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شماره 125 - اردیبهشت و خرداد 1401   تحقیقات روابط عمومی
رئیـس جمهـور بـا تاکیـد بـر اهمیـت 
خوداتکایـی و مردم بـاوری در منظومـه 
گفتمانی دولت سـیزدهم، گفت: دولت 
مردمـی تابـع امامـی اسـت کـه »مـا 
می توانیـم« مهم تریـن مبنـای فکـری 
او بـود و همچنیـن رهبـر انقـاب کـه 
اسـتقال  حامـی  بزرگتریـن  همـواره 

است. کشـور 
به گزارش ایسـنا، سـیدابراهیم رئیسی 
ظهـر دیـروز در ادامـه برنامه های سـفر 
دولـت بـه اسـتان مرکـزی، در جمـع 
اقشـار مختلـف مـردم خمیـن، بـا ابراز 
خرسـندی از حضـور در میـان اهالـی 
زادگاه امـام خمینـی )ره( گفت: افتخار 
خمین این اسـت که شـهر زادگاه رهبر 
عالی قـدر انقاب و بنیانگـذار جمهوری 
اسـامی ایران است. شـخصیتی که در 
ایـن شهرسـتان پا بـه عرصه گذاشـت، 
منشـاء تحـول بزرگی در جهان اسـام 
شـد. تحولـی کـه نـه فقـط در دوران 
حیـات امـام خمینـی)ره( بلکـه پس از 

رحلت ایشـان نیـز اسـتمرار یافت.
رئیـس جمهور با اشـاره به اینکـه امروز 
بـه  مسـتضعف  و  محـروم  ملت هـای 
تبعیـت از آرمان هـای انقاب اسـامی 
می کننـد،  مقاومـت  و  ایسـتادگی 
گفـت: در میـان عدالت خواهـان جهان، 

همـواره از آموزه هـای امـام خمینی)ره( 
بـه عنـوان الگـوی ایسـتادگی و از خود 
امـام راحـل به عنوان معلمـی انقابی و 

تحول سـاز یـاد می شـود.
رئیسـی بـا تاکید بـر لزوم حل مشـکل 
اشـتغال در شـهر خمین، از اراده جدی 
بعنـوان  تولیـد  رونـق  بـرای  دولـت 
مهم ترین راهکار اشـتغالزایی در کشـور 
خبـر داد و  خاطرنشـان کـرد: تولیـد از 
مولفه هـای مهم اسـتقال و قـدرت در 
کشـور اسـت و دولـت سـیزدهم کـه با 
شـعار ایـران قوی شـکل گرفتـه، بدون 
تردیـد، رونق تولیـد را یکی از مهم ترین 

اولویت هـای امـروز کشـور می دانـد.
فعال سـازی  جمهـور  رئیـس 
جـزء  را  تولیـدی  زیرسـاخت های 
اسـتانی  اهـداف سـفرهای  مهم تریـن 
دولـت مردمی خواند و بـا تاکید بر عزم 
جـدی دولـت بـر تکمیـل پروژه هـای 
نیمه تمـام، گفـت: در سـفر بـه همـه 
اسـتان ها تاکیـد کـرده ام کـه اولویـت 
دولـت مردمـی کلنگ زنـی طرح هـای 
جدیـد نیسـت، بلکـه بـه دنبـال رفـع 
گرفتاری هـای مـردم از جملـه اتمـام 
پروژه های نیمه تمام در سراسـر کشـور 

هسـتیم.
رئیسـی با اشـاره بـه ظرفیت های مهم 

حـوزه  در  خصوصـا  مرکـزی  اسـتان 
صنعـت، از رکـود یـا فعالیـت ناقـص 
برخـی واحدهـای صنعتی اسـتان ابراز 
ناخرسندی کرد و گفت: استان مرکزی 
از اسـتان های پرظرفیت کشـور اسـت، 
امـا بـه دلیـل برخـی سـوءمدیریت ها، 
بخشـی از ظرفیت هـای اسـتان معطل 
مانـده اسـت. مـا در اسـتانی که قطب 
صنعت کشـور اسـت، بـه هیـچ عنوان 
نبایـد واحدهای صنعتـی نیمه تعطیل 

باشیم. داشـته 
رئیسـی افـزود: دولـت مردمـی تابـع 
می توانیـم«  »مـا  کـه  اسـت  امامـی 
مهم تریـن مبنای فکری او بـود و رهبر 
انقـاب کـه همـواره بزرگتریـن حامی 
اسـتقال و خوداتکایی در کشور است. 
ما راه خود را به تاسـی از بزرگانی چون 
سـردار شهید سلیمانی می پیماییم که 
هیـچ گاه تسـلیم مشـکات نشـد و با 
وجود موانع بسـیار، بزرگتریـن کارها و 

دسـتاوردها را رقـم زد.
رئیـس جمهـور در ادامه سـخنان خود 
از عـزم جـدی دولـت برای سـاماندهی 
اقتصـاد سـخن گفـت و بـا تاکیـد بـر 
اصاحـات سـاختاری و نهـادی بعنوان 
اولویـت دولت، خاطرنشـان کـرد: با هر 
بسـتر اقتصادی که رانت خواری، فسـاد 

و زد و بنـد در آن وجـود دارد مبـارزه 
می کنیـم؛ به جـای مبارزه بـا معلول ها 
مبـارزه با علت هـا را در پیـش گرفتیم 
تا بسـترهای فسـادزا را اصـاح کنیم.

 رئیسـی در ایـن بـاره افـزود: ممکـن 
مشـکاتی  مسـیر  ایـن  در  اسـت 
هـم پیـش بیایـد، امـا یقیـن داریـم 
می توانـد  فسـادزا  بسـترهای  اصـاح 
وضعیـت و شـرایط اقتصـادی را بـرای 
 فعـاالن اقتصـادی بهتـر از قبـل کنـد.

رئـس جمهـور با تاکید بـر اینکه دولت 
بـا هرگونـه رابطه ناسـالم، رشـوه، رانت 
و یـا فسـاد مقابلـه خواهد کـرد، گفت: 
یقین داریم در این مبارزه و ایسـتادگی 
مـردم دولـت را همراهـی خواهند کرد.
رئیسـی در پایـان تـاش بـرای جذب 
را  و خارجـی  داخلـی  سـرمایه گذاری 
دیگـر اولویـت دولـت در حـوزه اقتصاد 
خوانـد و افـزود: عـاوه بـر اصاحـات 
و  داخلـی  سـرمایه گذاری  اقتصـادی، 
خارجـی را دنبـال می کنیـم، زیـرا این 
امـر آثـار ضدتورمـی دارد. همچنیـن 
برنامه هـای  و  نگرانی هـا  از  یکـی 
دولـت، مهـار تورم اسـت. مـردم بدانند 
همراهی شـان با مسـئولین بسـیاری از 
رانت خواری هـا را از اسـاس ریشـه کن 

کرد. خواهـد 

نایـب رئیـس اتحادیـه طـا و جواهـر 
تهـران، ضمن تاکیـد بر افزایـش ارزش 
ریـال و به تبع کاهش نـرخ ارز در داخل 
و همچنیـن ادامـه رونـد کاهش قیمت 
طـا در بازارهـای جهانـی، از کاهـش 
قیمت هـا در بازار سـکه و طـا خبر داد 
و پیش بینـی کـرد طی هفته هـای آتی 
)بـا توجـه به فـرا رسـیدن مـاه محرم( 
شاهد کاهش بیشـتر قیمت ها خواهیم 
بـود. محمـد کشـتی آرای در گفت وگو 
بـا ایسـنا، اظهـار کـرد: در ادامـه رونـد 
طـی  طـا،  جهانـی  قیمـت  کاهـش 
یـک هفته اخیـر بـا توجه بـه تحوالت 
سیاسـی که در جهـان رخ داده، قیمت 
اونـس جهانی طا و سـایر فلزات )نقره، 
پاتیـن و...( بازهم سـیر نزولی داشـت. 
هـر اونـس طـا جهانـی در ایـن هفته 
بطـور متوسـط بـا ۲۵ دالر کاهـش بـه 

کانـال ۱۶۰۰ دالر رسـید و در آخریـن 
معامـات روز گذشـته )پنجشـنبه( به 

۱۶۸۴ دالر کاهـش یافـت.
نایـب رئیـس اتحادیـه طـا و جواهـر 
داد: در هفتـه گذشـته  ادامـه  تهـران 
قیمـت طـا و ارز در بازارهـای داخلـی 
بـا کاهـش همـراه شـد؛ قیمـت انـواع 
قطعات سـکه نیز ضمن کاهش قیمت، 
قسمتی از حباب  خود را تخلیه کردند.   
تحوالت سیاسـی در کشـور سـبب باال 
رفتـن ارزش ریال شـد و همین موضوع 
بـه کاهش نرخ ارز کمـک کرد؛ بنابراین 
به نوعـی می تـوان گفت آن نوسـان های 
افزایشـی نـرخ ارز، بـا تثبیـت و کمـی 
کاهـش، باعـث شـد ارزش ریـال بـاال 
رود. از همیـن روی قیمـت طـا و انواع 
قطعـات سـکه و همچنیـن حبـاب آن 
کاهـش یافـت. وی افـزود: پیش بینـی 

می شـود که بـا توجه به نزدیک شـدن 
بـه ماه محرم، در هفته هـای آتی، بازهم 
حباب سـکه کاهش پیـدا کند. به هیچ 
عنـوان خـوب نیسـت کـه بـر قیمـت 
سـکه و طا حباب وجود داشـته باشد؛ 
ایـن در حالیسـت کـه طـی سـال های 
گذشـته قیمـت جهانـی سـکه و طـا 
نیـز همپـای قیمت هـای جهانـی بـاال 
رفتـه اسـت امـا انتظـار داریـم که طی 
روزهـا و هفته های آینـده بازهم حباب 
باشـد.ریزش  داشـته  کاهـش  سـکه 
۴۰۰ هـزار تومانـی و ۳۵ هـزار تومانـی 
قیمـت سـکه و طا عضو هیـات مدیره 
اتحادیـه طـا و جواهر تهـران در رابطه 
بـا تغییـرات قیمت هـا طی یـک هفته 
اخیر و آخریـن قیمت ها در پایان هفته 
گفـت: همانطور که اشـاره شـد، باتوجه 
بـه کاهش قیمت ها، سـکه طـرح قدیم 

در پایان هفتـه ۱۴ میلیون و ۱۵۰ هزار 
تومـان بود که به نسـبت ابتـدای هفته 
۳۵۰ هزار تومان کاهش قیمت داشـته 
اسـت. قیمـت سـکه طـرح جدیـد در 
آخریـن معامـات روز پنجشـنبه، ۱۴ 
میلیـون و ۷۵۰ هزار تومـان بوده که به 
نسـبت ابتـدای هفته ۴۰۰ هـزار تومان 
هـر قطعـه سـکه طـرح جدیـد کاهش 
همچنـان  کـه  البتـه  یافتـه؛  قیمـت 

قسـمتی از آن حباب اسـت.
کشـتی آرای ادامـه داد: قیمت هر قطعه 
نیـم سـکه و ربـع سـکه بـا ۱۵۰ هـزار 
تومـان کاهـش هفتگـی بـرای هریک، 
بـه ترتیـب در آخرین معامـات پایانی 
هفتـه بـه ترتیـب نیـم سـکه هشـت 
میلیـون و ۱۵۰ هزار تومان و ربع سـکه 
پنج میلیـون و ۱۵۰ هزار تومان  قیمت 

داشـته اند. 

رئیسی :با رانت خواری در اقتصاد مبارزه می کنیم 

به دنبال افزایش ارزش ریال؛ سکه، طال و البته ارز، ارزان شدند

خبر

بمباران دهوک؛  بند بازی اردوغان کار  دستش داد

اعتراض اداره ارشاد 
خوزستان  به برهم   زنندگان 

کنسرت  اهواز 

امـیـدهـا  
به سرمایه گذاری 
روسی  در نفت و گاز

کرونا دوباره جان 
گرفت، جانمان رانگیرد

علم الهدی: برجاِم 
فاسد، مصداق 

نرمش ذلیالنه بود 

بستر کوچک مشروعیت که آنکارا با پیش کشیدن مقوله »جنگ علیه تروریسم « ادعای کسب آن را داشت، برباد رفت
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اکنـون مهم تریـن و اشـتغال زاترین صنعـت کشـور، درگیـر 
چالـش کیفیـت و قیمت اسـت کـه به تبع سیاسـت گذاری 
هـای انفعالـی  و کوتـاه مـدت دولت هـا ایجاد شـده اسـت. 
خودروسـازان وقتـی به دلیل نداشـتن نقدینگـی نمی توانند 

... پول 

سـفر والدیمیـر پوتیـن رئیس جمهـور روسـیه بـه ایران 
برای شـرکت در هفتمین نشسـت سـران آسـتانه در روز 
سـه  شـنبه گذشـته )۲۸ مـرداد( دو دیـدگاه متعـارض 
موافـق و مخالـف را در میـان ناظـران سیاسـی و فضـای 

... رسانه ای کشـور 

سیاسـت هـای تنـش آفریـن اخیـر آنـکارا در منطقه در 
نهایت برای آنها بسـیار سـنگین و هزینه زا شـده اسـت 
و امـروز ترکیـه در معـرض شـدیدترین مخالفـت هـای 
جهانـی بـا سیاسـت هـای منطقـه ای خـود قـرار گرفته 

است...

چنـد روز بعـد از سـفر »جـو بایدن«رئیـس جمهـوری 
ایـاالت متحـده به منطقـه خاورمیانه و دیدار از اسـرائیل 
و عربسـتان و مذاکـره بـا مقام های ارشـد این دو کشـور   
بـرای  سـوریه  جمهـوری  رئیـس  پوتیـن«  »والدیمیـر 

شـرکت در  هفتمیـن اجـاس ...

راه برون رفت صنعت  خوروسازی از بحران

روسیه با  تجارت  وشـیرین  تلخ 

اردوغان تش بازی  آ با  مخالفـت 

دو جبهـه در خاورمیانه

یادداشت 1

یادداشت 2

یادداشت 3

یادداشت 4

بهروز شهبازپور

محمد صادق جنان  صفت

سید حسین سجادی

سیف الرضا شهابی

4

2

10

10

»آرمان امروز«  ابعاد مختلف سرمایه 
گذاری 40 میلیارد دالری شرکت 

روسی  در صنایع نفت و گاز کشور 
را بررسی می کند

شورای تامین چرا مجوز وزارت 
ارشاد را باطل کرد؟

بمب ساعتی  کووید ۱۹ ؛  مبادا  
منفجر  شود

روزانهم صبح   اریان
شنبه1مرداد1401  23ذی الحجه 1443  23 جوالی2022  شماره: 3964  قیمت:5000تومان

آرمـان امـروز- گـروه بین الملل: تجـاوز ترکیه به خـاک عراق. 
ایـن عنوانـی اسـت که ایـن روزها تمـام قطب های سیاسـی و 
اجتماعـی عراقـی حتـی آنانـی کـه بـه ماقات »رجـب طیب 
اردوغـان« رفتـه و با او عکـس یادگار گرفتند، نیـز آن را اعام 

و در مـورد آن اظهـار نظـر می کنند.
گرچـه شـدت و حـدت انتقـادات علیـه اقدام هـای ترکیـه در 
خـاک عراق توسـط ایـن قطب ها متفاوت اسـت، امـا از برآیند 
تمـام آنهـا می تـوان ایـن نتیجـه  را داشـت کـه اعتـراض بـه 

حضـور نظامـی  ترکیـه در خـاک عـراق  بعـد تهاجـم دهوک 
بـا قبـل از آن تفـاوت زیـادی پیـدا کـرده اسـت، گرچـه گروه 
مشـخصی از صحنـه سیاسـی عراق فقط سـعی دارنـد خود را 

همـراه جامعـه عراق کـرده...

3

»آرمان امروز« در گفت وگو با کارشناسان حوزه سیاست خارجی و مسائل بین الملل بررسی می کند:

نگـاه به شـرق ؛ نتیجه اجبار   ناخواستـه

افزایش ۳۸ درصدی 
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

 از مردادماه

آرمان امروز: معاون اول رئیس جمهور با اصاح مصوبه دولت،  افزایش حقوق ۳۸ درصدی به اضافه 
۵۱۵ هزار تومان بازنشستگان تأمین اجتماعی به جز حداقل بگیران را اباغ کرد.

به گزارش آخرین خبر چندی پیش در پی اعام نظر هیئت تطبیق مجلس مبنی بر مغایر قانون 
دانستن مصوبه هیات دولت درباره افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان که رییس مجلس هم 

آن را تایید کرد، مصوبه دولت خاف قانون اعام شده بود.

»انتخاب ایران در حوزه اتخاذ سیاســت 
انتخاب میــان خوب و  به شــرق،  نگاه 
خوب تر نیســت بلکه انتخاب میان بد و 
بدتر است؛ بدین معنا که تهران در نتیجه 
کارشکنی های غرب، چاره ای جز نزدیکی و 

گسترش مناسبات با روسیه و چین ندارد

سیاست  اســتراتژی  کردن  معطوف  »در 
خارجی کشــور به »نگاه به شــرق« باید 
توجه داشت؛ روسیه توانایی پاسخ گویی به 
نیازمندی های اقتصادی ایران را ندارد. اگر 
چه گفته شده که پوتین سرمایه گذاری 40 
میلیارد دالری بر روی منابع انرژی ایران را 

وعده داده است

در تمامی ســال های بعد از دولت مرحوم 
هاشــمی رفســنجانی، رویکرد نزدیکی 
و تنش زدایــی با غــرب رویکرد غالب بر 
بوده است.  سیاست خارجی کشــورمان 
حال مساله این است که ثمره این تالش ها  
ممانعــت و مخالفت آن ها)غربــی ها ( با 

عادی سازی مناسبات بوده است

 نفس رابطه داشتن به معنای پذیرش سلطه 
نیست؛ چنین ذهنیت غلطی از ابتدای انقالب 
تا کنون مطرح بوده که رابطه موجب سلطه 
می شــود. تهران به دلیل تحریم ها و خروج 
آمریکا از برجام، از دوران دولت دوازدهم )دور 
دوم روحانی( سیاست نزدیکی به قدرت های 

شرقی را پیش گرفته است
حسن بهشتی پورفواد ایزدیعلی بیگدلیحسن هانی زاده

4 و2 صفحات

حســن مرادی، استاد دانشــگاه تهران و 
کارشــناس انرژی معتقد است این اتفاق 
می توانــد در ادامه به یک تحول بزرگ در 

اقتصاد انرژی کشور منجر شود

 حجت االسام احمد علم الهدی در خطبه 
سیاسی نماز جمعه مشهد بار دیگر به برجام 
حمله کرد و آن را مصداق »نرمش ذلیانه« 
خواند. به گــزارش »انتخاب«؛ امام جمعه 
مشــهد اظهار کرد: پس فــردا روز مبارک 
مباهله فرا می رسد. اهمیت روز مباهله از نظر 
والیتمداری و والیت شناسی، شاید به اندازه 

غدیر باشد...

معاون اول رئیس جمهور با اصالح مصوبه دولت ابالغ کرد
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نگاه منتقد 

مجمـوع کل مبـادالت تجـاری ایـران و روسـیه 
در سـال 2020معـادل 2 میلیـارد و 220 میلیـون 
دالرشـامل 1 میلیـارد و 425 میلیـون دالرواردات 
ایـران از روسـیه بـوده کـه موجـب شـده ایـران در 
صادرات روسـیه در  جایگاه 46 باشـد و نیزصادرات 
ایـران بـه روسـیه برابـر بـا 795 میلیـون دالر در 
همـان سـال  بـوده اسـت کـه ایـران را دررتبـه 50 
بین کشـورهای صادرکننده به روسـیه قرارمی دهد.

بررسـی کارنامـه تجـارت میـان ایـران و اتحـاد 
جماهیر سوسیالیسـتی شوروی سـابق ونیز روسیه 
بـا ایران پیـش ازانقالب _ همچنین نظام سیاسـی 
فعلی _ نشـان می دهد، دوکشـور مناسـبات گرمی 
نداشـته وهنوز نیـز ندارند. دلیل اصلی این سـردی 
تجـارت در پویـش زمـان از یک سـو به مناسـبات 
سیاسـی دوکشـور برمی گـردد. بـه ایـن معنـی که 
ایران با شـوروی در زمان شـوروی سـابق نه دوست 
بودنـد نـه در حـال جنـگ. مهم تـر اینکه ایـران به 
لحـاظ راهبـردی با غرب سـازگار بود. در سـال های 
پـس از پیـروزی انقـالب اسـالمی نیـز تـا پیـش از 
فروپاشـی شوروی، نظام سیاسی ایران شوروی را در 
ردیـف آمریکا قـرارداده و در هر »مـرگ بر آمریکا« 
،  »مـرگ بـر شـوروی« را فرامـوش نمی کردنـد. از 
سـوی دیگـر اما اقتصاد به شـدت دولتـی ومتمرکز 
شـوروی سـابق و اقتصاد الیگارشـیک فعلی روسیه 
تحـت قیمومیت »والدیمیر پوتیـن« از نظر ترکیب 
تولیـد ناخالـص داخلـی ونیز سـطح تکنولـوژی در 
صنایـع تفـاوت چشـمگیری نداشـته وحتـی در 
صنایع سـبک مثل نسـاجی و نیز صنایـع کاالهای 
بـادوام مثل خودروسـازی ونیز لوازم خانگـی،  ایران 
جلوتر از شـوروی سابق بود. روسـیه امروز وشوروی 
سـابق عـالوه برایـن ، اقتصـادی بـر پایـه تولیـد 
تجهیـزات نظامی پیچیده ونیز نفـت وگاز و صنایع 
متصـل به ایـن دو منبع انـرژی دارد و تنها مزیتش 
در اقتصـاد، برخـی از محصـوالت عمده کشـاورزی 
بـوده اسـت. ایـن وضعیـت با توجه بـه اصـرار ایران 
در تولید گندم وسـایر محصوالت غذایی تا سـرحد 
خودکفایـی و نیـز تولیـد ارزان تـر نهاده هـای دامی 
در کشـورهای دیگـر و از همـه مهم تـر، نبود بخش 
خصوصـی نیرومنـد درتجـارت دوکشـور در همـه 
دهه هـای تـازه سـپری شـده، راه را بـر توسـععه 
تجارت گسـترش یافته میان دوکشـور بسته است.  
در سـال های تـازه سـپری شـده کـه آمریکائیان به 
بهانـه مسـاله هسـته ای نظام سیاسـی ایـران را زیر 
فشـار تحریم برده انـد اما رویکرد سیاسـت خارجی 
ایران در مسـیری افتاد که تصور می شـود دوسـتی 
راهبـردی با روسـیه برای خنثی کـردن تحریم های 
آمریـکا مؤثـر واقـع می شـود. از طـرف دیگـر همه 
کارشناسـان و سیاسـتم داران نیـک می داننـد اگـر 
دوکشـور نتوانند با یکدیگر تجارت داشـته باشند و 

از این کانال به هم سـود وفایده برسـانند مناسـبات 
سیاسـی ژرف وگسـترده نخواهد شد. 

اکنـون ایـران در پـی آن اسـت کـه تجـارت بـا 
روسـیه را درکانـون توجـه قـرارداده و کاسـتی و 
سسـتی ذاتـی  در مناسـبات سیاسـی را بـا اهـرم 
تجارت در سـطحی ثابت نگه دارد. استدالل کسانی 
که در نظام سیاسـی دسـت بـاال را دارند این اسـت 
کـه اختال ف هـای ایـران و امریـکا تـا دوره ای دراز 
مـدت ادامـه دارد؛ از ایـن رو الزم اسـت بـه تحکیم 
روابـط بـا روسـیه بپـردازد. بـه همیـن دلیل اسـت 
کـه اصـرار وجـوددارد تجـارت  بـا روسـیه بـر پایه 
مزیت هـای صادراتـی ایـران بـه ایـن کشـور ونیـز 
مزیت هـای روسـیه در صـادرات بـه ایـران رونـق 

گیرد. 
آیـا ایـن اراده راهبردی ممکن اسـت ؟ هـواداران 
اسـتدالل یادشـده باوردارنـد می توان و بایـد دراین 
مسـیر گام برداشـت و گره هـا را بازکـرد. در برابر اما 
کارشناسـان و فعـاالن اقتصـادی برایـن باورنـد که 
کیفیـت اقتصـاد ایران وروسـیه گونه ای نیسـت که 
بتواننـد یکدیگر را پشـتیبانی کنند. ایـران نیازهای 
توانایی هـای  در  کـه  دارد  اقتصـاد  در  بلند مدتـی 
روسـیه نیسـت. ایـران نیـاز دارد بـازار نفـت وگاز و 
پتروشـیمی و فراورده های اصلی آن را توسـعه دهد 
و از مزیـت داشـتن منابـع نفـت وگاز تا دیر نشـده 
اسـتفاده کنـد، اما روسـیه رقیب اصلی ایران اسـت 
و شـوربختانه تا امروز کامیاب شـده و ایـران از بازار 
انـرژی جهـان به ویژه بـازار روبه رشـد گاز دورمانده 
اسـت.  از سـوی دیگر صنایع ایران چندیـن دهه از 
تکنولوژی روز دنیا دورافتاده و به همین دلیل اسـت 
کـه اتومبیل سـازی ، صنایع نسـاجی ، صنعت مبل 
، صنعـت لـوازم خانگـی وحتی صنعت سـاختمان 
وصنایـع نفت وگاز نیـاز به تکنولـوژی روزآمد دارند 
تـا به طـور کلی نابود نشـوند. آیا روسـیه کشـوری 
هسـت که این نیـاز ایران را برطـرف کند؟  واقعیت 
ایـن اسـت که روسـیه هرگز در انـدازه و قـد وقواره 
کـره جنوبـی هم نیسـت. آیا ایران که 4 دهه اسـت 
بـرای خودکفا شـدن درتولیـدات زراعی هزینه های 
هنگفتـی داده و منابـع آب کشـور اکنـون با بحران 
روبروسـت، حاضـر اسـت گندم روسـی را جایگزین 
گنـدم تولیـد داخـل کنـد ؟ مجموعـه توانایی های 
روسـیه دراقتصـاد و در صنعـت هرگـز در انـدازه ای 
نیسـت که ایـران بتواند بـرای عبور از مدار توسـعه 
نیافتگـی در بلندمـدت روی آن  حسـاب کنـد. از 
سـوی دیگر روسـیه تحت تحریم های شـدید غرب 
توانایـی مالـی و ارزی شـکننده ای را تجربه می کند 
و ایران نیز همین وضعیت را دارد. دوکشـور تحریم 
شـده روی هـم نیـروی باالیـی برای کمـک کردن 
بـه هم ندارنـد. نباید با سـاده انگاری وفـرار از دیدن 
و واقعیت هـا وتنهـا بـا راهبـرد دشـمن دشـمن ما 
دوسـت مـا اسـت، تجـارت ایـران را به کشـوری با 

پایه هـای سسـت اقتصادی گـره زد.

پوتین  والدیمیــر  ســفر   | امروز  آرمان   
رئیس جمهور روســیه به ایران برای شرکت 
در هفتمین نشســت ســران آستانه در روز 
سه  شنبه گذشــته )28 مرداد( دو دیدگاه 
متعارض موافق و مخالف را در میان ناظران 
سیاسی و فضای رســانه ای کشور به همراه 
داشته است. از یک سو، روایت موافقان این 
است که در نتیجه تضعیف جایگاه غرب در 
سیستم مدیریت جهانی و نیز نیازمندی های 
دو کشــور ایــران و روســیه بــرای بهبود 
همکاری در ســطوح مختلف، چشــم انداز 
مثبتی، پیش روی روابط دو کشور قرار دارد 
و می توان در آینده نسبت به همکاری های 

اقتصادی میان دو کشور خوش بین بود. 
از ســوی دیگر، منتقدان بر این باور هستند 
که زمینه ها و بســترهای الزم برای افزایش 
همکاری میان تهران و مســکو وجود ندارد. 
از دیدگاه مخالفان، بر خالف تصورات اولیه 
مسکو از توانمندی الزم برای سرمایه گذاری 
و کمک به احیای اقتصــاد ایران برخوردار 
نیست. از نگاه این گروه، سطح همکاری های 
اقتصادی دو کشور در حد و حدود دو متحد 
استراتژیک نبوده و در اقتصاد دو طرف مساله 
مکملیت اقتصادی مغفول است. بدین شرح 
که هر دو کشــور در زمینه صادرات انرژی 
به ویژه در بخش نفت و گاز فعال هســتند 
و این خود به معنای رقیب بودن است و نه 
اتحاد اســتراتژیک اقتصادی. با این تفاسیر 
»آرمان امــروز« در ادامه رویکرد طرفداران 

هر دو دیدگاه را بررسی کرده است. 

خوشبینی سران ایران و روسیه نسبت 
به افزایش و تعمیق همکاری های 

تهران و روسیه
بعد از سفر اخیر والدیمیر پوتین به تهران، 
موجی از خوش بینی در میان ســران دولت 
سید ابراهیم رئیســی نسبت به گسترش و 
تعمیــق همکاری ها میان دو طرف شــکل 
گرفته اســت. مطرح شدن ســرمایه گذاری 
40 میلیارد دالری روسیه در صنعت انرژی 
ایــران، موجب شــده که نزدیــکان دولت 
سیزدهم با خوش بینی فزآینده از گسترش 
همکاری ها میان دو کشــور سخن به میان 
بیاورند البته این موضوع از سوی مسئوالن 
سیاســی روس نیز تا حدود زیــادی مورد 
تصدیق قرار گرفته اســت. در همین زمینه، 
اخیرا کاظم جاللی، ســفیر کشــورمان در 
روســیه در گفتگو با KHAMENEI.IR در 
ارتباط با این حوزه با تاکید بر اینکه دغدغه  
اصلی رهبر انقالب این اســت که تفاهم ها و 
قراردادهای بین دو کشــور پیگیری شود و 
به سرانجام برســد گفت: »ما االن در یکی 
از بهترین دوران های تاریخ روابط دو کشور 
هســتیم. در وضعیت کنونــی، هم رویکرد 
دولت روســیه و هم رویکرد دولت ما برای 
گســترش روابــط، هم گرایی و هم ســویی 
اراده های دو طرف را به وجود آورده اســت. 
بــا توجه بــه اینکه روســیه هــم از ناحیه  
کشــورهای غربی تحریم شده و با عنایت به 
اینکه 58درصد تجارت روسیه با کشورهای 
اروپایــی بوده و االن خالئــی جدی در این 
زمینه برای آن ها به وجودآمده، فرصت بسیار 
خوبی برای جمهوری اسالمی ایران است تا 
بتواند ارتباطات خودش را با روسیه توسعه 

دهد. البته روســیه به عنوان کشوری بزرگ، 
حجم تجارتش در دنیا باالست. روس ها در 

سال 2021، فقط 297 میلیارد دالر واردات 
داشتند و این برای جمهوری اسالمی ایران 

فرصت بسیار خوبی است تا بتواند وارد بازار 
روســیه شــود. این فرصت برای ورود تجار 
ایرانی به بازار روسیه در حوزه های مختلف 
نقطه  بسیار خوبی اســت. در بخش مصالح 
ســاختمانی، کیف و کفش و چرم، آبزیان و 
میگو و ماهی، لبنیات، لباس و دیگر حوزه ها 
که کشور ما هم پتانســیل خوبی در این ها 
دارد، می تــوان برای همکاری با روســیه از 
این ها اســتفاده کرد. ضمن اینکه روســیه 
هم می تواند کاالهای اساســی ما را برایمان 
تأمین کند. روســیه بزرگ ترین تولیدکننده  
روغن و غالت هم هســت. ما می توانیم در 
این زمینه ها نیازهــای خودمان را از طرف 

روسیه برطرف کنیم.«
وی افزود: خوشــبختانه بــا اراده ای که در 
دولت وجود دارد، در طول ماه های گذشته 
رفت وآمدهای بســیار زیادی بین دو کشور 
انجام شــده و ما داریم در حوزه های مختلف 
با یک دیگر کار می کنیم. یکی از این حوزه ها 
حمــل و نقل اســت کــه مهم ترین بخش 
آن کریــدور شــمال به جنوب اســت. این 
کریدور ســه حوزه دارد که حوزه  شرقی آن 
خوشبختانه در هفته  گذشته با حرکت قطار 
۳9 واگنی به شکل آزمایشی از ترکمنستان 
تا خلیج فارس و بندرعباس راه اندازی شد. 
این حوزه به لحــاظ ترانزیتی می تواند برای 
ایران بســیار مفید باشــد.  جاللی در ادامه 
با تاکید بر اینکه زیرســاخت دوم که روی 
آن کار می شود، زیرســاخت پولی و بانکی 
اســت تاکید کرد: خوشــبختانه رئیس کل 
بانک مرکزی ما سفر بسیار خوبی به روسیه 
داشــت. امروز روبل به عنوان یک ارز معتبر 
در صفحه  نمایشگر بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران قرار گرفته است. روی پیمان 
پولــی و اینکه ایران از چه راه هایی می تواند 
برای خرید کاالهای خودش در داخل روسیه 
روبل داشته باشد هم بحث شد. استفاده از 
ارزهــای ملی و جایگزینی دالر و اســتفاده 
روســیه و ایران و چین از سوئیفت هایشان 
هم یکی از بحث هــای قابل توجهی بود که 
انجام شــد. ما بایــد بتوانیم با اســتفاده از 
مکانیزم هــای داخلــی روابــط اقتصادی و 

تجاری مان را تقویت کنیم.
عالوه بر جاللی، ســفیر روســیه در تهران 
نیــز در پــی ادعــای مقامــات آمریکایی 
مبنی بر احتمال فــروش پهپادهای جنگی 
توســط ایران به روســیه، گفت که با توجه 
به منقضی شــدن تاریخ تحریم تسلیحاتی 
علیــه ایران، تهــران و مســکو محدودیتی 
در زمینه همــکاری نظامی-فنی ندارند. به 
گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری روسی 
ریانووســتی، لوان جاگاریان، سفیر رویه در 
ایران در گفت وگو بــا این خبرگزاری گفت 
که هیچ مشــکل و محدودیتــی در زمینه 
ایران و روسیه وجود  همکاری نظامی-فنی 
ندارد. جاگاریان در این باره بیان کرد: مایلم 
یادآوری کنــم که در پایان ســال 2020، 
محدودیت هــای تحریمی]تســلیحاتی[ که 
توسط شــورای امنیت ســازمان ملل علیه 
ایران اعمال شــده بود، لغو شد و ما از این 
بــه بعد در زمینه همــکاری نظامی-فنی با 
در رعایت منع گســترش تســلیحات اتمی 
و کنتــرل آن، هیچ محدودیتــی در زمینه 

صادرات نخواهیم داشت.

کوتاه  خبر 

گزارش

انتشار تصاویر و کلیپ هایی از برخورد نیروهای گشت 
ارشاد با شهروندان که این روزها با موجی از واکنش 
های مخالف و موافق در بین مسئوالن و افکار عمومی 
همراه شده است باعث شد تا آیت اهلل العظمی جوادی 
آملی نیز در توئیتی نسبت به برخی از برخوردهای 
نامتعارف گشت های ارشــاد با شهروندان به بهانه 

مقابله با بدحجابی واکنش نشان دهد.
حســاب توئیتر این مرجع تقلید بخشی از بیانات 
معظم له در سال 96 در مورد حجاب را بازنشر کرد. 
توئیتی کــه در آن آیت اهلل العظمی جوادی آملی با 
اعالم موضع نســبت به عملکرد گشت های ارشاد 
در مواجهــه با بانوان بدحجــاب آورده بود :  گاهی 
نامه می نویسند که شما چرا ساکت هستید، درباره 
حجاب و عفاف حرفی نمی زنید، بر فرض با فشــار 
انسان این روسری را یک قدری جلو بیاورد، این که 
 عفاف و حجاب نیست! این، آن فساد را جلوگیری 
نمی کند!   ازدواج اســت که جلوگیری می کند. با 
بگیر و ببند، حداکثر ممکن است ظاهر حفظ شود. 
باز نشــر این موضع گیری امــا همانطور که پیش 
بینی می شــد بازتاب گســترده ای در رسانه ها و 
فضای مجازی داشــت ، به طوریکه برخی از چهره 
های سیاسی و مذهبی را وادار به واکنش کرد. امام 
جمعه کرج در سخنان خود به صورت غیرمستقیم به 
اظهارات آیت اهلل العظمی جوادی آملی واکنش نشان 
داد . حسینی همدانی با بیان اینکه خط تحریف در 

موضوعات روز جامعه همچون عفاف و حجاب فعال 
اســت، گفت: اخیرا این خط تحریف پویشی تحت 
عنوان »من محجبه و مخالف گشــت ارشادم« راه 
انداخته است. دشمن چون در برنامه هایی که برای 
21 تیرماه، روز عفاف و حجاب داشــت، پیروز نشد 

امروز این پویش را راه انداخته که مشــابه قرآن بر 
سرنیزه کردن سپاه معاویه در جنگ صفین است.

 
نگاه امنیتی گشت ارشاد 

اما اینها تنها واکنش های چند روزه اخیر مسئوالن 
و چهره های سیاسی به عملکرد گشت های ارشاد 
نبود . در همین راستا رئیس کمیته امنیت کمیسیون 
شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی، نیز با 
اشاره به برخوردهای چند روزه گذشته گشت ارشاد 

با زنان، گفت: ما اگر راجع به گشــت ارشاد انتقادی 
داریم به معنی این نیست که موافق بدحجابی، بی 
حجابی و زیر سوال بردن یکی از مهمترین مسائل 
دینی مان هستیم .مســئله حجاب در اسالم مورد 
تاکید قرار گرفته و ما به آن معتقد هستیم اما اینکه 

ما بخواهیم این مسئله را صرفا با حضور گشت ارشاد 
و به صورت سلبی پیش ببریم تجربه نشان داده است 
که موفق نخواهیم بود. جالل رشیدی کوچی اظهار 
کرد: حضور گشت ارشــاد کار را سخت می کند و 
مردم را نسبت به یک اصل مترقی که به دنبال حفظ 
شــان و جایگاه زن در جامعه است بدبین می کند. 
متاسفانه می بینیم چنین موضوع مهمی که به دنبال 
حفظ شان و جایگاه زن است با 95 درصد کار سلبی 
که سلیقه ای انجام می شود در جامعه اجرایی می 

شود. وی با بیان اینکه گشت ارشاد سلیقه ای برخورد 
می کند، تاکید کرد: گشت ارشاد نمی تواند به اصل 
موضوع که تقویت جایگاه حجاب است کمک کند. 
اصوال دین اسالم بر پایه مسائل ایجابی بنا نهاده شده 

است و کمتر به سمت کارهای سلبی رفته است . 
وی با بیان اینکه این اتفاقاتی که رخ می دهد مردم 
را ناراحت و نگران کرده اســت ،گفت: کســانی که 
در حوزه حجاب به دنبال ساختارشــکنی هستند 
تعدادشان بسیار اندک است مثال کسی که با رفتار 
خودش به دنبال این اســت که به اعتقادات مردم 
لطمه بزند به راحتی قابل شناســایی است و باید 
با اینها برخورد شــود ، اما اینکــه ما بی محابا و در 
انظار عمومی چنین رفتارهای داشته باشیم درست 
نیســت و مستقیم در پازل دشمن بازی می کنیم. 
رشیدی کوچی تصریح کرد: اگر قرار است در حوزه 
حجاب اقدامی انجام شود باید توسط کارشناسان، 
روانشناسان و جامعه شناسان مورد بررسی قرار گیرد 
یعنی کسانی خارج از مجموعه انتظامی و لباس و 
فرمی که عزیزان نیروی انتظامی هستند این مسئله 
را بررسی و مورد مطالعه قرار داده و بعد راهکارها و 

پیشنهادات الزم را برای اجرا ارائه دهند. 
وی گفت: برخورد گشــت ارشاد تبدیل به موضوع 
امنیتی شده است. التهابی که در جامعه ایجاد می 
شود دوقطبی که شکل گرفته است این فضا را ایجاد 

کرده است.  

 »بی برنامه بودن دولت« 

دلیل ناکامی آن است
هفتمین مجمــع عمومی این حــزب ندای 
ایرانیان، دیروز -جمعه برگزار شد.  منتخبین 
کنگــره هفتم این حزب اصــالح طلب با رای 
۳57 نفــر از اعضای اصلی حــزب عبارتند از: 
میالد اکبری، ســاالر احمدی، مرضیه امیری، 
علی بختیاری، عیسی چمبر، فرهاد جهانیان، 
مجتبی حسینخانی، پیمان خواجوی، سجاد 
سالک، علیرضا ســحرخیز، مهدی شاهمیرزا، 
محمدحسین شیخ محمدی، انیسه صالحی، 
ابراهیم صبوری، سید شهاب الدین طباطبایی 
اردکانی، فاطمه فراهانی، مجید فراهانی، کوثر 
فرهادی، کاوه قدیری، محمد کیهانی، اشکان 
مجللی، محمدعلی محسنی بندپی، سیداحمد 
موسوی، سعید نورمحمدی و هادی وکیل زاده. 
در میانه این مجمع، مجیــد فراهانی،  رئیس 
شــورای مرکزی حزب نــدای ایرانیان، گفت: 
مهم ترین دلیل ناکامی دولت رئیسی در تحقق 
شعارهای خود “بی برنامه بودن دولت” ارزیابی 
می شود. به گزارش انصاف نیوز، فراهانی افزود:  
در عرصه اقتصــادی کاهش نرخ تورم ازجمله 
مهمترین شــعارهای دولت اقای رییسی بود و 
قرار بود دراین دولت در سال اول ابتدا نرخ تورم 
به نصف و سپس طی سالهای بعدی یک رقمی 
شــود، اکنون که یک ســال از عمر این دولت 
می گذرد متاســفانه شــاهد افزایش نرخ تورم 
هستیم به گونه ایکه آمارهای رسمی حکایت از 
آن دارد تورم نقطه به نقطه در خرداد 1401 به 
مرز 52.5 درصد رسیده است یعنی خانوارهای 
کشور به طور میانگین 52.9 نیم درصد بیشتر 
از خرداد 1400 برای خرید یک مجموعه کاال 
و خدمات هزینــه کرده اند، حاصل این معادله 
افزایش فقر، کاهش مداوم قدرت خرید مردم 
ایران خصوصاً طبقات محروم و متوسط کشور 

بوده است. 

 قانون در مورد حجاب 

باید اجرا شود
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان با ذکر 
اینکه خبرگان، نمایندگان مردم هســتند و باید 
درددل مردم را به گوش مسئوالن برسانند گفت 
: مردم باید درجریان امور قرار گیرند و در همین 
راســتا، نظر اعضای خبرگان بر ایــن بود که در 
مواردی مانند برجام ، مسئوالن موارد قابل توضیح 
را با مردم در میان بگذارند و در خصوص آخرین 
دســتاوردهای برجام نیز به افکار عمومی اطالع 
رســانی کنند. به گزارش تسنیم، حجت االسالم 
احمد خاتمی در حاشیه برگزاری نشست روسای 
کمیســیون های این مجلس با هیئت رئیسه در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: نخستین موضوعی 
که در این جلســه مطرح شد مسائل معیشتی، 
گرانی ها و راهکارهایی کــه در این عرصه وجود 
دارد، بود.  وی با ذکر اینکه اعضای خبرگان، گفت: 
مساله دیگری که دراین جلسه مطرح شد موضوع 
بی حجابی بود . متاسفانه برخی توجهی به مقوله 
حجاب ندارند و حتی در اماکن عمومی کشــف 
حجاب می کنند که این امر خالف قانون اســت. 

قانون باید اجرا شود.

خبر بازگرداندن خاوری به 
کشور صحت ندارد

یک منبع آگاه قضایی گفت: با وجود پیگیری های 
متعدد جمهوری اســالمی ایــران از کانادا برای 
بازگردانــدن محمودرضا خاوری به کشــور اما 
متاسفانه دولتمردان این کانادا هیچگونه همکاری 
انجام نمی دهند. به گــزارش میزان ، جمهوری 
اســالمی ایران چند روزی اســت که در لیست 
اخبار داغ فضای خبری کشــور قرار گرفته است، 
در همین مورد یک منبع آگاه قضایی در خصوص 
برخی اخبار تایید نشــده در مــورد بازگرداندن 
محمودرضا خاوری به ایران گفت:  خبربازگرداندن 

خاوری  صحت ندارد.

کیفرخواست پرونده حادثه 
متروپل آبادان صادر شد

کیفرخواست پرونده حادثه متروپل آبادان صادر و 
به زودی جهت ادامه رسیدگی به محاکم کیفری 
2 اهواز ارسال خواهد شد. به گزارش مرکز رسانه 
قوه قضائیه –  به دنبال تاکیدات رئیس قوه قضائیه 
برای رســیدگی دقیق و سریع به حادثه متروپل 
آبادان و با پیگیری مســتمر دادستان کل کشور، 
کیفرخواســت پرونده حادثه متروپل آبادان علیه 
20 نفر صادر شــد. بر اســاس این گزارش ، در 
این پرونده تعداد 21 نفر مقصر حادثه شــناخته 
شده اند که علیه 20 نفر افراد موثر کیفرخواست 
صادر شده است. در بخشی از کیفرخواست صادر 
شده با توجه به فوت مالک ساختمان و بر طبق 
تبصره 1 ماده 85 قانون آئین دادرســی کیفری 
درخواست پرداخت دیه به نسبت تقصیر از دادگاه 
محترم درخواست گردیده است. تمامی متهمین 
این پرونده در حال حاضر با قرار تامین مناسب در 

بازداشت به سر می برند.

علم الهدی: برجاِم فاسد، 
مصداق نرمش ذلیالنه بود 

 حجت االسالم احمد علم الهدی در خطبه سیاسی 
نماز جمعه مشهد بار دیگر به برجام حمله کرد و 
آن را مصداق »نرمش ذلیالنه« خواند. به گزارش 
»انتخاب«؛ امام جمعه مشهد اظهار کرد: پس فردا 
روز مبارک مباهله فرا می رسد. اهمیت روز مباهله 
از نظر والیتمداری و والیت شناسی، شاید به اندازه 
غدیر باشــد ولذا بســیاری از بزرگان، مباهله را 
غدیر ثانی نام گــذاری کرده اند زیرا همان طور که 
در روز 18 ذی الحجــه، نبی مکرم اســالم وجود 
نازنین امیرمؤمنان را به عنوان وصی و جانشــین 
خود معرفی کردنــد، در واقعه مباهله هم وجود 
امیرالمؤمنین به عنوان نفــس پیامبر اکرم )ص( 

مطرح شد.
امام جمعه مشــهد در بخشی دیگر از گفته های 
خود گفــت: عده ای که با برجام به دنبال مذاکره 
با دشــمن بودند، به بیان مقام معظم رهبری در 
بی اعتمادی به استکبار جهانی و آمریکا بی اعتنایی 
کردنــد. رهبر معظم انقــالب از ابتدا پیش بینی 
کردند که انتهای این مذاکرات به واقعه ای مشابه 
با مباهله می انجامد و دشمن از موضع خود کوتاه 
نخواهد آمد. با این حال، پس از اینکه دولت وقت 
اصرار داشت تا این مذاکرات صورت بگیرد، تأکید 
کردند که برجام مصداق نرمش قهرمانانه باشد اما 
متأسفانه در عمل باز هم این اتفاق نیفتاد و مصداق 
نرمش ذلیالنه شد. قرار بود با برجام همه تحریم ها 
لغو شــود، چرخ سانتریفیوژها و چرخ کارخانه ها 
باهم بچرخد، قرار بــود چنان رونق اقتصادی در 
ســایه برجام ایجاد شــود که هیچ کس به یارانه 
احتیاج پیدا نکند، قرار بود مشــکالت مسکن و 
ازدواج حل شود اما در عمل هفت سال از امضای 
برجام می گذرد و نه تنها هیچ کدام از این وعده ها 
حل نشــده بلکه بر شدائد و سختی ها نیز افزوده 
شده است. وی ادامه داد: با این حال، بازهم عده ای 
امروزه چنین مطرح می کنند که باید با دشــمن 
مذاکره کرد. شما فکر کردید که این ها به عهد و 
پیمان خود پایبند می مانند؟ قطعاً این طور نخواهد 
بود زیرا وقتی یک برنامه دشــمن ختم به ثمره و 
نتیجه شود، آن ها دیگر عقب نشینی نمی کنند تا 
ما را نابود کنند و به خاک سیاه بنشانند.علم الهدی 
با تأکید بر دستاوردهای مؤثر هیئت مذاکره کننده 
هسته ای، اندیشــه انقالبی را مؤثرترین عامل در 
دفاع از منافع ملی دانست و اظهار کرد: وقتی که 
بنده می گویم مسئول تیم مذاکره کننده هسته ای 
یک سیاســتمدار متدین، مؤمن، انقالبی و نماز 
شب خوان است که در هیچ یک از این جلسات، 
حاضر نشد از مواضع انقالبی نظام و منافع مردم 
کوتاه بیاید، برخی معترض شدند که چرا صفت 
نماز شب خوان بودن را به عنوان ویژگی شاخص 
مسئول تیم مذاکره کننده هسته ای مطرح شده 
درحالی که حقیقــت همین اســت و به خاطر 
نمازشب خوان بودن تیم مذاکره کننده هسته ای 
ماست که سازش پذیر نیستند و تسلیم خواست 

دشمن نمی شوند.

توان نظامی بازدارنده ما 
خیال تهاجم دشمنان را 

منجمد کرده است
فرماندهان نظامی ارشد کشورمان با تاکید بر توان 
دفاعی باالی ایران بر محو شدن جرات و جسارت 
دشمنان از حمله  تهاجمی سخن به میان آوردند. 
در همین زمینه، ســردار سرلشکر پاسدار محمد 
باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح درگردهمایی 
سراسری فرماندهان و مسئوالن نیروی زمینی سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در مشهد مقدس با اشاره 
به روند تحوالت دوران چهل ســاله جنگ سرد و 
پس از آن و شکســت هژمونی تک قطبی و آغاز 
روند افول قدرت آمریکا و عقیم ماندن هزینه های 
ده هزار میلیاردی دولت این کشور در منطقه غرب 
آسیا و بازیابی قدرت چین و خروج روسیه از انفعال 
گفت: این رویداد ها همگی دلیل و نشانه روشنی 
بر ورود دنیا به مرحله جدیدی با عنوان دوران گذار 
است. وی افزود: با ورود ایران به شرایط و دوره غلبه 
فرصت ها بر تهدیدات، پایه های ساختمان فشار 
حداکثری دشمن یکی پس از دیگری فرو ریخت 
که در این میان نقش نیروهای مسلح در کنار سایر 
مولفه ها، بســیار مهم و تعیین کننده بوده است. 
باقــری در ادامه  گفت: ما دســتیابی به قله ای از 
بازدارندگی را هدف گذاری کرده ایم که حتی اگر 
برخی دشمنان نادان رگه و یا ذره ای خیال تهاجم 
به کشورمان را هم در ذهن داشته باشند، جرأت 
و جســارت چنین خیال پردازی را از مخیله آنان 
نیز محو کنیم.همچنین، سردار سرلشکر پاسدار 
حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی در گردهمایی سراســری فرماندهان و 
مسئوالن نیروی زمینی سپاه که در مشهد مقدس 
برگزار شــد، طرح تحول در راهبرد دفاعی نیروی 
زمینی را تشــریح و آن را مبتنی بر نوع و مقیاس 

تهدیدات نوین و بزرگ دانست.

تلخ  و شیرین تجارت با روسیه
»آرمانامروز«دورویکردغالبنسبتبهافزایشهمکاریهایاقتصادیتهرانومسکوبعدازسفرپوتینبهایرانرابررسیمیکند

محمد صادق جنان  صفت

تویئت آیت الله جوادی آملی و باال گرفتن موج انتقادها به گشت های ارشاد

یک نظرسنجی جنجالی
اظهارات دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر اصفهان در مورد نتیجه مشاوره با بیش از 2000 نفر از 
دستگیر شدگان توسط گشت ارشاد نیز از دیگر واکنش های پرحاشیه ای بود که در چند روز اخیر در 

مورد برخورد نیروهای گشت ارشاد با بانوان بدحجاب مطرح شد. حجت االسالم احمد عبدالهی نژاد دبیر 
ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان در همین رابطه با بیان اینکه بدون شک مسئله عفاف و 
حجاب از مسائل مهم جامعه اسالمی به شمار می رود نوشت: در عین حال عملکرد گشت ارشاد به شیوه 

کنونی و نحوه برخورد دستگاه قضایی، هیچ اثر مثبتی نداشته است. وی در ادامه برای اثبات ادعایش به 
نتایج مشاوره با دستگیرشدگان اخیر توسط گشت های ارشاد اشاره کرده و نوشت: بنده این نکته را نه از 

سر احساسات بلکه پس از بررسی نتیجه مشاوره با بیش از 2000نفر از دستگیرشدگان عرض می کنم .
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نگاه به شرق؛ نتیجه اجبار   ناخواسته
»آرمان امروز« در گفت وگو با کارشناسان حوزه سیاست خارجی و مسائل بین الملل بررسی کرد:

آرمان امروز| شعار »نه شرقی، نه غربی« در 
سال های اولیه بعد از انقالب، اصل خدشه ناپذیر و 
البته راهنمای سیاست خارجی ایران بود که در 
فضای دوقطبی نظام جهانی در عصر جنگ سرد 
در معنای نفی سلطه دو بلوک شرق )کمونیستی( 
به رهبری اتحاد جماهیر شــوروی و بلوک غرب 
)ســرمایه داری( به رهبری ایاالت متحده آمریکا 
به کار گرفته می شــد. این شــعار که بر سردر 
وزارت خارجه کشــورمان حک شــده، با وجود 
فروپاشی بلوک شرق در ســال 1991 )1372( 
با چالش هایی جدی در تعریف شــاخص ها برای 
بازخوانی نظم جدید سیاســت بین الملل مواجه 
شــد. در واقع، در مقطع جدید شعار »نه شرقی، 
نه غربی« در معنای کالســیک آن یعنی حفظ 
استقالل در برابر نظام دوقطبی فاقد موضوعیت 

و مصداقیت شد. 
مقتضیــات بعد از پایان جنگ ســرد ایجاب 
می کــرد که کارگزاران حوزه سیاســت خارجی 
مولفه ها و خوانشی جدید را از شعار »نه شرقی، نه 
غربی« ارائه دهند. در همین چارچوب دو رویکرد 
اصلی در سطح کالن شکل گرفت؛ یک گروه بر 
این باور بودند کــه ایران برای حفظ منافع ملی 
و کسب پیشرفت های اقتصادی نیازمند بازنگری 
در روابط مخدوش شــده با غرب است اما گروه 
دیگر، بر این باور بودند که می بایســت سیاست 
دوری گزینــی از غرب و نزدیکــی به قدرت های 

شرقی در دستور کار قرار بگیرد. 
این دو رویکرد بتدریج در محافل رســانه ای و 
آکادمیک به عنوان سیاست های »نگاه به شرق« 
و »نگاه به غــرب« رواج پیدا کردند و بر رویکرد 
سیاست خارجی دولت های روی کار آمده بعد از 
دولت ششــم اطالق می شدند. با این تفاسیر، در 
یک سال گذشــته راهبرد »نگاه به شرق« بیش 
از هر زمان دیگری از ســوی محافل رسانه ای و 
ناظران سیاسی پیرامون سیاست خارجی دولت 

سیزدهم به کار برده می شود. 
به ویژه پس از ســفر اخیــر والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روســیه به تهران در روز سه شنبه 
)28 تیر ماه( از غالب شدن رویکرد نگاه به شرق 
بر سیاســت خارجی دولت سید ابرهیم رئیسی 
ســخن به میان می آید، اما اکنون مســاله این 
اســت که تا چه اندازه می توان راهبرد سیاست 
خارجی دولت ســیزدهم را در قالب سیاســت 
»شرق گرایی« مورد خوانش قرار داد؟ آیا از اساس 
به کار بردن اصطالح »نگاه به شرق« برای تحلیل 
سیاست خارجی دولت رئیسی موضوعیت دارد؟ 
در سطحی دیگر، مســاله مهم این است که آیا 
سیاســت »نگاه به شرق» به معنای گذار از اصل 
»نه شرقی، نه غربی« است؟ در راستای پاسخ گویی 
به این مسائل »آرمان امروز« دیدگاهها و تحلیل 
چهار کارشناس حوزه سیاست خارجی و مسائل 

بین الملل را بررسی کرده است. 

  فواد ایزدی: سیاست نگاه به شرق 
به مـعنای سلطه شرق )روسـیه( بر 
ایران نیست و در راستای مــنافع 

ملی کالن قابل تفسیر است
فواد ایزدی، کارشناس مسائل بین الملل بر این باور 
است که طی 200 سال گذشته نخبگان سیاسی 
ایرانی همواره به ســوی غرب گرایش داشته اند. 

رســوخ پیدا کردن فرهنگ غربــی درالیه های 
مختلف جامعه به دو صورت طبیعی و برنامه ریزی 
شده در ایران یک واقعیت غیرقابل انکار است. به 
ویژه روند برنامه ریزی شده از خارج طی سال های 
بعد از انقالب شــدت گرفته است. بر خالف روند 
غرب گرایی، در ارتباط با شــرق هیچ گاه شــاهد 
چنین رویه ای نبوده و نیستیم. در گذشته برخی 
گرایش ها را در حمایت از بلوک کمونیســتی و 
جریان های فکری چپ بوده ایم که البته هیچ گاه 
به شدت و گســتره غرب گرایی در کشور نبوده 
است؛ لذا می توان با قاطعیت اظهار داشت در هیچ 
مقطع تاریخی ای شاهد موازنه میان غرب گرایی و 

شرق گرایی در کشور نبوده ایم.
این استاد دانشگاه در ادامه تصریح کرد: »بعد 
از وقوع انقالب 1357 شعار »نه شرقی، نه غربی« 
مطرح شد که معنای آن مخالفت با سلطه بلوک 
شرق )شــوروی(، عالوه بر بلوک غرب )آمریکا( 
بود. در اســاس این رویه را می تــوان متعلق به 
گذشته دانســت اما اکنون در داخل عده ای این 
شــبهه را مطرح می کنند که کشــور به سوی 
سیاست شرق گرایی گرایش پیدا کرده است. در 
تحلیل این ادعا می بایست اظهار داشت که طرح 
شبهه شرق گرایی مبنایی واقعی نداشته و آن چه 
که اکنون و در گذشــته در جریان بوده، روابط با 
کشورهای شرقی است و نه شرق گرایی. در همان 
سال هایی ابتدایی انقالب نیز تحت رهبری امام 
خمینی )ره( ایران با کشــورهای غربی همانند 
آلمان غربی ارتباطاتی در زمینه اقتصادی داشت 

اما این امر به معنای غرب گرایی نبود.«
وی افزود: »در مقطع کنونی نیز اگر کسانی از 
گذار کشور از شعار نه شرقی، نه غربی سخن به 
میان می آوردند، به نوعی دچار مغلطه می شوند. 
این شعار به معنای عدم پذیرش سلطه بود و نه 
عدم ارتباط داشتن با جهان شرق و غرب. اینکه 
ایران خواهان داشــتن ارتباط منطقی و عادی با 
غرب در قالب برجام و... بوده اما غربی ها در قالب 
خروج از برجام و عدم وفــای به عهد در ارجای 
توافقات از آن سر باز زده اند، نمی تواند به ابزاری 
برای متهم کردن دولت سیزدهم به شرق گرایی 

تفسیر شود.«
ایــزدی در ادامه اظهــارات خود بــه آرمان 
امروز گفت: »در تمامی ســال های بعد از دولت 
مرحــوم هاشــمی رفســنجانی، در دولت های 
اصالحات، احمدی نژاد و روحانی رویکرد نزدیکی 
و تنش زدایی با غرب رویکرد غالب بر سیاســت 
خارجی کشورمان بوده اســت. حال مساله این 
اســت که ثمره این تالش های بیش از 30 ساله 
برای نزدیکی به غرب، ممانعت و مخالفت آن ها 
با عادی ســازی مناسبات بوده است. واقعیت این 
اســت که فارغ از تحریم های گسترده، خروج از 
برجام و عدم اجرای تعهدات ثمره دیگری را شاهد 

نبوده ایم.«
این کارشناس مسائل بین الملل در پایان تاکید 
کرد: »اطالق رویکرد نگاه به شــرق بر سیاست 
خارجی دولت ســیزدهم در معنای شرق گرایی 
صحیح نیست؛ چرا که در نتیجه ستیزه جویی و 
کارشکنی غرب با عادی سازی مناسبات با ایران، 
دولت رئیســی به وضوح اصل حراست از منافع 
ملی بر مبنای نزدیک و گســترش مناســبات 
با بازیگرانی متمایل به همــکاری با تهران را در 

دســتور کار قرار داده اســت. به معنای دقیق تر، 
آن چه که در دولت سیزدهم اتفاق افتاده همکاری 
با کشورها یا بازیگرانی است که آن ها نیز متمایل 
به گسترش روابط هستند. در واقع، نمی توان بر 
غربی هایی که حاضر به وفای به عهد در توافقنامه 
برجــام یا فروش هواپیماهــای بوئینگ به ایران 
نیستند، اراده خود را تحمیل کرد. منافع ملی ما 
بر این مبنا قابل تامین است که هر کشوری اعم از 
چین، روسیه، آلمان، فرانسه و ... خواهان همکاری 
باشند، با آن ها سیاست نزدیکی مناسبات در پیش 
گرفته شود. بنابراین می بایست هوشیار بود که در 
دوگانه سازی افرادی همچون رابرت مالی مبنی بر 
انتخاب ایران از میان احیای برجام و نزدیکی به 

روسیه گرفتار نشویم.«

  علی بیگدلی: شرق گرایی در دولت 
سیزدهم یک اشــتباه استراتژیک 
بوده و بر خــالف منافع ملی ایران 

است 
علــــی بــیــگدلی، کارشنــــاس مــسائــل 
بین الملل در ارتبــاط با سیاست »نگاه به شرق« 
در دولت سیزدهم بر این باور است، از اوایل انقالب 
نزدیکی ایران به شرق و تنفر از غرب یک واقعیت 
بوده که همواره در پیش گرفته شده و در دولت 
سید ابراهیم رئیسی این روند تشدید شده است. 
اما با توجه به پیشــینه کنش های روس ها در دو 
عصر تزاری و اتحاد جماهیر شوری، این رویکرد 
را تا حدودی زیاد اشــتباه ارزیابی کرد. روس ها 
همواره دو رویکرد تجاوزگری و تزویرگری )عدم 
پایبندی بر عهد( را در مناســبات با ایران اعمال 
کرده اند. نمود بارز این روند را می توان در جریان 
حمله نظامی اخیر روسیه به اوکراین مشاهده کرد 
که چگونه تجاوزگری و تزویر در سیاست خارجی 

مسکو ادامه دارد.«
وی افــزد: »در معطــوف کردن اســتراتژی 
سیاســت خارجی کشــور به »نگاه به شــرق« 
باید توجه داشت روســیه توانایی پاسخ گویی به 
نیازمندی های اقتصادی ایــران را ندارد. اگر چه 
گفته شده که پوتین سرمایه گذاری 40 میلیارد 
دالری بر روی منابع انرژی ایران را هدف گذاری 
کرده امــا باید بدعهدی روس هــا در پروژه های 
اجرایی مختلف همانند نطنز و نیز تعلل در ارسال 
سامانه دفاع موشکی اس 300 و... را به یاد آورد. 
واقعیت امر این است که با سفر پوتین به تهران 
می توان پایان یافته بودن برجام را تایید کرد. در 
این میان، تحلیل زبان بدن پوتین بســیار قابل 
تامل است؛ او در گذشته با جدیتی ویژه در تهران 
حاضر می شــد اما در ســفر اخیر، با لبخندهای 
شادکامانه چنان نشان داد که گویا به خانه خود 
آمده و در میانه تنگنا و انزوای سیاســی گرفتار 
شــده در نتیجه آغاز جنگ علیــه اوکراین، یک 

متحد بزرگ را برای خود یافته است.«
این کارشناس مســائل بین الملل در بخشی 
دیگر از اظهارات خود تاکید کرد: »نباید به امضای 
توافق نامه با روس ها چندان مطمئن بود. روس ها 
از گذشته تا کنون نشــان داده اند که هیچگاه با 
منافع ملی ایران همراهی نداشته و نباید خصومت 
بــا غرب را به ابزاری برای شــرق گرایی و افتادن 
به دامان مســکو تبدیل شود. حال باید به دولت 
سیزدهم گفت، حتی نزدیکی به کشورهای آسیای 

میانه که اکثرا دست نشــانده روسیه نیز هستند، 
تا چه انــدازه می تواند در بهبود وضعیت اقتصاد 
بحران زده ایران تاثیر داشــته باشــد؟ اساسا این 
کشورها و روسیه فاقد توانمندی و سخاوتمندی 
الزم برای احیای اقتصادی ایران برخوردار هستند. 
ایران برای بازسازی صنعت نفت به 200 میلیارد 
دالر سرمایه گذاری زیرساختی نیاز دارد که این 
رقم خارج از تــوان و ظرفیت تمامی قدرت ها و 

کشورهای شرقی اعم روسیه، چین و ... است.«
بیگدلی در پایــان تاکید کرد: »دفاع از منافع 
ملــی یگانه اصــل حاکم بر سیاســت خارجی 
ایران اســت و نباید این امر در راستای اهداف و 
خواسته های فردی قرار بگیرد. توجه به این گزاره 
ضروری اســت که نه روسیه و نه چین توانایی و 
رغبت عمیقی به ارتقای سطح کیفت اقتصادی و 
صنعتی ایران نداشته و ندارند. این قدرت ها فاقد 
توانمنــدی و انگیزه الزم برای همکاری عمیق با 
ایران هستند و در سوی مقابل بدون برجام هیچ 
گونه تحول بزرگی در اقتصاد و وضعیت کشــور 

اتفاق نخواهد افتاد.«

  حسن بهشتی پور: سیاست نگاه به 
شرق نتیجه اجبار ناشی از طرد ایران 

از سوی غربی ها است
حســن بهشتی پور، کارشــناس مسائل روسیه، 
در ارتباط با سیاســت نگاه به شرق در سیاست 
خارجی دولت سیزدهم بر این باور است که یکی 
از گرفتاری های بزرگ حوزه سیاســت خارجی، 
بازی کردن نادرســت با مفاهیم اســت. شعار نه 
شــرقی، نه غربی در ســال های ابتدایی انقالب 
به معنای نفی ســلطه دو بلوک کمونیســتی و 
سرمایه داری بود. این شــعار به معنای تفکیک 
جغرافیایی بازیگران و نفی ارتباط داشتن با دیگر 
کشــورها نبود. بعد از فروپاشــی اتحاد جماهیر 
شوروی که بلوک شرق دچار فروپاشی شد، عمال 
این شــعار مفهوم خود را از دست داد. در تفسیر 
نظم جهانی بعــد از 1991 اصطالحاتی همانند 
نظام تک قطبــی، چند قطبی یا حتی بی قطبی 
برای تفسیر وضعیت جدید مطرح شدند؛ حال با 
پذیرش هر یک از این اصطالحات سیاست »نگاه 
به شرق« در معنای نزدیک به کشورهایی همانند 
روسیه و چین و دوری از آمریکا اشتباهی بزرگ 
است. هر چند حسین امیرعبداللهیان در یکی از 
مصاحبه های خود تالش کرد که سیاســت نگاه 
به شرق را در قالب »نگاه آسیایی« مورد تفسیر 
قرار دهد. یعنی اولویت سیاســت خارجی کشور 
بر گسترش مناسبات با کشورهای آسیایی است 
امــا یان به معنای عدم ارتباط با دیگر حوزه های 

جهان نیست.« 
وی افــزود: »با فرض پذیرش هــر یک از دو 
دیدگاه نزدیکی به کشورهای آسیایی یا نزدیکی 
به روسیه و چین به طور خاص، توجه به این امر 
ضروی است که چنین روندی نتیجه طرد ایران 
از سوی کشورهای غربی بوده است. نفس رابطه 
داشــتن به معنای پذیرش سلطه نیست؛ چنین 
ذهنیت غلطــی از ابتدای انقالب تا کنون مطرح 
بوده که رابطه موجب ســلطه می شود. تهران به 
دلیل تحریم ها و خروج آمریکا از برجام، از دوران 
دولــت دوازدهــم )دور دوم روحانی( سیاســت 
نزدیکی به قدرت های شــرقی را در پیش گرفته 

اما این بدین معنا نیســت که همکاری با دیگر 
کشــورهای در حوزه اروپا یا آمریکای جنوبی به 
بوته فراموشی سپرده شود. در مجموع، سیاست 
نگاه به شرق را می توان راهبرد نزدیکی و گسترش 
همکاری ایران با کشورهای چین، روسیه و هند 
در وضعیتی دانست که امکان نزدیکی و گسترش 

همکاری با غرب وجود نداشته است.«
بهشتی پور، در پایان تصریح کرد: »قاعده اصلی 
حاکم بر سیاست خارجی و روابط بین الملل، عدم 
داشــتن دوستان و دشــمنان دائمی و پیروی از 
منافع دائمی است. در  مقطع کنونی نیز دوگانه ای 
تحت عنوان اینکه ایران باید میان برجام )غرب( یا 
روسیه یکی را برگزیند، دوگانه ای فاقد مشروعیت 
بوده و نباید در فضای داخلی نیز چنین رویکردی 
از سوی ناظران سیاسی و رسانه ها در دستور کار 

قرار بگیرد.«

به شرق  نگاه  هانی زاده:   حســن 
دولت ســیزدهم، انتخاب میان بد و 
راهی  غربی ها  بدعهدی  است؛  بدتر 
جز نزدیکی به روسیه و چین را برای 

ایران باقی نگذاشته است
حسن هـــــانی زاده کارشنـــــاس مـــسائل 
بین الملل، در ارتباط بــا آن چه که تحت عنوان 
سیاســت نگاه به شــرق در ارتباط با سیاســت 
خارجــی دولــت ســیزدهم مورد اطــالق قرار 
می گیرد، به خبرنــگار آرمان امروز گرفت: »طی 
دهه هــای گذشــته، دولت های مختلــف ایران 
راهبرد تعامل ســازنده و مثبت با غربی ها را در 
دســتور کار قرار دادند امــا آن چه که در نهایت 
اتفاق افتاد خروج آمریکا از بزرگ ترین توافق نامه 
تاریخ انقالب با غربی ها، یعنی برجام بود. اعمال 
تحریم های گســترده و خــروج از برجام، اثبات 
کرد که غربی ها نســبت به تعهدات خود پایبند 
نیستند و همین امر موجب شد که بتدریج نگاه 
سیاست خارجی کشورمان از غرب به سوی شرق 
چرخش پیدا کند.« وی افزود: »اکنون در دولت 
ســیزدهم با توجه به اینکه مذاکرات وین عمال 
به نقطه بن بســت رسیده و خروجی قابل قبولی 
نداشــته، استراتژی دستگاه دیپلماسی به سمت 
نگاه به شــرق ســوق پیدا کرده است. در همین 
راستا شاهد هستیم که ایران در چند ماه گذشته 
به کانون سفرهای منطقه ای بازیگران آسیایی و 
قدرت های شرقی همانند روسیه و ترکیه تبدیل 
شده است. نشست اخیر روسای جمهور ترکیه، 
ایران و روسیه در تهران، نمود بارز این رویه است 
که قطبی جدید از ائتــالف در برابر غربی ها در 
شرق در حال ظهور است.« این کارشناس مسائل 
بین الملل در بخشی دیگر از گفته های خود تاکید 
کرد: »انتخاب ایران در حوزه اتخاذ سیاست نگاه 
به شــرق، انتخاب میان خوب و خوب تر نیست 
بلکه انتخاب میان بد و بدتر اســت؛ بدین معنا 
که تهران در نتیجه کارشکنی های غرب، چاره ای 
جز نزدیک و گسترش مناسبات با روسیه و چین 
ندارد. در وضعیت کنونــی توپ در زمین اروپا و 
آمریکا اســت؛ زیرا ایران در گذشــته تعهد خود 
را به برجام نشــان داده است. با این اوصاف، باید 
توجه داشــت که همچنان منافع ملی ایران در 
راستای تعامل سازنده برای احیای برجام به شرط 

برداشتن گام های عملی از سوی آمریکا است.«

موضع میانه گروسی درباره 
سیاست هسته ای ایران

مدیــرکل آژانس بیــن المللی انــرژی اتمی 
تاکیدکــرد که کاهش تدریجی تعهدات برجامی 
ایران به معنای تالش این کشــور برای ســاخت 
سالح هسته ای نیست. به گزارش ایلنا به نقل از 
اسپوتنیک، »رافائل گروسی« مدیرکل آژانس بین 
المللی انرژی اتمی تاکیدکرد که کاهش تدریجی 
تعهدات برجامی ایران به معنای تالش این کشور 
برای ساخت ســالح هسته ای نیســت. وی در 
مصاحبه ای که با روزنامه اسپانیایی »پائیس« گفت 
که یک چارچوب قانونی وجود داشت که مستلزم 
تعدادی محدودیت داوطلبانه برای ایران در قالب 
بخشــی از برجام بود ولی پس از اینکه »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهوری سابق آمریکا، تصمیم به 
خروج از این توافق گرفت، ایران به طور گام به گام 

و پیوسته از تعهدات مختلف خارج می شود.

بی تصمیمی آمریکا    مهمترین 
مانع رسیدن به توافق است

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان تصریح کرد 
که سیاست همسایگی ایران مشروط به برجام یا 
اجازه آمریکا نمی باشد. ناصر کنعانی، سخنگوی 
وزارت امور خارجه کشورمان روز جمعه در توییتی 
نوشــت: دوگانه کاذب میان برجام )که ایران، بر 
خالف آمریکا، هنوز عضو آن است( و روابط خوب 
بین ایران و همســایگانش از جمله روسیه، این 
واقعیت را پنهان نمی کند که بی تصمیمی آمریکای 
عهدشکن مهمترین مانع رسیدن به توافق است.  
سیاست همسایگی ما مشروط به برجام یا اجازه 

آمریکا نیست.

تل آویو عصبانی است

وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی در نشســتی 
امنیتی مدعی شد که جهان باید »ایران هسته ای« 
را متوقف کند. به گزارش ایســنابه نقل از اورشلیم 
پست، بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی 
در رابطــه با تقابل با ایران گفت: آیا باید بتوانیم در 
صورت لزوم عملیات های نظامی برای جلوگیری از 
دستیابی به سالح هسته ای انجام دهیم؟ بله. آیا ما 
توانایی مان در این رابطه رو تقویت می کنیم؟ بله. آیا 
ما باید به این راه به عنوان آخرین راه متوسل شویم؟ 
بله و امیدوارم که حمایت آمریکا در این زمینه را نیز 
داشته باشیم. وی در ادامه گفت که منطقه و جهان 

باید برای توقف ایران هسته ای اقدام کنند.

خواستار لغو تحریم های 
یکجانبه علیه سوریه هستیم

ســفیر و نماینده دائم ایران در ســازمان ملل 
درنشست مجمع عمومی در مورد وتوی قطعنامه 
سوریه در شورای امنیت توسط روسیه گفت: ما 
خواســتار لغو تحریم های یکجانبه علیه سوریه 
هستیم که مانع اجرای قطعنامه می شود. مجید 
تخت روانچی، ســفیر و نماینده دائــم ایران در 
سازمان ملل در سخنرانی خود اظهار کرد: موضع 
ایران در قبال موضوع بشردوســتانه سوریه کامال 
روشن است. جمهوری اســالمی ایران بر اساس 
اصول استقالل، بشردوستانه، و بی طرفی، همواره 
از  تالش های سازمان ملل متحد و جامعه جهانی 

در کمک به سوریه حمایت کرده است.

در تمایل ایران برای دستیابی 
به توافق، تردید وجود دارد

ریچارد مور رئیس ســرویس اطالعات مخفی 
بریتانیا )آم ای۶( مدعی شد که در تمایل ایران برای 
دســتیابی به توافق، تردید وجود دارد. وی که در 
همایش امنیتی »اسپن« صحبت می کرد، از احیای 
برجام به عنوان بهترین رویکرد در قبال ایران یاد 
کرد ولی گفت که متقاعد نشده ام که به این نقطه 

خواهیم رسید. 
مور ادامه داد: معتقدم که توافق کامال روی میز 
است  و کشــورهای اروپایی و دولت آمریکا، اینجا 

همگی در این مورد صحبت می کنند.

»انتخاب ایران در حوزه اتخاذ سیاست نگاه 
به شرق، انتخاب میان خوب و خوب تر نیست 
بلکه انتخاب میان بد و بدتر است؛ بدین معنا 
که تهران در نتیجه کارشــکنی های غرب، 
چاره ای جز نزدیکی و گسترش مناسبات با 

روسیه و چین ندارد

خارجی  سیاست  استراتژی  کردن  معطوف  »در 
کشــور به »نگاه به شــرق« باید توجه داشت؛ 
نیازمندی های  به  پاســخ گویی  توانایی  روسیه 
اقتصادی ایران را ندارد. اگر چه گفته شــده که 
پوتین سرمایه گذاری 40 میلیارد دالری بر روی 

منابع انرژی ایران را وعده داده است

در تمامی سال های بعد از دولت مرحوم هاشمی 
رفسنجانی، رویکرد نزدیکی و تنش زدایی با غرب 
رویکرد غالب بر سیاست خارجی کشورمان بوده 
است. حال مساله این است که ثمره این تالش ها  
)غربی ها ( با عادی سازی  ممانعت و مخالفت آن ها

مناسبات بوده است

 نفس رابطه داشتن به معنای پذیرش سلطه نیست؛ 
چنین ذهنیت غلطــی از ابتدای انقالب تا کنون 
مطرح بوده که رابطه موجب سلطه می شود. تهران 
به دلیل تحریم ها و خروج آمریــکا از برجام، از 
دوران دولت دوازدهم )دور دوم روحانی( سیاست 

نزدیکی به قدرت های شرقی را پیش گرفته است
حسن بهشتی پورفواد ایزدیعلی بیگدلیحسن هانی زاده
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جشن بزرگ غدیر در شهرهای 
اردکان و بهاباد 

 راه برون رفت صنعت 
خوروسازی از بحران

آرمان امروز| وزارت نفت از »تفاهم نامه 
۴۰ میلیارد دالری« بــا گازپروم خبر داده 
است. »محسن خجســته مهر«، معاون وزیر 
نفت و مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران، 
روز سه شــنبه ۲۸ تیرماه با تأکید بر این که 
روس هــا ده ها میلیــارد دالر در پروژه های 
نفت و گاز ایران سرمایه گذاری می کنند، از 
»تفاهم نامه ۴۰ میلیارد دالری« با گازپروم 
روسیه خبر داد. توســعه میدان های گازی 
کیش و پارس شــمالی، فشارافزایی میدان 
پارس جنوبی، توسعه ۶ میدان نفتی، سوآپ 
گاز و فــرآورده، تکمیل طرح های ال ان جی، 
احــداث خطوط لوله صادرات گاز و ســایر 
همکاری هــای علمی و فناورانــه از جمله 

مهم ترین محور های تفاهم نامه بوده است.
ایران  نفــت  ملی  مدیرعامــل شــرکت 
طــی اظهاراتــی در ایــن مراســم امضای 
را »جــزو بزرگ تریــن  تفاهم نامــه  ایــن 
سرمایه گذاری های خارجی در تاریخ صنعت 
نفت ایران« دانســت، افزود: شــرکت ملی 
نفــت ایران از هیچ فرصت ســرمایه گذاری 

چشم پوشی نمی کند.
وی با اشــاره به دیدار با مدیران ارشــد 
گازپروم در ســفر اخیر به ســن پترزبورگ 
اظهار کرد: »همســو با دســتور والدیمیر 
پوتیــن، رئیس جمهوری روســیه، مدیران 
ارشد گازپروم هفته گذشته در تهران حضور 
یافتند و مذاکرات سازنده ای با هم داشتیم.«

امــا این تفاهــم نامه که البتــه هنوز به 

قرارداد تبدیل نشــده اســت منقدانی نیز 
دارد. برخی کارشناســان معتقدند روســیه 
چندان ســابقه خوبی در به نتیجه رساندن 
قراردادهای خد ندارد. هرچند باید دید این 
تفاهم نامه در ادامــه تبدیل به قراردادی با 
الزامــات حقوقی قوی خواهد شــد یا نه. از 
ســوی دیگر منقدان می گویند که در این 
تفاهم نامه برساخت کارخانه های مایع سازی 
گاز )ال ان جی( اشــاره شده است، در حالی 
کــه کارخانه های ال ان جی در خود کشــور 
روســیه را نیز شــرکت های غربی احداث 

کرده اند. نکته دیگر این اســت که در سال 
جاری میالدی و پس از اعمال بســته پنجم 
تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه صادرات 
فناوری هــای ســاخت کارخانــه ال ان جی 
تحریم شــد و در نتیجه شــرکت فرانسوی 
سازنده از پروژه خارج شد و حتی به تبع آن 

شرکت های چینی پیمانکار این پروژه روسی 
نیز فعالیت شان را متوقف کردند.

بایــد توجه کرد که قطر، شــریک ایران 
در میدان مشــترک گازی پارس جنوبی یا 
گنبد شمالی است، و طی سال های گذشته 
با کمک شــرکت های غول غربی، از جمله 
توتال فرانســه، سکو های ۲۰ هزار تنی )۱۵ 
برابــر ســکو های موجود در بخــش ایرانی 
پارس جنوبی( را به همراه کمپرســور های 
عظیم راه اندازی کــرده و جلوی افت تولید 
گاز خــود را گرفته اســت و حتی اخیرا نیز 
قطر ۵ قرارداد بزرگ برای توسعه توان خود 
درمیدان گازی پارس جنوبی نوشــته است. 
حال باید دید روســیه مــی تواند به عنوان 
شــریک راهبردی ایران جلوی این سرمایه 

گذاری بایستد؟
بــا این حــال اما ایــن تفاهــم نامه ۴۰ 
میلیاردی با روسیه موافقانی نیز دارد. حسن 
مرادی، استاد دانشــگاه تهران و کارشناس 
انرژی معتقد اســت این اتفاق می تواند در 
ادامــه به یک تحول بزرگ در اقتصاد انرژی 

کشور منجر شود.

گذشته را نباید معیار امروز قرار داد
حســن مــرادی در گفت و گو بــا »آرمان 
امــروز« می گوید: »تفاهم نامه فعلی از نظر 
اندازه کار بزرگی اســت. ۴۰ میلیارد دالر به 
معنی اندازه ســاخت۱۵ الی ۲۰ پاالیشگاه 
است. شرایطی که ایجاد شده تا این تفتهم 

امیدها به سرمایه گذاری روسی
 در نفت و گاز

»آرمان امروز«  ابعاد مختلف سرمایه گذاری 40 میلیارد دالری شرکت روسی 
در صنایع نفت و گاز کشور را بررسی می کند

صحبت های مدیر عامل شرکت ملی پاالیش نشان از وضعیت وخیم تولید و مصرف بنزین در کشور دارد

انرژی

این روزها دســتاورد ایــران در صادرات 
بنزین به راحتی از دســت رفته و علی رغم 
اینکه حتی یک لیتــر هم بنزین صادر نمی 
شــود هم اکنون گمانه زنی ها برای واردات 

بنزین نیز از سر گرفته شده است.
به گزارش مهر جلیل ســاالری در حاشیه 
امضــای پنج تفاهم نامه میان شــرکت ملی 
با شــرکت های  نفتی  فرآورده هــای  پخش 
دانش بنیان در جمع خبرنگاران اظهار کرده 
اســت: با برنامه ریزی هایی که انجام داده ایم 
باید دوره مصرف ســوخت را مدیریت کنیم 
و پس از آن به دنبال ذخیره ســازی سوخت 

باشیم.
مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده هــای نفتی ایران در پاســخ به این 
پرسش که آیا تولید بنزین در کشور کاهش 
یافته اســت، تصریح کرد: تولیــد بنزین بر 
مبنای تعداد پاالیشــگاه هایی که در بخش 
عملیــات هســتند و دوره تعمیرات، ممکن 
است دچار نوسان هایی شود، اما اینکه گفته 
شــود تولید بنزین به ۷۰ یا ۸۰ میلیون لیتر 
رسیده است صحت ندارد، ما در برخی موارد 
به تولید ۹۴، ۹۷، ۱۰۰ تا ۱۰۴ میلیون لیتر 

بنزین هم رسیدیم.
وی درباره صــادرات بنزین نیز گفت: هم 
اکنون به دنبال تأمین نیاز داخل هســتیم و 
سپس بحث ذخیره سازی را خواهیم داشت، 
اما در همین هفته صــادرات گازوئیل )نفت 

گاز( و بعضی از فرآورده ها را داشته ایم.
صحبت هــای مدیرعامــل شــرکت ملی 
پاالیــش و پخش فراورده هــای نفتی ایران 
وضعیت وخیم تولیــد و مصرف بنزین را در 
کشور طی ماه های گذشــته نشان می دهد. 

اگرچه برای گرفتن آمار و اطالعات مســتند 
در خصــوص میزان تولیــد و مصرف بنزین 
به در بســته خوردیم و آمار رســمی در این 
خصوص منتشــر نمی شــود که این موضوع 
محل سوال اســت اما با جستجوی ساده در 
اینترنت به واکنش رســانه ها به صحبت های 
ســاالری برخورد کردیم که عمده این موارد 
هشدار نسبت به واردات بنزین بود. به طوری 
کــه این نگرانی ایجاد شــده اســت که اگر 
مصرف بنزین توســط شرکت ملی پاالیش و 
پخش کنترل نشود و راه کاری برای کاهش 
فروی مصرف اندیشیده نشود کشوری که با 
زحمت به عنوان صادرکننده بنزین در جهان 
معرفی شــده اســت دوباره وارد کننده این 
سوخت اســتراتژیک شود و واردات بنزین را 

از سر بگیرد.
 حتمــاً به خاطر دارید کــه در اوایل دهه 

۹۰ وقتی ایران به بنزین نیاز داشــت آمریکا 
چگونه صادرات بنزین به ایران را متوقف کرد 
و عماًل بنزین به عنوان پاشنه آشیل دولت در 

آن سال ها تبدیل شد.
پــس از تالش های صــورت گرفته تولید 
بنزیــن در دهــه ۹۰ به رقــم قابل توجهی 
رسید تا حدی که کشوری که روزی نیازمند 
واردات بنزین بود تبدیل به صادرکننده این 
ســوخت شــد. اما اکنون زنگ خطر واردات 
مجــدد بنزین به گوش می رســد به طوری 
که مسئوالن شــرکت ملی پاالیش و پخش 
فراورده های نفتی از احتمال واردات و یا تهاتر 
نفت با بنزین از شهریورماه سخن می گویند.

بی توجهی به هشدارهایی که داده شد
مصرف بنزین در کشور از روزهای پایانی سال 
۱۴۰۰ به یکباره اوج گرفت و به ۱۳۱ میلیون 

لیتــر نیز در برخی از روزها رســید و با آغاز 
نوروز نیز این روند مصرفی همچنان افزایشی 
بود تا جایی که با کمک مخازن اســتراتژیک 
بنزین، شرکت ملی پاالیش و پخش توانست 
روزهــای پر مصرف ابتدایی ســال جاری را 

پشت سر گذارد.
در همان ایام رســانه ها هشدارهای جدی 
را به مســئوالن شــرکت ملــی پاالیش و 
پخــش دادند که باید درکنار کنترل مصرف 
بنزیــن موضوع افزایش تولیــد را نیز جدی 
بگیرند هرچند کــه می دانیم افزایش تولید 
یک شــبه رخ نخواهد داد اما مســئله اینجا 
اســت که می توان دوره اورهال شرکت های 
پاالیشی را کوتاه کرد تا حداقل از این محل 

ضربه نخوریم.
اکنون که یک ماه از تابســتان گذشــته 
است و آمارهای غیر رسمی نشان از مصرف 
روزانه ۱۲۰ میلیون لیتری بنزین دارد که این 
میزان مصرف اختالف قابل توجهی با تولید 
داشته است که نشان می دهد ماه های آینده 
در صورت عدم کنترل مصرف و افزایش تولید 
قطعاً با مشــکل جدی رو به رو خواهیم شد 
که در خوشبینانه ترین حال بازگشت تولید 

بنزین توسط پتروشیمی ها است.
براساس آمار و اطالعات رسمی هم اکنون 
در کشــور روزانه ۱۰۳ میلیــون لیتر بنزین 
تولید می شــود و این میزان تولید در حالی 
صورت خواهد گرفت که تمام پاالیشــگاه ها 
با ظرفیــت کامل اقدام به تولید بنزین کنند 
هرچند که به گفته مســئوالن شرکت ملی 
پاالیش و پخــش هم اکنون به دلیل اورهال 
پاالیشــگاه های کشــور این حجــم بنزین 

تولیدنمی شود.

زنگ خطر واردات بنزین شنیده می شود

همزمان بــا ایام عید غدیر خــم ،عید والیت و 
امامت به همت شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو 
جشن بزرگ عید غدیر در شهرهای اردکان و بهاباد 

برگزارشد.
به گزارش آرمان امروز در این جشنهای باشکوه 
که با استقبال پروشــور هزاران تن از خانواده ها در 
ورزشگاه آزادی اردکان و بوستان بانوان بهاباد به مدت 
۲ شب  برگزار شــد ، حجت االسالم شهاب مرادی 
به ذکر فضایل و مناقب مولی الموحدین پرداخت و 
صابر خراسانی در مدح حضرت علی )ع( شعرخوانی 
کرد همچنین اجرای زنده  مصطفی راغب شــبی 
مفرح و به یاد ماندنی از عید ســعید غدیر در اذهان 
ایجاد نمود.  از برنامه های جانبی این مراسم ، غرفه 
سرگرمی کودک و نوجوان، غرفه حجاب و عفاف و 

نمایشگاه اقتصاد مقاومتی چادرملو بود.

تصویب صورت های مالی 
بانک صادرات ایران دوره مالی منتهی به پایان اسفند ١٤٠٠ 
صورت های مالی دوره مالی منتهی به پایان 
اسفند ۱۴۰۰ بانک صادرات ایران تصویب شد. 

مجمع عمومی عادی ســاالنه بانک صادرات 
ایران در روز پنج شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۱ همزمان 
به صورت حضوری و برخــط )آنالین(، برگزار 
و صورت های مالی ســال مالی منتهی به پایان 
اسفند ۱۴۰۰ با حضور دارندگان اکثریت سهام 

مورد تصویب قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، 
در این مجمع که با حضور معاون بانک، بیمه و 
شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، 
مدیر کل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد 
به عنوان نماینده دولت، نماینده سهام عدالت، 
نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار تهران، 
حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مدیرعامل، 
اعضای هیئت مدیره، معاونان مدیرعامل، مدیران 
بانک و سهامداران محترم در محل هتل المپیک 
و به صورت حضــوری و برخط )آنالین( برگزار 
شــد، پس از اســتماع گزارش هیئت مدیره به 
مجمع و گزارش حســابرس مستقل و بازرس 
قانونــی، صورت های مالی ســال مالی منتهی 
به پایان اسفند ۱۴۰۰ شــرکت بانک صادرات 
ایران )ســهامی عام( مورد تاییــد بیش از ۶۵ 
درصد ســهامداران قرار گرفت. در این مجمع 
سازمان حسابرسی به مدت یک سال به عنوان 
حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک تعیین 
شد. همچنین روزنامه های کثیراالنتشار اطالعات 
و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های رســمی 
بــرای درج آگهی های مربوط به بانک  برگزیده 
شــدند. انتخاب اعضای جدید هیئت  مدیره، از 
دیگر دستورات این مجمع بود که با رای اکثریت 
سهامداران، محمدرضا حســین زاده و محسن 
سیفی کفشگری به عنوان اعضای جدید هیئت  

مدیره بانک صادرات ایران انتخاب شدند.

صورت های مالی بیمه سرمد 
به تصویب سهامداران رسید

گروه اقتصاد: مجمع عمومی عادی سالیانه 
صاحبان ســهام این شــرکت صبــح امروز با 
حضور ۸۶٫۴۰ درصد از ســهامداران، دبیرکل 
ســندیکای بیمه گران ایــران، اعضای هیات 
مدیره و مدیرعامل این شــرکت و نمایندگان 
شــرکت فرابورس ایران و بیمه مرکزی برگزار 
شــد. به گزارش روابط عمومی بیمه ســرمد، 
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این 
شــرکت صبح امروز با حضور ۸۶٫۴۰ درصد از 
سهامداران، دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران، 
اعضای هیات مدیره و مدیرعامل این شــرکت 
و نمایندگان شــرکت فرابــورس ایران و بیمه 
مرکزی برگزار شد. در این مجمع که به ریاست 
امیرمهدی امینیان برگزار شد، پس از انتخاب 
هیئت رئیســه، گزارش حسابرس قانونی بیمه 
سرمد قرائت شد و صورت های مالی سال مالی 
منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ به تصویب اکثریت 
ســهامداران حاضر رسید. بر اساس تصمیمات 
مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام 
بیمه سرمد، موسسه حسابرسی فاطر به عنوان 
حسابرس اصلی و موسسه حسابرسی ارقام نگر 
آریا به عنوان حسابرس علی البدل انتخاب شدند. 
روزنامه دنیای اقتصاد نیز با رای ســهامدران به 
عنوان روزنامه رســمی انتخــاب و حق حضور 
اعضای غیرموظف هیــأت مدیره نیز به هیات 

مدیره تفویض شد.

بهروز شهبازپور
اکنون مهم ترین و اشتغال زاترین صنعت کشور، 
درگیر چالش کیفیت و قیمت اســت که به تبع 
سیاست گذاری های انفعالی  و کوتاه مدت دولت ها 
ایجاد شــده است. خودروســازان وقتی به دلیل 
نداشتن نقدینگی نمی توانند پول قطعه سازها را 
ســرموعد بدهند، آنها هم از نقدینگی الزم برای 
تولید قطعات در ســطوح کیفی مناسب و حتی 
ارتقای فناوری بی بهره می مانند و ناگزیر می شوند 
مطابق محدوده قیمتی تعیین شــده از ســوی 
خودروسازان تولید کنند. ریشه هر دو مساله هم 

قیمت گذاری دستوری است. 
حضور و نفوذ دولت در خودروسازی از جهات 
مختلف به این صنعت آسیب زده است و کیفیت 
تنها یکی از آنهاست. به تعبیر عامیانه »نمی شود 
غذاي قرمه سبزی پخت که بوی قیمه بدهد و فکر 

کنید باقالی پلو با ماهیچه می خورید!« 
اما برون رفت از این بحران چگونه ممکن است؟ 
صنعــت خودرو تنهــا دریک صــورت از این 
بحران خارج می شــود و آن هم خصوصی سازی 
است. البته موقعیت زمانی خصوصی سازی وشیوه 
قیمت گذاری مباحثی هســتند که  تحقق آنها، 
الجرم مستلزم رنسانس هوشمندانه ای است که 

تمام ابعاد اقتصاد کشور را در بر می گیرد. 
خودروســازان امروزدارنــد چیزهایي را جارو 
می کنند که قبال ریخته شــده اســت. تردیدی 
نیست که نکات مثبت صنعت خودرو طی بیست 
سال گذشته خیلي بیشتر از نکات منفی آن بوده 
است و اندک مقایســه آن با صنایع دیگر روشن 
می کندکه هیچ یک مثل صنعت خودرو، توسعه 
صنعتی پیدا نکرده اند. لــذا صنعت خودرو تنها 
جایی است که نسبتا مستحکم مانده است. همه 
بــه خاطر دارند که در ســال ۲۰۰۸ که »جنرال 
موتورز« در آستانه ورشکستگی بود، اوباما اعالم 
کرد که  جنرال موتورز معادل پرچم امریکاســت 
و نباید بیفتد و برنامــه  Bill Out را برای نجات 
این صنعت ارایه کرد. لذا دست گذاشتن امریکا در 
دوران تحریم ها، روي این صنعت بی حساب نبوده 
اســت؛ چرا که این صنعت، نماد توسعه صنعتی 

کشور است . 
اما چرا این نماد مهم این روزها دچار بحران 
شده است و حتی از فقدان راهبرد و استراتژی 
مشــخص رنج می برد؟ سال هاست شعارجهانی 
شــدن صنعت خودرو را می دهیم در حالی که 
خودروســاز جهاني شــدن الزاماتي دارد. هنوز 
سیستم خودروسازان کامال بوروکراتیک و دولتي 
اســت . خیلي کند است و در حالی که می توان 
در یک جلسه دورهم نشست و کاررا تمام کرد! 
حرکت ها حلزوني و اسلوموشن است . جالب این 
که نام طرح ها را هم می گذارند»تحول در ... «.

یکي از این طرح ها کــه برای جلب اطمینان 
مشــتری بود، بازدید از مراحل تولید خودرو بود. 
در شرکت بنز، مشتری دست خانواده را میگیرد 
و طی یک ســاعت با ماشــین برقی کارخانه را 
بازدید می کند. به تاســی از این طرح،چندسال 
پیش یکی از خودروســازان جــرات به خرج داد 
و قرار شد مشــتریان مراحل تولید خودرویی را 
که خریــده اند،بازدید کنند. اما این طرح پس از 
جلسات بی حاصل، در همان ابتدای کار، به دلیل 
اشکال در خط تولید، خوابید! چنانچه این طرح 
اجرایی می شد، مشتری می توانست فرایند تولید 
خودرویــی را که خریداری کرده بود، به تماشــا 
بنشــیند و خدا می داند چقدر در ارتقای تصویر 
ذهنی جامعه از خودروســاز می توانســت ایفای 

نقش کند.
بخــش تولید بــا شــماره ردیف قــرار داد، 
برنامه ریزی می کرد و مشتری، فرآیند را تعقیب و 
خودرو ردیابی می شد؛ اما راه های کوتاه را رفتند و 

راه های طوالنی را به حال خود وانهادند!
واکنون با ورود محصــوالت خارجي به بازار و 
ارتقای سطح اســتانداردها، انتظارات، آگاهی ها 
و ســطح توقع مشتریان به سرعت افزایش یافته 
اســت، درحالي که منابــع و فرایندهای مؤثر بر 
صنعــت خودرو، لزوما با همان ســرعت  خود را 

بازسازی نمی کنند. 
در زنجیره تامین قطعات،  فرایندهای ساخت 
و تولید، دارای رشــد و توسعه متوازن نیست ؛ 
چــون به صورت همگن و متوازن توســعه پیدا 
نکرده اند؛ در زنجیره تامین کنونی در عین حالی 
که قطعه ســازاني داریم که در ســطح جهاني 
تولید می کنند، قطعه سازانی هم داریم که هنوز 
به روش های سنتي و کارگاهی قطعه می سازند، 
ایــن موضــوع در فرایندهای ســاخت و تولید 
خودروسازان هم گاهی صادق است. از این رو تا 
وقتی رشد و توسعه متوازن در کل زنجیره اتفاق 
نیفتد، همواره فرایندها و محصوالت دچار نوسان 

خواهند بود.  
یکــی از چیزهایی که الزم اســت در صنعت 
خودرو جا بیفتد»قانون گرایی«است. خودکنترلی، 
قانون اســت. چنانچه ما بتوانیم بــه این قوانین 
احترام بگذاریم، چراغ ســبز و چراغ  قرمزش را 
رعایت کنیــم می توانیم خیلی راحت بگوییم که 
»فرهنگ کیفی« جاری سازی می شود. کسی که 
در خیابان چراغ قرمز را رد می کند؛ در سرکارش 
هم قواعد را رعایــت نمی کند،این عدم تعهد به 
رویه ها و دستورالعمل هاســت که باعث می شود 

خودروسازان به مشکالت کیفی بربخورند.
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حسن مرادی - استاد دانشگاه تهران:
الزم است تا ما با یک تیم حقوقی قدرتمند 

این تفاهم نامه را به قرارداد تبدیل کنیم 
تا منافع کشور به طور کامل در آن دیده 
شود. بنابراین آنچه در گذشته توسط 

شرکت دولتی دیگری در بخش دیگری 
به تعهدات خود عمل نکرده نباید معیار 

قرارداد امروزی قرار گیرد

نامه امضا شــود بسیار خاص است. گازپروم 
یکی از بزرگترین شــرکت های دنیا است و 
حدود ۱۵ سال پیش که مسئولیتی در نفت 
و گاز کشور داشتم این شرکت توسط بخش 
خصوصی دعوت شــد تا چاه افقی نفتی در 
ایران بزنند و این فناوری در اختیار شرکت 
نفت پروم بود. این کارشناس انرژی با بیان 
اینکه بدعهدی روس ها در گذشته نمی تواند 
مالک امروز قــرار گیــرد، می افزاید: برای 
نمونه نمی توان حمله یونان و ایتالیا به ایران 
در صدها سال گذشته را معیار امروز مراوات 
بین المللــی قرار داد. در دنیای فعلی نگاه به 
گذشته مسموع نیست. دنیای امروز، دنیای 
تعامل است.  مرادی تاکید می کند: بنابراین 
الزم است تا ما با یک تیم حقوقی قدرتمند 
این تفاهم نامه را به قرارداد تبدیل کنیم تا 
منافع کشور به طور کامل در آن دیده شود. 
بنابراین آنچه در گذشــته توســط شرکت 
دولتی دیگری در بخش دیگری به تعهدات 
خود عمل نکرده نباید معیار قرارداد امروزی 

قرارگیرد.

 روابط ایران و روسیه 
در درخشان ترین دوره

مــرادی همچنیــن تصریح می کنــد: باید 
در نظر داشــت که روابط ایران با روســیه 
درخشان ترین دوره خود را سپری می کند 
و آن ها مجبورند در این زمینه فعالیت کنند.
وی یادآور می شــود: یکــی از نکات مهم 
در ایــن تفاهم نامه موضــوع »ال ان جی « 
اســت. ما بعد از تجربه تلخ توتال فرانسه در 
کشور که از ایران خارج شد دیگر نتوانستیم 
جایگزین مناســبی چــه در داخل و چه در 
خارج برای »ال ان جــی« پیدا کنیم.  این 
استاد دانشگاه می گوید: در این تفاهم نامه 
موضوع »ال ان جی« گنجاده شده که ما را 
قادر می سازد تا گازمان را از طریق کانتینر 
و تانکــر به هرنقطه دنیا صادر کنیم. »ال ان 
جی« فناوری تبرید گاز و تبدیل آن به مایع 
اســت. امریکا بیش از ۸۰ سال است که از 
این فناوری به خوبی اســتفاده می کند و ما 

متاسفانه از این فناوری محروم هستیم. 
مــرادی با تاکید بر مزایای این ســرمایه 
گذاری می گوید: مســئله بعدی، ســرمایه 
گذاری در گنبد شــمالی و یا پارس جنوبی 
اســت. قطر از ســرمایه گــذاری در پارس 
جنوبی حــدود ۸۰۰ میلیــارد دالر درآمد 
داشــته اســت که این عدد برای کشور ما 
حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دالر است. در حالی 
که می توانستیم در شــراکتمان بهتر عمل 
کنیم. این قرارداد در ادامه می تواند به ما در 
وانفسای تحریم کمک کند که بتوانیم بهره 
برداری بیشتری از پتانسیل های خود داشته 
باشیم. این کارشناس انرژی تاکید می کند: 
اگر همه کارگزاران بپذیرند که این حرکتی 
است برای کل نظام و کشور و نه یک دولت 
خاص، خدایی نکرده از کارشکنی و بدبینی 
پرهیــز کنند، این کار عظیــم می تواند یک 
اتفاق مثبت در این مقطع تاریخی شــود که 
اقتصــاد انرژی کشــور را در این نقطه بارور 

خواهد کرد.
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نفت 

فراررو

نگاه روز

بازار سرمایه 

آرمان امــروز: با تداوم تنــش های در 
اوکراین بازار انرژی جهان همچنان در التهاب 
به سر می برد . در واقع با تشدید تحریم های 
غرب علیه مســکو که حتی پیشنهاد تعیین 
ســقف قیمتــی را نیز برای نفــت صادراتی 
روسیه به همراه داشــت کرملین نیز نسبت 
بــه تبعات این تصمیم واکنش نشــان داد و 
حتی هشدار داد که قیمت نفت از 300 دالر 
نیز عبور خواهــد کرد .این التهابات همزمان  
با ســفر جو باید به منطقه خاورمیانه به ویژه 
مذاکرات رئیس جمهور امریکا با عربســتان 
برای افزایش تولید نفت این کشــور و تداوم 
بالتکلیفی مذاکرات برجامی که از نفت ایران 
به عنــوان گزینه ای مهم در تامین نیاز بازار 
یاد می شد تشدید یافت و سمت سوی بازار 
تغییر کرد به گونه ایکه روسها که با توقف و 
کاهش صادرات گاز به اروپا عمال غربی ها را 
تحت فشــار قرار داده بودند رویکرد خود را 
متوجه بازار شرق کرده تا  عالوه بر مقابله با 
قدرت گرفتن غربی ها در منطقه خاورمیانه 
همچنان از انــرژی به عنوان ابــزاری برای 
مقابله با تحریم های غربی ها اســتفده کند. 
البته اعالم مســئوالن عربستانی که خواسته 
بایدن بــرای افزایش تولید تــا 13 میلیون 
بشــکه ای را به حداقل 3 سال زمان وابسته 
می دانستند تغییرات قیمتی در بازار نفت و 

گاز را بیش از پیش محتمل کرده است.
وعده عربستان به 3 سال زمان نیاز دارد

جواد یارجانی ، درباره امکان افزایش تولید 
نفت عربستان جهت جبران کسری صادرات 

روسیه اظهار داشت: ارقامی در گذشته برای 
توان تولید عربســتان ذکر شــده که به رقم 
13 میلیون بشکه تولید در روز نزدیک است 
امــا اخیرا باالترین مقام آرامکو گفته بود اگر 
بخواهیم افزایش تولید را وارد بازار کنیم 2.5 
تا 3 سال طول می کشد، ولی به هرحال بازار 
نفــت با اظهارنظرهــا و بحث های اینچنینی 
تا حدی متفاوت اســت، این مواضع اگرچه 
ممکن اســت در بلندمدت تاثیری نداشــته 

باشد ولی حتما تاثیر آنی روی بازار دارد. 
وی تاکید کرد: آنچــه نهایتا تعیین کننده 
خواهد بود میزان واقعی نفتی است که وارد 
بازار می شود، ولی در عین حال شکی نیست 
کــه عوامل روانی هم روی بــازار تاثیر دارد. 
بایدن به طور طبیعی نگران باال بودن قیمت 
بنزیــن و افزایش نرخ تورم در ایاالت متحده 
اســت زیرا قیمت بنزین در امریکا باتوجه به 
سهم و اهمیت آن برای خانوارهای امریکایی 
مهم اســت بخصوص که ماه نوامبر انتخابات 
کنگره در این کشور برگذار می شود و بایدن 
نیــاز دارد کــه اقداماتی انجــام دهد که از 
نظــر عملی و روانی بــازار را تاحدی کنترل 
کند، زیرا اگــر قیمت ها به همین ترتیب باال 
بماند مطمئنا شــرایط خوبی برای او و حزب 

دموکرات نخواهد بود. 
مدیر کل اســبق امور اوپــک و ارتباط با 
مجامــع انــرژی وزارت نفــت تصریح کرد: 
تحــوالت و روابط و یا فشــارهای سیاســی 
همگی روی بازار دخیل است اما آنچه اتفاق 
خواهد افتاد اینکه بازار در نهایت بر اســاس 

منافع کشــورها پیش خواهد رفت. بسیاری 
معتقدند آنچه عربســتان تولیــد و وارد بازار 
می کرد عمال باالترین فشــاری بــود که به 
مخازن وارد می شــد و مدیرعامل آرامکو هم 
گفتــه بود که اگر توان تولید به تولید واقعی 

تبدیل شود چند سال طول می کشد.
وی در ادامــه به موضوع صــادرات نفت 
روسیه در شــرایط کنونی پرداخت و گفت: 
باتوجه به تحــوالت و محدودیت پیش آمده 
برای روسیه در بازار اروپا؛ روسیه مجبور شده 
به بازار شــرق توجه کنــد و این جابجایی و 
تداوم بحران اوکراین حتــی اگر تولید نفت 
عربســتان هم افزایش نیابد باعث تغییراتی 
در بــازار نفت خواهد  شــد. یارجانی درباره 
توافقات نفتی روســیه و عربســتان و امکان 
پذیرش اظهارات بایدن از ســوی سعودی ها 
بیان داشــت: هر نوع روابــط و توافقی بین 
اعضــای اوپک و اوپک پــالس در عین حال 
که یک توافق دســته جمعی است اما منافع 
ملی حرف اول را می زند، همه کشــورهایی 
که با یک تصمیم موافقت می کنند و یا ادامه 
روابط دارنــد باتوجه به منافع ملی اســت، 
ضمن اینکه کشــورها باتوجه به شــرایطی 
که دارند و فشــارهایی کــه تحمل می کنند 
و روابطی که با همــه قدرت های دنیا دارند، 
تصمیماتی اتخاذ خواهند کرد. وی با اشاره به 
تاثیر جو روانی حاکم بر نفت روی بازار ایران 
خاطرنشان کرد: تاکنون تمام تالش ها برای 
کنترل قیمت ها از جمله تعیین سقف قیمت 
و یا استفاده کشــورها از ذخایر استراتژیک 

بوده، همه اینها برای این اســت که قیمت ها 
کنترل شود، عالوه بر آن هر افزایش تولیدی 
از جانــب دیگــر تولیدکننــدگان هم روی 
کشــورهایی مثل ایران که صادراتشــان به 
دلیل تحریم محدود شده تاثیر داشته و ضرر 
مالــی در پی خواهند داشــت و در واقع این 
شرایط به نفع کشورهای واردکننده است، اما 
اینکه این اوضاع این تا چه حد می تواند ادامه 

پیدا کند را زمان نشان می دهد.

افزایش  2/5میلیون بشکه ای  
گفتنی اســت، محمد بن سلمان ولیعهد 
ســعودی اخیرا و بعد از ســفر جو بایدن به 
ریــاض، با اشــاره به برنامه عربســتان برای 
افزایــش تولید نفت گفته اســت: امیدواریم 
که این نشســت ســرآغاز مرحله جدیدی از 
شــراکت راهبردی بین کشــورهای منطقه 
و آمریکا باشــد. تصمیــم گرفتیــم روزانه 

13میلیون بشکه نفت تولید کنیم.
بعــد از دیدارهای جو بایــدن با مقامات 
سعودی در جریان ســفر به جده، واشنگتن 
و ریاض بیانیه ای مشترک صادر کردند. طبق 
این بیانیه، ایاالت متحده از تعهد عربســتان 
بــه حمایت از تعادل بازارهــای جهانی نفت 
به منظور دســتیابی به رشد اقتصادی پایدار 
استقبال می کند. طبق آمار اوپک، تولید نفت 
عربستان در ماه گذشته میالدی حدود 10.6 
میلیون بشــکه در روز بوده است که فاصله 
زیادی با ادعای 13 میلیون بشکه ای ولیعهد 

عربستان دارد.

احتمال تشدید التهابات قیمتی نفت با عقب نشینی عربستان
با توجه به نیاز عربستان به بازه زمانی 3 ساله برای افزیش تولید، تشدید التهابات قیمتی در بازار نفت اجتناب ناپذیر خواهد بود 

گزینه دولت، تداوم بالتکلیفی بازنشستگان 
با ابطال مصوبه افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان ممکن است دولت سازمان تامین اجتماعی را 

ملزم به تعیین مجدد میزان حقوق بازنشستگان کندکه به امر تداوم بالتکلیفی منجر می شود
آرمان امروز: پس از 4 ماه کشــمکش بر سر 
مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان و حق مسکن 
550 هزار تومانی کارگران در نهایت رئیس مجلس 
در نامــه ای  به رئیس جمهــور این دو مصوبه را 
ابطــال کرد در واقع این چالش همزمان با مصوبه 
شــورای عالی کار مبنی بر افزایش 38 درصدی 
حقوق بازنشستگان آغاز شد . مصوبه ای که پس از 
ارجاع به هیات دولت تنها با افزایش 10 درصدی 
ان به دلیل انچه نگرانی از تبعات رشــد نقدینگی 
گفته می شد موافقت شد و اعتراض گسترده ای را 
به همراه داشت؛ به گونه ایکه فعاالن حوزه کارگری 
معتقــد بودند در شــرایطی که تــورم باالی 40 
درصدی حاکم است و قیمت کاالهای اساسی در 
پی جراحی اقتصادی دولت رشد تا 100 درصدی 
را تجربه کرده اســت این میــزان افزایش حقوق 
عمــال توجیه نخواهد داشــت و دولت باید طبق 
قانون مصوبه شورای عالی کار را تایید کند اما علی 
رغم تمامی واکنش ها و در حالیکه وارد پنجمین 
ماه از سال جدید شــده ایم افزایش 38 درصدی 
حقوق بازنشستگان در نهایت با دخالت محمد باقر 
قالیباف به نقطه پایان خود رسیده است موضوعی 
که به گفته تحلیلگران دو راه را مقابل دولت قرار 
خواهد داد: به گفته کارشناســان یا دولت باید به 
مصوبه اسفند ماه شورای  عالی کار تن دهد یا باید 
با رد کامل مصوبه ، ســازمان تامین اجتماعی را 
مجدد برای تعیین میزان حقوق بازنشستگان وارد 
تصمیم گیری شود . البته به نظر می رسد با توجه 
به رویکرد دولت احتماال برای زمان دادن بیشــتر 
و چانه زنی برای کاهش میزان افزایش حقوق ها 
راه دوم را در پیــش گیرد که احتماال باید بازهم 
شــاهد تاخیر چند ماهه تا تعیین تکلیف حقوق 

بازنشستگان و مستمری بگیران باشیم.

نامه قالیباف به رئیسی
محمدباقر قالیبــاف، ، در نامــه ای ابطال دو 

مصوبــه هیات دولت را اعالم کرد. این مکاتبه به 
معنی اعالن نظر رسمی مجلس، درباره مصوباتی 
است که دولت ماه گذشته درباره افزایش حقوق 
و دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته داشت. در 
متن این نامه به اســتناد ماده ۹6 قانون تامین 
اجتماعی، مصوبه دولت مغایر با قانون تشخیص 

داده شد.
در مصوبه مورد اشــاره که در ماه های گذشته 
منشــاء اختالف میان گروهی از بازنشســتگان 
ســازمان تامین اجتماعی با هیات دولت شــد، 
مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر به میزان 
10 درصــد افزایش یافت. ایــن درحالی بود که 
پیــش از این قرار بود دریافتــی این کارگران به 

میزان 38 درصد افزایش یابد.
بر اساس نامه قالیباف، مصوبه دولت در مورد 
افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان از ۷ روز 
دیگر بی اثر است و دولت باید مصوبه جدیدی را 

در دستور کار قرار دهد.
نماینــدگان مجلــس می گویند بر اســاس 
تامین اجتماعی، تمامی مســتمری های  قانون 
بازنشســتگی و از کار افتادگــی باید با توجه به 
افزایــش هزینــه زندگی در فاصله هــای زمانی 

مشخصی باال برود.
البته البطال این مصوبه با بازتاب های مختلفی 
از سوی بازنشســتگان همراه بوده است به گونه 
ایکه عاله بر انتقاد از دولت و تقدیر از اقدام مجلس 
برخی نیز اساســا اعتمادی بر اجرای صحیح این 
مصوبه از ســوی دولت نداشته و معتقدند تاخیر 
در اجرا با گذشــت 5 ماه از سال و  درحالی که 
اکثر کاالها رشــد تا 100 درصدی را داشته اند 
به معنای تصمیم دولت بــرای عدم اجرا بوده و 
به انواع مختلف دولت از زیر بار تصویب ان طفره 

خواهد رفت 
 دو راهی دولت 

در ایــن رابطه حمید حاج اســماعیلی فعال 

کارگــری می گوید: ریاســت مجلس شــورای 
اسالمی نظر کمیسیون تطبیق مقررات مجلس 
در خصوص عدم دخالت دولت در مصوبه افزایش 
حقوق بازنشســتگان را که به تصویب شــورای 
عالــی کار و به تبــع آن هیات امنای ســازمان 
تامین اجتماعی رســیده بود و همچنین مصوبه 
شورای عالی کار در خصوص افزایش حق مسکن 
کارگــران را به دلیل مداخله دولتی ابطال کرد و 

آن را خالف قانون تشخیص داد.
وی گفت: با ابطال این مصوبه، حق مســکن 
کارگران به همان رقم 650 هزار تومان بازگشت 
که در شــورای عالی کار تصویب شده بود و در 
خصوص مصوبه افزایش حقوق بازنشســتگان و 
مستمری بگیران نیز دولت یا باید مصوبه را تایید 
کند یا اینکه مصوبه را به سازمان تامین اجتماعی 
برای اصالح برگرداند. به گفته حاج اســماعیلی، 
این رویــداد موفقیت بزرگی به لحــاظ قانونی 
برای کارگران و بازنشستگان و مراجع حاکمیتی 
و قانونی در کشــور تلقی می شود و مجلس به 
وظیفه ذاتی خود در ایــن خصوص عمل کرده 
است همچنین حســن صادقی، رییس اتحادیه 
پیشکسوتان جامعه کارگری نیز می گوید: در حال 
حاضر دولت دو راه دارد؛ یا ظرف یک هفته مصوبه 
هیات مدیره سازمان را که همان اجرای ماده ۹6 
قانون تامین اجتماعی است، به طور کامل تصویب 
و برای اجرا به تامین اجتماعی برگرداند، در این 
صورت عمال کار پایان یافته و دغدغه ای نخواهیم 
داشت. راه دوم این است که آن مصوبه را رد کرده 
و به ســازمان برگرداند تا سازمان تصمیم مجدد 
بگیرد. خواسته جمعی بازنشستگان، راه حل اول 

است و قانون نیز همین را می گوید.

مغایرت با اصل 46 و 47 قانون 
ولی اسماعیلی رییس کمیسیون اجتماعی 
مجلس شورای اسالمی نیز در خصوص دالیل 

ابطال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان و حق 
مسکن کاگران گفت: هیئت تطبیق مصوبه 10 
درصد افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر با 
ماده ۹6 قانون کار تشــخیص داده است و بر 
اساس اصل 138 قانون اساسی این مصوبه را 
ابطــال و در نهایت این مصوبه برای اصالح به 

هیئت دولت ارجاع داده خواهد شد.
وی یادآور شد: شــورای عالی کار افزایش 
حقوق بازنشســتگان را 38 درصــد و دولت 
10 درصد مصوب کرده بود، در جلســاتی که 
داشتیم هیئت تطبیق ادله کمیسیون اجتماعی 
مبنی بر خالف بودن این مصوبه هیئت دولت 

را پذیرفت.
رئیس کمیســیون اجتماعی بیــان کرد: 
حقوقدانــان حاضر در این نشســت مخالف 
مغایــرت این مصوبه با اصول قانون اساســی 
و مــاده ۹6 قانون تأمین اجتماعــی بودند و 
معتقدند در این ماده تصریح شــده است که 
دولت بایــد این افزایش حقوق را مصوب کند 
بنابرایــن می توانــد در آن دخل و تصرف هم 

داشته باشد.
اسماعیلی یادآور شد: اما اعضای کمیسیون 
اجتماعی مجلــس هم بر این مهم تأکید دارد 
که هم طبق اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی 
که آن را یک مؤسسه عمومی غیردولتی است 
و دولــت حق دخالت در امــور اداری و منابع 
این سازمان را ندارد. همچنین بر اساس ماده 
۹6 قانون تأمیــن اجتماعی که در آن تصریح 
شده است افزایش حقوق بازنشستگان تأمین 
اجتماعی باید مطابق با افزایش هزینه زندگی 
آنها و متناســب با تورم ســاالنه صورت گیرد 
و این در حالی اســت کــه در مصوبه هیئت 
دولت حقوق این قشر تنها 10 درصد افزایش 
یافته اســت که مغایر با ماده ۹6 قانون تأمین 
اجتماعی و مصوبه هیئت امنا و هیئت مدیره 
تأمین اجتماعی است که مصوب کرده بودند 
ســایر سطوح 38 درصد افزایش داشته باشند 
امــا دولت در این مصوبه دخالت کرده و آن را 
به 10 درصد کاهش داده اســت. وی با اشاره 
به یکی دیگر از موارد مورد تأکید کمیســیون 
اجتماعی که در این نشست مطرح شده است، 
افزود: با توجه به اینکه در این مصوبه به مالکیت 
فرد و پرداختی های حق بیمه اشاره شده است، 
با اصول 46 و 4۷ قانون اساسی مغایرت داشته 
و نقض آشکار حقوق مالکیت در پرداخت های 
بیمه افرادی اســت که حق بیمــه پرداخت 
کرده اند. اسماعیلی اظهار کرد: ما معتقدیم با 
توجه به اینکه به حق پرداخت افراد اشاره شده 
و ســازمان تأمین اجتماعی بر اساس منابع و 
مصارف اداره می شــود، دولت حق دخالت در 
افزایش یا کاهش حقوق بازنشســتگان تأمین 
اجتماعی را نداشــته اســت. از سوی دیگر در 
بودجه سنواتی هیچ گونه اشــاره، اعتبارات و 
تکلیفی برای سازمان تأمین اجتماعی در این 
زمینه دیده نمی شــود بنابراین مواردی که در 
مصوبه هیئت دولت به آن اشاره شده مثل جزء 
)4( بند )الف( فصل )12( قانون بودجه ســال 
1401 هیچ گونه ارتباطی با ســازمان تأمین 
اجتماعی ندارد و تنها مرتبط با بازنشســتگان 
نیروهای مسلح و سازمان صندوق بازنشستگی 

کشوری است.

آرمان امروز: اولین ماه از تابســتان در حالی 
به پایان رسید که بورس روزگار سختی را پشت 
ســر می گذارد. بازدهی شــاخص کل در این ماه 
برابر با 4.42- درصد بود و شــاخص هم وزن نیز 
افــت 4.66- درصدی را تجربه کرد. در این میان 
ارزش معامالت خرد هم به شدت کاهش پیدا کرد 
و در آخریــن روز کاری تیر ماه این رقم به کم تر 
از یک هزار و 500 میلیارد تومان هم رســید. هر 
چند که بخشی از کاهش ارزش معامالت خرد به 
دلیل توقف بسیاری از نمادهای بازار برای برگزاری 
مجامع سالیانه بود اما به طور کلی روند معامالت 
تیر ماه حاکی از رکود شدید حاکم بر بازار است. 
آمارها نشــان می دهد که بورس بدترین عملکرد 
خود را در تیر ماه حداقل 15 ســال گذشته ثبت 
کرده و تجربه ای مشابه سال 13۹1 را برای معامله 

گران به جا گذاشته است.
شاخص بورس در تیر ماه افت 4.42 درصدی 
را ثبــت کرده  که این رقــم بدترین عملکرد تیر 
ماه طی 15 ســال گذشته اســت؛ یعنی از زمان 
تغییر محاسبه شــاخص کل ثبت شد. پیش از 
این بازدهی 4.38- درصدی تیر ماه سال 13۹1 
بدترین عملکرد بورس در این ماه بود. تیر ماه سال 
13۹۹ بــا ثبت بازدهی حــدود 51 درصدی نیز 
بهترین عملکرد بورس بر اساس بازدهی شاخص 
کل بوده اســت. نکته جالب دیگر این است که 
معموالً بــورس در تیر ماه عملکرد خوبی را طی 
15 سال گذشته ثبت کرده است؛ به گونه ای که 
طی این مدت در یازده سال شاهد بازدهی مثبت 

شاخص کل بوده ایم.
نگاهی به بازدهی بورس بر اســاس تغییرات 
شاخص هم وزن هم این موضوع را تایید می کند؛ 
از سال 13۹4 که شاخص هم وزن منتشر می شود، 
امسال کم ترین بازدهی تیر ماه ثبت شد. در این 
ماه شاخص هم وزن کاهش 4.66 درصدی را ثبت 
کــرد. پیش از این ســال 13۹۷ با ثبت بازدهی 
0.44- درصــدی، کم ترین بازدهی را ثبت کرده 
بود. همانند شاخص کل، معموالً تیر ماه بازدهی 
شاخص هم وزن مثبت بوده است؛ به گونه ای که 
طی 8 سال گذشته، در 6سال شاهد ثبت بازدهی 

مثبت شاخص هم وزن بوده ایم.
کاهش شــدید ارزش معامالت یکی دیگر از 
ویژگی های بازار در تیر ماه امسال بوده است. در 
این ماه میانگیــن ارزش معامالت خرد به حدود 
3هزار میلیارد تومان رســید. این در حالی است 
که در فصل بهار، این رقم بیش از 5 هزار میلیارد 
تومان بود. حتی در روزهای پایانی تیر به واسطه 
توقف بســیاری از نمادهای بزرگ برای برگزاری 
مجامع سالیانه، ارزش معامالت خرد به زیر سطح 

یک هزار و 500 میلیارد تومان هم سقوط کرد.
برای آنکه بتوانیم مقایســه ای میان سال های 
مختلف از منظــر ارزش معامالت خرد)ســهام 
و حق تقدم( داشته باشــیم، از میانگین نسبت 
ارزش معامالت خرد روزانه به ارزش بازار استفاده 
می کنیــم. در حالی میانگیــن ارزش معامالت 
روزانه به ارزش کل بازار در تیر ماه امسال حدود 
0.04 درصد بوده که این رقم برای سال گذشته 
حدود0.0۹ درصد بوده است. تیر ماه سال 13۹۹ 
و در اوج بــازار حتی این عدد به رقم 0.2۷ درصد 
هم رسیده بود. نگاهی به روند 15 سال اخیر نشان 
می دهد که تیر ماه امسال یکی از پایین ترین ارزش 

معامالت خرد را ثبت کرده است.
 هر چند ســال های 1388، 13۹3 و 13۹6 
شاهد نسبت ارزش معامالت خرد به ارزش بازار 
پایین تری بوده ایم، اما در این سال ها شاخص کل 
بازدهی مثبت را ثبت کرده است. در حقیقت آنچه 
که تیر ماه امســال در بورس شاهد بودیم، رکود 
عمیق در کنار افت محسوس بازار بوده است. در 
15 سال گذشته تنها ســال 13۹1 را می توان با 

بازار امسال مقایسه کرد.

آرمان امروز: جریــان گاز روســیه از خط 
لوله نورد اســتریم پس از یک وقفه 10 روزه که 
برای انجــام تعمیرات معمول بود، ازســرگرفته 
شد. این بازگشــایی اگرچه با 40 درصد ظرفیت 
 رقم خــورده  اما به نظر می رســد کمی نگرانی 
غربی هــا را کاهش داده اســت اگرچه اظهارت 
ســخنگوی کرمیلن که کاهش صادرات را نتیجه 
تحریم های غرب و مشکالت فنی دانسته این ابهام 
را همچنان ایجاد کرده که بازهم قطعی صادرات 
دور از انتظار نخواهد بود.  اروپا و معامله گران گاز با 
اضطراب منتظر بودند تا ببینند آیا روسیه این خط 
لوله که از 11 ژوئییه بسته شده بود را بازگشایی 
خواهــد کرد. مقامات اتحادیه اروپا و معامله گران 
بازار احتمال توقف کامل جریان گاز از این خط لوله 
پس از پایان دوره تعمیرات را مردود ندانسته بودند.

در اروپا، نشــانه هایی از آغاز دوباره فعالیت نورد 
استریم مشاهده شد و جریان گاز در 40 درصد از 
ظرفیت این خط لوله ازسرگرفته می شود که سطح 
مشابه پیش از تعطیلی آن بود. طبق اعالم منابع 
آلمانی، جریان گاز در نورد استریم در ساعات اولیه 
بازگشایی، معادل 21.5 گیگاوات ساعت در مقایسه 
با 30 گیگاوات ساعت پیش از آغاز تعمیرات بود. 
جریــان گاز این خط لوله در ظرفیت کامل، برابر 
با حدود ۷0 گیگاوات ســاعت بود اما روسیه 13 
ژوئن، ظرفیت انتقــال گاز را به میزان 60 درصد 
کاهــش داد. خبرگزاری تاس به نقل از دیمیتری 
پسکوف، سخنگوی کرملین نوشت: کاهش جریان 
گاز از نورد اســتریم به اروپــا، نتیجه تحریمهای 
اتحادیه اروپاســت که مشــکالت فنی در تعمیر 
تجهیزات برای این خط لوله ایجاد کرده اســت. 
هر گونه مشکالت فنی مربوط به تعهدات گازپروم 
برای مشتریانش، نتیجه محدودیتهایی هستند که 
از ســوی اتحادیه اروپا تحمیل شده اند. بر اساس 
گزارش اویــل پرایس، والدیمیــر پوتین، رئیس 
جمهور روســیه یک روز پیش از این که فعالیت 
نورد اســتریم ازسرگرفته شود، گفته بود: شرکت 
گازپروم می تواند جریان گاز به اروپا از طریق این 
مسیر را به دلیل پیشرفت کند تعمیرات توربینهای 
گازی در ایستگاههای کمپرسور، به میزان بیشتری 
کاهش دهد. یک توربین گازی قرار است 26 ژوییه 

برای تعمیرات فرستاده شود.

آرمان امروز : اخیرا در سطح شهرهای مختلف 
کشور، مشــاهدات میدانی حاکی از تعطیلی زود 
هنگام برخی نانوایی هــا به بهانه های مختلف از 
جمله اتمام ســهمیه آرد بوده که باعث تشــکیل 
صفوف طوالنــی در مقابل برخی واحدها شــده 
است موضوعی که با توجه به گذشت چند هفته 
از آغاز به کار ســامانه هوشمند فروش نان به نظر 
می رسد این ســامانه در تعیین سهمیه مناسب 
که با هــدف جلوگیری از خــروج آرد نانوایان به 
بازار آزاد رقم خورد موفق نبوده اســت اگرچه که 
متولیان این حــوزه همچنان تعطیلی زود هنگام 
را به دلیل اتمام سهمیه تکذیب کرده و معتقدند 
تفاوت میزان سهمیه آرد واحدهای نانوایی و پخت 
نان بر مبنای سهمیه آرد واحدهای نانوایی از علل 
تفاوت ســاعات کاری خبازی ها بوده و واحدهای 
نانوایی ملزم به کارکردن در تمامی ساعات نیست. 
مســعود امراللهی مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت 
بر کاالی اساســی وزارت جهاد گفت: اصالح نظام 
یارانه و آزادســازی آرد ارتباطی به گران فروشی و 
کم فروشی نان ندارد، اما به مراتب کمتر شده است. 
امراللهی می گوید: تاکنون گزارشی مبنی بر کاهش 
ساعت کار نانوایی ها نداشــتیم چرا که با اجرای 
طرح هوشمندسازی و رقابتی شدن نانوایی ها، در 
برخی نقاط شهر 24 ساعته نانوایی ها فعالیت دارند. 
عباس ارشــدی مدیرکل غله و خدمات بازرگانی 
اســتان تهران گفت: در شورای آرد و گندم استان 
ها، زمان های پخت نان حتی در روزهای تعطیل 
باید مصوب شــود، اما در خصوص تغییراتی که با 
بحث هوشمندســازی و دســتگاه کارتخوان در 
واحدهای خبازی پیش آمده، تغییری در شرایط 
پخت نان ایجاد نشده است. به گفته او، واحدهای 
نانوایی برحسب کیسه های آردی که ماهانه دریافت 
می کنند، روزانه پخت می کنند که با اتمام کیسه 
های آرد سهمیه روزانه ممکن است پختی نداشته 
باشند؛ این موضوع بندرت اتفاق می افتد یا میزان 
سهمیه برخی نانوایی ها نســبت به نانوایی های 
دیگر کمتر است. اما اینکه تمامی واحدها ملزم به 
کارکردن و پخت در تمام طول روز باشند، این طور 
نیست. ارشــدی می گوید: با اجرای کامل سامانه 
هوشمندســازی 15 درصد بر قیمــت نان افزوده 
می شــود که این مبلغ از مردم گرفته نمی شود، 
بلکه بر مبنای محاسبات دولت به حساب خبازان  
واریز می شود. عطااله هاشمی مدیرعامل بنیاد ملی 
گندمکاران در این رابطه گفــت: نرخ گندم و آرد 

تحویلی به نانوایان با سال قبل تفاوتی ندارد.

 آرمان امروز:  بررسی آمار کل های پولی در 
خرداد حاکی از افزایش انتظارات تورمی است.

بر اساس آمار کل های پولی در خرداد، بررسی 
نسبت شــبه پول به پول از آن جهت مهم است 
که هر چه کمتر باشــد نشانگر آن است که آحاد 
اقتصادی سهم بیشتری از نقدینگی را به صورت 
پول در حساب های کوتاه مدت نگهداری می کنند 
تا بتوانند صرف خرید کاالها و خدمات کنند و این 
منجر به افزایش تقاضای کل و رشد قیمتها می 
شــود. در حالی که این نسبت در فروردین۹۷ و 
زمانی که کشور در آستانه اعالم بدعهدی تاریخی 
ایاالت متحده برای خروج از برجام قرار داشــت، 
برابر با۷.2 بود، در یک روند نزولی ناشی از تشدید 
انتظارات تورمی از ابتدای ســال۹۹ به محدوده 
4رسیده بود. این عدد تا همین اردیبهشت امسال 
نیز در این محدوده قرار داشت و عدد 3.۹به ثبت 
رسیده بود، اما این عدد در خردادماه به3.5 رسیده 

که نشانه ای از تشدید انتظارات تورمی است.

 ضعیف ترین عملکرد   بورس 
در ۱۵ سال گذشته 

آغاز پر ابهام انتقال 
گاز روسیه از نورد استریم 

 طرح هوشمند سازی نان 
در ترازوی نقد 

نکته

انتظارات تورمی در راه است؟



فرهنگ سالمتیادداشت

مزوتراپی موآبله میمونی را جدی بگیرید بمب ساعتی  کووید ۱۹ ؛  مبادا  منفجر  شود
کرونا دوباره جان گرفت، جانمان رانگیرد

افزایش فوتی های تب کریمه 
کنگو به ۵ نفر

هشدار در مورد شیوع 
آبله میمونی؛ غافلگیر نشویم

آبلــه میمونی یــک نوع 
بیماری اســت که توسط 
از  میمونی  آبلــه  ویروس 
خانواده poxviridae ایجاد 
می شود. این بیماری میان 
انســان و حیوان مشترک 
است و از حیوانات به انسان 
و از انسان به انسان دیگر منتقل می شود. این 
بیماری اولین بار در ســال ۱۹۵۸ در میمون 
هایی که درمرکز تحقیقات نگه داری می شدند 
دیده شد و نخستین بار در سال۱۹۷۰در انسان 
ها نیز مشاهده شــد. آبله میمونی معموال در 
مناطق غربی و مرکزی آفریقا دیده می شــود 
و افرادی که ازین مناطق ســفر می کنند می 

توانند ناقل این ویروس باشند.
عالئم: 

در انســان عالئم شــبیه آبله اما خفیف تر از 
آن به شــکل: تب، سردرد شــدید، دردهای 
عضالنی،کمردرد، بیحالی، تورم غدد لنفاوی، 
ضایعات پوســتی از عالئم بــارز این بیماری 

هستند.
دوره کمون بیماری  بین ۶-۱۳ روز است

طــی ۱-۳ روز پس از بروز تب، بثورات جلدی 
ظاهر می شوند و اغلب از صورت شروع شده  و 
پس از آن در نقاط مختلف بدن از جمله کف 

دست و پا و ناحیه تناسلی پخش می شوند.
ضایعات جلدی پیشرفت کرده و به صورت : 

ماکول،پاپول،وزیکول،پوســتول و دلمه دیده 
می شوند.

بیماری عموما ۲-۴ هفته طول می کشد و  در 
آفریقا مرگ و میردر حدود ۱۰درصد داشــته 

است.
انتقال بیماری به چه صورت است؟

عموما بــه دنبال  تماس با ترشــحات حیوان 
آلوده ،انسان ، یا وسایل آلوده به ترشحات رخ 

می دهد.
انتقال از طریق پوست آسیب دیده ، ترشحات 

تنفسی یا تماس مخاطی رخ می دهد.
انتقال انسان به انسان اغلب از راه تنفس است.

شــما ممکن اســت از طریق تماس جسمی 
نزدیک با فرد مبتال به ویژه ضایعات پوســتی، 

مایعات بدن به بیماری مبتال شوید.
لباس، روتختی، حوله و اشیایی همانند قاشق 
و چنگال و ظروف غذاخوری فرد مبتال نیز می 

توانند دیگران را آلوده کنند.
این ویروس از طریق جفت به مادر و ازتماس 
پوست والدین به فرزندان نیز منتقل می شود.

درمان بیماری:
درمان عموما به صــورت عالمتی صورت می 
گیرد و درمان اختصاصی بــرای این بیماری 
وجود ندارد. مراقب از دانه های پوستی با اجازه 
دادن به خشک شــدن آن ها از مراحل مهم 

درمان است.
برای کنتــرل بیماری توصیه به اســتفاده از 
واکســن آبله، ضدویروس ها و ایمنوگلوبین ها 

شده است.
پیشگیری:

برای پیشگیری از ابتال به این بیماری:
- خودداری از تماس با حیواناتی که می توانند 

بالقوه باعث انتقال بیماری شوند.
- جداسازی فرد مبتال از سایر افراد

- رعایت بهداشــت دســت شســت و شو و 
ضدعفونی کردن آن ها.

- استفاده از وسایل حفاظت شخصی در تماس 
با بیماران مشکوک 

- چندین واکسن برای پیشگیری از آبله وجود 
دارد که در برابر آبله میمونی نیز محافظت ایجاد 
می کند. جدیدترین واکسن MVA-BN نام دارد 

که به طور گسترده در دسترس عموم نیست.
- افرادی که در گذشته در برابر آبله واکسینه 
شده اند در برابر آبله میمونی نیز حفاظت دارند.  
در صورتی که فکر می کنید عالئمی دارید یا در 
تماس نزدیک با فرد مبتال به آبله میمونی بوده 
اید برای مشاوره،آزمایش و مراقب های پزشکی 
با مراکز مرتبط تماس بگیرید ، خود رو ایزوله 
کرده و از تمــاس نزدیک با افراد دیگر پرهیز 

کنید و به طور مرتب دست ها را تمیز کنید.

مزوتراپــی مــو روشــی 
غیرتهاجمــی و درمانــی 
است که به صورت تزریق 
ســرپایی  و  زیرپوســتی 
توســط پزشــک زیبایی 

صورت می گیرد.
مزوتراپی روشــی ایمن و 

بدون درد در بین درمان های زیبایی است.
در ایــن روش ویتامیــن ها، مــواد معدنی و 
آمینواســیدهای مورد نیاز رشد و تقویت مو به 
کف سر تزریق می شــود، این روش به آسانی 
موجب تقویت فولیکول های مو می شــود. در 
دنیای امروز موهای شما در معرض آلودگی ها 
و اســترس های گوناگونی ناشــی از آب ،هوا و 
محیط زندگی است این شرایط باعث تغییرات 
در بدن به ویژه موهای شما می شود، مزوتراپی 
با تامین مواد مورد نیاز موهای شما باعث بهبود 
این شرایط می شود. مزوتراپی به صورت تزریق 
مستقیم ویتامین ها، مواد معدنی )کلسیم،ید،منگ
نز،مس،روی،سلنیوم،آهن،پتاسیم(، مواد مرتبط 
با الیه کراتین پوست و آمینواسیدها به کف سر 
می باشــد.  اولین اشاره به انجام مزوتراپی مو به 
قرن ۱۲ میالدی برمی گردد که توسط پزشکی 
در پادشــاهی فرانسه بوده است. در سال۱۹۵۲ 
پزشک فرانسوی دیگری اولین بار مزوتراپی به 
روش امروز را انجام داد ودر ســال۱۹۷۶ روش 
درمانی ابداعی مزوتراپی را به نام خود ثبت کرد.

موارد مورد نیاز تزریق مزوتراپی:
- ریزش بیش از حد مو

- سبوره کف سرهمراه با شکستگی غدد چربی
- شوره سر

- خشکی کف سر
- افزایش خردشدگی و شکستگی تارهای مو

- کاهش حجم منطقه ای موی سر
- بهبود نتایج کاشت مو بالفاصله بعد از کاشت 

و مدتی پس از کاشت
اثرات و نتایج مزوتراپی مو و کف سر:

- قطع پیشرونده موی سر
- شروع به رشدموها

- کاهش فعالیت غدد چربی 
- افزایش خون و اکسیژن رسانی کف سر

- کاهش شوره سر
- افزایش ضخامت،نرمی و براقی موها

را می توان نام برد.
آمادگی برای مزوتراپی :

- شــب قبل یا قبل از مراجعــه به کلینیک 
موهای خود را بشویید

- از چند روز قبــل از مراجعه داروهای رقیق 
کننده خون مانند آسپیرین و ضدالتهاب مانند 

اییوپروفین استفاده نکنید
- از مواد مراقبتی و حالت دهنده موها حداقل 
از ۲۴ ســاعت قبل تا ۲۴ ساعت بعداز درمان 

استفاده نکنید
مراقبت های پس از مزوتراپی:

- تا ۲۴ ســاعت پــس از جلســه درمانی از 
ماینوکسیدیل، داروهای تقویتی ، مواد آرایشی 

و حالت دهنده استفاده نکنید.
- از روز ســوم به حمام رفته و ترجیحا از آب 

گرم استفاده نکنید.
- تا دو روز بعد از درمان ورزش نکنید )تعریق 

باعث خروج محلولو مزو می شود(.
- آب و نایعات فراوان بنوشید.

- تا ۷روز بعد به سونا و استخر نروید.
- تا زمان بهبود زخم ها محل تزریق را ماساژ 

ندهید.
نتایج مزوتراپی:

-  در ۹۰درصد موارد مراجعان پس از۴جلسه 
درمانی ، ریزش مو متوقف می شود.

- پس از ۳ جلسه شاهد کاهش ترشح چربی 
اضافه در پوست سر هستیم.

- پس از۳ ماه شــاهد رویــش موهای جدید 
خواهیم بود.

تعداد جلسات مزوتراپی:
این امر بســته به نازکی تار موهــای هر فرد 
متفاوت است و می تواند بین ۴ تا ۸جلسه باشد. 
در نهایت پزشک  بسته به وضعیت مو و کف سر 
هر شخص تعداد جلسات و فواصل زمانی بین 
این جلسات را تعیین می کند و به عنوان یادآور 
تزریقات هر ۲-۳ سال یکبار باید مجدد تکرار 
شوند. در پایان، مزوتراپی یک روش کامل برای 
بهبود شرایط مو و به دست آوردن ظاهری سالم 
برای موهای شما می باشد و مشکالت مربوط به 

مو بسیاری از افراد را حل کرده است.
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خبر به صفر رســیدن مرگ ناشی از کرونا 
۱۲ خردادماه بود که خوشحالی عجیبی میان 
مــردم به وجود آورد؛ حاال اما این مســاله به 
دلیل پیدایش ســویه جدید در دنیا و افزایش 
روزافزون شــمار مبتالیان در کشور دوباره در 
کمتر از یک ماه باعث کمرنگ شدن امیدها به 

روزهای بدون کرونا شده است.
از روزی کــه برای اولین بــار پس از ۸۲۱ 
روز کرونا صفر شد، همه به این امید؛ زندگی 
با کرونا را عادی دانســتیم، واکسیناسیون با 
وجــود تاکید جدی مســئوالن جدی گرفته 
نشد، بخش اعظمی از مردم هنوز برای تزریق 
واکســن کرونا مراجعه نکرده اند، سهل انگاری 
در رعایــت پروتکل های بهداشــتی و هزاران 
مورد دیگر باعث شد که ایران وارد موج هفتم 
کرونا شود و امروز دوباره کرونا رنگ وضعیت 
شهرهای کشــور را از آبی و زرد به نارنجی و 

قرمز تغییر داده است.  
به نوعی کرونا چنان برای مردم عادی شده 
بود کــه ۱۴ میلیون نفر کــه از آنها به بمب 
ساعتی یاد می شــود آن را جدی نگرفتند و 
دوباره کرونا به واســطه واکسینه نشدن این 
افــراد دوباره جان گرفت و ایــن روزها دوباره 
مرگ کرونا دو رقمی و ابتال به این ویروس در 
ایران نیز چهار رقمی شده است، در ماه خرداد 
حتی روزی برای دو رقمی شدن آمار ابتال به 
کرونا را هم شاهد بودیم اما دیگر این روزهای 
بدون مــرگ کرونایی و آمار پایین ابتال تکرار 
نخواهد شــد مرگ اینکه مــردم آن را جدی 

بگیرند.
اکنون ۱۴ میلیون نفر حتی یک دز واکسن 
را تزریق نکرده اند، حدود هفت میلیون نفر دز 
دوم و ۲۹ میلیون نفر دیگر دز ســوم را هنوز 
تزریــق نکرده اند، این آمارهــا به عنوان بمب 

ساعتی تلقی می شود
مهمترین مســاله ای که این روزها از سوی 
مسئوالن برای کاهش آمار ابتال و مرگ ناشی 
از کرونا تاکید می شــود مساله واکسیناسیون 
سراســری اســت، زیر اکنون ۱۴ میلیون نفر 
حتی یک دز واکسن را تزریق نکرده اند، حدود 
هفت میلیون نفــر دز دوم و ۲۹ میلیون نفر 
دز ســوم را هنوز تزریق نکرده اند، این آمارها 
به عنوان بمب ســاعتی تلقی می شود که هر 
لحظه امکان انفجار آن وجود دارد. این روزها 
شاید انفجاری خفیفی از این بمب ها را شاهد 
هســتیم و نباید بگذاریم شعله آن شعله ورتر 
شــود چون ممکن است جان همه را به خطر 

بیندازد.
شعله ای که امروز به واسطه واکسینه نشدن 
افراد در ویروس کرونا روشن شده است، شاید 
تا ماه ها شعله ور باشد اما باید این مساله را به 
گونه ای مدیریت کنیم که دیگر شاهد افزایش 
آمار کرونا در بخش مرگ یا بستری نباشیم، 
هرچه که این آمار روند افزایشی داشته باشد، 
گریبان همه ما را می گیرد و دیگر به روزهای 
خــوش بدون کرونا هم نخواهیم رســید و یا 
شــاید اگر برنامه ای برای آن داشــته باشیم، 
مدت ها و ممکن اســت ســال ها دوباره طول 

بکشد که زندگی پساکرونایی را شاهد باشیم.

وارد موج هفتم شدیم
این خبری بود که شاید هیچ وقت دوست 
نداشتیم بشنویم، اما این روزها خبرها از ورود 
ایران به موج هفتم به گوش می رسد، موجی 
که شاید شــدیدتر از دلتا نباشد و مرگ های 
چهار رقمی را به همراه نداشته باشد اما ممکن 
اســت مرگ را به سه رقمی هم برساند، دلیل 

اصلی این موضوع ورود زیر شاخه جدیدی از 
واریانت امیکرون به نام BA.5  اســت که در 

ایران هم شناسایی شده است.
اما همه چیز به ما بســتگی دارد اگر تعداد 
افــرادی که هنوز برای تزریق واکســن کرونا 
مراجعه نکرده اند واکســینه شوند و مردم در 
رعایت پروتکل های بهداشــتی و اســتفاده از 
ماسک اقدام کنند دیگر شاهد افزایش تعداد 
شهرهای قرمز و نارنجی در کشور هم نخواهیم 
شــد؛ تا امروز، ۱۵ شهر در وضعیت قرمز، ۳۵ 
شهر نارنجی، ۲۰۸ شهر زرد و ۱۹۰ شهر زرد 
کرونایی قرار دارد که ممکن است آمارها روز 
به روز افزایشی شود و شهرهای قرمز و نارنجی 

هم روند صعودی داشته باشد.
مرکز مدیریت بیماری هــای واگیر وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی نیز اعالم 
کرده اســت که موارد بستری بیماران مبتال 
بــه کرونا افزایش یافته اســت به گونه ای که 
در هفته سوم تیرماه ۱۴۰۱ موارد بستری به 
۱۴۷۱ مورد رسیده است که این رقم در هفته 

قبل از آن ۵۹۱ مورد ثبت شده است.
این آمارها جای نگرانی دارد چون زمانی که 
موج هفتم کرونا شــروع شده است و هنوز به 
فصل پاییز و زمستان که موجی از آنفلوانزا را 
هم در کشور شاهد خواهیم بود، وارد نشده ایم 
ممکن است مرگ ها روند افزایشی داشته باشد 
و حتی آمار بستری ها هم با روند صعودی که 
پیش می گیرد تا پنج رقمی هم برود و دوباره 

روزهای سیاه کرونا را شاهد باشیم.
عباس شیراوژن سخنگوی ستاد ملی مقابله 
با کرونا نیز معتقد اســت: با توجه به افزایش 
موارد ابتالء، بستری ها، سرپایی ها و شهرهای 
قرمز و نارنجی، اســتفاده از ماســک در همه 
فضاها چه باز و چه ســر پوشیده در شهرهای 

قرمز و نارنجی ضروری است.

مردم در موج هفتم کرونا 
ما را یاری کنند

بهرام عین اللهی وزیر بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی با بیان اینکه کشور می گوید: 
ایران وارد موج هفتم کرونا شده است، بنابراین 
مردم با مراجعه به مراکز واکسیناســیون به 
مــا کمک می کنند تا بتوانیــم موج هفتم  را 
با مدیریت مناسب کنترل کنیم، البته تعداد 
واکسن های روزانه تزریق شده کرونا باالست و 

جای نگرانی نیست.
وزیر بهداشت تصریح کرد: اکنون همه مراکز 
درمانی کشور به صورت آماده باش برای مقابله 
با موج هفتم کرونا هستند از مردم می خواهیم 
با رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی از جمله 
استفاده از ماســک به خصوص در مکان های 
بســته مانند مترو، اتوبوس، قطار و هواپیما و 
حفظ فاصله گذاری اجتماعی این موج نیز به 

درستی مهار شود.
وی درباره اینکه واکسیناسیون ایمنی دایمی 
نمی دهد و بعد از مدتی ایمنی کاهش می یابد، 
گفت: اخیرا تغییراتی در امیکرون ایجاد شده 
و جهش با سرعت بیشتری دارد که می تواند 
بیماری زایی ایجاد کند. ما از واکسیناسیون به 
عنوان »یادآوری« نام می بریم و توصیه ما به 
مردم که خیلی به ما کمک کردند این اســت 
که افراد باالی ۱۲ ســال واکسن یادآوری را 
تزریق کنند. ما بازگشــت حجاج، بازگشایی 
مدارس، ایام محرم را داریم که ممکن اســت 

ویروس را منتقل کنند و افزایش دهند.
وزیر بهداشــت تصریح کــرد: امیدواریم با 
اســتقبال مردم از واکســن تعداد تلفات دو 
رقمی باقی بماند، زیر اکنون آمار تلفات کرونا 
افزایشی اســت بدلیل اینکه آمار مراجعان و 
بســتری ها  روند صعــودی دارد و معتقدیم 
هر وقت مراجعان کاهشــی باشد فوتی ها هم 
کاهش می یابد اما در حال حاضر آمار مراجعان 

کاهشی نیست.
 

سیر صعودی مبتالیان به کرونا 
تا یک ماه آینده

علیرضا زالی فرمانده ســتاد مقابله با کرونا 
در کالنشــهر تهران نیز اعالم کرده است که 
آمار مبتالیان به ویروس کرونا در تهران روند 
افزایشــی دارد و طبق بررسی های انجام شده 
به نظر می رسد سیر مبتالیان به امیکرون در 
تهران افزایشی اســت و تا یک ماه آینده این 

سیر صعودی خواهد بود.
زالی اظهار داشــت: به دلیل اینکه ســهم 
تســت های کرونا نه تنها در تهران بلکه سایر 
شهرها کم شده، ممکن است با کاهش کاذب 
بیماری مواجه شــویم بنابراین بهترین مدل 
توجه به عالئم است و هر کسی با بدن درد و 
گلودرد به مراکز درمانی مراجعه کند، برای ما 

عنوان کرونا دارد.
وی دربــاره مرگ آفرینی این ســویه و با 
اعالم آمادگی کامل بیمارستان ها مانند مراکز 
واکسیناســیون افزود: هنوز آمار مشخصی در 
دنیا نســبت به میزان بیماری زایی این سویه 
از ویروس همچنین مرگ و میر ناشــی از آن 
در دســت نیســت و در این زمینه به اجماع 
نرســیده اند اما باید جانب احتیاط را در نظر 

گرفت و این سویه را مانند آنفلوآنزا ندانیم.
فرمانده ســتاد مقابله با کرونا استان تهران 
با اشاره به بازگشــت حجاج گفت: باتوجه به 
بازگشــت حجاج و زائران از عراق و سفرهای 
بین شهری باید تمهیدات الزم اندیشیده شود. 
دو هفته استمرار بیماران سرپایی نشان از ورود 
به پیک جدید است و برخی افراد هم ممکن 
اســت حتی با توجه به زدن واکســن باز هم 
کرونا بگیرند. باید بدانیم واکسن ایمنی کامل 

ایجاد نمی کند اما در کاهش مرگ و میر بسیار 
اثربخش است.

دالیل افزایش کرونا در ایران
 علیرضا ناجــی رئیس مرکــز تحقیقات 
ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشــتی نیز گفت: پس از یــک دوره آرام در 
خرداد، اکنون شواهد حاکی از افزایش میزان 
موارد مثبت روزانه و همین طور بســتری در 
کشــور است. به وجود آمدن این شرایط چند 

دلیل می تواند داشته باشد.
وی در تشــریح دالیل افزایــش آمار کرونا 
اظهار داشــت: نخســتین دلیل آن، ورود زیر 
شــاخه جدیدی از واریانت اُمیکــرون به نام 
BA.5 اســت که در ایران هم شناسایی شده 
است. یکی از خصوصیات آن این است که هم 
نسبت به BA.1  و BA.2 ایمن گریزتر است و 

هم میزان انتقال آن باالتر است.
وی تصریح کرد: عادی انگاری و تصور اینکه 
کرونا تمام شده، دومین دلیل افزایش آمار این 
روزهای کرونا است. بســیاری از مردم دیگر 
ماســک نمی زنند و رعایت نمی کنند. اکنون 
ماســک زدن در ایران طبق آخرین آمارهای 
منتشر شــده از ســوی معاونت بهداشت به 

۴۰درصد کاهش یافته است.
ناجی تاکید کرد: مردم تلقی می کنند که 
دیگر کرونا تمام شده و ماسک ها را باید بردارند 
اما تاکید ســتاد ملی مقابله بــا کرونا بر زدن 
ماسک در فضای بسته است، باید در فضاهای 
بســته و حتی فضای بازی که تراکم جمعیت 
اســت و امکان رعایت فاصله اجتماعی وجود 

ندارد، حتما از ماسک استفاده شود.
وی درباره سومین دلیل مرتبط با افزایش 
آمار کرونا اظهار داشــت: اســتقبال نشدن از 
تزریق واکســن های ُدز یادآور، دلیل سوم این 
افزایش است. در ایران حدود ۶۹ درصد ۲ دز 
و حدود ۳۴ درصد دز ســوم واکسن را تزریق 
کرده انــد. باید بدانیم که دز ســوم و دزهای 
یــادآور چقدر در جلوگیــری از بیماری های 
شــدید و بستری شدن و مرگ و میر در برابر 
همین زیر شاخه های جدید امیکرون می تواند 

موثر باشد.
رنگ آرامشی که پس از ۸۲۱ روز به ایران 
بازگشــت دوباره در حال تغییر کردن است، 
عوامل انســانی به عنوان مهمترین موضوعی 
اســت که می تواند کشــور را از این شرایط 
نامطلــوب نجات دهد و ما می توانیم با تزریق 
به موقع واکسن کرونا برای افرادی که تاکنون 
واکســینه نشده اند و تزریق دز یادآورو رعایت 
همه پروتکل های بهداشتی ایران را از روزهای 
سیاه با مرگ های چهار رقمی و باالتر و حتی 
ابتالی باالی افراد به این ویروس نجات دهیم.

به گزارش ایرنا، بنا بر اعالم وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی با جان باختن ۲۹ 
بیمار مبتال به کرونا تا روز پنجشنبه، مجموع 
جان باختگان این بیماری به ۱۴۱ هزار و ۵۹۳ 

نفر رسید.
براساس معیارهای قطعی تشخیصی تا روز 
گذشته )پنجشنبه( ۷۹۱۵ بیمار جدید مبتال 
به کووید ۱۹ در کشــور شناســایی و ۱۱۹۸ 
نفر از آنها بستری شــدند و مجموع بیماران 
کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۳۰۴ هزار 

و ۵۵۰ نفر رسید.
در حال حاضر ۱۵ شهرســتان در وضعیت 
قرمز، ۳۵ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۲۰۸ 
شهرستان در وضعیت زرد و ۱۹۰ شهرستان 

در وضعیت آبی قرار دارند./ ایرنا

دکترداریوش عزیزیدکتر دالرام سفیدی

رییس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال 
بین انســان و حیوان وزارت بهداشت با اشاره 
به افزایش تعداد مبتالیان و جانباختگان تب 
کریمه کنگو در کشــور، مجددا نسبت به ذبح 
بهداشتی دام و پخت کامل گوشت دام جهت 
مصرف تاکید کــرد. دکتر بهــزاد امیری در 
گفت  وگو با ایسنا، درباره آخرین آمار ابتال به تب 
کریمه کنگو در کشور، گفت: از ابتدای امسال تا 
۲۹ تیرماه، ۵۷ نفر به این بیماری مبتال شدند 

که ۵ نفر از آنها جان خود را از دست دادند.

رئیس جامعه پزشــکان داخلی ایران گفت: 
شــیوع آبله میمون عالوه بر آمریکا، اروپا و 
آفریقا، در برخی از کشــورهای آسیایی نیز 
مشاهده شــده، به همین خاطر به همکاران 
و مسئوالن هشــدارهای الزم را می دهیم تا 
نســبت به گســترش احتمالی این بیماری 

غافلگیر نشوند و امکانات الزم را مهیا کنند.
ایرج خســرونیا از انجمن جامعه متخصصان 
داخلی، افزود: به دلیل شیوع آبله میمون که 
شــاید مجدد عده ای از هموطنان را تهدید 
به مرگ کند، باید نســبت به تأمین واکسن 
مناسب و دارو گوشــزد کرد، چون با وجود 
ویروس کرونا و احتمال شــیوع بیماری آبله 
میمــون، این احتمال بــرای به وجود آمدن 

ویروس با سوش جدیدتر مطرح است.

خبر

خبر



چهار گوشه ایران ذوب آهن

نشست مشترک مسئوالن ذوب آهن 
اصفهان و مجتمع فوالد مبارکه 

اجرا ی ۲۰۲کیلومتر کریدور 
بزرگراهی درآذربایجان غربی

تبریز یر یت چندگانه بر مد قفل سنگین 
مدیریت های چند گانه در تبریز مانع از اجرای موفق پروژهای بزرگ می شود

قطب تولید کشور 

سرپرســت وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی 
گفت: یکی ازاتفاقات اشتباه در سال های گذشته 
این بود که جمعیت روستایی کم و روستا از قطب 
تولید کشور خارج شد در صورتی که روستاها باید 

همچنان موتور و قطب تولید کشور باقی بمانند.
محمد زاهدی وفا روز گذشته در جریان سفر 
هیات دولت به اســتان مرکزی؛ در شورای اداری 
شهرســتان فراهان اظهــار کرد: فراهــان یادآور 
شخصیت هایی است که در سطح ملی و جهانی 
برای ما افتخار آفرین هستند، ما تاریخ پرمفاخری 
داریم اما باید تالش کرد بسترهای الزم برای تکرار 
این شخصیت ها را به وجودآورد. وی افزود: وارث 
حجم عظیمی از پــروژه های نیمه تمام از دولت 
های گذشته هســتیم و تالش بر این است که با 
توجه به شرایط بودجه ای و اقتصادی کشور این 
طرح هــا را با اولویت تکمیل کنیم. سرپرســت 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: 
باید دسته بندی مناســبی در خصوص پروژه ها 
انجام شــود چراکه برخی از پروژه ها را می توان با 

کمک نهادهای مردمی و خیرین و ... و بخشی را 
با مشارکت بین بخش خصوصی و دولتی تکمیل 
کرد و همچنین بخشی از پروژه ها صرفا باید توسط 
بخش دولتی تکمیل شود. زاهدی وفا با بیان اینکه 
کشور با شرایط جدیدی از نظر جغرافیایی در حوزه 
خشکسالی مواجه است، ادامه داد: تامین آب و نوع 
آب در اولویت دولت قرار دارد،  مجبور شدیم برای 
برخی استان ها از خلیج فارس انتقال آب داشته 
باشــیم. وی بیان کرد: در مدیریت مصرف آب و 
مدیریت تولید و توزیع آب باید طرح های جدید 
دنبال شود، شاید روش هایی که در گذشته فکر 
می کردیم که می توان از منابع آبی استفاده کرد، 
دیگر قابل استفاده نباشد. سرپرست وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تولید برق متناسب 
با مصرف برق در کشور پیش نرفته گفت: در حال 
حاضر اولویت برای مصارف خانگی است، گاهی  
اوقات در برخی شــهرک های صنعتی مجبور به 
قطعی برق هستیم، ولی تولید برق به میران کافی 
در دســتور کار دولت قرار دارد. زاهدی وفا تامین 

آب و برق و راه، راه آهن و شــبکه مخابرات کشور 
را یکی از اولویت های کشور در حوزه زیرساختی 
دانست و گفت: امیدواریم در این حوزه ها در یک 
بازه زمانی مناسب در سطح کالن کشور اقدامات 
مناســب را انجام داد و مشکالت را رفع کرد. وی 
با اشــاره به وضعیت خشکسالی خاطرنشان کرد: 
بارش حوزه زاینده رود امسال به نصف هم نرسید 
و این نشان می دهد که وضع آب در برخی استان 
ها از استان مرکزی نامناسب تر است. سرپرست 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: این 
شهرستان تمرکزی بر بخش کشــاورزی دارد و 
جمعیت روستایی آن ۵۶ درصد و جمعیت شهری 
۴۴ درصد است، یکی از اتفاقات اشتباه در سال های 
گذشته این بود که جمعیت روستایی کم و روستا 
از قطب تولید کشــور خارج شــدند در صورتی 
که  روســتاها باید همچنان موتور و قطب تولید 
کشور باقی بمانند لذا باید به بخش کشاورزی توجه 
ویژه شود البته مکانیزه شدن بخش کشاورزی نیز 
باید مورد توجه باشد تا بتوان متوسط برداشت از 

زمین، آب و انرژی در بخش کشاورزی را به حداکثر 
رســاند. زاهدی وفا تاکید کرد: با صنایع در سطح 
کشور صحبت شــده که در صورت امکان شبکه 
هایی برای پایین دست صنایع بزرگ پیشران ایجاد 
کرد تا این صنایع کوچک در شهرک های صنتی 
رشد خوبی داشته باشــند و ظرفیت های خالی 
بخش صنعت بتواند در ارتباط با صنایع کالن هم 
افزایی داشته باشد. در زیر مجموعه وزارت تعاون 
و کار و رفاه اجتماعی این مهم در دستور کار قرار 
گرفته تا بتوان مجموعه ای از صنایع خرد و کوچک 
را در ارتباط با صنایع بزرگ کشور تشکیل داد تا 

بتوانند موثر و مفید باشند.

زاهدی وفا :روستاها باید موتور و قطب تولید کشور باقی بمانند

ادامه عملیات جست وجوی 
مفقودان معدن اُرزوئیه 

مدیرعامل هالل احمر استان کرمان از ادامه 
عملیات جست و جوی تیم امداد و نجات برای 
۲ فرد مفقود حادثــه ریزش معدن کروم در 
شهرستان اُرزوییه طی دومین روز حادثه خبر 
داد و گفت :از یک شرکت معدنی در سیرجان 
سه بیل مکانیکی سنگین به منطقه اعزام و به 

تیم آوربرداری اضافه شدند.
رضا فالح روز جمعه در گفت و گو با ایرنا 
افزود: به دلیل ریزش کوه و نیاز به ماشــین 
آالت ســنگین، عملیــات جســت و جوی 
مفقودان طی شب گذشــته متوقف شد اما 
با اعزام سه دستگاه بیل مکانیکی سنگین از 
شــرکتی معدنی در سیرجان کار آواربرداری 

مجدد آغاز شده است.
وی بیان کرد: مسیر صعب العبور )سخت 
گذر( و کوهســتانی به همراه ریزش سنگ 
کار عملیــات نیروهای امدادی را ســخت و 

پرمخاطره کرده است.

فعالیت ۲۷ نیروی امداد
مدیرعامــل جمعیت هالل احمر اســتان 
کرمان اظهارداشــت: هم اکنــون ۲۷ نفر از 
نیروهای امداد و نجات شــامل ۶ تیم امداد و 
نجات، سه تیم جست و جو در آوار، یک تیم 

آنست) سگ های زنده یاب(، یک تیم واکنش 
سریع و یک تیم پشــتیبان در محل حادثه 
حضور دارند و مســئوالن شهرستان نیز به 
همراه همه ظرفیت هایشان برای امداد رسانی 

بسیج شده اند.
وی ادامــه داد: نیروهای هالل احمر مرکز 
استان، شهرستان ارزودیه به همراه یک تیم 
اعزامی از شهرســتان بافت جســت و جوی 
مفقودان حادثه معدن کروم را انجام می دهند.

بعدازظهر پنجشنبه دیواره کوه معدن روباز 
کرومیت چیل آباد واقع در شهرستان ارزوئیه 
حین انجام برداشــت از معــدن، ریزش کرد 
و این حادثه موجب زیر آوار ماندن ســه نفر 
شــد که یک نفر از آنان توسط عوامل هالل 
احمر نجات یافت و جست و جو برای یافتن ۲ 

مفقود دیگر این حادثه ادامه دارد.
ارزوئیه در فاصله ۲۷۱ کیلومتری جنوب 

غربی مرکز استان کرمان قرار دارد.

در راســتای تعامل و هم افزایی بیشــتر بین 
دو فوالدســاز بزرگ کشور )ذوب آهن اصفهان و 
مجتمع فوالد مبارکه(،سومین نشست هم اندیشی 
در دوره مدیریت جدیــد ذوب  آهن اصفهان،به 
میزبانی فوالد مبارکه،سه شنبه بیست و هشتم 
تیرمــاه با حضور مهندس ایــرج رخصتی،دکتر 
محمدیاســر طیب نیا و جمعی از مسئولین این 
شــرکت ها برگزار شــد. مهندس ایرج رخصتی 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در این نشست گفت 
: هر یک از بخش های کشــور برای پیشرفت و  
آبادانی ایران اسالمی رسالتی دارند و تولید، وظیفه 
کلیدی و اصلــی صنایع فوالدی به عنوان بخش 
پیشران اقتصاد کشور است. وی افزود : ذوب آهن 
اصفهان با دانش نیروی انسانی و تجربه بیش از نیم 
قرنی و همچنین برخورداری از زیرســاخت های 
موثر در بخش های  گوناگون در کنار گســترش 
سبد محصوالتش،تولیدات با ارزش افزوده باال را 
به عنوان یک اســتراتژی کلیدی در دوره جدید 
در دســتور کار قرار داده اســت. مدیرعامل ذوب 
آهن اصفهان خاطر نشــان کرد : این شــرکت 
به عنــوان اولین تولید کننده فــوالد در ایران و 
مجتمــع فوالد مبارکه نیز به عنــوان بزرگترین 
تولید  کننده فوالدی کشــور می توانند از طریق 
تعامالت در بخش های مختلف،روز به روز زمینه 
توســعه بیشتر کشور و به ویژه حمایت از جامعه 
پیرامــون را رقم بزنند. دکتر طیب نیا مدیرعامل 
مجتمع فــوالد مبارکه نیز در این نشســت به 
وضعیت تولید فوالد در ایران و جهان پرداخت و 
گفت : چالش های پیش روی  تولید فوالد ،فراتر 
از جنــگ اوکراین و حتی شــیوع ویروس کرونا 
است،گرچه این دو متغیر نیز در روند تولید فوالد 
جهان تاثیرگذاری بسیاری داشته اند. وی اضافه 
کرد : هماهنگی بیشتر بین مجتمع فوالد مبارکه 
و ذوب آهن اصفهان یک ضرورت اجتناب ناپذیر 
است و سبب می شــود این دو فوالدساز بزرگ 
کشــور برای مقابله با محدودیت های پیش رو و 
همچنین بهره گیری بیشتر از فرصت هایی که 
برای صنعت فوالد کشور وجود دارد، برنامه ریزی 
جامع تری داشته باشند وحمایت مسئولین را برای 
ارتقاء تولید که رشد و شکوفایی بیشتر کشور را 
در بخش های گوناگون در پی دارد،جلب نموده 
 و افتخارات بیشــتری را برای کشور ثبت کنند.

این مقام مســئول تصریح کرد : طرح ها و پروژه 
های بسیاری از ماههای گذشته برای همکاری بین 
مجتمع فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان تعریف 
شده است که برنامه ریزی برای رشد و پیشبرد آنها 

به طور جدی در دستور کار قرار دارد.

 طرحی نو برای ارتقاء 
صادرات سنگ ایران

نشســت مقدماتی مدیریت اجرایی فروش 
و بازاریابــی صنعت ســنگ در اتاق بازرگانی 
اصفهان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی 
اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست دبیرکل 
اتاق بازرگانــی اصفهان با بیان اینکه معدن و 
محصوالت معدنی از مزایای رقابتی اســتان 
اصفهان است افزود: پرداختن به مزایای رقابتی 
در توســعه اقتصادی اســتان اولویت نخست 

نهادهای اقتصادی مانند اتاق بازرگانی است. 
بهنام ابراهیمی تمرکز بر کشورهای هدف 
صادراتی را یکی از اولویت های مهم دوره نهم 
اتاق بازرگانی اصفهان دانست و افزود: بر این 
اساس میزهای تجاری با کشورهای مختلف و 

شتابدهنده تجارت بردار تشکیل شد.
وی ابــراز امیــدواری کــرد بــا همکاری 
کمیسیون معادن و شتابدهنده تجارت بردار 
بتــوان تیم های مدیریت صــادرات در حوزه 
سنگ را به منظور دستیابی به  جایگاه واقعی 
صنعت ســنگ اســتان اصفهــان در جهان، 
پــرورش داد. حســام الدین فرهادی نســب 
مشاور کمیسیون معادن نیز هدف از برگزاری 
این نشست را توسعه صادرات صنعت سنگ 
ایران و معرفــی آن به بازارهای جهانی کمتر 
کار شــده و پرورش چندین بازرگان مستعد 
جوان برای اهداف عالــی این صنعت عنوان 
کــرد و افــزود: وجود این جوانان مشــتاق و 
پرانگیزه تاثیرات مثبتی در آینده این صنعت 
خواهد داشت.  وی افزود: برگزاری این سلسله 
نشست ها از برنامه های اتاق های بازرگانی بوده  
اما انتظار می رود ، درقبال ایجاد این بســتر، 
شاهد کمک شرکت کنندگان دوره به اقتصاد 
کشور، ارزآوری، صادرات ، ایجاد ارزش افزوده 
باال و پرهیز از رقابت منفی باشیم. همچنین 
سیامک حاج سیدجوادی پژوهشگر و تحلیلگر 
ارشد بین المللی تولید و بازرگانی صنعت سنگ 
ســاختمانی در این نشست هدف از برگزاری 
این دوره را ارایه اصول زنجیره تامین و صادرات 
صنعت ســنگ از قبیل اکتشــاف، استخراج، 
فراوری، ابزارزنی، معماری، بسته بندی، احصاء 
آمارهای جهانی بر مبنای طبقه بندی سنگ ها، 
ســبک ها و روش های مارکتینگ عنوان کرد.  
وی با بیان اینکه شرکت کنندگان این دوره در 
گروه های مختلف تقسیم بندی می شوند افزود: 
در این دوره ۱۲ جلسه کارگاهی تشکیل شده 
و در پایان هر گروه بــه ارایه گزارش تحقیق 

خود درباره کشورهای منتخب می پردازند. 

مدیر کل راه و شهرســازی آذربایجان غربی 
گفت: امسال پروژه های ساخت و توسعه ۲٠۲ 
کیلومتر کریدور بزرگراهی و راه اصلی به ارزش 

۱۷ هزار میلیارد ریال اجرا می شود.
سیدمحسن حمزه لو در گفتگو با  مهر اظهار 
کرد: احــداث ۱٠٨ کیلومتر کریدور بزرگراهی 
و ٩۴ کیلومتر راه اصلی چشــم انداز ساخت و 
توسعه راه های آذربایجان غربی در ۱۴٠۱ تعیین 
شده اســت. وی ادامه داد: در حال حاضر ۳۶ 
کارگاه راهسازی در آذربایجان غربی فعال است 
و این امر نشان از اهتمام این اداره کل در توسعه 
راه های ارتباطی آذربایجان غربی است. مدیر کل 
راه و شهرســازی آذربایجان غربی یادآور شد: 
ارتقای کیفیت جاده های منطقه زیرساخت الزم 
جهت توسعه و اجرای طرح های سرمایه گذاری 
را فراهم می کند و برای دستیابی به اقتصادی 
فعــال و اشــتغال آفرینی باید روند ســاخت 
محورهای مواصالتی اســتان ســرعت بگیرد. 
حمزه لو بیان کرد: همچنین در تکمیل زنجیره 
توسعه راه های آذربایجان غربی در روزهای آینده 
بزرگراه بین المللی ارومیه- سرو با ۵ هزار میلیارد 
ریال اعتبار به بهره برداری می رسد. مدیرکل راه 
و شهرسازی آذربایجان غربی اضافه کرد: عملیات 
بهســازی و چهار خطه کردن ۷.۵ کیلومتر از 
محور پیرانشــهر- سردشت با یک هزار و ۴۴٠ 
میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده اجرا می شود 
که امسال ۴ کیلومتر از این مسیر به بهره برداری 
می رسد. حمزه لو در بازدید از محور پیرانشهر - 
سردشت به همراه فرماندار شهرستان پیرانشهر 
اظهار کرد: امسال برای ۴ کیلومتر ٨٠٠ میلیارد 
ریال اعتبار پیش بینی شــده اســت. مدیرکل 
راه و شهرســازی آذربایجان غربی گفت: ایجاد 
کریدوری مطمئن به موازات نوار مرزی ایران و 
عراق جهت توسعه تبادالت مرزی دارای اهمیت 
ویژه ای است. حمزه لو بیان کرد: افزایش ظرفیت 
ترافیکی محور و تسهیل حمل ونقل محصوالت 
تولیــدی، خدماتی و کشــاورزی از مهمترین 

اهداف توسعه این مسیر ارتباطی است.

 پلمب و پر کردن چاه های 
غیرمجاز در استان قم

اســتانداری  امورعمرانی  معاون هماهنگی 
قم گفت: شــرکت آب منطقه ای استان قم با 
همکاری سایر دستگاه های مسئول می بایست 
نسبت به پلمب و پر کردن چاه های غیرمجاز 
در استان قم اقدام کنند. ابراهیم معتمدی عصر 
پنجشنبه در بیست و پنجمین جلسه شورای 
حفاظت از منابع آب استان قم و نهمین جلسه 
کمیته استانی سازگاری با کم آبی اظهار داشت: 
استفاده از پساب می بایســت طبق ضوابط و 
قانونمند باشد و سازمان جهاد کشاورزی استان 
قم باید لیستی از چاه های مجاز به استفاده از 
پساب را به آب منطقه ای ارسال کند. وی ابراز 
داشت: افرادی که به صورت غیر قانونی از پساب 
استفاده می کنند می بایست شناسایی شده و با 
آنها برخورد قانونی الزم صورت گیرد. معتمدی 
افزود: صرفه جویی در مصرف انرژی در استان 
قم ضرورت دارد و در این راستا شرکت توزیع 
برق اســتان با همکاری جهاد کشاورزی قم با 
تغییر منصوبات چاه ها طبق مجوزهای صادره از 
طرف آب منطقه ای، نسبت به صرفه جویی برق 

در بخش کشاورزی اقدام کنند.
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افقي :
 ۱- حزب هیتلر- گوشــت به ســیخ کشــیده شده- 
نتیجه و محصول۲- فلز ســرخ- نوعی انرژی- سایبان 
چشــم- چهره۳- زندگی اجتماعی در جهت رشــد و 
ترقی- بی کســی- تعجب زنانه۴- یک حرف و ســه 
حرف- ترمومتر- زاییــدن۵- همگروه تیم ملی فوتبال 
ایران در جــام جهانی قطر- انواع میوه و ســبزی های 
خوراکی۶- مادر لر- فــراوان- بیمار۷- کافران- خوش 
رفتاری- از اقوام آریایی٨- ساخته شده از نقره- روستای 
تاریخی و گردشــگری نطنز٩- اراک مرکز این استان 
است- آمارگیری- دیرینگی۱٠- ســخنان بیمار تب 
دار- کمیاب- ســنگی قیمتی- ترمز چارپا۱۱- کاشف 
گردش خون- تلفن همراه۱۲- خبرگزاری ایتالیا- راه 
رفتن کودکانه- سانسور۱۳- رنگ موی فوری- تزیین 
شده- ساعت قدیمی- جنبش و حرکت۱۴- دعا به درگاه 
خدا- قطعه موسیقی برای سه نوازنده- برادر شیرازی۱۵- 

فوری- نافرمانی کردن- قصد خیرخواهانه.

۱- خســیس پس نمی دهد- خوشــحالی و ســرور- 
امانتــداران۲- اعتراض به حکم مرحله اول دادرســی- 
گدا۳- دچار گیجــی موقت- پول کاغــذی- حرف ندا 
۴- خاطر- سرشــار- تیرانداز۵- مجســمه- بهشــت- 
نازیبا۶- اندک- پیرو دین حضرت عیســی)ع(- فیلمی 
ساخته استیون اسپیلبرگ۷- بی نظیر- مدارک- نوعی 
میمون٨- گلی زیبا- احترام- رفوزه٩- هنرمند- ویژه- 

شهری در فرانسه۱٠- گیشــه بلیت فروشی- سرشار- 
پیامبر کشــتی بان۱۱- بــی گناه- الکتریکــی- دارای 
فرهنگ خرافی۱۲- آویخته شده- سرزمین- شهری در 
جنوب فرانسه با جشنواره سینمایی معروف۱۳- عزیز و 
گرامی- ظرف نوشیدن مایعات۱۴- سالم و تحیت- ترس 
و بیم- ضربه ای در کاراته۱۵- خلبان- وســایل جانبی 

تجملی.

جدول کلمات متقاطع- 26

حل جدول 25

طراح جدول: بیژن گورانی

عمودي :

یکــی از گالیه های به حق شــهروندان در 
کالنشــهر  تبریزمدیریت های نابسامان و چند 
گانه در اداره شــهرو اجرای پروژه ها بوده است 
.این گالیه درســطح مدیران ارشد هم  شنیده 
می شود، مدیرانی که به جای تمرکز در اجرای 
ماموریتهای محوله مشــغول چانه زنی و نامه 
نگاری با ادارات دیگر هســتند تا بلکه بتوانند 
پروژه های تعریف شــده را با کمترین هزینه و 

در کمترین مدت به انجام برسانند.
جلساتی که در کارگروه ها، کمیسیون های 
مختلف فرمانداری و استانداری از جمله شورای 
ترافیک برگزار می شــود بیشتر به محلی برای 
حل اختالف و اقناع سازی سازمانها با همدیگر 

برای پیشبرد پروژه های شهری است.

تفاوت تبریز و کالن شهرهای دیگر 
در مدیریت واحد شهری

حسن ســرمدی کارشــناس شهرسازی و 
مدیریت شهری می گوید:چند سال پیش صادق 
نجفی شهردار وقت تبریز به دنبال شکل گیری 
مدیریت واحد شهری در تبریز همانند شهرهای 
موفقی چون  استانبول و پاریس بود و معتقد بود 
با این شیوه مدیریتی بسیاری از اصطکاک های 
اجرایی از بین رفته و مدل توسعه ای بهتر اجرا 
خواهد شد. وی ادامه می دهد:هرچند که نبود 
مدیریت واحد شــهری عالوه بر تبریز در دیگر 
کالنشهرها هم محسوس است، اما در تبریز این 
مشکل بیشــتر از همه خود را نشان می دهد 
چرا که اوال در تبریز به قول یکی از نمایندگان 
مجلس،دســتگاه های اجرایی به شدت درگیر 
بوروکراسی اداری و اجرای دستورات محوله از 
مرکز هســتند و از طرف دیگر مدیران تبریزی 
تمایل چندانی به همگرایی و همراهی با یکدیگر 

و انجام  کار تیمی ندارند .
وی بیــان می کنــد: در تبربزاغلب مدیران 
خودسرانه و بدون در نظر گرفتن مصلحت شهر 

سعی در راضی نگه داشتن مدیران مرکز نشین 
دارنــد تا صندلی هــای مدیریتی خود را چند 

سالی بیشتر حفظ کنند.
 این کارشناس شهرسازی تاکید می کند:نبود 
مدیریت واحد  شهری در سالهای اخیر موجب 
تعلــل  و تاخیــردر اجرای پــروژه های بزرگ 
شــهری و بدبینی مردم  شــده است. تخریب 
آسفالت نو توسط دستگاه های دیگر بالفاصله 
پس از اجرا موجب نارضایتی  عمومی می شود.  
ســرمدی ادامه می دهد: در جلســات مهمی 
چون کمیسیون های عمرانی استانداری،زمان 
و انرژی زیادی برای اقناع سازی یک مدیر کل 
برای موضوعات پیش پا افتاده ای  شــده  و یا 
اختیــارات واگذاری انشــعابات به محلی برای 
گروکشی های اداری مبدل شده است.نامه های 
مابین ادارات  ماه ها بالتکلیف مانده و شهروندان 
بی خبر ازهمه جا سرگردان از تاخیر در اجرای 

پروژه ها ساعتها در شهر معطل می شوند.  
وی پیشــنهاد می کند در چنین شــرایطی 
مسئوالن ارشد استان راهکاری جز اعمال قدرت 
بیشتر و الزام مدیران به همراهی در پروژه های 
بزرگ شــهری  یا تفویض اختیارات بیشتر به 

مدیران اجرایی در پروژه های شهری ندارند چرا 
که در غیر اینصــورت دود نبود مدیریت واحد 
شهری بازهم به چشم شهروندان عادی خواهد 

رفت.

 نبود مدیریت واحد شهری 
در سیستم متمرکز 

کریم حسین زاده دلیر،رئیس اسبق شورای 
شــهر تبریز با بیان اینکه اشــکاالت جدی در 
مدیریت واحد شــهری در تبریــز وجود دارد 
میگوید: این اشکاالت موجب شده تا به واژه ای 
به نام  ناممکن بودن درمدیریت واحد شــهری 

تبریز برسیم.
 وی ادامه می دهد: شورا و شهرداری تبریز 
با یکسری مســئوالن بی مسئولیت  در ادارات  
دیگرمواجه هســتند، به عنــوان مثال میراث 
فرهنگی در تبریز ۲٠۱٨ جز طراحی یک لوگو 

هیچ کاری نکردند.
وی اضافه می کند: مدیریت واحد شــهری 
در سیستم متمرکز اصال مفهومی ندارد، وقتی 
مدیرکل اداره ای را وزیر مربوطه انتخاب می کند 

ازمدیریت واحد شهری چه می خواهیم؟

حســین زاده  ادامه مــی دهد: مثال اعضای 
شورای شهر و شــهردار در مقابل  تصمیمات 
نادرست رئیس آب و فاضالب هیچ کاری نمی 
توانند انجام دهند چرا که شهردار و شورا نفوذ 
کافی را ندارند اما اگر این شهردار توسط مردم 
انتخاب شود می تواند در مقابل رئیس فالن اداره 

بایستد و او را بازخواست کند.

 وجود چالشهای قانونی 
در مدیریت واحد شهری

شــهردار تبریزبا بیان ابنکه مدیریت واحد 
شــهری از نظــر قانونــی دارای مشــکالت و 
خالهایی است،بیان میکند: بخشی از مشکالت 
و چالش های حاکم در کالن شــهرها و از جمله 
تبریز ریشــه در مباحث قانون گــذاری دارد و 
این در حالی اســت که ظرفیت هایی زیادی از 
طرف  نهادهای قانون گذاری در پیشبرد اهداف 
مدیریت شــهری طراحی و پیش بینی  شــده 
است. یعقوب هوشیار با انتقاد از بی توجهی به 
این ظرفیت ها ادامه می دهد:  ظرفیتها  بسیار 
فراتر از آن چیزی اســت که امروز، در مدیریت 
اجرایی شــهرها اعمال می شود و بنابراین نیاز 
به همگرایی بیشتر داریم. وی تصریح می کند: 
امروز در اقتصاد شهری و مباحث سرمایه گذاری، 
با مشکالت ریز و درشت  مواجه هستیم و این 
در حالی اســت که الیحه درآمدهــای پایدار 
شــهری به عنــوان یک ظرفیــت قانونی، این 
مشکالت را مورد توجه قرار داده و راهکار آن ها 
را نیز ارائه کرده است . شهردار تبریز تاکید می 
کند: همگرایی و هم افزایی نهادهای متولی در 
اداره شــهر، می تواند ضامن شکوفایی اقتصاد 
شهری باشــد و در این صورت،  در میان مدت، 
در مباحثی نظیر خدمات شهری، آلودگی هوا، 
حمل ونقل عمومی، گردشگری  و حتی مباحث 
فرهنگی و اجتماعی، شــاهد اتفاقات مثبت در 

تبریز خواهیم بود.  

سید مرتضی احمدپور



ریزش ســاختمان »پالســکو« در سال95  
که 21 کشــته بر جای گذاشــت باعث شــد 
بحث ایمنی ســاختمان ها که همواره از سوی 
کارشناسان به صورت هشدار در رسانه ها مطرح 
می شد به مطالبه عمومی شهروندان از مسئوالن 
تبدیل شده است و می بینیم بعد از هر حادثه ای 
که برای ساختمان های فرســوده و ناایمن رخ 
می دهد فضای جامعه تا چند روز آشفته است 
و همه از دیگر می پرسند اگر من امروز آنجا بودم 
چه بالیی سرم می آمد؟ این موضوع در سال های 
اخیر هرچه توســط رسانه ها و شهروندان مهم 
قلمداد می شود ولی در مقابل گویی این موضوع 
نه برای مسئوالن شــهرداری اهمیت دارد و نه 
برای ســازنده هایی که تنها به فکر اتمام پروژه  
خود هستند. موضوع دیگری که باید در این بین 
به آن اشاره کنیم دست های پشت پرده ای است 
که باعث شده بسیاری از ساختمان های ناایمنی 
که در پایتخت و دیگر شهرهای ایران وجود دارد 
از لیست سیاه خارج شوند. مانند حادثه ای که 
برای »متروپل« در اهــواز رخ داد. پیش از آن 

حادثه شهرداری اهواز بارها به دلیل عدم توجه 
به موضوعات ایمنی به ســازنده تذکر داده بود 
ولی سازنده با استفاده از نفوذ خود در دستگاه ها 
از توقف کار جلوگیری کرد. حاال این یک مثال 
در مورد ســاختمان هایی بود کــه کارفرمایی 
خصوصی دارد. بســیاری از ساختمان هایی که 
در تهران از آنها به عنوان ساختمان های ناایمن 
یاد می شــود متعلق به نهادها و سازمان هایی 
که اجازه ایمن سازی امالک را نمی دهند مانند 
همان ساختمان »پالسکو« که متعلق به »بنیاد 

مستضعفان« است.
حال حاال با تشدید این بحث تنها چیزی که 
در این بین باید به آن توجه کرد این اســت که 
مسئوالن با عدم اجرایی کردن قوانین مربوط به 
ایمنی ساختمان ها به نوعی با جان مردم بازی 
می کنند. به این موضوع هم توجه داشته باشید 
که کاربری برخی از این ساختمان های ناایمن 
درمانی اســت و در طول روز بسیاری بیمار به 
آنجا مراجعه می کنند یا در آن بستری هستند. 
توجه داشته باشید که همواره خبرهایی در مورد 

حوادثی که در بیمارستان ها به رخ می دهد باعث 
می شود نگرانی شــهروندان از وضعیت موجود 

افزایش پیدا می کند.

لیست ساختمان های ناایمن وجود ندارد
باتوجه به اینکه هر لحظه امکان دارد ساختمانی 
در کشور به سرنوشت پالسکو و متروپل تبدیل 
بشــود ولی این موضوع با بی اهمیت جلوه دادن 
از سوی مسووالن روبه رو شده است. بعد از اینکه 
خبری در این خصوص منتشر می شود مسئوالن 
شهرداری و دیگر سازمان هایی که به نوعی با این 
موضوع ارتباط دارند راهی جز صدور تکذیبیه و 
الپوشــانی ندارند. به عنوان مثال اوایل خردادماه 
سال جاری پایگاه خبری »انصاف نیوز« اعالم کرد 
که با استفاده از اطالعات شورای شهر پنجم تهران 
توانسته منابعی از آتش نشــانی تهران به دست 
بیاورد که لیستی از ساختمان های نا ایمن تهران 
تهیه کرده بودند. مدیران شهری سابق تهران از 
شناســایی بیش از ۳۳ هزار ساختمان ناایمن و 
تهیه لیست 129 ساختمان بحرانی در پایتخت 

خبر دادند. در این گزارش که شورای شهر پنجم 
از آتش نشانی دریافت کرده بود، »پیروز حناچی«، 
شهرداری وقت پایتخت را ملزم می کرد که آن را 
در سامانه ی شفافیت منتشر کند و با مالک های 
این ســاختمان ها برابر با قانون برخورد کند اما 
شهردار وقت پایتخت به خواست برخی نهادها که 
انتشار آن را مصلحت نمی دانستند تمکین می کند 
و این وضعیــت به مدیریت بعدی تهران منتقل 
شد. حاال بعد از منتشر شدن این لیست علیرضا 
زاکانی، شهردار تهران هم واکنشی مانند شهردار 
پیشین تهران از خود نشان داد و از اساس منکر 

این لیست شد. 

3 هزار خانه ناایمن در تهران داریم
حاال بعد از گذشــت چند هفتــه از واکنش 
شــهردار تهران که لیست ساختمان های ناایمن 
تهران را واقعی نمی دانســت او روز سه شنبه در 
گفت وگویی که با خبرگزاری کار ایران داشــت 
عنوان کــرد که ۳ هزار خانه ناایمــن در تهران 
وجود دارد که شهرداری با کمک سایر نهادها و 
دستگاه ها قصد دارد این موضوع را پیگیری کند. او 
همچنین به 10 درصد این ساختمان ها اشاره کرد 
که از نظر او آنها شــرایط خاصی دارند ولی هیچ 
اطالعاتی در مورد این شرایط خاص نداده است. 
باتوجه به شرایط موجود که برخی از سازمان ها و 
نهادها اجازه ایمن سازی امالک شان را نمی  دهند 
به نظر این 10 درصد مربوط به آنها باید باشد. با 
این وجود حاال دیگر شهردار تهران هم نمی تواند 
بگوید که لیستی در مورد ساختمان های ناایمن 
تهران وجود ندارد. اینکه آیا انتشار این لیست ها 
تا چه اندازه می تواند مستند و یا غیر مستند باشد 
باید به این موضوع اشاره کنیم که ساختمان های 
ناایمن همانند »مین های خنثی نشده« می تواند 
تهران را بــا حوادث ناگوار زیــادی روبه رو کند. 
شهردار تهران با بیان اینکه در مجموعه شهرداری 
موضوع ساختمان های ناایمن را دنبال می کنیم، 
گفت: در همین راســتا از سایر دستگاه ها کمک 
خواسته ایم و جلســاتی با دادستانی برگزار شده 
اســت، اما این این موضوعی نیست که در مدت 
کوتاه جمع آوری شود. از سوی آتش نشانی تهران 
یک تحقیقی صــورت گرفت که در این تحقیق 
مشخص شــد بالغ بر ۳ هزار ســاختمان وجود 
دارد که 10 درصد از این ساختمان ها دارای یک 
ویژگی خاص هستند. در آن ساختمان هایی که 
ناظر خود شهرداری است ما خودمان درباره اش 
اقــدام می کنیــم و در خصــوص ایمن ســازی 
ساختمان هایی که ناظرانش دیگران هستند، روند 
ایمن سازی را پیگیری می کنیم که ایمن سازی به 
زودی اتفاق بیفتد. زمانی که صحبت از ایمن سازی 
ساحتمان ها و مواردی این چنین به میان می آید 
اولین سازمان متولی را شهرداری معرفی می کنند. 
ایمن سازی ساختمان ها موضوعی است که یک 
طرف و پایه اش شهرداری است و تمام این موضوع 
به این سازمان بازنمی گردد و هر دستگاهی هم 
در واقع ناظر به مجموعه خودش مسئولیت دارد.  
عالوه بر این بسیاری از مجموعه ها هم وجود دارند 
که دستگاه های دولتی و یا متعلق به نهاد خاصی 
نیســتند و ساختمان متعلق به شخص حقیقی 
اســت و مــا از طریق خود صاحــب ملک برای 

ایمن سازی اقدام می کنیم.
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کوتاه تر از گزارش 

آیا مدارس
 با شیوع کرونا تعطیل می شوند؟

حجاب 

روز گذشــته بود که احمد حاجــی زاده معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قم در پاسخ 
به ســوالی مبنی بر »چگونگی نحوه رسیدگی به 
وضعیت رعایت قانون حجاب در یکی از بزرگترین 
فروشــگاه های لوازم خانگی در قم« گفت: حجاب 
قانون اســت و در محیط های عمومی باید قانون 
رعایت شــود. به این مجموعه ها تذکر داده شده 
اســت و اگر باز هم نسبت به رعایت قانون حجاب 
دقتی نداشته باشند، دستگاه هایی که مجوز اینگونه 
مراکز را صادر می کنند باید پاسخگو باشند. با این 
حال، حمید خرمی رییــس اتاق اصناف قم نیز با 
اشاره به ضرورت توسعه طرح های حجاب محور در 
سطح قم عنوان کرد: قوانین محکمی در خصوص 

ضرورت رعایت حجاب و عفاف توسط فعاالن صنفی 
مختلف با مدیریت اتاق اصناف وضع شده و در حال 
اجرا است. حتی عده ای از فروشندگان متعهد و با 
اصالت، ورود و عرضه کاال و خدمات به مشــتریان 
بدحجــاب را نیز در محــدوده کاری خود ممنوع 
کرده اند. یکی از مصوبات مهم اتاق اصناف و اماکن 
قم این است که فروشندگان قمی چارچوب هایی 
را در زمینه حجــاب خود رعایت کنند و هم زنان 
و هم مردان نســبت به نحوه و میزان پوشش خود 
دقت داشته باشند. به عنوان مثال پوشیدن تی شرت 
نامناسب برای آقایان و مانتوهای خیلی کوتاه برای 
بانوان فروشــنده ممنوع است. خرمی تصریح کرد: 
بر اساس مصوبات با فروشندگان بدحجاب برخورد 

می شود ولی در عرصه عمل برای ممانعت از فروش 
کاال یــا ارائه خدمات به افــراد بدحجاب نمی توان 
اقدامی جز تذکر انجام داد. وی افزود: شــهروندان 
در صورت مشاهده فروشــنده بدحجاب در قم یا 
در صورت مشاهده فروش کاال به مراجعه کنندگان 
بدحجاب توسط فروشگاهی در قم، می توانند این 
مسئله را به شماره تلفن »۳۴12« گزارش دهند تا 
موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد. مهدی علی بابایی 
مسوول دبیرخانه »قرارگاه 19 دی« استان قم نیز 
عنوان کرد: بدحجابی در ایران با تالش بیش از سی 
ساله دشمن در قالب جنگ شناختی شکل گرفته، 
یعنی پله پله در حــوزه ذهنیت و باور برخی افراد 
نفوذ کرده که امروز مشــاهده می شود برخی زنان 

خود را کف خیابان عرضه می کنند. وی با بیان اینکه 
بهبود وضعیت حجاب نیازمند اقدامات ریشــه ای 
و ایجابی اســت افزود: »قرارگاه 19 دی« در حال 
انجام اقداماتی در حوزه خانواده، ســبک زندگی و 
اصالح روابط بین اعضا خانواده اســت تا بتوان رفع 
گره های ذهنی و اصالح پوشش را ابتدا از خانواده ها 
رقم زد. مسئول دبیرخانه »قرارگاه 19 دی« استان 
قم مطرح کرد: »شبکه سبک زندگی خانه سبز« با 
اهداف متعددی از جمله اصالح وضعیت حجاب و 
عفاف راه اندازی شــده است و در قالب کارگاه های 
آگاه سازی و جلسات مشــاوره فردی برای تعیین 
جایگاه پدر و مــادر در خانواده، اصالح روابط میان 
اعضا، نقش خانواده در تربیت فرزند و ... فعالیت دارد.

ممنوعیت ورود بدحجاب ها به واحدهای صنفی قم 

بیماری های واگیر وزارت بهداشت گفت: 
هنوز دستورالعملی برای تعطیلی دانشگاه ها 
و مدارس با توجه به افزایش شــیوع کرونا 
ابالغ نشــده اســت. ابراهیم قادری رییس 
اداره مراقبــت مرکز مدیریــت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر 
در ابتدای قســمت شــاخه باالرونده موج 
هفتم کرونا هســتیم و هنوز نمی دانیم که 
تا چه مقــدار این وضعیت افزایشــی ادامه 
پیــدا خواهد کرد باید تمــام تالش خود را 
با رعایت شــیوه نامه ها و تزریق دز یاد آور 
واکســن کرونا انجام دهیم تا جلوی شدت 

پیک هفتم بیماری کرونا گرفته شود. 
به گفته وی، در خصوص تعطیلی مدارس 
و دانشــگاه ها تا به این لحظه دستورالعملی 
صادر نشــده است و فعال همچین موضوعی 
مطرح نشــده اســت. تعــداد افــرادی که 
واکسیناســیون خود را تکمیل نکرده زیاد 
هســتند و باید این افراد نســبت به تلقیح 

واکسن اقدام کنند.
او افــزود: به طور دقیــق نمی توان پیش 
بینی کرد که این مــوج هفتم که زیرگروه 
امیکــرون تحت عنوان BA5 ســهمگین یا 
خفیف تر از پیک ششــم خواهــد بود و در 
این اپیدمی به دلیل بررسی موارد مختلف و 
شــرایط گوناگون پیش گویی کردن در این 

خصوص کار درستی نیست.
قــادری می گویــد: آینده پیــک هفتم 
بستگی به رعایت دســتورالعمل ها، میزان 
ســطح ایمنی بدن مردم، ایمنی گریز بودن 
این واریانت دارد و هنوز در خصوص شدت 

این پیک هفتم نمی توان صحبت کرد.
بررسی ها نشان می دهد که سویه جدید 
BA5 شدت بیماری و مرگ و میر آن مانند 
امیکرون اســت، اما باید مراقــب بود، زیرا 
وقتی قسمت عمده جامعه را درگیر می کند 
میزان مــرگ و میر و بســتری را به خاطر 

افزایش میزان ابتال باال خواهد برد.
پیک جدید ناشــی از زیرگروه امیکرون 
ایجاد شــده به دلیل این اســت که وقتی 
ســطح ایمنی مردم پایین می آید شــاهد 
گسترش مجدد بیماری کرونا در بین افراد 
خواهیم شــد و در حال حاضر سطح ایمنی 
 BA5 بدن مردم کم شده و از طرفی واریانت
که به تازگی در کشــور به گردش افتاده از 

سرایت پذیری باالتری برخوردار است.
برای پیشگیری از ابتال به ویروسی با این 
سرایت پذیری باال با سرعت زیادی گسترش 
پیــدا می کند. افــراد باید واکسیناســیون 

خودشان را تکمیل کنند.
او گفت: در فضا های سربســته و فضای 
باز پر ازدحام حتما باید ماســک زده شــود 
و در شــهر های قرمــز زدن ماســک مانند 
گذشته اجباری اســت و دستورالعمل ها در 
این مناطق هیچ فرقی نکرده است. افرادی 
که کوچک ترین عالئم داشــته باشند، باید 
ماســک بزنند تا دیگران و خانواده شان را 

مبتال و گرفتار نکنند.

یادداشت

آسیب دیدگان اجتماعی؛فراموش 
شدگان از دیده و دنیای ما

متاســفانه زمــان کــه 
می گــذرد روز بــه روز بــر 
تعــداد و امار افــراد مبتال 
معلولیت های جســمی  به 
یــا معلویت های  مادرزادی 
ناشی از تصادفات و حوادث 
و یــا آســیبهابی گوناگون 
اجتماعی افراد جامعه بیشــتر می شود، هر چند 
شناسایي کودکان کار و خیابانی و زنان و دختران 
و پسران مبتال به آسیب های گوناگون اجتماعی 
نظیر اعتیاد و بزه کاری و... کنترل و نظارت بر رفتار 
آنان یا جمع آوریشان از سر چهار راه ها و خیابان ها 
و معابر عمومی کار ســخت و پیچیده ای نیست 
و هزینــه آنچنان زیادی هم ندارد، اما نگهداری و 
آموزش و تربیت آنان اســت که می بایست مورد 
حمایت مالی دولت ها باشد تا ارگان های دخیل و 
زیربط بتوانند از پس هزینه های سنگین هدایت 
و تربیت این افراد کــه بعضا بزهکار و یا معتاد و 
فراری های از خانه و خانواده اند بربیایند. دست تنها 
گذاشتن تشکیالتی همچون بهزیستی و بی خیالی 
برخی ارگانهای شــهری از انجام تعهدات شــان 
در برابر افراد آســیب دیده جامعه نه جالب است 
و نه درســت بلکه همه ارگان ها به ویژه آموزش و 
پرورش و دانشــگاه، کمیته امداد و شــهرداری، 
نیروی انتظامی و آمــوزش و پرورش و... در کنار 
سازمان های مردم نهاد و ngo در برابر حفاظت و 
حراست از کیان مردم و پاکسازی جامعه از هرگونه 
زشتی و پلشتی مسئول و متعهدند. افراد آسیب 
دیــده و بزهکار از فرزنــدان همین آب و خاک و 
جزیی از همین ملت اند که باید با انجام اقدامات 
اصالحی و تربیتی راه برگشت دوباره آنها به خانه 
و زندگی و اجتماع فراهم و خودشــان الگوهای 
خوبی برای نســل های امروز و فردای وطن ما ن 
باشــند، بنابراین نباید آنها را تنها گذاشت، بلکه 
ضمن همدردی با آنها باید همراهیاشان هم کرد. 
تامین بخشــی از کمک هزینه هاي بهداشتی و 
درمانی،تغذیه و البسه، سرپناه و تحصیل و آموزش 
چنین انسانهایی که به هر نحو از خانه و اجتماع 
طرد گردیده اند وظیفه حاکمیت ها و دولت هاست. 
امید آنکه با اتخاذ قوانین سودمند از سوی دولت 
و مجلس در این زمینه یعنی تصویب قوانینی در 
راستای رسیدگی به امور بی پناهان و درماندگان 
جامعه و عموم بازماندگان از خانه ها و زندگی های 
خود در دستور کار مسئوالن باشد. البته توجه به 
رفاه عمومی مردم و کاهــش بار روانی جامعه از 
استرس ها و گرانی های موجود، تالش برای کاهش 
فقــر و تبعیض و بی عدالتی و مقابله با گرایش به 
زرساالری و رفتن جامعه به سمت و سوی تجمل 
گرایی و ندیده شــدن افراد فریب خورده و علت 
یابی کم کاری دســتگاه های متولی در رسیدگی 
به امور آسیب دیدگان اجتماعی می تواند تا حدود 
زیادی جبران بخشــی از نواقــص و کمبودهای 
این حــوزه را تضمین و با ســرعت هر چه تمام 
تر تصمیمــات کالن برای کاهش آالم و رنج های 
آسیب دیدگان اجتماعی همچون کارتن خواب ها، 
متکدیان و... گرفته شــود. باید تــا حد امکان از 
نگرانــی  خانواده های برخــوردار از چنین اعضا و 
فرزندان یا پدران و مادرانی که گرفتار مشــکالت 
و آسیب های اجتماعی شده اند، کم کرد و راه امید 
به زندگی را بــرای انان فراهم نمود. چرا که حق 
طبیعی هر انســان ساکن بر روی زمین است که 

از جمیع نعمت ها و مواهب الهی برخوردار باشد.
روزنامه نگار وفعال اجتماعی

66905271الو آرمان

این ستون، تریبونی است برای بیان مشکالت 
و پیشنهادهای شــما. تالش ما این است که 
در این ستون دیدگاه ها، نظرات و انتقادهایتان 

درتمام حوزه ها بازتاب یابد. 
آرمان امروز آینه افکار عمومی اســت. منتظر 

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

ساعت تماس: 9 تا 14 

مرگ خاموش و تشدید آلودگی هوا
 روزهای گذشــته برای چندمیــن بار و به علت 
تشــدید آلودگی هوای تهــران، مدارس و برخی 
ادارات دولتی تعطیل شدند. آیا با تعطلی مدارس 
و برخــی ادارات دولتی، مشــکل آلودگی هوای 
تهران رفع خواهد شد؟ چرا به این موضوع به طور 
ریشه ای، دلســوزانه، مدبرانه و بدون اتالف وقت 
رسیدگی نمی شــود؟ و تا چه وقت باید بیماران 
و سالمندان به دلیل سهل انگاری برخی مسئوالن 

جان شان را از دست بدهند؟ 
صبوری 

کارت منزلت
ســال های گذشــته برای بازنشســتگان تامین 
اجتماعــی کارت منزلت صادر می شــد و آن ها 
می توانســتند با ارائــه کارت از مزایــای مترو و 
شرکت واحد استفاده کنند. افرادی که به تارگی 
بازنشست می شوند، برای دریافت آن باید به کجا 

کنند؟   یک بازنشسته مراجعه 

شبکه اجتماعی)توئیتر(
سقوط ســرعت اینترنت موبایل و ثابت ایران 
در رتبه بندی جهانی اسپیدتســت. به استناد 
جدیدترین رتبه بندی سایت معتبر اسپیدتست، 
سرعت اینترنت موبایل در ایران در ششمین ماه 
ســال جاری میالدی )تا اواسط تیرماه 1۴01( 
نسبت به ماه قبل تر از آن با یک رتبه کاهش به 
۷2 از میان 1۳9 کشور رسیده و سرعت اینترنت 
ثابت در ایران نیز در همین بازه ی زمانی، با چهار 
رتبه کاهش به 1۴5 از میان 1۸2 کشور بررسی 

شده رسیده است.
عصرایران

تلســکوپ فضایی جیمــز وب تصویری از 
قدیمی ترین کهکشانی را منتشر کرده که بشر 
تاکنون موفق به یافتن آن شده است. قدمت  
این کهکشان تنها به ۳00 میلیون سال بعد از 
بیگ بنگ )انفجار بزرگ( بازمی گردد. رکورد 
قبلی، متعلق به کهکشان »GN-z11« بود 
که ۴00 میلیون ســال پس از تولد کیهان 
شکل گرفت. این کهکشان توسط تلسکوپ 

فضایی هابل کشف شده بود
 × دیجیاتو 

تولســتوی می گفــت؛ آدمــا رو دو بار باید 
شــناخت، یک بار وقتی وارد زندگیمون می 
شن و بار دیگر هم وقتی قراره از زندگیمون 
برن بیرون این روایت امروزه جامعه ماســت 
که حتی خــوب خداحافظی کــردن را بلد 

نیستند .

منورالفکر روزنامه باشی 

 میــدان نقش جهان، این عکــس در تاریخ 
1۸9۸، در دوران قاجار ثبت شده است.

IRAN 

اخبار
هشدار بارش سنگین در 5 استان جنوبی 

کاهش تراز آب دریای خزر 

کیفرخواست متروپل علیه ۲۰ نفر 

صادق ضیائیــان، رئیس مرکز ملی پیش بینی و 
مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از وقوع بارش 
ســنگین در 5 استان جنوبی در هفته آینده خبر 
داد و ضمن ارائه هشــدار درباره وقوع سیل از روز 
دوشنبه تا پایان هفته، در استان های سیستان و 
بلوچستان، هرمزگان، کرمان، فارس و بخش هایی 

از بوشهر  بر احتمال پر شدن سدهای خالی این 
5 استان بر اثر بارش های شدید هفته آتی تاکید 
کرد. وی ما هنوز هشداری درباره وقوع سیل صادر 
نکرده ایم. البته بعد از جمع بندی داده ها و پیش 
بینی ها این هشــدار در ابتدای هفته آتی صادر 

خواهد شد.

نماینده بندرانزلی در مجلس، کاهش تراز دریای 
خزر را موجب افزایش تکثیر سنبل آبی و تشدید 
سرعت خشک شدن تاالب انزلی دانست و گفت: 
نسبت به سال گذشته شاهد پس رفت آب دریا و 
کاهش 22 سانتی تراز آب هستیم. احمد دنیامالی با 
بیان اینکه کاهش تراز آب دریای خزر، تاالب انزلی 

را در معرض خشــک شدن قرار داده است، عنوان 
کرد: آب و فاضالب سه شهرستان رشت، بندرانزلی 
و صومعه سرا در وضعیت تاالب انزلی بسیار مهم 
اســت و لذا دولت و مجلس بــر رفع بحران های 
زیســت محیطی این اکوسیستم ارزشمند تاکید 

دارند.

در پی تاکیدات رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی 
دقیق و سریع به حادثه متروپل آبادان و با پیگیری 
مستمر دادستان کل کشور، کیفرخواست پرونده 

حادثه متروپل آبادان علیه 20 نفر صادر شــد. با 
توجه به اهمیت موضوع و با توجه به گســتردگی 
ابعاد حادثه، این پرونده به صورت دقیق در شعبه 
ویژه بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اهواز مورد 

ارزیابی و کارشناسی های تخصصی قرار گرفت.

! مین های خنثی نشده در تهران
 »آرمان امروز« در یک گزارش توضیفی از 3 هزار ساختمان های 

سیاوش پورعلی  نا ایمن در تهران گزارش می دهد 

»علیرضـا زاکانـی«، شـهردار تهـران اوایـل 
خـرداد مـاه در واکنـش بـه انتشـار لیسـتی 
مبنی بر اسـامی 129 سـاختمان  ناایمن شهر 
تهـران گفـت: بـه هیـچ وجـه نـه بـرای ایـن 
لیسـت منتشر شـده و نه برای سایر لیست ها 
مرجعیتی وجـود نـدارد. در شـهرداری تهران 
سـتادی تشـکیل شـده که خروجی آن ستاد، 
بازبینـی گود ها و سـاختمان های شـهر اسـت 

و امکانـی را فراهـم می کنـد تـا مـا بتوانیـم 
در جهـت اسـتحکام بنا هـای موجـودی کـه 
خدمـات ارائـه می دهند و گود هـای خطرناک 
گام برداریم. لیسـت هایی که منتشر می شوند 
جـز التهـاب در جامعه نتیجه دیگـری ندارند، 
خواسـته شـهرداری از شـهروندان این اسـت 
کـه توجهی به این لیسـت ها نداشـته باشـند. 
در همیـن راسـتا از سـایر دسـتگاه ها کمـک 

خواسـته ایم و جلسـاتی بـا دادسـتانی برگـزار 
شـده اسـت، امـا ایـن موضوعـی نیسـت کـه 
در مـدت کوتـاه جمـع آوری شـود. در ایـن 
میـان، شـهردار منطقـه 11تهران اعـالم کرد: 
پاسـاژ آزاد، یکی از پاساژهای معروف محدوده 
سـه راه جمهوری به علت ناایمنی و مشـکالت 
فـراوان در سـاختار سـاختمان طـی 10 روز 

آینـده تخلیـه و پلمب می شـود.

بالتکلیفی 1۲9 ساختمان نا ایمن

سید محی الدین 
حسینی ارسنجانی

آتش سوزی
 در هتل حجاج ایرانی در مکه

رئیس ســتاد مکه مکرمه به آتش ســوزی 
بسیار مختصر پشــت یکی از هتل های محل 
اســتقرار حجاج ایرانی اشــاره کــرد و گفت: 
خوشــبختانه هیچ حادثــه ای در هتل حجاج 
ایرانی رخ نداده است و زائران عزیز در سالمت 
کامل هســتند.اکبر رضایی در این باره اظهار 
کرد: آتش ســوزی محدودی در محوطه پشت 
هتل »الرکائز« محل استقرار تعدادی از زائران 
ایرانی در مکــه مکرمه رخ داده بود، لذا بدلیل 
اینکه ســالمت زائران برای ما اهمیت ویژه ای 
دارد بــرای احتیاط حجاج بــه صورت موقت 
به خــارج از هتل هدایت شــدند. وی با بیان 
اینکه پس از اعالم موضوع، مســئوالن ســتاد 
مکه مکرمــه بالفاصله در محل حضور یافتند، 
افزود: برای اطفای آتش سوزی که در محوطه 
پشتی هتل الرکائز اتفاق افتاده است، نیروهای 
دفاع مدنی عربســتان سعودی در محل حاضر 
شده و به اطفای این حریق مختصر پرداختند. 
رئیس ستاد مکه مکرمه در حج 1۴01 تصریح 
کرد: شرایط تحت کنترل است و مشکلی برای 
زائران پیش نیامــده و وضعیت هتل در حال 
حاضر عادی و زائران عزیز در ســالمت کامل 

هستند.

حج



 تیر ماه ســال جاری، رســیدگی به پرونــده آدم ربایی 
یک مرد افغانســتانی از تهران به شهر سلماس برای عبور 
غیرقانونی از مرز در دســتور کار بازپرس شــعبه هشــتم 
دادسرای امور جرائم  جنایی قرار گرفت. تحقیقات ابتدایی 
مشخص کرد، فرد ربوده شده همراه با دوستان خود با تیمی 
از  قاچاقچیان  برای مهاجرت غیرقانونی به کشور ترکیه آشنا 
شدند و پس از مذاکرات اولیه با هفت سرنشین  یک  خودرو 
که همگی اتباع بودند، به شــهر سلماس مراجعه کردند. از 
ســوی دیگر بررسی ها نشان داد، مهاجران غیرقانونی پس 
از انتقال به شهر سلماس توسط قاچاقچیان با یک خودرو 
نیســان به مکان نامعلومی منتقل شدند و هدف ضرب و 
جرح شدید قرار گرفتند. در ادامه مشخص شد، مرد جوان 
برای 7 شــبانه روز با افراد دیگر در یک خانه، زندانی شده و 
قاچاقچیان پس از ضرب و جرح بی رحمانه، از خانواده وی 
در ازای آزادی درخواست پول کرده اند. بررسی های تکمیلی 
مشخص کرد، مرد جوان پس از هفت روز توسط قاچاقچیان 

آزاد شده و پس از مراجعه به تهران از قاچاقچیان شکایت 
کرده اســت؛ این در حالی بود که چند روز قبل با دستور 
بازپرس پرونده یکی از عامالن آدم ربایی بازداشت شده  است. 
با توجه به اعتراف متهم به آدم ربایی مرد جوان و آزادسازی 
دیگر افراد ربوه شده، تحقیقات تکمیلی توسط »محمدامین 
تقویان«؛ بازپرس شعبه هشتم دادسرای امور جرائم جنایی 

ادامه دارد.

به ناگاه که اپراتور مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ گزارشی 
از وقــوع یک فقره درگیری و ضرب و شــتم دریافت کرد. 
گزارش ابتدایی نشــان می داد مردی حدوداً ۲۵ ســاله در 
حالی که دســت و صورتش با طناب کشی بسته شده بود، 
از ناحیه ســر و صورت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به 

قتل رسیده است. 
بالفاصله با حضور مأموران گشت پلیس در محل وقوع 
حادثه در شهرک بعثت، حوالی محله خزانه مشخص شد دو 
سرنشین یک خودروی تیبا فردی را مورد حمله و ضرب و 
شتم قرار داده اند. بررسی مأموران کالنتری ۱۶۰ خزانه در 
صحنه جرم، حکایت از آن داشت که مردی حدوداً ۲۵ ساله 
در حالی که دست و صورت وی با طناب کشی بسته شده 
بود، از ناحیه سر و صورت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و 

ضاربان نیز از محل جرم گریخته اند. 
با حضور عوامــل اورژانس در صحنه جرم و تأیید مرگ 
مقتــول به دلیل جراحات وارده به ســر و صورت، تیمی از 

مأموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ همراه با اکیپ 
تشخیص هویت و بازپرس ویژه قتل در صحنه جرم حضور 

پیدا کردند و اقدامات اولیه انجام شد. 
در ادامه؛ با صدور دستور قضائی جسد مقتول برای تعیین 
علت دقیق مرگ به پزشــکی قانونــی منتقل و تحقیقات 
پلیســی تحت نظر بازپرس ویژه قتل برای رازگشــایی از 

معمای این قتل آغاز شد.

9جامعه شنبه 1 مرداد 1401  23 ذی الحجه 1443  23 جوالی 2022  شماره: 3964

 گروه جامعه: یکــی از نگرانی هایی که همواره 
باعث اعتراض حامیان محیط زیســت می شود، 
ســاخت و ســازها در مناطق جنگلی است که 
باعث از بین رفتن میراث ارزشمند اهالی بومی 
می شود. شاید طرفداران ساخت و ساز در فضای 
بکر جنگلی پیشــرفت منطقه را بهانه  ای برای 
تجــاوز خود بدانند ولی ایــن افزایش ترددها و 
ســاخت جاده های عریض و طویل نه تنها برای 
ساکنان سودی ندارد بلکه باعث تخریب و صدمه 
دیدن محل زندگی آنها بشود. از جمله از نقاطی 
که در سال های جدید با افزایش ساخت و سازها 
روبه رو شده است جنگل های هیرکانی است که 
قدمتش به دوران دایناسورها باز می گردد و اگر 
این روند همینطور ادامه داشته باشد باید بگوییم 
که از این جنگل که شــمال ایران را سبز کرده 
اســت فضای چندانی باقــی نمی ماند. افزایش 
ســاخت ویالهای الکچری، افزایش ســاخت و 
ســاز جاده ای، راه اندازی صنعت هــای آالینده، 
انباشــت زباله های شهری و ... از جمله خطراتی 
اســت که جان جنگل های ایران را بدون آنکه 
تصمیمی جدید برای آن گرفته شــود در خطر 
جدی قرارداده اســت نه تنها ایران بلکه در سایر 
کشــورهای جهان هم تخریب محیط زیســت 
به عنــوان یکی از نگرانی های نســل های آینده 
محســوب می شود و با افزایش دمای کره زمین 
که باعث کاهش آب و همچنین آتش سوزی های 
سریالی در جنگل های جهان شده باید بگوییم که 
شاید نسل های آینده نتوانند درختان جنگل ها را 
لمس کنند. در ادامه این گزارش به چالش هایی 
که باعث از بین رفتن جنگل های هیرکانی ایران 

می شود اشاره ای خواهیم داشت.

۵۰ هکتار کوه خواری و جنگل تراشی 
کوه خواری و جنگل تراشی که طی سال های اخیر 
بــا افزایش قیمت زمین به چالش جدید تبدیل 
شــده و طبق اطالعات به دست آمده این بار در 
دل جنگل های منطقه »نیلکــوه گالیکش« از 
توابع استان گلستان موجب تراشیدن منطقه ای 
۵۰۰ هزار متری شده است. وسعت کوه و جنگل 
 تراشیده شده براساس نقشه های هوایی تاکنون 
به طول ۱۰۰۰ متر و عرض ۵۰۰ متر را نشــان 
می دهــد. این بدان معنا اســت که تاکنون ۵۰ 
هکتار کوه تراشــی در دل جنگل های هیرکانی 
رخ داده است. طبق پرونده ثبت جهانی جنگل  
هیرکانی و برنامه مدیریتی آن، باید طی ۵ سال  
تمام مواردی که به ثبت جهانی هیرکانی صدمه 
می زند، برچیده شود. این هشدار در تابستان ۹۸ 
صادر شــد و اگر تا ســال ۱۴۰۳ صنایعی که با 
اصول اولیه حفاظــت از منابع طبیعی و پرونده 
جهانی جنــگل هیرکانی در تعارض هســتند 
در محــدوده باقی بماننــد، پرونده ثبت جهانی 
جنگل هیرکانی نیز با مشکل مواجه خواهد شد. 
کارخانه ســیمانی که در دامنه نیلکوه گالیکش 
قرار دارد و موجب این تخریب شده است، یکی 
از بزرگ ترین کارخانه های تولید سیمان شمال 

کشور محسوب می شــود که مواداولیه معدنی 
خــود را از کوه های اطرافــش تامین می کند. 
این کارخانه ســیمان که بدون توجه به آمایش 
سرزمین در این منطقه سرسبز و زیبا قرار گرفته، 
عالوه بر اینکه زیبایی طبیعت نیلکوه را مخدوش 
کرده، موجب ایجاد مشــکالتی در جنگل های 
اطراف شــده است؛ زیرا با استخراج مواد معدنی 
از دامنه کوه موجب تغییراتی در منظره آن شده 
است. باتوجه به اینکه این کارخانه توانسته عنوان 

بهترین کارخانه سرسبز سیمان کشور را دریافت 
کند اما تشــکل های محیط زیســتی و فعاالن 
اجتماعــی همچنان بــه فعالیت چنین صنعت 
آالینده ای در دل جنــگل اعتراض دارند. حتی 
وجــود این کارخانه در میــان انبوه جنگل های 
نیلکوه موجب برداشــت بی رویه مواد معدنی از 
دامنه کوه نیز شده است. ضلع سوم مخاطراتی 
که چنین کارخانه ای برای محیط زیســت ایجاد 
می کند، سوخت آن است که مثل بیشتر صنایع، 

وقتی گاز با افت فشار یا قطعی مواجه می شود، 
باید سراغ مازوت بروند و مصرف چنین سوختی 

در دل جنگل ها بالیی بزرگ محسوب می شود.

شیرابه هایی که جنگل را نابود می کند
انباشــت ۶۰ ســاله زباله در جنگل های شمال 
کشور، کار را به جایی رسانده است که هر هفته 
در سازمان محیط زیست به خاطر آن جلسه هایی 
برگزار می شــود که تاثیــری در روند بهبود کار 

ندارد . کارشناسان همواره هشدار می دهند که 
این پسماند ها در جنگل های شمال تمام منابع 
آب و خاک آن را از بین برده اســت. باتوجه به 
همه حاشــیه ها هنوز بر ســر مالکیت پسماند 
دعواســت و تغییری در مدیریت و ســاماندهی 
زباله ها مشاهده نمی شود. بیش از نیم قرن است 
که زباله های شــمال کشــور میهمان ناخوانده 
جنگل های هیرکانی هســتند. بارش باران هم 
باعث افزایش تولید شیرابه های سمی خطرناک و 
در نتیجه نابودی گونه های بی نظیر تنوع زیستی 
می شود. بررسی های گروه محیط زیست دانشگاه 
نوشــیروانی بابل نشــان می دهد که یک سوم 
ســایت های دفن زباله های شمال در جنگل ها 
قرار دارد. ترکیب انواع پســماندهای شــهری، 
صنعتی و بیمارســتانی در جنگل های شمال و 
بعضاً با ارتفاع ۹۰ متری از ســطح زمین، امکان 
جابه جایــی و انتقال آن برای طراحی یک محل 
جدید دفن زباله را بســیار ســخت کرده است. 
از آنجایی کــه زباله ها به صــورت روباز، بدون 
عملیات خاک پوشی، فشرده سازی و جمع آوری 
گازهای خروجی در جنگل تخلیه شــده اند، هم 
آب را آلــوده و هم به خــاک نفوذ کرده اند. یک 
نمونه از خســارت های زباله در شمال مربوط به 
شیرابه های سایت جمع آوری زباله در جنگل های 
ســراوان است. این شــیرابه ها با سرعت پنج تا 
۲۰ لیتر بر ثانیه وارد رودخانه سفیدرود، سپس 
زرجوب و در نهایت راهی تاالب بین المللی انزلی 
می شود. جنگل های سراوان در گیالن از مراکز 

مهم انباشت زباله در شمال است.

جاده سازی مسیری برای نابودی
در حالی که گاه و بی گاه درباره تصمیم آسفالت 
کردن جاده جنگلی ماشــلک در منطقه کجور 
نوشــهر، که از میان منطقه حفاظت شده البرز 
مرکزی می گذرد در رسانه های محلی مازندران 
منتشر می شود، در روزهای گذشته فعاالن محیط 
زیست این استان از انصراف قطعی مسئوالن این 
شهرستان از آسفالت کردن این جاده خبر دادند. 
اما این شــادی چند روزی بیشتر ادامه نداشت 
و بــه نظر می آید خالف آنچه فرماندار نوشــهر 
در نشست با مســئوالن محیط زیست استان و 
شهرستان اعالم کرده بود، تصمیم بر ورود قیر و 
گرانول به یکی از ارزشمندترین مناطق حفاظت 
شده کشور قطعی اســت. در این ارتباط رئیس 
اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان نوشهر 
می گوید: تحت هیچ شــرایطی اجازه آســفالت 
کردن این مســیر را نخواهیــم داد. محمدعلی 
سلطانی ادامه می دهد: متاسفانه هر فرمانداری 
که سر کار می آید آســفالت کردن این جاده را 
بــه عنوان یکی از برنامه ها اعالم می کند اما این 
امــکان وجود ندارد. مدیــرکل حفاظت محیط 
زیست استان به صراحت و در همه جلسه ها اعالم 
کردند که اجازه آسفالت شدن این جاده جنگلی 
را نخواهیم داد. بدون تایید محیط زیست هیچ 

اقدامی هم در این محدوده قابل اجرا نیست.«

مهدی بابایی، عضوشورای شهر تهران گفت: 
وقتــی با یک تخلف بزرگ برخورد می شــود 
متخلفان حساب کار دستشان می آید و جلوی 
تخلفات کوچک نیز گرفته می شود. مبارزه با 
تخلفات ساختمانی تاثیرات مثبت خود را در 
رعایت قوانین خواهد داشت و شهرداری تهران 
با تخلفاتی که سالیان سال انجام شده و سال ها 
بود کسی نتوانســته بود با آن مبارزه کند، در 
ایــن دوره برخورد کرد. مبارزه با این تخلف در 
این دوره می تواند نقش موثری در پیشگیری 
از تخلفات در آینده داشته باشد؛ زیرا برخی از 
تخلفات با رانت هایی در حوزه اجرا همراه بوده 
اســت که این ماجرا می تواند این رانت ها را از 

بین ببرد و شرایط را برای آینده تسهیل کند.

نقل و قول 

واکنش خزعلی 
به برخورد گشت 
پلیس با یک مادر

برنامه ویژه 
معاونت پرورشی 

برای دختران 

اولویت 
مبارزه  با تخلفات 

بزرگ

زمین خوران  طمع  چشم 
هیرکانی جهانی  میراث  به 

 »آرمان امروز«، از روند نابودی جنگل های هیرکانی ایران گزارش می دهد؛ 
مکانی جذاب برای سرمایه گذاری و ویالسازی!

 »آرمان امروز«، در مورد پرونده سرقت خشن در شمال شهر تهران گزارش می دهد

قتلآدم ربایی

حمله وحشیانه مردان سیاه پوش به خانه زوج جوان در زعفرانیه
حوادث

آرمان امروز: اواســط  اردیبهشــت ماه یک 
سرقت مسلحانه  از یک خانه در محله »زعفرانیه« 
تهران که توســط ۲ مرد سیاه پوش انجام شده 
بود از سوی مرد و زن جوانی به پلیس گزارش 
شــد و بعد از اعالم این خبر، ماموران کالنتری 
۱۲۲ دربند به سمت محل مورد نظر رفتند و 
در ادامه با بررسی صحنه جرم تحقیقات ابتدایی 

توسط گاراگاهان دایره سرقت آغاز شد. 
ماموران کالنتری به محض حضور به محل 
حادثه، زن و مرد جوانی را مشاهده کردند که 
توســط ۲ سارق مسلح با شــوکر برقی هدف 
ضرب و شــتم قرار گرفته بودند همچنین این 
در حالی بود که فرزند زوج جوان، زمان سرقت 
درخانه حضور داشت. تحقیقات ابتدایی ماموران 
کالنتری ۱۲۲ حکایت از آن داشت که ۲ مرد 
جوان که صورت خود را با نقاب سیاه پوشانده 
بودند، با ســالح کمری وارد خانه شدند و پس 

از بستن دستان ســاکنان خانه اقدام به ضرب 
و جرح  آنها کردند و موفق به سرقت طال، ارز، 
سکه، ساعت های گرانقیمت و طال به ارزش یک 
میلیارد تومان شدند. بدین ترتیب رسیدگی به 
پرونده  در دستور کار بازپرس دادسرای ناحیه 
۳۴ )ویژه ســرقت( قرار گرفت و خیلی زود با 
دســتور مقام قضایی، تحقیقــات درخصوص 
کشف ابعاد پنهان این سرقت مسلحانه توسط 
کارآگاهــان اداره یکم پلیس آگاهی کلید زده 

شد.

سارقان مسلح دستگیر شدند
طولی نکشــید که کارآگاهان بررسی ها را 
آغاز کردند و در گام نخســت، متوجه شدند، 
سارقان با ۲ موتورسیکلت سرقتی جلوی درب 
ورودی خانه مراجعه کردند و در حالی که کلت 
کمری به همراه داشــتند با باال آمدن از دیوار 

حیاط خانه، دست به سرقت مسلحانه زده اند. 
تیم پلیســی که در جریان بررســی ها متوجه 
دوربین های مداربســته کوچه شده بودند، به 
بازبینی فیلــم آن پرداختند و پی بردند، چند 
ســاعت قبل از وقوع این ســرقت مســلحانه 
مردجوانی با یک پرایــد در حال زاغ زنی خانه 

مورد نظر بوده و این مرد دقایقی بعد، با سارقان 
مالقات داشته است. همین سرنخ کافی بود، تا 
ماموران پلیس با مشــاهده پالک خودرو، مرد 
جوان را شناســایی کننــد؛ کارآگاهان پس از 
دریافت این اطالعات، راهی خانه متهم شدند و 
مرد جوان را  هدف تحقیقات قرار دادند. در گام 
بعدی تحقیقات، فعالیت یک باند مخوف سرقت 
مســلحانه خانه های تهران توسط کارآگاهان 
کشــف و در ادامه هویــت و مخفیگاه ۴ عضو 
این باند که در خانه ای در شرق تهران سکونت 

داشتند، شناسایی شد. 
تحقیقات ادامه داشت تا اینکه هشتم تیرماه 
جــاری، کارآگاهان اداره یکــم پلیس آگاهی 
با هماهنگی بازپرس پرونــده راهی مخفیگاه 
موردنظر شــدند و در یــک عملیات ضربتی 
متهمان را دستگیر کردند که در ادامه مشخص 
شد یکی از ســارقان قبل از حضور غافلگیرانه 

پلیس به شهر بهبهان گریخته است. کارآگاهان 
در گام آخر برای دســتگیری متهم متواری با 
دستور بازپرس پرونده راهی شهر بهبهان شدند 
و پس از چند روز اقدامات ویژه پلیســی  مرد 
جوانی که از مهلکــه گریخته بود را نیز به دام 
انداختند. متهمان پــس از انتقال به اداره یکم 
پلیــس آگاهی هدف تحقیقــات ابتدایی قرار 
گرفتنــد و در بازجویی ها به ۲ فقره ســرقت 
مســلحانه در محله  زعفرانیه و خیابان فرشته 
اعتــراف کردند؛ این در حالی بــود که اداوات 
سرقت و موتورســیکلت های استفاده شده در 
سرقت های مسلحانه نیز کشف شد. با دستور 
بازپرس دادســرای ناحیه ۳۴ )ویژه ســرقت( 
متهمان برای روشن شدن زوایای پنهان جرائم 
احتمالی در اختیار کارآگاهان اداره یکم پلیس 
آگاهی پایتخت قرار گرفتنــد و تحقیقات در 

رابطه با این پرونده همچنان ادامه دارد.

معاون زنان و خانواده ریاســت جمهوری 
با اشــاره به عذرخواهی و دلجویی پلیس در 
ماجرای ویدئو منتشــره از گشــت ارشــاد و 
یک مادر، بر حفــظ کرامت زن و مادر تاکید 
کرد. انســیه خزعلی در صفحه توییتر خود با 
تاکیــد بر اینکه باید به کرامــت زنان باتوجه 
به فرهنگ ایرانی اســالمی توجه شود نوشت: 
 آنچه عامل جریحه دارشــدن عواطف عمومی 
اســت بحث کرامت  زن و  مــادر در فرهنگ 
ایرانی اسالمی اســت. وی با بیان اینکه بابت 
این جایگاه خداوند را هزاران بار شاکریم، ادامه 
داد:مواخذه، عذرخواهی و دلجویی فوری نشان 
از آن دارد که  نیروی انتظامی نیز به این جایگاه 
بخوبی واقف است. امید است که دیگر شاهد 

چنین اتفاقاتی نباشیم.

باقرزاده، معاون پرورشــی و فرهنگی وزیر 
آمــوزش و پرورش گفت: معاونت پرورشــی 
وزارت آموزش و پرورش سعی دارد به صورت 
ویژه برای دختران کار کند. من برای چندمین 
بار در جلسات متعدد بر این موضوع تاکید دارم 
که به صورت ویژه تر در زمینه های ورزشی، اردو 
و سفرهای تربیتی، کتاب و کتابخوانی و... برای 
دختران برنامه ریزی و اقدام کنیم. دختران باید 
بتواننــد با یکدیگر ارتباط، رفاقت و همفکری 
داشته باشند تا از آسیب های اجتماعی که آنها 
را تهدید می کند، ایمن بمانند. بنابراین شما 
دختران تا جایی که می توانید رفاقت خود را با 
دوستان خوب گسترش دهید و ما هم کمک 

می کنیم که این اتفاقات خوب رخ دهد.

حوادث جاده ای

مرگ ۱۷ هزار مسافر 
در جاده های کشور

پوریــا محمدیــان، دبیــر شــورای عالی 
هماهنگی ترافیک شــهرهای کشور با اشاره 
به ۱7 هزار کشــته ساالنه تصادفات در کشور 
گفــت: تلفات این بخــش در حقیقت تلفات 
جنگ پنهانی اســت که در کف خیابان ها به 

مشاهده می شود. 
در سال ۱۳۸۴ تعداد کشته این بخش یعنی 
تصادفات به ۲۸ هزار نفر رسید اما خوشبختانه 
در ســال ۱۴۰۰ این تعداد به ۱7 هزار کشته 
رســید که تلفات درون شهری ۴ هزار و ۱۴7 
نفر بوده اســت. تقریبا حــدود ۲ هزار نفر از 
کشــته ها مربوط به ۱۲۰ شــهری که کمتر 
از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند، بوده اســت. 
یعنی در تعداد کشته های تصادفات در کشور 
۶۵ درصد سهم حوزه برون شهری، 7 درصد 
جــاده های روســتایی و ۲7 درصد در حوزه 
درون شهری بوده است. وی گفت: متاسفانه 
استان فارس در تلفات در صدر بوده و استان 
همدان و مازندران و خراسان رضوی ظرف ۱۱ 
ســال اخیر با توجه به آمارها نشان می دهد 
که برنامه و طرح داشتند و توانستند تلفات را 
کاهش بیشتری بدهند. این در شر ایطی است 
که باید ســالی ۱۰ درصد کاهش کشته های 
ناشی از تصادفات را داشته باشیم که در برخی 
از استان ها محقق شده و در برخی از استان ها 
انجام نشده است. این اطالعات برای کشته ها 
از پزشکی قانونی و برای مجروحین از وزارت 

بهداشت اخذ شده است.

قتل بی رحمانه جوان ناشناس در خزانهگروگان گیری تبعه خارجی در سلماس

همه در خطر هستند
مسـیر دسترسـی بـه »منطقـه کجـور« 
در حـال حاضـر بـا دو جـاده قابـل تـردد 
اسـت؛ یکی مسـیر »آبپری« از شهرسـتان 
نـور راه دارد و دیگـری مسـیر »چالوس به 
مرزن آبـاد«. بنابرایـن آسـفالت کـردن این 
جـاده هیـچ نتیجـه ای جـز تخریـب منابع 
طبیعی و آسـیب بـه جنگل هـای هیرکانی 
از  فرمانـداری  اینکـه  بـه  باتوجـه  نـدارد. 
تصمیـم بـرای آسـفالت منصرف شـده بود 
ولـی گویـا برنامه ریـزی بـرای پایـان پروژه 
متوقف نشـده اسـت. منطقه حفاظت شده 
البـرز مرکـزی در سـال ۱۳۴۶ برابر مصوبه 

قانونـی شـورایعالی شـکاربانی و نظـارت بر 
صید بـه عنوان منطقه حفاظت شـده اعالم 
شـد. در حـال حاضـر قسـمت جنوبـی آن 
کـه حـدود یک سـوم کل منطقه را شـامل 
می شـود، حـدود ۳۸۶۴۶ هکتـار وسـعت 
دارد و تحـت مدیریت اسـتان تهران اسـت. 
ایـن منطقه از شـمال به دریـای مازندران، 
از جنـوب بـه ارتفاعـات جنوبی رشـته کوه 
البـرز، از شـرق بـه حوزه آبریز آب شـیرین 
حاجـی ماهـرود و سرشـاخه های رودخانـه 
بـه  غـرب  از  و  نمارسـتان  و  الر  کیـاکال، 
محـدود  کـرج  رودخانـه  اصلـی  شـاخه 

می شـود. از ویژگی هـای بـارز ایـن منطقـه 
از جنبـه پوشـش گیاهـی، حـدود ۱۱۰۰ 
گونـه گیاهـی اسـت کـه بخـش جنوبـی 
آن جـزء ناحیـه ایرانـی - تورانی اسـت که 
جزو ذخیـره گاه های ژنتیکی ایران بشـمار 
مـی رود. از جنبـه حیـات وحـش بـه دلیل 
توپوگرافـی  و  اکولوژیـک  خـاص  شـرایط 
را  خاصـی  مسـاعد  شـرایط  منطقـه  ایـن 
بـرای زندگـی انـواع وحـوش فراهـم آورده 
اسـت و بارزترین زیسـتگاه خـرس قهوه ای 
در اسـتان تهـران در منطقـه امـن سـوتک 

واقع شـده اسـت.
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مخالفت با آتش بازی اردوغاندو جبهه در خاورمیانه

آرمان امروز- گروه بین الملل: تجاوز ترکیه 
به خاک عراق. این عنوانی است که این روزها 
تمام قطب های سیاسی و اجتماعی عراقی حتی 
آنانی که به مالقــات »رجب طیب اردوغان« 
رفتــه و با او عکس یــادگار گرفتند، نیز آن را 

اعالم و در مورد آن اظهار نظر می کنند.
گرچه شــدت و حــدت انتقــادات علیه 
اقدام هــای ترکیه در خاک عراق توســط این 
قطب ها متفاوت اســت، اما از برآیند تمام آنها 
می توان این نتیجه  را داشــت که اعتراض به 
حضور نظامی  ترکیه در خاک عراق  بعد تهاجم 
دهوک با قبــل از آن تفاوت زیادی پیدا کرده 
است، گرچه گروه مشخصی از صحنه سیاسی 
عراق فقط ســعی دارند خود را همراه جامعه 
عراق کرده و با موج سواری بر احساسات آنان 

فقط تظاهر به اعتراض  کنند.
در سوی دیگر ماجرا هم، صرف نظر از انجام 
یا عدم انجام آن توسط ارتش ترکیه که به هر 
شکل با اســتناد به تاکیدهای مکرر مجلس 
و دولت عــراق یک ارتش مجاوز محســوب 
می شود، این تهاجم در شرایط بسیار حساسی 
برای آنکارا و شخص رجب طیب اردوغان رخ 
داده و او را در مخمصــه ای واقعــی قرارد داده 
اســت. این حادثــه در شــرایطی رخ داد که 
اردوغان با دســتان خالی از نشست تهران باز 
گشــته و حتی در بخش رسانه  ای و شوهایی 
که وی در آن تبحر خاصی دارد نیز زیر ســایه  
حضور کم ســابقه رئیس جمهور روســیه در 
خارج از مرزهای کشورش بعد از جنگ اوکراین 

قرار گرفت و چیزی عایدش نشد.
او که به اعتقاد کارشناسان برای گرفتن چراغ 
سبز از روسیه و ایران )بخوانید گرو کشی( برای 
حمله به خاک سوریه به تهران سفر کرده بود با 
موضع سرسختانه و حتی منتقدانه دو مخاطب 
خود در این رابطه مواجه شــد؛ به گونه ای که 
حتی آن بســتر کوچک مشروعیت که آنکارا 
با پیش کشــیدن مقوله جنگ علیه تروریسم 
ادعای کسب آن را داشت، هم بر باد رفته دید. 

جنگ آب هــم در این روزها با عراق به نقطه 
اوج خود رســیده و به همسایه دیگرش؛یعنی 
ایران نیز ســرایت کرده است به گونه ای که با 
تهران نیز در حال خروج از چارچوب های نرم 
دیپماتیک است، امری که »امیر عبداللهیان« 
وزیر امورخارجه ایران نیز در یک گفت وگو از 
صراحت لهجه رئیس جمهوری ایران خطاب به 
همتای ترک خود در این رابطه سخن به میان 
آورد. این در حالی اســت که کار بین بغداد و 
آنکارا در این رابطه به سطوح باالتری رسیده و 
تا پشت درهای سازمان ملل هم رسیده است، 
در حالی که بسیاری از کشورهای منطقه عامل 
مشکالت زیست محیطی خود را سد سازی ها یا 
همان جنگ آبی می دانند که ترکیه علیه آنها 

به راه انداخته است.

ارتش ترکیه حتی بر فــرض عدم ارتکاب 
چنین جنایتی )که احتمال آن بســیار ناچیز 
و کم اســت( بــاز هم اردوغان را در شــرایط 
بســیار بغرنجی قرار داده و بــه تعبیر یکی از 
تحلیل گران، این همان نقطه ای بود که طیف 
بزرگی از قدرت های منطقه از دشمن گرفته تا 
دوست و متحد، انتظار وقوع آن را می کشیدند.
به عبارتی می توان پیش بینی کرد این حادثه 
یکی از آخرین میخ ها را به تابوت جاه طلبی های 
منطقه ای و بین المللی اردوغان بکوبد و نه تنها 
تاثیر مستقیم خود را بر حضور )اشغال( ترکیه 
در خاک عراق می گذارد، بلکه بی تردید تبعات 
فراگیرتــری را بر فعالیت هــای نظامی ترکیه 
در خاک سوریه و حتی شــعاع های دورتری 

همچون لیبی هم خواهد گذاشت.
بی تردیــد امروز مراکــز تصمیم گیری در 
ترکیه و مشاوران »رجب طیب اردوغان« بیش 

از هر طرف دیگری می دانند که سقوط گلوله ها 
در سیاحتگاه  دهوک به افول و ضعف منطقه ای 

ترکیه شتاب دو چندانی بخشیده است.
به گفته کارشناسان، شرایط به وجود آمده 
برای آنکارا حتی مهم  ترین متحدانش به ویژه 
روسیه را که خود از انزوای سیاسی شبه کاملی 
رنج برده و متحدانش انگشت شمار هستند را 
هم ناراحت نکرد و در تحلیل ها و تفسیرهای 
رسانه های این کشور دورنمای خروج نظامیان 
ترکیه از خاک عراق را مورد بحث و بررســی 

قرار داد.
باید اعتراف کرد؛ بعــد از خانواده داغدیده 
قربانیان این حادثه، ترکیــه بزرگترین بازنده 
این حادثه خواهد بود؛ زیرا خواسته یا ناخواسته 
ساعت روز شمار خروج نظامیانش که به شکلی 
غیر قانونی در خاک عراق مستقر هستند را به 
حرکت در آورده و حتی شتاب به آن بخشیده 
است. در حالی که احتمال واکنش های شدید 
علیه تهاجم پیش رویش در خاک سوریه را هم  

حتمی کرده است.
این در حالی اســت که جریان ها و احزاب 
سیاســی عراق هم این حادثه را بهترین روزنه 
برای فرار از فشــارهای جامعه عراق نســبت 
به ناتوانی در تشــکیل دولــت دیده و در یک 
هم افزایی غیر قابل باور، همگی خود را حامی 
تمامیت ارضی کشــور خود و مخالف حضور 
نظامی ارتــش ترکیه در عراق اعالم می کنند. 
گویی که این تجاوز همین دیروز اتفاق افتاده 

است.
کارشناسان طرفداران آنکارا تالش می کنند 
که خواهان اثبات اتهام گلوله باران توسط ارتش 
ترکیه باشند، این در حالی است که کارشناسان 
عراقی تاکید می کنند ، برای اثبات وقوع جرم، 
صرف وجود متجاوز در خاک کشورشان کافی 
به نظر می رســد و متجاوز اولین متهم وقوع 
چنین جنایاتی است و اگر ترکیه به دنبال عدم 
متهم شدن است، بهتر است پایگاه های خود را 

از خاک کشورشان خارج کند.

بمباران دهوک؛
 بند بازی اردوغان کار  دستش داد

بستر کوچک مشروعیت که آنکارا با پیش کشیدن مقوله »جنگ علیه تروریسم «
ادعای کسب آن را داشت، برباد رفت

عراق و چالش بزرگ تقابل مقتدی صدر و مالکی
جنگ قدرت کیان عراق را با خطر از هم پاشی روبرو کرده است

آرمان امروز-گــروه بین الملل: چند روزی 
است که صحنه سیاسی عراق به دلیل انتشار 
شــنودهای انجام گرفته از جلسات خصوصی 
»نــوری مالکی« رهبــر »حــزب الدعوه« و 
چارچوب هماهنگی وارد فاز جدیدی از تنش 
شده است که می تواند این کشور را تا حد یک 

جنگ داخلی هم پیش ببرد.
به اعتقاد برخــی از تحلیل گران امور عراق، 
خروج »مقتــدی صدر« از صحنه سیاســی 
عراق و واگذاری اکثریت مجلس این کشور به 
رقیبان شیعه اش، چیزی در حد قدم گذاردن 
بر مریخ تعجب آور و باور نکردنی بود، غافل از 
اینکه مشاوران زیرک مرد نه چندان با ذکاوت 
»الحنانه« )که احتماال غیر عراقی هم هستند( 
برگ هایی برای رو کردن در چنته داشــت که 
اکنون می تواند عــراق را دیگربار وارد کوره از 

جنگ و آتش و خون کند.
آنانی که تحوالت عــراق را حداقل از زمان 
سقوط رژیم »صدام حسین« دنبال می کنند، 
شاهد شکل گیری دو شــاخه نشات گرفته از 
اندیشه های »سیدمحمدباقرصدر« و به نوعی 
»محمدصادق صدر« بودند، دو شــاخه ای که 
به تعبیر بسیاری از کارشناسان یکی با مغزی 
بــزرگ اما بدنه ای کوچــک و دیگری بدنه ای 
بزرگ با مغز کوچک بــود و بعدها در صحنه 
سیاسی عراقی اولی حزب الدعوه )با شاخه های 
مختلفش( و دیگری جریان صدر نام گرفته و 

شهرت پیدا کردند.
در اینکه جریان صدر و شخص مقتدی صدر 
هواداران بسیاری از پایین  ترین سطوح جامعه 
برخــوردار بوده و همین پیروی بی چون و چرا 
از وی باعث به دســت آمدن بسیاری از دست 
آوردهــا و جایگاه های مقتدی صدر در صحنه 
سیاسی عراق شــده است، شکی وجود ندارد، 
در حالی که هیــچ کس در جامعه عراق منکر 
فساد و رانت های گســترده که از پایه تا راس 
هرم قدرت احزاب سیاسی عراق ریشه دوانده 
هم نیست و بی تردید شخصیت های سیاسی 
شیعه عراق چه در حزب الدعوه و چه در احزاب 
و جریان هــای دیگر از آن مبرا نبوده و حداقل 
پیروان و دستیارانشــان در آن داخیل و نحوه 
زندگی اعضــای خانواده آنها هم دلیلی بر این 
مدعی محسوب می شود و مقتدی صدر با شعار 
و ادعای اصالح این شرایط وارد صحنه انتخابات 

عراق شده بود. با این وجود عقب نشینی مقتدی 
صدر در آن شرایط خاص و با آن نحوه و شکل 
بیانگر آغاز تــالش برای رســیدن به هدفی 
بزرگتر از قبضه کردن نخست وزیری عراق را 
داشت. اگرچه در آن زمان نگاه تحلیل گران به 
لشگرکشی های خیابانی معطوف شده بود، اما 
ظاهرا پالن شــماره 2 این شخصیت سیاسی 
جنجالی )طرح دیکته شــده به مقتدی صدر( 
در نقطه مقابل برنامه های اصالحات وی برای 
حکم رانی و این بار پروژه تخریبی را در دستور 

کار خود قرار داده است.
صرف نظر از اصل ســخنان نوری المالکی 
که بی تردید در سایه تایید ضمنی آن توسط 
حزبش کامال قابل تقبیح و محکومیت است، 
انتشــار این اخبار آن هم در آســتانه معرفی 
نامزد نخست وزیری عراق که مالکی در صدر 
لیست آن قرار داشت، بي هیچ شک و شبهه ای 
می توانــد به عنوان رکب صــدر به مالکی در 

مقابل آبستراکسیون چارچوب هماهنگی برای 
انتخاب نامزد صدری ها قابل توصیف باشد.

گرچه ایــن اختــالف از ســال 2014 با 
مخالفت قاطع مقتدی صدر با تجدید نخست 
وزیری نــوری المالکی شــکل علنی به خود 
گرفت و همواره جریــان صدر ،  نوری مالکی 
را بــه عنــوان عامل اصلی ســقوط موصل و 
مساحت های وسیعی از عراق به دست داعش 
معرفــی می کند، اما باید اعالم نتایج انتخابات 
اکتبر 2021 را نقطه عطف این تقابل دانست؛ 
به نحوی که به شــکلی کامال عملی و بالفعل 
صدر در مقابل مالکی )و شاید برعکس( صف 
آرایی کردند، تا آن که با انتشار فایل های صوتی 
مالکی علیه صدر و بقیه رهبران، شخصیت ها و 
احزاب این تقابل به نقطه اوج خود رسید و تا 
ســطح  احتمال درخواست اعدام برای مالکی 

هم پیش رفته است.
بــا این حال چند پرســش در رابطه با این 
رخداد بسیار مهم صحنه سیاسی عراق مطرح 
می شود که پرداختن به آن می تواند به شکافتن 

این مسئله کمک بهتری کند:
1. چــرا دقیقا همزمان با مشــخص شــدن 
پیشتازی نوری مالکی در میان بقیه نامزدهای 
تصدی نخســت وزیری این فایل های صوتی 

منتشر شدند؟
2. چرا عامل انتشار آن یک روزنامه نگار ساکن 

آمریکاست؟ 

3. چگونه این فایل ها به دست این روزنامه نگار 
رسیده اند و او آیا به جز انتشار آن نقش دیگری 

در آن دارد؟ 
4. ســرویس های اطالعاتی کشورهای حوزه 
جنوبی خلیج فارس که متهم به دست بردن و 
تغییر نتایج انتخابات اکتبر 2021 عراق هستند 
و اتفاقا ید طوالیــی در بکارگیری برنامه های 
جاسوســی و شــنود تلفن همــراه همچون 
پگاسوس داشته و این مسئله محرز و کامال هم 
رسانه ای شده است، در این شنود و به تبع آن 

انتشار چه نقشی دارند؟
5. آیا صرفا مالکی شنود شده یا بقیه رهبران 
احزاب سیاسی عراق به ویژه شیعیان هم قربانی 

این شنود بوده اند؟
6. نقش ســرویس اطالعاتی عــراق که برای 
مدت های مدیــد »مصطفی الکاظمی« بر آن 
ریاســت می کرد و امــروز بزرگترین برنده به 
درازا کشــیدن بن بست سیاسی در این کشور 

محسوب می شود، چه میزان است؟
اگرچه طی ســاعت های گذشته و با توجه 
به شــکل گیری بحران بین بغداد و آنکارا یا به 
تعبیری بهتر بین جامعه عراق و دولت ترکیه 
که باعث شد سیاستمداران عراقی هم نسبت به 
آن موضع بگیرند، پرونده مالکی کمی از صدر 
اخبار به زیر آمده و کمرنگ شــده است ، اما 
همچنان به عنوان یکی از مهم  ترین اخبار عراق 

مطرح می شود.
بــه طور خالصه باید گفــت اگر برنده های 
زیادی در این غائله می توان پیدا کرد، بازندگان 
زیادی را هم می توان در آن مالحظه کرد، زیرا 
به طور حتم طرف  هایی که تدارک این جنگ 
علیه مالکی را دیده اند، شخص وی را به تنهایی 
هدف قرار نداده و همانطور که باعث تفکیک، 
تضعیف و مرگ مغزی مجلس اعالی اسالمی 
عراق شــده اند، به دنبال تکرار این رویه برای 
تمامی احزاب قدرتمند دیگر شیعه عراق هم 
هستند، در این بین احزاب شیعه عراق هم باید 
توجه داشته باشند، با فسادهای لجام گسیخته 
از یک سو و جلوگیری از رسیدن شخصیت های 
صف دوم به صدر ســاختار تصمیم گیری، به 
ورشکســتگی خود دامن بیشتری می زنند تا 
در کنار هجمه تبلیغاتی دشمنان سنتی عراق، 
مردم این کشــور خود را روز به روز بازنده تر از 

گذشته تجسم کنند.

دکتر سیف الرضا شهابی  
چنــد روز بعد از ســفر »جــو بایدن«رئیس 
جمهوری ایاالت متحده به منطقه خاورمیانه و 
دیدار از اسرائیل و عربستان و مذاکره با مقام های 
ارشد این دو کشور   »والدیمیر پوتین« رئیس 
جمهوری ســوریه برای شرکت در  هفتمین 
اجالس سه جانبه رئیســان جمهور ترکیه و 
روسیه و ایران کشــورهای درگیر در مناقشه 
سوریه وارد تهران شد. در حاشیه اجالس فوق،  
فرصتی فراهم شد تا دیدارهایی بین پوتین با 
مقام های ارشــد ایران انجام گیرد .بی گمان از 
موارد مورد مذاکره بین مقام های روسیه و ایران 
تقویت راهبردهای اقتصادی و نظامی در دوران 
تحریم های اعمالی علیه دو کشور برای مقابله با 
غرب بود. قبل از سفر رئیس جمهوری روسیه 
به تهران ، مقام های آمریکایی و در راس آن ها 
»جیک ســالیوان« رئیس شورای امنیت ملی 
آمریکا به سفر یاد شده حساسیت نشان داد و 
در گفت وگو با خبرنگاران به سفر پوتین اشاره 
کرد و اظهار داشت: »ایران در حال آماده سازی 
برای تحویل صدها بهپاد دارای قابلیت حمل 
سالح به روسیه است .«  او اضافه کرد:»ایران در 
حال آماده شدن برای آموزش نیروهای روسی 
در این زمینه است .«  در رد یا تایید اظهارات 
جیک ســالیوان تا زمانی که مقام های ایرانی 
با صراحت اظهار نظر نکننــد، نمی توان نظر 
داد »یا این که شــواهد مطمئن وجود داشته 
باشد«  اما می توان گفت: آیا ایران از نظر تولید 
پهپاد به  سطحی رسیده که ابر قدرت نظامی 
نظیر روســیه نیاز به آن پیدا کرده و یا ، ایران 
به نیروهای روسی آموزش بدهد، جای تعجب 
دارد.  البته در پاسخ به اظهارات مقام آمریکایی، 
سخنگوی جدید وزارت امور خارجه ایران اعالم 
کرد : »سابقه همکاری میان جمهوری اسالمی 
و روسیه در حوزه برخی از فناوری های نوین به 
قبل از جنگ اوکراین بر می گردد .« سفر  بایدن 
به اسرائیل و عربستان و پوتین به تهران حکایت 
از احتمال گشایش دو جبهه غربی و شرقی در 
منطقه استراتژیک خاورمیانه است که  اهمیت 

ژئو پلیتیک در بر دارد. 
در ایــن ارتباط می تــوان از اخبار دریافتی به 
توانمنــدی هر کــدام از دو جبهه شــرقی و 
غربی پی بــرد. در چگونگی برخورد مقام های 
عربستانی با بایدن و مقام های تهران با پوتین 
می توان گفت: جبهه غربی به رهبری واشنگتن  
در شرایط فعلی بسیار ضعیف تر از  جبهه شرقی 
است. بایدن بدون دســتاورد ملموس و قابل 
ذکر کشــور محافظه کار عربستان »که نقش 
جلودار را در بین برخی از کشــورهای عربی 
عهده دار است« ترک کرد. این  در حالی است 
که پوتین می تواند ادعا کند حداقل در تهران 
از ســوی مقام های ایرانی به گرمی استقبال 
شــد با مقام های ایران در تهران نظیر دیدار با 
»محمدبن سلمان« ولیعهد قدرتمند عربستان 

در جده  با دست های مشت کرده روبرو نشد.
 چنانچه روابط دیپلماتیک بین تهران و ریاض 
بــر قرار شــود، قطعا با ذوب شــدن یخ ها در 
روابط دو کشور ،  احتمال تضعیف جبهه غربی 
بیشتر می شــود.  علت دیگر که  می تواند در 
توانمندی و سرنوشــت هر کدام از دو  جبهه  
در خاورمیانــه مؤثر و تعین کننده باشــد، در 
رابطه  با درگیری های اوکراین است. اگر مسکو 
دســت باال را داشته باشد و غرب را مجبور به 
تسلیم به خواسته ها و نظراتش کند یا حداقل 
از مواضعش عقب نشینی نکند،  جبهه روسیه 
و ایران قوی تر خواهد شــد و عکس آن هم در 
صورت کوتاه آمدن روسیه در مقابل آمریکا و 
اروپا صادق است.  همچنین اگر آمریکا و اروپا 
حاضر شوند امتیازاتی در برجام به ایران بدهند 
و شــیرهای نفت و گاز ایران به طرف غرب باز 
بشود جبهه شرقی متعادل تر خواهد شد؛ زیرا 
یکی از عوامل تقویت جبهه شــرقی به دلیل 
سرانجام نرسیدن برجام و سماجت غربی ها در 
مذاکرات مزبور است. به عبارتی می توان گفت : 
جبهه غربی با عملکردشــان جبهه شرقی را 

تقویت می کنند.

سید حسین سجادی
سیاست های تنش آفرین اخیر آنکارا در منطقه 
در نهایت برای آنها بسیار سنگین و هزینه زا 
شده است و امروز ترکیه در معرض شدیدترین 
مخالفت های جهانی با سیاست های منطقه ای 

خود قرار گرفته است.
ترکیه چندین مرتبه به بهانه مبارزه با گروه 
تروریســتی )پ ک ک( که آن را تهدید علیه 
امنیت ملی خود تلقی می کند به شمال عراق 
یا همان منطقه اقلیم کردســتان آن کشور و 
شمال و شــرق ســوریه حمالت و تجاوزات 
نظامی متعددی داشــته که متعاقب هر یک 
از آن حمالت عالوه بر نقض حاکمیت ملی و 
تمامیت ارضی آن کشورها و عدم رعایت اصل 
ُحســن همجواری تعدادی غیر نظامی هم در 

حمالت ترکیه کشته شده اند.
حتی مســئله از بمب و خمپاره هم فراتر 
رفته و به صورت جدی ترکیه متهم به استفاده 
از سالح شیمیایی در مناطقی از شمال عراق 
شده که در این خصوص کمیته حقیقت یاب 
بین المللی مشغول تحقیقات است و به زودی 
هم نتیجه جستجو و تفحص خود را گزارش 

خواهد کرد.
اما اقدام اخیر نظامی ترکیه به تفرجگاهی 
در »شــهر زاخو« واقع در استان دهوک عراق 
در منطقه اقلیم کردستان آن کشور که منجر 
به کشــته و زخمی شدن تعدادی غیرنظامی 
گردید و در نتیجه روز پنجشــنبه عراق را به 
عزای عمومی کشــاند، خطای بزرگی بود که 
آنکارا مرتکب شد و طبیعی است که باید هزینه 

گزافی هم متعاقب این اقدام خود بپردازد.
پــس از این حادثــه تروریســتی بود که 
موجی از واکنش های شــدیداللحن از سوی 
شخصیت ها، گروه ها و جریانات سیاسی عراقی 
و البته دولت های منطقه، فرامنطقه، سازمان ها 
و مجامع بین المللی به ســمت اقدام ترکیه 

سرازیر شد.
در راســتای ایــن واکنش هــا الکاظمی 
نخست وزیر عراق تاکید کرد »حق کامل خود 
را برای پاســخ دادن به اقدامــات تجاوزکارانه 
ترکیه محفوظ دانسته و آنکارا را در ارتباط با 
کلیه پیامدهای ناشی از این اقدامات تنش آمیز 

مسئول می دانیم«.
همچنین صدر در بیانیه ای، خواســتار لغو 
توافق نامه های امنیتی عراق با ترکیه و تقدیم 
شــکایت نامه ای علیه آنکارا در شورای امنیت 

سازمان ملل شد.
اعالم شکایت از ترکیه درباره حمالت مکرر 
به عراق از سوی دولت بغداد به شورای امنیت 
سازمان ملل متحد، احضار سفیر ترکیه و ابالغ 
اعتراض شــدیداللحن عراق بــه وی، احضار 
کاردار عراق در ترکیه و توقف اقدامات مربوط 
به تعیین ســفیر جدید، اتخاذ تدابیر دفاعی 
الزم میــان مرزهای ترکیه و عراق، هماهنگی 
بیشتر میان دولت مرکزی بغداد با مسئولین 
اقلیم کردســتان برای جلوگیری از تکرار این 
قبیل اقدامات، اعــالم عزای عمومی و تعلیق 
روند صدور ویزا برای مسافران ترکیه از سوی 
عراق از جمله برخــی از مهم ترین اقدامات و 
واکنش های دولت آن کشور به اقدام غیرقانونی 
و ناقــض حق حاکمیت ملی ترکیه در دو روز 

اخیر بوده است.
هرچند ترکیه این اقدام را در ابتدا نپذیرفت 
و گروه )پ ک ک( را مقصر جلوه داد و البته آن 
گروه هم با صدور بیانیه ای نه تنها مسئولیت 
این این حادثه را نپذیرفت بلکه ترکیه را به این 
اقدام متهم کرد، اما این موضوع در روانه شدن 
سیلی از واکنش های گسترده جهانی نسبت به 

اقدام آنکارا در دهوک تاثیری نداشت.
کشــورهای منطقــه ای از جملــه ایران، 
عربســتان، مصر، کویت و برخــی از مجامع 
منطقــه ای از جمله پارلمــان عربی، اتحادیه 
عــرب و برخی کشــورهای فرامنطقــه ای از 
جمله انگلیس، آلمان، آمریکا، کانادا، نماینده 
ســازمان ملل در عراق، دبیرکل سازمان ملل 
متحد و برخی دیگر از کشورها و سازمان های 
بین المللی ضمن محکومیت اقدام اخیر ترکیه 
در بمباران تفرجــگاه زاخو، تحقیقات در این 
خصوص و پاســخگو بودن آنکارا در قبال این 

فاجعه را خواستار شدند.
نکته قابل تامل اینجاســت کــه ترکیه به 
عنوان یکی از سه کشور ضامن روند گفتگوهای 
آســتانه باید نســبت به وظیفه خود در قبال 
کمک به ایجاد ثبات و امنیت در سوریه متعهد 
باشــد اما حمالت متعدد به شــمال و شرق 
سوریه نشان دهنده تضاد سیاست های اعالمی 

و اعمالی ترکیه در قبال سوریه دارد.
سیاست  های ترکیه در قبال عراق و حمالت 
متعدد این کشــور به منطقه اقلیم کردستان 
هــم بیانگر رویکــرد تنش آفرین آنــکارا در 
منطقه است و این مساله ای است که مقامات 
تهران بارها در نشست سه جانبه سران آستانه 
در تهران و ســفرهای اخیر وزیر امورخارجه 
کشــورمان به ســوریه و ترکیه نسبت به آن 
موضع گرفته و از مقامات ترکیه خواسته اند که 
از طریق گفت وگو و مذاکره مشکالت خود را 
با همسایگانشان از جمله سوریه و عراق حل و 

فصل کنند.
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رجب طیب اردوغان که برای گرفتن چراغ 
سبز از روسیه و ایران برای حمله به خاک 

سوریه به تهران سفر کرده بود با موضع 
سرسختانه و حتی منتقدانه دو مخاطب 

خود در این رابطه روبرو شد

بسیاری از کشورهای منطقه عامل 
مشکالت زیست محیطی خود را 

سد سازی ها یا همان جنگ آبی می دانند 
که ترکیه علیه آنها به راه انداخته است

پرسش این است چرا همزمان با مشخص 
شدن پیشتازی »نوری مالکی« در میان 
دیگر نامزدهای تصدی نخست وزیری 
عراق فایل های صوتی منتشر شدند؟و 

چرا عامل انتشار آن یک روزنامه نگار 
ساکن آمریکاست؟  بی ثباتی سیاسی در کنار بحران 

غذا و انرژی در ایتالیا
به دنبال تنش های سیاســی در هفته های 
اخیــر و در پی اســتعفای »ماریــو دراگی« 
نخست وزیر ایتالیا، پنج شنبه )پریروز(پارلمان 

این کشور منحل شد. 
ماریــو دراگی، نخســت وزیر ایتالیا، پس از 
آنکه سه حزب ائتالفی  »لیگ شمال«، حزب 
»فورزا« ایتالیا و »جنبش پنج ستاره« حمایت 
خود را از دولت او پس گرفتند، پایان کار کابینه 
خود را اعالم و از سمت خود کناره گیری کرد.

این در حالی است که رئیس جمهوری ایتالیا، 
هفته گذشته، اولین استعفای دراگی را رد کرده 
و از او خواســته بود برای اجتناب از انتخابات 
زودهنگام، مذاکرات بیشتری را با قانونگذاران 
برگزار کند. ماریو دراگی، در پی عدم حمایت 
ســه شــریک ائتالفی از دولت و پس از آنکه 
جنبش پوپولیستی ۵ ستاره به رهبری کونته، 
به حمایت خود از دولت پایان داد، استعفا کرد.
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فوتبال ایران

 منهای فوتبال

ورزش جهان

هادیشاهمرادی
ملی پوشان والیبال کشورمان طی یک دیدار 
حساس و نفس گیر در مرحله نهایی لیگ ملت 
ها پنجشنبه شب به مصاف لهستان رفتند 
و علیرغم ارائه نمایشی دیدنی در نهایت با 
نتیجه سه بر دو بازی را به حریف واگذار کردند. 
شاگردان بهروز عطایی در هفته اول شروع 
خوبی نداشتند و با دو شکست مقابل هلند و 
ژاپن انتقادات زیادی را متوجه خود کردند. آنها 
در هفته دوم نیز کار خود را چندان مطلوب آغاز 
نکردند و در سه ست متوالی مقابل بلغارستان 

تن به شکست دادند. 
پس از آن بازی بود که به یکباره ورق برگشت و 
بلندقامتان ایرانی توانستند در یک بازی جذاب 
آمریکا را از پیش رو بردارند. آمریکا که تا پیش 
از آن هیچ شکستی نداشت مقابل ایران با نتیجه 
سه بر صفر باخت تا آغازی باشد بر نتایج فوق 
العاده ملی پوشان کشورمان. هر چند در ادامه 
هفته سوم مقابل برزیل شکست خوردیم اما 

بردن کانادا بار دیگر امیدمان را زنده کرد.
اوج کار تیم ملی والیبال در هفته سوم بود. غلبه 
بر سه حریف قدرتمند و مدعی یعنی لهستان، 
اسلوونی و صربستان ماموریت دشوار اما بزرگی 
بود که بهروز عطایی و شاگردانش سربلند از 
آن بیرون آمدند و در نهایت به عنوان تیم هفتم 
جواز حضور در مرحله نهایی VNL را دریافت 

کردند.

مصافکالسیک
لهستان حریف تیم ملی ایران در مرحله نهایی 
لیگ ملت ها بود. مصافی که حاال به یک جدال 
سنتی و کالسیک تبدیل شده است. بولونیا 
میزبان این بازی را بر عهده داشت و ایرانی های 
زیادی در ورزشگاه حضور داشتند. دو تیم با این 

ترکیب ها پا به زمین مسابقه گذاشتند:
*ترکیب ایران: میالد عبادی پور، امیرحسین 

اسفندیار، مهدی جلوه، محمدطاهر وادی، 
و  توخته  امیرحسین  اسماعیل نژاد،  امین 

محمدرضا حضرت پور
*ترکیب لهستان: یانوش، کوخانوفسکی، 
بینیک، سمنیوک، شیفکا، کورک و زاتورسکی

این بیست و ششمین جدال دو تیم ملی ایران 
و لهستان در تاریخ والیبال بود؛ در 25 مسابقه 
قبلی تیم ایران 10 بار فاتح میدان بوده است و 
در 15 مسابقه قبلی نیز این لهستانی ها بودند 
که پیروز میدان و مسابقه شده بودند اما با 
همه این وجود آخرین برد لهستانی ها به لیگ 
ملت های 2021 برمی گردد و دو تقابل پس 
از آن یعنی المپیک 2021 و هفته سوم لیگ 
ملت های امسال به سود ایران خاتمه یافته بود.

شکستدرجنگنفسبهنفس
بازی را لهستان بهتر آغاز کرد و موفق شد در 
ست اول به پیروزی برسد. نتیجه 25 بر 21 در 
حالی رقم خورد که تیم ملی ایران در چند برهه 
توانست اختالف امتیاز را به حداقل برساند 
اما بروز برخی اشتباهات فردی و هوشمندی 
بازیکنان لهستان آنها را به تیم برنده تبدیل 

کرد. در ست دوم این ایران بود که با نتیجه 26-
24 به پیروزی رسید تا دو تیم در ست شماری 
برابر شوند. در ست سوم تا پیش از رسیدن 
لهستان به امتیاز 16 همه چیز پایاپای دنبال 
شد اما از آن امتیاز به بعد حریف ایران توانست 
حاشیه امن ایجاد کند و در نهایت با نتیجه 25 

بر 18 پیروز شود. 
در ست چهارم دوباره ورق به سود ایران 
برگشت و در یک عملکرد دیدنی، نتیجه 
شگفت انگیز 25 بر 16 رقم خورد تا دوباره 
در ست شماری همه چیز به تساوی کشیده 
شود. ست پنجم باز هم با ایجاد اختالف امتیاز 
مطمئن برای لهستانی ها همراه بود و در پایان 
نتیجه 15 بر 7 تیم لهستان را به عنوان پیروز 

مسابقه تعیین کرد.
با این برد لهستانی ها ضمن صعود به نیمه 
نهایی، انتقام دو شکست قبلی خود را نیز از تیم 

ملی ایران گرفتند. 
شاگردان عطایی هر چند در نهایت این بازی 
مهم را واگذار کردند اما به واسطه نمایش بسیار 
خوبی که در زمین از خود نشان دادند به شدت 

مورد تشویق حاضرین در سالن قرار گرفتند.

آمارعجیبدراشتباهاتفردی
بازیکنان

یکی از نکات جالب توجه این بازی در ست پنجم 
رقم خورد. لهستان در حالی 15 بر 7 پیروز شد 
که در بازی دور گروهی نیز ایران موفق شده بود 
دقیقا با این فاصله امتیازی در ست پنجم این 
حریف خود را شکست دهد و شاگردان گربیچ 
به نوعی باختشان در آن ست عجیب و غریب 
را جبران کردند. با بررسی آمار بازی مشخص 
می شود که بازیکنان تیم ملی ایران در حمله 
بهتر از لهستانی ها عمل کردند و 55 مرتبه از 
این راه موفق به کسب امتیاز شدند. در مقابل 
اما شاگردان گربیچ در دفاع روی تور بهتر بودند 
و با 10 دفاع در برابر 7 دفاع بازیکنان ایران، آمار 
بهتری از خود به جا گذاشتند. هر دو تیم شش 
بار موفق به کسب امتیاز سرویس شدند اما نکته 
قابل تامل آنجاست که آنچه باعث اختالف 8 
امتیازی بین ایران و لهستان شد، اشتباهات 
پرتعداد فردی از سوی والیبالیست های ایران 
بود. 39 امتیاز روی این اشتباهات فردی به 
لهستان تقدیم شد و آنها با 10 اشتباه کمتر، 
روی 29 امتیاز تیم ملی کشورمان نقش داشتند. 

شایستهافتخار
هر چند شکست تیم ملی ایران در مرحله 
یک چهارم نهایی لیگ ملت های والیبال آخر 
هفته دوستدارن این رشته ورزشی را برای 
هموطنانمان تلخ کرد اما عملکرد شاگردان 
بهروز عطایی در حدی مطلوب بود که نمی توان 
آن را نادیده گرفت. این بازی با ناکامی برای 
ایران همراه بود اما به معنای واقعی کلمه چیزی 
از ارزش بچه های ما کم نشد. هتریک تاریخی 
رقم نخورد و نشد که تجربه سالهای 2011 تا 
2014 برای بلندقامتان ایرانی تکرار شود منتها 
»شایسته افتخار« آخرین عباراتی است که 
مقابل نام بهروز عطایی و شاگردانش قرار گرفت.

والیبال ایران بازنده جدال با اشتباهات فردی
تیمی مغلوب اشتباهات فردی بازیکنان جوان خود می شود که درگیر تغییر نسل و جوان سازی است

حرف های توهین آمیز در فرهنگ ما جا ندارد
افشار دوست: باید به این نسل فرصت بدهیم

ساراطاووسی
بازیکن و مربی اسبق والیبال ایران می گوید تمام 
دنیا از عملکرد ملی پوشان ما شگفت زده شدند 
و آن ها عملکرد قابل تحسینی مقابل لهستان 

داشتند.
گفت و گو با محمود افشار دوست در زیر پیش 

روی شما است: 
ایرانشکستخوردولیخیلیآبرومندانه

بازیکرددراینموردصحبتکنید؟
بله اول از همه صعود ایران را به جمع 8 تیم 
تبریک میگویم. به خانواده والیبال، کادر فنی، 
بازیکنان و فدراسیون تبریک می گویم. واقعاً 
نتیجه بی نظیری گرفتند. از ابتدا تصور نمی شد 
تیم والیبال به جمع 8 تیم برود ولی بچه های 
ما هفته به هفته بازدید بازی تیم ملی شرایط 
خیلی خوب شد و پیشرفت خیلی خیلی خوبی 
داشت. هماهنگی خیلی خوبی داشتیم و هم 
فاکتورهای والیبال رفته رفته بهتر شدند و در 
نهایت توانستند به جمع 8 تیم بروند و دیروز هم 
بازی خیلی خوبی مقابل لهستان انجام دادند و 
متاسفانه شانس کمتری با بچه ها یار بود. شاید 
می شد از بعضی موقعیت ها بهتر استفاده کنند 
ولی باید به جمع چهار تیم نهایی بروند ولی همه 
تالششان را کردند و عالی بازی کردند. دیروز فکر 
می کنم دنیای والیبال در واقع به این نسل تیم 
ملی کشورمان احترام خاصی قائل شود.  با توجه 
به بازی بی نظیر، جنگنده جسورانه  و فنی  که 

دیروز تیم ملی ایران بازی کرد.
درموردنسلجدیدوالیبالصحبت
کردیدراجعبهاینکهبهآنهافرصتدادند
وپایآنهاایستادندکهباعثشدتیمملی

قویداشتهباشیمچیزیکهمادرفوتبال
شاهدشنیستیمتوضیحبدهید؟

قبل از شروع مسابقات و قبل از هفته اول صحبت 
های مختلفی در مورد تیم ملی در مورد نحوه 
بازی بازیکنان و غیره می شد و همان موقع هم در 
مطبوعات، خبرگزاری ها یا جایی که من صحبت 
می کردم مثل رادیو و تلویزیون همیشه بحث من 
این بود که باید به این نسل اجازه بدهیم و فرصت 
بدهیم که خودشان را پیدا کنند که قطعاً نسل 
خوبی هستند.  این بازیکنان، بازیکنانی هستند 
که در سطح تیم ملی جوانان بعضی هایشان در 
دنیا موفق به گرفتن مدال طال شدند. در  این 
یکی دو سال گذشته چند نفر در تیم ملی بودند 
که قهرمان آسیا شدند بگذریم که سه تا بازیکن 
هم نداشتیم. در تیم پارسال آسیا به نوعی به تیم 
ملی دعوت شدند و در کنار بازیکنان بودند و این 
رشد را نشان دادند پس بنابراین اینجا منطق 
ورزش می گوید که باید به آن ها  اجازه می دادند 
و فرصت می دادیم که به نوعی بتوانند جایگاه 
و شرایط خودشان را پیدا کنند و هماهنگی 
بیشتری با تیم داشته باشند تا کادر فنی خوب 
ما بتواند بازیکنان را بیشتر بشناسد و با روحیات 
شان بیشتر آشنا شود که این اتفاق افتاد و این 
نسل والیبال هفته به هفته بازی قابل مالحظه ای 
را داشت. دقت کنید که هفته های اول بازی با 
نوسانی در تیم والیبال کشور می دیدیم. یک 
بازی خوب بود، یک بازی بد اما از هفته دوم و 
بعد از بازی با بلغارستان کاماًل تیم متحول شد 
حاال یکی دو  بازیکن عوض شدند و در نهایت تیم 
شکل درستی را گرفت و موقعی که تیم راه افتاد 
و ریتم خودشان را بازی کردند واقعاً سخت می 

شد در مقابلشان بازی کرد حاال هر تیمی که می 
خواست باشذذآمریکا، برزیل، لهستان و ...  مهم 
این بود که این تیم آنقدر بتوانند در کنار هم بازی 
کنند. به لحاظ بازی در این سطح از والیبال که 
به راحتی به ریتم خودش برگردد و این خیلی 
اهمیت داشت و  این تیم بازی تدارکاتی کمی 
داشت که اگر بازی بیشتری داشت تیم ما زودتر 
هماهنگی و ریتم خودش را پیدا می کرد و االن 
با بازی هایی که کردند ثابت کردند شایسته این 
بودند که به آن ها فرصت بدهند و با نتایجی که 
کسب کردند نشان دادند که الیق این هستند که 
به سمت رویاهایشان و شرایط باالتر قدم بردارند. 
البته این کار، کار آسانی نیست و خیلی سخت 
است. تالش، جسارت  و سرسختی ذهنی خیلی 
زیادی می خواهد و باید به آن مراحل برسند 
ولی امیدوار هستیم این نسل ،نسل خوبی باشد. 
وهمراه نسل قدیمی را ادامه بدهد و هم در این راه 

فراتر از آنها قدم بردارد.
درمورداینکهمردمایراندرصفحه

اینستاگرامکاپیتانلهستانپیامهایبدی
گذاشتندصحبتکنیدواینکهبفرمایید
چهجوریمیشودجلویاینکارراگرفت؟
من ندیدم، واقعا نخواندم و اطالعی ندارم. ولی 
در مجموع اینجا ورزش است و در ورزش مقابله 
کردن، تالش کردن، جنگ کردن و کار فنی 
کردن وجود دارد.  من فکر می کنم این کار زیبا 
و در خود فرهنگ اصیل ایرانی نیست. ما سابقه 
فرهنگی طوالنی داریم و انسانهای بزرگ به 
لحاظ فنی در رشته های مختلف و ادبی بودند و 
بنابراین در این فرهنگ و با توجه به شرایط این 
کار زیبنده نیست و امیدوارم دیگر تکرار نشود. 
حاال یک بخشی  کری خوانی هست که در دنیای 
ورزش قابل پذیرش است اما اینکه پیام بگذارند 
و حرف های توهین آمیز بزنند در فرهنگ ما 

جایی ندارد.
اگرنکتهوحرفیماندهبفرمایید؟

تیم ملی نتیجه خیلی خوبی گرفته. شرایط خیلی 
خوبی از والیبال به نمایش گذاشت و طوری بازی 
کردند که دنیا دارد آنها را تحسین می کند و به 
بچه ها ما احترام می گذارد. خانواده والیبال باید 
بپذیرند تیم والیبال روند رو به رشدی دارد و قابل 
احترام است و ضمن اینکه انتقاد میکنیم انتقاد 
سازنده باشد و راهکار هم باید ارائه شود و در واقع 
تالش شود نقص های تیم رفع شود  و در آینده 
بازیکن های آسیب دیده به لیست اضافه شوند 
و روند رو به رشدی داشته باشیم و در مسابقات 
قهرمانان آسیا اول بشویم. سقف آرزوهای تیم 
نباید به اینجا ختم شود باید پیشرفت کنند و این 
اتفاق با بازیکنان و کادرفنی خیلی خوب اتفاق 

خواهد افتاد.

اردوی پرسپولیس در ترکیه لغو شد
یحیی گل محمدی که یکی از خواسته هایش 
برای آماده سازی تیمش برگزاری اردوی خارجی 
بود، در نهایت به این مهم دست نیافت تا اکنون به 

دنبال برپایی اردوی داخلی باشد.
بعد از عدم تامین منابع مالی در وهله اول که 
باعث تاخیر در اردوی خارجی پرسپولیس شده 
بود، رضا درویش در نهایت موفق شد شرایط 
ابتدایی برگزاری این اردو در کایسری ترکیه 
را محقق کند. با این حال در نهایت، این اردو 
به دلیل عدم تامین پرواز چارتر منتفی شد تا به 
بازیکنان اعالم شود که اردوی داخلی را در هتل 

پارسیان دنبال کنند.

نظر اسکوچیچ در مورد
 3 حریف تیمش در جام جهانی

دراگان اسکوچیچ در بخشی از صحبت های 
خود با برنامه ورزشگاه، در مورد سه حریف 
تیم ملی ایران در جام جهانی 2022 صحبت 
کرد.  سرمربی تیم ملی نظرات خود را در مورد 
سه حریف مرحله گروهی این گونه بیان کرد: 
انگلیس: تمام تیم هایی که به جام جهانی آمدند 
مسلما بهترین کیفیت ممکن را دارند. اگر فقط 
به لیگ انگلیس نگاه کنیم، جزو برترین های 
دنیاست.  ولز: بازیکنان ولز از نظر فوتبالی و 
فیزیکی خیلی به بازیکنان انگلیسی شبیه 
هستند. امریکا: آنها االن بازیکنان خیلی خوبی 

دارند و با گذشته تفاوت زیادی دارند. 

بازگشت زنان فوتبالیست 
بعد از نایب قهرمانی

اعضای تیم ملی فوتبال زنان ایران که به نایب 
قهرمانی این دوره از رقابت های کافا رسید بامداد 
امروز در میان استقبال مسئوالن کمیته بانوان 
فدراسیون وارد تهران شدند. تیم ملی زنان ایران 
که با یک هفته تمرین راهی مسابقات شده بود، 
عملکرد خوبی در این مسابقات داشت و تا دیدار 

پایانی پیش رفت.
 شاگردان آزمون، در دیدار پایانی که عصر روز 
چهارشنبه برگزار شد، به مصاف ازبکستان رفتند. 
این دیدار در حالی که می رفت تا به وقت های 
اضافه کشیده شود، با گل دقیقه 85 ازبک ها، 
یک بر صفر به پایان رسید تا ایران به مقام دوم 

بسنده کند.

مرادمند و کاوه راهی ترکیه شدند
حسین مرادمند یکی از افرادی بود که به دلیل 
مشکالت سربازی و خروج از کشور، نتوانست 
همراه سایر بازیکنان استقالل راهی ترکیه 
شود و به همین دلیل روزهای ابتدایی اردوی 
آماده سازی تیمش را در ترکیه از دست داد. در 
نهایت و پس از حل مشکالت به وجود آمده برای 
این بازیکن، او توانست مجوز خروج را به دست 
بیاورد و با پروازی راهی کشور ترکیه شد تا بتواند 

به سایر هم تیمی هایش ملحق شود.
 کاوه رضایی خرید جدید استقاللی ها نیز دیگر 
بازیکنی است که قرار است خود را به ریکاردو 
ساپینتو معرفی کند. این مهاجم کرمانشاهی 
صبح دیروز به همراه مرادمند با پروازی راهی 

ترکیه شدند.

طعنه الپورتا به رئال؛
 نگران باخت در وگاس نباشید!

رئال مادرید و بارسلونا قرار است صبح یکشنبه 
به وقت ایران در دیداری تدارکاتی و دوستانه 
در الس وگاس به مصاف یکدیگر بروند. لوییس 
کاراسکو، که پیش از این شعار و طرح گرافیکی 
معروف خوان الپورتا برای انتخابات ریاست 
باشگاه بارسلونا را طراحی کرده و به اجرا گذاشته 
بود، حاال طرح جنجالی دیگری را به نمایش 

گذاشته است. 
روزنامه اسپانیایی آ.اس مدعی شده که الپورتا از 
او خواسته تا طرحی جذاب و با همان تاثیرگذاری 
را ارائه دهد و او نیز شعار جدیدی را برای 
کمپین تبلیغاتی بارسا پیش از دیدار برابر رئال 
مادرید طراحی کرده که توجه بسیاری را جلب 

کرده است.

مورینیو به دنبال واینالدوم
جذب بازیکنان شناخته شده و تقویت فهرست 
فعلی بازیکنان رم در این پنجره نقل و انتقاالت 
اهمیت زیادی برای مورینیو دارد. این مربی 
پرتغالی، فصل گذشته، موفق شد جالوروسی ها 
را به قهرمانی لیگ کنفرانس اروپا برساند و حاال 
امیدوار است که موفقیتش را در این فصل نیز 
ادامه دهد و به همین دلیل نیاز به جذب بازیکنان 

مدنظرش برای فصل 23-2022 دارد. 
حاال بسیاری از منابع خبری فوتبال ایتالیا از جمله 
اسکای اسپورت و اسپورت ایتالیا مدعی شده اند 
که مورینیو این بار با جورجینیو واینالدوم تماس 
گرفته و از او خواسته که به پایتخت این کشور 

منتقل شود.

سادیو مانه، بازیکن سال آفریقا شد
مانه که به تازگی از لیورپول راهی بایرن مونیخ 
شد، فصل گذشته با قرمزها قهرمان جام حذفی 
و اتحادیه شد و تا فینال لیگ قهرمانان نیز پیش 
رفت. ضمن اینکه آنها در لیگ برتر نیز در رقابتی 
شانه به شانه با منچسترسیتی به نایب قهرمانی 

رسیدند.
عالوه بر این او با تیم ملی سنگال قهرمان جام 
ملت های آفریقا شد و با پشت سر گذاشتن مصر، 

به جام جهانی قطر نیز صعود کرد.
مجموع این دستاوردها باعث شد تا او باالتر از، 
محمد صالح در لیورپول و ادوارد مندی در تیم 
ملی سنگال، جایزه بهترین بازیکن قاره آفریقا را 

از آن خود کند.

ضد حمله بارسا به چلسی
ژول کنده، مدافع فرانسوی باشگاه سویا، امسال 
تابستان مسلما این تیم را ترک خواهد کرد. ولی 
مقصد او هنوز مشخص نیست. دو باشگاه چلسی 
و بارسلونا برای جذب این مدافع فرانسوی در 

رقابتی تنگاتنگ درگیرند.
حاال رسانه های انگلیسی مدعی شدند چلسی 
در رقابت برای جذب ژول کنده از بارسا پیشی 
گرفته است. حتی گفته شد که او در حال اجاره 
کردن خانه ای در شهر لندن بوده و بعد از ورود 
به این شهر در خانه ای سکونت می کند که در 
زمان حضور روملو لوکاکو در چلسی، متعلق به 

او بوده است.
اما رسانه  های اسپانیایی می   گویند ژول کنده 
امروز شهر سویا را ترک کرد و به اردوی این تیم 
در پرتغال پیوست. این حرکت از سوی رسانه های 
اسپانیا به عنوان تالشی برای دور کردن کنده از 

نفوذ چلسی تفسیر شد.

یوونتوس رمزی را نمی خواهد!
آرون رمزی، ستاره ولزی یوونتوس، تا یک سال 
دیگر با این باشگاه قرارداد دارد. ولی یووه امروز 
پیامی صریح خطاب به این بازیکن ولزی صادر 
کرد تا نشان دهد قصد ادامه همکاری با او را ندارد 

و مترصد فرصتی است تا او را به فروش برساند.
یوونتوس که فهرست بازیکنان خود برای شرکت 
در تور پیش فصل آمریکا را منتشر کرد روی نام 
آرون رمزی خط قرمز کشید. رمزی 31ساله 
فصل گذشته با بی مهری کادر فنی یووه روبه رو 
شد و نیمه دوم فصل را به عنوان بازیکن قرضی به 

رنجرز واگذار شد.
از همان زمان می شد حدس زد که ماسیمیلیانو 
آلگری در فصل آینده هم قصدی برای بازی دادن 
به این ستاره ولزی نخواهد داشت. حدسی که 
باالخره تایید شد. آلگری رمزی را حتی برای 
اردوی پیش فصل با تیمش به آمریکا نخواهد برد.

اتلتیکو هم رونالدو را نمی خواهد
در روزهای اخیر موج جدیدی از شایعات درباره 
آینده کریستیانو رونالدو آغاز شده بود. شایعاتی 
که مدعی بود ستاره بزرگ پرتغالی در روزهای 
باقی مانده از فرصت نقل و انتقاالت تابستانی به 
اتلتیکو مادرید خواهد پیوست. رقیب همشهری 
و تاریخی رئال مادرید، تیمی که رونالدو پربارترین 

سال های فوتبالی اش را در آن سپری کرده بود.
اما انریکه سرزو، رئیس باشگاه اتلتیکو، امروز 
به صورت ضمنی این شایعات را رد کرد تا آینده 
کریستیانو همچنان در هاله ای از ابهام قرار داشته 
باشد. سرزو در صحبت هایش اشاره کرد که 

باشگاه او احتماال نتواند میزبان رونالدو باشد.

خبرسازان

کاوه رضایی
مهاجم شماره 9 سابق استقالل به 

این تیم برگشت.
 او که نامش در اولین روزهای 
فعالیت نقل و انتقاالتی استقالل 
مطرح شده بود، پس از چندین دور مذاکره در نهایت 

آبی پوش شد.
 عقد قرارداد رضایی با استقالل در حالی اتفاق افتاد که 
ورود و خروج این بازیکن به هتل اسپیناس دور از چشم 
خبرنگاران انجام شد تا این سوال مطرح شود که چرا 
باید بازیکنی که هواداران استقالل منتظر جذبش بودند 

جرأت روبرو شدن با اصحاب رسانه را نداشته باشد؟ 
مگر کدام بند قرارداد یا کدام بخش از وضعیت رضایی 
شبهه دارد که باید از دست رابط مردم و ورزشکاران فرار 

کرد؟ امیدواریم زودتر پاسخ این سواالت مشخص شود.

خواهران منصوریان
ویدئوی  بود که  روز پیش  چند 
درگیری مردی با سهیال و شهربانو 
منصوریان در محل برگزاری مسابقات 
وایرال شد. آن مرد که گفته میشد 
دخترش در مسابقات ووشو باخته در حالی مورد شکایت و 
پیگرد فدراسیون ووشو قرار گرفته که شهربانو منصوریان 
در دیداری که بدون حضور دیگر طرف دعوا یعنی سهیال 
منصوریان با این مرد و فرزندانش داشت، خبر از رفع 
کدورت ها داد. اینکه دو قهرمان ملی در متن این درگیری 
عجیب قرار بگیرند از یک سو و اینکه بدون هماهنگی با 
یکدیگر مراسم آشتی کنان برگزار کنند از سوی دیگر باعث 
شده تا افکار عمومی منتظر پاسخ این سوال باشند که آیا 
پرونده این قضیه بسته شد یا با توجه به تبعات اجتماعی اش 

باید منتظر ورود فدراسیون و دیگر نهادها باشیم؟

امیرحسین حسین زاده
ستاره جوان فصل پیش استقالل 
با انتشار پستی از هواداران این تیم 
خداحافظی کرد تا بعد از کش و 
قوس های فراوان تکلیف او و خانواده 
استقالل با وی مشخص شود. آنچه همه را به تامل وامی دارد 
این است که چرا باید باشگاه بزرگی مثل استقالل بر خالف 
رقیبش عمل کند و به جای جذب چهره های شناخته شده 
و درس پس داده اقدام به جذب استعدادهای فوتبال کند 
و پس از آنکه آنها را به ستاره تبدیل کرد با جدایی شان 

موافقت کند. 
حسین زاده که فصل پیش در این برهه ماتم سقوط با ساپیا 
داشت شاید فکرش را هم نمیکرد که یکسال بعد قرار است 
با جواب مثبت به آفر اروپاییی اش، دست تیم قهرمان را در 

پوست گردو بگذارد.

صعود پنج پله ای والیبالیست ها 
مرحله یک چهارم نهایی لیگ ملت ها 2022 به 
پایان رسید و چهار تیم آمریکا، ایتالیا، فرانسه و 

لهستان به مرحله نیمه نهایی صعود کردند.
فدراسیون جهانی والیبال، بعد از پایان این 
مرحله رتبه بندی تیم ها پنجم تا شانزدهم لیگ 
ملت ها 2022 را اعالم کرد و شاگردان بهروز 
عطایی سرمربی تیم ملی والیبال ایران در جایگاه 

هفتم قرار گرفتند. 
این در حالیست که سال گذشته تیم ملی والیبال 
کشورمان مقام دوازدهم این رقابت ها را از آن 

خود کرده بود.
همچنین ملی پوش شایسته کشورمان امین 
اسماعیل نژاد، پس از شکست تیم ملی ایران 
برابر لهستان اظهار کرد: دم همه مردم گرم. ما 
را ببخشید که نتوانستیم در بازی با لهستان 
پیروز شویم. از جان و دل مایه گذاشتیم و تمام 
تالشمان را کردیم. حتی آخر مسابقه فشارمان 

افتاد ولی گاهی نمی شود.

نادال تنیسور سال شد
شبکه تلویزیونی ABS آمریکا در مراسم اهدای 
جوایز ESPY که به بهترین ورزشکاران جهان 
اختصاص دارد رافائل نادال را به عنوان بهترین 

تنیسور سال انتخاب کرد.
رافائل نادال اسپانیایی تاکنون 22 بار به عنوان 
بهترین تنیسور سال جهان انتخاب شده است. 
در بخش زنان نیز عنوان بهترین تنیسور سال 

جهان به اما رادوکانو رسید.
تنیسور برجسته اسپانیایی در سال 2022 برنده 
گرنداسلم های استرالیا و روالن گاروس شد. 
رافائل نادال به لطف این دو پیروزی ارزشمند 
اکنون رکوددار پیروزی در گرنداسلم هاست. 
نواک جوکوویچ صربستانی با پیروزی در 

بیست ویک گرنداسلم در رده دوم قرار دارد.



خبر

دنیای عروسک ها فیلم

بازیگر آرژانتینی سریال »مانی هیست« یا 
»ســرقت پول« در نقش اصلی فیلمی برای 

پارامونت جلوی دوربین می رود.
از  نقــل  مهر بــه  گــزارش   بــه 
آرژانتینی  ورایتی، رودریگو دال سرنا بازیگر 
در جدیدترین فیلم پارامونت در نقش اصلی 

ظاهر می شود.
ایــن فیلم با عنــوان »جهــش بابا« بر 
مارتین سیواک نویسنده- خاطرات  مبنای 

روزنامه نگار آرژانتینی ساخته می شود.
دانیال گوگی که از نویسندگان فیلمنامه 
در کنار آندرآ گاروتی است، کارگردانی فیلم 
را هم انجام می دهد. فیلمبرداری این فیلم به 
زودی در آرژانتین شروع می شود و پارامونت 
در کنــار دو تهیه کننده دیگــر از آرژانتین 
تولید فیلــم را برعهده دارند. این فیلم یکی 
از چندین پروژه پارامونت پالس در آمریکای 
التین و اسپانیا است و این سرویس استریم 
قصد دارد فیلم هــای محلی خود را تقویت 

کنــد. در حالی که این روزهــا رقابت برای 
تولید محتوی در میان غول ها در آمریکای 
التین داغ شده، پارامونت پالس هم ماه پیش 
اعالم کرد قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ بیش از 
۵۰ پــروژه بین المللی را بــه مرحله تولید 
برساند. دال سرنا برای بازی در نقش پالرمو 
مغز متفکر سریال »مانی هیست« شهرت 
یافته اســت. وی ســال ۲۰۰۴ بازیگر فیلم 
جاده ای حماسی »خاطرت موتورسیکلت« 
بــر مبنــای خاطرات ارنســتو چه گوارای 
جوان ساخته والتر ســالس هم بود که در 
کنار گائل گارسیا برنال بازی کرده بود. گفته 
شــده فیلم جدید داستانی درباره شجاعت 
و مهربانی اســت زیرا بر تــالش یک مرد 
برای درک پدر پیچیده اش متمرکز اســت 
و دال ســرنا که بازیگر خارق العاده ای است، 
پیچیدگی ها و ظرفیت های این شخصیت را 
می تواند به شکلی ماهرانه به هم ببافد تا این 
داســتان تلخ را تصویر کند. در کتابی که از 

آن اقتباس شده مارتین سیواک سعی دارد 
با زندگی و مرگ پیچیده پدرش کنار بیاید 
و داستان در پس زمینه بوینوس آیرس در 
دهــه ۱۹۸۰ رخ می دهــد. پــدر مارتین 
-خورخه سیواک- که پس از سال ها تبعید 
در دوره دیکتاتوری، اکنون به آرژانتین تازه 
دموکرات شده برگشته در حال یافتن خود 
است و در عین حال باید با حادثه ربوده شدن 
برادرش روبه رو و با رسانه ها هم مواجه شود.

»موزه عروسکی« شهرک غزالی با بیش 
از یکصد عروسک خاطره ساز و نوستالژیک 

آماده بهره برداری و نمایش شده است.
مهدی میرچی ـ مدیر شهرک سینمایی 
و تلویزیونــی غزالی ـ درباره ســاخت موزه 
عروسکی در این شهرک گفت: طرح توسعه 
شهرک غزالی، از اداره کل تولید سیما مطرح 
شــد و بر همین اســاس، یــک کارگروه با 
همکاری سازمان صدا و سیما و شهرک غزالی 
شکل گرفت. ما می خواستیم اتفاقی بیفتد که 
مردم با عقبه فعالیت های رســانه ملی آشنا 
شوند. او خاطرنشان کرد: سازمان صداوسیما 
ظرفیت بسیار دارد. از اکسسوار گرفته تا لباس 
و چیزهای دیگر، یک گنجینه اســت که در 
شهرک ســامان دهی شده است. ما تصمیم 
گرفتیم عروسک هایی که در سازمان موجود 

بود را جمع آوری کنیم.
بــه گفته میرچی هــدف از احداث موزه 
عروســک این بود که یک عقبه شناسی و 

هویت شناسی برای مخاطب ایجاد و مخاطب 
با گذشته رسانه ملی آشنا شود. او ادامه داد: 
می خواستیم مخاطب ببیند که رسانه ملی 
بعد از پیروزی انقالب اســالمی چه کاربرد 
و چه عقبه ای داشــته است. عالوه بر این، ما 
کارهای عروسکی که نوستالژیک دهه ۶۰ و 
۷۰ است را معرفی کردیم. در کنار هر کدام 
از عروســک ها، برنامه ســازان، هنرمندان و 
حتی مدیرانی که در زمان حضور عروسک ها 
در تلویزیون حضور داشــتند را هم معرفی 
کرده ایم. مدیر شهرک سینمایی و تلویزیونی 
غزالی با بیان اینکه در اصل ساخت موزه سیما 
که شامل تمام اتفاقات تلویزیون و رسانه ملی 
می شود، مد نظر تلویزیون و شهرک غزالی 
بوده است، در این زمینه توضیح داد: در وهله 
اول ما وارد بخش کودک و نوجوان شدیم و 
موزه عروسکی را راه اندازی کردیم. بیش از 
یکصد عروسک اصلی را جمع آوری کردیم؛ 
در این میان برخی از عروسک ها نیاز به تعمیر 

داشــتند. همه این کارها در ســخت ترین 
شرایط کرونا که خیلی  از سازمان ها تعطیل 
بودند، توسط بچه های شــهرک با عشق و 
عالقه انجام شد. این حرکت از طرف اداره کل 
هم حمایت شد و ما در عرض سه ماه موزه ای 
احداث کردیم که بیش از یکصد عروســک 
شناسنامه دار را شامل می شود. این موزه باز 
هم ظرفیت های توســعه ای دارد و می توان 

بیشتر به آن بها داد و وسیع ترش کرد. 

سومین مســتر کالس آواز ایرانی ایرج 
خواجه امیری برگزار می شــود. به گزارش 
ایسنا، مهمان ویژه این دوره از کالس پویان 

آزاده - نوازنده پیانو و موسس انستیتو پیانو 
پویان - اســت. تاریخ برگزاری این مستر 

کالس دوشنبه سوم مرداد است.
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»ایرج«مسترکالسآوازایرانیبرگزارمیکند

روز ۲۹ تیرماه تصاویر و ویدیوهایی در فضای 
مجازی منتشر شــد که از اختالل در برگزاری 
کنسرت سیروان خسروی در اهواز خبر می داد. 
مجوزِ اجرای کنسرت، از سوی ارشاد خوزستان 
صادر شــده بود، پس اولین کنســرت پس از 
رایزنی ها به روی صحنه رفت اما در ادامه سیروان 
خسروی پُســتی در حساب رســمی خود در 
اینستاگرام منتشر کرد که خبر از لغو دو اجرای 
شب های ۳۰ و ۳۱ تیر ماه می داد. خسروی ابتدا 
از تالش هایی نوشت که برای برگزاری کنسرت 
روز ۲۹ تیر شده بود: »دیروز )چهارشنبه( حدود 
ساعت ۱۶ اطالع دادند که باید ۶ سانس کنسرت 
اهواز را کنسل کنم و از من درخواست اعالم این 
موضوع رو داشتند. با توجه به اینکه تیم ۲۲نفره 
ما از شــب قبل کنسرت مشــغول آماده سازی 
)ســازه، اســتیج، نور، صدا، LED و …( بود و 
از اون طرف ۵۰۰۰ مخاطب از یک هفته پیش 
بلیت های کنســرت را خریداری کرده بودند و 
برای حضور در این اجرا لحظه شماری می کردند 
و از آنجا که دلیل قانونی برای لغو این کنسرت 
وجود نداشــت زیر بار کنســل کردن کنسرت 
نرفتم و اعالم کردم که کنســل شدن کنسرت 
باید فقط با نامــه کتبی و از طریق نهاد قانونی 
اعالم شود. برای من مهمترین نکته، اجرا برای 
مردمی بود که پنج سال برای دیدن این کنسرت 
صبر کرده بودند. از یک ســاعت قبل از اجرا و 
در گرمای ۴۸ درجه اهواز، افرادی که مشخص 
نبود از چه ارگانی هستند از ورود مردم به سالن 
جلوگیری کردند که البته با پیگیری ها و تالش 
تیم برگزاری، در نهایت مردم با یک ساعت تاخیر 

موفق به حضور در سالن شدند.«
این خواننده موسیقی پاپ در ادامه مطلبش، 
خبــر از لغو دو اجــرای ۳۰ و ۳۱ تیر ماه داد و 
تصویری را منتشــر کرد که نشان می داد، روز 
پنجشنبه مدیر کل ارشاد خوزستان در نامه ای 
خطاب به انجمن موسیقی خوزستان، لغو مابقی 

روزهای کنسرت را ابالغ کرده است.
در همین راســتا ایســنا در تماسی با دفتر 
موســیقی وزارت فرهنگ و ارشاد تهران علت 

اعتراض اداره ارشاد خوزستان 
به برهم زنندگان کنسرت اهواز 

شورای تامین چرا مجوز وزارت ارشاد را باطل کرد؟

گزارش محرم

نـمـاهـنـگ
»مسافرانخورشید«
باموضوعمحرم
ساختهمیشود

گیشههالیوود

اگرچه تعداد مخاطبــان این روزهای 
سینما بسیار اندک است اما بررسی آمار 
فروش و تماشاگر فیلم های در حال اکران، 
این پرسش را بار دیگر مطرح می کند که 
چرا باید در یــک بازه زمانی کوتاه آنقدر 
فیلم روی پــرده بیاید که برخی از آن ها 
پــس از ۱۰ روز حتــی ۱۰۰ نفر را هم 

جذب سینما نکنند؟! 
بــه گــزارش ایســنا، در حالــی که 
از ابتــدای ســال تاکنــون بــه ترتیب 
فروش  میلیارد  کمدی »انفرادی« با ۵۰ 
و یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مخاطب، 
کمدی »سگ بند« با ۳۹ میلیون و ۶۰۰ 
هزار تومان فروش و یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار نفر مخاطب و فیلم »علف زار« با ۱۳ 
میلیارد تومان فــروش و ۳۸۵ هزار نفر 
مخاطب در صدر پرفروش های گیشــه 
سینماها هســتند، بیشتر فیلم هایی که 
اخیرا روی پرده رفتند فروش ناموفقی را 

تجربه می کنند.
در هفته های گذشــته چنــد فیلم به 
چرخــه اکران اضافه شــدند و با نزدیک 
شــدن به ماه محرم بعید است که فعال 
فیلم جدیدی روی پرده سینماها بیاید؛ 
بنابراین حــدود ۱۴ فیلمی که در حال 
اکران هســتند و سالن های بیشتری هم 
در اختیار دارند، فرصت خواهند داشت تا 
شاید بر میزان فروش و تعداد مخاطبشان 
که در مــواردی بســیار ناامیدکننده و 
ادامه آن، شکســت کامل اســت افزوده 
شود. براســاس اطالعات سمفا )سامانه 
مدیریــت فــروش و اکران ســینما( تا 
ظهر روز جمعــه، ۳۱ تیرماه آمار فروش 
فیلم هــای در حال اکران به این شــرح 
است: فیلم »پدر و دختر« به کارگردانی 
خســرو ملکان که آخریــن فیلم جدیِد 
اکران شــده از ۲۲ تیرماه اســت، تاظهر 
۳۱ تیر فقط ۹۹ بلیت فروخته و فروش 

آن سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. 
فیلم »بازیووو« به کارگردانی امیرحسین 
قهرایــی در حــوزه ســینمای کودک و 
نوجوان که از ۱۵ تیــر روی پرده رفته، 
تاکنون با ۲۲,۸۷۱ بلیت، به فروش ۷۰۰ 

میلیون تومان رسیده است.
کارگردانی ســید  فیلم »پیتوک« به 
مجید صالحی که همنام با مجید صالحی 
بازیگر اســت، از ۱۵ تیر تاکنون ۳,۴۰۸ 
بلیت بــا رقم ۱۲۰ میلیون تومان فروش 
داشته است. در این بین »تی تی« شرایط 
بهتری نســبت به بقیه فیلم هــا دارد و 
این فیلــم به کارگردانی آیــدا پناهنده 
با ۲۰۷,۳۳۰ تماشــاگر بیــش از هفت 
میلیارد تومان فروش داشته است. »طال 
خون« به کارگردانی ابراهیم شــیبانی از 
ابتدای تیر تاکنــون ۲۳,۰۳۱ بلیت را با 
رقم حــدود ۸۰۰ میلیون تومان فروخته 
است. »روز ششم« به کارگردانی حجت 

قاسم زاده اصل با ۱۸,۹۸۸ تماشاگر بیش 
از ۶۳۰ میلیون تومان فروش داشته است.
ارســالن  »زاالوا« به کارگردانــی 
امیری با  ۲۹,۵۸۶ تماشــاگر به فروش 
یــک میلیــارد تومان رســیده اســت. 
فیلم »هناس« به کارگردانــی حســین 
دارابی با ۱۵۸,۷۰۵ بلیت، تاکنون بیش 
از سه میلیارد تومان فروش داشته است. 
فیلم »بدون قــرار قبلی« به کارگردانی 
بهروز شعیبی با ۹۵,۹۴۷ بلیت، به فروش 
دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسیده 
اســت. »بی صدا حلزون« به کارگردانی 
با ۱۷,۴۵۵ مخاطب  دزفولی زاده  بهرنگ 
حــدود ۵۹۰ میلیــون تومــان فروش 
داشته اســت. در حال حاضر چهار فیلم 
»مجبوریم«، »آتابای«، »گل به خودی« 
و »گربه ســیاه« به صورت آنالین اکران 
می شوند که سه فیلم اول مربوط به اکران 

۱۴۰۱ هستند.

بازیگــر سرشــناس هالیــوودی یکی از 
چهره هایی خواهد بود که امســال در مرکز 

کندی از وی تجلیل می شود.
به گزارش  مهر به نقــل از ورایتی، جورج 
کلونــی، بازیگــر، کارگــردان و تهیه کننده 
سرشــناس هالیوودی یکــی از ۵ چهره ای 
اســت که مرکز کندی امسال به تجلیل آنها 
می پردازد. گلدیس نایت برنده ۷ جایزه گرمی، 
گروه مشهور U۲، امی گرانت خواننده و تینا 
لئون آهنگساز برنده پولیتزر دیگر چهره هایی 
هســتند که با کلونی مــورد تقدیــر واقع 
می شوند. از هر۵ نفر برای دستاوردهای یک 
عمر فعالیت هنری شان در چهل و پنجمین 
دوره برگزاری مراســم مرکز کندی، تجلیل 
می شود. دیوید روبنشتاین رییس مرکز کندی 
از کلونی برای ایفــای نقش های مختلف یاد 
کرد و گفت او چه برای نجات بشــریت وارد 
عمل شود، چه در قالب طراح یک سرقت یا 
ناخدای کشــتی در دریاهای خطرناک ظاهر 

شــود، با گیرایی منحصر به فردش و توانایی 
تصویر کردن یک شــخصیت جدید، هر بار 
تماشــاگران را با خود همراه می کند. کلونی 
۲ بار جایزه اســکار برده یکی برای بهترین 
بازیگر نقــش مکمل در فیلم »ســیریانا« و 
دیگری به عنوان تهیه کننده بهترین فیلم. وی 
کارنامه اش  در  جایزه بفتا و گلدن گلوب هم 
دارد و سال ۲۰۱۵ جایزه سیسیل ب.دومیل را 
برای یک عمر دستاورد هنری از آن خود کرده 
اســت. جدیدترین فیلم وی به عنوان بازیگر 
»بلیتی به بهشــت« به کارگردانی اول پارکر 

است که قرار است ۲۱ اکتبر اکران شود. 

نگاهیبهگیشهسینماوفیلمیکه۱۰۰نفرتماشاگرهمندارد جورجکلونیتجلیلمیشود

مرکز موســیقی انقالب اسالمی )مأوا( 
ســازمان هنری رســانه ای اوج نماهنگ 
»مسافران خورشید« با موضوعی محرم 

را می سازد.
به گــزارش روابــط عمومی پــروژه، 
نماهنگ محرمی »مسافران خورشید« به 
کارگردانی علی مالقلی پور و تهیه کنندگی 

محمدجواد آشتیانی است. 
فیلمنامه این اثــر را علی مالقلی پور 
نوشته و محمد اسفندیاری لوگوی آن را 
طراحی کرده اســت. برخی از عوامل این 
نماهنگ عبارتنــد از مدیر فیلمبرداری: 
هادی شاللوند، طراح گریم: علی بهرامی فر، 
طراح صحنه: محسن غالمی، طراح لباس: 
سمانه حسینی، مدیرتولید: مهدی شایقی، 
برنامه ریز: علیرضا افــراز، صداگذار: امیر 
اسماعیلی، طراح لوگو: محمد اسفندیاری، 

عکاس: رضا علیقلیان.
آهنگساز، گروه نوازندگان، شاعر و گروه 

بازیگران متعاقبا معرفی می شوند.
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اکران

»هـنــاس«
دربغداددیدهمیشود

همزمــان با برگــزاری هفتــه نمایش  
فیلم های ایرانی در عراق ۲ فیلم سینمایی 
توسط سازمان سینمایی حوزه هنری در این 

رویداد به نمایش درمی آیند.
بــه گــزارش  روابط عمومی ســازمان 
سینمایی، همزمان با برگزاری هفته نمایش 
فیلم های ایرانی در عراق که توســط وزارت 
فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی عراق و به 
همت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ایران 
با مشــارکت حوزه هنری انقالب اسالمی از 
تاریخ شنبه ۱ مرداد مصادف با ۲۳ جوالی 
)۲۳ ذی الحجه( در شهر بغداد آغاز می شود، 
۲ فیلم سینمایی توسط سازمان سینمایی 
حــوزه هنــری در این رویــداد به نمایش 
درمی آینــد. فیلم ســینمایی »هناس« به 
کارگردانی حســین دارابی، تهیه کنندگی 
محمدرضا شفاه و محصول سازمان سینمایی 
سوره که هم اکنون در سینماهای ایران در 
حال اکران اســت، در اولیــن تجربه اکران 
خارجی خود شــنبه در نخســتین روز از 
برگزاری هفتــه نمایش فیلم های ایرانی در 
بغداد با حضور حسین دارابی، کارگردان فیلم 
به نمایش درمی آید. همچنین فیلم سینمایی 
»مدیترانه« به کارگردانی هادی حاجتمند و 
تهیه کنندگی ابوالفضل حاجتمند که پخش 
بین المللــی آن را مرکز بین الملل ســوره 
برعهده دارد، دیگر اثری اســت که در این 
هفته نمایش روی پرده می رود. ســازمان 
سینمایی حوزه هنری در کنار مشارکت در 
برگزاری هفته نمایش فیلم با نمایش ۲ اثر 
از تولیداتش، در سیزدهمین دوره جشنواره 
بین المللی- رســانه ای غدیــر عراق هم که 
هم اکنون در شــهر بغداد در حال برگزاری 
است، با ۹ اثر در بخش رقابتی حاضر است 
و در بازار فیلم این رویداد نیز حضور جدی 

خواهدداشت.

را جویا شــد و این پرسش را مطرح کرد که آیا 
آنها نظارتی بر صدور مجوزهای شهرستان ها هم 
دارند یا خیر؟ که در پاسخ توضیح دادند، صدور 
مجوز برگزاری کنســرت در استانهای مختلف 
کشــور، صرفا از طریق دفتر ارشاد شهرستان ها 

می گیرد. صورت 

ماجرا به روایت مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان خوزستان

 بر این اســاس، حجت االسالم کاله کجـ  مدیر 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خوزستان در 
گفت و گویی با ایســنا ماجرای لغو کنسرت ها 
را اینگونه شرح داد: »مجوز این کنسرت ها کامال 
قانونی بوده و ارشــاد هم از مجوز خود حمایت 
کرده و محکم هم پای مجوز خود ایستاده و با هر 
مشکلی که بوده این کنسرت شب اول به روی 
صحنه رفته است. ولی با مصوبه شورای تامین 
شهرســتان اهواز که ارشــاد هم عضو آن شورا 
نیست، کنسرت ها لغو شده است. این شورا باال 
دستی است و مصوبات آن برای همه دستگاه ها و 

سازمان ها الزم االجرا است.
مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان 
خوزستان با ابراز ناراحتی از شرایط پیش آمده، 
در این زمینه تصریح کرد: ما از این شرایط پیش 
آمــده ناراحتیم چون مجــوز داده بودیم، بلیط 
فروشی شده بود و لغو کنسرت موجبات دلخوری 
مردم را فراهم کرد؛ ولی این امر در ید و اختیارات 
ما نبود و دلیل لغو برگزاری را نمی دانیم. امیدواریم 

دیگر از این اتفاقات در اهواز رخ ندهد.
 او درباره اینکه که فرآیند صدور مجوز چگونه 
صورت می گیرد؟ مگر مشورت نمی شود؟ پاسخ 
داد: فراتر از مشــورت؛ ما استعالم می گیریم و 
فرایند مجوز یک فرآیند کامال قانونی است و از 
دستگاه های مختلف استعالم می شود و آنها هم 
پاسخ می دهند و بعد مجوز صادر می شود. پس 
در فرآیند صدور مجوز کنســرت هیچ مشکلی 

وجود نداشته است. 

ماجرا به روایت سرپرست فرمانداری اهواز
 در ادامــه پیگیری های ماجرای لغو کنســرت 

سیروان خسروی در اهواز، سراغ مسعود فالحی، 
سرپرست فرمانداری اهواز هم رفتیم که این مقام 
مسوول به ایسنا چنین پاسخ داد: دیروز ترافیک 
سنگینی رو به روی سینمای هالل اهواز ایجاد 
شــده بود که این امر موجب شد راهور اهواز به 
ما نامه بزند که این محل برای اجرای کنسرت 
مناسب نیست. مورد دوم هم بحث عدم رعایت 
پروتکل های بهداشــتی بود که مرکز بهداشت 
هــم به ما نامــه زد که در این مراســم رعایت 
پروتکل های بهداشتی صورت نگرفته است، فعال 
این مراسم در این مکان لغو شود؛ نه اینکه کال 
برگزاری کنسرت در اهواز تا اطالع ثانوی ممنوع 
شود. ولی اگر ارشاد تصمیم بگیرد که این مراسم 
در مکان مناســب تر و با رعایــت پروتکل های 
بهداشتی اجرا شود، بر اساس مجوزهای قانونی 

مشکلی ندارد. 
از سرپرست فرمانداری اهواز سوال کردیم که 
مگر پیش از برگزاری این کنسرت ها ساز و کار 
برگزاری مشخص نمی شود؟ که پاسخ داد: بله، 
این چهارچوب ها تعیین شده بود و آنها تقریبا از 
دو هفته پیش شروع به بلیط فروشی کرده بودند 
ولی اکنون تعداد مبتالیان و از دســت رفتگان 
کرونا زیاد شده که این مساله باعث ایجاد مشکل 
شده است. فالحی درباره تاثیر احتمالی اعتراض 
هایی که به برگزاری این کنسرت صورت گرفته 
بود هم تاکید کرد: اعتــراض هایی که صورت 

گرفت تاثیری در این تصمیم گیری نداشت.
در پی لغو کنسرت های سیروان خسروی در 
اهــواز پس از یک روز برگزاری، حاال خبر از لغو 
کنسرت خواننده دیگری در ژانر موسیقی پاپ و 

در همین شهر به گوش می رسد.
سهراب پاکزاد قرار بود طی روزهای اول، دوم 
و ســوم مرداد ماه در شهر اهواز کنسرت داشته 
باشد که بنا بر اعالم موسسه برگزار کننده این 
کنسرت ها، اجراها لغو و مبالغ فروش بلیط به 
صورت خودکار به حساب افرادی که بلیط تهیه 

کرده اند، بازگردانده خواهد شد.
کنسرت سهراب پاکزاد هم قرار بود در همین 

سینما هالل برگزار شود.


