
والدت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس )ع( و روز جانباز  را تبریک می گوییم.

صفحه 6
armanmeli. ir

روزنامه صبح ایران

یکشنبه
1401  .05    .02

24 ذی الحجه   1443
 24   جوالی    2022

قیمت:  5000 تومان

 شماره 
1329

صفحه 3

    سخنان محمدرضا باهنر درباره عملکرد 
 اقتصادی دولت رئیسی و دولت های گذشته: 
 انداختن مشکالت 
 به گردن 
 دولت های قبلی 
راه حل نیست
    فرافکنی در مشکالت 
   پسندیده نیست

صفحه 4

»آرمان ملی« پیامدهای لغو بخشی از تحریم های نفتی علیه روسیه را بر ایران بررسی می کند

  بازی دو سر باخت در بازار انرژی
روسیه پس از آن که جای ایران را در بازارهای نفتی  در آسیا گرفت، اینک پس از لغو بخشی از تحریم های نفتی علیه این کشور به بازار اتحادیه اروپا بر می گردد 

تا چشم انداز حضور ایران در بازار نفت و گاز اروپا هم کم رنگ تر شود 

21 نفر در حادثه سیل  در استان فارس جان باختند

 غافلگیری    مسئوالن 
این بار در استهبان

آرمان ملی: ســیل اخیر در اســتهبان استان فارس، 
خاطره تلخ سیل مرگبار شیراز را زنده کرد و در شرایطی 
که در فروردین آن ســال، ۲۱ نفر جانشان را از دست 
دادند، شمار کشته های ســیل اخیر در استهبان به ۲۰ 
نفر )تا لحظه تنظیم این گزارش( رسید. روز پنجشنبه 
حدود ســاعت 5 بعدازظهر بود که بارندگی شدید در 
منطقه رودبال ایج در بخش مرکزی استهبان و در فاصله 
۱۷۴ کیلومتری شیراز منجر به وقوع سیل شد. تعدادی 

از افراد بومی یا گردشگران که برای تفریح به کنار ...

دستور وزیرکشور و معاون اول رئیس جمهور 
برای کمک هر چه سریع تر به مردم سیل زده 

صفحه 7

صفحه 9

    حميدرضاخدابخشی ،فعال محيط زیست در گفت وگو با »آرمان ملی«:  

صفحه 2

رئیس جمهور: 
 هاضمه   نظام    اسالمی 

فساد ر  ا  نمی پذیرد
      رعایت کامل دستورالعمل ها برای پیشگیری 

    از شیوع سویه جدید کرونا ضروری است   
آرمان ملی: رئیس جمهور با اشاره به افزایش آمار مبتالیان 
و قربانیان کرونا و تغییر رنگ بندی شهرها در روزهای اخیر، 
پرهیز از عادی انگاری و رعایت کامل دستورالعمل های 

بهداشتی را برای پیشگیری از شیوع...

 گفت وگو با عابدین پاپی 
به مناسبت انتشار کتاب تازه اش

شعر،  فرزند  زمان است
شاعر باید صادقانه  با مردم گفت وگو کند

بهمن آرمان در گفت وگو با »آرمان ملی«:
 ایران، روسیه و ترکیه نمی توانند 

بلوک اقتصادی ضدغرب تشکیل دهند
    روسیه دارای یک اقتصاد جهان سومی است

    روسیه مهم ترین رقیب خود برای جایگزین گاز اروپا را ایران می داند   
»آرمان ملی« : قرارداد۴۰ میلیاردی ایران و روســیه چه چشم اندازی را پیش روی 
روابط ایران و روسیه قرار می دهد؟ آیا در شرایطی که اقتصاد ایران و روسیه در وضعیت 

تحریم قرار دارند ارتباط این دو کشور می تواند چالش های ...

   نباید مرگ دریاچه ارومیه را پذیرفت،  مسیر احیا اشتباه بوده است

صفحه 9

نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز

صفحه 11

یـادداشــت  

همین صفحه

هادی حق شناس
اقتصاددان

آنچه در سال گذشته و امسال در فضای اقتصاد ایران 
شکل گرفته، این است که هر چند وقت یکبار بیم و امید 
درخصوص احیای برجام ایجاد می شود. ما باید یک واقعیت 
را بپذیریم و آن این است که تا زمانی که برجام به عنوان یک 
عامل و اخالل خارجی در بخش بازرگانی ایران به سرانجام 

نرسد، شاهد نوسانات ارزی در بازار ارز ...

گوش شنوایی نبود

صفحه 11

سخــن روز

همین صفحه

روز جمعه درست زمانی که تعدادی از هموطنانمان در 
استهبان فارس در کنار رودخانه مشغول استراحت بودند، 
یک مرتبه در باالدست بارندگی شدید رخ داد و دچار سیلی 
مرگبار و غیرمنتظره شده و درواقع غافلگیر شدند. اتفاقا 
آن منطقه را خوب می شناسم که منطقه ای خشک بین دو 

رودخانه بسیار کم ...

اسماعیل کهرم
استاد دانشگاه

... برای احیا، رهایش کنید
   عکس: مهدی رهنورد

آسیب های اجتماعی از منظر سمن هانرخ تورم و نوسانات نرخ ارزگوش شنوایی نبود

روز جمعه درست زمانی که تعدادی از 
هموطنانمان در استهبان فارس در کنار 
رودخانه مشغول استراحت بودند، یک مرتبه 
در باالدست بارندگی شدید رخ داد و دچار 
سیلی مرگبار و غیرمنتظره شده و درواقع 
غافلگیر شدند. اتفاقا آن منطقه را خوب 
می شناسم که منطقه ای خشک بین دو 
رودخانه بسیار کم آب واقع شده است. یک 
رودخانه به نام پهن آبه و رودخانه دیگری به 
نام پلنگون در آن منطقه وجود دارد که به 
رودخانه اورگان می ریزند. یعنی وقتی که 
رودخانه پلنگون و اورگان به هم می ریزند و 
یکدست می شوند در منطقه بسیار وسیعی 
به نام سلطان شهباز به رودخانه رودبال 
می ریزند که رودخانه ای کم آب است و 
تحمل آب زیاد را ندارد. حال وقتی این دو 
با هم به داخل رودخانه رودبار ریختند این 
سیل ایجاد می شود. اما اشکال اینجاست که 

مردم آن باالدست که یا شخصی یا نظامی 
بودند، وقتی می بینند سیل دارد ایجاد 
می شود و به سمت پایین دست کشیده 
می شود، هراسان شده و می ترسند و با 
موتورهایشان به شدت به سمت پایین روانه 
شده و به مردم اخطار می کنند که بلند 
شوید، سیل دارد می آید. اما متأسفانه از میان 
5۰ خانواده ای که در کنار این رودخانه های 
رودبار و اورگان نشسته بودند، تنها 5 خانواده 
به این هشدار اعتنا کردند و بقیه همچنان 
نشستند، دچار این سیل شدند و این خسارت 
عظیم به وجود آمد. درحالی که اگر همه 
افراد همانند 5 خانواده از کنار دریاچه بلند 
می شدند، چنین نمی شد. در اینجا با وجود 
اینکه نیت هموطنان خیر بوده و هشدار سیل 
دادند اما گوش شنوایی وجود نداشت. درباره 
حقابه رودخانه هیرمند هم که مسئوالن 
افغانستان زیر بار نمی روند، باید بگویم طی 
قراردادی در زمان آقای هویدا با نخست وزیر 
وقت افغانستان قرار شد وقتی سد کجکی را 
ساختند، ثانیه ای ۲۴ مترمکعب به ما آب 

دهند، ولی ندادند. 

آنچه در سال گذشته و امسال در فضای اقتصاد ایران شکل 
گرفته، این است که هر چند وقت یکبار بیم و امید درخصوص 
احیای برجام ایجاد می شود. ما باید یک واقعیت را بپذیریم و 
آن این است که تا زمانی که برجام به عنوان یک عامل و اخالل 
خارجی در بخش بازرگانی ایران به سرانجام نرسد، شاهد نوسانات 
ارزی در بازار ارز خواهیم بود. نرخ بازار ارز متاثر از چند نکته است: 
نخست، حجم نقدینگی کشور، نمی شود تورم اقتصادی دو رقمی 
باشد، آنگاه ما انتظار ثبات در بازار ارز را داشته باشیم. نکته دوم، 
نمی شود عرضه ارز دچار اختالل بشود، باز انتظار ثبات در بازار ارز 
را داشته باشیم و نکته سوم، بحث تقاضا برای ارز است. این تقاضا 
هم می تواند تقاضای مسافرتی و زیارتی باشد، هم تقاضا برای بخش 
بازارچه های مرزی و کولبران و هم این تقاضا می تواند تقاضای 
بخش رسمی ارز در کشور باشد. بگذریم از اینکه در فضای تورمی 
معموال بخشی از دارایی های داخلی به دارایی خارجی تبدیل 
می شود. مثل اینکه در کشورهای همسایه ایران آپارتمان خرید و 
فروش می شود و منبع تامین آن از ارز داخلی کشور است. وقتی که 
تقاضاها متنوع و به دالیل مختلف گسترده و تزایدی باشد ولی در 
سمت عرضه، ارز دچار مشکل باشد، نتیجه اش می شود نوسانات 
نرخ ارز. منبع رسمی تامین ارز در کشور از نفت و فرآورده های 
نفتی یا بخش صنعت نفت از جمله پتروشیمی هاست. وقتی نقل 
و انتقاالت پولی ما به دلیل تحریم دچار مشکل است و دالیلی از 
جمله اف .ای.تی.اف نشان می دهد بازار ارز که یک سمت آن عرضه 
و سمت دیگر آن تقاضاست، هر سمت دچار اخالل باشد بدیهی 
است نتیجه آن را در نوسانات نرخ ارز می بینیم. اما در بازار پول، 
نرخ رشد نقدینگی و همچنین حجم پول در اقتصاد ایران هر ماه 
نسبت به ماه های گذشته سیر صعودی دارد. حال ممکن است در 
یک مقطعی مثال در حد۰/۴ )چهار دهم( آنهم به دلیل اینکه تامین 
منابع دولت از بانک مرکزی یا بانک ها نبوده و محل تامین آن از 
شرکت ها بوده نکته ای که آقای همتی بدان اشاره کرده؛ مهم این 
نیست که کدام جز از اجزای نقدینگی افزایش پیدا کرده بلکه مهم 
این است که حجم نقدینگی و رشد نقدینگی عدد قابل توجهی 
است که نتیجه آن را در شاخص های تورم نقطه به نقطه، تورم 
ماهانه و تورم میانگین می بینیم. اینکه در خردادماه تورم ماهانه 
۱۲/۲ )دوازده و دو دهم( درصد شد که در دو دهه اخیر کم نظیر 
بود یا اینکه تورم خوراکی ها بیش از ۸۰ درصد در خردادماه شد، 
آثار این تورم به سادگی از اقتصاد ایران حذف نخواهد شد مگر 
اینکه یک شوک مثبت در سمت عرضه اتفاق بیفتد. منظور از 
شوک مثبت در سمت عرضه این است که یکباره عرضه ارز افزایش 
پیدا کند و یکباره عرضه کاال و خدمات مورد نیاز مردم افزایش پیدا 
کند. اما آنچه در چشم انداز وجود دارد این نیست که با شوک کوتاه 
مدت افزایش عرضه ارز یا شوک کوتاه مدت افزایش کاال و خدمات 
مواجه شویم که یک نمونه آن در بخش میوه و تره بار، نوسانات نرخ 
اجاره مسکن و بخش دیگر آن را در بخش خودروسازی شاهدیم 
که دائما نوسانات قیمت وجود دارد. در واقع در بخش های مختلف 
افزایش قیمت ها به راحتی قابل مشاهده است. در نتیجه تا زمانی 
که این تورم وجود دارد، به عنوان بزرگ ترین عامل اخالل در 
نوسانات نرخ ارز باید انتظار داشته باشیم که نرخ ارز همچنان 

نوسان داشته باشد. 

روز پنجشنبه)۳۰ ام تیرماه( دکتر عباسی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، 
مدیران حدود ۲۰ تشکل مردم نهاد، موسسه خیریه و شبکه های تخصصی مردمی 
را به نشست در جلسه ای در وزارت کشور فراخواند تا موضوع ساماندهی آسیب های 
اجتماعی با تمرکز بر کودکان کار، اعتیاد، طالق، آسیب های زنان و سکونتگاه های 
غیررسمی را از منظر سمن ها به بحث و بررسی بنشینند. از موضوعاتی که در 
این نشست مطرح شد، جایگاه سازمان اجتماعی کشور و ضرورت برنامه ریزی و 
سازماندهی آن برای مواجهه با هر یک از مباحث اجتماعی است. مساله رصد مسائل 
اجتماعی کشور و ایجاد سامانه ای برای ارتباط با اندیشمندان، اهل نظر، فرهیختگان 
و اساتید دانشگاه هاست که بعضا نظراتشان در رسانه های مختلف درج می شود و به 
 لحاظ قدرت تشخیص و احساس مسئولیتی که دارند می توانند برای کشور مفید فایده 
باشند. خانم نیری، مدیرعامل موسسه خیریه عترت فاطمی نکاتی را یادآ ور شد، یکی 
ناپایداری سندهایی است که برای ساماندهی آسیب ها ارائه می شود و زود دستخوش 
تغییر می شود. دوم ضرورت توجه به نظرات تشکل هاست زیرا هریک سرمایه 
اجتماعی هستند. سوم در اختیار نبودن اطالعات جامع و دقیق از وضعیت آسیب های 
اجتماعی است. آقای اصالنی یکی از مدیران حاضر در جلسه ضمن یادآوری اعتیاد 
به عنوان تاثیرگذارترین آسیب و مادر آسیب ها گفت از روزی که معتاد به جای مجرم 
بیمار معرفی شد، اعتیاد گسترش یافت که اظهار نظری قابل بحث توسط کارشناسان 
است و نشانه ای از تفاوت نظر در حوزه سیاست گذاری و مقابله با آسیب های اجتماعی 
است. در همین جلسه در موضوع طالق، سرکار خانم دکتر شادی طلب از وقوع 
طالق ها در سال های ا ول زندگی مشترک یاد کردند و موضوع اجباری شدن مشاوره 
قبل از ازدواج و بازبینی طالق های توافقی را یاد آور شدند. اهمیت و تاثیر گذاری 
آسیب های اجتماعی تا بدان حد است که مقام معظم رهبری چند بار برای برنامه ریزی 
جامع و مشارکت همه قوا و تشکل های مردمی در امر ساماندهی آسیب های اجتماعی 
تذکر داده اند، در مجلس فراکسیون آسیب های اجتماعی تشکیل شده است. در 
برنامه ششم توسعه مقرر شده است تا پایان برنامه باید ۲۰درصد از آسیب های 
اجتماعی کاهش داده شود. با توجه به اهمیت موضوع در ساختار اداری چند دستگاه 
کشور از جمله در قوه قضائیه معاونت پیشگیری از آسیب های اجتماعی ایجاد شده 
است. در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، شهرداری تهران، دفتر 
آسیب های اجتماعی تشکیل شده است و هریک برای مواجهه با این معضل منابع 
انسانی و طرح و برنامه و بودجه دارند. اما به نظر می رسد تاثیرگذاری کافی نداشته اند 
شاید به همین دلیل است که در جلسه وزارت کشور مدیر یکی از سمن ها پیشنهاد 
کرد، همه امکانات مرتبط با آسیب های اجتماعی کشور باید در یکدستگاه متمرکز 
شود و تحت یک برنامه وفرماندهی واحد فعالیت نماید. نکته قابل اهمیت دیگر، باید 
بررسی شود، سازمان صدا و  سیما در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی چه 
برنامه هایی را تهیه و پخش کرده است و آیا آنچه اجرا می شود تحت یک برنامه ریزی 
مشترک و هماهنگ با سایر دستگاه ها تعریف شده است و به صورت واحد مدیریت و 
هدایت می شود یا خیر؟ ناکافی بودن منابع مالی اختصاص داده شده در بودجه سالیانه 
کشور از جمله دغدغه هایی است که توسط نمایندگان مجلس هم مورد تاکید قرار 
گرفته است از جمله رئیس فراکسیون آسیب های اجتماعی مجلس که اظهار کرده 
است که ما برای مقابله با آسیب ها با کمبود بودجه مواجه هستیم. در همین رابطه 
آقای موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی، از کمبود اعتبار ساماندهی 
آسیب ها در بودجه سال۱۴۰۱ گله کرده است. آنچه در پایان این نوشتار باید یاد 
آورشویم اظهار نظر مثبت برای توجه به نظرات مردمی و تشکل های اجتماعی است 
که در صف اول تعامل با مردم و آسیب دیدگان اجتماعی قرار دارند و ضر  ورت ایجاد 
یک مدیریت منسجم و توانمند همراه با فراهم کردن منابع مالی کافی برای ساماندهی 
آسیب های اجتماعی است. اگر چه در بررسی و تحلیل داده ها و کشف نظرات و 
دیدگاه ها تفاوت نظر زیادی وجود دارد اما مشارکت جمعی و همگانی ضروری است 

ولی عملیات نیازمند فرماندهی واحد است. 

اسماعیل کهرم
استاد دانشگاه

نبی اله عشقی ثانی 
تحلیلگرمسائل اجتماعی

بازداشت عوامل سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی 
وزارت اطالعات طی بیانیه ای اعالم کرد 
که شبکه  ای از عوامل سازمان جاسوسی رژیم 
صهیونیستی توسط سربازان گمنام امام 
زمان )عج( شناسایی و کلّیه  عناصر عملیاتی 
بازداشت شدند. به گزارش فارس  در این 
بیانیه آمده است :شبکه  ای از عوامل سازمان 
جاسوسی رژیم صهیونیستی که برای انجام 
عملیات تروریستی به کشور اعزام شده بودند، 
پیش از هر اقدام خرابکارانه ای توسط سربازان 
گمنام امام زمان)عج( شناسایی و کلّیه  عناصر 
عملیاتی بازداشت شدند.اعضای این شبکه 
که از طریق یکی از کشورهای همسایه با 

عوامل سازمان جاسوسی - تروریستی موساد 
در ارتباط بوده و از اقلیم کردستان وارد 
کشور شده بودند، با بهره گیری از به روزترین 
تجهیزاِت عملیاتی و ارتباطی و قوی ترین مواد 
انفجاری، قصد انجام اقدامات خرابکارانه و 
عملیات تروریستی بی سابقه ای در برخی نقاط 
حّساس و اهداِف از پیش تعیین شده را داشتند 
که با عنایات الهی و عملیات چند مرحله ای و 
پیش دستانه ی مجاهدان گمنام ایران اسالمی 
جملگِی آنها به دام افتاده، تسلیحات، مواد 
انفجاری، تجهیزات فّنی و ارتباطی آنها نیز به 

طور کامل کشف و ضبط شد.

سفر بایدن به منطقه شکست خورد
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس در مورد سفر جوبایدن به خاورمیانه 
گفت: پرواضح بود که این سفر بدون برنامه، 
انگیزه، استراتژی خاص نسبت به سیاست های 
آمریکا در منطقه و فقط در راستای حمایت از 
رژیم صهیونیستی انجام شد. فدا حسین مالکی 
سفر جوبایدن به منطقه را شکست خورده 
عنوان کرد و بیان داشت: جوبایدن در این سفر 
در تالش بود تا اهداف ترامپ را در غرب آسیا 
دنبال کند، اما سعودی ها با توجه به تجربیات 
گذشته با هوشیاری بیشتری سیاست های 
واشنگتن در منطقه را دنبال کردند چون این 

موضوع هزینه سنگینی برای عربستان داشت. 
کشورهای منطقه و حتی متحدان سنتی آمریکا 
ترجیح دادند سیاست کاهش تنش با ایران را 
دنبال کنند. نماینده مردم زاهدان اضافه کرد: 
سفر بایدن به سرزمین اشغالی و عربستان هیچ 
گونه دستاوردی نداشت و نتوانست اهداف رژیم 
صهیونیستی در منطقه را محقق کند. این سفر 
نمی تواند تاثیری در سیاست های جمهوری 
اسالمی در منطقه داشته باشد ایران با جدیت بر 
تقویت سیستم دفاعی و مواضع خود در برجام 
پافشاری کرده و اهداف خود در انسجام و تامین 

امنیت کشورهای اسالمی را دنبال می کند.

هادی حق شناس
اقتصاددان

پهپادهای ایران، موضوع بحث هیات های 
دفاعی آمریکا و قطر

وزارت دفاع آمریکا در بیانیه ای از مطرح شدن موضوع 
پهپادهای ایران در نشست کمیته مشورتی آمریکا و قطر 
در مباحثات مقامات دفاعی این دو کشور به عنوان یکی از 
»چالش های امنیت منطقه ای« خبر داد.  وبگاه وزارت دفاع 
آمریکا در بیانیه ای از برگزاری نشست کمیته مشورتی آمریکا 
و قطر از ۲۰ تا ۲۱ ژوئیه در دوحه خبر داد. طبق این بیانیه، 
مقامات دفاعی و نظامی دو کشور در این نشست درباره مقابله 
با تهدیدهای مشترک، تقویت کمک و پشتیبانی امنیتی، 
گسترش همکاری نظامی و توسعه دیگر ابتکارات استراتژیک 
دوجانبه گفت وگو کرده اند. در بخشی از این بیانیه، با ارائه 
جزئیات بیشتری درباره موضوع رایزنی ها، آمده است که 
هیات های این دو کشور درباره چشم انداز چالش های امنیتی 
منطقه که شامل آتش بس فعلی در یمن، لزوم حفظ فشار 
مبارزه با تروریسم علیه داعش در عراق و سوریه، شبکه 
سامانه های هوایی بدون سرنشین تهاجمی »اشاعه شده توسط 
ایران«و راه های تقویت و یک پارچه سازی ساختار امنیتی 

منطقه گفت وگو کردند.

توافق روی میز قرار دارد
یک مقام ارشد وزارت امورخارجه آمریکا مدعی شد: اگر ایران 
بخواهد توافق روی میز قرار دارد. ویکتوریا نوالند معاون وزیر 
خارجه آمریکا در امور سیاسی روز جمعه در اظهاراتی تالش 
کرد توپ را به زمین ایران بیندازد و تهران را مسئول نتیجه 
مذاکرات احیای برجام بداند.  بنابر گزارش یاهو نیوز، نوالند 
طی سخنان خود در نشست امنیتی آسپن مدعی شد که توافق 
با ایران روی میز قرار دارد. وی در ادامه ادعا کرد: اگر ایرانی ها 
توافق را بخواهند، روی میز است اما آنها تاکنون تصمیمی برای 
آن نگرفته اند. نوالند همچنین گفت:  این کار نفت آنها را به بازار 
باز می گرداند، آنها را از برخی تحریم های اعمال شده رهایی 
می بخشد. اما ایرانی ها تا کنون این مسیر را انتخاب نکرده اند. این 
مقام آمریکایی بدون اشاره به کارشکنی های واشنگتن در روند 
مذاکرات احیای برجام و زیاده خواهی های این کشور که سبب 
شده است حصول توافق را به تعویق بیندازد، افزود: اگر ایران این 

توافق را نپذیرد، ما فشار را افزایش خواهیم داد. 

کاظمی قمی: 
مشارکت تمامی اقوام  افغانستان اصلی ترین 

راه خروج از وضعیت موجود است
نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان، با اشاره به 
رایزنی های اخیرش با مقامات پاکستان در مورد آخرین تحوالت 
افغانستان گفت: تهران و اسالم آباد، مشارکت تمامی اقوام 
 افغانستان در ساختار دولت را از اصلی ترین راه های برون رفت از 
وضعیت موجود می دانند.  محمد کاظمی قمی در صفحه توییتر 
خود در این ارتباط در رشته توییتی نوشت: »در ادامه رایزنی  با 
کشورهای منطقه، روز گذشته با سفر به کشور برادر  پاکستان با 
مقامات این کشور درباره موضوعات مهم  افغانستان و دوجانبه 
در فضای بسیار مثبتی گفت وگو شد. فصل مشترک مذاکرات 
دو طرف، مبارزه با تروریسم، تشکیل  دولت فراگیر،  امنیت و 
 توسعه در افغانستان و ایجاد فضای پایدار و سازنده در منطقه با 

محوریت افغانستان بود.
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یــادداشـــت
احیای روابط ایران و عربستان نیاز منطقه

 رفع ایرادها 
به طرح شفافیت قوای سه گانه 

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: رفع 
ایرادهای شورای نگهبان به طرح شفافیت 
قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر 
نهادها، در دستور کار هفته جاری مجلس 
قرار دارد و در هفته جاری در صحن مجلس 
مورد بررسی قرار خواهد گرفت. محسن 
پیرهادی با اشاره به رفع ایرادهای شورای 
نگهبان در طرح شفافیت آرای قوای سه گانه 
در نشست های کارگروه مربوطه و تصویب 
آن در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، 
بیان کرد: پس از برگزاری چهار نشست 
مشورتی کارگروه با برخی حقوقدانان و 
کارشناسان شورای نگهبان، متن نهایی 
کمیسیون برای ارجاع به صحن آماده شده 
و در دستور کار این هفته مجلس قرار گرفته 
است. وی گفت: طرح مذکور بعد از جلسات 
مشترک و متعدد کارگروه شفافیت مجلس 
با حقوقدانان و کارشناسان شورای نگهبان و 
مرکز پژوهش های مجلس نهایی شده است. 

 سفر پوتین به تهران 
نقطه عطف روابط دو کشور 

کاظم جاللی، سفیر ایران در روسیه با 
آقای »والدیمیر ایلیچف«، معاون وزیر 
توسعه اقتصادی دیدار و رایزنی کرد. کاظم 
جاللی در این دیدار ضمن موفقت آمیز 
خواندن سفر هفته گذشته پوتین به تهران، 
رایزنی های وی با مقام معظم رهبری و 
رئیس جمهور را سودمند ارزیابی و از آن 
به عنوان نقطه عطفی در روابط یاد کرد. 
براساس این گزارش، با توجه به مجموع 
مذاکرات انجام شده در جریان این سفر، 
ایلیچف درخواست کرد تا موضوعات مهمی 
همچون ساخت راه آهن رشت -  آستارا و 
برگزاری شانزدهمین اجالس کمیسیون 
پیگیری  کار  دستور  در   .. و. مشترک 
ساختارهای تصمیم گیر دو کشور قرار گیرد. 

سه شنبه؛ انتخاب سه حقوقدان 
شورای نگهبان 

که  گفت  مجلس  رئیسه  هیات  عضو 
سه حقوقدان شورای نگهبان در جلسه 
روز سه شنبه هفته جاری مجلس انتخاب 
می شوند. محمدرضا دشتی اردکانی گفت: به 
دنبال معرفی شش گزینه حقوقدان شورای 
نگهبان توسط رئیس قوه قضائیه، انتخاب 
سه حقوقدان از بین افراد معرفی شده در 
دستور کار سه شنبه هفته جاری مجلس 
شورای اسالمی قرار دارد. دوشنبه ۲۰ تیرماه 
حجت االسالم اژه ای رئیس قوه قضائیه، 
کدخدایی،  عباسعلی  رهپیک،  سیامک 
علی احمدی فر، خیرا... پروین، عبدالحمید 
مرتضوی و فضل ا... موسوی را به عنوان شش 
حقوقدان به مجلس شورای اسالمی معرفی 
کرد تا نمایندگان مجلس از بین آنها سه 

حقوقدان شورای نگهبان را انتخاب کنند. 

 بسیج تمام امکانات 
برای یافتن مفقودان سیل

سخنگوی دولت اعالم کرد که تمام 
امکانات برای یافتن مفقودان و بررسی علت 
حادثه سیل استهبان بسیج شده است. متن 
یادداشت توییتری علی بهادری جهرمی 
به این شرح است: درگذشت تعدادی از 
هموطنان مان را در حادثه سیل استان 
فارس تسلیت می گویم. تمام امکانات برای 
یافتن مفقودان و بررسی علت حادثه بسیج 
شده است. وقوع سیل در مناطق شرقی 
فارس و محدوده رودخانه رودبال از صبح 
دیروز تاکنون ۲۱ کشته داشته است و ۲ 
تن نیز مفقود شدند. نیروهای امدادی از 
ابتدای وقوع سیل در منطقه حاضر شدند و 
عملیات جست وجوی مفقودان حادثه و رفع 

مشکالت را آغاز کرده اند. 

 آیین نامه اجرایی
 اعطای تسهیالت ازدواج 
اشتغال و حمایتی ابالغ شد

معاون اول رئیس جمهور آیین نامه 
مربوط به اعطای تسهیالت ازدواج، اشتغال 
و حمایتی را ابالغ کرد به گزارش  مهر، هیات 
وزیران در جلسه ۱5 تیر ۱۴۰۱ و در اجرای 
تکلیف مندرج در تبصره )۱۶( قانون بودجه 
سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر پیش بینی 
تسهیالت تکلیفی جهت اعطای تسهیالت 
قرض الحسنه برای تشکیل خانواده، اشتغال 
اقشار تحت پوشش  از  زایی و حمایت 
نهادهای حمایتی، آیین نامه اجرایی این 
تبصره از قانون را تصویب کرد.به موجب 
آیین نامه مصوب هیات وزیران، بانک مرکزی 
مکلف شد از محل مانده سپرده های قرض 
الحسنه و سپرده های قرض الحسنه جاری 
شبکه بانکی، تسهیالت تشکیل خانواده را با 
اولویت نخست از طریق مؤسسات اعتباری 
تأمین کند. مؤسسات اعتباری نیز موظفند 
برای هریک از زوج هایی که تاریخ ازدواج 
آنها بعد از ۱۳۹۷/۱/۱ است، تسهیالت قرض 
الحسنه ازدواج به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون ریال و با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله 

پرداخت نماید.

کــوتــــاه

محمدعلی سبحانی
سفیر سابق ایران در لبنان 

»آرمان ملی« تحوالت پیرامون از سر گیری مذاکرات تهران-  ریاض را بررسی می کند

پالس های مثبت پایتخت ها برای احيای روابط 
  بن سلمان خواستار دیدار وزیران خارجه ایران و عربستان شد

آرمان ملی:  مذاکرات تهران-  ریاض برای 
از سرگیری روابط سیاسی و دیپلماتیک پس 
از 5 دور که از سال گذشته تا کنون برگزار 
شده متوقف گردیده و طرفین و عراق به عنوان 
میانجی از آینده ای نزدیک برای برگزاری 
دور ششم مذاکرات در بغداد خبر می دهند. 
چه اینکه مقامات هر دو کشور نسبت به 
روند سازنده مذاکرات در پنج دور گذشته 
احساس رضایت داشته اند و به مذاکرات 
دور ششم با نگاه امیدوارانه می نگرند. این در 
حالی است که در این میان برخی تحرکات 
مخصوصا از سوی صهیونیست ها شرایط را 
برای احیای روابط ایران و عربستان سخت 
می  کند. اما آنچه مشخص است رویکرد دو 
کشور و مقامات آنها مبتنی بر احیای روابط 
و از سرگیری مذاکرات است. چنانکه هفته 
للهیان وزیر امور  گذشته حسین امیرعبدا
خارجه کشورمان در این خصوص گفته: »در 
هفته گذشته پیامی از وزیر امور خارجه عراق 
دریافت کردیم که طرف سعودی این آمادگی 
را دارد که گفت وگوها بین ایران و عربستان 
از فاز امنیتی وارد فاز سیاسی و علنی شود. 
امیدواریم این گفت وگو ها در نهایت منجر 
به بازگشت روابط دیپلماتیک بین ایران و 
عربستان به حالت عادی شود.« قدر مسلم 
اینکه مذاکرات از سطح امنیتی به سطح 
سیاسی برسد خود گام بزرگی برای احیای 
روابط مربوط می شود. چه اینکه چندی 
است صحبت از مالقات وزرای خارجه ایران 
و عربستان در بغداد می شود. باید به انتظار 
نشست و دید که روابط ایران و عربستان حتی 
با تاثیرات آمریکا به سمت احیا خواهد رفت یا 
محرک های منطقه ای و فرامنطقه ای ریاض را 

از این مساله باز خواهند داشت. 
  تاثیر سفر بایدن بر مذاکرات

بسیاری بر این باورند که تحوالت منطقه 
به ویژه مذاکرات ایران و عربستان تحت 
الشعاع سفر جو بایدن به عربستان و دیدار 
وی با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور قرار 
گرفته است و حضور رئیس جمهور آمریکا در 
این کشور روند امور در منطقه را تغییر داده 
است. اما نگاهی به دیدار بن سلمان و بایدن 
و صحبت های مطرح شده نشان می دهد 
که این رویکرد حداقل در خصوص احیای 

روابط تهران-  ریاض چندان درست نبوده 
است. چنانکه در دیدار بایدن و مصطفی 
الکاظمی نیز بایدن از ابتکار نخست وزیر عراق 
برای مذاکره عربستان سعودی و ایران در 
بغداد استقبال کرد و آن را دیپلماسی مثبت 
الکاظمی در راستای ایجاد منطقه ای امن تر و 
با ثبات تر دانست. این در حالی است که این 
میان بسیاری بر این باورند که بایدن در طی 
این سفر مقامات ریاض را متقاعد کرده که 
توافق با ایران در ضدیت با عربستان نیست. 
این گروه معتقدند که این سفر به مذاکرات 
میان ایران و آمریکا و ایران و عربستان ارتباطی 
نداشته و بایدن به واسطه حل مسائل داخلی در 
کشورش برنامه این سفر را ترتیب داده است. 
البته نباید فراموش کرد که هزینه های تنش 
برای عربستان در طول سال های گذشته 
آن قدر سنگین و گران تمام شده که  عربستان 
به رفع تنش و پایان دادن به آن حداقل در 
شکل کنونی، مجاب شده ؛ اما برخی تأکید 
دارند که این سفر شاید مذاکرات ایران و 
عربستان و ازسرگیری روابط میان دو طرف 
را از مسیر روبه جلوی خود منحرف کند. چه 
اینکه قدر مسلم واضح است که راه اندازی 
محور دفاعی جدید آمریکاییـ  عربی -  عبری 
موضوعی نیست که مورد قبول ایران باشد؛ 
بلکه نمکی است که آمریکا بر روی زخم های 
قدیمی دو طرف می پاشد. چتر دفاع هوایی 
ایاالت متحده و اسرائیل بر روی متحدان 
عرب، در عوِض ترویج تنش زدایی بین ریاض 
و تهران، رقابت میان دو طرف را تشدید کرده 
و تنش ها در خاورمیانه را افزایش می دهد. 
این در حالی است که برخی رسانه های عرب 
منطقه نیز شرایط را به گونه دیگری تحلیل 
می کنند. در این راستا العرب در خصوص 
روابط میان ایران و عربستان آورده است: 

در حالی که عربستان سعودی به سکوت 
اکتفا کرده است، ایران می گوید که جلسات 
گفت وگو میان تهران و ریاض همچنان در 
جریان است و قرار است از جلسات پنهانی 
به جلسات آشکار و از مسائل امنیتی به 
مسائل سیاسی تبدیل شود. ناظران بر این 
باورند که سکوت عربستان سعودی بیانگر 
احتیاط این کشور نسبت به صحبت درباره 
نزدیکی با ایران در میانه اختالفات بسیار 
میان دو کشور در بخش های مختلف منطقه 
خاورمیانه به ویژه یمن است؛ چراکه هرگونه 
تحسین این گفت وگو ها به معنای پذیرش 
فعالیت های تهران تلقی می شود، به ویژه آنکه 
برگزاری جلسات گذشته انعکاسی بر رفتار 
ایران و گروه های مورد حمایت این کشور 
در خصوص منافع عربستان سعودی نداشته 
است. برخی تحلیلگران حوزه خلیج فارس بر 
این باورند که عربستان سعودی هیچ امیدی 
برای گفت وگو ها با ایران ندارد، با این حال، 
در های گفت وگو را با هدف جلوگیری از عنوان 
کردن این مساله که عربستان در حال مانع 
تراشی است، باز گذاشته چراکه ریاض ترجیح 
می دهد در مواضعش نسبت به گفت وگو با 
ایران بر اساس منافعش احتیاط به خرج دهد. 
حال باید دید شرایط در مذاکرات تهران و 

ریاض به چه سمت و سویی خواهد رفت. 
  دیدار وزرای ایران و عربستان؟

وزیر خارجه عراق اعالم کرد که ولیعهد 
سعودی خواستار دیدار وزیران خارجه ایران 
و عربستان در بغداد شده است و این نشست 
به طور علنی برگزار خواهد شد. فواد حسین، 
وزیر خارجه عراق در گفت وگو با شبکه رووداو 
گفت که تاکنون پنج دور مذاکرات میان ایران 
و عربستان در سطح امنیتی برگزار شده است 
و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان از ما 
درخواست کرده که دیدار وزیران خارجه 
عربستان و ایران در بغداد برگزار شود. وی 
تاکید کرد: اکنون مشغول هستیم و موعد 
دیدار علنی وزیران خارجه ایران و عربستان 
در بغداد را مشخص خواهیم کرد. فوادحسین 
تصریح کرد: نشست هایی که تاکنون محرمانه 
و در سطح امنیتی بود از این به بعد با وساطت 
عراق علنی خواهد شد و وزیران خارجه دو 

کشور در بغداد دیدار خواهند کرد. 

مذاکرات ایران و عربستان پس از گذشت 5 دور، امروز 
در شرایط خوبی قرار دارد و از این جهت باید هم نسبت به 
رویکرد ایران، هم عربستان و هم از تالش های عراقی ها 
در جهت میانجی گری بین این دو کشور تشکر کرد. چرا 
که ایران و عربستان به یک چنین روابطی نیاز دارند. لذا 
اینکه محمد بن سلمان؛ ولیعهد سعودی خواستار دیدار 
وزرای خارجه دو کشور با یکدیگر شده خبر خوبی است و 
به نظر می رسد که اگر بی توجهی و دست اندازی از جانب 
تندروهای منطقه به وجود نیاید می توان به احیای روابط 
تهران و ریاض در آینده ای نزدیک امیدوار بود. اینکه امروز 
ایران و عربستان خیلی مشتاقانه و پیگیرانه به دنبال 
مذاکرات و احیای روابط هستند نشان می دهد که عراقی ها 
در کار خود بسیار خوب عمل کرده اند و در تالش خود بسیار 
جدی هستند. نکته ای که باید بدان توجه کرد اینکه امروز 
شرایط منطقه به نحوی است که همه به این اتفاق احتیاج 
دارند. امروز در لبنان مشکالتی وجود دارد و چه بسا با حل 
مشکل ایران و عربستان این مشکالت نیز کاهش پیدا کند. 
این مساله به طور مشابه در خود عراق نیز وجود دارد. چنانکه 
اگر رابطه ایران و عربستان بهبود پیدا کند و عراق بتواند 
واسطه این رابطه باشد برای خود عراق هم خیلی خوب 
می شود و می تواند به ایجاد آرامش در عراق و شکل گیری 
دولت و هر اتفاق مثبتی در این کشور منجر شود. از طرفی 
چندان نمی توان گفت که سفرها و رفت و آمدهای روسای 
برخی کشورها به منطقه در چند وقت اخیر توانسته تاثیر 
تام مثبت یا منفی داشته باشد. اساسا سفرهایی که اخیرا 
از جانب برخی مقامات کشورها به منطقه انجام شد با آن 
وجه تبلیغاتی که این طرف روسیه، ترکیه و ایران در یک 
طرف قرار گرفتند و آمریکا، اسرائیل و کشورهای عرب خلیج 
فارس در طرف دیگر به نظر می رسد که اینها دو موضوع 
متفاوت و غیر مرتبطی بود. اما چون در شرایط زمانی 
صورت گرفت که با هم تالقی پیدا کرد بسیاری فکر کردند 
که این سفرها به هم مربوط است. چه اینکه مسائل مربوط 
به منطقه را باید در دسته بندی خود منطقه خاورمیانه و 
خلیج فارس دید. ایران باید در سیاست خارجی سیاست 
مستقل خود را  دارد و با همه کشورها که منافعی در آنجا 
دارد رابطه خود را تقویت می کند بدون اینکه از طرف مقابل 

تاثیرپذیری داشته باشد. 

آرمان ملی: رئیس جمهور با اشاره به افزایش 
آمار مبتالیان و قربانیان کرونا و تغییر رنگ بندی 
شهرها در روزهای اخیر، پرهیز از عادی انگاری 
و رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی را 
برای پیشگیری از شیوع سویه جدید و ضرورت 
یافتن اعمال محدودیت ها، ضروری دانست. 
آیت ا... سید ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد ملی 
مقابله با کرونا با اشاره به شرایط جدید شیوع 
بیماری کرونا در کشور، گفت: همه مردم باید 
در اماکن عمومی ضمن استفاده از ماسک به 
تمام ضوابط بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی 
توجه ویژه داشته باشند و خصوصاً با توجه به 
نزدیکی ایام محرم این مالحظات با دقت بیشتر 
در هیئت ها و اماکن زیارتی رعایت شود. وی 
تزریق دز یادآور واکسن را نیز مورد تأکید قرار 
داد و از وزارت بهداشت خواست که به منظور 
ارائه خدمات بهتر به شهروندان، تأمین واکسن 
مورد نیاز و افزایش مراکز واکسیناسیون را در 
اولویت قرار دهد. رئیس جمهور همچنین با 
اشاره به افزایش سفرهای خارجی و نیز سفرهای 
زیارتی به عتبات عالیات در ایام محرم و اربعین 
حسینی، انجام تست در مبادی ورودی، برای 
جلوگیری از ورود سویه جدید بیماری به 
کشور را ضروری برشمرد. رئیسی با قدردانی از 
دست اندرکاران طرح شهید سلیمانی در سراسر 
کشور، اجرای این طرح را در حوزه های آموزش، 
پیشگیری و غربالگری موفقیت آمیز خواند و 
لزوم تأمین اعتبارات الزم در این زمینه و تداوم 
اجرای آن را مورد تأکید قرار داد. وی در بخش 
دیگری از سخنانش با تأکید بر اینکه مدارس 

و دانشگاه ها در موعد مقرر خود بازگشایی 
خواهند شد، اظهار داشت: همه الزامات برای 
بازگشایی به موقع مراکز آموزشی مورد توجه 
قرار گیرد؛ هیچ بهانه ای نباید مانع از برگزاری 
حضوری کالس های آموزشی شود. همچنین 
رئیس جمهور در جلسه شورای اداری استان 
مرکزی با اشاره به اینکه امروز در وهله اول باید 
در محضر پروردگار، مردم، ارباب رجوع و سلسله 
مراتب اداری و سازمانی پاسخگو باشیم، اظهار 
کرد: در ذات مسئولیت پذیری، پاسخگویی 
جای دارد و برای هر فعل و ترک فعل، پاسخ 
همراه با حجت می خواهیم. آیت ا... رئیسی با 
اشاره به لزوم اندیشیدن به ارتقای خود و جامعه 
بیان کرد: اگر فردی نسبت به اطراف خود حسی 
نداشته باشد فردی مرده محسوب می شود 
و اگر جامعه ای تارک امر به معروف و نهی از 
منکر شد در واقع همه آن جامعه مرده است. 
اگر سنسورهای وجود انسان کار نکند، اگر فقر 
و فساد را ببینیم و برافروخته نشویم در واقع 
مرده ایم چراکه جامعه سالم این ناهنجاری ها را 
نمی پذیرد. وی بیان کرد: جامعه سالم که سنگ 
زیربنای آن اخالق، عدالت و... است انسان را به 
سمت دارالسالم هدایت می کند. رئیس جمهور 
افزود: برخی از موارد راه حل های پیچیده دارد 
و برخی ساده است، اما قطعا هر مشکلی راه حل 
دارد، باید کار مشترکی را با اعتماد به نفس و بر 
اساس داشته هایمان رقم بزنیم، گفته شد اعتبار، 
کارشناس زبده و... می خواهیم اما بیش ترین 
سهم موفقیت در امور مدیریتی است. رئیسی با 
تاکید بر اینکه انتظار مردم از مدیریت شناخت 

مشکالت و پیدا کردن راه حل برای گره گشایی 
است، اذعان کرد: اینکه مردم با فساد و روابط 
غیراداری مخالفند، حق مسلم آنهاست. فساد 
در هیچ دوره ای زیبنده نظام اسالمی نیست 
و در این دوره این شرایط بیشتر مورد انتظار 
است چرا تجربه ۴۰ ساله داریم و زمان آزمون و 
خطا گذشته است، مردم کار درست و متقن و 
اجرای انقالبی همراه با دغدغه مندی از مسئوالن 
می خواهند. وی تاکید کرد: با درک شرایط 
کنونی، باید با مجموعه تالش هایمان مردم را 
امیدوار کنیم و قطعا این امر مولفه قدرت در 
کشور را تقویت می کند، موشک و نیروهای 
مسلح در کشور افتخار ما هستند، اما قدرت 
ما به امید و اعتماد مردم وابسته است و هر چه 
مردم اعتماد بیشتری داشته باشند مولفه قدرت 
بیشتر نمود پیدا می کند. رئیس جمهوری با بیان 
اینکه همه مسئوالن بسته به جایگاهشان در 
اعتمادسازی و جلوگیری از مایوس کردن مردم 
نقش دارند، اظهار کرد: در نظام اسالمی گفته 
نمی شود که فقط امام المسلمین عادل باشد، 
بلکه هر فردی که در نظام اسالمی کار می کند 
باید عدالت را دنبال و رعایت کند البته عدالت 
به معنی تساوی نیست. وی تصریح کرد: در گام 
دوم انقالب اسالمی موظف به عملکرد درست 
متقن و عادالنه هستیم. عقب افتادگی در دوره 
اول به هر دلیل رخ داده است باید حتما جبران 
شود چراکه امروز وقت اقدام و عمل است و در 
این میدان باید با اندیشه و انگیزه و عمل انقالبی 
و پایداری و پیگیری مجدانه امور را دنبال کرد. 
رئیسی با بیان اینکه کار باید به هر شکل ممکن 
انجام گیرد، اضافه کرد: قطعا با روحیه جهادی 
امور به ثمر می رسد و امروز سخت نیازمند نگاه 
جهادی هستیم و این امر، انتظار مردم و رهبری 
است. رئیس جمهور با بیان اینکه روابط ناسالم 
از مشکالت نظام اداری در کشور است، گفت: 
دستگاه نظارتی باید تیم اختصاص دهد و روابط 
ناسالم را با قوت پیگیری کند و حداکثر ظرف 
مدت یک ماه روابط ناسالم را در واگذاری ها 
دنبال کند. پسندیده نیست که مردم چنین 
اتفاقاتی را ببینند، این استان ۷ هزار شهید داده 
و خانواده شهدا این وضعیت را نظاره گر هستند، 
از نظر قانون فردی، که فساد دارد، باید روی 
پیشانیش مهر بخورد و به مردم معرفی شود. 
وی با تاکید بر اینکه هاضمه نظام اسالمی فساد 
نمی پذیرد، افزود: آینده نظام هستی مربوط به 

صالحین است. 

رئیس جمهور: 

هاضمه نظام اسالمی فساد را نمی پذیرد
  رعایت کامل دستورالعمل ها برای پیشگیری از شیوع سویه جدید کرونا ضروری است

دنبال تحول در روابط 
فرهنگی ایران با جهان هستیم

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمی تاکید کرد: در نظر داریم 
تحولی را در روابط فرهنگی جمهوری 
اسالمی ایران ایجاد کنیم. این تحول را 
از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 
شروع خواهیم کرد تا مدیریت امور 
از مدیریت  بین المللی  ـ  فرهنگی 
سازمانی به مدیریت قرارگاهی تبدیل 
شود از این رو بنای ما در دوره جدید 
مدیریت سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمی، نگاه تحول گرایانه است. 
حجت االسالم ایمانی پور بر ضرورت 
فرهنگی  توسعه  صندوق  ایجاد 
بین المللی تأکید کرد و گفت: صندوق 
توسعه فرهنگی بین المللی این امکان 
را می دهد که مدیریت فرهنگی را 
به طور ویژه داشته باشیم. همچنین، 
الزم است پیوست فرهنگی در کنار 
تحوالت اقتصادی صورت گیرد چراکه 
دیپلماسی فرهنگی تأثیر مستقیمی 
بر اقتصاد کشور دارد. وی خاطرنشان 
کرد: اگر امروز با استفاده از همه 
ظرفیت های موجود در زمینه های 
مختلف به ویژه فرهنگی و هنری 
موفق شویم تصویر خوبی از جمهوری 
اسالمی ایران در خارج از کشور نمایش 
دهیم، به طور یقین آحاد مردم از آن 
بهره مند شده و افق های درخشانی را 

پیش رو ترسیم نماییم. 

شرایط سختی داشتیم

سپاه  هماهنگ کننده  معاون   
پاسداران با بیان اینکه خداوند متعال 
دوست دارد کسی که مورد ظلم واقع 
شده است، فریاد دادخواهی اش را 
بلند کند و علیه ظلم سخن بگوید، در 
خصوص لزوم اقدامات حقوقی درباره 
جنایات آمریکایی ها اظهار داشت: 
برای اینکه ظلم و جنایت های آمریکا 
علیه مردم کشورمان دیده شوند، 
باید حق مان را مطالبه و از ابتکار 
عمل هایمان استفاده کنیم تا بتوانیم 
درست و مستند جنایات آمریکا را 
ثابت کنیم؛ البته ابتدا باید حرکت کرد 
و بعد نصرت را از خدا خواست. سردار 
سرتیپ بسیجی محمدرضا نقدی در 
خصوص جنایات آمریکایی ها بیان 
کرد: ۲۰۰ پرده نمایشگاه جنایات 
آمریکا در جنگ وجود دارد که قابل 
پیگیری است؛ در این رابطه کمترین 
نتیجه گیری حقوقی ما برابر آمریکا 

بازدارندگی آن هاست. 

برخورد با قانون شکنان در 
برگزاری کنسرت در اهواز

یک نماینده مجلس تاکید کرد: 
اینکه عده ای بخواهند با قانون شکنی 
و با ادعای انقالبی گری در جامعه دو 
قطبی ایجاد کنند پذیرفتنی نبوده 
و باید با آنان برخورد شود. جالل 
رشیدی کوچی بیان کرد: به طور 
کلی زمانی که متولی امر یعنی وزارت 
ارشاد ، مجوز برگزاری کنسرت را صادر 
می کند، یعنی این مجوز همراه است 
با هماهنگی الزم با فرماندار استان و 
ائمه جمعه. و اگر شرایط حساس باشد 
تایید شورای تامین استان نیز گرفته 
می شود. یعنی تمام این مراحل طی 
می شود و بعد مجوز برگزاری کنسرت 
داده می شود. پس زمانی که مجوز 
صادر شده یعنی تمام هماهنگی های 
الزم به عمل آمده است. وی اظهار 
کرد: اینکه بعد از صدور مجوز شاهد 
بدی  تبعات  باشیم  کنسرت  لغو 
به همراه دارد. اینکه عده معدودی 
بخواهند قانون شکنی کرده و با داد و 
فریاد و چماق کشیدن جلوی اجرای 
یک کنسرت را که فرآیند قانونی آن 
طی شده است را بگیرند، در نظام 
جمهوری اسالمی معنایی ندارد. بدتر 
اینکه این افراد این رفتار را به اسم 

اسالم و دین و انقالب انجام دهند. 

دیــدگــــاه
 سیاست های تخریبی

 که هنوز اثرات آن پابرجاست

در حالی که عنوان می شد که خاور دور به هدف اول 
آمریکا در جهان بدل شده اما بحران انرژی سبب شد تا 
در این خصوص تغییراتی ایجاد شود. جو بایدن در حالی 
به عربستان سفر کرد که او و تعداد زیادی از دموکرات ها 
نگاه مثبتی به عربستان و به خصوص بن سلمان نداشتند 
اما با این وجود مواضع و رویکرد جو بایدن بر خالف ترامپ و 
پمپئو ودر مخالفت با سیاست های قبلی ایشان و تیم بسیار 
محافظه کار و رادیکال آن ها بود. تا قبل از بحران اوکراین به 
نظر می رسید که آمریکا نسبت به مشروعیت بن سلمان و 
قبول جانشینی او نظر مساعدی ندارد. دموکرات ها با توجه 
به معیار حقوق بشری نمی توانستند با بن سلمان به تفاهم 
برسند. شاهزاده عربستانی هم به خوبی از این امر آگاه بود 
و لذا برخالف زمان ترامپ، گفت وگوهایی را با کشورهای 
منطقه آغاز کرد. او در زمان ترامپ کامال منفی برخورد 
می کرد. بن سلمان همچنین خشونت همه جانبه علیه 
شاهزادگان و مقامات عربستانی را کاهش و از شدت آن 
کاست. عربستان در یمن  هم آتش بس نیم بند و شکننده را 
پذیرفت که این مواضع با در نظر داشتن فضای حاکم بر کاخ 
سفید بود. سفر بایدن در واقع از موضع ضعف و نوعی عدول 
و شکست مواضع قبلی او محسوب می شود که مشخصا دو 
عامل اصلی سبب این وضعیت شده است. بحران اوکراین از 
یک سو شرایط را به گونه ای رقم زده که موقعیت بایدن را 
درداخل تضعیف کرده است. برای مردم آمریکا اصلی ترین 
رضایتمندی در معیشت و توانمندی مالی ست. جنگ 
اوکراین تورم و افزایش قیمت انرژی را به شکلی درآورده 
که در تاریخ آمریکا بی  سابقه است. از این رو محبوبیت 
رئیس جمهوری آمریکا را به پایین ترین حد رسانده است. 
مساله ای که در انتخابات میان دوره ای آمریکا تاثیر جدی 
بر جای خواهد گذاشت. از طرف دیگر اقدامات ترامپ 
وضعیت بغرنجی را در خاورمیانه برای اصالح سیاست ها 
در برابر دموکرات ها قرار داده است. توافق ابراهیم، انتقال 
پایتخت به قدس و برقراری روابط بین بعضی دولت های 
عربی با اسرائیل وهمکاری های گسترده امنیتی و خروج 
از برجام، راه تجدید نظر و تغییر سیاست در خاورمیانه را 
برای کاخ سفید بسیار دشوار کرده است. معضل دیگر 
عدم توافق بر سر برجام است. به هر دلیل و از جمله 
سیاست های تخریبی ترامپ و پمپئو که به عنوان سدی 
برای زمامداران کاخ سفید برای بازگشت به برجام اتخاذ 
می شد، احیای توافق را با سختی مواجه کرده است. پمپئو 
آن زمان می گفت و ناظران سیاسی پیش بینی می کردند 
که اقدامات کاخ سفید راه را برای تجدید نظر می بندد و 
یا بسیار دشوار می سازد.  تروریستی قلمداد کردن سپاه 
پاسداران از جمله آن سیاست های تخریبی ست که اکنون 
یکی از مشکالت فراروی بین دو کشور در برجام است. در 
هرحال بایدن مجبور شد با توجه به واقعیت های موجود 
دیدار از منطقه و به خصوص عربستان را از موضع نسبتا 
ضعف به انجام رساند تا اندکی به اوضاع خود در داخل 

آمریکا سر و سامان دهد. 

سیدمحمود صدری
 تحلیلگر مسائل بین الملل 
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خـــبر

دادگاه بلژیک اعالم کرد
 تعلیق موقت انتقال 

اسدا... اسدی به ایران 
دادگاه تجدیدنظر بروکسل روز جمعه 
با صدور حکمی دولت این کشور را از 
... اسدی دیپلمات ایران،  انتقال اسد ا
موقتا به حالت تعلیق درآورده است. 
دادگاه برای نقض این حکم مبلغ 5۰۰ 
هزار یورو جریمه تعیین کرده است. مقرر 
شده است که روز چهارشنبه، جلسه 
استماعی برگزار شود که دولت بلژیک 
 .. . دالیل اضطراری بودن انتقال اسدا
اسدی را توضیح دهد. این تحول در حالی 
صورت می گیرد که دو روز پیش، بعد از 
بحث ها، کشاکش ها و مخالفت گروهی 
از نمایندگان، پارلمان بلژیک معاهدۀ 
استرداد متقابل مجرمین با ایران را به 
تصویب رساند. این طرح با ۷۹ رأی موافق، 
۴۱ مخالف و ۱۱ رأی ممتنع به تصویب 
پارلمان رسید. ایرنا نوشته است: با این 
حال به نظر می رسد که گروه های مخالف 
برای کشدار کردن موضوع و خارج کردن 
آن از دست قوای مجـریه و ارجاع آن 
بـه زمین قـوه قضائیـه بلژیک به تکاپو 
افتاده اند.  این در حالی است که ۲۹ تیر 
سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره 
تصویب موافقتنامه انتقال محکومان میان 
ایران و بلژیک و آزادی اسدا... اسدی نیز 
بیان کرد: درباره اسدا... اسدی جمهوری 
اسالمی ایران مواضع خود را بار ها اعالم 
کرده است. ناصر کنعانی اضافه کرد: بحث 
موافقتنامه های قضائی اعم از استرداد 
مجرمان و... یا همکاری های مربوط به 
مباحث کیفری و مدنی میان کشور ها یک 
موضوع عادی است. سخنگوی وزارت امور 
خارجه تاکید کرد: ایران و بلژیک تعداد 
قابل توجهی از این نوع موافقتنامه ها را با 
کشور های گوناگون امضا کرده اند و انعقاد 
این موافقتنامه ها برای همکاری های 
دوجانبه عادی و شناخته شده است. 
بازداشت  اینکه  به  اشاره  با  کنعانی 
دیپلمات ایرانی یک فرآیند غیرقانونی 
و نقض فاحش کنوانسیون ۱۹۶۱ وین 
بوده است، خاطرنشان کرد: درخواست 
ما از دولت بلژیک این است که دیپلمات 
ایرانی را به سرعت آزاد و خسارت وارده را 
جبران و نسبت به بدعت گذاشته شده در 
نقض مصونیت دیپلمات ها مسئولیت خود 

را قبول کند. 
  اسدی کیست

اسدا... اسدی دیپلمات ایرانی سفارت 
جمهوری اسالمی در اتریش ۱۱ تیرماه 
سال ۱۳۹۷ درحالی که ایام تعطیالت 
خود را در نزدیکی شهر آشافنبورگ 
واقع در ایالت بایرن آلمان می گذراند، با 
حکم جلبی که توسط دولت بلژیک در 
اتحادیه اروپا صادر شده بود دستگیر شد. 
بعد از دستگیری اسدی که دبیر سوم 
سفارت ایران در اتریش بود، دولت این 
کشور با لغو مصونیت دیپلماتیک موجب 
شد تا آلمان وی را به بلژیک مسترد 
کند و اکنون بیش از دو سال است که 
در زندانی در این کشور به سر می برد. 
۲۸ خرداد »کاظم غریب آبادی«، معاون 
امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد 
حقوق بشر به تشریح آخرین وضعیت 
پرونده »حمید نوری« و »اسدا... اسدی« 
پرداخت. دبیر ستاد حقوق بشر در مورد 
پرونده »اسدا... اسدی«، گفت: »ایشان 
از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است؛ 
بازداشت ایشان در آلمان و نگهداری ۱۰۱ 
روزه اش در وضعیت نامناسب مغایر با 
حقوق بین الملل، حقوق بشر و کنوانسیون 
۱۹۶۳ وین ناظر بر روابط کنسولی بود.« 
غریب آبادی افزود: »انتقال آقای اسدی به 
بلژیک و حکمی که علیه وی در این کشور 
صادر شد، نیز چنین شرایطی داشت و ما 
آن دادگاه را دادگاهی کامال غیرقانونی 
و ناعادالنه در این زمینه می دانیم.« وی 
عنوان کرد: »من روز دوشنبه گذشته 
)۲۳ خرداد( نامه ای را به کمیسر عالی 
حقوق بشر فرستاده و از ایشان خواستم 
در این پرونده مداخله کند؛ زیرا ما شاهد 
نقض های گسترده حقوق بشری علیه 
آقای اسدی در آلمان و بلژیک هستیم؛ 
این اتفاق نباید می افتاد و ما خواهان 
آزادی هرچه سریع تر آقای اسدی و جبران 
خسارت هستیم؛ ما این درخواست را در 
باالترین سطح به مقام های بلژیک اعالم 
کردیم و به پیگیری های خود نیز هم در 
حوزه قضائی، هم در ستاد حقوق بشر و هم 
از طریق وزارت امور خارجه و در سطوح 

دیگر ادامه می دهیم.«

انتقاد نمایندگان به شیوه 
اجرای امنیت اجتماعی

در پی اجرای طرح امنیت اجتماعی و 
طرح انتقاداتی در این زمینه تعدادی از 
نمایندگان در صفحات شخصی خود در 
توییتر به این موضوع واکنش نشان دادند. 
سید احمد آوایی نماینده دزفول و عضو 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
نوشت: »ارشاد با اجبار قابل جمع نیست.«  

آرمان ملی – مطهره شفیعی: حامیان دیروز 
صدا و سیما لباس رزم بر تن کرده و خواستار 
تعطیلی برخی شبکه های این رسانه هستند مانند 
کیهان. این رسانه با اعتراف به ریزش مخاطبان 
صداوسیما خبر داد که در آینده ای نزدیک دو 
شبکه تلویزیونی به علت ریزش مخاطب تعطیل 
خواهند شد. بر اساس این گزارش، شبکه های 
تلویزیونی »شما« و »ایران کاال« به علت ضعف 
در جذب مخاطب، تعطیل خواهند شد. کیهان 
همچنین از وضعیت نامناسب شبکه »سالمت« 
نیز خبر داد و اعالم کرد که به این شبکه نیز اخطار 
داده شده است تا فکری به حال مخاطبانش 
بکند، چراکه ممکن است به زودی این شبکه نیز 

حذف شود. 
  فقط ما خوبیم!

اما چرا صداوسیما با این شرایط مواجه شده 
است؟ ۱۷ مهر سال گذشته بود که مراسم 
معارفه پیمان جبلی به عنوان رئیس سازمان 
صداوسیما برگزار شد. او در این مراسم بیش 
از همه بر لزوم تحول در صداوسیما اصرار 
داشت و به »هویت محوری و عدالت گستری« 
تأکید کرد. اولین اظهارنظرهای رسمی رئیس 
جدید صداوسیما هم مورد توجه اهالی رسانه 
و کارشناسان قرار گرفت که در آنها گفته بود 
»صداوسیما به عنوان مصداق واقعی رسانه 
مردمی، رسانه کسانی خواهد بود که صدایشان 
به جایی نمی رسد.« اما هیچگاه مشخص نشد 
او از کدام بخش جامعه سخن می گوید که 
صدایشان به جایی نمی رسد و تا به امروز کدام 
صداها را پخش کرده که تاقبل از این به جایی 
نمی رسیده است! جبلی باید به خاطر بیاورد که 
روزی هم گفته بود: » اگر صداوسیما سرجای 
خودش نشسته باشد هیچ مسئولی حق ندارد 
ُچرت بزند و نسبت به مسائل مردم بی تفاوت 
باشد.« آیا اظهارات آن روز او با شرایط امروز 

همخوانی دارد؟ در شرایطی جبلی امروز با 
نارضایتی هایی از عملکرد صداوسیما مواجه 
است که باید به خاطر بیاورد چه نقدهایی به 
مدیران سابق صداوسیما داشت به عنوان نمونه 
عنوان کرد که »موضوع عادل فردوسی پور در 
زمان من اتفاق نیفتاد« اما امروز این سوال 
مطرح است که چرا خودش برای بازگرداندن 
فردوسی پور کاری نکرد. جبلی تصور می کرد با 
به  کارگیری برخی نیروهایی که می توانند ضربه 
گیر صداوسیما شوند، سبب افزایش مخاطبان 
صداوسیما از طریق تبلیغات نیروهای انقالبی 
شود و در همین راستا یک ماه و نیم پس از 
انتصاب جبلی، جلیلی هم به میدان آمد. فردی 
که از مدت ها قبل نامش به عنوان همراِه رئیس 
جدید صداوسیما، به گوش می رسید. وحید 
جلیلی، برادر سعید جلیلی است و در حکمی 
که از جبلی گرفت به عنوان قائم مقام رئیس 
صداوسیما در امور فرهنگی و دبیر ستاد تحول 
در این سازمان معرفی شد. جلیلی هم نتوانست 

بر مخاطبان صداوسیما بیفزاید . جالب اینجاست 
که کیهان هم چنین به جبلی انتقاد کرده بود: 
»برنامه هایی را برای پخش از آنتن تهیه و تولید 
کنند که مورد قبول و تایید مردم انقالبی باشد و 
این امر می طلبد که فضایی در صداوسیما شکل 
گیرد که برنامه سازان جوان و انقالبی و همچنین 
نیروهای با تجربه دلسوز انقالب در این فضا وارد 
شوند و با مشارکت و همراهی مردم در تحول 
جدید سازمان صداوسیما سهیم و مشارکت 

داشته باشند.«
  تالش های ناکام جبلی 

کوتاهی  فاصله  به  جبلی  نمی شد  تصور 
از مدیریت بر صدا و سیما اینچنین با مشکل 
کاهش مخاطب مواجه شود بنابراین برای رفع 
این چالش از  هر اقدامی دریغ نمی کند که نمونه 
بارز آن تالش برای تعطیلی شبکه های خانگی 
است.  او برای بی اثر کردن این آثار مدعی شده 
بود: » در بخش نمایش خانگی در دولت قبل 
فیلم ها و سریال هایی مجوز گرفته اند، که وقتی 

فیلمنامه شان را می خوانیم، دچار حیرت می شویم 
چه برسد به اینکه این آثار ساخته شوند، در چنین 
شرایطی مسئولین سازمان سینمایی و وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی با نگاه ارزشی و انقالبی 
مجبورند فیلم هایی را اکران کنند که ذاتاً با آن 
همسو نیستند.« بسیاری از کارگردانان به این 
اظهارات واکنش نشان دادند مانند مصطفی 
کیایی که نوشت: » جناب آقای جبلی، خوش به 
حال مان که شما هستید و بر ما نظارت می کنید. 
کمتر از چند ماه دیگر، حاصل کار شما و تیم تان 
نه تنها در رادیو و تلویزیون کشور بلکه در عرصه 
نمایش خانگی و پلتفرم ها را خواهیم دید. نتیجه 
سلیقه فرهنگی شما و همفکران تان اتفاق امروز 
صدا و سیما است؛ روزگاری در اوج دوران جنگ 
و موشک و توپ و آژیر قرمز، تنها خاطرات ما 
عروسک ها و سریال ها و برنامه های خاطره انگیز 
صدا و سیما بود، اما حاال کجاییم؟ بچه های مان 
پای برنامه های ماهواره ای و کارتن های روز 
دنیا هستند و جوانان مان سریال های دانلودی 
می بینند. در این چند سال هم که به لطف شبکه 
نمایش خانگی و پلتفرم ها با همه معایب و مزایا، 
خانواده ها از پای ماهواره ها به سمت تولیدات 
داخلی رفته اند، باز با زدن برچسب تکراری مبتذل 
و مستهجن، قصد نابودی آن دارید.« بیژن بیرنگ 
کارگردان باسابقه در پاسخ به اینکه پیشنهادش 
به مدیران جدید تلویزیون و معاون جدید سیما 
چیست؟ تصریح می کند: »پیشنهادم این است 
که اگر این کاره نیستند، استعفا بدهند و بروند. با 
پیشنهاد، کسی کاری یاد نمی گیرد!« اکنون ساترا 
در نقش بازوی جبلی به ایفای نقش می پردازد 
تا با ممانعت از پخش تولیدات پر مخاطب از 
شبکه های اجتماعی به مخاطبان صداوسیما 
بیفزاید که به نظر نمی رسد توفیقی داشته باشد و 
در نهایت شبکه های صداوسیما به تدریج تعطیل 

می شوند. 

عزت ا... یوسفیان مال در گفت وگو با »آرمان ملی«: 
رای دادگاه بلژیک موقتی است

  قانون استرداد محکومین در بلژیک استثنا ندارد
  سابقه رد قانون استرداد محکومین در ایران 

وجود ندارد
آرمان ملی- پورحسین: پس 
از اینکه پارلمان بلژیک قانون تبادل 
زندانیان با ایران را تصویب کرد، 
به نظر می رسد که یک دادگاه در 
بروکسل با صدور حکمی، استرداد 
دیپلمات ایرانی زندانی در این کشور 
را موقتا ممنوع اعالم کرده است. دادگاه تجدید نظر بروکسل 
روز جمعه با صدور حکمی، استفاده از هر امکانی توسط قوه 
مجریه کشور بلژیک برای تحویل اسدا... اسدی، دیپلمات 
ایرانی به تهران را ممنوع کرد. اسدا... اسدی که پیش از 
این به عنوان دیپلمات در سفارت ایران در اتریش فعالیت 
داشت، در یک فرآیند کامال غیرقانونی و نقض فاحش 
کنوانسیون وین بازداشت شد و در سال ۲۰۲۱ میالدی 
از سوی دادگاهی در یکی از شهرهای بلژیک، به ۲۰ سال 
حبس محکوم شد. اتفاقی که سبب شد تا جنبه های سیاسی 
پرونده پررنگ تر شود و جنبه های حقوقی این رویداد کمتر 
مورد توجه قرار گیرد. اتفاقی که شاید با تصویب قانون 
استرداد محکومین شکلی دیگر به خود گیرد. در راستای 
بررسی این مساله »آرمان ملی« گفت وگویی با عزت ا... 
یوسفیان مال، تحلیلگر ارشد حقوق بین الملل و نماینده ادوار 

مجلس داشته است که در ادامه می خوانید. 
  قانون استرداد محکومین چه جنبه هایی دارد و 

به چه شکل میان ایران و بلژیک به تصویب رسید؟
ایران قانون استرداد محکومین را با بسیاری از کشورها 
به امضا رسانده است و این مساله صرفا محدود به بلژیک 
نیست. طبق مصوبه استرداد مجرمین می توان قوانین 
بین الملل را که طبق عمل متقابل پایه گذاری شده است، 
به شکل بهتری اجرا کرد. قوانین بین الملل مانند قوانین 
داخلی کشورها نیست که مواد مشخص و معینی داشته 
باشد و الزام آور باشد. به همین علت ضرورت دارد تا کشورها 
بین خود تفاهم نامه هایی به امضا رسانند تا بتوانند به 
صورت منظم در قبال رویدادها تصمیم گیری کنند. 
در تمام کشورهای جهان اصل بر این است که بتوان 
محکومین را مبادله کرد زیرا در خصوص متهمان گفته 
خاصی وجود ندارد. بعضا شاهد هستیم که به صورت 
موردی برخی متهمان مبادله می شوند اما در قوانین 
کشورها در خصوص محکومین نظر داده شده است. قانون 
استرداد محکومین بر همین اساس در ابتدا در مجلس های 
کشورها به تصویب می رسد و پس از آن الزام آور و اجرایی 
می شود. در این میان برخی کشورها که چند مجلس دارند 
باید به تصویب عالی ترین مجلس کشور محکوم کننده 
برسد تا بتوان دولت براساس آن عمل کند. در ایران پس 
از اینکه دولت الیحه استرداد محکومین با دولت دیگری 
امضا کرد، آن را به صورت الیحه به مجلس ارائه می دهد تا 
به تصویب مجلس برسد. در این میان شورای نگهبان نیز 
اعمال نظر می کند تا با قانون اساسی کشور مغایرتی نداشته 
باشد. تاکنون موردی نبوده که دولت چنین الیحه ای به 
مجلس ارائه دهد و تصویب نشود. در بلژیک نیز دولت این 
الیحه را ارائه داده و به تصویب پارلمان بلژیک رسیده است. 
  آیا در تصویب قانون استرداد محکومین، 

انگیزه خاصی میان کشورها وجود داشته است؟
مشخصا توافق قانون استرداد محکومین جنبه های 
سیاسی و انگیزه های خاص خود را دارد که مشخصا این 
قابلیت را دارد تا طرفین به اهداف و انگیزه های خاص 
خود برسند. بلژیک عالوه بر اینکه یک کشور مستقل 
است اما ضمن اتحادیه ای مستحکم به نام اتحادیه اروپا 
تعریف می شود و حتی مرکزیت این اتحادیه نیز در 
بلژیک مستقر شده است به همین علت مالحظاتی نیز در 
تصمیم گیری های خود دارد اما با این وجود قانون استرداد 
محکومین با ایران را به امضا رسانده است که اهمیت 
موضوع را دوچندان کرده است. فشارهای بین المللی و 
رسانه ای زیادی بر مجلس بلژیک وارد شد اما باز هم اثرگذار 
نبود. پارلمان در بلژیک یک نهاد باالدستی است و به علت 
اینکه شورایی فراتر از پارلمان وجود ندارد، در این زمینه 
برای آنها مشکلی ایجاد نشد. در بلژیک جرائم به چند دسته 
تقسیم می شود و این مساله مطرح شده بود که آیا بلژیک 
ذیل این توافق جرم خاصی را استثنا کرده است که جواب 
آن منفی است. در قانون استرداد محکومین نمی توان هیچ 
جرمی را استثنا دانست و بلژیک نیز به صورت مطلق قانون 
استرداد محکومین با ایران را تصویب کرده است و برای آن 
استثنایی قائل نشده است. در صورتی می توان استثنا قائل 
شد که از ابتدا میان دو کشور ذکر شده باشد که چه مواردی 
استثناست. قانون مصوب پارلمان بلژیک علی االطالق 
است و جرمی مستثنی نشده است. در همین راستا ایران و 

بلژیک می توانند هر محکومی را استرداد کنند. 
  رای دادگاه بلژیکی ناظر به چه مواردی صادر 

شده و مانع بازگشت دیپلمات ایرانی می شود؟
دادگاه های بلژیک اختیاراتی دارند که می توانند با 
استفاده از آن برخی قوانین را موقتا در مواردی خاص 
متوقف کنند. آنچه دادگاه بلژیک در خصوص دیپلمات 
ایرانی استثنا قائل شده است یک رأی موقت است و 
نمی تواند به صورت دائمی مانع استرداد دیپلمات ایرانی 
شود. دادگاه بلژیک مجری قوانینی است که پارلمان بلژیک 
تصویب می کند و به همین علت نمی تواند به صورت دائمی 
ناقض آن باشد. دادگاه بلژیکی یک قرار موقت صادر کرده 
تا دیپلمات ایرانی به کشور ایران و سایر کشورها مسترد و 
منتقل نشود. دادگاه بلژیکی به صورت کوتاه مدت دیپلمات 
ایرانی را از مبادله منع می کند و احتماال نیز علت آن نیز این 
است که فشارها در این خصوص کاهش یابد و پس از آن در 
موردش تصمیم گیری شود. باید توجه داشت که فارغ از 
مسائل سیاسی ایران با سایر کشورها چندین مرتبه چنین 
تبادل هایی دارد و امری طبیعی است و دادگاه بلژیک برای 
آرام کردن اوضاع صرفا قرار موقتی صادر کرده است. دادگاه 
بلژیک در خصوص شخص اظهارنظر کرده و در خصوص 
تفاهم ایران و بلژیک اظهارنظری نکرده است. پس از مدتی 
این قرار موقت در بلژیک ملغی می شود و می توان کلیه 

محکومین را ذیل این قانون به کشور بازگرداند. 

  
 مردم 

تکیه گاه اصلی 
اصالح طلبان هستند

 حساسیت 
 به روابط 

ایران و روسیه 

  
 ایران 

 متعلق به همه 
ایرانیان است 

ایران برای همه ایرانیان شعار ماندگار جریان اصالحات 
است. فعال سیاسی این جناح گفت: مسئوالن می توانند 
نقاط ضعف و قوت را بررسی کنند و کشور را از این 
مشکالت اقتصادی که پیدا کرده نجات دهند. باید تا 
فرصت وجود دارد استفاده کنیم همان طور که گذشتگان 
وضعیتی را درست کردند که هنوز هست. حسین کاشفی 
گفت: باید از سیاه و سفید کردن دست برداشت ما در یک 
ملک مشاع به نام ایران زندگی می کنیم که متعلق به همه 
است.  این فعال سیاسی اصالح طلب گفت: چرا امروز  
برخی از جوانان ما راهی خارج می شوند و کشور خودشان 

را ترک می کنند؟ 

روابط ایران با روسیه برای برخی کشورها از حساسیت زیادی 
برخوردار است. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران 
اخیرا نسبت به نزدیک شدن ایران و روسیه واکنش نشان داده و 
گفته »ایران باید بین احیای برجام و ایستادن کنار روسیه یکی 
را انتخاب کند.« اسماعیل کوثری، نماینده تهران در مجلس در 
واکنش به این اظهارنظر رابرت مالی گفت: آمریکایی ها همیشه 
دست پیش را می گیرند که پس نیفتند. آنها خیال می کنند، 
االن نیز همان وضعیت بعد جنگ جهانی دوم بر جهان حاکم 
است و آمریکا قدرت بالمنازع جهان محسوب می شود بنابراین 
آمریکایی ها همیشه می خواهند با کشورها تحکمی برخورد 

کنند. 

بدون شک مردم مهم ترین رکن تصمیمات جریان اصالحات 
هستند. یک چهره سیاسی اصالح طلب با تاکید بر اینکه مردم 
تکیه گاه اصلی اصالح طلبان هستند و این جریان فقط می تواند 
با تکیه و رأی مردم قدرت اظهار وجود داشته باشد، ابراز 
عقیده کرد: مردم هم بعد از تجربه های مختلفی که در گذشته 
داشته اند و بارها به دعوت چهره های تاثیرگذار اصالح طلب پای 
صندوق آمدند، حضور پیدا کردند تا شاید گشایشی در امور 
ایجاد شود.  محسن میردامادی افزود: به نظرم اصالح طلبان در 
شرایط خوبی به سر نمی برند و بسیاری از جوانان اصالح طلب 
به این باور رسیده اند که اصالح پذیری وجود ندارد و انگیزه 

چندانی که در عرصه اصالح طلبی فعال باشند، نیست. 

آرمان ملی-  حمید شجاعی: دولت سیزدهم با شعارهای 
اقتصادی پا به عرصه گذاشت و از صحبت ها درباره حل سه روزه 
مشکل بورس تا ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال و... صحبت ها و 
وعده هایی بود که دولتمردان به مردم می گفتند. البته به تبع اینکه با 
روی کارآمدن هر دولت جدید هوای تازه ای در جامعه ایجاد می شود 
و به واسطه تغییر سیاست ها می توان به بهبود شرایط امیدوار بود؛ 
این انتظار می رفت که با روی کارآمدن دولت سیزدهم این اتفاق 
رخ دهد و شرایط اقتصادی نسبت به سال های پیش بهتر شود. 
اما گذشت زمان نشان داد که حداقل در این قریب به یک سال از 
روی کارآمدن دولت نباید چندان چشمداشتی نسبت تغییر وضع 
موجود و حل مشکالت اقتصادی داشت. مگر اینکه اتفاقات ویژه ای 
رخ دهد و با تصمیمات کارشناسی شده تر شرایط از حال فعلی به 
وضع مطلوب تغییر یابد. حال باید دید با توجه به شرایط  معیشتی 
در جامعه و گره در کار احیای برجام؛ دولت چه استراتژی برای حل 

این مشکالت اتخاذ خواهد کرد. 
  2 دستور کار برای بهبود شرایط اقتصادی

یک سال از روی کارآمدن دولت سیزدهم به ریاست آیت ا... 
رئیسی می گذرد و طی این یک سال شاهد عملکردهای 

مختلفی از سوی دولتمردان در حوزه های مختلف 
بوده ایم که شاید در برخی حوزه ها نیز اقدامات و 
عملکردهای بسیار خوبی به انجام رسیده باشد. اما 

نکته اینجاست که به سنت مألوف پیشین که در همه 
دولت ها مسبوق به سابقه است جامعه صرفا به 

عملکرد اقتصادی دولت می  نگرد و اگر این 
عملکرد مثبت باشد بقیه عملکردهای 
دولت را می توان به طور جداگانه مورد 
بحث و بررسی قرار داد؛ اما اگر عملکرد 
دولت ها تحت هر شرایطی از تحریم ها 
گرفته تا برخی ناکارآمدی های داخلی 
و سیاست ها و تصمیمات کلی به سمت 
و سویی نرود که شرایط نسبتا مطلوب 
اقتصادی را فراهم سازد دیگر جامعه 
شاید به دنبال عملکرد دولت در سایر 
حوزه ها نرود. از همین جهت نیز بود که 
دولت آیت ا... رئیسی از همان ابتدای کار 

با رویکردها و برنامه های اقتصادی دولت را 

در اختیار گرفت و انتظار این بود که با برنامه های مدون و دقیقی که 
مطرح و بیان شده دولت بتواند حداقل در سال اول شرایط اقتصادی 
را تا حدی متعادل کند و با تالش برای احیای برجام و برداشتن 
تحریم ها کم کم تاثیرات شکوفایی اقتصادی ناشی از برداشته 
شدن تحریم ها در جامعه مشاهده شود. اما شرایط آنطور که باید 
پیش نرفت و چه در ماجرای انتخاب وزرا و به ویژه تیم اقتصادی 
دولت؛ چه در سیاست ها و برنامه های اقتصادی و مهم تر از آن چه 
در نوع نگرش در حوزه سیاست خارجی و خاصه در مساله مذاکرات 
احیای برجام وضعیت به نحوی شد که امروز در اولین سالگرد 
روی کارآمدن دولت سیزدهم جامعه منبعث از افزایش قیمت ها و 
وضعیت اقتصادی نامطلوب؛ با مشکالت معیشتی بسیاری دست و 
پنجه نرم می کند. البته دولت برای بهبود شرایط اقتصادی به سراغ 
کارهای زیربنایی رفت و جراحی اقتصادی را در دستور کار قرار داد 
تا بدین ترتیب بتواند شرایط مطلوب اقتصادی را برای جامعه فراهم 
کند؛ غافل از اینکه در شرایط تحریمی جراحی اقتصادی چندان 
معنا ندارد و معموال اصالحات اقتصادی در شرایط ثبات انجام 
می گیرد تا فشار کمتری به جهت اقتصادی و معیشتی به جامعه 
وارد  آید. اما دولت فکر می کرد با افزایش نرخ یارانه ها می تواند این 
مساله را حل کند که در نهایت دیدیم این اتفاق زودتر از آنچه فکرش 
می شد موج نارضایتی ها را دوباره بر انگیخت. آنچه مسلم است دولت 
برای حل مشکالت معیشتی جامعه باید دو مساله را در دستور کار 
قرار دهد؛ نخست اینکه به کمک نخبگان و خبرگان اقتصادی برنامه 
مدون و کاملی برای برون رفت از شرایط موجود تدوین کند و 
دیگر اینکه فارغ از جناح بندی های مرسوم سیاسی از افراد 
کارآمد تر ،متخصص و متعهد در حوزه  های مختلف به 
ویژه در تیم اقتصادی دولت استفاده کند که راندمان 
کاری و کارآمدی ها افزایش یابد. به مجموع این 
مسائل اگر تالش هدفمند برای احیای برجام را نیز 
اضافه کنیم می توان امیدوار بود که در آینده ای نه 
چندان دور شاهد وضعیت اقتصادی عادی رو به 
مطلوب خواهیم بود و میزانی از رضایتمندی را در 

جامعه مشاهده خواهیم کرد. 
  فرافکنی در مشکالت پسندیده نیست

یک فعال سیاسی اصولگرا در ارتباط با بحث 
جراحی اقتصادی و اختالفات دولت و مجلس 
اظهار داشت: کار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کار بسیار 

سنگین و خطیری بوده و شاید دولت به همه ابعاد آن درست نگاه 
نکرده برخی افراد را نگاه کرده و برخی را نگاه نکرده است. این 
کاری بود که باید انجام می شد هرچه این کار به تاخیر می افتاد 
سخت تر می شد. محمدرضا باهنر گفت: خدا مرحوم آیت ا... هاشمی 
رفسنجانی را رحمت کند. سال ۷۶ می خواست تعدیل اقتصادی را 
کامل کند و می گفت می خواهم تمام قیمت های یارانه ای را حذف 
کنم چون به تورم ۴۹ درصدی خوردیم. آن زمان ما در مجلس 
بودیم و نگذاشتیم این کار را انجام دهد. شاید هم مقصر ما بودیم 
که نگذاشتیم و سرعت این کار را گرفتیم اما این کار باید از همان 
موقع انجام می شد. حاال برخی می خواهند بگویند این کار انجام 
شده اما مقصر ما نیستیم. مجلس می گوید دولت خواست این کار 
را کند دولت هم می گوید نخیر مجلسی ها می خواستند. وی افزود: 
اینکه بخواهیم مشکالت را گردن هم بیاندازیم و فرافکنی بکنیم، 
در یک حکمرانی مطلوب مسموع نیست و گردن هم انداختن 
پسندیده نیست. بعد یک عده می گویند بانیان وضع موجود. وی 
افزود: دولت آقای روحانی ۴، 5 سال تورم را کنترل کرد و در آخر این 
تورم ترکید و روی۴۴ درصد رفت ببینید این باید برای ما هشدار 
باشد زمان آقای هاشمی ما تورم ۴۹ درصدی داشتیم، دوره دوم 
آقای احمدی نژاد تورم ۴۴ و ۴5 درصدی، دوره دوم آقای روحانی 
هم همین طور بود. باید متوجه شویم که اقتصاد کالن ما مشکل دارد 
و هیچ یک از دولت ها مقصر نیستند. اگر بخواهیم گردن همدیگر 
بیندازیم که بانیان وضع موجود تورم ۴۴ درصدی تحویل دادند؛ 
حاال شماها می خواهید چه کار کنید؟ می  خواهید آن را روی۷ 
درصد بیاورید؟ همین هم راه حل دارد من نمی گویم راه حل ندارد اما 
جراحی خیلی سختی می خواهد و همین مسائل پیش می آید.  دبیر 
کل جامعه اسالمی مهندسان در خصوص مشکالت اقتصادی کشور 
و تاثیر تحریم ها تصریح کرد:  در زمان دولت آقای احمدی نژاد و 
روحانی گفتم که ۳۰ تا ۳5 درصد مشکالت کشور مربوط به برجام و 
تحریم ها است و ۶۰ درصد هم به ناکارآمدی های داخلی خودمان باز 
می گردد. االن نمی خواهم درصدی تعیین کنم اما حتما اگر برجام 
حل شود در زندگی مردم و اقتصاد ما موثر است. اما ما در بازی برد 
باخت شرکت نمی کنیم، در بازی باخت باخت هم شرکت نمی کنیم. 
بازی باید برد برد باشد. مذاکره یعنی باید یک امتیازی داد و یک 
امتیازی گرفت. مذاکره نوعی معامله است نمی شود که محکم آدم 
سر جایش باستد و بگوید من در این نقطه ایستاده ام و همه باید به 
سمت من بیایند. مشخص است که این مذاکره به نتیجه نمی رسد. 

»آرمان ملی« راهکارهای حل مشکالت کشور را بررسی می کند

انداختن مشکالت به گردن دولت های قبلی راه حل نیست
 محمدرضا باهنر:  فرافکنی در مشکالت پسندیده نیست

شبکه های صداوسیما در آستانه تعطیلی؟

حامیان دیروز جبلی در صف نخست مخالفانش 
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 آرمان ملی- المیرا بابایی: با لغــو تحریم  های نفتی علیه 
روســیه دو اتفاق در بازار انرژی جهــان رخ داد، اول آنکه قیمت 
جهانی نفت به زیر ۱۰۰ دالر سقوط کرد و دوم آنکه جایگاه ایران 
را که تا پیش از این به عنوان دســت باال و نقش تعیین کننده در 
بازار جهانی انرژی داشت را به یکباره تغییر داد. در واقع روس ها 
با ترفندهای خاص خود موفق شــدند تــا اروپایی ها را مجبور به 
عقب نشینی کنند و تیغ تحریم ها را برای خود کند کنند، در این 
راستا بررسی ها نشان می دهد روسیه در زمان تحریم دست روی 
دست نگذاشــته و با تخفیف های زیاد بازار آســیایی و مشتریان 
جدیدی مانند چین و هند برای خــود رقم زده، از آن طرف نیز از 
طریق سرمایه گذاری چشمگیر در صنعت نفت و گاز ایران تالش 
کرد تا در زمان مناسب به بازارهای اروپایی بازگردد که همین اتفاق 
نیز افتاد و مذاکرات انرژی ایران و اتحادیه اروپا به ثمر ننشســت 
و آمریکا نیز نتوانســت روی کمک عربستان برای جبران کسری 
تولید نفت حســاب باز کند، چراکه حداقل ۳ سال زمان می برد 
تا عربستان بتواند خواســته های آمریکا را در بخش تولید تامین 
کند به همین جهت وقتی تیر اروپا هم از سمت عربستان و هم از 
ســمت ایران و ونزوئال به هدف نخورد چاره ای جز کوتاه آمدن از 
مواضع تحریم های نفتی در مقابله با روسیه ندید.  از طرف دیگر 
سرمایه گذاری ۴۰ میلیارددالری روسیه در صنعت نفت ایران و 
اجرایی کردن ۴ میلیارد دالر آن باعث شــد تا ایران  از مذاکرات 
عقب بمانند و نتوانند از این فرصت طالیی استفاده کنند روس ها 
درمدت تحریم بازار آسیایی را از آن خود کردند از سوی دیگر اروپا 
به قصد تالفی و اعمال فشار به روسیه چندی پیش اعالم کرد قرار 
است ســقف قیمتی برای نفت روســیه تعیین کند و روسیه نیز 
هشدار داد درصورت وجود سقف قیمتی برای نفت روسیه قیمت 
جهانی نفت را به ۳۰۰ دالر در هر بشکه می رساند بنابراین افزایش 
قیمت جهانی نفت از یکسو، نگرانی اروپا از تامین نشدن انرژی با 
نزدیک شدن به فصل سرما به اروپا درس مهمی داد و آن این بود 
که نفت روسیه مهم ترین ابزار او برای چانه زنی است و اتحادیه اروپا 
توان مقابله با او را ندارد و همین مسأله غرب را وادار به عقب نشینی 
از مواضع خود مقابل روس ها کرده است.  به عقیده کارشناسان با 
برداشته شدن تحریم های نفتی روسیه به نظر می رسد که روسیه 
دیگر لزومی به دادن تخفیف های ویژه به چین نمی بیند و قیمت 
جهانی نفت کاهش یابد این درحالی اســت کــه موضع ایران در 
بازارجهانی رو به افول می رود و مجبور است با اما و اگرهای بسیار 
نفت خود را به چین بفروشــد و این اتفاق وضعیت ایران را تحت 

الشعاع خود قرار می دهد. 
 تحریم های دیگر روسیه چه می شود؟

محمدعلــی خطیبی نماینده ســابق ایــران در اوپک دراین 
خصوص بــه »آرمــان ملی« گفــت: بایــد دید که کــدام یک 
از تحریم های نفتی علیه روســیه برداشته شــده است، چراکه 
مجموعــه ای از تحریم ها اعــم از تحریم های بانکــی، مبادالت، 
کشــتیرانی، بیمه گریبانگیر اقتصاد روسیه شــده و تا زمانی که 

تحریم های بانکی سرجایش باشد روســیه قادر نخواهد بود پول 
ناشــی از فروش نفت به اتحادیه اروپا را بگیرد لذا لغو تحریم های 
نفتی صرف مشــکلی را حل نخواهد کرد و بعید است که روسیه 
با وجود تحریم های بانکــی نفت به اتحادیه اروپا بفروشــد.  این 
کارشناس انرژی معتقد است: روســیه شرط کرده که اروپا بهای 
نفت و گاز را با روبل بپردازد و مسلم اســت که این حجم از روبل 
برای اروپا ناممکن است و باید دید که آیا اتحادیه اروپا این شرط را 
می پذیرد یا خیر؟ همچنین باید دید که اگر صرفا تحریم های نفتی 
برداشته شود مابقی تحریم ها به چه شکل ادامه می یابد؟ خطیبی 
در ادامه گفت: روسیه بعد از تحریم ها روانه بازارهای آسیایی شد 
و بسیاری از مشتریان ایران مانند چین را قبضه کرد و اگر روسیه 
مجددا به بازارهای اروپا برگردد بازارهای آسیا با خأل اساسی مواجه 
می شود و روس ها مجبورند برای تامین انرژی اروپا فروش نفت به 
آسیا را قطع کنند و ایران می تواند خأل پیش آمده را برطرف کند از 
سوی دیگر این احتمال وجود دارد که به دلیل رفع نشدن مشکل 
تحریم های بانکی، کشتیرانی و بیمه مجددا آتش اختالف روس ها 
و اروپایی ها شعله ور شود و وضعیت فعلی در بازار انرژی باقی بماند.  
او بیان کرد: لغو تحریم های نفتی علیه روسیه به احتمال زیاد قیمت 
نفت را در بازار جهانی کاهش می دهد چرا که به تبع آن نگرانی از 
قیمت های هیجانی فروکش کرده و چنانچه شرایط به روال قبل 
و حجم قبلی صادرات برگردد البته منوط به اینکه سایرتحریم ها 
چون بیمه، کشتیرانی و تحریم های بانکی برداشته شود می توان 

انتظار داشت که بازار به شرایط قبل از تحریم ها بازگردد.

 بیانیه جدید اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعالم کرد با هدف اجتناب از هرگونه 
پیامد منفی احتمالی برای امنیت غذا و انرژی در جهان، اتحادیه 
اروپا تصمیم گرفــت معافیت از ممنوعیت معاملــه با بعضی از 
نهادهای دولتی روسیه مربوط به معامالت محصوالت کشاورزی 
و حمل نفت به کشــورهای ثالث را گســترش دهــد. با تغییر 
تحریم های اتحادیه اروپا به منظور محدود کردن ریســک های 
امنیت انرژی جهانی، شــرکت های دولتی روس نفت و گازپروم 
روسیه می توانند به کشورهای ثالث نفت صادر کنند و شرکت های 
بازرگانی بزرگی مانند ویتول، گلنکــور و ترافیگورا و همچنین 
غول های نفتی مانند شل و توتال، در پی تحریم های اتحادیه اروپا 
که شامل محدودیت روی بیمه محموله های نفتی است، تجارت 
نفت روسیه برای کشــورهای ثالث را متوقف کرده اند همچنین 
خرید نفت دریابرد روسیه از سوی شــرکت های اتحادیه اروپا و 
صادرات آن به کشــورهای ثالث مجاز است، اما تحت تغییراتی 
که در تحریم ها علیه روسیه صورت گرفت و از روز جمعه اجرایی 
شد، پرداخت های مربوط به چنین صادراتی، ممنوع نخواهد بود 
لذا بر اســاس گزارش رویترز، منابع شرکت های بازرگانی اعالم 
کردند تحریم های اتحادیه اروپا باعث شده است چین و هند از 
طریق شــرکت های بازرگانی کوچک تر خصوصی، نفت روسیه 
را خریداری کنند و تجارت نفت روســیه در بازاری شکل بگیرد 
که بیمه در برابر حوادث ضعیف است و نفت توسط کشتی های 

قدیمی حمل می شود.

گـــــزارش
برگزاری همایش بزرگ تجار و 

کارآفرینان ایرانی-  ارمنی در تهران 
آرمان ملی: بــه همت هیات مدیــره مرکز 
خیریه مریم مقدس و انجمن فرهنگی اجتماعی 
جامعه ارامنه ایران در۲۳ تیر ماه ۱۴۰۱ ؛ اولین 
نشست اتحادیه کارفرمایان ارامنه ایران در سالن 
آپادانای هتل مجلل و بین المللی اسپیناس تهران 
و با حضور جمعی از تجار، کارآفرینان و بازرگانان 
ایرانی-  ارمنی که نقش به ســزایی درتولیدات 
صنعت و شــکوفایی اقتصاد ایران دارند، برگزار 
شد.  مراسم افتتاحیه این همایش با پخش سرود 
ملی جمهوری اســالمی ایران و ســرود انجمن 
فرهنگی اجتماعی جامعه ارامنه ایران آغاز شد. 
در ابتدا دبیر  هیات انجمــن فرهنگی اجتماعی 
جامعه ارامنه ایران متن افتتاحیه اولین همایش 
تجار، کارآفرینــان و بازرگانــان ایرانی-  ارمنی 
را قرائت کرده و به مدعوین جلســه خوشــامد 
گفته و برای آنــان آرزوی موفقیت کردند.  پس 
از مراسم خوشــامدگویی، مدیر موسس و رئیس 
هیات مدیره مرکز خیریه مریم مقدس و انجمن 
فرهنگــی اجتماعی جامعه ارامنــه ایران جناب 
مهندس هنریک درغوکاســیان طی ســخنانی 
مراتب سپاس و امتنان خود را از مدعوین محترم 
برای قبول دعوت ابراز داشــته و بــرای آنان در 
تمام مراحل زندگــی، آرزوی موفقیت و بهروزی 
کردند. سپس ایشان به نمایندگی از هیات مدیره، 
توضیحات مفصلی در مورد ایــده ایجاد مجمع 
تجاری ارامنه ایران و اهداف آتی آن، ساختار اداری 
اتحادیه، حوزه های مختلف فعالیت، تقسیم بندی 
فعالیت های اقتصادی و تجاری، سرمایه گذاری ها 
و منابع تامین مالی و نحــوه ارایه وام های بانکی 
و اعتباری ارائه کــرد.  در بخش بعدی همایش، 
برای مهمانــان این فرصت فراهم شــد تا ضمن 
ارائه توضیحات دربــاره فعالیت های حوزه های 
تخصصی و تجاری خود، نظــرات خود را در باره 
ایجاد اتحادیه کارفرمایان ارامنه ایران بیان کرده 
و پیشــنهاداتی در زمینه مدیریت و فعالیت این 
انجمن ارائه دهند. در این دیدار همچنین در مورد 
توسعه فضای کسب و کار تجار و صنعتگران و کار 
آفرینان ارامنه ایران، تجمیع حلقه گسترده تری 
از تجار، کارآفرینان و بازرگانــان ایرانی-  ارمنی 
حول مجمع تجاری و تالش در راســتای فعال تر 
کردن نقش آنها در توسعه اقتصاد ایران همچنین 
ایجاد تسهیالت برای صادرات محصوالت تولید 
داخلی در بازارهای بین المللی و حضور پر رنگ تر 
شــرکت ها و بنگاه های صنعتی تجاری ایرانی-  
ارمنی در این عرصه، کمک به بهبود و توســعه 
بخش فناوری اطالعات و سایر خدمات در حوزه 
اقتصادی ایران، ایجاد ارتباط با بازار کشــور های 
همسایه از جمله ارمنســتان و حضور بیشتر در 
بازار های مصرفی و صنعتــی بین المللی بحث و 
تبادل نظر شــد.  پس از آن با ارائه کاندیداتوری 
شــرکت کنندگان در جلســه و رأی گیری آزاد، 
انتخاب کمیســیون اتحادیه کارفرمایان ارامنه 
ایران توسط  هیأت رئیســه موقت مجمع برگزار 
شد. کمیسیون اتحادیه کارفرمایان ارامنه ایران 
در جلســات بعدی به تشــکیل کمیسیون های 
کارشناسی در حوزه های مختلف صنعتی و تجاری 
و کارهای اداری مجمع می پردازد. در پایان این 
همایش مراســم پذیرایی از مهمانان در ســالن 
مجلل »کاســپین« هتل بین المللی اسپیناس 

برگزار شد. 

بازار سرمـــــایه
در پی رشد بی رمق شاخص مطرح شد؛ 
بازار به چند محرک مثبت نیاز دارد

آرمان ملی: روز گذشــته بازار ســرمایه در 
نخســتین روز از معامالت هفته موفق شد روند 
صعودی خــود را هرچند بی رمــق حفظ کند، 
به طوری که  شــاخص کل با رشــد هزار و 5۰۰ 
واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۴۷۳ هزار واحدی 
قرار گرفت. موضوعی که اگرچه دالیل این رشد 
بازگشــت برخی از نمادهای متوقــف در فصل 
مجامع رخ داده اما کارشناسان معتقدند بازار بیش 
از ارقام فعلی افت نخواهد داشت و برای بازگشت 
قدرتمند به فاز صعودی به چند محرک مثبت نیاز 
دارد.  بر اساس این گزارش در معامالت دیروز بازار 
سرمایه بیش از پنج میلیارد و ۷5۹ میلیون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۹ هزار و ۸۸۰ 
میلیارد ریال معامله شد و شــاخص کل بورس 
تهران با یک هزار و 5۹۹ واحد افزایش در ارتفاع 
یک  میلیــون و ۴۷۳ هزار واحدی قــرار گرفت، 
همچنین شاخص هم وزن با ۷۰۳ واحد افزایش 
به ۴۰۴ هزار و ۴۸5 واحد و شاخص قیمت با ۴۲۴ 
واحد رشد به ۲۴۴ هزار و ۱5۰ واحد رسید.  عالوه 
بر این در معامالت دیروز نمادهای گسترش نفت 
و گاز پارسیان )پارسان( با یک هزار و ۷۸5 واحد، 
نفت و گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( با یک هزار 
و 5۷5 واحد، پتروشــیمی پردیس )شــپدیس( 
با یک هزار و ۳۶5 واحد، شــرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شستا( با یک هزار و ۲۲۳ واحد 
و بانک ملت )وبملت( با یک هزار و ۳۳ واحد مثبت 
و در مقابل نمادهــای، معدنی و صنعتی گل گهر 
)کگل( با سه هزار و ۲۹۹ واحد، توسعه معادن و 
فلزات )ومعادن( با ۱۶۳ واحد، پتروشیمی نوری 
)نوری( با ۷۳۰ واحد و پتروشیمی مبین )مبین( با 
5۸۴ واحد و فوالد خوزستان )فخوز( با ۴۸5 واحد 
تاثیر منفی بر شــاخص بورس داشتند.  از سوی 
دیگر در بازار فرابورس نیز روز گذشــته وضعیت 
کاهشــی حاکم بود به طوری که  در ایــن بازار ۲ 
میلیارد و ۸۷ میلیون برگه سهم و اوراق در بیش 
از ۱۴۰ هزار و ۷۰۸ نوبت داد و ستد شد و شاخص 
فرابورس با بیش از ۱۲۴ واحد کاهش به کانال ۱۹ 

هزار و ۴۱5 واحد رسید. 
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قیمت در بازار آزاد )به تومان( بـــازار

فـــــرارو
 در پی توافق اخیر روسیه و اوکراین 

با کمک ترکیه و سازمان ملل؛ 
بحران غذا  فروکش می کند؟

آرمان ملی: با تشــدید تنش های بحران غالت که با تداوم 
درگیری روســیه و اوکراین رقم خورده، مسکو و کی یف توافق 
کردند با کمک ترکیه و سازمان ملل راه برای صادرات محموله 
غالت اوکراین از طریق دریای ســیاه فراهم شود. این توافق که 
با هدف کاهش نگرانی های مربوط به بحــران غذایی جهان به 
امضای این کشورها رسیده می تواند زمینه کاهش قیمت ها را 
در بازار جهانی به همراه داشته باشد. اوکراین، روسیه، ترکیه و 
سازمان ملل روز جمعه قراردادی را امضا کردند که راه را برای 
از سرگیری محموله غالت اوکراینی از بنادر دریای سیاه هموار 
می کند. به گفته ســازمان ملل، در حالی که همه جزئیات این 
توافق فاش نشــده اســت، حمل و نقل از بنادر اوکراین تا چند 
هفته دیگر به طور کامل آغاز خواهد شد. انتظار می رود مقامات 
روسیه و سایر کشــورها محموله ها را بازرسی کنند تا مطمئن 
شوند که هیچ ســالحی قاچاق نشده اســت. راه اندازی مجدد 
محموله های غــالت از اوکراین، پنجمیــن تولیدکننده بزرگ 
جهان، به تامین امنیت جهانی مــواد غذایی و رفع نگرانی های 
فزاینده در مورد امنیت غذایی کمک خواهد کرد .بیشتر صادرات 
از طریق بنادر دریای سیاه انجام می شد که به دلیل درگیری ها 
مسدود شده است، همچنین کشــتی های خارجی از نزدیک 
شدن به منطقه درگیری هراس دارند. اوکراین و غرب، روسیه 
را که نیروی دریایی آن بر دریای ســیاه تســلط دارد، به دلیل 
مسدود کردن بنادر اوکراین مقصر می دانند. با این حال، مسکو 
می گوید نیروهای اوکراینی بندر باقی مانده این کشور در اودسا 
را   مین گذاری کرده تا از شــهر در برابر حمله روسیه محافظت 
کنند. مسکو پیشنهاد داده است که این غالت را از بنادر روسیه 
در دریای آزوف و دریای سیاه حمل کند. اتحادیه اروپا اخیرا به 
اصطالح خطوط همبستگی را ایجاد کرده است که شبکه ای از 
کامیون ها، قطارها و سایر کشتی هاست و صادرات از اوکراین را 
تسهیل می کند. با این حال، محموله های زمینی نمی توانند به 
بزرگی محموله های دریایی باشند. مذاکرات برای از سرگیری 
حمل و نقل غالت از طریق دریای ســیاه چند هفته اســت که 
ادامه دارد. مسائل اصلی این اســت که بندر اودسا برای ایجاد 
یک کریدور حمل و نقل ایمن باید مین زدایی شــود و اوکراین 
در صورت حذف مین ها به دنبال تضمین های امنیتی است. از 
همین رو ترکیه برای تضمین امنیت کشتی هایی که به دنبال 
تحویل محموله های اوکراینی هستند، وارد عمل شده است. سال 
گذشته، تامین کنندگان اوکراینی ۱۰ درصد از صادرات جهانی 
غالت را به خود اختصاص دادند. این حجم برای کشــورهای 
در حال توسعه بسیار مهم اســت. با این حال، بر اساس گزارش 
کی بف، تحویل غالت این کشــور تنها در ماه ژوئن 55 درصد 
نســبت به ســال قبل کاهش یافت و به ۷۷۷۰۰۰ تن رسید. 
سازمان خواربار و کشــاورزی ملل متحد )فائو( تخمین می زند 
که در حال حاضــر حداقل ۲۰ میلیون تن غــالت در اوکراین 
گیر کرده اســت. اگر این محموله ها به مقصد خود نرسند، فائو 
می گوید حداقل ۱۸ میلیون نفر در سراسر جهان با کمبود مواد 
غذایی مواجه خواهند شــد. به گفته ســازمان تجارت جهانی 
)WTO(، واردات مواد غذایی از منطقه دریای سیاه برای رفاه 
۳5 کشور آفریقایی که ۹۰ درصد غالت مورد نیاز خود را از این 
منطقه دریافت می کنند، حیاتی است. کشورهای خاورمیانه نیز 
از جمله واردکنندگان عمده اوکراین هستند. در سال ۲۰۲۰، 
بیشتر غالت اوکراین به مصر، اندونزی، پاکستان، بنگالدش و 
لبنان رفت.  در نتیجه درگیری در اوکراین و تحریم های بعدی 
علیه روسیه که صادرات محصوالت کشاورزی دو کشور را محدود 
کرده است، قیمت جهانی غالت شروع به افزایش کرد. در پاسخ، 
دیگر تولیدکنندگان عمده مانند هند و قزاقستان مجبور شدند 
صادرات غالت را به طور کامل متوقف کنند تا قیمت های داخلی 
تحت کنترل باشد. در نتیجه، بسیاری از کشورهای واردکننده 

غالت با افزایش قیمت مواد غذایی مواجه شدند.

ذره بیـــــن 
با لغو ممنوعیت واردات فصلی برنج؛ 

رویای دیرینه واردکنندگان محقق شد
 آرمان ملی: طبق اعالم معاون گمــرک ایران ممنوعیت 
فصلی واردات برنج در سالجاری لغو و اجرایی نخواهد شد؛ بر این 
اساس واردات این کاال به روال قبل ادامه دارد. حال با اجرای این 
مصوبه اگرچه واردکنندگان پس از التهاب آفرینی کاذب در بازار 
که عمال برنج را از سفره بسیاری از خانوارها حذف کرد به رویای 
دیرینه خود دست خواهند یافت و حتی وعده داده اند از طریق 
واردات برنج های تایلندی قیمت ها نیز شکسته خواهد شد اما 
تجربه نشان داده هیچ گاه وعده تشکل های وارداتی برای کاهش 
قیمت و ثبات عملی نشــده و پس از مدتی کوتاه با بهانه های 
مختلف بازهم بازار بــه روند صعودی خود ادامــه خواهد داد.  
آنطور که فرود عسگری  معاون امور گمرکی گمرک ایران  اعالم 
کرده است طبق تصمیم سی امین نشست ستاد تنظیم بازار و بر 
اساس پیشنهاد وزارت جهاد ممنوعیت فصلی برنج در سالجاری 
لغو شــد.  به گفته وی لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج امروز 
همزمان با اول مردادماه به گمرکات اجرایی ابالغ شــد. در این 
رابطه یادآور می شود براساس بند ۸ مندرجات ذیل یادداشت 
فصل دهم قانون مقررات صادرات و واردات، ترخیص برنج در 
فصل برداشــت ممنوع و زمان این ممنوعیت از اول مردادماه 
هر سال تا پایان آبان ماه همان ســال تعیین شده است.  اما با 
توجه به وضعیت بازار داخــل و افزایش قیمت ها، از مدتی قبل 
مذاکرات برای لغو ممنوعیت واردات در ســالجاری در جریان 
بود و واردکنندگان خواستار ادامه روند واردات بودند.  در سال 
گذشته نیز با توجه به وضعیت واردات برنج و هشدارهایی که در 
مورد افزایش قیمت وجود داشت، رایزنی بسیاری در مورد لغو 

ممنوعیت انجام ولی با آن موافقت نشده بود. 

آرمان ملی: مدیر جدید سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان اخیرا شــیوه جدید قیمت گذاری و تعیین 
قیمت کاالها را ابالغ کرده است؛ دستورالعملی که حتی پای 
رئیس جمهور را نیز به مقوله قیمت گذاری باز کرده و هرگونه 
افزایش قیمتی را منوط به تایید رئیس جمهور کرده اســت. 
در واقع فارغ از اینکه سید ابراهیم رئیسی در بحبوحه کارزار 
انتخابات ریاست جمهوری رویکرد دولت سیزدهم را اجتناب 
از قیمت گذاری دســتوری و کاهش تصدیگری دولت اعالم 
کرده بود. حال در پی اجــرای جراحی اقتصادی و تبعاتی که 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر نرخ کاالها داشته به نظر می رسد 
عزم خود را جزم کرده تا بازار را از طریق دستورالعمل کنترل 
کند موضوعــی که تجربه نشــان داده مهم ترین شــاخصه 
موثر در نابســامانی های اقتصادی و تورم باالی ۴۰ درصدی 
همین سیاست تصدی گری دولت ها در اقتصاد و تولید بوده 
و کارشناســان بارها بر اجتناب از آن تاکید کرده اند اگرچه 
اجرای این ابالغیه با توجه به زمان بر بودن درخواســت های 
تولیدکنندگان برای تغییرات قیمتی قطعــا اثرات خود را از 
طریق مهندسی عرضه برجای خواهد گذاشت و جامعه را نیز 
برای ذخیره ســازی کاالهای متقاضی افزایش قیمت همسو 

خواهد کرد. 
 هفت خوان قیمت گذاری

حســین فرهیدزاده، مدیر تازه نفس ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که چنــد هفته پیش و با 
حکم ســیدرضا فاطمی امین، جایگزین صدیف بیک زاده، 
سرپرست قبلی این سازمان شده است؛ تصمیم گرفته تا در 
ابالغیه ای جدید پا جای پای دیگر مدیران ســازمان متبوع 
خود گذارد به گونه ای کــه اخیرا با صــدور ابالغیه ای تحت 
عنوان »شیوه جدید تعیین قیمت تمام کاالها« معاونت های 
وزارتخانه را ملزم به رعایت آن کرده است. در واقع فرهیدزاده 

در حالی این ابالغیه را صادر کرده که هنــوز تکلیف وزارت 
صمت مشخص نشده و اساسا بحث جداسازی وزارت بازرگانی 
باعث شد تا فاطمی امین البته با وساطت محمد باقر قالیباف 
از زبر بار اســتیضاح فرار کند.  حاال درست در بحبوحه ای که 
دولت باید تصمیم بگیرد که یک وزارتخانه ســنگین را از هم 
جدا کند و پای خود را از پروســه قیمت گذاری و دردسرهای 
بعدی آنکه بازار را به شدت تحت تاثیر قرار داده، پس بکشد، 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به دنبال 
آن است که شیوه جدیدی برای تعیین قیمت کاالها ابالغ کند. 
حال آنکه بخش عمده ای از برهم ریختگی امروز بازار که دولت 
و مجلس را به فکر راه چاره و البته احیــای وزارت بازرگانی 
انداخته است، به همین شیوه ورود دولت ها به نرخ گذاری ها 
برمی گردد.  حســین فرهیدزاده، سرپرست سازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان در نامــه ای که با عنوان 
فرآیند درخواســت افزایــش قیمت کاالهــا و تعیین آن به 
تمامی معاونان وزارت صمت ارســال کرده، گفته »پیرو نامه 
شماره  ۳۷۰/۴۰۱/۱۴۷۱۳مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ در خصوص 
تصمیمات بند )۶( ستاد تنظیم بازار پیرامون روند درخواست 

افزایش قیمت کاالهــا از طریق دفاتــر تخصصی مرتبط در 
وزارت متبوع، ضمن ایفاد مجــدد مفاد بند )۶( مصوبه مورخ 
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ستاد تنظیم بازار مشــعر بر اینکه مقرر شد 
فرایند قیمت گذاری بعد از پیشنهادات صنوف و کارخانه داران 
توســط دفاتر تخصصی وزارتخانه های جهادکشــاورزی و 
صنعت، معدن و تجارت به سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان و بعد از بررسی به کمیسیون اقتصادی دولت 
ارجاع و بعد از بررسی و تایید، پیشنهاد در ستاد تنظیم بازار 
تصویب و سپس به استحضار ریاست محترم جمهوری رسیده 
و بعد از تایید اعالن رسمی می شــود لذا خواهشمند است با 
عنایت به تصریح صورت گرفته حســب بند فوق الذکر، مقرر 
فرمایید هرگونه درخواست افزایش قیمت صرفا از طریق طی 
فرآیند مزبور و پس از تایید اولیه، جهت بررسی و اقدام الزم به 

این سازمان ارسال شود. «
 مهندسی عرضه اجتناب ناپذیر است 

حال بــا اجرای ایــن ابالغیه هفت خــوان جدیدی برای 
تعیین قیمت کاال ایجاد خواهد شــد به طوری کــه  در ابتدا 
صنوف و کارخانجات درخواســت خود را به دفاتر تخصصی 
وزارتخانه ها اعالم کنند؛ ســپس این دفاتر آن را به سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارجاع دهد، پس 
از آن ســازمان حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان 
درخواســت موصوف را به تائید وزیر صمت و یا معاونت های 
تخصصی مربوطه برساند، پس از آن کار به کمیسیون اقتصادی 
دولت ارجاع داده شود، تا پس از بررسی و تائید، پیشنهاد در 
ستاد تنظیم بازار مطرح شود. البته این پایان ماجرا نیست و 
پس از تصویب پیشنهاد در ستاد تنظیم بازار، موضوع باید به 
استحضار رئیس جمهور برسد و در نهایت با تایید سید ابراهیم 
رئیسی فرایند قیمت گذاری اجرا خواهد شد . نکته حائز اهمیت 
آن اســت که اگرچه قیمت های مواد اولیه، دستمزد و سایر 
شرایط محاط بر تولید، باال رفته اند، اما به هر حال اگر رقابتی 
در بازار وجود داشته باشد، نه تنها قیمت بعد از گذشت مدتی 
به تعادل می رسد بلکه شرایط به گونه ای پیش خواهد رفت که 
تولیدکنندگان بتوانند کاالی باکیفیت و با قیمت مناسب تری 

را به مردم ارائه دهند. 

»آرمان ملی« از تبعات ابالغیه جدید شیوه قیمت گذاری کاالها گزارش می دهد؛ 

چراغ سبز رئيسی برای مهندسی عرضه 

آرمان ملی پیامدهای لغو بخشی از تحریم های نفتی علیه روسیه را بر ایران بررسی می کند 

بازی دو سر باخت در بازار انرژی
   روسیه پس از آن که جای ایران را در بازارهای نفتی ایران در آسیا گرفت، اینک پس از لغو بخشی از تحریم های نفتی
 علیه این کشور به بازار اتحادیه اروپا بر می گردد تا چشم انداز حضور ایران در بازار نفت و گاز اروپا هم کم رنگ تر شود
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تجسمــــی

سخنگوی انجمن سینماداران 
بیان داشت: برای امنیت بیشتر 
از  باید  فیلم ها،  اکران  هنگام 
اما  کرد؛  استفاده  کدامنیتی 
تهیه کنندگان به دلیل هزینه باال 
در این زمینه اقدامی نمی کنند. 
محمدرضا صابری در گفت وگو 
با »مهر« درباره معضل قاچاق 
فیلم های سینمایی از روی پرده 
سینما گفت: پیش از هر چیز باید 
بگویم فیلم هایی که از روی پرده 
فیلمبرداری می شود، چون صدا با 
تصاویر آن یکی نیست آنچنان قابل 
بهره برداری نیست و خوشبختانه 
کیفیت الزم را ندارند. اما برای اینکه 
بخواهیم از روند فیلمبرداری از 
روی پرده در سالن های سینمایی 
جلوگیری کنیم باید از روش های 
مختلف استفاده کنیم. وی ادامه 
داد: یکی از ایمن ترین روش های 
موجود در این زمینه، از زمانی 
مورد توجه قرار گرفت که فیلم های 
سینمایی دیجیتالی شدند. در این 
راستا برای امنیت بیشتر فیلم ها، 
با هر هاردی که برای هر سالن 
سینما ارسال می کنند باید یک کد 

صادر شود و به انجمن سینماداران 
اعالم کنند که هر کد برای کدام 
سینما است تا در صورتی که فیلمی 
بیرون بیاید، بتواند به راحتی قابل 
پیگیری باشد. سخنگوی انجمن 
سینماداران تاکیدکرد: در چنین 
شرایطی سالن داران نسبت به قبل 
حساس شده و مانع از لورفتن فیلم 
توسط سالن خود می شوند، اما 
با توجه به اینکه این امر هزینه بر 
برای هر  بوده و صدور هر کد 
سینما تا آنجا که می دانم نزدیک 
به 5 میلیون تومان هزینه دارد، 
تهیه کنندگان تمایلی به چنین 
کاری ندارند. اما بی شک مهم ترین 

راه برای حل این مشکل، فعال کردن 
کدامنیتی است. وی توضیح داد: 
خوشبختانه با کمرنگ شدن سطح 
شیوع کرونا در کشور، از ابتدای 
سالجاری سینماها تقریبا به حالت 
سابق خود بازگشته اند به همین 
دلیل توانسته ایم نیروهای قدیمی 
خود را به کار گرفته و به نیروهای 
کنترل در سالن ها تاکید کرده ایم در 
صورت بروز چنین اتفاقاتی، تبعات 
بدی برای آنها خواهد داشت. در 
کنار آن حساسیت چنین موضوعی 
در انجمن سینماداران مورد توجه 
قرار گرفته و به همه سینماها ابالغ 
شده تا در صورت رعایت نشدن 

امنیت الزم، سینماداران بیشتر از 
هرکس دیگری در کنار تهیه کننده 
فیلم ضربه می بینند. این سینمادار 
اضافه کرد: اتفاق عجیب دیگری 
قاچاق  مساله  به  می تواند  که 
فیلم های سینمایی دامن بزند، 
بحث اکران های سیار است. این 
طرح اکران جدای آنکه به سینما 
فیلم ها  به راحتی  می زند  ضربه 
را در دسترس قرار می دهند تا 
نسخه های قاچاق آن خارج شود. اما 
نباید فراموش کرد که قاچاق فیلم 
از طریق مختلف امکان پذیر است و 
به راحتی نمی توان ثابت کرد چگونه 
انجام شده است. وی به نمایندگی 
از انجمن سینماداران توضیح داد: 
توجیه الزم در این زمینه صورت 
کنترل  نیروهای  به  و  گرفته 
سینماها اعالم شده که در هنگام 
نمایش فیلم باید در سالن سینما 
حضور داشته باشند تا مانع چنین 
اتفاقاتی شوند. تاکید می کنم که 
ما حافظ منافع تهیه کنندگان و 
تمام  و  هستیم  پخش کنندگان 
زمینه  این  در  را  خود   تالش 

انجام می دهیم.

 فیلم زندگینامه ای 
»اسپیلبرگ« در تورنتو 

سخنگوی انجمن »سینماداران«:

کد امنیتی جلوی قاچاق فیلم را  می گیرد

معاون حقوقی، امور مجلس و استان های 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به حواشی لغو یک 
کنسرت در اهواز واکنش نشان داد. سیدمحمد 
هاشمی در واکنش به حواشی لغو یک کنسرت در 
اهواز گفت: در مساله لغو کنسرت ها از سوی برخی 
دستگاه ها، باید به چند نکته توجه نمود، اوال صدور 
مجوز کنسرت مبتنی بر قانون و با درنظرگرفتن 
مالحظات و موافقت کلیه دستگاه های ذیربط 
صورت می گیرد و ادارات کل ارشاد اسالمی 
استان ها مجوز را پس از اخذ موافقت سایر 
دستگاه های مربوطه صادر می کنند. ثانیا رعایت 
کلیه شئونات اسالمی و قانونی از ملزومات صدور 
مجوز بوده و حتی مالحظات محلی ازجمله: 
درنظرگرفتن مکان برگزاری کنسرت از نظر 
ترافیک و سایر مسائل مشابه که از سوی سایر 
دستگاه های مرتبط بررسی و قبل از صدور مجوز 

اعالم نظر می شود، در صدور مجوز لحاظ می شود. 
لذا انتظار می رود دستگاه های مربوطه قبل از 
صدور مجوز مالحظات خود را مدنظر گرفته و 
سپس اعالم موافقت نمایند. سیدمحمد هاشمی 
در ادامه با اشاره به روند برگزاری کنسرت اخیر 
در شهر اهواز تاکیدکرد: درمورد برگزاری کنسرت 
در شهر اهواز نیز روند مذکور قانونی طی شده و 
درصورت بروز مسائل جدید انتظار می رود کلیه 

دستگاه ها ضمن هماهنگی، به صورت شفاف 
موضوع را با مردم درمیان بگذارند. معاون حقوقی 
و امور استان های وزیر ارشاد ادامه داد: با توجه به 
مالحظه شورای تامین استان مبنی بر تغییر محل 
برگزاری کنسرت، درصورت آمادگی و امکان 
برگزارکننده کنسرت در محل جدید و همچنین 
تغییر نظر و اعالم موافقت نهاد های ذیربط، اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان آمادگی کامل را 
برای همکاری و مشارکت دارد. سیدمحمد هاشمی 
در پایان افزود: همان طور که قبال اعالم کرده ایم، 
قانونی خط قرمز  و  اسالمی  شئونات  رعایت 
تصمیم گیران در مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی است لذا انتظار می رود زمانی که مجوزی 
مبتنی بر قانون صادر می شود، همه نهاد ها از آن 
حمایت کنند و به نشاط اجتماعی و عدم تضییع 

حقوق عمومی توجه داشته باشند.

   واکنش معاون حقوقی وزارت ارشاد به لغو کنسرت اهواز

 همه نهادها  باید از مجوزهای قانونی حمایت کنند

  اجرای تئاتر توسط 
کودکان اوتیسم و پروانه ای

با حمایت پردیس  تئاترشهرزاد نمایش »شام عروسی« با 
هنرمندی بچه هایی با نیازهای ویژه در سالن شماره ۲ این مجموعه 
روی صحنه می رود. پردیس تئاتر شهرزاد قصد دارد در پروژه ای 
با عنوان »طرح حمایت از اجرای تئاتر« )کودکان و نوجوانان با 
نیازهای ویژه( از هنرمندان تئاتر با نیازهای ویژه حمایت کند و 
ضمن مشارکت در زمینه تولید آثار، سالن های خود را در اختیار 
این گروه ها قرار داد تا این نوع از تئاتر نیز در جامعه جایگاه خود 
را پیدا کند. به گزارش روابط عمومی، این نمایش به مدت هفت 
شب به نویسندگی و کارگردانی جواد فراهانی و تهیه کنندگی 
پردیس  تئاترشهرزاد و با هنرمندی کودکان اوتیسم و پروانه ای 
از دوم تا هفتم مرداد ماه سالجاری ساعت ۱۸و۳۰ به روی صحنه 
می رود. این نمایش به منظور تشویق این هنرجویان برای استمرار 
فعالیت در حوزه تئاتر و افزایش انگیزه های آنان برگزار می شود. 
یگانه فرجام، محمدرضا دانشی، مانلی حسینی، حسین بلوری، 
علیرضا زنده نام، مریم فیض الهی، امیرمحمد کیانی، شهاب 
زنگنه، محمدجهانگیری، محمدمهدی مصیبی، مریم موسوی، 
فاطمه خان احمدی، سجاد احدزاده، محسن غفاری، ابوالفضل 
محمودی، انسیه میرامینی، آزاده  جاوید، مریم محسنی، پگاه 
قدس، زینب جوکار، سحر ترازی، نگار زرگر طالبی، مهرشاد 
آقامیری، شایان احمدپور، نیما طالبی نسب، امیرحسین رحمانی، 
عسل سندانی بازیگران این اثر نمایشی هستند. سایر عوامل این 
نمایش عبارتنداز: مجری طرح: روشنک بستانچی، تنبک:  آترینا 
تیمورزاده سنتور:  ابولفضل محمودی پور پیانو:  ژینا گرگانی طراح 
صحنه:  رضا سلیمانی طراح لباس:  سعیده اصغری طراح گریم:  
احسان رشیدی طراح پوستر: فرنوش درودگر طراح موشن: هاشم 
عمرانی گرافیک موشن:  آیدا رحمتی عکاس:  محسن علی اکبری 
دستیاران صحنه:  هانیه خدادادی، ستاره کیانی، آرین شیرزادی 
دستیار لباس:  زهره عباسی دستیاران گریم:  هلیا رشقی، نازنین 
 امینی، محمدرضا میرباقری. عالقه مندان می توانند برای دیدن 
نمایش »شام عروسی« و خرید بلیت می توانند به سایت تیوال 
مراجعه کنند و یا به صورت حضوری، به گیشه  تئاترشهرزاد 

مراجعه کنند.

»مالقات خصوصی« پروانه نمایش گرفت
شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی در جلسه اخیر با 
صدور پروانه نمایش برای فیلم های »اینان« به تهیه کنندگی 
علی برادری و کارگردانی رهبر قنبری، »مالقات خصوصی« به 
تهیه کنندگی امیر بنان و کارگردانی امید شمس و »سه جلد« به 
تهیه کنندگی محمد آفریده و کارگردانی سیدمهدی اسماعیلی 
موافقت کرد. احمد ریحانه، علیرضا ضیا چمنی، برات ربانی، شاپور 
ترکمن سرابی،صدیقه چک، و... در فیلم سینمایی »اینان« به 
کارگردانی رهبر قنبری و تهیه کنندگی علی برادری ایفای نقش 
کرده اند. فیلم »مالقات خصوصی« در چهلمین جشنواره فیلم 
فجر حضور داشت و پری ناز ایزدیار، هوتن شکیبا، ریما رامین فر، 
رویا تیموریان و.... گروه بازیگران »مالقات خصوصی« را تشکیل 
می دهند. باران کوثری، آتیال پسیانی، شاهرخ فروتنیان، رویا 
جاویدنیا، یسنا میرطهماسب و.... بازیگران فیلم  »سه جلد« هستند.

دستمزد نجومی 
»کروز« برای یک فیلم

برای  کروز«  »تام  دستمزد 
نقش آفرینی در فیلم جدید »تاپ گان: 
ماوریک« حداقل به ۱۰۰ میلیون دالر 
می رسد. فیلم »تاپ گان: ماوریک« که 
تاکنون با فروشی بالغ بر ۱.۲ میلیارد 
کارنامه  فیلم  پرفروش ترین  دالر، 
هنری »تام کروز« را در گیشه رقم زد، 
دستمزدی نجومی نیز برای این ستاره 
۶۰ ساله سینما نیز به همراه خواهد داشت 
و براساس گزارش ها مجموع دستمزد این 
بازیگر عالوه بر درصدی از فروش گیشه 
و همچنین سود حاصل از اکران آتی آن 
در سامانه های نمایش آنالین به بیش از 
۱۰۰ میلیون دالر خواهد رسید. »کروز« 
فعال پیش پرداخت ۱۳ میلیون دالری 
برای بازی در فیلم اکشن »تاپ گان« 

دریافت کرده است.

 دلواپسی   هنری » صدیق«
 برای محیط  زیست

امیرحسین صدیق، بازیگر در نمایشگاه 
گروهی نقاشی، مجسمه سازی و چیدمان با 
عنوان »موازی« از آثار هنری خود در عرصه 
هنرهای تجسمی رونمایی کرد. امیرحسین 
صدیق یکی از هنرمندان شرکت کننده در 
نمایشگاه موازی درباره اثرش چنین توضیح 
داد: »اثری که در این نمایشگاه شرکت داده ام، 
یکی از آثار مجموعه »هیزم های نسوخته« 
است که در چند سال اخیر روی این مجموعه 
کار می کنم.« او با بیان این مطلب که یکی 
از ویژگی های آثار این مجموعه احترام به 
طبیعت است، گفت: »متاسفانه در دهه های 
اخیر موج بدی در ایران نسبت به تخریب 
درختان  و  آمده  به وجود  محیط زیست 
بسیار زیادی در کشورمان قطع شده اند تا 
به جای آنها برج های سر به فلک کشیده 
ساخته شوند.« صدیق با اشاره به چگونگی 
شکل گیری این مجموعه افزود: »سال ها پیش 
به دلیل نبودن گازوئیل، برای تامین گرمایش 
خانه مجبور شدم تا یک کامیون درخت قطع 
شده خریداری کنم. از آنجا به یکباره این 
دغدغه برای من به وجود آمد که هر یک از 
این درختان داستانی پشت خودشان دارند 
و می توانند سال های سال داستانشان را به 
نوعی به نمایش بگذارند. در حقیقت فکر خلق 
مجموعه »هیزم های نسوخته« از آنجا به 
ذهنم خطور کرد که ما چقدر داریم با طبیعت 
بد تا می کنیم.« او اضافه کرد: »من با خلق این 
مجموعه سعی کرده ام، عضوی از یک درخت 
ماندگار شود تا داستان این درخت به نوعی 
ماندگار شود و با مقار سعی کرده ام داستان 
این درخت از دل یک عضو کوچک درخت 
بیرون بکشم و به نمایش بگذارم.« صدیق 
همچنین اظهارکرد: »امیدوارم به زودی 
شرایط نمایش کامل مجموعه هیزم های 
نسوخته فراهم شود و این درخت ها فرصت 
این را پیدا کنند تا داستانشان در روزگاری 
که زمین بیش از هر دوره ای گرم شده و 
محیط زیست که یکی از عناصر اصلی آن 
درختان هستند در معرض نابودی هستند را 
بیان کنند و شرایطی به وجود آید تا نگذاریم 
محیط زیست نابود شود و درختان بیشتری 
سر بریده شوند.« این نمایشگاه روز یکشنبه، 
دوم مردادماه ۱۴۰۱ در مجموعه راگادید 
واقع در باشگاه انقالب تهران افتتاح خواهد 
شد. در این نمایشگاه ۶۰ اثر  از ۲۲ هنرمند 
شامل نقاشی، مجسمه، چاپ و... در معرض 
دید عالقه مندان قرار می گیرد. نمایشگاه 
موازی که توسط موسسه هنری خوانش 
معاصر با مشارکت موسسه فرهنگی فرادید 
هنر فردا برگزار می شود و تا ۱۹ مردادماه همه 
روزه از ۸ صبح الی ۸ شب در مجموعه راگادید 

پذیرای بازدیدکنندگان است.

استیون اسپیلبرگ فیلم »فبل من« 
را  است  زندگینامه ای  فیلمی  که 
برای اولین بار در جشنواره تورنتو به 
نمایش عموم درمی آورد. جدیدترین 
فیلم استیون اسپیلبرگ که عنوانش 
فبل من«  »خانواده  یا  »فبل من ها« 
است برای اولین بار در جشنواره تورنتو 
۲۰۲۲ دیده می شود. با نمایش این فیلم 
خود اسپیلبرگ نیز برای اولین بار راهی 
جشنواره بین المللی فیلم تورنتو می شود 
تا فیلمی را که از آن به عنوان »پرتره ای 
عمیقا شخصی از کودکی آمریکایی 
قرن بیستم« توصیف شده، به نمایش 
درآورد. اسپیلبرگ فیلمنامه این فیلم 
را با همکاری تونی کوشنر با الهام از 

کودکی خودش نوشته است. 



به همین دلیل با بررسی وضعیت اقتصادی ایران، روسیه و 
ترکیه می توان به این نتیجه رسید که این سه کشور فعال توانایی 
تبدیل شدن به یک بلوک اقتصادی ضد غربی را ندارند.« در ادامه 

ماحصل این گفت وگو را می خوانید. 
  پس از حضور پوتین در ایران قرارداد اقتصادی 
سنگینی به ارزش40 میلیارد دالر با شرکت گاز پروم 

روسیه بسته شد. ارتباط نزدیک تر 
چه  روسیه  و  ایران  اقتصادی 
چشم اندازی را پیش روی اقتصاد 

ایران و روسیه قرار خواهد داد؟
 سفر آقای پوتین به تهران با اهداف 
سیاسی و اقتصادی صورت گرفت هر 
چند موضوع اصلی این سفر بررسی 
شرایط سوریه بود. با این وجود در حین 
این سفر اعالم شد که شرکت گازپروم 
روسیه قراردادی به مبلغ۴۰ میلیارد 
دالر با ایران منعقد کرده است. برخی 
این قرارداد را به عنوان بزرگ ترین 
قرارداد تاریخ نفت ایران اعالم کرده اند. 
البته این نکته را نیز باید یادآوری کرد 
که نمایندگان شرکت گازپروم در این 

سفر همراه آقای پوتین به تهران نیامده اند و قراردادی نیز تاکنون 
صورت نگرفته و تنها یک تفاهم نامه بین طرفین منعقد شده 
است. در نتیجه در شرایط کنونی هیچ کدام از طرفین هیچ 
تعهدی نسبت به یکدیگر ندارند. واقعیت این است که برای 
مشخص شدن چشم انداز اقتصادی ایران و روسیه در آینده 
باید توانایی ها و ظرفیت های اقتصادی روسیه را مورد تحلیل و 
بررسی قرار بدهیم. روسیه با اینکه پهناورترین کشور جهان است 
اما اقتصادی مشابه اقتصاد کشور ایتالیا با جمعیت5۶ میلیون 
نفر دارد. نکته مهمی که درباره اقتصاد روسیه وجود دارد این 
است که اقتصاد روسیه یک اقتصاد جهان سومی است. نفت، 
گاز، جنگل های گسترده ای که در شمال این کشور وجود دارد و 
ثروت های خدادادی که این کشور در اختیار دارد نقش اساسی 
در اقتصاد روسیه ایفا می کند. از سوی دیگر روسیه به عنوان یک 
کشور تولید کننده تکنولوژی شناخته نمی شود. کشورهای 
تولید کننده تکنولوژی عموما همان کشورهای عضو گروه 
هفت هستند. در شرایط کنونی آمریکا۲۴ درصد تولید ناخالص 
جهانی، ژاپن۷ درصد و آلمان به عنوان بزرگ ترین اقتصاد اروپا5 
درصد تولید ناخالص جهانی را تشکیل می دهند. میزان تولید 
ناخالص سه عضو دیگر گروه هفت یعنی انگلیس، فرانسه و ایتالیا 
رقم های قابل توجهی نیست. کانادا نه اقتصاد بزرگی دارد و نه 
تولید کننده تکنولوژی است. به همین دلیل مشخص نیست 
چرا در گروه هفت قرار گرفته است. حتی تولید خودرو در روسیه 
توسط شرکت های اروپایی، ژاپنی و کره جنوبی صورت می گیرد. 
وضعیت خودرو در روسیه تا حدود زیادی شبیه به ایران است و 
بیشتر خودروها مونتاژی است. حتی تولید لوازم خانگی را نیز در 

روسیه شرکت های کره جنوبی انجام می دهند. 
  در چنین شرایطی آیا اقتصاد روسیه می تواند به 
اقتصاد ایران که در وضعیت تحریم قرار دارد کمک کند؟

در واقع اقتصاد روسیه در شرایطی قرار ندارد که بتواند به 
اقتصاد ایران کمک کند. ضمن اینکه امکان دور زدن تحریم ها 
و ترانزیت کاال از طریق ایران نیز برای روسیه فعال امکان پذیر 
نیست. هنوز راه آهن آستارا به رشت ساخته نشده و راه آهن 
رشت به قزوین نیز به صورت یک طرفه است. از سوی دیگر 
ایران دارای بنادر با تجهیزات قابل توجه نیست. بزرگ ترین بندر 
ایران بندرعباس است که از قبل از انقالب در دست ساخت بود و 

ظرفیت اولیه آن پهلوگیری کشتی های با ظرفیت۱۰۰هزار تن 
بود. راه آهن قزوین که می تواند کاالهای روسیه را به بندر امام 
ترانزیت کند به صورت یک طرفه، قدیمی است. به همین دلیل 
این خط ترانزیتی در عمل توانایی حمل حجم باالی کاال را ندارد. 
فالت مرکزی ایران که می تواند برای ترانزیت کاال مورد استفاده 
روسیه قرار بگیرد از طریق اصفهان به دریای آزاد یعنی بندر امام 
و بندر بوشهر راه ندارد. راه آهن دیگری 
که توسط قرارگاه خاتم االنبیا)ص( در 
دست ساخت است از چابهار به عنوان 
تنها بندر اقیانوسی ما آغاز می شود و تا 
زاهدان بیشتر نیست و تنها امکان حمل 

۸میلیون تن کاال را در سال دارد. 
ایران  که  شرایطی  در  چرا   
نمی تواند از نظر ترانزیتی و دور 
زدن تحریم ها به روسیه کمک کند 
ارتباط اقتصادی روسیه با ایران 
ارتباط  این  است.  شده  بیشتر 
صورت  هدفی  چه  با  اقتصادی 

می گیرد؟
 دو دلیل مهم وجود دارد. شرکت گاز 
پروم دارای تکنولوژی مورد نیاز ایران که 
ال ان جی است که گاز فاز ۱۱ پارس جنوبی را به مایع تبدیل کند 
در اختیار ندارد. از سوی دیگر ما در گذشته با روسیه قراردادهایی 
در زمینه های دیگری داشته ایم. به عنوان مثال در حوزه گازی 
غرب کارون ما با روسیه قرارداد داشتیم. نکته مهم در این زمینه 
این است که روسیه مهم ترین رقیب خود برای جایگزینی نفت و 
گاز اروپا را ایران می داند. این موضوع مهمی است که در مناسبات 
آینده ایران و روسیه تأثیرگذار خواهد بود. ایران بدون اینکه 
اکتشفات جدیدی صورت بگیرد دارای دومین ذخایر گاز طبیعی 
جهان است. البته اخیرا شرکت نفت »بریتانیا بی تی« اعالم کرده 
که ذخایر گاز طبیعی ایران بیشتر از روسیه است. روسیه در 
شرایط کنونی از این هراس دارد که ایران خود را جایگزین آنها 
در بازار گاز اروپا کند. به همین دلیل روسیه بیش از اینکه ایران 

را شریک اقتصادی خود بداند به ایران 
به عنوان یک رقیب گازی نگاه می کند. 
نزدیک به ۱۰ سال پیش قرار بود روسیه 
یک خط اعتباری در اختیار ایران قرار 
بدهد که راه آهن گرمسار اینچه برون را 
به صورت برقی و دو خطه اجرا کنند. 
عالوه بر این دو نیروگاه دیگری که در 
زمان شوروی سابق در خوزستان به نام 
رامین و شهید منتظری در اصفهان 
ساخته شد را بازسازی و مدرنیزه کند 
که هیچ کدام از این کارها را انجام نداد. 
  سفر بایدن به عربستان برای 
صادراتی  نفت  میزان  افزایش 
عربستان به غرب و چانه زنی برای 
انرژی بود. آیا سفر پوتین به ایران 
نیز یک سفر تقابلی در راستای 

بازار انرژی بود؟ پوتین به چه میزان به اهداف خود در این 
سفر دست پیدا کرد؟

بله. این سفر بیشتر با رویکرد تقابلی صورت گرفت. البته اهداف 
این سفر تنها اقتصادی نبود و بلکه اهداف سیاسی نیز داشت. 
موضوع اصلی اجالس آستانه که در تهران برگزار شد سوریه 
بود. سوریه جایی است که سه کشور ایران، روسیه و ترکیه در آن 
حضور دارند و به همین دلیل شرایط این کشور برای سه کشور 

مذکور حائز اهمیت است. اینکه در این اجالس و گفت وگوهای 
پیرامونی چه تصمیمات سیاسی گرفته شده اخباری منتشر نشده 
و به همین صورت نمی توان به صورت دقیق در این زمینه اظهار 
نظر کرد. من به عنوان یک اقتصاددان تنها از دریچه اقتصادی به 
این سفر نگاه می کنم. اینکه ما انتظار داشته باشیم روسیه بتواند 
جایگزین کشورهایی شود که دارای تکنولوژی هستند  کارشناسی 
شده نیست. ایران دارای یک شبکه راه آهن و آزادراهی است که در 
منطقه خاورمیانه در سطح پایینی قرار دارد. به همین دلیل حتی 
در زمینه ترانزیت کاال نیز نمی تواند کمک زیادی به روسیه کند. 
موضوع اصلی اجالس آستانه وضعیت سوریه و مسائل سیاسی بود. 
با این وجود در حاشیه این اجالس گفت وگو و دیدارهایی صورت 
گرفت که جنبه اقتصادی داشت. این نکته را نیز باید در نظر داشت 
که در شرایط کنونی روسیه با تحریم های بین المللی مواجه است 
و در آینده نیز احتمال تحریم های بیشتری علیه این کشور وجود 
دارد. این در حالی است که در چنین شرایطی ایران نیز توانایی این 
را ندارد که به روسیه و وضعیتی که در آن قرار دارد کمک زیادی 
کند. دلیل اصلی آن نیز این است که ایران از زیربناهای کافی 

ترانزیتی برای صدور کاال برخوردار نیست. 
  با توجه به اینکه روسیه و ایران با تحریم های 
بین المللی مواجه هستند و وضعیت اقتصادی ترکیه نیز 
مناسب نیست اتحاد اقتصادی این سه کشور می تواند یک 

بلوک ضد تحریمی در مقابل غرب شکل دهد؟
ایران و روسیه در وضعیت تحریم قرار دارند و ترکیه در چنین 
وضعیتی قرار ندارد. ترکیه عضو ناتو است و اقتصاد آن به شدت 
صادرات کاال به اروپا وابسته است. این کشور دارای اقتصادی است 
که به دلیل نداشتن منابع طبیعی مانند معادن، نفت، انرژی و... 
بسیار شکننده است. این سخن به معنای این است که توانایی های 
اقتصادی این کشور مانند روسیه و ایران نیست. اگرچه حجم 
اقتصادی ترکیه تقریبا سه برابر ایران است اما از نظر اقتصادی 
دارای ساختار شکننده و وابسته به واردات است. به همین دلیل 
مشاهده می کنیم با کوچک ترین فشاری که به اقتصاد ترکیه 
وارد شد نرخ تورم در این کشور از۸۰ درصد عبور کرد و ارزش 
پول ترکیه شدیدا کاهش پیدا کرد. به همین دلیل ترکیه از نظر 
سیاسی و اقتصادی به اندازه ای نیست 
که به یک بلوک ضد تحریمی بپیوندد. 
ایران نیز به تکنولوژی های پیشرفته 
نیاز دارد. این تکنولوژی نیز در اختیار 
چند کشور خاص است. به خصوص در 
زمینه نفت، گاز، پتروشیمی و فوالد این 
وضعیت وجود دارد. کاهش صادرات 
گاز طبیعی روسیه باعث شد به اروپا 
فشار وارد شود. با این وجود فشار اصلی 
به روسیه وارد شد و نه با کشورهای 
اروپایی. دلیل این موضوع نیز این است 
که درآمدهای ارزی روسیه شدیدا 
کاهش پیدا کرده است. خط گازی 
نورداستریم۲ که قرار بود از روسیه به 
اروپا کشیده شود اما با دخالت آمریکا و 
همراهی کشورهای اروپایی متوقف شد 
می توانست برای روسیه درآمدی بالغ بر۸۰ میلیارد دالر در سال 
به ارمغان بیاورد که در نهایت به نتیجه نرسید. به همین دلیل با 
بررسی وضعیت اقتصادی ایران، روسیه و ترکیه می توان به این 
نتیجه رسید که این سه کشور توانایی تبدیل شدن به یک بلوک 

اقتصادی ضد غربی را فعال ندارند. 

گفت و گـو 6a r m a n m e l i . i r
سال پنجم
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شرایط منطقه پس از سفرهای دیپلماتیک

آنچه در سفر بایدن اتفاق افتاده ادامه یک روندی است که از 
مدت ها قبل شروع شده است. یعنی از زمانی که آمریکایی ها و 
اسرائیلی ها دنبال خاورمیانه جدید بودند و چیزی حدود سی و 
اندی سال پیش شیمون پرز، رئیس سابق رژیم صهیونیستی در 
کتابی به نام خاورمیانه جدید نوشت که اسرائیل از طریق صلح به 
قدرت اول اقتصادی خاورمیانه تبدیل می شود و نیازی به گسترش 
سرزمینی ندارد شاید اقدامات آمریکا و صهیونیست ها در ادامه 
همان سیاست باشد و پیمان ابراهیم و ائتالف عربی-  عبری-  
آمریکایی همه در راستای یک روند مشخص تحلیل می شود که 
درون آن اتفاقات مختلفی صورت پذیرد. منتها این روند از مدت ها 
قبل شروع شده و می توان گفت که دو حادثه این روند را تشدید 
کرده که یکی به نتیجه نرسیدن احیای برجام تاکنون و دیگری 
جنگ اوکراین بوده که موجب بازسازی مجدد اتحاد اروپا و آمریکا 
شده است. همین مسائل باعث شده تا بایدن نیز سیاست منطقه ای 
خود را تغییر دهد و سیاست خود را با این هدف که بومی سازی یا 
منطقه ای کردن امور را تحت مدیریت آمریکا صورت دهد اسرائیل 
و عربستان بازسازی کند. چیزی شبیه آنچه در دهه ۷۰ بر پایه 
سیاست دو ستونه نیکسون شکل گرفته بود که در آن موقع ایران 
پایه اصلی بود و عربستان به عنوان پایه دوم اما امروز ستون اصلی 
اسرائیل و ستون دوم عربستان است. لذا می توان گفت که این 
سیاست جایگزین آن سیاست سابق شده است. جایگزین دیگر 
در مورد آن سیاست مهار شوروی سابق بود که از اروپا و ناتو شروع 
می شد تا سنتو و در آسیای جنوب شرقی به سیتو ختم می شد. 
در سفر اخیر بایدن دو اتفاق مختلف افتاد. یکی اینکه راهبرد 
صلح عربی یا صلح ابراهیم  بود و سپس نشست جدید نشست 
چهارجانبه ای بود که بین امارات، هند و اسرائیل و آمریکا صورت 
گرفت که یک تفاهم راهبردی بین اینها صورت گرفت و به نوعی 
می توان گفت که این مسیر شبیه آن دوره در حال شکل گیری است 
و اتحاد فرا آتالنتیکی که در کنار آن ائتالفی که در خاورمیانه شکل 
می گیرد و این ائتالف با هند و سپس با ژاپن و آمریکا یک نواری را 
از آمریکای شمالی تا شرق آسیا به دور کشورهایی که از نظر آنها 
تهدید محسوب می شوند می کشد. البته در اینکه در این مساله 
تضادهایی وجود دارد تردیدی نیست اما نمی شود آنچه در تهران 
صورت گرفت را نیز یک اتحاد تلقی کرد،  چراکه ترکیه خود جزء 
ناتو است. در واقع نشست تهران به نحوی بود که پوتین می خواست 
نشان دهد که انزوا و این تحریم ها خیلی روسیه را منزوی نکرده و 
دیگر اینکه پوتین و اردوغان می خواستند در جایی با یکدیگر دیدار 
کنند. پس می توان این گمانه را داشت که آنها تحت بیانیه اجالس 
روند آستانه در تهران با یکدیگر دیدار کرده باشند. کما اینکه هر دو 

طرف دنبال امتیازگیری از یکدیگر هستند. 

یــــادداشت

ترکیه عضو ناتو است و 
اقتصاد آن به شدت به صادرات 
کاال به اروپا وابسته است. این 
کشور دارای اقتصادی است که 
به دلیل نداشتن منابع طبیعی 
مانند معادن، نفت، انرژی 
و... بسیار شکننده است. این 
سخن به معنای این است که 
توانایی های اقتصادی این 
کشور مانند روسیه و ایران 
نیست

روسیه بیشتر ایران را به 
عنوان یک رقیب می شناسد. 
روسیه در شرایط کنونی 
از این هراس دارد که ایران 
خود را جایگزین آنها در بازار 
گاز اروپا کند. به همین دلیل 
روسیه بیش از اینکه ایران را 
شریک اقتصادی خود بداند به 
ایران به عنوان یک رقیب گازی 
نگاه می کند

انصاری: قرارداد40  »آرمان ملی« -  احسان 
میلیاردی ایران و روسیه چه چشم اندازی را پیش 
روی روابط ایران و روسیه قرار می دهد؟ آیا در 
شرایطی که اقتصاد ایران و روسیه در وضعیت 
تحریم قرار دارند ارتباط این دو کشور می تواند 
چالش های اقتصادی دو طرف را کاهش بدهد؟ آیا 
ایران، روسیه و ترکیه می توانند با همکاری های 
اقتصادی بیشتر یک بلوک ضد تحریمی تشکیل 
بدهند؟ »آرمان ملی« برای پاسخ به این سواالت 
با دکتر بهمن آرمان اقتصاددان گفت وگو کرده 
است. آرمان در این زمینه معتقد است: » ایران است 
که به دنبال برطرف کردن تحریم است و نه اینکه 
قرار است یک بلوک ضد تحریم بین این سه کشور 
تشکیل شود. کاهش صادرات گاز طبیعی روسیه 
باعث شد به اروپا فشار وارد شود. با این وجود فشار 
اصلی به روسیه وارد شد. دلیل این موضوع نیز این 
است که درآمدهای ارزی روسیه کاهش پیدا کرده 
است. خط گازی نورداستریم2 که قرار بود از روسیه 
به اروپا کشیده شود اما با دخالت آمریکا و همراهی 
کشورهای اروپایی متوقف شد می توانست برای 
روسیه درآمدی بالغ بر80 میلیارد دالر در سال به 

ارمغان بیاورد که در نهایت به نتیجه نرسید. 

ویــــژه
 احمد فاطمی نژاد: 

 منافع کشورها در سوریه آنها را 
کنار هم قرار می دهد

یک کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به برگزاری هفتمین دور 
نشست مذاکرات آستانه در تهران اظهار کرد: از دغدغه های اساسی 
دور هفتم ابتکار آستانه، مسائل مربوط به سوریه و کنترل تنش در 
آن است. مهم ترین مساله این نشست تحوالتی بود که اخیرا در 
شمال سوریه در نزدیکی مرزهای ترکیه و شرق فرات رخ داده است 
و مذاکرات و اظهارات حاضران در نشست نیز بیشتر بر همین مساله 
متمرکز بود. دکتر احمد فاطمی نژاد گفت: در نشست های گذشته  
آستانه تاکید سه کشور به صورت مشترک بر تالش برای مبارزه 
با تروریسم و بازگرداندن نظم و ثبات به سوریه بوده اما امروز یکی 
از مسائل حائز اهمیت قصد ترکیه برای عملیات نظامی در مناطق 
همجوار مرزهای خود در شمال سوریه است که دلیل آن  را تحرکات 
کردهای مخالف ترکیه در آن مناطق علیه منافع خویش مطرح 
کرده است؛ در حالی که ایران و روسیه موافق این موضوع نیستند. 
وی با اشاره به  اینکه یکی از اهداف اصلی نشست هفتم آستانه 
تصمیم گیری راجع به وضعیت شمال سوریه و عملیات احتمالی 
ترکیه بود، ادامه داد: در این رابطه ایران، مخالفت خود را صریحا 
اعالم کرد اما به نظر می رسد طرف ها نتیجه مشخصی نرسیدند زیرا 
با توجه به اظهاراتی که پس از نشست مطرح شد، نه ترکیه توانسته 
رضایت روسیه و ایران را جلب کند و نه ایران و روسیه توانسته اند 
ترکیه را از عملیات نظامی در شمال سوریه منصرف کنند. عضو 
هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: 
همچنین احتمال بسیار باالیی وجود دارد که هدف نشست اخیر 
تاکید هر سه کشور روی خروج آمریکا و نیروهای حامی آن از شرق 
فرات باشد زیرا ایران، روسیه و ترکیه این موضوع را از پایه های 
اساسی برای ایجاد ثبات در سوریه می دانند. وی با بیان اینکه اساسا 
نشست هفتم آستانه واکنشی به تحرکات اخیر آمریکا و به طور 
مشخص سفر بایدن به منطقه بود، اضافه کرد: از دیگر اهداف نشست 
هفتم آستانه این بود که بازیگرانی که در سوریه حضور میدانی و در 
فضای این کشور دارای دست برترند، بتوانند بدون حضور غربی ها 
و سازمان ملل روندهای دیپلماتیک را ادامه دهند و از این طریق به 
حل و فصل مسائل سوریه و تثبیت اوضاع این کشور کمک کنند. 
این تحلیلگر مسائل بین الملل با تاکید بر معطوف بودن نشست 
هفتم آستانه بر مسائلی غیر از سوریه عنوان کرد: نشست اخیر 
آستانه در فضایی متفاوت از نشست های قبل برگزار شد و همین 
موضوع باعث شد برخی تحلیلگران بر این باور باشند که در نشست 
هفتم آستانه بیش از اینکه سوریه مساله اصلی باشد، دغدغه ها 
و دیدگاه های کشورهای ایران، روسیه و ترکیه موضوع اصلی 
نشست بوده است. وی در خصوص میزان موفقیت نشست آستانه 
برای حل مسائل سوریه گفت: درباره وضعیت سوریه اجالس ها، 
نشست ها و ابتکارات مختلفی از سمت سازمان ملل، اتحادیه عرب، 
عربستان، ژنو، لوزان، دوستان سوریه و... مطرح شده که هیچکدام 
نتوانسته موفق عمل کند. در کنار این موارد مذاکرات آستانه نیز 
تالش دیگری برای حل مساله سوریه بوده است. این استاد دانشگاه 
در خصوص تاثیر نشست آستانه بر افزایش همکاری ها و کاهش 
اختالفات تشکیل دهندگان این نشست تصریح کرد: هر سه کشور 
اختالفاتی در مورد سوریه دارند ولی دغدغه های مشترکشان 
بیشتر از اختالفات آنهاست. برای مثال ایجاد ثبات در سوریه، حفظ 
دولت اسد، کاهش حضور نظامی آمریکا در سوریه و تضعیف و خلع 
سالح مخالفان اسد منافع مشترک کشورها در سوریه است که آنها 

را می تواند در کنار هم قرار دهد. 

 بهمن آرمان در گفت وگو با »آرمان ملی«:

ایران، روسیه و ترکیه نمی توانند بلوک اقتصادی ضدغرب تشکیل بدهند
      روسیه بیشتر ایران را رقیب گازی می داند          روسیه نمی تواند به وسیله ایران تحریم ها را دور بزند

      روسیه دارای یک اقتصاد جهان سومی است         روسیه مهم ترین رقیب خود برای جایگزین گاز اروپا را ایران می داند

نگاهی به سفرهای رئیس جمهور 
به استان ها در یک سال گذشته

از سال ۸۴ که محمود احمدی نژاد به صندلی 
ریاست جمهوری تکیه زد، همه می دانستند 
که او سیاست هایی را در دستور کار خود 
قرار داد و یکی از برنامه های این سیاست ها 
سفر های استانی بود. قرن نو نوشت: اکنون 
نیز سفر های استانی در برنامه دولت سیزدهم 
جایگاه ویژه ای دارد. آمار ها نشان می دهد که 
تنها در ۹۰ روز نخست دولت سیزدهم، رئیسی 
و کابینه وی ۱۰ سفر استانی را در کارنامه 
عملکرد خود به ثبت رسانده اند و این سفر ها به 
قوت ادامه دارد به نحوی که بر اساس آمار ها 
رئیسی پس از تشکیل کابینه، به طور میانگین 
۹ روز ریاست جمهوری )دولت داری( و یک روز 
سفر استانی  داشته است. همچنین به گفته 
صولت مرتضوی، معاون اجرایی رئیس جمهور، 
حدوداً در ۱۷ سفر استانی رئیس جمهوری در 
سال گذشته ۱5 هزار میلیارد تومان اعتبار 
تخصیص پیدا کرده است. همچنین دولت 
سیزدهم مبلغ 5۲5 میلیارد تومان را برای 
مصوبات سفر های استانی در نظر گرفته است و 
در سرفصل بودجه ۱۴۰۱نهاد ریاست جمهوری 
اضافه کرده است. اما در این میان آنچه  مورد 
سئوال افکار عمومی قرار دارد این است که این 
سفر ها تاکنون چه بازخوردی داشته و تا چه 
اندازه در حل مشکالت کشور مؤثر بوده است؟ 
تحلیلگران و کارشناسان سیاسی رویکرد های 
متفاوتی را نسبت به این سفر ها دارند. گروهی 
بر این باورند که سفر های استانی آثار مثبتی 
داشته و می تواند گره گشا باشد و  برخی بر 
این باورند که این سفر ها گرهی از کار مردم 

باز نمی کند .
 مزایای سفر های استانی

اینکه رئیس جمهور به جای تکیه بر صندلی 
و افتتاح مجازی پروژه ها، ترجیح می دهد در 
میان مردم حضور داشته باشد، فرصتی مغتنم 
و ارزشمند برای اداره کشور است. در حقیقت 
سفر های استانی یکی از شیوه های خوب آشنایی 
با چالش ها و فرصت ها در هر استان بوده و باعث 
می شود تا دولتمردان چشم اندازی از هر استان 
برای تصمیم گیری های کالن در کشور داشته 
باشند. عده ای بر این عقیده اند که سفر های استانی 
روحیه وحدت و همدلی و در نتیجه سرمایه های 
اجتماعی را افزایش می دهد. لطف ا... فروزنده، 
فعال سیاسی اصولگرا در این باره می گوید؛ در 
جریان این سفر ها و در کنار تکمیل برنامه ها و 
پروژه های نیمه تمام، وقتی رئیس جمهور و برخی 
از وزرا از نزدیک از مناطق مختلف استان ها بازدید 
می کنند، مردم باالترین مقام اجرایی کشور را در 
میان خود دیده و این امر در روحیه مردم تأثیر 
مثبتی دارد.  چنین رفتاری باعث می شود تا مردم 
مسئوالن را جزئی از خود احساس کنند که در 
حل مسائل آنها مشارکت دارند. بهزاد رحیمی، 
نماینده مردم سقز و بانه در مجلس هم معتقد 
است سفر های استانی رئیس جمهور آن هم در 
روز تعطیل، نشانه نظارت رئیس دولت بر عملکرد 
مدیران محسوب می شود و موجب تالش بیشتر 

مدیران برای حل مشکالت مردم خواهد شد. 
 مصوبات سفرهای استانی

اما نگاهی به عملکرد دولتمردان در طول 
سال های گذشته تاکنون نشان می دهد که 
سفر های استانی مانند تیغی دولبه است که 
برآیند آنها با انتظارات مردم تطابق نداشته و 
تنها اثر مثبت آن بعد ارتباطی آن است.  اصوالً 
هر مصوبه ای براساس درآمد و پولی که دولت 
دارد در قانون بودجه می آید؛ اگر قرار است 
وعده ای داده شود و مصوبه ای شکل بگیرد باید 
در بودجه وارد شد اما وقتی مصوبات در بودجه 
نیاید یعنی پولی وجود ندارد. اگرچه بسیاری بر 
این باورند که برخالف انتقادات رویکرد دولت 
رئیسی با دولت احمدی نژاد در سفر های استانی 
متفاوت است و فرق می کند که چه کسی به 
سفر های استانی می رود. اما مساله اینجاست 
که بایستی وعده هایی که در جریان این سفر ها 
داده می شود عملی شود. ناصر ایمانی، تحلیلگر 
مسائل سیاسی با اشاره به اینکه این سفر ها 
می تواند اعتماد مردم به دولت را که در گذشته 
خدشه دار شده، بازسازی کند، گفت: اگر نیاز 
بود تا مسئوالن در جایی دستوری را صادر کنند 
باید  به دور از احساسات منطقه ای وعده ای که 
می دهند حتی اگر کوچک هم باشد، قابلیت 
اجرایی و تحقق در کوتاه مدت داشته باشد. 
مسعود پزشکیان، نماینده مرم تبریز در مجلس 
نیز در باره این مصوبات تاکید دارد: گاهی 
این مصوبات غیرعلمی است، مانند برخی از 
مصوبات زمان احمدی نژاد که خیلی از آن 
۱۰۰ سال دیگر هم خیلی هایشان ممکن است 
اجرا نشوند. حشمت ا... فالحت پیشه، نماینده 
مجلس دهم نیز معتقد است که بسیاری از 
سیاست های توسعه ای ایران به دلیل همین 
آفت دچار مشکل شدند. این کارشناس سیاسی 
تأکید دارد: مشکالت مردم به حدی جدی است 

که اولین داور دولت ها مردم هستند. 
 نقش  استانداران و فرمانداران

از سوی دیگر سؤالی که در رابطه با این سفر ها 
مطرح می شود نقش استانداران و فرمانداران 
است. کارشناسان سیاسی تأکید دارند که 
تصمیمات پایتخت و مراکز تصمیم گیری کشور 
می تواند انواع مشکالت استان ها را برطرف 
سازد و لزوماً نیازی به حضور فیزیکی  وجود 
ندارد. در شرایطی که هر منطقه ای دارای 
استاندار منصوب دولت است و در دوره ای که 
مشکالت به راحتی قابل رصد و شناسایی است، 
آیا به راستی انجام این تعداد سفر های استانی 

ضروری است؟ 

سفیر ایران در ترکیه، با بیان اینکه ارتقای سطح همکاری های 
تجاری ایران و ترکیه به رقم ۳۰ میلیارد دالر، دور از دسترس نیست، 
گفت: سند برنامه جامع همکاری بلندمدت تهران -  آنکارا که در هفته 
گذشته به امضای وزیران امور خارجه ایران و ترکیه رسید، سند کامال 
واقع بینانه ای است و براساس ظرفیت های دو کشور تنظیم شده 
است . محمد فرازمند در ارتباط با سفر هفته گذشته رئیس جمهور 
ترکیه به تهران و امضای سند برنامه جامع همکاری بلندمدت ایران 
و ترکیه در جریان این سفر اظهار کرد: سند برنامه جامع همکاری 
بلندمدت بین ایران و ترکیه سندی است که برای اولین بار در تاریخ 
روابط دو کشور به این شکل امضا می شود .وی با بیان اینکه این سند 

به امضای وزیران امور خارجه ایران و ترکیه رسیده است، گفت: این 
سند مثل اسنادی است که ایران اخیرا با تعدادی از کشورها از جمله 
چین به امضا رسانده و یا قرار است چنین سندی را با روسیه نیز در 
آینده نزدیک به امضا برساند .این دیپلمات ارشد ایرانی با بیان اینکه 
این سند همکاری های دو کشور در زمینه های مختلف تجاری، 
اقتصادی، بانکی، فرهنگی، امنیتی و... را در برمی گیرد، ادامه داد: این 
سند در راستای تعمیق و حمایت از سازوکارهای روابط در هم تنیده 
دو کشور تهیه و تنظیم شده است .سفیر ایران در ترکیه با بیان اینکه 
بین دو کشور سندی وجود ندارد که اجرایی نشده باشد و این بیانگر 
روابط درهم تنیده ایران و ترکیه است، اضافه کرد: این روابط آنچنان 

درهم تنیده است که در مورد برخی از زمینه های همکاری، قبل از 
اینکه اسنادی به صورت رسمی بین مقامات دو کشور امضا شود این 
زمینه ها توسط تجار، بازرگانان و دیگر بخش های دو کشور در بخش 
خصوصی، نیمه دولتی و دولتی ایجاد شده و در ادامه دولت ها نیز برای 
تسهیل این همکاری ها اقدام به امضای اسناد مورد نیاز کرده اند .وی 
با تاکید بر اینکه سند جامع همکاری بلندمدت ایران و ترکیه یک 
سند کامال واقع بینانه است و براساس ظرفیت های دو کشور تهیه و 
تنظیم شده است، تصریح کرد: ظرفیت های ایران و ترکیه کم نیست 
و دو کشور، دو شریک نزدیک و در عین حال قابل اعتماد و تاریخی 
برای هم بوده و هستند .سفیر ایران در ترکیه با تاکید بر این که اقتصاد 
دو کشور ایران و ترکیه مکمل یکدیگر هستند، در ادامه مصاحبه با 
ایسنا گفت: اقتصاد ایران با برخی کشورهای همسایه که تولید کننده 
انرژی هستند، مشابه یکدیگر است ولی اقتصاد ما با ترکیه یک 

اقتصاد مکمل است. 

سفیر ایران در ترکیه: 
سند جامع همکاری بلندمدت ایران و ترکيه، واقع بينانه است



  »ا ندازه ای از بی اندازه گی« عنوان کتابی 
است که اخیرا منتشر شده. کمی درباره وجه 
تسمیه این مجموعه و بازه زمانی سروده 

شدن شعرها توضیح می دهید. 
شعر یک بی نهایت، برای نیل به یک نهایت 
است و شاعر همیشه به دنبال کسب همین 
»نهایت« بوده و هست . تعاریف فراوانی در 
ابعاد متعددی از گفتمان شعر شده اما شعر 
می تواند: »تعریفی از بی تعریفی ها هم باشد.« 
و معرف، به دنبال کشف معنا در معنای همین 
بی تعریفی هاست که در هر بازه زمانی، خود را 
در تعریفی مجزا با زبانی متفاوت نشان می دهند. 
هرچیزی اندازه ای دارد اما شعر از این نگاه یک: 
»بی اندازه گی« است که فرد تشنه می تواند به 
قدر تشنگی از همین بی اندازه گی )دریا( بنوشد 
و بهره برداری کند. »اندازه ای از بی اندازه گی« 
حاوی ۱۶ دفتر شعری است که هرکدام از شعرها 
و مجموعه ها متعلق به یک بازه زمانی اختصاص 
دارد و در هر دفتری، تالش و کوشش برآن 
بوده تا که با استخدام کلماتی تازه تر، »فرهنگ 
زبان و زبان فرهنگ« شعر را غنی تر و کارآمدتر 
جلوه دهم. یک شاعر حرفه ای باید سه حالت، 
زیست فکری و زیست اجتماعی خود را به 
نمایش بگذارد: ۱-  با زمان، ۲-  بی زمان و ۳-  
فرازمان که فکر می کنم شاعر از من فردی، گام 
در من اجتماعی و تحلیلی و تأویل می گذارد و با 
بهره گیری از تجارب اجتماعی و اندوخته های 
طبیعی، زبان و معنا را در این سه قالب زمانی، 
مشخص و معین می کند. لذا این دفاتر با زمان 
آغاز و به فرازمان نیز ختم می شوند. قبل از 
این مجموعه، اشعار ۷ دفتر از همین قلم با 
عنوان: »گزیده اشعار؛ میوه  احساس« درسال 
۱۳۸۹ توسط انتشارات پازینه  منتشر شد 
که این ۱۶ دفتر درواقع تداوم همان مسیر از 
ُسرایش هاست. تفاوت بازه های زمانی در اشعار 
من محسوس اند؛ به طوری که در هر مقطع، 
صبغه  زبان و شاخصه های معنایی بافت و ساخت 
متفاوتی دارند.  به نظر من، رویکرد شاعر باید چه 
از حیث ساختار و چه محتوا تغییر کند. شاعری 
که در شعرش در معرض اتفاق قرار نگیرد، در 
واقع شاعر نیست. تفاوت زمانی سرایش در 
سروده های این مجموعه، به ۱۷ سال می رسد 
که در آن سال ها، من به یافته ها و دریافته هایی 
دیگر از عالئم، عبارات و نشانه های اجتماعی و 
طبیعی دست یافته ام. سعی کرده ام واژه گزینی و 
واژه شناسی در شعرها، موزون و کارکرد باشند. 

  در این مجموعه، هرچه به آخر مجموعه 
نزدیک  می شویم، زبان بیشتر نقش پیدا 
می کند تا محتوا. تفسیر خودتان از این 
جریان و تغییرات و تمایزات در گذار زمان 

چیست؟
بله همین طور است. بافت زمان و ساخت 
مکان در اشعار من جایگاه و پایگاه مهمی دارند 
و هدف این بوده تا به یک زبان مستقل در شعر 
دست یابیم؛ زیرا شبیه سازی و شبیه نویسی در 
زبان و ادبیات ما به وفور یافت می شود و این 
فرایند ما را با تکرار معنا و زبان در شعر مواجه 
می سازد. من »گذار زمان« را در راستای »گذر 
زبان« تعریف می کنم. تا زبان حرکتی چند 
جانبه و چندصدا را در بافت جامعه و طبیعت 
طی نکند، به آن ساختگی و پُختگی الزم نخواهد 

رسید. گذار زمان، زبان را پالنده و بالنده می کند 
و در واقع لباسی دیگر را برای شعر می دوزد. 
ازاین منظر، نقش زبان مهم تر از نقش محتوا 
و حتی وزن در شعر است؛ زیرا خود کلمات در 
گذر از درساختگی ها، به یک برساختگی دست 
می یابند که پیامد آن، زبان را شکل می دهد. 
زبان وسیله ای است برای تأویل فکر و ارتباط 
ما را با جهان درون و جهان برون برقرار می کند. 
شاعر بایستی با بایستگی های زبان همگام و 
همگن باشد و این بایستگی ها را الگوی خود 
قرار دهد.  رابطه  هستی با زمان و زبان با انسان، 
یک رابطه  دیرینه است و این رابطه در هنر شعر 
هم کارآمد بوده و هست . شعر فرزند زمان است 
و زمان، زبانی دارد که شعر را به سمت »با زمان«، 
»بی زمان« و »فرازمان« سوق می دهد. چون 
زمان درحال گذار است؛ لذا مکان ها نیز تغییر 
و  فرهنگ ها  و  مکان ها  تغییر  با  و  می کند 
باورداشت های عامیانه و اجتماعی، زبان شروع 
به تراوش و چاوش در دایره  هستندگی خود 
و جامعه می کند. کلمات، مهم ترین وسیله  
شاعر برای نیل به یک زبان مستقل محسوب 
می شوند. در هر زمان این کلمات هستند که 
باید تغییرکنند تا زبان شاعر به آن پرداختگی 
بایسته برسد. شاعری که زبانش پالنده نیست، 
به بالندگی درشعر نمی رسد. تفکر، نگاه و زبان 
سه مؤلفه  مهم اند که شعر شاعر را به ترتیب و 
طی یک سیر اندیشگی، شکل می دهند. باید 
بسیار خواند و نوشت تا به یک تفکر رسید و 
بسیار تجربه و مشاهده و لمس کرد تا به دید 
و دیدگاهی مستقل دست یافت، و بسیار گفت 
و شنود تا به شاکله ای مشخص از زبان پی برد. 
من در این مجموعه ها، بدون تعارف همین کار 

را کرده ام. 
  »هر روز آدم ها با هم پیوند می خورند/ 
مانند واژه هایی که در یک جمله  بلند/ 
آدم ها یکدیگر را می خورند/ اما واژه ها با 
هم کنار می آیند.« در پاره ای از شعرها، 
خصوصا شعرهای متأخر، تالش می شود که 
بین واقعیت زندگی و مقتضیاتش، با زبان 
ارتباطی دیالکتیک برقرار شود. آیا مشخصا 

اهتمامی در این زمینه دارید؟ چرا؟
بی تردید به واقعیت زندگی و مقتضیاتش نه 
تنها اهتمام دارم؛ بلکه اعتقاد و اعتبار در بیان 
هم دارم. مشاهده همیشه به عنوان یک پارامتر 
مهم در اشعار من جاری و ساری بوده و این 
فرآیند به خاطر تجارب من در بافت زندگی و 
نوع نگاهم به زندگی بوده است. من زندگی را 
در حالت های مرگ آسا تجربه کرده ام و بارها 
ویرانه های خود را ساخته و دوباره آباد کرده ام. 
تصور من این است که شاعر، فرزند تجارب 
خویش است. او آمال و آثار و آرزوها و آشوب ها و 
اهداف برباد رفته خود را می ُسراید. رابطه عمیق 
و عتیقی بین دیالکتیک زبان و زبان دیالکتیک 
وجود دارد که من این رابطه را در اشعارم بر 
مبنای یک آبشخور و به فراخور واقعیات زندگی 
و مقتضیاتش تعبیه کرده ام. صنعت واژه گزینی، 
مهم ترین پارامتری است که در اشعار من وجود 
دارد و این صنعت با واقعیات زندگی ارتباطی 
دیرینه دارد. من زبان شعر را از خود واقعیات 
زندگی اقتباس کرده ام و با عالئم و نشانه های 
اجتماعی، نشست و برخاست فراوان داشته ام 

تا بتوانم شعری با »من اجتماعی« را به جامعه 
معرفی و ارائه کنم. دیالکتیک را از دیالوگ 
گرفته اند و به معنی همه پرسی و هم پرسی و 
مباحثه و مناظره و حتی مجادله هم هست و اگر 
به معنی نظریه ای درباره  سرشت منطق باشد، 
درواقع این سرشت منطقی به صورت منطوق 
و معقول در بافت زبان اشعار من دیده می شود. 
از این منظر، دیالکتیک یک ُکشتی خردگرایانه 
است که بین مفاهیم و عبارات متضاد درجهت 
نیل به یک پاراُدکس صلح آمیز شکل می گیرد و 
تقریبا شکست و پیروزی ذاتی و اجباری است، اما 
پیامد آن خوشایند و سرنوشت ساز است. بنابراین 
زبان دیالکتیک و دیالکتیک زبان دو عنصر مهم 
در شعر است و این روال، سرشت منطقی و کشت 
معقول زبان را در بطن هستی نشانی می دهد. 
تا ارتباطی دیالکتیک بین واقعیت زندگی و 
زبان شکل نگیرد، در واقع شاعر و یا نویسنده 
درمعرض اتفاق برای نیل به یک هنر مستقل و 

کارآمد قرار نخواهد گرفت. 
  قبول دارید که در غالب سروده ها، از 
زبانی صریح استفاده کرده اید و این مساله، 
روی تأویل پذیری شعرها نزد مخاطب، 

تاثیر می گذارد؟
اگر صریح بودن در زبان به معنی تصویر 
واقعّیات جامعه و توجه مفاهیم اجتماعی و 
درواقع  باشد،  زندگی  دربطن  چالش ها 
با شما موافقم و این مسأله در تفسیرکردن 
و تأویل پذیری شعرها نیز نزد مخاطب مؤثر 
بوده است. من اعتقاد دارم که شاعر، باید با 
زبان صداقت با مردم گفت وگو کند؛ نه زبان 
کاذب. اپورتونیست و کانفورمیست بودن شاعر 
)فرصت طلبی و باری  به  هرجهت بودن( موجب 
می شود تا شاعر، خود واقعی اش را ُگم کند 
و به سمت هراس زدگی در زبان سوق یابد. 

ما نمی توانیم درد و مشکالت جامعه را 
ببینیم اما شعر شاد و رفاه گون 

و سرخوش بسرائیم. شاعر 
باید با خود و جامعه با زبان 
و  بگوید  سخن  صداقت 
عین جامعه را نقاشی کند. 
مهم ترین  تأویل پذیری 
مؤلفه ای است که بایستی در 
شعر شاعر خودش را تصویر 
کند. بیان، تبیین و مبین، 
سه عنصر مهم تشکیل دهنده  
می شوند.  محسوب  تأویل 
کارکرد لحن)بیان( در شعر 
و آشکار کردن آن در ابعادی 
چندجانبه و مبین و مبرهن 
ساختن آن درقالبی سازنده، 
از عمده وظایف شاعر در شعر 
مخاطب  می روند.  به شمار 
به زبان شاعر اعتقاد دارد و 
به دنبال یک بیان صریح و 
فراروند برای نیل به جامعه 
هدف خویش است. اگرچه از 
نگاه روالن بارت، مرگ مؤلف 
دریدا  ژاک  و  است  مدنظر 
نویسنده  بدون  متن  به  نیز 
اعتقاد دارد، اما از نگاه اریک 

دونالد هرش در کتاب »اعتبار 

در تفسیر« چنین رویکردهایی روشمند و 
معقول همه جانبه نیستند. به  هر  روی من با 
معناگریزی و زبان ستیزی و انکار واقعیت در شعر 
که ازمؤلفه های پست مدرن اند، سر سازگاری 
ندارم؛ بلکه با طرح، معناگرایی، تصویر و زبانیت 
در شعر موافقم. اگرچه پست مدرن، نوعی انتقاد 
بر مدرنیته در جوانبی محسوب می شود و تقریبا 
همان مبحث »پاتافیزیک« آلفرد ژاری، شاعر 
سمبولیست فرانسوی را در بافتی گسترده تر و 
ازمنه دارتر وارسی می کند، اما حالتی اپوخه وار 
)معلق( و سردرگم و متزلزل دارد که نه تنها به 
زیر ساخت های مدرن کمک نمی کند؛ بلکه این 
زیرساخت ها را در جوانبی، متضرر جلوه می دهد. 
این مساله در آینده به نفع این جریان نیست و 
خود پست مدرن در بازه زمانی، به یک فوتوریسم 

معلق مبدل خواهد شد. 
  بخشی از فعالیت های ادبی شما در این 
سال ها، به حوزه نقد برمی گردد که البته در 
این راه، مبانی خاص خودتان را دارید. نقد 
شما از چه منظر است و متد اصلی شما در 

نقد - خصوصا نقد شعر-  چیست؟
من به فرهنگ نقد و نقد فرهنگ اعتقاد دارم. 
منتقد باید ابتدا به یک فرهنگ بایسته و شایسته 
دست یابد تا بتواند همان فرهنگ را در ابعاد 
مختلف نقد کند. نقد در کشور ما مسبوق به 
سابقه ای درخشان نیست و تقریبا قدمت آن 
به ۱5۰ سال می رسد. اغلب نقدها نیز ذوقی و 
سلیقه ای بوده اند؛ نه فنی و حرفه ای و تحلیلی 
که این فرآیند به زبان و ادبیات ما لطمه می زند. 
نقد یک پاالیش فرمی و محتوایی از یک ایده و 
اندیشه است. این پاالیش می تواند هوشمند و 
کارآمد باشد و یا سطحی و ناکارآمد. اگر منتقد 

به متن اثر توجه و التفات 
داشته باشد و یک رابطه  
متن با متن را در اثر ایجاد 
کند، و سره و ناسره ها را از 
هم تمیز دهد و تحلیل کند، 
به این رویه  نقد هوشمندانه 
می گویند. اما اگر منتقد 
به روساخت ها و سطح اثر 
التفات کند و سالیق روحی 
و عالیق فردی و خصائل 
جزئی صاحب اثر را در اثر 
مدنظر داشته باشد و احیانا 
اثر  با  مغرضانه  رفتاری 
داشته باشد، به این رویه، 
نقدسلیقه ای و غیرروشمند 
می گویند.  اگر چه نقد و 

نقادی در شعر ما، در مسیر قرارگرفته اما اغلب 
نقدها حاشیه ای است و این مهم به فرهنگ 
نقد و نقادی لطمه می زند. نقد باید به دور از 
جانبداری باشد. نگاه به نقد نباید نگاهی سودمند 
و فیزیکال و روساخت محور باشد؛ بلکه باید در 
قالبی تکنیکال و با صبغه ای هرمنوتیک وار 
قدرت  که  تا  پذیرد  صورت  تأویل پذیر  و 
تعمیم پذیری خود را در حال و آینده به خوبی 
نشان دهد. من در نقد شعر تالش کرده ام از سه 
روش ُسنتی، مدرن و پست مدرن با ایجاد همین 
مؤلفه ها در اثر، تصادم داشته باشم. رویکرد من 
به نقد تنها یک رویکرد ادبی نیست؛ بلکه جنبه 
فکری و زبانی را هم در نظر می گیرم. من اثر را 
با رویکردهای جامعه شناختی، روانشناختی، 
فلسفی و سیاسی هم بررسی می کنم. باید 
یک متن را براساس داشته ها و نداشته های 
همان متن بررسی کرد، نه بر بنیاد سالیق 
فردی و ظاهری. متد اصلی من در نقد شعر: 
»چندصدایی« است که این چندصدایی تبدیل 
به یک »گفت وگومندی« خواهد شد. رابطه  من 
با شعر، یک رابطه  چندسویه و چندگویه است 
و در نقد به همه  مفاهیم و عبارات در شعر توجه 
دارم. نشانه شناسی و روانشناختی اثر و صاحب 
اثر از عمده سالیق من در نقد شعر محسوب 
می شوند و به ادبیات تطبیقی اعتقاد راسخ 
دارم. کار من در نقد شعر، »اتیمولوژی« یعنی 
ریشه شناسی حقیقت واژه است که در ایران 
چنین نگاهی به شعر یافت و دریافت نکرده ام 
و البته مخالفت های زیادی با نوع نوشتارهای 
من هم شده و می شود اما مهم، 

حرکت است.  
  در ادامه  سوال قبل، وضعیت شعر را 
در حال حاضر چطور ارزیابی می کنید و 
به  نظرتان، مهم ترین دستاوردهای شعر 

پیشرو در سال های اخیر چه بوده  است؟
متفاوت  زبانی  با  را  امروز خودش  شعر 
و آشناُزدایانه و با قالب هایی پاتافیزیک و 
تصادف گون به خوبی به جامعه نشان داده است 
اما بستر الزم برای پرورش و آموزش آن فراهم 
نیست و برخی شعرا مبانی نظری شعر مدرن و 
پست مدرن را به خوبی نمی شناسند. تنها شعر 
قابل تأویل در ایران، شعر آوانگارد است که گرچه 
پشتوانه و زمینه  اجتماعی و کاریزمایی هم دارد، 
اما زیرساخت های اعتقاد آن هنوز به طورکامل 
فراهم نشده است. به نظر می رسد شعرآوانگارد 
)پیشرو(، بیشتر از اینکه دستاورد داشته باشد، 
فکرآورد داشته است! شعرآوانگارد به یک 
فکرآورد رسیده که این فکرآورد هنوز تبدیل 
به یک دستاورد همه جانبه نشده است. منظورم 
شعری است که پراگما یا عملگراست که میدان 
برای این ژانر شعری و میدان داری آن مهیا نشده 
است. وضعیت شعر زمانی ارزیابی و ارزشیابی 
می شود که شعر به تربیت و تقویت و نبوغ 
فکری همه جانبه برسد و قدرت جامعه پذیری 
و تعمیم پذیری آن به تثبیت رسیده باشد. شعر 
دهه  های ۸۰ و ۹۰ را می توان نوعی شعر پراگما 
تلقی کرد. این ژانر شعری می تواند به بالندگی 
فرهنگ و زبان ادبیات ما کمک کند؛ درصورتی 

که به وضعیتی مطلوب تری دست یابد. 
  فکر می کنید اگر با همین منوال، پیش 
برویم، در سده  تازه ای که پیش روی ماست، 
شاهد ظهور ستاره هایی خواهیم بود تا 
شعر  حرکت  مسیر  در 
مدرن ما و پیشینه  آن، 
دستاوردهای تازه ای را 

به همراه بیاورند؟
مهم ترین مشکل ما در 
شعر امروز و حتی دیروز 
تز  عنوان  تحت  مبحثی 
یعنی  است.  آنتی تز  و 
که  بگویم  می خواهم 
فردوسی وقتی آمد، در ادامه 
شعر به مسیرهای دیگری 
منتقل شد؛ از این رو که شعر 
و حتی  و سنایی  رودکی 
عراقی تا شعر سعدی و حافظ 
در قالب تز و آنتی تز مدنظر 
بوده اند. نیما وقتی شعر نو را 
خلق کرد، در واقع نوعی آنتی تز در مقابل شعر 
کالسیک بود و شاملو هم آنتی تز نیما شد و این 
روند تا به امروز ادامه دارد. برخالف همه  ُعقالی 
ادب، من به شعر سنتز اعتقاد دارم. باالخره 
یک روزی این تقابل ها بایستی خاتمه یابد و 
شعر به یک همبستگی و دلبستگی تام و تمام 
دست یابد: نهاد، برابر نهاد و هم نهاد! این یک 
اصول کلی است که به انجام و سرانجام مترتب 
نرسیده است. همیشه یک ضلع این مثلث غایب 
بوده که آن ضلع، سنتز است. در جنگ تز و 
آنتی تز، سنتز به وجود می آید.  اسطوره سازی و 
اسطوره پروری در جهان پست مدرن، کاری بس 
دشوار است. دستاوردهای تازه ما نشان می دهد 
که ما در مسیر شعر مدرن و پست مدرن، در 
حرکت و تکاپو هستیم و البته شعرای خوبی 
هم دراین دو دایره پرورش یافته اند. شعر 
امروز نه شعر آغاز است و نه شعر حرکت؛ بلکه 
شعری جهان شمول است. مارشال مک لوهان 
وقتی»روستای جهانی« را برای کل جوامع 
تعریف و ترویج می کند، این به منزله  آن است 
که شعر هم جهان شمول شده است . امروزه 
مرزها تعیین کننده  ستاره های ادبی و هنری 
نیستند؛ بلکه بی مرزی و جامعه  بی مرز، دو 
عنصر مشخص اند که نسبت به دستاوردهای 
تازه  ما واکنش نشان می دهند. گذشته هرچند 
درگذشته است؛ اما درگذشته  خود قابل بحث 
است و من ُسنت را روش پیشینیان می دانم 
که در سرنوشت و کار آیندگان بی تأثیر نیست 
و بی گمان این حال است که آینده  ما را تضمین 
می کند. همه چیز بستگی به مواد و مصالحی 
دارد که درساختمان شعری خود در آینده  
پیش رو به کار ببندیم. هرچه قدر مواد و مصالح 
محکم و کارکردی و کاربردی تر باشند، به همان 
اندازه شعر ما به دستاوردهایی تازه ترخواهد 
رسید. دستاوردهای تازه در شعر، زمانی 
شکل می گیرد که بتوانیم کلمات و عبارات و 
نشانه های در شعر را تغییر دهیم تا که زبان به 
یک آگاهی و خودآگاهی مستقل دست یابد. 
من در این مجموعه و در چهار دفتر آخر سعی 
کرده ام که به این مهم التفات داشته باشم. 
گزینش واژگان جدید درحوزه های مختلف علوم 
انسانی و اجتناب و احتراز از واژگان آرکائیک و 
طبیعی از مهم ترین روش هایی است که بافت 
فکری و ساخت زبانی شعر ما را دچار تغییر و 
تطور می کند. شاعر باید از کلمات قدیمی و 
طبیعی فاصله بگیرد. اگرچه سخت است؛ اما 
شدنی است! توجه به واژگان انسانی-  اجتماعی 
روز و واژگان مدرن و مصنوعی در قالبی 
هنرمندانه، از عمده راهکارهایی است که زبان و 
معنای شعر ما را با نُمود و نمادی نمادین تر آشنا 
می کند. فکر می کنم کارکشیدن از واِژگان 
آرکائیک و طبیعی، به انتها رسیده و به خاطر 
همین است که شعرا با تغییر در معنا و زبان، 
تصادم ندارند. روی آوردن به دریافته های 

تازه تر، به یافتِن زبانی جدیدتر منجر می شود.

7ادبیـــــات

تا ارتباطی 
دیالکتیک بین 
واقعیت زندگی 
و زبان شکل 
نگیرد، در واقع 
شاعر یا نویسنده 
درمعرض اتفاق 
برای نیل به 
یک هنر مستقل 
و کارآمد قرار 
نخواهد گرفت 
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پیوندهای ناامن
»پیوندهای ناامن«، پژوهشی درباره رمان 
»سنگ صبور« نوشته »صادق چوبک« است. 
سندی مؤمنی این رمان را از منظر خشونت علیه 
زنان در سه بُعد جسمی و جنسی و روانی مورد 
تحلیل قرار داده  است. نویسنده ابتدا در ارتباط با 
چوبک و اظهارنظرهای دیگران درباره او می نویسد 
و در ادامه به تحلیل رمان و شخصیت های آن 
می پردازد و سپس برای هرکدام از ابعاد خشونت 
مؤلفه هایی در نظر می گیرد. به طور مثال او برای 
در  زن  علیه شخصیت های  خشونت جسمی 
رمان سه مولفه کتک  زدن، نقص عضو و قتل را 
در نظر می گیرد و به تحلیل اعمال این خشونت 
علیه زنان در سنگ صبور می پردازد. مؤمنی در 
نتیجه گیری کتاب به موضوعات مهم و تکرارشونده 
در داستان ها و رمان های چوبک اشاره می کند. او 
چوبک را نویسنده ای صرفاً ناتورالیسم نمی بیند و 
در مقدمه پیوندهای ناامن می نویسد: »داستان های 
چوبک به آدم هایی اهمیت می داد که قدرتی 
نداشتند. از زن ها و مردها و کودکانی می نوشت 
که خِود واقعی شان را نشان می دادند. این آدم ها و 
موقعیت هایی که دچارش می شدند ویژگی خاصی 
داشتند. گویا قرار نبود چیزی تغییر کند. آدم ها 
در داستان های چوبک آینده ای برای خودشان 
متصور نمی شدند و نویسنده انگار از خواننده اش 
می خواست به این فکر کند که چرا این آدم ها 
آینده ای ندارند؟ نگاه چوبک برایم بیشتر همدالنه 
و پرسشگر بود تا ناتورالیستی. هر قدر ویژگی ها و 
مشخصات این مکتب را در داستان هایش لیست 
کنند باز هم معتقدم چوبک پیش و بیش از هر 
چیزی بر بخش تاریک و فراموش شده جامعه و 
آدم هایی نور تاباند تا دیگر تاریک و فراموش شده 
نباشند.« مؤمنی، پژوهش خود را به کاکل زری، 
بلبل سرگشته؛ کوه و کمرگشته تقدیم کرده  است. 
کاکل زری یکی از شخصیت های اصلی رمان است 
که شش فصل از رمان را به خود اختصاص داده 
 است. کتاب »پیوندهای ناامن« برای اولین بار در 
زمستان ۱۴۰۰، در ۸۶صفحه، توسط انتشارات 

شرق بنفشه منتشر شده  است. 

  
غوغای کاکتوس

»غوغای کاکتوس« نوشته  فائقه درویش که 
اسفندماه سال ۱۴۰۰ توسط انتشارات البرز به 
چاپ رسید روایت مردی است که در یکی از 
روزهای پاییزی دچار حمالت روانی می شود 
و به دلیل توهماتی که روی زندگی واقعی او 
سایه می اندازد، مجبور می شود طعم زندگی در 
بیمارستان روانی را بچشد. در غوغای کاکتوس که 
آمیخته ای از مفاهیم فلسفی-  اجتماعی است از 
یکسو با مسائلی در بیمارستان روانی که نمادی از 
جامعه است مواجه خواهیم شد و از سوی دیگر به 
ریشه یابی دلیل توهمات شخصیت اصلی داستان 
که راز آن در صفحات پایانی کتاب برمال می شود 
می پردازیم و این دوسویه به شکلی موازی خط 
داستانی این رمان را با تعلیقی باال پیش می برد. 
در این رمان، مخاطب وارد داالن های بلند و 
پیچ درپیچ ذهن مردی می شود که همواره با 
قدرت های ماورایی که از درون خودش نشأت 
گرفته کلنجار می رود. این دیوانگی و تداعی آزاد 
در فرم ساختار محتوایی و نگارشی، رمان مذکور 
را به مؤلفه های ادبیات سوررئالیستی نزدیک 
می کند. اما آنچه گفته شد فقط مربوط به ساختار 
ظاهری داستان است درحالی که مخاطب در این 
رمان باید از ظاهر فراتر رفته و به الیه های زیرین 
محتوایی که در پس نمادها و سمبل ها نهفته است 
راه یابد. نویسنده در این داستان با زبانی ساده و 
قابل فهم مفاهیم پیچیده  فلسفی و اجتماعی را در 
کنار معضالتی که جامعه با آن دست در گریبان 
است به تصویر می کشد و درنهایت روایتی متفاوت 
و شگفت انگیز به مخاطب ارائه می دهد. غوغای 
کاکتوس درعین حالی که رمانی اجتماعی است 
اما عشق به شیوه ای کامال متفاوت در این رمان 
به تصویر کشیده می شود؛ عشقی که انسان را 
به سمت خودشناسی سوق می دهد. عشقی که 
نقش ناجی را برای انسان ایفا می کند و تنها راه 
نجات بشریت از گرداب زندگی است. در برشی 
از غوغای کاکتوس می خوانیم: »اما حقیقت این 
است که آرزوهای دست یافته در خیاالت، انسان 
را از یک زندگی واقعی و قابل لمس دور می کند. 
لمس واقعیت هرچند تلخ بسیار دلچسب تر از 
زندگی در خیاالت شیرین و غیرقابل لمس است. 
واقعیت هایی که باید با آنها دست وپنجه نرم کرد 
و از بین آ نها آرزوها را بیرون کشید. مهندس در 
کشمکش میان بایدها و نبایدهای ذهنش گیر 
افتاده بود. این سؤال مدام در ذهن او تکرار می شد، 

آیا خیال برای زندگی کردن کافی است؟«

معرفی کتــــاب

آرمان ملی-  هادی حسینی نژاد: در عصر تالقی دانش ها و تجربه های زیستی انسان معاصر، شعر نیز مانند هر پدیده  ای، دیگر یک محصول 
ادبی صرف و مستقل نیست که کارکردی تک ساحتی داشته باشد. شعر، برساخته  زبان است و زبان، متاثر از زمان. عابدین پاپی )آرام( که 
اخیرا سروده هایی از 17 سال گذشته  خود را در قالب کتابی با نام »اندازه ای از بی انداز ه گی« روانه  بازار کرده، معتقد است: »شعر می تواند 

تعریفی از بی تعریفی ها باشد... که در هر بازه زمانی، خود را در تعریفی مجزا با زبانی متفاوت نشان می دهد.« 

گفت وگو با عابدین پاپی به مناسبت انتشار کتاب تازه اش

شعـــر، فرزند زمــان استشعـــر، فرزند زمــان است
    شاعر باید صادقانه با مردم گفت وگو کند
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 PRP نکاتی درباره روش درمانی

سلول های بنیادی که سازنده و مسئول 
بازسازی پوست، مو و مفاصل هستند با گذشت 
عمر، وارد فاز سکون شده و فقط با یک شوک 
هورمونی می توان آنها را وادار به تکثیر و افزایش 
تولید کرد. برای ایجاد این شوک نیاز به اثبات 
۳ برابر(  چند برابرشدن پالکت ها )حداقل 
بدون ورود به فاز توکشیدگی و با حفظ حیات 
پالکت هاست. برای تزریق  PRP )پالسمای 
غنی از پالکت( با استفاده از کیت مخصوص 
۳5 سی سی از خون بیمار گرفته می شود. سپس 
طی مراحل سانتریفیوژ، پالسمای غنی از پالکت 
را که غلظت پالکت در آن ۴ تا ۶ برابر خون 
فرد است به دست می آید. به طورمعمول برای 
درمان آرتروز زانو ۶ سی سی و برای درمان 
آرنج به عنوان مثال در تنیس بازان ۳ سی سی 
از محصول به دست آمده به بیمار تزریق می شود. 
تزریق ماده بی حسی ممکن است از اثرات درمانی 
این روش درمانی بکاهد بنابراین سعی می شود 
تزریقات بدون افزودن ماده بی حسی و ضددردی 
انجام شود. بیمار باید تا یک روز بعداز تزریق 
از فعالیت فیزیکی و فشار روی ناحیه تزریق 
بکاهد و استراحت کند. افزایش درد )به خصوص 
طی -۳ ۴ روز اول پس از تزریق(، احساس 
سنگینی و مختصر تورم و گرمی در ناحیه 
تزریق، از واکنش های طبیعی است که امکان 
دارد به دنبال درمانPRP  ایجاد شود اما این 
واکنش ها معموال شدید نیستند و اکثرا طی ۱تا 
۲ هفته از بین می روند. برای کاهش این عوارض 
می توان از کیسه حاوی آب و یخ )به مدت ۱۰ تا 
پانزده دقیقه ۳ بار در روز( و قرص استامینوفن 
و گاه استامینوفن همراه با کدئین )تا ۴ بار در 
روز( استفاده کرد. استفاده از بریس )مانند 
زانوبند و آرنج بند( و نیز عصا ممکن است با ایجاد 
 PRP بی حرکتی در کاهش درد و نیز افزایش اثر
مفید باشد اما الزامی نیست. در حد فاصل هفته 
دوم تا سوم تزریقات ممکن است برخی بیماران 
مجددا دچار افزایش درد شوند که گذراست و با 
کیسه آبگرم و استراحت نسبی بهبود می یابد. 
برنامه های  سایر  اجرای  و  درمانی  ورزش 
توانبخشی و فیزیوتراپی معموال از یک هفته 
پس از تزریق PRP می تواند شروع شود. برحسب 
شرایط بیمار و با توجه به ارزیابی های پزشکی این 
برنامه ها می توانند اثرات بسیار مفیدی در نتایج 
حاصل از PRP داشته باشند و از عود و مزمن 
شدن ضایعات جلوگیری کنند. خوشبختانه

PRP  به علت چند دلیل سرطان زا نیست. یک، 
اکنون چندین کیت معتبر بین المللی تاییدیه 
FDA دارند و اگر سرطانزا بودند این کیت ها به 
هیچ وجه توانایی دریافت این تاییدیه را نداشتند. 
دوم، بالغ بر چهاردهه است که PRP در افراد 
بیمار به صورت سیستمیک استفاده می شود 
سوم، سرطان به دلیل جهش در ماده ژنتیکی 
ایجاد می شود و تاکنون هیچ هورمونی باعث 

ایجاد سرطان نشده اند. 

یاد د اشــــت

دانــستنی هـــا
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 ۱- از شاخه های روان شناســی- شهری در شمال 
ایتالیا ۲- جســدحیوان مرده- کم خــرد- نوعی پیوند 
درشیمی ۳- مقابل بازکردن- یادداشت کردن- آبشاری 
در زنجان ۴- ســرمه چشم- پســندیده- بی سروپا 5- 
معاون هیتلر- لشــکریان- رقیق تر- پختنــی نانوا ۶- 
باالرفتن- زنده ها- درون دهان ۷- غم واندوه- قصه گوی 
معروف- مرطوب ۸- ســدی در مازندران- رشته کوهی 
در اروپا- از حروف فرانســه ۹- بهشــت زیرپای  اوست- 
فیلمی از وودی آلــن- درخت کنار ۱۰- ضدخشــک- 
خجســتگی- زادگاه پدرشعرپارســي ۱۱- ظلم وجور- 
قومی در ایــران- گدایی کردن- کاالی دســت نخورده 
۱۲- تالش قوی- عقل - زادگاه امیرکبیر ۱۳- از شهرهای 
 همدان-  توشه سفر- پهلوانان ۱۴- یک  خوراک فرانسوی- 

دیه- با دریا جیحون  شود ۱5- تهیدست- آشفتگی
 

۱- کلمه ای برای تأکید- ازموسیقیدانان معاصر ۲- خبرچین- دیدار اماکن متبرکه- پرنده ای 
از نوع مرغابی ۳- پراکندگی- دشمنی- اثری از جمشید طاهری ۴- کشوری در غرب آفریقا- پول 
قدیمی- کاغذضخیم 5- حرف نازی ها- جاویدان- بی نظیر ۶- بیهوده- پول نقد- حکم- برگزیدگان 
۷- متصل- ماشین را به حرکت درمی آورد- گشوده ۸- ازاناجیل معتبر- دیرینگی- هرجسمی دارد 
۹- بت- مبلی برای نشستن چندنفر- به هم مانندبودن ۱۰- وزیدن- بخشش کردن- قلعه حکومتی- 
روزگار ۱۱- به ذهن افکندن- کثیف- برجســتگی الســتیک ۱۲- زیرک- بلندمرتبه- ظرف طبخ 
آبگوشت ۱۳- نگارش- آلت نشانه روی  تفنگ- دردها ۱۴- شهری در آلمان- اجرای همزمان چند 

نت باهم- دستورات ۱5- فیلمی از مسعود جعفری جوزانی- شهری در استان کرمان

آ   ر   م   ا   ن  م  ل ی

ارتباط آب وهوا با تشدید درد آرتروزافسردگی قبل از »سکته«  وجود داردورزش هایی برای مبتالیان به »صرع«
در کودکان مبتال به صرع در صورتی که تشنج های کودک کنترل نشده 
باشد؛ بعضی ورزش ها می توانند برای او خطرناک باشند. کودکانی که تشنج های 
مکرر دارند، الزم است برایشان بعضی ورزش ها محدود شود. برای مثال نباید 
به تنهایی یا به دور از مربی شان شنا کنند. درواقع هیچ کودکی نباید به تنهایی شنا 
کند. دوچرخه سواری الزم است در مسیر خاص یا در پارک که امن است، صورت 
بگیرد، خیابان و نزدیک ماشین ها برای آنها خطرناک است. در ضمن کاله ایمنی 
فراموش نشود. اگر تشنج های کودک زمان مشخصی دارد بهتر است زمان بندی 
انجام ورزش ها به بعد از این زمان موکول شود، تا احتمال بروز تشنج کمتر شود. 

در حالی که بسیاری از افراد پس از سکته مغزی از افسردگی رنج 
می برند، یک مطالعه نشان می دهد که افسردگی اغلب از قبل رخ می دهد. 
محققان بیش از ۱۰هزار نفر بدون سابقه سکته مغزی را بررسی کردند. 
بررسی ها نشان داد که عالئم افسردگی اغلب قبل از سکته مغزی بوده است. 
ماریا.بلوچل گفت: »افسردگی یکی از مهم ترین مشکالت در افرادی است 
که سکته مغزی کرده اند و معموال رایج است. اما مطالعه ما نشان داد که عالئم 
افسردگی نه تنها پس از سکته به طور قابل توجهی افزایش می یابد، بلکه نشان 
می دهد که افراد حتی قبل از وقوع سکته دچار عالئم افسردگی شده بودند.

محققان می گویند آب وهوا در وخیم شدن درد آرتروز تاثیر دارد. دکتر 
»رابرت.شمرلینگ«، گفت: »آب وهوا تا حدودی بر این مساله تاثیر دارد.« 
شرکت کنندگان در این مطالعه عالئم درد مزمن خود را گزارش کردند. اکثر 
۲۶۰۰ نفر به نوعی آرتریت مبتال بودند. این مطالعه رابطه نسبی را بین درد و 
رطوبت بیشتر، فشار اتمسفر کمتر و سرعت بیشتر باد یافت. شمرلینگ  افزود: 
»من به بیماران می گویم که معتقدم بین آب وهوا و عالئم مفصلی ارتباط وجود 
دارد.« وی گفت: »شناسایی این ارتباط ممکن است به درک علل و مکانیسم های 

عالئم آرتریت کمک کند که می تواند به درمان های بهتر منجر شود.«

نکاتی برای پیشگیری از ناخن جویدن
در حالی که جویدن ناخن یک عادت به ظاهر بی ضرر 
است اما می تواند پیامدهای مرتبط با سالمتی از جمله 
عفونت های باکتریایی و تغییر شکل ناخن ها را به دنبال داشته 
باشد. اعتقاد بر این است که حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از جمعیت 
عمومی به طور مزمن ناخن های خود را می جوند. این عادت 
بعداز ۱۰ سالگی، در مردان شایع تر از زنان است. در حالی که 
علت دقیق جویدن ناخن توسط افراد مشخص نیست، اما 
برخی عوامل از جمله اضطراب، ژنتیک و کسالت احتمال 

ابتالی افراد به این عادت را افزایش می دهد.
  ناخن ها را کوتاه کنید

»گان انج سرن«، جراح گوش، حلق و بینی در سنگاپور، 
می گوید: ناخن های خود را کوتاه نگه دارید تا کمتر ناخنی 
برای جویدن داشته باشید. با این ترفند، به سختی می توانید 
با دندان هایتان به ناخن ها برسید و احتمال زیادی وجود دارد 
که به جویدن ناخن هایتان بی عالقه شوید. جویدن ناخن ها در 
زمانی که ناخن ها اینقدر کوتاه هستند می تواند باعث تحریک 

پوست، خونریزی و رشد نامناسب ناخن شود.
  امتحان تمرین تغییر عادت

روش دیگر برای متوقف کردن جویدن ناخن ها، آموزش 
تغییر عادت است؛ در این رویه یک عادت ناسالم با فعالیتی 
متفاوت و سالم تر جایگزین می شود. وقتی عادت فرد شکسته 
شد، دیگر نیازی به ادامه تمرین جدید نیست. عادات زیادی 
وجود دارد، چه کوتاه مدت و چه درازمدت که فرد می تواند 
به جای جویدن ناخن، آنها را انجام دهد. هنگامی که فرد میل 
به جویدن ناخن دارد، متخصصان توصیه می کنند به جای آن 

یکی از کارهای زیر را انجام دهید: 
۱- یک تکه آدامس بجوید؛ گان می گوید: این کار دهان 
را مشــغول نگه می دارد و باعث پیشگیری از جویدن انگشت 

می شود. 
۲- با چیزی مانند حلقه یا توپ استرس در دستان خود 

بازی کنید.
۳- حرکت کنیــد: »پل گرین«، دکترا، روانشــناس در 
منهتن، نیویورک، افزود: وقتی متوجه شدید که ناخن هایتان 
را می جوید، به خودتان سخت نگیرید-  در عوض، بلند شوید 
و کاری متفــاوت انجام دهید تا توجه خــود را به کار دیگری 

جلب کنید.
  دستکش بپوشید

»سوزان بارد«، پزشــک متخصص پوست در بروکلین، 
نیویورک، بیان داشــت: برای جلوگیــری از جویدن ناخن، 
ناخن های خود را با روکش انگشــت یا دستکش بپوشانید. 
زمانیکه می خواهید این مانع را برای جویدن ناخن های خود 
بردارید، بیشتر از این عادت آگاه می شــوید و جلوی خود را 

می گیرید. 
  محرک ها را پیدا کنید

در حالی که ممکن است حواستان به جویدن ناخن هایتان 
نباشد، تمام ســعی خود را بکنید که حواستان به زمان وقوع 
آن باشــد. گان ادامه داد: »چه عصبی هستید یا فقط کسل، 
دانستن زمان و چرایی آن به شــما کمک می کند تا موضوع 
را بهتر درک کنید و به شما امکان می دهد راه حلی بیابید که 
می تواند پاسخ بدنتان را به دالیل تعیین شده معکوس کند.« 
به گفته گان و گرین ناخن هــای بلند، موقعیت های عصبی و 
کسالت برخی از محرک های رایج برای ناخن جویدن هستند. 

عمــود ی افقــی  

عباس دقاق زاده
 متخصص طب فیزیکی 

و توانبخشی

نکتــه
پایین آوردن »تب« با آبلیمو

لیمو و عسل به دلیل خواص دارویی خود شناخته شده اند. 
ویتامین C موجود در لیمو به بهبود ایمنی کمک می کند. ترکیب 
لیمو و عسل در کاهش تب بسیار موثر است. ترکیب کامل عسل 
و لیموترش برای کاهش عالئم ویروسی مانند سرماخوردگی و 
آنفلوآنزا مفید است. در حالی که عسل یک تامین کننده فوری 
انرژی است، آبلیموترش با افزایش تعریق به کاهش تب کمک 
می کند. برای تهیه این آب میوه، دو قاشق چایخوری عسل و 
لیمو را مخلوط کنید. یک قاشق چایخوری آب زنجبیل را به 
مخلوط لیمو و عسل اضافه کنید. حداقل سه تا چهار بار در روز 
از این دمنوش بنوشید. پیشنهادات برای درمان تب عبارتنداز: 
پاراستامول یا ایبوپروفن را در دوزهای مناسب مصرف کنید تا 
به کاهش دمای بدن کمک کند. مایعات به خصوص آب زیاد 
بنوشید. از چای و قهوه خودداری کنید زیرا این نوشیدنی ها 

می توانند باعث کم آبی بدن شوند. 
  نکات برای غلبه بر تب 

نوشیدن مایعات زیاد و استراحت کافی، آب، آبگوشت 
و آب گرم با لیمو و عسل واقعا می توانند به رفع احتقان کمک 
کنند، چای خوب است، اما انواع بدون کافئین بهترین هستند، 
غرغره آب نمک بهتر از بسیاری از داروها می تواند به کاهش 
گلودرد کمک کند، قطره های سالین می توانند گرفتگی و 
احتقان را بدون عوارض جانبی ضداحتقان ها کاهش دهند، 
دوش بخار بگیرید. لیمو یک ماده غذایی مغذی مملو از چندین 
 ،C  ویتامین و مواد معدنی ضروری است. لیمو شامل ویتامین
یک آنتی اکسیدان قوی برای تقویت ایمنی و سالمت پوست 
است همچنین ویتامین B۶ که در تبدیل غذا به انرژی نقش 
دارد. برخی از ترکیبات گیاهی اصلی موجود در لیمو عبارتنداز: 
اسید سیتریک که یکی از غنی ترین اسیدهای آلی موجود در 
لیمو، اسید سیتریک می تواند از تشکیل سنگ کلیه جلوگیری 
کند. هسپریدین: این آنتی اکسیدان گردش خون را در اندام های 
حیاتی بهبود می بخشد و خطر ابتال به بیماری های قلبی عروقی 
را کاهش می دهد. دیوسمین: این ترکیب گیاهی عملکرد 
عضالت را بهبود می بخشد و التهاب مزمن را کاهش می دهد. 
اریوسیترین: این آنتی اکسیدان در پوست و آبلیمو به وفور یافت 
می شود. دی لیمونن: عمدتا در پوست یافت می شود، سوزش 

سردل و رفالکس معده را کاهش می دهد.
  فواید آبلیمو و زنجبیل

نوشیدن آبلیمو همراه با زنجبیل هم برای سرماخوردگی 
مفید است. نشان داده شده است که زنجبیل گرسنگی را کاهش 
می دهد که می تواند به کاهش وزن افراد کمک کند. لیمو 
منبع غنی ویتامین C و آنتی اکسیدان است که هر دو خاصیت 
تقویت کننده سیستم ایمنی دارند. زنجبیل همچنین دارای 
خواص تقویت کننده سیستم ایمنی است و می تواند در برابر 
برخی از باکتری ها محافظت کند. اعتقاد بر این است که زنجبیل 

خطر ابتال به برخی سرطان ها را کاهش می دهد.

اینفوگرافیک : آرمان ملی / علی کریمی

تغذیه و خنک ماندن در گرما 
مایعات خیلی سرد گزینه های مناسبی برای خنک ماندن در گرما نیستند، زیرا می توانند بدن را مجبور کنند تا دمای خود را افزایش دهد. در ادامه با 

مواردی از بهترین غذاهایی که به خنک شدن در طول موج گرما کمک می کنند، آشنا می شوید.

فلفل تند در هوای گرم انتخاب عالی دیگری 
است؛ زیرا کپسایسین موجود در این ماده غذایی 
سیگنالی در مورد گرم شدن بیش از حد بدن به مغز 

شما ارسال می کند.  

یک کاسه سوپ گرم ممکن است به عنوان یک غذای 
زمستانی مناسب تر به نظر برسد؛ با این حال، خوردن سوپ 
در عصر یک روز تابستانی و زمانی که دمای بیرون کاهش 

می یابد، کمک می کند که بدن شما خنک بماند. 

فلفل تند سوپ

هندوانه سرشار از آب و همچنین حاوی اسیدآمینه 
سیترولین است که به آرامش شما و گشادشدن رگ های 
خونی کمک می کند. این امر به نوبه خود اجازه می دهد 

تا خون بهتر در بدن گردش کرده و شما را خنک کند.

شیرنارگیل به آبرسانی، جلوگیری از خستگی 
و درد عضالنی در هوای گرم کمک می کند.

هندوانه شیر نارگیل



21نفر درحادثه  ی سیل در استان فارس جان باختند 
غافلگیری مسئوالن این بار در استهبان

    دستور وزیرکشور و معاون اول رئیس جمهور 
برای کمک هر چه سریع تر به مردم سیل زده 

آرمان ملی: سیل اخیر در استهبان استان فارس، خاطره تلخ 
سیل مرگبار شیراز را زنده کرد و در شرایطی که در فروردین آن 
سال، ۲۱ نفر جانشان را از دست دادند، شمار کشته های سیل 
اخیر در استهبان به ۲۰ نفر )تا لحظه تنظیم این گزارش( رسید. 
روز پنجشنبه حدود ساعت 5 بعدازظهر بود که بارندگی شدید 
در منطقه رودبال ایج در بخش مرکزی استهبان و در فاصله ۱۷۴ 
کیلومتری شیراز منجر به وقوع سیل شد. تعدادی از افراد بومی 
یا گردشگران که برای تفریح به کنار رودخانه رفته بودند و در 
بستر رودخانه حضور داشتند به دلیل باال آمدن آب رودخانه 
گرفتار سیالب شدند و با افزایش شمار جانباختگان، تاکنون ۲۰ 
نفر جان خود را از دست داده و ۳ نفر هم مفقود شده اند.  بنا به 
گفته فرماندار استهبان: »سازمان هواشناسی آن طور که باید 
هشداری برای وقوع سیل نداده بود.« اما با بررسی اخبار در روز 
۳۱ تیر، رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات 
وضع هوا از وقوع بارش سنگین در 5 استان جنوبی خبر داده بود و 
همان طور که صادق ضیائیان خبرداده بود: »تا پایان هفته جاری، 
استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، فارس و 
بخش هایی از بوشهر درگیر سیل و آبگرفتگی می شوند.« هر چند 
بنا به گفته وی در آن روز: »با توجه به اینکه نتایج پیش بینی های 
هواشناسی درباره میزان بارندگی در استان های مختلف در هفته 
آینده هنوز جمع بندی نشده است، ما هنوز هشداری درباره وقوع 
سیل صادر نکرده ایم« اما به  نظر می آید که هم مدیریت بحران 
در استان فارس و هم هواشناسی انتظار چنین بارندگی را در 
شروع هفته نداشتند و در انتظار بارندگی در آخر هفته بودند. 
با این حال، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
گفته است: »بر اثر سیل روز گذشته در شهرستان های استهبان 
و نیریز، از پهنابه نیریز تا سد استهبان )حدود ۴۰ کیلومتر(، ۸۹ 
نفر دچار حادثه شدند. وی با بیان اینکه وقوع سیل، بیش ترین 
خسارت و آسیب را در منطقه تفریحی امامزاده سلطان شهباز 
استهبان بر جای گذاشته است، افزود: امدادگران هالل احمر با 
حضور در منطقه حادثه دیده، ۷۴ نفر را از محاصره سیالب نجات 
دادند اما متأسفانه ۲۰ نفر بر اثر این حادثه جان خود را از دست 

داده و ۸ نفر نیز مفقود شده اند. 
  ابراز همدردی وزیر کشور 

با خانواده های  در این شرایط وزیر کشور در پیامی 
مصیبت دیده در سیالب اخیر استهبان استان فارس ابراز 
همدردی کرد. احمد وحیدی که از وقوع سیل بزرگ در استهبان 
استان فارس در تماس با محمد هادی ایمانیه استاندار فارس 
خواستار رسیدگی فوری و بسیج امکانات برای نجات مصدومان 
شده بود، مراتب تسلیت خود را به خانواده های مصیبت دیده در 
این سیالب، ابراز کرد. وزیر کشور از استاندار فارس خواست: با 
بسیج ظرفیت های الزم، به روند امداد رسانی، شناسایی و یافتن 
مفقودان سرعت بخشند. همچنین معاون اول رئیس جمهور به 
استاندار فارس دستور داد: »خسارات وارد شده در سیل فارس 
در اسرع وقت جبران شود.« محمد مخبر در ادامه از استاندار 
فارس خواست تا با تشکیل کمیته ای با ترکیب مسئوالن مربوطه، 
ضمن بررسی دقیق حادثه و تشخیص قصورات احتمالی، 
خسارات مالی و جانی وارده به مردم در اسرع وقت جبران شود. 
معاون اول رئیس جمهور در این تماس تلفنی بر ضرورت بسیج 
همه امکانات و ظرفیت ها جهت یافتن مفقودان و تسکین آالم 

داغدیدگان تأکید کرد. 

چرا دریاچه ارومیه به این وضع افتاد؟
در همه پدیدههای مربوط به آب دیدگاههای 
مختلفي وجود دارد. در رابطه با دریاچه ارومیه، 
دیدگاهي ميگوید که خطای انساني باعث این 
تغییرات در حوضه آب شده است که این دیدگاه 
به واقعیت نزدیک است. البته اگر به معنای خطا 
در عملکرد کالن انساني روی حوضههای آبگیر 
باشد و نه پدیده تغییر اقلیم.5۰سد روی حوضه 
دریاچه ارومیه ساخته شده ، ۴5 هزار حلقه چاه 
مجاز و بین ۲۲ تا ۴5 هزار حلقه چاه غیرمجاز 
در اطراف دریاچه وجود دارد که مخدوش بودن 
آمار چاههای غیرمجاز نشان ميدهد چقدر با 
وضعیت نامشخصی روبه رو هستیم.در واقع 
خطای انساني در عدم رعایت استانداردهای 
مصرف آبهای تجدیدپذیر، باعث بوجود آمدن 
این وضعیت شده است. عمال ورودیهای به 
حوضه دریاچه ارومیه در حال کاهش است، 
منابع زیرزمیني برداشت ميشود و همه اینها 
صرف حوزههای اقتصادی ميشود که ناپایدار 
است؛ مثل کشاورزی و صنعت.در باغهای این 
منطقه میوههایي مثل سیب تولید ميشود 
و محصوالت باغي که عمال نشان ميدهد 
توسعه،توسعهای ناپایدار است و صنایعي که 
ایجاد ميشود وابسته به محصوالت باغي هستند 
و وقتي تولیدات باغي کاهش پیدا کند، توجیه 
وجود صنایعي که وابسته به اینهاست در منطقه 
بيمعنا خواهد شد.اگر همین االن ۴۰ درصد 
از منابع آبي حوضه دریاچه ارومیه برداشت 
کنیم و ۶۰درصد از منابع تجدیدپذیر آب آزاد 
باشد تاثیرات جدی منفي تغییر اقلیم روی 
حوضه دریاچه ارومیه نخواهد داشت اما طبق 
آمار منتشر شده در کشور ما االن ۱۰۰ درصد 
منابع  آبي را به مصرف مي رسانیم و سهمي 
را برای محیط های آبی قائل نیستیم. در این 
شرایط همه انگشت اشاره را سمت مدیریت 
آب در وزارت نیرو ميگردانند در حالي که 
وزارت نیرو تامین کننده نیازهاست نه ایجاد 
کننده آن؛ وقتي تقاضایي برای وزارت نیرو 
ميآید و در قوانین درج می شود دستگاه اجرایي 
مدیریت منابع آب موظف ميشود برای تامین 
آب فعالیت کند.ساختاری وجود دارد که فکر 
ميکنند توسعه، اشتغال و معیشت، فقط در گرو 
مصرف آب بیشتراست و فکر ميکنند که مزیت 
عمده کشور ما، کشاورزی است!خیلي از مشاغل 
و معیشتها را براساس همین تفکر و نه بر پایه 
منابع آب موجود بنیان گذاشتهاند در حالي که 
ما نباید صادرات آب مجازی داشته باشیم.اگر 
جایي در کشورمان ۱۰ تن گوجهفرنگي تولید 
ميکنیم در دنیا با استفاده از تکنولوژی در 
همان مقدار زمین، صد تن گوجهفرنگي تولید 
ميکنند؛ یعني با مصرف کمتر از نیمي از آب، 
تولیدشان ده برابر مي شود. پس  کشاورزی 
با تکنولوژی روز دنیا هم فاصله زیادی دارد 
.براساس اطالعات آماری که به تازگي سازمان 
مدیریت و برنامهریزی با بررسي وضعیت استان 
آذربایجانغربي در سال ۹۸ انجام داده است 
نشان ميدهد که ۱۷ درصد تولید ناخالص 
داخلي آذربایجان غربي از کشاورزی بوده اما 
۸۹درصد آب مصرفي استان در این بخش است. 
یعني به خاطر تولید حدود کمتر از 5۰۰میلیون 
دالر محصوالت کشاورزی، ۴ میلیارد و 5۱ 
میلیون مترمکعب آب در آذربایجان غربي 

مصرف شده است.
  مزیت عمده کشور ما چیست؟

بزرگترین مزیت کشور ما ایجاد صنعت 
گردشگری است و همچنین ارائه تکنولوژیهای 

دانشبنیان ارزان قیمت که ميتواند 
مزیت منطقه ای به کشور بدهد.
آذربایجان  های شرقي و غربي و 
کردستان که همجوار دریاچه 
ارومیه هستند با سه کشور 
ترکیه، ارمنستان و آذربایجان 
همسایه هستند و این مزیت 

منطقهای ایجاد ميکند این کشورها به سرعت 
در حال توسعهسختافزاری و نرم افزاری و 
بازاری برای توسعه دانش هستند و ایران در 
این زمینه پیشرفت خوبي داشته و دانشمان 
در منطقه قابل انتقال است. از سوی دیگر 
مردم حاشیه دریاچه ارومیه بازرگاني بلدند 
و شناسایي بازارهای همسایگان و تامین آن 
بازارها از مزیتهای منطقه است. مطالعات 
آمایش سرزمیني آب محور به ما مي گوید که 
چه معیشت های کم آب خواه را  می توان در هر 

منطقهایجاد کرد.
  در شرایط کنونی راه احیای دریاچه 

چیست؟
در مباحث سیاستگذاری چیزی فراموش 
کل  به  نیرو  وزارت  که  این  است  شده 
ساختارحکمراني کشور یادآوری کند که باید 
بارگذاری از روی منابع آب برداشته شود تا 
امکان رهاسازی آب برای جایي مثل دریاچه 
ارومیهوجود داشته باشد اگر با این روش و با 
استانداردهایي که در دنیا انجام ميشود پیش 
برویم و اگر مصرف ۴۰درصدی داشته باشیم 
بسیاری از تاالبهای کشور که متاثر از رفتارهای 
ما هستند پرآب شده و به حیات خود ادامه 
ميدهند.تغییر نگاه به مساله معیشت و ایجاد 
شغلهایي با ظرفیت متفاوت از آب و کشاورزی 
در مناطق اثربخش در احیای دریاچه ها و 
تاالب ها و برچیدن بسیاری از سدهای منتهي به 
دریاچه ارومیه از  مهم ترین راههاست.همچنین 
نباید بخشي نگربه قضیه نگاه کرد. موضوع آب 
موضوعي میان بخشي و فرابخشي است کل تفکر 
و نگاه حاکم بر آب کشور باید تغییر کند همه 
وزارتخانهها باید مفاهیم سازگاری با کم آبي 
را وارد گفتمان غالب خودنمایند. حتي آموزش 
و پرورش در کتابهای درسي باید تغییرات 
اساسي ایجاد کرده و کودکان از همان سن با 
مفاهیم صرفه جویي در مصارف آب و مصرف 
بهینه آب آشنا شوند. کشور ما کشور پرآبي 
نیست. اگر این روند توسعه آب محور با همین 
تفکر پیش برود و اشتغال و معیشت را در گرو 
آب ببیند آب بیشتری مصرف  می کنیم و اوضاع 

بدتر ميشود.
  محصوالت غذایی چه میشود؟

امنیت غذایي به خودکفایي در تولید 
محصوالت کشاورزی گره نخورده است. طبق 
آخرین تعریف سازمان به میزان اطمینان از 
تامین مواد غذایي برای مردم امنیت غذایي 
ميگویند و این مسئله به میزان  تعامالت 
بینالمللي بستگي دارد.ژاپن علیرغم اینکه 
کشاورزی گسترده ای ندارد اما از کشورهایي 
است که باالترین امنیت غذایي را دارد یا خیلي 
از محصوالت کشاورزی در اروپا کشت نميشود 
اما همیشه آن محصول در کشورشان با قیمت 
ثابت وجود دارد .به این ميگویند امنیت غذایي.

در واقع ما باید خودمان را با وضعیت دریاچه 
انطباق بدهیم نه دریاچه با ما ولي در همین 
راستا گاهي مسائل ژئوپلیتیک بوجود ميآید 
قرار است مرزهایمان را حفاظت کنیم و نیاز 
به حضور مردم به عنوان مرزبانان هست و الزم 
است برای تامین آب شرب سد ساخته شود تا 
جایي آباد شود. مردم آنجا زندگي و فعالیت کنند 
که در این صورت شرایط 
متفاوتي ایجاد مي 
گرد.تجربه باستاني 
سدسازی در ایران 
نشان ميدهد که 
آدمها خودشان را 
با طبیعت 

انطباق داده بودند.تراز سد باستاني کریت در 
طبس بسیار کوتاه  تر از سدی است که ساخته 
شده آنها تکنیکش را داشتند اما خودشان را 
با آورد مطمئن رودخانه انطباق داده بودند. 
مخازن خیلي از سدهایي که در کشور ساخته 
ميشود پر نميشود وزیر اسبق نیرو آقای 
چیتچیان اعالم کرد که حدود ۷۰ میلیارد 
مترمکعب مخزن سد  ساخته ایم که فقط حدود 
5۰ میلیارد مترمکعبش پر ميشود. این نشان 
ميدهد ما نگاه صحیحي نداشتیم .خودمان را با 
گرمایش زمین و تغییر اقلیم و تصمیمات جهاني 
کنوانسیون ها مرتبط انطباق ندادیم، علم را 
و شرایط اقلیم زمین را ندیدیم .هزینه اضافي 
کردیم.ما حسابداری آب نداریم، مطالعات ردپای 
آب را انجام نداده ایم، اقتصاد بازرگاني کشاورزی 
تدوین شده که بر مبنای کشت الگوی کشت کم 
آبخواه بازار پسند دارای مزیت باشد نداریم و 
اینها نشان ميدهد  برنامه مدونی در بازرگاني و 
اقتصاد بازار محصوالت کشاورزی و عدم تدوین 
مزیتهای نسبي در کشور ما وجود ندارد. که 
یکروز قیمت هویج و گوجه و پیاز و سیب زمیني 
و... سر به فلک مي کشد و روزی برای کشاورز به 
صرفه نیست که این محصوالت را از روی زمین 

به بازار برساند.
  آیا طرح انتقال آب میتواند مزیت 

ایجاد کند؟
خیر چون این یک توسعه ناپایدار است و 
هزینههای کمرشکني خواهد داشت. آب را از 
کدام نقطه به کجا ببریم؟ انحراف آب از جاهای 
دیگر درست نیست هر منطقه اکوسیستمي 
دارد که آب خودش را ميخواهد، طبیعت آن 
را بیخود ایجاد نکرده و آب باید همانجا بماند.

ميآیند سد ميزنند، آب مصرف ميکنند، بعد 
که آب کم شد تونل ميزنند و از یک منطقه دیگر 
آب ميآورند درحالي که تجربههای جهاني و 
منطقهای و تحقیقات بسیار زیادی به صورت 
مکتوب وجود دارد که نشان ميدهد در طرح 
های انتقال، آب از هر منطقهای رد شود تقاضای 
آب هم برای کشاورزی و صنعت به وجود 
ميآید.همین االن قبل از اجرای طرح انتقال 
آب زاب به دریاچه ارومیه برخي از نمایندگان از 
شهرستانها خواسته اند حاال که آب را از منطقه 
ما رد ميکنید باید برای زمینهای کشاورزی 
منطقه آب بدهید. در انتقال آب از سرشاخه های 
رودخانه دز از الیگودرز به قمرود اول قرار بود 
آب برای شرب شهر قم انتقال پیدا کند. کم کم 
تخصیص بهصنایع آب بر به پروژه تحمیل شد 
که در مناطق کویری توسعه صنایع آب بر ایجاد 
شود.پس مزیتي برای منطقه نخواهد بود و در 
سیکل معیوب قرار ميگیرید. در سیکل معیوب 
آب بیشتری مصرف ميکنید و باز منطقه خشک 
ميشود، ریزگرد ميآید، رطوبت هوا کاهش 
پیدا ميکند و در نتیجه بارندگي همکاهش 
خواهد یافت خب آبي نیست که بخواهي باغ 
داشته باشي و باغي نیست که صنایع وابسته 
و کارخانه داشته باشي در نتیجه باغ ميشود 
کارخانه تولید زغالميشود! جهرم فارس؛ چوب 
زغال درخت لیمو از تمام باغهای لیموی جهرم 
است که در اثر افت آبهای زیرزمیني خشک 
شده است چند وقت دیگر زغال چوب سیب 
در آذربایجان زیاد خواهد شد و تولیدات هم 
که پایین بیاید ميشود مانند خوزستان که  
برخی یا در حال مهاجرتند یا به فکر مهاجرت.

حیات و ممات دریاچه ارومیه بسته به تصمیم 
در حکمراني کالن دارد که بر مدیریت منابع آب 
هم موثر است اگر همین روند ادامه یابد دریاچه 
ارومیه خشک خواهد شد و ادامه این روند مرگ 
سرزمیني را بدنبال دارد نه امکان توسعه ای 
دیگر! پس نباید مرگ دریاچه ارومیه را پذیرفت.
  نمیمیرد، یعنی در هر حال امکان احیا 

وجود دارد؟
رهایش  اگر  که  داده  نشان  طبعیت 
کني دوباره خودش را بازسازی ميکند و 
اکوسیستم جدید دیگری شکل ميگیرد.

وقتي جاده ميسازیم گاهي یک بخشي از کوه 
را برای استفاده مقطعي برش ميدهیم و بعد 
رهایش ميکنیم چند سال بعد که برگردیم 
ميبینیم کوه خودش را بازسازی کرده، خاک 
ریخته و گیاه ها درآمدند البته رفتار طبیعت 
کند است ولي اگر در تاریخ زمین بگذاریم 
اینها لحظهای بیش نیستندنميشود بگویي 
دریاچه مرد. مرگ دریاچه یعني مرگ خیلي 
از مشاغل و مناطق جمیعت ۲.5 میلیون نفری 
استانهای اطراف دریاچه زندگي ميکنند. 
نباید اجازه داد این اتفاق بیفتد مفهوم ساده ای 
نیست مفهوم مرگ سرزمین است هنوز اتفاق 
نیفتاده و با تغییر راهبردی ميشود احیا کرد. 
نباید پذیرفت.پذیرش همچین چیزی ادامه 
روند خشکسالي در کل کشور است نباید 
اجازه بدهند این روند ادامه پیدا کند. باید 
ساختارها عوض شود هم تفکر حاکم بر مسئله 
آب و هم سازمانها هم مشکل اشتغال در 
کشور.گریزی از احیا نیست مسیر احیا اشتباه 
بوده است! واالن اگر مصرف بي رویه آب را 
رها کنند و یا متعادل مصرف شود دریاچه 

احیا ميشود.
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روی خط آرمان ملی
             88۷6۰۱۷6                                              

وام فرزند آوری
بعد از تولد فرزند دوم، در راستای مصوبات افزایش 
جمعیت کشور درخواست وام ۴۰ میلیونی از بانک دادیم 
باوجود اینکه پرونده تکمیل شده است حدود یک ماه و نیم 
است که اقدامی انجام نداده اند و وامی برای من واریز نشده 
است. از مسئوالن تقاضا داریم که اگر قرار است وامی برای 

من و امثال من واریز شود هر چه سریع تر اقدام کنند. 
کمیلی از تهران 

کارت واکسن دیجیتال
سامانه صدور کارت واکسن دیجیتال با مشکل مواجه 
است و کد تایید ارسال نمی کند برای سفر به این کارت نیاز 
داریم لطفا سری به این سامانه بزنید تا مشکالت ما حل شود 

و بتوانیم کارت واکسن را دریافت کنیم. 
یک شهروند از اهواز

بازبینی اطالعات خانوار
درمورد یارانه و بازبینی اطالعات خانوار بازنگری شود. 
برخی ازمردم که فرزند یارانه بگیر و متاهل یا مجرد و درآمد 
مستقل دارد و تفکیک وی نیز میسر نشده یا فردی خودرویی 
را به فروش رسانده که درسامانه رفاه حذف نشده است و 
اینکه صددرصد وام های دریافتی خانوار که در دهک بندی و 
گردش مالی جزو سرپرست خانوار قرار گرفته است باید در 
سامانه ثبت شود تا بدانند که چقدر از حقوق دریافتی یارانه 

بگیر قسط های وام داده می شود. 
کاظمی از تهران 

محدودیت دارویی
محدودیت هایی برای دریافت دارو از طریق بیمه تامین 
اجتماعی جدیدا اعمال شده است که جای تعجب است مثال 
داروی سینوریتا مخصوص بیماران دیابت که قبال طبق 
نسخه پزشک و برای مصرف دو یا سه ماهه به تعداد ۶۰ تا 
۱۲۹ عدد به بیماران داده می شد با اعمال محدودیت تامین 
اجتماعی به ۳۰ عدد کاهش پیدا کرد. یعنی هر ماه باید به 
دکتر برویم و درخواست دارو کنیم چرا مسئوالن فکری 
اساسی برای این موضوع نمی کنند این کار واقعا برای ما 

هزینه بر است. 
اسدی از تهران 

گــزارش کــوتاه

آرمان ملی - نفیسه مجیدی زاده: »۹۵درصد از آب دریاچه ارومیه خشک شده است«؛ این 
آخرین خبری است که از حال دریاچه بیمار داریم. امیرعباس جعفری، مدیر کل مدیریت 
بحران آذربایجان غربی با اعالم این خبر میگوید:» از دو دهه گذشته، هرسال به طور 
متوسط 40 سانتیمتر از ارتفاع دریاچه ارومیه کاسته شده است.«پرویز کردوانی، پدر 
کویرشناسی ایران سال ۹3 گفت:» دریاچه ارومیه مرده و هرگز احیا نمیشود.« او بنیانگذار 
دانشگاه کشاورزی ارومیه در سال 134۵ بود. کردوانی با اینکه عاشق این دریاچه بود 8 

سال قبل گفت: مخارج احیای دریاچه را بگذارید برای توسعه دیگری در منطقه!  

اعالم زمان آغاز تدریس 
زبان فرانسه در مدارس 

مراکز  و  مدارس  سازمان  رئیس 
غیردولتی وزارت آموزش و پرورش 
درباره زمان آغاز تدریس زبان فرانسه 
در مدارس توضیح داد. محمودزاده 
افزود: آماری که از استان ها و مدارسی که 
عالقه مند هستند اعالم کردیم و لیست 
آن را به سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی داده ایم، انشاا... دنبال آن هستیم 
که برنامه ها و کتاب درسی برای این اتفاق 
هر چه سریع تر به مدارس اعالم شود. 
احساس ما این است که به امید خدا و 
با توجه به قولی که داده ایم از مهر امسال 
این اتفاق عملی شود. او درباره تاثیر 
معدل در کنکور ۱۴۰۲ دانش آموزان 
بر  قرار  قانون  این  با تصویب  گفت: 
این نیست که هر مدرسه با نظر خود 
امتحانات را برگزار کند و اگر این باشد که 
بسیار اتفاق بدی خواهد افتاد. مدارس در 
نمرات تاثیرگذار نیستند و حتی مدارس 
برگزارکننده آزمون ها نخواهند بود و 
تمامی این موضوعات فکر خواهد شد و 

برای آن برنامه ریزی خواهد شد. 

 جاده هراز تا چهارشنبه 
مسدود است

ایرنا: رئیس پلیس راه مازندران از مسدود 
شدن جاده هراز از دیروز شنبه اول تا روز 
سه شنبه چهارم مردادماه جاری خبرداد. 
سرهنگ یدا... جهان تاب گفت: جاده هراز به 
علت انجام عملیات کارگاه جاده ای مهم در 
محدوده بلبل خان، به مدت چهار روز و به 
صورت ۲۴ ساعته بر روی خودروهای عبوری 
بسته است. وی افزود که تردد خودروها در 
این مدت از محورهای جایگزین چالوس و 

فیروزکوه امکان پذیر است. 

 جزئیات آخرین مصوبات 
ستاد ملی کرونا

آرمان ملی: سخنگوی ستاد ملی کرونا 
درباره آخرین جزئیات و مصوبات جلسه 
ستاد ملی کرونا اعالم کرد: »نکاتی از آخرین 
جلسه ستاد ملی کرونا در تاریخ اول مردادماه 
۱۴۰۱« عباس شیراوژن در پیامی توییتری 
نوشت: »۱. همچون بیشتر نقاط دنیا، شاهد 
  BA 5 روند افزایشی ابتال به کرونا با زیرسویه
هستیم که ما مسئوالن و عموم مردم باید 
مراقب باشیم با عادی انگاری ها، این روند 
شتاب بیشتری نگیرد. ۲. تاکید بر استفاده 
الزامی از  ماسک در هواپیماها، قطار و مترو، 
اتوبوس ها و همچنین در اماکن زیارتی و 
هیات های مذهبی. ۳. فعال تر شدن طرح 
شهید سلیمانی با همکاری بسیج مستضعفین 
که به غربالگری و  پیشگیری توجه خاص دارد. 
۴. مردم عزیز نسبت به تزریق نوبت  یادآور 
واکسن پس از ۶ ماه از نوبت های قبلی اقدام 
نمایند. 5. مراکز تزریق  واکسن باید فعال تر 
شوند.  مراقبت های بهداشتی مرزی هم باید 

با جدیت بیشتر دنبال شود.«

افزایش درگیری شهرها با کرونا
هیات  عضو  و  اپیدمیولوژیست  یک   
علمی انستیتو پاستور ایران با اشاره به 
تغییر رنگ بندی های کرونایی در استان ها 
و شهرهای مختلف کشور گفت: متأسفانه 
پس از چند ماه، رنگ بندی های قرمز مجددا 
به کشور بازگشته است. احسان مصطفوی 
افزود: طبق بررسی های انستیتو پاستور 
ایران، زیرگونه BA ۲ تا خرداد ماه زیرگونه 
 BA 5 غالب بود، اما از اوایل تیرماه زیرگونه
زیرگونه غالب شده که مهم ترین خصوصیت 
آن سرایت پذیری باال و تظاهرات بالینی نسبتا 
خفیف تر و متفاوت از قبل است. درگیری 
ریوی در BA 5 کمتر است و عالئم آن بیشتر 
به صورت گلودرد، آبریزش بینی، بدن درد و 

اختالالت گوارشی نمود پیدا می کند. 

 خشک شدن درختان 
در خیابان ولیعصر

ایسنا: عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
شورای شهر تهران به خشک شدن تعدادی 
از درختان خیابان ولیعصر)عج( که فیلم آن 
در فضای مجازی منتشر شده واکنش نشان 
داد. ناصر امانی افزود: در مورد خشکاندن 
درختان چنار توسط یک ملک نوساز در خیابان 
ولیعصر تقاطع محمودیه باید بگویم که براساس 
گزارشی که از شهرداری منطقه دریافت کردیم 
تعداد ۱۰ اصله درخت در سال های گذشته و 
در حین عملیات ساختمانی خشک شده است. 
بررسی ها نشان داده که کمیسیون ماده ۷ در 
حال صدور رأی جریمه با باالترین ضریب 
است، ضمن این که ملک مذکور فاقد پروانه 
بوده و تا تعیین تکلیف درختان خشک شده و 
پرداخت جرائم مربوطه هیچ گونه پایان کاری 

برای آن صادر نخواهد شد. 

 ادامه آواربرداری
 معدن ریزش کرده

ایسنا: مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
عملیات  روز  سومین  از  کرمان  استان 
امدادرسانی حادثه ریزش معدن کروم چیل آباد 
در ارزوئیه خبر داد. رضا فالح با اشاره به شرایط 
جوی ناپایدار، بارندگی های شدید فصلی، 
گرمای طاقت فرسای ۴۷ درجه سانتیگراد 
افزود: ریزش های مکرر دیواره های معدن 
متأسفانه عملیات جست وجو را دشوار کرده 
است. وی با بیان اینکه نیروهای امدادی 
همچنان با استفاده از امکانات تخصصی در 
جست وجوی دومین جسد محبوس شده 
هستند، تصریح کرد: در عملیات امروز ۴ تیم 
امدادی شامل تیم های جست وجو در آوار، 
آنست و واکنش سریع در منطقه حضور دارند. 

انتشار نسخه الکترونیکی 
کتاب های درسی 

 )PDF آرمان ملی: فایل الکترونیکی )
کتاب های درسی سال تحصیلی -۱۴۰۲ 
۱۴۰۱ در پایگاه کتاب های درسی سازمان 
منتشر  آموزشی  برنامه ریزی  و  پژوهش 
شد و در اختیار عالقه مندان قرار گرفت. 
دانش آموزان، معلمان، دبیران، کارشناسان 
 )PDF( و والدین می توانند فایل الکترونیکی
کتاب های درسی سال تحصیلی -۱۴۰۲ 
۱۴۰۱ را از پایگاه کتاب های درسی به نشانی 
CHAP. SCH. IR به صورت رایگان دریافت 

و استفاده نمایند. 

...برای احیا، رهایش کنید
    نباید مرگ دریاچه ارومیه را پذیرفت    گریزی از احیا نیست، مسیر احیا اشتباه بوده است

»گشت بارداری«
وجود ندارد

از  بهداشت  وزارت  سخنگوی   
راه اندازی سامانه ملی »باروری سالم« 
خدمات  هوشمندسازی  باهدف 
بهداشتی-  درمانی حوزه سالمت 
مادران باردار و درمان ناباروری خبرداد 
گشت  عنوان  تحت  چیزی  وگفت: 
بارداری درمراکز بهداشتی ودرمانی 
وجود ندارد وکلیه خدمات ازطریق 
سامانه یکپارچه باروری سالم ارائه 
اشاره  با  می شود. پدرام پاک آیین 
به اجرای ماده 5۴ قانون حمایت از 
خانواده و جوانی جمعیت توسط وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
افزود: این وزارتخانه برای حمایت از 
سالمت مادر باردار، ارتقای مراقبت های 
بهداشتی در دوران بارداری، زایمان 
خدمات  هوشمندسازی  و  ایمن 
بهداشتی درمانی حوزه سالمت مادران 
اقدام به راه اندازی سامانه ای ملی و 
یکپارچه کرده است. در این سامانه، 
اطالعات مادران باردار و همین طور 
افراد نابارور و خدماتی که مراکز 
بهداشتی، درمانی، آزمایشگاه ها، مراکز 
درمان ناباروری و مراکز تصویربرداری 
در بخش دولتی و خصوصی به اشخاص 
ارائه می کنند، ثبت و ارزیابی می شود. 

 راه اندازی مرکز  حمیدرضاخدابخشی ،فعال محیط زیست:
آسیب دیدگان اجتماعی 

شهردار تهران از در دستورکار قرار 
گرفتن ساخت یک مجموعه ای ۳ هزار 
تختخوابی برای آسیب دیدگان اجتماعی 
در شرق تهران خبر داد. علیرضا زاکانی 
بیان کرد: مدیریت شهری، خدمت را از 
محروم ترین افراد شهر آغاز کرده است. 
مجموعه های مختلف درخصوص خدمت 
رسانی افزایش ظرفیت داده اند تا در شهر 
تهران و سپس استان تهران ظرفیت 
ویژه ای ایجاد شود. درحال حاضر ۲ هزار 
تخت به مجموعه هزار تختی اضافه شده 
است که درمجموع برابر با ۳ هزار تخت 
می شود، همچنین اقدام دیگری در 
دستورکار قرار گرفته تا در شرق تهران 
مجموعه ای ۳ هزار تخت خوابی مهیا 
شود. این اقدامات گوشه ای از خدماتی  
۱۴ دستگاه درحال انجام  است که 
آن هستند. درحال حاضر گام بسیار 
بلندی توسط این ۱۴دستگاه برداشته 
شده است، هفت ماه از تشکیل قرارگاه 
اجتماعی می گذرد و امیدوارم که در شش 
ماه دوم عمر قرارگاه، این پرونده بسته 
شود و با مشارکت شهروندان زمینه رشد 

و تعالی این افراد فراهم شود. 

کــوتـاه



از  هرمزگان  استان  فتا  پلیس  رئیس   
شناسایی و دستگیری عامل کالهبرداری 
درج آگهی جعلی  اجاره منزل مسکونی در 
سایت واسط فروشگاهی  خبر داد. سرهنگ 
احسان بهمنی، گفت: در پی  شکایت فردی 
مبنی بر مشاهده آگهی اجاره منزل مسکونی 

در  یکی از سایت های واسط فروشگاهی که 
منجر به کالهبرداری شده بود، موضوع در 
دستور کار کارشناسان  پلیس فتا قرار گرفت. 
وی ادامه داد: پس از اخذ اظهارات شاکی 
در بررسی های اولیه مشخص شد شاکی با 
مشاهده آگهی اجاره منزل مسکونی اقدام 

به برقراری ارتباط با فرد درج کننده آگهی 
از طریق شبکه اجتماعی تلگرام نموده که 
پس از توافق با وی اقدام به واریز بیعانه به 
مبلغ ۳5۰ میلیون ریال به حساب شاکی 
 نموده است و بعداز آن این متهم سایبری دیگر 
پاسخگوی وی نبوده است. این مقام مسئول 

بیان داشت: کارشناسان پلیس فتا با انجام 
اقدامات فنی و پلیسی و بررسی مستندات 
جمع آوری شده متهم را مورد شناسایی قرار 
دادند و طی هماهنگی با مرجع قضائی، وی 
را دستگیر و پس از بازجویی های فنی متهم 
اقرار نمود که خودش در این ملک مستاجر 
است. سرهنگ بهمنی گفت: شهروندان فریب 
را  فضای مجازی  وسوسه انگیز  آگهی های 
نخورده و با توجه به فعالیت کالهبرداران در 
سایت های آگهی محور قبل از رویت کاالی 
سفارشی یا بازدید از منزل مسکونی مطابق 
با مندرجات آگهی به هیچ عنوان اقدام به 
واریز بیعانه نکنند. رئیس پلیس فتا استان 
هرمزگان به کاربران فضای مجازی توصیه 
نمود: شهروندان عزیز در صورت بروز هرگونه 
مشکل و مواجهه با جرائم رایانه ای می توانند 
با مراجعه حضوری به پلیس فتا از راهنمایی 
مستقیم کارشناسان و یا با مراجعه به سایت 
www.cyberpolice. پلیس فتا به آدرس

ir و ثبت درخواست در قسمت درخواست های 
مردمی و یا با شماره گیری ۰۹۶۳۸۰ مرکز 
امـداد و فوریت های سایبـری به جهت استفاده 
از مشاوره ها و راهنمایی های کارشناسان این 
پلیس در جهت رفع مشکالت احتمالی خود 

اقدام نمایند.

سال پنجم10حــوادث
a شماره   1329 r m a n m e l i . i r

یکشنبه 
1401 .05 .02
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خبـــــــر

کالهبرداری با انتشار آگهی جعلی اجاره منزل کوتـــــاه

سرکالنتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت 
از دستگیری سارق حرفه ای دوچرخه و 
کشف دوچرخه سرقتی خبر داد. سرهنگ 
محمد جلینی گفت: ماموران کالنتری ۱5۷ 
مسعودیه در حال گشتزنی در محله مسعودیه 
به یکی از سارقان سابقه دار که در حال تردد 
با یکدستگاه دوچرخه حرفه ای بوده مشکوک 
می شوند. وی با بیان اینکه ماموران جهت 

بررسی بیشتر به متهم مراجعه کرده که متهم 
با مشاهده ماموران دوچرخه را رها کرده و 
متواری می شود، افزود: ماموران سریعا وارد 
عمل شده و در یک تعقیب و گریز متهم را 
دستگیر و  در بررسی اولیه از متهم آالت 
و ادوات سرقت اعم از چند نمونه کلید و 
آچار دست ساز کشف شد. سرکالنتر ششم 
پلیس پیشگیری ادامه داد: متهم ۴۷ ساله در 

تحقیقات اولیه به جرم خود و سرقت دوچرخه 
از شمال تهران معترف کرد. این مقام انتظامی 
به شناسایی مالباخته اشاره کرد و  ادامه داد: 
کارشناسان ارزش ریالی دوچرخه به سرقت 
رفته را ۴ میلیارد ریال اعالم کردند. سرهنگ 
جلینی در پایان خاطرنشان کرد: تحقیقات 
پلیسی برای کشف سایر جرائم احتمالی 

متهم ادامه دارد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ نسبت به کالهبرداری از 
شهروندان در پوشش فروش فوری یا خارج از نوبت خودرو 
هشدار داد. سرهنگ داود معظمی گودرزی با اشاره به انتشار 
اخباری در خصوص تصمیم جدید وزارت صمت درباره 
فعالیت سامانه یکپارچه فروش خودرو و تصمیم به حذف 
قرعه کشی برای فروش برخی از محصوالت شرکت های 
خودروسازی گفت: اخیرا در مواردی مشاهده شده که افراد 
سودجو و فرصت طلب فضای مجازی که از هربهانه ای برای 
سوءاستفاده و کالهبرداری از مردم اقدام می کنند، تحرکاتی 
را در این زمینه انجام داده اند که گزارش های آن به پلیس فتا 
واصل و به سرعت نیز با آن برخورد شده است اما الزم است 
شهروندان نیز نسبت به این اقدامات هوشیار باشند. وی با 
بیان اینکه مجرمان سایبری در این روش ادعا های مختلفی 
را مطرح می کنند که تمامی آنها کذب است، تصریح کرد: از 
جمله این موارد می توان به ادعاهای نظیر ثبت نام کاربران با 

تضمین برنده شدن در قرعه کشی، ثبت نام و دریافت فوری 
خودرو، ثبت نام در سایت بدون قطعی و اختالل و... اشاره کرد. 
رئیس پلیس فتا پایتخت افزود: در تمام این روش ها هدف این 
افراد کالهبرداری و سودجویی است؛ از این رو الزم است اگر 
شهروندان با چنین تبلیغات یا پیام هایی مواجه شدند که به 
آنان چنین وعده هایی داده شده بود توجهی نکنند چرا که 
در نهایت این موارد منجر به تخلیه موجودی حساب بانکی 
یا سوءاستفاده از اطالعات آنان خواهد شد. رئیس پلیس 
فتا پایتخت به تشریخ برخی از شیوه های کالهبرداری این 
افراد اشاره کرد و گفت: ممکن است افراد سودجو با حضور در 
کافی نت ها و یافتن افراد سالمند و نا آشنا به خریدهای آنالین 
اقدام به سوءاستفاده از اطالعات هویتی و کارت بانکی آنان 
کنند در این خصوص الزم است که شهروندان از اعتماد به افراد 
غریبه پرهیز کنند. معظمی گودرزی بیان داشت: همچنین در 
مواردی مشاهده شده که کالهبرداران ادعا می کنند لینک های 

کمکی برای ثبت نام خودرو را در اختیار دارند غافل از اینکه 
این سایت ها صفحات فیشینگ بوده و اطالعات هویتی و کارت 
بانکی شهروندان را به سرقت می برند و در حقیقت افرادی که 
به این سایت ها مراجعه کنند هیچ قراردادی با شرکت های 
خودروسازی ندارند از این رو به شهروندان هشدار می دهیم 
که اوال از بازکردن لینک های این چنینی پرهیز کنند و 
ثانیا حتما آدرس سامانه های خرید و فروش را با آنچه که 
در رسانه های رسمی اعالم شده تطبیق دهند. وی با اشاره 
به شیوه دیگر مجرمان سایبری اظهارکرد: در این شیوه افراد 
اقدام به تبلیغ در فضای مجازی و خصوصا پیام رسان هایی 
مانند تلگرام و واتساپ کرده و زمانی که افراد با آنان تماس 
می گیرند مبلغی را تحت عنوان دستمزد دریافت می کنند 
اما پس از مدتی دیگر به تماس کاربران پاسخی نمی دهند. 
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شهروندان خواست که هرگونه 
اخبار مربوط به خریدوفروش و ثبت نام برای خرید خودرو را در 
رسانه های معتبر کشور و همچنین سایت رسمی شرکت های 
خودروسازی و وزارت صمت جست وجو کنند و از اعتماد به 

افراد غریبه و لینک های ناشناس پرهیز کنند.

    فروش خارج از نوبت خودرو ترفند جدید کالهبرداران

سرقت دوچرخه میلیاردی 

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان 
از شناسایی و دستگیری اعضای باند ۳ نفره 
کالهبرداری توسط ماموران پلیس آگاهی 
شهرستان ابهر خبر داد. سرهنگ  ایرج 
خانی پور بیان داشت: با اعالم گزارش هایی 
از کالهبرداري و برداشت هاي غیرمجاز 
کارت به کارت از تعدادي از شهروندان ابهری، 
بررسي موضوع در دستور کار ماموران پلیس 
آگاهی شهرستان ابهر قرار گرفت. وي افزود: در 
تحقیقات مقدماتي انجام شده از مالباختگان 

مشخص شد که تمامي آنان پیام هایي تحت 
رادیویي،  مسابقه  در  برنده شدن  عنوان 
خوش حسابي به دلیل پرداخت به موقع قبض 
و یا برنده یکي از اپراتورهاي همراه را دریافت 
کرده اند و با وجود توصیه هاي مکرر پلیس 
در خصوص نادیده گرفتن اینگونه پیام ها، 
در تماس تلفني فردي ناشناس که خود را 

مجري یک برنامه رادیویي معرفي مي کرده، 
فرد را به پاي خودپرداز کشانده و از حساب 
بانکي  او به صورت غیرمجاز برداشت می کنند. 
جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان اضافه 
کرد: در مراحل تخصصي پلیس سرنخ هایي 
از اعضاي یک باند کالهبرداري که در یکی از 
استان های همجوار سکونت داشتند به دست 

آمد و با هماهنگي انجام شده با مرجع قضائي، 
برنامه ریزي عملیاتي دستگیري آنان آغاز شد. 
سرهنگ خانی پور با اشاره به دستگیری یک 
نفر از اعضا این باند در شهرستان ابهر و ۲ نفر 
دیگر در زمان ورود به شهرستان خاطرنشان 
کرد: تاکنون اعضاي این باند به ۷۴ فقره 
کالهبرداري به مبلغ ۸ میلیارد ریال اعتراف 
کرده اند که در این خصوص پرونده اي تشکیل 
و به مراجع قضائي ارسال و در حال پیگیري 

است.

کالهبرداري به شيوه کارت به کارت

رئیس پلیس فتا ویژه شرق استان تهران از دستگیری فردی 
که با جعل عنوان پزشک متخصص عمل زیبایی در فضای مجازی 
از شهروندان اخاذی می کرد، خبر داد. سرهنگ دوم حمیدرضا 
سلطان آبادی اظهارداشت: پس از اطالع پلیس مبنی بر فعالیت 
یک کالهبردار حرفه ای در زمینه عمل زیبایی و پروتز با جلب 
اعتماد افراد و اغفال آنها در فضای مجازی، رسیدگی به موضوع 
را در دستور کار خود قرار دادند. این مقام انتظامی ادامه داد: با 
توجه به حساسیت موضوع، تحقیقات گسترده ماموران پلیس 
فتا برای دستگیری این فرد آغاز و طی اقدامات فنی و تخصصی و 

شگردهای خاص پلیسی توانستند مخفیگاه وی را در یکی از 
مناطق شهرستان پاکدشت مورد شناسایی قرار داده و پس از 
هماهنگی با مقام قضائی در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر 
کنند. رئیس پلیس فتا ویژه شرق استان تهران افزود: متهم با 
شماره جعلی نظام پزشکی و ارتباط صمیمانه با طعمه های خود 
و به کارگیری شگردهای خاص و با هدف مالی ضمن سوءاستفاده 
اخالقی از تصاویر برخی از افراد، حدود ۲ میلیارد ریال از یکی از 
مالباختگان اخاذی کرده بود. این مقام مسئول با اشاره به اینکه 
نباید به همه تبلیغات فضای مجازی اعتماد کرد به شهروندان 

هشدار داد: هنگام مراجعه به مراکزدرمانی یا در صورت مواجهه 
با چنین افرادی، حتما ابتدا ضمن بررسی سوابق آنها، از پروانه 
طبابت و یا مجوز فعالیت معتبر صادره از وزارت بهداشت در این 
مراکز مطمئن شوند و از اعتماد بی مورد به آنها خودداری کنند. 
سرهنگ سلطان آبادی خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت بروز 
هرگونه مشکل و مواجهه با جرائم رایانه ای می توانند با مراجعه 
حضوری به پلیس فتا از راهنمایی مستقیم کارشناسان و یا با 
www.cyberpolice. مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس

ir و ثبت درخواست در قسمت درخواست های مردمی و یا با 
شماره گیری ۰۹۶۳۸۰ مرکز امـداد و فوریت های سایبـری به 
جهت استفاده از مشاوره ها و راهنمایی های کارشناسان این 

پلیس در جهت رفع مشکالت احتمالی خود اقدام نمایند.

دستگيری پزشک قالبی خدمات زیبایی 

برادر مالک متروپل آبادان کشته شد
مجید عبدالباقی برادر مالک ساختمان متروپل مورد 
سوءقصد قرار گرفت و در بیمارستان فوت کرد. به گزارش 
مهر، »مجید عبدالباقی« برادر مالک متروپل آبادان ظهر روز 
شنبه در مجتمع مسکونی خود مورد سوءقصد قرار گرفت. وی 
به بیمارستان امام خمینی )ره( آبادان منتقل و به علت شدت 
جراحت وارد در اتاق احیا قرار گرفت و در ساعت ۱۶و۸ دقیقه 
دیروز)شنبه( فوت کرد. تحقیقات برای شناسایی افرادی که 

به سمت مجید عبدالباقی شلیک کرده اند آغاز شده است.

دستگیری یک جاعل حرفه ای 
رئیس پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری یک جاعل حرفه ای 
که خود را نظامی و ذی نفوذ معرفی می کرد، خبر داد. سرهنگ 
کارآگاه علی ولیپور گودرزی اظهارداشت: با رصد های اطالعاتی 
گسترده کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی فعالیت یک 
جاعل حرفه ای که مدعی بود نظامی بوده و در یگان های نظامی 
ذی نفوذ است شناسایی شد. رئیس پلیس آگاهی پایتخت افزود: 
بنابر حساسیت موضوع، کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی 
تحقیقات شبانه روزی آغاز کرده و موفق به شناسایی مخفیگاه 
متهم در غرب تهران شدند. سرهنگ کارآگاه گودرزی تصریح 
کرد: کارآگاهان پس از دریافت این اطالعات مهم با هماهنگی 
قضائی در یک عملیات پیچیده متهم را دستگیر و برای تحقیقات 
به اداره سیزدهم پلیس آگاهی منتقل کردند. این مقام انتظامی 
ادامه داد: کارآگاهان در گام نخست، از مخفیگاه وی دو فقره 
کارت شناسایی جعلی نظامی با درجه سرگردی، یک فقره 
کارت تردد جعلی موتورسیکلت، یک برگ کاغذ گالسه یک نهاد 
نظامی کشف کردند. رئیس پلیس آگاهی پایتخت گفت: متهم 
در تحقیقات ابتدایی به جرم خود مبنی بر جعل عنوان اشخاص 
نظامی با همدستی ۲ نفر از دوستانش اعتراف کرد و اطالعات 

جاعل مدارک را در اختیار کارآگاهان قرار داد. 

عامل آدم ربایی دستگیر شد
رئیس پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری عامل آدم ربایی 
مردفرانسوی در غرب تهران خبر داد و گفت: متهم، دوست 
فرد ربوده شده بوده و برای پول اقدام به آدم ربایی کرده است. 
سرهنگ کارآگاه علی ولی پورگودرزی اظهارداشت: تیرماه 
سالجاری رسیدگی به پرونده آدم ربایی یک تبعه فرانسوی 
در دستور کار کارآگاهان چهارم پلیس آگاهی پایتخت قرار 
گرفت. وی افزود: تحقیقات ابتدایی کارآگاهان مشخص کرد که 
مردفرانسوی در حالی که ارز به همراه داشته پس از خارج شدن 
از خانه خود در غرب تهران توسط یک سرنشین خودروی 
شاسی بلند ربوده شده است. رئیس پلیس آگاهی تهران تصریح 
کرد: بنابرحساسیت موضوع، بررسی های کارآگاهان اداره چهارم 
پلیس آگاهی به صورت ویژه ای کلید خورد و در گام نخست 
دوربین های مداربسته صحنه جرم بازبینی که کارآگاهان با 
مشاهده پالک خودروی مذکور هویت صاحب آن را شناسایی 
کردند. سرهنگ گودرزی گفت: کارآگاهان پس از دریافت این 
اطالعات با هماهنگی مقام قضائی راهی مخفیگاه متهم شده و در 
یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر کردند. وی با بیان اینکه 
فرد ربوده شده در کوتاه ترین زمان ممکن توسط کارآگاهان 
پیدا شد، اعالم کرد: متهم پس از انتقال به اداره آگاهی به جرم 
آدم ربایی به دلیل سرقت ارز و دریافت پول از خانواده  وی اعتراف 
کرد. سرهنگ کارآگاه ولی پورگودرزی تصریح کرد: در تحقیقات 
کارآگاهان مشخص شد، متهم در فرانسه با مردجوان آشنا شده 
و با سوءاستفاده از ناآشنابودن وی به زبان فارسی، برای سرقت 

ارز اقدام به آدم ربایی کرده است. 

کشف ۱۰ فقره سرقت 
رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارق 
حرفه ای و موبایل قاپ محله گاندی خبر داد و گفت: متهم به 
۱۰ فقره سرقت مشابه اعتراف کرد. سرهنگ جلیل موقوفه ای 
بیان داشت: ماموران کالنتری ۱۰۳ گاندی در حال گشت زنی 
به یکدستگاه موتورسیکلت دوترک با پالک مخدوش که در 
حال پرسه زنی شهروندان بود، مشکوک و متهمان را زیرنظر 
گرفتند. وی با بیان اینکه ماموران جهت بررسی بیشتر به 
متهمان مراجعه که متهمان با رویت خودروی پلیس به سرعت 
به صورت خالف جهت از محل متواری  شدند، افزود: مشخصات 
متهمان به واحدهای گشتی اعالم و در یک تعقیب و گریز 
و اجرای طرح مهار موتورسیکلت متوقف و یکی از متهمان 
دستگیر و متهم دیگر متواری شد. در بررسی اولیه دو دستگاه 
تلفن همراه سرقتی از متهم کشف شد. رئیس پلیس پیشگیری 
تهران با اشاره به اینکه در بررسی به عمل آمده مشخص شد دو 
دستگاه تلفن همراه کشف شده را متهمان در روز جاری سرقت 
کرده، گفت: متهم ۲۸ ساله در تحقیقات اولیه به جرم خود 
و سرقت تلفن همراه به روش موبایل قاپی با همدستی متهم 
متواری شده در شمال تهران و ۱۰ فقره سرقت مشابه معترف 

شد که مالباختگان شناسایی شدند.

بیش از ۷۹ کیلو تریاک  کشف شد
فرمانده انتظامی لرستان از انهدام باند سوداگر مرگ و 
کشف بیش از ۷۹ کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک با 
پلیس کرمان خبر داد. سردار یحیی الهی بیان کرد: در تداوم 
طرح های عملیاتی و هدفمند پلیس در مبارزه با موادمخدر، 
ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر لرستان و کرمان در 
تحقیقاتی از انتقال و جاسازی مقادیر قابل توجهی موادمخدر 
توسط یک باند سوداگر مرگ مطلع و برنامه ریزی عملیاتی 
الزم را برای شناسایی و دستگیری آنان آغاز کردند. وی 
افزود: با آغاز تحقیقات تخصصی ۳ نفر اعضای باند موردنظر 
شناسایی و مشخص شد که با ۲ دستگاه پژوپارس در حال 
انتقال محموله موادمخدر از یکی از استان های همجوار هستند. 
فرمانده انتظامی لرستان، اظهارکرد: با اتمام تحقیقات میدانی 
پلیس و پس از کار دقیق هماهنگی های الزم با پلیس کرمان 
برای اجرای عملیات دستگیری قاچاقچیان و کشف محموله 
موادمخدر انجام شد. این مقام انتظامی استان، گفت: سرانجام 
تیمی مشترک از ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر لرستان 
و کرمان پس از هماهنگی با دستگاه قضائی به محل مربوطه 
اعزام و موفق شدند ۲ خودروی موردنظر را شناسایی و توقیف 

و در بازرسی از آنها ۷۹ کیلو و ۴۰۰ گرم تریاک کشف شد. 

انهدام باند توزیع مواد مخدر 
فرمانده انتظامی استان البرز از انهدام 
باند توزیع موادمخدر در شهرستان فردیس 
خبر داد و گفت: در بازرسی از مخفیگاه 
متهمان 55 کیلوگرم هروئین کشف شد. 
سردار عباسعلی محمدیان بیان داشت: 
ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر فردیس 
با انجام اقدامات اطالعاتی از فعالیت گسترده 
یک باند توزیع موادمخدر در سطح استان 
البرز و غرب استان تهران مطلع و بررسی 
موضوع را به صورت ویژه در دستورکار 
خود قرار دادند. وی با اشاره به گسترش 
چتر اطالعاتی ماموران و شناسایی ۳ عضو 
این باند توزیع موادمخدر، افزود: در ادامه 
پس از چندین هفته تالش شبانه روزی، 
مخفیگاه متهمان در سه راه حافظیه شهر 
فردیس شناسایی و در یک عملیات منسجم 
و غافلگیرانه هر ۳ متهم را دستگیر شدند. 
فرمانده انتظامی استان البرز اظهارداشت: 
در بازرسی از مخفیگاه متهمان 55 کیلوگرم 
هروئین و ۷ کیلوگرم سایر ماده های مخدر 
کشف شد. این مقام ارشد انتظامی اضافه 
کرد: در این خصوص ۳ خودرو گرانقیمت 
متهمان نیز توقیف و به توقفگاه منتقل شد. 
سردار محمدیان در پایان با اشاره به تحویل 
متهمان و موادمخدر مکشوفه به مراجع 
قضائی، گفت: تالش پلیس موادمخدر این 
است که با شناسایی سرشاخه های توزیع 
موادمخدر وظیفه خود در این حوزه را انجام 
دهد و از آسیب های اجتماعی ناشی از 

موادمخدر پیشگیری کند.

حادثه رانندگی 4 قربانی گرفت
انتظامی  راه فرماندهی  رئیس پلیس 
استان گلستان از کشته شدن ۴ نفر در حادثه 
رانندگی در محور بندرترکمن به آق قال 
خبرداد. سرهنگ  علی عبدی اظهارداشت: 
به دنبال اعالم مرکز فوریت های پلیسی 
۱۱۰ مبنی بر تصادف شدید در محور 
بندرترکمن به آق قال بالفاصله ماموران برای 
بررسی صحنه تصادف به محل اعزام شدند. 
وی افزود: با حضور پلیس مشخص شد 
یکدستگاه سمند با یکدستگاه پراید تصادف 
کرده که متاسفانه در این حادثه ۴ نفر جان 
باختند. رئیس پلیس راه استان گلستان 
ادامه داد: برابر اعالم کارشناسان، علت این 
حادثه دلخراش عدم توانایی راننده سمند در 

کنترل وسیله نقلیه اعالم شده است.

فوت 2 راکب موتورسیکلت
رئیس پلیس راهنمایي و رانندگي استان 
اصفهان از واژگونی ۲ دستگاه موتورسیکلت 
و فوت راکبان آنها به دلیل عدم استفاده از 
کاله ایمنی خبر داد. سرهنگ محمدرضا 
محمدی بیان داشت: با اعالم خبری به مرکز 
فوریت هاي پلیسي ۱۱۰ مبنی بر واژگونی 
یکدستگاه موتورسیکلت در بلوار امیرآباد 
شهرستان نجف آباد، بررسی این موضوع در 
دستور کار ماموران پلیس راهور استان قرار 
گرفت. وی افزود: با حضور ماموران در صحنه 
حادثه، واژگونی یکدستگاه موتورسیکلت 
و فوت راکب ۲۰ ساله آن تایید شد، این 
در حالی بوده که علت حادثه از سوی 
کارشناسان عدم تخطی از سرعت مطمئنه و 

نداشتن کاله ایمنی تعیین شده است.

سارق حرفه ای به دام افتاد
رئیس پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری 
سارق حرفه ای در یک تعقیب و گریز طوالنی 
توسط کارآگاهان اداره نهم پلیس آگاهی خبر 
داد و گفت: تحقیقات ابتدایی در خصوص 
دستگیری دیگر متهمان پرونده ادامه دارد. 
سرهنگ علی ولی پورگودرزی اظهارکرد: 
کارآگاهان گشت پلیس آگاهی در خیابان ۱۷ 
شهریور در حال گشت زنی بودند که به یک 
خودرو پراید با سه سرنشین مشکوک شدند و 
تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند. رئیس پلیس 
آگاهی تهران بزرگ گفت: کارآگاهان در گام 
نخست رصدهای اطالعاتی را کلید زدند و با 
استعالم پالک خودرو متوجه شدند وسیله 
نقلیه مذکور سرقتی است و سرنشینان آن 
سابقه سرقت دارند. این مقام انتظامی تصریح 
کرد: متهمان پس از مشاهده گشت انتظامی 
بالفاصله با سرعت زیاد متواری شدند و 
کارآگاهان درپی همین موضوع تعقیب و 
گریز را در خیابان ۱۷ شهریور آغاز کردند. 
وی افزود: کارآگاهان پس از تعقیب و گریز 
چند کیلومتری با رعایت قانون به کارگیری 
سالح در ابتدا اقدام به تیراندازی هوایی 
کردند و سپس الستیک خودرو سارقان را 
هدف دقیقه شلیک گلوله قرار دادند که در 
ادامه موفق به توقف خودرو سارقان شدند. 
سرهنگ گودرزی بیان کرد: کارآگاهان اداره 
نهم پس از توقف خودرو در یک عملیات 
غافلگیرانه راننده وسیله نقلیه را دستگیر 
اما ۲ متهم دیگر با سوءاستفاده از ازدحام 
جمعیت از محل متواری شدند. رئیس پلیس 
آگاهی پایتخت افزود: متهم پس از انتقال 
به پلیس آگاهی به جرم سرقت محتویات 
داخل خودرو با همدستی دو متهم متواری 
اعتراف کرد و در تحقیقات ابتدایی از خودرو 
مسروقه کارت بانکی، گواهینامه خودرو، 
کارت سوخت، یک دسته چک، یکدستگاه 

تبلت و یکدستگاه تلفن همراه کشف شد.

رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی از شناسایی و 
دستگیری عامل تبلیغ و فروش گواهینامه جعلی در فضای 
سایبری خبر داد. سرهنگ جواد جهانشیری اظهارداشت: یکی 
از شهروندان با ارائه مرجوعه قضائی به این پلیس مراجعه و 
اعالم نمود از طریق شبکه اجتماعي اینستاگرام اقدام به خرید 
دو فقره گواهینامه رانندگی به ارزش ۱۲۰ میلیون ریال نموده 
و پس از ثبت نام و واریز وجه متوجه عدم پاسخگویی صفحه 
مربوطه در شبکه اجتماعی موصوف می شود. رئیس پلیس فتا 
خراسان رضوی بیان داشت: با توجه به شکایت صورت گرفته 
موضوع در دستور کار کارآگاهان و کارشناسان این پلیس قرار 
گرفت که با بررسی های تخصصی و اطالعاتی صورت گرفته 
هویت مدیر پیج و کارت بانکی احراز و بعداز ردگیری های دقیق 
مکان اختفای وی در استان کشف که با هماهنگی مقام قضائی 
دستگیر و به مکان پلیس فتا منتقل شد. این مقام انتظامی 

اظهارکرد: متهم پس از روبه روشدن با مستندات فنی جرم، با 
ندامت از بزه ارتکابی خود، ابراز پشیمانی کرد و در نهایت به همراه 
پرونده خود تحویل مراجع قضائی شد. سرهنگ جهانشیری 
در ادامه افزود: با توجه به نبود مرز جغرافیایی در فضای سایبر 
کالهبرداران با مناسب دیدن فضای سایبری جهت پنهان نمودن 
هویت اصلی خود، با ترفند های مختلفی به مقاصد کالهبردارانه 
خود دست می یابند یکی از آن ترفند ها فروش مدارک مورد 
نیاز شهروندان اعم از گواهینامه های موتوری و خودرویی و 
تحصیلی و شناسنامه است. وی به تمام کاربران فضای سایبری 
توصیه کرد: به منظور پیشگیری از هرگونه آسیبی قبل از اقدام 
به پرداخت یا ثبت نام در اینگونه سایت ها یا صفحات موجود در 
فضای سایبری عناوینی که خالف قانون بوده را جرم تلقی نمایند 
و یقین بدانند موارد خالف قانون، پیگرد قانونی به همراه خواهد 
داشت و با مجرم مطابق قانون برخورد خواهد شد و افرادی که 

دنبال مدارک جعلی هستند نیز در نظر داشته باشند که شریک 
جرم بوده و هنگام ثبت و یا استعالم مدارک اعم از هویتی و 
تحصیلی خریداری شده با مشکل مواجه خواهند شد. شایان ذکر 
است شهروندان و کاربران فضای سایبری جهت کسب اطالعات 
بیشتر در حوزه فضای مجازی می توانند با پایگاه اینترنتی 
www.cyberpolice.ir  و با شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ مرکز 
فوریت های پلیس فتا به صورت شبانه روزی ارتباط برقرار کنند.

کالهبرداری سایبری با فروش مدارک هویتی
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شهرام محمودی
 کارشناس والیبال   

گفـــت و گـــو 

 چرا سرمربی تیم ملی بسکتبال  
به ایران نیامد؟

ایسنا: سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران 
پس از حذف تیم ملی از مسابقات کاپ آسیا، 
همراه بازیکنان به ایران برنگشت. پس از اتمام 
کار تیم ملی بسکتبال ایران در رقابت های 
کاپ آسیا ۲۰۲۲ اندونزی که با حذف در 
مرحله یک چهارم نهایی و شکست مقابل اردن 
همراه شد، سعید ارمغانی سرمربی تیم ملی با 
ملی پوشان به ایران نیامد و از اندونزی مستقیما 
راهی مجارستان، محل زندگی خود شد. او در 
حال حاضر برای مرخصی و رسیدگی به برخی 
مسائل شخصی عازم مجارستان شده است و 
به نظر می رسد که حدودا ۱۰ روزی را در این 
کشور ماندگار باشد. فعال زمان بازگشت ارمغانی 
به ایران نیز به صورت دقیق مشخص نیست. با 
بازگشت ارمغانی به ایران، تیم ملی بسکتبال 
تمرینات خود را برای حضور در پنجره چهارم 

انتخابی جام جهانی ۲۰۲۳ آغاز خواهد کرد. 

محمود کلهر پیشکسوت فوتبال کشورمان 
در خصوص وضعیت پرسپولیس،  تیم ملی و 
البته انتخابات فدراسیون فوتبال صحبت کرد. 
وی اعتقاد دارد یکسری نفرات که متخصص 
هستند و می توانند به فوتبال ایران کمک کنند، 

به راحتی ردصالحیت می شوند.  
 درباره وضعیت کنونی پرسپولیس چه 

نظری دارید؟
 پرسپولیس تمریناتش را با یکسری از 
بازیکنان جدید آغاز کرده و طبیعی است که 
در ابتدای کار ناهماهنگی وجود داشته باشد، 
برهمین اساس نمی شود نظر دقیقی داد. در 
دیدار تدارکاتی با نساجی که سه گل خورد، 
به خاطر همین ناهماهنگی ها بود، اما باید نقاط 

ضعف در تمام خطوط خود را برطرف کند. 
تدارکاتی  اردوی  خصوص  در   

پرسپولیس در ترکیه نظرتان چیست؟
 به طور حتم اردوی تدارکاتی ترکیه می تواند 
به پرسپولیس کمک کند تا نفرات خوبی که 
جذب کرده است در طول برپایی این اردو با 

یکدیگر هماهنگ شوند. 
را  فوتبال  تیم ملی  اخیر   وضعیت 

چگونه ارزیابی می کنید؟
 اگر سرمربیگری تیم ملی اقتدار الزم داشته 
باشد و از سوی کمیته فنی، کارشناسان و 
مردم حمایت شود هیچگاه شاهد دودستگی 
در بین بازیکنان نخواهیم بود. تیم ملی باید 
هرچه سریعتر شرایطی را پیدا کند که خود را 
برای حضور جام جهانی مهیا کند. باید قدرت، 
زمان و فرصت کار به اسکوچیچ بدهیم تا بتواند 
برنامه خودش را در تیم پیاده کند. مشکالتی 
که به وجود آمده است حاصل این است که 
سرمربی تکلیفش را نمی داند. اگر اسکوچیچ  
ماندنی است باید هرچه زودتر کارش را شروع 
کند تا بیشتر از این، زمان را از دست ندهیم. 
نفراتی در کمیته فنی حضور دارند که خودشان 
فوتبالی هستند، سرمربی و مربی بودند. باید به 
اعضای این کمیته اقتدار داده شود تا بتوانند 
تصمیمات درست خودشان را انجام بدهند. 
در فرصت دوم فیفادی باید با تیم های مقتدر 
اروپایی و آمریکای جنوبی که سبک بازی شان 
شبیه آمریکا و ولز است، بازی کنیم تا با آمادگی 
بسیار زیاد برابر این تیم ها قرار بگیریم. به نظر 
من تیم ملی می تواند با یک برنامه منسجم و 

مستحکم مقابل این دو تیم برنده باشد. 
 درباره برگزاری انتخابات فدراسیون 

فوتبال چه نظری دارید؟
 همه می دانند که مشکالتی در فوتبال ما 
وجود دارد و کماکان پابرجاست. در کنار این 
مشکالت نیز افرادی که در گذشته نتایج الزم 
در مدیریت فدراسیون فوتبال نگرفتند، بازهم 
برای ریاست فدراسیون کاندیدا می شوند، 
ولی یکسری نفرات که متخصص هستند و 
می توانند به فوتبال ایران کمک کنند، به راحتی 

ردصالحیت می شوند.  

خارج ازمستطیل سبز

محمود کلهر: 
 متخصصان مدیریت 
فوتبال ردصالحیت 

می شوند! 

خبــــــر
  مربی برزیلی 

به پرسپولیس می آید
باشگاه پرسپولیس با یک مربی برزیلی 
برای دستیاری یحیی گل محمدی به توافق 
رسیده است. پس از جدایی حمید مطهری از 
پرسپولیس، یحیی گل محمدی از این باشگاه 
خواست تا یک مربی جدید به کادرفنی سرخ ها 
اضافه شود که به عنوان دستیار اول فعالیت کند. 
در همین زمینه پرسپولیسی ها با گزینه های 
ایرانی و خارجی مختلفی مذاکره کردند که 
در نهایت با اوسمار ویرا، مربی برزیلی به توافق 
رسیدند. این مربی ۴۷ ساله از سال ۲۰۲۰ تا 
۲۰۲۱ در باشگاه اینترناسیونال برزیل مدتی 
به عنوان دستیار و مدتی هم به عنوان سرمربی 
موقت فعالیت کرده است. او پیش از این در 
تیم های جوانان اینترناسیونال و فلومیننزه 
کار کرده است. او که از سال ۲۰۱۰ کارش را 
شروع کرده، در تیم های کورنتیانس و گوآرانی 
به عنوان دستیار و سرمربی کار کرده است. این 
مربی برزیلی قرار است به زودی به ایران بیاید تا 

کارش را رسما آغاز کند. 

شکایت نامزدهای ریاست فدراسیون فوتبال 

اختالف در کمیته انتخابات 

آرمان ملی: در حالی به انتخابات فدراسیون فوتبال نزدیک 
می شویم که ۲ نامزد ریاست این فدراسیون به عملکرد اعضای 
کمیته بدوی انتخابات اعتراض و حتی درخواست کنارگذاشتن 

آنان را دارند. 
 حمایت از تاج 

بعداز ثبت نام »مهدی تاج« اینطور گفته شد که چون وی 
پیش تر سه دوره برای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون 
فوتبال و اعضای هیات رئیسه ثبت نام کرده بود طبق اساسنامه 
این بار ثبت نام او مورد تایید قرار نخواهد گرفت. علی فالحتی، 
رئیس کمیته بدوی انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال در این باره 
می گوید: به جز بند سه ماده ۳۳ بند یک ماده ۳۹ هم داریم. ماده 
۸۸ و آخرین ماده اساسنامه اجرایش را از تاریخ تصویب قرار داده 
است. برخی دوستان می گویند این موضوع شامل حال اساسنامه 
قبلی هم می شود اما قانون داریم. اساسنامه و مقررات انتخاباتی 
باید تابع قوانین مادر مثل قانون مدنی باشند و خود قانون اساسی 
و همه قوانین دیگر ما نیز باید تابع قانون اساسی باشند. در ماده ۴ 
قانون مدنی آمده اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به ما 
قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت 
به این موضوع اتخاذ شده باشد که اینجا نشده است. به همین دلیل 
این بحث تمام شده و بدیهی است برای افرادی که سه دوره عضو 

هیات رئیسه بوده اند، هیچ منع قانونی وجود ندارد. 
 اختالفات 

اختالفات در کمیته بدوی انتخابات فدراسیون فوتبال در 
خصوص تایید یا عدم تایید مهدی تاج باال و میان ۲ عضو موثر 
کمیته شکل گرفته است. حمایت علی فالحتی از مهدی تاج 
مورد اعتراض ۲ نامزد ریاست فدراسیون فوتبال هم قرار گرفت و 
علیرضا اسدی و امیررضا واعظ  آشتیانی با ارسال نامه ای به میرشاد 

ماجدی و حسن کامرانی فر به این موضوع معترض شدند. روز 
جمعه جلسه کمیته بدوی برگزار شد که بخشی از اختالفات در 
این جلسه، مصاحبه علی فالحتی به سود مهدی تاج بود. در این 
جلسه، حبیب ا... حبیبی، عضو حقوقدان کمیته بدوی با اشاره به 
اساسنامه و نظرات حقوقی بر عدم تأیید مهدی تاج تاکید کرد. 
طبق شنیده ها حبیبی نسبت به مصاحبه فالحتی نیز معترض 
بوده و در جمعی اعالم کرده این مصاحبه، منطق تصمیم گیری و 
بنیاد کمیته بدوی را متزلزل کرده است. حبیبی به سوابق و تجربه 
ورزشی تاج اشاره اما تاکید کرده عالوه  بر منع قانونی برای حضور 
او در انتخابات با توجه به بند ۳ ماده ۳۳ اساسنامه، منافع ملی و 
مصالح ورزشی کشور نیز حکم می کند تاج در انتخابات حاضر 
نباشد و کسانی که قصد خدمت به ورزش ایران را دارند نباید برای 
آمدن مهدی تاج اصرار کنند و با نگاهی کوتاه به گذشته همه چیز 

روشن است و نیاز به استدالل نیست. 
 کناره گیری فالحتی 

امیررضا واعظ آشتیانی که به عنوان یکی از نامزدهای ریاست 
فدراسیون فوتبال در انتخابات هشتم شهریور ثبت نام کرده است، 
با ارسال نامه ای به سه رکن فدراسیون فوتبال درخواست کرد که 
رئیس کمیته بدوی انتخابات فدراسیون فوتبال باید کناره گیری 
کند. در بخشی از این نامه آمده است: به اطالع می رساند جناب آقای 
فالحتی رئیس محترم کمیته بدوی انتخاباتی فدراسیون فوتبال در 
روز دوشنبه مورخ ۲۷ تیرماه ۱۴۰۱ در مصاحبه تلویزیونی در برنامه 
فوتبال برتر، پیش از صدور رأی کمیته اظهاراتی را به طور مشخص 
درباره صالحیت یکی از نامزدهای انتخاباتی مطرح نموده اند که 
ایشان را در وضعیت نقض بی طرفی، ایجاد شائبه تعارض منافع و 
عدول صریح از اصول بنیادین دادرسی منصفانه قرار می دهد. لذا 
بدینوسیله درخواست خود را مبنی بر لزوم کناره گیری نامبرده 

از عضویت در کمیته بدوی انتخاباتی جهت رعایت سالمت 
فرآیند انتخابات اعالم می دارم. بدیهی است براساس قواعد مسلم 
حقوقی، هیچ مقام و مرجع رسیدگی قضاوتی، انضباطی و اداری 
از جمله اعضای کمیته های بدوی و استیناف انتخاباتی و اعضای 
ارکان قضائی فدراسیون فوتبال مجاز نیستند درباره موضوعات و 
پرونده هایی که تحت صالحیت آنها در جریان رسیدگی است، 
پیش از صدور رأی اظهارنظر کنند. فلذا با استناد به بند ۱۰ ماده ۲۰ 
اساسنامه فدراسیون فوتبال و همچنین ماده ۲ مقررات انتخاباتی که 
ناظر بر تکلیف رعایت پرهیز از شرایط تعارض منافع در طول فرآیند 
انتخابات نسبت به هر یک از اعضای کمیته انتخاباتی نیز است، 
آقای فالحتی فاقد صالحیت الزم جهت حضور در این دوره کمیته 
انتخاباتی فدراسیون فوتبال است و الزم است نسبت به حضور عضو 
جایگزین ایشان اقدام شود. اشکال فاحش عملکرد رئیس محترم 
کمیته انتخاباتی تا جایی است که به عنوان یکی از بدیهی ترین 
شرایط قضاوت، هرگونه مشاوره و اظهارنظر قبلی در مورد پرونده، از 
اسباب جرح داور، عدم صالحیت قاضی و موارد مشمول رد دادرس 
به شمار می رود و این مهم برای نمونه در بند د ماده ۹۱ قانون آیین 
دادرسی مدنی و بند ت ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری به 
صراحت آمده است. همچنین بررسی و اطمینان از عدم وجود 
ایرادات قانونی نسبت به عضویت آقای گردانی در ترکیب اصلی 
اعضای کمیته بدوی را مطابق مقررات، تقاضا دارم. بنا به مراتب 
فوق، یادآور می شود اوال جناب آقای فالحتی، صالحیت قانونی خود 
برای ادامه عضویت در کمیته بدوی انتخاباتی این دوره از انتخابات، 
مشارکت در بررسی پرونده کاندیداها و اعالم نظر درباره رأی نهایی 
برای معرفی نامزدها را نداشته و ضروری است فرد دیگری از اعضای 

علی البدل جایگزین ایشان شود. 
 اعتراض اسدی 

اسدی هفته گذشته با ارسال نامه ای خطاب به سرپرست، 
دبیرکل، رئیس کمیته استیناف انتخابات، رئیس کمیته اخالق و 
رئیس حراست فدراسیون فوتبال، به رفتار و شرایط دو عضو کمیته 
بدوی انتخابات فدراسیون اعتراض کرد. اسدی عنوان کرده است 
که علی فالحتی رئیس کمیته بدوی پیش تر ادعا کرده بود که 
تاریخ ثبت نام در انتخابات، به مدت دو روز تمدید شده است که این 
صحبت باعث اشتباه در محاسبه زمانی میان تعدادی از نامزدها 
شده است. وی همچنین اظهاراتی در مورد یکی از نامزدها مطرح 
کرده است که شائبه نقض بی طرفی را در ذهن ایجاد می کند. 
گردانی عضو کمیته بدوی انتخابات، دیگر فرد مورد اعتراض 
نامزد ریاست فدراسیون فوتبال محسوب می شود. اسدی در این 
نامه آورده است که مطابق آیین نامه مقرراتی فدراسیون، اعضای 
کمیته بدوی انتخابات نباید عضو ارکان فدراسیون فوتبال یا دارای 
سمت مدیریتی در نهادهای دولتی باشند، این در حالی است که 
گردانی در سمت مدیر آکادمی های فوتبال فعالیت می کند. اسدی 
همچنین اعالم کرده است که در صورت عدم ارائه پاسخ شفاف 
تا روز سوم مرداد، شکوائیه خود را به فدراسیون جهانی فوتبال 

ارسال می کند. 

عملکرد قابل قبول سروقامتان 

کارشناس فوتبال ایران بیان داشت: همه باید به ایجاد اتحاد 
و همدلی در تیم ملی کمک کنند. مجید جاللی درباره حواشی 
تیم ملی اظهارکرد: موضوعاتی که چند وقت اخیر رخ داد، 
بیانگر پنج نکته بسیار مهم است. نکته اول: اینکه بی تخصصی 
و ناتوانی در تصمیم گیری در فوتبال مشهود شد. دوم: برخی ها 
ساز مخالف با مربیان ایرانی دارند. سوم: صحنه گردانی از 
سوی باند واسطه گری در فوتبال بود. موضوع بعدی این 
بود که اهالی فوتبال اگر در موقعیت تصمیم گیری باشند، 
سیاسی کاری نمی کنند. آنها حرفشان را صریح می زنند و این 

موضوع را در اظهارات کمیته فنی دیدید. موضوع پنجم هم به 
خبرسازی هایی بود که وجود داشت. در این شرایط کسی به 
فکر منافع فوتبال نبود و همه به فکر منافع خودشان بودند. او در 
پاسخ به این سوال که چه باید کرد که تیم ملی نتایج الزم را در 
جام جهانی بگیرد؟ ادامه داد: هر کسی که دلسوز فوتبال است 
اگر بخواهد تیم ملی در جام جهانی نتیجه بگیرد، باید پشت 
تصمیم فدراسیون بایستد. ما یک فیفادی در شهریور داریم و 
امکان دارد در آن فیفادی هم اتفاقاتی رخ دهد. اگر می خواهیم 
تیم ملی در جام جهانی نتیجه بگیرد باید تمام اقداماتی که 

منجر به وفاق ملی و همدلی در جام جهانی می شود را دنبال 
کنیم. درباره تصمیم فدراسیون صحبت های زیادی می توان 
مطرح کرد اما پرداختن به این موضوعات کمک کننده نیست 
و فعال باید از تیم ملی حمایت کنیم. جاللی در ادامه گفت: ما 
نمی توانیم تیمی پیدا کنیم که با ما بازی کند. االن کادرفنی 
باید برنامه هایی برای آنالیز بازی ها داشته باشد و در فیفادی 
پیش رو تیم برنامه های تمرینی را دنبال کند و یکدل شود.. 
باید اقداماتی انجام دهیم که منجر به یکپارچگی تیم شود. 
او همچنین افزود: ظرفیت فوتبال ما طوری است که ما در 
جام جهانی نتایج قابل قبولی بگیریم. نمی گویم که از گروه باال 
برویم اما می توانیم نتایج خوبی بگیریم. اگر هم از گروه صعود 
کنیم اتفاقی است و چیزی نیست که بگوییم از قبل کاری 

برایش انجام دادیم. 

مجید جاللی: 
اگر تیم ملی صعود کند، اتفاقی است! 

محمد نصرتی: 
»حاج صفی« و »انصاری فرد« صالبت کاپیتانی تیم ملی را ندارند

محمد نصرتی مدافع پیشین تیم ملی فوتبال ایران معتقد 
است که کاپیتان های فعلی تیم ملی به خالف کاپیتان های 

سال های گذشته این تیم صالبت الزم را ندارند. 
 ماجراهایی که برای اسکوچیچ به وجود آمد و 
دودستگی ای که بین بازیکنان رخ داد، برای شما 
یادآور اتفاقات جام جهانی 2006 آلمان در زمان برانکو 

ایوانکوویچ نبود؟
این دو باهم قابل قیاس نیستند، اگر آن زمان اختالفاتی 

وجود داشت در خفا بود و مثل االن حاد نبود. یک سری 
از مسئوالن باالسری محمد دادکان )رئیس پیشین 
فدراسیون فوتبال( راغب به ماندن ایشان نبودند. 
یک سری اختالف نظر هم در تیم ملی بود، اما به طورکلی 

برخی بازیکنان مصدوم بودند و شرایط ایده آلی 
نداشتند؛ مثل علی دایی، علی کریمی، 

وحید هاشمیان و ستار زارع، اما در زمان 
حاضر اختالفات برمال شده است. در 
جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان به دلیل اینکه 

اختالفات پنهانی بود، حرف و 
جدیث بیشتر شد، اما همه 

چیز االن آشکار شده است. افراد باتجربه و کسانی که در فوتبال 
ایران بزرگ هستند باید وسط ماجرا بیایند و میانجی گری کنند.
 پیش از این سابقه داشته است که بازیکنی به راحتی 

درباره سرمربی تیم ملی نظر بدهد؟
این مساله به خاطر وضعیت نابسامان فدراسیون فوتبال است. 
این مشکالت به خاطر عدم استقالل در رأس فدراسیون است. 
وقتی فدراسیون مثل کوه پشت سرمربی تیم ملی باشد، بازیکن 

به خودش اجازه نمی دهد بیانیه دهد یا واکنشی نشان دهد.
 ریشه اختالف های فعلی در چیست؟

کاپیتان های فعلی تیم ملی صالبتی را که باید داشته 
باشند، ندارند. در جام جهانی ۲۰۰۶، علی دایی به عنوان 
کاپیتان طوری رفتار می کرد که هر کسی اجازه نداشت 
ساز مخالف بزند، اگر هم اختالفی وجود داشت 
حداقل هماهنگی دیده می شد. کاپیتان های 
فعلی تیم ملی »احسان حاج صفی« و »کریم 
انصاری فرد« هستند که صالبت ندارند. 
اگر سومین کاپیتان تیم ملی علیرضا 
جهانبخش باشد، او هم از صالبت الزم 
برای کاپیتانی تیم ملی برخوردار نیست.

 به نظر می رسد مربیان کروات اقتدار الزم در برخورد 
با یک سری مسائل از جمله مواجهه با بازیکنان را 
ندارند، مثال این موضوع از زمان اختالفات در زمان 
مقدماتی  بازی های  برای  بالژوویچ  سرمربیگری 
جام جهانی 2002 گرفته تا بگوویچ در پرسپولیس فصل 
83ـ1382 و برانکو در جام جهانی 2006 آلمان. اگر 
برانکو در پرسپولیس نتیجه گرفت به این دلیل بود که از 
جام جهانی 2006 استفاده کرد و با کنارگذاشتن بازیکنانی 
مثل رامین رضاییان، مهدی طارمی، محسن مسلمان و... 
اقتدارش را نشان داد و توانست در پرسپولیس نتایج 

درخشانی بگیرد.
دلیلش این است که کرواسی به لحاظ سیاسی، اقتصادی و... 

کشور قدرتمندی نیست. اگر کارلوس کی روش در 
تیم ملی می تازید به خاطر نتیجه گرفتن بود. برای 
بازی با اردن در مسابقات مقدماتی جام جهانی 
تنها مهدی محمدنبی همراه تیم ملی آمد و کسی 
برای تیم ملی ارزش قائل نبود، آن هم در شرایطی 
که کی روش سرمربی تیمی مثل رئال مادرید بود 
و دستیار الکس فرگوسن در منچستریونایتد. اما 
وقتی سه بازی آخر را بردیم و در زمین کره جنوبی به 
جام جهانی صعود کردیم عقده گشایی کرد. او بعدها 
کمیته رسانه ای قوی برای خودش درست کرد و او 

را حمایت می کردند. 

درباره عملکرد تیم ملی والیبال کشورمان در رقابت های 
لیگ ملت های والیبال اول از همه به بازیکنان و کادرفنی تیم ملی 
والیبال کشورمان خسته  نباشید می گویم، بازیکنان با بازی های 
خوبی که انجام داده اند در جمع ۸ تیم برتر قرار گرفته اند و 
توانسته اند از گروه خودشان صعود کنند. همه آ نها زحمت 
زیادی کشیدند. تغییر نسل در تیم ملی یک اتفاق مرسوم در 
همه جای دنیاست. باالخره وقت آن رسیده بود برخی بازیکنان 
جوان به تیم ملی اضافه شوند. هدف اول تیم ملی برای حضور در 
این مسابقات کسب تجربه بود؛ بازیکنان در اول هفته اول کمی 
ناهماهنگ بودند اما رفته رفته شرایط تغییر کرد و توانستند به 
یک هماهنگی قابل قبول برسند. البته تازه اول کار است؛ آنها 
می توانند بهتر از این باشند و کار سختی پیش رو دارند. از حاال 
به بعد تیم های دیگر خیلی دقیق آنها را آنالیز می کنند. بنابراین 
باید خیلی بیشتر وقت بگذارند تا بتوانند این روند را ادامه 
دهند. هدف اصلی تیم ملی برای حضور در این مسابقات کسب 
تجربه بود، اما به قدری خوب بازی کردند که انتظارات مردم از 
تیم ملی باال رفت. به هر حال لهستان قهرمان جهان است و یکی 
از بزرگ ترین تیم های والیبال دنیاست. با این حال بازیکنان 
عالی بودند و زحمت زیادی کشیدند. در دیدار با لهستان هم 
بازیکنان ما با یکی از بهترین  تیم های دنیا بازی می کردند و ما 
یادمان رفته بود حریفی که مقابل ایران بازی می کند قهرمان 
دنیاست. با این حال تیم ملی نمایش بسیار قابل قبولی ارائه 
داد و امیدوارم این روند ادامه پیدا کند. البته تیم های دیگر هم 
تغییر نسل داده بودند ولی تیم ما با توجه به هدف اولیه که کسب 
تجربه بود توانست نمایش خوبی هم داشته باشد و این موضوع 
اهمیت زیادی دارد. امین اسماعیل نژاد  یکی از بازیکنان خوب 
والیبال ایران است؛ او فوق العاده کار کرد. به لحاظ وضعیت 
ظاهری شرایط بسیار خوبی دارد؛ او دارای فیزیک بدن، قدبلند 
است که وضعیت مناسب برای یک پشت خط زن است. امیدوارم 
بتواند این روند را ادامه دهد. البته از حاال به بعد کار او سخت تر 
می شود و از همین حاال باید بیشتر تمرکز و تمرین داشته 
باشد. قطعا او جا برای بهترشدن دارد و امیدوارم قدر خودش را 
بداند. امین پیراهن تیم ملی را بر تن دارد و باید قدر آن را بداند 
و با قدرت همچنان تالش کند. تا به اینجا ثابت کرده که یک 
بازیکن پرقدرت است و از حاال به بعد کارش سخت تر خواهد 
بود.  ما مربیان خوبی در داخل ایران داریم. در یک برهه والیبال 
از مربیان داخلی استفاده می کرد و پس از آن روی به جذب 
مربی خارجی کرد. در حال حاضر عطایی یکی از مربیان خوب و 
باسواد تیم ملی است که باید از او حمایت کنیم. او سال ها در کنار 
مربیان بزرگ بوده و چیزی از مربیان خارجی کم ندارد. وظیفه 
ما این است که او را حمایت کنیم. این مربی توانست با تغییر 
نسل صعود کند و این ارزشمند است. البته بارها پیش آمده که 
با مربیان خارجی تیم نتیجه نگرفته است. به هرحال ورزش 
باال و پایین های زیادی دارد. عملکرد عطایی قابل قبول بوده و 

امیدوارم این روند را ادامه دهند. 
 

 بیــن المــلل
 پپ گواردیوال که تیم تحت هدایتش در دیداری دوستانه 
در تور پیش فصل آمریکا به مصاف بایرن مونیخ رفته، با حضور 
در کنفرانس خبری پیش از این بازی درباره مهاجم لهستانی 
چند فصل اخیر باواریایی ها که چند روز پیش به بارسلونا 
پیوست، گفت: لواندوفسکی بازیکن مهمی برای بایرن مونیخ 
بود اما هسته اصلی تیم همچنان آنجاست یعنی مانوئل نویر، 
یاشوا کیمیش و توماس مولر. بایرن مونیخ در این تابستان 
نقل وانتقاالت استثنایی داشته است. وقتی باشگاه هایی 
همچون رئال مادرید، بارسلونا و بایرن مونیخ تماس می گیرند، 
بازیکنان می خواهند به این تیم ها بروند. باشگاه های دیگر 
هم باید با پرداخت پول بازیکنان را برای پیوستن به جمع آنها 
متقاعد کنند. سرمربی اسپانیایی من سیتی در مواجهه با این 

پرسش که »آیا این احتمال وجود دارد که روزی 
دوباره هدایت بایرن را برعهده بگیرید؟«، 
اظهارداشت: خیر! من دارم پیر می شوم. وی 
افزود: بایرن مربی جوان خوبی دارد و برای 

استخدام او پول خوبی هم پرداخت شده است، 
اما به ورزشگاه آلیانتس آره نا بازخواهم 

گشت و خانم کاتلین کروگر )مدیر 
تیم فوتبال بایرن مونیخ( ۲ بلیت 

بازی های بایرن را به من خواهد 
داد تا بازی های این تیم را از 

نزدیک ببینم. 

                 پیروزی
PSG  از هفته گذشته در ژاپن اردو زده و مشغول 

آماده سازی خود برای فصل جدید است. پاریسی ها در 
اولین بازی خود برابر کاوازاکی به برتری 2-1 رسیدند و 

دیروز برابر اوراوا 3  بر صفر برنده شدند.

           داور 
تیم منچستریونایتد این روزها در استرالیا حضور 
دارد. شاگردان اریک تن هاخ در استادیوم پرث با داوری 
علیرضا فغانی  به مصاف تیم استون ویال رفتند تا برابر 

شاگردان استیون جرارد محک بخورند.

                           تست پزشکی 
ایفمارک  با حضور در  اعضای تیم ذوب آهن 
آزمایش های پزشکی پیش فصل را انجام دادند. ذوب آهن 
که با حضور در تهران یک اردوی 10 روزه برپا کرده، انجام 

تست های پزشکی را در برنامه خود قرار داده بود.
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کاریکاتور

 

قصاص نفس قاتل شهید علی اکبر رنجبر
مجازات قصاص نفس قاتل شهید علی اکبر رنجبر 
جانشین وقت پاســگاه بید زرد شیراز صبح دیروز با 
حضور خانواده اولیای دم اجرا شد. حجت االسالم سید 
کاظم موســوی با اعالم این خبر گفت: پس از وقوع 
قتل فجیع ســرهنگ علی اکبر رنجبر و دســتگیری 
قاتل، رسیدگی ســریع به پرونده در دستور کار قرار 
گرفت و رأی اولیه مبنی بر قصاص قاتل از شعبه اول 

دادگاه کیفری یک استان فارس صادر شد. 

استفاده ابزاری از زنان در تبلیغات ممنوع شد
شورای عالی انقالب فرهنگی در مصوبه ای هرگونه 
اســتفاده از زن در تبلیغــات را ممنــوع اعالم کرد. 
وزارت ارشاد در نامه ای به آموزشگاه های آزاد هنری 
و ســینمایی اعالم کرد که بر اساس مصوبه شورای 
عالی انقالب فرهنگی و نیز مصوبات عفاف و حجاب 

هرگونه استفاده از زن در تبلیغات ممنوع است. 

ترور یک کشاورز در سروآباد کردستان
ضدانقالب بی رحمانه این بسیجی را با ضرب چندین 
گلوله به شــهادت رســانده و متواری می شــوند. حسن 
زارعی در گفت وگوی اختصاصی با تســنیم در سروآباد 
از ترور فــردی به نام قهرمان شــهیدی کشــاورز اهل 
روستای ســرخه توت )ســوره تو( این شهرستان توسط 
پژاک؛ گروهک ضد انقالب خبر داد و اظهار داشــت: این 
کشاورز فردی بسیجی و رزمنده دوران دفاع مقدس بود 
که ناجوانمردانه به شــهادت رسید. وی با بیان اینکه این 
کشاورز در حین باغداری در باغ شخصی خود در نزدیکی 
روستا ترور شد، افزود: این گروه پژاک ابتدا با همسر این 
فرد بسیجی در روســتا صحبت کرده و سراغ همسرش 

را گرفته اند و درخواست راهنمایی یک آدرس کرده اند. 

خبرنگار پرس تی وی در لیست ترور
جانی میلــر نام خبرنگار شــبکه انگلیســی زباِن 
تلویزیون ایران اســت که در اوکراین فعالیت دارد و 
اکنون در لیســت ترور قرار گرفته است. جانی میلر 
خبرنــگار پرس تی وی که در اوکرایــن فعالیت دارد 
اکنون در لیســت ترور سازمان های نئونازی وابسته 
به دولت کی یف قرار دارد. وی به قتل تهدید شــده 
است. میلر با رویکرد به ژورنالیسم تحقیقی، شواهد 
و مدارک را بررســی کرده و حتی تا نزدیک خطوط 
مقدم جنگ اســتان دونتســک در اوکراین حضور 
میدانی داشــته تا با دقت و بر اساس واقعیت مسائل 
را گزارش کند. بنابراین وی هم یک پژوهشگر است 
هم یک فعال رســانه اما چرا سازمان های نئونازی و 
مســلحین مورد حمایت دولت اوکراین قصد کشتن 

وی را دارند؟

مصادره مدارس ایرانی در امارات
به دنبال تشدید مشــکالت سیاسی و امنیتی میان 
ایران و امارات و در سایه برخی کم کاری های مدیریتی 
حــاال از امارات خبر می رســد که قرار اســت مدارس 
ایرانی موجود در این کشــور توســط فیلیپین ضبط و 
به نوعی مصادره شــود. در رابطه بــا جزئیات این خبر 
تسنیم به تازگی نوشته است: ایران در ۳۶ کشور جهان 
۷۶ مدرســه دارد. امارات نیز جزو کشورهایی است که 
مدارس ایرانی در آنجا فعال هستند؛ مدارسی در شارجه، 
العین، ابوظبی و دبی؛ مدارس ایرانی ۶۰ ســال قبل در 
امارات تأســیس شــدند و ۷ مجتمع آموزشی دولتی و 
یک مجتمع غیردولتی در این کشور وجود دارد که طی 

سال های گذشته ۳ مجتمع تعطیل شده است. 

بازداشت عامل آتش سوزی تاالب انزلی 
مدیرکل مدیریت بحران گیالن گفت: آتش سوزی 
تاالب انزلی عمدی بوده و متهم دســتگیر شده است. 
امیر مرادی اظهار کرد: این آتش ســوزی از عصر روز 
جمعــه به صورت لکــه ای در نقاط دور از دســترس 
ضلع غربی تــاالب انزلی در روســتای کوچک محله 
به وقوع پیوســت که با وزش باد شــعله ورتر شد. وی 
با اشــاره به اینکه این آتش سوزی عمدی بود، افزود: 
فردی که تاالب را به آتش کشــیده بود دستگیر شد. 
مدیرکل مدیریت بحران گیــالن گفت: با بیان اینکه 
این آتش سوزی در مناطق دور از دسترس تاالب بود، 
گفت: مهار آتش برای آتش نشــانان و نیروهای بومی 
منطقه بسیار دشــوار بود، ولی با تالش آتش نشانان، 
نیروهای امدادی، یگان حفاظت محیط زیست و دیگر 
گروه ها ساعت یک بامداد امروز آتش به کلی مهار شد. 

سرقت   در پوشش مامور 
فرمانده انتظامی شهرســتان ری از دستگیری یک 
زورگیر و دو سارق مغازه و یک فرد مامور نما در جنوب 
تهران خبرداد. ســرهنگ دوســتعلی جلیلیان، درباره 
برخــی از ماموریت های فرماندهی انتظامی ویژه ری در 
روزهای اخیر گفت: چندی پیش، گزارشی در خصوص 
زورگیری یک موتورسوار در محدوده روستای گلحصار 
به ماموران کالنتری حرم حضرت عبدالعظیم)ع( اطالع 
داده شد که در بررسی های صورت گرفته مشخص شد 
متهم از طریق تهدید با سالح سرد، اموال مالباخته را از 
جمله گردنبند طال، تلفن همراه و ســاعت سرقت کرده 
و متواری شده است. فرمانده انتظامی شهرستان ری با 
تاکید بر اینکه رســیدگی به این موضوع در دستورکار 
ماموران کالنتــری حرم حضــرت عبدالعظیم)ع( قرار 
گرفت گفت: تحقیقات میدانی از ســوی ماموران پلیس 
انجام و هویت و محل مخفیگاه سارق شناسایی شد. در 
ادامه نیز ماموران با هماهنگی قضائی به مخفیگاه متهم 
اعزام شــده و با انجام عملیاتی پلیســی او را در محل 

دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند. 

بزرگداشت

آرمان ملی: نشست خبری بزرگداشت 
شــیخ شهاب الدین ســهروردی با حضور 
اصحاب رسانه برگزار و از ساخت نماد این 
فیلسوف در زنجان و برگزاری برنامه های 
مختلــف علمــی در فضای مجــازی و  
حضوری نکاتی بیان شد. محمود شالویی 
دســتیار وزیر فرهنگ و  ارشاد اسالمی و  
بعدازظهر شــنبه  وزارتی  مدیرکل حوزه 
)۱مردادماه( در نشست خبری بزرگداشت 

شــهاب الدین  شــیخ 
ســهروردی که در تاالر 
وحــدت برگزار شــد با 
گالیه از اینکه در معرفی 
 شخصیت شیخ اشراق تا 
به امــروز اتفاقات خوبی 
رقــم نخــورده و ایــن 
جای تاسف دارد، اظهار 
کــرد: دولــت مردمی و 
دوره  در  فرهنگ  وزارت 
جدید از ســال گذشته 

بزرگداشــت مفاخر را در دستور کار خود 
قرار داده است، سال گذشته با بزرگداشت 
حکیم نظامی ایــن کار آغــاز و  این روند 
همچنــان ادامه خواهد داشــت. به گفته 
وی در این راســتا همت خوبی در انجمن 
مفاخر فرهنگی شــکل گرفته و در دوره 
جدید این انجمن پویاتر شــده و ســعی 
دارد بیــش از پیش مفاخر کشــورمان را 
معرفی کند. دســتیار وزیر فرهنگ تاکید 
کرد: این فیلسوف و شــاعر پارسی زبان 
در سنین جوانی چشم بر جهان بست اما 
نور او تا به امروز ادامه داشــته است، وی 
فلسفه نوین را تاسیس و مشتاقان زیادی 
را به خود جلب کرد. شــالویی یادآور شد: 
برای برگزاری این رویداد موسسه حکمت 
سهروردی همکاری زیادی را با ما داشته 
اســت، همچنین دســتگاه هایی همچون 
صدا و ســیما، وزارت میــراث فرهنگی و 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی زنجان 
این بزرگداشــت کمک های  در برگزاری 
شــایانی داشــته اند. وی افــزود:  امروز 
اولین همایــش این بزرگداشــت با پیام 
رئیس جمهــور و وزیر فرهنگ و  ارشــاد 
اسالمی در ســهرورد زنجان آغاز خواهد  
شــد. در روز ۸مرداد و همزمــان با روز 
بزرگداشــت این فیلسوف همایش علمی 
هم برگــزار خواهد شــد، همچنین قرار 
اســت با همکاری دســتگاه های مختلف 
بنای یادبودی از این شــخصیت برجسته 
در سهرورد ســاخته شود. مدیرکل حوزه 
وزارتی بیان کرد: تصمیم  داریم یک خط 
فکری بین زنجان و همدان به خاطر شیخ 
سهروردی و ابن ســینا شکل دهیم، این 
امر باعث خواهد شــد تا اندیشه های این 
فیلسوفان در ســطح جهانی تبیین شود. 
شــالویی ابراز داشــت: در حلب ســوریه 
به خاطر محل تدفین شــیخ سهروردی و 
 در هندوســتان  به خاطر نزدیکی فرهنگی 
برنامه هایــی در مــورد این بزرگداشــت 
خواهیم داشــت. تالش بر این اســت که 
جــدای از فضای علمی بــرای بیان  این 
شــخصیت از تمام  ابزارهــای فرهنگی و 
هنری هم اســتفاده کنیــم. وی تصریح 
کرد: انتظار ما این اســت که معرفی این 
شــخصیت ها محدود بــه جریان خاصی 
نشــود بلکه همــه قشــرهای جامعه با 
بشــوند، در همین  آشنا  این شخصیت ها 

راســتا در فضای مجازی کارهایی انجام 
شــده اســت و وزارت آموزش و پرورش 
برای دانش آموزان و معرفی شخصیت های 
کشــورمان در شبکه شاد پیش قدم شده 
اســت. بلخــاری رئیس انجمــن مفاخر 
فرهنگی در بخش دیگری از این نشست 
با بیان اینکه ساخت نماد شیخ سهروردی 
امروز در شــهر ســهرورد زنجان چکش 
خواهد خورد، خاطرنشان کرد: امیدواریم 
با همــت دولت مردمی 
انجمن  آنچــه وظیفــه 
در  و  اســت  مفاخــر 
گذشــته  دهه هــای 
احیا  است  مانده  مغفول 
ادامــه داد:  شــود. وی 
۱۴ســخنرانی علمی در 
مورد شیخ سهروردی را 
روز ۸مرداد همزمان  در 
با سالروز بزرگداشت این 
فیلسوف خواهیم داشت، 
البته از هفته گذشته سخنرانی های کوتاه 
و بلنــدی در فضای مجــازی در تبیین 
 شخصیت شیخ اشراق منتشر شده است. 
رئیس انجمن مفاخر فرهنگی اظهار کرد: 
در همکاری با رادیو فرهنگ سخنرانی های 
مربوط به شیخ اشــراق که در سال های 
مختلف ضبط شــده است پخش خواهد 
شد، همچنین مقاالت برگزیده همایش را 
در دو  نشریه تخصصی انجمن مفاخر چاپ 
خواهیم کرد. نجفقلی حبیبی عضو هیات 
امنای موسسه فرهنگی حکمت سهروردی 
در بخش دیگری از این نشســت تصریح 
کرد: حکمت اشراق باید ترویج بشود و در 
آمریکا این حکمت در حال تدریس است، 
در فرانســه چندسالی اســت این فلسفه 
تدریس می شــود و در کشورهای عربی 
هم در دایره المعارف هــا به خوبی به این 
شــخصیت پرداختند. در کشور خودمان 
هم آثار این فیلســوف مکررا چاپ شده 
اســت. وی بیان داشــت: حکمت اشراق 
نیازمنــد تبیین بهتر اســت و باید مورد 
بحث و  بررسی قرار بگیرد، از دوره صفوی 
چاپ آثار فلسفه اشراق بیشتر بوده و تا به 
امروز ادامه داشته است، تنها در چین این 
فلسفه تدریس نشده بود که خوشبختانه 
در دانشگاه های پکن تدریس این فلسفه 
آغاز شده اســت. زین العابدین مدیرعامل 
بنیاد رودکی در بخش پایانی این  نشست 
با بیان اینکه در مورد بزرگداشــت شیخ 
اشراق برنامه های هنری پس از ایام محرم 
و  صفر  برگزار خواهد شــد، اظهار کرد: در 
مورد شیخ سهروردی ظرفیت باالیی برای 
تولید آثار هنری وجود دارد اما متأســفانه 
در ایــن  خصــوص اتفاقــات خوبی رقم  
نخورده اســت، در حوزه تجسمی بیش از 
ســایر هنرها این  خال وجود دارد و تالش 
داریم در نیمه دوم سال فراخوان هنری در 
این خصوص داشــته باشیم. وی افزود: در 
حوزه نمایش هم یک ویدئو  تئاتر خواهیم 
داشت، همچنین فراخوان نمایشنامه برای 
شیخ اشــراق داریم و  همچنین گروه های 
موسیقی نیز در بزرگداشت این فیلسوف 
آثاری خواهند ساخت و  فراخوانی هم در 
این راستا ارسال شــده است، در مجموع 
در ســه حوزه تئاتر، موسیقی و هنرهای 
تجســمی فراخوان بــرای همایش هنری 

شیخ اشراق صادر شده است. 

 برگزاری بزرگداشت شیخ اشراق در سوریه و هندوستان
نماد شیخ سهروردی ساخته می شود 


