظر کردند. حسین امیرعبداللهیان در این 
گفت وگوی تلفنی ضمن تاکید مجدد بر 
موضع اصولی جمهوری اسالمی ایران مبنی 
بر مخالفت با جنگ، با توجه به دیدار اخیر 
رئیس جمهوری ایران و والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روسیه، در ترکمنستان و 
مذاکرات وزیران امور خارجه ایران و روسیه و 
ضمن یادآوری موضع ایران  در مورد ضرورت 
تمرکز بر راه حل سیاسی و دوری از جنگ در 
اوکراین، بر آمادگی ایران برای پیگیری راه 
حل دیپلماتیک و مساعی جمیله جهت توقف 
بحران در اوکراین تاکید کرد. وزیر امور خارجه 
گفت: از ابتدا اعالم کردیم که ضمن توجه به 
ریشه بحران، با توسل به جنگ مخالف هستیم 
و جنگ را راه حل مناسبی برای حل و فصل 
مسائل نمی دانیم. امیرعبداللهیان اظهار کرد: 
رابطه جمهوری اسالمی ایران و اوکراین طی 
سه دهه گذشته همواره مبتنی بر دوستی، 
احترام و منافع متقابل و همکاری بوده است و 
ما آمادگی داریم در چارچوب توافقی که برای 
گشایش کریدور حمل غالت در دریای سیاه 

ایجاد می شود، مشارکت کنیم. 
 

اظهارات نمایندگان حاضر در 
جلسه شورای امنیت درباره ایران

نمایندگان حاضر در جلسه شورای امنیت 
سازمان ملل اظهاراتی را درباره ایران مطرح 
کردند. رزماری دیکارلو، نماینده سازمان 
ملل در جلسه شورای امنیت عنوان کرد که 
مدیر کل سازمان ملل در گزارش اخیر خود 
به اطالع شورای امنیت رسانده است که 
ایران تصمیم گرفته تا دوربین های آژانس 
اتمی در چندین سایت را بردارد و این مساله 
ممکن است برای اطالعات جمع آوری شده 
آژانس »تبعاتی زیانبخش« داشته باشد. او 
در ادامه گفت که توانایی آژانس اتمی در 
تایید فعالیت های هسته ای ایران و تضمین 
ماهیت صلح آمیز آن کلید اجرای کامل و 
موثر برجام است. اوالف اسکوگ، نماینده 
اتحادیه اروپا در سازمان ملل نیز در اظهاراتی 
گفت: پیام من این است که باید بر اساس 
متن توافقی که روی میز در دسترس است، 
از فرصت  برای نهایی سازی توافق استفاده 
شود. حال زمان آن است که بر آخرین 
مشکالت برجسته غلبه کنیم، توافق را به 
نتیجه رسانده و برجام را احیا کنیم. او افزود: 
ما کامال متوجه ایم که ایران در پی خروج 
آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم های 
یکجانبه آمریکا -  که پیش تر برداشته شده 
بودند -  با پیامدهای اقتصادی منفی مواجه 

شده است و ما از این بابت عمیقا متاسفیم. 

خبـــر

یوسف موالیی
کارشناس مسائل بین الملل

»آرمان ملی« تحوالت پیرامون احیای برجام را بررسی می کند

ازعدمنتیجهگیریمذاکــراتدردوحــه
تـــابررسیقطعنــامــه2231

    تخت روانچی: آمریکا با جدیت عمل کند توافق دور از دسترس نیست
    شورای امنیت: از آمریکا می خواهیم تمام تحریم های ایران را لغو کرده یا آنها را کاهش دهد

آرمان ملی-  حمید شجاعی: مذاکرات 
۳ جانبه و غیرمستقیم احیای برجام که از 
سه شنبه گذشته در دوحه قطر با حضور مذاکره 
کنندگان ارشد ایران، آمریکا و نماینده اتحادیه 
اروپا به مدت ۲ روز در جریان بود هر چند که 
در روز اول بسیار امیدوار کننده نشان داد اما 
آنطور که برخی منابع خبر دادند در روز دوم 
مشکالت و اختالفاتی در مذاکرات رخ داد 
که باعث شد طرفین نتوانند در این دور از 
مذاکرات دوحه به توافق دست پیدا کنند و 
به همین جهت نیز به پایتخت ها بازگشتند. 
این در حالی است که نگاهی به مواضع طرفین 
مذاکره به خوبی نشان می دهد که نوع رویکرد و 
برداشت آنها از روند مذاکرات و احتمال احیای 
برجام چگونه است. طرف ایرانی که همچنان 
مذاکره را تنها راه احیای برجام می بینند و هر 
چند که دور اول مذاکرات در دوحه به نتیجه ای 
منتج نشد اما ایران معتقد است اگر طرفین 
دیگر به ویژه آمریکا عزم رسیدن به توافق را 
داشته باشند توافق در دسترس خواهد بود. 
این در حالی است که آمریکایی ها همچنان 
به زیاده خواهی های خود ادامه می دهند و 
عدم نتیجه گیری در مذاکرات دوحه را به دلیل 
خواسته های فرا برجامی ایران دانسته اند. 
موضع اتحادیه اروپا نیز به ایران نزدیک تر 
است و آنها ادامه مذاکرات را گامی مثبت 
در راستای رسیدن به توافق می دانند. چه 
اینکه انریکه مورا هماهنگ کننده مذاکرات 
روز چهارشنبه در توئیتی نوشت: »دو روز 
مذاکرات نزدیک در دوحه بر سر برجام داشتیم. 
متأسفانه هنوز پیشرفتی که تیم اتحادیه اروپا 
به عنوان هماهنگ کننده نسبت به حصول 
آن امیدوار بودند، به دست نیامده است. ما 
به کار با ضرورت بیشتر برای بازگرداندن 
ثبات منطقه ای و توافق کلیدی عدم اشاعه 
هسته ای به مسیر خود ادامه خواهیم داد. «این 
در حالی است که اگر به واقع به مساله بنگریم 
باید به این پرسش پاسخ دهیم که اساسا چرا 
مذاکرات قطر نتیجه نداد؟ آنچه مسلم است 
گویا آمریکایی ها از پذیرفتن آنچه خواست 
ایران بوده مبنی بر خروج سپاه پاسداران از 
لیست گروه های تروریستی و منتفع شدن 
از عواید اقتصادی برجام سر باز زده اند و بر 
موضع خود در نشست G۷ پافشاری کرده اند. 
همین امر نیز باعث شده تا طرفین به موضعی 
مشترک در جهت رسیدن به توافق نائل نیایند.  

از سوی شنیده می شود امیر عبداللهیان در 
نامه ای به آیت ا... رئیسی خواستار تغییردر تیم 
مذاکره کننده شده است و مهدی صفری و 
محمدرضا غائبی را به عنوان گزینه پیشنهادی 
داده است. امیرعبداللهیان معتقد است تیم 
فعلی روند مذاکرات را به سمت فرسایش پیش 
برده و باید با روی کار آمدن یک تیم هماهنگ 
با دولت و مجلس از طرف مقابل امتیازگیری 

حداکثری کرده و به یک توافق پایدار رسید. 
     در دوحه با جدیت عمل کردیم 

نماینده دائم ایران در سازمان ملل با بیان 
اینکه ما در مذاکرات دوحه که جدی و مثبت 
بود با جدیت عمل کردیم، اظهار داشت: توپ 
در زمین آمریکا است و اگر آمریکا واقع بینانه 
عمل کند و قصد جدی خود را برای اجرای 
تعهداتش نشان دهد، توافق دور از دسترس 
نیست. مجید تخت روانچی در نشست شورای 
امنیت گفت: مجددا تاکید کردم که برجام 
یک دستاورد دیپلماتیک چندجانبه است که 
به سختی به دست آمده و بهترین گزینه ای 
است که جایگزینی برای آن وجود ندارد. وی 
افزود: ما پیام های قوی در تجدید حمایت از 
احیا و اجرای کامل برجام دریافت کردیم. 
با این وجود، بدیهی است که دالیل اصلی 
وضعیت کنونی، خروج غیرقانونی آمریکا از 
برجام و اعمال مجدد تحریم ها و همچنین عدم 
اراده سیاسی سه کشور اروپایی برای انجام 
تعهداتشان است. نماینده ایران در سازمان 
ملل اظهار کرد: ایران به دیپلماسی چندجانبه 
متعهد است که نتیجه آن، باید تضمین لغو 
موثر و قابل راستی آزمایی همه تحریم های 
غیرقانونی باشد. تخت روانچی خاطر نشان 
کرد: ما در مذاکرات دوحه که جدی و مثبت 
بود با جدیت عمل کردیم. مانند گذشته، برای 
مرحله بعدی مذاکرات با هماهنگ کننده 
اتحادیه اروپا در تماس خواهیم بود. وی ادامه 
داد: هیات مذاکراتی ما آماده است که دوباره 
به طور سازنده وارد گفت وگو شده تا به توافق 
برسیم. توپ در زمین آمریکا است و اگر آمریکا 
واقع بینانه عمل کند و قصد جدی خود را برای 
اجرای تعهداتش نشان دهد، توافق دور از 

دسترس نیست. 
     نشست سازمان ملل

پنجشنبه بود که نشست شورای امنیت 
سازمان ملل متحد برای بررسی گزارش دبیر 
کل سازمان ملل از اجرای قطعنامه شورای 

امنیت با حضور اعضا برگزار شد. در همین راستا 
رزماری دی کارلو معاون دبیر کل سازمان ملل 
در امور سیاسی و صلح با قرائت سیزدهمین 
گزارش دبیر کل سازمان ملل افزود: دستیابی 
به برجام به یک دیپلماسی قاطعانه نیاز دارد. 
احیای آن به تالش و صبر بیشتری نیاز دارد. 
دی کارلو همچنین بیان کرد: ما بار دیگر از 
آمریکا می خواهیم تمام تحریم های ایران را 
لغو کرده یا آنها را کاهش دهد و معافیت های 
تحریمی در مورد تجارت نفت و گاز ایران را 
تمدید کند.  این در حالی است که ریچارد  ام.

میلز معاون نمایندگی آمریکا در سازمان ملل 
در این نشست مدعی شد در دور اخیر مذاکرات 
در دوحه قطر ایران همچنان خواسته هایی 
را مطرح کرد که فراتر از برجام است. ایران 
هنوز هیچ فوریتی برای نهایی کردن توافق از 
خود نشان نداده است. همچنین ژانگ جون 
سفیر و نماینده چین در سازمان ملل نیز در 
سخنانی گفت: آمریکا باید اشتباه های خود 
را جبران کند و به سرعت یک تصمیم سیاسی 
بگیرد. دیمیتری پولیانسکی معاون نمایندگی 
روسیه در سازمان ملل نیز در این نشست گفت: 
تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران مغایر 
با برجام هستند. آنتونیو گوترش دبیر کل 
سازمان ملل متحد سیزدهمین گزارش خود از 
اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را هفته 
گذشته به این شورا ارائه داد و در آن بر ضرورت 
رفع تحریم های هسته ای یکجانبه آمریکا علیه 
ایران و بهره مندی ایران از مزایای اقتصادی 

برجام تاکید کرد. 
     بیانیه تروئیکای اروپا

تروئیکای اروپایی در بیانیه ای مشترک 
پیش از آغاز جلسه شورای امنیت سازمان ملل 
متحد برای بررسی روند اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ 
از ایران خواستند تا از فرصت دیپلماتیک 
مذاکرات وین برای احیای برجام استفاده کند. 
در این بیانیه مشترک که روز پنجشنبه منتشر 
شده، آمده است: ما از ایران می خواهیم که از 
تشدید فعالیت  هسته ای دست بکشد و از آنها 
بازگردد، همکاری کامل با آژانس بین المللی 
انرژی اتمی را از سر بگیرد و از فرصت باقیمانده 
روی میز -  که به نفع دولت و ملت ایران است 
استفاده کند.« انگلیس، آلمان و فرانسه در 
ادامه این بیانیه آورده اند: »ما حمایت کامل 
خود را نسبت به تالش های هماهنگ کننده 

برجام جهت احیای برجام ابراز می کنیم.« 

پس از اینکه مذاکرات دوحه منتج به نتیجه نشد با اینکه 
ایران و برخی طرف ها مذاکرات مجددی را برای رسیدن 
به توافق دنبال می کنند اما به نظر می رسد که اگر غربی ها 
نخواهند از مذاکره طرفی ببندند موضع آنها احتماال رفتن 
به سمت اجرای مکانیزم ماشه خواهد بود. اما حداقل در حال 
حاضر اروپایی ها و آمریکا نمی خواهند این موضع را اتخاذ کنند 
و این موضع آخرین تصمیم و آخرین موضع برای آنهاست و 
زمانی که مذاکرات صد درصد به بن بست برسد به این سمت 
و سو خواهند رفت. هر چند که اکنون مذاکرات سخت شده 
اما هنوز طرفین شکست مذاکرات را اعالم نکرده اند که بگویند 
دیگر مذاکره ای نخواهیم داشت. البته مساله این است که شاید 
این مساله طبیعی به نظر برسد که مذاکره طرفین پس از ۳ ماه 
سریعا به توافق نرسد و چند دور دیگر احتیاج باشد تا طرفین 
به یک مذاکره با هم دست پیدا کنند چرا که هر طرفی از هر 
فرصتی استفاده می کند که امتیازاتی بگیرد و از هر فرصتی 
استفاده می کند که این مساله را پیش ببرد. لذا نهایتا به نظر 
می آید که گزینه دیگری وجود ندارد و بدیل عدم مذاکره برای 
دنیا و کشورمان بسیار پرهزینه خواهد بود. در این صورت اگر 
از مذاکرات نتیجه ای نگیریم قطعا از سوی طرفین به ویژه 
غربی ها متهم خواهیم شد که ایران در مسیر فعالیت هسته ای 
غیر صلح آمیز حر کت می کند و از این جهت فشارها بر ایران 
افزایش خواهد یافت. گرچه االن مقداری به ما فشار می آورند 
ولی همچنان به عنوان کشوری که تعهدات بین المللی خود 
را در خصوص فعالیت های هسته ای زیر پا گذاشته برخورد 
نمی کنند. امروز مسائلی مطرح می کنند که یکی از ابعاد 
احتمالی نظامی برخی فعالیت های ایران که قبال پرسش هایی 
شده و ایران یا جواب نداده و یا جواب کامل نداده است. ولی 
هنوز صحبتی از اینکه ایران N. P. T  را نقض می کند نیست.  
همه مباحث بر سر این است که ایران برجام را رعایت نکرده یا 
تخلف کرده که در این راستا نیز باید گفت تخلفی از سوی ایران 
سر نزده است و چون ابتدا آمریکا از برجام به طور غیرقانونی 
خارج شد. اقدامات متقابل ایران همه در چارچوب برجام بوده 
و هیچ گونه نقضی اتفاق نیفتاده است. البته نباید این مهم 
را نادیده گرفت که هر روز که می گذرد کار برای طرفین در 
راستای رسیدن به توافق سخت تر می شود. حال اینکه در این 
شرایط رویکرد ایران به مساله مذاکرات چگونه است و چگونه 
برخوردی دارند به نظر می رسد که هنوز نباید ناامید بود و قدر 

مسلم مذاکرات دوباره از سر گرفته شده و فعال خواهد شد.

با وجود اینکه دولت با مجلس همفکر است و این انتظار 
می رود که نهایت تعامل و همکاری وجود داشته باشد اما با 
توجه به ساختار این مجلس که در تقابل با دولت قبل شکل 
گرفته و به جای رویکرد ایجابی نوع نگاه انتقادی را در دستور 
کار قرار داده اند؛ این مجلس از همان ابتدا با این دید شکل 
گرفت و با توجه به این مساله نمایندگان ظاهرا فراموش 
کرده اند که دولت فعلی رویکرد همگرایانه با آنها دارد و با 
همان رویکردی که در مواجهه با دولت دوازدهم از آن بهره 
می بردند در قبال دولت فعلی نیز با همان رویکرد و نگاه پیش 
می روند. از طرفی با توجه به مسائل و مشکالتی که در کشور 
وجود دارد که مهم ترین آن را می توان در مشکالت اقتصادی 
و معیشتی مردم جست وجو کرد. با این حال برخی نمایندگان 
انگار به عنوان منتقد در کناری ایستاده اند و به نقد عملکردها 
مخصوصا دولت مشغولند. لذا پر واضح است که امروز هم که 
بیش از ۲ سال از روی کارآمدن مجلس یازدهم و قریب به یک 
سال از روی کارآمدن دولت سیزدهم می گذرد؛ نمایندگان 
همان نوع نگاه و رویکردی را که در انتخابات در قبال دولت 
آقای روحانی داشتند را دنبال می کنند و ادامه می دهند و 
تغییر خیلی خاصی را ندیده ایم.  برخی از نمایندگان مجلس به 
جای اینکه برای حل مشکالت و مسائل کشور طرح ارائه بدهند 
و برنامه ای برای مسائل مختلف داشته باشند با همان نگرش 
سابق به مسائل می نگرند. مجلسی ها فکر می کنند با این نگاه 
انتقادی که نسبت به دولت دارند می توانند خود را از مسئولیت 
مبرا کنند. در شرایطی که اینها خود در قدرت هستند و مجلس 
خود قوه تصمیم  گیر و قانون گذار کشور است. البته هرچه به 
پایان این مجلس بیشتر نزدیک شویم این نگاه انتقادی بیشتر 
و تندتر خواهد شد. به خصوص که امسال مجلس سومین سال 
خود را می گذراند و سال آینده نیز نمایندگان سال پایانی را 
خواهند گذراند. لذا به نظر می رسد که سال آینده انتقادات و 
مواضع نسبت به حال حاضر تندتر خواهد شد. چرا که برخی 
از نمایندگان فکر می کنند که با نگاه انتقادی می توانند از 
مردم کسب رأی کنند. در صورتی که باید نسبت به عملکرد 

خودشان به مردم پاسخگو باشند. 

وزیر خارجه روسیه با اشاره به اینکه غربی ها تنها به فکر منافع 
خود هستند، تاکید کرد که آن ها منافع کشورهایی مانند ایران 
را نادیده می گیرند. سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه در 
اظهاراتی گفت که غربی ها تنها بر منافع خود تمرکز می کنند 
و منافع کشورهای دیگر مانند چین، ایران و هند را نادیده 
می گیرند. وی تاکید کرد که غربی ها تمام تالش خود را به کار 
می گیرند تا سلطه گری خود در سطح بین المللی را حفظ کنند. 
الوروف همچنین با انتقاد از عملکرد ناتو گفت: جمله ناتو یک 
ائتالف دفاعی است، مزخرف و مضحک است. حتی شرم آور است 

که چنین چرندیاتی را مطرح کنیم.

آرمان ملی: رئیس جمهور با بیان اینکه دولت 
به عنوان کارگزار نظام اسالمی خود را موظف 
به حمایت از امر ازدواج می داند، برای تسهیل 
پرداخت وام ازدواج به جوانان، در اختیار قرار 
دادن امکانات و مراکز فرهنگی دولتی برای 
ازدواج جوانان و نیز تحویل زمین و پرداخت 
تسهیالت به خود جوانان برای ساخت مسکن 
در راستای تسهیل ازدواج دستورات ویژه ای 
صادر کرد.  آیت ا... سید ابراهیم رئیسی صبح 
دیروز جمعه در جشن وصال )آیین گرامیداشت 
هفته ازدواج( در تاالر وحدت با تبریک حلول ماه 
ذی الحجه و سالروز ازدواج امیرالمومنین حضرت 
علی)ع( و حضرت صدیقه طاهره)س( ازدواج و 
تشکیل خانواده را امری الهی و ضامن بقای انسان 
دانست. رئیس جمهور افزود: تناسب شخصیتی 
زوجین و هم ُکفو بودن از مسائل و عناصر اصلی 
در همدلی و پیوند زوجین است. وی با قدردانی 
از خیرین حوزه ازدواج عنوان کرد: از مهم ترین 
معروفات، تالش برای ازدواج جوانان است و 
کسی که واسطه این کار خیر شود از برکات آن 
در زندگی بهره می برد. رئیس جمهور همچنین 
از کسانی که برای حل اختالف زوجین در جهت 
تحکیم خانواده ها تالش می کنند نیز قدردانی 
کرد و گفت: اختالف در زندگی بعضاً پیش می آید 
اما راه حل آن مراجعه به مراکز مشاوره و حکم 
قضائی نیست. رئیسی اظهار کرد: هیچ کس 
برای حل اختالفات خانوادگی توانمندتر از 
خوِد زوجین نیست که می توانند با سخن گفتن 
و مفاهمه مشکل را حل کنند اما اگر خودشان 
نتوانستند مصالحه کنند بهترین راهکار حکمیت 
و ریش سفیدی بزرگان است. رئیس جمهور با 
تاکید بر ازدواج آسان به مسأله مهریه ها نیز اشاره 
کرد و ابراز داشت: ازدواج معامله نیست و مهریه 
نمی تواند ضامن خوشبختی زوجین باشد، بلکه 
آنچه سبب استحکام خانواده می شود مودت و 
همدلی است. رئیسی مودت را عشق  ورزیدن و 
پیوند دل ها تعبیر کرد و گفت: خداوند متعال در 
قرآن می فرماید ما شما را از نفس خودتان زوج 
قرار دادیم و موّدت را در دل های انسان نهادیم. 

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش به 
تبیین وظایف و اقدامات دولت برای تسهیل امر 
ازدواج پرداخت و گفت: دولت به عنوان کارگزار 
نظام اسالمی خود را موظف به حمایت از امر 
ازدواج می داند. رئیس جمهور یکی از مهم ترین 
مسائل در ازدواج آسان را پرهیز از تشریفات زاید 
عنوان کرد و گفت: عالوه بر مهریه های گزاف، 
تشریفات زاید هم مانع از ازدواج آسان می شود. 
وی در همین راستا به دبیر شورای عالی جوانان 
ماموریت داد ظرف ۱۵ روز آیین نامه ای را برای 
برگزاری مراسم  ازدواج در مراکز فرهنگی و 
 تفریحی دولتی در سراسر کشور تهیه و ابالغ کند. 
رئیسی تسریع در پرداخت تسهیالت بانکی 
برای ازدواج را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: 
تسهیالت اگر به موقع در اختیار دختر و پسری 
که می خواهند ازدواج کنند قرار نگیرد یا به 
سختی به آنها پرداخت شود موجب تضییق 
است؛ قبال هم گفته ام تسهیالت باید تسهیالت 
باشد، نه تضییقات. بانک ها نباید در این زمینه 
خالف مصوبات عمل کنند. رئیس جمهور بر 
همین اساس بانک مرکزی را ملزم کرد که ظرف 
۱۵ روز آیین نامه ای را برای تسریع و تسهیل در 
پرداخت وام ازدواج از »حیث وثایق و تضامین« 

و تعیین »سقف زمان انتظار« تهیه کند که بر 
اساس آن زوجین بدانند ظرف چه مدتی وام شان 
پرداخت می شود. رئیسی بانک مرکزی و وزارت 
اقتصاد را نیز مامور نظارت بر روند پرداخت 
تسهیالت ازدواج کرد و متذکر شد اگر بانکی در 
پرداخت تسهیالت مرتکب تخلف شد حتما با 
آن برخورد قاطع شود. رئیس جمهور به مشکل 
زوجین جوان برای تامین مسکن اشاره کرد و 
از وزارت راه و شهرسازی خواست که زوجین 
جوان را در اولویت واگذاری مسکن قرار دهد. 
رئیسی با تاکید بر ساخت ۴ میلیون مسکن در 
۴ سال به عنوان نیاز کشور تصریح کرد: دولت 
برای ساخت مسکن، زمین تهیه می کند و وزارت 
راه و شهرسازی برای تسریع در این کار می تواند 
در قالب تعاونی با در اختیار قرار دادن زمین و 
پرداخت تسهیالت و امکانات، از خوِد جوانان هم 
در ساخت مسکن کمک بگیرد. رئیس جمهور 
اشتغال را هم از موضوعات مهم در تسهیل در 
امر ازدواج برشمرد و گفت: آمار اشتغال بهتر از 
گذشته شده و با فروکش کردن کرونا وضعیت 
کسب و کار و تولید رو به پیشرفت است که 
می تواند دغدغه جوانان به ویژه قشر تحصیلکرده 

را تا حدود زیادی برطرف کند. 

 تهران و واشنگتن
 انعطاف بیشتری از خود 

نشان دهند

 یک کارشناس مسائل بین الملل 
با بیان اینکه آغاز مذاکرات احیای 
برجام گام خوبی است که شاید 
بتواند گره ای که باعث شده مذاکرات 
از اسفند ماه سال گذشته، متوقف 
شود، باز کند، افزود: تغییر مکان 
مذاکرات، تاثیر چندانی بر این روند 
ندارد و آنچه که مهم است این است 
که آمریکا و ایران در این مذاکرات 
انعطاف بیشتری از خود نشان دهند. 
حسن بهشتی پور ، تصریح کرد: در 
مذاکرات وین شاهد انجام مذاکرات 
غیر مستقیم بین ایران و آمریکا با 
تسهیل گری اتحادیه اروپا بودیم 
ولی به نظر می رسد که باید در این 
روند تجدید نظر شود. کارشناس 
مسائل بین الملل  گفت: امیدواریم 
گره ایجاد شده در مذاکرات باز شود.

رئیس جمهور: 

دولتخودراموظفبهحمایتازامرازدواجمیداند
      یکی از مهم ترین مسائل در ازدواج آسان پرهیز از تشریفات زاید است

 برای مردم احترام الزم را 
قائل نیستیم

جمعه  نماز  هفته  این  خطیب 
تهران گفت: عمران و آبادانی کشور 
از اهداف کلیدی نظام اسالمی است. 
حجت االسالم والمسلمین ابوترابی 
فرد با بیان اینکه هدف از حکمرانی 
و قضاوت بسط عدالت است، افزود: 
قطعی  تکلیف  یک  ورزی  عدالت 
الهی است و همه ما بدون استثنا 
به  خود  آراستگی  برای  موظفیم 
عدالت قدم برداریم و دیگر اینکه از 
تمام ظرفیت خود برای بسط عدالت 
در جامعه تالش کنیم و این معنای 
امر به معروف و نهی از منکر است. 
اگر جامعه اسالمی به این خصیصه 
آراسته شود شاهد یک تحول عظیم 
در دنیای اسالم و کشور اسالمی 
خواهیم بود. باید حق را بشناسیم 
تا آراسته به حق شویم. شناخت 
حق یعنی شناخت وظیفه در همه 
سطوح فردی و اجتماعی و اقتصادی و 
فرهنگی و... که بسیار مهم است. نظام 
اسالمی و مدیر اسالمی باید این حقوق 
را بشناسد. باید در مسیر احقاق این 
حقوق قدم برداشت. وی تاکید کرد: 
یکی از مهم ترین حقوق احترام به 
مردم است. ما برای مردم احترام الزم 
را قائل نیستیم. مدیر و مسئول باید با 

ادب با مردم برخورد کند. 

وضعیت آمریکا و اروپا به 
مراتب بدتر از ایران است

مشاور عالی فرمانده ارتش، مایوس 
کردن جوانان از دولت، نظام، انقالب و 
مسئوالن را هدف دیگر دشمنان در 
جنگ نرم و جدا کردن مردم از دولت 
دانست و خاطرنشان کرد: دشمن 
از طریق شبکه های معاند به دنبال 
سیاه نمایی از وضعیت کشور است، در 
حالیکه وضعیت آمریکا و اروپا به مراتب 
بدتر از ایران است.  سردار پوردستان 
گفت: دشمن غافل از این است که اراده 
خدا بر گسترش دین است و همین 
یادواره های شهدا، هیات های عزاداری، 
تجمعات سالم فرمانده، کانون های 
نورانی هستند که تاللو آنها دل های 
جوانان را روشن می کند. پوردستان 
تشکیل تمدن نوین اسالمی و ظهور 
والیت عظمی را دو هدف مهم مورد 
تاکید مقام معظم رهبری در بیانیه 
گام دوم انقالب برشمرد و گفت: در 
این راستا دو وظیفه فردی و اجتماعی 
بر عهده داریم و به عنوان اولین وظیفه 
فردی باید بنیه های اعتقادی و ایمانی 
خود را حفظ و تقویت کنیم. وی با 
تاکید بر اینکه باید واقعیت ها را ببینیم 
و به ساده اندیشان تذکر و آگاهی دهیم، 
اظهار کرد: خودمان اپوزیسیون نظامی 
که برآمده از خون شهداست، نباشیم. 

داریوش قنبری
 فعال سیاسی اصالح طلب
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دریچـــه

نگـــــره
 برگزاری دور جدید مذاکرات 

تهران-  ریاض
الکاظمی چه نقشی دارد؟

آرمان ملی: یک منبع عراقی اعالم 
کرد که دور ششم مذاکرات ایران و 
عربستان در سطح دیپلماتیک در بغداد 
برگزار خواهد شد. یک منبع دولتی 
عراقی در گفت وگو با روسیاالیوم اعالم 
کرد که بغداد میزبان نشستی میان 
دیپلمات های ایرانی و سعودی خواهد 
بود. این منبع تاکید کرد: پیش از این 
پنج دور مذاکرات میان تهران و ریاض 
در بغداد انجام شد که همه آن ها در 
سطح امنیتی و اطالعاتی بود، اما دور 
جدید در سطح دیپلماتیک خواهد بود. 
بر اساس این گزارش، مصطفی الکاظمی، 
نخست وزیر عراق تقریبا یک هفته پیش 
سفری به عربستان و ایران داشت و 
گفته می شود که این سفر در راستای 
گفت وگوهای میان دو کشور بود.  سعید 
خطیب زاده، سخنگوی پیشین وزارت 
خارجه ایران که اخیرا از این سمت خود 
خداحافظی کرد درخصوص این سفر 
گفت: سفر آقای الکاظمی به تهران از 
پیش برنامه ریزی شده بود و در این 
سفر مقامات دو کشور در ارتباط با 
موضوعات دو جانبه و تحوالت منطقه 
رایزنی و گفت وگو کردند. از جمله در 
مورد نقش مثبت و سازنده ای که بغداد 
در ماه های گذشته در مورد روابط ایران 
و عربستان ایفا کردند. آقای الکاظمی 
در سفر خود به تهران نکاتی را از طرف 
ریاض به ما منتقل کردند و بر اساس 
آنچه که شنیدیم طرف عربستانی این 
آمادگی را دارد که در سطح دیپلماتیک 
مذاکرات بین دو کشور ارتقا پیدا کند. به 
زودی این مذاکرات در بغداد در سطح 
دیپلماتیک برگزار می شود و تاریخ 
آن معلوم می شود. وی افزود: از قبل 
توافقاتی بود که مقدمات سفر هیات های 
فنی دو کشور ایران و عربستان برای 
بازدید از سفارتخانه های دو کشور فراهم 
شود که ان شاءا... همه آنها طی روزهای 
آتی پیگیری و انجام می شود.  در همین 
راستا حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران اخیرا در 
گفت وگوی تلفنی با فواد حسین، همتای 
عراقی خود ضمن تشکر از تالش های 
انجام شده مقامات عراقی در خصوص 
تسهیل امور حجاج ایرانی، خواستار 
پیگیری مسائل باقی مانده امور حج 
توسط دولت عراق شد. وزیر خارجه 
عراق نیز ضمن اعالم مساعدت برای 
پیگیری مسائل باقی مانده مرتبط با سفر 
حج امسال، بر آمادگی دولت عراق جهت 
فراهم کردن زمینه های الزم در شروع 
مذاکرات سیاسی بین جمهوری اسالمی 
ایران و عربستان در بغداد تأکید و ابراز 
امیدواری کرد این گفت وگوها منجر 
به تحوالت مثبت در ازسرگیری روابط 
فیمابین دو کشور مهم در منطقه شود. 
گفتنی است مصطفی الکاظمی نخست 
وزیر عراق ۱۷ خرداد سالجاری تاکید کرد 
که مذاکرات میان ایران و عربستان به 
میزبانی بغداد وارد مراحل پیشرفته شده 
است. وی با اشاره به روابط خارجی عراق 
و نقش منطقه ای این کشور گفت: بغداد 
نقش مهمی در نزدیک کردن دیدگاه ها 
میان کشورهای منطقه از طریق میزبانی 
مذاکرات میان عربستان و ایران بازی 
کرد. پیش تر وزیر خارجه عراق درباره 
مذاکرات ایران و عربستان سعودی ابراز 
امیدواری کرده بود که به زودی دور جدید 
گفت وگوهای دو کشور به میزبانی بغداد 

برگزار خواهد شد. 

آرمــــان ملـــی – مطهره شفیعی:  
۱۴ خرداد سال جاری بود که رهبر معظم 
انقالب فرمودند: »امروز هنگام سخنرانی آقای 
حسن خمینی برخی سروصدا ایجاد کردند، 
این را همه بدانند که من با این کار مخالفم.« 
اما دلواپسان روز پنجشنبه مانع سخنرانی 
مسیح مهاجری شدند. به رسم هر ساله مراسم 
بزرگداشت شهادت سومین شهید محراب، 
آیت ا... صدوقی و فرزندش امام جمعه فقید یزد 
با حضور مقامات و اقشار مختلف مردم در مسجد 
حظیره و با سخنرانی حجت االسالم والمسلمین 
مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری 
حادثه  یافتگان  نجات  از  یکی  و  اسالمی 
بمب گذاری دفتر حزب جمهوری اسالمی 
برگزار شد. مدیرمسئول روزنامه جمهوری 
اسالمی برای سخنرانی در مراسم سالگرد شهید 
صدوقی به یزد رفته بود و تندروها در یزد در 
میانه سخنان او، با فریاد زدن، حرمت این مراسم 
را نگه نداشتند و باعث شدند سخنران مراسم 
مجبور شود سخنان خود را نیمه کاره رها کند 
و از منبر مسجد حظیره پایین بیاید! هنگامی 
که مسیح مهاجری در سخنرانی خود آیت ا... 
هاشمی را یکی از دلسوزان و بزرگان انقالب 
اسالمی نامید و چند نفر با فریاد به مخالفت 
با سخنان مهاجری پرداختند؛ موضوعی که 
باعث شد وی بدون تکمیل سخنانش، منبر را 
پایان دهد. اما این پایان ماجرا نبود چرا که گروه 

معترض به دور مهاجری حلقه زدند و با طرح 
اتهاماتی علیه آیت ا... هاشمی و سیدمحمد 

خاتمی، مسجد حظیره را به عنوان پایگاه 
انقالب دانسته و طرح چنین سخنانی را 

در این مسجد برنتابیدند. 
 منبع تغذیــــه مشترک 

دلواپسان 
که  آنجاست  تامل  قابل  نکته 
رسانه های دلواپس سعی کردند اقدام 

هم فکران خود در یزد را صحیح جلوه 
دهند به عنوان نمونه »جهان نیوز« 

نوشت: »سیاسی بازی برای گروهی از سیاسیون 
تمامی ندارد و البته در این راه حتی خط 
قرمزهایی نظیر عزای ساالر شهیدان و یا خون 
شهدا هم سد راه آنها نیست.  درباره این سخنان 
آقای مهاجری، گفتنی است شهید بهشتی از بن 
دندان به اسالم و انقالب و جمهوری اسالمی  و 
اصل والیت فقیه معتقد بود و جان گرامی  خویش 
را هم بر سر دفاع از این ارزش ها نهاد و حال آنکه 
سران فتنه در اثر خیانت آشکار به این آرمان ها 
در حصر قرار گرفتند.  فتنه سبز در سال ۸۸ که 
توسط سران فتنه اداره می شد، تا به جایی پیش 
رفت که به امام و رهبری و والیت فقیه و جمهوری 
اسالمی  و سپــس ساخت امام حسین)ع( 

هتاکی کردند و با این وجود امثال 
موسوی با وقاحت، فتنه گران 

هتــــاک را مردمان خداجو 
نامیدند. آقای مهاجری 
در حالی تلویحا سنگ 
میرحسین مــوســوی 
را به سینــه می زند، 
که خوش خدمتی های 

موجـــب شد  موسوی 
ضدانقالب 

و 

منافقین و گروهک های تروریستی به عالوه 
آمریکا و انگلیس و اسرائیل، علنی از او حمایت 
کنند. ننگ از این باالتر که دشمنان اسالم و 
انقالب از موسوی حمایت کردند و حال آنکه 
همان ها سفارش دهندگان و مجریان دو عملیات 
ترور شخصیت و ترور فیزیکی شهید بهشتی 
بودند.« دور از انتظار نبود که عبدا... گنجی که 
پیش از این مدیرمسئول جوان و اکنون مدیر 
مسئول همشهری است، از کنار این موضوع 
به راحتی عبور کند بنابراین همشهری آنالین 
نوشت: »آقای مهاجری به درستی از صداقت 
شهید بهشتی یاد می کند اما به روی خود 
نمی آورد که سران فتنه، سنگ بنای فتنه و 
آشوب انگیزی را بر دروغ تقلب در انتخابات 
گذاشتند؛ دروغی که خاتمی  در 
پستوها بارها تاکید کرد باور 
ندارد اما مصلحت هم نمی بیند 
علنی اعالم کند چون بخشی 
از حامیانشان در آن صورت 
ریزش می کنند!نهایتــــــا 
اینکه آقای مهاجری بررسی 
کجا  رویکردش  ببیند  و  کند 
به انحراف رفته که رسانه های 
معاند انقالب و دشمنان مرام 
و منش شهید بهشتی، 
از برخی مواضـــع 
آقای مهاجری و 
روزنامه اش ابراز 
گی  د ق ز و ذ
می کنند 
مـــو  و 
مو  به 

بازتاب می دهند؟!« موضوع قابل تامل آنجاست 
که متن منتشر شده در همشهری آنالین و جهان 

نیوز مانند همدیگر است. 
 مهاجری چه گفت؟

 حجت االسالم والمسلمین مسیح مهاجری، 
اسالمی  جمهوری  روزنامه  مسئول  مدیر 
چهارشنبه شب در مراسم چهلمین سالروز 
شهادت سومین شهید محراب آیت ا... صدوقی و 
یازدهمین سال رحلت حجت االسالم محمدعلی 
صدوقی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
فقید یزد گفت: آنچه باعث شده کشور ما دچار 
تفرقه و بدبینی شود، وجود افرادی است که 
دنبال شر و ایجاد تفرقه و بدبینی هستند و به این 
مسائل دامن می زنند و اینها اشراری هستند که 
اخیار و نخبگان را درگیر می کنند و ما در جامعه 
خود هم اشرار داریم و هم اخیار اما تعداد اخیار 
بسیار بیشتر است. مهاجری تاکید کرد: شهید 
بهشتی مظلومی بود که انواع تهمت ها را تحمل 
کرد و این روند هنوز هم بعد از شهادت این 
شهید ادامه دارد و اشرار در مسیر تهمت زدن به 
سرمایه های انسانی ما اقدام کرده و می کنند و 
هیچگاه دست نکشیدند و نباید اجازه بدهیم این 
فتنه انگیزی ها و خباثت اشرار باعث شود نتوانیم 
از توان اخیار و همچنین مواهب زیادی که در 
کشورمان وجود دارد استفاده کنیم و فرصت 
را از دست بدهیم. وی ادامه داد: شهید صدوقی 
مظلوم بود و این مظلومیت بعدا برای دیگران هم 
ادامه پیدا کرد و »الی کوهن «ها و »شکدم «های 
فراوانی داریم که همه را بدبین کرده و خدمات 
فراوانی که در کشور انجام شده را از بین می برند 
و در هر دو جناح سیاسی ما انسان های شریف 
بسیاری هستند و نباید این افراد دچار تفرقه و 
جنگ قدرت شوند. مهاجری افزود: من با تمام 
وجود نظام و انقالب را قبول دارم و ممکن است 
گاهی انتقادی هم داشته باشم 
ولی با تمام سلول های 
بدنم از این انقالب و 

رهبری دفاع می کنم. 

گرم تر شدن دست  دوستی تهران- مسکو
آرمان ملی: رؤسای جمهور ایران و روسیه تاکنون 
چهار بار با یکدیگر گفت وگوی تلفنی داشته اند. دو بار با هم 
مالقات کرده و یک بار هم به یکدیگر پیام داده اند. دولت 
سیزدهم اولویت سیاست خارجی خود را افزایش ارتباط 
با کشورهای همسایه و منطقه اعالم کرده است و در این 
مدت هم رئیس جمهور ایران چندین سفر به کشورهای 
همسایه داشته و رؤسای جمهور چندین کشور همسایه 
هم به تهران آمده اند. ایسنا نوشت: در این بین دولت 
ایران خواهان ارتقای همکاری های تجاری و اقتصادی با 
مسکو است و کرملین هم از این ایده ایران استقبال کرده 
است. در همین راستا آیت ا... سید ابراهیم رئیسی دو بار با 
والدیمیر پوتین دیدار کرده است. یک بار در مسکو و یک 
بار در عشق آباد ترکمنستان. در روز ۲۷مرداد برای اولین 
بار روسای جمهور ایران و روسیه با یکدیگر گفت وگوی 
تلفنی کردند.  ۲۳شهریور یک بار دیگر روسای جمهور 
دو کشور به صورت تلفنی گفت وگو کردند. پوتین که 
به خاطر احتمال ابتال به کرونا به قرنطینه رفته بود، 
خواستار انجام هماهنگی برای دیدار دو رئیس جمهور 
در اولین فرصت شد. ۲۵ آبان سومین گفت وگوی تلفنی 
دو رئیس جمهور انجام شد. روسای جمهور ایران و روسیه 
در این گفت وگو با اشاره به مواضع و همگرایی مشترک دو 
کشور در موضوعات دوجانبه، منطقه ای و بین المللی بر 
لزوم نهایی کردن سند جامع همکاری بلندمدت تأکید 
کردند. ۲۹دی ماه ۱۴۰۰ اولین دیدار روسای جمهور دو 
کشور در مسکو انجام شد. رئیس جمهور ایران که به دعوت 
پوتین به مسکو رفته بود، در کاخ کرملین با رئیس جمهور 

روسیه دیدار کرد. 
 دیداری پس از جنگ اوکراین

اما چهارمین گفت وگوی تلفنی روسای جمهور دو 
کشور چند روز پس از آغاز جنگ اوکراین انجام شد. در 
این گفت وگو که در روز ۵ اسفند ماه سال گذشته انجام 
شد، رئیس جمهور ایران گفت که »گسترش ناتو به سمت 
شرق، تنش زاست... گسترش ناتو تهدیدی جدی علیه 
ثبات و امنیت کشورهای مستقل در مناطق مختلف 
است.«  دومین دیدار رئیسی و پوتین روز هشتم تیر ماه 
امسال در عشق آباد ترکمنستان و در حاشیه نشست سران 
کشورهای حاشیه دریای خزر انجام شد. پیش از دیدار 
دوجانبه، روسای جمهور دو کشور در مسیر برگزاری 
اجالس خزر، صمیمانه و خیلی گرم چند قدمی با هم 
رفته و صحبت کردند. این دو بعد اجالس هم با یکدیگر 
نشست دو جانبه برگزار کردند. رئیس جمهور ایران در این 
دیدار گفت که »تبادالت مالی دو کشور باید در چارچوبی 
مستقل که سیستم تبادالت مالی غربی گسترش یابد تا 

هیچ کشوری نتواند بر آن اعمال نفوذ و فشار کند.« 

دلواپسان به تاکیدات مقام رهبری بی اعتنا هستند

برهمزدنسخنرانیمسیحمهاجریدر یزد
     سخنرانی مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسالمی در مسجد حظیره با اعتراض مخالفان نیمه کاره رها شد
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آرمان ملــی- محمدســیاح: دولت 
ســیزدهم در بودجه امسال تصمیم گرفت تا 
بخش اعظمی  از کســری بودجــه را از محل 
دریافــت مالیات جبــران کند. در بیشــتر 
کشــورهای دنیا مالیات بخشــی از بودجه 
دولت ها را تشکیل می دهد ولی در ایران این 
سهم هر ســال با توجه به فرار مالیاتی ای که 
حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده 
می شــود قابل احصا نبوده و نیست. یکی از 
دالیل آن هم نبود سیســتم مالیاتی درست 
و منسجمی  اســت که بتواند نظام مالیاتی را 
ســامان دهد. این وضعیت در سال های اخیر 
وخیم تر شده و امسال که دولت با ۴۸۰ هزار 
میلیارد کسری مواجه اســت؛ بحث دریافت 
مالیات جدی تر شــده. با این حــال دریافت 
مالیات با توجه به وضعیت ا اقتصاد به مشکل 
روبه رو شده اســت. این  مشکل چه در وضع 
قوانین و چــه در اجرای آن بــه وضوح قابل 
مشاهده بوده و نشــان می دهد که دولت هم 
مانند ســایر دولت ها با  نواقصــی در اجرای 
سیاســت های مالیاتی مواجه است. هرچند 
که سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری در 
حســاب رســمی خود در توئیتر اعالم کرده 
بود کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی بودجه 
تامین شــده اســت، اما کمی تامل نشــان 
می دهد در پــی حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و 
جایگزین شدن ارزنیمایی که قیمت کاالها و 
مواد اولیه وارداتی را بسیار بیش از محاسبات 
دولت افزایش داده بود شاهد  رویکرد جدید 
دولت در دریافت عوارض این کاالها بوده ایم. 
همچنین در بخش مالیات بــر درآمدها نیز 
که دولت حتی به اســتفاده از ابزار سوت زنی 
نیــز روی آورده همچنان شــاهد فرارهای 
مالیاتی زیادی هســتیم به گونه ای که حتی 
پرداخت های صندوق توسعه ملی به صندوق 
تثبیت بازار که باید از محــل مالیات تامین 
می شد نیز با تاخیر مواجه شده است؛ موضوعی 
که نشان می دهد تحقق سیاست های مالیاتی 
دولت در بودجه امســال نیز بــا اماواگرهای 
زیادی مواجه بوده و احتماال بازهم باید شاهد 

کسری بودجه باشیم. 

 سهم 30 درصدی مالیات از بودجه؟
یکی از برنامه هــای دولت ســیزدهم در 
بودجه ۱۴۰۱ افزایش سهم مالیات در تامین 
درآمدهای دولت بود. ســهمی  کــه به گفته 
کارشناسان می تواند حدود ۳۰ درصد بودجه 
کشور را تامین کند. خأل یک سیستم اجرایی 
قدرتمند و یکپارچه و البته هوشمند در نظام 
مالیاتی کشور نه فقط در ســال جاری که در 
همه ســال های پس از انقالب باعث شــده تا 
متولیــان از پرداخت مالیات معــاف و مردم 
عادی بار این بخش را به دوش بکشــند. یکی 
از سیاســت های مالیاتی دولت امسال اتصال 
دستگاه های پوز به سیستم مالیاتی بود که هر 
چند بخشــی از آن اجرا و دستگاه های پوز به 
سیستم امور مالیاتی متصل شدند، اما  برخی 
از دارندگان دستگاه های پوز نظیر مطب ها یا 
بخش های خدماتی و خصوصــی و بازار برای 
فرار از این پرداخت مالیات به پرداخت نقدی 
یا کارت به کارت روی آوردند. از طرفی یکی از 
سیاست های مالیاتی اعالم شده مالیات سپرده 
بانکی یا خرید و فروش طال و ارز و بازارسرمایه 
بود که این سیاست هم مغفول ماند که خود 
دلیلی دیگر بر نبود اراده دولــت در دریافت 
مالیات حساب شــده و منطقی و البته ضعف 

سیستم مالیاتی کشور است.

 مالیات بر واردات و صادرات
یکی دیگر از سیاست های دولت سیزدهم 
در حــوزه افزایش درآمدهــای مالیاتی وضع 
مالیات بر فعالیت های تجاری نظیر واردات و 
صادرات بود. هدف این سیاســت هم افزایش 
درآمدهــای مالیاتی و هــم حمایت از بخش 
داخلی در حوزه واردات و هــم درآمدزایی از 
درآمدهای صادراتی بود کــه این بخش هم 
موفق عمل نکرد. دلیل این اتفاق هم رشــد 
ســریع و غیرمنتظره و چندین برابر نرخ ارز و 
افت شــاخص های اقتصادی در داخل کشور 
از جمله ارزش ریال و رشد تورم و افت مزیت 
اقتصادی در حوزه تجارت بــود. اتفاقاتی که 
در ســایه نبود ثبات اقتصادی رخ داد. به این 
شــکل می توان گفت سیاســت های مالیاتی 
بودجــه دولت تقریبا منفعل اســت. هر چند 
که تخمین هــا از فرار مالیاتــی بیش از ۱۰۰ 
هزار میلیارد تومانی در کشور در هر سال خبر 
می دهند، اما با توجه به رشــد فزاینده قیمت 
محصوالت و کاال و خدمات نسبت به نرخ ارز 
که تاثیرگذارترین شــاخص در اقتصاد ایران 
اســت؛ این رقم باید بیش از چیزی باشد که 
اعالم شــده و همین موضوع که سازمان امور 
مالیاتی برنامه ای طی چنــد دهه برای توقف 
ادامه فرار مالیاتی طراحی نکرده اســت یکی 

از معضالت جدی مدیریت اقتصادی کشــور 
محسوب می شود.

 سیستم نظام مالیاتی به کجا رسید؟
یکی از افتخارات ســازمان امور مالیاتی 
کشــور طراحی سیســتم نظام مالیاتی در 
سال های گذشــته بوده که بیش از صدها 
ســاعت وقت و انرژی و نیروی انسانی برای 
طراحی آن تالش کردند. با این حال با اینکه 
چندین نمونه از این سیستم در دولت های 
مختلف رونمایی و بارها درباره قرارگیری آن 
در چرخه اقتصادی صحبت شده همچنان 
شاهد عدم استفاده از سیستم هستیم و این 
بدین معناست که همچنان دریافت مالیات 
از صنوف و بخش های مختلف اقتصادی با 
مشکل  مواجه است. در مقابل مردم عادی 
که اکثرا در دایــره حقوق بگیران و کارگری 
قرار دارند که هر ماه از هر حقوق و دستمزد 
و از هر خریــد کاال و خدمــات آنها مالیات 
کسر می شود. این نوع مالیات گیری دولت 
از مردم نه تنها به تامین منابــع مورد نیاز 
دولت کمکی نمی کند که ســبب فشار به 
اقشار ضعیف جامعه هم می شود. با تصویری 
از بخش دریافت مالیات در کشور وجود دارد 
به وضوح می توان دید که دولت ســیزدهم 
هم در اجرای سیاست های مالیاتی تاکنون 
خوب  عمل نکرده و کســری ناشی از فرار 
مالیاتی کشــور ادامه دارد. جای خالی این 
کسری در بودجه امسال و سال های آینده 
مشــهودتر خواهد بود و قطعا در مدیریت 
کشور تاثیرگذار است. همین االن هم به دلیل 
کسری بودجه ناشــی از تحریم ها و کاهش 
درآمدهــای ارزی دولت به ویــژه در حوزه 
فروش نفت باعث رشــد تورم ناشی از چاپ 
پول و افزایش نرخ ارز و کاهش شاخص های 
اقتصادی دیگر شده اســت. به طور کلی با 
نقــص سیســتماتیک در اخــذ مالیات تا 
پایان ســال منابعی که تامین آن به مالیات 
وابسته بوده با کســری مواجه خواهند شد 
و پیش بینی می شود دولت مانند سال های 
قبل از بخش های دیگری نظیر عمرانی برای 
تامین بودجه سایر بخش ها اختصاص دهد.

بنگــــاه هــا
 بررسی طرح حمایتی 

جهاد کاال نشان می دهد:
 تالش دولت برای استقبال 

از لوازم خانگی داخلی
آرمان ملی: مدیر اجرایــی طرح حمایتی 
جهاد کاال می گوید: با همکاری وزارت صنعت، 
معدن و تجارت طرح ملی برای عرضه مستقیم 
لوازم خانگی به مصرف کننده و حذف واسطه ها 
از بازار لوازم خانگی بــا عنوان جهاد کاال ایجاد 
شــد. درواقع با افزایش بی ضابطه قیمت لوازم 
خانگی و افزایش تقاضا برای محصوالت خارجی 
که در فضای انحصاری از طریق قاچاق تامین 
می شــود، حال فعاالن این حــوزه با همکاری 
وزات صمت سعی دارد با حذف زنجیره توزیع 
کاهش قیمت ها را رقم زده تا متقاضیان برای 
خرید محصــوالت داخلی تمایــل پیدا کنند. 
در این رابطه بهنام شــیری اظهارکرد: اولین 
نمایشــگاه این طرح ملی در محل نمایشگاه 
بین المللی تهران ایجاد شــده اســت و از روز 
عیدغدیر کار خود را شروع می کند و امیدواریم 
در خدمــت هموطنان مــان در تمــام مراکز 
نمایشگاه هایی اســتان ها باشیم. مدیر اجرایی 
طرح جهاد کاال ادامه داد: بنگاه های اقتصادی 
کوچک و متوســط محرک اقتصاد کشــور و 
شریان اصلی ایجاد اشتغال هستند، اما به طور 
معمول کمتر در بازار مصرف دیده می شوند و 
تولیدکننده برای اینکــه بتواند محصول خود 
را به بازار عرضه کند حتمــا باید با حلقه های 
واسطه همکاری داشته باشد، در غیر این صورت 
محصول آنها در بازار ارائه نمی شود و به ناچار 
از بازار خارج می شــوند، از این رو در این طرح 
به دنبال آن هســتیم که کاالی ایرانی به طور 
مستقیم توســط تولیدکننده به بازار مصرف 
عرضه شــود. وی درباره جزئیات برنامه ریزی 
انجام شــده در این حوزه گفت: بر این اساس 
نقدینگی حاصل از فروش کاال به طور مستقیم 
به خطوط تولیــد کارخانه ها بــاز می گردد تا 
تولیدکنندگان برای افزایــش تولیدات خود 
قدرتمند شــوند و همچنین با هماهنگی های 
صورت گرفته با بانک ها حمایت های اعتباری 
نیز بــرای این طرح جــذب شده اســت و به 
خریداران انواع لوازم خانگی تســهیالت داده 
می شــود. در این طرح وجه پرداخت شــده 
به صورت مســتقیم به تولیدکننــده پرداخت 
و خریدار اقســاط را به بانک پرداخت می کند 
تا تولیدکنندگان ســرمایه در گردش الزم را 
داشته باشند. در این طرح خریدارن می توانند 
کل یا بخشــی از مبلغ کاال را با سود ۱۸ درصد 
بانکی و باز پرداخت ۳ تا ۵ ساله خریداری کنند. 
وی دربــاره مدت بازپرداخت این تســهیالت 
افزود: افراد بــرای دریافت ایــن وام در مبالغ 
کمتر از ۵۰ میلیون تومان نیــازی به معرفی 
ضامن ندارند و بانک ها از طریق اعتبارسنجی 
این تســهیالت را پرداخت می کننــد و برای 
مبالغ بیشتر نیاز به یک نفر ضامن وجود دارد 
که خود افراد نیز با ارائه گواهی کســر حقوق 
می توانند ضامن خود باشند. وی با بیان اینکه 
مصرف کنندگان می توانند به صورت آنالین از 
طریق ســامانه جهادکاال درخواست وام کرده 
و پس از واریزشدن تســهیالت اقدام به خرید 
کاال کنند، ادامه داد: براساس برنامه زمان بندی 
شده، پس از هفت روز از خرید، کاال را دریافت 
می کنند و هفت روز هم  زمان دریافت خدمات 

پس از فروش و ضمانت تعویض کاالست.

بـــازار سرمایـــه
 نوسانات بازار همچنان

 ادامه خواهد یافت
آرمان ملی: بازارســرمایه در حالی در 
آخرین روز از معامالت هفتــه با افت اندک 
به تعطیالت رفــت که از ابتدای امســال با 
رشــد قابل توجهی موفق شــده بود پس از 
ماه ها کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی 
را بازپس گیرد، اما در یکماه اخیر تحت تاثیر 
سیاست های اصالحی دولت در حوزه اقتصاد 
و بالتکلیفــی وضعیت مذاکــرات برجامی 
روزهای پرنوسانی را پشت سر گذاشته و حتی 
نگرانی از بازگشت به کانال یک میلیون و ۴۰۰ 
هزار واحدی نیز وجود دارد موضوعی که به 
اعتقاد کارشناسان تا زمانی که تکلیف کاهش 
نرخ بهره، رشــد دالر نیمــا، تعیین تکلیف 
بلــوک خودرویی ها، حــذف قیمت گذاری 
دستوری و همچنین سیاست های خارجی 
روشن نشــود بازار نســبت به هر واکنشی 
بازخورد خوادهد داشــت. حسن کاظم زاده 
کارشناس بازارسرمایه در این رابطه می گوید: 
بازارسرمایه در شــرایط رکودی قرار دارد و 
تمایلی به حرکت منفی یا مثبت شدید ندارد 
و می توان گفت با یک خبر مثبت کمی صعود 
می کند و با هر خبر منفی یا اتمام خبر مثبت 
دوباره به ســر جای خود برمی گردد و به نظر 
من این وضعیت در کوتــاه مدت ادامه دارد. 
وی به این ســوال که چــه عواملی می تواند 
باعث صعودی شدن بلندمدت بازار سرمایه 
شود، پاســخ داد: اتفاقاتی مانند کاهش نرخ 
بهره، رشــد دالر نیما، تعیین تکلیف بلوک 
خودرویی ها، حذف قیمت گذاری دستوری 
و همچنین به کارگرفتن سیاســت هایی که 
مردم را به ســرمایه گذاری در سهام ترغیب 
کند. در صورت به نتیجه رسیدن مذاکره نیز 
۲۰ درصد سهم ها تحت تاثیر قرار می گیرند و 
آثار بلندمدت آن می تواند روی سایر سهم ها 

تاثیرگذار باشد.

گــــــزارش
به رغم اعالم رئیس سازمان برنامه و بودجه 

 مقاومت برای افزایش
 حقوق بازنشستگان ادامه دارد

آرمان ملی: تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشســتگان 
و مســتمری بگیران همچنان در هاله ای از ابهام قرار  دارد. در 
واقع حقوق بازنشستگان که در اســفندماه سال قبل از سوی 
شــورای عالی کار ۳۸ درصد تصویب شــده بود پس از ابالغ، 
هیات دولت با افزایش ۱۰ درصدی آن موافقت کرد. این میزان 
افزایش آن هم در شــرایطی که نرخ تورم بیش از ۵۰ درصدی 
فشار مضاعفی را بر این گروه وارد کرده با انتقادات زیادی مواجه 
شد. اما به رغم آنکه در آخرین اظهارت وزارت کار از موافقت با 
اجرای مصوبه شــورای عالی کار خبر داده تاخیر در اجرای آن 
نشان می دهد  گویا تمایلی برای اجرای آن ندارد. از سوی دیگر 
اظهارت رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه هیات دولت 
افزایش حقوق بازنشستگان را اساسا در حیطه اختیارات دولت 
ندانسته و تاکید کرده که ممکن اســت تاخیر اتفاق بیفتد، اما 
در نهایت خارج از قانون نبوده و حاکی از آن اســت که دولت 
همچنان به دالیل مختلفی که عمــده آن مربوط به نقش این 
افزایش در رشد نقدینگی و البته کسری بودجه است مقاومت 
می کند. در ادامه اختــالف نظر روزهای اخیر بازنشســتگان 
ســازمان تامین اجتماعی و هیات دولت بر ســر نحوه افزایش 
حقوق بازنشستگان سایر سطوح، مسعود میرکاظمی، رئیس 
سازمان برنامه و بودجه گفت: قانون حکم کرده است که انجام 
بگیرد، بحث مربوط به صندوق تامین اجتماعی است و صندوق 
به دولت مربوط نیست. این بخش مربوط به هیات مدیره )هیات 
امنای( سازمان اســت و طبق مصوبات قانونی انجام می شود. 
ممکن اســت تاخیری اتفاق بیفتد اما در نهایت خارج از قانون 
نیست. با توجه به کشدارشدن موضوع اختالف افزایش حقوق 
بازنشســتگی و ورود  مجلس شــورای اســالمی به ماجرا، در 
مجموع از صحبت های رئیس ســازمان برنامه و بودجه مطلب 
جدیدی به دست نمی آید و معلوم نمی شود که باالخره دولت 
در مقابل این مســاله چه راهکاری در پیش گرفته است؟. اما 
بیش از هر چیزی نشان می دهد مقاومت برای افزایش حقوق 
بر اساس مصوبه قانونی همچنان وجود دارد. در این رابطه علی 
دهقان کیا، مســئول کانون بازنشســتگان و مستمری بگیران 
تامین اجتماعی شهرســتان تهران گفت: صحبت اخیر رئیس 
سازمان برنامه و بودجه را به فال نیک می گیریم، انتظار داریم 
منظور از قانونی که آقــای میرکاظمی در مورد افزایش حقوق 
کارگران بازنشسته راجع به آن صحبت کردند همان ماده ۴۱ 
قانون کار و ماده ۹6 قانون تامین اجتماعی باشد که سال هاست 
مبنای تعیین دستمزد کارگران شاغل و مستمری بازنشستگان 
تامین اجتماعی است. نظر رئیس ســازمان برنامه و بودجه در 
خصوص افزایش حقوق بازنشســتگان تامین اجتماعی از این 
حیث حائز اهمیت است که از یکسو به دنبال استعفای حجت ا... 
عبدالملکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اکنون زیرنظر 
سرپرست اداره می شود و از سوی دیگر نیز در ماه های گذشته 
پیشنهادات و توصیه های این ســازمان نقش موثری در تغییر 
حقوق و دســتمزد کارگران و کارمندان داشته است.  اختالف 
بازنشستگان تامین اجتماعی و هیات دولت از زمانی آغاز شد 
که هیات دولت برخالف مصوبه هیات مدیره ســازمان تامین 
اجتماعی، حقوق بازنشستگان سایر ســطوح بگیر را به جای 
۳۸ درصد تنها ۱۰ درصد افزایش داد. واکنش بازنشســتگان 
معترض باعث شد تا کمیسیون تطبیق مقررات مجلس موضوع 
را بررسی کند. تیجه این بررسی هفته گذشته منتشر شد و به 
موجب آن مجلس جانب بازنشستگان را گرفت و رأی به ابطال 
مصوبه هیات دولت داد. این وضعیت بعداز آن به وجود آمد که 
دبیرخانه شورای اطالع رســانی دولت مدعی شد: تا زمانی که 
شــخص رئیس مجلس این موضوع را به صورت رسمی ابالغ 
نکند، نظر هیات تطبیق مقررات جنبه مشورتی خواهد داشت 
و تغییر مصوبه به استناد این نظر الزام آور نیست. پیش از ورود 
مجلس به ماجرا نیز شماری از بازنشستگان در اعتراض به این 
وضعیت شکایت هایی را در دیوان عدالت اداری ثبت کرده  بودند.  
تغییر نظر هیات دولت در برابر نحوه افزایش حقوق بازنشستگان 
تامین اجتماعی موضوعی است که برخی صاحبنظران با شک 
تردید به آن نگاه می کنند. علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه 
پیشکســوتان جامعه کارگری پیش از این گفتــه بود با توجه 
رویکرد اقتصــادی دولت و برنامه کنترل قــدرت خرید، بعید 
است با نظر مجلس شــورای اسالمی، دولت افزایش مستمری 
بازنشستگان تامین اجتماعی را بازبینی کند. در مقابل افرادی 
مثل محمد حسن زدا، معاون فنی و درآمد و سرپرست پیشین 
سازمان تامین اجتماعی نیز در صفحه اینستاگرام خود نوشت: 
با انتشار تصمیم کمیسیون تطبیق مقررات مجلس، دولت راهی 

غیر از  تجدید نظر ندارد.

رویکـــــرد
 قیمت مرغ از مرز

 60 هزارتومان عبور کرد
آرمان ملی: در حالی که تولیدکننــدگان عنوان می کنند 
قرارگاه امنیت غذایــی وزارت جهاد قیمت مــرغ زنده را ۴۹ 
هزارتومان اعالم کرده و بر این اساس قیمت مرغ گرم باید اصالح 
شود، نرخ مرغ در بازار رو به افزایش بوده و از مرز 6۰ هزارتومان 
به ازای هر کیلو نیز عبور کرده است. براساس این گزارش، در 
حالی که تولیدکنندگان عنوان می کنند قرارگاه امنیت غذایی 
وزارت جهاد قیمت مرغ زنــده را ۴۹ هزارتومان اعالم کرده و 
براین اساس قیمت مرغ گرم باید اصالح شود، نرخ مرغ در بازار 
رو به افزایش است. بررســی های میدانی نشان می دهد قیمت 
مرغ که تا ســه هفته قبل حدود ۴۲ هزارتومان بود؛ همچنان 
روند افزایشــی خود را طی می کند و در حال حاضر در برخی 
نقاط شهر قیمت این کاال به 6۰ هزار تومان رسیده است. قیمت 
مصوب هر کیلوگرم مرغ 6۰ هزارتومان است که تولیدکنندگان 
معتقدند با قیمت تمام شده تولید فاصله دارد. در همین زمینه 
حبیب اســدا...نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران با 
بیان اینکه تولیدکنندگان در نامه ای به وزیر جهاد کشــاورزی 
خواستار اصالح قیمت مرغ شدند، گفت: قرارگاه امنیت غذایی 
قیمت هر کیلوگرم مرغ زنــده را ۴۹ هزارتومان اعالم کرده اما 
قیمت مرغ زنده در بازار هم اکنون بیــن ۴۰ تا ۴۲ هزار تومان 
است. وی اضافه کرد: در خواســت ما از وزیر جهاد این بوده که 
قیمت تعیین شده در قرارگاه امنیت غذایی برای مرغ زنده، ابالغ 

و قیمت مرغ گرم نیز بر این اساس اصالح و اعالم شود.

آرمان ملی: رکوردشــکنی نرخ تورم خردادماه و عبور از 
مرز ۵۲.۵ درصدی که در نتیجه اجرای جراحی های اقتصادی 
دولت رقم خورده به همراه نگرانی هایی که در خصوص احتمال 
تداوم روند تورمی در کشور ایجاد شده نشان می دهد اقتصاد 
کشــور بیش از هر زمان دیگری به افزایش درآمدهای نفتی 
و جبران کسری بودجه ســاختاری حاکم بر کشور وابسته 
بوده و اجرای برجام یکی از کلید های بــرای عبور اقتصاد از 
این گذرگاه صعب اســت. در این رابطه اگرچه تجربه ۵ دهه 
گذشته نشــان داده که اقتصاد وابســته به نفت مهم ترین 
عامل برای شکل گیری تورم بوده است اما در شرایط کنونی 
تحقق برجام و افزایــش درآمدهای نفتی کشــور می تواند 
بخشی از کسری بودجه را پوشش دهد و همگام با آن دولت 
باید نسبت به اصالح زیرســاخت های اقتصادی اقدام کند، 
موضوعی که به اعتقاد کارشناسان اگرچه دستیابی به توافق 
اجتناب ناپذیر خواهد بود اما در شرایطی که سیاست درست 
حذف ارزترجیحی در زمان نامناسبی اجرا شده است و تبعات 
آن گریبان اقتصاد کشور را گرفته در صورتی که مذاکرات به 
نتیجه نرسد دولت نیز برای کنترل تورم با مشکالتی مواجه 

خواهد شد. 
 3 دوره تورم نفسگیر 

ســفر نمایندگان اتحادیه اروپا و کشــورهای منطقه در 
روزهای اخیر و نشست دوحه مهم ترین اقدامات در راستای 
تحقق برجام به شــمار می رود. اقداماتی کــه اگرچه اطالع 
دقیقی از روند پیشرفت آن وجود ندارد اما قطعا تحقق برجام 
تاثیر  متبتی بر اقتصاد ایران خواهد داشت که می تواند فرصت 
تنفسی برای دولت باشد تا شاید بتواند بخشی از  مشکالت 
اقتصادی را کاهش دهد. البته اعالم توافق نمی تواند به معنای 
بازشدن درهای بهشت به روی اقتصاد ایران و حل مشکالت 
ســاختاری باشــد، چرا که مهم ترین و ملموس ترین مساله 
کنونی اقتصاد کنترل تورم اســت که به فاکتورهای زیادی 
وابســته اســت. درواقع در طول نیم قرن اخیر جامعه ایران 
شاهد تغییر و تحوالت گســترده ای بوده و نرخ تورم هموراه 
نسبتی مســتقیم با بحران های اقتصادی داشته مروری بر 
اقتصاد ۵ دهه اخیر نشــان می دهد، نخستین رکوردشکنی 
تورم با افزایش چندبرابری قیمت نفت در دهه پنجاه و بحران 
اقتصادی )اصطالحا بیماری هلندی( در حکومت پهلوی رقم 
خورد و درآمد نفت که تا پایان سال ۱۳۵۱ بیش از ۲میلیارد 
دالر بود در پایان سال ۱۳۵۳ به بیش از ۲۱میلیارد دالر رسید 
و این مساله باعث تجدیدنظر در برنامه پنجم توسعه و افزایش 
شدید هزینه های دولت شــد. عدم توازن میان توان بخش 
تولیدی و منابع مالی و ارزی به رشد شدید نقدینگی و حجم 
پول منجر شد زیرا تقاضا برای انواع کاالها به شدت افزایش 

یافت، در حالی که اقتصاد کشــور توان هماهنگ شدن با این 
حجم تقاضا را نداشت در نتیجه  رژیم برای جلوگیری از تورم 
سیاست، واردات گســترده را در پیش گرفت که عمال بازی 
دو ســر باخت بود. مورد دوم بحران تورم در دولت هاشمی 
رفسنجانی بود. سیاست هایی که با عنوان تعدیل اقتصادی 
بر مبنای نسخه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول 
به اجرا گذاشته شد. این سیاست ها که با محوریت تعدیل و 
واقعی کردن قیمت ها، اصالح نــرخ ارز، تالش برای افزایش 
صادرات غیرنفتی، اصالح ساختار تجارت خارجی و... انجام 
شد در سال ۱۳۷۳ نرخ تورم را به ۳۵ درصد و در پایان سال 
۱۳۷۴به ۴۹درصد رساند. مورد سوم مربوط به خروج آمریکا 
از برجام است. از سال ۱۳۹۷ با خروج آمریکا از برجام، تحریم 
فروش نفت باعث ناترازی میان هزینه ها و درآمد های دولت، 
کسری شدید بودجه ای و در نتیجه استقراض از بانک مرکزی 
شد که اثرات تورمی آن امروز قابل مشاهده است. البته فارغ از 
وابستگی اقتصاد کشور به نفت تحوالت جهانی و تاثیرپذیری 
اقتصاد ایران از آن نیز حائز اهمیت اســت چراکه بخشی از 
کاالهای واسطه ای، مصرفی و سرمایه ای ایران از خارج وارد 
می شوند و افزایش قیمت آنها باعث افزایش هزینه تولید در 

ایران می شود. 
  سیاستی درست در زمان نامناسب

وحید شقاقی شهری کارشــناس اقتصادی درباره نتایج و 
آثار سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می گوید: واقعیت این 
است که اساسا دولت، امکان ادامه اختصاص ارزترجیحی را 
نداشــت چراکه منابع ارزی کافی برای پرداخت ارز ۴۲۰۰ 
تومانی وجود ندارد. وی با بیان اینکه ســال گذشته چیزی 
حدود ۱۵ تا ۱6 میلیارد دالر برای کاالهای اساسی اختصاص 
داده شــد، اظهارکرد: در حالی که امسال قیمت های جهانی 
موادغذایی افزایش پیدا کرده، پیش بینی می شــد این مبلغ 
برای تامین کاالهای اساسی با ارزترجیحی به چیزی حدود 
۲۵ میلیارد دالر می رســید که امکان تامین آن برای دولت 
وجود نداشت. موضوع دیگر، بحث قاچاق معکوس کاالهایی 
بود که شامل دریافت ارزترجیحی می شدند. با افزایش قیمت 
جهانی کاالها قاچاق معکوس از کشور افزایش یافت و شاهد 
قاچاق معکوس چمدانی کاالهایی مانند دارو با قیمت یارانه ای 
بودیم که سود آن نصیب کشورهای همسایه می شد. مساله  
دیگر انحراف منابع بود که از این انحرافات منابع، ثروت های 
افسانه ای نصیب عده ای خاص شد. این کارشناس اقتصادی 
تاکیدکرد: آنچه مشخص است یک سیاست درست در یک 
زمان نامناسب به اجرا رسید. این سیاست باید زمانی به اجرا 
می رسید که بازار ارز ثبات داشته باشــد و انتظارات تورمی 
فروکش کرده و فضا بــرای عملیاتی کردن حذف ارز ۴۲۰۰ 

تومانی مساعد می بود. شقاقی شهری با اشاره به افزایش تورم 
خرداد ماه ادامه داد: نرخ تــورم تا ۱۲.۲ درصد افزایش یافت 
که بخش عمده ای از این افزایش نرخ تورم ماهانه به اجرای 
سیاست حذف ارز ترجیحی برمی گردد و به دنبال آن افزایش 
۱۰ درصدی قیمت مواد خوراکی گزارش شد. این در حالی 
است که اگر این سیاســت در زمان مناسب و درست به اجرا 
می رسید، می توانستند این میزان نرخ تورم حاصل از حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی را به ۵ درصد کاهش دهند. این کارشناس 
اقتصادی درباره افزایش نــرخ ارز و افزایش قیمت کاالهای 
اساسی گفت: اگر مذاکرات برجام به نتیجه برسد به طور قطع 
التهابات بازار ارز فروکش می کند و دالر به قیمت های ۲۷ تا 
۲۸ هزارتومان برمی گردد و باید شکاف بازار آزاد و سامانه نیما 
به حداقل برسد. شقاقی شهری با اشاره به دستاورد دولت پس 
از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهارداشت: دولت در حال حاضر 
معادل ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه ریالی می پردازد و به شرطی 
که جامعه هدف به خوبی شناسایی شود و این یارانه به جامعه 
هدف اصابت کند، تورم تا حدی کنترل شود و می تواند بر روی 
سه دهک اول اثرگذار باشد اما موضوع نکته بسیار مهم این 
است که تداوم یارانه نقدی، شناسایی درست جامعه هدف و 
کنترل و کاهش نرخ تورم باید توامان با هم انجام شوند. وی 
با اشاره به پیش بینی ها از نرخ تورم تا پایان سال تاکیدکرد: 
پیش بینی ها از این است که در خوشبینانه ترین حالت نرخ 
تورم تا پایان ســال حداقل ۵۰ درصد خواهــد بود مبنای 
محاسبه سناریو خوش بینانه این است که در حالی نرخ تورم 
ماهانه خرداد ۱۲.۲ درصد است، از تیرماه نرخ تورم ماهانه به 
۳ درصد کاهش پیدا کند که البته کار بانک مرکزی و دولت 
برای کاهش نرخ تورم بسیارسخت است چراکه در سال های 
دور در شرایط عادی نرخ تورم ماهانه بین ۱.۵ تا ۳ درصد بوده 
و قطعا در این شرایط ملتهب کنترل نرخ تورم سخت تر است. 
سناریو دیگر رشد ماهانه نرخ تورم تا ۵ درصد است و اگر نرخ 
تورم ماهانه ۵ درصد باشــد، نرخ تورم به 66 درصد می رسد. 
وی با اشاره به شرایط تحقق سناریو بدبینانه افزود: عدم تحقق 
برجام و تشدید تحریم ها از شرایط تحقق تورم ۷۸ درصد است 
البته شواهد نشان می دهد که برجام به نتیجه خواهد رسید 
چراکه به ویژه طرف اروپا به برجــام نیاز دارند و یک توافقی 
ایران و آمریکا ایجاد می شود که این توافق می تواند انتطارات 
تورمی را کاهش دهد اما باید توجه داشــته باشیم که موتور 
تورمی ۵۷ درصدی افزایش حقوق و دستمزد، افزایش حقوق 
معلمان که ناترازی بودجه را تا ۱۰۰ هــزار میلیاردتومان را 
افزایش داد، کسری بودجه، تورم وارداتی و... روشن هستند 
و در افزایش نرخ تورم اثر دارند اما اگر موتور انتظارات تورمی 

خاموش شود می تواند سناریو بدبینانه را کنار بزند.

 کارشناسان معتقدند در صورت عدم تحقق مذاکرات، تورم در کشور  ممکن است از ۵0 درصد به 78 درصد برسد

پیشافتـــادنتـورمازوعـدههــا
   دولت سیزدهم برای جبران کاهش درآمدها و کسری بودجه که تامین منابع ارز ترجیحی را ناممکن می ساخت، تصمیم به جراحی اقتصادی گرفت تا  به همراه افزایش 

درآمدهای مالیاتی که در بودجه بر آن تاکید شده بود بخش اعظمی از کسری خود را جبران کند. اما همچنان در هر دو زمینه افزایش درآمدهای مالیاتی و تحقق درآمدهای 
نفتی با مشکل رو به روست و اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به افزایش درآمدهای نفتی و جبران کسری بودجه ساختاری نیازمند است.

آرمان ملی بررسی می کند:

ابهامدرتحققسبدمالیاتیدولت!
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سینمــــــا

رئیس  و  ارشاد  وزیر  معاون 
به  اشاره  با  سینمایی  سازمان 
اینکه تا عید نوروز دفاتر استانی 
سینما جوان تجهیز می شود که 
۵۰ درصد هزینه ها را سازمان 
سینمایی کشور تامین می کند؛ 
بر راه اندازی سینما جوان جیرفت 
تاکید کرد. محمد خزاعی در دیدار 
با استاندار کرمان بر نگاه جدی 
دولت به حوزه فرهنگ تاکید و 
اظهارکرد: عدالت محوری شعار 
دولت است و شورایعالی سینما 
به همت دولت سیزدهم احیا شد 
زیرا یکی از اقدامات جدی دولت 
توجه به سینما است. وی با اشاره 
به اینکه امروز در دولت سیزدهم 
مسائل کالن حوزه فرهنگ و هنر 
در شورای فرهنگ و هنر بحث 
می شود، افزود: شورای هنر که 
بسیار مهم است اما تعطیل شده 
بود، احیا شد و اینها اتفاقاتی است 
که فقط طی یکسال فعالیت دولت 
سیزدهم در حوزه فرهنگ ایجاد 
شده است. خزاعی تصریح کرد: 
تک تک  در  سینمایی  سازمان 
استان های  اولویت  با  استان ها 
می یابد  حضور  کم برخوردار 

و از نزدیک در جریان مشکالت 
هنرمندان قرار می گیرد. وی با 
ابراز تاسف از اینکه در حال حاضر 
سینما  به لحاظ  خوبی  وضعیت 
 6۰۰ نداریم، گفت:  در کشور 
سینمای فعال در کشور داریم که 
با توجه به جمعیت باید حداقل 
بیش از ۳۰۰۰ سالن سینما داشته 
باشیم. معاون وزیر ارشاد با اشاره 
در  ۲۲۰ شهر  اینکه حدود  به 
کشور حتی یکی سالن سینما هم 
ندارد، افزود: اگر تمهیداتی انجام 
شود ضمن کشف استعدادها، از 
مهاجرت سینماگران استان ها به 

پایتخت جلوگیری می شود. وی 
اظهارکرد: در این سفرها همچنین 
زیرساخت های استان ها به لحاظ 
فرهنگی بررسی می شود و بررسی 
اجمالی در کرمان حاکی از آن است 
به لحاظ زیرساخت های فرهنگی و 
سینمایی مشکل دارد هرچند سالن 
سینما، مخاطب نمی آورد. خزاعی 
با اشاره به اینکه تا عید نوروز 
دفاتر استانی سینما جوان تجهیز 
می شود که ۵۰ درصد هزینه ها را 
سازمان سینمایی کشور تامین 
می کند؛ بر راه اندازی سینما جوان 
جیرفت تاکید کرد. رئیس سازمان 

سینمایی از حمایت این سازمان 
از تولید فیلم کوتاه و مستند خبر 
داد و ادامه داد: ۳۸۰ میلیون فقط 
در فیلم کوتاه شمال استان کرمان 
اعتبار گذاشتیم. وی گفت: در 
فیلم مستند هم موضوعاتی که 
دغدغه استان است کمک می کنیم 
و اگر استان ها درخواست سوژه 
خاص برای فیلم سینمایی داشته 
باشند نیز آمادگی کمک به این 
موضوع را داریم. همچنین بهرام 
مسلمی مهنی مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی جنوب استان کرمان 
هم اظهارکرد: جنوب کرمان از نظر 
تجهیزات و زیرساخت سینمایی 
صفر است. وی با تاکید بر اینکه 
جوان  سینما  تجهیز  حداقل 
جیرفت در اولویت باشد؛ افزود: 
به همین منظور آمادگی داریم 
برای کوتاه مدت  را  ساختمانی 
در اختیار قرار بدهیم. مسلمی 
بر تجهیز مجتمع های فرهنگی 
هنری جنوب کرمان تاکید کرد و 
خواستار افزایش سینماهای سیار 
در این منطقه شد و گفت: استقبال 
خیلی خوبی از این سینماها در 

جنوب وجود دارد.

»بی مرگی« 
با نقش خوانی 
»داوودنژاد«

فریده سپاه منصور: 
باید سینما را   از تکرار نجات داد

فریده سپاه منصور گفت: من هر قدر هم که اثری را 
دوست داشته باشم راضی نمی شوم که به صورت رایگان و 
مجانی در آن حضور داشته باشم، باالخره برای من بازیگری 
یک شغل است و هر شغلی نیازمند دستمزد مناسب خود 
است. سپاه منصور در مورد فعالیت های اخیر خود در عرصه 
بازیگری اظهارکرد: در حال حاضر چند پیشنهاد برای حضور 
در سریال و یک فیلم سینمایی دارم، در ابتدا باید فیلمنامه ها 
را بخوانم و اگر با کلیت اثر راضی بودم به سر قرارداد بروم 
تا ببینم می توانم در این پروژه ها باشم یا خیر. وی با نقد 
دستمزد بازیگران پیشکسوت اضافه کرد: متاسفانه گاها 
اثری پیشنهاد می شود که فیلمنامه و کارگردانی خوبی 
دارد اما در بخش تهیه و دستمزد به نوعی به بازیگر رفتار 
می شود که اصال درست نیست، ارقامی پیشنهاد می شود 
که ۱۰ سال پیش به بازیگران داده می شد. سپاه منصور در 
همین رابطه تاکید کرد: من هر قدر هم که اثری را دوست 
داشته باشم راضی نمی شوم که به صورت رایگان و مجانی در 
آن حضور داشته باشم، باالخره برای من بازیگری یک شغل 
است و هر شغلی نیازمند دستمزد مناسب خود است. وی 
در همین راستا اضافه کرد: ما باید این روند را حفظ کنیم تا 
ندادن دستمزد، بدقولی و دادن دستمزدهای کم باب نشود. 
اگر همه بازیگران در برابر چنین رفتارهایی بایستند، بخش 
تهیه متوجه می شود که به همان اندازه که به بازیگران چهره 
بها می دهد باید برای سایر بازیگران نیز ارزش قائل شود. 
سپاه منصور درباره وضعیت فعلی سینما و افت مخاطبان 
اضافه کرد: طبیعتا وضعیت سینما خوب نیست، مخاطبان 
به دالیلی به سینما نمی روند، هر قدر هم فیلم اکران کنیم 
فایده ای ندارد. بازیگر فیلم »مهمان مامان« در همین 
رابطه افزود: ما باید این موضوع را ریشه یابی کنیم که چرا و 
چگونه پای مخاطبان از سینما باز شده است؟ قطعا گرانی 
بلیت و شرایط اقتصادی مردم یکی از مهم ترین دالیل این 
اتفاق است اما از سوی دیگر باید ببینیم که چرا مردم دیگر 
دل و دماغ سینما رفتن ندارند. سپاه منصور ایجاد تغییرات 
عمده در ساختار سینما را واجب دانست و اضافه کرد: ما 
باید در سینمای کشور یک تحول بزرگ ایجاد کنیم، از این 
تکرار در داستان، ساختار و بازیگران فاصله بگیریم، اینقدر 
تکرار در سینما به وجود آمده که مخاطب چیزی برای 
کشف نمی بیند. باید سینما را از تکرار نجات داد. این بازیگر 
پیشکسوت سینما و تلویزیون در همین رابطه خاطرنشان 
کرد: مورد عمده ای که باید در نظر داشته باشیم اینکه ما هر 
قدر هم فیلم متفاوت بسازیم اما وقتی کال ۲۰ بازیگر در همه 
فیلم ها حاضر شوند، مخاطب دیگر آنها را باور نمی کند، حال 
هر قدر هم آن بازیگران حواشی داشته باشند و یا هر روز تیتر 
اخبار شوند، مخاطب نیازمند باورپذیری است که متاسفانه 

با این وضع ایجاد نمی شود.

»ایوب خان« منتشر شد

معاون وزیر ارشاد:

درکشوروضعیتخوبیبهلحاظسینمانداریم

بیـــن المـــلل

وزیرخارجه روسیه اعالم کرد آمریکا سعی می کند در 
تحریم های اقتصادی علیه دیگر کشورها اتحادیه اروپا را قربانی 
منافع خود کند. به گزارش مهر به نقل از تاس، »سرگئی.

الوروف« گفت: نشست اخیر ناتو نشان داد سران این ائتالف 
به دنبال اطاعت بی قید و شرط تمامی کشورها از خود هستند. 
وزیرخارجه روسیه تاکیدکرد: بر این باورم انتظارات آنها بر 
همگان روشن است. آنها ابایی از صحبت کردن درباره آن ندارند 

و در نشست سران ناتو در مادرید باردیگر آن را عنوان کردند. 
آنها انتظار اطاعت بی قید و شرط از همه کشورها دارند که موید 
منافع خودخواهانه آنها و در درجه اول، منافع آمریکاست. 
الوروف یادآور شد که اروپای مدرن در قالب اتحادیه اروپا در 
حال از دست دادن استقالل خود یا نشانه های استقاللی است 
که قبال داشته و در این باره کامال تسلیم مواضع تحمیلی آمریکا 
شده است. وی تحریم های اقتصادی روسیه و از بین بردن 

زنجیره های لجستیکی و مالی، که دهه ها شکل گیری آن 
طول کشید، را نمونه ای از تسلیم اروپا دربرابر خواسته های 
آمریکا دانست. وزیر خارجه روسیه گفت: اگر به فهرست 
تحریم های موجود نگاهی بیندازیم، به تحلیل جالبی می رسیم. 
اگر تحریم های وضع شده علیه روسیه و بالروس از سوی 
کشورهای اروپایی و تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا را 
با هم مقایسه کنید، مشخص می شود که اساسا آمریکا سعی 
می کند در زمینه هایی که به آسیب جدی به اقتصاد آن آسیب 
منجر می شود، چندان فعال عمل نکند. الوروف یادآور شد که 
واشنگتن نه تنها به دنبال تضعیف روسیه بلکه در پی تضعیف 

اتحادیه اروپا به عنوان رقیب خود است.

سرگئی الوروف:
آمریکابهدنبالتضعیفاتحادیهاروپاست

سخنگوی وزارت امورخارجه چین در واکنش به صدور 
حکمی از سوی دیوانعالی آمریکا گفت: این کشور به جای 
شعاردادن به تعهدات بین المللی عمل کند. به گزارش فارس، 
وزارت امورخارجه چین به رأی دیوانعالی آمریکا درباره 
تغییرات اقلیمی واکنش نشان داد. به نوشته خبرگزاری 
»رویترز«، »ژائو لیجیان« اظهارکرد: »برای مقابله با تغییرات 
اقلیمی سردادن شعار کافی نیست.« این مقام چینی افزود: 
»از کشورهای توسعه یافته به ویژه آمریکا می خواهیم 
مسئولیت های تاریخی خود را پذیرفته و همت و عمل 

بیشتری از خود نشان دهند.« »لی .شو« مشاور ارشد موسسه 
صلح سبز به رویترز گفت: صدور حکم دیوانعالی آمریکا برای 
محدودکردن دولت آمریکا در تنظیم مقررات انتشار گازهای 
گلخانه ای توسط نیروگاه های برق، »شرایط را برای آینده 
مذاکرات اقلیمی چین دشوار خواهد کرد.« حکم دیوانعالی 
آمریکا در حالی صادر شده که گرمای بی سابقه در آمریکا 
در کنار مجموعه ای از عوامل دیگر موجب شده شرکت های 
تأمین برق در آمریکا با نگرانی برای تأمین برق در شهرها و 
روستاها مواجه باشند. در شرایطی که تابستان سالجاری در 

ایاالت متحده ۲۱ درصد گرم تر از سطح ۳۰ سال گذشته است 
روزنامه واشنگتن پست نوشته شبکه برق آمریکا بیشتر از 
هر زمان دیگر تحت فشار قرار گرفته و سازمان های متولی 
تأمین برق هشدار داده اند قطعی های برق که در کالیفرنیا و 
تگزاس اتفاق افتاده اند ممکن است در بخش های وسیع تری 
تکرار شوند. در ایالت های غربی، عوامل مختلفی نظیر تعطیلی 
نیروگاه های زغال سنگ و هسته ای و همچنین برنامه  ریزی 
برای تعمیرات و خاموشی های اجباری در کنار عوامل فصلی 
دیگری نظیر وزش اندک باد ظرفیت تولید برق در تابستان 
را در معرض تهدید قرار داده است. دیوانعالی آمریکا عالوه بر 
حکم فوق، دو حکم جنجالی نیز درباره سقط جنین و مجوز 
حمل سالح در آمریکا صادر کرده که اعتراضات زیادی را 

به همراه داشته اند.

 سخنگوی وزارت امور خارجه چین: 

آمریکابهجایشعاردادنبهتعهداتبینالمللیعملکند

به بهانه آزمایش موشکی کره شمالی 
برگزاری رزمایش مشترک آمریکا و ژاپن

آمریکا و ژاپن به بهانه آزمایش موشکی کره شمالی، 
رزمایش مشترک هوایی بر فراز آب های ژاپن برگزار کردند. 
به گزارش مهر به نقل از ان اچ کی، آمریکا و ژاپن رزمایش 
مشترک نظامی را، که گفته می شود در پاسخ به آزمایش 
موشک بالستیک کره شمالی است، برگزار کردند. وزارت 
دفاع ژاپن در این خصوص اعالم کرد ناوشکن دریایی آشیگارا 
مجهز به سامانه راداری پیشرفته ایجیس، روز یکشنبه در 
بخشی از یک رزمایش مشترک با آمریکا شرکت کرد. بنا به 
اعالم وزارت دفاع ژاپن، روش های تبادل اطالعات عملیاتی از 
جمله موارد مورد بررسی در این رزمایش مشترک بوده است. 
خبرگزاری ان اچ کی ژاپن اعالم کرد پس پرتاب های موشکی 
اخیر کره شمالی در ۲۵ ماه مه، جنگنده های ژاپن و آمریکا 
اقدام به پرواز مشترکی بر فراز دریای ژاپن کردند.  پیش از 
این منابع آمریکایی مدعی شدند که پیونگ یانگ قصد دارد 
هفتمین آزمایش بزرگ تسلیحات هسته ای خود را پس از 
پنج سال انجام دهد. آزمایش های هسته ای قبلی کره شمالی 

بین سال های ۲۰۰6 تا ۲۰۱۷ انجام شده است. 
 

نظامیان سودانی ۹ معترض را کشتند
منابع سودانی از افزایش شمار کشته شدگان تظاهرات 
در این کشور خبر دادند. به گزارش مهر به نقل از الجزیره، 
منابع سودانی از افزایش شمار کشته شدگان تظاهرات در 
این کشور خبر دادند. کمیته پزشکان سودان اعالم کرد 
که شمار کشته شدگان اعتراضات به ۹ نفر افزایش پیدا 
کرده است. کمیته پزشکان سودان اعالم کرده بود که شمار 
کشته شدگان اعتراضات در این کشور به ۵ نفر افزایش یافت. 
براساس اعالم این کمیته، پلیس با حمله به بیمارستان ها از 
گاز اشک آور استفاده کرد. پلیس سودان در توجیه کشتار 
تظاهرات کنندگان اعالم کرد: تظاهرات کنندگان تصمیمات 
کمیته امنیتی خارطوم را نادیده گرفته و به دنبال رسیدن 
به مراکز حاکمیتی بودند! تظاهرات کنندگان از بمب های 
آتش زا و سنگ استفاده کردند که به زخمی شدن نیروهای 
ارتش و پلیس منجر شد. همچنین پلیس سودان زخمی 
شدن 6 نفر را تایید کرد. گفتنی است که تظاهرات علیه 
دخالت ارتش در امور دولت غیرنظامی در مناطق مختلف 
سودان از اکتبر سال گذشته )مهر ۱۴۰۰( تاکنون تقریبا هر 
روز برگزار می شود. صبح روز ۲۵ اکتبر سال گذشته عبدا... 
حمدوک، نخست وزیر و بسیاری از سیاستمداران سودانی 
بازداشت و حمدوک روز بعد آزاد شد. در ۲۱ نوامبر نظامیانی 
که با کودتا قدرت را به دست گرفتند با عبدا... حمدوک، 
نخست وزیر دولت منحل شده برای بازگشت وی به سمت 
خود به توافق رسیدند. سودان در ماه های اخیر دستخوش 
تظاهرات و ناآرامی های گسترده شده است. مخالفان و 
معترضان خواهان پایان کودتا و کناره گیری نظامیان از قدرت 
و واگذاری آن به غیرنظامیان، برگزاری انتخابات دموکراتیک 

و حل مشکالت اقتصادی این کشور هستند.

خبـــــــر
روسیه، سفیر انگلیس را   احضار کرد

در پی اظهارات اخیر بوریس جانسون، نخست وزیر 
انگلیس در خصوص والدیمیر پوتین، مسکو سفیر لندن 
را احضار کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از آر تی، وزارت 
خارجه روسیه دبورا برونرت، سفیر انگلیس در مسکو 
را احضار کرد و یادداشت اعتراضی شدیداللحنی را به 
وی به دلیل اظهارات توهین آمیز جانسون علیه روسیه 
و رئیس جمهور آن تحویل داد. در این یادداشت طرف 
روسی تاکید کرد که اظهارات تهاجمی مقامات انگلیس 
علیه روسیه، رهبر آن، نمایندگان مقامات رسمی و 
همچنین مردم روسیه قابل پذیرش نیست. پیش از این 
بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس ادعا کرد والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روسیه اگر زن بود به اوکراین حمله 
نمی کرد. جانسون به شبکه تلویزیونی ZDF گفت: اگر 
پوتین یک زن بود، واقعا فکر نمی کنم که دست به یک 
جنگ دیوانه وار مردساالرانه همراه با تهاجم و خشونت به 
این نحوی که دارد این کار را می کند، می زد. پس از این 
اظهارات رهبر کرملین اظهارکرد: با حرف های جانسون 
به یاد اقدامات مارگارت تاچر، نخست وزیر سابق انگلیس 
در جزایر فالکلند افتادم. دیمیتری پسکوف، سخنگوی 
کرملین هم به اظهارات بوریس جانسون واکنش نشان 
داد و به طعنه بیان داشت: فروید در طول زندگی خود 
آرزو داشت چیزی مثل جانسون را برای تحقیقات خود 

داشته باشد.
 

 انتخاب برادر عبدا... دوم 
به عنوان معاون پادشاه 

فیصل بن الحسین، برادر تنی عبدا... دوم، به عنوان 
معاون پادشاه سوگند یاد کرد. به گزارش ایسنا، فیصل 
بن الحسین، برادر پادشاه اردن به عنوان معاون عبداهلل 
دوم، سوگند یاد کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی اردن، 
فیصل بن الحسین، در حضور هیات دولت، به عنوان 
معاون پادشاه اردن سوگند یاد کرد. این خبرگزاری افزود 
که مراسم سوگند با حضور اعصای کابینه انجام شد. در 
ماده ۲۸ قانون اساسی اردن آمده است: »اگر پادشاه قصد 
خروج از کشور را داشته باشد، قبل از خروج، با وصیت 
سلطنتی، یک معاون یا یک نهاد دادستانی را برای اعمال 
اختیارات خود در زمان غیبت تعیین می کند. ملک 
عبدا... روز چهارشنبه اردن را به مقصد ایاالت متحده 
آمریکا ترک کرد تا در همایش اقتصادی در شهر سان .

ولی آمریکا شرکت کند. شاهزاده فیصل بن الحسین 
بن طالل، متولد ۱۱ اکتبر ۱۹6۳، دومین پسر ملک 
حسین بن طالل است. شاهزاده فیصل مناصب ارشد 
زیادی در نیروی هوایی سلطنتی اردن داشت. وی تا ۲6 
دسامبر ۲۰۱۷ ژنرال ارتش اردن بود. او همچنین ریاست 
کمیته المپیک اردن را بر عهده دارد که به امور ورزش و 

ورزشکاران در اردن می پردازد.

والدیمیر پوتین: 

غربمارابهتسریعهمگراییبا»بالروس«سوقمیدهد
کوتــــاه

رئیس جمهور روسیه در واکنش به تغییر 
سیاست های ناتو در سند راهبردی این 
ائتالف، گفت: فشار سیاسی غرب مسکو 
را به تسریع در همگرایی با بالروس سوق 
می دهد. به گزارش فارس، »والدیمیر پوتین« 
رئیس جمهور روسیه اظهارکرد که کشورهای 
غربی عامل همگرایی روسیه و بالروس 
خواهند شد. پوتین طی سخنرانی بعداز اتمام 
نشست سران سازمان پیمان آتالنتیک شمالی 
)ناتو(، بیان داشت: »فشار سیاسی غرب ما را به 
تسریع در همگرایی با بالروس سوق می دهد.« 
به نوشته وبگاه »ریانووستی«، وی درباره 
روابط مسکو و مینسک توضیح داد: »روسیه 
و بالروس به سطح مثال زدنی از مشارکت 
استراتژیک رسیده اند. «رئیس جمهور روسیه 
در پیامی ویدئویی اظهارداشت: »کار بر روی 
اجرای ۲۸ برنامه اتحادیه فدراسیون روسیه 
و بالروس به صورت موزون و طبق برنامه 
پیش می رود، تقریبا ۴۰ درصد از فعالیت های 

است،  شده  تکمیل  شده  برنامه ریزی 
برنامه های اتحادیه جدید برای سال های 
-۲۰۲۴ ۲۰۲6 نیز در حال حاضر در حال 
تدوین است.« طبق این گزارش، پوتین تصریح 
کرد: »همه این تصمیمات با هدف ایجاد 
شرایط برابر اقتصادی در دو کشور و ایجاد 

مبنایی قابل اعتماد برای عملکرد یک واحد 
مالی، بازارهای انرژی و فضای حمل ونقل، یک 
سیاست مشترک کالن اقتصادی، فناوری، 
صنعتی، کشاورزی و دیجیتال است.« وی 
تاکیدکرد که روسیه و بالروس به طور مداوم 
به ایجاد همکاری در زمینه های سیاسی، 

تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه 
براساس اصول احترام متقابل، حمایت و در 
نظر گرفتن منافع یکدیگر ادامه می دهند. 
به نوشته ریانووستی، رئیس جمهور روسیه 
نمایندگی  گسترش  که  است  معتقد 
دیپلماتیک روسیه در بالروس به توسعه 
همکاری های بین منطقه ای میان کشورها 
کمک خواهد کرد. پوتین در این باره گفت: 
»در شهر گرودنو، جایی که مجمع کنونی 
مناطق در حال برگزاری است، سرکنسولگری 
فدراسیون روسیه در حال افتتاح است. من 
ماموریت  گسترش  که  هستم  مطمئن 
دیپلماتیک روسیه در بالروس نیز به توسعه 
همکاری های چندجانبه بین منطقه ای کمک 
خواهد کرد.« وی چند روز قبل نیز در دیدار با 
»الکساندرلوکاشنکو« رئیس جمهور بالروس 
گفته بود که سامانه های موشکی اسکندر 
با قابلیت حمل کالهک اتمی را در اختیار 

مینسک قرار می دهد تا با غرب مقابله کند. 

مجموعه  انتشار  از  دژاکام  امیر 
نمایشنامه »ایوب خان« خبر داد. این 
نویسنده و کارگردان تئاتر درباره انتشار 
مجموعه نمایشنامه »ایوب خان« گفت: 
مجموعه نمایشنامه »ایوب خان« شامل 
۷ نمایشنامه است که به تازگی توسط نشر 
نیستان منتشر شده است. نمایشنامه های 
»ایوب خان«،  شامل:  مجموعه  این 
»شیشه«، »کشتی یونانی«، »رومئو و 
ژولیت«، »مکبث«، »هیاهوی بسیار برای 
هیچ« و »ساکن کمپ پناهندگان« است. 
وی ادامه داد: نمایشنامه های »مکبث« 
و »رومئو و ژولیت« با نگاهی به آثار 

شکسپیر نوشته شده اند.

گیشه سرد سینماها 
۳ فیلم سینمایی اکران شده از ابتدای تابستان 
حدود ۲۱ هزار نفر مخاطب را در چند روز گذشته 
به سینما جذب کردند. در روزهایی که برخی 
صاحبان فیلم ها و سینماها برای افزایش مخاطب 
و میزان فروش فیلم های روی پرده قیمت بلیت 
سینماها را شناور کرده اند، عده  زیادی بر این 
باورند که قیمت بلیت، تنها و اصلی ترین دلیل 
نرفتن مردم به سینما نیست و باید فیلم های 
مخاطب پسندی که تضمین بیشتری برای فروش 
آنها وجود دارد اکران شوند. شورای صنفی نمایش 
که پس از چند ماه با اعضای جدید دوباره تشکیل 
جلسه داده، هفته قبل درخواست جلسه ای 
اضطراری با شورای راهبردی اکران را داشت 
که باید دید نتیجه راهکار نمایندگان صنوف و 
مدیران سینمایی به کجا می رسد. با این حال 
تاکنون »انفرادی«، »سگ بند« و »موقعیت 
مهدی« اکران  شده اند. در چند وقت اخیر هم 
فیلم های جدیدی به چرخه اکران اضافه شده اند 
از جمله، »روزششم« به کارگردانی حجت 
قاسم زاده اصل با بازی جمشید هاشم پور که 
تا صبح روزجمعه دهم تیرماه با حدود ۸۹۰۰ 
تماشاگر ۳۰۰ میلیون تومان بلیت فروخته 
است. »طالخون« به کارگردانی ابراهیم شیبانی 
نیز نزدیک به ۱۰ هزار نفر تماشاگر تاکنون 
حدود ۳۴۰ میلیون تومان بلیت فروخته است. 
از روز چهارشنبه هشتم تیر هم فیلم »زاالوا« به 
کارگردانی ارسالن امیری با بازی نوید پورفرج، 
هدی زین العابدین و پوریا رحیمی سام پس از 
حضور در چند جشنواره خارجی راهی اکران 
شد و در این مدت حدود سه هزار بلیت با رقم 
کلی ۱۲۵ میلیون تومان فروخته است. به جز 
این فیلم ها از اواخر خرداد »بی صداحلزون« به 
کارگردانی بهرنگ دزفولی زاده روی پرده رفت 
که تاکنون با ۱۱ هزار ۸۰۰ تماشاگر ۴۰۰ میلیون 
تومان فروش داشته است. »بدون قرارقبلی« 
به کارگردانی بهروز شعیبی تاکنون بیش از ۵۵ 
هزار نفر مخاطب داشته و حدود یک میلیارد 
و ۷۰۰ میلیون تومان هم بلیت فروخته است. 
»هناس« ساخته حسین دارابی بیش از ۷۵ 
هزار نفر تماشاگر و نزدیک دو میلیارد تومان هم 
فروش داشته است. »نقره داغ« به کارگردانی 
محسن آقاخان با ۲۵ هزار نفر مخاطب، اندکی 
بیش از ۷۰۰ میلیون تومان بلیت فروخته است. 
فیلم »علفزار« به کارگردانی کاظم دانشی هم به 
رقم فروش هشت میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان 
رسیده است. در بین فیلم های روی پرده دو فیلم 
مرتبط با کودک و نوجوان هم هستند که تعداد 
کم سانس ها و سینماهای آنها قابل توجه است. 
تماشاگران این دو فیلم یعنی »پسران دریا« و 

»والدین امانتی« دیدن آنها را توصیه می کنند. 

»بی مرگی«  نمایشنامه خوانی     
 ۲۱ داوودنژاد  زهرا  نقش خوانی  با 
تیرماه در سالن شماره ۳ پردیس تئاتر 
شهرزاد اجرا می شود. نمایشنامه خوانی 
»بی مرگی« به نویسندگی علیرضا قاسمی 
و کارگردانی پیمان چراغی سه شنبه 
۲۱ تیر ساعت ۲۳ در سالن شماره ۳ 
پردیس تئاتر شهرزاد خوانش می شود. 
این نمایشنامه خوانی زیرمجموعه رپرتوار 
هزار و یک شب پردیس تئاتر شهرزاد است 
که با تهیه کنندگی محسن میرزاخانی، 
توسط پیمان چراغی کارگردانی می شود. 
نقش خوانان این اجرا زهرا داوودنژاد، 

هدیه فروغ، امیرعلی مکرمی و... هستند.

سینمایی  فیلم  مردمی  اکران  دومین 
»روزششم« به کارگردانی حجت قاسم زاده اصل 
با حضور جمشید هاشم پور، بهرام ابراهیمی، 
نیلوفر کوخانی، از بازیگران فیلم و محسن 
مسافرچی پخش کننده و حجت قاسم زاده 
اصل کارگردان فیلم، چهارشنبه ۸ تیرماه در 
پردیس سینمایی نارسیس برگزار شد. جمشید 
هاشم پور پبش از نمایش فیلم با تشکر از حضور 
تماشاگران گفت: تماشاگران در روزهای سرد 
و گرم حامی سینما بودند و من همیشه از شما 

مردم متشکرم. وی ادامه داد: امروز سینمای 
ایران و جهان دچار یک رکود شده است و به 
همین دلیل حضور شما تماشاگران بیش از 
پیش اهمیت دارد و ارزشمند است. امیدوارم 
سینمای ایران دوباره زنده شود و کارهای 
بهتری ساخته شود، هرچند من خیلی امیدوار 
نیستم. حجت قاسم زاده اصل کارگردان فیلم 
اظهارکرد: ساخت فیلم سخت است ولی کنار 
تمام سختی ها، همیشه خاطرات خوشی نیز 
برای ما ساخته می شود. یکی از خاطرات خوشی 

که برای من در فیلم »روزششم« ماند همکاری 
با جمشید هاشم پور بود، هنرمند خوش اخالق، 
باتجربه و خستگی ناپذیر. بهرام ابراهیمی یکی 
دیگر از بازیگران فیلم نیز با تشکر از حضور 
تماشاگران بیان داشت: این روزها همه ما تحت 
فشار مسائل و مشکالت اقتصادی هستیم، من 
از شما که در این شرایط لطف دارید و به سینما 
می آیید بسیار سپاسگذارم. وی ادامه داد: 
حضور در فیلم روزششم، سومین همکاری من 
با حجت قاسم زاده است و از اینکه در روزششم 
کنار جمشید هاشم پور حضور داشتم و همکاری 
کردم خوشحالم. فیلم روزششم به کارگردان 
حجت قاسم زاده اصل همچنان در سینماهای 

سراسر کشور در حال اکران است.

جمشید هاشم پور: 

امیدبهبهبودوضعیتسینماندارم
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یــادداشــت
تندروها، اصالح طلب و اصول گرا 

نمی شناسند

سوپرانقالبی واژه ای است که چندی است در میان برخی 
اصول گرایان مطرح شده و  با توجه به صحبت های اخیر رئیس 
مجلس باید گفت؛ آقای قالیباف یک تعریفی از جریان اصول گرایی 
و یک تعریفی از جریان انقالبی دارد. خود ایشان هم به دنبال 
نواصول گرایی هستند. بنابراین او کسانی که اصولگرا هستند را 
قبول دارد اما کسانی را که سوپرانقالبی معرفی می کند و افراطی 
هستند را قبول ندارد. از منظر سیاست همیشه با این جامعه زاویه 
داشته است. بنابراین چون به انتخابات مجلس نزدیک می شویم، 
طبیعی است که ایشان مواضع خود را شفاف تر بیان کند و جریان 
اصول گرایی را خط کشی شده تر، ترسیم کند تا بتواند یارگیری 
خود را در چند ماه آینده داشته باشد. همچنین مجلس آینده 
می تواند مقدمه ای برای چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری 
یعنی دو انتخابات بعدی باشد. سخنان ایشان از این جهت قابل 
تحلیل است که یک آتش ته گرفته ای را آماده کرده اند برای اینکه 
بتوانند رقبای خود را در درون جریان اصالح طلب کنار بزنند. االن 
رقابت ها حالت تحلیلی به خود گرفته است. پس ایشان چنین 
مواضعی را می گیرد و به هواداران خود می گوید مسیر خود را 
از کسانی که انقالبی نیستند و جزو محافظه کارانی که در جنگ 
شرکت نمی کردند و در بحران هایی که وجود داشته کنار نشسته 
بودند اما اکنون می خواهند میدان دار انقالب باشند، جداکنند. 
قانون مداری تعریفی است که ما از اصول گرایی داریم. اما این 
افراد )تندروها( قانون را قبول ندارند و قرائت خودشان را از مسائل 
کشور مطرح و بر مبنای دیدگاه خودشان عمل می کنند. یک موقع 
به سفارت عربستان حمله می کنند، یک موقع به سفارت انگلیس 
حمله می کنند. ممکن است در مقابل جریان های سیاسی مواضع 
تند بگیرند. مواضع غیرعقالنی و افراطی می گیرند که سبب 
سوءاستفاده دشمن می شود. یک روز در مرقد امام )ره( داد و بیداد 
می کنند. نمی شود روی این ها به عنوان یک جریان انقالبی اصیل 
حساب باز کرد. این ها مشکالتی است که آقای قالیباف از نزدیک با 
آن ها مواجه بوده است و اکنون به آن ها انتقاد وارد می کند. تندروها 
و افراطی ها، اصالح طلب و اصول گرا نمی شناسند. در هر دو جناح 
بوده و هستند. اهل این هستند که بر فتوای خودشان عمل کنند. 
بنابراین نمی توانیم بگوییم که سوپرانقالبی های اصول گرا را تنها 
نقد کرده است. تندروی چپ گرا در ایران از اصالح طلب ها شروع 
شد. بعد وارد جریان اصول گرا، میانه رو و اعتدال گرا شد. به همین 
دلیل نمی شود گفت این سوپرانقالبی ها همان تندروها هستند.  
برخی از سیاستمدارانی که در راس کار نیستند منتقد هستند و 
سعی می کنند با انتقاد رقیب خود را گوشه رینگ قرار بدهند. وقتی 
به منصب می نشینند، سعی می کنند دیگران را از رده انتخاباتی 
خارج کنند. اگر آقای قالیباف احساس می کند که برای انتخابات 
نیاز به یارگیری دارد، رفتاری طبیعی انجام داده است. اما اگر 
می خواهد بگوید که من می خواهم کار کنم اما نمی گذارند،  از 
ایشان )با توجه به سابق کاری شان در شهرداری، نیروی انتظامی( 
قابل پذیرش نیست. آقای قالیباف در طول مسئولیتی که داشته 
فراز و نشیب های زیادی دیده است. همیشه هم یک چهره جهادی 
بوده است. اما اگر بخواهد از این چهره استفاده کند و بگوید که به 
این علت نتوانستم به وظایفم عمل کنم، عذری است که با توجه به 

سوابق کاری ایشان پذیرفته نیست. 

فـــــرارو
تهران به نزدیکی روابط آنکارا و تل آویو 

انتقاد دارد

آرمان ملی: روز دوشنبه وزیرخارجه کشورمان در سفری 
به آنکارا با مقامات ترکیه دیدار و گفت وگو کرد. این سفر در 
حالی صورت گرفت که روابط دو کشور به دالیل گوناگونی از 
جمله نزدیک شدن ترکیه به رژیم صهیونیستی و مسائل محیط 
زیستی، رو به سردی رفته است. در حقیقت امیرعبداللهیان 
درست ۵روز بعد از سفر وزیرخارجه اسراییل، به آنکارا رسید و 
مواضع ایران را در مورد حضور مقامات رژیم صهیونیستی و برخی 
ادعاهای مطرح شده اخیر، با شخص اردوغان در میان گذاشت. 
ایران می گوید رژیم صهیونیستی با ایجاد عملیات روانی سعی در 
خراب کردن روابط دو کشور دارد. آنطور که وزیر خارجه اعالم 
کرده در این دیدار در خصوص موضوع سوریه هم گفت وگوهایی 
صورت گرفته. خبرآنالین در مورد این سفر با دو کارشناس 

مسائل ترکیه به گفت وگو نشسته است: 
 هدف امیرعبداللهیان از سفر به ترکیه چه بود؟

رحمان قهرمانپور، کارشناس مسائل ترکیه در مورد علت هایی 
که باعث شد وزیرخارجه کشورمان راهی آنکارا شود گفت: روابط 
ایران و ترکیه در شرایط خوبی نیست. آقای امیرعبداللهیان قبل 
از این قصد داشت به ترکیه سفر کند. اما به دالیلی که به طور 
رسمی اعالم نشد، این سفر اتفاق نیفتاد. علت اینکه وزیرخارجه 
کشورمان در این شرایط به ترکیه رفته می تواند چند مساله 
باشد. اولین علت سفر امیرعبداللهیان به آنکارا می تواند تحرکات 
در روابط ترکیه با اسراییل باشد. این موضوع برای ایران بسیار 
مهم است. رژیم صهیونیستی یکی از مهم ترین مخالفان بهبود 
روابط ایران و ترکیه در سطح منطقه است و همواره تالش کرده 
تا روابط دو طرف تضعیف شود. ما فراموش نکردیم زمانی که در 
دهه ۹۰ میالدی وقتی سکوالرها در ترکیه تاثیر داشتند، روابط 
تهران و آنکارا هر از چند گاهی شاهد تنش و اختالف بود. مساله 
دوم تحرکاتی است که در سیاست خارجی ترکیه و در ارتباط با 
عربستان و امارات می بینیم. این اتفاقات هم برای تهران اهمیت 
دارند. ترکیه و قطر در سال های گذشته در محور اخوانی بودند و 
اختالفات جدی با عربستان و امارات داشتند. بهبود روابط آنکارا 
با ابوظبی و ریاض در حال حاضر می تواند تاثیراتی بر منطقه 
داشته باشد. عامل سوم مساله سوریه است و تاثیری که جنگ 
اوکراین بر سوریه داشته و ترکیه را تحریک کرده که دست به 
اقدام نظامی در شمال سوریه بزند. بخشی از مناطقی که ترکیه 
می خواهد در آن دست به عملیات نظامی بزند، به ویژه در تل 
رفعت، مناطقی هستند که شیعیان در آن ساکن هستند و ایران 
در این مورد نگرانی دارد و می خواهد آن را به ترکیه منتقل کند. 
او در مورد روابط اقتصادی دو کشور توضیح داد: میزان مبادالت 
تجاری و حجم تجارت دو کشور در سال های اخیر شاهد کاهش 
زیادی بوده و از ۱۰ میلیارد دالر به دو میلیارد دالر رسیده است. 
این مساله هم دالیل متعددی دارد. مساله کرونا و اختالف ایران 
و ترکیه در زمینه سوریه و تحریم ها علیه ایران، همگی مزید بر 
علت شده اند تا روابط تجاری دو کشور در سال های اخیر کم تر 
شود. اینکه امکان گسترش روابط اقتصادی وجود دارد، باید 
بگوییم که بله چنین امکانی هست. اما بستگی به این دارد که 
فضای کلی روابط مثبت باشد و دو طرف در مسیر بهبود روابط 
پیش بروند. تا شرکت های خصوصی و دولتی انگیزه الزم را برای 
روابط تجاری و اقتصادی با یکدیگر داشته باشند. من امیدوار 
نیستم که ترکیه به درخواست های محیط زیستی ایران جواب 
مثبت بدهد. اما اگر ایران، سوریه و عراق به همراه برخی از 
سازمان های بین المللی هماهنگ عمل کنند، ممکن است آنکارا 

حاضر شود مذاکره در این مورد را بپذیرد. 
 اهمیت مسائل زیست محیطی در گفت وگو بین دو 

کشور
سیامک کاکایی در مورد سفر وزیرخارجه ایران به آنکارا 
می گوید: این سفر در چارچوب سفرهای سیاسی است که به طور 
معمول انجام می شود. این اولین سفر در دولت جدید به ترکیه 
است. از لحاظ پیشینه تاریخی ایران و ترکیه دو کشور مهم در 
منطقه هستند که نوغ تعاملشان با یکدیگر هم فرایند تحوالت 
منطقه ای و هم مناسبات دو جانبه موثر است. به همین دلیل 
این رفت و آمدها بیانگر اراده سیاسی است که دو طرف برای 
توسعه مناسبات و همکاری ها دارند. در سفر اخیر یک بخش 
از گفت وگوها به مساله سوریه ارتباط داشته. اینکه چه نوع 
سیاست هایی و برنامه هایی در سوریه اعمال شود، مذاکراتی بین 
دو طرف وجود دارد. کمک به تقویت روند سیاسی در سوریه، 
نگاهی است که ایران به موضوع دارد. ولی ظاهرا نگاه ترکیه کمی 
متفاوت تر است. ترکیه در حال دنبال کردن سیاست خارجی 
جدیدی در منطقه خاورمیانه است. در این چارچوب عادی 
سازی روابط با عربستان و تالش برای بهبود روابط با مصر قرار 
دارد. ایران به نزدیکی روابط ترکیه و اسراییل که در ماه های 
گذشته شدت گرفته، انتقاد دارد. یک موضوع جدیدی وارد 
گفت وگوهای ایران و ترکیه از این پس خواهد شد و آن مسائل 
زیست محیطی و مرتبط با مساله آب در خاورمیانه است. دلیل 
این امر انتقاداتی است که از سیاست های زیست محیطی ترکیه 
و اثر آن بر عراق و سوریه شده است. در مورد این مساله در 
رسانه ها بسیار گفته شده است. اما بخش دیگر که دامنه آن تا 
ایران کشیده شده مرتبط با ریزگردهاست. بخش عمده ای از این 
بحران به سیاست های آبی در زمینه دجله و فرات است. این دو 
رودخانه مربوط به چند کشور است. سرچشمه آن البته در ترکیه 
است ولی با کشورهای پایین دست توافقاتی در گذشته وجود 
داشته که در حال حاضر از سوی ترکیه رعایت نمی شود و کمبود 
آب منجر به بحران های زیست محیطی می شود. این مساله باید 
در بررسی های طرفین مورد توجه قرار گیرد تا بحران کم آبی که 
در منطقه شدت گرفته به نحوی کنترل شود. آخرین کاری که 
ترکیه در این زمینه انجام داده مربوط به سد ایلسو است. اخیرا 
هم بحث در مورد برنامه هایی بر روی سرچشمه های ارس وجود 
دارد که جای نگرانی دارد که می تواند در گفت وگوهای مقامات 

دو کشور مورد توجه قرار بگیرد. 
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   عکس:  آرمان ملی / حجت   سپهوند                                        

 چه تحوالتی سبب شد تا مذاکرات در دوحه نیز نتایج مطلوبی نداشته 
باشد؟

روند دیپلماتیک در ماه های اخیر به گونه ای پیش رفته است که گویا قرار نیست توافقی 
شکل گیرد و هر مرتبه یک مورد مطرح می شود و هیچ یک از طرفین در خصوص آن 
موضوع از مواضع خود کوتاه نمی آیند و به این ترتیب بار دیگر اعالم می شود که بن بست 
در مذاکرات شکل گرفته است. در دوحه نیز باز هم به نظر می رسد مسائل جدید مطرح 
شده و همین امر سبب شده تا موفقیت در مذاکرات حاصل نشود. گویا آمریکا اراده ای 
برای توافق ندارد و همین امر مسیر مذاکرات را دشوار کرده است و اروپا نیز هر چه تالش 
می کند تا نظرات را به یکدیگر نزدیک کند اما نتیجه حاصل نمی شود. باید توجه داشت 
که خواسته ها در دوحه بسیار فاصله داشته است و همین امر سبب شده تا توافق دور از 
دسترس تصور شود. به قدری امروز فاصله ها زیاد شده که به نظر می رسد اروپا نیز در عرصه 
میانجی گری ناامید شده است. امروز تقریبا دیگر بر سر مسائل هسته ای در دوحه بحث 
نمی شود و مسائل دیگری مطرح شده و بر سر همین مسائل  نیز توافق شکل نگرفته 
است. پرداختن به مسائلی فارغ از مساله هسته ای این شائبه را ایجاد کرده است که به این 
زودی ها توافق حاصل نمی شود. مشخصا با این روش توافق دور از دسترس است و باید به 

شکل دیگری عمل کرد. 
 ممکن است در آینده تنش هایی میان طرف های برجام ایجاد شود؟

در حال حاضر جامعه جهانی موضوعاتی برای توافق دارد و در مسائلی توافق وجود ندارد 
یکی از مسائلی که می توان بر آن توافق کرد همین موضوع هسته ای ایران است. می توان در 
این خصوص به توافق رسید ولی هزینه ای که کشور های غربی حاضر به پرداخت آن باشند 
بحثی دیگر است. اگر بخواهندبه توافقی دست پیدا کنند که نه سیخ بسوزد و نه کباب 
باید هزینه آن را بدهند ولی آمریکا به دالیل مختلفی حاضر به پذیرش هزینه های این توافق 
نیست. آمریکا عقیده دارد تنها موضوع هسته ای ایران مطرح نیست و مسائل دیگری وجود 
دارد. سر جمع تعارض منافع پیش آمده است چون ایران هم مسائل خود را دارد. بنابراین 
با گذشت زمان مشکالت ما افزون تر می شود. امروز در مقایسه با سال گذشته که مذاکرات 
رو به آغاز بود وضعیت سخت شده است. دالر حدودا ۱۰ هزار تومان گران تر شده است و به 
دنبال آن مشکالتی دیگر ایجاد شده است و این اختالف مشخصا کم نیست. به همین 
علت در هر دو طرف، آن ها و ما باید تصمیم سخت بگیریم. تصمیم سخت ما این است 
که سیاست داخلی و خارجی خود را سامان دهیم. تحریم بر اقتصاد ایران فشار آورده است 
و این حرف گزارشگر سازمان ملل به عنوان شخصیتی بی طرف است و حرف من نیست. 
در ۱۰ سال گذشته رشد ناخالص ایران روی کاغذ صفر بود اگر فردا تحریم های ایران تماما 
برداشته شود ۸ سال طول می کشد که به سال ۹۲ برگردیم. از طرفی وقتی آمریکا مذاکرات 
با ایران را شروع کرد ایران تعدادی سانتریفیوژ عقب مانده داشت اما امروز سانتریفیوژهای 
ایران به نزدیک چند هزار رسیده است و  آی آر ۸ است و اورانیوم 6۰ درصد غنی می کند این 
هم مساله آمریکاست و طرفین در وضعیتی قرار گرفته اند که باید توازن ایجاد کنند و اینکه 
تا چه حد موفق باشند بحث دیگری است. هیچ چیزی اجتناب پذیر نیست. تنش حاصل 
محاسبه نیست حاصل سوء محاسبه است. بنابراین اینکه کدام یک از طرفین محاسبه 

کند مهم است، سوء محاسبه یعنی شما از حوزه عقالنیت خارج می شوید. 
 تقابل ایران و طرف های غربی برجام در روزهای آتی به چه شکل خواهد بود؟

به این زودی پرونده ایران به شورای امنیت نمی رود و یک روند سختگیرانه سیاسی در 
پیش گرفته خواهد شد. فعال بیانیه ها، فشارهای سیاسی و تشدید تحریم شرکت ها در 
دستور کار قرار می گیرد تا شاید با فشار سیاسی و اقتصادی ایران را به پای میز مذاکره 
بکشانند. باید توجه داشت که بزودی بایدن به خاورمیانه سفر می کند و در این سفر 
بسیاری از مسائل مشخص می شود. پیش بینی می شود که در سفر بایدن به خاورمیانه، 
برنامه و ساختار خاورمیانه تا ۱۰ سال آینده مشخص می شود و در چنین شرایطی ایران 
نیز باید حداکثر استفاده را بکند. مشخصا بایدن به خاورمیانه می آید تا شکلی جدید به 
منطقه دهد و تا ۱۰ سال آینده مشخص کند که معادالت خاورمیانه به چه شکل خواهد 

بود. برنامه ها برای خاورمیانه مشخص شده است و در گروه هفت نیز در این خصوص 
صحبت های جدی شده است و با سفر بایدن به منطقه، برنامه برای منطقه عملیاتی و 
اجرایی می شود. مذاکرات ایران تابعی از تصمیمات گرفته شده در گروه ۷ است. مذاکرات با 
ایران نیز شاید در این حوزه تعریف شده باشد و به همین علت مذاکرات در دوحه شروع شد. 
برجام تابعی از همین متغیرها خواهد بود. ایران به این علت  تمایل برای مذاکره نشان داده 
است که می داند در آینده چه اتفاقی رخ می دهد. ایران آگاه است و به همین علت روشی 
معقوالنه را در پیش گرفته است اما باید این روش نیز به نتیجه برسد و وقت از دست نرود. 
 مذاکرات منطقه ای نیز در راستای همین برنامه ده ساله بایدن و آمریکا برای 

خاورمیانه است؟
باید توجه داشت که مذاکره با کشورهای عربی یک مساله فرعی است. چالش ما با دنیای 
غرب و متحدینش در خصوص مسائل نظامی و هسته ای است و اگر این دو موضوع حل و 
فصل شود قطعا سایر مسائل نیز حل می شود. اگر تنش ها با غرب کاهش پیدا کند، قطعا 
در منطقه نیز تنش ها کاهش پیدا می کند. مذاکره با اردن، مصر و عربستان به علت اینکه 
فاصله نظرات میان طرفین زیاد است و پیشنهادهای مطرح شده با یکدیگر متضاد است، 
نتیجه ای حاصل نمی شود تا مشکل اصلی حل و فصل شود. با چند مذاکره منطقه ای 
چنین مشکالتی حل نمی شوند. امروز غرب در قبال برنامه هسته ای و نظامی ایران کوتاه 
نمی آید. امروز یکی از پرونده های مهم خاورمیانه، نزاع یمن است که فعال در حالت فریز 
باقی مانده است تا سایر مشکالت اصلی تکلیفش مشخص شود. به همین علت گفته 
می شود که کشورهای حاضر در منطقه زمانی با ایران می توانند رابطه خوبی داشته باشند 

که آمریکا با ایران به سمت کاهش تنش گام بردارند. 
 سایر برنامه های منطقه ای ایران در خصوص همسایگان شمالی می تواند در 

این میان نتایج مثبت داشته باشد؟
در اجالسیه خزر نیز شاهد بودیم که بین اعضا اتحادی منسجم وجود نداشت و از سوی 
دیگر نیز شاهد هستیم که ایران هنوز رژیم حقوقی دریای خزر را به تصویب نرسانده است و 
به همین علت نمی توان به همسایگان شمالی دل خوش کرد زیرا آن ها نیز به دنبال منافع 
خود هستند. در همین زمینه روسیه نیز در حال فشار وارد کردن بر ترکمنستان است 
تا گاز خود را به اروپا صادر نکند. تفاهم های انجام شده در حوزه خزر نیز محکم نیست. 
به همین علت ایران باید به فکر حل مساله اصلی خود در عرصه سیاست خارجی باشد. 
اینکه گفته می شود برای مثال انریکه مورا در دوحه از خواسته های آمریکا عصبانی شده 
است بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و امروز باید به سمتی رفت تا مساله اصلی حل شود. 
باید توجه داشت که چون جمهوری خواهان کنگره که تمام قد و متحد ضدبرجام شده اند، 
اینجا تغییر نگاه دموکرات ها هم بسیار مهم است. وقتی عالوه بر سناتور چاک شومر، رهبر 
اکثریت دموکرات مجلس سنا شاهد رأی مثبت سناتور منندز، رئیس کمیته روابط خارجی 
سنا به این طرح و انتقاد از عملکرد دولت بایدن در قبال مذاکرات وین هستیم یقینا اختالف 
نظر داخلی در آمریکا بین دولت و کنگره پارامتر مهمی در عدم احیای برجام خواهد بود. 
چرا که این نکات نشان می دهد هر دو حزب در کنگره به اجماع جدی روی مقابله با برجام 
رسیده اند. در چنین شرایطی قطعا سیاست خارجی دولت بایدن هم تحت  الشعاع قرار 
خواهد گرفت. پارامتر اصلی تعیین خطوط قرمز سیاست خارجی آمریکا در دست سنا قرار 
دارد. درست است که رئیس سنا همان معاون اول رئیس جمهور یعنی خانم کامال هریس 
است و وی برای تعیین طرح هایی که آرای مساوی دارد با رأی خود می تواند تکلیف آن 
طرح را به سمت دموکرات ها روشن کند، اما فضای کنونی در سنای آمریکا دیگر از دست 
دموکرات ها خارج شده است. چون طبق قانون رهبر اکثریت سنا یعنی سناتور چاک شومر 
روسای کمیته های سنا را تعیین می کند. این تحوالت داخلی آمریکا نیز مشخصا تاثیرگذار 
است تا آمریکا از خواسته های خود در دوحه عقب ننشیند. آنچه  در دوحه رخ داد به این 
علت بود که هنوز مساله حل و فصل نشده است. آمریکا به انریکه مورا گفته بود که چه 
مواردی را مطرح می کند و ایران نیز این مساله را مطرح کرده است که چه خواسته هایی 
دارد و اروپا تصور می کرد که می تواند این خواسته ها را در دوحه نزدیک کند اما محقق نشد. 

آرمان ملی- علیرضا پورحسین: نماینده ایران در سازمان ملل پس از برگزاری مذاکرات در دوحه عنوان کرده است که تیم ما آماده تعامل سازنده برای دستیابی 
به یک توافق است. چنانچه آمریکا واقع بینانه عمل کند و عزم جدی برای اجرای تعهدات خود داشته باشد، توافق دور از دسترس نیست. سفیر و نماینده دائم 
ایران در سازمان ملل، در شورای امنیت اظهار کرده است که ما پیام  های قوی در تجدید حمایت از احیا و اجرای کامل برجام دریافت کردیم. بدیهی است که 
دالیل اصلی وضعیت کنونی، خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم ها و همچنین عدم اراده سیاسی سه کشور اروپایی برای انجام تعهداتشان 
است. روانچی تاکید کرد که ایران به دیپلماسی چندجانبه متعهد است که نتیجه آن، باید تضمین لغو موثر و قابل راستی  آزمایی همه تحریم  های غیرقانونی 
باشد. مشخصا ایران به عنوان یکی از اعضای مسئول معاهده منع اشاعه به اصل همکاری با آژانس متعهد است و تمامی تعهدات خود را بر اساس معاهده مذکور 
و موافقتنامه جامع پادمان انجام داده است. نماینده ایران همچنین تصریح کرد که در جریان مذاکرات حسن نیت خود را برای دستیابی به توافقی قابل قبول 
نشان دادیم. همان طور که همیشه تاکید کرده ایم برجام باید به طور کامل، مؤثر و به گونه ای اجرا شود که بتوان آن را راستی آزمایی کرد. زمان آن فرا رسیده است 
که آمریکا تصمیم سیاسی برای کنار گذاشتن سیاست شکست خورده فشار حداکثری بگیرد. طی رایزنی های فشرده  ایران با هماهنگ  کننده اتحادیه اروپا، 
آقای جوزف بورل، در هفته گذشته در تهران، ایران یک بار دیگر بر تمایل خود به ارائه راه حل های ابتکاری در مورد موضوعات باقی مانده و با امید به شکستن 
بن بست تاکید کرد. ما توافق کردیم که از طریق اتحادیه اروپا مذاکرات غیرمستقیم را با آمریکا داشته باشیم تا بر آخرین موانع در مذاکرات غلبه کنیم. ما در 
مذاکرات دوحه که جدی و مثبت بود با جدیت عمل کردیم. در راستای بررسی این آخرین وضعیت مذاکرات »آرمان ملی« گفت وگویی با محسن جلیلوند، استاد 

روابط بین الملل داشته است که در ادامه می خوانید: 

محسن جلیلوند در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

خواستههایایرانوآمریکافاصلهزیادیدارد
       مذاکره با کشورهای عربی یک مساله فرعی است                              بایدن در سفر به خاورمیانه یک برنامه ده ساله دارد

مرندی: 
باید تحریم ها برداشته شود

آرمان ملی: شروع مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا با 
تسهیل گری قطر شور تازه ای به روح مذاکرات هسته ای دمید. 
امیدواری ها افزایش یافت و سبب شد که گمان رود می توان باالخره 
راه حل میانه ای یافت تا توافق ۲۰۱۵ احیا و مطالبات ایران مبنی بر 
راستی آزمایی و لغو تحریم محقق شود.  اما اخباری منتشر شد که 
این گمانه را نقض می کرد. مثال تسنیم به نقل از منبع آگاه نوشت 
که در جریان این دور از گفت وگوها که به صورت غیرمستقیم بین 
ایران و آمریکا برگزار شد و اتحادیه اروپا نقش میانجی و انتقال دهنده 
پیام را به عهده داشت، ایران مجدداً بر لزوم دستیابی به یک توافق 
پایدار تأکید کرد و آن چیزی که مانع از به نتیجه رسیدن این دور از 
گفت وگوها شده، پافشاری طرف آمریکایی بر متن طرح پیشنهادی 
خود در وین۷ است که شامل »تضمین برای انتفاع اقتصادی ایران« 
نمی شود، در واقع واشنگتن به دنبال احیای برجام به منظور محدود 
کردن ایران بدون دستاورد اقتصادی برای کشورمان است. این 
خبرگزاری با اشاره به اینکه مورا هم از این وضعیت انتقاد کرده 
است، نوشت که »همین مساله باعث شده است به دلیل ضعف دولت 
بایدن و عدم توانایی در تصمیم گیری نهایی، احیای توافق هسته ای 
که صرفاً نیاز به پذیرش خط قرمز ایران در انتفاع اقتصادی از این 
رویداد از سوی آمریکا دارد، نشست دوحه هم فعال تأثیری در از بین 
رفتن بن بست مذاکراتی نداشته باشد.« در پی اینگونه اخبار شاهد 
طرح گزاره شکست مذاکرات دوحه در رسانه ها بودیم. »محمد 
مرندی« تحلیلگر ارشد سیاسی و متخصص مطالعات آمریکا که 
مشاور تیم دیپلماسی کشورمان نیز است، اما بامداد پنجشنبه گفت 
که مذاکرات دوحه به منظور گفت وگو درباره موضوعات اختالفی 
باقیمانده از وین، شکست نخورده و ادامه خواهد یافت. مرندی 
در گفت وگو با شبکه »المیادین« توضیح داد: »انتظار نمی رفت 
که مذاکرات با یک راهکار مثبت، تنها در دو روز به پایان برسد. 
ما اظهارات رسانه ای مقامات آمریکا را جدی نمی گیریم.« وی 
تصریح کرد: »آمریکایی ها باید تضمین هایی را که ایران می خواهد 
ارائه دهند تا مطمئن شویم که مانند گذشته از پشت به ما خنجر 
نمی زنند. اروپایی ها امروز بیشتر به ایران عالقه دارند زیرا به دلیل 
جنگ در اوکراین به نفت آن نیاز دارند.« به نوشته وبگاه المیادین، 
این تحلیلگر ارشد سیاسی ایرانی ادامه داد: »باید تحریم ها برداشته 
شود تا بتوانیم دوباره توافق هسته ای را اجرا کنیم. مذاکرات در 
دوحه شکست نخورد و ادامه خواهد داشت.« مرندی همچنین 
افزود: »پس از تعلیق مذاکرات وین، ارتباطات متوقف نشد، اما آنچه 
در دوحه شاهد بودیم، مذاکرات متمرکز بود.« وی با بیان اینکه فشار 
اروپا برای ترغیب آمریکایی ها به برداشتن گام های جدی افزایش 
می یابد، گفت: »بایدن تحت فشار شدید مخالفان توافق است اما در 
عین حال از بحران انرژی و نفت رنج می برد و خواهیم دید کدام یک 

از دو طرف پیروز خواهد شد.« 

نگــــاه
آرمان ملی: یادگار امام با تأکید بر اینکه شهید بهشتی نماد »عقالنیت« 
است، گفت: ما امروز هم به این عنصر نیاز داریم. آیت ا... سید حسن خمینی 
در دیدار با جمعی از جانبازان واقعه هفتم تیر، با اشاره به اینکه مرحوم آقای 
بهشتی به عنوان مظهر چند خصلت معرفی شده اند، یادآور شد: در سال 
پایانی قبل شهادت، آنچه که ایشان را ممتاز کرده و حضرت امام نیز آن را 
یک صفت مهم معرفی کرده اند، »مظلومیت« است. تا جایی که امام گفته اند، 
»مظلومیت ایشان برای من دردآورتر از شهادتش است. وی اظهار داشت: 
ممکن است کسی بگوید مظلومیت مرحوم آقای بهشتی »صفت« ایشان 
است، ولی ربطی به »خود« ایشان ندارد؛ بدین معنا که از صفاتی است که 
ایشان تحصیل نکرده، بلکه تفضلی از سوی خدا اتفاقی بوده است. اما من 
فکر می کنم عالوه بر ویژگی های ذاتی، خود آقای بهشتی نیز در تحصیل 

این صفت نقش داشته است. یادگار امام تصریح کرد: ایشان کاری 
به آنچه در رابطه با او می گفتند نداشت و بزرگوارانه از کنار 

اتهامات عبور می کرد که این عامل، این مظلومیت ایشان را 
مضاعف کرده است. او می توانست به اتهامات جواب بدهد و 
از موضع انفعالی »ناسزا شنیدن« خودش را بیرون بیاورد، اما 
آقای بهشتی احساس می کرد نباید وارد این مسیر شود. سید 

حسن خمینی ادامه داد: عالوه بر مظلومیت، آنچه که مرحوم 
آقای بهشتی را در میان اقران خود متمایز می کرد و همه روی آن 

تفاهم داشتند این بود که او نماد »عقالنیت« است. البته 
بعضی ها این ویژگی را به »وقار« تعبیر می کنند، 

اما وقار صرفا در رفتار فردی است؛ مرحوم 
آقای بهشتی فراتر از رفتار، در گفتار، 

کردار و عملکردش عقالنیت داشت. 
یادگار امام اظهار کرد: آقا موسی صدر 
که خیلی هم به آقای بهشتی نزدیک 
بودند- و اگر در قید حیات است 
خدا اسباب استخالص ایشان 
را مهیا کند و اگر به رحمت 
خدا رفته اند رحمت، برکت 
و غفران خودش را بر ایشان 
نازل کند_ نیز همین گونه 
بود. یادگار امام با بیان 
بهشتی  شهید  اینکه 
نظری  عقالنیت  چوب 
خود را خورد و بخشی از 
مظلومیت ایشان از اینجا 
آمده است، یادآور شد: 

اتفاقا خیلی از کسانی که آقای 
بهشتی را مورد هجمه قرار 
داده اند، کسانی بوده اند که 
قبل از انقالب در این حوزه ها 
با ایشان اختالف داشتند. 
وی در خصوص »عقالنیت 

عملی« شهید بهشتی نیز گفت: او هزینه و فایده را محاسبه می کرده و 
تشخیص می داده است که کدام راه کمتر هزینه دارد و بیش ترین فایده از 
چه چیزی به دست می آید؛ این نماد عقالنیت است. تولیت مرقد مطهر امام 
خمینی)ره( با تأکید بر اینکه شخص امام مظهر عقالنیت است، ابراز داشت: 
اتفاقا »انقالب« در مقابل »عقالنیت« نیست، بلکه انقالب جایی ارزش دارد 
که عقالنی باشد. یعنی شما می گویید نبود این سیستم از بقای آن بهتر است 
و تحت هر شرایطی باید از سر راه برداشته شود. قاطبه مردم ایران تشخیص 
دادند و بزرگ ترین دلیل عقالنیت این فعل این است که جامعه عقال یکپارچه 
این مطلب را خواستند.  سید حسن خمینی بیان کرد: راه رسیدن به الگوی 
شهید بهشتی، رسیدن به عقالنیت عملی است. هیچ ایرادی ندارد که انسان 
بعد از مدتی اگر فهمید این راه جواب نمی دهد،  راه را تغییر داده و 
راه کم هزینه تر را انتخاب کند. ما هدفی که داریم را در نظر 
بگیریم و یادمان نرود برای آن چه مسیرهایی وجود دارد؛ 
دائم خودمان را در آن مسیرها ارزیابی کنیم. همه خطا 
می کنند، ولی پافشاری بر خطا نکنیم؛ چرا که هیچ کس 
از ما انتظار عصمت ندارد، ولی انتظار عدالت دارند. وی 
اذعان کرد: باید مشکالت جامعه مطابق همان آرمان ها 
حل شود. آن آرمان ها استقالل، آزادی، پیشرفت، رفاه مردم، 
دنیای بهتر، آخرت بهتر و پیاده شدن احکام دینی بوده است. 
اینها را ارزیابی کنیم و اگر راه عاقالنه ای دارد همان را 
انتخاب کنیم. راه عاقالنه کار پرفایده تر و کم 
هزینه تر است. یادگار امام)ره( تاکید کرد:  
اگر می گوییم مرحوم آقای بهشتی نماد 
عقالنیت است، امروز هم ما به این عنصر 
نیاز داریم. چرا امام تعبیر داشته اند 
که باید »همه با هم« باشند؟ برای 
اینکه اگر همه با هم باشند راه 
را کم هزینه تر و فایده را بیشتر 
می کند. حتی اگر یک گروه 
خاص بتوانند به تنهایی هم 
به مقصد برسند-  که محل 
تأمل است-  ولی اگر همه 
با هم باشند راحت تر، کم 
هزینه تر و پر فایده تر به آن 
هدف می رسند. یادگار 
امام خاطر نشان کرد: 
قصد مچ گیری و اذیت 
کردن نباید در کار باشد، 
چرا که قرار است همه ما 
در کنار یکدیگر کشورمان 
را بسازیم و من مطمئنم 
این مسأله هم مورد رضایت 
روح امام و هم مورد نظر رهبر 

معظم انقالب است.  

آیت ا... سید حسن خمینی: 
امروزهیچموضوعیدرکشور

بهاهمیتحلمسائلاقتصادینیست
  راه حل این مشکالت از حوزه سیاست می گذرد 

 دولت آقای رئیسی در آستانه یک سالگی خود 
است. در طول این یک سال دولت به چه میزان به 

وعده هایی که به مردم داده عمل کرده؟
در ابتدایی که آقای رئیسی مدیریت کشور را به دست 
گرفتند اصالح طلبان دوست داشتند ایشان در کار خود 

موفق شود و به وعده هایی که به مردم 
داده عمل کند. اصالح طلبان بر این 
باور بودند که بهبود وضعیت کشور در 
نهایت به سود همه است و به همین دلیل 
همه باید از دولت آقای رئیسی حمایت 
کنند. همه امیدوار بودند دولت بتواند 
مشکالت را حل کند.  دولت در طول 
یک سالی که از عمر آن گذشته موفق 
نشده به وعده هایی که به مردم داده 
عمل کند. برخی از مدیران انتخاب شده 
نیز از توانایی و کارآمدی کافی برخوردار 
شرایط  دلیل  همین  به  و  نیستند 
به شکلی رقم خورده که مشکالت 
گذشته نه تنها کاهش پیدا نکرده و 
بلکه در برخی حوزه ها روند افزایشی 
نیز داشته است. دولت رئیسی به خوبی 
از وضعیت دولت گذشته و مشکالت 
کشور اطالع داشتند. این دولت به خوبی 
از وضعیت خزانه، فروش نفت، تحریم ها 
و چالش هایی که در درون کشور وجود 
داشت باخبر بود. در چنین شرایطی 
وعده های بیشتری به مردم دادند و به 
مردم قول دادند که مشکالت را مرتفع 
خواهند کرد. در نتیجه انتظارات را 
باال بردندکه این موضوع نیز باعث شد 
کار برای دولت مشکل تر شود. این 
رویکرد جنبه انتخاباتی داشت. در 
شرایط کنونی که یک سال از عمر دولت 
گذشته وعده های دولت توسط مردم 
در شبکه های اجتماعی در حال بازنشر 
است و برای مردم این نکته مسجل شده 
که وعده هایی که در دوران انتخابات به 
مردم داد فعال عملی نشده است. امروز 
زمان آن فرا رسیده که دولت در برخی 
رویکردهای خود تجدید نظر کند و 
برخی افراد ناکارآمد را کنار بگذارد. 
شرایط به شکلی در حال رقم خوردن 

است که فرصت ها برای دولت در حال از دست رفتن است. 

عملکرد دولت سیزدهم چشم انداز مثبتی مشاهده می شد 
این اتفاق باید رخ می داد. این در حالی است که عملکرد 
دولت به شکلی نبوده که چشم انداز مثبتی را پیش روی ما 
قرار بدهد. دولت عنوان می کند که اقتصاد کشور و معیشت 
مردم به برجام ارتباط ندارد و بلکه باید در داخل در این 
زمینه تصمیم گیری شود. این در حالی 
است که در طول یک سال گذشته باید 
اتفاقات مثبتی رخ می داد که نداده است. 
 در یک نگاه آسیب شناسانه 
دولت در طول یک سال گذشته 
در چه قسمت های با ضعف مواجه 

بوده است؟
اگر قرار است عملکرد دولت را مورد 
تحلیل و بررسی قرار داد باید براساس 
برنامه ها و شعارهایی که داده عملکرد 
آن را مورد بررسی قرار داد. مهم ترین 
شعارهایی که دولت در دوران انتخابات 
داد حل مشکالت معیشتی، کاهش 
حل  بورس،  مشکالت  حل  تورم، 
مشکالت مسکن و حل مشکالت مرتبط 
با کارگران، کارمندان و بازنشستگان بوده 
است. این موضوعات وعده هایی بوده که 
دولت به مردم داده است. با این وجود 
هنوز اتفاق خاصی رخ نداده است. برای 
تحلیل عملکرد دولت باید به بخش هایی 
توجه کرد که بیش ترین وعده ها در آن 
داده شده که مسائل اقتصادی بوده است. 
این در حالی است که تا کنون دولت در 
این زمینه نتوانسته به وعده های خود 
عمل کند. در هفته های اخیر یکی از 
وزرا  بدون اینکه به وعده های خود عمل 
کند استعفا داد و کنار رفت. به عنوان 
مثال دولت رئیسی وعده داده که سالی 
یک میلیون مسکن خواهد ساخت. این 
در حالی است که در شرایط کنونی که 
یک سال از عمر دولت گذشته مسکنی 
ساخته نشده است. سوال اینجاست چرا 
در طول یک سال گذشته یک میلیون 
مسکن ساخته نشد؟ هنگامی که یک 
کارگزار ارشد عنوان می کند در سال یک 
میلیون مسکن در کشور ساخته می شود 
در بین مردم انتظار ایجاد می شود اما 
اگر پس از یک سال چنین اتفاقی رخ ندهد مردم ناامید 

می شوند. به همین دلیل من بیش ترین نقد به دولت را 
در زمینه های اجتماعی و اقتصادی می دانم. در مسائل 
فرهنگی نیز ما شاهد این هستیم که سخت گیری ها در 
زمینه رسانه ها، شبکه های اجتماعی و... نسبت به گذشته 
بیشتر شده است. این اتفاقات در شرایطی رخ می دهد که در 
دوران انتخابات به محدودیت اینترنت اعتقاد نداشت و عنوان 

می کرد که بسیاری از کسب و کارهای 
مردم با اینترنت و شبکه های اجتماعی 
ارتباط مستقیم دارد و به همین دلیل 
نباید در این زمینه محدودیت ایجاد 
شود. به دلیل اینکه دولت رئیسی در 
زمینه اقتصادی و معیشتی بیش ترین 
وعده را به مردم داده و نتوانسته آن را 
عملی کند به همین دلیل بیش ترین نقد 
نیز در همین حوزه به دولت وارد است. 

زمینه  در  دولت  عملکرد   
سیاست خارجی به چه صورت بوده 
است؟ چرا برجامی که می توانست 
در دولت روحانی به نتیجه برسد 
تا به این اندازه با تأخیر در تصمیم 
گیری مواجه شده و تاکنون به 

نتیجه نرسیده است؟
زمینه  در  که  است  این  واقعیت 
سیاست خارجی و مذاکرات مشخص 
نیست دولت در آینده چه رویکردی را 
در پیش خواهد گرفت. دولت گذشته از 
ابزارهایی برخوردار بود که می توانست 
با کشورهای غربی توافق کند. این 
در حالی بود که منتقدان و برخی از 
اجازه ای  نمایندگان مجلس چنین 
ندادند. اگر این اتفاقات رخ نمی داد در 
شش ماه پایانی دولت این امکان فراهم 
بود که دولت دوازدهم برجام را به نتیجه 
برساند. دولت کنونی عنوان می کند 
که از موضع عزتمندانه توافق خواهد 
کرد. این در حالی است که تاکنون 
این اتفاق خاص رخ نداده و همه چیز 

مشمول مرور زمان شده و نه تنها مذاکرات پیش نرفته بلکه 
با چالش های جدیدی نیز مواجه شده است. تا قبل از دولت 
روزنه ها و پنجره هایی برای مذاکره و توافق وجود داشت. این 
روزنه ها در ماه های ابتدایی دولت سیزدهم نیز وجود داشت 
اما هر چه زمان گذشت این پنجره ها وروزنه ها بسته می شود. 
در این زمینه به صورت صریح و شفاف عنوان نمی کنند که 

گره مذاکرات کجاست؟ در نظام بین المللی دیپلماسی و 
مذاکره یکی از راه های اصلی حل و فصل مناقشات بین 
کشورها به شمار می رود. به نظر می رسد در دولت کنونی از 

ظرفیت های دیپلماسی به خوبی استفاده نشده است. 
 اگر برجام به نتیجه نرسد دولت با چه چالش هایی 

مواجه خواهد بود؟
این موضوع بستگی به این دارد؛ 
در صورتی که برجام به نتیجه نرسد 
دولت چه رویکردی را در پیش خواهد 
گرفت. به صورت طبیعی هنگامی که 
دیپلماسی به نتیجه نرسد هزینه های 
مناقشه بین ایران و کشورهای غربی 
افزایش پیدا می کند و طرفین باید 
هزینه های بیشتری بدهند. دیپلماسی 
کم هزینه ترین راه برای حل و فصل 
اختالفات و مناقشات بین المللی است. 
به همین دلیل اگر بهترین راه به بن بست 
برسد راه ها دیگر راه های پرهزینه ای 
نیز  بود. در چنین وضعیتی  خواهد 
باید همه احتماالت را در نظر گرفت. 
دیپلماسی برای این است که این اتفاقات 
رخ ندهد و به همین دلیل بهتر است 
که طرفین انرژی اصلی خود را روی به 
نتیجه رسیدن مذاکرات و دیپلماسی 

قرار بدهند. 
 یکی از نکات مثبتی که درباره 
دولت آقای رئیسی عنوان می شد 
یکدستی قواست تا دولت بتواند 
تصمیمات سختی در راستای حل 
مشکالت مردم بگیرد. آیا در واقع 
به سود  نهایت  در  قوا  یکدستی 
دولت تمام شد و دولت توانست از 

این فرصت استفاده کند؟
یکدستی موجود نتوانست به دولت 
رئیسی در زمینه تصمیم گیری ها کمک 
کند. به هر حال رئیسی باید تصمیمات 
سختی می گرفت تا مشکالت مردم 
کاهش پیدا کند. چیزی که از آن به یکدستی تعبیر می شود 
یک ائتالف بین طیف های مختلف جریان اصولگرایی بود که 
مهم ترین وجه اشتراک آن ضدیت با اصالح طلبان بود. به 
همین دلیل من معتقدم ما در ظاهر شاهد یکدستی هستیم. 
این نوع یکدستی نیز در نهایت به رقابت درون گروهی منجر 
خواهد شد که در نهایت فایده ای برای دولت نخواهد داشت. 

نصاری: در همه  آرمان ملی-  احسان ا
کشورهای جهان عملکرد یک ساله دولت ها 
را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهند تا 
چشم انداز آینده دولت به همراه نقاط قوت 
و ضعف آن مشخص شود. در شرایط کنونی 
دولت رئیسی در آستانه یک ساله شدن است و 
به همین دلیل تحلیل و بررسی عملکرد دولت، 
می توان به تصمیم گیری های آینده کمک کند. 
»آرمان ملی« برای بررسی عملکرد یک ساله 
دولت رئیسی با دکتر احمدی حکیمی پور، 
نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی و 
عضو سابق شورای شهر تهران گفت وگو کرده 
است. حکیمی پور معتقد است: »مهم ترین 
شعارهایی که آقای رئیسی در دوران انتخابات 
داد حل مشکالت معیشتی، کاهش تورم، 
حل مشکالت بورس، حل مشکالت مسکن 
و حل مشکالت مرتبط با کارگران، کارمندان 
و بازنشستگان بوده است. این موضوعات 
وعده هایی بوده که دولت به مردم داده است. 
با این وجود هنوز اتفاق خاصی رخ نداده و بلکه 
برخی مشکالت بیشتر از گذشته شده است. 
برای تحلیل عملکرد دولت باید به بخش هایی 
توجه کرد که بیش ترین وعده ها در آن داده 
شده که مسائل اقتصادی بوده است. این 
در حالی است که دولت فعال نتوانسته به 
وعده های خود عمل کند.« در ادامه ماحصل 

این گفت وگو را می خوانید:

      دولت در زمینه ای که بیش ترین وعده را به مردم داد عملکرد خوبی نداشت                          یک سال گذشت؛ یک میلیون مسکن کجاست؟
      زمان کنار گذاشتن افراد ناکارآمد از دولت فرا رسیده است                        دولت باید در برخی رویکردهای خود تجدید نظر کند

      اگر برجام به نتیجه نرسد دولت باید هزینه های بیشتری پرداخت کند

احمد حکیمی پور در گفت وگو با»آرمان ملی«: 

یکدستی قوا نبود، ضدیت با اصالح طلبان بود
 در مسائل 
فرهنگی نیز ما 
شاهد این هستیم 
که سخت گیری ها 
در زمینه رسانه ها، 
شبکه های 
اجتماعی و... 
نسبت به گذشته 
بیشتر شده 
است. این اتفاقات 
در شرایطی رخ 
می دهد که آقای 
رئیسی در دوران 
انتخابات به 
محدودیت اینترنت 
اعتقاد نداشت 
و عنوان می کرد 
که بسیاری از 
کسب و کارهای 
مردم با اینترنت 
و شبکه های 
اجتماعی ارتباط 
مستقیم دارد و به 
همین دلیل نباید 
در این زمینه 
محدودیت ایجاد 
شود

هنگامی که 
دیپلماسی به 
نتیجه نرسد 
هزینه های 
مناقشه بین ایران 
و کشورهای 
غربی افزایش پیدا 
می کند و طرفین 
باید هزینه های 
بیشتری بدهند. 
دیپلماسی 
کم هزینه ترین 
راه برای حل و 
فصل اختالفات 
و مناقشات 
بین المللی است. 
به همین دلیل اگر 
بهترین راه به 
بن بست برسد 
راه های دیگر  
پرهزینه  خواهد 
بود
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علل بروز انحراف ستون فقرات

در اغلب موارد انحراف ستون فقرات 
در کودکان و نوجوانان ایجاد شده و درمان 
می شود. شایع ترین نوع اسکولیوز، اسکولیوز 
ایدیوپاتیک)ناشناخته( نام دارد که در دوران 
نوجوانی ایجاد می شود. این نوع اسکولیوز در 
نوجوانان و در سنین رشد و بلوغ رخ می دهد. 
در صورتی که اسکولیوز در دوران بعداز بلوغ 
رخ دهد، به آن اسکولیوز بزرگسالی گفته 
می شود. علت این دو نوع نامگذاری این است 
که اسکولیوز رخ داده در طی دوران رشد 
استخوانی از نوع دیگر اسکولیوز تشخیص 
داده شود. اسکولیوز بزرگسالی ممکن است در 
نتیجه عدم درمان اسکولیوز در دوران کودکی 
و نوجوانی باشد یا در همان دوران بزرگسالی 
شکل گرفته باشد. علل بروز انحراف ستون 
فقرات در دوران کودکی کامال متفاوت است. 
همچنین اسکولیوز ممکن است در بارداری 
نیز اتفاق بیفتد. اسکولیوز در بارداری بیشتر 
از حالتی که فرد به تنهایی دچار یکی از این 
شرایط باشد، می تواند در صورت بروز همزمان 
برای فرد نگران کننده باشد. به هر حال مهم 
است توجه داشته باشید به خاطر ابتالی مادر به 
اسکولیوز، نوزاد در معرض خطر قرار نمی گیرد.

یاد د اشــــت

 چقدر مجاز به کم کردن 
وزن هستیم؟

استاد تغذیه دانشگاه علوم پزشکی ایران 
گفت: براساس مقاالت علمی هر فرد باید برای 
کم کردن وزن، در هفته نیم تا یک کیلو و در ماه 
دو تا ۴ کیلوگرم وزن کم کند. فرزاد شیدفر، 
بیان داشت: باید کاهش انرژی دریافتی افراد 
را از طریق رژیم غذایی طوری تنظیم کنیم که 
این افراد کاهش وزنی حدود نیم تا یک کیلو در 
هفته و دو تا ۴ کیلوگرم در ماه داشته باشند. 
وی ادامه داد:  البته گاهی شرایط خاصی وجود 
دارد؛ مثال همکاران جراح ما بیان می کنند که 
خطر خاصی برای بیمار وجود دارد و باید وزن 
را سریعتر کم کند؛ چراکه ممکن است فرد 
دچار سکته قلبی شود. شیدفر خاطرنشان کرد:  
می توانیم در چنین شرایطی وزن بیمار را کم 
کنیم که این کار با همکاری تیم جراح، تغذیه و 
داخلی انجام می شود و می توان تصمیم گیری 
کرد. شیدفر اضافه کرد:  در وضعیت معمولی 
همان کاهش بین نیم کیلو تا یک کیلو در هفته 

و ۲ کیلو تا ۴ کیلوگرم در ماه توصیه می شود.

ویــــژه

دانــستنی هـــا
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آ   ر   م   ا   ن  م  ل ی

فلفلقرمزباعثکاهشوزنمیشوددارویدیابت،سنگکلیهراکاهشمیدهددر»گرما«سرراخیسنکنید
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان بوشهر گفت: ریختن آب  روی 
سر نه  تنها مانع گرمازدگی نمی شود، بلکه سردرد را هم اضافه می کند. دکتر 
عبدالرحیم دادجو اظهارکرد: در اوج گرما از تردد غیرضروری خودداری کرده 
و از قرارگرفتن در معرض نور خورشید اجتناب کنید. وی تصریح کرد: برای 
فرار از گرما سر را خیس نکنید! ریختن آب  روی سر سردرد را هم به درد گرما 
اضافه می کند. پاهایتان را با آب خنک شست وشو دهید. دادجو بیان کرد: 
سرگیجه، حالت تهوع و استفراغ جزو نشانه های گرمازدگی هستند؛ بنابراین 

نباید این عالئم را نادیده گرفت، با اورژانس تماس بگیرید. 

مطالعات نشان می دهد بیماران دیابتی۲ که امپاگلیفلوزین مصرف کردند، 
۴۰ درصد کمتر در معرض ابتال به سنگ کلیه بودند. محققان داده های ۱۵۸۱ بیمار 
را بررسی کردند. دکتر »پریادارشینی.باالسوبرامانیان«، گفت: »امپاگلیفلوزین 
ممکن است برای کاهش خطر ابتال به سنگ کلیه حداقل در افراد مبتال به دیابت 
نوع ۲، استفاده شود.« از آنجا که مهارکننده های SGLT۲ نظیر امپاگلیفلوزین، 
دفع گلوکز ادراری را از طریق کاهش بازجذب کلیوی گلوکزافزایش می دهند، 
محققان این فرضیه را مطرح کردند که این درمان ها »ممکن است با کاهش غلظت 

موادلیتوژنیک در ادرار، خطر ابتال به سنگ  کلیه را کاهش دهند.«

تحقیقات نشان داده، با مصرف فلفل قرمز در رژیم غذایی می توان وزن 
را کاهش داد. نوعی عصاره که از فلفل تند گرفته می شود در درمان بسیاری 
از امراض پوستی موثر است. فلفل تند دارای خواص ضدسرطانی است. 
کاپسایسین موجود در فلفل باعث ترشح آدرنالین می شود؛ این هورمون در 
باالرفتن دمای بدن نقش موثری دارد. دمای بدن باالرفته، متابولیسم افزایش 
پیدا می کند و در بسیاری از افراد، باعث عرق کردن می شود. پس از اینکه این 
حالت به  وجود آمد، بدن کالری بیشتری می سوزاند و فرد الغر می شود. فلفل 

تند برای درمان افراد مبتال به آرتروز نیز موثر است. 

نکــته
 عجیب ترین فواید مصرف 

طوالنی مدت »چای«
محققان می گویند مصرف طوالنی مدت چای می تواند 
سالمت روده را بهبود بخشد و خطر ابتال به بیماری های ناشی 
از اختالل خواب را کاهش دهد. ممکن است شنیده باشید که 
نوشیدن بیش از حد چای در نزدیکی زمان خواب می تواند 
خواب شما را مختل کند، اما طبق یک مطالعه جدید، مصرف 
طوالنی مدت چای ممکن است تاثیر بی خوابی مزمن را بر سالمت 
کاهش دهد. محققان دریافتند که نوشیدن همیشگی چای با 
کاهش خطر اختالالت مربوط به فلور روده و اسیدهای صفراوی 
کبد مرتبط است. عدم تعادل در میکروب های روده و اسیدهای 
 )CMDs( صفراوی ارتباط نزدیکی با بیماری های متابولیک قلبی
دارد، گروهی از بیماری ها که شامل دیابت نوع۲ و بیماری های 
قلبی وعروقی می شود. ژنگ جو شنگ سرپرست این مطالعه 
گفت: بی خوابی مزمن به طور بالقوه می تواند باعث اختالالت 
متابولیکی میکروب های روده و اسیدهای صفراوی شود و 
نوشیدن چای ممکن است یکی از راه های تنظیم این اختالالت 
متابولیک باشد. براساس مطالعات انجام شده، بی خوابی مزمن، 
یک اختالل رایج است که حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از بزرگساالن 
را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می دهد. عالئم آن شامل 
مشکل در به خواب رفتن، بیدارشدن مکرر، خستگی و نوسانات 
خلقی است. طی شش سال، این تیم تحقیقاتی الگوهای خواب 
۱۸۰۹ شرکت  کننده را که در شهر جنوبی گوانگژو چین زندگی 
می کردند به همراه رژیم غذایی و سایر فاکتورها را دنبال کردند. 
محققان دریافتند که بی خوابی مزمن رابطه قوی با میکروب های 
خاص روده و اسیدهای صفراوی دارد و این میکروب های روده و 
اسیدهای صفراوی با بیماری های متابولیک قلبی مرتبط هستند. 
اما پس از مقایسه شرکت  کنندگانی که به طور معمول چای، 
قهوه، میوه، محصوالت لبنی و سایر غذاها و نوشیدنی ها مصرف 
می کردند، محققان دریافتند کسانی که چای را در درازمدت 
می نوشیدند کمتر به اختالالت میکروب های روده و اسیدهای 
صفراوی مبتال شده و خطر کمتر ابتال به بیماری های متابولیک 
قلبی دارند. این شرکت کنندگان عمدتا چای اوالنگ، چای سبز، 
چای سیاه مصرف می  کردند که طبق یافته های این مطالعه 
برای سالمت متابولیک مفید هستند. ارتباط چای با اختالالت 
کمتری در میکروب  های روده و اسیدهای صفراوی ممکن است 
به محتوای غنی پلی فنل های چای، فالونوئیدها، آلکالوئیدها و 
ترکیبات آنتی اکسیدانی مختلف نسبت داده شود که ترکیب 
میکروبیوتای روده و متابولیسم اسید صفراوی را تعدیل کرده 
و سیستم ریتم شبانه روزی مغز و روده را بهبود می بخشد. ژنگ 
بیان داشت: نتایج نشان نمی دهد که نوشیدن چای تا چه حد 
می تواند خطر ابتال به بیماری های متابولیک قلبی را کاهش 
دهد یا اینکه کدام چای بیشترین تاثیر را در کاهش خطر این 
بیماری ها دارد. وی افزود: گام بعدی انجام تحقیقات ژنتیکی در 
مورد رابطه علت و معلولی بین نوشیدن چای و کاهش خطر ابتال 

به بیماری های متابولیک قلبی است. 

عوامل کاهش سرعت پیشرفت »پارکینسون«
اینکه  به  اشاره  با  حرکتی  اختالالت  فلوشیپ  یک 
پارکینسون دومین بیماری شایع تخریب کننده سیستم عصب 
مرکزی در بین بیماری های مغزواعصاب به حساب می آید، 
گفت: پارکینسون یک بیماری پیش رونده است و تنها روش 
ثابت شده که توانایی کاهش سرعت پیشرفت این بیماری را 
دارد، انجام ورزش و فعالیت های مداوم بدنی است. دکتر مهری 
ساالری با اشاره به این نکته که پارکینسون دومین بیماری 
شایع تخریب کننده سیستم عصب مرکزی در بین بیماری های 
مغزواعصاب به حساب می آید، اظهارداشت: پارکینسون یک 
بیماری مزمن است. ابتال به این بیماری معموال در افراد باالی 
6۰ سال شایع است و شیوع آن در آقایان بیشتر از خانم ها 
است. عالئم اصلی آن در فرد مبتال، کندی در حرکت، سفتی و 
وجود لرزش است. وی با اعالم اینکه درمان دارویی در مراحل 
اولیه و پیشرفته پارکینسون می تواند برای بیماران بسیار 
کمک کننده باشد، ادامه داد: خوشبختانه پارکینسون در بین 
بیماری های مغزواعصاب به خوبی به درمان دارویی جواب 
می دهد و می تواند باعث بهبود کیفیت زندگی بیماران و بهبود 
عملکرد فرد مبتال شود، داروهای مورد استفاده عوارض خاصی 
نداشته و فقط در برخی از بیماران باعث ایجاد حرکت اضافه 
شده که نشان دهنده تاثیر خوب و کارکرد درست دارو است. این 
متخصص مغزواعصاب گفت: پارکینسون یک بیماری پیش رونده 
است و تنها روش ثابت شده که توانایی کاهش سرعت پیشرفت 
این بیماری را دارد، انجام ورزش و فعالیت های مداوم بدنی 
است که از نظر علمی سه روز ورزش در هفته هر بار یکساعت 
بسیار کمک کننده و مفید خواهد بود و تغییر در سبک زندگی 
تاثیر بسیار زیادی در جلوگیری از ابتال به پارکینسون را دارد. 
ساالری با تاکید بر سبک زندگی سالم و مصرف سبزیجات و 
میوه جات تازه و استفاده بیشتر از گوشت سفید، ادامه داد: از نظر 
علمی ثابت شده که نوشیدن روزی یک فنجان قهوه می تواند از 
ابتال به پارکینسون جلوگیری کند و نقش موثری در حفاظت 
از سلول های عصبی را داراست. باید توجه کرد که برخالف باور 
عمومی که وجود لرزش را دلیل بر ابتال به پارکینسون می داند، 
هر لرزشی بیماری پارکینسون نیست، به عنوان مثال بیماری 
شایع تری از پارکینسون به نام لرزش خوش خیم و یا لرزش 
خانوادگی وجود دارد که این بیماری نیز با افزایش سن، شیوع 
آن بیشتر می شود که در برخی از بیماران که لرزش دست و سر 
دارند امکان وجود این بیماری دور از ذهن نیست که با مراجعه 
به پزشک و معاینه توسط یک متخصص مغزواعصاب و بررسی 
خصوصیات لرزشی و وجود و یا عدم وجود کندی و سفتی در 
حرکت تشخیص ابتال به نوع بیماری آسان خواهد شد. وی 
گفت: در حال حاضر هیچگونه روش غربالگری برای تشخیص 
ابتال به پارکینسون درآینده وجود ندارد و استفاده از MRI  فقط 
تفکیک پارکینسون از دیگر بیماری هاست. بنابر اعالم انجمن 
پارکینسون ایران، ساالری با اعالم برنامه ریزی های حمایتی 
و ایجاد تسهیالت با هزینه های بسیار اندک برای کار درمانی 
و ورزش های حرکتی توسط انجمن پارکینسون در آینده 
نزدیک، افزود: از بیماران دعوت می شود تا با ثبت اطالعات 
 خود در پایگاه اینترنتی انجمن پارکینسون به آدرس اینترنتی

 www.Pdiran.ir از این برنامه های حمایتی که در دستور 
کار این انجمن هست با خبر و بهرمند شوند و یاری رسان ما در 

کنترل این بیماری در سطح کشور باشند.

عمــود ی افقــی  

عباس دقاق زاده
 متخصص طب 

فیزیکی و توانبخشی

اینفوگرافیک : آرمان ملی / علی کریمی

نشانه هایگرفتگیرگها

کمردرد نشانه ای جدی است که نباید از آن 
چشم پوشی کرد.  طبق یک مطالعه، 140 درصد 
از افراد در کشورهای توسعه یافته دارای انسداد 

پیشرفته در آئورت شکمی خود هستند.

قلب قادر به پمپ کردن خون کافی برای تامین 
نیازهای بدن نیست. گاهی اوقات ممکن است تنها 
نشانه وجود بیماری جدی عروق کرونر باشد که ممکن 

است نیاز به درمان داشته باشد.

کمردرد تنگینفس

درد پا در حین فعالیت هایی مانند راه رفتن 
می تواند نشانه گرفتگی عروق باشد. این عالئم 
ممکن است شامل درد عضالت یا گرفتگی در پاها 

)یا بازوها( باشد. 

فرد احساس سفتی، بی حسی و سنگینی 
می کند. در بعضی موارد، گرفتگی می تواند به قدری 
بد باشد که ممکن است آنژین )حمله قلب( آن را نشان 

دهد که شخص دچار حمله قلبی شده است.

درددرماهیچه دردقفسهسینه

افراد به یک تصور غلط رایج اعتقاد دارند که گرفتگی رگ ها فقط مشکل افراد سالخورده است. اما در بسیاری از موارد حتی در بین افراد 20 ساله 
گرفتگی  رگ ها وجود دارد. در ادامه با نشانه های رایج شریان های مسدودشده آشنا می شوید.

پاهای سرد می تواند در اثر بیماری شریانی محیطی )PAD( ایجاد شود. این مشکل زمانی اتفاق 
می افتد که شریان های باریک باعث کاهش جریان خون به اندام ها می شوند. ترمیم ضعیف زخم یا ضربان 

ضعیف در پا نیز عالئمی است که باید با پزشک معاینه شود.

پاهایسرد
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مستانه نیک فر
کارشناس مامایی 

کــوتـاه

نباید صورت مساله را پاک کنیم 

چند روز پیش بود که استانداری تهران، با ورود به 
موضوع سقط جنین اعالم کرد که »مراکز سقط جنین« 
برخورد انتظامی می شود و از نیروی انتظامی خواست که 
به این موضوع به طوری جدی ورود کند. این درحالی است 
که ما نباید صورت مساله را پاک کنیم و سقط جنین های 
غیرقانونی دالیل متعددی دارد که بیشتر آنها از کاهش 
وسایل بازدارنده از حاملگی و مشکالت اقتصادی زوج ها 
دارد. اگر امروز یک کودک در سطل زباله پیدا می شود، 
دلیلش را باید در مشکالت اقتصادی دانست، در حالی که 
این امر بسیار خطرناک برای زنان آسیب های فراوان جسمی 
در پی خواهد داشت و نقش فرهنگسازی جای خود را به 
بگیر و ببند )در طی سال های گذشته( داده است و  این 
برخوردهای سلبی تاثیری نداشته است. از مخاطرات سقط 
جنین غیرقانونی در مراکز زیرزمینی این است که زوج ها 
و پزشکان به این امر توجهی ندارند که به طور کلی اگر 
به هر دلیلی زیر ۲۰ هفته ختم بارداری باشد، سقط جنین 
صورت گرفته است. البته برخی ها سه ماه اول را در نظر 
می گیرند، ولی از نظر قانونی در کشور ما زیر ۲۰ هفته سقط 
محسوب می شود. متأسفانه آمارهایی که در این رابطه 
وجود دارد، تخمینی و غیرقابل استناد است و مقابله با این 
امر را با مشکل روبه رو کرده است. برخی سقط ها براساس 
غربالگری ها به علت اینکه مادر یا جنین دچار عارضه 
می شوند قانونی است، اما تعداد زیادی از سقط ها به دالیل 
فرهنگی و اینکه شاید قشر وسیعی از جامعه اطالعاتی از 
تنظیم خانواده نداشته باشند، ایجاد می شوند. برای مثال 
جوانانی که آگاهی ندارند، موجب سقط جنین می شوند. 
سقط عوارض دارد. تعداد زیادی از سقط های غیرعمد 
به صورت غیردرمانی توسط افرادی که توانایی علمی 
ندارند، انجام می شوند. همچنین داروهای استفاده شده 
کنترل نشده است و تمامی این موارد باعث آسیب دیدگی و 
در مواردی موجب مرگ مادر می شوند. البته سقط عوارض 
دیگری هم دارد و در سال های بعد فرزندآوری را تهدید 
می کند. بنا به دالیلی اطالعات زیاد به جوانان نمی دهیم، در 
حالی که جوانان در کشور های در حال توسعه می خواهند 
مانند جوامع پیشرفته عمل کنند، اما آگاهی ندارند. این 
موضوع عالوه بر آنکه ضربه به خودشان می زند، به جامعه 
هم آسیب می رساند. از سوی دیگر، نسل آینده هم جوانانی 
هستند که بسیاری از آنها به دالیل مختلف مشکالت نازایی 
و ناباروی دارند و سقط غیرعمد هم این مساله را تشدید 
می کند. باید فرهنگ سازی و آموزش از مدارس شروع شود. 
با توجه به درک  نوجوانان باید آموزش را از این سنین شروع 
کرد. افزایش جمعیت با توجه به سیاست های کشور مهم 
است، باید آموزش تنظیم خانواده مورد توجه باشد و اگر 
فردی ناخواسته در این شرایط قرار گرفت و به هر دلیلی 
خواهان فرزندآوری نبود و مرتکب سقط شد؛ به مشاوره، 
روانشناس و متخصص زنان ارجاع داده شود. به عبارت 
دیگر باید زیرساخت ها مهیا باشد، چون فردی که خواهان 
فرزند نیست خود را به آب و آتش می زند تا جنین را از بین 
ببرد. سقط جنین تبعاتی دارد که باید مانع آن شد و تنها راه 
آموزش جوانان است. امروزه داشتن دانش جنسی به حدی 
حائز اهمیت است که نمی توان آن را نادیده گرفت، چرا 
که سقط جنین ثمره این ناآگاهی است و وضعیت باروری 

کشور را در حالت هشدار قرار داده است. 

روی خط آرمان ملی
             88760176                                              

پل عابر پیاده
بیشتر مواقع برخي از مردم در مکان هایي که پل هاي 
عابرپیاده نصب شده، از عرض خیابان که خطرناک است و 
احتمال هرگونه حادثه رانندگي وجود دارد عبور می کنند. 
رسانه ها نقش موثري در اطالع رساني دارند. از مسئوالن تقاضا 
داریم که به این موضوع رسیدگی کنند تا این مشکل حل شود. 
یک شهروند از تهران 

نیروی انتظامی
از نیروی انتظامی منطقه ۱6 درخواست رسیدگی و 
سرکشی شبانه به خیابان شهید خالقی پورو میدان اعتدالی را 
داریم. زیرا در این دو منطقه نزدیک به سه ماه است که شب ها 
سارقان زیاد می شود و مشکالت زیادی برای اهالی این محله 

ایجاد شده است. 
اکبری از تهران 

قطار
از مسئوالن راه آهن درخواست داریم که قطاری از گرگان 
به مشهد بگذارند تا زائران امام رضا)ع( راحت تر بتوانند برای 
زیارت امام رضا)ع( به سمت مشهد حرکت کنند و مشکالت 
گرگانی ها در این مورد حل شود. در ضمن قطار تهران به 
گرگان که قبال بود و در حال حاضر تهران به ساری منصل شده 
است رستوران قطار را جمع کرده اند و این نیز مشکالت زیادی 

را برای این مسافرین ایجاد کرده است. 
شهمیرزادی از قائمشهر

بیکاری 
بیکاري بیداد مي کند. لطفا قدري به فکر ما جوانان جویاي 
کار باشید. لطفا مسئوالن جاهایی را معرفی کنند که جوانان 
به راحتی بتوانند از طریق این محل ها شغلی برای خود دست 

وپا کنند. 
یک شهروند از تهران

یــادداشــت

آن طور که مهدی سالم، معاون وزیر ارتباطات 
گفته است: »محدودیت اینترنتی در مناطقی که 
حوزه های امتحانی آزمون سراسری است، اجرا شده 
و از این بابت از مردم عذرخواهی  می کنم.« او در 
توئیتی اعالم کرد:»به درخواست وزارت علوم و تایید 
مراجع ذی ربط پنجشنبه و جمعه در حوزه های 
برگزاری آزمون کنکور دسترسی به اینترنت محدود 
خواهد بود.«  همزمان با این اتفاق، مسئوالن از 
فروش سواالت کنکور و دستگیری متخلفان خبر 
دادند. در شرایطی که از سال ۹۴، فروش سواالت 
کنکور در فضای مجازی افزایش داشته و مسئوالن 
این اتفاق را ناشی از نفوذ تلفن همراه به داخل 
سالن های برگزاری جلسات می دانستند، امسال 
نیز محمدحسین حاجیلو، رئیس شورای حفاظت 
آزمون سراسری در روز پنجشنبه اعالم کرد: »با 
تالش عوامل امنیتی، انتظامی و قضایی تعدادی 
از عوامل گروه هایی که اقدام به فروش سواالت 
جعلی کنکور یا وسایل الکترونیکی ارتباطی برای 
تقلب کرده بودند، بازداشت شدند.« به گفته او  
همه سواالت فروخته شده کامال جعلی و غیرواقعی 
هستند و داوطلبان و والدین گرامی آنها اطمینان 
داشته باشند آزمون سراسری با حفاظت و امنیت 
کامل و در شرایط مطلوب در حال برگزاری است. 
مسئوالن سازمان سنجش نیز اعالم کردند که در 
آزمون های اخیر ۷۰ متخلف کنکور در حوزه های 

امتحانی شناسایی شدند.
  پولشویی با کنکور؟ 

روزگذشته نیز فرمانده انتظامی شرق استان 
تهران از دستگیری اعضای باند ۴ نفره فروش 
سواالت کنکور و مدارک جعلی در شهرستان 
عزیزی  کیومرث  سردار  خبرداد.  پاکدشت 
اظهارکرد: »با توجه به برگزاری کنکور سال ۱۴۰۱ 
و رصد و پایش فضای مجازی توسط کارشناسان 
پلیس فتا استان و شهرستان پاکدشت، فردی 
که سواالت کنکور سراسری را با مدارک جعلی 
در شبکه اجتماعی می فروخت، شناسایی شد.« 

آن طور که گفته می شود »اعضای این باند با شیوه 
و شگرد متقلبانه ابتدا اعتماد مالباختگان را جلب و 
سپس اقدام به دریافت مبالغ هنگفت از هر قربانی 
حدود چهارصد میلیون ریال می کردند و از شیوه ای 
جدید برای پولشویی و پاک کردن ردپای خود 
استفاده کرده اند. متهمان دستگیرشده با درج 
آگهی کاریابی و استخدام نسبت به جذب افراد 
کم اطالع در این حوزه اقدام و به آنها عنوان کرده اند 
که برای کسب درآمد و استخدام اقدام به ایجاد 
حساب ارز دیجیتال کرده و با واریز مستقیم مبالغی 
که از شهروندان کالهبرداری کرده به حساب افراد 
جویای کار، به آنها اعالم می شد که در ازای دریافت 
درصدی از وجه واریزی اقدام به خرید ارزهای 
دیجیتال و انتقال آن به ولت)کیف پول دیجیتالی( 
متهمان اصلی کنند که با این شیوه رد و اثری جهت 
شناسایی از خود باقی نگذارند که تا این لحظه ۳۰ 
نفر از شکات شناسایی شده و تالش برای شناسایی 

سایر شکات ادامه دارد.
  فساد به حوزه علم رسیده 

اما یک استاد دانشگاه و عضو سابق هیات علمی 
دانشگاه معتقد است زمانی که فساد از حد نرمال 
خود عبور می کند، به عرصه علم هم می رسد. 
محمد عطایی منش در گفت وگو با »آرمان ملی« با 
اشاره به اینکه برکسی پوشیده نیست که عرصه های 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، علمی 
به هم پیوسته  هستند و نظارتی جدی صورت 
نمی گیرد و انواع اقسام مافیاها، در کشور و میان 
مردم به کسب سود می پردازند، می گوید: خروجی 
این اتفاق به عرصه علمی کشیده می شود. وقتی 
سال هاست که روبه روی دانشگاه ها پایان نامه، 
رساله دکتری، مقاله و... به فروش می رسد، فروش 
سواالت کنکور در روزهای برگزاری بزرگترین 
ماراتن علمی جای تعجب ندارد. فروش سال های 
کنکور سال هاست که تکرار می شود و در انتها منجر 
به بازداشت  چند نفر می شود، اما با سرشاخه های 
آنها نیز برخوردی صورت می گیرد؟وی در ادامه 

صحبت هایش، موضوع فساد در علم را بسیار 
مخرب می داند و می افزاید: زمانی که نهادهای 
نظارتی به این موضوع  کم  توجه هستند و وقتی 
که تقلب و کم فروشی در  برخی عرصه های زندگی 
نمود پیدا می کند در عرصه های مختلف فساد رشد 
خواهد کرد. افرادی که یک سال به طور شبانه روز 
زحمت کشیدند و نخبه و استعداد برتر هستند، ولی 
این ماراتن را به متقلبان پولدار و بی سواد واگذار 
می کنند و نمی توانند وارد بهترین دانشگاه ها 
شوند.   در این میان شاهد نظارت کم به بزرگترین 
آزمون علمی کشور هستیم، در حالی که نهادهای 
امنیتی و اطالعاتی باید جلوی فساد را بگیرند که 
جوانان با احساس امنیت ثمره یک سال زحمتش 
را برداشت کنند، نه اینکه فردی که با پول زیاد، 
سواالت را خریده رشته های بهتری که با جان و 
مال و معیشت مردم سرکار دارد، از آن خود کند 
و »عبدالباقی « های بسیاری وارد فضای کشور 
شوند که نمی توانند یک ساختمان بسازند و زمینه 
ساز فاجعه ای می شوند که چندین خانواده را 
داغدار می کنند. در این شرایط به جای اینکه 
افراد مستعد واقعی، وارد دانشگاه شوند و صندلی 
کالس های دانشگاه، در اختیار کسانی باشد که 
توانمندی علمی بیشتری دارند، دانشگاه محل 
جوالن افرادی می شود که با خرید سوال و جعل و 
تقلب به این نهاد علمی و آینده ساز قدم گذاشته اند 
و مصیبت بزرگتری را برای دانشگاه به وجود 
می آورند، چون دانشگاه ها با یک مشت افراد 
بی سواد روبه رو خواهند بود. این استاد دانشگاه 
براین باور است که »متاسفانه این افراد بعداز اینکه 
وارد دانشگاه می شوند، به شکل های مختلف تقلب 
را ادامه می دهند، درحالی که فلسفه وجود کنکور 
کشف باالترین استعدادها در کشور و گزینش 
بهترین ها برای ورود به دانشگاه هاست، اما زمانی که 
تقلب و فساد به علم کشیده  و فراگیر می شود، 
طبیعتا آنهایی که وارد دانشگاه می شوند، افراد عالم 

و توانمند علمی نخواهند بود.«

آرمان ملی- منیره چگینی: بزرگترین رویداد علمی کشور از روز چهارشنبه در سراسر ایران و با حضور حدود یک میلیون و ۵00 هزار 
داوطلب برای ورود به دانشگاه ها آغاز شد و رقابت  این جوانان برای کسب صندلی های دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در سراسر 
کشور )1401 - 1402( تا امروز )شنبه( ادامه خواهد داشت. اما موضوع نگران کننده در این رابطه افزایش موارد تقلب و سوال فروشی در 
امتحانات کنکور است، امری که با افزایش آن در امسال و در تداوم سال های گذشته، سبب شد که دولت با قطع اینترنت موبایل از بروز 

تقلب جلوگیری کند. این مساله که با واکنش مردم روبه رو و مشاور وزیر ارتباطات ناچار به عذرخواهی شد.

حفاظت از زیستگاه 
آهوان

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: دشت سهرین در منطقه حفاظت 
زیستگاه  مهم ترین  شده سرخ آباد، 
آهوان در شمال غرب کشور است و 
حفاظت از این منطقه برای سازمان 
حفاظت محیط زیست کشور اهمیت 
ویژه ای دارد. علی سالجقه افزود: ما در 
منطقه حفاظت شده سرخ آباد شاهد 
این هستیم که آهوان در مزارع مردم 
و در کنار ساکنان این منطقه، زیست 
می کنند و ۰۸ درصد زیستگاه آهوان، 
مستثنیات مردم منطقه است که تالش 
می کنیم در صورت تمایل مالکان، 
بخشی از اراضی مردم را جهت حفاظت 
بهتر و ایجاد امنیت برای حیات وحش، 
خریداری کنیم. مشارکت مردم منطقه 
در مدیریت و حفاظت از حیات وحش 
می تواند منجر به حفاظت بهتر و توسعه 
گردشگری متناسب با شرایط منطقه 
که صرفاً فواید آن برای ساکنان جوامع 

محلی منطقه باشد.

شوش، باالی 50 درجه 
آرمان ملی: معاون اداره کل هواشناسی 
استان تهران از کاهش دمای هوا بین ۳ تا 6 
درجه سانتیگراد در تهران طی روز یکشنبه 
تا سه شنبه )۱۲ تا ۱۴ تیرماه( خبر داد. این 
افزایش دما در مناطقی همچون ایران که 
در ناحیه خشک و نیمه خشک قرار دارد 
بیشتر اتفاق می افتد و آثار فراوانی را نیز 
بر محیط زیست می گذارد. براساس اعالم 
سازمان هواشناسی خوزستان، شوش با 
دمای ۵۰.۸ درجه سانتی گراد گرم ترین 
شهر این استان از پنجشنبه تا جمعه بود. تا 
روز یکشنبه هفته آینده روند کاهشی سه تا 
پنج درجه ای دما در خوزستان پیش بینی 

می شود. 

 خانه های شهرداری 
برای مردم 

آرمان ملی: شهردار تهران با اشاره به 
اینکه مشکالت متعددی در تهران وجود 
دارد و برنامه هایی برای کاهش این مشکالت 
داریم، گفت: بزرگ ترین مشکل امروز ما در 
تهران »مسکن« است. بالغ بر ۵۱ درصد 
تهرانی ها در مسکن استیجاری سکنی دارند 
و یک حقوق بگیر برای اجاره یک مسکن ۷۵ 
متری در تهران باید 6۵ درصد حقوق خود را 
کنار بگذارد و تقریبا بعد از 66 سال می تواند 
یک خانه محدود خریداری کند.  شهرداری 
نمی تواند چشمش را بر نیاز مردم ببندد و 
اراده کرده است که به کمک مردم بیاید و 
خانه های استیجاری را با ملکیت شهرداری 

در خدمت شما مردم قرار بدهد. 

آسیب به مجسمه فردوسی 
آرمان ملی: رئیس کمیته سالمت شورای 
شهر تهران به آسیب وارد شده به مجسمه 
میدان فردوسی تهران واکنش نشان داد. 
سوده نجفی در حساب شخصی خود در 
توئیتر نوشت:  آسیب وارد شده به مجسمه  
حکیم ابوالقاسم فردوسی در میدان منتسب 
به نام این شاعر بزرگ، به هر دلیلی که رخ 
داده است پذیرفتنی نیست.ا ز مجموعه 
 شهرداری تهران انتظار می رود تا نسبت 
به مرمت این اثر ملی ارزشمند که یکی از 
نمادهای مطرح پایتخت است، اقدام عاجل 

نماید.

 واکنش به حمله 
به 2 دختر زاهدانی

و  انتظامی سیستان   فرمانده  فارس: 
بلوچستان از دستگیری سریع دو نفر از 
عامالن ضرب و شتم دو دختر زاهدانی خبر 
داد. سردار احمد طاهری اظهارکرد: در این 
رابطه ماموران پلیس امنیت عمومی استان 
تحقیقات تخصصی خود را برای شناسایی 
هویت این افراد آغاز و با تالش بی وقفه خود 
در کمتر از شش ساعت موفق به دستگیری 
دو نفر از عامالن این هتاکی شدند. وی با 
تعرض،  حق  هیچ کس  اینکه  بر  تاکید 
اهانت و توهین به افراد خصوصا بانوان را 
ندارد، تصریح کرد: هرگز مجال جوالن و 

گردن کشی را به آنها نخواهند داد. 

 زنان سالمند »تنها« 
۴ برابر مردان

آرمان ملی: رئیس دبیرخانه شورای ملی 
سالمندان با بیان اینکه براساس آمار به ازای هر 
۵ درصد مرد سالمند، ۲۰.۵ درصد سالمندان 
»زن« تنها زندگی می کنند، گفت: تنها زیستن 
یکی از چالش های اساسی زنان سالمند است 
چون شانس ازدواج مجدد را ندارند و ضروری 
است تابوی ازدواج زنان سالمند در جامعه 
شکسته شود. رئیس دبیرخانه شورای ملی 
سالمندان، تعداد جمعیت سالمندان کشور 
را ۹ میلیون نفر عنوان کرد و توضیح داد: 
براساس پیش بینی ها در سال ۱۴۱۰تعداد 
سالمندان به ۱۳ میلیون و در سال ۱۴۲۰ به 
۱۹ میلیون و در سال ۱۴۳۰ به ۳۵ میلیون 
نفر می رسد که ضروری است تغییراتی در 
کیفیت و سبک زندگی سالمندان اتفاق بیفتد. 
وی در پایان سخنان خود با تاکید بر اهمیت 
و ضروت توجه حاکمیت به پیری جامعه، 
خاطرنشان کرد: اکنون وضعیت صندوق های 
افزایش  با  و  است  بحرانی  بازنشستگی 
سالمندان، صندوق های بازنشستگی دچار 
ورشکستگی می شود و با شرایط ابر بحرانی 

مواجه خواهند شد. 

 ابالغ آیین نامه 
رتبه بندی معلمان

ایرنا: سخنگوی آموزش و پرورش گفت: 
آیین نامه رتبه بندی معلمان در مسیر ابالغ 
قرار گرفت. صادق ستاری فرد در توئیتر خود 
نوشت: پنجشنبه، آخرین نشست بررسی 
آیین نامه رتبه بندی با حضور وزیر و برخی از 
اعضای محترم هیات دولت برای رفع ابهامات 
و اتخاذ تدابیر اجرایی برگزار و آیین نامه در 
مسیر ابالغ قرار گرفت. وزارت خانه و سازمان 
برنامه وبودجه همراهی الزم و آمادگی کامل 

برای اجرای نظام  رتبه بندی را دارند.

»آرما ن ملی« از تبعات سوال فروشی و قطع اینترنت  در کنکور 1401 را گزارش می دهد:

رواج تخلف در بزرگترین ماراتن علمی کشوررواج تخلف در بزرگترین ماراتن علمی کشور

ملی  سند  از  رونمایی  مراسم 
رسانه، در روز چهارشنبه )اول 
صنفی  انجمن  محل  در  تیر( 
تهران  استان  روزنامه نگاران 
برگزار شد. عباس عبدی، رئیس 
صنفی  انجمن  هیات مدیره 
روزنامه نگاران استان تهران در این 
مراسم با بیان اینکه اگر قرار باشد، 
تغییری شروع شود باید از رسانه 
شروع شود، گفت: »آن هم با رسانه 
رسمی، نه رسانه غیررسمی. درواقع 
رسانه مانند رگ هایی ست که ما 
در بدن مان داریم. آدم ها تولیدات 
خودشان را از طریق این رگ ها 
منتقل می کنند به تمام سلول ها. 
این  موقع  آن  اگر  معتقدم  من 
اتفاق می افتاد و رسانه به منتقدان 
داده می شد همان زمان معلوم 
می شد که چه داریم و چه نداریم 
تغییرات اجتماعی  و هزینه های 
بسیار کمتر می شد. امروز هم ما با 
همان مشکل مواجهیم. باید قبول 
کنیم وضعیتی که در آن گرفتاریم 
ناشی از یک بحران جدی رسانه ای 
است. در ادامه این مراسم پیام هادی 
خانیکی، روزنامه نگار مشهور کشور 
به  بهانه رونمایی از سند ملی قرائت 
شد، در بخشی از پیام او آمده است: 
»سند ملی رسانه را به دقت خواندم، 
مطالعه ای همه جانبه و در عین 
حال به دور از حواشی و پرداختن 
به مفاهیم و گزاره های تکراری است. 
»بحران رسانه ایران« را به روشنی 
در سه ضلع؛  سیستم و گروه های 
سیاسی، سازمان رسانه و مخاطبان و 
مردم، نشان می دهد و بار هر یک را به 
دوش دیگری نمی نهد. گونه شناسی 
و اولویت بندی صورت بندی های 
توجه  کار  بخش  هر  در  بحران 
به مسائل مزمن و جدید را آسان 

می کند. راهبردها و خط      مشی های 
پیشنهادی که هم در سطح نظام 
سیاسی و هم در سطح سازمان 
رسانه مطرح شده است، کاربردی 
و قابل اجراست که علی القاعده باید 
موضوع تالش ها و فعالیت های بعدی 

انجمن  باشد. 
  سند ملی رسانه تنها نوک 

کوه است
اما سعید ارکان زاده یزدی، دیگر 
سخران این مراسم بود و باور دارد که 
این سند، تنها نوک کوهی یخ است 
که ما در سال ۹۹ مراحل انجام دادن 
این  کردیم ،  آغاز  را  سند  کار 
روزنامه نگار در ادامه صحبت هایش 
می افزاید: »در آن زمان اطالعات 
درستی در مورد این صنف نداشتیم 
و شروع کردیم به جمع کردن و 
مطالعه اطالعات رسانه های ایران. 

آخر سال ۹۹ توانستیم گزارش 
را تهیه کنیم. گزارش های تهیه 
شده گزارش هایی مستقل بودند. 
نیز  گزارش های پژوهشی صنف 
وضع  از  توصیفی  گزارش های 
موجود بود و توصیه های سیاستی 
را باید در انتها در نظر می گرفتیم. 
ابزارهایی که ما در مصاحبه ها به 
عمیق  مصاحبه  ابزار  بردیم  کار 
بود و مطالعات کتابخانه ای و بعد 
تمام شدن گزارش ها، اوایل سال 
۱۴۰۰ گروهی اضافه شد که اصل 
سند را پیش ببرند و بحث سند پیش 
رفت و سند را تقدیم شما کردیم. 
دکتر مهدی محسنیان راد، استاد 
ارتباطات نیز در بخش دیگر این 
مراسم با اشاره به اینکه بهترین 
قسمت این سند آن جایی است 
که در مورد علت ها سخن می گوید، 

افزود: شاید خود تدوین کنندگان 
هم متوجه کار ارزشمندی که در 
این قسمت کرده اند نباشند. اگر 
۲۰ سال پیش می خواستم در مورد 
این سند اظهارنظر کنم می گفتم 
این سند کامل و تمام است. االن با 
توجه به دریافت های و نظریه های 
جدید و مسائل جدیدی که برایمان 
اتفاق افتاده الزم است چند نکته در 
مورد آن بگویم. داستان ما این است 
که بچه ای داریم به اسم »مطبوعات 
بعداز انقالب اسالمی« که این بچه 
االن چهل و چند سال دارد، این بچه  
مشکالتی دارد. تعارف که نداریم، 
شما در جهان پایین ترین سطح 
خواندن و انتشار روزنامه در هر هزار 

نفر را دارید. 
هست  پرسش  جایی که    

روزنامه نگار می آید
دکتر مجید رضاییان، نویسنده و 
پژوهشگر ژورنالیسم نیز در راستای 
صحبت هایی که انجام شد باور دارد 
آنچه  در این سند تدوین شده تحت 
عنوان سند ملی رسانه باید مدون 
شود. وی در ادامه صحبت هایش 
می افزاید: ما با سه واژه مواجه 
هستیم، سند، ملی و رسانه. در 
ایران یک مشکل مفهومی داریم 
که کاربردی هم هست و من در 
دانشگاه ها خیلی روی این تاکید 
می کنم. اینکه مطالعات ارتباطی، 
مطالعات روزنامه نگاری و مطالعات 
رسانه جداست و در ایران متأسفانه 
به این مساله کمتر توجه می شود. 
برای آنچه تدوین شده است و 
خسته نباشید عرض می کنم، یک 
ایراد داریم که این ایراد به خود 
ما برمی گردد که انگار تنها رسانه 
مدنظر ماست و روزنامه نگار را کمتر 

در نظر می گیریم.  

گزارش »آرمان ملی« از مراسم رونمایی از سند ملی رسانه

تغییرکشورازتغییردررسانهآغازمیشود

     یک استاد دانشگاه: وقتی تقلب در علم رواج پیدا می کند »عبدالباقی « ها متروپل می سازند!

بازگرداندن اتباع 
افغانستانی غیرمجاز

جمهوری  انتظامی  فرماندهی 
اسالمی ایران )فراجا(، از شنبه )امروز( 
برای شناسایی و بازگرداندن اتباع 
غیرمجازی که کارت اقامت موقت 
سیدمجید  می کند.  اقدام  نگیرند، 
میراحمدی با اشاره به دو مرحله تمدید 
افغانستانی  اتباع  طرح سرشماری 
فاقد مدرک قانونی، به اتباع غیرمجاز 
تاکیدکرد: فقط تا امروز عصر )شنبه( 
برای احراز هویت به دفاتر پیشخوان 
دولت و دفاترکفالت مراجعه کنند. 
میراحمدی، مطابق قانون از شنبه 
یازدهم تیر، کارفرمایانی که اتباع 
غیرمجاز را به کار بگیرند به مدت سه تا 
شش ماه به حبس محکوم خواهند شد. 
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور 
افزود: مطابق قانون کارفرمایانی که 
اتباع غیرمجاز را به کار بگیرند، تا پنج 
برابر حداقل حقوق روزانه این افراد 
جریمه می شوند و در قانون قاچاق 

انسان این حد تشدید شده است.

 برنامه ریزی ها 
برای جام جهانی 

صنایع  فرهنگی،  میراث  وزیر 
جام جهانی  از  گردشگری  و  دستی 
قطر به عنوان یک فرصت طالیی برای 
کشورمان یاد کرد و گفت: میزبانی 
مطلوب از تماشاگران جام جهانی در 
کیش و قشم خط بطالنی بر ایران هراسی 
است. عزت ا... ضرغامی در مورد فرصت 
طالیی کیش و قشم برای میزبانی از 
هواداران جام جهانی قطر در جهت 
مقابله با ایران هراسی در سطح جهان 
اظهارکرد: برنامه ریزی های مناسب 
و متعددی برای استفاده حداکثری 
از حضور گردشگران جام جهانی قطر 
به کیش و قشم در نظر گرفته شده 
است درحالی که بسیاری از کشورها 
همچون آمریکا و سایر متحدانشان از 
این میزبانی ایران در جام جهانی قطر 
خرسند نیستند. میزبانی ایران برای 
هواداران بازی های جام جهانی قطر یک 
فرصت استثنایی برای شناسایی ظرفیت 
کشور ما محسوب می شود تا بتواند چهره 
واقعی خود را به جهانیان نشان دهد و 
خط بطالنی باشد بر تمام ایرانی هراسی 
که توسط دشمنان اشاعه یافته است. 
در حال حاضر میزبانی ایران منجر به 
نگرانی برخی از کشورها در دنیا شده 
است، وزارتخانه گردشگری با همکاری 
سایر دستگاه های مختلف تالش می کند 
تا در حد توان از این فرصت استفاده کند.
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اهتمام به تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

اجرای پروژه های توسعه صنعتی در مناطق محروم و کمتر برخوردار

 طرح تکمیلی مجتمع صنعتی فوالد اسفراین 
ظرفیت: 6۰ هزار تن در سال 

هدف: افزایش ظرفیت تولید مجتمع از 12۰ به 18۰ هزار تن 
سرمایه گذاری: 94 میلیون یورو و  374 میلیارد ریال

اشتغال زایی: 2۳۰ نفر 

5 طرح با حجم سرمایه گذاری هزار و 
696میلیارد ریال و اشتغال زایی ۱۰7 نفر 
در مرحله صدور مصوبه و یا در مراحل 
نهایی صدور مصوبه می باشند و 25 
طرح با حجم سرمایه گذاری 4 هزار و 
695 میلیارد ریال نیز در مرحله آغاز 

پذیرش بانک قرار دارند؛

۱۴۱۴۷۷
۳۳ واحد تکثیر الرو میگو و پرورش )بچه 

میگو( در استان هرمزگان 
ظرفیت:  ۵۰ میلیون قطعه-ساالنه

سرمایه گذاری: ۶۰ میلیارد لایر 
اشتغال زایی:  ۲۰ نفر

فرآوری کرومیت در استان سیستان 
و بلوچستان 

ظرفیت:  ۷۹،۰۰۰ تن-ساالنه
 ســرمایه گذاری:   هــزار و ۳۲۰ 
میلیاردلایر اشتغال زایی: ۶۵ نفر

 توسعه محصول و افزایش ظرفیت انواع 
کنسرو ماهی تن )شــرکت ساحل صید 
کنارک( در استان سیستان و بلوچستان

 سرمایه گذاری:  ۳۵۰ میلیارد لایر
اشتغال زایی: ۷۰۰ نفر

طرح در مرحله اجراطرح در مرحله اجراطرح بهره برداری شدهطرح بهره برداری شده

افتتاح شده در سال افتتاح شده در سال 
۱۴۰۰۱۴۰۰

۱ 2 3

پیشبرد ۲۶ پروژه سرمایه گذاری به مبلغ سرمایه گذاری ۳۶۰ هزار میلیارد ریال و اشتغال زایی ۱۱ هزار و ۱۴۲ نفر 
در ۱۶  استان عمدتًا محروم و کمتر برخوردار

طرح تولید فیلترهای تصفیه آب )ممبران(
 ظرفیت تولید: 7۰ هزار ماژول ممبران 8 اینچی در سال 
سرمایه گذاری: 9 میلیون یورو و هزار و 75۰ میلیاردریال 

با مشارکت بخش خصوصی
اشتغال زایی: 7۵ نفر

طرح تولید بیواتانول سوختی کرمانشاه 
ظرفیت تولید: 66 میلیون لیتر بیواتانول ۹8% و 66هزار 
تن کنجاله تخمیری با پروتئین ۳4% به عنوان محصول 

جانبی
ســرمایه گذاری: 2۰ میلیون یورو و 3 هزار میلیارد ریال 

اشتغال زایی:  1۵2 نفر

۱۱
۲۲

برنامه ریزی برای  بهره برداری
 از  2 طرح در سال ۱۴۰۱

بهره برداری  از طرح تکمیلی
مجتمع صنعتی فوالد اسفراین

طرح توسعه صنایع صادرا ت گرا در سواحل جاسک تا گواتر

 سرمایه گذاری: ۲ هزار و ۹۱۰ میلیارد ریال
اشتغال زایی: ۶۷۹ نفر 

 سرمایه گذاری: هزار و ۴۹۵ میلیارد ریال
اشتغال زایی:  ۱۳۱ نفر 

اعتبارات تخصیص یافته برای پرداخت یارانه سود تسهیالت )تا کنون(:  ۱،435 میلیارد ریال

ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و شهرک تحقیقاتی

آموزش و توسعه مدیریت

اجرای پروژه های بزرگ صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

واگــذاری ۱5 هکتار از اراضــی منطقه طی ۲ فقره قرارداد  	
بــه ارزش 23 میلیارد ریال به  سرمایه گذاران؛ 

اخذ مجوز احداث بندر خشک در منطقه ویژه اقتصادی  	
جهرم.

تکمیل ۱4 سوله کارگاهی برای استقرار شرکت های دانش بنیان؛  	
آماده ســازی 85 قطعه زمین برای واگذاری به شرکت های  	

دانش بنیان و برنامه ریزی برای ســاخت اکوسیستم نوآوری 
و فناوری.

9۱.5۶9۱.5۶
درصد  پیشرفت تا پایان سال درصد  پیشرفت تا پایان سال ۱۴۰۰۱۴۰۰

۱ 2 3 4

منطقه ویژه اقتصادی گرمسار )2۰۰۰ هکتار(

منطقه ویژه اقتصادی جهرم )3۴۱ هکتار(

پیشبرد پروژه توسعه فاز ۱۴ میدان گازی پارس جنوبی
مبلغ کل پروژه 5.5 میلیارد دالر  و اشتغال ماهیانه ۶ هزار نفر

شهرک تحقیقاتی کاوش )۱۰۰ هکتار(

انجام داخلی سازی کاالهای 
خاص برای توسعه فاز 14 پارس 
جنوبی به ارزش ۱۷۴ میلیون دالر

تکمیــل و راه اندازی اولین 
ردیف گازی )بخش خشــکی(  

در سال 1400

برگزاری دوره های آموزش حرفه ای مشتمل بر بیش از یک میلیون و ۷۳۶ هزارنفر 
ساعت از طریق سازمان مدیریت صنعتی تا پایان سال 14۰۰.

آماده سازی اراضی
 احداث معابر اصلی 

و فرعی, تامین 
زیرساخت های 

اصلی فاز اول طرح به 
مساحت 25۰ هکتار 

آغاز به کار گمرک 
جمهوری اسالمی 
در منطقه و صدور 

مجوز فعالیت از سوی 
شورای عالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی

واگذاری حدود 9۰ 
هکتار طی 99 قرارداد 

به ارزش 2،522 
میلیارد ریال

بهره برداری از فاز اول 
منطقه ویژه اقتصادی 
در تاریخ ۱2 فروردین 

۱4۰۰

اهتمام به تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

نوسازی شرکت های تحت پوشش و صنایع منتخب

تولیدات صنعتی شرکت های تحت پوشش 

تنظیم قرارداد پیمــان مدیریت، تأمین و پرداخت حقوق 
و دســتمزد کارکنان به انضمام سایر هزینه ها )تعمیرات، 
کشت کلزا، گندم و برداشت نیشکر( جمعا به مبلغ ۳ هزار 
و ۵۰۰ میلیارد لایر توسط شرکت توسعه نیشکر و صنایع 
جانبی، شروع فعالیت برداشت نیشکر)۳۳۳ هکتار برداشت 

نیشکر انجام شده است(.

برنامه ریزی برای ایجاد اولین مرکز بازسازی ماشین افزار  	
در ایــران و مذاکره با شــرکت های بین المللی در 
صنعت ماشین ابزار برای همکاری مشترک و تولید 
محصوالت جدید با ارزش افــزوده باال که نهایتا 
منجر به صادرات 16۳ دستگاه به کشورهای ترکیه 

و آلمان گردید.

۲۳.۵ درصد پیشــرفت فیزیکی خــط جدید بافندگی و 
تکمیل خط چاپ و رنگرزی 

ظرفیت تولید: 18 میلیون متر مربع پارچه در سال
سرمایه گذاری: 1۰ میلیون یورو و 886 میلیارد لایر

 اشتغال زایی: 1۹۵ نفر 

۲۲
۴۴ ۳۳

شرکت گسترش صنایع بلوچ

تأمین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت  	
و بودجه برای اصالح ساختار؛

تعامل با شرکت ســاپکو به منظور تأمین قطعات  	
مورد نیاز شرکت و تخصیص 4۰۰ تن قراضه ماهیانه 

به مدت یکسال.

شرکت ریخته گری تبریز شرکت ماشین سازی تبریز

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

تولید بیش از ۳۰ هزار تن انواع لوله در 
شرکت لوله گستر اسفراین در استان 

خراسان شمالی

 تولید ۵ هزار و ۲۴۲ تن انواع قطعات 
ریخته گری وآهنگری درشرکت ریخته گری 
ماشین سازی تبریز دراستان آذربایجان شرقی

تولید ۲ هزار و ۹۷۵ تن انواع نخ و چاپ و تکمیل 
۷۴۴ هزار متر پارچه در شــرکت گسترش صنایع 

بلوچ در استان سیستان و بلوچستان

تولید ۳۹۶،۱۵۱ دستگاه 
انواع خودرو توسط 

گروه سایپا

تولید ۴۷۱،۴۰۰ دستگاه 
انواع خودرو توسط گروه 

ایران خودرو

تولید هزار دستگاه )همگن با ماشین 
تراش ۱.۵ متری( شرکت ماشین سازی 

تبریز دراستان آذربایجان شرقی

 تولید ۹۲ هزار تن انواع مقاطع و قطعات 
فوالدی آلیاژی در مجتمع صنعتی 
اسفراین در استان خراسان شمالی

۱۱

تا پایان سال 1400

اجرای پروژه های صنایع حمل و نقل

توسعه و تعمیق ساخت داخل 

اجرای پروژه های صنایع نوین

مشــارکت در تنظیم ســند تحول صنعت خودرو و تعریف و اجرای پروژه های 9 گانه تحولی صنعت خودرو با 
هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ساماندهی بازار خودرو

زمینه سازی برای ایجاد هاب پیاده سازی 
فناوری های انقالب صنعتی چهارم در بخش صنعت

طرح حمایت از رسوخ فناوری های ایجادشده توسط شرکت های 
دانش بنیان

معرفی شرکت ها برای اســتفاده از تسهیالت به صندوق  	
نوآوری و شکوفایی )۶۸ مورد به هم رسانی در سال ۱۴۰۰(

صنعت خودرو

برگزاری ۱۴۰۰ نفر ساعت دوره های 
آموزشی با عنوان پیشگامان/

ســفیران صنعت 0.4 در بخش 
صنعــت بــا هــدف معرفی و 
بهره بــرداری از ابعــاد مختلف 

انقالب صنعتی چهارم.
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ارتقای خدمات 
پس از فروش

بازنگری قواعد 
صنعت خودرو

راه  اندازی فرآیند 
نوسازی ناوگان

اصالح ساختار مالی و سهامداری 
شرکت  های خودروساز

اصالح ساختار زنجیره 
تامین خودرو

گسترش صادرات و تولید 
خودرو در سایر کشورها

اصالح ساختار بازارهای زنجیره 
تامین خودرو

بسترسازی و گسترش فناوری های 
نوین در حوزه حمل و نقل

۲۲۲۲۲۲

۷،۰۰۰۷،۰۰۰۴۰۰۴۰۰

به هم رسانی در شرکت های دانش بنیان و به هم رسانی در شرکت های دانش بنیان و 
شرکت های صنعتی متقاضی فناوریشرکت های صنعتی متقاضی فناوری

 عملکـــرد دو شـــرکت خودروسـاز در زمینـــه افزایـش عمـق سـاخت داخـــل، منجـر بـه کاهـش ارزبـــری بیش از ۲۰۱ میلیـون یـــورو در سـال برای 
قطعـات ومجموعه هـای مـورد نیـاز خطـوط تولیـد خـود شده است.

کاهـش ارزبـری یکسـال تیـراژکاهـش ارزبـری یکسـال تیـراژپروژهپروژهحجم قرارداد حجم قرارداد 
۱۶۸۱۶۸

برگزاری ۵ میز تخصصی صنعـت خودرو             |             تولیـد انبـوه تاکنـون:  111 پـروژه

تبیین قابلیت  ها و 
دستاوردهای صنعت خودرو

حدودحدودحدودحدود

میلیـون یـورومیلیـون یـورو میلیارد تومان میلیارد تومان
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دیدگــــــاه

حسن روشن
کارشناس فوتبال 

احمد جمشیدیان بازیکن سابق تیم های 
استقالل و سپاهان در خصوص شرایط تیم 
آبی پوش پایتخت و سقف قراردادها صحبت 

کرد. 
 تمدید قرارداد و جذب بازیکنان 
جدید استقالل بدون حضور سرمربی تیم 

در حال انجام است!
 چاره ای نیست چون این سرمربی پرتغالی 
نیاز به رسیدگی امور شخصی داشته و توافقاتی 
با باشگاه داشته که هنوز بازنگشته است. 
باشگاه های ایرانی باید به سمت وسویی بروند 
تا با استفاده از کمیته فنی و سیاست های 
مالی خود در انتخاب بازیکنان اقدام کنند و 
سرمربی نهایتا دو تا سه بازیکن را با نظر مستقیم 
خود جذب کند. نباید فراموش کنیم ساپینتو 
شناختی نسبت به فوتبال ایران ندارد و می تواند 
روی جذب بازیکنان خارجی نظر بدهد چون 

آیتم های الزم را در این زمینه در اختیار دارد. 
 درباره قانون سقف قراردادها چه 

نظری دارید؟
قراردادهای  که  باری  هر  موضوع  این 
غیرمتعارفی بسته می شود تا حدی جدی 
می شود و در مواردی هم قانونی به میان می آید. 
در حالی که صرفا گذاشتن یک قانون ضرورتی 
ندارد چون بنابر ادعای بسیاری نظارتی 
وجود ندارد. تا زمانی که درآمدها و هزینه ها 
نامشخص است و معلوم نیست تیم های اول 
تا شانزدهم لیگ چه پاداشی می گیرند. در 
اروپا و کشورهایی که به این فوتبال نزدیک 
شده اند، درآمد و سوددهی باشگاه مشخص 
است و با باشگاه های متخلف برخورد می شود 
که نمونه بارز باشگاه بارسلونا بود و نتوانست در 
نقل وانتقاالت تابستانی فصل قبل کار خاصی 
انجام دهد. قوانین دستوری در فوتبال قابلیت 
اجرایی ندارد. هر جای فوتبال ایران دستوری 
عمل کردیم دست های پشت پرده بیشتر شد و 
باشگاه ها برای جذب بازیکنان مدنظر خود از 

روش های پنهانی استفاده کردند.  

گفـــت و گـــو 

  شکست دختران هندبال  
مقابل ایتالیا 

ایسنا: ملی پوشان هندبال دختران جوان 
ایران در جریان مسابقات کاپ قهرمانی جهان 
مقابل ایتالیا نتیجه را واگذار کردند. در ادامه 
رقابت های هندبال پرزیدنت کاپ قهرمانی 
جوانان جهان ۲۰۲۲ تیم ملی دختران ایران 
مقابل ایتالیا به میدان رفت و در نهایت با نتیجه 
۲۰ بر ۳۵ شکست خورد. دختران ملی پوش 
ایران در مرحله گروهی این مسابقات مقابل 
گینه به تساوی رسیدند ولی مقابل تونس و 
سوئد تن به شکست دادند. آنها برای قرارگرفتن 
در جایگاه  ۱۷ تا ۳۲ راهی رقابت های پرزیدنت 
کاپ قهرمانی جهان شدند که مقابل هند و 
اسلواکی و ایتالیا شکست خوردند اما مقابل 
مکزیک به برتری رسیدند. بیست و سومین 
دوره مسابقات جوانان دختر قهرمانی جهان 
تا ۱۲ تیرماه به میزبانی اسلوونی دنبال خواهد 
شد. تیم ملی هندبال دختران جوان در این 
مسابقات با برتری مقابل مکزیک موفق شد 
اولین پیروزی تاریخ زنان هندبالیست ایران 
در رقابت های قهرمانی جهان را رقم بزند. 
تیم ملی هندبال دختران جوان ایران با کسب 
عنوان نایب قهرمانی در مسابقات قهرمانی آسیا 
موفق به کسب سهمیه رقابت های قهرمانی 
جهان ۲۰۲۲ به میزبانی اسلوونی شده بود. این 
برای نخستین بار در تاریخ هندبال ایران است 
که تیم ملی جوانان دختر ایران به مسابقات 

قهرمانی جهان راه پیدا کرده است. 

خارج ازمستطیل سبز

احمد جمشیدیان: 
 قوانین دستوری 
 قابلیت اجرایی 

نـدارد

خبــــــر
 »ریچارلیسون«

 به »تاتنهام« پیوست 
مهاجم برزیلی تیم فوتبال اورتون، آبی پوشان 
مرسی  ساید را ترک کرد تا به جمع شاگردان 
آنتونیوکونته در تیم شمال لندن ملحق شود. 
باشگاه تاتنهام با انتشار بیانیه ای رسمی از 
پیوستن ریچارلیسبون به این تیم خبر داد. 
این مهاجم برزیلی سال ۲۰۱۸ با قراردادی 
۳۵ میلیون پوندی از تیم واتفورد به اورتون 
پیوست و فصل گذشته نیز با گل هایش سهم 
بسزایی در بقای »تافی ها« در لیگ برتر انگلیس 
داشت. در مجموع، ریچارلیسون ۱۵۳ بازی 
برای اورتون انجام داد و در آنها ۵۳ گل هم به 
ثمر رساند. باشگاه تاتنهام، یکی از فعاالن بازار 
نقل وانتقاالت تابستان امسال بوده است و بعد از 
جذب بازیکنانی مانند ایوو بیسوما، ایوان پریشیچ 
و فریزر فورستر، اکنون ریچارلیسون را هم با 
قراردادی ۵۰ میلیون پوندی به عالوه ۱۰ میلیون 
پوند پاداش به خدمت گرفته است. تاتنهام در 
حالی توانست ریچارلیسون را به خدمت بگیرد 
که رقیب همشهری اش چلسی قصد داشت در 
آخرین لحظات این بازیکن ۲۵ ساله برزیلی را از 
چنگ سفیدپوشان لندن برباید. باشگاه تاتنهام 
اما به شیوه ای عجیب از بازیکن جدیدش رونمایی 
کرد و با انتشار کلیپی مونتاژشده از بهترین 
گل های او مقابل تاتنهام به وی خوشامد گفت. 
این همان کاری بود که باشگاه شمال لندن برای 

معرفی بیسوما انجام داد. 

نقش پررنگ بانوان آسیایی در قطر 2022

تاریخسازیپزشکزنایرانیدرجامجهانی
آرمان ملی: جام جهانی قطر در حالی تا چند ماه دیگر 
آغاز خواهد شد که به نظر می رسد زنان آسیایی نقش آفرینان 
پررنگی خواهند بود. پزشک ایرانی و داور ژاپنی تاریخ سازی 

خواهند کرد.
   پزشک ایرانی 

رئیس مرکز پزشکی عالی فیفا در تهران )ایفمارک( 
از سوی فیفا به عنوان هماهنگ کننده پزشکی مسابقات 
جام جهانی فوتبال در قطر انتخاب شد. به گزارش سایت 
رسمی فدراسیون فوتبال، زهره هراتیان، عضو کمیته پزشکی 
فدراسیون فوتبال کشورمان پس از یکدهه همکاری با فیفا 
و حضور در تورنمنت های مختلف فیفا و  AFC در رده های 
مختلف به عنوان اولین پزشک ایرانی فیفا در جام جهانی 

فوتبال بزرگسال مردان قطر حضور خواهد داشت.  
  سوابق

هراتیان همسر »هومن افاضلی«، مربی و کارشناس 
مطرح فوتبال کشورمان سابقه حضور در مسابقات انتخابی 
جام جهانی ۲۰۱۸ به عنوان افسر پزشکی در دیدار ایران و 
چین را داشته و همچنین در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 
به عنوان افسر پزشکی زن در مسابقات آقایان حضوری فعال 
داشته است. وی به همراه گالره ناظمی جام جهانی فوتسال 

۲۰۲۱ لیتوانی را تجربه کرده است. 
  حاشیه ها 

ایفمارک معنای فارسی آن »مرکز ارزیابی های پزشکی 
 FIFA و بازتوانی فوتبال ایران« است که زیرنظر مستقیم
و AFC فعالیت می کند.  انجام معاینات پزشکی پیش از 
فصل کلیه بازیکنان حرفه ای و آماتور و داوران فوتبال و 
سایر رشته های ورزشی طبق استانداردهای فیفا یکی از 
وظایف این مرکز است. در سال ۲۰۱۵ فیفا ریاست این مرکز 
را به زهره هراتیان سپرد. پزشکی که به عنوان بازیکن سابق 
فوتسال راه آهن در لیگ برتر بانوان سابقه بازی دارد و پیش 
از این افسر پزشکی فیفا، عضو کمیته پزشکی کنفدراسیون 
فوتبال آسیا و پزشک تیم های ملی فوتبال بوده است. 
دکتر هراتیان در این سال ها با حاشیه هایی مواجه بوده 
که اولین آن درگیری با کی روش در خصوص ایفمارک و 
آخرین آن سال قبل بحث با فرهاد مجیدی بوده است. فرهاد 
مجیدی سرمربی استقالل در نشست خبری پیش از بازی 
با پرسپولیس به زهره هراتیان رئیس ایفمارک حمله کرد و 
گفت: »دکتر ما نمی تواند روی نیمکت بنشیند؛ دکتری که 
من در تیم المپیک با او آشنا شدم و دوست من نبوده. از او 
خواهش کردم در آسیا دکتر تیم ما باشد« وی با بیان اینکه 
اجازه نمی دهد کسی برای نیمکت او تصمیم بگیرد، افزود: 
»خانم هراتیان چکاره است که درباره نیمکت من تصمیم 
می گیرد؟ من به بزرگتر از او هم این اجازه را نمی دهم. این 
کارها برای قدیم است و لزومی ندارد قبل از دربی این کار 
را کنند. مربی ای که برای تیم امید اجازه داشته، االن برای 
تیم ما اجازه نمی دهند؟ مدارکش را AFC تایید کرده، اما 
ایفمارک نه!، چون من دکتر ایفمارک را به خاطر کیفیت 
پایین بیرون کردم، اجازه نمی دهید؟« زهره هراتیان رئیس 

 AFC برای نظارت بر مسابقات AFC ایفمارک که از سوی
CUP انتخاب شده و در کشور تاجیکستان به سر می برد 

در واکنش به این خبر بیان داشت: من فشار بیش از اندازه 
روی سرمربیان و بازیکنان را قبل از دربی درک می کنم اما 
هیچ کدام از این مسائل دلیل نمی شود تا روی کار تخصصی 
چشم بپوشیم. وی افزود: طبق قوانین جمهوری اسالمی 
ایران و لیگ کسانی که وارد حوزه درمان می شوند حتما 
باید پزشک باشند، یعنی دارای مدرک دکترای پزشکی 
در پزشکی. در کنار آن فیزیوتراپست هم می تواند در 
کادرپزشکی تیم حضور داشته باشد. فردی که آقای مجیدی 
از ایشان حمایت می کند آخرین مدرکی که به ایفمارک ارائه 
کرده اند، مدرک دندانپزشکی است. ما منتظر مدرک معادلی 
که تاییدیه وزارت بهداشت و درمان را دارد هم ماندیم، اما 
متأسفانه ارائه نکردند. هراتیان در پاسخ به اتهام »تحمیل 
پزشک از سوی ایفمارک« گفت: این اتهام درست شبیه 
این است که من مدعی شوم دلیل حمایت آقای مجیدی از 
پزشک فعلی استقالل رفاقت یا منافع است. تعجب می کنم 
که آقای مجیدی اطالعی از این موضوع ندارد که ما مثل هر 
مرکز تخصصی مشابه در جهان، دارای بانک اطالعاتی از 
پزشکان هستیم و تیم های ورزشی وقتی مراجعه می کنند 
ما افراد را با رزومه صرفا به آنها معرفی می کنیم. ایفمارک در 
جایگاهی نیست که بخواهد پزشک تحمیل کند، اگر چنین 
اتفاقی رخ داده حتما با سند و مدرک و از طریق مراجع قضائی 
پیگیری شود. وی ادامه داد: هر باشگاهی می تواند یک پزشک 
عمومی یا متخصص را خودش انتخاب و به ما معرفی کند، 
این جزو اختیارات باشگاه و سرمربی است و البته سرمربی و 
مدیران باشگاه حق مطلق دارند که در صورت عدم سازش 
یا رفتار غیرحرفه ای با هر پزشکی قطع رابطه کنند.  رئیس 
ایفمارک با ابراز شگفتی از حضور این فرد در کنار تیم ملی 

امید گفت: من از آقای مجیدی برای بیان این موضوع 
بسیار سپاسگزارم و باید مشخص شود آیا ایشان با چنین 
مدرکی در کنار تیم ملی امید حضور داشته؟ همین جا من 
هم از مقامات مافوق ذیصالح یا کمیته انضباطی و اخالق 
تقاضا دارم به این مساله ورود کنند که چطور با ارائه مدرک 
دندانپزشکی فردی همراه تیم ملی به مسابقات فرستاده اند؟ 
حتما باید ورود شود. اگر کوتاهی از طرف من یا همکاران 
من در کمیته پزشکی صورت گرفته قاطع و صریح ورود و 

برخورد کنند. 
  نخستین داور زن 

داور ژاپنی نخستین زنی است که برای قضاوت در 
جام جهانی ۲۰۲۲ فوتبال قطر به میدان خواهد رفت تا 
آغازی بر حضور زنان در داوری فوتبال جهان باشد. در 
جام جهانی فوتبال قطر برای نخستین بار داوران زن نیز 
قضاوت بازی ها را بر عهده خواهند گرفت و این می تواند 
تحولی در داوری فوتبال جهان باشد. یکی از این داوران 
یوشیمیاز.یاماشیتا از ژاپن است که به احتمال زیاد نخستین 
زنی خواهد بود که جام جهانی فوتبال مردان را سوت 
خواهد زد. استفانی.فراپار از فرانسه و سالیما.موکانسانگا 
از کشور رواندا دیگر زنانی هستند که در جام جهانی قطر 
سوت خواهند زد. ایرنا نوشت: تارنمای خبری البیان امارات 
در گزارشی با اشاره به قضاوت زنان در جام جهانی قطر 
نوشت: یاماشیتا، داور ژاپنی که این وظیفه را در بزرگ ترین 
تورنمنت فوتبال جهان بر عهده می گیرد. یاماشیتا در این 
خصوص گفت: یکی از اهداف چنین اقدامی از سوی فیفا، 
برجسته کردن جذابیت فوتبال است. من تمام تالشم را برای 
آن انجام می دهم.  بنابراین اگر الزم باشد به بازیکنان تذکر 
می دهم و اگر نیاز به نشان دادن کارت داشته باشم، این کار 

را انجام خواهم داد. 

ادعاهای »ساپینتو« در فصل جدید 

سیدجالل حسینی، کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس 
در آستانه ۴۱ سالگی کفش هایش را آویخت و از فوتبال 
خداحافظی کرد تا شاهد رفتن مسن ترین بازیکن لیگ برتر 
باشیم. با این حال هنوز شاهد حضور بازیکنان مسن و پا 
به سن گذاشته ای در لیگ خواهیم بود. »ایرنا« نوشت: 
مسن ترین بازیکن حال حاضر فوتبال ایران محمدرضا 
خلعتبری است. او در آستانه ۳۹ سالگی است و باید دید 
برای فصل بعد چه اقدامی را انجام می دهد. شواهد و قرائن 
حاکی از آن است که محمدرضا به فوتبال ادامه خواهد داد 

اما اینکه در فوالد می ماند یا خیر هنوز مشخص نیست. نفر 
بعدی رضا خالقی فر است. او با فاصله یک هفته، دومین 
بازیکن پیرمرد شاغل در فوتبال ایران به حساب می آید. 
خالقی فر فصل کابوس واری را در ذوب آهن پشت سر 
گذاشت و قراردادش هم تمدید نشد. لوسیانو پریرا نفر 
بعدی است. یک ۳۸ ساله دیگر که همچنان در اوج است 
و مشتریان فراوانی هم دارد. مس بعداز فوالد، سپاهان، 
گسترش فوالد و صنعت نفت، پنجمین تیمی است که 
شیمبا برایش بازی می کند. نفر دیگر شهاب گردان است. 

او نیز مانند خلعتبری و شیمبا مرتبط با فوالدخوزستان 
است. به نظر می رسد شهاب در درون دروازه تیمش 
احساس آرامش می کند و در لیگ بعدی هم او را در اهواز 
خواهیم دید. مسعود شجاعی که فصل قبل را در نساجی 
پشت سر گذاشت. او بعداز جدایی ساکت الهامی با پیشنهاد 
سرمربیگری مواجه شد اما تصمیم گرفت این سمت را 
قبول نکند. هنوز مشخص نیست مسعود برای لیگ بیست 
و دوم چکار خواهد کرد. محمد قاضی تا رسیدن به ۳۸ 
سال چند ماه فاصله دارد. باید دید ساکت الهامی تمایلی 
به ادامه کار با مهاجم اسبق سرخابی های پایتخت دارد یا 
خیر. بازیکنان دیگری چون فرزاد حاتمی، اشکان دژاگه، 
مهدی کیانی، امین قاسمی نژاد، میالد فراهانی و... هم پا 

به سن گذاشته  اند.

جانشینان »سیدجالل« را در »لیگ« بشناسید
مدرســـه  پیــرمردهــا

گابریل کالدرون: 
نمی توانستم رفتار »انصاری فرد« را تحمل کنم

گابریل کالدرون، سرمربی سابق پرسپولیس 
اظهارکرد که هدفش در پرسپولیس کسب جام 
قهرمانی آسیا بود اما او نمی توانست رفتار مدیرعامل 

وقت را تحمل کند.
  شما در شرایطی به پرسپولیس آمدید که 
این تیم سه بار متوالی به قهرمانی رسیده بود 

چطور شد مسئولیت این تیم را پذیرفتید؟
پس از رفتن برانکو با من تماس گرفتند و هدایت 
پرسپولیس را به من پیشنهاد دادند. برای مربیگری 
در یک تیم قهرمان هیجان زده بودم. در ابتدا 
یک مکالمه تلفنی داشتیم و سپس جلسه ای 
در استانبول داشتیم که در آنجا به توافق اولیه 

رسیدیم.
پرسپولیس  متوالی  از سه قهرمانی    

نمی ترسیدید؟
هرگز، در نهایت وقتی به یک تیم قهرمان 
می روید، همیشه باید برنده شوید. من از سطح 
بازیکنان باخبر بودم. من هدف بزرگتری داشتم، 
از زمان امضای قرارداد هدف من مبارزه در 

لیگ قهرمانان آسیا بود.
  شرایط پرسپولیس در آن دوران چطور 

بود؟ 
ما تیم فوق العاده ای داشتیم اما زمانی که نفر 
جدیدی می آید و می خواهد برخی از جنبه های 
تاکتیکی را تغییر دهد، روش تمرین، حتی رفتار هم 
متفاوت است، چون هر یک از ما با دیگری متفاوت 
هستیم. ما باید بازیکنان را متقاعد می کردیم و 
خوشبختانه کم کم موفق به انجام این کار شدیم و 

بهترین نیم فصل تاریخ باشگاه را رقم زدیم.
  دوران حضور شما در پرسپولیس هم 

حواشی خاصی داشت.
من درباره علیرضا بیرانوند فقط می خواستم 
به عنوان دروازه بان پیشرفت کند. از همان لحظه 
اول به او گفتم که او دروازه بان اصلی من است و 
می خواهم او را برای بازی در اروپا ببرم، زیرا او این 
توانایی را داشت و دارد. بازی در ایران مانند بازی 
در اروپا نیست و پست دروازه بانی پیچیده تر هم 
هست. فقط یک نفر درون دروازه بازی می کند. 
سپس در مورد آنچه که من می خواستم دروازه بان 
انجام دهد، اختالف نظر به وجود آمد. او مشکالت 
جسمی هم داشت و رادوشوویچ هم خیلی خوب 
کار می کرد و فوتبال هم رقابت است. زمانی که 
بیرانوند در اروپا قرارداد بست، بسیار خوشحال 
شدم، اگرچه او آنقدر خوش شانس نبود تا آنقدر 

که دوست دارد بازی کند.
  درباره حواشی مربوط به جدایی از 
پرسپولیس هم صحبت کنید. برای مرخصی 

از ایران رفتید اما هرگز بازنگشتید.
جدایی من جنجالی یا پرحاشیه نبود، مدیر وقت 
من را نخواست. او قبال مربی اش را جایگزین من 
کرده بود و مدام به من دروغ می گفت و من هم 
جایی که مرا نمی خواهند، نمی مانم. برایم غم انگیز 
بود، چون با هواداران و بازیکنان خیلی خوشحال 
بودم. به قهرمانی متقاعد شده بودم و خیلی مطمئن 
بودم که بتوانم لیگ قهرمانان آسیا را ببرم اما حاضر 

به تحمل رفتار مدیرعامل وقت نبودم.

 کارنامه ای که از سرمربی پرتغالی استقالل ارائه شده 
چشم انداز روشنی را برای این تیم رقم نمی زند. ضمن اینکه او 
پس از عقد قرارداد زمان کوتاهی در ایران ماند و به کشورش 
بازگشت. گفته شده اواسط هفته آینده به ایران باز می گردد 
و در این روزها باشگاه سخت مشغول تمدید قرارداد و جذب 
بازیکنان است در حالی که او نیست. برای آنکه هواداران را 
متقاعد کنند هم عنوان شده با دیدن فیلم در مورد بازیکنان 
فصل آینده تیم نظر می دهد. باشگاه استقالل کمیته فنی ندارد 
و با اصرار هواداران که پس از جواب منفی جواد نکونام، موافق 
حضور هیچ مربی داخلی دیگری نبودند از میان گزینه های 
خارجی با ریکاردو ساپینتو به توافق رسید. در صورتی که اگر 
کمیته فنی داشت در این زمینه به مدیریت کمک می شد تا 
گزینه ای که کارنامه بهتری دارد به عنوان سرمربی انتخاب 
شود. فصل نقل وانتقاالت بسیار مهم است و باید نقاط ضعف 
تیم پوشش داده شود نه اینکه بازیکنانی جذب شوند که نام و 
نشان دارند ولی در پست آنها بازیکن در تیم هست. ساپینتو از 
روی فیلم نمی تواند بازیکنان را شناسایی کند و در دنیای مدرن 
ساده ترین مربیان هم ابتدا کیفیت بازیکن را می سنجند و بعد 
موافقت می کنند. البته که بازیکنان شناخته شده ای هستند که 
نیازی نیست تا سرمربی از نزدیک بازی های آنها را ببیند. تیم 
مطابق نظر سرمربی بسته نمی شود و اگر در میانه فصل نتایج 
مورد انتظار کسب نشد دور از ذهن نیست ساپینتو مدعی شود 
نقش اصلی را در بستن تیم نداشته است. این مربی پرتغالی در 
چند تیم آخری که سرمربی بوده عملکرد جالبی نداشته و تا 
آخر قراردادش باقی نمانده است. این موضوع برای تیمی که 
مدافع عنوان قهرمانی شمرده می شود خطرناک خواهد بود 
چون کار استقالل در این فصل سخت تر است و حریفان تالش 
بیشتری را برای متوقف کردن این تیم خواهند داشت. ساپینتو 
گفته با استقالل به چهار قهرمانی می رسد. در حالی که سه جام 
پیش روی تیم خواهد بود و استقالل می تواند فاتح سوپرجام، 
جام حذفی و لیگ برتر شود. لیگ قهرمانان آسیا هم این فصل 
برگزار نمی شود و اگر منظور ساپینتو این رقابت ها بوده که به 
او مشاوره غلط داده اند، موضوعی که جای نگرانی دارد و ممکن 
است در چند زمینه دیگر هم مشاوره های غلطی به ساپینتو داده 
شود که قطعا به ضرر تیم خواهد بود. مربی پرتغالی زیاد اهل 
شلوغ کردن در کنار زمین است و با حساسیتی که روی استقالل 
وجود دارد از ناحیه داوری و دیگر موارد انضباطی تیم در خطر 
قرار می گیرد. ضمن اینکه مربی حرفه ای نباید وعده قهرمانی 
بدهد چون فرازونشیب و پیچ وخم زیادی در طول فصل داریم 
و با وجود اتفاقات غیرقابل پیش بینی نباید از قهرمانی گفت آن 

هم در شرایطی که هنوز فصل شروع نشده است.

فوتبــــال داخلی 
 ایسنا: محمد کشاورز می گوید: فدراسیون فوتبال باید برای 
سال ها زحمت علیرضا صمیمی در درون دروازه تیم ملی فوتسال 
از او تقدیر کند. محمد کشاورز، سرمربی گیتی پسند در خصوص 
شرایط گیتی پسند پیش از شروع فصل جدید لیگ برتر فوتسال 
اظهارکرد: تیم ما شرایط خوبی دارد. ما از یک خرداد تمرینات 
خود را شروع کردیم و چند هفته ای در اصفهان به تمریناتمان 
پرداختیم. سپس اردوی یک هفته ای را در اردبیل گذارندیم 
که اردوی بسیار خوبی بود تا تیم آماده حضور در لیگ برتر شود. 
سرمربی گیتی پسند در خصوص معلوم نبودن وضعیت سپاهان 
و بالتکلیف بودن حریف تیمش در دیدار افتتاحیه فصل جدید 
لیگ فوتسال توضیح داد: ما هم از طریق رسانه ها شنیدیم و پیگیر 
این وضعیت هستیم که در هفته اول لیگ باید با چه تیمی بازی 
کنیم اما چیزی که تاکنون فدراسیون و سازمان لیگ فوتسال به 
ما اعالم کرده ند، حریف نخست ما سپاهان است و ما باید به مصاف 
این تیم برویم. او درباره خداحافظی علیرضا صمیمی از بازی های 
ملی گفت: من سال های زیادی در کنار علیرضا در تیم ملی بودم. 
او پسری باکالس، خوش اخالق و مودب بود و از نظر فنی، سطح 
باالیی داشت. او زحمات زیادی را برای تیم ملی کشید و به نظرم 

باید برای سال ها زحماتش از این دروازه بان تقدیر شود. 
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غیـــر محرمانـــه
گاف جدید بایدن

جو بایدن در سخنان خود درباره عضویت فنالند و 
سوئد در ناتو، به اشتباه گفت که »سوئیس« بی طرف 
عضو ناتو می شود. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا 
این اشــتباه کالمــی را در اجالس ناتــو در مادرید 
مرتکب شد. او به سرعت اشتباه خود را اصالح کرده 
و به شــوخی گفت: احتماال به خاطر گسترش اتحاد 
ناتو مضطرب شــده ام. بزرگ ترین خبر این روزهای 
ناتو این اســت که ترکیه مخالفــت خود با عضویت 

فنالند و سوئد در ناتو را پس گرفته است. 

دلیل ساخت عروسک باربی!
رحیم پور گفــت: ما درســطح بین الملــل باید 
تناقض های مبانی حقوق بشــر غربی را افشا کنیم، 
ارتداد و کفر، خودکشــی، همجنس گرایی جزئی از 
حقوق بشر آمریکایی است اما حجاب، پوشش، حیا 
و... ممنوع اســت! وی گفت: سینمای غرب برمبنای 
ایدئولوژی اســت، عروســک باربی توسط پنتاگون 
ساخته شد تا دختران چشم سبز آمریکایی را الگوی 
دختــران جهان کند، اگر مادر و همســر به فســاد 
کشیده شوند، این جامعه و جهان است که به فساد 

کشیده می شود. 

دستگیری سارق کابل های مخابراتی
فرمانده انتظامی شهرســتان ری از دســتگیری 
عامل تخریب و ســرقت کابل های مخابراتی در این 
شهرســتان خبر داد. بنا به اعالم پلیس، ســرهنگ 
دوســتعلی جلیلیــان، اظهار داشــت: در پی وقوع 
چند فقره ســرقت کابل های مخابراتی در محدوده 
کهریزک و باقرشــهر، دستگیری ســارق یا سارقان 
در دســتور کار عوامــل کالنتــری ۱۷۰ کهریزک 
قــرار گرفت. این مقام انتظامــی عنوان کرد: پس از 
رصد های اطالعاتی، پایش های اطالعات به دســت 
آمده و اقدامات تخصصی هویت ســارق شناســایی 
و مشــخص شد که سارق با اســتفاده از اٌره آهن بر 
باجه های مخابراتی را تخریب و کابل های مخابراتی 
را سرقت کرده اســت. فرمانده انتظامی شهرستان 
ری در ادامه افزود: ماموران کالنتری با پیگیری های 
تخصصی و استفاده از شیوه و شگرد خاص پلیس و 
ارائه مســتندات، متهم حرفه ای را دستگیر و متهم 
کــه چاره ای جز بازگو کردن حقیقت نداشــت، لب 
به سخن گشــود و به ۸ فقره ســرقت از باجه های 

مخابراتی معترف شد. 
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یادداشـــت

رســانه ها آیــا از بین  می روند؟ یا به شــکل 
دیگــری تبدیل می شــوند؟ پاســخ ابتدایی به 
پرسش نخست منفی است. و پرسش دوم جای 
بحث بسیار دارد. در ســال های اخیر در میان 
اهل رسانه، این مسأله مطرح شده که بعضی از 
سازمان های رسانه ای عمرشان به پایان رسیده 
اســت. به طور مشــخص منظور آن ها روزنامه 
کاغذی و رادیوســت. اما مرور زمان ثابت کرده 
اســت که هیچ یک از این رسانه ها نه فراموش 
شــده اند و نه از بین رفته اند. در شکل امروزی 
رســانه ای روزنامه از رادیو قدیمی تر است، اما 
رادیو را اگر ارتباط و تولید محتوای صوتی معنا 
کنیم، رادیو از همه رســانه ها قدیمی تر است و 
در این شکل من نقالی و روایت را هم در جرگه 
رادیو معنی می کنم. رادیو به معنای رســانه ای 
شــنیداری کــه از طریق امواج ارتبــاط برقرار 
می کنــد، عمری حدود یک قرن در جهان دارد 
و در زمان خود تحول شگفت انگیزی در جهان 
رسانه ای ایجاد کرد که از آن به عنوان کهکشان 
مارکنی یاد می کنند و اوج اثر تبلیغی آن را در 
جنگ جهانی دوم دیده ایم، کارکرد های متنوعی 
را در طول عمر خود داشته است. اطالع رسانی 
سریع در زمان های بحران، پخش موسیقی بدون 
پرداخت هزینه زیاد برای شــنونده، دسترسی 
همیشــگی به محتوای صوتی دلخواه، تأثیر در 
توســعه یافتگی جوامع در میانه قرن بیستم به 
ویژه در کشــور های رو به توسعه و ده ها مورد 
دیگر، از جمله کارکرد های اجتماعی و فرهنگی 
و سیاســی رادیو بوده اســت. امروز بسیاری از 
این کارکرد ها رنگ باخته است. به دلیل اینکه 
بعضی از آن ها دیگر موضوعیتی ندارند و بعضی 
هم با تغییر کارکرد رادیو، همچنان از اثر بخشی 
رادیو حکایت دارند. رادیو در گونه پادکســت و 
کتاب صوتی و هرگونه فایل های شــنیداری که 
در فضای سایبری منتشر می شود گسترده تر از 
روزگاِر رادیو در شکل امواج عمل می کند. رواج 
پادکســت در یک دهه اخیر نشان داد که رادیو 
سهم بزرگی در کسب اطالعات و سرگرمی مردم 

جهان دارد. به طوری که بسیاری از برنامه سازان 
نیز پادکست های  رســمی رادیو های رســمی 
خبری، آموزشی، تفریحی و حتی تبلیغاتی تولد 
می کنند. مهم ترین ویژگی پادکست ها به منزله 
رادیــوی اینترنتی، انتخــاب آگاهانه مخاطب 
است. مخاطب پادکست که همان کاربر فضای 
مجازی اســت، می تواند با توجه به عالقه های 
خود، پادکســت یا فایل شنیداری مورد نظر را 
انتخاب کند و سازندگان پادکست هم با توجه 
به سلیقه های عموم مردم و از آن مهم تر، فارغ 
از ممیزی هــای رادیو هــای رســمی، محتوای 
دلخواه خــود و مخاطــب را تهیــه می کنند. 
از ایــن رو، رادیو در عصر ســایبری، فعال تر از 
گذشته عمل می کند و این گزاره که رادیو دیگر 
مخاطب ندارد اصوالً صحیح نیست. باید بگوییم 
کــدام رادیو با کدام محتــوا مخاطب دارد و یا 
نــدارد. با توجه به نکاتی کــه گفتم، رادیو های 
رسمی هم بخش هایی از برنامه های خود را در 
پادگیر های متعدد منتشر می کنند تا مخاطبان 
فضای مجازی را نیز به سوی خود جذب کنند. 
یکی از نکاتی که در گرایش شــنوندگان رادیو 
به پادکســت مهم است و نباید فراموش کنیم، 
تعدد موضوعــات و تعاملی بودن بســیاری از 
پادکست هاســت. به این معنی که شنونده در 
ســریع ترین زمان ممکن می تواند با پیام دهنده 
ارتبــاط برقرار کند. به همین دلیل اســت که 
سازندگان برنامه در شبکه های رسمی رادیویی 
تالش می کنند مسیر ارتباطی شنوندگان خود 
را کوتــاه کنند و به همــان روش های تعاملی 
گرایــش پیدا کننــد. رواج تولیــد برنامه های 
تعاملی در رادیو های رســمی که شنوندگان نیز 
در ساخت آن دخیل هســتند به همین دلیل 
افزایش پیدا کرده اســت. در نهایت باید بگویم 
که برنامه سازی رادیو، اســتفاده از رسانه رادیو 
به معنای مدرن آن، ایجاد ســرگرمی و یا دیگر 
اهداف و کارکرد های رادیو، همچنان مورد توجه 
و عالقه است. به همین دلیل است که مدیران 
شبکه های رسمی رادیویی در ایران باید به این 
مسأله توجه کنند که ساخت و فرم برنامه سازی 
اگر به سمت شیوه های نوین محتوایی و فرمی 
تغییر نکند، رادیو های رســمی بــه برهوتی از 
مخاطب تبدیل می شوند که بازگرداندن آن به 
چرخه اطالع رسانی و سرگرمی تقریباً غیرممکن 

خواهد بود. 

رادیو هنوز زنده است

سعید اسالم زاده
کارشناس رسانه 

تاالب انزلی، زیستگاه الله های مردابی

تاالب انزلی واقع در استان گیالن و در نزدیکی بندر انزلی 
است. از اواخر خرداد ماه هر سال الله های تاالبی این تاالب 
سر از آب بیرون آورده و  روی آب شناور می شوند. هرساله 
گردشگران بســیاری در فصل تابســتان از این تاالب و 

زیبایی های منحصر به فرد آن دیدن می کنند.
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