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رئیس جمهور: 

 افراد  ناکارآمد 
نباید در مصادر 
حساس باشند
    ارتقای کارآمدی و افزایش 
     اعتماد و امید مردم 
     به نظام مهم ترین 
    ماموریت ما است

سفر بایدن؛ تهدیدات خیلی دور خیلی نزدیک

خاورمیانه دو مساله مهم دارد که یکی انرژی و دیگری مسائل امنیتی 
خاورمیانه است. به هر حال از زمانی که جنگ جهانی دوم تمام شده، 
این مسائل به صورت بسیار غامض که هر روز هم پیچیده تر می شود، در 
منطقه موجود است. االن پیرامون ایران وضعیت عراق، روسیه و لبنان و 
مسائل امنیتی شان به نوعی وجود دارد که هم به لحاظ اهمیت انرژی و 
هم اهمیت مسائل امنیتی، ایران قطعا در محور و کانون مباحث و اهداف و 
برنامه هایی قرار دارد که سفر آقای بایدن براساس آن طراحی شده و انجام 
می گیرد. اخباری هم که از این دیدارها بیرون می آید، نشان می دهد که 
هیچ موضوعی جدی تر از مساله ایران در این بحث ها نبوده و مخصوصا 
مباحث یا بحث های مذاکرات با مقامات اسرائیل دقیقا پیرامون ایران است 
که با ایران چگونه باید برخورد کرد و چه برنامه ای باید داشت. از این رو به 
نظر می رسد اینجا پیوندی با پرونده هسته ای می خورد که آمریکایی ها 
احتماال با اسرائیل و بقیه متحدان شان و حتی عربستان این موضوع را 
مطرح خواهند کرد که اگر مذاکرات هسته ای به نتیجه نرسید، پالن B چه 
می تواند باشد و کشورهای منطقه چقدر آماده هستند که پا را از تحریم ها 
فراتر بگذارند و اگر ضرورت ایجاب کرد، وارد فشارهای فرااقتصادی شوند. 
این عمده بحث آقای بایدن در سفری که انجام داده است که می خواهد 
هماهنگی و انسجامی بین متحدانش در منطقه ایجاد و مخصوصا آنچه 
مربوط به مقابله با ایران است، حتما یک ائتالف به هر صورتی که ممکن 
است رسمی یا غیررسمی بین کشورهای عربی و اسرائیل ایجاد کند. اما 
مقامات سیاسی ودیپلمات ها همیشه می گویند که اولویت با دیپلماسی 
است ولی اگر دیپلماسی نتیجه نداد، چه؟ االن ماه هاست که دیپلماسی در 
رابطه با پرونده هسته ای به نفس نفس افتاده و آن شادابی الزم که بتواند 
به نتیجه برسد را از خودش نشان نمی دهد. آمریکایی ها حاضر نیستند 
که در مواضعشان انعطاف نشان دهند. از نظر آنها بحث ها تمام شده و باید 
تصمیم اتخاذ کنند. به ویژه آنکه آمریکایی ها نمی خواهند درباره سپاه 
پاسداران، فعالیت هایش و اینکه در لیست تروریستی شان باقی بماند، 
انعطاف نشان دهند. این خط قرمزشان است و اگر برای ایران هم این 
خط قرمز باشد که سپاه در لیست باقی نماند، دیگر مذاکره معنی نخواهد 
داشت و قطعا شکست می خورد. ایران هم تالش های خود را تاکنون انجام 
داده است. درحقیقت بحث ماهیتا سیاسی است و بحث های فنی و حقوقی 
خیلی اینجا نقش ندارد یا آنها به صورتی است که طرفین می توانند کنار 
بیایند. اینکه چگونه در حوزه های فنی نظارت انجام شود یا غنی سازی 
چگونه انجام بگیرد قابل بحث است یا اینکه شفافیت سازی چگونه انجام 
بگیرد ولی بحث سیاسی هیچ ربطی به مسائل فنی ندارد. از این رو به نظر 
می رسد آمریکایی ها به نحوی در قالب اینکه دیپلماسی در اولویت ماست 
و دیپلماسی تمام نشده، سخن می گویند ولی اگر فقط ادامه دیپلماسی و 
امیدواری به دیپلماسی وجود داشت، این سفر به این صورت که دارد انجام 
می شود با محوریت ایران انجام نمی گرفت یا حداقل در مقطع دیگری و به 
صورت دیگری انجام می شد. بعدا گزارش ها احتماال توضیحات بیشتری 
را منتشر خواهند کرد که غیر از مساله ایران بحث انرژی نیز مطرح است. 
اینکه عربستان چگونه با آمریکا همکاری کند تا خأل کاهش صدور نفت 
روسیه را پر کنند، آنهم موضوعی است که به ایران هم ربط دارد. یعنی 
در مساله انرژی اینکه ایران کجا قرار دارد، بحث مرتبطی با مساله انرژی 
است. نهایتا ایران اهمیتی که در این مقطع دارد، بیشتر به حوزه امنیت 
منطقه است. لذا موضوع امنیت خیلی پررنگ است و برای این موضوع 
یک برنامه ریزی اساسی می شود و عمده تالش بایدن این است که اعراب 

و اسرائیل را به حداکثر همگرایی و هماهنگی در مقابل ایران برساند. 

یوسف موالیی
استاد دانشگاه

سخنگوی دولت:  به هیچ وجه قصد بازگرداندن ارز 4200 تومانی را نداریم
آرمان ملی: سخنگوی دولت طی سخنانی با اشاره به موضوع »بازگشت ارز ترجیحی« و 
طرح آن در برخی رسانه ها، اظهار کرد: با توجه به اینکه مطابق قانون بودجه، دولت مکلف 
شده بود که نرخ ارز مبنای محاســبه عوارض ورودی را نرخ ارز ETS حساب کند )یعنی 
فرض شود که نرخ ارز نیمایی حساب کند(، این نتیجه اش چنین می شد که مطابق قانون 
بودجه تا پیش از این اگر کاالیی در حال ورود به کشور بود و می خواستیم مشخص کنیم 
که ارزش ریالی آن چقدر است تا مطابق ارزش ریالی، از آن کاال عوارض گرفته شود -  و 
این در حالی بود که آن کاال با ارز خارجی خریداری شده بود -  اهمیت داشت که هر دالر 
را چند تومان حساب کنیم. علی بهادری جهرمی گفت: تا پیش از این، از سال ۱۳۹۷، این 
نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان فرض می شد، یعنی تصور می کردیم هر دالر ۴۲۰۰ تومان است. پس 
یک جنس مثاًل ۱۰ هزار دالری ضربدر ۴۲۰۰ تومان می شد و قیمت تمام شده محاسبه 
و حقوق ورودی آن محاسبه و دریافت می شد. وی یادآور شد: قانونگذار در قانون بودجه 
امسال گفته است که این نرخ ارز که عدد محاسباتی است را ۴۲۰۰ تومان فرض نکنید 
بلکه همان ارز ETS واقعی را محاســبه کنید. دولت مکلف به اجرای این قانون بود ولی 
اجرای آن منجر به این می شد که نرخ عوارض ورودی نسبت به ارز۴۲۰۰ تومانی قبلی، 
پنج شش برابر افزایش یابد.  سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه هیات وزیران پیش از اجرای 

این قانون در تاریخ ۷ اردیبهشت جلسه ای داشت و در آن تصمیم گرفت برای اجرای این 
قانون،  ضریب های حقوق گمرکی و ســود بازرگانی را کاهش دهد، اظهار کرد: این یک 
سیاست ترمیمی بود تا آثار تورمی سیاست اصالح اقتصادی را کاهش دهد و مطابق همین 
تصمیم، سود بازرگانی برای بسیاری از کاالها کاهش پیدا کرد و ابالغ شد. وی ادامه داد: 
در همان جلسه حقوق گمرکی هم که در صالحیت مجلس شورای اسالمی است، با تنظیم 
الیحه ای دوفوریتی و ارســال آن به مجلس پیگیری شد تا حقوق گمرکی از ۴ درصد به 
یک درصد کاهش پیدا کند.  سخنگوی دولت تصریح کرد: برخی وزرا و برخی نمایندگان 
معتقد بودند، دولت چون چند حکم الیحه اصالحی را باهم تقدیم مجلس کرده، ممکن 
است که در مخالفت مجلس موثر باشد. در همین زمینه الیحه مجدداً در هیات وزیران 
آمد و به صورت مجزا طی دو الیحه تقدیم مجلس شد. یک الیحه دوفوریتی برای همین 
موضوع کاهش حقــوق گمرکی و یک الیحه دوفوریتی بــرای مباحث دیگر که ناظر به 
موضوع قیر در الیحه بودجه بود و االن منتظر نظر مجلس در این زمینه هستیم. بهادری 
جهرمی خاطر نشان کرد: به هیچ وجه هرگز نه دولت پیشنهاد داده و نه الیحه ای داده و نه 
قصد داشته الیحه ای بدهد که نرخ ارز مبنای محاسبه را به ۴۲۰۰ تومان برگرداند. دولت 

پیشنهاد داده که عوارض ورودی که بعداً ضربدر این نرخ ارز می شود، کاهش پیدا کند. 

علی شمخانی:   امنیت وارداتی، تامین کننده منافع پایدار کشورهای منطقه نیست
آرمان ملی: نماینده رهبر معظم انقالب و دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری 
اسالمی ایران که برای انجام دیدار رسمی یک روزه به جمهوری آذربایجان سفر کرده 
است، بعد از ظهر روز جمعه با رامیل اسوب اف دبیر امنیت ملی این کشور دیدار و 
گفت وگو کرد.  دریابان علی شمخانی در این دیدار با اشاره به ریشه های مشترک تمدنی، 
تاریخی، دینی و فرهنگی بسیار نزدیک دو کشور و دو ملت، گسترش و تعمیق روابط با 
جمهوری آذربایجان را بخش مهمی از سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران عنوان 
کرد. وی افزود: ما در گذشته یک ملت بودیم که به دالیل مختلف از هم جدا شدیم اما 
ریشه های مشترک، همچنان باقی است.  دبیر شورای عالی امنیت ملی خاطر نشان کرد: 
نباید اجازه داد نظام سلطه و بدخواهان دو ملت خدشه و آسیبی به روابط برادرانه دو 
کشور وارد کنند. شمخانی با اشاره به تداوم شرارت های رژیم اشغالگر قدس که با هدف 
نفوذ در سازوکارهای امنیتی منطقه دنبال می شود، تصریح کرد: رژیم صهیونیستی به 
عنوان کانون اصلی شرارت و ناامنی در منطقه، اکنون با بحران های سیاسی و چالش های 

اقتصادی و اجتماعی داخلی روبه روست و تالش می کند با انتقال بحران های داخلی 
به منطقه، فشارهای داخلی را کاهش دهد. دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان 
حمایت مستمر از صلح و ثبات در منطقه را از راهبردهای اصلی جمهوری اسالمی ایران 
بر شمرد و تصریح کرد؛ یکی از مولفه های اصلی ایجاد صلح و ثبات احترام به حاکمیت 
و تمامیت ارضی کشورهای منطقه است.  وی افزود: با هر اقدامی که منجر به ایجاد 
ناامنی و تغییر در ژئوپلیتیک منطقه بشود مخالفیم و با آن مقابله خواهیم کرد. شمخانی 
خاطر نشان کرد: امروز همه کشورهای منطقه به این باور رسیده اند که امنیت وارداتی 
نمی تواند تامین کننده منافع بلند مدت آنان باشد و تنها راه دستیابی به ثبات و امنیت 
پایدار همکاری مسئوالنه کشورهای منطقه با یکدیگر است. دبیر شورای عالی امنیت 
ملی گفت: همکاری همه جانبه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و دفاعی میان 
تهران -  باکو را به نفع ایران و آذربایجان می دانیم و برای توسعه مناسبات دو جانبه که 
تامین کننده منافع ملی دو کشور است بدون هیچگونه محدودیتی آمادگی کامل داریم. 

»آرمان ملی« تحوالت پیرامون مذاکرات ایران و عربستان را بررسی می کند
پالس  های مثبت تهران و ریاض برای احیای روابط

  صباح زنگنه:  پیشرفت در مذاکرات تهرانـ  ریاض عمیق نیست

حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر در مقام تحلیل دلیل انشاء 
عهدنامه های بین المللی خاصه آن دسته از توافقات که منجر به 
تاسیس نهادها و مراجع بین المللی مانند جامعه ملل یا دیوان 
کیفری بین الملل شده است از یک فلسفه واحد و مشترک که 
همانا لزوم ایجاد امنیت در جامعه جهانی است دفاع کرده اند. 
ضرورت وجود امنیت در ابعاد بین المللی ناشی از قاعده بدیهی 
تعامل کشورها با یکدیگر در راستای لزوم حیات اجتماعی 
کشورهاست. شرط الزم و البته ناکافی تحقق این ایده آل 
حرکت بر مداری مشترک و تمکین از قواعد جهان شمولی است 
که کشورها طی تشریفات تعریف شده ای آن را پذیرفته و بعضا 
با تصویب در پارلمان خویش به آن اعتباری همسنگ مقررات 
داخلی خود داده اند با این وصف سال هاست که شاهد نقض 
ضمنی یا صریح عهدنامه هایی هستیم که سال ها برای تدوین 
و تایید آن تالش شده است. نقطه تاریک و تاسف آور قضیه 
آنجاست که برخی کشورها برخالف ادعای ضرورت تامین 
حداقل های حفظ حقوق بشر و امنیت جهانی، در بزنگاه های 
تاریخی پا پس کشیده و یا اسفبارتر ردپای ایشان در نقض 
آنچه پیش تر مدعی ضرورت اعمال و اجرای آن بوده اند دیده 
شده. از مقطع زمانی محاکمه یاماشیتای ژاپنی تا مجروحان 
شیمیایی جنگ عراق علیه ایران تا محاکمه صدام و.... شاهد 
سیاست یک بام و دوهوای جامعه جهانی در مواجهه با مصادیق 
نقض حقوق بشر اعم از جنایات جنگی، نسل کشی و... هستیم. 
بررسی و پیگیری جرایم ارتکابی در جنگ اوکراین و روسیه 
ابتدا با یک چالش مهم روبه رو بود و آن هم عدم عضویت 
طرفین مخاصمه )روسیه- اوکراین( در دیوان بین المللی 
کیفری که با درخواست پیگیری مساله از سوی کشور لیتوانی 
و سپس ۳۹کشور)فرانسه، چک، هلند، یونان، سوئیس، سوئد 
و...( که خواهان مطرح شدن پرونده جنایات جنگی این جنگ 
در دیوان شدند رفع شد، مساله بعدی شناسایی و تطبیق 
رفتارهای ارتکابی رژیم اوکراین و روسیه و مقامات سیاسی 
این کشورها با جرایم در صالحیت دیوان کیفری بین الملل 
که تاکنون مصادیق مسلمی از جنایت جنگی و... در حمله به 
مهدکودک، حمله به مناطق مسکونی و غیرنظامی و... دیده 
شده )ماده6تا۸اساسنامه دیوان کیفر( که به رغم پیگیری چند 
تیم حقوقی و تالش دادستان دیوان تاکنون نتیجه ای حادث 
نشده است که علت اصلی عدم حصول نتیجه مطلوب تا به 
این لحظه همانا مهم ترین نقص الزامات بین المللي یعنی عدم 
وجود ضمانت اجرای مناسب در کنار عدم تسریع و قطعیت در 
برخورد با اقدامات ناقض حقوق بشر است. در کنار این مسائل 
معاون شورای امنیت ملی روسیه در تازه ترین اظهار نظرش 
مدعی شده است چنانچه روسیه در دادگاه الهه به اتهام 
جنایات جنگی محکوم شود، احتمال جنگ اتمی وجود دارد! با 
وجود مقررات سختگیرانه بین المللی خاصه در بحث تسلیحات 
اتمی، مقام سیاسی عالی رتبه کشوری بدون کمترین واهمه ای 
از شروع جنگ اتمی می گوید لذا به نظر می رسد حوادث و 
اتفاقات اخیر بهترین بهانه است برای اتحاد جامعه جهانی 
وعملکرد واحد و یکدست در محکومیت رفتارهای تهدید آمیِز 

ناقض حقوق بشر. 

تهدید مدودف 

محمدهادی جعفرپور
وکیل دادگستری

در ۲هفته اخیر محصول کار مرکز پژوهش های 
مجلس تحت عنوان پیش نویس قانون تشکل های 
اجتماعی در معرض نظر مردم قرار گرفت و از همه 
ذی نفعان وعالقه مندان به ساماندهی موسسه های 
مردم نهاد درخواست شد با ارائه نظرات و پیشنهاد های 
خود قوام بیشتری به این پیش نویس دهند تا قانونی 
که ان شاا... از تصویب مجلس خواهد گذشت با اقبال 
عمومی مواجه شود و بعد از مدتی کوتاه درخواست 
اصالح آن مطرح نشود که اصالح قوانین مجلس به 
آسانی مصوبات هیات دولت و امثالهم نیست بلکه 
فرایندی طوالنی و پیچیده دارد. اگرچه تهیه کنندگان 
این پیش نویس می گویند در تنظیم آن نظرات تعداد 
زیادی از تشکل ها و فعاالن اجتماعی گرفته شده و 
در جلسات متعدد به بحث و گفت وگو در همه ابعاد 
آن پرداخته شده است، بازهم از همگان درخواست 
مشارکت وهمکاری برای تقویت آن کرده اند. نکته قابل 

اهمیت و دقت نظر، ضرورت مشارکت چهار دستگاهی 
است که طی این سال ها در امر صدور مجوز تاسیس 
و نظارت بر فعالیت تشکل های مردم نهاد، مسئولیت و 
مداخله داشته اند و از ابعاد مختلف آن آگاهی دارند. 
مسلما چنانچه این دستگاه ها فارغ از حساسیت های 
سازمانی با دیدی ملی به این پیش نویس نگاه کنند 
و نظرات کارشناسی خود را که محصول سال ها دانش 
اداری است در طبق اخالص تقدیم تدوین کنندگان 
قانون کنند مسلما در انسجام، تقویت و جامعیت 
قانونی که مصوب می شود، بسیار تاثیرگذار خواهد بود 
البته ضرورت دارد عالوه بر آنچه در قانون آمده است 
به آن بعنوان یک مسئولیت ملی و کشوری نگاه شود. 
تدوین کنندگان پیش نویس در چند جلسه ای که 
شب ها به صورت اسکای روم تشکیل شد و تا پاسی از 
شب استمرار داشت نکاتی را یادآور شدند که یکی از 
آنها را که اجرای آن مشروط به مشارکت سازمان های 
دولتی و حکومتی است در این فرصت مرور می کنیم. 
تشکیل شورای توسعه مشارکت های اجتماعی موضوع 
بسیار مهمی است که در ماده)6( پیش نویس مطرح 
شده است و در ترکیب آن اشخاصی از جمله معاون 

مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور، 
نماینده دادستان، نماینده وزارت خارجه و سازمان 
صدا وسیما، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
نهادهای  نمایندگان  قوه قضائیه همچنین  جرم 
نظارتی، یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی اجتماعی 
هیات دولت، نماینده شورای عالی استان ها، نماینده 
دستگاه  های تخصصی و یکی از نمایندگان عضو 
کمیسیون مجلس، حضور دارند که تعداد اعضای آن 
نشان دهنده اهمیت موضوع است و اجرای موفق قانون 
بستگی به حضور جدی و مسئوالنه آنان دارد. اگرچه 
یادآوری این نکته ضرورت دارد که در مقابل حضور این 
تعداد از نمایندگان سازمان های وابسته به حکومت و 
دولت فقط ۴نماینده از تشکل های مردم نهاد پیش 
بینی شده است که ناکافی است و در رای گیری ها 
نظرات تشکل ها را بالاثر می سازد. حتی اگر از هر یک 
از انواع تشکل های اجتماعی تخصصی قرار باشد فقط 
یک نماینده حضور داشته باشد، بیشتر تشکل های 
تخصصی بدون نماینده خواهند بود البته امید است 
قبل از طرح رسمی آن در مجلس این تعداد مورد 

بازبینی قرار گیرد و اصالح شود. 

مشارکت در تدوین قانون تشکل های اجتماعی 

سفر بایدن؛ تهدیدات خیلی دور خیلی نزدیک

صفحه ۱۱

یـادداشــت 1

همین صفحه

یوسف موالیی
استاد دانشگاه

خاورمیانه دو مساله مهم دارد که یکی انرژی و دیگری 
مسائل امنیتی خاورمیانه است. به هر حال از زمانی که 
جنگ جهانی دوم تمام شده، این مسائل به صورت بسیار 
غامض که هر روز هم پیچیده تر می شود، در منطقه موجود 
است. االن پیرامون ایران وضعیت عراق، روسیه و لبنان و 

مسائل امنیتی شان به نوعی وجود ...

مشارکت در تدوین قانون تشکل های اجتماعی 

صفحه ۱۱

یـادداشــت 2

همین صفحه

نبی اله عشقی ثانی
تحلیلگر مسائل اجتماعی

در ۲هفته اخیر محصول کار مرکز پژوهش های مجلس 
تحت عنوان پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی 
در معرض نظر مردم قرار گرفت و از همه ذی نفعان 
وعالقه مندان به ساماندهی موسسه های مردم نهاد 
درخواست شد با ارائه نظرات و پیشنهاد های خود قوام 

بیشتری به این پیش نویس دهند تا ...

عذرخواهی پنهانی بایدن 

صفحه ۱۱

سخــن روز

صفحه 6

ظاهرا سفر بایدن به خاورمیانه به چند ضلع مهم تقسیم 
شده است از جمله راضی نگه داشتن عربستان تا نفت 
بیشتری را به اروپا صادر کند. عربستان تعهدی با اوپک 
پالس دارد و با روسیه قرارداد امضا کرده است و تا االن هم 
شاهد بودیم که محمد بن سلمان نمی خواهد روسیه را در 

این حوزه از خود برنجاند. مساله بعدی...

علی بیگدلی
تحلیلگر مسائل بین الملل

صفحه 4

پایان رژه صفـــــــــرها »آرمان ملی« تبعات حذف ۴ صفر از پول ملی را بررسی می کند؛ 
  پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: 

حذف ۴ صفر تاثیری در شرایط تورمی و قدرت خرید مردم ندارد و فقط با حذف ۴ صفر ساده سازی عددها صورت می گیرد
 »آرمان ملی« از تأیید رسمی موج جدید کرونا 

در کشور گزارش می دهد 

 موج هفتم کرونا و تجربه تلخ 
محرمانگی اطالعات  

در شرایطی وزارت بهداشت، موج جدید امیکرون 
را ناشی از کاهش رعایت پروتکل ها از سوی مردم 

می داند که در جلسه رسمی این وزارتخانه در 
کرمانشاه، کسی ماسک بر صورت نداشت! 

آرمان ملی: درست در زمانی که بهرام عین اللهی، 
وزیر بهداشت و درمان، ورود کشور به موج جدید بیماری 
را تایید و خواستار رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی 
مردم و تســریع در انجام واکسیناســیون نوبت سوم و 
چهارم شد، که یک عکس از جلسه ای در کرمانشاه، همه 
توجهات را به خود جلب کــرد. در این تصویر به وضوح 
مشخص است که پروتکل های بهداشتی فقط برای مردم 

است و سخنگوی ستاد کرونا به توصیه خودش ...

صفحه 2

صفحه9

صفحه3

محسن جلیلوند در گفت وگو با» آرمان ملی«: عبدالرضا فرجی راد در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

چهلمین روز درگذشت 
 حجت االسالم دعایی 

در حرم امام)ره(

    آمریکا نمی خواهد 
     ایران بیش از اندازه 
    به روسیه 
  نزدیک شود

نبی اله عشقی ثانی
تحلیلگر مسائل اجتماعی

سفر بایدن به خاورمیانه 
راهبرد ۱۰ سال آینده 
 آمریکا درخاورمیانه 

را طراحی می کند

عبداهلل امیدوار این سفر را تنها رفت !

 پوتین با

  آغوش باز 

به تهران می آید

 بایدن می خواهد کمربند

 امنیتی به دور ایران 

را تکمیل کند

آرمان ملی: عبداهلل امیدوار  جهانگرد و مستندساز ایرانی روز پنج شنبه۲۳تیر در 
کشور شیلی درگذشت. او و برادرش عیسی امیدوار از اولین جهانگردان  
ایرانی هستند که با موتورسیکلت بسیاری از کشورهای جهان را  با این 

شعار»همه متفاوت همه خویشاوند« درنوردیدند. شاید شما 
هم فیلم های مستند این دو برادر را دیده  یا کتاب سفرنامه 
برادران امیدوار را که سفرنامه مفصل آن هاست  به دور دنیا 
را خوانده باشید. شاید به مجموعه  فرهنگی تاریخــــی 

سعد آباد رفته و از موزه  آنها دیدن کرده اید...

صفحات 6 و7 صفحات 6 و7



سال پنجم2    سیاسـت  
شماره 1323 a r m a n m e l i . i r

شنبه 
1401 .04 . 25

16  ذی الحجه  16/1443  جوالی 2022

یــادداشـــت

دیــدگــــاه

مؤلفه های بازگشت اعتماد عمومی 

برای ملت امید و ثروت تولید کنید

امارات: به دنبال فرستادن 
سفیر به تهران هستیم

مشاور رئیس امارات با تاکید بر اینکه 
محوری  هیچ  ایجاد  خواهان  کشورش 
ابوظبی به  ایران نیست گفت که  علیه 
دنبال فرستادن سفیر به تهران است. انور 
قرقاش، مشاور رئیس دولت امارات در امور 
دیپلماتیک در گفت وگو با رویترز تاکید کرد 
که ابوظبی به دنبال ایجاد هیچ محوری 
علیه هیچ یک از کشورهای منطقه به ویژه 
ایران نیست. وی با تاکید بر اینکه کشورش 
خواهان تقابل با ایران نیست خاطرنشان کرد: 
ابوظبی به دنبال فرستادن سفیر به تهران و 
از سرگیری روابط با ایران است. این مقام 
اماراتی گفت: از هر طرحی که بدون هدف 
قرار دادن کشور ثالث از ما محافظت کند، 

استقبال می کنیم. 

خیمه شب بازی کاخ سفید و 
 صهیونیسم در منطقه 

ایران را مصمم تر می کند
وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه 
دستیابی به توافق خوب، قوی و پایدار هدف 
ایران است، تاکید کرد: خیمه شب بازی کاخ 
سفید و صهیونیسم در منطقه، ما را مصمم تر 
للهیان، ظهر  می سازد. حسین امیرعبدا
جمعه در واکنش به اظهارات اخیر مقامات 
رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران در 
جریان سفر اخیر »جو بایدن« رئیس جمهور 
آمریکا به سرزمین های اشغالی در صفحه 
توییتر خود نوشت: » جمهوری اسالمی 
ایران با قدرت و منطق در مسیر توسعه پایدار 
اقتصادی و تالش عزتمند برای لغو تحریم ها 
به مسیر خود ادامه می دهد. هرگز از حقوق 
مسلم ملت بزرگ ایران کوتاه نخواهیم آمد. 
دستیابی به توافق خوب، قوی و پایدار هدف 
ماست. بی تردید خیمه شب بازی کاخ سفید 
و صهیونیسم در منطقه، ما را مصمم تر 

می سازد.«

سفر بایدن به منطقه به معنای 
پایان دیپلماسی با ایران نیست

یک کارشناس مسائل بین الملل گفت: 
شاید خیلی ها سفر بایدن به منطقه را 
به معنای پایان دیپلماسی با ایران تلقی 
کنند اما معتقدم این سفر رئیس جمهور 
آمریکا را از نزدیک با مشکالت منطقه و 
عمق استراتژیک ایران بیشتر آشنا می کند. 
حشمت ا... فالحت پیشه با بیان اینکه سفر 
جو بایدن به منطقه برنامه»ب« آمریکا 
برای خاورمیانه و با رویکردی انفعالی انجام 
می شود گفت: وقتی بایدن روی کار آمد، 
گفت سیاست تنش زدایی با ایران را پیش 
می گیرد و برخی متحدانش را به حاشیه 
راند اما وقتی برجام به نتیجه نرسید برنامه 
ب در سیاست خارجی اش را فعال کرده 
است و سعی دارد وارد حوزه تنشی با ایران 
شود که متحدان عرب و رژیم اسراییل سعی 
داشته و دارند علیه ایران همواره زنده نگه 
دارند. وی گفت: سفر بایدن به منطقه با 
توجه به بحران انرژی تحت تاثیر بحران 
اوکراین نشان دهنده انفعال این کشور و از 
موضع ضعف است چرا که به دنبال تامین 
انرژی به منطقه آمده است. سفر بایدن به 
منطقه به معنای پایان دیپلماسی با ایران 

نیست.

 پرچمدار مبارزه 
با سالح های شیمیایی باشیم

دبیر شورای راهبردی روابط خارجی 
با بیان اینکه ژاپنی ها اولین و تنها قربانی 
سالح های هسته ای هستند و ما در ایران 
تقریباً آخرین قربانیان سالح های شیمیایی، 
اظهار کرد: ژاپنی ها پرچمدار مبارزه با 
سالح های هسته ای در دنیا هستند و ما هم 
باید پرچمدار مبارزه با سالح های شیمیایی 
باشیم. سید عباس عراقچی در مراسم یادبود 
زنده یاد سبا بابایی )کونیکو یامامورا( مادر 
ژاپنی شهید محمد بابایی، که در سالن 
اجتماعات کتابخانه پارک شهر برگزار شد، 
گفت: زمانی که در توکیو سفیر بودم توفیق 
این را داشتم چندبار خدمت خانم بابایی که 
همراه جانبازان شیمیایی به ژاپن تشریف 
آورده بودند، برسم. پس از بازگشت از توکیو 
هم در برنامه های موزه صلح که دعوت 
می شدم خدمت ایشان می رسیدم و همیشه 
در دل خود شخصیت ایشان را تحسین 
می کردم. وی افزود: خانم بابایی واقعا از همه 
جهت الگو بود؛ یک مسلمان واقعی که مسیر 
اسالم را خودش با علم و آگاهی انتخاب کرد. 
درست است که به واسطه یک همسر ایرانی 
بود، ولی همان طور که در کتابش نیز نوشته 
است آشنایی او با همسرش نیز به خاطر 
نماز بود. وقتی دید یک دانشجوی ایرانی در 
ژاپن از جمعی که در آن قرار دارد خجالت 
نمی کشد و در گوشه ای می ایستد و نمازش 
را می خواند، توجهش به او جلب شد. وقتی 
دید این فرد آنقدر دینش محکم است که 
هر روز این کار را تکرار می کند و به عقاید 
خود پایبند است، این عامل عالقه اش به 

آن فرد شد. 

کوتــــاه

آیت ا... سید حسین موسوی تبریزی
دبیرکل مجمع محققین و مدرسین 

حوزه علمیه قم

رئیس مجلس: 
قادریم سقف تجاری ایران و ازبکستان را به بیش از دو میلیارد دالر برسانیم

آرمان ملی: رئیس مجلس شورای اسالمی 
اظهار داشت: ما قادریم در یکی دو سال آینده 
سقف تجارت خود با ازبکستان را به بیش از دو 
میلیارد دالر برسانیم و این هدفگذاری ما است. 
محمدباقر قالیباف پس از بازگشت از سفر سه روزه 
به ازبکستان، در توضیح مهم ترین محورها و مباحث 
مطرح شده در این سفر گفت: این سفر به دعوت 
رسمی رئیس مجلس قانونگذاری کشور جمهوری 
ازبکستان انجام شد. در مدت این سفر فرصتی برای 
مالقات با رؤسای مجالس قانونگذاری و سنا فراهم 
شد و مالقات طوالنی با رئیس جمهور ازبکستان 
صورت گرفت. وی با اشاره به نشست با بازرگانان 
و تولیدکنندگان ایرانی مقیم ازبکستان، افزود: در 
جلسه با تجار ایرانی صحبت های آنها شنیده شد 
و در جریان مسائل و مشکالت و خواسته های آنها 
قرار گرفتیم؛ سپس جلسه ای در محل مجلس 
قانونگذاری برگزار شد و امور مربوط به مسائل 
اجتماعی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی و سیاسی 
مطرح شد و گسترش روابط پارلمانی دو کشور 
مد نظر قرار گرفت. رئیس مجلس با اشاره به نقش 
ازبکستان در آسیای میانه، بیان کرد: ازبکستان 
در آسیای میانه از نقش ویژه ای برخوردار و دارای 

ظرفیت های اقتصادی باالیی است، به طوری که 
رشد اقتصادی اش ۷. 5 درصد است. ارتباط ما با 
ازبکستان به معنای اثرگذاری در حوزه آسیای میانه 
است. قالیباف با بیان اینکه »از نظر فرهنگی ارتباط 
عمیق بین ایران و ازبکستان است«، اظهار کرد: 
ازبکستان دسترسی به آب های آزاد ندارد و می تواند 
ارتباط خوبی با جمهوری اسالمی به دلیل دسترسی 
به دریای عمان و خلیج فارس از طریق بنادر چابهار و 
شهید باهنر داشته باشد. ایران و ازبکستان می توانند 
از ظرفیت های خود برای کشور و ملت خود استفاده 
کنند. وی همچنین اذعان کرد که توافقات خوبی با 
رؤسای مجالس سنا و قانونگذاری و رئیس جمهور 
ازبکستان حاصل شده و در حوزه مسائل اقتصادی و 
تجاری و مباحث مربوط به ویزا برای تجار و رانندگان 
ترانزیتی و گردشگران قول هایی داده شد تا در زمان 
حضور رئیس جمهوری اسالمی ایران در شهریور 
برای حضور در اجالس شانگهای، این موضوع حل و 
فصل شود. رئیس قوه مقننه ابراز داشت: در حاشیه 
این اجالس نشست دوجانبه ای برگزار خواهد شد و 
ان شاءا... قراردادهای دوجانبه ای به امضا می رسد. 
هدفگذاری این است که حجم مبادالت فعلی ما از 
5۰۰ میلیون دالر به بیش از دو میلیارد دالر برسد و 

همچنین روابط اقتصادی گسترش یابد. محمد باقر 
قالیباف با اشاره به سفرش به سمرقند و بخارا نیز 
بیان داشت: ایران و ازبکستان ظرفیت های فرهنگی 
زیادی دارند. تعامل دو کشور و گسترش روابط در 
حوزه فرهنگی و مسائل مذهبی و دینی بسیار موثر 
است. در ازبکستان در سال های اخیر با اصالحات 
رخ داده توسط رئیس جمهور این کشور، فرصت های 
خوبی به وجود آمده که باید از آن برای افزایش 
تعامالت فرهنگی و تجاری استفاده کرد. قادریم در 
یکی دو سال آینده سقف تجاری خود با ازبکستان 
را به بیش از دو میلیارد دالر برسانیم. رئیس مجلس 
همچنین تصریح کرد: در مسائل امنیتی، موضوع 
افغانستان مطرح شد و صحبت های جدی برای 
هماهنگی کشورهای همسایه بیان شد. حرکت ما 
باید به سمت تشکیل دولت فراگیر در افغانستان 
باشد. در آینده نزدیک نشستی در تاشکند با حضور 
کشورهای همسایه و چندجانبه و برخی از نهادهای 
سیاسی برگزار خواهد شد. وی سفر به ازبکستان را 
موفقیت آمیز و تاثیرگذار خواند و تاکید کرد: مطمئن 
هستیم گشایش هایی برای مردم و تجار به خصوص 
در کریدور شمال به جنوب به وجود آمد. از میزبانی 

خوب دولت ازبکستان هم تشکر می کنیم. 

اعتماد عمومی وقتی  آسیب ببیند و روند امور نیز به 
نحوی پیش رود که این اعتماد  کمرنگ شود طوری 
نخواهد بود که به راحتی احیا شده و بازگردد. چرا که اعتماد 
خریدنی نیست که بخواهند به هر نحوی آن را بازگردانند. 
البته اینکه اعتماد طی برخی سال ها کاهش یافته شده 
مشخصا به دالیل مشخصی بوده که مهم ترین آن را می توان 
در عملکرد  برخی مسئوالن و بازخورد آن در جامعه 
دید. نارضایتی موجود در جامعه به جهت وضع معیشتی 
مردم نشان دهنده همین امر است که برخی عملکردها و 
تصمیم گیری ها باعث شده تا امروز شاهد چنین شرایطی 
باشیم .اعتماد نیز باز نمی گردد مگر اینکه سال ها دولت ها با 
دقت عمل  و بر اساس علم، عدالت، انصاف پیش بروند و واقعا 
مردم ببینند که اتفاقات مثبتی در جهت ایجاد رضایت در 
جامعه در حال رخ دادن است تا کم کم اعتماد  لطمه دیده 
ترمیم  شود. برای اینکه بی اعتمادی با دیدن عملکردهای 
ناموفق و عدم تحقق وعده های داده شده توسط دولت ها 
ایجاد شده است. البته نکته مهمی که باید بسیار به آن توجه 
کرد این است که اعتماد عمومی با  وعده های بدون عمل 
باز نمی گردد. با این حال من معتقدم که این اعتماد قابل 
بازیابی و بازگشت خواهد بود در صورتی که نوعی صداقت، 
انصاف و عدالت در همه رفتارها و عملکردها به خصوص در 
گفتار برای مردم ثابت شود. هر چند که بازگشت اعتماد 
عمومی نیز به آسانی نیست و نیازمند برنامه ریزی صحیح 
و هدفمند است که با صبر و حوصله انجام شود که مردم 
واقعا نسبت به تغییر در رفتارها و عملکردها اطمینان پیدا 
کنند. از سوی دیگر امروز برای برون رفت از این شرایط و 
حل مشکالت کشور نیازمند یک خردجمعی، همدلی و 
همگرایی همه نیروهای دلسوز کشور هستیم که لزوم آن 
در میان مسئوالن بیشتر احساس می شود. برای اینکه یکی 
از اساسی ترین عنصر موثر در بازگشت اعتماد عمومی این 
است که از افراد باسوادتر، با تجربه تر، متخصص تر، توانمندتر 
و خبره استفاده شود و آنهایی که درست تر عمل می کنند 
عملکردشان در جامعه اطالع رسانی شود و پشتیبانی الزم 
از آنها صورت پذیرد و آنهایی که کارکرد نه چندان مطلوبی 
دارند و نمی توانند آنطور که باید عمل کنند نیز معرفی 
شوند و از کار کنار گذاشته شوند. چرا که هیچ چیزی مقدم 
بر منافع ملت و کشور نیست. مردم نیز تاکنون در مقاطع 

مختلف این تجربه ها را کسب کرده اند. 

تولید ثروت و تعامالت بین المللی دوبال پرواز و اوج گیری 
کشور است، متأسفانه فرصت های بسیاری از دست رفته است ، 
اما با بهادادن به منافع  ملی و عقالنیت و دوراندیشی بیشتر 
خواهیم توانست از همین فرصت های اندک بهره های فراوانی 
را با تعامل با دنیا و جلوگیری از بار شدن هزینه های نامناسب 
بر دوش ملت جلوگیری کنیم. همه قدرت نظام جمهوری 
اسالمی در حمایت مردم از آن نهفته است و کم  توجهی به رفع 
تحریم ظالمانه و عدم افزایش ثروت ملی و در نهایت ارتقای 
کیفیت زندگی ، می تواند به  ناامیدی مردم  بینجامد ، فلذا 
بایستی صاحب منصبان اذهان خود را متحول نمایند و آفتاب 
عدالت و عقالنیت در این سرزمین بیش از پیش بتابد و صورت 
دیگری از تغییر بنیادی در اندیشه ها و بینش های  مسئوالن  
در مواجهه با جهانیان و همسایگان رخ نماید، چرا که در 
فرهنگ اسالمی به ما آموخته اند اساسی ترین و مبرم ترین نیاز 
هر قوم و ملت سه چیز است: امنیت، عدالت و فراوانی. چکیده 
ضرورت های امروز ما در چهار اصل: اعتماد متقابل باداخل و 
خارج، امنیت عمومی و همه جانبه، امید به زندگی و آینده داری 
و معاش مادی متوازن همگان خالصه می شود.  بایستی 
سرمایه اجتماعی نظام تقویت گردد. همه ایرانیان از اینکه 
درآمد سرانه مردم کاهش یافته و تورم و گرانی  افزایش یافته 
است، ناراحت هستند و نمی توان بیش از این شاهد ناراحتی 
مردم بود، راه نجات کشور را عبور از این وضعیت با مشارکت 
موثر مردم و نیز تعامالت بین المللی در ریسک و توانمندی و 
شجاعت مسئولین باید جست وجو کرد. با توجه به مشترکات 
فرهنگی و جغرافیایی بین جمهوری اسالمی ایران و کشورهای 
پیرامون، الزم است بهره برداری از منابع مشترک نظیر منابع 
آب، نفت، گاز و ذخایر دریایی بین ایران و کشورهای همجوار 
در اولویت قرار گیرد. دستگاه سیاست خارجی کشور، با اتخاذ 
دیپلماسی فعال، دوجانبه، چندجانبه و بین المللی و ارتباط 
مستمر و نزدیک با کشور های جهان، از دگردیسی های سریع 
و بی امان تغییرات اجتماعی و سیاسی اخیر در جهان، نهایت 

بهره برداری را به عمل آورد. 

ویــــــژه
تهران شریک قابل اعتماد مسکو است

معاون وزیر خارجه روسیه با بیان اینکه ایران شریکی قابل 
اعتماد برای روسیه محسوب می شود عنوان کرد که مسکو به 
دنبال افزایش همکاری ها با ایران دربرابر فشارهای خارجی 
است. میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه روز 
پنج شنبه گفت: ما ایران را شریکی قابل اعتماد و کشوری 
هم فکر در بستر تغییرات جهانی مرتبط با تشکیل نظم جهانی 
چند قطبی و تالش جمعی غرب برای مقاومت در برابر این روند 
عینی می بینیم. وی در ادامه عنوان کرد که افزایش همکاری ها 
میان تهران و مسکو می تواند بهترین پاسخ در برابر چالش های 

اعمالی از سوی غرب باشد. 

آرمان ملی: رئیس جمهور در بیست وهشتمین 
سفر استانی خود به کرمانشاه در نشست با فعاالن 
اقتصادی، جمع مردم کرمانشاه و شورای اداری این 
استان گفت: رژیم صهیونیستی بداند که نباید در این 
منطقه چشم طمع به هیچ کجا داشته باشد. برقراری 
ارتباط و عادی سازی روابط، به هیچ وجه برای رژیم 
صهیونیستی امنیت ساز نخواهد بود. این پیام را همه 
خبرنگاران به همه جهان مخابره کنند که ایران اسالمی 
امروز از همه زمان ها قوی تر و آمریکا از همیشه ضعیف تر 
است. وی بیان کرد: ارتقای کارآمدی و افزایش اعتماد و 
امید مردم به نظام مهم ترین ماموریت ما است و نباید در 

این زمینه با کسی رودربایستی داشته باشیم. 
اهم اظهارات آیت ا... سید ابراهیم رئیسی از 

این قرار است: 
  استقالل و عزت کشور در گرو توجه به تولید است. 
اقتصاد دولتی، اقتصاد تعاونی و اقتصاد بخش خصوصی 
باید در کنار یکدیگر فعال باشند، اما امروز سهم اقتصاد 
دولتی بسیار زیاد است، لذا تالش خواهیم کرد دولت 
را از تصدی گری در اقتصاد خارج و از بخش خصوصی 
حمایت کنیم. توانمندسازی بخش خصوصی یک 
ضرورت است و دولت باید از اقتصاد بخش خصوصی 
حمایت کند. معنای مردمی سازی دولت، واگذاری کار 
تولید به بخش خصوصی و میدان دادن به بخش تعاونی 
است. تسهیالت و حمایت های حقوقی باید در اختیار 
تولیدکننده فعال قرار گیرد. باید به طرفی حرکت کنیم 
که اقتصاد و تولید برای تولیدکننده قابل پیش بینی 
باشد. همه باید تالش کنند تورم کنترل شود و باید 
از هر بی انضباطی اقتصادی که موجب تورم می شود، 
جلوگیری شود. در 6 ماهه دوم سال ۱۴۰۰ که کار دولت 
را شروع کردیم، تالش شد از اقدامات تورم زا جلوگیری 
کنیم، لذا از بانک مرکزی استقراض نکردیم، پایه پولی 
را افزایش ندادیم و سعی کردیم چاپ پول صورت نگیرد. 
*از مجلس خواستیم که اجازه دهند، به برخی 
اقدامات و قوانین الیحه بودجه که تورم زا است، عمل 
نکنیم و در مورد آنها تجدیدنظر شود. به طور مثال 
گفتیم اگر حقوق گمرکی با ارز نیمایی محاسبه 
شود، طبیعتاً هزینه گمرکی باالیی به واردکننده 
تحمیل می شود و آثار تورم زا در اقتصاد ایجاد می کند. 
از رسانه ها این حرف بنده را که گفتم انجام برخی 
از اقدامات را برای سال آینده می گذاریم، درست 
منعکس نکردند یا درست متوجه نشدند و گفتند قرار 
است برخی کاالها را گران کنند که این موضوع حرف 
بنده نبود، بلکه مفهوم سخن بنده این بود که بعضی از 
اقداماتی را که به موجب قانون باید آنها را اجرا کنیم 
و اجرای آنها موجب تورم می شود، انجام ندهیم. رشد 
اقتصادی در گرو مهار تورم است. اگر تورم مهار شود، با 
افزایش سرمایه گذاری و بهره وری شاهد رشد اقتصادی 
خواهیم بود. اعتماد به نفس، توجه به داشته های کشور 
و نیروی خالق کارآمد، زمینه های خوبی برای رشد 

اقتصادی کشور در راستای سرمایه گذاری و افزایش 
بهره وری هستند. 

  باید برای راه اندازی صنایع نیمه تعطیل و تعطیل 
تالش شود. دولت مردمی به دنبال کلنگ زنی طرح های 
جدید نیست، بلکه تالش می کنیم مشکل واحدها و 
طرح های معطل حل شود و به چرخه تولید بازگردند. 
توجه به دو حوزه پتروپاالیشگاه ها و دانش بنیان ها از 
مهم ترین برنامه های دولت است، کار دانش بنیان یعنی 
دانایی به توانایی تبدیل شود و این موضوع با جدیت در 
عرصه فعالیت پتروپاالیشگاه ها دنبال می شود. راه حل 
این مشکل فعال کردن بازارچه های مرزی است. 
مرزهای ما فرصت های ما هستند و باید از آنها نهایت 
استفاده را بکنیم. یکی از فرصت ها تبدیل مرز به محل 

تبادالت تجاری است. 
* برای کنترل تورم که مردم، دولت و همه مسئوالن 
را رنج می دهد، گام هایی برداشته شده و ان شاء ا... با قوت 
دنبال خواهد شد. نرخ رشد نقدینگی به کمترین حد 
خود در ۱6 ماه اخیر رسیده است، اظهار کرد: روند خلق 
پول بانک ها کاهشی شده و اینها همه نشانه های آن 
است که عالوه بر اصالح برخی از ساختارهای نادرست 
اقتصادی، گام هایی در جهت توسعه زیرساخت ها در 
حال برداشته شدن است که ان شاءا... آثارش در زندگی 
مردم آشکار خواهد شد. همراهی شما مردم با دولت به 
کارهای بزرگی منتج می شود که دوستان را امیدوار و 
دشمنان را ناامید می کند. متأسفانه برخی از کشورهای 
منطقه در حال ترانزیت ناامنی و تروریسم از غرب و 
ایاالت متحده به منطقه هستند، اجازه دهید در جمع 
مردم غیور و مقاوم کرمانشاه به آمریکایی ها و متحدان 
آنها در منطقه بگویم که ملت بزرگ ایران هیچگونه 
ناامنی و بحران را در منطقه نمی پذیرد و هرگونه خطایی 
در این منطقه با پاسخ سخت و پشیمان کننده ای مواجه 

خواهد شد. 
  آمریکایی ها و متحدان منطقه ای اش بدانند 
که ملت های مسلمان منطقه از روابط تحقیرآمیز 
دولت های خود با آمریکایی ها که موجب غارت منابع 
آنها می شود، سخت بیزارند. قدرت نظامی، توانایی ها 
و اقتدار ایران در منطقه را امنیت ساز است؛ دخالت 
بیگانگان و آمریکایی ها در منطقه جز ایجاد بحران و 
ناامنی نتیجه دیگری ندارد. رژیم صهیونیستی بداند 
که نباید در این منطقه چشم طمع به هیچ کجا داشته 
باشد. برقراری ارتباط و عادی سازی روابط، به هیچ وجه 
برای رژیم صهیونیستی امنیت ساز نخواهد بود. این پیام 
را همه خبرنگاران به همه جهان مخابره کنند که ایران 
اسالمی امروز از همه زمان ها قوی تر و آمریکا از همیشه 
ضعیف تر است. شما ما را با تحریم ها و تهدیدها آزمودید، 

چرا امِر تجربه شده را دوباره می آزمایید؟
* اعتماد مردم را سرمایه ای بزرگ می دانیم که برای 
دولت مردمی مسئولیت آفرین است، هم دولتمردان و 
همه کسانی که به نام دولت مردمی کار می کنند، با 

توجه به این مسئولیت باید در جای جای کشور بدون 
هیچ حاشیه ای، به شکل انقالبی به مردم انقالبی خدمت 
کنند. اگر مدیری یا کارشناسی در هر اداره و سازمانی 
روحیه تحول خواهی، انقالبی، مردم داری و والیی ندارد و 
دغدغه او دغدغه مردم نیست، حتما باید به حاشیه رانده 
شود. نه اینکه از اداره اخراج شود، اما حتما نباید مدیر و 
در مصدر تصمیم گیری باشد؛ این انتظار مردم از دولت 
خدمتگزار انقالبی است. اعتماد مردم به دولت برای آن 
بوده که از این دولت انتظار کار انقالبی، سریع و دقیق 
و گره گشایی از مشکالت زندگی خود دارند، اگر کسی 
تحول خواه نیست، کار امروز را به فردا موکول می کند، با 
روابط ناسالم، رشوه و پارتی بازی می خواهد مسائل را از 
مسیر خود خارج کند، نباید در این دولت تحمل شود. 

  با ظرفیت های موجود هیچ مشکلی در این کشور 
غیر قابل رفع نیست اما باید مسائل را با تدبیر و رویکرد 
علمی تا حصول نتیجه دنبال کرد. امروز اراده دولت 
به حداقل رساندن مشکالت مردم است، برای حل 
مشکالت وجود ظرفیت ها و تخصیص اعتبارات اهمیت 
دارد، اما مهمتر از آنها نقش مدیران در انجام طرح ها و 
پیگیری کارهاست. اجرای مصوبات سفرهای استانی 
باعث امیدواری مردم می شود و اگر در اجرای این 
مصوبات تعلل شود، مردم ناامید خواهند شد. امروز 
امیدآفرینی مهم ترین اولویت جمهوری اسالمی ایران 
است، امروز دشمن از راه های مختلف به دنبال مایوس 
کردن ملت است و در مقابل ما تالش داریم با ساختن و 
آبادانی مردم را به نظام امیدوار نگاه داریم. امروز عالوه بر 
نیروهای مسلح مقتدر، تولیدکنندگان و فناوران کشور 
عقبه راهبردی اقتدار جمهوری اسالمی ایران هستند، 
دشمنان از پیشرفت و اقتدار ایران ناراحت هستند و 
نمی خواهند قدرتمند باشیم. این میدان، عرصه نبرد 
اراده هاست و ما در سنگری ایستاده ایم که باید با کار و 

تالش مضاعف با دشمن مبارزه کنیم. 
  کارآمدی نظام اداری و مهم تر از آن مردم متدین، 
امیدوار و حاضر در صحنه، مهم ترین مولفه قدرت 
و اقتدار جمهوری اسالمی ایران است. هر چه مردم 
امیدوارتر شوند و اعتماد آنان به نظام افزایش یابد و هر 
چه نظام اداری کشور کارآمدتر شود، کشور با شتاب 
بیشتری به سمت تعالی و پیشرفت حرکت خواهد کرد. 
بارها تاکید کرده ام که مسئوالن از نیروهای انقالبی 
کارآمد بهره بگیرند و اگر نیرویی کارآمدی نداشته و 
روحیه تحول خواهی ندارد، نباید در مصدر امور قرار 
گیرد. ارتقای کارآمدی و افزایش اعتماد و امید مردم به 
نظام مهم ترین ماموریت ما است و نباید در این زمینه 
با کسی رودربایستی داشته باشیم. اگر کسی در مسیر 
اجرای کارها مانع تراشی کرده و تاخیر ایجاد می کند، 
اگر دل کار کردن ندارد و در مسیر خدمت خطرپذیر 
نیست، بدون رودربایستی باید کنار گذاشته شود. افراد 
ناکارآمد نباید در مصادر تصمیم گیری و حساس به کار 

گرفته شوند. 

هدف بیانیه مشترک 
بایدن و الپید همه 

کشورهای اسالمی است

سخنگوی وزارت امور خارجه در 
واکنش به بیانیه مشترک رئیس جمهور 
آمریکا و نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
تاکید کرد: هدف از این بیانیه صرفا ایران 
نیست بلکه کشورهای عربی و اسالمی 
باید همواره برتری رژیم صهیونیستی را 
بپذیرند. ناصر کنعانی در حساب کاربری 
خود در صفحه توییتر نوشت: در بیانیه 
مشترک بایدن و الپید، بر تعهد ثابت و 
قاطع آمریکا به حفظ امنیت و برتری 
نظامی اسرائیل تأکید شده است. وی در 
ادامه این توییت تأکید کرد: اشتباه نشود؛ 
هدف صرفا ایران نیست، بلکه کشورهای 
عربی و اسالمی باید همواره برتری رژیم 
سخنگوی  بپذیرند.  را  صهیونیستی 
وزارت امور خارجه یادآور شد: بنابراین 
منبع اصلی تهدید برای منطقه کامال 
روشن است. جو بایدن رئیس جمهوری 
آمریکا و یائیر الپید، نخست وزیر موقت 
رژیم صهیونیستی، بیانیه مشترکی را در 
خصوص وضعیت مشارکت راهبردی امضا 
کردند که بخشی از آن شامل تعهد رسمی 
آمریکا و این رژیم درباره ادعای ضد ایرانی 
همیشگی جلوگیری از دستیابی تهران 
به سالح هسته ای است. در این بیانیه 
آمده یکی از اجزای این تعهد جلوگیری 
از دستیابی ایران به سالح هسته ای برای 

همیشه است. 

رئیس جمهور: 

  افراد ناکارآمد نباید در مصادر حساس باشند
  امروز ایران قوی تر و آمریکا ضعیف تر از همیشه است

  ارتقای کارآمدی و افزایش اعتماد و امید مردم به نظام مهم ترین ماموریت ما است

آمریکا تاوان استفاده از کلمه 
»توسل به زور« را می دهد

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، درپی 
ادعای جوبایدن در استفاده از گزینه 
»توسل به زور« علیه جمهوری اسالمی 
ایران گفت: آنها به خوبی می دانند تاوان 
استفاده از کلمه »»توسل به زور« علیه 
ایران اسالمی را هم خواهند داد، اما خوب 
است وضعیت منطقه و جهان را خوب 
نظاره کنند. یک بار گذشته را مرور کنند 
تا آینده را به درستی تحلیل کنند. سردار 
سرتیپ پاسدار ابوالفضل شکارچی در 
پی ادعای جوبایدن در استفاده از گزینه 
»توسل به زور« علیه جمهوری اسالمی 
ایران گفت: حرف از »توسل به زور« زدن 
ممکن است به دلیل عملیات روانی، 
توهم و خواب آلودگی، دوشیدن بیشتر 
گاوشیرده و غارت بیشتر نفت رایگان، کند 
نمودن روند افول آمریکا، ترمیم هیبت 
پوشالی شکسته شده آمریکا، کند کردن 
روند فروپاشی رژیم غاصب فلسطین 
و قدس شریف، نجات اقتصاد بیمار 
آمریکا با فروش سالح بیشتر در منطقه، 
دلداری و روحیه دادن به رژیم جنایتکار و 
کودک کش صهیونیستی این سگ پاسبان 
آمریکا در منطقه و نمایش نخ نما و حنای 
بی رنگ گزینه زور بادکنکی سینمای 

هالیود برای فریب باشد. 

از ریختن آبروی یکدیگر 
پرهیز کنیم

خطیب موقت نماز جمعه تهران با بیان 
اینکه باید از ریختن آبروی یکدیگر پرهیز 
کنیم، بر این نکته که باید در راستای نشاط 
و پویایی مردم و جامعه حرکت کنیم، 
تاکید کرد.  حجت االسالم کاظم صدیقی 
با بیان اینکه عید غدیر یکی از نمادهای 
وحدت ما است در بخش دیگری از 
صحبت های خود در خطبه اول نماز جمعه 
تصریح کرد: هر کس بر محور اطاعت از 
خداوند حرکت کند و از انجام معصیت و 
گناه پرهیز کند، خداوند متعال بن بست 
را از پیش پای او بر می دارد و گره ها را باز 
می کند در جنگ اقتصادی عالوه بر تالش، 
مساله تقوا نیز مهم است و رعایت تقوا در 
زندگی فردی و اجتماعی از عوامل قطعی 
گشایش در زندگی ماست. خطیب موقت 
نماز جمعه تهران در خطبه دوم نماز جمعه 
با اشاره به اهمیت مساله حجاب و عفاف 
گفت: در این ارتباط در قرآن سوره مبارکه 
نور و احزاب تکلیف بانوان را مشخص کرده 
است و شما مسلمانی را پیدا نمی کنید 
که آشنا با قرآن و منکر وجود حجاب و 

عفاف باشد. 

آرمان ملی: مراسم چهلم مرحوم دعایی برگزار 
شد. مراسم چهلمین روز ارتحال سید محمود دعایی 
در حرم مطهر امام خمینی)ره(، با حضور یادگار امام، 
اعضای بیت امام، خانواده مرحوم دعایی، وزیر ارشاد 
و شخصیت های سیاسی و فرهنگی از جمله اسحاق 
جهانگیری، سیدعباس صالحی، مجید انصاری، 
محمدرضا تابش، محمدعلی ابطحی، حسین مرعشی، 
جواد امام، مصطفی کواکبیان، حسین عالیی و… 
برگزار شد. مرحوم سید محمود دعایی به علت 
انسداد مجرای تنفسی، ۱5خرداد ماه سال جاری در 
بیمارستان آتیه تهران درگذشت. وی هنگام وفات ۸۱ 
سال داشت. حجت االسالم والمسلمین دعایی از سال 
۱۳5۹ به مدت ۴۲ سال سرپرستی روزنامه اطالعات 
را برعهده داشت و در این بین 6 دوره نیز نمایندگی 
مجلس شورای اسالمی را از حوزه تهران برعهده 
داشت. وی در اوایل انقالب اسالمی نیز سفیر ایران در 

عراق بود. سیدمحمود دعایی یکی از همراهان امام)ره( 
در دوران اقامت در شهر نجف بود. 

  دیدار صمیمانه با خانواده مرحوم سید 
محمود دعایی

در حاشیه مراسم چهلمین روز ارتحال مرحوم 
حجت االسالم والمسلمین سید محمود دعایی، 
حجت االسالم والمسلمین سید محمد خاتمی و 
آیت ا... سید حسن خمینی با خانواده مرحوم دعایی 
دیدار و گفت وگویی صمیمانه داشتند. در این دیدار، 
حجت االسالم والمسلمین سید محمد خاتمی گفت: 
»خدا به همه شما و بستگان عزیز صبر بدهد و به همه 
ما! همه ما عزاداریم واقعا. آقای دعایی برای همه ما 
عزیز بود. جای او برای همه ما خالی است و همه 
عزاداریم. واقعا هم فکر نمی کنم حاال حاالها اصال 
جای ایشان که پر نمی شود هیچ، بتوانیم ما خودمان 
را آرام کنیم، }نمی دانم{ در دنیای بدون آقای دعایی 

چگونه باید زندگی کرد! شما هم که نسبتی با آقای 
دعایی دارید انشاا... روحیات آقای دعایی در همه 
شما هست. خداوند ایشان را قرین رحمت کند.« 
آیت ا... سید حسن خمینی هم گفت: »خدا ان شاءا... 
آقای دعایی را قرین رحمت کند؛ ان شاءا... که دعای 
ایشان را از آن دنیا بدرقه حال همه شما و همه ما کند. 
آقای دعایی همیشه از کسانی بودند که به همه لطف و 
محبت داشتند، اما نسبت به آقای خاتمی نوع محبت 
و یک رفاقت خاصی داشتند. ان شاءا... که سایه حاج آقا 
هم مستدام باشد. به هر حال، ان شاءا... بتوانیم همه ما 
داغ را تحمل کنیم. آقای دعایی از کسانی بودند که 
می شود گفت اینقدر که من در این اتاق بوده ام، ایشان 
هم در آن بوده اند! به هر نقطه این اتاق یا موارد دیگر 
در حرم }امام خمینی{ که نگاه می کنیم آقای دعایی 
در آنجا حضور داشتند. خداوند ایشان، مادر و پدرشان 

را رحمت کند.«

مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم دعایی در حرم امام )ره(
  یادگار امام: ان شاءا... بتوانیم این داغ را تحمل کنیم
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 آستین کوتاه آقایان 
موضوع اصلی کشور نیست

آرمان ملی – یاسمین طالقانی: گشت 
ارشاد در زمان فعالیت دولت احمدی نژاد کار 
خود را آغاز کرد و بر اساس قانونی که داشت 
مانع حضور زنان بدحجاب در جامعه می شد اما 
به تدریج برخی رفتارها سبب انتقاد شد و حتی 
احمدی نژاد در صف نخست مخالفان اقدامات 
گشت ارشاد شد. حسن روحانی 5 سال پیش 
در جریان تبلیغات انتخاباتی سال ۹6 در سالن 
۱۲ هزار نفری آزادی با کنایه به رقیب اصلی اش 
گفت: »من اینها را می شناسم.... روی کار بیایند 
در پیاده روها دیوار می کشند و می خواهند همه 
جا را  مردانه زنانه کنند !!« این ویدئو این روزها با 
داغ شدن بحث محدودیت های حجاب دوباره 
در فضای مجازی دست به دست می شود.  برخی 
هم با اظهاراتشان سبب می شوند که گشت 
ارشاد از وظیف اصلی خودش دور شود و البته 
کمی بعد به اصالح اظهاراتشان می پردازند 
مانندسیداحمدخاتمی که ۱۷ تیر گفته بود: 
»تا می گوییم حجاب می گویند به ۴تا تار مو گیر 
ندهید به اختالس و فساد گیر دهید، ما به اندازه 
به آن ها گیر داده ایم و قوه قضائیه هم کارش 
را می کند. دزدی، اختالس و بی حجابی گناه 
است و اتفاقا بسیاری از بی حجاب ها زن و بچه 
همان دزدها هستند. حجاب قانون است و همه 
جای دنیا قانون دارند و با پسوند اجبار خرابش 
نمی کنند و این را بگویم نفس واژه حجاب اجباری 
واژه ای غلط و برای زیر سوال بردن حجاب است. 
بی حجابی در حقیقت ضربه زدن به امنیت روانی 
جامعه است. کسانی که بستر این گناه را فراهم 
می کنند و فراخوان می زنند و آنها که بی حجابی 
را تشویق می کنند و می گویند این گناه کار 
قشنگی است هم در این گناه بی حجابی سهیم 
هستند.« او اظهارات گذشته خود را اصالح کرد 
و پنجشنبه  شب در جمع بانوان فعال فرهنگی 
قشم با بیان اینکه اکثر بی حجاب ها لقمه حساب 
و کتاب شده ندارند، افزود: »هر گناهی حتی 
بی حجابی حرام است و خاستگاه بی حجاب ها 
یا اختالس گران، حقوق های نجومی بگیران، 
یا اهالی معامالت خالف شرعند و بسیاری از 
بی حجاب ها به این خانواده های غیرمتعهد 
بازمی گردند. تکیه گاه حرف من بی حجاب ها 
هستند و گفته ایم اکثر افراد، اما برخی آن را به 
تمام جامعه تعمیم داده و بحث ُشل حجاب ها را 
مطرح کرده اند. صحبت های من در خطبه های 
نمازجمعه تهران تحریف شده بود و روی سخنان 

من در آن روز بی حجاب ها بودند.«
 سکوت معاون فعلی و انتقاد معاون 

قبلی 
نکته قابل تامل، سکوت معاونت زنان وخانواده 
دولت سیزدهم درباره حجاب است. انسیه 
خزعلی ترجیح می دهد به شهرهای مختلف سفر 
کرده و به دور از حواشی برخورد با حجاب زنان 
باشد اما معصومه ابتکار چه زمانی که این سمت 
را داشت و چه پس از آن موضوع نحوه مواجهه با 
حجاب در جامعه ورود پیدا کرده است. ابتکار بر 
این باور است که؛ حجاب و پوشش اسالمی آنقدر 
جذابیت دارد که حتی در برخی کشورهای جهان 
روز به روز به طرفداران آن اضافه می شود، اما 
برخوردهای سلبی و محدودکننده عاملی شده 
تا بخشی از زنان جامعه به تبع برخی فشارها، 
آسیب ببینند. معصومه ابتکار به دیده بان ایران 
گفت: باید بپذیریم که برخوردهای صورت 
گرفته با زنان به بهانه حجاب، هیچ تأثیری 
نداشته است. ابتکار با طرح یک پرسش، گفت: 
آیا مسأله امروز کشور لباس آستین کوتاه آقایان 
است. کشور با مشکالت اقتصادی فراوانی روبه رو 
است که باید برطرف کردن آنها در اولویت قرار 
بگیرد. این زن سیاستمدار با انتقاد از برخی 
اولویت بندی ها، اظهار داشت: به جای اینکه 
تمرکز دولت بر مسائل مهمی همچون حل 
مشکالت اقتصادی مردم، مبارزه با گرانی، مبارزه 
با اختالس، فساد اداری، سوءاستفاده از موقعیت 
و... باشد؛ بر این موضوعات تمرکز شود. وی 
با انتقاد از اعمال رفتاری سلبی بیان داشت: 
باید بپذیریم رفتارهای سلبی خروجی مثبتی 

نداشته است. 
 سخنرانی رهبری درباره منع خشونت 

علیه زنان بازپخش شود 
وی گفت: مقام معظم رهبری دو سخنرانی 
بسیار مهم در شهرهای ارومیه و کرمان در 
سال های ۷5 و ۷6 داشتند که به صراحت در 
برابر خشونت علیه زنان به خصوص در داخل 
خانه و خانواده موضع گرفتند؛ اما نکته تأمل 
برانگیز اینجاست که این سخنان بسیار مهم در 
طی این سالها از طریق رسانه ها و صدا و سیما 
بازنشر و بازپخش نشده است. وی ضمن اشاره 
به سفارش اکید ایشان برای تدوین یک قانون 
محکم در راستای مقابله با خشونت علیه زنان، 
بیان داشت:  حضرت آیت ا... خامنه ای وقتی 
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بودم 
دستور دادند تا قانونی محکم در برابر رفتارهای 
غیردینی، غیراخالقی و غیر انسانی در قبال 
زنان را پیگیری و مقدمات اجرایی شدن آن را 
فراهم کنم. پس از پیگیری های مجدانه در دولت 
دوازدهم، قوه قضائیه تحت مدیریت آقای آملی 
الریجانی این موضوع را بیش از یک سال مسکوت 
گذاشت. حتی در یک جلسه با موضوع آسیب های 
اجتماعی، زمانی که بحث نرخ خشونت علیه زنان 
مطرح شد؛ مقام معظم رهبری از من پرسیدند 
که سرنوشت الیحه دولت در این موضوع به کجا 
رسید که گفتم این موضوع بیش از یکسال است 

در قوه قضائیه معطل مانده است. 

آرمان ملی – مطهره شفیعی: در سیاست 
ایران باجناق های سیاسی ولی در دو نقطه 
متقابل  فراوان است که هر کدام متعلق به 
یک جناح هستند و هیچ اشتراک سیاسی با 
هم ندارند که نمونه اخیر آن باجناق مصطفی 
تاجزاده است. پس از بازداشت این فعال سیاسی 
بود که عصمت سادات محتشمی پور، خواهر 
همسر مصطفی تاجزاده فعال اصالح طلب طی 
نامه ای خطاب به رهبر معظم انقالب ضمن 
عذرخواهی بابت صحبت ها و رفتارهای خواهر 
و شوهر خواهرش از آن ها اعالم برائت کرد. در 
این نامه آمده است: اینجانب عصمت سادات 
محتشمی پور خواهر فخرالسادات محتشمی پور 
از اهانت به ساحت مقدس شما و خانواده 
محترمتان که توسط خواهرم انجام شده است، 
عذرخواهی کرده و برائت خود و خانواده را 
از ایشان و رفتار و گفتارش ابراز می نماییم.  
همان طور که حضرتعالی می دانید مرحوم 
پدرم حاج سید محمود محتشمی پور از یاران 
قدیمی حضرت امام خمینی)ره( و فداییان 
انقالب اسالمی و مریدان و مقلدان و دلباختگان 
حضرتعالی بودند و همواره از رفتارهای ناشایست 
خواهرم و همسرش برائت می کردند. خداوند 
بزرگ سایه پرمهرتان را بر سر ما و همه مردم 
ایران و مستضعفان جهان مستدام بدارد.  باجناق 
تاجزاده، محسن رفیقدوست است. البته همسر 
تاجزاده پس از اعالم برائت خواهرش بخش هایی 
از نامه او به ویژه آن قسمت هایی که درباره 

پدرشان بوده، ایراد وارد کرده است. 
 باجناق های معروف دنیای سیاست

از ناطق نوری و آخوندی می توان به عنوان 
باجناق های خبرساز دیگر اشاره کرد. آنها 
دارای خط و مشی سیاسی مشترک هستند اما 
جایگاه هایی که دارند بعضا برای دیگری چالش 
آفرین بوده است. آخوندی چندی پیش گفته 
بود: هیچ وقت اصولگرا نبودم، این برداشت به 

دلیل ارتباط من با آقای ناطق نوری بود که در آن 
طیف طبقه بندی شدم، ولی من همان وقت ها 
هم که در جهادسازندگی و در وزارت کشور 
بودم، هیچ تعلق خاطری به جریان اصولگرایی 
نداشتم. وی درباره ارتباطش با علی اکبر ناطق 
نوری که باجناق او هم هست گفت: رابطه ام با 
باجناق هایم خوب هست و با آقای ناطق نوری 
بعضی   می کنیم.  زیادی  گفت وگوهای  هم 
وقت ها نظراتمان به هم نزدیک است و بعضی 
وقت ها هم نظراتمان یکی نیست، چون یک 
مقداری بحث های روشنفکری در دیدگاه ها و 
رویکردهای من قوی تر است. وزیر سابق دولت 
روحانی درباره رابطه احترام اصالح طلبان به 
شخصیت ناطق نوری هم گفت: در یادداشتی 
که اخیرا راجع به هفتم تیر نوشتم تا حدودی به 
این مباحث اشاره کردم. آن زمان جهادسازندگی 
یک جریان دانشجویی بود که به شدت تحت 
تاثیر جریان چپ و شرایط حاکم بر انقالب بود، 
در واقع جهادسازندگی به هیچ وجه با حزب 

سرسازگاری نداشت. آن زمان آقای ناطق با 
همه دانشجوها سروکله می زد، زندگی می کرد 
و با آن ها خیلی تعامل مثبت داشت. آخوندی 
اضافه کرد: در وزارت کشور هم همین طور بودند، 
یعنی در وزارت کشور هم بسیاری از کسانی که 
وزیر شدند یا به سمت های استانداری و شورای 
شهر رسیدند و االن جزو چهره های اصالح طلب 
معروف هستند، خیلی هایشان آن دوره که من 
معاون سیاسی وزارت کشور بودم، با من همکاری 
می کردند. باجناق دیگر وی سید محمدعلی 
شهیدی است که مدیرکل وزارت خارجه در دوره 
خاتمی و معاون سابق کنسولی، مجلس و امور 
ایرانیان وزارت خارجه در دوره احمدی نژاد بود. 

 باجناق های عجیب 
... عرب سرخی و عباس امیری فرد  فیض ا
دو باجناق خبرساز هستند. اولی از سیاسیون 
باسابقه جریان اصالحات و دیگری یار سابق 
احمدی نژاد! این دو باجناق اگر چه از نظر فکری 
فرسنگ ها با هم فاصله دارند اما سعی کردند تا 

تفاوت ها را به رسمیت بشناسند و از چالش در 
فضای عمومی خودداری کنند. نه به اعالم برائت 
از همدیگر پرداختند و نه سعی در تخریب جریان 
سیاسی منتسب به باجناقشان کردند. صادق 
محصولی و علی اکبر والیتی هم باجناق بودند! 
ظاهرا رابطه خوبی با هم داشتند و مشکلی در 

تفاوت دیدگاه سیاسی آنها وجود نداشت. 
شیفته  باجناق  دو  سرنوشــــت   

احمدی نژاد
اکبر جباری وغالمحسین الهام که در دوره ای 
هر دو شیفته احمدی نژاد بودند هم باجناق 
هستند. آذر ۹۲ ایسنا نوشت: اکبر جباری باجناق 
غالمحسین الهام به دلیل افترا به نظام در خصوص 
مسائل هسته ای، بازداشت شد.  سال ۹۳ هم شفاف 
نوشت: اکبر جباری داماد علی دوانی و باجناق 
غالمحسین الهام که از نزدیکان و همفکران 
محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی به 
شمار می آید، در فیسبوک اش مدعی شد که من 
اشتباهی به عنوان احمدی نژادی شناخته شده ام.  
ظاهرا این دو باجناق به هدف خود نرسیدند و پس 

از مدتی از احمدی  نژاد دور شدند. 
 پسر باجناق بی نصیب نماند

البته موضوع به باجناق ها ختم نمی شود و 
بعضی اوقات پسر باجناق هم به ایفای نقش 
می پردازد. مانند پسر باجناق حدادعادل هم 
خبرساز است. اول دی ۹۷ غالمعلی حداد عادل 
در پاسخ به سوالی در خصوص مدیر شبکه سوم 
سیما، گفت: »علی فروغی« رئیس شبکه سوم 
سیما از قوم و خویشی بنده استفاده نکرده و من 
دخالتی در انتخاب او نداشته ام. پسر باجناقم 
رئیس شبکه سوم سیماست، وی قبل از آنکه 
به این سمت برسد چند سال رئیس بسیج صدا 
و سیما بوده است، »به صراحت عرض می کنم نه 
روح بنده از اینکه وی رئیس بسیج شده، باخبر 
بوده و نه من مطلقا اطالع داشتم که می خواهند 

او را رئیس شبکه سوم کنند. «

حسن هانی زاده در گفت وگو با »آرمان ملی«: 
تشکیل ناتوی عبری عربی شکست 

خورده است
 بایدن برای تحکیم قدرت بن سلمان به 

عربستان می رود
آرمان ملی- علیرضا پورحسین: در سالیان 
اخیر روابط تهران و قاهره همواره پر از فراز و فرود بوده 
و دو کشور اغلب مناسبات درخور توجهی با یکدیگر 
نداشته       اند. وزیرخارجه ایران در روزهای اخیر با اشاره 
به اینکه تاکنون مذاکره مستقیمی با طرف مصری 
نداشته       است، تاکید کرد که مصر کشور مهمی در 
جهان اسالم است و توسعه روابط بین تهران و قاهره به 
نفع دو ملت است. همچنین منابع دیپلماتیک مصری 
اعالم کردند که در سایه تحرکات منطقه       ای اخیر و 
در آستانه سفر جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا 
به منطقه در  ماه جاری، پیشرفت      های جدیدی در 
روابط ایران و مصر به  وجود آمده است. در همین راستا 
به نظر می رسد که در سفر اخیر عبدالفتاح سیسی، 
رئیس جمهوری مصر به عمان در اوایل هفته گذشته 
دیداری میان مسئوالن بلندپایه ایرانی و مصری انجام 
شد و با هماهنگی       های کشور عمان یک شخصیت 
عالی  رتبه مصری که همراه سیسی بود در این دیدار 
حضور یافت. در راستای بررسی روند مذاکرات ایران 
با کشورهای مصر و اردن، »آرمان ملی« گفت وگویی 
با حسن هانی زاده، سفیر پیشین ایران در لبنان داشته 

است که در ادامه می خوانید: 
 مذاکرات ایران با مصر و اردن با چه اهدافی در 

دستور کار قرار گرفته است؟
مذاکراتی که میان ایران با مصر و اردن شکل گرفته 
است با وساطت عراق آغاز شده و عراق در این میان 
سعی می کند تا نقش آفرینی مهمی داشته باشد. این 
تالش ها از سوی قطر، عراق و عمان نشان می دهد که دو 
جبهه ایجاد شده است تا آینده منطقه را به شکل های 
مختلفی رقم زنند که این تالش ها در تضاد با یکدیگر 
هستند. قطر، عمان و عراق تالش می کنند تا تنش زدایی 
در منطقه شکل گیرد و روابط سایر کشورهای منطقه 
با ایران بهبود یابد اما برخی نیز در این منطقه از این 
روند حمایت نمی کنند و تالش می کنند تا ناتوی عبری 
عربی علیه ایران شکل دهند. این دو جریان امروز در 
عرصه سیاسی مقابل یکدیگر قرار گرفته اند. اسرائیل به 
هیچ وجه عالقه ندارد تا رابطه کشورهای عربی با ایران 
بهبود یابد و تمام تالش خود را می کند تا ناتوی عبری و 
عربی را علیه ایران شکل دهد. همزمان با سفر جو بایدن 
اسرائیل می خواهد این طرح را آغاز کند تا یک مجموعه 
نظامی مشترک علیه ایران در منطقه داشته باشد. آن ها 
به دنبال تنش زایی علیه ایران هستند. عراق، مصر و 
اردن امروز به این نتیجه رسیده اند که شکل گیری 
ناتوی عربی علیه ایران منجر به گسترش ناامنی در 
منطقه می شود و به همین علت مذاکراتی را با ایران آغاز 
کرده اند تا از مسیرهای دیگر تنش زدایی صورت گیرد. 
 بهبود روابط ایران با کشورهای عربی نظیر 

مصر و اردن به مولفه های خاصی بستگی دارد؟
مشخصا در سال های اخیر دولت مصر به دنبال 
نقشی فرادستی در تحوالت منطقه  ای است. البته باید 
به این موضوع نیز توجه داشت که مصر بدون چراغ سبز 
عربستان و آمریکا نمی  تواند اقدام به فعالیت مشخصی 
در جهت کاهش تنش و بهبود روابط با ایران کند و در 
همین چارچوب باید گفت اگر مساله برجام بین ایران 
و آمریکا حل شود و روابط بین تهران و ریاض نیز برقرار 
شود مصر نیز در شرایط بهتری می  تواند اقدام به بهبود 
مناسبات با تهران کند. آنها می دانند ایجاد بی ثباتی در 
منطقه به نفع کشورهای فرامنطقه ای است و شاید در 
این میان مصر، اردن و عراق بیش ترین ضرر را متحمل 
شوند. اردن به رغم اختالفاتی که با ایران دارد این مساله 
را مطرح کرده است که در همکاری با ایران می توان به 
نقاط خوبی رسید و دستاوردهای بهتری برای منطقه 
رقم زد. اردن صریحا اعالم کرده است که شکل گیری 
مجموعه نظامی در منطقه علیه ایران نمی تواند نتایج 

خوبی داشته باشد و از آن حمایت نخواهد کرد. 
 بنابراین شکل گیری ناتوی عبری عربی با 

شکست مواجه شده است؟
عالوه بر اردن، مصر و عراق نیز مشخصا به ناتوی 
عبری عربی نخواهند پیوست و با این مجموعه مخالف 
هستند. عراق می داند که شکل گیری گروهی نظامی 
علیه ایران یک بحران بزرگ خواهد بود و به همین علت 
تالش خود را دوچندان کرده تا روابط ایران با کشورهای 
عربی را بهبود بخشد. سفر جو بایدن به منطقه بعید به 
نظر می رسد بر این مساله تاثیر بگذارد و سفر بایدن 
بیشتر برای مشروعیت بخشیدن به محمد بن سلمان 
است تا هم جایگاه سیاسی او تحکیم شود و هم غرب 
به انرژی مورد نیاز خود دست پیدا کند. هدف اصلی 
بایدن از سفر به منطقه آینده کشور عربستان است و 
در این خصوص رایزنی خواهد شد و شکل گیری ناتوی 
عبری عربی به علت مخالفت برخی کشورهای عربی به 
حاشیه رانده شده است. بایدن تغییر سیاست داده است 
و می خواهد در ادامه از بن سلمان در عرصه سیاسی 
حمایت کند. از سوی دیگر اسرائیل با یک بحران 
سیاسی مواجه شده و بایدن می خواهد اسرائیل را از این 
بحران نجات دهد. بایدن بعید به نظر می رسد بخواهد 
به سمتی حرکت کند که تامین انرژی جهان با مشکل 
مواجه شود. پیش  بینی آمریکا و برخی قدرت  های 
غربی این است که در سال ۲۰۲۲ تحوالتی در عربستان 
رخ خواهد داد و این تحوالت موجب می  شود که بن 

سلمان خود را به عنوان حاکم مطلق و 
پادشاه عربستان معرفی کند. سفر بن 
سلمان به اردن و مصر حاکی از این 
است که تحرکاتش برای به قدرت 
رسیدن کامال جدی است ضمن اینکه 

کشورهای عربی منطقه نیز 
این آمادگی را دارند که بن 
سلمان را به عنوان پادشاه 

عربستان بپذیرند. 

  
 یکدستی در 
راستای حل 

مشکالت باشد

 مردم از 
 اصالح طلبان 

بدشان نمی آید

  
 مجلس دنبال 

 محدودیت فضای 
مجازی نیست

 صیانت از فضای مجازی از داغ ترین موضوعاتی است که 
مجلس یازدهم به روی میز آورد و به خاطر مخالفت های 
زیادی که شد، موفقیتی در تصویب آن نداشته است. رئیس 
کمیسیون فرهنگی مجلس عصر پنجشنبه در همایش ارائه 
مطالبات فرهنگی و اجتماعی جوانان گلستانی، اظهار کرد: 
موضوع فضای مجازی در مجلس باید دو ماهه به نتیجه 
می رسید ولی برخی دالیل دو سال مانع از آن شده است. 
حجت االسالم مرتضی آقاتهرانی با بیان اینکه ما هم مانند 
مردم برای فرزندان و نوه هایم در فضای مجازی دغدغه دارم، 
افزود: مجلس دنبال محدودیت فضای مجازی و صفحات 
اجتماعی نیست بلکه هدف اصلی، مدیریت و صیانت از مردم 
به خصوص جوانان است. ما باید خواسته های مردم را محقق 

کنیم. 

جریان اصالحات انگار در موقعیتی خطیرتر از قبل قرار 
دارد. عدم اقبال عمومی و ریزش سرمایه اجتماعی کم بود، 
بی میلی برخی به ورود این جریان در عرصه های تصمیم گیری و 
تصمیم سازی نیز نمایان تر از قبل شده است. در چنین شرایطی 
باید این سوال را مطرح کرد که آیا اصالح طلبان به آخر خط 
رسیده اند؟ یا قادر هستند که هم مردم و هم مسئوالن را متقاعد 
کنند که می توانند نقش موثری در اداره کشور داشته باشند؟ 
فعال سیاسی اصالح طلب از جمله چهره هایی است که احیای 
اصالح طلبی را مقدور می داند. ناصر قوامی گفت: »اصالح طلبان 
ایده اصالحات در حوزه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و 
اجتماعی را دارند. مشکل اما آنجاست که متأسفانه توان اصالحات 
را ندارند.« ناصر قوامی افزود: مردم از اصالح طلبان بدشان نمی آید 

اما می گویند که شما توان ندارید و درست هم می گویند. 

اصالح طلبان وظیفه خود می دانند که به دولت کمک 
کنند. یک فعال سیاسی اصالح طلب در این راستا گفت: 
وظیفه اصلی قوه مجریه صرف نظر از اینکه چه فردی با چه 
پشتوانه ، چه طرز تفکر و چه گرایش سیاسی در رأس آن 
قرار داشته باشد باید اداره امور کشور به نحوی که حداکثر 
رضایت شهروندان حاصل گردد. حسن رسولی یادآور شد: 
امروز برای بار دوم پس از سال ۸۴ و دوره آقای احمدی نژاد 
شاهدیم هر ۳ قوه کشور از حیث جهت گیری و نوع نگاه 
به مسائل جامعه به صورت یکسان و متحد فکر می کنند 
و دارای اشتراک نظر نسبتا یکسان و همه جانبه هستند 
و به اصطالح ما از قدرت یکدست برخوردار هستیم. این 
حاکمیت یکدست تصمیمات را به نحوی اتخاذ کند که 

مشکالت را رفع کند. 

آرمان ملی-  حمید شجاعی: همه دولت ها فارغ از اینکه بر 
آمده از کدام جریان و جناح سیاسی باشند همواره با شعارهایی 
جامعه پسند و مطلوب مردم، روی کار می آیند. شعارهایی در 
حوزه های مختلف که در مقاطع گوناگون رنگ و بوی متفاوتی به 
خود می گیرند. برخی دولت ها شعارهای اقتصادی مطرح می کنند 
و بهبود معیشت مردم، ایجاد رفاه و حل مشکالت اقتصادی را وعده 
می دهند. عده ای با طرح شعارهای سیاسی و مدنی روی کار می آیند 
و دسته ای نیز با نوع دیگری از شعارها کار خود را آغار می کنند. اما 
همه این دولت ها در یک چیز مشترکند که آن تالش برای حل 
مشکالت مردم است. این امر خطیر نیز با اظهارنظر و دستور، حل 
و فصل نمی شود و باید از همه نیروهای متخصص و نخبگان در 
حوزه های مختلف استفاده کرد تا بتوان بر این مشکالت فائق آمد. در 
شرایط حاضر نیز به نظر می رسد که راهی جز استفاده از خردجمعی 
نخبگان و متخصصان برای حل مشکالت وجود ندارد و دولت نیز 
برای حل مشکالتی که با آن مواجه است باید به این مساله تن دهد. 
حال اینکه دولت تا چه اندازه در این مسیر حرکت خواهد کرد باید 

منتظر ماند و عملکرد دولت را در طی زمان دید. 
 استفاده از همه نیروها 

بسیاری از بزرگان و دلسوزان کشور و نظام همواره و در مقاطع 
مختلف به لزوم وحدت و همدلی در جامعه تاکید داشته و دارند و 
معتقدند که با این رویکرد بهتر و بیشتر می توان در راه حل مشکالت 
کشور در عرصه های داخلی و خارجی گام برداشت. اما این مهم نیز 
نیاز به نوعی فهم مشترک از مسائل جامعه و مهم تر از آن رسیدن 
به راه حل  هایی برای حل و فصل آن مشکالت است. چه اینکه شاید 
عده ای باشند که رویکرد دیگر نسبت به حل مسائل کشور داشته 
باشند که رویکردشان با مسئوالن حاضر یکی نباشد اما شرایط 
جامعه حکم می کند که حتی اگر هم قرار است با یک رویکرد 
خاص نسبت به مسائل پیش رفت ابتدا نسبت به شنیدن نظرات 
مختلف و رفتار بر مبنای خردجمعی عمل کرد و پس از آن با یک 
رویکرد و راهکار به حل مسائل پرداخت. حال اینکه بارها در مقاطع 
مختلف دیده ایم که دولت ها همه از تعامل با همه عقاید و تفکرها و 
لزوم استفاده از خردجمعی صحبت کرده اند اما زمانی که به مرحله 

عمل رسیده نگاه و نظر خود را در مسائل مد نظر قرار داده اند.  قدر 
مسلم همه کارشناسان و صاحبنظران و حتی منتقدان در جهت 
اصالح امور و حل مشکالت کشور با کمترین هزینه ها به اظهار 
نظر و عقیده می پردازند و به عبارت دیگر جملگی دغدغه ایران 
را دارند. از همین رو است که با وجود نظرات مختلف و متفاوت اما 
برای حل مشکالت راهکار ها و راه حل هایی را نیز ارائه می دهند. 

چنانکه اخیرا دیدیم جریان اصالحات که در مقام منتقد 
دولت فعلی قرار دارد با ارائه یک برنامه کلی به دولت 
دست یاری خود را برای حل مشکالت و امور کشور به 
سمت دولت دراز کرد. لذا اگر همه باورها بر این باشد که 
همه در راستای رشد و پیشرفت کشور قدم برمی دارند 

و می خواهند با کمک یکدیگر به حل مشکالت بپردازند؛ 
دیگر اختالفات جای خود را به تعامل و همگرایی در 

جهت رشد، پیشرفت و حل هر چه بهتر و 
سریع تر مشکالت کشور می دهد. در این 
راستا به نظر می رسد با توجه به شرایط 
اقتصادی و معیشتی فعلی و برون 
رفت از این شرایط دولت باید از همه 
نیروهای متخصص و متعهد، فارغ از 
گرایش سیاسی دعوت به عمل آورد 
تا با همکاری همه نیروها راهکارهایی 
برای خروج از این شرایط پیدا کرده و 

به اجرا درآورد. 
اقشار  بین  همدلی  لزوم   

مختلف مردم و حاکمیت
رئیس بنیاد امید ایرانیان با هشدار 

نسبت به حاشیه رفتن نخبگان و با بیان 
اینکه نمی توان صحبت از وفاق و همدلی 
کرد اما به دنبال اعمال محدودیت و برخورد 
با فعاالن مدنی، صنفی و سیاسی بود، گفت: 
وقتی نخبگان به حاشیه بروند ضعف در 
مدیریت اجرایی آشکار می شود و هزینه 

ضعف در مدیریت اجرایی را نباید مردم بپردازند. محمدرضا عارف 
در نشست مدیران شعب استانی بنیاد امید ایرانیان که به صورت 
مجازی برگزار شد، بر لزوم تعامل و همکاری با دیگر نهادهای 
مدنی تاکید کرد و گفت: توجه به تاثیر گذاری نهادهای مدنی 
مانند بنیاد امید به عنوان یک نهاد راهبردی در موفقیت هایی 
که در انتخاب های گذشته برای جریان اصالحات به دست آمد 
می تواند به نقش و اثر بخشی نهادهای مدنی در تحوالت 
جامعه پی برد. وی با بیان اینکه به دنبال فراگیر سازی 
فعالیت های بنیاد امید ایرانیان و استفاده از ظرفیت 
همه استان ها هستیم، بر لزوم توجه به موضوع 
آموزش فراگیر نیروی انسانی به ویژه نسل جوان تاکید 
کرد و اظهار داشت: در تالش هستیم با برنامه ریزی 
منسجم به سمت گسترش ابعاد فعالیت و کارکردهای 
بنیاد امید ایرانیان گام برداریم و از 
و  نخبگان  و  ظرفیت نسل جوان 
استعدادهای همه استان ها استفاده 
کنیم. رئیس فراکسیون امید در 
امیدواری  اظهار  دهم  مجلس 
کرد: با ایجاد موازنه در سطوح 
مختلف فعالیت ها بتوانیم هم 
در بعد شناسایی ظرفیت های 
و  آموختگان  دانش  مدیران، 
نهادهای مدنی و هــــم در بعد 
تربیت و آموزش فراگیر گام های 
هدفمندی برداریم. عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام مسئوالن 
کشور را به انجام  ماموریت های خود 
در چارچوب قانون توصیه کرد و ابراز 
داشت: حفظ و تقویت سرمایه های 
کشور و استفاده از همه ظرفیت ها و 
میدان دادن به نخبگان و دلسوزان 

کشور راه ارتقای امنیت ملی است. 

»آرمان ملی« راهکارهای حل مشکالت کشور در حوزه های مختلف را بررسی می کند

استفاده از نخبگان و متخصصان
  محمدرضا عارف:  هزینه ضعف در مدیریت اجرایی را نباید مردم بپردازند

روایت »آرمان ملی« از تعامل چهره های معروفی که با هم باجناق هستند

باجناق ها و سیاست
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آرمان ملــی- المیرا بابایــی:  در چند روز اخیــر تصویر 
اسکناس های هزار و دو هزار تومانی که با امضای عبدالناصر همتی 
رئیس کل سابق بانک مرکزی در فضای مجازی منتشر شده بود و 
در آن همچون تراول چک های 5۰ و ۱۰۰ هزار تومانی صفرها رنگ 
باخته بودند و اعداد پررنگ و درشت خودنمایی می کردند با بازتاب 
گسترده ای همراه بوده است، اگرچه در این میان برخی از رسانه های 
حامی دولت با اســتناد به اینکه طراحی و امضــای این چک ها به 
ریاست همتی بر می گردد سعی در سوءاستفاده های رسانه ای بودند 
اما انتشار و چاپ این اسکناس ها که به زودی در نظام مالی کشور 
توزیع خواهند شد این ذهنیت را ایجاد کرده دولت سیزدهم سعی 
دارد از این طریق کمی از التهابات بازار را کاهش دهد موضوعی که 
به اعتقاد کارشناسان درشــرایطی که کشور با مشکالت اقتصادی 
دست و پنجه نرم می کند حذف صفر از پول ملی نه تنها تاثیری در 
زندگی مردم نخواهد داشــت بلکه سرگردانی آنان را بیش از پیش 
می کند و یا اینکه کاهش صفر نه ثروت ملی را افزایش می دهد و نه 
تورم را کاهش می دهد بلکه بازی با اعداد اســت که مشکل تورم را 
حل نمی کند و اگر به گفتارشان صادق بودند باید تاکنون دست به 

باالبردن ارزش پول ملی می زدند. 
 سرگردانی مردم در حذف ۴ صفر از پول ملی

مهرداد الهوتی کارشناس اقتصادی دراین خصوص گفت: عمال 
این تصمیم اقتصادی تاثیری در زندگی مردم نخواهد گذاشــت و 
ما در شرایط متزلزل تورمی هســتیم و نباید در این شرایط سخت 
چنین تصمیماتی بگیریم. حذف چهار صفر ســرگردانی در مردم 
ایجاد می کند و بی شــک این مســاله به افزایش قیمت ها کمک 
خواهد کرد اجازه بدهید این کار به شــرایط مناسب تری موکول 
شود و در شرایط ســخت اقتصادی نمی توان این اقدام را انجام داد 
و نظر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی هم این است که 
در این شرایط سخت اقتصادی معلوم نیست که حذف چهار صفر 
از پول ملی، اوضاع اقتصادی را بهتر یا بدتر می کند.  اما علی صالح 
آبادی رئیس بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۸ در خصوص حذف صفر 
از پول کلی گفته بود که حذف چهار صفر با توجه به اینکه ایران در 
شرایط تورمی قرار دارد باعث سهولت در معامالت و افزایش ارزش 
پول می شود البته بسیار مهم است که با حذف صفرها به دنبال ایجاد 
ثبات اقتصادی باشیم و حال با گذشت بیش از یک سال از روی کار 
آمدن دولت سیزدهم اسکناس های جدید وارد بازار شده اند و این 
اسکناس ها به میزان زیاد در دوران مدیریت عبدالناصر همتی چاپ 
شده بود.  کامران ندری کارشناس اقتصادی نیز دراین باره گفت: 
حذف صفر از پول ملی هیچ تاثیری بــر روی تورم نمی گذارد و اگر 
می شد بحران تورم را با حذف چهار تا صفر حل کرد شرایط خیلی 
ایده آل می شد و اسکناس های هزار و دو هزار تومانی نیز در اقتصاد ما 
اصال کاربردی ندارند و شخصی از این اسکناس ها استفاده نمی کند. 

 نمایش دولت در حفظ ارزش پول ملی
از ســوی دیگر نادر قاضی پور نیز نماینده مجلس معتقد است: 
دولت به طور نمایشی به دنبال ارزش پول ملی است وآیا دولت قول 
می دهد که تورم را در ۱5 الــی ۲۰ درصد نگه دارد. کاهش صفر نه 

ثروت ملی را افزایش می دهد و نه تــورم را کاهش می دهد. بازی با 
اعداد مشکل تورم را حل نخواهد کرد و اگر دولت به گفتارش صادق 
بود باید تاکنون دست به باالبردن ارزش پول ملی می زد و به عنوان 
یک نماینده عنوان می کنم که سرپای این اقدام ظلم به مردم است.  
تعدادی هم این تصمیم را اقدامی انحرافی برای تغییر مسیر افکار 
عمومی از مطالبات اقتصادی و معیشــتی جامعه می دانند. برخی 
با همین اســتدالل، این تصمیم را اقدامی »پوپولیستی« ارزیابی 
می کنند. از دید این افراد دولت در تالش اســت تا به جامعه بگوید 
من در حال انجام کارهای مهمی هستم که دغدغه شما است، در 
حالی که به ادعای برخی، این اقدام »هیچ تاثیری« بر مسائل اقتصاد 
کالن کشور نخواهد گذاشت.  ســیدفرید موسوی نماینده مجلس 
در توییتی آورد: »حذف بی فایده صفر از پول ملی و دست در جیب 
آیندگان با پاپ اوراق و برداشت از صندوق برای تامین بودجه جاری، 
راهکار برون رفت از شرایط اقتصادی فعلی نیست و صرفا گره های 
موجود را سخت تر می کند. اگر راه حلی برای شرایط فعلی ندارید، 
اوضاع را پیچیده تر نکنید. « یک کارشــناس مسائل اقتصادی هم 
نوشت: »تاثیر حذف چهار صفر از پول ملی و تبدیل ریال به تومان 
بر اقتصاد ایران در حد هیچ است. فقط مردم مدتی گیج می شوند و 
به صورت مقطعی احساسشان نسبت به قیمت ها و درآمدها تعدیل 

می شود. «
 اصالح پولی اقدام روبنایی برای حذف آثار تورم است

نادی قمی کارشناس بازار سرمایه گفت: وقتی که نظام مبادالت 
پولی ناکارآمد می شود و اعداد و ارقام پولی اعتبار خود را نزد عموم 
مردم از دســت می دهد دولت ها برای حفظ غــرور ملی، افزایش 
اعتبارشــان نزد عموم و جلوگیری از تبدیل پــول ملی به ارزهای 

خارجی اقدام به اصالح پولی می کننــد بنابراین از جمله اقدامات 
روبنایی برای حذف آثار تورم از روی ارزش پول ملی، اصالح پولی 
است.  بر این اساس طرح حذف چهار صفر از واحد پولی بدون توجه 
به تورم ودر شرایطی که نرخ تورم باالی 5۰ درصد است اجرایی شده 
و تحریم های اقتصادی نیز به نوبه خود باقی است و خود ممکن است 

موجب تشدید تورم در جامعه شود. 
 حذف صفر از پول ملی هزینه هــای زیادی به بودجه 

وارد می کند
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس 
شورای اســالمی دراین باره گفت: حذف ۴ صفر از پول ملی هیچ 
تغییری در شرایط اقتصادی کشور مانند شرایط تورمی، رکودی و 
قدرت خرید مردم ندارد و با حذف ۴ صفر فقط ساده سازی عددها 
صورت می گیرد که البته باید به این نکته نیز توجه داشت که حذف 
صفر از پول ملی هزینه های زیــادی به بودجه وارد می کند چرا که 
بر این اساس سیســتم های حسابداری و اســکناس ها باید تغییر 
یابد.  غالمرضا تاج گردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
نیز درباره تحلیل هزینه و فاید حذف صفــر از پول ملی گفت: اگر 
اطمینان داشته باشیم که برای دوره چند ساله ثبات داریم اجرای 
حذف صفر از پول ملی اشــکالی ندارد چون واقعا عددها کار ما را 
سخت کرده است و اجرایی ســازی این طرح به صورت کلی برای 
اقتصاد کشــور ضرری ندارد اما باید متناســب با آن سیاست های 
تثبیتی را هم به کار گرفــت بنابراین اگر با حــذف ۴ صفر دوباره 
شاهد شرایط منفی روانی و تورم باشــیم، اجرایی سازی این طرح 
ارزشی نخواهد داشت، بنابراین باید قبل از هر اقدامی در این باره به 

بررسی های کارشناسی پرداخت. 

بنگــــاه هــا
 در پی کاهش سرعت سرمایه گذاری 

رقم خورد؛ 
رکود عمیق در بازار مسکن

آرمان ملی: با تشدید گرانی ها مسکن تقاضای 
ســرمایه گذاری در این بخش به حداقل میزان خود 
از ابتدای امســال تاکنون رسیده و معامالت مسکن 
در رکود عمیقی فرو رفته است به گونه ای که برخی 
آمار غیررسمی از رسیدن سرعت رشد قیمت به یک 
سوم ماه گذشته حکایت دارد.  بر اساس این گزارش، 
بازار مسکن شــهر تهران پس از دو ماه پررونق، این 
روزها از تب و تاب افتاده اســت. واسطه های ملکی 
بیان می کنند که از ابتدای تیرمــاه به تدریج تعداد 
معامالت افت کرده و در حال حاضر خرید و فروش ها 
به کمتر از نصف خردادماه رسیده است. بنا به گفته  
فعاالن بازار مسکن، تقاضا عمدتا از نوع سرمایه گذاری 
با ذهنیــت انتظارات تورمی ناشــی از تغییر قیمت 
کاالهای اساســی در ماه های اردیبهشــت و خرداد 
وارد بازار و در حال حاضر خارج شده است. اطالعات 
به دست آمده از آگهی های ملکی هم رسیدن رشد 
قیمت به یک سوم ماه قبل را نشان می دهد.  پس از 
دوره رکود یک ساله در ۱۴۰۰ از اسفند همان سال 
بازار ملک دچار نوساناتی شد که تا خردادماه امسال 
ادامه پیدا کرد. به رسم معمول هر سال که به دلیل 
انتظارات تورمی، معامالت مسکن قبل و بعد از تغییر 
سال افزایش می یابد، برخی فعاالن اقتصادی بر آن 
شدند تا از طریق خرید ملک، دارایی خود را در برابر 
تورم آتی مصون نگه دارند. بر این اساس قیمت خانه 
در تهران طی اسفندماه 6/۲درصد افزایش یافت، در 
فروردین ۲/۴ درصد کاهش پیــدا کرد و مجددا در 
ماه های اردیبهشــت و خرداد با دو رشد6/۱ و ۸/۴ 
درصد مواجه شد. اما گزارش های غیررسمی گویای 
افت سرعت رشــد در تیرماه است.  داده های سامانه 
کیلید از ۲۲ روز تیرماه، کاهش سرعت رشد قیمت 
را تایید می کند. بر اساس اطالعات غیررسمی از یکم 
تا بیست و دوم تیرماه امسال میانگین قیمت هر متر 
خانه در شــهر تهران به ۴۳/۲  میلیون تومان در هر 
متر مربع رسیده که حاکی از افزایش ۲/۸ درصدی 
شاخص این سایت نسبت به ماه قبل است. این نرخ بر 
اساس وزن دهی به مناطق با توجه به تعداد معامالت 
قطعی صورت گرفته به دســت آمده است که البته 
ممکن است با گزارش رسمی بانک مرکزی مقداری 
اختالف داشته باشد.  بنگاه داران هم بیان می کنند 
که در تیرماه بازار مسکن به ثبات رسیده است. البته 
با توجه به آنکه قیمت ها افزایش یافته، نرخ ها به قبل 
از نوسانات اخیر برنگشته اما افزایش محسوسی هم 
نداشته است.  از سوی دیگر هر دو طرف عرضه و تقاضا 
از بازار کنار کشیده اند. عقب گرد بخش قابل توجهی از 
متعاملین می تواند نشانه هایی از افت انتظارات تورمی 
و کاهش اثرگذاری ریسک های غیراقتصادی بر بازار 
مسکن باشد. تقاضای مصرفی از قبل حضور پررنگی 
در بازار نداشــت. خرید و فروش های سرمایه ای نیز 
تا حد زیادی دچار افت شــده است. برداشت عمده 
کارشناسان این است که در صورت کنترل تورم و عدم 
ایجاد شوک از سوی بازارهای موازی، مسکن تا پایان 
سال جاری در وضعیت نسبتا باثباتی را خواهد داشت.  
داده های غیررسمی در حالی میانگین قیمت مسکن 
شهر تهران را بیش از ۴۰ میلیون تومان نشان می دهد 
که طبق آمار رســمی بانک مرکزی، قیمت هر متر 
خانه در خرداد امسال به طور متوسط ۳۹/۴میلیون 
تومان در هر متر مربع بوده که نســبت به ماه قبل و 
ماه مشابه ســال قبل به ترتیب ۸/۴ و ۳۲/۸ درصد 
افزایش دارد. همچنین تعداد معامالت انجام شده در 
خردادماه حدود ۱۳/۹  هزار فقره بود که نسبت به ماه 
قبل و ماه مشابه در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۲. ۳ و ۱۷۱. 

۹ درصد افزایش نشان می دهد. 

 فروش بلیت با اقامت اجباری 
در هتل

آرمان ملی: معاون هوانوردی و امور بین الملل 
ســازمان هواپیمایی کشــوری از تخلف دو شرکت 
هواپیمایی در زمینه فروش اجبــاری اقامت هتل، 
همراه بلیت هواپیما خبر داد.  حسن خوشخو گفت: 
گزارشی درباره تخلف برخی شرکت های هواپیمایی 
اعالم شد که به محض دریافت گزارش، تیم ارزیابی 
بررسی تخلف صورت گرفته تشکیل و مشخص شد دو 
شرکت هواپیمایی و عوامل فروش آنها اقدام به فروش 
بلیت هواپیما به همراه یک شب اقامت اجباری هتل 
در برخی مسیرها می کنند.  وی با بیان اینکه اخطار 
کتبی به شرکت های هواپیمایی خاطی داده و بعد از 
اخطار، این تخلف مشاهده نشده است، افزود: هیچ 
شرکت هواپیمایی حق اضافه کردن هیچ نوع خدماتی 
از جمله اقامت در هتل را هنگام فروش بلیت هواپیما 
ندارد و اگر گزارشــی دریافت کنیم قطعاً با خاطیان 
برخورد کرده و به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی 
خواهیم کرد اما آنچه قانونگذار در اختیار ما قرار داده، 
محدودیت صدور مجوز پرواز است.  خوشخو در پاسخ 
به این سوال که چرا برخی سایت های فروش، هنگام 
اوج تقاضای پروازها اقدام به ابطال بلیت های فروخته 
شده می کنند، گفت: نمی توان گفت تمام ابطال ها 
به دلیل فروش به بهای بیشتر بوده، بلکه در شرایط 
گرمای تابستان، برخی فرودگاه ها محدودیت های 
پروازی به لحاظ فنی و دمایی دارند که حفظ ایمنی 
مســافران باعث ابطال پروازها یا تغییر در ســاعت 
پروازها می شود.  معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی 
در ادامه تاکید کرد: گزارش هایی دریافت کردیم که 
مسافران از یک هفته قبل بلیتی را رزرو کرده و یک 
روز مانده به پرواز، اعالم ابطال پرواز می شود، قطعاً این 
موضوعات در شرکت های هواپیمایی اتفاق نمی افتد 
زیرا بر اساس مکانیسم های تصویب شده، شرکت های 
هواپیمایی اقدام به گرفتن مجوز پرواز می کنند که 
خالف آن نمی توانند اقدام کننــد و این تخلفات در 
عوامل فروش که بعضاً عوامل فروش رســمی خود 
شرکت هواپیمایی است دیده شده است.  وی افزود: 
چنانچه این تخلفات از شــرکت های هواپیمایی سر 
بزند اقدام به تعلیق مجوز پرواز آن شرکت می کنیم. 
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قیمت در بازار آزاد )به تومان( بازار

نکتــــه
با امضای قانون ایجاد منطقه آزاد بین ایران و اتحادیه 

اوراسیا مطرح شد؛ 
چراغ سبز روسیه به رشد تجارت با ایران

آرمان ملی: رئیس جمهور روسیه قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری 
میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به تصویب رساند.  خبرگزاری 
روسی تاس اعالم کرد »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه قانونی 
که پیش نویس آن در سال ۲۰۱۸ ارائه شــده و به منظور گسترش 
روابط تجاری ایران و کشور های منطقه اوراسیا است را تصویب کرده 
است.  براســاس این گزارش ایران و این اتحادیه تجاری از این پس 
می توانند منطقه آزاد تجاری ایجاد کننــد. این قانون در ۱۴ مارس 
۲۰۲۲ در تهران نیز تصویب شده بود و شرایط واردات ترجیحی برای 
فهرستی از کاال ها را فراهم می کند. شــایان ذکر است توافق موقت 
بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران منتهی به تشکیل منطقه آزاد 
تجاری در ۱۷ مه ۲۰۱۸ برای مدت ۳سال امضا و در ۲۷ اکتبر ۲۰۱۹ 
الزم االجرا شد. در ۱۰ دسامبر ۲۰۲۱، شورای عالی اقتصادی اوراسیا 
تمدید توافقنامه تجارت آزاد کامل را برای ســه سال دیگر تصویب 
کرد.  در اتحادیه اقتصادی اوراسیا کشــور های بالروس، قزاقستان، 
قرقیزستان، روسیه، ارمنســتان عضویت دارند. در نشست های این 
مجمع درباره مسائلی از جمله گردشگری، انرژی، همکاری های مالی، 
اقتصادی و آموزشی بحث و تبادل نظر می شود. ایران نیز در بعضی 
از نشست های آن حضور دارد.  شهر »شــی آن« مرکز استان شا آن 
شی )Shaanxi( در شمال غرب چین محل دائمی مجمع اقتصادی 
اوراسیا است که نخستین بار در نوامبر ۲۰۰5 میزبان این اجالس بود.  
از اهداف این اتحادیه اقتصادی می توان به تسهیل تجارت، ایجاد بازار 
مشترک در حوزه کشور های مستقل هم سود عضو، حذف تدریجی 
قوانین گمرکی در داخل اتحادیه، برقراری تعرفه خارجی مشترک 
در میان کشور های عضو و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی اشاره 
کرد.  منطقه آسیای میانه و شــرق اروپا به دلیل رقابت قدرت های 
جهانی، وجود نفت و گاز و مسیر های تجاری و انرژی منطقه ای ویژه 
از لحاظ ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی است که این 
سه خصیصه را شاید نتوان همزمان در هیچ جای دنیا مشاهده کرد. 

خبـــر

تجارت

وزارت نفت در اطالعیه ای خبر داد؛ 
 تغییر قیمت سی ان جی 

برای مصرف کنندگان نیست
آرمان ملی: هیات وزیران در جلســه مورخ ۱۲ تیر ۱۴۰۱، به 
اســتناد اصل )۱۳۸( قانون اساسی جمهوری اســالمی ایران و به 
پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت، حق 
العمل خدمات جایگاه های ســوخت را با احتساب عوارض و مالیات 
بر ارزش افزوده در ســال ۱۴۰۱، با اعمال ۴5 درصد افزایش نسبت 
به سال ۱۴۰۰، تعیین کرد. موضوعی که بازتاب گسترده آن واکنش 
وزیر نفت را نیز به همراه داشت و جواد اوجی تاکید کرد تعیین قیمت 
5۷۰ تومان برای هر مترمکعب CNG، به معنای تغییر قیمت برای 
مصرف کنندگان نیست.  جواد اوجی اظهار کرد: پیرو مصوبه مورخ 
۱۸ تیر ۱۴۰۱ دولت در خصوص تعیین کارمزد جایگاه های عرضه 
CNG، تعیین قیمت 5۷۰ تومان برای هر مترمکعب CNG، به هیچ 
عنوان به معنای تغییر قیمت برای مصرف کنندگان نیســت و صرفاً 
برای نحوه محاسبه کارمزد جایگاه داران عزیز اعالم شده است.  اوجی 
می گوید: مابه التفاوت قیمت فعلــی CNG یعنی ۴5۳ تومان تا رقم 
اعالم شده، توســط دولت پرداخت می گردد و قیمت هر مترمکعب 
CNG بــرای مصرف کنندگان همان نرخ قبلی ۴5۳ تومان اســت.  
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۲ تیر ۱۴۰۱، به استناد اصل )۱۳۸( 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و به پیشنهاد مشترک سازمان 
برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت، حق العمل خدمات جایگاه های 
ســوخت را با احتســاب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در سال 
۱۴۰۱، با اعمال ۴5 درصد افزایش نســبت به سال ۱۴۰۰، تعیین 
کرد.  به موجب این مصوبه، متوســط نرخ حــق العمل جایگاه های 
گاز طبیعی فشرده )CNG( در ســال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ 
)بر حسب طبقه بندی( ۴5 درصد اضافه می شود. مبالغ حق العمل 
جایگاه ها از محل فروش توسط جایگاه های عرضه سوخت برداشت 
می شــود.  همچنین برای جبران حق العمل جایگاه های عرضه گاز 
طبیعی فشرده )CNG(، قیمت عرضه هر مترمکعب آن معادل 5۷۰ 
تومان تعیین شد.  همچنین اداره کل روابط عمومی وزارت نفت طی 
اطالعیه ای اعالم کرد: پیرو مصوبه مــورخ ۱۸ تیر ۱۴۰۱ دولت در 
خصوص تعیین کارمزد جایگاه های عرضه سی ان جی، به اطالع مردم 
می رساند، تعیین قیمت 5۷۰ تومان برای هر مترمکعب سی ان جی، 
به هیچ عنوان به معنای تغییر قیمت برای مصرف کنندگان نیســت 
و صرفاً برای نحوه محاســبه کارمزد جایگاه داران اعالم شده است. 
بدیهی است مابه التفاوت قیمت فعلی سی ان جی یعنی ۴5۳ تومان تا 
رقم اعالم شده از سوی دولت پرداخت می شود و قیمت هر مترمکعب 
سی ان جی برای مصرف کنندگان همان نرخ قبلی ۴5۳ تومان است. «

 رشد ۲۹ درصدی تجارت غیرنفتی 
با اعضای شانگهای

آرمان ملی: ســخنگوی گمرک از رشــد ۲۹ درصدی تجارت 
غیرنفتی ایران با اعضای ســازمان همکاری های شانگهای در بهار 
امسال نســبت به مدت مشــابه خبر داد.  بر اســاس این گزارش، 
سیدروح اله لطیفی، سخنگوی گمرک در خصوص تجارت غیرنفتی 
ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری شــانگهای اظهار داشت: 
در بهار امســال ۱۲میلیون و ۳۴۰هزار تن کاال به ارزش ۹میلیارد و 
۸56میلیون و ۴۸۷هزار و 66۷دالر بین ایران و ۱۱کشــور سازمان 
همکاری های شانگهای تبادل شد که نســبت به بهار سال ۱۴۰۰با 
رشد ۲۹درصدی همراه بوده است.  وی افزود: از این میزان، ۱۰میلیون 
و ۲۱۳هزار تن کاال به ارزش 5میلیــارد و 5۱۳میلیون و ۸۷۸هزار و 
65دالر مربوط به کاالهای صادراتی ایران به اعضای شانگهای است 
که نسبت به بهار ســال قبل ۲۰ درصد افزایش داشته و ۲میلیون و 
۱6۷هزار تن کاال نیز به ارزش ۴میلیارد و ۳۴۲میلیون و 6۰۹هزار و 
6۰۲دالر هم از این ۱۱کشور وارد شده که با رشد ۴۱درصدی همراه 
بوده است.  سخنگوی گمرک در خصوص میزان صادرات کاالهای 
ایرانی به اعضای سازمان شانگهای توضیح داد: چین باخرید ۴میلیارد 
و ۲۱۴میلیون و ۴۷۴هزار و ۳۲۷دالر، هند با ۴۲۴میلیون و ۴۱۷هزار 
و ۴۱۸دالر، افغانســتان بــا ۳6۷میلیون و ۳۴۲هــزار و 5۴6دالر، 
پاکستان با ۲۷۹میلیون و ۳۷۹هزار و 6دالر، روسیه با ۱۱۴میلیون و 
۷۲۷هزار و 65۱دالر و ازبکستان با ۴6میلیون و ۳5۰هزار و ۱۳۳دالر، 
پنج مقصد اول کاالهــای صادراتی ایران در بین اعضای ســازمان 

همکاری های شانگهای بودند.  

آرمان ملی: یکی از منابع اصلی درآمد دولت به غیر از نفت 
ابزار مالیات است که عالوه بر تامین مالی دولت، اهداف دیگری 
چون تحقق عدالت درآمدی، رشــد و توسعه کشــور، عدالت 
منطقه ای و توسعه مناطق محروم، عدالت بخشی و توسعه بخش 
کشاورزی و بنگاه های دانش بنیان را دنبال می کند که تا ۱۰سال 
پیش، حدود 5۰درصد از منابع عمومی بودجه کشــور از محل 
صادرات نفت تامین می شــد اما به تدریج این سهم کاهش پیدا 
کرد و به جای آن ســهم مالیات در بودجه افزایش یافت. آمارها 
از برآورد درآمدهای مالیاتی قانون بودجه۱۴۰۰ نسبت به اعداد 
و ارقام الیحه بودجه۱۴۰۱ نشــان می دهد میزان درآمدهای 
مالیاتی در سال جاری با افزایش ۲۰۰هزارمیلیاردی مواجه بود 
که این میزان درآمد بیانگر توجه قانونگذار به رشــد قابل توجه 
درآمد مالیاتی نســبت به قانون بودجه سال های گذشته است 
و نیاز به سازوکارهای خود دارد تا بتواند برحسب پیش بینی ها، 
سهم ۴۰درصدی مالیات در بودجه عمومی را مرتفع کند با این 
وجود در ایران، به دلیل مشکالت موجود بر سر راه تکمیل سامانه 
اطالعاتی جامع اقتصادی و مالی، این نوع پایه های مالیاتی هیچ 
رشدی نکرد و در سال های اخیر در مجلس و دولت، طرح های 
مختلفی در زمینه تکمیل این ســامانه اطالعاتی در دستور کار 
قرار گرفت که نتیجه آن قانون ســامانه مودیــان و پایانه های 
فروشگاهی شد.  ناصر باغستانی، کارشناس پول و بانک دراین 
خصوص گفت: موضوع بســیار مهمی که باعث شده مالیات در 
کشور به خوبی به نتیجه نرســد و بخش زیادی از بودجه متکی 
به درآمدهای نفتی باشــد، بحث اطالعات و شفافیت اطالعاتی 
است و هدف از راه اندازی این سامانه توضیح و علت درآمدهای 
فروشگاهی است. معتقدم دولت باید با کامل کردن این سامانه 
در حوزه شفافیت اقدامات اساسی انجام دهد و بحث انتقال کارت 
به کارت را هم به این سامانه اضافه کند تا شفافیت بیشتر شود 
بنابراین آنچه در خصوص راه اندازی این سامانه بعد از ساماندهی 
مالیات اهمیت دارد، بحث مدیریت جریان کاال در کشور است 
و با این سامانه به راحتی ورودی و خروجی کاال مشخص و تمام 

اطالعات فروش کاال هم قابل مشاهده خواهد بود. معتقدم حرکت 
بنیادی دولت در زمینه راه اندازی سامانه مودیان مالیاتی بسیار 
مهم و ضروری بود.  باغستانی بیان کرد: درآمدهای مالیاتی روی 
بودجه تاثیر دارد اما نقش مالیات در کاهش کســری بودجه به 
مدیریت هزینه کرد دولت بسیار ارتباط دارد. اگر دولت بتواند در 
سال های آینده بودجه را برنامه ریزی شده ببندد، می توان تورم، 
حقوق و هزینه ها را مدیریت کرد و بعضی از اتفاقات باعث ایجاد 
نااطمینانی در بازار می شود به همین دلیل باید در بحث تورم، 
حقوق و هزینه ها برنامه ریزی و مدیریت درســتی انجام شود تا 
احتکار و انحصار در حوزه کاالهای اساسی از بین برود. معتقدم 
بحث کاهش کســری بودجه فقط مربوط به افزایش درآمدها 
نیســت، اما مالیات می تواند زمینه را برای کم کردن وابستگی 
و نقش درآمدهای نفتی در بودجه فراهم کند.  این کارشــناس 
پول و بانک گفت: امکان اخذ مالیات از سوداگران و کاهش فرار 
مالیاتی وجود دارد. به طور کلی مالیات دو نوع درآمدی و تنظیمی 
دارد؛ هدف از اخذ مالیات فقط نباید در بحث درآمدزایی باشد. 
اگر سوداگر بداند که جریان معامالتی وی رصد می شود شاهد 
کاهش سوداگری در بخش فرار مالیاتی خواهیم بود. امیدواریم 
در این حوزه حاکمیت بتواند فضای خوبی برای سرمایه گذاری 
فراهم کند و دولت باید در کنار کنترل بحث سوداگری از طریق 
مالیات که قطعا در بحث شــفافیت اطالعاتی تاثیرگذار است، 
شرایط خوبی هم در حوزه سرمایه گذاری فراهم کند. بدون تردید 

سامانه مودیان مالیاتی می تواند در حوزه شفافیت اقتصادی بسیار 
تاثیرگذار باشد.  مهدی خوشخو، کارشناس پولی و بانکی معتقد 
است: ســامانه مودیان یکی از راه های جمع آوری مالیاتی یا به 
تعبیری ایجاد زیرساختی برای رصد و پایش جریان های مالی و 
کاالیی به کار می آید که از جمله آن در حوزه اخذ مالیات کارآمدتر 
است و سامانه مودیان در سال ۹۸ تبدیل به قانون شده اما طی 
چند سال اخیر اجرا نشده است ولی باید این سامانه به طور کامل 
در کشور ایجاد شــود قطعا با اجرای آن 6۰ تا ۷۰ درصد، درآمد 
بالقوه را محقق خواهد کرد. اجرای ســامانه مودیان یک بخش 
سخت افزاری و اجرایی دارد و یک بخش بنیادین و زیرساختی 
که در بخش بنیادین اراده و تدبیر بســیار تأثیرگذار است.  این 
کارشناس حوزه پولی و بانکی گفت: با متولی شدن سازمان امور 
مالیاتی متولی برای ایجاد و راه اندازی سامانه مودیان است خواص 
و قواعد این سامانه نامشخص باقی ماند و معلوم نیست قرار است 
کدام خأل ما را در سیستم اقتصادی پر کند. چرا که سازمان امور 
مالیاتی، سازمانی محدود با ابزارهای اندک برای گره های داخلی 
تبیین شده، تحویل این طرح به این سازمان باعث شد از سال ۹۸ 
اجرایی نشود و مراحل اجرای آن بسیار کند پیش رود. در صورتی 
که باید مسئولیت این طرح به ســازمان های باالتر داده شود تا 
قدرت اجرایی بیشتری داشته باشد و سامانه مودیان، طرح خوب و 
اجرای آن در سیستم مالیاتی مفید است و باید از این طرح حمایت 
شــود و مالزمات اجرای آن باید به خوبی بررسی و عملی شود 
همچنین کسری بودجه دولت وقتی رفع می شود که کسری تراز 
عملیاتی در کشور برطرف شود. به این معنا که درآمدهای ریالی 
کفاف هزینه هایمان را بدهد. محــور اصلی درآمد دولت مالیات 
است و اصالح نظام مالیاتی کشــور و برخورداری از یک سیستم 
کارآمد که سامانه مودیان جزئی از آن است؛ می تواند در این زمینه 
کمک کننده باشد. سامانه مودیان ابتدای راه اصالح نظام مالیاتی 
کشور است و پس از شفافیت جریان کاال و پول توسط این سامانه، 
تازه امکان اخذ مالیات های متنوع از بخش های غیرمولد و سوداگر 

جامعه فراهم می شود. 

چالش های پیش روی دولت در زمینه مالیات

»آرمان ملی« تبعات حذف ۴ صفر از پول ملی را بررسی می کند؛ 

پـــــایان رژه صفــــــرها 
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روبــــــه رو

جایزه سال ۲۰۲۲ »استادسینما« در فلورانس 
ایتالیا به اصغر فرهادی کارگردانی ایرانی اعطا 
خواهد شد. اصغر فرهادی جایزه استادسینما 
)Maestri Cinema( فیزوله )منطقه ای در 
استان فلورانس ایتالیا( را روز شنبه ۲5 تیرماه 
)۱6 جوالی( در سالن تئاتر رومی فیزوله دریافت 
خواهد کرد و فیلم برنده اسکار »جدایی« نیز 
پس از مراسم برای مخاطبان به نمایش گذاشته 
می شود. این جایزه مهم سینمایی که با همکاری 
شهرداری فیزوله در فلورانس و سندیکای ملی 
برگزار می شود،  ایتالیا  فیلم  گروه منتقدان 
پیش از این به چهره های مهمی چون »لوکینو 
ویسکونتی«، »آکی را کوراساوا«، »اورسن ولز«، 
»استنلی کوبریک«، »اینگمار برگمن«، »کن 
لوچ«، »پائولو سورنتینو«، »جوزپه تورناتوره« و 
»تری گیلیام« اعطا شده و اصغر فرهادی پس از 
»کوراساوا« دومین چهره غیرآمریکایی و اروپایی 
است که این جایزه را دریافت خواهد کرد. شهر 
فلورانس ایتالیا در ادامه ماه جوالی برنامه مرور 
آثار اصغر فرهادی را ادامه خواهد که شامل 
نمایش فضای باز آثاری چون »فروشنده«، »همه  
می دانند« و فیلم جدید »قهرمان« در منطقه 
تاریخی این شهر خواهد بود. کتابی تحت عنوان 
»حقایق پنهان: سینمای اصغر فرهادی« هم از 
»سیمونه امیلیانی« در ایتالیا منتشر شده است. 

این کتاب شامل نوشته هایی از »الیزا بالدینی«، 
»ادواردو بکاتینی«، »دانیال بروگی«، »داریو 
سیکی«، »والنتینا دامیکو«، »سیمونه امیلیانی«، 
»فدریکو فرونه«، »کاترینا لیورانی«، »مارکو 
لوسری«، »دانیل مونتیجیانی«، »لوئیجی نپی«، 
»کلودیا پورلو«، »گابریله ریزا«، »آنا ساباتینو«، 
»استفانو سوچی«، »سرجیو سوزو«، »آلدو 

اسپینیلو«، »ماسیمو تریا« و »مارکو وانلی« است. 
»سیمونه امیلیانی« که کتاب »حقایق پنهان: 
سینمای اصغر فرهادی« به کوشش او جمع آوری 
شده، روزنامه نگار و منتقد فیلم و سردبیر مجله 
»Sentieri Selvaggi« است و تاکنون نگارش 
چندین کتاب در حوزه سینما را در کارنامه داشته 

است. 

روح ا... مفیدی 
درگذشت

»عیاری« فراخوان 
بازیگری داد

همزمان با انتشار یک کتاب

 »فرهادی« از ایتالیایی ها جایزه  

»استاد سینما« می گیرد

نخست وزیر فعلی ژاپن، پلیس این کشور را مسئول مرگ 
»شینزو آبه« معرفی کرد. در ادامه تحقیقات پیرامون ترور 
نخست وزیر پیشین ژاپن، اکنون »فومیو کیشیدا«، نخست وزیر 
فعلی این کشور پلیس را مسئول مرگ »شینزو آبه« معرفی 
کرد. نخست وزیر ژاپن با انتقاد از عملکرد پلیس کشورش 
گفت: در تدابیر امنیتی مشکالتی وجود دارد. کیشیدا افزود که 
کمیسیون امنیت ملی و آژانس پلیس در حال بررسی اشتباهات 
و نقص های احتمالی پیرامون چگونگی ترور شینزوآبه هستند 
و گروهی از مقامات پلیس نیز برای تحقیقات به مقر پلیس در 
شهر نارا به عنوان شهر محل حادثه اعزام شده اند. شینزو آبه در 

شهر »نارا« در غرب ژاپن در حین سخنرانی کارزار تبلیغات 
انتخاباتی خود مورد حمله قرار گرفت. »تتسویا یاماگامی« ۴۱ 
ساله از پشت به این سیاستمدار نزدیک شد و از فاصله حدودا 
۱۰ متری با استفاده از اسلحه دست ساز خود، دو گلوله به گردن 
و سینه شینزو شلیک کرد. بنا بر گزارش ها، ضارب برای نزدیک 
به یکسال نقشه ترور نخست وزیر 6۷ ساله سابق این کشور را 
طراحی کرده بود. گزارش های پلیس و رسانه ها می گویند که 
ضارب مسلح آبه به بازرسان گفته است که نخست وزیر سابق 
را به دلیل شایعه ارتباط او و یک گروه خاص کشته است. پیش 
از این نیز، »هیروکازو ماتسونو« دبیر ارشد و سخنگوی کابینه 

ژاپن، در یک جلسه درباره ترور آبه اعالم کرده بود که دولت 
توکیو گزارشی دریافت کرده است که حکایت از نقص در 
سیستم امنیتی و نگهبانی در محل سخنرانی نخست وزیر سابق 
این کشور دارد. به گفته این مقام دولت ژاپن، خألهای امنیتی 

مذکور منجر به ترور شینزو آبه شده است.

نخست وزیر ژاپن:
پلیس مسئول قتل »شینزو آبه« است

بیـــن المـــلل

که  کرد  امضا  را  قانونی  روسیه  رئیس جمهور 
اقدامات اقتصادی ویژه ای را برای حمایت از ارتش 
به کار خواهد بست. به گزارش مهر به نقل از سی ان ان، 
»والدیمیرپوتین«، رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه 
قانونی را امضا کرد که به دولت اجازه می دهد تدابیر 
اقتصادی ویژه ای را برای حمایت از نیروهای مسلح 
روسیه در جریان »مقابله با تروریسم و سایر عملیات ها« 
در خارج از کشور اعمال کند. گفته شده با اتخاذ تدابیر 
ویژه، شرکت ها موظف به پذیرش قراردادهای دولتی و 
همکاری با دولت خواهند بود. براساس این قانون، دولت 
روسیه همچنین حق فعالسازی مجدد ظرفیت ها و امکانات 
خود و حق واگذاری دارایی های مادی ذخیره را خواهد 
داشت. روز پنجشنبه، رئیس جمهور روسیه همچنین 

قوانین دیگری را امضا کرد که شامل تدابیری جهت اعمال 
محدودیت برای افراد یا نهادهایی است که توسط مسکو 
به عنوان عوامل خارجی در نظر گرفته می شوند و مسئولیت 
کیفری متوجه این گونه افراد خواهد بود. امضای این قانون 
از سوی رئیس جمهور روسیه همزمان با تداوم جنگ در 

اوکراین صورت گرفته است. دولت مسکو همزمان با ادامه 
جنگ در اوکراین تدابیر اقتصادی ویژه ای را دنبال می کند 
و هیات فدراسیون روسیه بسته ای از پیشنهادات را برای 
سریع ترین راه حل مساله صادرات محصوالت کشاورزی 
از بنادر دریای سیاه در استانبول ارائه کرد. به گزارش 
اسپوتنیک، نمایندگان وزارت دفاع روسیه در استانبول در 
مذاکرات چهارجانبه با همتایان خود از ترکیه، نمایندگان 
سازمان ملل و هیات اوکراینی درباره موضوع ساماندهی 
صادرات محصوالت کشاورزی از بنادر دریای سیاه شرکت 
کردند و ژنرال »ایگورکوناشنکوف« نماینده رسمی وزارت 
دفاع روسیه در این خصوص گفت که هیات روسی بسته 
پیشنهادی برای حل سریع این موضوع را آماده و برای 

بررسی ارائه کرده است.

»پوتین« قانون اقتصادی حمایت از ارتش را امضا کرد

نخست وزیر ایتالیا استعفا می دهد
 »ماریو دراگی« نخست وزیر ایتالیا مقارن با تشدید بحران 
سیاسی در ُرم، از تصمیم خود برای استعفا از این ِسمت خبر 
داد. به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دفتر 
مطبوعاتی نخست وزیر ایتالیا با صدور بیانیه ای اعالم کرد: 
»ماریو دراگی نخست وزیر ایتالیا اعالم کرد که استعفای خود 
را ارائه خواهد کرد. براساس اعالم شبکه تلویزیونی الجزیره، 
در بیانیه دولت ایتالیا در این خصوص آمده است که ماریو 
دراگی استعفای خود را به صورت رسمی اعالم خواهد کرد. 
»جوزپه کونته« رهبر حزب جنبش 5 ستاره ایتالیا پس از 
دیدار با اعضای حزب اعالم کرد که در رأی گیری در مجلس 
سنا شرکت نخواهند کرد. کونته در این خصوص گفت: از ماریو 
دراگی خواستیم تا اصالحاتی انجام دهد، ایتالیا در لبه پرتگاه 
قرار دارد. ما تنها حزبی هستیم که در شرایط اضطراری به دولت 
فشار می آوریم. شما باید به مرحله دیگری بروید. توضیحات 

دراگی کافی نیست. ما در رأی گیری شرکت نخواهیم کرد.

کره شمالی: 
 اوکراین برای ما از حق حاکمیت دم نزند

وزارت خارجه کره شمالی اعالم کرد که اوکراین پس از 
پیوستن به اقدامات »ناعادالنه و غیرقانونی« آمریکا که حاکمیت 
پیونگ یانگ را نقض می کند، حق ندارد از حق حاکمیت صحبت 
کند. به گزارش فارس، تصمیم دولت اوکراین برای قطع کامل 
روابط با کره شمالی و اجرای تحریم های جهانی علیه این کشور، 
با واکنش تند دولت پیونگ یانگ همراه شد. وزارت خارجه کره 
شمالی )جمعه( گفت که اوکراین پس از پیوستن به اقدامات 
»ناعادالنه و غیرقانونی« آمریکا که حاکمیت پیونگ یانگ را 
نقض می کند، حق ندارد از حق حاکمیت صحبت کند. به نوشته 
خبرگزاری »رویترز« این وزارتخانه از به رسمیت شناختن 
جمهوری های خودخوانده دونتسک و لوهانسک دفاع و اعالم 
کرد که اوکراین هم اینک نیز به اقدامات تحت رهبری آمریکا از 
جمله تحریم ها به بهانه برنامه های تسلیحاتی کره شمالی کمک 
کرده است. پیونگ یانگ در ادامه تاکید کرد که برنامه های اتمی 
و موشکی این کشور، یک بازدارندگی دفاعی است اما آمریکا 
»سیاست خصمانه ای« با اعمال تحریم های بین المللی و برگزاری 
رزمایش های نظامی با کره جنوبی اتخاذ کرده است. وزارت خارجه 
کره شمالی ادامه داد: »اوکراین حق ندارد پس از انجام اقداماتی 
که به شدت فاقد انصاف و عدالت بین ملت ها است، با پیوستن 
فعاالنه به سیاست خصمانه ناعادالنه و غیرقانونی ایاالت متحده در 
گذشته، موضوع را مطرح کند یا به آن اعتراض کند.« در پایان این 
بیانیه آمده است: »ما به تقویت و توسعه دوستی و همکاری با همه 
کشورهایی که به حاکمیت ما احترام می گذارند و بر اساس اصول 
برابری حاکمیتی، عدم مداخله در امور داخلی و احترام متقابل با 
ما رفتار مطلوب دارند، ادامه خواهیم داد. سفارت کره شمالی در 
مسکو هفته قبل به اسپوتنیک گفت که پیونگ یانگ استقالل 
جمهوری های خودخوانده لوهانسک و دونتسک را به رسمیت 

شناخته است. 

گـــــزارش
 رئیس جمهور فراری »سریالنکا« 

استعفا کرد

رئیس پارلمان سریالنکا اعالم کرد »گوتابایاراجاپاکسا« 
رئیس جمهور فراری این کشور استعفا کرده و پارلمان برای 
انتخاب رئیس جمهور جدید تشکیل جلسه خواهد داد. 
به گزارش فارس، »ماهیندا یاپا« رئیس پارلمان سریالنکا 
ضمن تایید استعفای »گوتابایاراجاپاکسا« رئیس جمهور 
فراری، گفت که پارلمان این کشور روز شنبه برای آغاز روند 
انتخاب رئیس جمهور جدید تشکیل جلسه می دهد. وی 
افزود انتظار دارد این روند هفت روز طول بکشد. فرد منتخب 
جدید به عنوان رئیس جمهور باقیمانده دوره راجاپاکسا را که 
در سال ۲۰۲۴ به پایان می رسد، خدمت خواهد کرد. این 
شخص می تواند نخست وزیر جدیدی را منصوب کند که پس 
از آن باید توسط پارلمان تایید شود. به گزارش خبرگزاری 
»آسوشیتدپرس«، راجاپاکسا چهارشنبه )۱۳ ژوئیه( در 
بحبوحه اعتراضات فزآینده و درخواست ها برای استعفای 
وی از کشور گریخت. او روز پنجشنبه وارد سنگاپور شد و 
رئیس پارلمان این کشور گفته بود که استعفای راجاپاکسا 
از آن تاریخ قابل اجراست تا اینکه سرانجام آن را تایید 
کرد. پیش تر هم این خبرگزاری آمریکایی خبر داده بود 
که گوتابایا راجاپاکسا رئیس جمهور متواری سریالنکا قرار 
است به عربستان سعودی برود. بنابر گزارش آسوشیتدپرس، 
راجاپاکسا که در بحبوحه بحران اقتصادی از کشورش فرار 
کرد و به مالدیو رفت، در نظر دارد که به عربستان سعودی 
برود. یک مقام دولت مالدیو که به دلیل حساسیت موضوع 
نخواست نامش فاش شود، به این خبرگزاری گفت که گوتابایا 
راجاپاکسا چهارشنبه سوار یک هواپیمای خطوط هوایی 
عربستان سعودی شد. به گفته این مقام ناشناس مالدیوی، 
قرار بود که وی با هواپیمای سعودی ابتدا به سنگاپور و از 
آنجا عازم شهر جده عربستان سعودی شود. رئیس پارلمان 
سریالنکا پنجشنبه اعالم کرد که او در صحبت با رئیس جمهور 
از او خواسته که هر چه زودتر نامه استعفای خود را تقدیم کند. 
وی هشدار داده بود که در صورت عدم اقدام رئیس جمهور در 
ارائه نامه استعفا، او به عنوان رئیس پارلمان سریالنکا دیگر 
گزینه های موجود برای برکناری وی از مقامش را در نظر 
خواهد گرفت. معترضان سریالنکایی روز شنبه هفته جاری 
در بحبوحه خشم فزآینده نسبت به مدیریت بحران اقتصادی 
که این کشور را فلج کرده، به کاخ ریاست جمهوری یورش 

بردند و رئیس جمهور از کاخش متواری شد.

وزارت خارجه چین: 
آمریکا، امپراتوری دروغ ها است

کوتــــاه

سخنگوی وزارت خارجه چین با اشاره به 
دروغگویی های متعدد مقامات آمریکایی 
درباره بحران هایی که در جهان به راه انداختند، 
گفت: ایاالت متحده امپراتوری دروغ هاست. 
مکرر  اتهام زنی های  فارس،  گزارش  به 
مقامات آمریکایی به چین درباره اقدامات 
تضعیف کننده نظم جهانی و همچنین کمک 
به روسیه در جنگ اوکراین، با واکنش تند پکن 
همراه شد. »ژائو لیجیان« سخنگوی وزارت 
خارجه چین در صفحه توئیتر خود نوشت: 
»آنها )مقامات آمریکا( دروغ می گویند. آمریکا 
یک امپراتوری از دروغ ها است.« ژائو در توئیت 
خود مجموعه ای از تصاویر دیپلمات های 
پاول« وزیرخارجه سابق آمریکا درباره عراق، از جمله آنها می توان به دروغگویی »کالین ارشد پیشین آمریکا را به اشتراک گذاشت که 

»هیالری کلینتون« وزیرخارجه سابق آمریکا 
درباره لیبی و »نیکی هیلی« نماینده سابق 
آمریکا در سازمان ملل درباره سوریه اشاره 
کرد. وی پیش از این نیز ضمن اشاره به 
حمالت ناتو به یوگسالوی سابق، عراق، لیبی 
و افغانستان، بمباران کشورهای مختلف از 
طرف اعضای ناتو را سمبل تهاجمی بودن 
این پیمان خوانده و گفت: »ناتو یک پیمان 
دفاعی است؟ این ُجک قرن است.« از سوی 
دیگر، »وانگ یی« وزیرخارجه چین نیز پس 
از گفت وگوی صریِح پنج ساعته با »آنتونی 
بلینکن« همتای آمریکایی خود هشدار داده 
بود روابط واشنگتن و پکن در خطر خارج شدن 

از مسیر قرار گرفته است.

کیانوش عیاری پس از 6 سال دوری 
از سینما، برای ساخت فیلم جدیدش 
فراخوان بازیگری داد. عیاری قصد 
دارد یک فیلم سینمایی جدید با نام 
»ِرِکر« به تهیه کنندگی رضا رخشان 
بسازد. تابستان دو سال قبل خبرهایی 
درباره این فیلم عیاری با بازی رضا 
عطاران منتشر شده بود. فیلمبرداری 
این فیلم که در مراحل پیش تولید 
به سر می برد. در همین راستا گروه 
سازنده  »رکر« با انتشار فراخوانی از 
عالقه مندان و هنرجویان بازیگری 
سینما و تئاتر در بازه سنی ۱5 تا 
۴۰ سال دعوت کرده اند تا عکس و 

ویدئویی کوتاه ارسال کنند.

محمدرضا مالکی:
 قیمت 5 بلیت تئاتر 

به اندازه یک همبرگر است
نمایش  روزها  این  مالکی که  محمدرضا 
»شکالت فرنگی« را در کانون پرورش فکری اجرا 
می کند، با انتقاد از قیمت پایین بلیت تئاتر در این 
مرکز هنری می گوید: قیمت بلیت تئاتر در کانون 
۲۰هزارتومان است. یعنی اگر پنج 5 تماشاگر 
بلیت بخرند، تازه می شود با آن پول یک همبرگر 
خرید، آن هم بدون نوشابه. این کارگردان و بازیگر 
تئاتر که در حوزه تئاتر کودک هم فعال است، 
همزمان با اجرای تازه ترین نمایش خود »شکالت 
فرنگی« بخشی کوچک از معضالت تئاتر کودک 
را تشریح کرد. مالکی با ابراز تاسف از هزینه باالی 
ساخت یک اثر نمایشی در شرایط فعلی افزود: 
هرچند به نمایش ما کمک هزینه ای داده شد 
و با اینکه بخشی از دکور را از خانه آوردم، ولی 
تا همین حاال ۳۰ میلیون هزینه کرده ام تا این 
نمایش به صحنه برسد. او ادامه داد: این در حالی 
است که پذیرایی آنچنانی نداشتیم و پوستر هم 
چاپ نکردیم چون در حال حاضر  بیشتر تبلیغات 
نمایش ها در فضای مجازی انجام می شود ولی 
اگر قرار بود برای انتشار پوستر هم هزینه کنیم، 
مخارج اجرای کار خیلی بیشتر هم می شد. 
مالکی توضیح داد: من مدتی است سکوت کردم 
به هرحال در سینما هم به همین شکل است. آنجا 
هم کارهایی را  می بینید که با کمترین هزینه، 
فروش زیاد دارند. یکی از دوستان به من گفت 
این کارهای روشنفکری را کنار بگذار و اینگونه 
کارکن که گفتم بلد نیستم. همچنان در تمام 
اجراها حضور دارم و همه نکات الزم را یادداشت 
می کنم و به گروه انتقال می دهم چون معتقدم 
تماشاگر فقط یکبار به دیدن کار می آید و باید 
اجرای خوبی را ببیند. نمایش »شکالت فرنگی« 
نوشته و کار محمدرضا مالکی برای گروه سنی 
کودک و نوجوان تولید شده است و هر روز به 
جز شنبه ها ساعت ۱۹ در سالن بوستان مرکز 
تولید تئاتر کانون بر روی صحنه می رود. سعید 
ابک، مریم آشوری، محمدعلی حسین علی پور و 
هما اسدی بازیگران این نمایش هستند. از دیگر 
عوامل این نمایش می توان به سینا ییالق بیگی 
به عنوان طراح صحنه و دکور، زیبا موسوی 
به عنوان طراح لباس، رضا خضرایی به عنوان 
طراح نور، امیر نجفی به عنوان طراح پوستر و 
بروشور، آرش لطفی به عنوان آهنگساز، معصومه 
آرواز به عنوان دستیار کارگردان، پرتو جغتایی 
به عنوان عکاس و ریحانه مطهری به عنوان 
مسئول روابط عمومی اشاره کرد. عالقه مندان 
می توانند برای تهیه بلیت به سایت تیوال مراجعه 
و یا از طریق شماره تلفن های ۰۹۲۲۳۹۳۲۸۹۲ 

و ۰۹۰۳۴۹۹۰۲۸5 اقدام کنند.

لیال حاتمی به عنوان یکی از داوران بخش 
مسابقه اصلی هفتادونهمین جشنواره بین المللی 
ونیز انتخاب شد. هفتادونهمین جشنواره فیلم ونیز 
فهرست داوران بخش اصلی مسابقه بین الملل خود 
را اعالم کرد و لیال حاتمی بازیگر ایرانی در کنار 
چهره های سرشناسی فیلم های قدیمی ترین 
جشنواره سینمایی جهان را داوری می کند. 
امسال »جولین مور« بازیگر آمریکایی ریاست 
هیات داوران بخش مسابقه بین الملل جشواره 
فیلم ونیز را بر عهده دارد و در کنار لیال حاتمی، 
»کازوئو ایشی گورو« نویسنده برنده نوبل ادبیات 
ژاپنی، »ماریانو کان« )کارگردان، فیلمنامه نویس 
و تهیه کننده آرژانتینی(، »لئوناردو دی کاستانزو« 

)کارگردان و فیلمنامه نویس ایتالیایی( 
»آدری دیوان« )کارگردان فرانسوی(  و 

»رودریگو سوروگوین« )کارگردان، 
تهیه کننده  و  فیلمنامه نویس 
هیات  اعضای  دیگر  اسپانیایی( 
داوران را تشکیل می دهند. هیات 
داوران جشنواره ونیز مسئولیت 
انتخاب شیر طالیی بهترین فیلم، 
شیر نقره ای )جایزه بزرگ هیات 

)بهترین  نقره ای  شیر  داوران(، 
کارگردانی(، جام ولپی برای بهترین 
بازیگر زن و بهترین بازیگر مرد، 
جایزه هیات داوران، جایزه بهترین 

فیلمنامه، جایزه »مارچلـــو ماسترویانی« 
برای بهترین بازیگر نوظهور جشنواره 
را بر عهده دارند. لیال حاتمی پیش 
از این در سال ۲۰۱۴ یکی از داوران 
بخش رقابتی اصلی جشنواره فیلم 
کن بود و جایزه خرس نقره ای 
بهترین بازیگر جشنواره برلین 
)جدایی( و جایزه بهترین بازیگر 
زن جشنواره فیلم کارلووی 
واری )پله آخر( را نیز در کارنامه 
دارد. هفتادونهمین جشنواره 
فیلم ونیز، قدیمی ترین جشنواره 
سینمایی جهان، از تاریخ ۳۱ 
۹ تا  آگوست تا ۱۰ سپتامبر )
۱۹ شهریور( در ایتالیا برگزار 

می شود.

لیال حاتمی داور جشنواره »ونیز« شد

.. مفیدی بازیگر سینما و  . روح ا
تلویزیون صبح جمعه ۲۴ تیرماه در 
منزل خود درگذشت. مجید هاشمی، 
خواهرزاده زنده یاد روح ا... مفیدی، 
ضمن تایید این خبر گفت: زنده یاد 
مفیدی طی چند سال اخیر درگیر 
بیماری سرطان بود و صبح جمعه 
۲۴ تیرماه به دلیل ابتال به سرطان و 
کهولت سن در منزل خود درگذشت. 
مختلف  پروژه های  در  مفیدی 
تلویزیونی و سینمایی از جمله »دایی 
جان ناپلئون«، »گل پامچال«، »آب 
پریا«، »یک حبه قند« و… حضور 

داشته است. 

رئیس سازمان سینمایی: 
 هیچ دستگاهی در استان ها حق ندارد 

مانع نمایش فیلم شود
رئیس سازمان سینمایی بیان کرد که هر محصولی که از 
سازمان سینمایی مجوز دریافت کند اجازه نمایش در همه 
استان ها به آن داده می شود و هیچ دستگاهی در استان ها حق 
ندارد مانع نمایش آن شود. نشست محمد خزاعی با مدیران 
و فعاالن و سینماگران استان کردستان ۲۳ تیرماه در شهر 
سنندج برگزار شد. در این نشست محمد خزاعی گفت: هیچ 
دستگاهی در استان ها حق ندارد مانع نمایش فیلمی شود. وی 
افزود: چنانچه نمایش فیلم خاصی به دالیلی در استان خاصی 
با مالحظاتی مواجه شود حتما نیاز است با هماهنگی سازمان 
سینمایی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی این اتفاق صورت 
گیرد و هیچ کس راسا حق ندارد اعتبار مجوز وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی را زیرسوال برده و مانع شود. رئیس سازمان 
سینمایی پس از شنیدن صحبت های فعاالن حوزه سینمای 
استان کردستان اظهارکرد: کردستان در حوزه تئاتر خیابانی 
و موسیقی و سینما ظرفیت های زیادی دارد و مسئوالن باید 
توجه جدی تر به هنرمندان این استان داشته باشند. وی با بیان 
اینکه دولت با رویکرد عدالت محوری کار خود را در همه حوزه ها 
از جمله فرهنگ و هنر آغاز کرده است، افزود: راه اندازی کارگروه 
فرهنگ و هنر برای اولین بار در کشور، فعال شدن شورای عالی 
سینما بعد از ۱۲ سال و احیای شورای عالی هنر از مهم ترین 
اقدامات دولت در حوزه فرهنگ و هنر بوده است. خزاعی با بیان 
اینکه امسال در ردیف بودجه وزارت ارشاد و سازمان سینمایی 
اتفاقات خوبی افتاده است، ادامه داد: تا پایان سال تمام دفاتر 
انجمن سینمای جوانان کشور مجهز می شوند و در حوزه 
بازسازی سالن های سینما هم اقداماتی انجام می شود. رئس 
سازمان سینمایی و سمعی، بصری اظهارکرد: امسال ۴۰ درصد 
بودجه مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و پویانمایی و ۸۰ 
درصد بودجه انجمن سینمای جوانان به شهرستان ها اختصاص 
یافته است. خزاعی بر لزوم تالش برای نمایش هویت فرهنگی 
زیبا در استان های مختلف از طریق تولید فیلم تاکید و اضافه 
کرد: سینماگران در کنار انعکاس مشکالت و آسیب ها، زیبایی ها 
را نیز نمایش دهند که در افزایش ثروت و توسعه استان ها 
تاثیرگذار است. به گفته وی، سینماگر و فیلمساز استانی نباید 
به راحتی و با بی تفاوتی از کنار این همه قصه ها و ماجراهای جالب 
تاریخی، فرهنگی و هویتی و باورها و فرهنگ فولکلور استان 
عبور کند. متأسفانه در برخی استان ها با ذهنیت و تصاویری 
نادرستی در اذهان تداعی می شوند که این ناشی از تصویرسازی 
غلطی است که صورت گرفته است. رئیس سازمان سینمایی با 
بیان اینکه متأسفانه اغلب از کنار نکات تربیتی و اخالقی سینما 
گذشتیم و چشم پوشی کردیم، تاکیدکرد: باید سراغ آن سینمای 
پاک، نجیب و اخالقی برویم که دنیا ما را می شناسد، چه چیزی 
از سینمای ایران برای دنیا جذاب است؟ دنیا سینمای ما را به 
اخالق، شاعرانگی و نشانه های هویتی و فضای فرهنگی و انسانی 

می شناسد.
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یــادداشــت
 عذرخواهی پنهانی بایدن 

ظاهرا سفر بایدن به خاورمیانه به چند ضلع مهم تقسیم 
شده است از جمله راضی نگه داشتن عربستان تا نفت 
بیشتری را به اروپا صادر کند. عربستان تعهدی با اوپک 
پالس دارد و با روسیه قرارداد امضا کرده است و تا االن 
هم شاهد بودیم که محمد بن سلمان نمی خواهد روسیه 
را در این حوزه از خود برنجاند. مساله بعدی دلجویی از 
عربستان است. به دلیل اینکه آقای بایدن قبل از اینکه 
رئیس جمهور آمریکا شود محمد بن سلمان را متهم به 
قتل خاشقچی کرد و بعد از ریاست جمهوری گفت هدف 
ما این است در عربستان یک حکومتی سر کار بیاید که 
توانایی رعایت حقوق بشر را داشته باشد. بنابراین، روابط 
بسیار تیره شد تا آنجا که محمد بن سلمان پاسخ تماس 
تلفنی جو بایدن را نداده است. رفتن آقای بایدن به 
عربستان سعودی نشان دهنده قدرت و استحکام جایگاه 
محمد بن سلمان است که توانست رئیس جمهور امریکا را 
به کشور خود بکشاند. همچنین عذرخواهی پنهانی برای 
آقای بایدن محسوب می شود. مساله سوم که اهمیت 
بسزایی دارد و بایدن نیز مطرح کرده این است که اگر 
ایران تن به ادامه مذاکرات ندهد برای ایران تصمیمات 
اقتصادی و دیپلماتیک دارد. البته این اظهارات او برداشت 
تهدیدات نظامی ندارد به دلیل اینکه آمریکا نمی خواهد 
خاورمیانه را متشنج تر از این ببیند و شاید یکی از اهداف 
آمریکا این است که جبهه جدیدی را علیه ایران به 
وجود بیاورد. مخصوصا یک ائتالف امنیتی-  نظامی 
یا یک حلقه امنیتی که آمریکایی ها مخصوصا با فشار 
اسرائیل مدنظر دارند تشکیل بدهند. این حلقه عبارتند 
از؛ ترکیه، عربستان، امارات، اردن، اسرائیل و مصر است. 
رئیس جمهور آمریکا تصمیم دارد امنیتی را در منطقه 
تامین کند که حضور آمریکایی ها مخصوصا حضور 
نظامی آمریکا در منطقه کاهش یابد. مساله بعدی این 
است که آمریکا بتواند ارتباط نزدیکی بین اسرائیل و 
عربستان به وجود بیاورد که در این شرایط فعلی شاید 
قدری قابل تحقق نباشد ولی بسترها مهیا شده و ممکن 
است به دوره بعدی برسد.  شکست مذاکرات برجام به نفع 
اسرائیل است، به همین دلیل هم اسرائیل هم عربستان 
خیلی خوشحال هستند از اینکه آمریکا تن به قرارداد 
احیای برجام نداده و خوشحال هستند سپاه از لیست 
تروریستی نیز خارج نشده است. بنابراین، این موضوع به 
نفع اسرائیل و عربستان سعودی است. منتهی شاید قدری 
انعطاف پذیری الزم است در این شرایط طرفین از خود 
نشان دهند برجام به نتجه برسد تا میلیاردها دالر مطالبات 
از کشورها داریم که به ما نداده اند و می توانیم با توجه به 
تنگنای بازار انرژی که االن به وجود آمده نفت خود را با 
قیمت باال حدود ۱۲۸ دالر بفروشیم. بر اساس محاسباتی 
که صورت گرفته ایران می تواند روزانه 5 میلیارد دالر 
درآمد نفتی داشته باشد، با این فضایی که در اروپا و 
مخصوصا اروپای جنوبی ایجاد شده باید قدر آن را بدانیم. 

فـــــرارو
 سفر رئیس جمهور آمریکا 

به منطقه و تاثیر بر خاورمیانه 
جو بایدن رئیس جمهور ایاالت متحده بعد از هفته های 
گمانه زنی باالخره اولین سفر منطقه ای خود به غرب و جنوب 
غرب آسیا را آغاز کرد. سفر او با دیدار از اسرائیل شروع شد و 
قرار است در مورد روابط دو جانبه و نیز مسائل کلی تر امنیت 
منطقه ای با رهبران منطقه گفت وگو کند. جو بایدن قرار 
است برای اولین بار با یک پرواز مستقیم از تل آویو به سوی 
جده پرواز کرده تا آنجا با رهبران عربستان سعودی گفت وگو 
و در نهایت در اجالس مشترک شورای همکاری خلیج فارس 
شرکت کند. بایدن در حالی سفر خود را به منطقه آغاز کرده که 
مسائل کالن بین المللی و نیز مسائل منطقه ای و مسائل داخلی 
آمریکا به این سفر گره خورده است. از سویی بایدن به منظور 
جبران قیمت های باالی ناشی از حذف منابع انرژی روسیه 
از بازار نیاز مند یاری متحدان منطقه ای است و از سوی دیگر 
متحدان منطقه ای بایدن از او انتظار همکاری و مشارکت بیشتر 
در مسائل منطقه ای را دارند؛ مساله ای که خیلی برای دولت 
دموکرات بایدن خوشایند نیست. بایدن در حالی به اسرائیل 
سفر کرده است که دولت نوپای بنت – الپید که در سال ۲۰۲۱ 
موفق به سرنگونی دولت نتانیاهو شده بود، در نتیجه بحران های 
متعدد داخلی با کناره گیری بنت از قدرت فرو پاشید. در نتیجه 
کناره گیری بنت، الپید رهبر حزب میانه »یش عاتید« مسئولیت 
دولت انتقالی این کشور تا زمان برگزاری انتخابات نوامبر 
سالجاری را بر عهده گرفته است. این در حالی است که بایدن 
نیز با یک انتخابات حیاتی میان دوره ای کنگره طی ماه نوامبر 
سالجاری مواجه است که انتظار می رود جمهوری خواهان موفق 
به تصرف کنگره شوند. فارغ از مباحث سیاسی میان اسرائیل 
و ایاالت متحده آمریکا، روابط واشنگتن – تل آویو این روز ها 
در مسائل متعدد منطقه ای از جمله روابط اعراب و اسرائیل، 
مشکالت ناشی از ادامه شهرک سازی ها و نیز پرونده هسته ای 
جمهوری اسالمی ایران دچار پیچیدگی هایی شده است. این 
در حالی است که آمریکایی ها امیدوار هستند که با حمایت 
از خط لوله مشترک اسرائیل – امارات موسوم به »ایست مد« 
بخشی از منابع گاز دریای مدیترانه را به اروپا منتقل کنند تا 
بتوانند قیمت های جهانی انرژی را تحت تاثیر قرار بدهند. طبق 
گفته های رسانه های غربی قرار است طی این سفر توافق تنگه 
تیران میان اسرائیل و عربستان سعودی نهایی شده تا طی آن 
با واگذاری نهایی جزایر تیران و صنافیر به عربستان، ریاض به 
جمع پیمان ابراهیم ملحق شود. این در حالی است که محمد 
بن سلمان بار ها به صورت رسمی و غیررسمی از تمایل نهایی خود 
برای عادی سازی روابط با اسرائیل سخن گفته است، اما این مهم 
را منوط به پذیر پیشنهاد صلح سال ۲۰۰5 ملک عبدا... کرده 

است؛ طرحی که به »طرح ریاض« معروف شده است. 
 تاثیر سفر بایدن بر تحوالت سیاسی خاورمیانه

یکی از مهم ترین زمینه های سفر بایدن، تحوالت سیاسی 
امنیتی منطقه است؛ آن هم در زمانی که تحوالت پرونده 
هسته ای جمهوری اسالمی ایران و نیز تحوالت بازار انرژی بر 
مسائل منطقه ای سایه افکنده است. این مساله مخصوصا در بازه 
زمانی نشست مشترک شورای همکاری خلیج فارس و شورای 
اتحادیه اروپا که منجر به امضا بیانیه اقدام مشارکت راهبردی 
میان شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا شد، حائز 
اهمیت است؛ بیانیه ای که مهم ترین بند های آن اختصاص به 
مبارزه مشترک با فعالیت های منطقه ای جمهوری اسالمی ایران 
داشت. طی ماه ها و هفته های گذشته نیز بحث امضا قرارداد های 
مشارکت راهبردی و امنیتی دوجانبه و چند جانبه میان ایاالت 
متحده آمریکا و متحدان منطقه ای باال گرفته است. از جمله 
»نشست نقب« با حضور وزرای خارجه اعضای پیمان ابراهیم 
از جمله امارات، اسرائیل آمریکا، بحرین و مراکش و در نهایت 
مصر و نیز نشست محرمانه شرم الشیخ با حضور مقامات نظامی 
و امنیتی اعضا پیمان ابراهیم به عالوه مصر و عربستان و قطر که 
به ترتیب در فروردین و تیر سال گذشته صورت گرفته است. در 
سال جاری نیز مباحثی مانند تشکیل »ناتوی خاورمیانه« که از 
سوی پادشاه اردن در گفت وگو با شبکه خبری سی. ان. بی. سی 
آمریکا بر آن تاکید کرده بود و نیز مباحثی مانند تشکیل پیمان 
مشترک دفاع هوایی و دریایی میان اعضای شورای همکاری 
خلیج فارس و اسرائیل و ایاالت متحده زیر نظر فرماندهی 
مرکزی آمریکا در خلیج فارس یا سنتکام بر وزن نتایج امنیتی 
سفر بایدن افزوده است. به خاطر داشته باشیم که سال ۲۰۱۸ 
زمانی که ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا طرح »معامله 
قرن« را با ادعای برقراری صلح خاورمیانه کلید زد، بسیاری از 
شکست این طرح صحبت می کردند. اما در سال ۲۰۲۰ با اعالم 
توافق تاریخی صلح میان برخی از کشور های عربی و اسرائیل 
موسوم به پیمان ابراهیم، ترامپ برای اولین بار توانست زمینه 
سیاسی یک توافق چند جانبه امنیتی را در منطقه میان اعراب 

و اسرائیل را فراهم کند. 
 سفر بایدن چگونه ایران را تحت فشار قرار می دهد؟

در صورت الحاق عربستان به این پیمان و نیز در صورت استقرار 
یک پیمان مشترک نظامی دفاعی به رهبری آمریکا، ثبات منطقه  
از چند جهت می تواند دستخوش تغییراتی شود، چراکه توازن 
قدرت در جنوب خلیج فارس و شرق مدیترانه به ضرر جمهوری 
اسالمی ایران تغییر خواهد کرد. اگر پیامد های فاز اول پیمان 
ابراهیم در حوزه امنیتی باشد، قطعا پیامد های فاز دوم پیمان 
ابراهیم که در قالب طرح پیمان مشترک دفاعی منطقه ای یا ناتوی 
منطقه ای شکل خواهد گرفت را می توان در فاز نظامی تصور کرد. 
این در حالی است که بایدن به دلیل نیاز به حسن نیت عربستان 
سعودی در بازار انرژی در حال تدارک یک بسته پیشنهادی به 
منظور لغو دستورالعمل ممنوعیت فروش تسلیحات تهاجمی به 
عربستان است. امری که در صورت اجرا می تواند توان بن سلمان 
برای پیگیری برنامه های منطقه ای خود را تقویت کند. با این 
اوصاف اگر بحث تشکیل یک پیمان دفاعی مشترک در حوزه 
دفاع هوایی – موشکی و نیز دفاع دریایی بین شورای همکاری 
خلیج فارس و اسرائیل نهایی شود، اسرائیل می تواند با استقرار 
برخی از سامانه های پیشرفته خود از جمله رادار ها و سیستم های 
پدافندی از جمله سیستم گنبد آهنین یا سایر سیتستم های 
ضد موشکی، حضور نظامی و امنیتی خود را در اطراف مرز های 
ایران تشدید کند. افزایش حضور نظامی اسرائیل از دو جنبه برای 
جمهوری اسالمی ایران خطرآفرین خواهد بود، چراکه از سویی 
توان آفندی کشور های عرب جنوب خلیج فارس در برابر راهبرد 
نظامی جمهوری اسالمی ایران تقویت خواهد شد و از سوی دیگر 
توان عملیات آفندی امنیتی – اطالعاتی اسرائیل در اطراف 

مرز های جمهوری اسالمی ایران تشدید می شود. 
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علی بیگدلی
تحلیلگر مسائل بین الملل

آمریکا همواره این 
مالحظه را دارد که 
فشار را علیه ایران 
نباید بیش از اندازه 
کند زیرا در آن 
صورت دیگر جدایی 
انداختن  میان ایران 
و روسیه امری محال 
می شود و برای 
آمریکا تبعات و 
مشکالتی دیگر ایجاد 
خواهد کرد

مشخصا امروز باید 
مقصر هر تهدیدی 
را غرب دانست 
زیرا آنها از برجام 
خارج شدند و ایران 
را در حوزه های 
مختلف از جمله 
تسلیحاتی تحریم 
کرده اند.ایران با 
توجه به تهدیدهایی 
که متوجهش است 
نیاز دارد تا اقدام 
به خرید هواپیما، 
قطعات و تسلیحات 
کند و مشخصا 
روسیه در این میان 
به ایران کمک کرده و 
این تجهیزات را در 
اختیار ایران قرار 
داده است

   عکس:  آرمان ملی / حجت   سپهوند                                        

 بایدن در حالی به اسرائیل و عربستان سفر می کند که پوتین نیز 
در سفری غیرمنتظره راهی تهران خواهدشد. تقارن این سفرها با هم 
چه معنایی دارد؟ مهم ترین هدف سفر بایدن به عربستان و اسرائیل 

چیست؟
سفر بایدن به خاورمیانه و کشورهای اسرائیل و عربستان یک سفر برنامه ریزی 

شده است. البته گمانه زني های مختلفي درباره 
این سفر وجود داشت و در برخي مقاطع عنوان 
مي شد که وی قرار است به عربستان سفر کند 
و در برخي مقاطع عنوان مي شد این اتفاق 
رخ نمي دهد.از سوی دیگر بایدن عنوان مي 
کرد من به عربستان سفر مي کنم تا در یک 
کنفرانس شرکت کنم و به همین دلیل سفر من 
به عربستان برای دیدار و گفتوگو بامقامات این 
کشور نیست.با این وجود همه ما مي دانیم که 
بایدن به عربستان سفر خواهد کرد و با مقامات 
این کشور نیز دیدار و گفتوگو ميکند.من 
معتقدم سفر بایدن به خاورمیانه برنامه آمریکا 
درباره خاورمیانه را برای ۱۰ سال آینده طراحي 
مي کند.این اتفاق در گذشته و در دولت اوباما 
نیز رخ داد و اوباما قبل از بهار عربي به عربستان 
سفر کرد و در نهایت اتفاقات بعدی رخ داد.در 
مقابل روسیه نیز تحرکاتي را آغاز کرده که از 
انزوای بین المللي خارج شود.این در حالي است 
که روسیه پس از حمله به اوکراین در شرایط 
تحریم و انزوا قرار گرفته و به همین دلیل تمایل 
دارد از این انزوای بین المللي خارج شود.در این 

میان ترکیه نیز بي تمایل نیست که از تعارض منافع بین غرب و روسیه بهره 
ببرد.ترکیه در شرایط کنوني از نظر اقتصادی در وضعیت خوبي قرار ندارد و به 
همین دلیل اگر این وضعیت ادامه پیدا کند احتمال سقوط اردوغان در ترکیه 
نیز وجود خواهد داشت.یکي از اهداف اصلي بایدن از سفر به خاورمیانه این 
است که کمربند امنیتي که قرار است دور ایران کشیده شود را تکمیل کند.من 
معتقدم به دلیل اینکه آمریکا قصد دارد راهبرد امنیتي خود را از خاورمیانه به 
پاسیفیک و اقیانوس آرام انتقال بدهد و چین را به عنوان تهدید نخست خود 
معرفي کرده تالش مي کند مدیریت خاورمیانه را به اسرائیل واگذار کند و خود 
نیز ار آن حمایت کند.هنگامي که قرار است چنین پشتیباني صورت بگیرد 
طبیعي است که هماهنگي هایي نیز در این زمینه صورت بگیرد.این اتفاق در 
حالي رخ مي دهد کهکشورهای خاورمیانه با بحران بن بست پرونده هسته ای 
ایران نیز مواجه هستند و آمریکا و متحدانش تالش ميکنند این  بن بست را به 
ایران نسبت بدهند.به همین دلیل در آینده اتفاقاتي رخ خواهد داد که با مرور 

زمان مشخص مي شود.
 اگر آمریکا قصد داشته باشد مدیریت خاورمیانه را به اسرائیل 
منتقل کند با توجه به مواضعی که ایران نسبتبه اسرائیل دارد آیا سطح 

تنش در منطقه افزایش پیدا نمی کند؟
بدون تردید این اتفاق رخ خواهد داد و سطح تنش بین ایران و اسرائیل در 
منطقه افزایش پیدا مي کند.اسرائیل قصد دارد 
کمربند دور ایران را  برای دفاع هوایي و مقابله 
با موشک ها و پهپادهای ایران را تکمیل کند. 
در ماهگذشته نیز کنگره آمریکا طرحي رادر 
این زمینه تصویب کرد. اگر این اتفاق رخ بدهد 
نشان مي دهد که آمریکا و دولت بایدن به صورت 
قانوني نیز از این طرح حمایت خواهند کرد. در 
نتیجه از نظر آمریکا این اتفاق قانوني است و 
حمایت کنگره را در پشت خود خواهد داشت.

هنگامي که بایدن دارای پشتیباني قانوني باشد 
و این اتفاقنیز در حال رخ دادن باشد سطح تنش 
به صورت طبیعي در منطقه افزایش پیدا مي 
کند.در چنین شرایطی اینکه طرفین چگونه 
این موضوع را مدیریت خواهند کرد یک بحث 

دیگری است که نیاز به بررسي بیشتری دارد.
 سفر بایدن به اسرائیل و عربستان 
چه ارتباطی با برجام دارد؟آیا این سفر با 
دوراندیشی نسبت به  نتیجهرسیدن  و یا 
نرسیدن برجام صورت می گیرد و آمریکا 
می خواهد برای هر دو حالت آمادگی 

داشته باشد؟
 مهم ترین موضوعي که در سفر بایدن به اسرائیل و عربستان مطرح خواهد 
شد موضوع پرونده هسته ای ایران است.وزارت خارجه فرانسه به تازگي عنوان 
کرده تنها چند هفته برای به نتیجه رسیدن پرونده هسته ای ایران بیشتر زمان 
نیست. البته این ادعاها تکراری است و در گذشته نیز وجود داشته است.با این 
وجود به نظر مي رسد پیشرفت برنامه هسته ای ایران به مرحله ای رسیده که 
آنها را وادار مي کند به هماهنگي های بیشتری دست پیدا کنند تا بتوانند برنامه 

هسته ای ایران را کنترل کنند.
 در حالی که در دوران ریاست جمهوری ترامپ زمینه  ارتباط چند 
کشور عربی با اسرائیل فراهم شد و درشرایط کنونی این کشورها 
ارتباط خود را با اسرائیل از سر گرفته اند سفر بایدن به چه میزان به 

نزدیک شدن اسرائیل و عربستان منجر خواهد شد؟
واقعیت این است که اسرائیل و عربستان به صورت غیررسمي به هم نزدیک 
هستند.با این وجود سفر بایدن اولین سفری خواهد بود که رئیس جمهور 

آمریکا به صورت مستقیم از اسرائیل به عربستان سفر خواهد کرد.این اولین 
هواپیمایي خواهد بود که از اسرائیل بلند مي شود و از روی خاک عربستان عبور 
مي  کند و در این کشوربه زمین مي نشیند.این نشان مي دهد که در پشت پرده 
برخي هماهنگي های غیررسمي صورت گرفته است. این وضعیت شبیه ارتباطي 
است که در شرایط کنوني اسرائیل با عمان دارد.در شرایط کنوني اسرائیل با 

امارات متحده عربي و بحرین روابط دیپلماتیک خود 
را به صورت رسمي دنبال مي کند.این وضعیت درباره 
سودان و مراکش نیز وجود دارد.با این وجود روابط 
اسرائیل و عمان به صورت غیررسمي است و این 

رویکرد در دستور کار عربستان نیز قرار گرفته است.
 این احتمال وجود دارد که در آینده ارتباط 
عربستان و اسرائیل رسمی شود و این دو کشور 

روابط دیپلماتیک باهم داشته باشند؟
بله،این اتفاق به احتمال زیاد در آینده رخ خواهد 

داد.
 در چنین شرایطی موضع ایران چه خواهد 

بود؟
هدف اصلي از چنین ارتباطي این است که ایران 
در تنگنا قرار بگیرد.امروز دیگر معادالت خاورمیانه 
تغییر کرده است. در گذشته هر زمان که از بحران 
در خاورمیانه صحبت مي شد از بحران بین اعراب و 
اسرائیل نام برده مي شد. این در حالي است که امروز 
این معادله تغییر کرده است و رسانه های آمریکایي 

این بحران را بحران ایران و کشورهای منطقه نامگذاری کرده اند.در نتیجه 
رسانه های آمریکایي و غربي، اصل موضوع را تغییر داده اند. اینکه ما تنگنا را چه 
چیزی تعریف کنیم موضوع دیگری است اما هدف اصلي از تحرکات اخیراین 
است که ایران را در تنگنای بیشتری قرار بدهند.اگر منظور تنگنای اقتصادی 
است که در شرایط کنوني ما در تنگنای اقتصادی قرار داریم و تحریم ها ظالمانه 
اجازه نمي دهد ایران مراودات تجاری آسان و مثبتي با جهان داشته باشد. این 
وضعیت در زمینه بین المللي نیز وجود دارد و ایران در شرایطي است که با 
چالش های بین المللي مواجه است.در شرایط کنوني مهم ترین ارتباط بین المللي 
ایران با کشورهایي مانند چین و روسیه و کشورهایي مانند ترکیه و برخي 

کشورهای منطقه ای است.
 با توجه به جایگاه متزلزلی که بایدن در بین افکار عمومی جامعه 
آمریکا پیدا کرده است آیا راهبرد ده ساله آمریکا در خاورمیانه جزئی 
از سیاست های دولت بایدن است یا رویکردی است که ساختار سیاسی 

در آمریکاآن را دنبال می کند؟
بدون تردید این رویکرد جزئي از برنامه های ساختار سیاسي در آمریکاست. 
به هر حال این کشور برنامهریزی های خاصي در سیاست خارجي خود  دارد.

برخي گمان مي کنند تصمیم گیری ها در آمریکا خلق الساعه است و هر رئیس 
جمهوری در آمریکا روی کار مي آید برای خود ساز جدید کوک مي کند و در 
هر مسیری  که تمایل داشت حرکت مي کند.به عنوان مثال موضوع به قدرت 
رسیدن طالبان در افغانستان در زمان ترامپ آغاز شد اما در زمان بایدن به 
نتیجه رسید.مثال دیگر تالش آمریکا علیه اتحاد جماهیر شوروی و فروپاشي 
آن بود که از زمان کارتر آغاز شد و در زمان 
جرج بوش پدر در نهایت این اتفاق رخ 
داد.استراتژی آمریکا درباره خاورمیانه 
استراتژی کلنگي کردن خاورمیانه است 
که از زمان جورج بوش پسر آغاز شده و 
تا امروز ادامه داشته   و در آینده نیز ادامه 
خواهد داشت.همه روسای جمهوری که در 
آمریکا روی کار آمده اند نیز همین رویکرد 
را دنبال مي کنند. سیاست جورج بوش پسر 
در این زمینه سخت افزاری بود در حالي که 
سیاست اوباما نرم افزاری بود. سیاستي 
که اوباما در پیش گرفت در نهایت نیز به 
بهار عربي منجر شد.در نتیجه رویکردی 
که بایدن در پیش گرفته تصمیمي نیست 
که وی به صورت خلق الساعه گرفته باشد 
و بلکه رویکردی است که ساختارهای 
سیاسي آمریکا از گذشته تا به امروز دنبال 
مي کنند.موضوع دیگری که در این زمینه 
مطرح است باال رفتن قیمت نفت است که بایدن با صحبت با عربستان تالش مي 

کند درباره این موضوع نیز به نتیجه برسد.
 هدف اصلی پوتین از سفر به ایران چه خواهد بود؟ پوتین در این 

سفر تالش می کند به چه دستاوردهایی
برسد؟

روسیه در شرایط کنوني  با تحریم و انزوای بین المللي  روبه روست و کشورهای 
محدودی هستند که با روسیه همکاری مي کنند..پوتین در سفر به ایران تالش 
خواهد کرد مسائلي که در گذشته بین ایران و روسیه وجود داشته را به هر 
شکلي مدیریت کند.در این مسیر روسیه هم باید هزینه این مدیریت را بپردازد 
و هم اینکه تعامالت خود را با ایران افزایش بدهد.به همین دلیل روسها بي 
تمایل نیستند که هم قیمت نفت را در آینده مدیریت کنند و هم رابطه با ایران 
را.موضوع دیگری که در این سفر مورد بحث قرار خواهد گرفت وضعیت سوریه 
است. از سوی دیگر موضوع دسترسي روسیه به خلیج فارس و همچنین احتمال 
خرید پهپاد از ایران ممکن است در دستور کار این سفر قرار داشته باشد.در 
شرایط کنوني روسیه از نظر اقتصادی وضعیت خوبي ندارد. شاید این مشکالت 

در شرایط کنوني خودرا نشان ندهد اما  در آینده خود را نشان خواهد داد.

»آرمان ملی-» احسان انصاری:معادالت منطقه خاورمیانه روز به روز پیچیده تر می شود. در حالی که بایدن، عزم سفر به خاورمیانه و اسرائیل و عربستان را کرده است والدیمیر پوتین نیز در یک 
تصمیم غیرمنتظره اواخر تیرماه به ایران سفر خواهد کرد. سفرهایی که نشان دهنده تغییرات ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی در خاورمیانه در آینده خواهد  بود.بدون تردید بایدن با سفر به اسرائیل 
و عربستان تالش می کند رابطه این دو کشور را ترمیم کند و ازسوی دیگر کمربند پیرامون ایران را تشدید کند«.آرمان ملی» برای تحلیل و بررسی پیامدهایی این دو سفر با دکتر محسن جلیلوند، 
تحلیلگر روابط بین الملل گفت وگو کرده است.جلیلوند معتقد است«:اسرائیل قصد دارد کمربند دور ایران را با دفاع هوایی و مقابله با موشک ها و پهپادهای ایران را تکمیل کنند. در ماه گذشته نیز 
کنگره آمریکا طرحی رادر این زمینه تصویب کرد. اگر این اتفاق رخ بدهد نشان می دهد که آمریکا و دولت بایدن به صورت قانونی نیز از این طرح حمایت خواهد کرد. در نتیجه از نظر آمریکا این اتفاق 
قانونی است و حمایت کنگره را در پشت خود خواهد داشت.هنگامی که بایدن دارای پشتیبانی قانونی باشد و این اتفاق نیز در حال رخ دادن باشد سطح تنش به صورت طبیعی در منطقه افزایش پیدا 

می کند.درچنین شرایط اینکه طرفین چگونه این موضوع را مدیریت خواهند کرد یک بحث دیگری است که نیاز به بررسی بیشتری دارد.» در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید.

محسن جلیلوند در گفت وگو با» آرمان ملی«: 
بایدن می خواهد کمربند امنیتی دور ایران را تکمیل کند             
    سیاست راهبردی آمریکا فشار بیشتر به ایران است                             سفر بایدن به خاورمیانه راهبرد ۱۰ سال آینده آمریکا در خاورمیانه را طراحی می کند

        استراتژی آمریکا کلنگی کردن خاورمیانه است                  سفر پوتین به ایران برای خارج شدن از انزوای بین المللی است                         
        سفر بایدن به خاورمیانه برای نزدیکی اسرائیل و عربستان است -  الگوی اسراییل-  عمان درباره اسرائیل-  عربستان نیز تکرار خواهد شد              ترکیه تالش می کند از تعارض منافع غرب و روسیه بهره ببرد

اردن: 
 همه کشورهای عربی خواهان روابط 

خوب با ایران هستند
وزیر خارجه اردن اظهار داشت: اردن و تمام کشورهای 
عربی خواهان روابط سالم با ایران هستند؛ روابطی که 
مبتنی بر حسن همجواری، احترام متقابل و عدم دخالت 
در امور داخلی یکدیگر باشد. ایمن الصفدی، تاکید کرد 
که گفت وگو بهترین راه حل برای از بین بردن تمام 
تنش هاست. وی افزود: منطقه خاورمیانه به اندازه کافی 
بحران دارد و نیازی به تنش های بیشتر نداریم بنابراین 
نیازمند راه حل واقعی برای عوامل ایجاد تنش هستیم تا به 
روابط سالم با ایران برسیم؛ روابطی که همه ما خواهان آن 
هستیم. ایمن الصفدی در حاشیه نشست وزرای خارجه 
اتحادیه عرب در بیروت نیز در گفت وگو با روزنامه النهار 
در پاسخ به سوالی درخصوص اختالفات با ایران گفته بود: 
همه ما خواهان روابط خوب با ایران هستیم و برای تحقق 
این مساله باید دالیل این تنش ها حل شود، ما بار دیگر 
از اینجا اعالم می کنیم که همواره خواهان گفت وگویی 
هستیم که تمام مسائل را شامل شود تا به مرحله ثبات 
و همکاری برسیم. وی در پاسخ به این سوال که وزرای 
کشورهای عربی در خصوص این مساله اختالف نظر 
ندارند، تاکید کرد: درخصوص اولویت ها اختالف نظری 
وجود ندارد به این معنا که همه ما در مساله ثبات و امنیت 
در منطقه خلیج)فارس( می ایستیم و امنیت آن بخشی 
از امنیت ماست. ما نمی گوییم که اختالفات ایرانی عربی 
وجود ندارد، وجود دارد اما همه ما مسئوالن عربی خواهان 
عبور از این اختالفات از طریق برگزاری گفت وگوهای 
صریح و شفاف هستیم به گونه ای که همه مسائل را روی 
میز قرار دهیم و برای حل اختالفات رایزنی کنیم در غیر 
این صورت این بحران ها ادامه خواهد داشت و منطقه 
بهای آن را پرداخت می کند. وزیر خارجه اردن درخصوص 
تشکیل ناتوی منطقه ای و اظهارات پادشاه این کشور در 
این خصوص تاکید کرد: ملک عبدا... این مساله را مطرح 
نکرد بلکه در گفت وگویی درخصوص تشکیل مکانیزمی 
شبیه به ناتو در منطقه عربی از او سوال شد و ما موافق هر 
طرحی هستیم که در راستای همکاری های عربی باشد. 
بنابراین ما در کنار هر نوع طرحی هستیم که در مقابله با 
چالش ها و تروریسم و غیره باشد. چیزی که در رسانه ها 
اعالم شد به ما پیشنهاد نشده است، طرح منطقه ای که 

اسرائیل بخشی از آن باشد به ما پیشنهاد نشده است. 

نگــــاه

 پوتین با چه رویکردی به تهران سفر و چه اهدافی را دنبال می کند؟
پس از حمله روسیه به اوکراین، روز به روز ژئوپلیتیک روسیه نسبت به گذشته 
بسته تر شده است زیرا بیشتر سرمایه گذاری هایی که در داخل روسیه انجام 

می شد مربوط به اروپا بوده و از سوی دیگر منبع اصلی 
درآمدش که صادرات انرژی باشد دیگر به اروپا صادر 
نمی شود و درآمدهای کمتری روسیه به دست می آورد. این 
درآمد کم پس از قطع کامل صادرات انرژی به اروپا کمتر 
نیز خواهد شد. در چنین شرایطی روسیه مشخصا تحت 
فشار قرار گرفته است زیرا حتی کشورهای جهان سوم 
نیز که در گذشته ارتباطاتی با روسیه داشته اند، به دنبال 
تحریم های بین المللی علیه روسیه، تعامل خود را با این 
کشور کم کرده اند. زیرا نگران تنبیه غرب و آمریکا هستند. 
در همین راستا روسیه باید به دنبال راه هایی باشد تا بتواند 
ژئوپلیتیک خود را نجات دهد و باز کند. در همین راستا 
روسیه زمانی که مشاهده می کند از سمت شرق تحت 
فشار متحدین آمریکا یعنی ژاپن، کره جنوبی و فیلیپین 
قرار دارد و از غرب نیز تحت محاصره اروپاست، مسیر 
جنوب را در پیش گرفته تا بتواند خود را از تنگنا خارج 
کند. مشخصا سفر پوتین به تهران نیز در همین زمینه 

صورت می گیرد. جنوب، بهترین مسیر برای روسیه است تا خود را از گرفتاری 
خارج کند و مشخصا در مسیر جنوب دو کشور ایران و ترکیه از اهمیت بیشتری 
برای روسیه برخوردار هستند. در این میان ترکیه به علت اینکه ارتباطاتی با غرب 
دارد، برای تعامل با روسیه محدودتر است. از سوی دیگر پس از جنگ اوکراین 
رابطه خود را با کشورهای عربی حفظ کرده و توسعه روابط با هندوستان و ایران را 
در دستور کار قرار داده است. روسیه امروز با صادرات انرژی ارزان به هندوستان و 
چین نسبت به گذشته تعامل خود را حتی بیشتر نیز کرده است. روسیه می خواهد 
به هر شکل ممکن ژئوپلیتیک خود را باز کند. در این میان ایران به علت اینکه 
در خصوص مسائل برجامی با غرب اختالف دارد، می تواند اولین کشوری باشد 
که روسیه در چنین فرآیندی که در پیش گرفته، موضوع همکاری باشد. تعامل 
بیشتر در حوزه های سیاسی، اقتصادی و ترانزیتی نیز می تواند از جمله مهم ترین 
زمینه های همکاری دو کشور باشد. پوتین در سفر به تهران مشخصا چنین 

مسائلی را پیگیری خواهد کرد. 
 مطرح شدن همکاری نظامی ایران و روسیه در این مقطع زمانی که 

بایدن نیز به منطقه سفر کرده است، با اهداف خاصی صورت گرفت؟
باید توجه داشت که سفر جو بایدن به منطقه خاورمیانه بیشتر جنبه انتخاباتی 
دارد زیرا اسرائیلی ها تبلیغات زیادی در این خصوص انجام دادند که با حضور 
بایدن اقدامات زیادی علیه ایران انجام می شود و توافق هایی صورت می گیرد 
تا دست اسرائیل در مقابل ایران برتر شود اما عمال هیچ اتفاقی رخ نداد. آمریکا 

آب پاکی را روی دست اسرائیل ریخته است به شکلی که تحلیلگران اسرائیلی 
نیز عنوان کرده اند از سفر بایدن به فلسطین اشغالی ناامید شده اند و این سفر 
دستاورد خاصی برای اسرائیل نخواهد داشت. از سوی دیگر شخص الپید به دنبال 
این بود تا با جو بایدن عکس بگیرد زیرا سه ماه دیگر در 
اسرائیل انتخابات برگزار می شود و می خواهد از نتانیاهو 
عقب نیفتد. بایدن در این سفر قصد داشت به مردم داخل 
کشور خود و جریان های موثر نشان دهد که رابطه خوبی 
با اسرائیل دارد و در این زمینه هر همکاری انجام می دهد. 
این در حالی است که روابط اسرائیل با دموکرات ها از زمان 
کلینتون دیگر به خوبی پیش نرفت. در آن برهه زمانی 
که نتانیاهو تازه وارد عرصه سیاسی شده بود، با کلینتون 
رابطه خوبی نداشت و در حالی کلینتون ریاست جمهوری 
۸ ساله خود را پایان داد که صحبتی میان او و طرف های 
اسرائیلی وجود نداشت. در دوره اوباما نیز شاهد بودیم 
که بدترین روابط میان اسرائیل و آمریکا وجود داشت به 
شکلی که نتانیاهو بدون اطالع در کنگره سخنرانی کرد و 
اتهامات زیادی به اوباما در خصوص همکاری با ایران وارد 
کرد. بایدن نیز در یک سال و نیم گذشته تالش کرد تا 
روندی متفاوت صورت گیرد و شاید اگر بایدن به منطقه 
سفر نمی کرد، همان باور گذشته در میان آمریکایی ها وجود داشت که روابط 
دموکرات ها و اسرائیل خوب نیست و جو بایدن برای تغییر این باور به اسرائیل 
سفر کرد. باید توجه داشت که سفر بایدن با توجه به آنچه رخ داده است، نمی توان 
موفقیت آمیز قلمداد کرد. بایدن در اسرائیل عنوان کرده است که به دنبال حل 
اختالفات با ایران از مسیر دیپلماسی است و این موضع گیری را در عربستان نیز 
دنبال خواهد کرد. به همین علت نمی توان متصور بود که طرح مساله همکاری 

نظامی ایران و روسیه ارتباطی با سفر بایدن به عربستان داشته است. 
 اهداف سفر بایدن به اسرائیل و عربستان ممکن است متفاوت 

باشد؟
سفر بایدن به اسرائیل مشخصا جنبه انتخاباتی داشته است اما بایدن در سفر به 
عربستان سعی می کند تا مساله انرژی خود را حل و فصل کند و به همین علت در 
نشست با کشورهای عربی به دنبال این خواهد بود تا راه حلی پیدا کند که مشکل 
انرژی غرب را حل کند. باید توجه داشت که بحران انرژی در غرب امروز در ابتدای 
راه خود است زیرا همچنان بعضا روسیه صادراتی انجام می دهد اما اگر به صورت 
کامل صادرات خود را به غرب قطع کند، آنها به شدت گرفتار بحران خواهند شد. 
بایدن به همین علت از امروز به فکر افتاده است تا پایه های دوستی با عربستان را 
تقویت کند تا در آینده نیاز آن ها به انرژی از سوی کشورهای عربی تامین شود. 
این امر در حالی در دستور کار بایدن قرار گرفته که تا چند ماه پیش اختالف 
جدی بین بایدن و بن سلمان وجود داشت و حتی مقام عربستانی جواب تلفن 

بایدن را نمی داده است. به همین علت بایدن باید به مرور به عربستان نزدیک شود 
تا بتواند خواسته های خود در حوزه انرژی را به دست آورد. بایدن انتخابات کنگره 
و ریاست جمهوری را در پیش دارد و از سوی دیگر خطر تورم و رکود اقتصادی 
را نیز در نزدیکی خود می بینند و به همین علت به همکاری با کشورهای عربی 
حوزه خلیج فارس نیاز مبرم دارند. مشخصا بایدن نیامده تا مجموعه ای در میان 

کشورهای عربی ایجاد کند تا آنها را علیه ایران متحد کند. 
موضع گیری های اردنی ها و مصری ها در روزهای اخیر 
نیز نشان داد که چنین اتحادی علیه ایران شکل نخواهد 
گرفت. اسرائیل خیلی عالقه مند است که علیه ایران اتحاد 
شکل گیرد اما عربستان به عنوان کشور محور خیلی با آن 
نقطه ای فاصله دارد که با اسرائیلی ها بخواهند گفت وگو 
کنند و در عرصه ای به صورت علنی متحد شوند. تا زمانی 
که عربستان و اسرائیل بخواهند روابط رسمی سیاسی 

داشته باشند، فاصله وجود دارد. 
 آیا ممکن است در این سفر بایدن حتی به فکر 
این مساله باشد که شاید بتواند تنش ها را با ایران 

کم کند؟
آمریکا عنوان کرده به دنبال تفاهم با ایران است حاال 
ممکن است در قالب برجام باشد یا یک توافق دیگر. در 
این مسیر مشخصا اگر بخواهد علیه ایران اقدامی انجام 
دهد سبب می شود تا روابط ایران و روسیه مستحکم تر 
شود و مشخصا بایدن از این مساله خوشحال نمی شود و 
عالقه مند نیست تا ایران و روسیه روابط استراتژیک شکل 
دهند. آمریکا همواره این مالحظه را دارد که فشار را علیه 
ایران نباید بیش از اندازه کند زیرا در آن صورت دیگر 
جدایی انداختن میان ایران و روسیه امری محال می شود 
و برای آمریکا تبعات و مشکالتی دیگر ایجاد خواهد کرد. 
 تهدیدها و فرصت های سفر پوتین به ایران 
چه مواردی است و آیا این تهدیدها متوجه غرب 

نیز است؟
روسیه در این روزها به ایران نیاز بیشتری دارد. در 

همین راستا همکاری ها بیشتر شده و به صورت ضمنی نیز سخنگوی وزیرخارجه 
ایران تایید کرده که ایران همکاری پهپادی با روسیه داشته است. مشخصا امروز 
باید مقصر هر تهدیدی را غرب دانست زیرا آنها از برجام خارج شدند و ایران را در 
حوزه های مختلف از جمله تسلیحاتی تحریم کرده اند.ایران با توجه به تهدیدهایی 
که متوجهش است نیاز دارد تا اقدام به خرید هواپیما، قطعات و تسلیحات کند 
و مشخصا روسیه در این میان به ایران کمک کرده و این تجهیزات را در اختیار 
ایران قرار داده است. در چنین وضعیتی ایران نمی تواند درخواست روسیه را برای 

خرید پهپاد از ایران بی پاسخ بگذارد و باید به این پاسخ جواب مثبت بدهد زیرا 
اگر این اتفاق رخ ندهد، آن ها نیز دیگر تجهیزات مورد نیاز را در اختیار ایران قرار 
نمی دهند. این تعامل حاصل تحریم ایران است. زمانی که جنگ اوکراین آغاز 
شد باز هم غرب درس عبرت نگرفت و با وجود اینکه می دانستند جنگ روسیه 
و اوکراین طوالنی خواهد شد، به سمت توافق با ایران نیامدند و سبب شدند تا 
همکاری ایران و روسیه بیش از پیش شود. این اشتباه 
بزرگ غرب بود زیرا ایران اگر نتواند نیازهای خود را از 
کشورهای دیگر تامین کند، به سمت روسیه خواهد رفت. 
امروز روابط ایران و روسیه هنوز راهبردی نشده است 
اما اگر غرب این مسیر فعلی را طی کند، روسیه و ایران 
مشخصا روابط نزدیک و راهبردی شکل خواهند داد. 
در روزهای آتی که پوتین به تهران خواهد آمد مشخصا 
با پوتین گذشته متفاوت خواهد بود و با دست های باز 
به سمت ایران می آید. روسیه مشخصا این بار در حوزه 
غنی سازی اورانیوم، فروش سالح، فروش قطعات و 
همکاری های اقتصادی بیشتر با ایران همکاری خواهد 
کرد. روسیه در گذشته همواره بهانه گیری می کردند که 
کاالهای ایرانی کیفیت ندارد و به همین علت در دهه های 
گذشته صادر کننده خوبی به روسیه نبودیم اما امروز 
این رویه تغییر می کند. این در حالی است که ترکیه 
در سال های اخیر به راحتی کاالهای خود را به روسیه 
صادر می کرده است و به منافع قابل توجهی دست پیدا 
می کرد. در روابط نزدیکی که میان ایران و روسیه با هم 
شکل خواهند داد، مشخصا غرب تاثیرگذار بوده زیرا بدون 
تحلیل شرایط ایران و منطقه به سمتی حرکت کردند که 
باعث شدند ایران و روسیه به یکدیگر نزدیک شوند. باید 
توجه داشت که اردوغان نیز به تهران خواهد آمد. روسیه 
به ترکیه نیز نیاز دارد تا ژئوپلیتیک خود را باز کند. در این 
همکاری ها روسیه و ترکیه اختالف پیرامون غالت را حل 
کردند و غالت اوکراین امروز صادر می شود. مشخصا در 
تهران در خصوص سوریه نیز صحبت می شود. امروز ایران 
و ترکیه از فرصت ایجاد شده استفاده خواهند کرد تا روابط خود را با روسیه 
گسترش دهند. در این مسیر شاید کار ترکیه راحت تر باشد زیرا در عرصه انرژی با 
روسیه رقابت ندارد در حالی که ایران و روسیه در این عرصه رقیب هستند. ترکیه 
امروز از بحث انرژی می تواند سود بیشتری داشته باشد و حتی انرژی ارزان تری 
دریافت کند. امروز روسیه نفت خود را ارزان می فروشد و ایران نیز وارد رقابت با 
آن ها شده است. در مجموع سفر اردوغان و پوتین به تهران بسیار مثبت است 

و اگر ایران دقت داشته باشد می تواند از این سفرها علیه غرب به نتیجه برسد. 

آرمان ملی- علیرضا پورحسین: سفر پوتین به تهران چند روز پس از سفر بایدن به خاورمیانه شکل خواهد گرفت که عالوه بر این همزمانی تقریبی شائبه هایی را نیز به همراه داشته است. یکی از این 
شائبه ها از سوی مقامات آمریکایی مبنی بر فروش پهپاد از ایران به روسیه مطرح شد که بسیاری اعالم آن را در این برهه زمانی از سوی آمریکا، به عنوان یک بازی قلمداد کردند تا بایدن مسیر ایران هراسی 
را به خوبی در خاورمیانه طی کند. در این میان هم هستند برخی صاحب نظران که سفر بایدن به منطقه را کامال انتخاباتی می دانند تا او به نفع خود در عرصه انتخابات آمریکا از البی های عبری و عربی 
بهره جوید. به همین علت کارشناسان بر این باور هستند که اساسا ائتالفی علیه ایران پس از این سفر شکل نخواهد گرفت که شاید یکی از نشان های آن اظهارنظر مقام اماراتی باشد که عنوان کرده است 
ابوظبی به دنبال ایجاد هیچ محوری علیه هیچ یک از کشورهای منطقه به ویژه ایران نیست. انور قرقاش با تاکید بر اینکه کشورش خواهان تقابل با ایران نیست خاطرنشان کرده است که ابوظبی به دنبال 
فرستادن سفیر به تهران و از سرگیری روابط با ایران است. این مقام اماراتی اظهار کرده است از هر طرحی که بدون هدف قرار دادن کشور ثالث از ما محافظت کند، استقبال می کنیم. در راستای بررسی 

این تحوالت و اهداف سفرهای بایدن و پوتین به منطقه، »آرمان ملی« گفت وگویی با عبدالرضا فرجی راد، سفیر پیشین ایران در نروژ داشته که در ادامه می خوانید. 

        هدف بایدن از سفر به اسرائیل انتخاباتی  است                                            آمریکا نمی خواهد ایران بیش از اندازه به روسیه نزدیک شود

عبدالرضا فرجی راد در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

پوتین با آغوش باز به تهران می آید

در گذشته هر زمان که از 
بحران در خاورمیانه صحبت 
می شد از بحران بین عرب 
و اسرائیل نام برده می شد. 
این در حالی است که امروز 
این معادله تغییر کرده است 
و رسانه های آمریکایی این 
بحران را بحران ایران و 
کشورهای منطقه نام گذاری 
کرده اند.در نتیجه رسانه های 
آمریکایی و غربی اصل 
موضوع را تغییر داده اند

واقعیت این است که اسرائیل 
و عربستان به صورت 
غیررسمی به هم نزدیک 
هستند.با این وجود سفر 
بایدن اولین سفری خواهد بود 
که رئیس جمهور آمریکا به 
صورت مستقیم از اسرائیل به 
عربستان سفر خواهد کرد.این 
اولین هواپیمایی خواهد بود 
که از اسرائیل بلند می شود و 
از روی خاک عربستان عبور 
می کند و در این کشور .به 
زمین می نشیند.این نشان می 
دهد که در پشت پرده برخی 
هماهنگی های غیر رسمی 
صورت گرفته است
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روش های کنترل گرمازدگی

بی توجهی به گرمازدگی می تواند به سرعت 
به مغز، قلب، کلیه ها و ماهیچه ها آسیب برساند. 
گرمازدگی در اثر نرسیدن آب کافی به بدن در 
گرمای باال، منجر به نقص در سیستم کنترل 
درجه حرارت بدن می شود که با عالئمی 
همچون حالت تهوع، تشنج، گیجی، گمراهی 
و گاهی اوقات از دست دادن هوشیاری یا کما 
همراه می شود. گرمازدگی شدید می تواند 
باعث آسیب جدی به مغز و سایر اندام های 
داخلی شود. این مساله عمدتا افراد باالی 5۰ 
سال را تحت تاثیر قرار می دهد، اما این امر در 
فصول گرم و در فضای باز، ورزشکاران جوان 
را نیز بی نصیب نخواهد گذاشت. دانستن عالئم 
گرمازدگی و روش های کنترل آن، به مهار 
این عارضه در فصل تابستان کمک شایان 
می کند. اگر با فردی که گرمازده روبه رو شدید 
در حالی که پوست او را با آب خیس می کنید، با 
پارچه هوای اطراف او را بچرخانید تا تهویه ایجاد 
شود. برای بیماران مسن، کودکان خردسال، 
بیماران مبتال به بیماری مزمن یا کسی که 
گرمازدگی بدون ورزش شدید برای او اتفاق 
افتاده است از یخ استفاده نکنید. انجام این 
کار می تواند خطرناک باشد. سعی کنید بدن 
فرد را با آب و تهویه هوا خنک کنید. نوزادان و 
کودکان تا ۴ سال و بزرگساالن باالی 65 سال 
آسیب پذیرتر هستند زیرا نسبت به افراد دیگر 
با سرعت کمتری دمای شان تنظیم می شود. 
اگر در هوای گرم مجبورید از خانه خارج 
شوید برای جلوگیری  از گرمازدگی لباس های 
سبک، روشن، گشاد و کاله لبه گشاد بپوشید. 
از ضدآفتاب با ضریب محافظت )SPF( ۳۰ یا 
بیشتر استفاده کنید. مایعات اضافی بنوشید. 
برای جلوگیری از کمبود آب بدن، به طور کلی 
توصیه می شود روزانه حداقل هشت لیوان آب، 
آبمیوه یا آب سبزیجات بنوشید. از آنجا که 
بیماری های مرتبط با گرما نیز می توانند از 
کاهش نمک ناشی شوند، توصیه می شود در 
دوره های گرما و رطوبت شدید یک نوشیدنی 
ورزشی غنی از الکترولیت مثل آب هندوانه، 

لیموترش و مرکبات، را در کنار آب بنوشید.

یاد د اشــــت

دانــستنی هـــا

جد ول کلمات متقاطع                                                 شماره  ۱۳2۳جد ول سود وکو                                          

حل جد ول   ۱۳22  

 ۱- به لرزه درآوردن- ازگیاهان طبی ۲- شــهری 
درخوزســتان– پیاده شــطرنج- نورانــدک ۳- وزیدن 
باد - ســوغات گجرات- حس  شــده– خشــکی ۴- دام 
صیاد- وفا به عهد- گرفتنی  ازهوا- درنجاری زیاداست- 
5-  پیشــرفته- ســربازورزیده 6- ازدرجــات نظامی- 
کفتار- از شــهرهای لرســتان ۷- لنگه بار- شادمانی- 
ناگهان خودمانی– کدرومات ۸- یکــی را چند تاکند!- 
ماهروزبردســت- رمق آخــر ۹- فتنه وبلــوا- تظاهر به 
نیکی- طوفان آن در تاریخ ایران معروف شد- گمراهی 
۱۰- واضح وآشــکار- دخترالتین- بدنام ورســوا ۱۱- 
آداب- نشانی ترســیمی ۱۲- پارچه  طالیی- رودی در 
فرانســه- یکی از چهار جهت- پسوندشباهت ۱۳- پول 
ژاپن- قلعه تاریخی سوادکوه- نوعی ســاز- خون از آن 
می گذرد ۱۴- عصرانه سنتی قزوینی- بزرگ- انکارکردن 

۱5- رشته کوهی درافغانستان- خالق
 

۱- پیام نما- شادروان ۲- پایتخت افغانستان- سریالی از »فرهنگ«- پروتئین پنیر ۳- خاندان- 
کوشش قوی- بیماری اختالل کلیه ها- باالآمدن  دریا ۴- رکن اصلی نماز- ماه چهارم خورشیدی- 
نصیب- آینه مقعر 5- دارای پیچ وخم- بمب پرتابی 6- آفتابه- سوزان- بزرگش نشانه نزدن است! ۷- 
ماه سردسال - جود- خاتون- بی حس ۸- همنشینان- فاقدشغل- ازحروف یونانی ۹- خالص- کاری 
را برعهده گرفتن- مخفف  لیکن- طاقچه باال  ۱۰- سنگین نیست- میان وبین– زهتاب ۱۱- ازعالئم 
نگارشی- نام دیگرماالریا ۱۲- نژادروســیه- واحداختالف پتانسیل- راه های روشن- آهنگ سخن 
۱۳- شامل همه می شود- مسکنی برای تسکین درد که اســتعمال آن اعتیاد می آورد- شخصیتی 

درشاهنامه- اشاره به دور ۱۴- غیرمطلق- زمین ها- بزرگ تر ۱5- محل دفن- بارانداز

آ   ر   م   ا   ن  م  ل ی

تاثیرات مر گبار گرما    و   دود نمک طول عمر را کوتاه می کندباغبانی در سالمت روان موثر است
اگر احساس استرس و افسردگی می کنید، تحقیقات جدید نشان 
می دهد که باغبانی و کثیف شدن دست ها با خاک ممکن است خلق وخوی 
شما را بهبود بخشد. »چارلز گای«، گفت: »باغبانی می تواند به بهبود سالمت 
روان افرادی که مشکالت یا چالش های پزشکی دارند، کمک کند. همچنین 
افراد سالم نیز می توانند از طریق باغبانی، سالمت روانی خود را افزایش 
دهند.« گای توضیح داد: »هم باغبانی و هم فعالیت های هنری شامل 
یادگیری، برنامه ریزی، خالقیت و حرکت بدنی است و هر دو به صورت درمان 

در محیط های پزشکی مورد استفاده قرار می گیرند.« 

یک مطالعه نشان می دهد افرادی که در وعده های غذایی خود زیاد نمک 
مصرف می کنند، عمر کوتاه تری نسبت به افرادی که به ندرت دست به نمکدان 
می زنند داشته باشند. این مطالعه که روی بیش از 5۰۰ هزار نفر انجام شد، 
نشان داد کسانی که همیشه روی غذای خود نمک می پاشند، ۲۸ درصد بیشتر 
در معرض مرگ زودرس هستند. دکتر »لو.چی«، گفت: »این یک رفتار ساده 
است که افراد می توانند آن را اصالح کنند.« غذاهای فرآوری شده و غذاهای 
آماده اغلب سرشار از سدیم هستند و بهتر است محدود شوند. افرادی که 
نمک اضافه مصرف می کنند، در معرض سکته مغزی یا بیماری قلبی هستند. 

یک مطالعه نشان می دهد گرما همراه با دود می تواند ترکیبی مرگبار 
به خصوص برای افراد مسن تر باشد. دکتر »مصطفی رحمان«، می گوید: »ما شاهد 
آتش سوزی های جنگلی مکرر هستیم که باعث آلودگی می شود و آتش سوزی ها 
در روزهای گرم تر اتفاق می افتد.« او خاطرنشان کرد: ترکیب گرما و دود 
به طورتصاعدی خطر مرگ را افزایش می دهد. این مطالعه، ۱.5 میلیون مرگ در 
سراسر ایالت کالیفرنیا را بین سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹ بررسی کرد. آنها دریافتند 
که در روزهایی که هم گرما و هم آلودگی هوا باال بود، خطر مرگ ناشی از بیماری 
قلبی ۳۰ درصد و خطر مرگ ناشی از مشکالت تنفسی ۳۸ درصد افزایش یافت. 

ادویه هایی برای تقویت سیستم ایمنی بدن 
یکی از راه های تقویت ایمنی بدن استفاده از ادویه 
و گیاهان دارویی مفید است. در این روز ها که بحث کرونا 
داغ است استفاده از این موادغذایی، ایمنی بدنتان را تقویت 
کرده و یک عامل بازدارنده در ابتال به این بیماری و دیگر 
بیماری های ویروسی خواهد بود. ادویه ها و گیاهان دارویی 
که در ادامه معرفی می شوند نه تنها موجب تقویت سیستم 
ایمنی بدن شده بلکه به سالمت دیگر سیستم ها و اندام های 
بدن کمک کرده و باعث بهبود و ارتقای سالمت افراد می شوند. 
به عنوان نمونه زنجبیل سرشار از فیتونوترینت هایی است که 
جینجرول نامیده می  شوند، دارای خاصیت آنتی اکسیدانی، 
ضدباکتریایی، ضدویروسی و ضدالتهابی است. این ادویه یک 
کمک کننده عالی در درمان سردرد های میگرنی، آرتریت ها 

و آسم نیز است.
  دارچین

دارچین ایمنی بدنتان را باال می برد. جزو فعال موجود 
در دارچین که سینامالدئید نام دارد باعث کاهش قندخون، 
کلسترول تام و  تری گلیسیرید ها شده و کلسترول خوب 
را افزایش می دهد. درواقع دارچین موجب متعادل کردن 
قندخون در طوالنی مدت شده و از جهش ناگهانی و افزایش 
سریع قندخون بعداز صرف غذا جلوگیری می کند. این امر 
حساسیت بدن شما به انسولین را بهبود بخشیده و ریسک 
فاکتور های پیش دیابت را کاهش می دهد. عالوه بر این، این 
ادویه  فوق العاده در معالجه  سرطان مفید است؛ زیرا می تواند 
موجب کندشدن توسعه  خون رسانی به تومور ها شود. 
خوشمره و  همه کاره، این بهترین توصیف برای دارچین است!

  فلفل سیاه
فلفل سیاه خاصیت ضدباکتریایی دارد و عالوه بر اینکه به 
باعث تقویت سیستم ایمنی شما می شود، یک ادویه عالی برای 
کمک به هضم غذایتان است. فلفل سیاه کمک می کند تا غذا 
در امتداد روده بزرگ با سرعت مناسبی که زمان انتقال روده 
نامیده می شود، حرکت کند و هرچه با سرعت بیشتر و روان تر 
عبور کند، روده بزرگ شما سالم تر می ماند. قدرت شفابخشی 
فلفل سیاه ناشی از پیپرین های موجود در آن است. پیپرین ها 
همان ترکیباتی هستند که وقتی فلفل سیاه می خورید موجب 
گرم شدن و افزایش حرارت در بدنتان می شوند. فلفل سیاه 
همچنین به پیشگیری و درمان سرطان و کاهش ترکیبات 
شناخته شده ای که باعث بدترشدن التهاب در آرتریت 
می شوند کمک می کند و بدین ترتیب باعث تسکین درد در 

مبتالیان به آرتروز می شود.
  زردچوبه

زردچوبه یک بسته  سالمتی فوق العاده است. این 
ادویه  شگفت انگیز تقریبا در هر زمینه ای از پیشگیری از 
بیماری تا بهبودی آن کارایی دارد. ماده فعال موجود در 
زردچوبه، کورکومین نام دارد. این ماده قدرت آنتی اکسیدانی 
فوق العاده ای دارد که نشان داده تقریبا از هر عضوی از بدن 
انسان محافظت می کند و باعث التیام آن می شود. زردچوبه 
از بدن در برابر سرطان، بیماری آلزایمر، بیماری پارکینسون، 
بیماری های قلبی، سکته مغزی، دیابت، بیماری های چشمی، 
افسردگی، مشکالت پوستی و موارد دیگر محافظت می کند. 
عالوه بر اینها، تحقیقات دانشگاه Tufts نشان داد که این ادویه  
فوق العاده می تواند از افزایش وزن نیز جلوگیری کند. ماده 
فعال موجود در زردچوبه، کورکومین نام دارد. این ماده قدرت 
آنتی اکسیدانی فوق العاده ای دارد که نشان داده از هر عضوی از 

بدن انسان محافظت می کند و باعث التیام آن می شود.
  ادویه کاری

ادویه کاری، یک ادویه رایج در هند است که برای کنترل 
دیابت، پیشگیری یا درمان بیماری های قلبی، عفونت، کاهش 
حافظه  مرتبط با سن و التهاب مورد استفاده قرار می گیرد. 
کاری، دارای آنتی اکسیدان  قدرتمندی به نام آلکالوئید های 
کاربازول است که فقط در برگ آن موجود است و وظیفه  
جلوگیری از آسیب های سلولی که باعث بیماری یا پیری 

زودرس می شود، را بر عهده دارد.
  پونه کوهی

پونه کوهی یک محافظت کننده  طبیعی از شما در برابر 
عفونت است. از ترکیبات فعال موجود در این گیاه می توان 
به کارواکرول و تیمول اشاره کرد. این ترکیبات دارای خواص 
ضدویروسی، ضدباکتریایی و ضدقارچی قوی ای هستند. 
پونه کوهی به خالص شدن از شر انگل های روده، از بین بردن 
باکتری های عامل مسمومیت غذایی، بهبود زخم های گوارشی، 
آرام کردن تحریکات روده و همچنین بهبود هضم غذا کمک 
می کند. پونه کوهی دارای مقدار زیادی مواد معدنی، انواع 

آنتی اکسیدان، فیبر و اسید های چرب امگا۳ است. 
  سیر

سال هاست که از سیر برای بهره گیری از خواص درمانی اش 
استفاده می شود. سیر به دلیل داشتن توانایی کمک به تعادل 
میکروب های خوب و بد در میکروبیوم بدن شما به عنوان 
یک آنتی بیوتیک قوی شناخته شده است. عنصر فعال در 
سیر آلیسین نام دارد. تحقیقات جدید نشان می دهد که 
سیر همچنین با تحریک سلول های ایمنی خاص و تنظیم 
ترشح سیتوکین ها، باعث تقویت سیستم ایمنی بدن می شود. 
سیتوکین ها مواد شیمیایی طبیعی تولید شده توسط سلول های 
ایمنی بدن هستند که به ارتباط برقرارکردن و عملکرد سیستم 
ایمنی کمک می کنند. برای دستیابی به حداکثر خاصیت سیر 

باید روزانه سه حبه بزرگ از آن را میل کنید.
  آویشن

اگر به یک ضدعفونی کننده نیاز دارید، روغن درمانی 
آویشن تحت عنوان تیمول همان چیزی است که دنبال آن 
می گردید. وقتی تیمول را روی پوست یا غشا های مخاطی 
دهانتان می مالید، میکروب ها را از بین می برد. این روغن برای 
تسکین سرفه ها، جلوگیری از پوسیدگی دندان ها و پیشگیری 

از عفونت بسیار مفید است.
  نعنا

نعناع دستگاه گوارش شما را ریلکس و آرام می کند و 
این امر موجب می شود این گیاه برای ناراحتی های گوارشی 
و روده ای مانند سندرم روده تحریک پذیر فوق العاده باشد. 
نعناع، سوءهاضمه را تسکین داده و از آنجا که غنی از منتول 
است، احتقان بینی و ناراحتی تنفسی را کاهش می دهد و به 
راحت تر نفس کشیدن شما کمک می کند. این گیاه همچنین 
باکتری هایی که باعث پوسیدگی دندان و ایجاد پالک 

می شوند را از بین می برد.

عمــود ی افقــی  

مینا ستوده
 متخصص 

بیماری های داخلی 

اینفوگرافیک : آرمان ملی / علی کریمی

این سبزی ها بدن را سم زدایی می کنند

چغندر نیز جزو موادغذایی سم زدا محسوب می شود. درواقع چغندر قند حاوی »متیونین« است که به رفع موادزاید بدن کمک 
می کند. »بتانین« موجود در آن باعث می شود که اسید های چرب موجود در کبد زودتر تجزیه شوند. 

چغندر 

جعفری یک ضدعفونی کننده عالی و ادرار آور بسیار خوب است. این سبزی معطر و البته پرطرفدار، عملکرد کلیه ها را تحریک 
می کند و نقش مهمی در دفع سموم بدن دارد. به غذاهایتان جعفری اضافه کنید. آب جعفری هم فوق العاده است.

 جعفری

خانواده کلم مثل کلم سبز، گل کلم و... جزو بهترین سبزیجات موجود برای سم زدایی بدن هستند به خاطر اینکه کلم  کبد را 
تحریک می کند. می توانید انواع کلم  را به صورت خام یا پخته شده در ساالد یا در غذا های دیگر استفاده کنید.

خانواده کلم

سیر به دلیل دارابودن ترکیبات فراوان، یک سم زدای فوق العاده محسوب می شود. این ماده غذایی کمک می کند تا سموم و موادزاید 
به ویژه آلودگی هایی مانند سرب و جیوه از بدن خارج شوند. عالوه بر این، سیر دارای خواص ضدباکتریایی است برای همین می تواند 

روده ها را به خوبی تمیز کند.

 سیر

برای دفع سمومی که به مرور در بدن جمع می شود، باید از راهکار های مختلفی استفاده کنید که یکی از آنها خوردن سبزی های مفید است. بدن 
انسان نیازمند سم زدایی مداوم است تا عمر افزایش یابد. برخی از سبزی ها هستند که می توانند بدن شما را در برابر هر گونه بیماری بیمه کنند. 

»آلو« مناسب برای کاهش وزن
نتایج تحقیقات نشان می دهد که خوردن 
آلو می تواند در کاهش دورکمر تاثیرگذار باشد. 
این مطالعه شامل ۱۰۰ فرد چاق بود. محققان 
به نیمی از آنها فقط توصیه های کلی در مورد 
انواع میان وعده هایی سالم ارائه دادند و به 
نیمی دیگر گفته شد که هر روز تعداد ۱5 آلو یا 
بیشتر از این میزان مصرف کنند. نتایج نشان 
داد، افرادی که آلو می خورند به طور متوسط ۲ 
کیلو وزن کم کرده اند، در حالی که در گروهی 
که آلو مصرف نکردند این میزان ۳.۳ پوند بود. 

ویــــژه



لزوم نگاه حمایتی از بانوان باحجاب 

حجاب نه یک ایده و ابتکار بشری بلکه یک حکم الهی و مورد 
سفارش خداوندگار بزرگ در قرآن کریم و مورد تاکید پیامبران 
الهی و سفارش ائمه معصومین صلوات ا... علیهم اجمعین است. 
حاکمیت در ملل و جوامع دینی و اسالمی برای تحقق و تداوم این 
مطالبه شرعی و دینی و به جهت استحکام این سنت الهی باید ساز 
وکارهایی در راستای تشویق داوطلبانه بانوان و دختران به رعایت 
حجاب و عفاف، انجام و دولت ها در این خصوص برنامه های حمایتی 
و بسته های تشویقی داشته باشند. در این راستا چند پیشنهاد ارائه  

می شود. 
 اعطای امتیازات ویژه شغلی و اجتماعی به دختران و بانوان 
باحجاب شاغل در ادارات و مدارس با پرداخت یارانه خرید چادر 

به آنان
 صدور تقدیرنامه های طالیی و خاص برای بانوان باحجاب شاغل 

از سوی مدیران ارشد ملی و استانی
 اعطای امتیازات مالی و تسهیالت بانکی برای بانوان باحجاب 

برتر )چادر(
 ایجاد کارگاه های تولیدی و بازارچه های دائمی عرضه 
محصوالت دستی و هنری درحمایت از بانوان مقید به حجاب با چادر

 اعطای بسته های تشویقی سفرهای تفریحی یا زیارتی حرمین 
شریف و... به بانوان فعال و نمونه در کارگروه ها و کمیته های عفاف و 

حجاب دستگاه های دولتی و غیردولتی
 فراخوان مقاالت پژوهشی حوزه عفاف و حجاب

 برپایی ساالنه جشن حجاب برای ارزیابی فعالیت های 
دستگاه های فعال در این زمینه

 انتخاب و تقدیر مالی از دختران و بانوان نمونه سال در زمینه 
فعالیت های شاخص و اثرگذار حوزه عفاف و حجاب

  حمایت از مولفین و نویسندگان مقاالت تخصصی حوزه عفاف 
و حجاب

 برنامه سازی های رادیو، تلویزیونی استانی و شبکه های کشوری 
در زمینه تولید محتواهای مرتبط با عفاف و حجاب 

 حمایت از ایجاد مراکز دولتی و غیردولتی ویژه بانوان با حجاب 
)مراکز ورزشی، تفریحی، دینی، فرهنگی و...(

الزم به یادآوری است که اجرای تمامی برنامه های حمایتی از قشر 
شریف و نجیب بانوان و دختران باحجاب و عفیف ایرانی نباید به نوعی 
موجبات جداسازی های غیرمتعارف بین زنان و دختران کشورمان 
را در اذهان تداعی کند و مالک اجرای هر نوع برنامه های حمایتی، 
صرفا در راستای تبلیغ و ترویج درست این حکم و سنت الهی باشد. 

عباس شیراوژن در حالیکه در جلسه این ستاد 
به تاریخ ۱۸ تیرماه، اظهار می دارد: »با توجه 
به افزایش موارد ابتال، بستری  ها، سرپایی  ها و 
شهرهای قرمز و نارنجی بر استفاده از ماسک در 
کلیه فضاها چه باز و چه سر پوشیده در شهرهای 
قرمز و نارنجی تاکید شد. همچنین در شهرهای 
آبی و زرد در نقاط سرپوشیده یا پرازدحام و 
پرتردد، استفاده از ماسک ضروری است.« 
ماجرای این عکس، پرده از جلسه عباس شیراوژن 
در کرمانشاه به عنوان نماینده وزارت بهداشت 
برمی دارد که هیچکدام از افراد حاضر در جلسه 
و محیط سربسته ماسک نزدند!  سازمان جهانی 
بهداشت در تازه ترین گزارش خود اعالم کرده که 
بیشترین افزایش موارد ابتال به کووید- ۱۹ در 
غرب اقیانوس آرام و خاورمیانه مشاهده شده که 
بیش از یک چهارم افزایش یافته است. مرگ  و 
میرها در خاورمیانه ۷۸ درصد و در آسیای جنوب 
شرقی ۲۳درصد افزایش یافت؛ اما در مناطق دیگر 
کاهش یافت یا ثابت مانده است. همزمان وضعیت 
اضطراری در ایاالت متحده و اروپا برقرار است و 
کشورهای متعدد دنیا بار دیگر در فرودگاه های 

اصلی از مسافران تست کرونا می  گیرند. 
  ویروس مرموز در آفریقا 

بروز یک بیماری مرموز کشنده جدید در 
آفریقا هم توجهات را به سمت جهش جدید 
ویروس کرونا جلب کرده است. یک بیماری 
مرموز با عالئم کرونا در آفریقا ۱۳ نفر را مبتال 
کرده و سه نفر را در یک منطقه دورافتاده از 
تیمی  است.  کشانده  مرگ  کام  به  نیا  تانزا
از پزشکان و کارشناسان به این منطقه اعزام 
شده  اند. عالئم این بیماری شامل تب، سردرد، 
خستگی و خونریزی بینی است. سامیا سولوهو 
نیا، گفته است:  حسن، رئیس جمهوری تانزا
»این بیماری عجیب ممکن است ناشی از تعامل 
رو به رشد بین انسان و حیوانات وحشی باشد.« 
همزمان بیماری در چین بار دیگر از سر گرفته 
شده و یکی دو شهر چین در قرنطینه فرو رفته اند. 
ترس از گرفتار شدن شانگهای در قرنطینه 

به عنوان پایگاه اقتصادی و صنعتی، حتی با 
کاهش آمار رسمی روزانه کووید- ۱۹ در بیشتر 

نقاط چین، افزایش یافته است. 
  به پیک کرونا رسیدیم؟ 

در ایران در حالی که وزیر بهداشت و درمان 
گفته »فکر می کنم کشور ما هم وارد موج هفتم 
کرونا شده است« متخصصان می گویند ایران وارد 
موج دوم بیماری و پیک هفتم کرونا شده است. در 
توجیه موج جدید بیماری گفته می شود، اکنون 
سطح ایمنی جامعه در برابر کرونا پایین آمده و 
مردم نسبت به اصول بهداشت فردی و اجتماعی 
باید توجه ویژه  ای داشته باشند و در عین حال 
انواع واکسن  های موجود در کشور به شدت روی 
بیماری مؤثر هستند. وزارت بهداشت و درمان در 
بحبوحه پیک بیماری و گرانی دارو که اتفاق افتاده 
است، کمتر این روزها با رسانه ها ارتباط می گیرد. 
وضعیت ارتباط با وزارت بهداشت، داد رسانه ها را 
بلند کرده است. این رویه وزارتخانه حتی انتقاد 
تند خبرگزاری ها و پایگاه های خبری که وابسته 
به وزارت بهداشت و درمان هستند را نسبت به 
وضعیت همکاری وزارت بهداشت با رسانه ها به 
دنبال داشته است. داد شبکه سالمت رسانه ملی 
هم از ارتباط ضعیف وزارت بهداشت و درمان با 
رسانه  ها در آمده است و خبرهای منتشر شده 
حکایت از آن دارد که وزارت بهداشت و درمان به 
صدا و سیما گفته است مکتوب سؤاالت خود را از 
طریق رئیس شبکه ارسال کنند تا پاسخ داده شود. 

  مردم  و اطالعات محرمانه؟ 
این موضوع در شرایطی مطرح می شود که یک 
کارشناس برجسته وزارت بهداشت با انتقاد از 
شیوه اطالع رسانی و مدیریت کرونا انتقاد کرده  
می گوید: »مردم نباید قربانی محرمانه بودن 
اطالعات کرونا شوند.« آنچه  حمید سوری به آن 
اشاره دارد به ُمهر محرمانه بر روی داده های کرونا 
هم جامعه پژوهشگر را از دسترسی به داده ها 
محروم می کنند و هم مردم قربانی تفسیرهای 
غلطی می شوند که از داده های خام استنتاج 
می شود. با این حال او به خبرآنالین گفته است: 

»اگر مصاحبه های گذشته درباره شیوع مجدد 
کرونا را در دو ماه اخیر رصد کنید، متوجه خواهید 
شد تمام هشدارها توسط کارشناسان بارها داده 
شده است، اما  برخی مسئوالن کم توجهی 
می کنند، طوری که حتی حاضر نیستند یک 
جلسه تخصصی راجع به پیش بینی های موجود 
از وضعیت اپیدمی در کشور بگذارند تا درباره آن 
بحث و تبادل نظر شود.  ما پیشگو نیستیم، اما 
باالخره در هر علمی یکسری شاخص ها وجود 
دارد که می توان با آن شاخص ها وضعیت خطر 

در یک جامعه را مورد سنجش قرار داد.«
  استقبال گروهی از حجاج، ممنوع

با اینکه مطرح شده سویه جدید کرونا از 
امیکرون ضعیف  تر است و مردم می توانند با 
رعایت پروتکل های بهداشتی و ماسک زدن 
از ورود کشور به یک سویه خطرناک کرونا 
جلوگیری کنند، خبرها از سطح کشور نشان 
از بازگشت کامل زندگی عادی به جامعه است 
که در این میان، کمترین توجه به رعایت 
پروتکل های بهداشتی معطوف شده است. 
حجاج خانه خدا نیز در حال بازگشت به کشور 
هستند و با اینکه قول داده شده غربالگری 
حجاج قبل از بازگشت به کشور آغاز شود، 
خبری از جزئیات کار برنامه ریزی  های الزم از 
سوی وزارت بهداشت و درمان و سازمان حج 
و زیارت نیست و گزارش هایی تاکنون از انجام 
غربالگری و تست های تشخیصی سریع برای 
مسافران منتشر نشده است. وزارت بهداشت 
و درمان وعده داده است که در مبادی ورودی 
به کشور اگر نتیجه تست فردی مثبت باشد 
سریعاً اقدامات الزم از سوی وزارت بهداشت به 
مرحله اجرا خواهد رسید. در این شرایط رئیس 
پلیس پیشگیری فراجا از آمادگی کامل برای 
بازگشت حجاج به کشور خبر داد و در عین 
حال از خانواده های حجاج خواست که برای 
استقبال گروهی به فرودگاه نیایند تا شاهد 
ازدحام جمعیت در فرودگاه ها و ترافیک در معابر 

منتهی به فرودگاه ها نباشیم. 
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 اجاره خانه
 مسئوالن کمی هم به فکر مستاجرها باشید. االن با این وضعیت 
تورم و گرانی صاحب خانه ها اصال فکر مستأجرها نیستند به خدا کرایه 
خانه ها اکثرا سه برابر شده است فکری اساسی برای مستاجرها کنید. 
گودرزی از تهران 

کرایه ماشین
افزایش کرایه های اینترنتی را چرا کسی پیگیری نمی کند! کرایه ها 
۴برابر شده و کسی هم پیگیری نمی کند. لطفا مسئوالن به این 

موضوع ورود کنند تا هر روز با گرانی های سرسام آور روبه رو نشویم. 
کوثری از تهران 

وام مسکن روستایی
در حال حاضر اعالم کرده اند که مبلغ۲۰۰ میلیون تومان وام 
مسکن روستایی داده می شود ولی می خواستم به مسئوالن بگویم 
که با این وام تنها می شود چند درصد از کار را انجام داد بقیه ساخت 

مسکن روستایی را باید چه بکنیم؟!
کاظمی از اصفهان

 مالیات خانه های خالی
دولت هرچه خانه های خالی را هم پیدا کند به آن خانه ها 
مالیات تعلق می گیرد و به نفع دولت است. مستاجرها با این گرانی  
اجاره خانه ها باید چه بکنند لطفا مسئوالن فکری اساسی برای گرانی 

سرسام آور اجاره بها کنند؟!
یک شهروند از تهران

وام ودیعه مسکن
در شهرستان اسالمشهر استان تهران در سامانه برای وام ودیعه 
مسکن ثبت نام کردم به هر بانکی که مراجعه می کنم می گویند 
بخشنامه به ما ابالغ نشده است از مسئوالن تقاضا داریم که برای 
دریافت این وام حداقل ابالغیه به بانک های اسالمشهر دهند تا بتوانیم 

این وام را دریافت کنیم. 
کمالی از اسالمشهر

گرانی مواد غذایی
مردم برای خرید همه اقالم مواد غذایی مشکل دارند و نمی توانند 
با این حقوق و یارانه امورتشان را بگذرانند. از دولت انتظار می رود به 
این مورد به صورت ویژه رسیدگی کند تا سرپرستان خانوار شرمنده 

فرزندشان نشوند.
سمیعی از تهران

تاکسی هفت تیر
در میدان هفتم تیر تاکسی های خطی به میدان آرژانتین کرایه 
6هزار و 5۰۰ تومانی را ۷هزار تومان از مردم می گیرند و هرکسی 
اعتراض کند با آن دعوا می کنند. چرا هیچ نهادی روی این قضیه 

نظارت ندارد.
 مرجانی از تهران

یــادداشــت

آرمان ملی-  محمدرضا محبوب فر-  کارشناس حوزه سالمت: درست در زمانی که بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت و درمان، ورود کشور 
به موج جدید بیماری را تایید و خواستار رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی مردم و تسریع در انجام واکسیناسیون نوبت سوم و چهارم 
شد، که یک عکس از جلسه ای در کرمانشاه، همه توجهات را به خود جلب کرد. در این تصویر به وضوح مشخص است که پروتکل های 

بهداشتی فقط برای مردم است و سخنگوی ستاد کرونا به توصیه خودش هم عمل نمی کند!

 ظرفیت های 
تامین دارو

وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی گفت: ایران برای تولید و 
تامین دارو، از نیروهای انسانی و 
دانشمندان بسیار برجسته و نیز 
از ظرفیت های کارخانه ای خوبی 
برخوردار است. بهرام عین اللهی به 
ظرفیت های موجود در ایران برای 
تولید و تامین دارو اشاره و خاطرنشان 
کرد: ایران برای تولید و تامین دارو، 
از نیروهای انسانی و دانشمندان 
بسیار برجسته و نیز از ظرفیت های 
کارخانه ای خوبی برخوردار است. 
همچنین قدمت ما در داروسازی 
به سال ها قبل باز می گردد و نزدیک 
به یک قرن تجربه داروسازی داریم 
و ریشه داروسازی در ایران بوده 
است. وی با طرح این سوال که چرا 
به رغم همه این ظرفیت ها، باید مردم 
برای تهیه یک دارو معطل بمانند و 
دارو کمیاب شود و از بازار سیاه سر 
دربیاورد، تاکید کرد: برای پاسخ 
به همه این پرسش ها به دارویار 

رسیدیم. 

ادامه فعالیت ستاد احیای دریاچه 
ارومیه؟

ایسنا: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: ستاد احیای دریاچه ارومیه مکلف است 
بسته نرم افزاری برای احیای این دریاچه را اجرایی 
کند. علی سالجقه اظهار کرد: هنوز در ستاد احیای 
دریاچه ارومیه همان تیم قبلی هستند و مدیریت 
ستاد به سازمان محیط زیست واگذار نشده و همان 
افرادی هستند که از قبل کار را ادامه می دهند. 
ما مکلف هستیم به عنوان دستگاه حاکمیتی کار 
خودمان را انجام دهیم، نماینده ما طبق روال 
در جلسات شرکت می کند. اگر بسته نرم افزاری 
زودتر عملیاتی می شد و کارهای سخت افزاری و 
هزینه کردها در زمینه ساخت سد، تونل و... انجام 
نمی شد، شرایط بهتری رقم می خورد و نتایج 

ملموس و هزینه ها بسیار کمتر می شد. 

اتصال سامانه رصد آسیب های 
اجتماعی 

آرمان ملی: به گفته معاون پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی مرکز توسعه پیشگیری و 
درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور، آسیب های 
اجتماعی در ۴۷۰ شهرستان در سراسر کشور 
مورد رصد قرار گرفته و اطالعات حاصله در سامانه 
رصد آسیب های اجتماعی بهزیستی کشور به 
ثبت رسیده است. آرزو ذکایی فر افزود: مطالعات 
این طرح از حدود یک دهه پیش آغاز شده و در 
سال گذشته پس از برگزاری جلسات کارشناسی 
متعدد و بررسی های تخصصی، اجرایی گردیده 
است. سامانه رصد آسیب های اجتماعی در سطح 
ملی فعال است و بزودی دسترسی استان ها به این 

سامانه برقرار می شود. 

سربازان کچل نمی شوند؟
ایلنا: رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد 
کل، اندازه قانونی موی سر سربازان وظیفه در 
یگان های خدمتی و مراکز آموزشی را اعالم کرد. 
امیر دریادار دوم غالمرضا رحیمی پور افزود: طبق 
آخرین بخش نامه  در سال ۹۸ اندازه موی سر 
کارکنان وظیفه مشخص و برای اجرا در کلیه مراکز 
آموزش و یگان های نیروهای مسلح و دستگاه های 
غیر نظامی ابالغ شده است. بر اساس این ابالغیه 
اندازه موی سر کارکنان وظیفه با مدرک تحصیلی 
دیپلم و پایین تر در مراکز آموزش رزم مقدماتی با 
نمره ۱۰ و با مدرک تحصیلی فوق دیپلم و باالتر با 
نمره ۱6 خواهد بود. اندازه موی سر کارکنان وظیفه 
در یگان های خدمتی اعم از سرباز و سرجوخه با 
نمره ۱۰ تا ۱6 و درجه دار و افسر با نمره ۱6 تا ۲۰ 

خواهد بود. 

آمار حذف ارز ترجیحی 
ایسنا: دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی با 
بیش از 6۳۴ میلیون دالر، سومین کاالی اساسی 
وارداتی ایران است. در سه ماه ابتدایی امسال، 5. ۹ 
میلیون تن به ارزش بیش از ۴. 5 میلیارد دالر کاالی 
اساسی در ۲5 گروه )شامل ارز ترجیحی و نیمایی( 
وارد ایران شده است که از این میزان سهم دارو، 
تجهیزات و ملزومات پزشکی به ۴. ۱ هزار تن به 
ارزش بیش از 6۳۴ میلیون دالر می رسد. تجهیزات 
و ملزومات پزشکی وارداتی از کل ارزش واردات 
کاالهای اساسی ۱۴ درصد بوده است. این اقالم 
همواره در بین کاالهای اساسی، اگرچه وزن قابل 
توجهی را به خود اختصاص نداده است ولی از لحاظ 
ارزش سهم زیادی داشته ؛ به طوری که در سه ماه 
ابتدایی امسال در بین ۲5 گروه کاالی اساسی بعد 
از گندم و ذرت، سومین کاالی وارداتی بوده  است. 

کاهش سیر سرخک 
ایسنا: رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری 
با واکسن وزارت بهداشت با اشاره به آخرین آمار از 
مبتالیان شناسایی شده سرخک در کشور اعالم 
کرد: هشدارهایی که در مورد سرخک داده شد، 
سبب شد تا موارد جدید شناسایی سرخک طی 
یک ماه گذشته کاهش یابد؛ به شکلی که در یک 
هفته گذشته فقط یک مورد جدید سرخک در 
کشور شناسایی شده است. محسن زهرایی افزود: 
بخش اول افزایش پوشش واکسیناسیون کودکان و 
افزایش آگاهی والدین بود تا کاری کنیم تاخیری در 
تزریق واکسن سرخک در سنین ۱۲ و ۱۸ ماهگی 
رخ ندهد و بخش دوم نیز برنامه واکسیناسیون 
سنین ۷ ماه تا ۳۰ سال برای اتباع غیرایرانی ساکن 
در کشور است که به خوبی اجرا شده است. 6۳۰ 
هزار نفر از اتباع واکسیناسیون سرخک دریافته 

کردند. 

بدون پرداخت وجه بیمه شوید!
مدیر کل بیمه سالمت گفت: با بیمه رایگان 
سالمت تا ۷۰ درصد هزینه های دارویی، ۷۰ درصد 
هزینه های سرپایی و ۹۰ درصد هزینه های بستری 
برعهده بیمه سالمت قرار دارد. محمد جعفری در 
خصوص اطالعیه اخیر بیمه سالمت برای بیمه 
شدگان این صندوق در سراسر کشور گفت: تاریخ 
اعتبار برخی بیمه نامه به اتمام رسیده و برخی از 
شهروندان برای تمدید اقدام نکرده اند.از آنجا که 
دفاتر بیمه نیز جمع آوری شده اند، در نتیجه مردم 
ممکن است آگاهی نداشته باشند که تاریخ بیمه 
آن ها تمام شده؛ بنابراین پیشنهاد می شود بیمه 
شدگان به پنل شهروندی سازمان بیمه سالمت 
 Www. bimehsalamatiranian. به آدرس
ir مراجعه کرده و یا در ساعات اداری به دفاتر 
پیشخوان طرف قرارداد بیمه سالمت مراجعه کنند 

و بیمه نامه خود را تمدید کنند. 

 موج هفتم کرونا 
 و تجربه تلخ 

محرمانگی اطالعات 
   در شرایطی وزارت بهداشت، موج جدید امیکرون 

 را ناشی از کاهش رعایت پروتکل ها از سوی مردم می داند 
 که در جلسه رسمی این وزارتخانه در کرمانشاه، 

کسی ماسک بر صورت نداشت! 

عبدا... امیدوار 
درگذشت

. امیدوار یکی از برادران  . . عبدا
جهانگرد ایرانی که آوازه سفر آنها در 
سراسر جهان پیچیده بود، روز گذشته 
دار فانی را وداع گفت. عبدا... و عیسی 
امیدوار دو برادر جهانگرد، پژوهشگر 
و مستندساز ایرانی بودند که با شعار 
»همه متفاوت و همه خویشاوند« 
سفرهایشان را با پیام صلح جهانی انجام 
می دادند. عبدا... امیدوار متولد سال 
۱۳۱۰ بود که چند سالی در کشور 
شیلی زندگی می کرد. او در این مدت 
به تهیه فیلم و مستند می پرداخت. 
عیسی نیز موزه ای شامل یافته ها و 
سوغات سفرهایشان را در مجموعه 
موزه برادران امیدوار در کاخ سعد آباد 
راه اندازی کرده است. این دو برادر به 
دلیل سفر به سرزمین های ناشناخته 
در قاره آمریکا، آفریقا و قطب جنوب در 
سراسر جهان مشهور بوده اند. در بیانیه 
مرکز فرهنگی الموندا در سانتیاگو 
شیلی منتشر کرده، آمده است: »عبدا... 
امیدوار )۲۰۲۲ -  ۱۹۳۲( تهیده کننده 
و فیلمسازی بود که به بیش از ۱۰۰ 
کشور جهان سفر کرد و بیش از ۱۲۰ 
فیلم مستند ساخت. او در ۸۹ سالگی 
درگذشت و ما امروز با نمادی از 
سینمای شیلی خداحافظی می کنیم.«

 »آرمان ملی« از تأیید رسمی  »آرمان ملی« از تأیید رسمی 
موج جدید کرونا در کشور گزارش می دهد موج جدید کرونا در کشور گزارش می دهد 

آرمان ملی-  منیره چگینی: سال ۹6 بود 
که اجرای حکم قطع دست یک شهروند در مشهد 
به خاطر سرقت، بازتاب های وسیعی در داخل و 
خارج از کشور داشت و از جنبه های مختلفی مورد 
بررسی و تحلیل قرار گرفت. با این حال، هنوز 
اظهارنظرها درباره نامه معاون دادستانی مشهد 
برای جلوگیری از ورود زنان بی حجاب به مترو 
به پایان نرسیده، دستوری که دادستانی استان 
خراسان رضوی در رابطه با قطع عضو و دست، 
سارقان در رسانه ها منتشر شد، بازتاب فراوانی در 
کشور و رسانه هایی داشت. روز گذشته، دادستان 
مرکز خراسان رضوی با اشاره به آغاز مرحله 
جدیدی از برخوردهای قاطع قضایی با یغماگران 
اموال مردم، از صدور احکام حدی )قطع دست( 

خبر داد. 
  احساس امنیت در مقابل زورگیران

بنا به گفته قاضی محمدحسین درودی، 
کارگروه های ویژه مقابله با سرقت ها در مشهد 
راه اندازی شده که مبارزه با سرقت و زورگیری 
از طریق صدور احکام قاطع قضایی یکی از 
اولویت های اصلی دستگاه قضایی است و هیچ 
گونه اغماضی در برخورد قانونی با یغماگران 
اموال صورت نمی گیرد.  قاضی درودی، رسیدگی 
قاطعانه و سختگیرانه در پرونده های مستوجب 
حد را نشانه ای از »احساس امنیت« در جامعه 
ذکر کرد و ادامه داد: دستگاه قضایی برای ایجاد 
»احساس امنیت« به هنجارشکنان و اخاللگران 
در نظم عمومی جامعه رحم نمی کند و در صورتی 
که جرایم سرقت، شروط ۱6 گانه صدور حکم حد 
)قطع دست( را داشته باشند، قضات بر اساس 
قانون و شرع و بدون توجه به هیاهوهای خارجی، 
به این گونه جرائم رسیدگی می کنند و رأی به 
قطع دست و حتی اعدام می دهند. وی همچنین 
با اشاره به ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسالمی اضافه 
کرد: در صورتی که مجرمی به دلیل ارتکاب 

سرقت ۳ بار به مجازات »حد« محکوم شده باشد، 
در چهارمین مرتبه »اعدام« می شود. حتی اگر 
آخرین سرقت را در »زندان« انجام دهد. بنابراین 
با توجه به مواد قانونی، قضات نیز برای آسایش و 
آرامش مردم، از صدور احکام »حدی« اغماض 
نمی کنند. مگر آنکه شرایط صدور حکم فراهم 

نشود. 
  دست اختالس گران نیز قطع می شود؟ 

اما بر کسی پوشیده نیست که استدالل 
دادستانی مشهد در رابطه با اجرای این احکام، 
قانون مجازات اسالمی است، اما اولین پرسش این 
است که چرا دادستانی خراسان رضوی به استناد 
تاسیسات نوین در قانون مجازات اسالمی حکم 
جایگزینی توجهی نداشته است و از مکانیسم های 
مناسب و دیدگاه های حقوق کیفری نوین در 
صدور رأی جایگزین  استفاده نمی کند؟ اگر 
واقعیات جامعه را مشاهده نمی کنند که یکی از 
احکام ۱6 گانه ای که قاضی درودی به آن اشاره 

دارد، استمرار و وضعیت مالی مناسب سارق 
است که در بیش از ۹۰ درصد سرقت ها، فرد 
متخلف نیازمند هستند، ولی در همان ۱۰ درصد 
از سرقت ها که به »اختالس« شهرت دارد و فرد 
اختالسگر، مشکل مالی و دچار فقر نیست، این 
حکم برای همه ی دزدی ها و سرقت ها اجرایی 
می شود؟  در شرایطی که قوه قضائیه تالش دارد 
که از صدور کیفرهایی نظیر زندانی شدن، با 
جایگزین کردن پابند الکترونیک، جلوگیری 
کند،  حقوق کیفری نوین و قانون جدید مجازات 
از بخش های مناسبی برخوردار است که  می توان 
از احکام جایگزین آن بهره برد. امروزه دیگر 
بحث شدت و حدت مجازات نیست، بلکه مساله  
بازدارندگی احکام و آثار مناسب آن مطرح است. 
یک حکم مناسب  می تواند منشأ تولید اندیشه  
قضایی شود و یک حکم بد ولو در چهره  قانون 
باشد  می تواند آثار  مثبتی در جامعه به همراه 

نداشته باشد. 

»آرمان ملی« بررسی می کند 

قطع دست سارقان ُخرد! 
   دستور دادستانی خراسان رضوی درباره قطع دست سارقان بازتاب گسترده ای یافت

 اجرای رتبه بندی 
از اول شهریور 

وزیر آموزش و پرورش با بیان 
که  است  سال   ۱۰ قریب  اینکه 
طرح رتبه بندی معلمان در کشور 
مطرح شده، گفت: برنامه اجرایی 
طرح طبقه بندی معلمان از اول 
شهریور ماه آغاز می شود. یوسف 
نوری افزود: اجرایی شدن این قانون 
مهم تنها چهار ماه پس از تصویب، 
بیانگر اهمیت آموزش و پرورش برای 
دولت سیزدهم است. دولت مردمی 
با پس نگرفتن الیحه رتبه بندی و 
موافقت با افزایش سه و نیم برابری 
بودجه این الیحه، سعی در ترمیم 
وضعیت معیشتی معلمان دارد. توجه 
به استعدادهای شهرستان موجب 
کاهش بیکاری جوانان می گردد. 
مردم داالهو همواره در برهه های 
گوناگون تاریخ پر افتخار انقالب 
اسالمی، پشتیبان و حامی ارزش های 
واالی نظام اسالمی بوده و با تقدیم 
شهدای پرشمار دین خود را به ایران 

اسالمی ادا نموده اند. 



رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از بازداشت 
۱۰۰ فقره  یک سارق حرفه ای با بیش از 
موبایل قاپی در محدوده بازار تهران خبرداد. 
سرهنگ علی ولی پورگودرزی گفت: در تاریخ 
بیستم تیرماه امسال وقوع سرقت تلفن همراه 
یکی از شهروندان در محدوده بازار تهران توسط 

راکب یکدستگاه موتورسیکلت طرح هوندا به 
مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعالم که درپی 
آن بالفاصله موضوع به مرکز واکنش سریع 
پلیس آگاهی پایتخت نیز اطالع و به دنبال آن 
تیم واحد واکنش سریع پلیس آگاهی وارد عمل 
شدند. وی با بیان اینکه تیم های واکنش سریع 

پلیس در راستای رسیدگی آنی به شکایات و 
حوادث ایجاد شده و در مدت کوتاه فعالیتش 
دستاوردهای قابل توجهی در کاهش آمار سرقت 
و افزایش قدرت کشف داشته است، تصریح کرد: 
تیم گشت موتورسوار با حضور در محدوده بازار 
تهران اقدام به گشت زنی هدفمند کرده و دقایقی 

بعد سارق را که در حال فرار بود، رویت کرد. در 
همین راستا نیز عملیات تعقیب و گریز بین 
سارقان و پلیس آغاز و دقایقی بعد متهم از سوی 
ماموران دستگیر و موتورسیکلت وی نیز توقیف 
شد. ولی پورگودرزی افزود: ماموران اقدام به 
انجام بازرسی بدنی از متهم کردند که در جریان 
آن شش دستگاه گوشی تلفن همراه مسروقه، ۲۰ 
میلیون ریال وجه نقد و یک قبضه سالح سرد از 
وی کشف و ضبط شد. این فرد به مقر انتظامی 
منتقل و در آنجا تحت بازجویی قرار گرفت که 
در جریان آن به بیش از ۱۰۰ فقره موبایل قاپی و 
سرقت با همدستی فردی دیگر در محدوده بازار 
معترف شد. رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ 
ادامه داد: متهم اقرار کرد که به همراه همدست 
دیگرش اقدام به پرسه زنی در محدوده های بازار 
تهران کرده و پس از شناسایی سوژه هایی که 
دارای گوشی تلفن همراه گران قیمت بودند، اقدام 
به قاپیدن گوشی تلفن همراه آنان کرده و متواری 
می شدند. سارق گوشی های مسروقه را با قیمت 
بسیار کم به یک مالخر فروخته و این ۲ متهم 
پول حاصل از آن را صرف خوشگذرانی کرده 
بودند. وی در پایان با اشاره به تشکیل پرونده 
برای متهم دستگیرشده و انتقالش به دادسرا، 
اظهارکرد: اقدامات پلیس برای دستگیری دیگر 
همدست این سارق و همچنین مالخر اموال 

مسروقه ادامه دارد.

سال پنجم10حــوادث
a شماره   1323 r m a n m e l i . i r

شنبه 
1401 .04 .25
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خبـــــــر

موبایل قاپی از 100 نفر برای خوشگذرانیکوتـــــاه

دستگیری  از  بزرگ  تهران  پلیس  رئیس  جانشین 
کالهبرداری که یک واحد مسکن مهر را به ۱۳ نفر فروخته 
و متواری شده بود، خبر داد. سردار حمید هداوند گفت: درپی 
وقوع کالهبرداری های متعدد از شهروندان با عنوان خرید 
مسکن مهر در منطقه پردیس، رسیدگی به موضوع در دستور 
کار ویژه کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی پایتخت قرار 

گرفت و در جریان آن مشخص شد که متهم با جعل عنوان 
پیمانکار مسکن مهر یک واحد مسکونی را به ۱۳ نفر فروخته 
و پس از دریافت پول از شکات متواری شده است. جانشین 
رئیس پلیس پایتخت با بیان اینکه کارآگاهان پلیس آگاهی 
با انجام تحقیقات پلیسی مخفیگاه متهم را در شرق تهران 
مورد شناسایی قرار دادند، افزود:  در ادامه هماهنگی های الزم 

با دستگاه قضائی برای دستگیری این فرد انجام و ماموران در 
جریان یک عملیات پلیسی این فرد را دستگیر و به مقر انتظامی 
منتقل کردند. هداوند با اشاره به انجام بازجویی از متهم بیان 
داشت: این فرد پس از انتقال به مقر انتطامی تحت بازجویی 
قرار گرفت و گرچه در ابتدا سعی داشت خود را بی گناه معرفی 
کند، اما سرانجام با مشاهده ادله و شواهد موجود به جرم خود 
اقرار کرد و گفت که از طریق جعل عنوان پیمانکار مسکن مهر، 
اقدام به کالهبرداری از شهروندان کرده و بیش از ۱۰۰ میلیارد 

ریال از مالباختگان کالهبرداری کرده است.

فروش یک واحد مسکن مهر به ۱۳ نفر

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از کشـــــف ۴۷۱ پرونده 
کالهبرداری و استرداد ۳۷ میلیارد ریال به مالباختگان خبر داد. 
سرهنگ داود معظمی گودرزی گفت: در هفته جاری ۴۷۱ نفر از 
شهروندان به پلیس فتا مراجعه و اعالم کردند بدون اینکه اطالعات 
کارت عابربانک خود را در اختیار فرد دیگری قرار داده باشند، 
مبالغی از حسابشان برداشت و به حساب سایر افراد منتقل شده 

است. در همین راستا نیز تیمی از کارآگاهان پلیس فتا رسیدگی 
به موضوع را در دستور کار خود قرار داده و متوجه شدند که این 
سرقت ها به روش کپی اطالعات کارت بانکی انجام شده است. وی 
ادامه داد: تحقیقات ماموران در این زمینه ادامه داشت که در رصد 
و پاالیش اطالعاتی مشخص شد مبالغ به چند حساب مشخص 
واریز شده است که بالفاصله هماهنگی با بانک های مذکور انجام و 

ماموران پلیس فتا موفق شدند با مسدودسازی سریع حساب های 
مقصد و ردیابی مبالغ سرقتی ۳۷ میلیارد ریال وجوه برداشت شده 
از حساب ۴۷۱ مالباخته به حساب آنان بازگردانند. براساس اعالم 
مرکز اطالع رسانی پلیس پایتخت، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ 
با بیان اینکه تمامی این اقدامات با مجوز دستگاه قضائی انجام شده 
است، درباره شناسایی و دستگیری عامل یا عامالن این اقدام نیز 
اظهارکرد: شناسایی و دستگیری عوامل این کالهبرداری ها در 
دست بررسی است و تاکنون نیز چندین نفر در این خصوص جلب 
و تحقیقات پلیسی برای کشف جزئیات پرونده کماکان ادامه دارد. 

فرمانده انتظامی شهرری از بازداشت فردی که اقدام به 
تولید و عرضه مکمــــل های ورزشی تقلبی در جنوب تهـران 
کرده بود، خبرداد. سرهــنگ دوستعلی جلیلیان گفت: چندی 

پیش و به دنبال اطالع ماموران از تولید و توزیع مکمل های 
بدنسازی تقلبی در محدوده قلعه نو رسیدگی به موضوع به صورت 
ویژه در دستور کار ماموران کالنتری ۲۱۱ قلعه نو قرار گرفت 
و در نخستیـن گام ماموران با انجام 
تحقیقات اولیه متوجه شدند که گزارش 
واصله صحیح است. وی با بیان اینکه 
در همین راستا نیز هماهنگی با مقام 
قضائی برای دستگیری متهم انجام 
شد، گفت: در ادامه ماموران پس از 
انجام تحقیقات میدانی دایرکننده این 
کارگاه را شناسایی کرده و به محل 
اعزام و در بازرسی از آنجا بیش از ۱۰۰ 
هزار عدد قرص و بیش از 5۰۰کیلو انواع 
مکمل های پودری تقلبی و غیرمجاز را 
کشف و ضبط کردند. همچنین در این 
محل مقادیر زیادی از انواع ظروف و 

قوطی های خالی به همراه برچسب هایی از برندهای معتبر کشف 
و ضبط شد. فرمانده انتظامی شهرری با اشاره به دستگیری یک 
نفر در این رابطه، بیان داشت: این فرد به مقر انتظامی منتقل و 
اعتراف کرد که پودرهای تقلبی را در پوشش برندهای اصلی به 
ورزشکاران به خصوص جوانان فعال در رشته بدنسازی فروخته 
است. جلیلیان با بیان اینکه کارشناسان ارزش داروهای تقلبی 
مکشوفه را بالغ بر ۷ میلیارد ریال اعالم کردند، افزود: برای این فرد 
پرونده ای تشکیل و برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا 
شد. وی توصیه کرد که جوانان توجه داشته باشند که مکمل ها 
و پودرهای ورزشی را حتما از مراکز معتبر خریداری کرده و به 
تبلیغات بی نام و نشان فضای مجازی توجهی نکنند. وی همچنین 
از دستگیری ۲ سارق لوازم خودرو خبر داد و اظهارکرد:  درپی 
وقوع چند فقره سرقت رینگ و الستیک خودرو در محدوده 
خاورشهر بررسی موضوع در دستور کار تیم عملیات کالنتری 
۱۷۷خاورشهر گرفت و تیم عملیات کالنتری با انجام اقدامات فنی 
و بازبینی دوربین های مداربسته، متوجه شدند که سرقت ازسوی 
دو سارق انجام شده است که مشخصات ظاهری آنها در اختیار 
عوامل گشت های محسوس و نامحسوس پلیس قرار گرفت. در 

ادامه ماموران وارد عمل شده و سارقان را دستگیر کردند. 

برداشت غیرمجاز ۳۷ میلیارد از حساب ۴۷۱ نفر

کشف نیم  تن مکمل ورزشی تقلبی 

کالهبردار تلگرامی دستگیر شد
رئیس پلیس فتا استان آذربایجان غربی از شناسایی 
کالهبردار تلگرامی که با فریب کاربران اقدام به کالهبرداری 
از طعمه های خود می  کرد، خبر داد. سرهنگ اکبر نصرتی، 
اظهارکرد: با مراجعه یکی از شهروندان مبنی بر اینکه در 
شبکه اجتماعی تلگرام مورد کالهبرداری قرار گرفته و 
مبالغی از حساب وی به سرقت برده شده است، موضوع با 
جدیت تحت رسیدگی قرار گرفت. وی ادامه داد: با توجه به 
حساسیت موضوع و پیشگیری از گرفتاری افراد بیشتر در 
دام اینگونه افراد موضوع با جدیت مورد پیگیری قرار گرفته 
و فردخاطی با اقدامات فنی و پلیسی در یکی از استان ها 
دستگیر و تحویل مقامات قضائی شد. این مقام مسئول 
گفت: متهم پرونده با ترفند پرداخت پاداش به کاربران در 
قبال اضافه کردن مخاطب به گروه تلگرامی اعالم شده از 
سوی وی، اقدام به کالهبرداری از آنان می کرد. سرهنگ 
نصرتی افزود: در این ترفند فرد خاطی جهت پرداخت 
پاداش، اپلیکیشن جعلی برای کاربران ارسال می نموده که 
بالفاصله پس از نصب آن اطالعات بانکی افراد به سرقت رفته 
و موجب برداشت از حساب های آنان می شد. وی با اشاره 
به اعتماد بی جا به دیگران در فضای مجازی، بیان داشت: 
تبلیغات فریبنده در شبکه های اجتماعی از ترفندهای افراد 
سودجو جهت کالهبرداری از کاربران بوده که به هیچ عنوان 
نباید به اینگونه تبلیغات توجه کرد. رئیس پلیس فتا استان 
با بیان اینکه ارسال اپلیکیشن های جعلی از سوی افراد در 
شبکه های اجتماعی در جهت سرقت اطالعات کاربران است؛ 
گفت: شهروندان جهت پیشگیری از گرفتاری در دام اینگونه 
افراد از نصب هر گونه اپلیکیشن از منابع ناشناس و یا ارسالی 

از سوی افراد غیر به جد خودداری کنند. 

دستگیری  عامل   ترویج   خشونت 
سرپرست پلیس فتا استان لرستان از شناسایی و 
دستگیری عامل ترویج خشونت و قدرت نمایی با سالح در 
فضای مجازی خبر داد. سرهنگ گودرز امیری، گفت: در پی 
بررسی فضای مجازی توسط کارشناسان این پلیس، فردی 
که با انتشار فیلم ها و تصویرهای وحشت زا از صحنه های 
خشن و درگیری و همچنین با تصویربرداری از خود اقدام 
به ترویج خشونت و قدرت نمایی در فضای مجازی می کرد، 
شناسایی و دستگیر شد. وی عنوان داشت: با توجه به اینکه 
کلیپ ها و تصاویر منتشرشده توسط مالک پیج منجر 
به ایجاد رعب و وحشت در بین کاربران فضای مجازی 
و شبکه های اجتماعی شده بود ادمین پیج در یکی از 
شهرستان های استان مورد شناسایی قرار گرفت که با 
هماهنگی مرجع قضائی دستگیر و به همراه مستندات جهت 
سیر مراحل قضائی به دادسرا اعزام شد. سرهنگ امیری 
تصریح کرد: امنیت شهروندان در فضای مجازی خط قرمز 
پلیس فتاست و برابر قانون با مخالن نظم و امنیت در فضای 

مجازی برخورد خواهیم کرد. 
 

کالهبرداری اسکیمری  در پوشش دستفروشی 
رئیس پلیس فتا اصفهان از شناسایی کالهبرداران 
اسکیمری که با جانمایی اسکیمر در کارت خوان دستفروش 
آلوچه و ذرت در »سی وسه« پل اصفهان از شهروندان 
کالهبرداری کرده بودند، خبر داد. سرهنگ سیدمصطفي 
مرتضوي، گفت: با مراجعه تعدادی از شهروندان و ارائه 
مرجوعه قضائی مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب 
آنها در حالی کارت بانکی در اختیار آنها بوده، رسیدگی 
به موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان 
پلیس فتا قرار گرفت. رئیس پلیس فتا اصفهان افزود: در 
بررسي هاي اولیه مشخص شد که برداشت های غیرمجاز از 
حساب مالباختگان صرف خرید طال و جواهرات و مصالح 
ساختمانی در شهرستان های متعدد شده است. این 
مقام انتظامی اظهارداشت: در ادامه تحقیقات تخصصی 
کارشناسان مشخص شد که همه مالباختگان در بازه زمانی 
اردیبهشت ماه سالجاری در سی وسه پل اصفهان از یک زن 
و مرد میانسال آلوچه و ذرت خریداری کرده و به این ترتیب 
کارت بانکی آنها کپی شده است. وی با اشاره به اینکه با 
اقدامات تخصصی و پلیسی و اظهارات متهم هویت دو نفر از 
متهمان اصلی شناسایی و اقدامات الزم جهت شناسایی این 
افراد انجام گرفته است، خاطرنشان کرد: ارزش کالهبرداری 
این باند تاکنون 55۰ میلیون ریال با ۴۴ نفر شاکی برآورد 
شده است. این مقام انتظامی ادامه داد: با توجه به اینکه 
شناسایی سایر مالباختگان توسط کارشناسان در حال 
انجام است، در صورتی که شهروندان گرامی با این ترفند 
مورد کالهبرداری قرار گرفته اند، با تنظیم شکوائیه به 
پلیس فتا استان اصفهان مراجعه کنند. سرهنگ مرتضوی 
گفت: هنگام استفاده از دستگاه کارت خوان نسبت به عدم 
دستکاری یا تغییرات ظاهری در دستگاه کارت خوان 
پذیرندگان به خصوص فروشندگان سیار که فاقد محل 
مشخص و ثابت کسب و کار هستند دقت کنند و رمز 
کارت های عابربانک خود را به شخصه وارد و از اعالم آن به 

فروشنده خودداری کنند.

کشف 77 قبضه انواع سالح 
با  انتظامی استان خوزستان  فرمانده 
تاکید بر برخورد قاطعانه پلیس با دارندگان 
سالح های غیرمجاز و عامالن تیراندازی، از 
کشف ۷۷ قبضه انواع سالح غیرمجاز خبر 
داد. سردار سیدمحمد صالحی با تاکید بر 
برخورد قاطعانه پلیس با دارندگان سالح های 
غیرمجاز و عامالن تیراندازی، گفت: در 
راستای ارتقا امنیت عمومی، طرح مبارزه 
بی امان با دارندگان سالح غیرمجاز و عامالن 
تیراندازی توسط سازمان اطالعات فرماندهی 
انتظامی استان خوزستان به مدت 5 روز به 
مرحله اجرا در آمد. وی افزود: در اجرای این 
طرح ماموران پلیس اطالعات با همکاری 
سایر یگان های انتظامی در سراسر استان 
خوزستان با کار اطالعاتی و اقدامات خاص 
پلیسی 5۸ نفر از دارندگان سالح غیرمجاز و 
عامالن تیراندازی را شناسایی و با هماهنگی 
مراجع قضائی در چندین عملیات مقتدرانه 
و منسجم دستگیر کردند. فرمانده انتظامی 
استان خوزستان تصریح کرد: در این ارتباط 
۳۰ قبضه سالح جنگی، ۴۷ قبضه سالح 

شکاری و ۹۸۴ عدد انواع فشنگ کشف شد.

اعتراف به ۳5 فقره سرقت کابل 
از  گلستان  استان  انتظامی  فرمانده 
دستگیری سارق و اعتراف وی به ۳5 فقره 
سرقت کابل برق در شهرستان بندرترکمن 
خبر داد. سردار سعید دادگر اظهارداشت: 
به دنبال وقوع چندین فقره سرقت کابل 
برق در بندرترکمن، رسیدگی به موضوع 
به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس 
آگاهی آن شهرستان قرار گرفت. وی افزود: 
با بررسی های تخصصی و اشراف اطالعاتی، 
ماموران موفق به شناسایی سارق حرفه ای 
شده و پس از کسب مجوز قانونی، طی 
عملیاتی متهم را در مخفیگاهشان دستگیر 
کردند. فرمانده انتظامی استان گلستان 
گفت: متهم در تحقیقات تخصصی به عمل 
آمده و پس از مواجهه با مستندات پلیس 
به ۳5 فقره سرقت سیم و کابل برق در 
شهرستان بندرترکمن اعتراف کرد. سردار 
دادگر در پایان با اشاره به دستگیری یک 
مالخر در این عملیات خاطرنشان کرد: 
متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع 

قضائی معرفی شدند.

دستگیري سارق سابقه دار منزل
فرمانــده انتظامي استـان سمنان از 
دستگیــــري سارق سابقه دار منزل و 
ساختمان هاي نیمه کاره و کشف ۲۷ فقره 
سرقت در شهرستان دامغان خبر داد. سردار 
عبدا... حسنی اظهارداشت: در پي وقوع چند 
فقره سرقت منزل و ساختمان هاي نیمه کاره 
در سطح شهرستان دامغان، پیگیری موضوع 
تا حصول نتیجه در اختیار ماموران پلیس 
آگاهي قرار گرفت. وی از انجام اقدامات خاص 
پلیسی توسط ماموران آگاهی شهرستان 
دامغان خبر داد و افزود: در این راستا یک 
سارق شناسایي و با هماهنگی مرجع قضائی 
دستگیر شد. فرمانده انتظامي استان اضافه 
کرد: سارق پس از روبه روشدن با مدارک و 
مستندات پلیس به ۲۷ فقره سرقت منزل 
و ساختمان هاي نیمه کاره اعتراف کرد و با 
تشکیل پرونده به دادسرا اعزام شد. سردار 
حسنی به شهروندان توصیه کرد: توجه 
به نکات و آموزش های پلیس در حوزه 
پیشگیري از سرقت، مهمترین اقدام از سوي 
شهروندان است و گزارش موارد مشکوک به 
مرکز فوریت هاي پلیسي ۱۱۰ باید مورد توجه 
همگان باشد تا شاهد کاهش وقوع سرقت در 

سطح جامعه باشیم.
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حسین فرکی
 کارشناس فوتبال 

گفـــت و گـــو 

با کفش های پاره سهمیه گرفتم،  
اما ناامید شدم

ملی پوش  پیرجهان،  مهدی  تسنیم: 
دوومیدانی ایران درباره عدم صدور ویزای 
آمریکا برای حضور در مسابقات دوومیدانی 
اتفاق  این  اظهارداشت:  قهرمانی جهان 
تاسف آور است. تنها کسی بودم که از طریق 
رکورد و رنکینگ، سهمیه مسابقات جهانی را 
گرفتم. احسان حدادی هم قرار بود با دعوت 
فدراسیون جهانی در این رویداد شرکت کند، 
اما متأسفانه ویزا صادر نشد تا یک رویداد 
بزرگ دیگر را به راحتی از دست بدهم و 
این گونه ناامید شوم. پیرجهان گفت: با شوک 
بزرگی مواجه شده ام، تنها کسی هستم که 
رکوردهای خوبی در دوی ۴۰۰ متر با مانع 
دارد، اما با مشکالت زیادی روبه رو هستم و 
حمایت چندانی هم نمی شوم، نه شغل دارم 
و نه اسپانسر، در حالی که برای پیشرفت 
باید یک حامی مالی کنارم باشد. فدراسیون 
پیش از این اردوهای کوتاه مدتی را برگزار 
می کرد و در آنها شرکت می کردم، اما پول 
خاصی نمی دادند و مجبور بودیم بیشتر از 
جیب خودمان خرج کنیم که این هم یک 
مشکل دیگر بود. وی خاطرنشان کرد: شاید 
باورتان نشود، اما با کفش های کهنه و پاره 
موفق به کسب ورودی مسابقات جهانی شدم. 
اگر بخواهم یک کفش خوب سفارش بدهم، 
چند هفته طول می کشد تا به دستم برسد و 
مجبورم با همان کفش کهنه تمرین کنم و 

مسابقه بدهم. 

فجرسپاسی در پایان فصل قبل به لیگ 
دسته اول سقوط کرد. غالمحسین پیروانی در 
خصوص سابقه تیم های شیرازی صحبت کرد. 
برق شیراز  می گویند  اینکه   
اسکلت بندی تیم های ملی جوانان را 

تشکیل می داد، درست است؟
دقیقا همین طور است. آن موقع که معنویت 
در فوتبال حرف اول و آخر را می زد تیم برق هر 
سال 5 یا 6 بازیکن به تیم ملی جوانان می داد 
اما حاال سازندگی معنا و مفهوم خودش را از 
دست داده و همه به قول معروف حاضری خور 
شده اند. آن موقع تیم های جوانان و امید شیراز 
هر سال قهرمان کشور می شدند. این حکایت 
فوتبال در همه شهرهای ایران است. االن دیگر 
هیچ نشانی از تیم های برق شیراز، ابومسلم 
مشهد، راه آهن و بانک ملی، آرارات، عقاب و 
پاس تهران نیست. وقتی یک تیم ۲۰۰ میلیارد 
تومان هزینه می کند و یک تیم شهرستانی با 
۲۰ میلیارد تومان باید فصل را تمام کند بهتر از 
این نمی شود. یکبار با تیم فجرسپاسی 5 بر ۲ به 
پرسپولیس باختیم و من بعداز این بازی گفتم 

این جنگ ژ۳ بود و تفنگ بادی. 
پا  در شیراز   فجرسپاسی چگونه 

گرفت؟
بعداز برق شیراز، فجر شهیدسپاسی به 
کارخانه بازیکن سازی فوتبال ایران بدل شد. 
اگر بخواهم با آمار و ارقام صحبت کنم تیم های 
شیرازی بیش از ۱۰۰ بازیکن به فوتبال ایران 
معرفی کردند. تیم فجر شهیدسپاسی هم در 
سال ۱۳6۷ و با خرید امتیاز تیم بهزاد شیراز 
فعالیتش را با مدیریت سرهنگ جعفری شروع 
کرد. شهید مجید سپاسی نام یکی از همرزمان 
قدیمی سرهنگ جعفری در دوران جنگ 
بود و او به همین خاطر اسم تیم را به فجر 
شهیدسپاسی تغییر داد. این تیم با سرمربیگری 
ابراهیم قاسمپور از لیگ دو به لیگ دسته اول 
صعود کرد؛ آن موقع لیگ برتر نداشتیم، لیگ 

۲ بود و لیگ یک. 
 امید همه شیرازی ها به »فجر« است، 

اینطور نیست؟
بله، فجر شهیدسپاسی به هــــزار و یک 
دلیل باید زنده بماند و نفس بکشد. وقتی 
سرمربی این تیم بودم ۴ بار پرسپولیس را 
در تهران شکست دادیم و یکبار در تهران ۴ 
گل به این تیم زدیم. آن موقع استقالل را هم 
در شیراز بردیم. آن موقع صداقت در رفتار و 
کردار بازیکنان و مربیان وجود داشت و مادیات 
مثل خوره به جان فوتبال شیراز نیفتاده بود. 
می گویند اگر پولدار باشی اما فهم و کمال 
نداشته باشی به جایی نمی رسی اما االن این 

عبارت در فوتبال نقض شده است

خارج ازمستطیل سبز

غالمحسین پیروانی: 
 تیم های بزرگ 

 حاضری خور 
ثبت نام »مهدی تاج« از دید »حاج رضایی« شده اند! 

درخواست محرومیت »بانیان وضع موجود«

آرمان ملی: پس از ثبت نام »مهدی تاج« برای انتخابات 
فدراسیون فوتبال، اعتراضاتی از سوی اهالی فوتبال صورت 
گرفته و حتی درخواست محرومیت وی از سوی کمیته اخالق 
مطرح شد. »تاج« از جمله بانیان وضع موجود است که معلوم 

نیست به کدام پشتوانه برای ثبت نام اقدام کرده است؟!
 صحبت های تاج 

مهدی تاج بعداز ثبت نام برای انتخابات ریاست فدراسیون 
فوتبال درباره اینکه سه دوره در هیات  رئیسه فدراسیون فوتبال 
حضور داشته و واز نظر قانونی نمی تواند در انتخابات حاضر باشد 
هم گفت: قانون به گذشته برنمی گردد. چون قانون یکسال 
است که تصویب شده است. البته من به قانون احترام می گذارم 
و اگر بگوید نمی توانم شرکت کنم، اصرار ندارم کار بی قانونی 
کنم. رئیس پیشین فدراسیون فوتبال درباره حواشی قرارداد 
ویلموتس افزود: پرونده ویلموتس نکاتی شفاف دارد که قابل 
ذکر است. آنچه باعث شده ما سکوت کنیم به معنی این نیست 
که مدارک و مستندات کافی درباره این موضوع نداشته باشیم. 
صبر کرده بودیم که رأی دادگاه CAS بیاید و وکالی ویلموتس 
استفاده نکنند. من نایب رئیس AFC هستم و آن جا انتظاراتی 
دارند. اگر کارهای من نبود سر داستان مشهد و برخی مسائل 
دیگر تا به حال تعلیق شده بودیم. در هیات رئیسه صحبت 
کردم و اعتقادم این بود کسانی که در مشهد این ماجرا را رقم 
زدند، دولت، رئیس مجلس و قوه  قضائیه بیانیه دادند و گفتند با 
خاطیان باید برخورد شود. به آقای اینفانتینو گفتم وقتی دولت، 
وزیر را مامور می کند که با خاطیان مشهد برخورد شود یعنی 
دولت موافق اتفاقات مشهد نیست پس اگر تعلیق کنید به سود 
بی انضباط هاست. آقای اینفانیتو و شیخ سلمان این منطق را 

پذیرفتند.  
 نظر حاج رضایی 

تسنیم نوشت: امیر حاج رضایی درباره اینکه مهدی تاج برای 
شرکت در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال ثبت نام کرده 
است، اظهارداشت: واقعا برای من جای تعجب و حیرت دارد. 
دوره تاج پراز مسائلی بوده که پرداختن به آن مناسب نیست. نه 
تنها از روند رسیدگی به پرونده ویلموتس هیچ خبری نداریم و 
نمی دانیم چه کسانی قرار است آن غرامت سنگین را بپردازند، 
بلکه بانیان امر برای دوره جدید خود را آماده کرده اند! وی ادامه 
داد: وقتی مصاحبه های شان را خواندم در حیرت فرو رفتم که 
از یک موضع طلبکارانه صحبت می کنند. اینکه اگر من نبودم 
فالن و بهمان می شد، نمی دانم چه اتفاقی پشت این صحنه ها 

هست و چه کسانی پشت ماجرا هستند و چگونه این اتفاقات 
رقم می خورد که هیچگونه بازخواستی در کار نبود و هیچ 
نظارتی وجود ندارد. وی افزود: رئیس پیشین فدراسیون )تاج( 
که بیمار بود و ناراحتی قلبی داشت. االن می خواهم بگویم ما 
باید قدردان ایشان باشیم که با قلب بیمار، سن باال و تن رنجور 
از روی تخت بلند شده اند که به فوتبال مملکت خدمت کنند! 
ما باید از او تشکر کنیم چون سالمتی خود را قربانی فوتبال ما 
و عالقه مندان به فوتبال می کند! وی بیان داشت: یک اقلیت 
انگشت شمارند که تالش کردند باشرافت زندگی کرده و دروغ 
نگویند. آنها با همه چیزی که برای کمک به این فوتبال دارند، 
خانه نشین شده اند و بعد افرادی به عرصه می آیند. نمی دانم اگر 
به فرهنگ دهخدا مراجعه کنیم، چه عبارتی می توانیم برای 

این حالت پیدا کنیم.  
 بانیان وضع موجود

 سیداحسان قاضی زاده هاشمی درمورد نامزدهای انتخابات 
ریاست فدراسیون فوتبال اظهارداشت: فوتبال ما باید رو به جلو 
حرکت کند و اشتباهات گذشته را تکرار نکند. اصوال با وضعیت 
فعلی نباید بانیان وضع موجود اعالم آمادگی کنند و انتظار 
نقش آفرینی داشته باشند البته من حرف های زیادی دارم و 
منتظرم تا مراحل انتخابات پیش برود و اگر روند درست نباشد، 

با شفافیت  بسیار صحبت خواهم کرد. 
 درخواست حقوقدان 

صادق رئیسی کیا از حقوقدانان کشورمان و مدیرعامل پیشین 
باشگاه راه آهن اعالم کرد: نظر به اینکه آقای مهدی تاج در زمان 
تصدی خود به عنوان عضو هیات رئیسه و رئیس فدراسیون 
فوتبال درباره انعقاد قرارداد با ویلموتس، اساسنامه فدراسیون 
فوتبال را نقض کرده است می خواهم در اولین فرصت ممکن، 
همه اهالی فوتبال و ذینفعان ورزش کشور را با توجه به نکات 
زیر به شکایت علیه آقای مهدی تاج در کمیته اخالق فدراسیون 
فوتبال فرا بخوانم و از کمیته اخالق، صدور حکم مبنی بر 
محرومیت از هر گونه فعالیت در فوتبال برای آقای مهدی تاج را 
درخواست کنم تا وی نتواند در انتخابات مجمع شهریور ۱۴۰۱ 
شرکت کند. ۱ -  بند ۲ ماده ۱6 اساسنامه قدیم فدراسیون که 
در زمان انعقاد قرارداد با ویلموتس مدیریتی داشته است نقض 
جدی اساسنامه را به عنوان یک تخطی بزرگ قلمداد کرده و 
حتی از موجبات اخراج عضو مجمع و عضو هیات رئیسه دانسته 
است. همچنین بند ۹ ماده ۳5 اساسنامه قدیم تصریح دارد که 
اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال باید از اجرای صحیح 

اساسنامه، حصول اطمینان نمایند و هماهنگی های الزم برای 
اجرای صحیح اساسنامه را به عمل آورند. ۲ -  برابر بند 6 ماده ۲۳ 
و بند ۱۱ ماده ۳۸ اساسنامه قدیم فدراسیون که در زمان انعقاد 
قرارداد با ویلموتس مدیریتی داشته است فدراسیون فوتبال باید 
دارای برنامه و بودجه ساالنه می بود و رئیس فدراسیون، ملزم 
بوده در حدود برنامه و بودجه ساالنه خود اقدام به انعقاد قرارداد 
و ایجاد تعهد برای فدراسیون نماید. ۳ -  برابر ماده ۴۳ اساسنامه 
قدیم فدراسیون فوتبال که در زمان انعقاد قرارداد با ویلموتس 
مدیریتی داشته کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال بایدی 
بدوا اعضای کادرفنی تیم های ملی را به هیات رئیسه فدراسیون 
پیشنهاد می کرد و در صورتی که هیات رئیسه فدراسیون پیشنهاد 
کمیته فنی و توسعه را تصویب می کرد آنگاه رئیس فدراسیون 
فوتبال حق داشت اقدام به انعقاد قرارداد با مربی و کادرفنی 
تیم ملی کند. ۴ -  بند ۷ ماده ۳۸ اساسنامه قدیم فدراسیون 
فوتبال که در زمان انعقاد قرارداد با ویلموتس مدیریتی داشته 
است تصریح دارد یکی از وظایف رئیس فدراسیون فوتبال 
برگزاری و اداره جلسات کمیته های تحت پوشش فدراسیون 
از جمله کمیته فنی و توسعه است. بنابراین رئیس فدراسیون 
فوتبال قبل از انعقاد قرارداد با سرمربی و کادرفنی تیم ملی 
بایستی کمیته فنی و توسعه را تشکیل می داد و مصوبه کمیته 
فنی را درباره انعقاد قرارداد با ویلموتس می گرفت و سپس مصوبه 
را به هیات رئیسه می برد و پس از تصویب هیات رئیسه اقدام به 
انعقاد قرارداد با ویلموتس می کرد. 5 -  تا آنجا که اطالع دارم آقای 
مهدی تاج هم اکنون عضو فعال در فوتبال شناخته می شود زیرا 
نماینده شخص حقوقی فدراسیون فوتبال ایران در کنفدراسیون 
فوتبال آسیاست. 6 -  تا آنجا که اطالع دارم استمرار فعالیت ارکان 
قضائی کنونی فدراسیون فوتبال و اعضای آنها به تصویب مجمع 
عمومی اخیر رسیده است. بنابراین فدراسیون فوتبال اکنون 
معتقد است که ارکان قضائی فدراسیون و اسامی آنها تاییدیه 
مجمع عمومی را دارند و می توانند منطبق با مقررات مربوطه 
به شکایات راجع به اعضای فعال فوتبال رسیدگی نمایند. فلذا 
حداقل از نظر فدراسیون فوتبال، بحثی در اینکه آقای مهدی 
تاج عضو فعال فوتبال است و همچنین بحثی درباره اینکه 
ارکان قضائی فدراسیون فوتبال صالحیت رسیدگی به شکایت 
علیه او را دارند، وجود ندارد. ۷ -  برابر بند ۲ ماده ۲۰ آیین نامه 
اخالق، کمیته اخالق فدراسیون فوتبال حق رسیدگی و صدور 
حکم درباره رفتار تمام افرادی که تخلف ادعایی بر علیه آنان 
دارای جنبه داخلی بوده را دارد. فلذا بدون توجه به اینکه فیفا 
یا CAS چه تصمیمی درباره پرونده ویلموتس بگیرد آنچه که 
باور داریم این است که آقای مهدی تاج با توجه به مطالبی که 
مطرح شد اساسنامه فدراسیون فوتبال را به طور جدی )که باعث 
واردآمدن خسارات مالی سنگین هم شده( نقض کرده و کمیته 
اخالق، مسئولیت و صالحیت الزم برای رسیدگی به نقض 
اساسنامه در این مورد را دارد. همچنین بند 5 ماده ۲۰ آیین نامه 
اخالق کمیته اخالق فدراسیون فوتبال را برای تحقیق و قضاوت 
در زمینه دعاوی داخلی در حوزه فوتبال صاحب صالحیت و 
مسئول دانسته است. در مجموع معتقدم به دالیل زیر و با توجه 
به اینکه انعقاد قرارداد با ویلموتس بدون رعایت اساسنامه وقت 
فدراسیون فوتبال انجام شده شکایت علیه آقای مهدی تاج در 
کمیته اخالق برای رسیدگی و صدور حکم درباره نقض جدی 
اساسنامه قابل انجام است و همان گونه که کمیته اخالق درباره 
آقای عزیزی خادم به سرعت و با جدیت به مساله رسیدگی کرد 
از کمیته اخالق درخواست خواهیم کرد تا به شکایت ما از آقای 
مهدی تاج، سریع و قاطعانه رسیدگی کند و حداقل درخواست 
ما صدور حکم بر محرومیت آقای مهدی تاج از هرگونه فعالیت 
در فوتبال از جمله شرکت در انتخابات شهریورماه ۱۴۰۱ 

فدراسیون فوتبال است. 

فدراسیون فوتبال اختیاری از خود ندارد

آرمان ملی: تیم ملی بسکتبال کشورمان در دومین دیدار 
خود در رقابت های کاپ آسیا به مصاف قزاقستان رفت و انتقام 

شکست از این تیم قبل از انتخابی جام جهانی را گرفت. 
 برتری

تیم ملی بسکتبال ایران در دومین بازی خود از رقابت های 
کاپ آسیا ۲۰۲۲ اندونزی، جمعه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۱ به مصاف 
قزاقستان رفت. ایران با درخشش جمشیدی و یخچالی در 
ابتدای کار -۱۱ 5 از حریف پیش افتاد تا قزاق ها وادار به تقاضای 
وقت استراحت شوند. یخچالی ۴ دقیقه مانده به پایان کوارتر 
نخست، سومین پرتاب سه امتیازی موفق خود را وارد سبد 
قزاق ها کرد تا ایران -۲۱ ۱۰ پیش بیفتد. بازیکنان قزاق ها، 
حمالت ایران را کنترل کردند تا اختالف ۱۱ امتیازی را به سه 
امتیاز کاهش دهند. کوارتر نخست -۲۷ ۲۴ به سود ایران پایان 
یافت. با شروع کوارتر دوم عملکرد ایران در دفاع بهتر شد و 
درخشش حدادی اختالف را افزایش داد تا نتیجه -۳۸ ۲6 به 
سود شاگردان ارمغانی شود. در ادامه با حضور حسن زاده و زنگنه، 
ایران رو به دفاع نفر به نفر آورد تا حمالت قزاقستان را کنترل 

کند که در این امر موفق بود. کوارتر دوم نیز نهایتا -۱5 ۹ به سود 
ایران پایان یافت. در نیمه دوم،  ایران دفاع پرفشار تمام زمین 
را انجام داد تا حمالت قزاق ها یکی پس از دیگری خراب شود. 
در حالی که درخشش کاظمی ایران را 5۹ -  ۳6 پیش انداخت، 
کیسلف سرمربی قزاق ها وادار به تقاضای وقت استراحت شد. 
دفاع و ضدحمالت ایران در این نیمه اختالف را به ۲5 امتیاز 
رساند تا ارمغانی بازیکنانی چون مظفری، رضایی فر و پذیرفته 
را جایگزین نفرات اصلی چون یخچالی، مشایخی و جمشیدی 
کند. حدادی نیز اوایل کوارتر سه با افزایش اختالف جای خود را 
به زنگنه داد. این کوارتر -۲۸ ۹ به سود ایران پایان یافت تا نتیجه 
۷۰ -  ۴۲ شود. در ادامه محمد یوسف وند جایگزین زنگنه شد. 
در دقایق پایانی این  بازی که قزاق ها ۹۲ - 56 عقب بودند، از 
نظر روحی به هم ریخته و خطاهای غیرورزشی متعددی را انجام 
دادند. کوارتر چهارم نهایتا با برتری -۲6 ۱۸ ایران به پایان رسید.

 بهترین 
حامد حدادی سنتر و کاپیتان تیم ملی ایران، با کسب ۱۲ 
امتیاز، ۱۰ ریباند، 5 پاس گل، یک توپ ربایی و یک بالک ضمن 

ثبت دبل دبل، بهترین بازیکن زمین شد. 
 صحبت سرمربی 

سعید ارمغانی سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران، پس 
از پیروزی قاطع شاگردانش مقابل قزاقستان در بازی دوم 
کاپ آسیا ۲۰۲۲، توضیح داد: در این بازی بازیکنان ما دفاع 
فوق العاده خوبی را انجام دادند که دلیل اصلی پیروزی ما در 
این بازی بود. با دفاع خوب ما بود که برنامه های قزاقستان در 
حمالت عملی نشد. او با تاکید بر دفاع تیمی خوب بازیکنان 
ایران گفت: روز خوبی برای بسکتبال ایران بود و قزاقستان را 
خوب آنالیز کرده بودیم. می دانستیم چه چیزی می خواهیم. 
دفاع خوب باعث شد در ضدحمالت گل های راحتی بزنیم و 
با نتیجه خوبی پیروز شویم. سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران 
با اشاره به پشت سرگذاشتن تمرینات خوب، افزود: در یکماه 
اخیر آماده سازی خوبی را انجام داده ایم. از نظر فیزیکی و 
روحی شرایط تیم خوب است و امیدوارم بازی های مداوم در 
این تورنمنت نیروی تیم ما را نگیرد تا کار خود را به بهترین 
شکل انجام دهیم. او ادامه داد: از اواسط بازی تیم اصلی را 
بیرون کشیدیم تا برای بازی بعد استراحت کنند. با توجه به 
اختالف امتیاز ایجاد شده نیاز نبود که بازیکنان اصلی را تحت 
فشار بگذاریم. خوشبختانه نیمکت نشینان ما هم عملکرد 

مناسبی داشتند.

با برتری مقابل قزاقستان 

انتقام آسمانخراش های ایرانی! 

در روزهای گذشته صحبت های مختلفی در خصوص وضعیت 
کادرفنی تیم ملی مطرح شد آن هم در حالی که مدت زیادی 
تا شروع مسابقات جام جهانی قطر باقی نمانده است. در حال 
حاضر هر نوع تغییری، سود و منفعتی برای تیم ملی ندارد. اجازه 
می دادند اسکوچیچ تا پایان جام جهانی کارش را ادامه می داد. 
برکناری اسکوچیچ اصال اخالقی نبود و این رخداد برای فوتبال 
ایران خوب نیست. هر فردی می تواند نظر شخصی خودش را 
بدهد، اما در این وضعیت تغییر سرمربی با این شکل اصال درست 
نبود.  بازیکنان در کاری دخالت کردند که به آنها ربطی ندارد. 
بازیکنان وقتی با مسئوالن سیاسی و مراجع باالدستی دیدار 
می کنند نشان می دهد در فدراسیون فوتبال فقط هرج ومرج 
وجود دارد و سیستم مدیریتی بسیار ضعیف است. اگر فدراسیون 
قانون داشت و با بازیکنان برخورد می کرد چنین اتفاقاتی رخ 
نمی داد. زمانی که هیچ عکس العملی در فدراسیون مقابل 
بی نظمی و خارج شدن از وظایف اشخاص، وجود ندارد بالطبع 
بازیکنان هم در امورات فدراسیون دخالت می کنند.  فدراسیون 
فوتبال اختیاری از خود ندارد. آیا بازیکنان فوتبال کشورهای قطر، 
عربستان، امارات و… برای مشکالت خود با مسئوالن سیاسی 
کشورشان دیدار می کنند؟ در واقعیت فدراسیون صاحب ندارد، 
این اتفاقات برای فوتبال ایران ۴ ماه مانده به جام جهانی خوب 
نیست. برداشتن اسکوچیچ تبعات زیادی خواهد داشت. باید از 
زمانی که به جام جهانی صعود کردند، در جشن و پایکوبی شان، به 
فکر تغییرات می افتادند. همه منتظر هستند چه کسی سرمربی 
می شود، وقتی بین بازیکنان تیم ملی دودستگی وجود دارد، کار 
خاصی نمی توان برای تیم انجام داد. اگر یک مربی خوب هم برای 
تیم ملی بیاورند چه تضمینی وجود دارد تا بین بازیکنان مشکل 
به وجود نیایید؟ مربی داخلی یا خارجی باشد، فرقی ندارد؛ حتی 
اگر آنجلوتی، مورینیو، گواردیوال یا کلوپ را هم برای تیم ملی ایران 
بیاورند در این وضعیت نابه سامان باتوحه به دودستگی بازیکنان 
چکاری می توانند انجام بدهند. با شرایط پیش آمده فقط تیم ملی 

را باید به خدا بسپاریم. 

فوتبــــال داخلی 
تسنیم: حمید سجادی، وزیر ورزش وجوانان درباره شرایط 
کادرفنی تیم ملی فوتبال و گزارشی که قرار بود پس از اتفاقات 
روزهای اخیر به وی داده شود، گفت: منتظر اعالم نظر فدراسیون 
هستیم. موضع ما موضع حمایتی، هماهنگ کننده، پشتیبان، 
حامی و انگیزه دهنده است. ما ۲۳5 رشته ورزشی، 5۲ فدراسیون 
و بیش از ۱۰۰ انجمن ورزشی، کمیته ها و سبک های را در 
کشور مدیریت می کنیم. به هر حال منتظر اعالم نظر از سوی 
فدراسیون هستیم تا هر تصمیمی فنی که آنها بگیرند، دوست 
داریم حمایت کنیم. مشکل مالی و منابع مالی و حمایتی نداریم. 
ما برای کل بازی های جام جهانی قطر از ابعاد مختلف فرهنگی، 
گردشگری، ورزشی و... یک برنامه وسیعی داریم تا از این فرصت 
نهایت استفاده را ببریم و حتی به قطر کمک کنیم. دوست داریم 
وقتی تیم ملی در جام جهانی شرکت می کند، باکیفیت باشد و 
حضور موفقی داشته باشد. در این راه هر کمکی از دست مان 
بربیاید، در خدمت فدراسیون هستیم.  ضمنا در بحث فنی هم 
در کار هیچ فدراسیونی دخالت نمی کنیم. وی در واکنش به 
این موضوع که آیا ممکن است برای ادامه حضور اسکوچیچ تا 
شهریورماه توصیه کند؟ عنوان کرد: من این قدرها آدم ساده ای 
نیستم که این سواالت را از من می پرسید. ما در بحث فنی هیچ 
دخالتی نمی کنیم و از تصمیمات فدراسیون حمایت می کنیم. 

 بیــن المــلل
 باشگاه چلسی که گفته می شد یکی از مشتریان اصلی 
فوق ستاره پرتغالی منچستریونایتد است، دیگر تمایلی به 
جذب این بازیکن ندارد. کریس.رونالدو با وجود اینکه یک فصل 
دیگر با منچستریونایتد قرارداد دارد؛ به دنبال جدایی از این 
باشگاه است و مدیر برنامه های او یعنی ژرژمندز هم به دنبال 
یافتن تیمی مناسب برای او به منظور بازی در لیگ قهرمانان 
اروپاست. در هفته های اخیر از چلسی به عنوان یکی از 
مشتریان اصلی این بازیکن در کنار باشگاه هایی همچون 
بایرن مونیخ، ُرم و ناپولی یاد شده بود اما حاال به نظر می رسد 
این باشگاه انگلیسی از کورس برای جذب این بازیکن کنار 
کشیده است. گفته می شود توماس توخل سرمربی آلمانی 
تصمیم به عدم جذب رونالدوی ۳۷ ساله گرفته است. با وجود 
اینکه تاد بولی مالک مشترک باشگاه چلسی با ژرژ مندز دیدار 
و مذاکره ای در خصوص احتمال حضور برنده پنج توپ طال در 
استمفوردبریج داشته اما تصمیم نهایی در خصوص جذب یا 
عدم جذب رونالدو همیشه برعهده توخل بوده است.  توخل که 
تمایلی به عقد قرارداد با رونالدو ندارد، حاال به همراه مدیران 
باشگاه روی جذب گزینه های مدنظر خود پیش از آغاز فصل 
جدید تمرکز خواهند کرد. در همین حال رسانه های پرتغالی 
از جمله »رکورد« مدعی شده اند که رونالدو پیشنهاد ۲5۰ 
میلیون دالری یک تیم باشگاهی عربستان را رد کرده است. 
فوق ستاره پرتغالی شیاطین سرخ فصل گذشته آمار ۲۴ گل زده 

در ۳۹ بازی از رقابت های مختلف را از خود بر جا گذاشت. 
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اینفوگرافیک کاریکاتور
ایران را با اتوبوس های گردشگری بگردید   منبع:  تحلیل بازار/ علی کریمی

یـــادداشت

عبــدا... امیدوار جهانگرد و مستندســاز 
ایرانــی روز پنجشــنبه ۲۳تیر در کشــور 
شــیلی درگذشــت. او و برادرش عیســی 
امیدوار از اولین جهانگردان ایرانی هســتند 
که با موتورســیکلت، بسیاری از کشورهای 
جهان را با این شــعار »همه متفاوت همه 
خویشــاوند《 درنوردیدند. شاید شما هم 
فیلم های مســتند این دو بــرادر را دیده یا 
کتاب سفرنامه برادران امیدوار را که سفرنامه 
مفصل آن ها به دور دنیاست، خوانده باشید. 
شاید به مجموعه  فرهنگی تاریخی سعدآباد 
رفته و از مــوزه  آنها دیدن کرده اید... ابزار و 
وســایلی که از دور جهان به دست آورده اند 
را در این موزه می توانید ببینید. در 
ســال ۱۳۳۳ این دو برادر 
تصمیم بــه کشف جهان 
گرفتند. و از 
صحراهای 
ن  ا ز ســو
تا  آفریقــا 

آمریکا و قطب جنــوب را تجربه کردند. در 
ایگلوهای اســکیموها مهمان شدند و شش 
ماه در کنــار آن ها زندگــی کردند. هر جا 
رفتند شیء کوچکی هدیه آوردند با بزرگان 
جهان دیــدار کردند و کلی عکس یادگاری 
دارند. یکبار از عیســی امیدوار پرســیدم: 
چرا عبدا... امیدوار مثل شــما به ایران دیگر 
بازنگشت و در شیلی ماند.« او پاسخ داد که 
مردم آمریکای التین بســیار خلق و خویی 
شــبیه ما ایرانیان دارند. از او پرسیده بودم 
شــما زبان اســکیموها و بومیان آمازون را 
نمی دانســتید مشــکل خود را چگونه حل 
می کردید؟ و او می گفت که آمازون منطقه 
وســیعی است شــاید پنج برابر ایران و هر 
قبیلــه زبان مخصوص به خــود را دارد. اما 
هــر کدام از این قبیله هــا واژگان محدود و 
کمی دارند که می شــود به سرعت با آن ها 
ارتباط گرفت.  او می گفت: »اســکیموها در 
شرایط سختی زندگی می کنند گاهی هوا به 
65 درجه زیر صفر می رسد ما با اسکیموها 
کوچ می کردیم می دانید اسکیموها مردمی 
کوچنده هســتند...« این دو برادر کشــف 
کردند بین مردم مغولســتان و اســکیموها 
پیوندی دیرینه هســت و لغات مشــترک 
بســیاری در زبان این دو را کشف کردند و 
این نظریه را مطرح کردند که اسکیموها از 
قبایل مغول بوده اند و برای نجات جان شان 
به دوردست ها گریخته و در سرما 
منــزل کردند که دشــمنی 
به آنها آســیب نرســاند.  اما 
برادران امیدوار تمرین ســفر 
را در ایران در دوره  نوجوانی 
آغاز کرده بودند. آنها مدت ها 

با عشایر ایران ســفر کرده و راه و رسم آنها 
را آموخته بودند. عیســی و برادرش عبدا... 
قبل از سال ۱۳۳۳ سه سال برای سفرشان 
مطالعــه کردند. از آنها پرســیده بودم چرا 
موتورســیکلت را انتخاب کردند و پاســخ 
شــنیدم که موتورســیکلت وسیله  مناسبی 
برای عبــور از کوره راه ها بــود.  آن ها وقتی 
به رودی پر آب می رسیدند یک قایق اجاره 
کرده و موتور را داخل آن گذاشــته و عبور 
می کردند.  وقتی می پرسیدی آیا آدم خوارها 
را دیده اند؟ می گفتند: » هیچ موجودی عالقه 
به خوردن گوشت همنوع خود ندارد بخشی 
از این حرف ها افســانه است. قبایل با هم در 
نبرد بودند شــاید دندان هایشان را از نفرت 
در گوشــت هم فرو می بردند اما یکدیگر را 
نمی خوردند.« یاد کتــاب تاریخ تمدن ویل 
دورانت افتــادم که معتقد بود اســتفاده از 
واژه  قبایل وحشی درست نیست. آنها به ما 
نشان می دهند پدران ما در گذشته های دور 
چطور در کره  خاکی روزگار ســپری کرده 
و چــه الگویی برای زندگی داشــته اند.  این 
دو برادر در دانشــگاه های بــزرگ جهان به 
سخنرانی پرداخته فیلم و عکس تهیه کرده 
و اسالید نشــان داده اند در رادیوهای جهان 
از تجربیــات خود گفته اند. عیســی امیدوار 
می گفت:» در سفرهای طوالنی همسفر خوب 
نعمت بزرگی است و من این نعمت بزرگ را 
داشتم عبدا... بهترین همسفر من بود.«حاال 
این ســفر را عبدا... به تنهایی رفته اســت. 
رابطه  عمیقی بین این دوبرادر بود.  باید یاد 
انسان های جسور را گرامی داشت آدم هایی 
کــه رویا می بافند و بلدند رویاهای شــان را 

واقعیت ببخشند. 

عبدا... امیدوار این سفر را تنها رفت!
خبر آخــــر

آرمان ملی: تهیه کننده فیلم ســینمایی 
»کوچــه ژاپنی ها« از احتمال اکران این فیلم 
در پاییز سال جاری خبر داد.علی اکبر ثقفی، 
تهیه کننده سینما در گفت وگو با مهر با اشاره 
به اکران فیلم »کوچه ژاپنی ها« به کارگردانی 
امیرحســین ثقفی گفت: به تازگــی پروانه 
نمایش فیلم ســینمایی »کوچــه ژاپنی ها« 
صادر شــده و در شرایط مناسب آن را اکران 
می کنیم، البته با توجه به شرایط موجود این 
فیلم را برای پاییز روی پرده سینما می بریم. 
البته بــرای دریافت پروانه نمایش مواردی به 
ما تذکر داده شده بود که با تعامل با مدیران 
مربوطه این مساله نیز برطرف شد.وی ادامه 
داد: در حال حاضر مشغول آماده کردن مواد 
تبلیغاتی »کوچه ژاپنی ها« هســتیم تا اطالع 
رســانی مناســبی برای اکران داشته باشیم. 
متاســفانه این روزها بیــش از ۱۷۰ فیلم در 
نوبت اکران قــرار دارد و صاحبان آثار تالش 
می کنند تا فیلم های خود را اکران کنند، اما 
متاســفانه شرایط برای اکران مناسب نیست.

این تهیه کننده ســینما تاکید کرد: می توان 
گفت سینمای ایران درست مانند یک دریای 
توفانی اســت که می گویند شنا کردن در آن 
خطــر دارد، به همین دلیل اگر فیلمی اکران 

شود احتمال غرق شدن آن وجود دارد. البته 
در ایــن میــان برخی از فیلم هــا که فضای 
متفاوتی دارنــد می توانند در جذب مخاطب 
موفق باشــند اما از ۱۰۰ فیلم در ســینمای 
ایــران حداقل ۹۰ فیلم در خطر اســت.وی 
توضیح داد: بسیاری از سینماهای تک سالن 
از فروش های بسیار اندکی برخوردار هستند 
کــه از آن جمله می توان به ســینما آفریقا، 
صحرا و دیگر سینماهایی از این دست اشاره 
کرد که مخاطبان خود را از دست داده اند. این 
روزها تنها برخی از فیلم ها که بیشتر کمدی 
هستند تبدیل به اتاق احیای سینمای ایران 
شــده اند.تهیه کننده فیلم »کوچه ژاپنی ها« 
بیــان کرد: در این میان ســینمای دولتی با 
توجه به بودجه ای که در اختیار دارد، سرمایه 
الزم را برای ادامه فعالیت تزریق می کند. اما 
نزدیک به ۸۰ درصــد از بخش خصوصی در 
ســینمای ایران منفعل شــده است چرا که 
ســرمایه کافی برای تولید ندارد.وی توضیح 
داد: مســاله دیگر بحث افزایش دســتمزدها 
در سینماســت که مشکالت بسیاری را برای 
تهیه کنندگان و دیگر صنوف به وجود آورده 
است. این در حالی است که بازگشت سرمایه 

در سینمای ایران چندان قابل توجه نیست.

علی اکبر ثقفی:
»کوچه ژاپنی ها« پاییز اکران می شود

برنج نماد سرســبزی و زیبایــی مزارع 
شــمال ایران به خصوص مازندران است و 
به رغم مشــکالت فراوان در کشت، هنوز 
از محبوب تریــن کشــت های رایج بین 

کشاورزان شمال است.

پرونده متخلفان »پاالدیوم« 
رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران گفت: پرونده 
افرادی که مجوز پاالدیوم را صادر کرده اند یا اینکه ناظر 
آن بوده و از آن جلوگیــری نکرده اند به هیات تخلفات 
فرستاده شده است تا در مورد آنها تصمیم گیری شود. 
داوود گودرزی، افزود: رأی ماده صد که ســال ها صادر 
شده بود در این دوره اجرا شد و تونل زیر زمین مسدود 

و پلی که بین دو مجموعه زده شده بود، تخریب شد. 

اتهام جنجالی علیه کارلوس کی روش
اتهامــات اخیر علیه کارلوس کــی روش با واکنش 
مدیــر برنامه گزینه جدید ســرمربیگری مصر روبه رو 
شــد. فدراســیون فوتبال مصر در چند هفته گذشته 
شایعات زیادی علیه کارلوس کی روش سرمربی سابق 
ایــران ایجاد کــرد. یکی از این شــایعات این بود که 
کارلــوس کی روش با گزینه های جدید برای مربیگری 
در تیم ملی مصر که پرتغالی هســتند صحبت می کند 
و آنها را از حضــور در تیم ملی مصر منصرف می کند. 
کی روش بعد این شایعات بالفاصله واکنش نشان داد و 
این اتهامات واهی را کار برخی از مسئوالن فدراسیون 
فوتبال مصر دانست که می خواهند وجهه او را در میان 

فوتبال دوستان مصری خراب کنند. 

درخواست پلیس از خانواده های حجاج
رئیس پلیس پیشگیری فراجا از آمادگی کامل برای 
بازگشت حجاج به کشــور خبر داد و در عین حال از 
خانواده های حجاج خواست که برای استقبال گروهی 
به فرودگاه نیایند تا شاهد ازدحام جمعیت در فرودگاه ها 
و ترافیک در معابر منتهی به فرودگاه ها نباشیم سردار 
مهدی معصوم بیگی، با اشــاره به آغاز روند بازگشت 
حجاج ایرانی از ســرزمین وحی اظهارکرد: از مدت ها 
قبــل از اعزام زائران به خانه خــدا، هماهنگی ها برای 
اعزام و همچنین بازگشــت این عزیزان در دستورکار 
پلیس پیشگیری قرار گرفته و خوشبختانه این عزیزان 

در امنیت کامل به سرزمین وحی اعزام شدند. 

قطع دسترسی هزاران کاربر به اینستاگرام
اشــتراک گذاری عکس  اپلیکیشــن  کاربــر  هزاران 
اینستاگرام شب گذشــته از وجود مشکل در دسترسی 
بــه این پلتفرم خبر دادند. وب ســایت داون دتکتور که 
به رصد قطعی وب ســایت ها و اپلیکیشن ها می پردازد و 
گزارش ها را از منابع مختلف در آمریکا دریافت می کند، 
اعالم کرد: تا ســاعت 5 بعدازظهر به وقت کرانه شرقی، 
دسترسی حدود ۲۴ هزار کاربر به اینستاگرام مختل شد. 

مادر رونالدو آینده پسرش را لو داد!
نشریه اسپانیایی »آاِس« چاپ مادرید گزارش داد که 
رونالدوی ۳۷ ســاله مطمئن اســت که در این تابستان 
از منچســتریونایتد جدا خواهد شــد. بر اســاس این 
گزارش؛ اریک تن هاخ ســرمربی هلندی شیاطین سرخ 
بــا برنده پنج توپ طال دوباره صحبــت کرده اما پروژه 
منچستریونایتد نتوانسته او را برای ماندن متقاعد کند. 

کشف نوزاد در کنار سطل زباله
 فرمانــده انتظامی زاهدان از پیدا شــدن نوزادی تازه 
متولد شــده کنار سطل جمع آوری زباله در یکی از معابر 
شــهری زاهدان خبر داد. سرهنگ محمود سعادتی اظهار 
داشت: در پی تماس یکی از پاکبانان شهرداری زاهدان با 
مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ و اعالم پیدا شدن یک نوزاد 
کنار سطل زباله یکی از خیابان های شهر بالفاصله ماموران 
انتظامی به محل اعزام شدند. وی گفت: با حضور ماموران 
در محل و طی بررســی های میدانی مشخص شد رفته گر 
محله که در حال جمع آوری زباله های شهری بوده متوجه 
صداهایــی از داخل یک جعبه کفش رها شــده در کنار 
سطل زباله شــده که با باز کردن جعبه نوزاد تازه متولد 

شده ای را با پوشش پارچه ای قرمز رنگ پیدا می کند. 

استوری جنجالی خانم بازیگر 
اخیرا شایعاتی درباره طالق نیوشا ضیغمی به گوش 
می رســید که خانم بازیگر با انتشار یک استوری این 
شــایعات را تا حدودی تایید کرد. حدود ۱۲ ســال از 
زندگی مشترک نیوشا ضیغمی و همسرش می گذرد و 
حاصل این ازدواج دختری به اسم »لنا«ست که سال 
۹۷ به دنیا آمده اســت. اخیرا شــایعاتی درباره طالق 
نیوشــا ضیغمی به گوش می رســد که خانم بازیگر با 
انتشار اســتوری ای و بایگانی کردن تصاویر همسرش 

این شایعات را تا حدودی تایید کرده است. 

افشاگری خانم بازیگر 
الهام چرخنده نســبت به ویدئوی منتشر شده خود در 
دزفول و هنگام اجرای ســرود سالم فرمانده واکنش نشان 
داد. الهام چرخنده در یک گردهمایی گفته است: فرمانداری 
دزفــول این فیلــم را کــه دارای حرکات نمایشــی بوده 
فیلمبرداری کرده اســت و از آن ها خواسته ام آن را منتشر 
نکنند و نمی دانم چرا اینکار را کرده اند. من چشمانم اشکی 
بوده و برای بچه های ۴ ســاله که در باالی جایگاه بودن آن 
حــرکات را انجام دادم و فرمانداری فیلم گرفت و اینکه چرا 

فیلم را منتشر کرد به شما در ادامه دلیلش را می گویم. 

دستگیری 56 متهم در شیراز 
فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری 56 متهم و محکوم 
تحت تعقیب طی سه روز گذشته در این شهرستان خبر داد. 
سرهنگ فرج شجاعی با اعالم این خبر بیان کرد: در راستای 
اجرای حکم قضائی مبنی بر دســتگیری محکومان متواری 
و تحــت تعقیب و به جهت حساســیت موضوع و ممانعت 
از قانون گریزی هنجارشــکنان اجتماعی، این ماموریت به 

صورت ویژه در دستور کار این فرماندهی قرار گرفت. 

فریبا خانی 
نویسندهوروزنامهنگار


