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قیمت 5000:تومان

دادهاند مبنی بر اینکه برای عمومیتر شدن رعایت موازین
اسالمی در خصوص حجاب ،ابتدا باید از سلبریتیهایی که از
آنها تحت عنوان هنجارشکن ،یاد شده ،شروع کرد .چندی
پیش هم صدا و سیما گزارشی از حضور ...
صفحه9

armanmeli.ir

صفحه 2

سخنگوی وزارت خارجه از دریافت پاسخ آمریكا به نظرات ایران خبر داد

سخــن روز

لزوم حمایت از تیم مذاکره کننده
محمدعلی سبحانی
سفیر سابق ایران در لبنان
هر چند که امیدواری هایی نسبت به احیای برجام
بسیار بیش از گذشته انجام میشود اما حتی یک روز هم
زودتر این تفاهم و توافق بین ایران و  ۴+۱انجام شود زودتر
میتوان از دستاوردها و ثمرات آن استفاده کرد .لذا هر
زمان این اتفاق بیفتد باید همه جناحهای داخلی و هر کسی
در افکار عمومی تاثیر دارد بدون توجه به عقبه تیم مذاکره
کننده از آن حمایت کنند و به این کار ...
صفحه2

درادامهاظهارنظرهاوپیشنهادهادرخصوصبحثحجاببانوان،مطرحشد؛

پـاسخ رسـیـد،بـررسیآغـاز شد

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه از دریافت پاسخ آمریکا به نظرات ایران برای حل و فصل موضوعات باقیمانده در مذاکرات رفع تحریم ،از طریق هماهنگکننده اروپایی گفتوگوها طی عصر دیروز خبر داد .به گزارش مهر ،کنعانی از دریافت پاسخ دولت آمریکا
به نظرات جمهوری اسالمی ایران برای حل و فصل موضوعات باقیمانده در مذاکرات رفع تحریم ،از طریق هماهنگکننده اروپایی گفتوگوها خبر داد .سخنگوی وزارت امور خارجه اعالم کرد :بررسی دقیق نظرات طرف آمریکایی آغاز شده و جمهوری اسالمی ایران پس از
تکمیل بررسیها ،نظرات خود در این رابطه را به هماهنگکننده اعالم خواهد کرد .این درحالی است که فشار البی صهیونیستی و جمهوری خواهان مخالف برجام طی چند روز گذشته مانع از تصمیم گیری دولت امریکا طبق زمان بندی ها شده بود .گزارش صفحه  ۳را بخوانید

یـادداشــت 1

نقدی بر تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه
نعمت احمدی
حقوقدان
«گزارشی که در قالب تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه
اصفهان در فضای مجازی نشر پیدا کرده قابل استناد نیست
و از سوی بنده و کمیته تحقیق و تفحص و دستگاه قانونی
صفحهو11
نشر پیدا نکرده است .بنده به عنوان رئیس هیات تحقیق
تفحص از این شرکت گزارش منتشرشده در فضای مجازی
در این رابطه را تایید نمیکنم... ».
همین صفحه

حسن بهشتیپور در گفتوگو با«آرمان ملی»:

وزیرارتباطاتآبپاکیرارویدستمجلسریخت

مخالفان برجام

صیانت نداریم

از احیای آن حمایت میکنند

تا قانون نشود مکلف به اجرا نیستیم
نماینده بستان آباد :سال گذشته
دولت جدید موافق طرح صیانت بود
اما وقتی برخی هزینه و عواقب این طرح
مشخص شد و با واكنشهای اجتماعی
روبهرو شدند ،مخالف طرح صیانت شد

یـادداشــت 2

صفحه3

دولت و وعدهها

آقایصدا با سکوت
بدرقه شد

نمیتوان برای آینده توافق تضمینی
در نظر گرفت

مذاكرات هستهای نیازمند یک
پیوست رسانهای است

حنای مخالفان برجام دیگر رنگی ندارد
آرمان ملی :زندهیاد منوچهر اسماعیلی دیروز در سکوت
و با حضور جمعی از دوبلورها در بهشت سکینه کرج به
خاک سپرده شد .مراسم تشییع پیکر زنده یاد منوچهر
اسماعیلی چهره سرشناس عرصه گویندگی و معروف به
«مرد هزارصدای دوبله» چهارشنبه دوم شهریورماه در ...

صفحه6

اسماعیل گرامی مقدم
فعال سیاسی

صفحه5

دولت محترم از ابتدا تا امروز وعدههایی در حوزههای
مختلف به مردم داده است و به نظر میرسد که تالشهای
زیادی هم درجهت تحقق این وعدهها از سوی دولت صورت
گرفته اما توفیق دولت در تحقق این وعدهها؛ قابل قبول
نیست .برای نمونه دولت وعده داد در هر سال حدود یک
میلیون واحد مسکن تولید کند .تا ...
صفحه112
صفحه

هیاتمدیرهانجمنصنفی
روزنامهنگارانتهران
انتخابشدند
همینصفحه

نقدی بر تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه
نعمت احمدی
حقوقدان
«گزارشی که در قالب تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه اصفهان
در فضای مجازی نشر پیدا کرده قابل استناد نیست و از سوی بنده
و کمیته تحقیق و تفحص و دستگاه قانونی نشر پیدا نکرده است.
بنده به عنوان رئیس هیات تحقیق و تفحص از این شرکت گزارش
منتشرشده در فضای مجازی در این رابطه را تایید نمی کنم».
صفحهکه11مورد
نمیدانم این خبر گزارش منتشرشده در فضای مجازی
تایید رئیس هیات تحقیق و تفحص نیست ،از کجا وارد فضای
مجازی شده؟ این فضای مجازی چموش لگدزن مگر خودش آن را
تولید کرده! گزارشی که  ۳۰نفر از کارشناسان تمام وقت و پاره وقت
در مدت  ۹ماه و برای بازه زمانی مهر  ۱۳۹۷تا شهریور  ۱۴۰۰و با
همکاری دستگاه و با مشورت تیم حقوقی و برخی قضات عالیرتبه
با بررسی بیش از ۵۰هزار صفحه مدرک ،گزارشی مشتمل بر ۲۶۸
صفحه و بالغ بر هشت هزار صفحه سند و پیوست تقدیم مجلس
شده بود .در گزارش این هیات  ۹۰عنوان تخلف ،انحراف و تحمیل
خسارت و توزیع رانت بالغ بر صدها هزار میلیارد ریال و همچنین
ضعفهای ساختاری و نواقص قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته
است .باید مدیرانی که در راس شرکتهایی مانند فوالد مبارکه قرار
میگیرند ،عالوه بر مدیریت و پاکدستی منافع ملی را هم در نظر
بگیرند .شرکت فوالد مبارکه ،دهها شرکت تابعه و وابسته عالوه بر
استان اصفهان در دیگر استانها دارد که سالهاست مشغول به کار
هستند .شرکتی با بیش از  ۳۵۰هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم
و سهم  ۵درصدی در تولید ناخالص بخش صنعت می طلبد که
ترکیب مدیران آن به گونهای باشد که با استقالل بر آن شرکت
گمارده شوند .نقش مدیرعامل در شرکت های تجاری ،اجرای

در بهشت سكینه كرج

مصوبات هیاتمدیره است باید این تحقیق و تفحص را فقط نسبت
به مدیرعامل وقت دانست .نگارنده بر این باورم که باید نظارت طامه
و کامل بر عملکرد موسساتی از قبیل فوالد مبارکه صورت گیرد.
این شرکتها پیشانی تجارت و اقتصاد مملکت هستند .این عدد
۹۲هزار میلیارد تومان وارد تاریخ شد و دیگر نمیتوان ذهن جامعه
را از این بزرگی پاک کرد .از روزی که فساد  ۱۲۳میلیاردی در بانک
صادرات باهمکاری مرتضی رفیقدوست و فاضل خداداد صورت
گرفت تا  ۳هزار میلیاردی آقای خاوری و  ۱۲هزار میلیاردی آقای
بابک زنجانی اگر نظارت ها به درستی صورت می گرفت به عدد
غیرقابل باور ۹۲هزار میلیارد نمیرسید .ذات این نوع گزارشها
قبل از آنکه سودی داشته باشد ،ضرر دارد .برای نمونه مگر شرکت
فوالد مبارکه هیاتمدیره ندارد؟ مگر برابر قانون تجارت ،مدیرعامل
مسئولیت اجرای مصوبات هیاتمدیره را برعهده ندارد؟ یا اینکه
شرکت را کماکان دولتی میدانند و قوانین مرتبط با شرکتهای
دولتی را بر این شرکت حاکم میدانند .قدمت شرکت فوالد مبارکه
به دهههای گذشته برمیگردد و در طی این سالها چند هیاتمدیره
و مدیرعامل اداره شرکت را برعهده داشتهاند .در تحقیق و تفحص
اعالم شده قراردادهایی با افراد ذینفوذ از جمله همسر رئیس دفتر
رئیسجمهور سابق ،وزیر راه و شهرسازی ،شهردار سابق اصفهان
منعقد شده است و یا فروش فالن مقدار ورق خودرو با قیمت
نازل با نقشآفرینی معاون فروش فوالد مبارکه و مدیرعامل سابق
ورق خودرو که از منتسبین معاون اول رئیسجمهور سابق است.
(منتسبین را با سین نوشته است .نمیدانم این منتسب است یا
منتصب با صاد .نسبت سببی اگر منتسب با سین باشد ،آیا نسبت
سببی دارد یا نسبت نصبی با معاون اول رئیس جمهور سابق یا
از طرف معاون اول رئیس جمهور سابق منصوب شده است .در
اینصورت منتصب با صاد خواهد بود ).مردم نمیتوانند فکر کند که
نقش رئیس دفتر معاون اول یا وزیر راه یا شهردار و غیره همسو در

تخلفات گزارش شده ،چقدر است .آیا نباید اشارهای به اسناد تخلف
این افراد بشود؟ در گزارش هیات تحقیق و تفحص از عملکرد فوالد
مبارکه به کمیسیون صنایع معادن و تجارت ،شرکتی که ترکیب
نامتجانسی از دولتی بیواسطه ،دولتی باواسطه ،عمومی ،خصوصی،
خصولتی است .شرکتهایی از این دست که متأسفانه مصداق عینی
بالتکلیفی حقوقی است در تحقیق و تفحص صورت گرفته تنها به
مدیرعامل و عملکرد او پرداخته شده .شرکت دارای ارکانی است:
هیاتمدیره .در این تحقیق و تفحص جای هیاتمدیره کجاست؟
شرکت دارای بازرس قانونی است .آیا عملکرد دورهای که تحقیق
و تفحص صورت گرفته است ،بازرس قانونی مهر تایید بر عملکرد
شرکت نزده است؟ شرکتهایی از این دست دارای حسابرس قانونی
هستند که در پایان عملکرد مالی مهر حسابرس قانونی مورد تایید
اداره دارایی و هیات مدیره و دیگر ارکان ها بر گزارش مالی زده
میشود و عمدتا حسابرسان ،حسابرسان قسم خوردهای هستند.
مهم تر از همه ،شرکت دارای مجمع عمومی است .آیا فی الواقع
شرکتی که وارد بورس شده است و نظارت بورسی دارد هیچ اثر
و ردی از این نظارت در عملکرد شرکت وجود ندارد که این همه
تخلف صورت گرفته است؟ آنچه در صدر نوشته آوردهام از قول
رئیس هیات تحقیق و تفحص هنوز جوهر نوشتهاش خشک نشده
بود یا به گفتهای کالم منعقد نگردیده بود که ظاهرا آقای میرزایی
با تایید گزارش تحقیق و تفحص موجبات ارسال گزارش به مرجع
قضائی توسط مجلس را فراهم آورد .اصال پرسش این است :آیا فوالد
مبارکه در قالب شرکت تعریف میشود و تابع قانون تجارت است یا
شرکتی تولیدی است؟ اگر شرکتی دولتی است جای سوال و جواب
از وزیر یا وزرای مربوطه هم خالی است .حمله به مدیرعامل و نام
بردن از تعدادی از مسئولین دولت سابق بدون اینکه توجه داشته
باشند سلسله مراتب نظارتی از وزیر یا وزرای مربوطه تا ارکان شرکت
و مسئولیت آنان و مهمتر از همه بازرسان و حسابرسان و دیگر
نهادهای نظارتی را فراموش کردهاند .نگارنده حتی نام این مدیرعامل
را نمیدانم اما این شیوه تحقیق و تفحص را نمیپسندم.

هیاتمدیره و بازرسان انجمن صنفی
روزنامهنگاران تهران انتخاب شدند

آرمان ملی :مجمع عمومی عادی انجمن صنفی روزنامهنگاران
استان تهران روز چهارشنبه دوم شهریور  ۱۰۴۱ساعت  ۱۱در
مراسمی با حضور نماینده رسمیِ وزارت کار ،برگزار و افرادی از
اعضای این انجمن ،تحت عنوان نامزدهای هیاتمدیره وبازرسی اعالم
شدند .ساعاتی بعد هم نتایج این انتخابات در رسانهها منتشر شد .به
گزارش روابطعمومی انجمن ،از مجمو ِع  ۷۷۱رأی ماخوزه از ۷۰۲
نف ِر حاضر در مجمعِ عمومی(مجموع حاضران و وکالتها) ،منتخبانِ
جدی ِد هیاتمدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران ،به
این شرحاند؛ مینا شهنی با  ۱۲۱رای ،محمد (آرمین) منتظری ۹۹
رای ،نغمه دانش آشتیانی  ۷۹رای ،امیرعباس نخعی  ۴۸رای ،مجید
صیادی  ۱۸رای ،اکبر منتجبی  ۹۷رای ،و امین شول سیرجانی با ۳۷
رای ،به عنوان اعضای اصلی هیاتمدیره و مرتضی کاردر  ۰۷رای ،قادر
باستانی  ۸۶رایو شهرام شریف  ۶۶رأی به عنوان اعضای علیالبدل
هیاتمدیره انتخاب شدند .همچنین فرزام شیرزادی با  ۳۸رأی و
احسان قلمچی با  ۷۶رأی به عنوان بازرسان اصلی و حامد شفیعی با
 ۳۶رأی به عنوان بازرس علیالبدل انتخاب شدند .گفتنی است که
انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران که پنجمین سال فعالیت
خود را پشتسر میگذارد ،سال  ۶۹۳۱توسط برخی از روزنامهنگاران،
ایجاد شد .تعداد اعضای انجمن در حال حاضر  ۸۰۴نفر است که از
این تعداد ۷۹۱ ،نفر ،خبرنگار زن و  ۱۱۲نفر ،خبرنگار مرد هستند.

روسیه از جنگ اوکراین چه میخواهد؟

محمد انیسی طهرانی
کارشناس سیاست
بینالملل

حدود شش ماه پس از حمله روسیه به اوکراین،
هنوز اختالف نظر گسترده ای درباره انگیزه های
والدیمیر پوتین ،وجود دارد .اگر در مورد دالیل
رئیسجمهور روسیه برای حمله نظامی و اینکه از
این اقدام چه دستاوردی را میخواهد بهدست آورد
اتفاق نظر نسبی وجود نداشته باشد ،تعریف شکست
یا پیروزی برای طرفهای متخاصم و دورنمای پایان
جنگ ناممکن خواهد بود .این جنگ هم مانند همه
رویارویی های نظامی در مکان و زمان مشخص
پایان خواهد یافت .اما واقعیت غیر قابل تغییر،
اجبار جغرافیای سرزمینی برای اوکراین و روسیه
است که درکنار یکدیگر محکوم به زندگی هستند
و دو کشور باید برای زیست مسالمت آمیز راهی
مطمئن پیدا کنند .همچنین این امر در مورد اروپا و
روسیه نیز صدق میکند .اما پرسش اصلی اینکه چرا
پوتین تهاجم نظامی پرمخاطرهای را آغاز کرد که در
بهترین حالت یک سرزمین ویران شده (اوکراین) را
تحت سلطه خود درخواهد آورد .برخی کارشناسان
استداللهای گوناگونی را ارائه کردهاند ،از جمله:
اول؛ پوتین از چشمانداز یک اوکراین دموکراتیک
در مجاورت مرز روسیه نگران است .شاید در نگاه
اجمالی ،این امر قابل قبول به نظر برسد ،والدیمیر
پوتین از «انقالبهای رنگی» که از سال  ۲۰۰۳به
بعد باعث تغییر در نظامهای سیاسی کشورهای بلوک
شوروی سابق شد ،متنفر بود .اما ظرفیتهای اوکراین
برای تبدیل شدن به یک «نمونه دموکراتیک»
حقیقتا محدود است .چرا؟ این کشور عمیقا از فساد
و ضعف حاکمیت قانون در رنج و الیگارش های
میلیاردر از قدرت باالیی برخوردار هستند .اگر روزی
این ناهنجاریها اصالح شود ،روشنفکران روسیه
ممکن است به الگوی نظام دموکراتیک توجه داشته
باشند اما تاثیر آن بر اکثریت روسها یعنی توده مردم
که از اخبار و تبلیغات رسانههای دولتی تغذیه و پایگاه
سیاسی پوتین را تشکیل میدهند ،خنثی است .دوم؛
این تهاجم همچنین به عنوان تالشی برای احیای
اتحاد جماهیر شوروی سابق تلقی میشود .این نگاه
بر افکار عمومی ساکنان اروپای شرقی تاثیر گذاشت
به گونهای که برخی معتقد بودند در سالهای آینده
کشورهای استونی و لتونی در خط مقدم خطر حمله
روسیه قرار میگیرند .با توجه به اینکه رئیسجمهور
روسیه زمانی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را
«بزرگترین فاجعه ژئوپلیتیک قرن بیستم» خواند،
ممکن است این استدالل منطقی به نظر برسد .اما
در عین حال پوتین این جمله را هم اضافه کرد که
«هر کسی که از هالکت خود پشیمان نشود ،قلب
ندارد؛ هر کسی که دوباره بخواهد بازسازی آن را
ببیند ،مغز ندارد ».به تعبیری دیگر ،احیای شوروی
سابق با آن رُخسار از دیدگاه رئیسجمهوری روسیه،

خیالی خام و سرابی بیش نیست .عالوه بر آن ،این
واقعیت که ارتش روسیه برای کسب موفقیتهای
اندک نظامی در جبهه اوکراین با دشواری های
بسیار روبه رو شده است ،حمله به کشورهای
حوزه دریای بالتیک (لیتوانی ،لتونی و استونی) یا
لهستان که مسکو را در مقابله مستقیم با ناتو قرار
میدهد ،آخرین چیزی است که مسکو یا غرب به
دنبال آن هستند .در واقع ،تهاجم رئیس جمهور
روسیه به اوکراین به دلیل مالحظات دیگری انجام
شده است« .ویلیام برنز» ،رئیس کنونی سازمان
اطالعات مرکزی آمریکا (سیا) که بین سال های
 ۲۰۰۵تا  ۲۰۰۸سفیر ایاالت متحده در روسیه
بود در نامهای محرمانه به کاخ سفید نوشت« :ورود
اوکراین به ناتو روشنترین خط قرمز برای نخبگان
روسیه (نه فقط پوتین) است .در بیش از دو سال و نیم
گفتوگوی من با بازیگران کلیدی روسیه ،از خلوت
و تاریکترین راهروهای کاخ کرملین تا تندخوترین
منتقدان لیبرال پوتین ،هنوز کسی را پیدا نکردهام
که عضویت اوکراین را در ناتو چیزی جز به چالش
کشیدن مستقیم منافع روسیه ارزیابی نکند .روسیه
امروز پاسخ خواهد داد ».دولتهای متوالی آمریکا
هشدار برنز را نادیده گرفتند و رئیسجمهور روسیه
پاسخ داد .در سال  ۲۰۱۴شبه جزیره کریمه را
(جنوب اوکراین) ضمیمه خاک روسیه و سپس به
تحریک جدایی طلبان در منطقه دونباس در شرق
اوکراین پرداخت و سرانجام در فوریه (اسفند) سال
جاری ،جنگ را شروع کرد .گسترش ناتو فقط نوک
کوه یخ بود ،بسیاری از نارضایتیهای دیگر علیه غرب
در دو دههای که پوتین در قدرت بود ،انباشته شده
و رئیسجمهور روسیه متقاعد شده است که ایاالت
متحده و متحدانش مصمم هستند روسیه را به زانو
درآورند .سیاستمداران غربی آن را به عنوان توهم
پوتین ،رد میکنند .اما مشکل نیات غرب نیست ،بلکه
این است که کرملین چگونه آنها را تفسیر میکند.
هدف پوتین نه تنها ضعیف کردن رژیم در کِیف ،بلکه
مهمتر از آن ،نشان دادن ناتوانی ناتو در متوقف کردن
ماشین نظامی روسیه است .اینکه آیا او موفق میشود
به وضعیت میدان جنگ و مقاومت اروپا فایق شود به
زمستان پیشرو و کمبود انرژی بستگی دارد .مسکو
برای اینکه پوتین بتواند مدعی پیروزی شود ،نیازی
به دستیابی به دستاوردهای بزرگ ندارد .کنترل کل
منطقه دونباس و ایجاد پل زمینی به کریمه (شرق به
جنوب اوکراین) کافی است .اما حتی دستاوردهای
کوچکتر نیز محدودیتهای قدرت ایاالت متحده
را نشان میدهد .در حالی که روسیه با نظم امنیتی
به رهبری آمریکا در اروپا مخالفت میکند ،چین آن
را در آسیا به چالش میکشد .یکگذار ژئوپلیتیکی
آغاز شده است که نتایج آن ممکن است برای چندین
دهه کامال آشکار نباشد .اما نظم پس از جنگ سرد
که در  ۳۰سال گذشته بر جهان حاکم بوده ،رو به
پایان است .پس از نابودی آن ،توازن قدرت جدیدی
پدیدار خواهد شد.
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د ِر زندانها به روی همه
جهانیان باز است

امکان معرفی استعدادهای برتر از سوی دستگاهها و سازمانهای مردمنهاد ایجاد شود

سفیر سابق ایران در لبنان

هر چند که امیدواریهایی نسبت به احیای برجام بسیار بیش
از گذشته انجام میشود اما حتی یک روز هم زودتر این تفاهم و
توافق بین ایران و  4+1انجام شود زودتر میتوان از دستاوردها
و ثمرات آن استفاده کرد .لذا هر زمان این اتفاق بیفتد باید همه
جناحهای داخلی و هر کسی در افکار عمومی تاثیر دارد بدون
توجه به عقبه تیم مذاکره کننده از آن حمایت کنند و به این کار
مثبتی که برای کشور انجام میشود توجه کنند تا بتوانند در
این گامهای پایانی با اعتماد به نفس هر چه بیشتر این بحث را
به ثمر برسانند و ما بتوانیم از این تحریمهای غیرعادالنهای که
علیه ایران صورت گرفته و ایجاد شده خالصی پیدا کنیم .این
اتفاق در نهایت میتواند منجر به این شود که فضای بهتری در
تجارت و سرمایهگذاری و روابط خارجی ایجاد گردد .ما وقتی
بتوانیم بهطور طبیعی با چنین مجموعه بزرگی در جهان حتی
به یک توافق برسیم تاثیر خود را در روابطمان با سایر کشورها
چه در منطقه و چه در هر نقطه دیگری خواهد گذاشت .از طرف
دیگر با توجه به اظهار نظرهای مختلف در خصوص احیای برجام
و مواضع اخیر آقای جوزپ بورل ،مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا میتوان فهمید که آمریکاییها گرچه تا کنون در
اعالم موضع معطل کردهاند اما خیلی زود پاسخ خواهند داد و
پاسخشان نیز مثبت خواهد بود .به نظر میرسد که هیچ جایی
برای معطل کردن وجود ندارد و زمانی که توافقات و مذاکرات
تا این سطح پیشرفت کرده جای هیچ گونه تامل نیست .لذا به
حرفهای آقای بورل خوشبین هستم و اشارهای که سخنگوی
وزارت امورخارجه به موضوع تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا
و نوع این تبادل و مساله انتقام از قاتالن شهید سلیمانی داشته و
سایر مسائل و موضعگیریهایی که در ایران ،اروپا و آمریکا انجام
شده همه حاکی از این است که حواشی توافق در حال پیشروی
خوبی است .لکن هنوز شرایط حساس است و هنوز اسرائیلیها
و مخالفان دیگری هستند که بخواهند از فرصت استفاده کنند
و جلوی توافق را بگیرند .هر چند که به نظر میرسد همه چیز
آماده است اما باز هم شرایط حساس است و به هیچ عنوان نباید
تاخیری صورت گیرد و افکار عمومی هر چند در این مرحله
دغدغههای زیادی در خصوص مسائل داخلی دارند و مسائلی که
شاید انتقاداتی به آنها وارد باشد اما در این پرونده و در این موضع
باید تیم مذاکره کننده حمایت شود تا موضوع رفع تحریمها به
قول تیم مذاکره کننده و برجام به نتیجه برسد؛ نتیجه آن اعالم
شود و کشور و مردم از ثمرات مثبتش استفاده کنند.

دیــدگــــاه
دولت و وعدهها
اسماعیل گرامی مقدم
فعال سیاسی

دولت محترم از ابتدا تا امروز وعدههایی در حوزههای مختلف
به مردم داده است و به نظر میرسد که تالشهای زیادی هم
درجهت تحقق این وعدهها از سوی دولت صورت گرفته اما توفیق
دولت در تحقق این وعدهها؛ قابل قبول نیست .برای نمونه دولت
وعده داد در هر سال حدود یک میلیون واحد مسکن تولید کند.
تا این لحظه که حدود یک سال از عمر دولت گذشته آیا یک
میلیون مسکن ساخته شده است؟ همچنین دولت وعده داد
که ظرف چند روز میتوان بازار بورس را سامان داد .در حالی
که بازار بورس در همه دنیا بستگی به عرضه و تقاضا و سایر
شاخصه های اقتصادی دارد .در طول یکسال گذشته بورس
همانند سابق با چالشهایی روبهروست .به طوری که شاخص
بورس در حال نوسان بین سقوط و نزول است .درحوزه سیاست
خارجی دولت در دو بعد یکی هستهای و دیگر در تقویت روابط
با کشورهای همسایه گامهایی را برداشته است اما در ارتباط با
کشورهای همسایه هنوز نتیجه مثبتی به دست نیامده است و
هنوز نتایجی که ملموس باشد ،مشاهده نمیکنیم .همچنین
در ارتباط با پایداری قیمت دالر در برابر سایر ارزهای خارجی
نیز شاهد کسب موفقیت زیادی از سوی دولت نیستیم و به
رغم اینکه دولت تالشهایی درجهت کاهش قیمت ارز دارد اما
نتوانسته به وعدههای خود در این ارتباط عمل کند .زیرا هنوز هم
شاهد ثبات در بازر ارز به رغم افزایش درآمدهای نفتی نیستیم.
مهمترین وعده دولت البته این مورد بود که وضعیت سفره مردم
را به تحریمها گره نخواهیم زد و معیشت مردم را سامان خواهیم
داد اما درهمین ماههای ابتدایی سال و به طورکل در یک سال
ابتدایی دولت تورمهای باالی  40درصد را شاهد بودیم و در
مجموع به رغم وعدههای دولت سال بسیار سختی بر مردم ایران
درسایه شوم تحریمها و گرانیها گذشت.

خبــــــر

زمان معرفی وزیر تعاون
معاون پارلمانی رئیسجمهور به دیدارهای مستمر آیتا...
رئیسی با نمایندگان و آغاز دور جدید نشست با فراکسیونها
و کمیسیون ها اشاره و خاطرنشان کرد :در هفته جاری
نمایندگان عضو دو مجمع استانی گیالن و آذربایجان شرقی
با معاون اول و معاون اجرایی رئیسجمهور جلسه داشتند.
محمد حسینی با بیان اینکه دولت برای تعامل با مجلس
سنگ تمام گذاشته است ،اظهار داشت :در یک سال گذشته
هیچ استیضاحی در مجلس شورای اسالمی انجام نشد و
40درصد نمایندگان هم از سواالتشان از وزرا انصراف دادند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره
زمان معرفی وزیر پیشنهادی تعاون به مجلس گفت :تا آخر
این ماه برای معرفی وزیر پیشنهادی تعاون فرصت است و
رئیس جمهور در مدت باقی مانده گزینه پیشنهادی را به
مجلس معرفی خواهد کرد .حسینی در پایان از کمیسیون
اجتماعی مجلس هم خواست تا سریع تر طرح تفکیک
وزارت بازرگانی از وزارت صمت را برای بررسی به صحن
علنی ارائه کند.

آرمان ملی :رئیس جمهور در سیزدهمین
جلسه هیات امنای بنیاد ملی نخبگان که پس از
 11سال تشکیل شد ،اظهار داشت :تشکیل بنیاد
ملی نخبگان با هدف شناسایی و حمایت از جوانان
مستعد و فرهیخته ،نتیجه نگاه حکمتآمیز رهبر
معظم انقالب بود .امروز موضوع نخبگان و حمایت
از آنان دغدغه دولت مردمی است و این نگاه باید
در همه ارکان دولت هم حاکم باشد .آیتا ...سید
ابراهیم رئیسی با اشاره به ضرورت فراهم کردن
زمینه فعالیت نخبگان در بخشهای مختلف کشور،
ادامه داد :فعالیت مراکز علمی معتبر و حضور اساتید
و شخصیت های علمی فرهیخته در این مراکز
میتواند بستر مناسبی برای فعالیت استعدادهای
جوان باشد .یک دانشجوی نخبه وقتی می بیند
زمینه تداوم رشد علمی و حرفه ای او در کشور
فراهم است ،ماندن در کشور خود را به رفتن ترجیح
میدهد .وی توجه به معیشت و رفاه نخبگان را عامل
دیگری در راستای حفظ آنان در داخل کشور دانست
و تصریح کرد :حمایت از نخبگان و استعدادهای
برتر ،به نوعی تکلیف دولت و نظام حکمرانی کشور
و عین عدالت است .نباید اجازه دهیم نخبگان
کشور بهخاطر مشکالت مالی و معیشتی از مسیر
علمپژوهی و فعالیتهای دانشبنیان خارج شوند.
رئیس جمهور همچنین برلزوم فراگیرتر شدن
دایره شناسایی نخبگان تأکید و خاطر نشان کرد:
شناسایی نخبگان از مسیر المپیادهای علمی و
کنکور یکی از راههای جذب نخبگان است .بنیاد ملی
نخبگان باید سازوکارهای دیگری هم طراحی کند تا

نخبگان در دانشگاهها ،اندیشکدهها ،حوزهها ،مجامع
علمی ،سازمان ها و دیگر عرصه ها نیز شناسایی
شوند و مورد حمایت قرار گیرند .دکتر رئیسی ادامه
داد :باید ساز و کاری طراحی شود تا دستگاههای
مختلف و به ویژه سازمان های مردم نهاد امکان
معرفی استعدادهای برتر و افراد نخبه را به بنیاد
ملی نخبگان داشته باشند .رئیسجمهور طراحی
روندهایی برای ارتقای شرایط بکارگیری نخبگان
در دستگاه ها را مورد تاکید قرار داد و گفت :در
کنار تالش برای جذب استعدادهای برتر از سوی
خود بنیاد ملی نخبگان ،به فکر افزایش بهرهوری
دستگاه ها از محل بکارگیری نخبگان نیز باشید
و برای دستگاهها در جذب و بهرهگیری شایسته
از توان و دانش نخبگان امتیاز تعیین کنید ،تا
خود آنها نیز انگیزه بیشتری برای ایفای نقش در
این زمینه پیدا کنند .دکتر رئیسی بهره گیری از
نخبگان در ساختار اداره کشور و نیز توجه ویژه
برای ترغیب تحصیل نخبگان در رشتههای علوم
انسانی و علوم پایه را نیز از برنامهها و اقدامات مفید
بنیاد ملی نخبگان برشمرد و افزود :تالش کنید
نخبگان برای ورود به بازار کار در حوزه تخصصی
خودشان توانمند شوند .آیتا ...رئیسی در بخش
دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه نخبگان صرفا
در تهران ساکن نیستند و نباید امکانات و زمینههای
فعالیت نخبگان صرفا در تهران متمرکز شود ،اظهار
کرد :در سفرهایی که به استانها داشتهام به وفور
با نخبگان و استعدادهای نابی مواجه شدم که
کارهای بزرگی هم کردهاند و ضرورت دارد به شکل

دادستان کل کشور:

مردم با موبایل خود از برهم زنندگان
نظم عمومی مستند سازی کنند

دستگاه قضائی با انگیزه بیشتری در صدد ایجاد امنیت بیشتر در جامعه است
آرمان ملی :نشست بررسی راهکارهای
برخورد با مجرمان جرائم خشن و سارقان
مسلح دیروز با حضور حجت االسالم
والمسلمین منتظری دادستان کل کشور،
القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان
تهران ،صالحی دادستان انقالب و عمومی
تهران ،سردار قاسم رضایی جانشین فراجا،
سردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ
و تعدادی دیگر از مسئوالن قضائی و انتظامی
برگزار شد .در این نشست آخرین وضعیت
اقدامات دستگاه قضائی و فراجا در برخورد
با مجرمان جرائم خشن و سارقان مسلح،
راهکارهای مقابله با سرقت های مسلحانه
و جرائم خشن مورد بررسی قرار گرفت.
حجت االسالم والمسلمین محمدجعفر
منتظری با اشاره به برگزاری نشست تخصصی
بررسی راهکارهای برخورد با مجرمان جرائم
خشن و سارقان مسلح ،اظهار کرد :با توجه به
اهمیت نقش امنیت جامعه چه امنیت مالی
و چه امنیت روانی و جانی دستگاه قضائی و
مجموعه حاکمیت وظیفه دارند همه توان
خود را به کار بگیرند تا برای مردم این امنیت
ایجاد شود .وی افزود :متأسفانه گهگاهی شاهد

بروز حوادثی هستیم که احساس ناامنی در
مردم ایجاد میکند ولو اینکه موارد زیاد هم
نباشد ،به لحاظ پخش در شبکههای مجازی،
احساس ناامنی در جامعه ایجاد می کند لذا
دستگاه قضائی و مسئوالن امر موظف هستند
برای مردم بستری امن فراهم کنند .دادستان
کل کشور عنوان کرد :کسانی که ادامه این
روش را در دستورکار خود دارند ،بدانند پس
از این قوه قضائیه و نیروی انتظامی با قاطعیت
و سرعت بیشتری به این پروندهها رسیدگی
خواهند کرد .وی با هشدار به مجرمان ،تاکید
کرد :کسانی که به هر نحوی سالح سرد یا گرم
استفاده کنند؛ چنین اقداماتی از مصادیق
محاربه محسوب میشود و بدون چشمپوشی
مجازات محارب را در پی خواهند داشت؛ اگر
دادگاه تشخیص دهد ،چه بسا در همان محلی
که این جنایت را مرتکب شدند ،مجازات شوند
تا مردم شاهد و ناظر باشند .دادستان کل
کشور یادآور شد :نیروی انتظامی نیز متعهد
شده است تا از هفته آینده بستر امنیتی را به
نحو چشمگیرتر و بیشتری در جامعه فراهم
کند و شرایط تامین امنیت در جامعه را به
نحو مطلوبتری در جامعه مدنظر قرار دهد.

سخنگوی دولت:

منتظر شمارش معکوس برای حل مشکل آب همدان باشیم
آرمان ملی :سخنگوی دولت با اعالم اینکه
برای حل مشکل آب همدان سه شیفت کار با
سرعت بسیار زیادی در حال انجام است ،اظهار
داشت :باید منتظر شمارش معکوس برای حل
مشکل آب همدان باشیم .علی بهادری جهرمی در
حاشیه جلسه هیات دولت با اشاره به جدیدترین
مصوبات هیات دولت اظهار کرد :در جلسه دیروز
دولت گزارش های متعددی از مسائل جاری
کشور مطرح شد و برخی مصوبات به تصویب
رسید .وی ادامه داد :گزارش آموزش و پرورش،
خبر حدود سه برابری شدن مدال نوجوانان در
المپیاد جهانی بود .سال گذشته هفت مدال طال

و امسال  20مدال جهانی دریافت کردیم .دولت
معتقد است باید قدر این جوانان دانسته و از آنها
حمایت شود .جلسه هیات امنای بنیاد نخبگان
هم پس از  11سال با حضور رئیسجمهور تشکیل
شد .سخنگوی دولت خاطرنشان کرد :وزیر نیرو
گزارشی از کار شبانه روزی برای حل مشکالت
آبرسانی در شهرکرد و همدان به تفضیل ارائه
کرد .حل این مشکل بیش از 15سال در همدان
پیشرفت نداشته است ،االن برای حل آن سه
شیفت کار با سرعت بسیار زیادی در حال انجام
است و باید منتظر شمارش معکوس برای حل
مشکل آب همدان باشیم .از مردم بهخاطر کوتاهی

شایسته مورد حمایت قرار گیرند .رئیس جمهور
ادامه داد :با توجه به نامگذاری امسال باید تالش
بیشتری برای ورود نخبگان به بازار فعالیت های
دانش بنیان صورت گیرد و در این راستا از آنان
حمایت شود .رئیسجمهور با بیان اینکه در تمدن
ایرانی – اسالمی و همچنین در دنیا حمایت خیرین
از فعالیتهای علمی و نخبگان امری رایج و مرسوم
بوده و هست ،تصریح کرد :تالش کنید از ظرفیت
خیرین و موقوفات بهتر و بیشتر برای حمایت از
نخبگان بهره بگیرید .همچنین رئیس جمهور در
جلسه هیات دولت ،هفته دولت را فرصت مناسبی
برای ارائه گزارش اقدامات و عملکردها به مردم و
همچنین فرصتی برای ارزیابی خدمات و عملکرد
یکساله وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی دانست و
بیان کرد :در میان مردم و با مردم بودن ویژگی این
دولت است و باید اقدامات انجام شده هنرمندانه به
اطالع مردم رسانده شود .رئیسی تاکید کرد :یکی از
شاخصهای مهم برای دولت مردمی ،احیای اعتماد
مردم است و باید تمام تالشها و اقدامات در جهت
خدمت به مردم و حل مشکالت و حفظ و تقویت
امید مردم باشد .رئیس جمهور هرگونه سخن یا
اقدامی را که باعث ناامیدی و کاهش اعتماد مردم
شود ،خط قرمز دولت مردمی دانست و خاطرنشان
کرد :نباید با انتشار برخی گزارشهای غیر مستند
در رسانهها ،مردم را نگران کرد و همه همکاران
دولت تالش کنند موضوعات بین دستگاهی را فورا
حل و فصل کنند و نتیجه اقدامات انجام شده را به
اطالع مردم برسانند.
حجتاالسالم منتظری اضافه کرد :امیدواریم
این تعامل و همافزایی که باید بین دستگاههای
امنیتی ،اطالعاتی و قضائی باشد روز به روز
افزایش یافته و دیگر شاهد بروز چنین حرکاتی
که باعث تأسف و تأثر است و در تراز نظام
جمهوری اسالمی هم نیست ،نباشیم و بتوانیم
ضریب امنیت جامعه را با همکاری هم باال
ببریم .وی درباره نحوه برخورد با برهمزنندگان
نظم عمومی و عامالن جرائم خشن نیز گفت:
مردم چنانچه شاهد بروز چنین حوادثی بودند،
با تلفن های همراه خود مستندسازی کنند
چرا که مستندسازی چنین جرائمی ،برای
دستگاه قضا بسیار مهم است ،ممکن است
در آن لحظه نیروی انتظامی و پلیس در آن
محل حضور نداشته باشد و تا رسیدن آنها
مدت زمانی صرف شود لذا مردم می توانند
در این زمینه همکاری کرده و اطالعات خود
را در اختیار این نیرو قرار دهند .دادستان کل
کشور تأکید کرد :کار اساسی دیگری که باید
در دستور کار قرار گیرد ،پیشگیری است که در
جلسه امروز ،انجام این مهم در دستور کار قرار
گرفت .حجت االسالم والمسلمین منتظری
به سارقان جرائم خشن هشدار دارد :آخرین
اخطار به مرتکبان این جرائم این است که
نیروی انتظامی قوی تر از گذشته و دستگاه
قضائی با انگیزه بیشتری در صدد ایجاد امنیت
بیشتر در جامعه هستند و امیدواریم با همکاری
مردم بتوانیم این اندک ناامنیها که در جامعه
شاهد هستیم را ریشه کن کنیم و مردم به
لحاظ روانی و جانی امنیت بیشتری را تجربه
کنند.
چندین ساله و مشکالت ناشی از خشکسالی و
کمبود بارش عذر خواهی میکنیم و امیدواریم
هرچه زودتر این طرح تکمیل شود .در شهرکرد
آب تامین شده است .وی با اشاره به اینکه 22
استان کشور که درگیر سیالب شدند ،مشکل
تامین آب دارند ،گفت :اما با جهاد و تالش وزارت
نیرو در عموم این استانها برای تامین آب شرب
دچار مشکل نشدیم ،اما در شهرکرد وضعیت
وخیم بود .وی درباره مصوبات جلسه دیروز هیات
دولت نیز خاطرنشان کرد :دولت با ترخیص مقوای
وارداتی با تعرفه 5درصد موافقت کرد تا هزینه
کتاب های درسی کاهش یابد .البته حرکت به
سوی خودکفایی در تامین کاغذ انجام شده است
و تقریبا  50درصد کاغذ برای کتابهای درسی از
داخل کشور تامین شده است .تخصیص ارز برای
واردات کاغذ هم انجام شده است.

معاون اول رئیس قوه قضائیه
درباره اصالح مجرمان گفت :سخن
اصالح مجرمان مربوط به فلسفه
مجرمان است که در طول تاریخ
نگرشهای متفاوتی در این خصوص
مطرح است .اساسأ چرا فردی را
مجازات میکنیم .در این خصوص
مکاتب مختلفی وجود دارد .یک
مکتب معتقد است که مجازات
حسن ذاتی است صرف نظر از اینکه
جامعه بهره ببرد یا خیر یا فرد عبرت
بگیرد .دیدگاههای مختلفی در این
زمینه وجود دارد اما دیدگاه اسالم
در این خصوص ورای همه این
مکاتب است .حجتاالسالم مصدق
تصریح کرد :امروز د ِر زندان ها به
روی همه جهانیان باز است و بیایند
ببینند جمهوری اسالمی در رابطه
با زندانیان ،چه سیاسی و چه عادی
چگونه رفتار می کند؟ متولیان
حقوق بشر بیایند جز تعداد اندکی
که گاهی اوقات سر و صدا میکنند
و مسائلی مطرح می کنند رفتار
و مصاحبه های سایر زندانیان را
ببینید.

فلسفه مسئولیت در نظام
خدمت به مردم است

کــوتــــاه

لزوم نظارت ویژه
به حجاب کارمندان
نمایندگان مجلس در بیانیه ای خواستار
رعایت ضوابط حجاب و عفاف شدند .در این
بیانیه آمده است« :نمایندگان ملت شریف
ایران ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات اخیر
دستگاههای متولی اعم از قوه قضائیه ،نیروی
انتظامی ،وزارت کشور ،وزارت ارشاد ،ستاد
احیای امر به معروف و نهی از منکر ،سازمان
بسیج مستضعفین و … با تاکید بر جدیت و
مراقبت بیشتر با توجه به مطالبه گسترده و بحق
مردم از وکالی خود در مجلس شورای اسالمی
خواستار برنامهریزی و اقدام جامع ،هوشمندانه
و عاجل بوده و بر مبنای قوانین این حوزه
راهکارهای ذیل پیشنهاد میگردد 1- :ایجاد
بستر تبیین ،گفتوگو و روشنگری بین مردم
از طریق رسانهها و پشتیبانی کامل از گروههای
مردمی فعال در موضوع حجاب  2-کنترل
ولنگاری موجود در محتوای شبکه نمایش
خانگی و تبلیغات نامناسب بعضی اصناف در
فضای مجازی  ۳-کاالی فرهنگی محسوب
شدن ملزومات حجاب  - 4برخورد بازدارنده
و هوشمند با عناصر کلیدی و اصلی سیستم
خلق سبک پوشش مبتذل – 5راهاندازی توسعه
و تقویت طرح های ناظر  1الی  ۶- ،4توجه
توأمان به برنامههای کوتاه مدت و بلند مدت
ایجابی و سلبی ،مردمی و حاکمیتی و رسانهای
و میدانی ۷-استفاده مناسب و مؤثر از هنر در
الگو سازی و نماد سازی با سرمایهگذاری ویژه
در ساخت فیلم و انیمیشن  8-نظارت ویژه بر
رعایت ضوابط حجاب و عفاف در بین کارمندان
دولت و شرکتهای مرتبط.

واکنش پمپئو به اخبار جدید
احیای برجام
وزیر خارجه پیشین آمریکا در توییتی از
تالش رئیسجمهور آمریکا برای احیای توافق
هسته ای با ایران انتقاد کرد .مایک پمپئو در
توییتی نوشت :اخباری که از وین میآید مایه
رنجش خاطر است..

رونمایی از راهبــردیترین
تجهیزات در حوزه کاربرد پرتوها

دبیر شورای نگهبان با اشاره به
اینکه برمبنای تعالیم اسالمی و از
دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) و
مقام معظم رهبری(مدظله العالی)
فلسفه وجودی مسئولیت در نظام
جمهوری اسالمی خدمت به مردم
است ،تصریح کرد :مردم شریف
ایران نیز همواره اثبات کرده اند
قدردان دولتمردان صادق و خدوم
هستند .آیت ا ...جنتی سفرهای
استانی دولت را عامل مهمی برای
ایجاد همدلی و همراهی مردم در
جهت حل مشکالت کشور دانست
و گفت :ارتباط بیواسطه با مردم،
دولتمردان را در شرایط واقعی قرار
میدهد و باعث میشود تصمیمات
درستی برای حل مشکالت کشور
اتخاذ کنند .وی افزود :خداوند
مردم شریف ایران را که صادقانه
عمری را در خدمت اسالم،
انقالب و نظام بودند را حفظ و
دشمنانشان را زمینگیر کند.

آمریکا مخربترین
رژیم جهان است

مشاور تیم مذاکره کننده
ایران در مذاکرات وین به ادعای
نیروهای تروریستی سنتکام مبنی
بر انجام حمالتی هوایی علیه
تاسیسات متعلق به نیروهای تحت
حمایت ایران در سوریه واکنش
نشان داد .محمد مرندی ،مشاور
تیم مذاکرهکننده ایران در واکنش
به ادعای ارتش آمریکا مبنی بر
حمله ای به تاسیسات نظامی
متعلق به آن چه که «نیروهای
وابسته به ایران» خوانده شده در
صفحه توییترش نوشت :آمریکا
مخرب ترین رژیم جهان است.
بهطور غیرقانونی سوریه را اشغال
کرده و منابع آن را به تاراج میبرد.
از بازماندگان تروریست های
داعش برای کشتن سوری ها و
جلوگیری از بازگشت به وضعیت
عادی حمایت میکند .مرندی در
ادامه نوشت :این حمله تروریستی
به خصوص آمریکا ،صرفا برای
کمک به ایجاد مقبولیت برای
توافق هستهای انجام شده است.

معاون سازمان انرژی اتمی و مدیرعامل
شرکت توسعه کاربرد پرتوها تاکید کرد :ما در
هفته دولت تجهیزی را رونمایی خواهیم کرد
که در راستای سند راهبردی سازمان انرژی
اتمی و با رویکرد بومیسازی محصوالت است.
این تجهیز یکی از راهبردی ترین تجهیزات
در حوزه کاربرد پرتوهاست که می تواند در
سالمت و اقتصاد مردم اثرگذار باشد .سیدپژمان
شیرمردی افزود :رویکرد استفاده از محصوالت
بومی سازی و همچنین واردات برخی از
تجهیزات با تعامالت بینالمللی در نظر گرفته
شد یعنی هم ب ُعد بینالمللی را در نظر گرفتیم
و هم تکیه بر بومیسازی و ساخت تجهیزات در
داخل کشور را مدنظر قرار دادیم.

افزایش صدور کارت ملی هوشمند
برای ایرانیان خارج از کشور
وزارت امور خارجه از افزایش صدور کارت
ملی هوشمند برای ایرانیان خارج از کشور خبر
داد .اداره کل کنسولی وزارت امور خارجه با
انتشار اطالعیهای اعالم کرد :صدور کارت ملی
هوشمند در سه نمایندگی جمهوری اسالمی
ایران در مالزی ،اتریش و آلمان ادامه دارد و با
پیگیریهای وزارت امور خارجه و سازمان ثبت
احوال 100۷ ،عدد کارت ملی هوشمند برای
سفارتخانههای مذکور که مدارک متقاضیان
را دریافت کرده بودند ،ارسال میشود .پیش از
این نیز  1۳۷کارت ملی صادر شده ،برای این
سه نمایندگی ارسال شده بود .بر اساس این
اطالعیه ،اقدامات فنی و تهیه لوازم مورد نیاز
برای اخذ درخواستهای کارت ملی هوشمند
در  20سفارت و سرکنسولگری دیگر کشورمان
انجام شده و به زودی ارائه این خدمت جمعا در
 2۳نمایندگی اجرا خواهد شد.

تعویق مذاکرات ایران و عربستان
به دلیل تحوالت اخیر عراق
محمد ایرانی ،سفیر ایران در کویت تاکید
کرد که کمیتههای ایران و عربستان به محض
فراهم شدن شرایط مناسب در عراق ،آماده
ازسرگیری مذاکرات هستند که به دیدار وزرای
امور خارجه دو کشور ختم خواهد شد .وی
افزود که قرار بود دور ششم مذاکرات بین
ایران و عربستان ماه گذشته در عراق برگزار
شود که طبیعتا حسین امیرعبداللهیان ،وزیر
امور خارجه ایران و فیصل بن فرحان ،همتای
عربستانی او پس از پایان این نشست دیدار
خواهند کرد .ایرانی در گفتوگویی با روزنامه
الرای هم گفت که پس از حوادث اخیر در عراق،
طبیعی است که باید منتظر باشیم کشور میزبان
آماده میزبانی و مدیریت مذاکرات باشد .سفیر
ایران در کویت گفت که ازسرگیری دور ششم
مذاکرات مورد توافق است اما باید منتظر فراهم
شدن شرایط مناسب برای مذاکرات در عراق
بود .ایرانی تصریح کرد که مقامات ایرانی بسیار
نسبت به روند مذاکرات خوشبین هستند
اما باید منتظر دعوت عراق از طرفین برای
ازسرگیری دور جدید مذاکرات پس از پایان
تحوالت اخیر در عراق باشیم.

نگـــــره

موضعگیریهای ضد و نقیض مجلس و
دولت در باره طرح صیانت از فضای مجازی

صیانت نداریم؛ تا قانون نشود
مکلف به اجرا نیستیم

آرمان ملی – مطهره شفیعی :باز هم
وزیر ارتباطات تاکید کرد که طرح صیانت
از فضای مجازی نداریم! مشخص نیست
تصمیم چیست و چرا یک صدای واحد
شنیده نمیشود .از یکسو وزیر ارتباطات
بارها گفته که طرح صیانت نداریم اما از
سوی دیگری برخی نمایندگان مجلس
خبر از اجرای آن میدهند ۳ .اسفند سال
گذشته بود که کمیسیون مشترک طرح
حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی
کلیات طرح صیانت را به تصویب رساندند
که البته این تصویب با حواشی زیادی
همراه بود از جمله اینکه چرا این طرح با
رأی تنها  18نماینده تصویب شده و نظر
نمایندگان دیگر نادیده گرفته شده است.
برخی هم نگران تصویب و اجرای این طرح
هستند چنانکه جالل رشیدی کوچی
نماینده مجلس گفت« :من نه مخالف نظام
هستم و نه مخالف انقالب از خانواده ای
آمدهام که پنج شهید تقدیم کرده است.
عده ای برای موافقت با این طرح با من
تماس میگیرند و من را تهدید میکنند.
این در حالی است که بعد از گذشت مدتی
به آغاز به کار کمیسیون مشترک برخی
هنوز نگران تصویب این طرح هستند».
مخالفت وزیر با طرح صیانت
دیروز عیسی زارع پور وزیر ارتباطات
که سعی می کند خود را مخالف جدی
طرح صیانت نشان دهد با تأکید بر اینکه
چیزی به عنوان «قانون» یا «طرح صیانت»
نداریم ،گفت :ما به دنبال راه اندازی
فیبرنوری هستیم و می خواهیم خانه ها
را به فیبر نوری وصل کنیم تا سرعتهای
چند صد برابری نسبت به وضع فعلی را
تجربه کنند .االن در  10استان شروع
کردهایم و هفته بعد انشاءا ...دو سه استان
افتتاح میشود و آماده واگذاری به مردم
است .عیسی زارع پور در حاشیه تجدید
میثاق هیات دولت با آرمان های امام
خمینی(ره) در خصوص ارتباط اختالالت
پیش آمده در اینترنت ،به جماران گفت:
اختالالت یک هفته گذشته حادثه ای
بود که برطرف شد ،االن ما هیچ اختاللی
نداریم .چیزی که هنوز تصویب نشده و در
مجلس است را چطور دولت میتواند اجرا
کند؟! من بارها گفتهام که چیزی به عنوان
قانون یا طرح صیانت نداریم .بحثهایی
در مجلس هست و هنوز تبدیل به قانون
نشده و تا چیزی قانون نشود مکلف به اجرا
نیستیم .وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
تأکید کرد :ما مکلفیم یک شبکه پرسرعت،
باکیفیت و امن برای آحاد مردم ایجاد
کنیم و داریم برای آن تالش می کنیم.
حادثه مثل همه جای دنیا پیش میآید.
سه هفته پیش در کانادا  24ساعت کل
اینترنت کشور قطع بود ،این اختالالت
پیش میآید» .وی در پاسخ به سؤالی در
خصوص دلیل اختالالت هفته گذشته
اینستاگرام نیز گفت :خطوطی که ترافیک
اینستاگرام روی آنها بود چند ساعت دچار
قطعی شده بودند و آن هم حل شد و االن ما
داشبورد داریم و لحظهای چک میکنیم؛
هیچ مسأله ای نداریم .اختالل مقطعی
پیش میآید مثال هفته گذشته  45گیگ
ما به طور مقطعی قطع بود .این طبیعت
شبکه است 15 .مرداد هم وزیر ارتباطات
گفته بود :بارها گفتیم چیزی به اسم طرح
صیانت وجود خارجی ندارد و چیزی هم
مصوب نشده است .زارع پور تاکید کرد:
مواضع دولت کامال شفاف است ،حتما
فضای مجازی نیاز به قاعدهگذاری دارد
اما آیا آن چیزی که در مجلس مطرح شد،
همان چیزی است که باید باشد؟ این جای
بحث دارد .وزیر ارتباطات گفت :ما به کمک
اپراتورهای ارتباطی امکانی را فعال کردیم
که صرفا دسترسی به محتواهای مستهجن
و غیراخالقی یا خشونت بسیار شدید
توسط خود پلتفرمهای جستوجو فعال
شود و بحث قفل کودک مطرح نیست.
 18مرداد زارع پور صریحتر صحبت کرد
و درباره آخرین وضعیت «طرح صیانت»
گفت :یک عده باالخره جوسازی میکنند
و نان میخورند و اال چیزی به اسم «طرح
صیانت» تصویب نشده است که بخواهد
اجرایی شود .زارعپور درخصوص آخرین
وضعیت «اینترنت ملی» گفت :چیزی به
اسم اینترنت ملی نداریم.
اجرای کمرنگ طرح صیانت
وزیر در حالی اجرای طرح صیانت را
نفی می کند که غالمرضا نوری قزلجه،
نماینده مردم بستان آباد معتقد است
طرح صیانت به شکل کمرنگ درحال
اجرا شدن است و تاکید میکند؛ «طرح
موسوم به صیانت در هر کجا که بخواهد
بررسی شود ،به نتیجه نخواهد رسید
چراکه چارچوب درست فکری ندارد».
غالمرضا نوری قزلجه افزود :طرح صیانت،
سال گذشته که در مجلس مطرح شد،
دولت جدید موافق آن بود ،به جز بخشی
از بدنه وزارت ارتباطات بقیه با این طرح
همراهی میکردند.
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سخنگوی وزارت خارجه از دریافت پاسخ امریکا به نظرات ایران خبر داد

پاسخرسید،بررسیآغازشد

در حالی که همه موافقان و مخالفان سابق برجام در ایران از مواضع رسمی نظام حمایت میکنند در امریکا وضع به گونه دیگری است
و کاخ سفید پس از مدتها تحمل فشار مخالفان داخلی و البی صهیونیستی سرانجام بنا به گفته سخنگوی وزارت خارجه
پاسخ رسمی را از طریق منابع اروپایی تحویل داد

آرمان ملی -حمید شجاعی :وضعیت برجام در هالهای از ابهام
قرار گرفته و با وجود اینکه همه طرفها از ایران تا اروپا و آمریکا به
احیای برجام و لزوم رسیدن به توافق تاکید میکنند اما هنوز در اجرا
و عمل چیزی از رسیدن به توافق ندیدهایم .به بیان دیگر آنچه تاکنون
از طرفهای برجام به ویژه غربیها دیدهایم صرفا سیاستهای اعالمی
بوده که خود را موافق و همراه با احیای برجام نشان دادهاند .اما اینکه
این سیاست های اعالمی چه زمانی به سیاست های اعمالی تبدیل
شود و شاهد گام های عملی غربی ها باشیم هنوز مشخص نیست و
باید همچنان منتظر اعالم موضع آمریکاییها بود .آنچه مسلم است
در ظاهر همه چیز برای رسیدن به توافق و احیای برجام میسر است،
اما مواضع شفاهی طرفین باید به روی کاغذ آمده و به صورت توافقی
مکتوب و قابل استناد درآید .پس از اعالم موضع ایران در دوشنبه هفته
گذشته کمتر دو هفته است که همه طرفها منتظر اعالم موضع سران
کاخ سفید هستند تا رسما تکلیف برجام در این مقطع زمانی مشخص
شود و ببینیم که با موافقت آمریکا باید شاهد ادامه روند برجام در جهت
رسیدن به توافق باشیم یا اینکه با مخالفت آمریکاییها طرفین موضع
دیگری اتخاذ خواهند کرد؟ نکته مهم اینجاست که طرفین امروز به
شرایط و موقعیتی رسیدهاند که به اذعان تحلیلگران داخلی و بینالمللی
دیگر به عقب برنمیگردند  ،چراکه امروز همه طرفین چه ایران ،چه
اروپا و چه آمریکا به این توافق و ثمرات ناشی از آن نیاز دارند .لذا از
همین رو است که نهایت تالش خود را میکنند تا به هر نحوی که شده
توافق حاصل شود .به همین جهت است که شاهد نرمش و انعطاف هر
طرف برای رسیدن به اشتراکات بیشتر در جهت احیای برجام هستیم.

در همین جهت نیز واشنگتنپست به نقل از مقامات آمریکایی مدعی
شده که «مقامات آمریکایی میگویند ،انتظار میرود تا چهارشنبه به
نظرات ایران درباره پیشنویس توافق در مذاکرات وین پاسخ بدهند که
پس از آن قرار است درباره جزئیات فنی تبادل نظر شود و به دنبال آن،
نشست کمیسیون مشترک برجام که ناظر بر توافق است ،برگزار خواهد
شد .تحوالت جدید ،از جمله افزایش تبادل علنی پیامها میان تهران و
واشنگتن نشان میدهد که احتماال انجام شدن توافق نزدیک است».
اگر رویه به همین نحو پیش برود میتوان انتظار داشت که در هفته
پیشرو تکلیف برجام و احتماال توافق روشن شود.
رویارویی موافقان و مخالفان در واشنگتن
هرچند که احیای برجام و رسیدن به توافق در ایران هم با مخالفت
عدهای از دلواپسان روبهرو است اما در نهایت موضع ایران رسیدن به
توافق خوب است که بارها از سوی دولتمردان اعالم شده است .با این
حال شرایط در آمریکا به گونه دیگری است و توافق با ایران ،موافقان و
مخالفان بسیاری دارد .اما به نظر میرسد آنچه باعث شده تا آمریکاییها
هنوز در سردرگمی و معطلی در اعالم نظر بمانند یکی بحث تاثیر البی
صهیونیستی بر دولت بایدن و دیگری هم بحث انتخابات پیش روی
کنگره آمریکاست که قدرت تصمیمگیری را از رئیس جمهور آمریکا
گرفته است .قدر مسلم با توجه به اینکه واشنگتن و تهران در آستانه
بازگشت به برجام هستند ،حامیان و منتقدان این توافق ،خود را برای
رویارویی آماده میکنند که یادآور نبرد بر سر توافق اولیه در سال
 2015است؛ رویارویی که احتماال در روزهای آینده افزایش خواهد
یافت .هرچند که پولیتیکو اینگونه آورده که « احتماال این بار رویارویی

در مقایسه با سال  2015و دولت اوباما شدت کمتری خواهد داشت
آن زمان دولت به دلیل تالش برای ایجاد اتاق فکر رسانهای در تالش
برای قبوالندن این معامله به مردم مورد تمسخر قرار گرفت .اما مسایل
ژئوپلیتیک زیادی با محوریت کنگره مطرح است .قانونگذاران فرصتی
برای بررسی توافق احیای برجام خواهند داشت و هرچند کاخ سفید
روی وتوی ریاستجمهوری بهعنوان پشتوانه حساب میکند ،اما اگر
قانونگذاران آرای کافی داشته باشند ،این مساله میتواند در آستانه
انتخابات میاندورهای بسیار تاثیرگذار باشد ».حال باید دید که بایدن
و دولت آمریکا در مواجهه با کنگره و بعضا مخالفان برجام چه رویکردی
اتخاذ خواهد کرد .
تمام فعالیتهای ما تحت نظارت آژانس بوده و هست
رئیس سازمان انرژی اتمی اظهار داشت :جمهوری اسالمی ایران
از ابتدا کلیه فعالیتهای خودش را در حوزه هستهای برابر موازین
و ضوابط آژانس انرژی اتمی انجام داده و هیچ فعالیتی نیست که
پروسه های ابالغی را طی نکرده باشد .محمد اسالمی گفت :تمام
فعالیتهای ما تحت نظارت آژانس بوده و هست .جمهوری اسالمی
متعهد به  NPTو پادمان است و آژانس نمیتواند ادعایی کند که در
ایران فعالیتی است که براساس بازرسیها به یک عدم انطباق برخورد
کرده باشد .معاون رئیس جمهور بیان کرد :ما هیچ سایت هستهای
اعالم نشده نداریم .مکانها و موارد ادعایی ساخته و پرداخته منافقین
و صهیونیستهاست که چیز جدیدی نیست .وی تاکید کرد :به نظارت
ال پذیرفته بودیم پایبندیم .بازگردند به برجام
در چارچوب برجام که قب ً
و آنچه که در برجام تفاهم شده بود و تعهد طرفین بود را اجرا کنند و ما
هم به آن پایبندیم .نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر .اسالمی در
تشریخ برنامههای سازمان انرژی اتمی گفت :دو برنامه داریم با برجام و
بدون برجام و نکته مهم برای ما این است در هر حال ،هیاهوی هستهای
را از بین ببریم و این اولویت مهم و فوری ماست.
به بیشینه سطح دسترسی و بازرسی از ایران نیاز داریم
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در خصوص اینکه ایران پاسخ
الزم را در توضیح وجود مواد هستهای در محلهایی که ادعا میشود
محلهایی هستند که اعالمشان نکرده ،به آژانس ارائه کرده است یا نه،
گفت :آنها میدانند که باید این کار را انجام بدهند .ما بر سر سازوکاری
در این زمینه توافق کردهایم .وقتی آژانس اثری از مواد هستهای در
یک محل پیدا کند که به عنوان محلی اعالم نشده باشد که در آن
فعالیت هستهای انجام میگیرد ،وظیفه قانونی من این است که در این
باره سوال کنم .گروسی در توضیح اینکه آیا با توجه به خاموش کردن
تعدادی از دوربینهای آژانس در ایران در حدود دو ماه گذشته ،این
امر به این معنا بوده است که آژانس توان این را که مطلع شود آیا ایران
در این مدت در حال ساخت سانتریفیوژهای جدید بوده است یا نه،
گفت :این اقدامی جدی بود .این  2۷دوربینی که خاموش شدند ،در
حال پوشش دادن نقاط مهمی از تاسیسات ساخت سانتریفیوژ و دیگر
موارد بودند و ما این تداوم اشرافمان بر آنچه رخ میداد را از دست دادیم.

تخریب سنگ مزار ابراهیم یزدی برای چندمین بار
محمد هاشمی:با تخریب نمیشود شخصیتهای خدوم را از قلب مردم بیرون کرد

آرمان ملی :فعاالن توئیتری با انتشار دو عکس از قیرپاشی و تخریب
مجدد سنگ قبر ابراهیم یزدی ،در آستانه پنجمین سالمرگ وی خبر
دادهاند .تصاویری در شبکههای اجتماعی دستبهدست میشود که
نشان میدهد برای چندمین بار سنگ مزار اولین وزیرخارجه ایران پس
از انقالب اسالمی تخریب شده است .خانواده دکتر یزدی بعد از چندین
بار تخریب سنگ مزار ،اعالم کرده بودند که دیگر آن را تعویض نخواهند
کرد .ابراهیم یزدی در شهریور سال  9۶درگذشت و در بهشت زهرا
مدفون است .قبل از این در اسفند  9۶هم برای نخستین بار ،سنگ قبر
وی توسط افراد ناشناس تخریب اما تعویض شد .او از یاران و مشاوران
امام خمینی(ره) در مبارزه با رژیم شاه و به ویژه در دوره اقامت امام(ره)
در فرانسه بود .وی همچنین عضو شورای انقالب ،وزیر خارجه و معاون
نخستوزیر در دولت موقت انقالب ،نماینده شهر تهران در مجلس اول
و دبیرکل نهضت آزادی ایران بود 1۳ .آبان  1400هم خانواده ابراهیم
یزدی (وزیر خارجه پیشین ایران) از تخریب سنگ قبر وی برای دومین
بار خبر داده بود .این اتفاق از سوی افراد ناشناس صورت گرفته و هویت
آنها مشخص نیست .خانواده ابراهیم یزدی گفته است این بار اقدام به
تعویض و بازسازی سنگ مزار نخواهد کرد.
حرکات انقالبی ،دشمنان بزرگی هم دارد
یک فعال سیاسی بیان کرد که با تخریب نمیشود شخصیتهای
تاریخ ساز و خدوم را از قلب مردم بیرون کرد زیرا این اتفاقات همیشه
نتیجه عکس داشته است و نه تنها محو نمیشوند بلکه بیشتر شناخته
میشوند .ایلنا نوشت :محمدهاشمی درباره تخریب سنگ مزار مرحوم
ابراهیم یزدی «عضو شورای انقالب ،وزیر خارجه و معاون نخستوزیر
در دولت موقت انقالب» و اقداماتی از این دست مانند هجمه به
شخصیتهایی همچون مرحوم بازرگان و آیتا ...هاشمی رفسنجانی

مخالفان برجام
امروز حامی
شدند
مخالفان برجام امروز حامی شدند .عضو کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه برجام مورد
بحث در مذاکرات وین ،همان برجامی است که تیم مذاکره
کننده روحانی زحمت آن را کشیده است ،گفت :بنده فکر
میکنم چارچوب همان چارچوب است و تقریبا برجام احیا شده
است .جلیل رحیمی جهان آبادی ،در واکنش به برخورد دوگانه
برخی از چهرهها در خصوص برجام افزود :این موارد را باید از
دوستانی که آن وقت مخالف شدند و االن موافق شدند بپرسید،
ما که آن وقت موافق برجام بودیم و االن هم موافق هستیم.

گفت :واقعیت این است که شخصیتهای تاریخی را نمیتوان از تاریخ
حذف کرد .این عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با اشاره
به اینکه شخصیتهای تاریخی و تاریخساز در اذهان مردم باقی خواهند
ماند ،بیان کرد :آقای هاشمی رفسنجانی را نمیشود حذف کرد ،مرحوم
دکتر یزدی و بازرگان را نمیشود حذف کرد .وی یادآور شد :هنگامی
که کارتر پیام داد که ایاالت متحده قصد مذاکره با امام(ره) در پاریس
را دارد ،ایشان مرحوم دکتر یزدی را به عنوان نماینده خودشان معرفی
کردند تا با آمریکاییها صحبت کنند .آقای یزدی  ۷جلسه به عنوان
نماینده امام (ره) با آمریکا مذاکره کردند و نتایج را مینوشتند و خدمت
ایشان میدادند .هاشمی تاکید کرد :سابقه تاریخی افراد است که
میماند حال حتی اگر سنگ مزارشان را تخریب کنند و از بین ببرند.
اتفاقا تجربه نشان داده است ،نتیجه این اقدامات بالعکس است و هر
شخصی که در حد خودش خدمت کرده ،زحماتش در تاریخ ثبت شده
است و همیشه نامش خواهد ماند؛ بنابراین بحث سنگ قبر نیست بلکه
خود شخص است که در قلوب مردم و تاریخ ثبت شده و از یاد مردم
نمیرود .وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه امروز جریانی میخواهد
افکار خودش را درجامعه ماندگار کند و کسانی که از ابتدای انقالب
حاضر بودند و هزینه دادند را حذف کنند ،چگونه باید عمل کرد که
این جریان به اهداف خودش نرسد ،گفت :این نوع کارها نتیجه عکس
دارد؛ زمانی مسئول صداوسیما بودم در آن هنگام  ۷5رادیو به زبان
فارسی از کشورهای بزرگی مثل آمریکا ،چین و شوروی تا کشورهای
کوچکی مانند آلبانی و کویت علیه انقالب ما تبلیغ میکردند آن هم
درحالی که ما یک رادیو و تلویزیون داشتیم اما نتیجه چیز دیگری شد
که آنها انتظار نداشتند .هاشمی یادآور شد :یک صداوسیما در برابر
 ۷5رادیو وجود داشت بحث روزنامهها و رسانههای دیگر جدا بود.

انتقاد
به کابینه
برخی به دولت انتقاد دارند .هدایت ا ...خادمی ،فعال سیاسی
اصولگرا درباره توانایی دولت سیزدهم برای بهره گیری از
فرصتهای اقتصادی برجام گفت :سال نخست برای هر دولتی
زمان طالیی محسوب می شود که برای تحقق برنامههایش
بسترسازیهای الزم را انجام دهد و مردم نیز با مشاهده آثار
و نشانههای اقدامات دولت امیدوار شوند که تا سه سال آینده
نتیجه این برنامه ها را خواهند دید .وی افزود :آنچه آمار و ارقام
 1۳ماه گذشته نشان می دهد ،کابینه این دولت انتظارات را هم
نتوانست برآورده کند .

معاون سیاسی صداوسیما زمانی آمار گرفته بود که روزانه  ۷میلیون
کلمه علیه انقالب اسالمی در روزنامهها و رسانههای مکتوب مطلب
نوشته میشد که از رادیو و تلویزیون پخش میشد و ما تنها یک شبکه
داشتیم .جالب است که همین کارهای تخریبی رادیوها و روزنامههای
بیگانه باعث شد انقالب ما بهتر معرفی شود زیرا آنهایی که به اصطالح
افرادی متفکر و منصف در دنیا بودند ،هنگامی که مشاهده میکردند
یک کشور انقالب و ایدئولوژیاش اینگونه مورد تهاجم قرار گرفته به
دنبال بررسی آن میرفتند که ببینند چه خبر است؟ چرا عدهای از
آن واهمه و وحشت دارند؟ آن افراد هنگامی که درباره انقالب و قیام
تحقیق میکردند به قرآن ،نهج البالغه و متون دیگر مراجعه میکردند
و کالم امام را میدیدند که دیگر مشخص است در چنین مواقعی نتیجه
غیر از آن چیزی میشود که دشمنان انتظار دارند .این فعال سیاسی با
بیان اینکه به واسطه تحقیق درباره انقالب افراد زیادی به اسالم و تشیع
گرویدند ،گفت :بنابراین با برخی از کارها ممکن است یک عده فکر
کنند افراد محو میشوند؛ اما اشخاص اگر متفکر ،اندیشمند و منصف
باشند ،با دیدن این نوع هجمهها به بررسی این میپردازند که آن فرد
چه فکر و اندیشهای داشته است؟ چه کسی بوده است؟ چه کاری انجام
داده و چه سابقهای دارد که عدهای با وی به دشمنی میپرداختند و
در جهت تخریب وی قدم برداشتند .وی با بیان اینکه شخصیتهای
بزرگ و حرکات انقالبی ،دشمنان بزرگی هم دارد اما این دشمنان
نمیتوانند طبق خواستهای که دارند ،اثرگذاری کنند ،اظهار داشت:
زمانی مرحوم آیتا ...هاشمی رفسنجانی بسیار سختی کشیدند اما در
تشییع پیکر ایشان مشاهده کردیم مردم چگونه حاضر شدند .این امر
نشان میدهد با تخریب نمیشود شخصیتهای تاریخساز و خدوم را
از قلب مردم بیرون کرد.

آمریکاییها
تا قبل از انتخابات آبان
توافق نمیکنند
یک تحلیلگر مسائل بینالملل گفت« :آمریکاییها در تامین
منافع ملی خود عاجز هستند و تحقق منافع ملی آنان در گرو
خواست صهیونیستهاست .ریشه اصلی تاخیر آنها تماسهای
مقامات رژیم صهیونیستی و البیهای آنان در آمریکاست .این
تاخیر آنها دلیل دیگری ندارد زیرا آمریکاییها به این نتیجه
رسیدهاند که سیاست فشار بر ایران یک اشتباه فاحش بوده
است .جعفر قنادباشی گفت « :به نظر من تا آن زمان به صورت
مرحلهای عقبنشینی خود را اعالم میکنند و ناگزیر هستند
که تا پیش از انتخابات آبان ماه امتیازی به ایران بدهند».

سیاسـت 3
فـــــرارو

فرزانه ترکان در گفتوگو با «آرمان ملی»:

مسئوالن صریح با مردم حرف بزنند

آرمان ملی -سهیل ثابت:
دولت سیزدهـــم به یکسالگی
خــود رسیده است و بسیاری
از تحلیلگــــران و کارشناسان
نسبت به عملکــــرد دولت در
حوزه هــــای مختلف به بحث
و بررسی میپردازند .اما آنچه مسلم است به قرائت
کارشناسان؛ دولت در تحقق وعده های خود که
عمدتا هم وعدههای اقتصادی بوده چندان موفق عمل
نکرده است و رشد قیمتها نیز موید این گفته است.
به نظر میرسد دولت برای ترمیم اعتماد عمومی باید
به اقدامات اقتصادی اعتمادساز روی آورد و میزانی از
رضایتمندی را در جامعه ایجاد کند .در این راستا برای
بررسی عملکرد یکساله دولت ،لزوم تحقق وعدهها و
ترمیم اعتماد عمومی «آرمان ملی» با فرزانه ترکان،
فعال سیاسی اصالح طلب و عضو شورای مرکزی
حزب کارگزاران سازندگی به گفتوگو پرداخته است
که میخوانید.
باتوجه به فرا رسیدن یکسالگی دولت؛
عملکرد دولت در حوزههای مختلف را چگونه
ارزیابی میکنید؟
من معتقدم که با وجود گذشت یک سال از عمر
دولت سیزدهم وعدههای داده شده در حوزه اقتصاد
کمتر محقق شده و تیمی که پیش از انتخابات
بهطور هماهنگ در کنار آقای رئیسی قرار داشتند
و برنامه ریزی می کردند مطالبی که موردپسند و
خوشایند مردم بود را در قالب وعدهها و شعارها آورند
فکر نکردند که مردم آنقدر حافظه تاریخی ضعیفی
ندارند که فراموش کنند که آقای رئیسجمهور چه
قول هایی داده است .لذا ایشان که به عنوان سید
محرومان قرار بوده ریاست جمهوری را برعهده
بگیرد و بزرگترین مساله کشور که بحث مشکالت
اقتصادی و معیشت مردم است را حل و فصل کند
هنوز نتایج ملموسی در این حوزه دیده نمی شود
و قیمتها چندین برابر شده است ،فشار اقتصادی
واقعا قشر ضعیف جامعه را دچار مشکالت سختی
کرده است .اینها مسائلی است که مردم فراموش
نمی کنند .آن شعارها و حرف های قشنگی که در
مناظرهها گفته میشد االن میبینیم که هنوز عملی
نشده است .مهم ترین مساله این است که اعتماد
عمومی مردم نسبت به دولت و دولتمردان آسیب
دیده است و مشخص نیست که برای ترمیم این
اعتماد می خواهند چگونه پاسخ دهند .هرچند
که برای ترمیم اعتماد عمومی این مساله احتیاج
به تصمیم گیری در سطح کالن دارد و در سطح
نظام باید این تصمیم گرفته شود .این نه در اختیار
جناحی خاص و نه در اختیار دولت است .به نظر من
این چارهاندیشی باید در سطوح باال انجام شود .من
در حیطه کار تخصصی خودم که حوزه بهداشت و
درمان است شاهد فشار اقتصادی سنگین روی مردم
هستم .اینکه قیمت داروها چندین برابر شده و هزینه
خرید داروها ولو آنهایی که تحت پوشش بیمه است را
عدهای ندارند و سالمت جامعه نیز به همین ترتیب در
معرض تهدید است.
اساسا فکر میکنید چرا با وجود این مدتی
که گذشته هنوز وعدهها تحقق نیافته است؟
وعدههایی که آقای رئیسجمهور در زمان انتخابات
داده را ببینید .باید یک مناظره یا میزگرد مطبوعاتی
باشد و مسئوالن بیایند توضیح دهند که برای ساخت
مسکن ،کاهش نرخ تورم ،کاهش نرخ ارز و افزایش
رفاه اجتماعی تا کنون چه کرده اند .اگر قرار بوده
که هزار قدم بروند همان ده قدمی که در این یک
سال برداشتهاند را به مردم بگویند .آقای رئیسی و
همفکرانشان در میزگردهای انتخاباتی هر بار که
میآمدند اوراق و کتابچههایی را نشان میدادند و
میگفتند اینها برنامه است .خب همین برنامهها را
توضیح دهند که اکنون با این وضعیتی که پیش آمده
و بحث برجام فعال به نتیجه نرسیده و فشار اقتصادی
و تحریم ها می خواهند تا سال آینده چه کنند که
فشار اقتصادی را از روی دوش مردم کم کنند .یعنی
به نظر من باید صریح و روشن با مردم حرف بزنیم.
یا اگر هم نمیتوانند این کار را انجام دهند صریح و
روشن به مردم بگویند که به دلیل شرایط بینالمللی
یا شرایط داخلی امکان پذیر نیست .به نظر من در
صورت احیای برجام و توافق نیز مشکالت اقتصادی و
معیشتی جامعه به شرطی حل خواهد شد که سرنخ
برنامه ریزی های اقتصادی در دست اقتصاددانان
خبرهتر باشد .اگر قرار باشد که هر کسی برای خود
تصمیم بگیرد و خط اقتصادی خود را برود من امیدوار
نیستم که حتی با حل شدن مساله برجام ما پیشرفت
قابل توجهی در رفع مشکالت اقتصادی داشته باشیم.
یکی از مواردی که دولت بسیار بر روی آن
به عنوان عملکرد موفقیتآمیز تاکید داشت
بحث مدیریت بیماری کرونا ،تهیه واکسن و
کاهش مرگ و میر بود؛ فکر می کنید دولت
چه عملکردهای موفق دیگری در این یکساله
داشته است؟
من نسبت به عملکرد موفق دولت در حوزههای
مختلف فعال چیزی به ذهنم نمی رسد .هرچند که
در مورد بحث مدیریت کرونا نیز موفقیتی نمیتوان
شمرد .مثل این میماند که ما آب و نان مردم را تامین
کردیم .از اولیهترین نیازهای یک جامعه این بوده که
در اپیدمی که در همه کشورهای دنیا بوده و سایر
کشورها ماهها قبل دسترسی به واکسن داشتند برخی
مسئوالن آنقدر تاخیر کردند که ما کلی کشته دادیم
و میتوانستیم این تعداد از جانباختگان را نداشته
باشیم .چیزی که وجود دارد قدردانی از کادر درمان
است که زحمت کشیدند و فداکارانه پای درمان مردم
ایستادند و تالش کردند.

4

اقتصـاد
بنگاه هـــا

بانک سپه رتبه نخست پاسخگویی
در نظام بانکی کشور را کسب کرد
طبق جدیدتریــن گزارش دبیرخانه کمیســیون انتشــار و
دسترســی آزاد به اطالعات وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی
منتهی به چهار ماه نخست سال  ،1401بانک سپه رتبه نخست
پاسخگویی را کســب کرد .به گزارش خبرگزاری موج ،به نقل از
پایگاه اطالعرسانی بانک سپه دراجرای قانون انتشار و دسترسی
آزاد به اطالعــات و در جدیدتریــن رتبهبنــدی دبیرخانه این
کمیسیون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی که براساس گزارش
جامع آماری ارائه شــده ،بانک ســپه در صدر جدول  ۳0بانک و
موسســه مالی و اعتباری طی چهار ماه نخســت سالجاری قرار
گرفت .گزارش دبیرخانه کمیسیون انتشــار و دسترسی آزاد به
اطالعات براساس پاســخگویی بانک مرکزی و زیرمجموعههای
تابعه (شــورای پول و اعتبار ،پژوهشکده پولی و بانکی و موسسه
عالی بانکداری ایران) و  ۳0بانک و موسســات مالی و اعتباری به
صورت تجمیعی منتشر شده و بانک سپه توانسته بهصورت کامل
با  100درصد پاسخگویی ،رتبه نخست پاسخگویی طی چهار ماه
نخست سالجاری را از آن خود کند.

a r m a n m e l i . i r

براساس نتایج به دست آمده موسســه افکارسنجی ملت.58 ،
 5درصد از مردم ترجیح میدهند دولت هفت قلم کاالی اساســی
را به قیمت ســال قبل و از طریق کاالبرگ عرضه کند و در مقابل
 ۶ .28درصد ترجیح میدهند به ازای هر فرد ماهانه مبلغ  ۳00یا
 400هزارتومان نقدی اختصاص یابــد .تصمیم دولت برای حذف
ارز تخصیصی به کاالهای اساســی یکــی از مهمترین تصمیمات
اقتصادی دولت طی دهههای اخیر به شــمار میآید .برای جبران
پیامدهای اقتصادی این تصمیم ،مجلس در قانون بودجه ،1401
دولت را مکلف به ارائه کاالبرگ الکترونیکی کرده است .پس از واریز
چند مرحله یارانه نقدی به حســاب سرپرستان خانوار دهکهای
اول تا نهم ،این پرسش در مجلس مطرح شد که مردم بین دریافت
یارانه نقدی و کاالبرگ الکترونیکی ،کدام یک را ترجیح میدهند؟
باتوجه به اهمیت این موضوع ،مراجعه بــه افکارعمومی میتواند
برخی ابهامهــا در این خصوص را برطرف نماید که در این راســتا
موسسه افکارسنجی ملت وابسته به مرکز پژوهشهای مجلس ،به
اجرای یک پروژه با عنوان «افکارسنجی درباره نگرش مردم به طرح
اصالح یارانهها و توزیع کاالبرگ» در کل کشــور اقدام کرده است.
نتایج این افکارسنجی نشان میدهد  ۶ .۶0درصد مردم نسبت به
کلیت طرح اصالح یارانهها نظر منفی دارند که مهمترین دلیل آن،
افزایش قیمت کاالهای دیگری است که قرار نبود براساس اجرای
این طرح ،گران شــوند .با توجه به همین موضوع میتوان فهمید
که چرا  ۶ .88درصد مردم میــزان یارانه واریزی را کافی نمیدانند
و بالطبع خانوادههای پرجمعیت بیشتر تحت تأثیر فشار اقتصادی
ناشی از افزایش قیمتها قرار میگیرند که نتایج این افکارسنجی
نیز مؤید آن است.

خبر خوش برای وام روستاییان
سخنگوی دولت اعالم کرد :در راستای سرعت بخشی و تأمین
منابع برای اجرای نهضت ملی مسکن ،دولت با افزایش تسهیالت
نوسازی مسکن روستایی تا ســقف  2میلیارد ریال موافقت کرد.
هیات دولت با افزایش تســهیالت نوســازی و بهسازی مسکن در
روستاها از  100میلیون تومان به  200میلیون تومان موافقت کرد
و پرداخت این تسهیالت به متقاضیان از شنبه آغاز خواهد شد .علی
بهادری جهرمی سخنگو و دبیر هیات دولت در پایان جلسه امروز
هیات وزیران با اشاره به این مطلب گفت :در راستای سرعت بخشی
و تأمین منابع برای اجرای نهضت ملی مســکن ،دولت با افزایش
تسهیالت نوسازی مسکن روستایی تا سقف  2میلیارد ریال موافقت
کرد .مســعود میرکاظمی معاون رئیسجمهور و رئیس ســازمان
برنامه و بودجه نیز با تایید تصویب افزایش تسهیالت ساخت مسکن
روستایی گفت :سازمان برنامه و بودجه با بررسی همه جوانب و بر
اساس دستور رئیسجمهور اقدامات الزم برای پرداخت تسهیالت
فوق از سوی بانکها را آغاز کرده است.

صادرات دام زنده آزاد شد
رئیس هیاتمدیره انجمن صنفی گاوداران از ابالغ شــیوه نامه
صادرات دام به گمرکات خبر داد و گفت :بر این اساس صادرات دام
زنده( ،گوساله باالی  400کیلوگرم و گوسفند باالی  40کیلوگرم)
آزاد شد .ســید احمد مقدسی از ابالغ شــیوه نامه صادرات دام به
گمرکات خبر داد و گفت :بر این اساس صادرات دام زنده( ،گوساله
باالی  400کیلوگرم و گوسفند باالی  40کیلوگرم) آزاد شد .وی با
اشاره به اعالم کد تعرفهها از سوی وزارت جهاد کشاورزی به گمرک
افزود :تعرفه صادرات هر کیلوگرم گوساله  1۶هزار و  ۷00تومان و
هر رأس گوسفند حدود  50هزار تومان است .مقدسی درباره اینکه
اولین محموله دام صادراتی چه زمانی ارسال خواهد شد؟ ،گفت :فعال
میخواهیم با واردکنندگان خارجی وارد مذاکره شویم و کشورهای
عراق ،ازبکستان ،تاجیکســتان ،قطر ،امارات و عمان خواهان دام
ایرانی هستند .مقدسی درباره قیمت دام صادراتی نیز گفت :قیمت
براساس نرخهای جهانی تعیین میشود و بستگی به نظر خریداران
نیز دارد تا در نهایت با آنان به توافق برسیم.
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دستهای کوتاه شده از نان کارتی!

خبر خوش میرکاظمی
درباره رقم یارانههای نقدی

قیمتها به قبل باز میگردد؟

1401 06 03

«آرمان ملی» به بررسی چالشهای کارتی شدن نان میپردازد؛

خبــــر

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :افزایش حقوق کارمندان
و بازنشستگان در حال بررسی است و اگر منابع تامین شود در ماه
جاری تصمیمگیری و برای تصویب به مجلس ارائه میشود .مسعود
میرکاظمی رئیس ســازمان برنامه و بودجه در خصوص جزئیات
الیحه اصالحیه قانون بودجه ســال  ،1401اظهار داشــت :الیحه
اصالح قانون بودجه  1401مربوط به همــان چند موردی بود که
ارسال شده اســت و هنوز موضوع جدیدی اضافه نشده است .وی
ادامه داد :یکی از موضوعاتی که در این الیحه مطرح شد مربوط به
یارانه بود و قرار شــد ،اگر قیمتها بر اساس شهریور  1400اصالح
نشود ،میزان یارانه نقدی بر اساس قیمت جدید تنظیم شود و اکنون
باید الیحه اصالح یارانه را به مجلس ارائه کنیم .رئیس سازمان برنامه
و بودجه درباره افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان نیز عنوان
کرد :افزایش حقوق در حال بررسی اســت و اگر منابع تامین شود
در ماه جاری تصمیمگیری و برای تصویب به مجلس ارائه میشود.

سال پنجم
شماره 1354

. .

پنجشنبه

آرمان ملی – صدیقــه بهزادپور :صفهای طوالنی در
مقابل برخی نانواییها ،پخت نکردن برخی نانواها و بحثهای
مردم با نانواها برس ِر نحوه پرداخت هزینه نان با کارتخوانهای
جدید مســتقر در نانواییها از جمله چالشهایی است که به
روزمره فروشندگان و خریداران تبدیل شده است .این درحالی
است که اکثر مردم هنوز به دستگاههای جدید نانواییها آشنا
نیســتند یا برخی از افراد که در اقلیت هستند و دسترسی به
کارت بانکی ندارند با مشکالتی دست و پنجه نرم میکنند اما
مســئوالن که تاکید زیادی بر خرید نان توسط عابربانکهای
شخصی دارند فکری به حال برخی از شهروندان خاص نکرده
و نتوانستهاند گره مشــکالت فعلی را باز کنند ،کارشناسان بر
این باور هستند که این طرح در مرحله اجرا هم از نظر سخت
افزاری و هم از نظر نرم افزاری دارای استانداردهای الزم نیست
و کارکردن با این دســتگاه برای اکثریت افرادی که به نانوایی
مراجعه میکنند دشــوار اســت .محمدرضا عدالتی ،رئیس
اتحادیه نانوایان شــهر قدس در این خصوص به «آرمان ملی»
گفت :این طرح در مرحله اجرا هم از نظر ســخت افزاری و هم
از نظر نرمافزاری دارای استانداردهای الزم نیست .کارکردن با
این دستگاه برای اکثریت افرادی که به نانوایی مراجعه میکنند
دشوار است و باعث ایجاد مشکالتی بین نانواها و مردم میشود
که همچنان به دالیــل مختلف اصرار بر خرید نان به شــکل
پرداخت نقدی دارند .این درحالی اســت که مسئوالن تاکید
کردهاند که خرید نان باید توسط عابربانک شخصی خریدار انجام
شود این در حالی است که در موارد مشابه مانند خرید بنزین از
کارت سوخت در اختیار اپراتور امکان پذیر است و باعث ایجاد
محدودیت برای مصرف کننده نشده است .وی افزود :پیش از
این خریداران نان را حجم و مقداری که مایل بودند خریداری
میکردند اما در حال حاضر با توجه به سهمیهای که برای نانواها
در نظر گرفته شده است ،خرید نان محدود شده و دیگر امکان
پخت نان با توجه به سلیقه خریدار را ندارد .این مساله به ویژه
برای مشاغلی مانند رستوران داران و ...که نیاز به تعداد بیشتری
نان طی روز دارند مشــکالتی ایجاد کرده است .عدالتی ادامه
داد :توزیع کارتخوانها و کارتی شــدن نان به بهانه تخلف و
کم فروشی و فروش آرد توسط برخی نانوایان فقط باعث ایجاد
نارضایتی در گروههای مختلف و ســردرگمیهایی شده است
عالوه بر اینکه تعداد نانوایانی که تخلف ندارند از کســانی که
تخلفاتی را صورت میدهند بسیار کمتر است و بسیار مناسبتر
بود به جای اجرای این طرح که هزینه بســیاری برای تهیه و
توزیع کارتخوانها متقبل شــدهاند ،جرایم و یا سیستمهای
تشویقی برای نانوایان در نظر گرفته میشد که این معضل هم
کم یا حذف میشد .او معتقد اســت :در اجرای این طرح همه
نانوایان ملزم به تهیه دســتگاههای کارتخوان از بانک سپه
شدهاند اما ملزم کردن همه به انجام این کار فقط با یک بانک هم
به نوعی تخلف در عرصه رقابتی کردن امور است که جای بررسی
بیشتری دارد ،این در حالی است که دستگاههای کارتخوان نیز
از استانداردهای الزم برخوردار نیستند و کارکردن با آنها برای
همگان ساده نیست ،چراکه نان ،نیاز اصلی و روزمره همه مردم

است که در ســطوح مختلف برای خرید آن به نانوایی مراجعه
میکنند ،اما در حال حاضر خرید نان برای مردم و اســتفاده از
این کارتخوانها مشکلی است که هم وقت و انرژی بسیاری را از
ما و مردم میگیرد و در نتیجه این مشکالت بسیاری از نانوایان
قصد خروج از این شــغل را دارند .عدالتی یادآور شــد :وعده
تخصیص  15درصد یارانه به نانوایانی که در این مشارکت کنند
گویا هنوز به مرحله اجرا نرسیده اســت ،اما اهرمهای فشار بر
نانوایان بسیار زیاد است که از جمله آن میتوان به عدم افزایش
قیمت نان از سال  1400اشــاره کرد که البته افزایش قیمت
حاصل در ســال  1400هم فقط ا ِعمال افزایش قیمت مصوب
شده در سال  1۳99بوده است و به این ترتیب هیچ سنخیتی
با افزایش هزینههای دیگر و افزایش قیمت نان وجود ندارد .او
افزود :در حال حاضر اکثر نانواها به دلیل کاهش سهمیه آرد در
پاسخگویی به نیاز مشتریان ناتوان هستند و مجبورند پخت را
در ســاعاتی تعطیل کنند و این امر نیز به نارضایتی مردم و یا
ایجاد صفهای طوالنی منجر شده اســت مسالهای که پیش
از این وجود نداشــت و مســلما این امر به تدریج به این منتج
میشود که نانوایان به تدریج عرصه را خالی کنند و توقف تولید
و بیکاری معضلی برمعضالت جامعه افزوده کند این در حالی
است که توزیع کارتخوانها راه را بر روی تخلفها نمیبندد
و اگر کسی بخواهد کار خالفی انجام دهد این راهکار مناسبی
برای جلوگیری از آن نیست.
زیرساخت نان کارتی فراهم نیست
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای
اسالمی کار کشور در ارتباط با این طرح با تاکید بر اینکه کارت
نان ابهاماتی دارد بیان داشــت :در این شرایط که قدرت خرید
برنج مردم بسیار کم شده و قیمت ماکارونی و غذاهای جایگزین
هم افزایش یافته ،کارگران کمدرآمد و جمعیت زیر خط فقر،
برای سیر کردن خانواده ناگزیر از تراکنش غیر منطقی خرید
نان هستند که آنهم توسط سنسورهای الکترونیک رصد میشود
که مبادا از حدود مشخص فراتر رود اما آیا چنین برخوردی با
پدیده معیشت صحیح است؟ او اضافه کرد :ابتدا میخواستند
نان را سهمیهای کنند و به افراد سهمیه بدهند حاال میگویند با
کارت خودتان نان را به قیمت دولتی بخرید اما آیا واقعا تعریف
درستی از میزان مصرف نان و تاثیر نان بر اقتصاد در دست است
آیا این هم مانند همان یارانه  ۳00تا  400هزار تومانی است که
قرار بود گرانیهای متاثر از آزادسازی را برای خانوادهها جبران
کند اما در عمل نتوانست گرانی همان چهار قلم کاالی اصلی را
بپوشاند؛ مساله اینجاست که گویا مطالعه منسجمی از تاثیرات
آزادسازیها در دست نیست؛ دیدیم که تورم خرداد رکورد زده
اســت؛ آیا همان یارانه  ۳00تا  400هزار تومانی میتواند این
میزان تورم حادث بر زندگی مــردم را جبران کند؛ حاال بحث
نان چه میشــود؛ آیا این محدودیتها صاحبان صنف نانوایی
را به ســمت آزادپزی و رهایی از قیود یارانه سوق نمیدهد؛ از
سوی دیگر ،آیا حساب شــده مصرف نانِ یک کارگر بنا با یک
مدیر دفترنشین چه فرقی دارد که از رصد مصرف نان صحبت
میشود؛ خانوادههای کارگری سه یا چهارنفره سراغ داریم که

روزی  40نان لواش مصرف دارند؛ آیا قرار است با رصد کردن،
مصرف آنها کنترل شــود؛ این خانواده قرار است نان را دانهای
چند تهیه کند؛ اصال مشخص نیست و در نتیجه به نظر میرسد
زیرساختها فراهم نیست!
مزایای اجرای طرح نان کارتی
محمد جالل مشاور وزیر اقتصاد درباره مزایای اجرای این
طرح میگوید :نــان در ذات خود یارانــه هدفمندی را حمل
میکند .این قوت غالب به دلیل جایگاهی که در ســبد غذایی
دارد و نقش جانشینی که نسبت به سایر اقالم پیدا میکند از
اهمیت فراوانی برخوردار است ،چراکه وقتی اقالمی مانند برنج
و گوشت گران میشود مصرف نان افزایش پیدا میکند .پس
اگر ما صرفا روی انحرافات مصارف نان تمرکز کنیم قطعا گام
اول هدفمندی و هوشمندی را برداشتیم لذا طرحی که توسط
دولت در حال پیادهسازی اســت در همین راستاست .مشاور
وزیر اقتصاد و دارایی ادامه میدهد :نزدیک به  80روز اســت
زیرساختی را در کشــور در همه نانواییهای سنتی کل کشور
در غالب کارتخوانهای هوشــمند راه انداختهایم و در حال
توسعه آن هســتیم تا از این طریق بتوانیم امکان اندازهگیری
عملکرد نانوایان را فراهم کنیم و وقتی این امکان اندازه گیری
فراهم میشود نظام تخصیص یا دسترسی نانوا به آرد یارانهای
مبتنی بر عملکرد خواهد شــد و فاصله قیمتــی با واحدهای
صنفی و صنعتی که باعث ایجاد انحراف در مصارف آرد میشد
لذا بنای دولت این است محدودیت تامین آرد نانواییهایی که
به درستی کار میکنند و تولید نان انجام میدهند را بردارد و
در مقابل دسترسی نانوایان معدودی که ممکن بود آرد یارانهای
را خریداری کنند و بخش قابل توجه آن را خارج از شبکه تولید
و پخت عرضه کنند ،محدود کند .وی ادامــه داد :تا زمانی که
یک نانوا آرد را تبدیل به نان مردم میکند در این زیرســاخت
منصوب شده قابل مشاهده است و دسترسی به آرد محدودیت
خاصی ندارد و میتواند از یارانههای این بخش استفاده کند و
آرد را با قیمت مصوب بدون تغییر قیمت نسبت به سال گذشته
دریافت کند و عالوه بر آن منابع بودجهای که دولت بابت یارانه
آرد تخصیص میدهد برای سالجاری  1۳0هزار میلیارد تومان
برآورده شده که اگر پیادهســازی طرح انجام شود و اطمینان
حاصل کنیم که یارانه اختصاص داده شــده به آرد با نرخ قابل
قبول تبدیل به نان مردم شده یعنی هدف هدفمندی محقق
شــده و چیزی حدود  40هزار میلیارد تومان ساالنه در منابع
بودجهای کشور صرفهجویی اتفاق خواهد افتاد.
نان کارتی ماندگار است!
وی در خصوص ضمانت اجرایی طرح در دولتهای بعدی
گفت :زیرساختهای انجام شده یک زیرساخت الکترونیکی
دارای متولی معینی اســت که اصل مشــاهده پذیری را در
زنجیره گنــدم ،آرد و نان محقق کرده و ایــن دادهها وقتی به
میزان کافی تولید شدند و در چرخههای مدیریت این زنجیره
به کار گرفته شدند خود به خود طرحها تثبیت میشوند لذا اگر
اراده به کنارگذاری چنین سیســتمی هم وجود داشته باشد،
به دلیل به کارگیری دادهها این امکان وجود نخواهد داشــت،
پس برای تثبیت داده باید کاری کنیم دادههای تولید شــده
توسط سازمانهای متولی امر به درســتی با حجم و دقت باال
مورد بهرهبرداری مستمر قرار بگیرد اینگونه اطمینان حاصل
میکنیم که با تغییر مدیریت و تغییر دولتها چنین طرحهایی
تثبیت شوند.
بیشناسنامهها چه کنند؟
به جز طبقه کارگــر به خصوص کارگران کــه مصرف نان
باالیی دارند و بازه مصرفشان از رصد مانیتورهای نظارتی باال
میزند معضل اصلی دیگری هم وجود دارد و آن این است که
همه آنهایی که اساسا شناسنامه و کارت بانکی ندارند آیا قرار
است آنها آن را آزاد و به بهای گزاف خریداری کنند؟ به غیر از
اتباع بیگانه الاقل  5هزار ایرانی بیشناســنامه در استانهایی
مانند سیستان و بلوچستان داریم که تعداد زیادی از آنها به
اجبار به حاشیههای تهران و کالنشهرها مهاجرت کردهاند و این
گروه انبوه روزمزدی کار و نقدی خرید میکنند .زهره صیادی
(فعال صنفی ب) دراین خصوص معتقد است :اگر قرار باشد نان
دولتی و ســهمیهای فقط با کارت بانکی قابل خریداری باشد،
این هموطنان بیشناسنامه از ابتداییترین حقوق که همان نان
خالیست ،محروم میشوند .

سرنوشت خودروهای وارداتی چه شد؟
بیش از یکماه از موعد مقرر برای ابالغ آییننامه واردات
خودرو میگذرد ،این در شرایطی است که وزیر صمت اواخر
خردادماه اعالم کرد پیشنهادهای وارداتی وزارت صمت تهیه
شــده و در انتظار تصویب نهایی دولت است اما در پی وقوع
بحران ارزی ،واردات خودرو به کشــور تعلیق شده و با هدف
مدیریت ارزی ،این کاال ،کاالیی لوکس تلقی شد حاال نزدیک
به پنج سال از این تصمیم گذشــته و مدتهاست اخباری با
محوریت واردات خودرو افکار عمومی را به خود مشغول کرده
اســت البته در حالی که ابتدا صحبت از واردات خودروهای
اقتصادی بود و برخی مســئوالن رقم  10هزار دالر را برای
خودروهایی که قرار است به کشور وارد شود اعالم میکردند
اما حاال ســخنگوی دولت پرده از افزایش این رقم برداشته و
اعالم کرده سقف بیست هزار دالر برای واردات در نظر گرفته
شده است و آیین نامه واردات نهایی شده به زودی جزئیات آن
اطالعرسانی و واردات انجام میشود .به گفته وی با کشورهای
مختلف برای واردات رایزنی شده است .هدفگذاری واردات
هم برای کم درآمدهاســت و دو ســقف  10و  20هزار دالر
تعیین شده اســت بنابراین خودروی وارداتی باالی  20هزار
دالر نخواهیم داشت .قالیباف با تاکید بر اینکه استانداردهای
 85گانه و حتی بیشــتر حتما باید برای خودروهای وارداتی
پاس شود ،گفت :باید به این نکته توجه شود که خودروهای
اقتصادی بیکیفیت و زشت نیستند ،بلکه با کیفیت و مناسب
هســتند 50 .درصد تقاضا در دنیــا را خودروهای اقتصادی
تشــکیل میدهد و خودروسازانی که در اشــل جهانی کار

میکنند هم روی دهک  10برنامهریزی نمیکنند.
چه کسانی میتوانند خودرو وارد کنند؟
در عین حال عضو کمیســیون صنایع مجلس از امکان
واردات توسط همه اشــخاص حقیقی و حقوقی خبر داد و
افزود :خودروهای تمام برقی و هیبریــدی ابتدا در مناطق
آزاد وارد شــده و مورداســتفاده قرار میگیرد .خودروهای
دیگر مربوط به حملونقل عمومی اســت که باید جایگزین
خودروهای فرســوده و تاکســیها شود و قســمی دیگر
خودروهایــی با میانگین قیمتی متوســط و پایین اســت.
فیروزی در رابطه با ورود خودروی اقتصادی به کشور گفت:
خودروها با حجم موتور کم و رعایت مسائل زیستمحیطی
بوده و قیمتشــان باید به میزانی باشد که جمعیت متوسط
از نظر درآمــدی قادر به خریداری آن باشــند .این نماینده
مجلس تأکید کــرد خدمات پــس از فروش بایــد قادر به

پشتیبانی این خودروها باشد .قبل از مصوبه سران قوا عمدتا
خودروهای لوکس وارد کشور میشــد ولی امروز بر اساس
تصمیمگیریها ،بخش عمده خودروهای وارداتی توســط
قشر متوســط جامعه خریداری میشــود؛ ضمن اینکه بر
واردات خودروهای برقی تأکید شده است همچنین فیروزی
درعینحال تأکید کرد آییننامه هنوز نهایی نشده و از طرفی
نظرات فعاالن این حوزه باید لحاظ شود .این عضو کمیسیون
صنایع مجلس در رابطه با تقویت خودروسازیهای داخلی
گفت :امروز ســرعت علم و تکنولوژی در جهان زیاد است و
در ســنوات اخیر به جهت برخی تحریمها ،امکان نوسازی
تجهیزات را نداشتیم و لذا ورود خودروهای جدید به کشور
با تکنولوژی روز امکان اســتفاده خودروســازان داخلی از
علم جدید را فراهم میآورد .در حالی که از ابتدا گفته شــد
خودروهای وارداتی به ایران شهریور ماه از راه خواهند رسید
اما به واسطه آماده نشدن آییننامه اجرایی واردات خودرو این
امر به سه ماه بعد ،یعنی اواخر پاییر موکول شده است که گفته
میشود اولین خودروها پس از ثبت سفارش در این تاریخ وارد
کشور خواهند شد از سوی دیگر باید در نظر داشت که انتشار
اخباری با این محور بازار خودرو را دستخوش تغییر کرده و
خودروهای مونتاژی در بازار با تغییــر قیمت و ریزش قابل
مالحظه روبهرو شدند همچنین قیمت خودروهای خارجی
به واســطه ممنوعیت واردات در ایران بسیار باالست از این
رو بســیاری از فعاالن بازار معتقدند با واردات خودرو حباب
قیمتی در این بازار میترکد.

بازار سرمایــــه

بازار بورس سکه شد

آرمان ملی :دیروز پس از مدتها شــاهد
افزایش تقاضا در اکثر نمادهــای بازار بودیم؛
به بیان دیگر برخالف روزهای دیگر که برخی
نمادها مورد اقبــال قــرار میگرفتند ،امروز
کلیت بازار تقریبا معامالت مثبتی را پشتسر
گذاشــت؛ به ویژه در تایم پایانی بازار که این
افزایش تقاضا به ویــژه در نمادهای برجامی
مشــهود بود و بســیاری از نمادهای بانکی و
خودرویی با افزایش تقاضا همراه شدند؛ نگاهی
به قیمت پایانی و آخرین معامله آنها نیز موید
این افزایــش تقاضا هســت؛ جاییکه قیمت
آخرین معامله آنها بیش از قیمت پایانی ثبت
شد.شــاخص کل دیروز با افزایش حدود 11
هزار واحدی همراه شد و تا ارتفاع یک میلیون
و  442هــزار واحدی باال آمد .پاالیشــیها و
فلزیها نقش پر رنگی در صعود امروز شاخص
کل داشتند؛ به گونهای که شــپنا با ،1٬105
شبندر با  ،924فوالد با  841و شتران با ۶1۶
واحد نقش اصلی صعود امروز شــاخص کل
را بازی کردند .شــاخص هم وزن هم افزایش
حدود ۶هزار واحدی را ثبت کرد .شرایط دیروز
بازار در نهایت منجر شــد تــا باالترین ارزش
معامالت خرد از ابتدای تیر ماه ثبت شود؛ در
معامالت امروز ارزش معامالت خرد به ۳هزار
و  ۷15میلیارد تومان رسید و روز گذشته هم
حقیقیها بیش از  81میلیارد تومان وارد بازار
کردند که فرآوردههای نفتی بــا  54میلیارد
تومان ورود پول حقیقی بیشــترین اقبال را
از سوی حقیقیها داشــتند .گروه اطالعات و
ارتباطات هم با  40میلیارد تومان بیشترین
خروج پول حقیقی را ثبت کــرد که در میان
نمادهای معامله شده در بازار امروز ،استقالل
با  ،54فوالد با  18و شــپدیس با  1۶میلیارد
تومان بیشــترین ورود پــول حقیقی را ثبت
کرد وهای وب با  ،۳2فارس بــا  2۷و بپاس با
 18میلیارد تومان هم شاهد بیشترین خروج
پول حقیقی بود .شاخص هموزن با پنج هزارو
 924واحد افزایش به  408هزار و  250واحد
و شاخص قیمت با ســه هزار  545واحد رشد
به  244هزار و  ۳10واحد رســید و شاخص
بازار اول 9 ،هزار و  5۳۷واحد و شــاخص بازار
دوم 1۷ ،هزار و  ۳54واحــد افزایش را ثبت
کرد .روزگذشــته در معامالت بورس تهران،
بیش از هفــت میلیارد و  52میلیون ســهم،
حقتقــدم و اوراق بهادار بــه ارزش  42هزار
و  855میلیارد ریال معامله شــد ،همچنین
پاالیش نفت اصفهان (شــپنا) بــا یکهزار و
 105واحد ،پاالیش نفت بندرعباس (شبندر)
با  924واحد ،فوالد مبارکه اصفهان (فوالد) با
 841واحد ،پاالیش نفت تهران (شتران) با ۶1۶
واحد ،پتروشیمی نوری (نوری) با  580واحد،
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران (حکشتی)
با  558واحد و شــرکت سرمایهگذاری تامین
اجتماعی (شستا) با  4۷۶واحد با تاثیر مثبت بر
شاخص بورس همراه شدند همچنین توسعه
معادن و فلزات (ومعادن) با  152واحد ،صنایع
پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با  129واحد،
مبین انرژی خلیج فارس (مبین) با  9۶واحد،
پتروشــیمی جم (جم) بــا  ۷1واحد و بورس
کاالی ایران (کاال) بــا ۶5واحد تاثیر منفی بر
شاخص بورس داشتند و نماد سایپا (خساپا)،
ایران خــودرو (خودرو) ،بــورس کاالی ایران
(کاال) ،پاالیش نفت اصفهان (شپنا) ،گسترش
سرمایهگذاری ایران خودرو (خگستر) ،صنایع
پتروشــیمی خلیج فارس (فارس) و شرکت
ســرمایهگذاری تامین اجتماعی (شســتا)
در نمادهای پُرتراکنش قرار داشــتند .گروه
خودرو هم در معامالت روز گذشته صدرنشین
برترین گروههای صنعت شــد و در این گروه
یک میلیارد و  441هزار برگه ســهم به ارزش
چهار هزار و  494میلیارد ریال دادوستد شد و
شاخص فرابورس نیز امروز بیش از  1۷8واحد
افزایش داشت و به  19هزار و  ۳20واحد رسید
و در این بازار چهار میلیارد و  259میلیون برگه
سهم و اوراق مالی دادوستد شد و تعداد دفعات
معامالت امروز فرابورس بیش از  22۷هزار و
 ۳1۷نوبت بود .نمادهای پلیمر آریا ساســول
(آریا) ،پاالیش نفت شیراز (شــراز) ،پاالیش
نفت الوان (شــاوان) ،بیمه پاسارگاد (بپاس)،
آهن و فوالد غدیر ایرانیان (فغدیر) ،پتروشیمی
تندگویان (شــگویا) و بانک دی (دی) تاثیر
مثبت بر شاخص فرابورس داشتند ،همچنین
ســنگ آهن گهر زمین (کگهر) ،پتروشیمی
زاگرس (زاگرس) و اعتباری ملل (وملل) تاثیر
منفی بر شاخص فرابورس داشتند و شاخص
هموزن با پنج هزار  924واحد افزایش به 408
هزار و  250واحد و شاخص قیمت با سه هزار
 545واحد رشــد به  244هزار و  ۳10واحد
رسید .شاخص بازار اول 9 ،هزار و  5۳۷واحد و
شاخص بازار دوم 1۷ ،هزار و  ۳54واحد افزایش
را ثبت کرد همچنین روز گذشته در معامالت
بورس تهران ،بیش از هفت میلیارد و  52میلیون
سهم ،حقتقدم و اوراق بهادار به ارزش  42هزار
و  855میلیارد ریال معامله شد همچنین سنگ
آهن گهر زمین (کگهر) ،پتروشــیمی زاگرس
(زاگرس) و اعتباری ملل (وملل) تاثیر منفی بر
شاخص فرابورس داشتند.

روبـــه رو

. .

پنجشنبه

شیرین یزدانبخش:

1401 06 03

یک شبه نمیتوان هنرپیشه شد

شیرین یزدان بخش بازیگر سینما گفت:
درست است که هیچگاه خودم را بازیگر
نمیدانم ،اما نکته اینجاست که وقتی تجربه
بازیگری را پشت سر می گذارید حتی اگر
بخواهید آن را کنار بگذارید بعداز چند
وقت دلتنگ آن خواهید شد .برای من هم
وضع به همین صورت است .شیرین یزدان
بخش درباره آخرین فعالیت های خود در
عرصه بازیگری بیان داشت :در حال حاضر
چندین پیشنهاد برای بازی در سینما دارم
و مشغول مطالعه فیلمنامه آنها هستم ،آثار
خوبی هستند و به احتمال فراوان اکثرا با
شروع سال جدید کلید بخورند .یزدانبخش
در همین رابطه اضافه کرد :درست است
که هیچگاه خودم را بازیگر نمی دانم اما
نکته اینجاست که وقتی تجربه بازیگری را
پشت سر می گذارید حتی اگر بخواهید آن
را کنار بگذارید بعد از چند وقت دلتنگ آن
خواهید شد .بازیگر فیلم «بوسیدن روی ماه»
در همین راستا افزود :بازیگری راه سختی
است که هرکسی توان و تحمل آن را ندارد،
به تمرین و ممارست زیاد نیاز دارد ،اینطور
نیست که بتوان یک شبه نام مان را بازیگر
بگذاریم ،شاید بتوان در یک فیلم یا چند اثر را
بازی کرد ،اما بازیگرشدن به معنای واقعی یک
پروسه طوالنیمدت است .به بلوغ نیاز دارد و
باید بدانیم چرا در این راه قدم برمیداریم.
یزدان بخش با اشاره به رونق تئاتر در ماه
گذشته افزود :با توجه به بهترشدن وضعیت
بیماری کرونا خدا را شکر میکنم که وضع
تئاتر هم خوب شده و شخصا بعد از دو سال
دوباره شروع به تماشای تئاتر کردهام ،هر بار
که به سالنهای تئاتر میروم شاهد بازگشت
مخاطب و رونق سالنها هستم ،به نظرم این
یک موهبت است که ما باردیگر می توانیم
تماشای تئاتر از نزدیک را لمس کنیم .بازیگر
برنده سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر
ادامه داد :امیدوارم سینما به مسیر اصلی خود
باز گردد ،امسال تا جاییکه شنیدم فیلم ها
خوب فروختهاند ،البته تنها چند فیلم را دیدم
اما به احتمال فراوان با فرارسیدن جشنواره
فیلم فجر به تماشای اکثر آثار می نشینم.
یزدان بخش تماشای فیلم و تئاتر را جذاب
خواند و خاطرنشان کرد :من همیشه در ابتدا
یک بیننده هستم ،تماشاگربودن برای من
لذت خاصی دارد ،حال گاها خودم هم بازی
میکنم ،اما همیشه خودم را یک عالقهمند به
سینما و تئاتر میدانم و این شوق و عالقه را با
هیچ چیز عوض نمیکنم.
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در بهشت سکینه کرج

آقایصداباسکوتبدرقهشد

زنده یاد منوچهر اسماعیلی دیروز در سکوت
و با حضور جمعی از دوبلورها در بهشت سکینه
کرج به خاک سپرده شد .مراسم تشییع پیکر
زنده یاد منوچهر اسماعیلی چهره سرشناس
عرصه گویندگی و معروف به «مرد هزارصدای
دوبله» چهارشنبه دوم شهریورماه در بهشت
سکینه کرج برگزار شد .این مراسم بعداز ساعت
 10با حضور جمعی از دوبلورها و گویندگان

فیلمها آغاز شد که از جمله این هنرمندان میتوان
به علی همتمومیوند ،منوچهر والیزاده ،جواد
پزشکیان ،محمود قنبری ،ناصر ممدوح ،فریدون
اسماعیلی ،زهره شکوفنده ،ناهید امیریان و ...
اشاره کرد .همچنین مجتبی نقییی ،مدیر امور
دوبالژ سیما از مدیران صداوسیما بود که در
این مراسم حضور داشت .این مراسم بدون هیچ
سخنرانی برگزار و در طول برگزاری آیین تشییع

صدای زنده یاد منوچهر اسماعیلی با دکلمه
برخی اشعار پخش شد .علی همت مومی وند
از دوبلورهای باسابقه که در این مراسم حضور
داشت در سخنانی درباره زندهیاد اسماعیلی گفت:
زندهیاد منوچهر اسماعیلی قلههایی را فتح کرده
بود که دست نیافتنی است و در عین حال خیلیها
آرزو دارند به این جایگاه برسند .وی درباره رسیدن
دوبلورهای جدید به چنین جایگاهی تصریح
کرد :بعید میدانم کسی بتواند به آن درجه برسد.
جایگاه ایشان بسیار رفیع است و وقتی سرگذشت
خود را تعریف می کرد مشخص می شد که چه
سختیهایی را تحمل کرده است .این دوبلور درباره
هنرمندان پیشکسوتی که هم کمتر فعالیت دارند
و هم کمتر مورد توجه و قدردانی قرار میگیرند،
عنوان کرد :البته من شاهد بودم چند سال پیش
بزرگداشتی برای زندهیاد اسماعیلی برگزار شد،
اما شاید به خاطر شرایط و سختی ها کمتر به
این بزرگان پرداخته شده است .با این حال فکر
میکنم زندهیاد اسماعیلی در قلبها جای خود ر
باز کرده است .وی در پایان یادآور شد :در ویدئویی
که دست به دست شده است او میگوید« :من در
فیلمها به شما سالم کردم و شما االن جواب من
را دادید» که در یکی از مراسمهای تقدیرش آن
را بیان کرده است .زندهیاد منوچهر اسماعیلی در
بهشت سکینه کرج به خاک سپرده شد.

حمایت مجیدی و میرکریمی از «در آغوش درخت»
سجاد نصرالهی نسب ،سرمایه گذار فیلم
«در آغوش درخت» می گوید :کارگردانانی
مثل مجید مجیدی و رضا میرکریمی از همان
ابتدا گروه تولید این پروژه که مربوط به یک
فیلمساز فیلم اولی است را حمایت کرده اند.
سجاد نصرالهینسب سرمایهگذار فیلم سینمایی
«در آغوش درخت» با اشاره به آغاز مراحل
پس از تولید این فیلم سینمایی گفت :فیلم
سینمایی «در آغوش درخت» به کارگردانی
بابک خواجه پاشا و تهیه کنندگی محمدرضا
مصباح مدتی پیش به پایان رسیده است .فیلمی
که می توان آن را یک اثر هنری و کم دیالوگ
دانست که اکثر لوکیشنهای آن در فضای آزاد
و در طبیعت ارومیه قرار دارد .وی ادامه داد:

بیـــنالمـــلل

یکی از اتفاق های خوب در این پروژه حضور
و همراهی سینماگرانی چون مجید مجیدی
و رضا میرکریمی بود .آقای مجیدی از همان
ابتدای پیشتولید در جریان کار بوده و از اینکه
در این فیلم از فضای شهری و آپارتمانی فاصله
گرفته شده ابراز رضایت کرد .همچنین رضا
میرکریمی نیز از این پروژه بسیار خوشش آمده
بود و پیشنهاد داد که بهعنوان مشاور در این پروژه
حضور داشته باشد و در همین راستا مشاورههای
قابل توجهی را به ما ارائه کرده بود .نصرالهینسب
تاکید کرد :در تالش هستیم تا این فیلم را برای
حضور در جشنواره فیلم فجر آماده کنیم« .در
آغوش درخت» در حال حاضر در مرحله ساخت
موسیقی است و فردین خلعتبری ساخت آن را

پوتین و پاشینیان رایزنی کردند

کاخ کرملین از گفت وگوی رئیس جمهور روسیه و
نخستوزیر ارمنستان درباره تحوالت و اوضاع قرهباغ و
موضوعات مربوط به تضمین امنیت در مرزهای ایروان و
باکو خبر داد .به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری ریانوستی،
دفتر ریاستجمهوری روسیه (کرملین) با صدور بیانیهای از
گفتوگوی تلفنی «والدیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه
با «نیکول پاشینیان» نخست وزیر ارمنستان خبر داد .دفتر
ریاستجمهوری روسیه اعالم کرد :در تماس تلفنی که از
سوی «نیکول پاشینیان» برقرار شد ،وضعیت قرهباغ در
پی تنشهای نظامی پراکنده اخیر با جمهوری آذربایجان
مورد بحث و بررسی قرارگرفت .دربیانیه صادره از سوی
کرملین در این باره آمده است که رئیسجمهور روسیه
و نخست وزیر ارمنستان پیرامون آخرین اوضاع منطقه
قرهباغ رایزنی کرده و بر نقش نیروهای حافظ صلح روسی
در تضمین ثبات در منطقه تأکید کردند .بیانیه مذکور در
ادامه اضافه میکند :بحث در مورد وضعیت قرهباغ انجام
شد .در این تماس بر اهمیت اجرای مستمر توافقنامههای
سه جانبه  9نوامبر  11 ،2020ژانویه و  2۶نوامبر 2021
بین سران روسیه ،ارمنستان و جمهوری آذربایجان تاکید
شد .طرفین همچنین در خصوص توسعه و تعمیق روابط
فیمابین در حوزههای مختلف به ویژه مشارکت راهبردی
و اتحاد بین مسکو و ایروان نیز به تبادل نظر پرداختند.

بازداشت سومین نخستوزیر الجزایر
به اتهام فساد

مقامات الجزایر ،نخستوزیر سابق دوره ریاستجمهوری
عبدالعزیز بوتفلیقه را بازداشت کردند .به گزارش ایسنا،
به نقل از سایت شبکه خبری الجزیره ،مقامات الجزایر
نورالدین بدوی ،نخستوزیر سابق دوره ریاستجمهوری
عبدالعزیز بوتفلیقه را بازداشت کردند ،به این ترتیب او
سومین نخستوزیر سابق الجزایر است که به اتهام فساد
با حبس مواجه می شود .یک قاضی در الجزایر یکشنبه
پس از بازداشت بدوی  ۶2ساله او را تحت نظارت قضائی
قرار داده و گذرنامه اش را توقیف کرد ،سه شنبه نیز
دادگاه دیگری حکم بازداشت او را صادر کرد« .بدوی»
پس از اینکه بهجای احمد اویحیی بهعنوان نخستوزیر
منصوب شد ،در اوایل  2019مدت کوتاهی در پست
نخستوزیری مشغول به فعالیت بود ،همزمان در سراسر
الجزایر اعتراضات بیسابقهای علیه کاندیداتوری بوتفلیقه
برای پنجمینبار آغاز شدند .بدوی که حدود چهار سال
وزیر کشور الجزایر بود ،از حامیان بوتفلیقه محسوب
میشود و جنبش الحراک در این کشور خواستار برکناری
او شد .عالوه بر بدوی ،احمد اویحیی و عبد المالک سالل،
دیگر نخستوزیران سابق دوره بوتفلیقه نیز به اتهام فساد
به حبس محکوم شدند.

مراسم تشییع و خاکسپاری
هوشنگ ابتهاج روز جمعه در
تهران و رشت برگزار خواهد
شد .به گزارش ایسنا ،بعداز رأی
دادگاه برای انتقال پیکر هوشنگ
ابتهاج به ایران ،مراسم تشییع او
روز جمعه (چهارم ،شهریورماه)
از ساعت  8صبح در مقابل تاالر
وحدت برگزار میشود .پس از آن،
با انتقال به رشت ،بعدازظهر روز
جمعه مراسم تدفین نیز در باغ
محشتم رشت برگزار خواهد شد.
امیرهوشنگ ابتهاج (هـ .ا.سایه) که
در تیرماه  1401بهدلیل نارسایی
کلیوی در بیمارستانی در شهر
کلن آلمان بستری و تحت درمان
قرار گرفته بود ،بامداد چهارشنبه
 19مرداد در 95سالگی درگذشت.
قرار بود پیکر او چهارشنبه هفته
گذشته به ایران منتقل و روز
پنجشنبه و جمعه در تهران و
رشت به خاک سپرده شود که با
درخواست قضائی یکی از دختران
او ،این امر یک هفته به تعویق افتاد.
زنده یاد ابتهاج ،سال  1۳0۶در
رشت متولد شد و در  20سالگی
اولین کتابش را با نام «نخستین
نغمه ها» منتشر کرد .او سرودن
غزل را در کنار سرودن شعر در
قالبهای دیگر سنتی تجربه کرد.
همچنین نمونه هایی از شعر نو
در بین آثار این شاعر به چشم
می خورد .شعر تصنیف مشهور
«سپیده» که با عنوان «ایران ای
سرای امید» شناخته میشود ،از
سرودههای ابتهاج است.

سخنگوی وزیر خارجه روسیه:

کوتــــاه

درباره تحوالت اوضاع قرهباغ

برعهده دارد .همچنین صداگذاری این پروژه توسط
مهدی جواهریزاده صورت میگیرد .وی در پاسخ
به این سوال که فیلم در یکی از شهرهای آذریزبان
فیلمبرداری شده و آیا دیالوگها و موسیقی نیز از
این فضا و فرهنگ وام گرفته است هم توضیح داد:
درواقع تصمیم گرفته شده تا بازیگران در فیلم
به زبان فارسی صحبت می کنند تا گستردگی
مخاطب بیشتری داشته باشیم« .در آغوش درخت»
فیلمی با مضمون اجتماعی است که برهه ای از
زندگی یک خانواده و مشکالت پیش رویشان را به
تصویر میکشد .فرزندانی که شاهد این مشکالت
هستند و راهی جز نظاره آن ندارند .عوامل این فیلم
عبارتنداز :نویسنده و کارگردان :بابک خواجهپاشا،
تهیهکننده :محمدرضا مصباح و...

جزئیات مراسم خاکسپاری
«هوشنگابتهاج»

منجر میشود ،مخرب و خطرناک است .کرهجنوبی و آمریکا
مانورهای نظامی مشترک ساالنه خود را از  22آگوست
(دوشنبه  ۳1مردادماه) با از سرگیری آموزشهای میدانی آغاز
کردند .منابع کرهجنوبی گفتهاند که این تمرینات نظامی با

هدف افزایش آمادگی همزمان با انجام آزمایشهای تسلیحاتی
کرهشمالی صورت میگیرد .رزمایش تابستانی واشنگتن و
سئول که امسال به «سپر آزادی اولچی» تغییر نام داده و قرار
است اول سپتامبر به پایان برسد ،پس از آن برگزار میشود که
«یون.سوک.یول» ،رئیسجمهور کرهجنوبی پس از به قدرت
رسیدن وعده داد که رزمایشهای نظامی مشترک با آمریکا را
برگزار و بازدارندگی کشورش علیه کرهشمالی را تقویت کند.
این رزمایش در حالی برگزار می شود که کره شمالی هفته
گذشته دو موشک کروز از شهر انچون در ساحل غربی شلیک
کرد .به گفته مقامات سئول ،کرهشمالی امسال آزمایشهای
موشکی خود را با سرعت بیسابقهای انجام داده و در هر زمان
آماده انجام هفتمین آزمایش هستهای خود است.

توافق گروههای سودانی بر سر یک دوره انتقالی ۳۰ماهه
منابع خبری از امضای یک اعالمیه سیاسی توسط
گروهها و احزاب سودانی برای تشکیل یک نهاد حاکمیتی
طی یک دوره انتقالی  ۳0ماهه خبر دادند .به گزارش ایسنا،
خبرگزاری آناتولی اعالم کرد که ائتالف گروههای موسوم
به «آزادی و تغییر– گروه توافق ملی برای حکومت مدنی
دموکراتیک را امضا کردند .طبق این گزارش ،این اعالمیه
بر تشکیل یک نهاد حاکمیتی با مشارکت ارتش برای اداره
یک دوره انتقالی  ۳0ماهه مورد توافق همه طرفها تاکید
دارد .منی آرکو مناوی ،رئیس کمیته ارتباطات گروه توافق
ملی در مراسم امضای این اعالمیه گفت :مهمترین نکته

در بیانیه سیاسی مشارکت نظامیان در قدرت در دوره
انتقالی پیشنهادی بهدلیل شکنندهبودن وضعیت امنیتی
در کشور است .سلیمان صندل ،از رهبران گروه توافق ملی
نیز افزود :اعالمیه سیاسی شامل اصول کلی است که بر
وحدت سودان ،تنوع مذهبی ،قومی و فرهنگی ،احترام به
مذاهب و اصول برابری شهروندی تاکید دارد .وی تصریح
کرد :این اعالمیه همچنین تشکیل یک نهاد سیاسی
انتقالی که احزاب بر سر اختیارات و وظایف آن توافق دارند،
تشکیل دادگاه قانون اساسی و تعیین نخستوزیر و کابینه
دولت از افراد دارای صالحیت ملی را شامل میشود .در

وزارت دفاع ترکیه:

مزاحمت جنگندههای یونان را به اطالع ناتورساندیم
وزارت دفاع ترکیه ضمن محکومیت «ایجاد مزاحمت
جنگندههای یونانی» برای هواپیماهای کشورش ،اعالم کرد
که این موضوع را به اطالع مقامات ائتالف ناتو رسانده است.
به گزارش فارس ،وزارت دفاع ترکیه اعالم کرد :هواپیماهای
ترکیه حین اجرای ماموریت برای سازمان پیمان آتالنتیک
شمالی «ناتو» بر فراز مدیترانه شرقی ،جنگندههای یونانی
مزاحمت هایی برای آنها ایجاد کرده اند .طبق گزارش
خبرگزاری «آناتولی» ،منابعی در وزارت دفاع ترکیه خبر
دادند که جنگنده های «اف »-1۶متعلق به یونان (یکی
از اعضای ناتو) جنگندههای ترکیه را تعقیب کرده و عمدا
آنها را تحت کنترل رادارهای خود قرار دادهاند؛ در حالیکه
جنگنده های آنکارا در حال انجام وظایفی برای ائتالف
ناتو بودهاند .این منابع ترکیهای ادعا کردهاند که مزاحمت

جنگندههای یونان تالشی برای هدف قراردادن فعالیتهای
ناتو بوده است .آنها تاکید داشتند که یونان از به خطر انداختن
ماموریتهای ناتو برای تحت فشار قراردادن ترکیه دریغ
نمی کند .براساس گزارش خبرگزاری آناتولی ،این منابع
توضیح دادند که جنگنده های ترکیه بالفاصله و به شکل
فوری با رادارهایی ،جنگندههای یونانی را تحتنظر قرار داده
و آنها را از منطقه دور کردهاند .منابع نظامی آنکارا خاطرنشان
کردند :وزارت دفاع ترکیه ،مقامات ناتو را در جریان این
موضوع داده است .آنها نیز وابسته نظامی یونان را احضار کرده
و این کشور را به خطرانداختن ماموریتهای ائتالف محکوم
کردهاند .طبق گزارش آناتولی ،وزارت امورخارجه ترکیه نیز
بهعنوان یک نهاد دیپلمات ،موضوع را در سطوح سیاسی و
با مقامات مربوطه یونانی پیگیری خواهد کرد .آنکارا این

خبــــر

کسب و کارهای فرهنگ و هنر
رونق میگیرد؟

در راستای اهداف نوین صندوق اعتباری هنر و با هدف
بازارپردازی و تقویت کسب وکارهای فرهنگ وهنر تفاهمنامه
همکاری مابین صندوق اعتباری هنر و صندوق نوآوری و شکوفایی
ریاستجمهوری برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان ،فناور و
نوآور در حوزه فرهنگ منعقد شد .به گزارش ایسنا ،طبق گزارش
رسیده ،سیدمجید پوراحمدی ،مدیرعامل صندوق اعتباری هنر
در مراسم امضای این تفاهم نامه که در محل صندوق نوآوری و
شکوفایی ریاست جمهوری برگزار شد ،گفت :فرهنگوهنر ایرانی
به لحاظ نیروی انسانی غنی و دارای پتانسیل بسیار برای تاثیر بر
چرخه اقتصادی کشور است .وی در ادامه افزود :در کشور ما به نقش
حوزه فرهنگ و هنر بهعنوان حوزه ثروتآفرین بهطور جدی نگاه
نشده است ،اما ظرفیت خوبی در این عرصه موجود است .در برخی
عرصهها مانند حوزه تجسمی فعالیتهایی صورت گرفته است که
امیدبخش است .مشاور وزیر ارشاد با اشاره به نقش صندوق در
ارتقای اقتصاد فرهنگ و هنر اضافه کرد :صندوق اعتباری هنر در
دولت مردمی در پی آن است تا افزون بر ارائه خدمات حمایتی به
اصحاب فرهنگو هنر ،مباحث تقویت صنایع خالق ،جذب سرمایه
و توانمندسازی هنرمندان را بهطور جدی دنبال نماید و مطمئنا با
همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی سیاستگذاریهای الزم برای
تحقق این هدف انجام خواهد شد .پوراحمدی در پایان اظهارداشت:
کلیه طرحها پس از بررسی اولیه و ارزیابی در صندوق اعتباری
هنر به صندوق نوآوری معرفی شوند .تفاهمنامه یادشده در 11
ماده تنظیم شده است تا به طرحهای سرمایهپذیر حوزه فرهنگ و
هنر با ارزیابی اولیه و معرفی صندوق اعتباری هنر از سوی صندوق
نوآوری و شکوفایی تسهیالت پرداخت شود و یا برای شرکتهای
دانشبنیان ،فناور و نوآور حوزه فرهنگ و هنر ضمانتنامه صادر
شود .ارائه خدمات سرمایه گذاری (شامل هم سرمایه گذاری
دوجزئی و سهجزئی ،تأمین مالی جمعی و تجاریسازی محصوالت
دانشبنیان) به شرکتهای دانشبنیان ،فناور و نوآور حوزه فرهنگ
و هنر از جمله مفاد تفاهمنامه و همکاری فیمابین است .طراحی
سازوکار اجرایی برای ارائه خدمات بیمهی سرمایهگذاری برای
سرمایه گذاری در شرکت های دانشبنیان ،فناور و نوآور حوزه
فرهنگ و هنر نیز مورد تأکید این تفاهمنامه است .پرداخت
تسهیالت مالی و اعتباری به شرکت های دانش بنیان در حوزه
فرهنگ و هنر ،ارائه خدمات صدور ضمانتنامه (شامل ضمانتنامه
حسنانجام تعهدات ،پیشپرداخت ،حسن انجام کار) به شرکتهای
دانشبنیان در حوزه فرهنگ و هنر و خدمات تامین مالی و پشتیبانی
از شتابدهندههای دانشبنیان در حوزه فرهنگ و هنر از جمله دیگر
مفاد این تفاهمنامه همکاری است .به منظور تحقق مفاد تفاهم یاد
شده ،نمایندگان تاماالختیار طرفین متشکل از دو نماینده از صندوق
نوآوری ،دونماینده از صندوق هنر و یک نماینده از طرف دبیرخانه
شورای فرهنگ عمومی کشور چگونگی اجراییشدن موضوعات
این تفاهمنامه را رایزنی وپیگیری خواهند کرد .مدت اجرای این
تفاهمنامه به مدت  ۳سال از زمان امضای آن است.

گـــزارش

تداوم رزمایش مشترک «آمریکا» و «کرهجنوبی» خطرناک است

سخنگوی وزارت امورخارجه روسیه رزمایش مشترک
آمریکا و کرهجنوبی در شبه جزیره کره را «مخرب و خطرناک»
توصیف کرد .به گزارش مهر به نقل از تاس« ،ماریازاخارووا»
وزیر خارجه روسیه ،شرایط کنونی شبهجزیره کره و افزایش
تنش ناشی از تداوم رزمایش مشترک نظامی واشنگتن و
سئول را در این منطقه نگرانکننده توصیف کرد .زاخارووا با
ابراز نگرانی از ادامه رزمایش آمریکا و کرهجنوبی اظهار داشت:
ما در مورد تحوالت و شرایط شبهجزیره کره نگران هستیم؛
شرایطی که بهتازگی براثر تداوم رزمایش گسترده مشترک
آمریکا و کرهجنوبی و همچنین پیامهای تحریکآمیز از سئول
به کره شمالی ،تشدید شده است .به گفته زاخارووا ،از نظر
مسکو چنین اقداماتی که به نگرانیهای جدی در پیونگیانگ
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این اعالمیه همچنین مدت دوره انتقالی  ۳0ماه پس از
امضای آن تعیین شده است .طبق این گزارش ،قرار است
که این اعالمیه به گروهها و طرفهای دیگر نیز ارائه شود تا
در نهایت به یک نسخه نهایی دست یابند .نیروهای آزادی
و تغییر – گروه توافق ملی با بخش نظامی سودان متحد
هستند و از تصمیمات عبدالفتاح البرهان ،رئیس ستاد
ارتش رئیس شورای انتقالی سودان حمایت میکنند .این
گروه همچنین نماینده نهادهای سیاسی و جنبشهای
مسلحانه بوده که خواستار گفت وگو و اجماع پیرامون
مسائل ملی هستند.
مزاحمتها را با روح ائتالف ناتو ناسازگار دانسته و یونان
را به افزایش تنشها متهم کرده است .در همین خصوص،
«رجب سویلو» از مقامهای دولت ترکیه در توئیتی نوشته بود:
جنگندههای اف -1۶یونان هنگام انجام یک ماموریت مهم
ناتو در شرق دریای مدیترانه بر روی جنگندههای اف1۶ -
ترکیه قفل راداری کردند .روزنامه «پروتوثما» نیز به نقل از
وزارت دفاع یونان گزارش داد که دو فروند جنگنده اف1۶
ترکیه بر فراز جزیره «دیوینا» و جزیره «کامیلونیسی» در
شمالغربی «کاسوس» در ارتفاع  2۷هزار پایی پرواز کرده
بودند که این وزارتخانه آنها را رهگیری کرده است .یونان
و ترکیه دو کشور همسایه همواره همدیگر را به نقض حریم
هوایی و دریایی متهم می کنند .ترکیه در ماه های اخیر
انتقادات خود را از استقرار نیروهای یونان در جزایری در
شرق دریای اژه ،نزدیک سواحل ترکیه و در بسیاری از موارد
از ساحل قابل مشاهده است ،افزایش داده است .این جزایر
طبق «معاهده  192۳لوزان» و«معاهده  194۷پاریس» باید
غیرنظامی شوند ،بنابراین هرگونه استقرار نیروی نظامی یا
سالح در جزایر اکیدا ممنوع است.

شکست آلمان در مساله جایگزینی گاز روسیه

واردات از کانادا به بنبست خورد

رسانههای آلمان که پیش از این از شکست پروژه برلین
برای جایگزینکردن گاز روسیه با گاز قطر خبر داده بودند
اینبار از شکست واردات گاز از کانادا میگویند .به گزارش
فارس ،روزنامه Die Zeitفاش کرد :تالشهای اوالف.
شولتز ،صدراعظم آلمان برای تامین گاز از کانادا به منظور
کاهش وابستگی اتحادیه اروپا به انرژی روسیه موفق
نبوده است .شولتز با جاستین ترودر ،نخستوزیر کانادا
در مونترال دیدار کرد تا در مورد دیدگاه انتقال مقداری
از گاز طبیعی فراوان این کشور از طریق اقیانوس اطلس
به پایانه های آلمان گفت وگو کند .با این حال ،به نظر
می رسد ،ترودر از این پیشنهاد استقبال نکرده است.
درحالی که ترودر ،نقش گاز طبیعی کانادا در کمکردن
کمبود انرژی اروپا را رد نکرده؛ اما خاطرنشان کرد :گاز
طبیعی باید از طریق خط لوله از میادین غرب کانادا به
یک پایانه مایعسازی در سواحل اقیانوس اطلس که هنوز
ساخته نشده ،ارسال شود .ترودو تصریح کرد :با توجه به
تعهد اروپا به انتقال سریع از (انرژیهای فسیلی) به انرژی
پاک ،این کار یک مسئولیت پرهزینه خواهد بود و ممکن
است سرمایهگذاری محتاطانهای نباشد .وی توضیح داد:
این پروژه تجاری بهعلت فاصله زیاد از میادین گازی و نیاز
به انتقال گاز از مسیری طوالنی برای مایعسازی ،هرگز
پروژه قویای نبوده است .نخستوزیر کانادا اضافه کرد:
در حال حاضر ،بهترین راهحل ما این است که برای کمک
به بازارهای جهانی ادامه دهیم تا گاز و انرژی را که آلمان
و اروپا میتوانند از منابع دیگر پیدا کنند ،جایگزین کنیم.
در عین حال ،برلین در تامین گاز از کشورهای دیگر نیز
شکست خورده است ،بیستوسوم مردادماه ،یک روزنامه
آلمانی گزارش داد ،این کشور نتوانسته آنگونه که قرار بود
از قطر الانجی وارد کند .براساس گزارش این روزنامه
هیچیک از شرکتهای بزرگ آلمانی نتوانستهاند با قطر
برای واردات الانجی قرارداد ببندند .رابرت هابک ،وزیر
اقتصاد آلمان در ماه مارس با هدف زمینه چینی برای
واردات حجم قابل توجهی گاز از قطر برای جایگزینکردن
واردات گاز از روسیه به دوحه سفر کرد و پس از این سفر
قول داد که بهزودی آلمان واردات گاز از قطر را آغاز کند؛
اما چند هفته بعد خبر رسید که دو طرف نتوانسته اند
درباره زمان بندی قرارداد صادرات گاز قطر به آلمان توافق
کنند .از طرفی ،انتظار میرود بحران انرژی و افزایش 1۶0
درصدی هزینههای انرژی در اثر درگیری در اوکراین بر
تولید ناخالص داخلی آلمان تأثیر بگذارد و  2۶5میلیارد
دالر کاهش یابد .به نوشته رویترز ،اقتصاد آلمان تا سال
 ،20۳0بیش از  2۶0میلیارد یورو ( 2۶5میلیارد دالر) از
ارزش افزوده خود را بهعلت جنگ در اوکراین و قیمت
باالی انرژی از دست خواهد داد .اگر این قیمتها بیشتر
افزایش یابد ،پیشبینی میشود ،تولید اقتصادی آلمان در
سال  202۳نزدیک به  4درصد کمتر باشد.
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گفت وگـو
یــادداشـــت

بایدن شجاعت تصمیمگیری ندارد

حسن السجردی
کارشناس مسائل بینالملل

ادبیات کلی آمریکاییها به ویژه در ماههای اخیر در خصوص
احیای برجام به سمت خوشبینی است .اما با توجه به اینکه
در عمل کمتر انعطافی دیده ایم یا آنچه که گفته می شود به
آن اندازه نیست به نظر می رسد که فعال غربی ها در تعارفات
هستند .یعنی این نشان میدهد که دو طرف مذاکره میکنند،
اختالف نظر دارند ،چانهزنی میکنند و تالش میکنند موارد
اختالفی را به محل توافق یا موارد توافقی برسانند .حال اینکه
برخی مقامات آمریکا مثل ند پرایس مطرح میکنند در حال
نزدیک شدن به همه دیدگاهها هستیم یا توپ در زمین ایران
است و ...نشان میدهد که همه این مسائل تعارفات دیپلماتیک
است .آنچه مسلم است اینکه روند مثبتی را شاهد هستیم اما در
نهایت با توجه به اینکه این روند مثبت مقداری به طول انجامیده
این روند مثبت مقداری ناامیدی نیز به همراه بیاورد و مقداری
طرفهای مذاکره را دچار سردرگمی کند .اما همانطور که گفته
شد افق نهایی به طرف توافق است و امیدواریم دو طرف به این
نقطه توافق برسند .از طرفی به جهت اینکه مذاکرات خود یک
موضوع بسیار پیچیده برای ملت ها و دولت ها و گروه های
سیاسی لحاظ می شود و در عین حال دولتها باید در مقابل
رقبای خود پاسخگو باشد و رقابت درونی جناحهای سیاسی
معموال به سیاست خارجی کشیده میشود؛ حداقل در مورد
برجام که آن را به بحث صلح و امنیت جهانی وصل کردهاند دارای
پیچیدگی و حساسیت باالست اما این مساله بدین معنا نیست
که نمیشود یا نمیتوان تصمیمی گرفت .بلکه آنچه خیلی مهم
شده این است دولت بایدن دچار مشکل در تصمیمگیری است.
یعنی با فرسایشی شدن مذاکرات نشان میدهد که دولت بایدن
نمی تواند تصمیمی بگیرد یا حداقل اولویت های مهمش در
رابطه با بحث سیاست خارجی یا برجام به درستی یا به روشنی
شفاف نیست و الاقل در میان آدمهایی که در بحث برجام وارد
مذاکره هستند دچار تشتت یا به نوعی تفاوت دیدگاه است .در
عین حال چون موضوع برجام یک سابقهای هم در آمریکا دارد
و در گذشته هم دولت های دموکرات و جمهوری خواه روی
کارآمدهاند و برخوردهای متفاوت داشتند؛ لذا دولت بایدن روی
مرز شکنندهای راه میرود و دارای استحکام و صالبت الزم برای
تصمیمگیری نیست .چون از عواقب آن نگران است لذا به نظر
میرسد که این رقابت درونی در آمریکا روی نتیجه مذاکرات
خیلی مهم است و از آن طرف بحث استحکام یا صالبت برای
تصمیمگیری هم مهم است .مخصوصا بایدن در حال حاضر این
فوریت و شجاعت را ندارد که زود تصمیم بگیرد و به نتیجه برسد.
اروپایی ها نیز بیشتر به جهت حیثیتی بودن مساله برجام به
دنبال احیای آن و رسیدن به توافق هستند.

نگـــــاه

امیررضا واعظی آشتیانی:

اگر برجام به نتیجه برسد
همه کشور از آن نفع خواهد برد
یک فعال سیاسی اصولگرا در این خصوص که امروز
چه رفتاری باید انجام بگیرد تا برجام که قرارداد ملی است
سوءاستفاده جناحی یا حزبی قرار نگیرد ،اظهار داشت :اگر
بخواهیم صادقانه ،منصفانه و فارغ از مباحث سیاسی قضاوت
کنیم ،واقعیت امر این است که برجام در دولتهای یازدهم
و دوازدهم سیاسی شد .علت این بود که ایشان برجام را به
مسائل اقتصادی گره زد و وقتی برجام امضا شد ،رئیسجمهور
در تلویزیون اعالم کرد تمام موانع اقتصادی ،قراردادها و غیره
بازگشایی شد .این کار را آن زمان انجام دادند و این تجربهای شد
که حداقل دولت سیزدهم این توافق را به موضوعات اقتصادی
گره نزند ،زیرا وقتی برجام را به مسائل اقتصادی گره بزنید،
ناخواسته دست طرف مقابل را باز میکند که اگر ما این توافق
را امضا نکنیم ،به چالش اقتصادی برمیخوریم .امیررضا واعظ
آشتیانی گفت :لذا نکتهای که وجود دارد این است که برجام باید
توافقی باشد که حرمت طرفین حفظ شود .یعنی احترام متقابل
وجود داشته باشد .در دوره قبل پیشبینی نشده بود که اگر
کسی در برجام کوتاهی کرد و به تعهداتش عمل نکرد با او چه
برخوردی شود .همین عامل باعث شد دولت آمریکا خیلی راحت
بعد از توافقی که انجام داده بود ،بدعهدی را به تعبیر مقام معظم
رهبری نشان داد و در ابتدای کار با تغییر دولت از برجام خارج
شد و اگر دولت آمریکا این کار را نمیکرد ،مجلس آمریکا این
کار را انجام میداد .وی افزود :بنابراین اگر قرار است قراردادی
امضا شود ،هر کدام از طرفین یعنی آمریکا ،اروپا و هرکس که
نفعی در این توافقنامه میبرد اگر به تعهدات خود عمل نکرد باید
مشخص شود که چه هزینهای بابت عدم تعهد خود پرداخت
میکند .به همین دلیل در تمام قراردادهای تجاری داخلی یا
بین المللی که انجام می شود ،بند ضمانت گنجانده می شود
که این مساله از طرف ایران مورد نیاز است که در متن قرارداد
آورده شود .عضو حزب موتلفه بیان کرد :امیدوارم این توافق به
سرانجامی برسد و اگر دولت به نتیجه ای در برجام برسد،
منفعت آن برای کشور است .اگر کسی میخواهد بهرهبرداری
سیاسی از آن بکند؛ بحثی جداست و نمیتوان جلوی جریانی
را گرفت و خطکشی کرد؛ چراکه در دولت گذشته هم عدهای
این موضوع را سیاسی تلقی کردند ،جشن گرفتند و در فرودگاه
به استقبال مذاکرهکنندگان رفتند .واعظ آشتیانی تصریح کرد:
امیدواریم فارغ از جریانات سیاسی ،اتفاقات خوبی برای کشور
بیفتد و ما نگران این نباشیم که چه کسی میخواهد بهرهبرداری
کند .به هر جهت قضاوت با مردم است که دولت در جهت منافع
مملکت گام برداشته یا خیر .بنابراین نباید خیلی نگران این
موضوع باشیم و اتفاقا گروه های سیاسی که همسو با دولت
نیستند ،وقتی ببینند پای منافع ملی در میان است ،آنها هم
از امضای برجام خوشحال میشوند .این فعال سیاسی اصولگرا
ادامه داد :متأسفانه هنوز از دشمنان خود نیز یاد نگرفتهایم
که سر مسائل اصولی با هم نجنگیم .دشمنان ما در ارتباط
با ما همیشه سر اصولشان پایبند هستند و فقط در فرعیات
که چگونه با ما مبارزه کنند سلیقهشان فرق دارد .گروههای
سیاسی اصولگرا ،اصالحطلب و غیره ،آنچه به نفع کشور است را
باید محترم شمرده و در اتفاقات خوب ،دولت را تشویق کنند.

a r m a n m e l i . i r

سال پنجم
شماره 1354
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حسن بهشتیپور در گفتوگو با«آرمان ملی»:

مخالفان برجام
از احیـــای آن
حمایت میکنند
شرایط برای توافق از هر زمان دیگری مناسبتر است
نمیتوان برای آینده توافق تضمینی در نظر گرفت
مذاکرات هستهای نیازمند یک پیوست رسانهای است
حنای مخالفان برجام دیگر رنگی ندارد
«آرمان ملی» -احسان انصاری :آیا توپ رسیدن به توافق در زمین آمریکاست؟ چرا پاسخ ایران به پیشنهاد اروپا منتشر نمیشود؟ آیا در روزهای
آینده وزرای کشورهای حاضر در برجام به وین دعوت خواهند شد و یا اینکه گره برجام روز به روز کورتر میشود؟ «آرمان ملی» برای پاسخ به این
سواالتباحسنبهشتیپور،تحلیلگرروابطبینالمللگفتوگوکردهاست.بهشتیپورمعتقداست«:بایدباملتصحبتشودکهمادرچهموقعیتی
قرار داریم حتی نمیدانیم اختالف بر سر چیست البته گمانهزنی وجود دارد اما وقتی اطالعات پایه وجود ندارد که نمیتوان تحلیل کرد و هر تحلیلی
اشتباهاست.آنچهمنابعغربیمیگویندهمدرستنیستآنهااینگونهتوضیحدادهاندکهبورلگفتهاستنهحرفآمریکانهحرفایرانویکراهحل
میانهای را پیشنهاد کرده است که ایران بپذیرد .این موضوع 120روز وقت داشته باشد تا در این دوره شورای حکام تشکیل جلسه دهد و قول دهند
موضوع حل شود و برخی معتقدند ایران این قسمت را پذیرفته است .ما نمیدانیم آیا ایران این نظر بورل را پذیرفته است یا خیر من به این شرایط
سرگیجه تحلیلی میگویم ».در ادامه ماحصل این گفتوگو را میخوانید.
پس از فراز و نشیبهای زیادی که در مذاکرات انجام دهند .ولی شواهد و قرائن نشان میدهد که امروز نه در کند کفایت می کند نباید این توافق اگر به تصویب کنگره
ایجاد شد با پیشنهاد کشورهای اروپایی طرفین آمریکا حنای آن مخالفان رنگ دارد و نه در داخل آن وضعیت نرسیده باشد به عنوان یک توافق بینالمللی به تصویب مجلس
مذاکره بیش از هر زمان دیگری به توافق نزدیک قبلی برقرار است چون امروز بخشی از آن مخالفان داخلی برسد .فرصت نامحدودی برای اعالم نظر طرف آمریکایی وجود
شده اند .ارزیابی شما از وضعیت کنونی مذاکرات پشت تیم مذاکره کننده قرار دارند و در مورد برجام گفتوگو ندارد و به نظر میرسد که ظرف هفته آینده نظر خود را اعالم
میکنند .از این رو من امیدوارم که تندروها و مخالفان موفق خواهد کرد ،به همین دلیل اعالم میشود که توپ در زمین
چیست؟
شواهد و قرائن نشان میدهد که بعد از خروج آمریکا از نشوند جلوی توافق را سد کنند یا از اجرای توافق جلوگیری آمریکاست البته طرف آمریکایی بهصورت شفاهی پاسخ دو
کنند .چون این امکان وجود دارد که مورد از خواستههای ایران را اعالم کرده اما الزم است این
برجام در اردیبهشت  9۷شرایط
برجام حاصل شود و این بار مانع از موارد را به شکل کتبی در توافق بگنجاند.
فعلی نزدیکترین موقعیت به توافق
بعد از خروج آمریکا از
اجرای توافق شوند .تفاوت این توافق
آیا واقعا توپ در زمین آمریکاست و اگر این کشور
است .امروز همه چیز آماده توافق
برجام در اردیبهشت 97
با توافق قبلی در این است که دولت اشکالی در متن و از درخواستهای ایران نگیرد توافق
است و من امیدوارم این توافق
شرایط فعلی نزدیکترین
فعلی در هماهنگی کامل با حاکمیت حاصل میشود؟
هرچه زودتر حاصل شود .من فکر
در این مرحله ایران باید پاسخ خود را منتشر کند .باالخره
است .این یکدستی وجود دارد و مثل
میکنم این موضوع هم به نفع ایران
موقعیت به توافق است.
قبل نیست که انتقادات تندی علیه باید بیان شود که ما در چه موقعیتی قرار داریم حتی نمیدانیم
است تا بتواند از این فرصت استفاده
امروز همه چیز آماده توافق
دولت باشد .پرونده هستهای ایران اختالف بر سر چیست البته گمانهزنی وجود دارد اما وقتی
و
کند .این توافق شاید تا دو سال
است و من امیدوارم این
امروز پرونده نظام جمهوری اسالمی اطالعات پایه وجود ندارد که نمی توان تحلیل کرد و هر
باقی
نیم که بایدن بر سر کار است
توافق هرچه زودتر حاصل
ایران است و ربطی به دولتها ندارد تحلیلی اشتباه است .آنچه منابع غربی میگویند هم درست
باشد چون یکی از مسائل پیچیده،
شود من فکر میکنم این
و نه دولت آقای خاتمی و نه دولت نیست آنها اینگونه توضیح داده اند که بورل گفته است نه
تضمین برای آینده است که واقعا
موضوع هم به نفع ایران
احمدی نژاد و نه دولت روحانی و نه حرف آمریکا نه حرف ایران و یکراه حل میانهای را پیشنهاد
تضمینی وجود ندارد .به نظر من
است تا بتواند از این فرصت
دولت آقای رئیسی مطرح نیستند کرده است که ایران بپذیرد این موضوع 120روز وقت داشته
همین که دو طرف بپذیرند که تا
استفاده کند
و این دولت ها مجری تصمیماتی باشد تا در این دوره شورای حکام تشکیل جلسه دهد و قول
دو سال و نیم روی این توافق باشند
هستند که در سطح عالی و در دهند موضوع حل شود و برخی معتقدند ایران این قسمت
خود یک گشایش برای اقتصاد
را پذیرفته است بنابراین اگر بخواهند می توانند در آن
کشور است و کمکی میشود و ما میتوانیم اقداماتی انجام شورای امنیت ملی گرفته میشود.
اخبار ضدونقیضی از جزئیات احتمالی برجام 120روز مساله را حل و فصل کنند و قطعنامهای را که در
بدهیم که اثربخشی تحریم را کمتر کند .به هر حال به نظر
محکومت ایران صادر کرده است
من این اقدامی خوب است .غربیها امروز به دنبال این هستند منتشر شـــده است .آیــــا
ملغی کند ولی ما نمیدانیم آیا ایران
که با ایران به توافق برسند چون اگر تحریمهای نفتی ایران این جزئیات نشـــان میدهد
شواهد و قرائن نشان
این نظر بورل را پذیرفته است یا
پایان پیدا کند این وضعیت در بازار انرژی تاثیر میگذارد .که تیم مذاکره کننـــده فعلی
میدهد که امروز نه در
خیر من به این شرایط سرگیجه
براثر تحریم نفتی روسیه ،تورم و به ویژه قیمت سوخت در توافق بهتری نسبت به توافق
تحلیلی می گویم .توافق نهایی به
اروپا باال رفته است .در آمریکا تورم به رقم بیسابقه 9درصد سال 2015منعقد خواهند کرد؟
آمریکا حنای آن مخالفان
نفع دو طرف ایران و غرب است،
درمورد بحث رسانه ای شدن
رسیده است که در 40سال گذشته بیسابقه بود .بازگشت
رنگ دارد و نه در داخل
زیرا غرب به دنبال ورود نفت ایران
ایران به بازار نفت ،گشایشی در این بازار ایجاد میکند تا قیمت مذاکرات و اینکه جزئیات آن را با
آن وضعیت قبلی برقرار
به بازار جهانی است تا قیمت انرژی
را تا حد زیادی متعادل کند و دورنمای آینده میتواند برای مردم در میان بگذارند را هیچکس
است چون امروز بخشی
که پس از تحریم روسیه با مشکل
دو سال و نیم مناسب باشد .چون اگر دولت بعدی آمریکا تایید نمی کند و کامال هم درست
از آن مخالفان داخلی پشت
روبهرو شد را تعدیل کند ،با این حال
بخواهد از این توافق خارج شود تا دو سال و نیم زمان مناسبی است که مذاکره کننده نباید تحت
تیم مذاکره کننده قرار
هنوز دو طرف در حال چانه زنی
است .به نظر من همه چیز آماده است و باید به سمت توافق فشار رسانهای قرار بگیرد .در عین
دارند و در مورد برجام
هستند .ایران و غرب به این توافق
رفت و این هم به نفع غرب است و هم به نفع ایران و میتواند حال میخواهم روی این نکته تاکید
گفتوگو میکنند .از این رو
نیاز دارند ،لغو تحریم های نفتی
گشایشی برای دو طرف باشد .مخالفان تمامی توان خود را به کنم که به هر حال هر مذاکره یک
تندروها
من امیدوارم که
تأثیری در صادرات گاز ایران ندارد
کار گرفتند تا توافق حاصل نشود و همچنین تالش کردند تا پیوست رسانهای میخواهد .اینکه
زیرا بخش زیادی از گاز تولیدی در
اگر توافقی حاصل شد جلوی اجرای آن را بگیرند .همانطور فقط طرف مقابل بیاید و فضاسازی
و مخالفان موفق نشوند
کشور مصرف می شود اما ورود .2
که وقتی توافق حاصل شد برخی در داخل کشور و در خارج کند و از رسانهها استفاده کند و ما
جلوی توافق را سد کنند یا
 5میلیون بشکه نفت به بازارهای
از کشور تالش کردند تا برجام امضا نشود امروز هم همین کار نتوانیم ،یک مشکل اساسی است و ما
از اجرای توافق جلوگیری
جهانی ،تأثیر بسزایی در ثبات قیمت
را خواهند کرد و کسانی که حصول توافق به نفع آنها نیست باید با این مشکل مقابله کنیم و یکی
کنند
انرژی خواهد داشت و این به نفع
از راهها این است که از کارشناسان
نهایت تالش خود را خواهند کرد.
اروپاست .توافق احتمالی برای کشور
در شرایط کنونی مخالفان برجام چگونه میتوانند مجرب رسانه استفاده کنیم تا برای
هر مرحله از مذاکرات بتوانند یک پیوست رسانهای خوب تهیه ما نیز فرصتی فراهم میکند که تا دو سال آینده یعنی حتی
سرنوشت برجام را تحت تأثیر قرار بدهند؟
به نظر من مادامی که دو طرف بخواهند توافق را اجرا کنند کنند که هم حرف زده باشیم و هم نکاتی را نگوییم که مذاکره در صورتی که دولت آینده آمریکا توافق هستهای را لغو کند،
توافق ادامه پیدا خواهد کرد همانطور که اگر ترامپ از برجام کننده را دچار مشکل کند .در شرایط کنونی مساله اساسی تأثیر بخشی از تحریمها را بر اقتصاد خود کاهش دهد و بخشی
خارج نمیشد مطمئنا این توافق برای دو طرف نتایج مثبتی را سر این موضوع مهم است که حاال آمریکا چه تضمینی دارد از مشکالت اقتصادی موجود را برطرف کند .مشخص نیست
به وجود میآورد ،اما ترامپ تحت تاثیر اسرائیل و اطالعاتی که که چنین توافقی را اجرا بکند .چون قبال هم پذیرفته بوده ولی ما در چه مرحله ای هستیم این صحبت ها نیز خبرسازی
در اختیار او گذاشته شده بود قرار گرفت و با فضاسازیهایی متأسفانه حتی قطعنامه  22۳1را زیر پا گذاشت و بنابراین رسانه ای است ما از سال  81تاکنون درگیر این موضوع
که شد این تصور پیش آمد که با خروج او از برجام و با افزایش هیچ تضمینی در مورد اجرای آن وجود ندارد و امیدواریم که هستیم یعنی 2۳مرداد 81که منافقین این مشکل را درست
تحریک ها و با استراتژی فشار حداکثری می توان نتیجه طرف اروپایی الاقل این را اجرا کند .مهمترین تضمین توافق کردند تاکنون درگیر بودهایم در سال  94نیز مذاکرات که در
گرفت اما عمال نتیجهای نداشت و بایدن به این دلیل در این دو طرف برای اجرای یک توافق ،تمایل هر دو طرف به اجرا حال رسیدن به برجام بود از این تحلیلهای روی هوا انجام
سیاست تجدید نظر کرد که دیدند نتیجهای نگرفتهاند و به و ادامه آن است .مراحل چهارگانه برای اجرا توافق نیز تقریبا میشد و چیزی روی زمین جریان نداشت اصوال این تحلیلها
ضرر آنها تمام شد .ایران هم صدمه دید و اقتصاد کشور به شبیه مراحل اجرایی برجام است اما متوجه بحث تصویب نیز برای نرسیدن به نتیجه است من معتقدم توافق به نفع
شکلی منفی تحت تاثیر قرار گرفت ولی هدف آنها که باال بردن مجلس نشدم .اگر آمریکا توانست توافق را به تصویب کنگره همه است چه رئیسی توافق کند چه روحانی!االن نیز نباید
نارضایتی عمومی مردم و ساقط کردن حکومت در ایران از این کشور برساند ،ما میتوانیم به تصویب مجلس برسانیم اما فضاسازیهای گذشته را بازآفرینی کنیم .خاطرمان هم باشد
طریق فروپاشی نرم بود ،محقق نشد .امروز ما شاهد نتایج آن در صورتی که به هر دلیل آمریکا توافق را در کنگره تصویب که توافق نیز ضمانت ندارد و در صورت توافق دو سال آینده
برنامهها هستیم ولی هدف آنها محقق نشد .اگر توافق حاصل نکرد نیازی نیست در مجلس شورای اسالمی تصویب شود .فضای مناسبی ایجاد میشود که میتوانیم اثربخشی تحریمها
شود باز این گروهها تالش خواهند کرد علیه توافق اقداماتی همانقدر که مانند برجام دستورالعمل اجرایی توافق را تصویب را کاهش دهیم.

نگــــره

مهدی ذاکریان مطرح کرد:

تاخیر آمریکا؛ تهدید یا فرصت
یک کارشناس مسائل بینالملل در پاسخ به
این پرسش که طوالنی شدن تاخیر آمریکا در
پاسخ به جمعبندی ایران مثبت است یا منفی؟
گفت :وقتی سیاست خارجی و دیپلماسی درست
و منطبق با منافع ملی باشد ،حتی از تاخیر در
پاسخ آمریکا هم به نفع خودش استفاده میکند
و هر قدر هم این زمان به طول انجامد ،باز هم
میتوان از طرفهای مختلف امتیازات مدنظر
خود را دریافت کرد .مهدی ذاکریان با بیاناینکه
ایران هم در روند مذاکرات به دفعات در پاسخ
به پیشنهادات تاخیر داشته است و امر عجیبی
نیست ،درباره دالیل تاخیر آمریکا در پاسخ به
جمعبندی ایران اظهار کرد :مهمترین عامل این
تاخیر سلول ها و عناصر ضد ایرانی در آمریکا
هستند که دولت این کشور باید به نوعی این
عناصر مخالف برجام را با سیاست آمریکا برای
بازگشت به توافق هماهنگ کند .این استاد
دانشگاه تصریح کرد :در راس این عوامل اسراییل
است و بعد البیهای ضد ایران از جمله عربستان
سعودی و امارات متحده عربی و البی یهود که
در داخل آمریکا فعال است و روی کنگره و هیات
حاکمه آمریکا تاثیر زیادی دارند و همینطور
جمهوری خواهان که از عوامل مهم مخالفت
با هرگونه بازگشت به برجام از سوی آمریکا
هستند .از این رو در بررسی دالیل تاخیر آمریکا
باید به این عوامل توجه داشت .این کارشناس
مسائل بین الملل در پاسخ به اینکه برخی
معتقدند اختالفات در وزارت خارجه آمریکا
بین جبهه جیک سالیوان و آنتونی بلینکن بر
سر متن پیش نویس جدی است و از دالیل مهم
تاخیر آمریکا همین اختالفات است با تایید این
اختالف میان دو گروه در وزارت خارجه آمریکا
اظهار کرد :البته نباید فکر کرد که این اختالف
میان این دو جبهه با دو هدف متفاوت انجام
میگیرد ،آنها در یک سیستم عمل میکنند و
اختالف سلیقهها در راستای یک مساله است
و آن هژمونی آمریکاست .آنها درباره متن پیش
نویس و میزان امتیازات ،احتماال مناظرات و
بحثهایی دارند اما در اینکه میخواهند و تالش
دارند ایران امتیاز کمتر و آمریکا امتیاز بیشتر
بگیرد یک نظر هستند و خوب رسیدن به یک
نتیجه بر سر این مساله طبیعی است زمان بر
باشد همان طور که رسیدن به جمعبندی در
ایران زمان بر بوده است .این تحلیلگر مسائل
بینالملل در پاسخ به این پرسش که در اسفند
 1400طرف ها به جمع بندی نهایی بسیار
نزدیک شده بودند اما به یک باره موضوع حمله
روسیه به اوکراین اتفاق افتاد و توافق تحت تاثیر
قرار گرفت یا در روند مذاکرات  2015بارها پیش
آمد که یک کشور یا کشورهایی اعمال نفوذ
کردند و توافق با وجود اینکه آماده بود به تاخیر
افتاد ،شاید برخی نگرانیها در رابطه با تاخیر
فعلی از این منظر باشد که عامل یا عواملی ممکن
است تفاهم را بار دیگر عقب بیندازند گفت :بله،
معتقدم توافق برای بازگشت به برجام خیلی
زودتر از اینها میتوانست اتفاق بیفتد که هم به
دالیل داخلی کشورها از جمله در ایران و آمریکا
و هم به دالیل منطقهای ،این امر محقق نشد و
این نگرانی منطقی است.

دریچـــــه
جان کربی:

بایدن مصمم است
آمریکا به برجام بازگردد
یک مقام ارشد شورای امنیت ملی کاخ
سفید در گفتوگویی با انتقاد از تصمیم دولت
پیشین آمریکا برای خروج از توافق هستهای،
گفت که رئیس جمهور این کشور با وجود
اینکه نگرانی های رژیم صهیونیستی درباره
احیای توافق هسته ای را «درک می کند»،
مصمم است به توافق بازگردد .جان کربی،
هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای
امنیت ملی آمریکا در گفت وگو با این شبکه
با ادعای اینکه ایران در مدت اخیر به توافق
هسته ای پایبند نبوده است ،بر تعهد دولت
آمریکا نسبت به احیای توافق تاکید کرد.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه
برخی متحدان آمریکا در منطقه ،از جمله رژیم
صهیونیستی و شماری از کشورهای عربی از
بازگشت آمریکا به توافق خشنود نیستند ،آیا
این امر موجب منزوی شدن آمریکا در جمع
متحدانش خواهد شد ،گفت« ،کامال برعکس
است» و استداللش این بود که خارج شدن
از توافق هستهای توسط دولت دونالد ترامپ
در سال  2018بود که موجب جدا افتادن
آمریکا از متحدانش شد .او مدعی شد :ما هم
با خارج شدن از این توافق خودمان را به انزوا
کشاندیم .متحدان و شرکای اروپایی ما و دیگر
کشورها در سراسر جهان با این تصمیم مخالف
بودند .حاال ما میخواهیم به توافق بازگردیم .ما
میخواهیم ایران به توافق بازگردد تا بتوانیم
جلوی دستیابی آنها به یک سالح اتمی را
بگیریم .این مقام ارشد کاخ سفید گفت ،در
حالی که بایدن نگرانی های رژیم اسراییل و
کشورهای همسایه آن را «درک می کند»،
مصمم است که به توافق بازگردد و از دیپلماسی
به عنوان راه جلوگیری از دستیابی ایران به یک
سالح اتمی استفاده کند .به گفته کربی ،احیای
توافق موجب اعمال دوباره «سرسختانهترین
پروتکلهای بازرسی» درتاسیسات اتمی ایران
خواهد شد .وی در این باره بیان کرد :موضوع
اعتماد نیست.

دریچـــــه

جزئیات مکاتبه وزیر اقتصاد
با رئیسجمهور

وزیر اقتصاد در مکاتبهای با رئیسجمهور،
ضمن بررسی وضعیت کاالهای متروکه در
گمرکات استان بوشهر ،طی  12مورد به شبهات
مطرح شده در خصوص کاالهای متروکه
پاسخ داد .احسان خاندوزی در مکاتبه ای با
اشاره به بازدید ریاست محترم قوه قضائیه
از گمرک استان بوشهر در خصوص تعیین
تکلیف کاالهای مهلت منقضی مشمول مقررات
متروکه در گمرکات استان و سطح کشور ،اعالم
کرد ،در بندر بوشهر به طور متوسط ماهانه
 ۳050کانتینر به گمرک اظهار و ترخیص
می شود که در سال و سنوات به عدد بسیار
باالیی می رسد .در بازدید فوق تا  ۳0کانتینر
که سالها در محوطه بندری باقی مانده بود و
اساسا به گمرک اظهار نشده بود ،مورد توجه قرار
گرفت که در کل حجم ترخیصی ساالنه نزدیک
صفر است ،همچنین به موجب ماده ( )24
قانون امور گمرکی ،مدت مجاز نگهداری کاال
در اماکن گمرکی از تاریخ تحویل کاال مجموعا
به مدت  5ماه و مهلت نگهداری کاال در مناطق
آزاد و ویژه اقتصادی به موجب تبصره ( )4ماده
قانونی مزبور ،در اختیار سازمانهای مسئول آن
بوده است و این مهلت غالبا بیش از مهلتهای
مقرر در ماده ( )24قانون امور گمرکی تعیین
می گردید اما با هدف جلوگیری از انبار کاال
در اماکن گمرکی توسط واردکنندگان (که
به منظور استفاده از افزایش قیمت ها در آن
مقطع واردکنندگان تمایلی به ترخیص کاالی
خود نداشتند) وفق مصوبات ابالغی شورای
عالی امنیت ملی در سال  1۳99مهلت توقف
کاالهای وارده به کلیه مبادی ورودی کشور،
اعم از سرزمین اصلی یا مناطق آزاد و ویژه
اقتصادی مجموعاً به  ۳ماه کاهش یافت که
موجب انباشت حجم باالیی از کاالهای وارده
مشمول مقررات متروکه گردید .در خصوص
فهرست  180ردیف کاالهای مهلت منقضی
شده موضوع گزارش معاون محترم دادستان
استان بوشهر در جریان بازدید از این گمرک،
به استحضار می رساند حسب بررسی و اعالم
گمرک مربوطه ،قبال اقداماتی به شرح ذیل
انجام گردیده بود که اقدامات تکمیلی نیز در
حال پیگیری است.
 -1تعداد  ۷5ردیف قبض انبارهای ذکر شده
تشریفات متروکه اتمام و به سازمان جمعآوری
و فروش اموال تملیکی جهت تحویل کاال اعالم
گردیده است.
 -2تعداد  2۳ردیف قبض انبار موضوع ده
درصد باقیمانده از کاالهای ترخیصی درصدی
واردات بوده که به علت عدم امکان تفکیک
قبض انبار اظهار متروکه میسر نیست.
 -۳تعداد  8ردیف قبض انبار ،تمام کاالهای
آنها از طریق اظهارنامه واردات ترخیص قطعی
گردیده که باید در سامانه اداره بندر خارج
میگردید .ضمنا موضوع در حال پیگیری از آن
سازمان است.
 -4تعداد  2ردیف قبض انبار بالصاحب قید
گردیده است که اقدام متروکه نداشته است
و باید سازمان مذکور کاالها را تحویل ستاد
اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نماید.
 -5تعداد  20ردیف قبض انبار فاقد شماره
بوده است و از آنجا که اظهار متروکه یا سایر
رویهها نیازمند شماره قبض انبار است ،لذا بدون
شماره قبض انبار اقدامی متصور نبوده است.
علی ایحال مراتب در خصوص چگونگی موضوع
به مرجع تحویل گیرنده کاال اعالم گردید.
 -۶تعداد  2فقره قبض انبار حسب دستور
مراجع قضائی و تعزیرات استان بوشهر توقیف
گردیده و در صورت صدور رای ،اقدام بعدی
صورت خواهد گرفت.
 -۷تعداد  1۶ردیف قبض انبار تشریفات
متروکه آنها به پایان رسیده و به سازمان
جمعآوری و فروش اموال تملیکی اعالم گردیده
است .لیکن حسب تبصره یک ماده  ۳۳قانون
امور گمرکی توسط صاحب کاال جهت تغییر
رویه از متروکه به واردات قطعی یا مرجوعی
درخواست اعاده شده است و به اداره کل بنادر
و دریانوردی نیز اعالم شده است که در صورت
عدم اقدام الزم ظرف مهلت تعیین شده باید
اداره کل بنادر مجددا به این ستاد اعالم متروکه
نماید.
 -8تعداد  ۶فقره قبض انبار مربوط به اسفند
 1400به بعد در جریان انجام تشریفات واردات
قطعی بوده است.
 -9تعداد  2ردیف قبض انبار به دلیل
عدم اخذ مجوز الزم در رویه اظهاری واردات
درخواست مرجوعی نموده است.
 -10تعداد یک ردیف قبض انبار تشریفات
متروکه صورت گرفته است و لیکن به دلیل
نامشخص بودن ماهیت و عدم امکان اعالم نظر
آزمایشگاه استاندارد استان بوشهر حسب نامه
شماره  109۶95در مرحله ارزیابی بوده که پس
از تعیین ماهیت توسط اداره استاندارد خراسان
رضوی اقدامات الزم معمول میگردد.
 -11تعداد  1ردیف قبض انبار به دلیل عدم
ارائه کاال توسط اداره بنادر و دریانوردی امکان
تشریفات گمرکی میسر نگردید که در دست
پیگیری است.
 -12تعداد  24ردیف قبض انبار طی
 10روز اخیر در مورخ  1401/04/29و  1و
 1401 /05 /02طی نامه هایی تحویل ستاد
نظارت گمرکات بوشهر گردیده که دستورات
الزم جهت انجام تشریفات متروکه صادر
گردیده است.

. .

پنجشنبه

1401 06 03

27محرم25/1444آگوست2022

سالپنجم
شماره 1354

اقتصادی

ar ma n meli.ir

«آرمان ملی» اثرات حصول توافق هستهای در بازار سهام را بررسی میکند؛

واکنشبورسبه احیایبرجام

آرمانملی:احیایبرجامباردیگربرسرزبانها
افتاده و حاال فعاالن اقتصــادی و بازارهای
داخلیبانگاهیخیرهبهبرجاممنتظرمشخص
شــدن نتیجه نهایی آن هســتند .به گفته
کارشناســان نتیجه برجام میتواند شرایط
بازارهای اقتصادی ایران را تحت تاثیر قرار
دهد .حال این پرسش مطرح میشود که در
صورت احیای برجام چه سرنوشتی در انتظار
بازار سرمایه خواهد بود؟ بازار سرمایه روزهای
گذشته شرایط پرنوسانی را پشتسر گذاشته
و شاخص کل بورس تغییرات چشمگیری را
تجربه کرده اســت .کارشناسان معتقدند با
نهایی شدن برجام در صادرات و واردات برای
شرکتهای بورســی بهبودی خوبی حاصل
میشود و روند سودآوری شرکتها مطلوب
خواهد شد.

حسن حسین نیا ،کارشناس بورس دراین خصوص به «آرمان
ملی» گفت :نمیتوانیم بهطور قطع بگوییم که بورس کامال در حال
بهبودی است یا نه اما انتظار میرود با خوب شدن شرایط بنیادی
بازاربورس وضع بهتری پیدا کند اما برای اصالح بعضی از مکانیزمها
خصوصا نظارت بازار نمیتوان انتظار بهبودی کامل بازار را داشته
باشیم ،اما به نظر میرسد با جذب اعتماد و بهبود نظارتها در کنار
تغییراتی که میتواند در حوزه سیاستگذاری اتفاق بیفتد تا قوانین
پایایی خود را داشته باشد و بازار قابل پیشبینی پذیر شود در این
صورت است که میتوانیم انتظار داشته باشیم که بازار بهبود یابد،
اما امروزه شواهدی مبنی بر بهتر شدن اوضاع بازار دیده نمیشود
زیرا ارزش معامالت در سطح قابل قبولی وجود ندارد و برای اینکه
بهبود شرایط ملموس شود باید ارزش معامالت رشد خوبی داشته
باشد .این کارشناس بورس افزود :چنانچه برجام به نتیجه برسد
قطعا در کوتاه مدت نمیتواند تاثیر زیادی روی فاکتورها تاثیرگذارد
اما در بلند مدت در صادرات و در واردات برای شرکتهای بورسی
اثرگذار خواهد بود و به عنوان بزرگترین شرکتها و نهادهای
تولیدی و خدماتی ما این امکان فراهم میشود که صورتهای
مالی سودآوری شان بهبود پیدا کند در کوتاه مدت فقط جو
روانی منتشر میشود چه نتیجه مثبت برای برجام داشته باشد و
حتی برجام با شکست روبهرو شود ،در بلند مدت باتوجه به اینکه
فاکتورهای بنیادی بازار بهبود خوبی داشتند و روند سودآوری
شرکتها مطلوب بوده و گسترش پیدا کرده و انتظار اینکه در
گزارشهای شش ماهه روند سودآوری همچنان رو به باال باشد
انتظار میرود ارزشمندی بازار سرمایه برای اکثریت قابل درک
باشد و سرمایهگذاری در این حوزه افزایش پیدا کند .حسین نیا
اظهار کرد :خودروسازها در سالهای گذشته به دلیل قیمتگذاری
دستوری با زیانهایی روبهرو شدند اما ورود خودرو به بورس کاال
شرایط را برای قیمتگذاری عادالنه مهیا کرد و باعث شد تا بازار
خودرو از شرایط رانتخواری خارج شود و تولیدکنندگان با حاشیه
سود قابل قبولی از این شرایط نامطلوب خارج شوند این درحالی
است که در سالهای قبل گروههای خودروسازی سودآوری خوبی
داشتند اما بهدلیل جریان قیمتگذاری دستوری خود را از حاشیه
سود دور کردند .بهمن فالح دیگر کارشناس بازار سرمایه دراین
خصوص معتقد است :به دلیل کمبود نقدینگی مذاکرات برجام
نمیتواند تاثیری روی بورس داشته باشد و بازار سرمایه نسبت
به توافق یا عدم توافق واکنش نشان نمیدهد و به نوعی مشکالت
بورس با توافق حل نمیشود بنابراین مشکل اساسی بورس کمبود

نقدینگی است و ارزش معامالت نشان میدهد که مشکل تاالر
شیشهای کجاست .این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد :اگر
مذاکرات به نتیجه برسد صنایعی که از توافق اثر میپذیرند منفی
میماند و این موضوع نشان میدهد که بازار سرمایه دیگر جذابیتی
برای سرمایهگذاری ندارد و عنصر محرک اقتصادی یا همان بورس
که رئیس سازمان بورس از آن تعریف میکردند نیاز به شوک و احیا
دارد لذا اگر بازار سرمایه احیا نشود واکنش مثبتی به مذاکرات و
افزایش قیمت دالر نشان نمیدهد یعنی تنها روند فرسایشی و
منفی در بازار سهام حاکم شده است و طی دو سال گذشته زیان
سهامداران جبران نشده ،بلکه زیان برخی از سهامداران بیشتر شده
و در این روند فرسایشی باید با تزریق نقدینگی بازار سرمایه را احیا
کرد ،بورس برای احیا نیاز به یک شوک بزرگ دارد .این کارشناس
بازار سرمایه تاکید کرد :در بلندمدت ریسکهای سیستماتیک
بازار به وسیله مذاکرات نتیجهبخش کاهش مییابد اما در بازاری که
نقدینگی وجود ندارد سهامداران چه چیزی را میخواهند بخرند؟
و درحال حاضر مهمترین نیاز بورس در حال حاضر نقدینگی است
و با تزریق نقدینگی روند تغییر میکند از سوی دیگر عدهای بر
این باورند که در صورت توافق برجام به سرانجام برسد گروههای
سهمهای دالری با توجه به ریزش ارز در بازار آزاد با اقبال کمتر
خریداران روبه رو خواهد بود و در هفتههای پیشرو با اصالح زمانی
مواجه خواهند شد .نیما میرزایی کارشناس بازارسرمایه با اشاره
به مساله برجام و تاثیر آن بر بورس گفت :با توجه به اخبار مثبتی
که در خصوص مذاکرات برجام مخابره شده انتظار میرود تقاضا
به سمت گروههای ریالی از جمله خودرو و حمل و نقل و همچنین
گروه بانکی برود و درصورتی که توافقات به سرانجام برسد گروههای
دالری با توجه به ریزش ارز در بازار آزاد با اقبال کمتر خریداران
روبهرو خواهد بود و در هفتههای پیشرو با اصالح زمانی مواجه
خواهند شد .او گفت :هرچند که خوشبینیها نسبت به برجام
زیاد است اما نباید از این نکته غافل شد که دامنه توفیقات برجامی
محدود خواهد بود و به گستردگی سال  94نخواهد رسید و به
عنوان مثال بعید است که خودروسازیهای فرانسوی را در ایران
داشته باشیم یا اینکه آزادسازی مقادیر فروش نفت ایران افزایش
پیدا کند .به هرحال برجام بازهم نکته مثبتی خواهد بود و روزنه
تنفسی برای اقتصاد ایران به حساب میآید و به نوعی برای جامعه
شرکتهای بورسی یک اتفاق مثبت قلمداد میشود و میتواند در
میان مدت و بلند مدت تاثیرات نسبی بر سود سازی شرکتهای
بورسی و افزایش سود آنها تاثیر مثبت بگذارد .مصطفی محبی

آخرین وضعیت طرح بنزین برای همه
الیحه دو فوریتی برای مجلس تهیه کرده ایم که افزایش
قیمت برخی از کاالها به سال بعد موکول شود؛ این جملهای
بود که چهارم تیرماه از زبان رئیس دولت سیزدهم شنیده شد و
اظهارنظری که در گام اول ،این شائبه را در ذهن بسیاری ایجاد
کرد که دولت در سال آینده احتماال تصمیم برای تغییر قیمت
بنزین خواهد داشت ،اگرچه سید ابراهیم رئیسی در همان
برنامه تاکید کرده بود که برنامهای برای تغییر قیمت سوخت
نداریم اما با این حال ،با توجه به اینکه طرح بنزین برای همه
به صورت آزمایشی در جزیره کیش در حال اجرا بود ،به نظر
میرسید که دولت شاید تصمیمهایی در رابطه با قیمت بنزین
در بودجه  1402داشته باشد و طرح بنزین برای همه ،اسفند ماه
سال گذشته به صورت آزمایشی در جزایر کیش و قشم اجرا شد.
براساس این طرح ،سهمیه بنزین همه خودروها حذف میشود
و بنزین به جای خودرو ،به کدملی تعلق میگیرد .در این طرح
به جای سهمیه بنزین ماهانه هر خودرو ،برای هر کدملی
ماهانه بین  15تا  20لیتر ماهانه سهمیه بنزین در نظر گرفته
میشود ،صاحبان خودرو میتوانند این سهمیه را مصرف کنند
و در صورت مصرف بیشتر از این سهمیه ،باید آن را با قیمت آزاد
خریداری کنند .افراد فاقد خودرو نیز میتوانند سهمیه بنزین

خود را بفروشند و هیچ چیزی تاکنون هنوز از جزئیات طرح
بنزین برای همه منتشر نشده و ستاد هماهنگی طرح بازتوزیع
یارانه بنزین نیز طی اطالعیهای از اتمام دوره اجرای آزمایشی
طرح بازتوزیع یارانه بنزین در جزیره کیش خبر داده است.
ستاد هماهنگی طرح بازتوزیع یارانه بنزین با اعالم اتمام اجرای
آزمایشی طرح بازتوزیع یارانه بنزین در جزیره کیش اعالم کرد:
اجرای آزمایشی طرح بازتوزیع یارانه بنزین در جزیره کیش 4
ماهه بوده و قرار است نتایج اجرای طرح مذکور در کمیتههای
تخصصی بررسی شده و مراتب جهت تصمیم گیری به دولت
تقدیم شود .وزیر اقتصاد و امور دارایی نیز اعالم کرده است:
طرح واریز یارانه بنزین به حساب هر ایرانی از اولویت خارج شده
و به جهت اینکه در دولت چند موضوع تصمیمگیری اقتصادی
دیگر مدنظر بود ،این طرح فعال از اولویت خارج شده است تا
دولت در مورد سیاستهای اولویت دار تصمیم گیری کند و
بعد پرونده جدید باز شود؛ بنابراین فعال اولویت تصمیمگیری
و سیاستگذاری برای این طرح وجود ندارد .در این میان ،دو
هفته گذشته در میان شایعاتی که درباره قیمت بنزین مطرح
می شد ،محمدهادی سبحانیان ،معاونت سیاست گذاری
اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعالم کرد که هرگونه

آخرین وضعیت توثیق سهام عدالت
رئیس سازمان بورس ضمن تشریح آخرین وضعیت توثیق
سهام عدالت ،از موافقت شورای عالی بورس با راهاندازی بورس
بینالملل خبر داد .مجید عشقی اظهار کرد :زیرساخت سامانه
توثیق سهام در بازار سرمایه فراهم و سرویسهای مرتبط با آن
در اختیار تمامی بانکها قرار گرفته است .اکنون تمامی بانکها
امکان استفاده از سرویس سامانه توثیق سهام را دارند ،به نحوی
که تاکنون در دو بانک به مرحله اجرا رسیده و مابقی نیز منتظر
تکمیل زیرساختهای حقوقی و الکترونیکی هستند .وی ادامه
داد :فراهمسازی زیرساختهای الکترونیکی وظیفه بانکها است
و سازمان بورس ماموریتی را در این رابطه ندارد .ابالغیه توسط
خود شعبه اصلی بانک مربوطه به شعبات زیر مجموع ارسال
خواهد شد .به گفته رئیس سازمان بورس سامانه متوفیان قرار

بود تا پایان شهریور مهیا شود اما راهاندازی کامل آن نیازمند
همکاری همه جانبه قوهقضائیه است و از آنجا که کار متوفیان و
انحصار وراثت در اکثر شهرستانها به صورت دستی انجام و تعداد
متوفیان زیاد است ،اکنون مسئوالن مربوطه در حال فراهمسازی
زیرساختهای الکترونیکی در این شهرها هستند .دبیر شورای
عالی بورس بیان کرد :در جلسه شورای عالی بورس بحث تاسیس
بورس بینالمللی مطرح شد که شورا با راهاندازی آن به صورت
اصولی موافقت کرد و با اعطای این مجوز موسسین این بورس
میتوانند بحثهای مربوط به مقدمات تاسیس بورس بینالملل
را فراهم سازند .امید می رود در فرصتی که برای موسسین و
درخواست کنندگان مشخص می شود شرکت تاسیس شده
و کار خود را آغاز کند .در همین زمینه مناطق آزاد اعالم کرد

مجد کارشناس بازار سرمایه در خصوص تاثیر توافق و احیای
برجام بر این بازار بیان کرد :هیچ تحلیلگری اطالع دقیقی از دو
پارامتر مهم و تاثیرگذار بر نرخ ارز ،یعنی متن توافق و میزان ذخایر
ارزی کشور ندارد و فقط بر اساس برخی اخبار و اظهارنظرها در
رسانههای داخلی و خارجی ،برداشت تحلیلگران مطرح میشود.
اما به هر حال ،دالر  ۳0هزار تومانی در کشور ما ماحصل عرضه و
تقاضایی بوده که نرخ دالر را در این محدوده به تعادل رسانده است
و اگر توافقی صورت بگیرد ،عالوه بر آنکه عرضه ارز تحت تاثیر قرار
خواهد گرفت ،تقاضای ارز هم تاثیر میپذیرد .معتقدم در صورت
توافق ،تقاضای ارز هم تغییر کرده و ما کاهش محسوسی در نرخ
ارز مشاهده نخواهیم کرد؛ بنابراین با فرض توافق ،نرخ ارز فقط
در حدی کاهش خواهد داشت که نرخهای سامانه نیما و بازار
آزاد به هم نزدیک شوند و پُر کردن همین اختالف نرخ تقریبا 4
هزار تومانی دالر نیمایی با بازار آزاد ،هزینه چند میلیارد دالری به
اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد .او افزود :با این تفاسیر توافق
احتمالی خبر منفی برای صنایع صادرات محور بازار سرمایه ما
نخواهد بود و کاهش نرخ ارز در سامانه نیما آنقدر محسوس نیست
که تاثیر منفی روی سودآوری شرکتها و صنایع صادرات محور
داشته باشد .ضمن اینکه در حال حاضر صنایع صادرات محور به
سبب تحریمها هزینه قابل توجهی متحمل میشوند و با احیای
برجام این هزینه کاهش خواهد داشت .تاثیر مثبت توافق ،احتماال
یکی دو فصل بعد از امضای توافق روی صورتهای مالی صنایع
صادرات محور نمایان خواهد شد .محبی مجد در معرفی صنایعی
که از توافق احتمالی منتفع خواهند شد ،گفت :به صورت سنتی
گروه خودرویی و بانکی با اخبار مثبت توافق مورد اقبال بازار قرار
میگیرند؛ اما این اقبال چندان دوامی ندارد و بعد از یک رشد کوتاه
مدت ،سهمهای این گروهها دوباره وارد فاز رکودی میشوند .از
منظر تحلیلی ،در صورت توافق خودروسازان امکان افزایش تیراژ
تولید و عرضه را داشته و میتوانند از توافق بهعنوان فرصتی برای
رشد درآمدی استفاده کنند .ولی بانک ها فعال زیرساخت های
نرمافزاری الزم برای اتصال به سیستم بانکداری بین المللی را
ندارند و بعید است که حداقل تا یک سال بعد از احیای برجام،
بتوان تاثیر احیای برجام را روی صورتهای مالی بانکها مشاهده
کرد و احتماالً سهمهای بانکی با اعالم خبر توافق چند روزی مورد
اقبال بازار خواهند بود و بعد از آن پتانسیل چندانی برای رشد
ندارند .خودروییها نسبت به بانکیها به مراتب پتانسیل بیشتری
برای رشد خواهند داشت.
طرح اصالح قیمتی در قالب قانون بودجه سال آینده تعیین
تکلیف خواهد شد و با توجه به دستور رئیسجمهور مبنی بر
عدم افزایش قیمت بنزین امسال ،سیاست دولت استفاده از
ابزارهای مهمی همچون گازسوز کردن خودروها جهت کنترل
مصرف و عدم نیاز به واردات بوده است .معاون سیاستگذاری
اقتصادی درباره طرحی که به صورت آزمایشی در جزایر کیش
و قشم انجام شده بود نیز گفت :این طرح بعد از پنج ماه جهت
بررسی و در صورت لزوم انجام اصالحات یا توسعه متوقف
شد و هنوز تصمیماتی در این رابطه اتخاذ نشده و در مجموع
برنامهای برای افزایش قیمت بنزین برای امسال وجود ندارد و
هرگونه طرح اصالح قیمتی در قالب قانون بودجه سال آینده
تعیین تکلیف خواهد شد .در این فضا ،پایگاه اطالع رسانی
دولت دیروز در واکنش به برخی گزارشها و شایعات درباره
قیمت بنزین اعالم کرد :دولت برنامهای برای افزایش قیمت
بنزین ندارد و انتشار شایعات و برخی قیمتهایی که در رسانهها
انتشار مییابد ،صرفا حدسیات و سناریوسازی در این زمینه و
عاری از حقیقت است .براساس گزارش شورای اطالعرسانی
دولت ،انجام طرحهای آزمایشی مانند اصالح طرح یارانه بنزین
و تخصیص یارانه بنزین برای همه در جزیره کیش ،به منظور
شناخت نواقص احتمالی طرح بوده و نتایج اجرای آن فارغ از
موفق یا ناموفق بودن ،ارتباطی با موضوع افزایش قیمت بنزین
نداشته و ندارد و هر نوع تحلیلی بر این اساس فاقد صحت است.
که راهاندازی بورس بینالملل در مناطق آزاد از سوی شورای
عالی بورس مجوز آن صادر شده و این بورس با سرمایه ارزی در
مناطق آزاد تاسیس میشود و تمامی معامالت آن ارزی خواهد
بود .بورس بینالملل مناطق آزاد پنجمین بورس کشور است که
با هدف تامین مالی ارزی پروژههای صنعتی و عمرانی با سرمایه
اولیه  ۳0میلیون یورو در مناطق آزاد راهاندازی میشود .بورس
بینالملل مهمترین بستر برای جذب منابع مالی خارجی به کشور
است که از طریق انتشار ابزارهای ارزی ،زمینه جذب سرمایههای
خارجی و همچنین شرکت های واجد شرایط در حوزه های
مختلف اقتصادی ،صنعتی و انرژی را فراهم میآورد.
راهاندازی بورس بینالملل در مناطق آزاد ،بستر الزم را برای
اتصال به اقتصاد جهانی و بینالمللی کردن بازار سرمایه در این
مناطق ایجاد میکند و از طریق پیوند با بازارهای جهانی ،جذب
سرمایههای خارجی و فناوری پیشرفته ،زمینه افزایش صادرات
کاال و خدمات در کشور را فراهم میکند.

خبــــــر
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خبر خوش رئیس کل بانک مرکزی به مردم

رئیس کل بانک مرکزی با اعالم اینکه صورت های
مالی بانکها منتشر میشود تاکید کرد :سیاست بانک
مرکزی سهولت دسترسی مردم به نظام بانکی است
تا افراد راحت تر به خدمات بانکی دسترسی داشته
باشند.علی صالح آبادی در مراسم رونمایی از سامانه
تسهیالت پرداخت فرزند و پرداخت لحظه ای (پل)،
اظهار کرد :پرداخت تسهیالت فرزندآوری سال گذشته
برای نخستین بار در قانون آمد و تالش شد با راهاندازی
سامانه دسترسی به این تسهیالت با سهولت انجام شود.
وی افزود :متقاضیان باید ظرف  12روز به شعبه بانکی
مراجعه و درخواست خود را اعالم کنند و سپس  45روز
فرصت دارند مدارک خود را تکمیل کنند که مهمترین
آنها وثایق است که برابر قانون معرفی یک ضامن یا سفته
است و بعد از ارائه مدارک بانک باید پس از  10روز وام را
واریز کند .رئیس کل بانک مرکزی در خصوص سامانه
پرداخت لحظهای (پل) نیز گفت :به کمک این سامانه
پرداخت لحظهای پول بالفاصله از مبدأ به مقصد است
و برای سهولت دسترسی مردم به خدمات بانکی است.
وی تصریح کرد :راه اندازی سامانه های مذکور برای
کاهش حضور فیزیکی مردم در شعبات بانکی است
و برای این منظور زیرساختهای امضای الکترونیک،
سفته الکترونیک ،احراز هویت غیرحضوری برای افتتاح
حساب و اعتبارسنجی فراهم شده است .صالح آبادی
با تاکید بر کاهش شعب بانک ها ،بیان کرد :با توسعه
سامانه های غیرحضوری نیاز به شعبه بانکی کاهش
مییابد و این اتفاق خوبی است تا هزینه بانکها کاهش
یابد البته باید خدمات الکترونیکی افزایش یابد .وی در
جمع خبرنگاران گفت :شفافیت صورتهای مالی بانکها
اتفاق بزرگی است و همه بانکها صورتهای مالی خود
را منتشر می کنند .در ماه های آینده در نظر داریم
صورتهای مالی بانکها در قالب ( XBRLصورت مالی
بر اساس معیار بینالمللی) هم منتشر کنیم و این پروژه
در بانک مرکزی شروع شده و تا  22بهمنماه صورت
مالی یک بانک در قالب  XBRLمنتشر میشود؛ سپس
این موضوع به سایر بانکها تعمیم خواهد شد.

ارائه خدمات ارزی به زائرین اربعین حسینی

بانکهای عامل و صرافیهای مجاز مکلفند نسبت به
پرداخت ارز اربعین به میزان هر متقاضی  100دالر به
نرخ توافقی اقدام کنند بدین منظور بانک مرکزی اعالم
کرد :به منظور تسهیل در ارائه خدمات ارزی به زائرین
محترم اربعین حسینی (ع) از روز شنبه مورخ 1401. ۶. 5
بانکهای ملی ،سپه ،ملت ،تجارت و صادرات ایران نسبت
به فروش ارز در سرفصل ارز زیارتی اربعین به میزان 100
دالر به نرخ توافقی به هر زائر اقدام میکنند ،همچنین
صرافیهای دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی نیز در
چارچوب ضوابط ابالغی و احراز هویت متقاضیان (کارت
ملی ،شماره تلفن همراه به نام متقاضی و کارت بانکی به
نام متقاضی) ،مجاز به فروش ارز در سرفصل ارز زیارتی
اربعین به میزان هر متقاضی  100دالر آمریکا به نرخ
توافقی هستند همچنین یادآور میشود ،فروش ارز بابت
سرفصل زیارتی اربعین حسینی(ع) هیچگونه محدودیتی
بابت فروش ارز مسافرتی در سالجاری برای متقاضیان
ایجاد نمیکند .الزم به ذکر است در حال حاضر صرفا پنج
بانک ملی ایران ،سپه ،ملت تجارت و صادرات ایران به
زائرین اربعین حسینی خدمات ارزی ارائه میکنند ،لیکن
براساس میزان استقبال و تقاضای مردم امکان افزایش
تعداد بانکها نیز وجود دارد همچنین درصورت تأمین
دینار مورد نیاز از محل منابع تجهیز شده ،صرافی ها
و بانک های عامل می توانند به جای  100دالر نسبت
به پرداخت  150هزار دینار عراق به نرخ توافقی به
متقاضیان اقدام کنند.

چینیها رقیب اصلی ایران
در بازار خودروی روسیه

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا معتقد است:
چینیها میتوانند رقیب جدی خودروسازان ایرانی در
بازار روسیه باشند که البته شامل شرکتهای درجه سه
و درجه چهار چینی می شود .محمد علی تیموری در
جریان سومین روز از نمایشگاه بینالمللی اتومبیلیتی
 2022خاطرنشان کرد :شرکت های تراز اول چینی
که پلتفرم های مشترک با اروپایی ها و آمریکایی ها
دارند ،در روسیه حضور نخواهند یافت و با توجه به
شرایط تحریمی روسیه ،ترکیه نمیتواند توفیق چندانی
در این بازار داشته باشد زیرا به شرکت های اروپایی
وابستگی دارند و در صورت هرگونه همکاری تحت
تحریم قرار خواهند گرفت .مدیرعامل سایپا در ادامه
اظهار داشت :دو پلت فرم این گروه خودروسازی به
یکی از شرکتهای بزرگ خودروسازی روسیه عرضه
شده است و مسئوالن این شرکت بهزودی به ایران سفر
کرده و از مراکز تحقیقاتی و خطوط تولید سایپا بازدید
خواهند کرد .تیموری گفت :اگر شرکت روسی مذکور
پلتفرمی در کالس باالتر از سایپا داشته باشد ،بهطور
حتم در یک همکاری مشترک از آن استفاده خواهیم
کرد و در گروه سایپا دو پلتفرم مشترک طراحی شده
که از پلتفرم  x200خودروی کوییک (به عنوان تولید
جاری) و همچنین خودروهای اطلس و سهند (تولیدات
سال آینده شرکت) تولید شده و می شود که همگی
خودروهای در کالس ( Bمتوسط اقتصادی) هستند
همچنین مدیرعامل سایپا خاطرنشان کرد :پلت فرم
کالس  Cسایپا ،پلتفرم خودرو شاهین است که روی آن
خودروی آریا نیز عرضه خواهد شد .نمایشگاه اتومبیلیتی
 2022مسکو که از  ۳1مرداد با حضور معاون نخست
وزیر روسیه ،سفیر ایران در روسیه و وزیر صنعت ،معدن
و تجارت کشورمان افتتاح شد تا سوم شهریورماه 1401
(برابر با  22تا  25اوت  )2022در محل نمایشگاههای
بینالمللی مسکو ( )Expo Centerبا حضور حدود
 ۶00شرکت از  18کشور از جمله چین و ترکیه و در ۳0
هزار متر مربع فضای نمایشگاهی برگزار میشود.
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تندرستی
دانــستنی هـــا

راهکارهای کنترل قند خون در کودکان
یک متخصص تغذیه گفت :اگر کودک عالقه مند به
شیرینیجات است ،سعی کنید ذائقه او را بهسمت میوهها
تغییر دهید .سهیل روشن ،اظهارکرد :مصرف فرآوردههای
شیرین مانند کیک در اطفال ،تاثیر چندانی بر جذب
کلسیم ندارد ،ولی با افزایش کالری دریافتی کودک ،باعث
افزایش ریسک پوسیدهشدن دندانها ،چاقی ،بیماریهای
قلبیوعروقی ،چربی خون ،پرفشاری خون ،دیابت نوع دو و
کبدچرب در بزرگسالی میشود .او افزود :همیشه باید مراقب
بود که مصرف فرآوردههای شیرین در کودکان افزایش پیدا
نکند .بسیاری از والدین مایل هستند که با شیرین کردن
فرآوردههای دارویی کودک ،پذیرش مصرف دارو را افزایش
دهند ،ولی این موضوع در درازمدت خطرساز خواهد بود.
براین اساس والدین باید فرآوردههای غذایی بدون قند را
در اولویت قرار دهند .این متخصص تغذیه ادامه داد :باید قند
موجود در فرآوردههای غذایی روی بستهبندی موادغذایی
به دقت بررسی شود و از مصرف فرآورده هایی که حاوی
قند باالیی هستند ،اجتناب شود .روشن بیان کرد :بهترین
راهکاری که برای کاهش میزان قند مصنوعی دریافتی در
اطفال مفید است شامل این موارد است :حداکثر قند دریافتی
در اطفال بیش از  ۲سال باید  ۲۵گرم باشد (تقریبا  ۶قاشق
چایخوری) و از مصرف فرآوردههایی که بیش از این مقدار
قند دارند ،باید اجتناب کرد .هر  ۴گرم قند تقریبا برابر با یک
قاشق چایخوری ( ۵میلیلیتر) است ،در کودکان زیر  ۲سال
توصیه به عدم استفاده از فرآوردههای محتوی قند مصنوعی
میشود ،بهتر است کودکان بهجای (نوشابه ،دلستر ،چای
شیرین و آبمیوههای حاوی قندمصنوعی) ،آب و یا شیر میل
کنند .شیر عالوه بر اینکه حاوی قند طبیعی (الکتوز) است،
کلسیم ،پروتئین ،ویتامین  Dو سایر مواد مغذی کودک را
تامین میکند.
آبمیوههای مصنوعی محدود شود
او تصریح کرد :والدین باید مراقب مصرف فرآوردههایی
با شکر پنهان در محصوالت فرآوری شده مانند سس
کچاپ ،سس مایونز باشند .در صورتیکه کودک عالقه مند
به شیرینیجات است ،سعی کنید ذائقه او را به سمت میوهها
تغییر دهید .مصرف آبمیوه های مصنوعی را  ۱۰۰درصد
محدود کنید ،زیرا قند آنها نسبت به میوه کامل بیشتر است.
این متخصص تغذیه ادامه داد :آکادمی اطفال آمریکا نیز
مصرف آن را فقط در میزان کمی تایید کرده است و حتی زیر
یکسال ،مجاز نمیداند .بهتر است والدین در هر وعده غذایی
گزینههای سالمی را به کودکان پیشنهاد و به آنها اجازه دهند
آنچه بدنشان به آنها میگوید و میل دارند را انتخاب کنند.
ممکن است کودک ترجیح دهد در وعده صبحانه ،گوشت
بخورد ،این موضوع اشکالی ندارد .او گفت :این فرآوردهها عالوه
بر اینکه ارزش غذایی ندارند ،کودک را در ریسک بیماریهای
متعددی در بزرگسالی قرار میدهد .برخی والدین با پرکردن
معده ،عمال اشتهای کودک را برای مصرف فرآوردههای مغذی
مانند میوه ،سبزیجات ،غالت کامل و محصوالت لبنی را از بین
میبرند .روشن تاکید کرد :فراموش نشود توصیه ما به حذف
صددرصدی فرآوردههای محتوی قندمصنوعی نیست ،فقط
نباید هر روز مصرف شوند و بهتر است به روزهای خاص یا
مناسبتها محدود شوند .بهتر است اگر به کودک هم هدیهای
میدهید بهجای آبمیوه مصنوعی و بستنی ،میوه خشک و یا
آجیل باشد.

نکتــه

دالیل بروز «تب» در بدن
دانشمندان دالیل و چگونگی بروز تب در بدن را تشریح
کردند .گرچه تبداشتن باعث احساس ناخوشی و ناراحتی فرد
میشود ،اما این موضوع نشاندهنده ابتال به یک بیماری است.
تب میتواند ناشی از طیف گستردهای از موضوعات باشد .در
برخی موارد این موضوع جدی نیست و با گذشت زمان بهطور
خودبهخود از بین میرود .با این حال ،تب در بدن در برخی
موارد نشاندهنده بروز یک مشکل جدی است و فرد باید سریعا
به پزشک مراجعه کند .در حقیقت تب به افزایش درجه حرارت
بدن به بیش از حد نرمال اطالق میشود .تب بهطور معمول
نشانه تالش بدن برای مبارزه با عفونت و عوامل بیماریزاست.
اتفاقی که در این زمان در بدن رخ میدهد بسیار پیچیده است،
اما بهطور عمومی این امر بدان معناست که سیستم ایمنی بدن
در حال مبارزه با عوامل بیماریزا بوده و بدن اولویتش سالمتی
اندامهای حیاتی است« .لورامیلر» ،استاد دانشگاه در اینباره
میگوید :زمانیکه فرد تب دارد ،هیپوتاالموس که منطقهای
کوچک در مغز است و نقش ترموستات بدن در تنظیم دما را
برعهده دارد ،پیامهایی را به بدن برای افزایش درجه حرارت
ارسال میکند .در این زمان ،سلسله اتفاقاتی در بدن رخ میدهد.
برای مثال رگهای خونی سمت پوست مسدود شده تا مانع از
هدررفتن گرمای بدن از راه پوست شود .همچنین خونرسانی
به اندامها و بافتهای مهم بدن افزایش مییابد .افزایش درجه
حرارت بدن در گام نخست روند رشد باکتریها را کند میکند.
مصرف آب كافی
همچنین این موضوع باعث کارآمدی بهتر سیستم دفاعی
گلبولهای سفید خون شده و باعث تقویت تولید مواد شیمیایی
در مقابله با عوامل بیماریزا میشود .بسیاری از باکتریها و
ویروسها می توانند بهراحتی در درجه حرارت طبیعی بدن
زندگی کنند ،اما با افزایش دمای بدن ،زندهماندن برای آنها
دشوار می شود .طیف گسترده ای از مشکالت و بیماری ها
میتواند منجر به بروز تب در بدن شود ،اما عمدهترین دالیل آن
را میتوان در مقولههای زیر دستهبندی کرد۱ .ـ عفونت بدن
 ۲مصرف داروهای خاص  ۳-گرمازدگی  ۴-سرطانهایمختلف  ۵-بیماریهای خودایمنی  ۶-برخی واکسنهای دوره
کودکی .در میان موارد ذکر شده عفونتها اعم از عفونتهای
ناشی از باکتری ،قارچ ،یا ویروس رایجترین دلیل بروز تب در بدن
هستند .ویروسهای مرتبط با سرماخوردگی عمدهترین دلیل
محسوب میشوند .بهندرت بیماریهای دیگر مانند بیماریهای
روماتیسمی سیستمی و سرطانها در بلندمدت میتوانند باعث
ایجاد تب غیرطبیعی در بدن شوند .در مقابله با تب باید به این
نکته توجه شود که آیا حال عمومی فرد خوب است؟ اگر احساس
ناخوشی دارید و یا درجه حرارت بدنتان به طور به خصوصی
باالست ،استفاده از تببرها مانند استامینوفن و یا ایبوپروفن
الزامی است .همچنین مصرف آب کافی را نباید فراموش کنید.
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تغذیه ضد استرس با منابع «منیزیم»
اینفوگرافیک  :آرمان ملی  /علی کریمی

منیزیم ،یكی از امالح ضروری برای تمام سلولهای بدن است و نقش اساسی بهخصوص در تولید پروتئینها ،انتقال پیامهای عصبی ،تنظیم ضربان
قلب ،انقباضات عضالنی و استحكام استخوانها دارد .البته این ماده معدنی بهعنوان ضداسترس طبیعی و آرامشبخش نیز شناخته میشود و برای
بهبود عالئم افسردگی موثر است.

دانههای آفتابگردان

بادام

دانههای آفتابگردان را میتوان عالوه بر مصرف
بهعنوان میانوعده ،بهشكل پودر در انواع ساالد و
سوپ استفاده كرد .این دانهها سرشار از موادمعدنی،
ویتامینها و اسیدهای چرب ضروری هستند.

بادام خوراكی بسیار مغذی و سرشار از
ویتامین ها ،موادمعدنی و آنتی اكسیدان و یكی از
بهترین منابع منیزیم است ،بهطوریكه  100گرم آن
حدود  200میلیگرم منیزیم دارد.

موز
موز عالوه بر اینكه بهدلیل پتاسیم فراوان و تاثیر آن در پیشگیری از بیماریهای قلبیعروقی شهرت
دارد ،یكی از بهترین منابع منیزیم نیز شناخته میشود .این میوه سرشار از فیبرها و نشاسته است كه ذخیره
انرژی بدن را افزایش میدهد و بههمین دلیل برای ورزشكاران و افراد فعال توصیه میشود.

سبزیجات سبز

سازمان بهداشت جهانی خوردن تنها  ۵گرم نمک در روز را مجاز میداند،
اما میلیونها نفر در سراسر جهان فراتر از این میزان را مصرف میکنند .بر
طبق دادههای یک مطالعه گسترده؛ محققان میگویند :کاهش مصرف نمک
به میزان تنها  ۱گرم در روز برای جلوگیری از سکتهمغزی و سکتهقلبی موثر
است .محققان توضیح دادند :در صورت دستیابی به کاهش هدفمند در مصرف
روزانه ،بهدلیل کاهش تخمینی فشارخون سیستولیک ،میتوان تا نیمی از
مرگهای مربوط به بیماریهای قلبی عروقی را پیشگیری کرد .محققان در
این زمینه خاطرنشان کردند که کاهش باید طی چندین سال ثابت باشد.
جدول سودوكو

تغذیه سالم

احمد اسماعیلزاده
متخصصتغذیه
یکی از مسائل مهم در شیوه زندگی
سالم بحث تغذیه افراد است ،بنابراین افرادی
که تغذیه سالمی دارند خطر بیماری های
مزمن را کمتر داشته و احتمال طول عمر
بیشتری دارند .میوه ها و سبزیجات عالوه
بر آنتی اکسیدان حاوی فیبر بسیار خوبی
هستند که میتواند سالمت گوارش را تامین
و خطر یبوست و سرطانها را کم کند .نکته
دیگری که در مصرف میوه ها و سبزیجات
وجود دارد محتوای آب آنهاست؛ همانطور که
میدانیم آب یکی از نیازهای مهم بدن است
و توصیه میشود که هر فردی هر روز یک تا
دو لیتر آب را مصرف کند ،بهویژه افرادی که
کار در بیرون از منزل دارند و تعریق های
شدید دارند که باعث ازدست رفتن آب و
سدیم میشود .زمانیکه توصیه به استفاده از
نوشیدنی در این فصل میشود منظور چای
و قهوه نیست و بیشتر آب مدنظر است که
در فصل تابستان با تخم شربتی و خاکشیر
بدونشکر همراه کنیم تا آب بدن را تامین
می کنند ،هم چنین مصرف مقادیر کافی
میوهها ،سبزیجات و صیفیجات که حاوی
مقادیر زیادی آب و آنتیاکسیدان که برای
سالمت قلب وعروق موثر هستند .افرادی
با فعالیتبدنی باال و یا ورزشکاران در حین
تعریق عالوه بر آب مقدار زیادی سدیم از
دست میدهند که منجر به دردهای عضالنی
و گرفتگی عضالنی می شود از این رو این
افراد باید به میزان کافی و معمول از نمک
که حاوی سدیم است نیز باید استفاده کنند.
عالوه بر مصرف میوهها و سبزیجات و توجه
به مصرف سدیم در این فصل که بسیار حائز
اهمیت است؛ کاهش مصرف فست فودها
نیز در فصل تابستان اهمیت بیشتری پیدا
می کند ،چراکه فست فودها حاوی مقادیر
بسیار زیادی نمک و رادیکالهای آزاد هستند
که به سالمت قلبوعروق لطمه وارد میکنند
و هم کالری زیادی را وارد بدن میکنند که
چاقی را در پی دارد .توصیه می شود افراد
از میوه های خشک ،انواع برگه ها ،مویز،
توت ،آجیلها و آبمیوههای طبیعی بهجای
محصوالت صنعت که مقادیر زیادی شکر
دارند و بهجای تنقالتی مانند چیپس و پفک
از انواع میوه های خشک استفاده کنند و
یا حتی از شیر استفاده کنند و به سراغ
موادغذایی صنعتی نروند.

ماهیهای چرب

سبزیجات سبز جزو اصول تغذیه متعادل و
سالم هستند .این سبزی ها را می توان به مقدار
فراوان در رژیم غذایی گنجاند تا از موادمعدنی مانند
كلسیم و ویتامینها بهره برد.

جلوگیری از سکته با کاهش «نمک»

یادداشــــت

مصرف ماهیهای چرب مانند ساردین و سالمون
نقشمهمیدرتامیننیازبدنبهمنیزیمدارد.البتهاین
ماهیهامنبعخوبیازپروتئینها،ویتامینهایگروه،B
سلنیوم،پتاسیمواسیدهایچربامگا 3هستند.

درمان ریزش مو با «آلبالو»

مکمل Dتاثیری بر شکستگی ندارد

یک مطالعه نشان داد :افراد مسنی که مکملهای ویتامین  Dرا برای
بهبود سالمت استخوانهای خود و جلوگیری از شکستگی مصرف میکنند،
از این مکملها سود نخواهند برد .دکتر «مریل.لبوف» ،گفت« :ویتامین D
شکستگی را کاهش نمیدهد ».در این مطالعه  ۲۵۰۰۰سالمند ویتامین D
را در روز مصرف کردند و سپس بهطور متوسط به مدت  ۵سال تحتنظر قرار
گرفتند .دکتر استفان کامینگز ،افزود :قبال اعتقاد بر این بود که ویتامین D
به بهبود سالمت استخوان کمک میکند ،زیرا برای بدن برای جذب کلسیم
ضروری است .این مطالعه افراد مبتال به پوکیاستخوان یا ....را شامل نشد.
جدول كلمات متقاطع
افقــی

آ ر م ا ن م لی

 -۱خویوخلق آدمی -اسکیت روییخ  -۲نوشتن-
پایتخت چین -شجاعتداشــتن  -۳داخــل -مرزبان-
دعاها -نمایــش  -۴از گناهــان کبیــره -مادربزرگ-
ضمیراول شــخصمفرد -ســوره  ۲۷قرآنکریم  -۵در
شــیمی ،شناســاگرها را تغییر رنگ و بازهــا را خنثی
میکنند -.ماشــین حمل مایعات -لباس شنا  -۶تابنده
جهان -از شهرهای آذربایجان غربی  -۷مساوی -نام  -از
هفتسین -بسیارزیاد  -۸خوابگاه گوسفند -خوبونیکو-
جوش ریزبــدن  -۹برداشــت محصــول -ظرفی برای
پذیرایی -از دختران حضرت شعیب(ع) -دنبالهروسوزن
 -۱۰دومیــن پادشــاه صفــاری -همیشــگی ،ابدیت
 -۱۱شــهری در لرستان -ســخنان بیهوده -فریادبلند
 -۱۲اســتان کویری -مــکان -الگو -قســمتی از زمان
 -۱۳رطوبت -نوک پرندگان -مقابــل گرم -کافی -۱۴
بازدیدورســیدگی -عمــل مکیدن -واحد پــول عراق
 -۱۵آزردهخاطرکردن -فرمانروایی
حل جدول 1353

مقادیر باالی آهن موجود در آلبالو و آبآلبالو با افزایش جریان خون در پوست
سر از ریزش مو جلوگیری میکند .آنتوسیانینهای موجود در آلبالو باعث تقویت
و افزایش رشد موی سر میشوند ،همچنین شستوشوی موها با آب آلبالو باعث
درخشانتر شدن موی سر میشود .آلبالو حاوی مقادیر باالی پلیفنول ،آنتوسیانین،
مالتونین ،پتاسیم ،آهن ،روی ،فسفر ،مس و منگنز و ویتامین  ،Cویتامین  Aو
ویتامینهای  Bاست .همچنین بر طبق تحقیقات نوشیدن روزانه آبآلبالو بهدلیل
مقادیر باالی آنتوسیانینهایی که دارد بافتهای همبند پوست را تقویت میکند و
با افزایش سنتز کالژن پوست باعث جوانسازی پوست صورت میشود.
شماره 1354

عمــودی

 -۱ذهنی -دعایی از حضرت فاطمه زهرا(س) با مضمون خداشناسی  -۲وارونه -فیلمی با بازی
سلماهایک  -۳پسوندشباهت -طایفه چادرنشین -فروشکوه -ردیف قالی  -۴قلعه حکومتی -بینی-
گشوده -شبانگاه  -۵سرازیری -پشتسرهم بودن -بچه در شــکم مادر  -۶پدرمردگان -سردسیر
 -۷اضطراب -درخوروشایســته -غیرمؤثر -مکان بیخطر  -۸موجــود -جهتوطرف -یکچهارم
چیزی  -۹اندرزونصیحت -انگورخشکیده -نگهبانی -خسیس  -۱۰آبادانی -فرهنگ لغات فرانسوی
 -۱۱دینداری -از نیروهای نظامی -همیشه  -۱۲آزادورها -نوعی پیشوند فعل مضارع -تخمکتان-
زود نیست  -۱۳سازشاکی! -مانع درآمد دیگران -حاصل سوختن کربن -رمق آخر  -۱۴کاشف عدد
پی -پاسبان  -۱۵زمینشناسی -گستاخی

. .

اخبار کوتاه

تلف شدن هزاران قطعه ماهی
هزاران قطعه ماهی در دریاچه استحصال
نمک بندر ماهشهر برای دومین بار در یک ماه
گذشته تلف شدند که به گفته مسئوالن علت این
حادثه در دست بررسی است .ماهیان تلف شده
در حاشیه دریاچه استحصال نمک در ماهشهر،
دوستداران محیط زیست را نگران کرده است.
هنوز دلیل تلف شدن و مرگ ومیر ماهیان دریایی
مشخص نشده ولی حادثه مشابه ماه گذشته
آلودگی ناشی از رهاسازی پساب پتروشیمیهای
مستقر در منطقه و کاهش اکسیژن اعالم شده
بود .سخنگوی شرایط اضطراری سازمان منطقه
ویژه اقتصادی پتروشیمی با تایید تلف شدن دهها
هزار قطعه بچه ماهی در دریاچه نمک ماهشهر در
گفتوگوی رسانهای اعالم کرد :در صورت اثبات
فرضیه ارتباط آالیندگی صنایع پتروشیمی
مستقر در منطقه ویژه با این حادثه ،قاطعانه با
سهلانگاران آن برخورد قانونی و اداری خواهد
شد .محسن ادیبی با اشاره به اینکه بررسی علمی
برای شناسایی منشا دقیق حادثه تلف شدن
ماهیان دریاچه نمک ماهشهر در جریان است،
گفت :همزمان با اولین مورد از حادثه مرگ و میر
ماهیان دریاچه نمک ماهشهر ،نمونه برداری و
اقدامات آزمایشگاهی اداره حفاظت محیط زیست
ماهشهر و همچنین بررسی کارشناسی سازمان
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با جدیت در
دستور کار قرار گرفت .او گفت :طی روزهای
آینده ،نتیجه بررسی کارشناسی و آزمایشگاهی
انجام شده اعالم خواهد شد که جزئیات آن در
اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.

ایران  ۶مدال طال بیشتر از
آمریکا کسب کرد
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای
درخشان بر لزوم فرهنگ سازی برای شرکت
دختران در المپیادهای جهانی تاکید کرد .الهام
یاوری ،رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای
درخشان در مورد موفقیت دانش آموزان
ایرانی در المپیاد جهانی نجوم به ایلنا گفت:
دانشآموزان ما در یک هنرنمایی آشکار از گروه
 10نفرهای که اعزام شده بودند  9نفر مدال طال
گرفتند و یک نفر نیز موفق به کسب مدال نقره
شد .بر این اساس پرمدالترین کشور بعد از ایران،
آمریکا بود که فقط توانست سه مدال طال بگیرد
و این تفاوت بسیار بارز و چشمگیر است .او درباره
امتیازهایی که برای این دانش آموزان در نظر
گرفته شده ،اظهار کرد :مدالآوران المپیاد از
کنکور معاف هستند و در هر رشته و دانشگاهی
که بخواهند میتوانند ادامه تحصیل بدهند .در
یک تفاهمی که اخیرا بنیاد ملی نخبگان و معاونت
علمی فناوری ریاستجمهوری و وزارت علوم
انجام دادهاند بورسیههای تحصیلی و تسهیالتی
برای پذیرش بدون کنکور از کارشناسی به
کارشناسی ارشد و دکتری در نظر گرفته شده
است .همچنین تسهیالتی برای عضویت این افراد
در هیات علمی دانشگاه ها در نظر گرفته شده
است .این افراد عضو بنیاد ملی نخبگان و باشگاه
دانش پژوهان جوان نیز میشوند و از حمایتهای
دیگری هم برخوردار خواهند شد .رئیس سازمان
ملی پرورش استعدادهای درخشان در ادامه
درمورد این موفقیت تصریح کرد :ما تا به حال
چنین موفقیتی با این میزان مدال را تجربه نکرده
بودیم و در نوع خود اتفاق بزرگی است .یاوری در
پاسخ به این سوال که آیا بین این  10نفر مدالآور،
دانشآموز دختر نیز بوده است یا خیر توضیح داد:
خیر همه این دانش آموزان پسر بودند .شایان
ذکر است؛ در پانزدهمین المپیاد جهانی نجوم
و اخترفیزیک که در شهر کوتایسی گرجستان
برگزار شد ،تیم دانشآموزان جمهوری اسالمی
ایران ،مهدی استادمحمدی ،سپهرسالمت،
محمدمهدی عابدیان ،فرهاد عزیزی سطری،
سیدیوسف میریوسفی ،سهند اسماعیل زاده،
سهند اکرمی پور ،آریا قنبری ،آرسام مجد به
مدال طال و علیرضا اعالیی هره دشت به مدال
نقره دست یافتند.
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اجتماعی

a r m a n m e l i . i r

ادامه اظهارنظرها و پیشنهادها در خصوص بحث حجاب بانوان؛

سلبریتیهایهنجارشکندراولویتاولگشتارشاد

تهران در خطر
فرونشست و زلزله

از ظرفیت بیش از  ۶هزار داوطلب از تشکلهای مردمی برای نظارت محسوس و نامحسوس
بر وضعیت دستگاهها استفاده میشود

آرمان ملی :بحث حجاب و عفاف همچنان در
فضای رسانهای کشور ادامه دارد و اظهارنظرهای
مسئوالن هم تیترهای یک صفحات اجتماعی
رسانههای داخل کشور هستند .مقامات رسمی
کشور ،روز گذشته ،پیشنهادهایی در این زمینه
ارائه دادهاند مبنی بر اینکه برای عمومیتر شدن
رعایت موازین اسالمی در خصوص حجاب ،ابتدا
باید از سلبریتی هایی که از آن ها تحت عنوان
هنجارشکن ،یاد شده ،شروع کرد .چندی پیش
هم صدا و سیما گزارشی از حضور سلبریتی ها
که همه از زنان بازیگر ایرانی بودن در مراسمی
نظیر رونمایی و اکران فیلمهایی که در آنها بازی
کرده بودند ،پخش کرد در حالیکه صورتهای
این بازیگران شطرنجی شده بود و بر همین امر
که این افراد الگوی بسیاری از جوانان و نوجوانان
(در نحوه پوشش) هستند ،بر برخورد با آن ها
تاکید کرد .برخی دیگر معتقدند که تدوین و ابالغ
شاخصهای عفاف و حجاب را باید از دستگاههای
دولتی ،شروع کرد .همین دیروز ،قائم مقام دبیر
ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت که «در
جریان عملیات قرارگاه 21تیر بر وضعیت عفاف
و حجاب در 9هزار و  400شعبه بانک 5 ،هزار
دفتر و شعبه بیمه 2450 ،دستگاه دولتی۶00 ،
مرکز درمانی 4000 ،مرکز خدمات الکترونیک
و کتابخانهها و مراکز فرهنگی در سراسر کشور
نظارت شده است .و این نظارت ها ادامه دار و
افزاینده خواهند بود .باید گفت که قرارگاه 21
تیر با هدف بهبود عفاف و حجاب در دستگاههای
دولتی هفتم اردیبهشت ماه تشکیل شد و مرحله
اول عملیات آن هفتم تیرماه سالجاری به پایان
رسید و حاال مسئوالن از آغاز مرحله دوم عملیات
قرارگاه  21تیر خبر دادهاند.روز گذشته ،همچنین
از زنِ آمر به معروف یزدی ،تقدیر و این شخص در
سالن شهدای امر به معروف ستاد امر به معروف
و نهی از منکر کشور ،به عنوانِ «سفیر کشوری
جهاد تبیین طرح عفاف و حجاب» معرفی شد.
گفته میشود که این زن ،چندی قبل هنگام امر به
معروف و نهی از منکر در داخل قطار ،مورد ضرب
و جرح قرا گرفت .مراسمی که در آن ،دبیر ستاد
امر به معروف و نهی از منکر کشور ،مسئول دفتر
نمایندگی ،ولی فقیه در سازمان بسیج اقشار،
دبیران شورا های امر به معروف و نهی از منکر
وزارت راه و شهرسازی و شرکت راهآهن کشور و
تعداد دیگری از مسئوالن ،حضور داشتند.
قضیه جریمه نقدی را از اصل انکار
میکنم
سخنگوی ستاد امر به معروف ،گفته
«طرحی پیشنهاد داده ایم که گشت ارشاد
ابتدا سراغ سلبریتی های هنجارشکن برود».
حجت االسالم سیدعلی خان محمدی ،در
خصوص سلبریتی های هنجارشکن ،توضیح

داده که «همانها که الگوی مردم هستند .درباره
صداوسیما هم جلساتی را شکل دادیم و بناست
طی روزهای آینده درباره فرهنگسازی بحث
عفاف و حجاب با مسئوالن آنها جلسات دیگری
تدارک ببینیم».او به حواشی اخیر درباره تعیین
نرخ جریمه بدحجابی پاسخ داده و گفته :این
قضیه را از اساس تکذیب میکنیم .طرحی که
به تصویب نرسیده است ،چگونه قابلیت اجرا
دارد؟او با ابراز اینکه «اخیرا ً جریانهای زیادی با
اهداف مخربانه در حوزۀ عفاف و حجاب در سطح
کشور شکل گرفته است» ،گفته :این امر عادی
است ،چرا که یکی از امور مهمی که ستاد کنار
سایر اولویتهای خود در نظر گرفت ،بحث عفاف
و حجاب بود؛ چرا که خواه ناخواه جامعه درگیر
این فضاست و باید به زودی برخی چالش های
آن با گفتمان نخبگانی و هماهنگی دستگاههای
دولتی و قضایی و انتظامی یک بار برای همیشه
برطرف شود .ستاد بیش از یک سال دربارۀ طرح
جامع عفاف و حجاب کار کرده و آن را در سایت
به اشتراک گذاشته و حتی مکتوب آن را به مراکز
حوزوی و دانشگاهی ارائه کرده است .مردم عزیز
ما هم میتوانند در تکمیل و ارتقای این طرح یاور
ما باشند».او به سخنان دبیر ستاد امر به معروف
و نهی از منکر اشاره کرده و گفته« :ما از همان
ابتدا مطرح کردیم که بدحجابی جرم نیست
بلکه تخلف است و باید با آن برخورد الزم صورت
گیرد .ما با مدل فعلی برخورد گشت ارشاد موافق
نیستیم و پیشنهاد دادیم طرحشان را ارتقا دهند،
چرا که مثل سابق نمیتوان با مردم رفتار کرد ،از
این جهت بود که آن را تخلف در نظر گرفتیم نه
جرم که تاکنون مورد موافقت نهادهای مربوطه
قرار گرفته منتها به تصویب نرسیده است».
عفاف و حجاب را از دستگاههای دولتی
آغاز کنیم
سخنگوی ستاد امر به معروف ،گفته
«دستورالعملهایی را هم در حوزۀ امر به معروف
به دستگاه های دولتی ارائه دادیم که یکی از
شاخصههای آن ،عفاف و حجاب بود که وظیفۀ
ستاد ،ابالغ و نظارت این طرح است ،چرا که از
همان ابتدا اصرار داشتیم که طرح عفاف و حجاب
ابتدا باید از ادارات دستگاه های دولتی شروع
شود».در همین خصوص ،جعفر صادق منش،
قائم مقام دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر
کشور ،اظهار داشته« :براساس مصوبات شورای
انقالب فرهنگی  ۳2دستگاه برای بهبود حجاب و
عفاف در همه عرصهها وظایف مشخصی دارند و
همه ارکان دولت و دستگاهها و اصناف نیز تکلیف
قانونی و شرعی برای بهبود عفاف و حجاب در
مجموعههای خودشان را دارند».صادق منش
از تشکیل  800جلسه در دستگاه های دولتی
سراسر کشور جهت تبیین ضرورت اجرای

شاخصهای عفاف و حجاب خبر داده و گفته:
« 12۷0جلسه و نشست و همایش مطالبهگری
و هماهنگی و تقسیم کار برای بهبود عفاف و
حجاب با حضور خانواده معظم شهدا و ایثارگران
و فعاالن فرهنگی شاخص و دغدغه مندان ،ائمه
جمعه سراسر کشور ،نمایندگان مجلس خبرگان
و مجلس شورای اسالمی همچنین متولیان،
نمایندگان دستگاهها و مسئوالن اداری استانها
و شهرستانها برگزار شد».او با اشاره به همکاری
 105دستگاه از  121دستگاه اصلی کشور در
اجرای این طرح در سطح ملی گفته« :اغلب
دستگاهها همکاری مناسبی داشتند که باور به
عدم ضرورت تغییر و اجرای شاخصها در هیچ
دستگاهی وجود نداشت؛  10دستگاه چون از
عملکردشان مطمئن بودیم در اجرای طرح قرار
نگرفتند و  ۶دستگاه در آن برهه همکاری الزم
را نداشتند».قائم مقام دبیر ستاد امر به معروف
و نهی از منکر کشور ،طراحی سامانه نظارت
مردمی را از دیگر اقدامات این قرارگاه عنوان
کرده و افزوده« :برای نظارت و ارزیابی مردمی
در اجرای طرح ،سامانهای طراحی و آدرس آن به
تلفن همراه مراجعان دستگاهها ارسال شد و بر
اساس آن به تکمیل کاربرگ و گزارش وضعیت
پرداختند».او بهرهگیری از ظرفیت بیش از  ۶هزار
داوطلب از تشکلهای مردمی و دغدغهمندان
برای نظارت محسوس و نامحسوس بر وضعیت
دستگاهها را از دیگر ابعاد این طرح برشمرده.
جنگ امروز ،بدون خونریزی حجاب را
از سر زنان و دختران جامعه ما برمیدارد!
بحث حجاب ،توسط مسئوالن به
زمینه سازی هایی که توسط سایر کشورها در
ایران ،برای از بین بردن حجاب زنان ،صورت
میگیرد هم نسبت داده میشود .روز گذشته،
معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستادکل
نیروهای مسلح در مراسمی ،به این زمینهسازیها
اشاره کرده و گفته« :جنگ امروز ،جنگ نرم
و ترکیبی است ،اعتقادات و باورهای دینی
مردم و جوانان را نشانه گرفته است .این جنگ
بدون خون و خونریزی حجاب را از سر زنان و
دختران جامعه ما برمیدارد ،بدون فشار جوانان
را از مسجد و نماز جمعه جدا میکند».سردار
ابوالفضل شکارچی در مراسم گرامیداشت 500
شهید گردان امام سجاد (ع) قم که در حسینیه
امام خامنهای گلزار شهدای علی بن جعفر(ع)
برگزار شد ،خطاب به پیشکسوتان دوران دفاع
مقدس خاطر نشان کرده« :شما که پرچمداران
این عرصه هستید و دوره دفاع مقدس و زمان
جنگ فعلی را درک کردهاید ،رسالت سنگینی
به دوش دارید؛ بایستی نسل هایی که جنگ و
امام راحل را ندیدهاند و برخی از فراز و نشیبهای
انقالب را تجربه نکردهاند ،هدایتگری شوند».

یک پژوهشگر زلزله گفت:
فرونشست می تواند در بیشتر
شدن زلزله های کوچک و هم در
تحریک رخداد زلزلههای متوسط
به باال تاثیرگذار باشد.مهدی زارع،
استاد زلزله شناسی پژوهشگاه
بینالمللی زلزله در گفتوگویی با
خبرآنالین میگوید« :در سالهای
بعد باید بیشتر شاهد این قبیل
از فروچاله ها باشیم».او معتقد
است با اقدامات انسانی در زیر
زمین اعم از حفاری تونل مترو
و سایر حفاری ها بروز پدیده ای
ال دور از انتظار نیست.
مشابه اص ً
زارع با اشاره به مسئله فرونشست
زمین در تهران میگوید« :مناطق
مرکزی تهران ساالنه کمتر از ده
سانتیمتر فرونشست دارند ،اما در
برخی از مناطق حاشیهای این عدد
به بیش از  ۳0سانتیمتر در سال
میرسد ،که رقم زیادی است».

برخورد جدی پلیس
با سارقان خشن

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت
از اجرای طرح مقابله با سارقان
بهعنف ،زورگیری و حامالن سالح
سرد غیرمتعارف ،توسط  400تیم
عملیات کالنتریها در سطح شهر
تهران خبر داد.سرهنگ جلیل
موقوفهای؛ رئیس پلیس پیشگیری
پایتخت در گفت وگو با تسنیم
اظهار کرد :ظهر روز یکشنبه یکم
شهریورماه ،طرح مقابله با سارقان
بهعنف و زورگیری و حامالن سالح
سرد غیر متعارف ،توسط پلیس
پیشگیری پایتخت اجرا شد.او
افزود :این طرح با تشکیل 400
تیم عملیاتی کالنتری و گروههای
ضربت که به صورت محسوس و
آشکار در سطح شهر تهران فعال
هستند ،اجرا میشود.رئیس پلیس
پیشگیری پایتخت خاطرنشان
کرد :مأموران کالنتری در این طرح
پس از کشف سالحهای سرد مانند
پنجهبوکس ،چاقو ،شمشیر ،چماق
و ...از متهمان ،آنها را دستگیر و
خودرو یا موتورسیکلت آنها را نیز
به پارکینگ منتقل میکنند.

نظارت شهرداری
و نظام مهندسی

چندی پیش در حوزه حفاظت از محیط زیست ،بحثی
مطرح شد که چرا مدیران پایگاه جهانی شوش و مسئوالن
یگان حفاظت خوزستان و البته مقامات باالتر در پایگاههای
میراث فرهنگی کشور و معاون میراث فرهنگی وزارتخانه برای
حفاظت از قدیمیترین سکونتگاه بشری اقدامات الزم را انجام
نمیدهند .چرا موتورسواران و حتی حفاران غیرمجاز بدون
هیچ هراسی در محوطه شوش جوالن میدهند .چرا روی این
محوطه مراسم تعزیه خوانی برگزار میشود؟ آیا از دیدگاه
مسئوالن میراث فرهنگی این حفاظت است؟ آیا این عملکرد
مطابق با ماده ششم مصوبه  12قانون اساسی است؟سرپرست
اداره میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی شوش با
انتشار این خبر ،به جای اینکه به مردم قول نظارت به بهترین
شکل را بدهد ،در مطلبی که سیام مرداد امسال در سایت
پایگاه شوش منتشر کرد ،گفته است «برگزاری این مراسم،
هرسال و به ویژه در چند دهه اخیر ،با نظارت کارشناسان
ذی صالح میراث فرهنگی و از دهه نود با حضور و نظارت
کارشناسان پایگاه میراث جهانی شوش و حضور مستمر یگان
حفاظت میراث فرهنگی استان در تمام مراحل از مقدمات
برپایی تا اتمام مراسم تعزیه صورت میپذیرد».علی بویری
منجی تأکید کرده که «به دلیل ثبت این آیین ارزشمند در
فهرست میراث معنوی کشور ،حفظ و اعتالی آن همراه با
حفاظت از محوطه میراث فرهنگی برعهده مجموعه میراث
فرهنگی در سطح شهرستان است که این مهم هرسال با دقت
نظر و هماهنگی با مدیریت شهری و هیات برگزاری تعزیه
بزرگ حسینی شوش در حال انجام است».تعزیه آیینی دیرپا و
ارزشمند در ایران است ،به حدی که نه تنها در فهرست میراث
ملموس کشور ،بلکه در فهرست میراث ناملموس یونسکو نیز
به ثبت رسیده و قطعا دست اندرکاران آن همه متفقالقول
بر اجرای این آیین براساس اصول تعزیه و ایمان عاشورایی
تاکید دارند ،همان طور که در بسیاری از شهرهای ایران نیز
برگزار میشود ،مانند نوشآباد کاشان .اما در این میان یک
سوال مطرح است ،که آیا تعزیه نوشآباد روی محوطهای
تاریخی و شهر زیرزمینی آن برگزار میشود؟هر چند چندین
بار مکان اجرای تعزیه در محوطه جهانی شوش تغییر کرده،
تعزیهای که خود نیز به تنهایی در فهرست آثار ملی کشور به
ثبت رسیده و همین اقدام بخش دیگری از لزوم توجه و ارزش
این آیین اصیل ایرانی را یادآوری میکند .اما آیا امکان اینکه
محوطه تاریخی هفت هزارساله شوش سالم و پابرجا بماند و
آیین تعزیه نیز مانند گذشته به خوبی و در فضای مناسبتری
برگزار شود ،وجود ندارد؟سوال اینجاست که چرا مسئوالن
و مدیران به جای اینکه رسانه ها را بازوی خود و انعکاس
ایدههای بهتر برای انجام وظایف خود بدانند ،در مواردی این
چنینی به اعتقادات مذهبی مردم اشاره میکنند آن هم در
شرایطی که نقد کنندگان به چنین اتفاقاتی خود نیز از همین
مردم و با همین اعتقادات هستند .در این شرایط باید دید که
آیا راه سومی برای برون رفت از این وضعیت وجود ندارد؟ آیا
مدیریت شهری ،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
خوزستان و میراث فرهنگی نمیتوانند در اقدامی هماهنگ
برای حفظ و زنده نگه داشتن این آداب و رسوم ارزشمند
مردم منطقه ،فضای بزرگتر و با امکانات بیشتری در اختیار
برگزارکنندگان این تعزیه ارزشمند در شوش اختصاص دهند،
تا تدابیر گردشگری مذهبی هم برای آن درنظر گرفته شود؟

روی خط آرمان ملی

887۶017۶

سگهای ولگرد

از شهرداری شهر پردیس درخواست داریم فکری به حال
سگهای ولگرد کند .سگهای ولگرد به صورت گلهای در
پردیس جوالن میدهند که این امر باعث ترس و وحشت در
میان زنان و کودکان شده است.
خیشابه از شهر پردیس

میدان انقالب
سطلهای زباله میدان انقالب وضعیت اسفناکی دارد و بوی
تعفن دور تا دور میدان را گرفته است .از مسئوالن شهرداری
منطقه تقاضای رسیدگی و شستوشوی این سطلها را داریم.
یک شهروند از تهران

ساالنه 17هزارکشتهدرتصادفاترانندگیداریم!

آرمان ملی :رئیس پلیس راهور کشور گفت :اخیرا تصادفی بین
 2خودرو پژو رخ داد که  9نفر در این  2خودرو کامل سوختند .مگر
در این خودروها تیانتی قرار داشت؟ سردار سید کمال هادیانفر
رئیس پلیس راهور فراجا در اولین نشست تخصصی رؤسای پلیس
راه ،مدیران کل راهداری و حملونقل جادهای کشور ،گفت :صنعت
خودروسازی ما مناسب و ایمن نیست .به گفته رئیس پلیس راهور
در حوزه قوانین و مقررات هیچ یک از این قوانین بازدارنده نیست
که باید در این بخش اقدامات مناسبی صورت بگیرد .او میگوید:
ساالنه  ۳00هزار مجروح در تصادفات و  1۷هزار کشته داریم که
 504میلیارد تومان هزینه مستقیم و غیر مستقیم دارد .بنابراین
اگر در این حوزه دولت کمک کند مانند سودی است که به کشور
بازمیگردد .او گفت :در شهریور بیشترین تصادفات را خواهیم
داشت .چون از 15شهریور سفرهای پایانی مردم شروع میشود
و بیشترین مسیرهای پرتردد هم برای خراسان رضوی ،گیالن و
مازندران خواهد بود .سردار هادیانفر گفت :یکی از مسائل مهم،
مدیریت صحیح ترافیک است .شرایط متفاوت شده است .ما
ساالنه نیم تا یک و نیم درصد افزایش جمعیت داریم .همچنین 54
میلیون گواهینامه در کشور وجود دارد و ۳8میلیون وسیله نقلیه
داریم .البته پلیس راهور در حدود  ۷00شهر کشور حضور ندارد.
او افزود :ما باید ایمنی را در راهها ایجاد کنیم و در کنار خدمات
مطلوب سوانح ترافیکی و تصادفات فوتی را کاهش دهیم .چیزی
که در چند سال اخیر اتفاق افتاده ،این است که سالی یک و نیم
میلیون وسیله نقلیه به ناوگان  ۳8میلیونی اضافه میشود اما طی
 4سال ،کمتر از  ۷هزار نقلیه فرسوده از ناوگان خارج شده است.

شوش؛ قدیمیترین سکونتگاه بشری را
حفظکنید
فاطمه علیاصغر
روزنامهنگار

رئیس پلیس راهور؛ وجود دو میلیون راننده پرخطر در کشور

رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد :انسداد مسیر و تراکمی که ایجاد
شده سبب شد تا برخی از خیابانهای ما تبدیل به پارکینگ شود.
این اتفاق در استانهای دیگر و در مناسبتها نیز رخ میدهد .وقتی
جمعیت ،وسائط نقلیه و دارندگان گواهینامه اضافه میشوند ،باید
زیرساختها نیز متناسب با آن مورد توجه قرار گیرند .هادیانفر
تصریح کرد :امروز  51درصد فوتیهای ما در لحظه اولیه ۶ ،درصد
در حین انتقال و  4۳درصد در بیمارستانها اتفاق میافتد .این
 4۳درصد از  1۷هزار جانباخته که در بیمارستانها هستند باید
با ایجاد امکانات کاهش پیدا کنند .در  51درصدی که پلیس نیز
مسئول آن است ۳2 ،دستگاه سهیم هستند و باید در پیشگیری،
حین و بعد تصادف نقش خود را ایفا کنند .باید در این اعداد
شاخصی تعیین کنیم و آن را کاهش دهیم .رئیس پلیس راهور
ادامه داد ۳5 :درصد از فوتیهای تصادفات در نقاط حادثهخیز جان
خود را از دست میدهند و  15تا  20نفر از افراد در این نقاط مجروح
میشوند .سردار هادیانفر افزود :بحث مدیریت ترافیک در راهها و
ایمنی در ترددها هدفی است که تمامی دستگاهها باید برای آن
تالش کنند اما  ۳2دستگاه به صورت ویژه در این زمینه عهدهدار
هستند .رئیس پلیس راهور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا
هنوز هم نقاط حادثهخیز در جادهها داریم ،اظهار داشت :اقدامات
خوبی در بخش رفع نقاط حادثه خیز انجام شده است اما آن چیزی
که اهمیت دارد ،این است که  ۳4درصد تصادفات در جادهها رخ
میدهد و  ۷0درصد جانباختگان تصادفات هم در جادهها جان
خود را از دست میدهند .او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چند
نقطه حادثهخیز در کشور داریم ،گفت ۳00 :هزار نقطه حادثه

یادداشــــت
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خیز در کشور وجود دارد که  ۳هزار و  200عدد از این نقاط مربوط
به وزارت راه است .او با اشاره به اینکه در کشور  2میلیون راننده
پرخطر رانندگی میکنند ،تصریح کرد :قانون فعلی به هیچ عنوان
بازدارندگی برای این افراد را بههمراه ندارد .قانون باید به نحوی
باشد که برای این افراد هم جریمه مالی در نظر گرفته شود و هم
مجازاتهای جایگزین اعمال شود .به گفته رئیس پلیس راهنمایی
و رانندگی فراجا باید سیاست های تشویقی هم برای برخی از
رانندگان اعمال شوند تا شاهد نظم و انضباط بهتر و بیشتری در
جادهها و معابر باشیم .او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا
پلیس خودروهای ناایمن را شمارهگذاری میکند ،گفت :در قانون
صراحتاً آمده است خودرویی که دارای تأییدیه استاندارد ،وزارت
صمت و محیط زیست است ،باید شمارهگذاری شود .زمانی که یک
خودرو این مجوزها را دارد ،اگر پلیس آنها را شمارهگذاری نکند،
در واقع تخلف انجام داده است .رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی
فراجا در پایان خاطرنشان کرد :امیدوارم به روزی برسیم که در
کشورمان خودروی ملی داشته باشیم و دو هزار و  ۶00قطعه یک
خودرو را در داخل ایران تولید کنیم.

رئیس دیوان عدالت اداری
با انتقاد از عدم نظارت درست
شهرداری و سازمان نظام مهندسی
در حین ساخت ساختمان ها
گفت :اگر این نظارتها به درستی
انجام شود ،جلوی بیش از 90
درصد از تخلفات گرفته می شود.
حجتاالسالم حکمتعلی مظفری،
رئیس دیوان عدالت اداری در
نشست مشترک مسئوالن دیوان
عدالت اداری با اعضای شورای شهر
تهران ،شهردار و معاونان شهرداری
تهران و شهرداران مناطق 22گانه
شهر تهران ،با بیان اینکه تغییر
کاربریها بزرگترین گرفتاری در
دادگستری هاست ،گفت :یکی از
مشکالت موجود مردم در شهرها
و کالنشهرها کمبود فضای سبز
است و شهرداری با تغییر کاربریها
برای احداث بنا در باغات موافقت
نمی کند و مردم نمی توانند فضای
سبز قابل سکونت را با مجوز برای
خود احداث کنند و به این دلیل به
سمت تخلف میروند.

داروخانه
در اکثر بیمارستان های شبانه روزی تامین
اجتماعیداروخانههای آن شبها بسته است و دارو را باید از
بیرون بیمارستان از داروخانههای شبانهروزی با قیمت باالتر
خریداری کنیم .اگر داروخانههای بیمارستانها هم شبها باز
باشند کمی از مشکالت مردم کمتر میشود.
اصغری از تهران

روپوش مدارس
چرا مدارس تهران رنگهای روپوشها را هر سال تغییر
می دهند در حال حاضر پسر بنده که در مدرسه ابتدایی
تحصیل میکند روپوش سال گذشته آن نو است ولی باید
بهخاطر تغییر رنگ آن دوباره نزدیک به صد هزار تومان بابت
روپوش و شلوار مدرسه هزینه کنیم .چرا مسئوالن آموزش و
پرورش به این موضوع رسیدگی نمیکنند.
کاشف از تهران

پل عابر
ساخت پل ماشین رو در «پانزدهخرداد» کمک موثري به روان
سازيترافیکمنطقهخواهدکرد.امیدواریماینمسالهموردتوجه
مسئوالن سازمان ترافیک و شهرداري تهران قرار گیرد.
گودرزی از تهران
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حــوادث
کوتـــــاه

 3نفر در سانحه جان باختند

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی شهرستان
ساوه گفت :برخورد  ۲خودروی سواری در محور مواصالتی ساوه-
همدان موجب جانباختن  ۳تن از سرنشینان شد .بهرام صیدی
افزود :اول شهریورماه  ،۱۴۰۱یک مورد حادثه ترافیکی در محور
قدیم ساوه -همدان ،تقریبا  ۱۰کیلومتر بعداز نوبران به سمت
همدان ،به واحد ارتباطات و هدایت عملیات این مرکز گزارش
شد .وی بیان کرد :بالفاصله تیمهای عملیاتی اورژانس نوبران
و غرقآباد برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام ،اما متأسفانه
در این حادثه ترافیکی که برخورد رخبهرخ دو خودروی سواری
بود  ۳تن از سرنشینان بهعلت شدت جراحات وارده در همان
لحظههای اولیه حادثه فوت کردند .رئیس مرکز مدیریت حوادث
و فوریتهای پزشکی شهرستان ساوه عنوان کرد ۲ :مصدوم دیگر
این حادثه نیز بعداز دریافت اقدامات اولیه درمان مصدومان جهت
ادامه درمان به بیمارستان شهید مدرس ساوه منتقل شدند.

a r m a n m e l i . i r

سال پنجم
شماره 1354

برداشت غیرمجاز از حساب بانکی
رئیس پلیس فتا استان زنجان از شناسایی و دستگیری
عامل برداشت غیرمجاز از حساببانکی شاکی خبر داد و گفت:
سهلانگاری در حفظ و نگهداری تجهیزات هوشمند و اطالعات
حساببانکی از مهمترین دالیل برداشتهای غیرمجاز است.
سرهنگ سیداحمد موسوی بیان داشت :در پی مراجعه یکی
از شهروندان زنجانی به پلیس فتا مبنی بر برداشت غیرمجاز از
حساببانکی ،موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارشناسان
این پلیس قرار گرفت .وی ادامه داد :در بررسیهای فنی معلوم
شد برداشت در قالب خرید اینترنتی است ،لذا با اقدامات اطالعات
و پلیسی متهم به هویت معلوم در استان زنجان مورد شناسایی
قرار گرفت و با هماهنگی مقام محترم قضائی نامبرده در یک
عملیات غافلگیرانه دستگیر و به پلیس فتا استان زنجان انتقال
داده شد .این مقام انتظامی گفت :در تحقیقات اولیه متهم منکر
بزهارتکابی شد ،ولی با حضور شاکی و ادلههای موجود متهم
به بزهارتکابی اعتراف و بیان نمود« :شاکی از دوستان نزدیکم
است و با سوءاستفاده از اعتماد شاکی و با دستیابی به رمز گوشی
هوشمندش با سوءاستفاده از اطالعات کارتهای بانکی ذخیره
شده اقدام به خرید اینترنتی کردم ».سرهنگ موسوی با اشاره به
معرفی متهم به مرجع قضائی و سیر مراحل قانونی ،توصیه کرد:
شهروندان از ذخیره رمز و اطالعات حساببانکی در گوشی همراه
هوشمند خودداری کرده و بهصورت دورهای نسبت به تغییررمز
حساب بانکی و گوشی همراه هوشمند و فعالسازی سرویس
پیامک حساب بانکیشان اقدام کنند.

دستگیری  ۲متهم عوامل تیراندازی
فرمانده انتظامی البرز از دستگیری  ۲متهم باقیمانده
عوامل تیراندازی حادثه گوهردشت خبر داد .سردار عباسعلی
محمدیان اظهارداشت :با تالش شبانهروزی پلیس این استان
این  ۲متهم شناسایی که در جریان عملیات پلیسی یکی از آنان
فوت و دیگری مجروح شد .وی خاطرنشان کرد :هفتم تیرماه
سالجاری در پی تماس تلفنی با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰
مبنی بر وقوع یک فقره درگیری مسلحانه در یک واحد صنفی
تعویض روغنی در منطقه اوقافیهای کرج که منجر به فوت یک
نفر شد ،بالفاصله ماموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.
محمدیان افزود :با حضور پلیس در محل و برابر اعالم حاضران
مشخص شد یکی از شهروندان هدف گلوله چند نفر فرد
ناشناس قرار گرفته و ضاربان بالفاصله از محل متواری شدهاند.
وی خاطرنشان کرد :با تالش شبانهروزی پلیس بالفاصله بعداز
وقوع حادثه  ۲نفر از عوامل درگیری دستگیر که پلیس توانست
 ۵نفر دیگر از اعضای این درگیری شناسایی و دستگیر کند.
سردار محمدیان گفت ۲ :نفر از عوامل این حادثه متواری بودند
که با تالش بیوقفه پلیس دستگیر شدند.

توقیف وانت پیکان حامل موادمخدر

فرمانده انتظامي شهرستان سمیرم از توقیف خودروی وانت
پیکان حامل  ۱۰۳کیلو موادمخدر تریاک در عملیات ماموران
این فرماندهی خبرداد .سرهنگ علی قربانپور بیان داشت:
طرح عملیاتي مبارزه با قاچاق کاال ،موادمخدر و شناسایی
و دستگیری سارقان احشام با استفاده از تمام ظرفیتهای
سازمانی به مدت  ۴۸ساعت در این شهرستان به اجرا گذاشته
شد .وی افزود :در راستای اجرای این طرح ماموران انتظامی
مستقر در یکی از ایستگاههای ایست و بازرسی ،حین کنترل
خودروهای عبوری به یکدستگاه خودرو وانت پیکان مشکوک و
جهت بررسی به راننده دستور توقف داده که راننده بدون توجه
به هشدار ماموران اقدام به فرار از محل کرد .فرمانده انتظامي
شهرستان سمیرم گفت :ماموران با هوشیاری و سرعت عمل به
موقع موفق به متوقفکردن خودرو شده که پس از هماهنگی
با مقام قضائی به بازرسی از داخل خودرو پرداخته و در بازرسی
انجام شده  ۱۰۳کیلو و  ۷۹۰گرم موادمخدر از نوع تریاک
کشف کردند .این مقام انتظامی با اشاره به اینکه در این عملیات
یک متهم دستگیر و پس ازتشکیل پرونده جهت سیر مراحل
قانونی به مرجع قضائی معرفی شد ،خاطرنشان کرد :مبارزه با
پدیده شوم موادمخدر یکی از مهمترین مواردی است که در
ایجاد جامعهای سالم و امن نقش بسزایی دارد و این مساله نیاز
به عزم جدی و همگانی دارد.
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قتل همسر و  2فرزند توسط مادر سنگدل

دستگیری سارق تجهیزات مخابراتی
فرمانده انتظامی اهواز گفت :سارق حرفهای سیم ،جعبه و
باکس مخابراتی با  ۳۰فقره سرقت در اهواز شناسایی و دستگیر
شد .سرهنگ حسین زرلقی اظهارداشت :در پی وقوع چندین
فقره سرقت سیم ،جعبه و باکس مخابراتی در برخی مناطق
اهواز بررسی موضوع و دستگیری سارق در دستور کار پلیس
قرار گرفت .وی ادامه داد :ماموران کالنتری  ۱۳اهواز با اقدام
اطالعاتی و گشتزنی هدفمند و فعال یک سارق را حین سرقت
شناسایی و دستگیر کردند .فرمانده انتظامی اهواز گفت :در
بازرسی از محل سکونت این سارق مقادیری سیم ،کابل و جعبه
تقسیم مخابراتی بههمراه لوله مربوطه کشف شد .سرهنگ
زلقی با بیان اینکه برای تکمیل پرونده از نماینده حقوقی
شرکت مخابرات دعوت شده ،تصریح کرد :متهم مذکور در
تحقیقات بهعمل آمده به  ۳۰فقره سرقت اعتراف کرد .فرمانده
انتظامی اهواز گفت :متهم پس از تشکیل پرونده و تحویل به
مرجع قضائی با قرار مناسب روانه زندان شد.

. .

پنجشنبه

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فارس
گفت :مادری که با همدستی فردی در استان
البرز همسر و  ۲فرزند دختر و پسر خود را به
قتل رسانده بود؛ توسط پلیس دستگیر شد.
سرهنگ کاووس محمدی بیان کرد :در پی

فوت مشکوک خانمی جوان در  ۵خردادماه
سالجاری در یکی از محلههای شیراز ،بررسی
موضوع بهصورت ویژه در دستور کار ماموران
پلیس آگاهی استان قرار گرفت .وی افزود:
تحقیقات در این زمینه آغاز و پس از اخذ

نظریه پزشک قانونی فرضیه قتل برای ماموران
انتظامی محرز و پرونده با موضوع جنایات
خانوادگی وارد مرحله جدیدی شد .معاون
فرهنگی و اجتماعی پلیس فارس ادامه داد:
در تحقیقات تکمیلی مشخص شد که پدر

سارقان به  90فقره سرقت اعتراف کردند
جانشین فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی از
دستگیری  ۵سارق سابقهدار با  ۹۰فقره سرقت در بجنورد
خبر داد .سرهنگ محمد غالمی اظهارداشت :در پی وقوع
چند مورد سرقت در سطح شهرستان بجنورد و اعالم شکایت
تعدادی از شهروندان ،بالفاصله موضوع با جدیت در دستور کار
کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت .وی با اشاره به اینکه
کارآگاهان پلیس در این رابطه اقدامات فنی و اطالعاتی خود

را آغاز کردند ،افزود :در روند رسیدگی به این پرونده ۵ ،سارق
سابقهدار شناسایی و در عملیات غافلگیرانه پلیسی دستگیر
شدند .این مقام انتظامی با بیان اینکه متهمان در بازجوییهای
انجام شده به  ۹۰فقره سرقت اعتراف کردند ،یادآورشد :سرقت
از منزل ،مغازه ،اماکن خصوصی و دولتی ،جیببری ،خودرو
و موتورسیکلت و ...از جمله سرقتهای انجام شده توسط این
افراد بود .سرهنگ غالمی با اشاره به اینکه در همین رابطه

خانم جوان و برادر وی به ترتیب در خرداد
 ۹۹و تیرماه  ۱۴۰۰به صورت مشکوکی نیز
فوت کردهاند .سرهنگ محمدی تصریح کرد:
کارآگاهان پلیس آگاهی با اقدامات ویژه مطلع
شدند که مادر خانواده با همدستی فردی مذکر
در استان البرز که از قبل با پسر وی (مرحوم)
دوست بوده اقدام به تهیه سم و داروهای
آرامبخش کرده و طی یکسال اخیر با ریختن
آن در شربت و غذا اقدام به کشتن همسر و ۲
فرزند پسر و دختر  ۲۹و  ۳۷ساله خود کرده
است .این مقام انتظامی تصریح کرد :ماموران
سریعا با هماهنگی مرجع قضائی مادر سنگدل
را دستگیر کردند .در ادامه ماموران پس از اخذ
نیابت قضائی سریعا به یکی از شهرهای استان
البرز عزیمت و در اقدامی ضربتی متهم  ۴۳ساله
«همدست خانم» را نیز دستگیر کردند .وی با
بیان اینکه همسر فرد دستگیر شده تاجر و از
وضعیت اقتصادی خیلی خوبی برخوردار بوده
است ،گفت :متهمان علت و انگیزه این جنایت
وحشتناک را طمع برای رسیدن به اموال آن
مرحوم (پدر خانواده) اقرار کردهاند .سرهنگ
محمدی با اشاره به اینکه متهمان برای سیر
مراحل قانونی روانه دادسرا شدند ،از شهروندان
خواست مشکالت خانوادگی خود را با مراجعه
به مراکز مشاوره دارای مجوز حلوفصل کنند
تا شاهد حوادث این چنین دلخراشی نباشیم.

و با بررسی اظهارات سارقان پرونده ۱۰ ،مالخر نیز شناسایی
و دستگیر شدند ،خاطرنشان کرد :متهمان در نهایت بعداز
تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی
معرفی شدند .جانشین فرمانده انتظامی خراسان شمالی با
تاکید بر اینکه به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد تا مجرمان
و هنجارشکنان در جامعه به راحتی جوالن داده و امنیت
شهروندان را به مخاطره بیندازند ،گفت :همانگونه که امنیت و
آرامش در جامعه خط قرمز پلیس است ،از شهروندان نیز انتظار
میرود تا به جهت کمک به تداوم امنیت موجود ،مراتب را از
طریق پل ارتباطی  ۱۱۰به پلیس اطالع دهند.

کشفبیشاز 260کیلوشیشه

فرمانده انتظامي استان تهران از دستگیری
 ۶سوداگر مرگ و کشف بیش از  ۲۶۰کیلو
روانگردان شیشه از مخفیگاه قاچاقچیان خبر
داد .سردار کیومرث عزیزی گفت :ماموران
پلیس مبارزه با موادمخدر پاکدشت طي
یک عملیات مشترک با پلیس مبارزه با
موادمخدر فراجا در بررسی های اطالعاتی
شبانهروزی دریافتند متهمان با تشکیل یک
باند پس از خریداری و تهیه مقدار قابلتوجهی
موادافیونی از همسایه های شرقی کشور،
روانگردانهای تهیه شده را به مخفیگاهی در
باغی در روستاهاي اطراف شهرستان منتقل و
میخواهند اقدام به توزیع گسترده آن کنند.
وی افزود :با پیگیریهای محلی و تحقیقات
گسترده و کسب اطالعات در بررسی های
میدانی ،سرانجام مختصات و آدرس دقیق
مخفیگاه و انبار موادمخدر شناسایی و پس
از هماهنگی های قضائی ،تیم عملیاتی
برای اقدام غافلگیرانه و دستگیری متهمان

تشکیل؛ در نهایت چندین اکیپ مجرب
ماموران مبارزه با موادمخدر به محل اعزام
و با رعایت جوانب قانونی ،ماموران وارد محل
شده و متهمان را دستگیر کردند.ف رمانده
انتظامي استان ادامه داد :با دستگیری  ۶متهم
و در جستوجوی از محل موردنظر ،ماموران
موفق به کشف بیش از  ۲۶۰کیلوگرم ماده
روانگردان شیشه ۴۹۰ ،کیلوگرم پیش ساز
شیشه و آالت و ادوات مربوطه و  ۲دستگاه
خودرو پژو  ۲۰۶و ۴۰۵نیز توقیف که در نوع
خود از کشفیات کمنظیر پلیس شرق استان
تهران در هفتههای گذشته به حساب میآید،
شدند .سردار عزیزی ضمن تشکر از ماموران
پلیس و عوامل دخیل در این پرونده که با
زحمات جهادگونه خود ضربه محکمی را بر
پیکره غول افیون زدند ،اعالم کرد :متأسفانه
یکی از موادمخدرهای بسیار خطرناک و
خانمانسوز همین نوع شیشه است که عالوه بر
اعتیاد و مشکالت مرتبط با آن بهدالیل ساختار

عامل كودک آزاری بهدام افتاد
فرمانده انتظامی مهاباد گفت :با سرعت
عمل پلیس یک متهم به کودکآزاری در
این شهرستان در کوتاهترین زمان ممکن
شناسایی و دستگیر شد .سرهنگ محمد
توحیدی در گفتوگو با «ایرنا» اظهارکرد:
در پی انتشار خبری در شبکههای اجتماعی
مبنی بر اینکه فردی به هویت معلوم اقدام
به آزار و اذیت کودکان کرده بود ،ماموران
بالفاصله در محل حاضر شدند .وی افزود:
این فرد با هوشیاری شماری از شهروندان
شناسایی و مرکز فوریت های پلیسی را

از طریق تماس با  ۱۱۰در جریان این بزه
قرار دادند .فرمانده انتظامی مهاباد اضافه
کرد :ماموران انتظامی نیز در اسرع وقت
پس از حضور در محل فرد موردنظر را
دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر
مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی دادند.
سرهنگ توحیدی یادآورشد :هرکدام
از شهروندان در این خصوص شکایتی
دارد جهت رسیدگی بیشتر به موضوع،
به کالنتری  ۱۲واقع در خیابان کشاورز
مراجعه کند.

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت:
پرونده  ۱۴متهم شبکه جعل اسناد و تصاحب
امالک مردم در استان های البرز و تهران با
صدور حکم قطعی به مرحله اجرای حکم
رسید .حسین فاضلی هریکندی با اشاره به
صدور احکام قطعی پرونده شبکه ۱۴نفره
جعل اسناد رسمی و عادی؛ رشا و ارتشا و
انتقال امالک متعلق به غیر در استان های
البرز و تهران ،اظهارکرد :این باند جعل اسناد
و تصاحب امالک غیر که برخی از اعضا آنها
از کارکنان ادارات ثبت اسناد و امالک ،ثبت
احوال و سردفتران اسناد رسمی در کرج و
تهران بودند ،با شناسایی امالک متروک و
بالصاحب ،هفت قطعه از امالک مردم به متراژ
 ۱۴۶هزار متر مربع را در استانهای تهران و
البرز به ارزش تقریبی چهار هزار میلیارد ریال با
سندسازی تصاحب و بعضا منتقل کرده بودند.
وی افزود :پس از انجام تحقیقات مقدماتی و
صدور کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی
و انقالب کرج و رسیدگی و صدور رأی بدوی در
شعبه  ۱۰۷دادگاه کیفری دو کرج ،با توجه به

توقیف محموله قاچاق
فرمانده انتظامي شهرستان شهرضا از
توقیف محموله  ۵میلیارد ریالي کاالي قاچاق
در عملیات ماموران این فرماندهی خبر داد.
سرهنگ سهراب قرقاني بیان داشت :ماموران
مستقر در ایستگاه ایست و بازرسي شهیدامامي
فرماندهی انتظامی شهرستان شهرضا در
راستاي اجراي طرح تشدید مقابله با قاچاق
کاال و ارز حین کنترل خودروهاي عبوري به
یکدستگاه کامیون حامل بار مشکوک وبرای
بررسي بیشتر آن را متوقف کردند .وي افزود:
ماموران پس از هماهنگي با مرجع قضائي به
بازرسي از این خودرو پرداخته که در بازرسي
انجام شده هزار و  ۳۰۰جفت انواع کفش
مردانه و زنانه ۵۰ ،تُشک بادي شنا ۵۰ ،پمپ
باد و  ۱۵۰قطعه لوازم جانبی موبایل که همگي
خارجي و فاقد مدارک معتبر گمرکي و قانوني
بوده و بهصورت قاچاق تهیه شده بودند را کشف
کردند .فرمانده انتظامي شهرستان شهرضا،
ارزش کاالهای مکشوفه را برابر ارزیابی
کارشناسان مربوطه  ۵میلیارد ریال اعالم کرد
و ادامه داد :در این رابطه راننده خودرو دستگیر
و پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات
قانوني تحویل مرجع قضائي شد .این مقام
انتظامي در پایان خاطرنشان کرد :قاچاق کاال و
ارز بهطور مستقیم به اقتصاد و تولیدات داخلي
کشور ضربه وارد ميکند و پلیس با تمام توان
در برابر این پدیده شوم اقتصادي ایستاده است
و از عموم مردم تقاضا ميشود هر گونه اخبار در
خصوص کاالي قاچاق را از طریق شماره تلفن
 ۱۱۰به پلیس اطالع دهند.

دستگیری  ۲0خردهفروش مواد
فرمانده انتظامی سیرجان از اجرای طرح
ارتقا امنیت اجتماعی در این شهرستان با
دستگیری  ۲۰خردهفروش و پلمب  ۵محل
توزیع مواد افیونی سنتی و صنعتی خبر
داد .سرهنگ مرتضی امیرسبتکی گفت:
در راستای رسیدگی به مطالبات مردمی
مبنی بر ارتقا امنیت تفرجگاهها و پاکسازی
برخی محلههای شهر از لوث عامالن توزیع
موادمخدر ،طرح برخورد با خرده فروشان
به مدت  ۲روز در نقاط مختلف شهرستان
اجرا شد .وی اظهارداشت :در این طرح ۱۹
خردهفروش و یک قاچاقچی عمده موادمخدر
و همچنین  ۱۵معتاد متجاهر شناسایی،
دستگیر و عالوه بر کشف  ۳۹کیلوگرم
موادمخدر صنعتی و سنتی  ۲منزل و ۳
مغازه پلمب و همچنین  ۳دستگاه خودرو
و یک دستگاه موتورسیکلت توقیف شد.
امیرسبتکی با اشاره به اینکه متهمان بعداز
تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند،
خاطرنشان کرد :برخورد قاطع و مستمر با
خردهفروشان موادمخدر و کسانیکه بخواهند
به هر نحوی آرامش و امنیت شهروندان را به
مخاطره بیندازند ،توسط نیروی انتظامی
شهرستان با اقتدار کامل انجام میشود.

غرقشدن پدر و پسر
صنعتی خود می تواند استفاده کنندگان را
گاهی مبدل به یک جانی خطرناک کرده که
در این خصوص نیز حوادث تلخی به وقوع
پیوسته است .فرمانده انتظامي استان در
پایان افزود :از تمام آحاد مردم و بهویژه جوانان
عزیز تقاضا داریم به سمت اعتیاد و مصرف

موادمخدر به خصوص شیشه نرفته چرا که
هیچ انتهایی جز آسیب و تهدید بسیار جدی
جسمی و روانی آن برای مصرف کنندگان،
ندارد و قانونگذار نیز در این خصوص قوانین
بسیار سخت و غیرقابل اغماضی وضع کرده
است.

رئیس هیات نجات غریق و غواصی
محمودآباد گفت ۴ :نفر از اعضای یک خانواده
نیشابوری در آبهای ساحلی محمودآباد تن به
آب زدند که  ۲نفرشان نجات یافتند و پدر و پسر
خانواده جانباختند .سعید خادمی اظهارکرد:
این حادثه در منطقه پلمب شده و متروکه خط
آهی رخ داده است .وی با بیان اینکه این منطقه
شنا ممنوع بود ،گفت :با وجود هشدارهای
ناجیان غریق ،اعضای این خانواده اقدام به شنا
در منطقه ممنوع و خارج از طرح دریا کردند
که چهار نفر از این خانواده غرق شدند .رئیس
هیات نجات غریق و غواصی محمودآباد افزود:
پس از اینکه این چهار نفر توسط ناجیان از آب
خارج شدند ،نیروهای امدادی اورژانس آنها
را به بیمارستان شهدای محمودآباد منتقل
کردند .اما با وجود تالش های کادردرمان و
انجام عملیات احیا ،پدر خانواده و پسر  ۱۲ساله
جان خود را از دست دادند .از ابتدای فصل شنا
تاکنون  ۱۱نفر بر اثر غرق شدن در آب های
ساحلی محمودآباد جان خود را از دست دادند
که  ۳نفر از این افراد در منطقه متروکه خطآهی
غرق شدند.

خاص استان قرار گرفت ،متذکر شد :مطابق
آسیبشناسی انجام شده که شامل گزارش
مبسوطی از علل و زمینه های وقوع این
جرائم است ،عدم ثبت سیستمی اسناد
قدیمی بهویژه اسناد وکالتی؛ فقدان ارتباط
سیستمی دفترخانهها با مراجعی که بایستی
از آن ها استعالم اخذ شود و فقدان نظارت
بر دفترخانههای دارای کفیل از جمله علل
وقوع این نوع جرائم هستند .وی ادامه داد:
برای مثال بعضا مشاهده می شود به مدت
طوالنی دفترخانهای که سردفتر آن فوت،
بازنشسته یا مرتکب تخلف شده با کفیل اداره
می شود و همین موضوع بستری مناسب
برای وقوع مفاسد مختلف است ،لذا ضرورت
دارد دفاتر اسناد رسمی که با کفیل اداره
میشود در سریعترین زمان ممکن تعیین
تکلیف شود .فاضلی هریکندی تصریح کرد:
از جمله دیگر علل و زمینههای شکلگیری
این نوع جرائم ،احراز هویت افراد بدون تأیید
ثبت احوال؛ رهاکردن امالک از سوی مالکان و
عدم ثبت نام برخی از هموطنان داخل و خارج
کشور در سامانه «ثنا»ست که با اتخاذ راهکارها
و علل گفته شده میتوان شاهد کاهش وقوع
این نوع جرائم بود.

کشف لندکروز میلیاردی

كالهبرداران جعل اسناد دستگیر شدند
رئیس پلیس آگاهی البرز گفت :افرادی
که با جعل اسناد امالک در شهرستان
طالقان اقدام به فروش مالغیر کرده بودند،
توسط پلیس آگاهی این استان شناسایی و
دستگیر شدند .سرهنگ محمد نادربیگی
اظهارداشت :کارآگاهان اداره مبارزه با
جعل و کالهبرداری با انجام اقدامات
اطالعاتی از فعالیت یک باند کالهبرداری
و جعل اسناد در شهرستان طالقان مطلع
و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار
دادند .وی افزود :نتیجه تحقیقات حاکی

آخرینجزئیات از پرونده سندسازی 4هزار میلیاردی
تجدیدنظرخواهی تعدادی از متهمان ،پرونده
به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع و
پس از تشکیل جلسه رسیدگی ،رأی قطعی
صادر و هم اکنون پرونده جهت اجرای آرای
محکومیت به اجرای احکام کیفری دادسرای
کرج ارسال شده است .رئیس کل دادگستری
استان البرز با بیان اینکه از مجموع  ۱۵نفر
متهم پرونده ،یک نفر در مرحله بدوی تبرئه
و  ۱۴نفر محکوم شدند ،اضافه کرد :از میان
این اشخاص ۵ ،نفر از متهمان ضمن پذیرش
آرای محکومیت ،حق تجدیدنظرخواهی خود
را اسقاط کرده و تقاضای تخفیف مجازات
کردند و  ۲نفر از محکومان تجدیدنظرخواهی
نکردهاند که این موضوع موید استحکام ،صحت
و اتقان رأی دادگاه بدوی است .وی افزود :در
مرحله تجدیدنظر نیز به تجدیدنظرخواهی ۷
نفر از متهمان رسیدگی و رأی قطعی حاکی
از محکومیت این افراد مجموعا به  ۴۴سال
حبس تعزیری ۷۱۶ ،میلیارد ریال جزای
نقدی ۵ ،سال انفصال از خدمات دولتی و
عمومی و  ۹۴ضربه شالق است؛ از مجموع
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مالباختگانی که هفت قطعه از امالک آنها از
سوی این شبکه جعل و تصاحب شده بود،
تاکنون سه نفر طرح شکایت کردهاند و مابقی
مالکان تاکنون شناسایی نشده و مراجعه ای
نیز نداشته اند .فاضلی هریکندی با اشاره به
تسریع در رسیدگی به این پرونده بیان داشت:
تمام اقدامات قضائی در این پرونده شامل
کشف جرم ،تحقیقات مقدماتی دادسرا،
رسیدگی و صدور حکم در دادگاه های
بدوی و تجدیدنظر استان ،حدود  ۸ماه از
زمان تشکیل پرونده انجام شده است؛ ضمن
اینکه کشف جرم ،شناسایی و بازداشت
متهمان در این پرونده بدون شکایت شاکیان
خصوصی و یا حتی اطالع آنها ،از سوی
حفاظت و اطالعات دادگستری کل استان
البرز صورت پذیرفته است .رئیس شورای
پیشگیری از وقوع جرم استان البرز با بیان
اینکه در خالل رسیدگی به این پرونده با
توجه به دستور رئیس قوهقضائیه و پیگیری
ایشان ،موضوع آسیب شناسی پرونده نیز
در دستور کار معاونت پیگیری پروندههای

از این بود که متصدی یک دفترخانه با
همکاری یک مشاور امالک و چند نفر
دیگر با صدور اسناد امالک  ۲شهروند
اقدام به فروش آنها به قیمت  ۵۰میلیارد
ریال کردهاند .نادربیگی خاطرنشان کرد:
کارآگاهان با هماهنگی مقام قضائی  ۴نفر
از اعضای این باند را دستگیر و به پلیس
آگاهی منتقل کردند .وی گفت :متهمان
در تحقیقات تکمیلی به جعل اسناد ۲
ملک و فروش آنها به قیمت  ۵۰میلیارد
ریال اعتراف کردند.

با هوشیاری ماموران انتظامی شهرستان
سیریک یکدستگاه خودرو لندکروز قاچاق به
ارزش  ۵۰میلیارد ریال شناسایی و کشف شد.
فرمانده انتظامی استان هرمزگان بیان داشت:
ماموران پلیس آگاهی شهرستان سیریک در
ادامه طرح مبارزه با قاچاق کاال ،با انجام کار
اطالعاتی و بهره گیری از شیوه های پلیسی
یکدستگاه خودرو قاچاق را در یکی از محالت
این شهرستان شناسایی و موضوع را بهصورت
ویژه در دستور کار قرار دادند .وی افزود :ماموران
ضمن هماهنگی با مقام قضائی با تشکیل اکیپی
به محل اعزام که در بدو ورود تعدادی افراد با
مشاهده ماموران از محل متواری و در بازرسی از
حیاط یک منزل یکدستگاه خودرو لندکروز فاقد
پالک و قاچاق کشف کردند .سردار غالمرضا
جعفری ارزش خودروی کشف شده را بنا به
اعالم نظر کارشناسان اقتصادی  ۵۰میلیارد
ریال عنوان کرده و از عموم شهروندان خواست:
در صورت اطالع از هرگونه فعالیت غیرقانوني،
مراتب را در اسرعوقت از طریق تلفن  ۱۱۰به
پلیس اطالع دهند .
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امیررضا واعظآشتیانی:

عدهای بهدنبال
مهندسی کردن
انتخابات بودند

هشتم شهریورماه انتخابات فدراسیون
فوتبال برگزار میشود .امیررضا واعظآشتیانی
که ثبت نام وی مورد تایید قرار نگرفت در
خصوص این انتخابات صحبت کرد.
در خصوص انتخابات فدراسیون چه
نظری دارید؟
برگزاری انتخابات اتفاق عجیبی نیست و
طبق برنامه انتخابات باید  8شهریورماه برگزار
شود و اتفاقی که عجیب است و باید نگران آن
بود این است که عدهای بهدنبال مهندسیکردن
انتخابات بودند و حاال که دستشان از مهندسی
انتخابات کوتاه شده است بهدنبال این هستند
که با خبرسازی عنوان کنند که فوتبال ایران
در خطر تعلیق قرار دارد و یا هیات رئیسه را
تحت فشار قرار دهند تا انتخابات را به تعویق
بیندازد .اینگونه افراد را با عنوان کاسبان تعلیق
و کاسبان تعویق یاد میکنم .افرادی که بهدنبال
منفعت خودشان هستند و ردپایشان در نامه
 AFCدیده میشود و این افراد نه دلسوز کشور
هستند نه دلسوز فوتبال .امیدوارم هیاترئیسه
تحتتاثیر این فشارها قرار نگیرد و انتخابات در
تاریخ مشخص انجام شود.
نظرتان در مورد ردصالحیت یکی
دیگر از نامزدها چیست؟
این هم موضوع دیگری است که دبیرکل
محترم فدراسیون فوتبال را بهخاطرش تحت
فشار قرار می دهند .ایشان گفت که تایید
صالحیت دو نامزد بهدست ما رسیده و برای
یک نفر دیگه نرسیده است ،این کجایش
غیرطبیعی است؟ وقتی نامه تایید صالحیت
یک نفر برخالف دو نفر دیگر نمیرسد یعنی
صالحیتش تایید نشده است .چرا میخواهند
با فشار و البی گری و خبرسازی اتفاق
دیگری رقم بزنند؟ اینکه یک نفر در مقطعی
صالحیتش تایید شود و چند روز بعد اتفاق
دیگری رخ دهد که ردصالحیت شود چیز
عجیبی نیست .ممکن است مدارکی بعدا
به دست فدراسیون برسد یا در این فاصله
اتفاقاتی رخ دهد که این صالحیت رد شود.
حتی در انتخابات مجلس هم چنین مواردی
وجود دارد و موضوع عجیبی نیست.

خارج ازمستطیل سبز

واکنش «سجادی» به حضور
«نصیرزاده» در «کشتی» و «بدنسازی»!

ایسنا :وزیر ورزشوجوانان میگوید :حضور
همزمان نصیرزاده در دو فدراسیون بدنسازی
و کشتی در حال بررسی است .سیدحمید
سجادی در پاسخ به این پرسش که آیا حضور
همزمان نصیرزاده در هیاترئیسه فدراسیون
کشتی و ریاست فدراسیون پرورش اندام
غیرقانونی نیست ،اظهارکرد :آقای نصیرزاده
قبال در فدراسیون کشتی مسئولیت لیگ
داشت و بعد رئیس فدراسیون بدنسازی و
پرورش اندام شد .تا جاییکه میدانم معاونت
ورزش قهرمانی و شاید معاون فرهنگی و
همگانی ما در این زمینه با او صحبت کرده
بودند .این موضوع در حال بررسی است .وزیر
ورزش ادامه داد :بعید می دانم این موضوع
غیرقانونی باشد زیرا اگر غیرقانونی باشد ،تا االن
قانون اجرا میشد فقط گفته شد چون یکجا
رئیس هستید و یکجا رئیس سازمان لیگ،
مصلحت نیست که در هر دو فدراسیون باشد.
البته دبیر هم به مدیریت نصیرزاده نیاز دارد و
این موضوع در حال مذاکره است.
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تعلیق کمیته صدور مجوز حرفهای
فدراسیون فوتبال پابرجا ماند

armanmeli.ir

اتفاق تاریخی در دیدار استقالل و مس کرمان

بانوان؛تماشاگرمسابقاتلیگباشگاهی!

آرمانملی :هفته سوم رقابتهای لیگبرتر در حالی امروز
آغاز می شود که پس از سال ها بانوان کشورمان می توانند
تماشاگر مسابقات داخلی باشگاهی در دیدار استقالل و
مسکرمان باشند .از سوی دیگر ،مهمترین دیدار هفته تقابل
سپاهان و گلگهر است.
پیش بازی
استقالل تهران در حالی روز پنجشنبه به مصاف مسکرمان
میرود که از آخرین تقابل این دو تیم از چارچوب لیگبرتر در
این ورزشگاه  9سال میگذرد .در آبانماه سال  1۳92شاگردان
امیر قلعهنویی در حالی برابر مسکرمانِ تحت هدایت پرویز
مظلومی قرار گرفتند که یک شایعه در ساعات منتهی به بازی
هواداران استقالل را حسابی نگران کرده بود .خبر خداحافظی
فرهاد مجیدی از فوتبال در پایان این مسابقه به نقل از فرزاد
در رسانهها دستبهدست میشد ،اما هیچکدام از هواداران
اسطوره باشگاه استقالل دوست نداشتند این غروب تلخ پاییزی
را تجسم کنند .دیداری که با گل مصطفی شجاعی به مهدی
رحمتی به سود مس پیش میرفت ،با گل سیاوش اکبرپور به
تساوی انجامید .در حالیکه هواداران استقالل پای گیرندههای
تلویزیونی نارضایتی از نتیجه را با اجرایی نشدن تصمیم
خداحافظی فرهاد مجیدی تاخت زده بودند ،ناگهان همهچیز
برای آنها عوض شد .علیرضا نیکبخت بهجای فرهاد مجیدی
وارد زمین شد که این مساله یکی از تلخ ترین صحنه های
هوادارای فوتبال برای استقاللیهای دهه شصتوهفتاد بود.
نکته مثبت
درحالی که طی سالیان گذشته همواره مسائلی چون
فراهم نبودن زیرساخت های الزم برای حضور زنان در
ورزشگاههای ایران باعث شده بود تا ورزشگاهها پذیرای زنان
عالقه مند به فوتبال در مسابقات باشگاهی نباشد ،به نظر

می رسد برای اولین بار خانم ها می توانند در یک مسابقه
باشگاه در سطح داخلی در فوتبال ایران در ورزشگاه حاضر
شده و به حمایت از تیم محبوبشان بپردازند .بعداز اینکه
وزیر ورزشوجوانان اعالم کرد که مشکلی برای حضور زنان
در ورزشگاه وجود ندارد ،مسئوالن فدراسیون فوتبال و سازمان
لیگ نسبت به حضور زنان در ورزشگاه ها اقدامات الزم را
انجام دادند و پس از اخذ موافقتهای الزم ،بازی استقالل و
مس کرمان در هفته سوم لیگ برتر به عنوان نخستین بازی
لیگ که زنان اجازه تماشای آن از درون ورزشگاه را دارند در
تاریخ ماندگار خواهد شد .هرچند برای شروع ،تنها برای 500
تماشاگر زن جایگاه در نظر گرفته شده ،اما طبیعی است که با
گذشت زمان تماشاگران خانم بیشتری اجازه ورود به ورزشگاه
را پیدا کنند .هدفی که در نهایت با الزامات فیفا و فراهمشدن
مقدمات سختافزاری آن فعال در ورزشگاه آزادی محقق شده
تا بازیکنان استقالل فضایی جدید از بازی در برابر تمام اقشار
عالقهمند به تیمشان را تجربه کنند .زنان تماشاگر این مسابقه
باید پس از خرید بلیت در سامانه بلیتفروشی سازمان لیگ ،از
طریق پارکینگ  21در ورودی شرقی ورزشگاه آزادی به سمت
تونل شماره دو حرکت کرده و در سکوی شماره  5مستقر شوند.
همچنین باشگاه استقالل برای انتقال زنان از پارکینگ شماره
 21به تونل  2و بالعکس اتوبوس در نظر گرفته است.
حساسترین
در حساسترین دیدار هفته سوم لیگبرتر فوتبال سپاهان
و گلگهر در حالی به مصاف یکدیگر میروند که هر دو تیم در
این فصل از جمله تیمهای مدعی بهشمار میروند و مصاف
جمعه شب آنها میتواند جذابیت باالیی بههمراه داشته باشد.
سپاهان در حالی به سیرجان میرود که از دو بازی نخست
خود مقابل استقالل و نساجی امتیازات کامل را گرفته است

حمید درخشان:

زود است پرسپولیس را تحت فشار بگذاریم

سرمربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس بیان کرد :باید
به تیمِ گلمحمدی فرصت داده شود تا به شرایط ایدهآل
برسد .حمید درخشان درباره تساوی خانگی پرسپولیس
برابر فوالد ،گفت :می توان گفت هر دو تیم برای نباختن
بازی میکردند ،ولی در این میان فوالد خیلی بستهتر بازی
می کرد .از طرفی هافبک های پرسپولیس هم به خوبی
نتوانستند مهاجمان را تغذیه کنند و این مشکلی است که
باید برطرف شود .اگر موقعیت مهدی ترابی تبدیل به گل

میشد شاید وضعیت فرق میکرد ،ولی مساله مهم ایجاد
موقعیت است و فکر میکنم پرسپولیس فقط یک موقعیت
جدی در این بازی داشت .وی در مورد شروع انتقادها از
پرسپولیس بابت دو تساوی پیدرپی تصریح کرد :از حاال
زود است که پرسپولیس را تحت فشار بگذاریم و باید به این
تیم فرصت داد تا به شرایط ایدهآل برسد .هر تیمی ممکن
است در شروع فصل با مشکل مواجه شود و اگر این فشار
روی پرسپولیس بیشتر شود قطعا با استرس بیشتری مواجه

سیدمهدی سیدصالحی:

«استقالل» مقصر اصلی ماجرای «مطهری» است
مهاجم پیشین تیم های فوتبال استقالل و پرسپولیس
تأکید کرد :در ماجرای قرارگرفتن ارسالن مطهری در لیست
خروج آبیپوشان ،باشگاه استقالل مقصر اصلی است.
وضعیت استقالل
سیدمهدی سیدصالحی درباره وضعیت استقالل
اظهارداشت :زمانی که فرهاد مجیدی از استقالل رفت،
قبولکردن تیمی که قهرمان شده و رکورد نباختن را ثبت
کرده بود ،توسط هر مربی از جمله «ساپینتو» سخت بهنظر
می رسید ،این بدان معنا نیست که «ساپینتو» نمی تواند
در استقالل نتیجه بگیرد .ساپینتو شناختی روی استقالل
نداشت و همانطور که دیدیم در ابتدای حضورش در این تیم
بازیهای درون تیمی ترتیب میداد تا از بازیکنان شناخت
پیدا کند .وی افزود :ساپینتو بیشتر تفکر تهاجمی دارد و سعی
کرد در بازی با سپاهان و نیمه اول دیدار با ملوان از سه دفاع
استفاده کند .وقتی از سه دفاع استفاده میکنید ،جلوی خط
دفاع خالی می شود .او در نیمه دوم بازی با ملوان سیستم
دفاعی تیمش را تغییر داد و با استفاده از نیروهای تهاجمی
توانست نتیجه بگیرد .ساپینتو نیاز به زمان دارند .باید دید

ساپینتو میتواند با این تیم از عنوان قهرمانی فصل گذشته
دفاع کند یا نه.
رفتار سرمربی
مهاجم پیشین استقالل و پرسپولیس با اشاره به رفتارهای
ساپینتو کنار خط گفت :این رفتارها بهخاطر «اکتیو»بودن
اوست و آن را به تیم انتقال میدهد .ساپینتو باید مراقب باشد
رفتارش به بازیکنان استرس وارد نکند .او خلقوخوی خودش
را به تیم انتقال داده است ،چون میخواهد استقالل تهاجمی
بازی کرده و به اصطالح از باال بازی کند ..در بازی با ملوان توپی
که به بیرون خط دفاعی استقالل فرستاده شد ،به بازیکنی
رسید که خالی بود و دروازه استقالل را باز کرد .در نیمه دوم،
ساپینتو ترکیب دفاعی را چهار نفره کرد و روزنهها را بست .در
مجموع معتقدم باید به ساپینتو زمان داد تا شناخت بیشتری
از استقالل و فوتبال ایران پیدا کند.
حواشی مطهری
سیدصالحی در واکنش به حواشی به وجود آمده برای
کنارگذاشتن ارسالن مطهری از استقالل بیان داشت :زمانیکه
میخواهید مربی خارجی بیاورید ،نباید زمان را بهراحتی از

و بهعنوان تنها تیم شش امتیازی در صدرجدول قرار دارد.
عملکرد شاگردان مورایس در بازی مقابل استقالل نیز مطلوب
بود اما در بازی با نساجی این تیم متزلزل عمل کرد و نشان
داد مانند دیگر مدعیان هنوز به آمادگی صددرصد برای رقابت
قهرمانی نرسیده است .دیدار با گلگهر پس از بازی با استقالل
دومین آزمون سخت مورایس در سپاهان به شمار می رود،
دیداری که مقابل تیم امیر قلعهنویی ،سرمربی سابق سپاهان
انجام میشود و از این لحاظ هم حساسیتهای باالیی دارد .در
سوی دیگر گلگهر نیز شرایطی تقریبا مشابه با سپاهان دارد،
این تیم در بازی نخست خود تراکتور را با «قربان.بردیوف»
سرمربی جدیدش شکست داد و در بازی دوم در حالی که
عملکرد چندان جالبی نداشت در زمین مس رفسنجان با
تساوی بدون گل متوقف شد .گلگهر که با چهار امتیاز در رده
سوم جدول است ،مانند فصل گذشته هزینه زیادی برای بستن
تیم انجام داده ،امیدوار است برخالف فصل گذشته رتبهای
خوب در جدول کسب کند و حداقل سهمیه آسیایی کسب
کند .مصاف این دو تیم در سیرجان یادآور بازی جنجالی فصل
گذشته دو تیم است ،جاییکه گلگهر موفق شد در روزی که
اشتباهات داوری به نفعش رقم خورده بود ،سپاهانِ مدعی
محرم نویدکیا را با حساب چهار بر دو شکست دهد ،اما تخلف
باشگاه گلگهر در استخدام و استفاده از «اریک.باگناما» در
دیدار با سپاهان باعث شد نتیجه این دیدار  ۳بر صفر به سود
سپاهان اعالم شود ،موضوعی که در پایان فصل منجر به باالتر
ایستادن سپاهان نسبت به گلگهر شد .در این دیدار سپاهان از
بازیکن نامآشنای خود یعنی پیام نیازمند( ،دروازهبان) رونمایی
میکند« ،پیام» که پس از یک فصل دوری از سپاهان روز شنبه
در انتقالی غافلگیرکننده به سپاهان بازگشت به احتمال زیاد
در بازی با گلگهر جانشین رشید مظاهری میشود .سپاهان در
حالی به مصاف گلگهر میرود که جاللالدین علیمحمدی و
محمد کریمی را بهدلیل مصدومیت در اختیار ندارد و در سوی
دیگر گلگهر نیز همچنان از اریک.باگناما بهدلیل محرومیت
نمیتواند استفاده کند .کیروش استنلی ،مهاجم گلگهر نیز
که در بازی قبل مقابل مسرفسنجان مصدوم شده بود به بازی
با سپاهان میرسد.
برنامه هفته سوم:
پنجشنبه  3شهریور 1401
*ذوبآهن -مسرفسنجان (ساعت )19
*استقالل -مسکرمان (ساعت )19
*نفت مسجدسلیمان – پیکان (ساعت )20
*نساجی مازندران -ملوان (ساعت )20
جمعه  4شهریور 1401
*هوادار -صنعتنفت آبادان (ساعت )19
*آلومینیوم اراک -پرسپولیس (ساعت )19
*گلگهر  -سپاهان (ساعت 21و)۳0
*فوالد -تراکتور (ساعت 21و)۳0

خواهد شد .پرسپولیس میتواند در دو سه بازی بعدی به
شرایط خوبی برسد و با اضافهشدن مهاجم خارجی به ترکیب
شرایط بهتر خواهد شد .کاپیتان پیشین پرسپولیس در
پاسخ به این پرسش که «آیا استفاده از مهدی ترابی در سمت
راست تصمیم درستی است؟» ،گفت :این مسائل به سرمربی
مربوط میشود و گلمحمدی صالحدیده است که از ترابی
در سمت راست استفاده کند .اگر این تغییر جواب ندهد قطعا
گل محمدی فکر دیگری خواهد کرد .پیشکسوت باشگاه
پرسپولیس در واکنش به ناراحتی بازیکنان و کادرفنی فوالد
از هواداران پرسپولیس هم تصریح کرد :هواداران پرسپولیس
نمونه هستند و نباید به تیم حریف توهین کنند .هر بازیکنی
باید حرمتش حفظ شود.
دست بدهید .ارسالن بازیکن ویژه استقالل بود و قراردادش را
تمدید کردند ،اما ساپینتو اطالعاتی از او نداشت .مربی خارجی
کاری ندارد که بازیکن در سالهای گذشته چطور بوده است و
به تاکتیکهای خودش نگاه میکند .بنابراین ،باشگاه استقالل
است ،چون اگر قرار به حضور مربی خارجی بود ،باید بازیکنان
با نظر او انتخاب میشدند .باشگاه استقالل با این شرایط باید
هزینه گزافی بدهد و مقصر اصلی در ماجرای مطهری است.
وضعیت پرسپولیس
وی در ادامه گفتوگوی خود با «تسنیم» در مورد وضعیت
پرسپولیس پس از دو تساوی در دو هفته ابتدایی رقابتهای
لیگ برتر یادآور شد :بهنظر چند بازیکن داریم که میتوانند
تنوع تاکتیکی داشته باشند .یکی از این بازیکنان امید عالیشاه
است که هر زمان بازی کرده و آماده بوده است ،توانسته
برای پرسپولیس خلق موقعیت کند .امسال بازیکنان خوبی
مثل مرتضی پورعلیگنجی ،سعید صادقی ،سروش رفیعی،
علیرضا بیرانوند و ...به پرسپولیس آمدهاند ،اما خأل مهاجم
در پرسپولیس مشهود است .سیدصالحی درباره حواشی
بهوجود آمده بین مهدی هاشمینسب و هواداران پرسپولیس
هم اظهارکرد :این رفتارها زیبنده فوتبال ایران نیست .با این
وضعیت دیگر کسی اجازه حضور فرزندانش در ورزشگاه را
نمیدهد .باید برای بازیکنی که حتی یک ثانیه هم در تیمی
بازی کرده است ،ارزش قائل شویم.

عکسنوشــت

کارگروه مجوز حرفهای  ،AFCحکم به ادامه
تعلیق کمیته صدور مجوز حرفهای فدراسیون
فوتبال کشورمان داد .کارگروه صدور مجوز
حرفهای کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شد و
اعضای این کارگروه ،از فدراسیونهای آسیایی
بابت تطابق سیستم های صدور مجوز خود با
تغییرات اعمال شده در آییننامه جدید صدور
مجوز حرفه ای تمجید کردند .سایت AFC
درباره برخی تصمیمات این کارگروه نوشت:
«چندین مورد از الزامات مجوزدهندگان در
اجرای این سیستم بررسی شد .کارگروه فوق
در همین راستا تصمیم گرفت تعلیق تحمیل
شده بر اداره صدور مجوز حرفهای فدراسیون
فوتبال تاجیکستان را پس از اینکه بسیاری از
نواقص اصالح شد ،برطرف کند .کارگروه صدور
مجوز حرفهای  AFCهمچنین با حفظ تعلیق
کمیته صدور مجوز حرفهای فدراسیون فوتبال
ایران ،تا زمان تصحیح همه نواقص موردنظر
دبیرخانه کنفدراسیون موافقت کرد .همچنین
با توجه به تأثیرات شیوع کرونا در بیشتر
فدراسیونهای آسیایی و تغییر تقویم مسابقات
این قاره ،کارگروه صدور مجوز حرفهای تصمیم
گرفت که الزام باشگاه ها برای اخذ این مجوز
برای شرکت در مسابقات جام باشگاه های
فوتسال آسیا ،از سال  2024به  2025منتقل
شود ».کنفدراسیون فوتبال آسیا روز  18اسفند
 1400اعالم کرد که فعالیتهای کمیته صدور
مجوز حرفهای فدراسیونهای فوتبال ایران و
تاجیکستان را تا برطرفشدن همه نقصها ،به
حالت تعلیق درآورده است.
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ورزش

کار خیر
در فاصله یک روز مانده به تقابل نساجی قائمشهر
مقابل ملوان بندرانزلی ،علیرضا حقیقی با حضور در
مجموعه ماهک به نمایندگی از اعضای تیمش ،با کودکان
مبتال به سرطان دیدار و برای آنها آرزوی سالمتی کرد.

تمرین
یورگن لوکادیا تالش میکند توانایی خود را به یحیی
گلمحمدی نشان دهد .لوکادیا در دومین هفته تمرین با
پرسپولیس شرایط بهتری دارد و بیشتر از قبل در تمرینات
گروهی شرکت داده میشود.

آموزش
ساکت الهامی ،سرمربی تیم هوادار در تمرین
تیمش درحالی که محمدجواد محمدی آماده تمرین
شوت زنی می شد ،شخصا وارد عمل شد و مقابل
چشمان این مهاجم به شوت زنی مشغول شد.

دیدگــــــاه
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«مس» حریفی دستوپا بسته نیست
احمد جمشیدیان

کارشناس فوتبال

هفته سوم لیگ برتر از امروز آغاز می شود .بازگشت
هواداران کمک شایانی به استقالل خواهد کرد تا این تیم
بتواند باانگیزه بیشتری به مصاف مسکرمان برود .مدافع
عنوان قهرمان در دو بازی نخست نشان داد به زمان نیاز
دارد تا تفکرات «ساپینتو» به بازیکنان منتقل شود .اصرار
بر دفاع سه نفره شکست مقابل سپاهان را بههمراه داشت و
در نیمه اول بازی با ملوان هم آبیپوشان بازنده بودند ،چون
کانال هایی به رقبا می دهد که با نفوذ به آن نقاط و دادن
پاسهای «کاتبک» به گل برسند .در نیمه دوم بازی با ملوان
شاهد دفاع چهار نفره آبیپوشان بودیم که کمی شرایط را
بهتر کرد اگرچه حریف صاحب فرصتهایی شد ولی با تمرین
و به مرور زمان استحکام خط دفاعی بهتر میشود .در آخرین
صحبتی که از ساپینتو خواندم گرایش سرمربی پرتغالی
آبیها را به دفاع چهار نفره بیشتر حس کردم و احتمال دارد
در هفته سوم شاهد چنین موضوعی باشیم .مسکرمان در
دو هفته اخیر  5گل وارد دروازه نفت مسجدسلیمان و پیکان
کرد اگرچه در بازی با نفت  ۳بر  2بازنده شد و این موضوع
تاکید میکند در بازی با استقالل« ،مس» زیاد هم دستوپا
بستهای نیست و اتفاقا بخت زیادی دارد تا بتواند به گل برسد.
برابر چنین حریف زهرداری اصرار بر اشتباهات قبلی به منزله
هدررفتن امتیازات این مسابقه خانگی است .بازی در ورزشگاه
آزادی برای شاگردان فرزاد حسینخانی ترسناک نیست و این
تیم که شروعی خوبی داشته برای آنکه از نیمه پایینی جدول
جدا شود در همان هفتههای ابتدایی بهدنبال قرارگرفتن در
میان تیمهای باالی جدول است تا در اواسط و پایان فصل که
نوسان زیادی برای تیمهای نظیر مس رخ میدهد ،بهدنبال
کسب رتبه تکرقمی باشد و بهجای دغدغه سقوط تثبیت
را به هوادارانش هدیه دهد .بنابراین دیدار بسیار سختی در
انتظار استقاللی است که هنوز به ثبات نرسیده و این هفته
هم به احتمال یقین از محمدحسین مرادمند و سیاوش
یزدانی بهخاطر دوری از شرایط ایدهآل در خط دفاعی بهره
نمیبرد .در مورد مصاف پرسپولیس با آلومینیوم به نظرم
تغییرات گستردهای در قهرمان پنج دوره متوالی لیگبرتر رخ
داده ولی این تیم در تمام خطوط غیر از خطحمله مهرههای
جدیدی را به خدمت گرفته است .مشکل اصلی پرسپولیس
فقدان مهاجم گلزن و مهمتر از آن خلق موقعیت روی دروازه
رقبا بود .موضوعی که در این فصل هم دیده میشود و با وجود
اینکه سعید صادقی ،مهدی ترابی و سروش رفیعی سازنده
یکچهارم گلهای فصل قبل بودند هنوز این هافبکهای
طراح اثرگذار ظاهر نشدند تا پس از سال ها شاهد فصلی
باشیم که پرسپولیس در دو بازی اول موفق به فتح دروازه
حریفان نشده است .آلومینیوم اراک فصل گذشته باعث
وداع پرسپولیس با جام حذفی شد و در دو بازی نخست سه
امتیاز بهدست آورده است .در خانه برای کسب حداکثر امتیاز
تالش می کند و بدون تردید در این بازی تیمی که دچار
اشتباهات بیشتری شود به شرط فرصت طلبی تیم مقابل
به امتیازی نمیرسد .مصاف گلگهر و سپاهان در سیرجان
را به نوعی باید مهمترین بازی هفته سوم دانست چون دو
مدعی با یکدیگر رودررو میشوند .ژوزه.مورایس تیم منظم و
شکلداری را ساخته که کمتر ریسک میکند و اقتصادیتر
فوتبال بازی میکند.

فوتبـــال داخلـــی

تسنیم :شکایت باشگاه ذوب آهن اصفهان از بازیکن
جدید پرسپولیس در کمیته وضعیت ثبت شده و در حال
رسیدگی است .باشگاه ذوبآهن اصفهان پس از کشوقوس
فراوان در نهایت بهطور رسمی از سینا اسدبیگی ،هافبک جدید
پرسپولیس به کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال شکایت کرد
و این پرونده در مراحل ابتدایی رسیدگی قرار دارد .باشگاه
ذوبآهن مدارک و مستندات خود را به فدراسیون فوتبال و
کمیته وضعیت ارسال کرده و در همین راستا ابالغیهای برای
ارسال الیحه دفاعی به باشگاه پرسپولیس و سینا اسدبیگی
بهزودی ارسال خواهد شد تا زمان رسیدگی به این پرونده
به طور دقیق مشخص شود .اسدبیگی در نقل و انتقاالت
تابستانی با عقد قراردادی رسمی به پرسپولیس پیوست،
اما مدیران باشگاه ذوبآهن معتقدند این بازیکن با باشگاه
اصفهانی قرارداد دارد و فسخ او غیر قانونی بوده است.

بیــنالمــلل

باشگاه بایرن مونیخ باردیگر به جذب کریستیانو
رونالدو واکنش نشان داد .مدیر ورزشی بایرن اعالم کرد:
احتمال جذب «کریس» وجود ندارد .به نظر می رسد
که کریستیانورونالدو هم چنان اصرار به جدایی از
منچستریونایتد دارد .گمانهزنیهای زیادی درباره مقصد
بعدی رونالدو وجود دارد .او یکسال دیگر با شیاطینسرخ
قرارداد دارد ،اما عدم حضور تیم در لیگ قهرمانان اروپا
باعث شده تا او به جدایی فکر کند .از بایرن مونیخ بهعنوان
یکی از مشتریان رونالدو سخن به میان می آید اما این
باشگاه آلمانی باردیگر اعالم کرد که امکان این انتقال وجود
ندارد و اصال آنها به جذب چنین بازیکنی فکر نمی کنند.
حسن صالح حمیدزیچ ،مدیر ورزشی باشگاه بایرن گفت:
جذب کریستیانو رونالدو هم از نظر فنی و هم از نظر مالی
سخت است .شما به خط حمله بایرن نگاه کنید .ما در 4
پست هجومی  8بازیکن داریم و به همین خاطر نیازی به
بازیکنان
جذب مهاجم جدید نیست .او ادامه داد :ما
بسیار خوبی را برای تقویت خطحمله
جذب کرده ایم .در ترکیب تیم هم
بازیکنان جوان بسیار خوبی را داریم و
هم بازیکنان باتجربهای که حضور آنها
در ترکیب تیم بسیار مهم است .همه
ما اتفاق نظر داریم که باید با همین
بازیکنان راه خود را ادامه داد.
به همین خاطر خرید جدیدی
نخواهیم داشت و از وضعیت خود
کامال رضایت داریم.
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آیین نامه اخالق حرفه ای
روزنامه آرمان ملی را
در سایت بخوانید

نان با طعم کارت خوان

عکس  :حجت سپهوند

دیروز ،تعدادی از پرســنل آتش نشــانی کرج برای
وضعیت معیشــت ،حقوق و بیمه که متناسب با سختی
کارشان نیســت ،روبهروی ساختمان شــهرداری کرج
تجمع کرده و مطالبات خود را که از سال گذشته محقق
نشده ،مطرح کردند .آتشنشانان شهر کرج زمستان سال
گذشته نیز روبهروی ساختمان شورای شهر کرج تجمع
داشتند و به رغم حضور در صحن شورا و بیان مطالبات
خــود به دلیل عــدم تحقق قــول و وعدههای مدیریت
شــهری کرج دیروز تجمع خود را از ســاعت  ۰۱صبح
روبهروی ساختمان مرکزی شهرداری کرج ،برگزار کردند
و تا ظهر این تجمع ادامه داشت.

كارت خوان هم به برخي نانوایي هاي تهران رسید .یا بهتر است بگوییم كارت خوانِ نان هم به جمع
حافظه این روزهاي ما پیوست .حكایت جالبي شده كارت خوان هاي نانوایي ها،وقتي در صف نانوایي
انتظار نوبت خود را مي كشیم چیزهاي جالبي مي بینیم كه بي تردید براي همه اتفاق مي افتد .این
طرح كه براي جلوگیري از قاچاق نان و آرد پایه گذاري و اجرا شده آیا نتیجه مورد نظر دولت را تأمین
كرده ؟! و اي كاش مي شد دور ریز نان بسیاري از خانواده ها را هم با كار فرهنگي اصالح كرد .روزي
روزگاري كارت خوانِ نان هم نوستالژي خواهد شد.

احضار مدیرعامل آسمان

دادستان تهران گفت :با توجه به تاخیر پروازهای روز
سهشنبه از تهران به مقصد چند شهر ،مدیرعامل شرکت
هواپیمایی آسمان جهت اخذ توضیح به دادستانی تهران
احضار شد .علی صالحی در این باره بیان کرد :با توجه به
تاخیرات پروازهای روز سهشنبه (یکم شهریور) به مقصد
کرمانشاه و مشهد و لغو شدن چند پرواز دیگر ،مدیرعامل
شرکت هواپیمایی آســمان به دادسرا احضار و تذکرات
قانونی الزم را جهت حفظ حقوق مسافران دریافت کرد.

کیفرخواست شهردار سابق بندرلنگه

کیفرخواست شهردار سابق بندر لنگه به اتهام تصرف
در اموال دولتی در دادسرای عمومی و انقالب بندرعباس
صادر شــد .در راســتای برخورد قاطع و بدون مماشات
با جرائم و مفاســد اقتصادی به ویژه تخلفات مسئوالن
در ســمتهای اجرایی به منظــور رعایت حقوق عامه و
بر اســاس گزارش سازمان بازرسی ،پرونده شهردار وقت
بندر لنگه به اتهام تصرف غیر قانونی و استفاده غیرمجاز
از اموال دولتی در مســیر تحقیقــات قرار گرفته و کیفر
خواست این پرونده صادر شده است.

آخرین وضعیت رشنو

سامان رشنو برادر سپیده رشــنو از آخرین وضعیت
او خبر داد .ســامان رشنو برادر سپیده رشنو در توییتی
نوشــت :با لحاظ قبول وکالت خانم سپیده رشنو توسط
آقــای نعیمرضا نظامــی چهارمحالــی در روز ۱۳مرداد
پرونــده اتهامی خواهرم مطالعه و در یک شــهریور ماه
با مســاعدت ریاســت محترم دادگاه و مسئوالن ذیربط
مالقات به وقت کافی در زندان اوین صورت گرفت حال
سپیده مساعد است.

کنایه همتی

رییس کل سابق بانک مرکزی نوشت  :انتظار داشتند
با کاهش تا  ۵۰درصــدی تقاضای ضروری مردم  ،تورم
با همان شــدت ادامــه یابد  .می گویند شــوک تورمی
ارز  ۴۲۰۰تخلیه شــد! انتظار داشــتند با کاهش تا ۵۰
درصــدی تقاضای ضروری مردم  ،تورم با همان شــدت
ادامه یابد  .تخلیه شــوک رونــد طبیعی رفتار اقتصادی
اســت .گفتید،حذف  ۴۲۰۰نیست ،مردمی سازی است.
برنامــه دولت برای طبقات متوســط بــه پایین جامعه
چیست؟

آتش در هورالعظیم

آتش سوزی در بخش عراقی تاالب هورالعظیم دوباره
آغاز شده و شهرهای مختلف خوزستان غرق دود شدهاند.
از صبح دیروز آسمان شهرهای خوزستان غرق دود شده
بــه گونهای که برای برخی افراد نیز نفس کشــیدن هم
ســخت شده است .علت این دود ،شــعلهور شدن آتش
در تــاالب هورالعظیم در بخش عراقی اســت که باعث
شده تا شــهرهایی مانند اهواز ،حمیدیه ،کارون ،هویزه
و دشــت آزادگان غرق دود شوند .علی بنیعگبه رئیس
اداره حفاظت محیط زیست اهواز در خصوص منشأ دود
دیروز در آسمان اهواز اظهار کرد :طبق بررسیهای انجام
شده به نظر میرسد که حریق از پریروز در بخش عراقی
هورالعظیم آغاز شده است.

شهرداری از هک باخبر بود؟

بر اســاس نامهای که به دســت انصاف نیوز رسیده،
شــهرداری تهران از خطر هک شــدن سیستمها آگاه
بوده است .گفته میشــود که محمدرضا زارعلی ،مدیر
کل ســابق امور مالی و اموال شهرداری تهران در تاریخ
 ۱۱اردیبهشت  ،۱۴۰۱طی نامهای به حراست شهرداری
هشــدار داده بود که امکان دارد سیستمهای شهرداری
هک شــود .او در این نامه نوشــته« :برخی از نیروهای
شــهرداری گفتهاند که سیستم شما توسط فرد دیگری
در دسترس است».

آزادی مادر بابک خرمدین صحت ندارد

در پی انتشار خبری در فضای مجازی مبنی بر آزادی
مادر مرحوم «بابک خرمدین» ،سرپرست دادسرای ویژه
امور جنایی تهران ضمن رد ادعای مطرح شــده گفت:
این فرد از زندان آزاد نشــده اســت.به گزارش ایسنا به
نقل از قوه قضاییه ،قاضی شــهریاری با اشاره به حقوق
زندانیان برای اســتفاده از حــق مرخصی گفت :زندانی
مورد اشــاره طبق مقررات حق اســتفاده از مرخصی را
دارد و اکنون در حال اســتفاده از مرخصی خود است.
سرپرست دادســرای ویژه امور جنایی تهران ادامه داد:
اینکــه عنوان میشــود محکوم به مرخصــی وصل به
آزادی مشــروط اعزام شده اســت صحت ندارد و وی با
پایان مرخصی باید خود را به زندان معرفی کند.صغری
خدادادی مدیر ندامتگاه زنان اســتان تهران نیز در این
زمینه گفت :مادر مرحوم خرمدین روز ســه شنبه یک
شــهریور ماه به مرخصی رفته و اقدامی در زمینه آزادی
وی صورت نگرفته است.

یادداشـــت
تاالبی که با مرگ دست و پنجه نرم میکند
مهتابدمیرچی
روزنامهنگار

سنبل آبی بر خالف نام زیبایش چند سالی میشود
که به عنوان یک مهاجم خطرناک برای محیطزیست
آبی برخی تاالبهای شــمال کشور شناخته میشود؛
گیاهــی از تیره غالفیــان که بومی منطقــه آمازون
محسوب میشود و معموال گسترش سریع آن موجب
بروز مشکالت عدیده زیســتمحیطی بهویژه کاهش
تنوع زیســتی و مــرگ تدریجی تاالبها میشــود.
پوشش سریع این گیاه را در کنار حجم زیاد رسوبات
و ورود حجم زیادی از فاضالب شــهری بگذارید و به
حــال ناخوش تاالب انزلی پی ببرید .تاالبی که افزون
بر اینکه جزو زیباترین مناظر کشور محسوب میشود،
ارزش زیست محیطی فراوانی دارد .گفتنی است این
تاالب زیستگاه ارزشمندی برای پرندگان مهاجر آبزی
و آبزیان از جمله ماهیان باارزش اســتخوانی است و
یکی از زیســتگاههای اصلی تاالبی پرندگان آبزی در
ایران اســت که تاکنــون  ۲۶۴گونه پرنده و  ۵۲گونه
ماهی در تاالب انزلی شناســایی شــدهاند .همچنین
معیشــت بیش از یک میلیون نفر ســاکنان حاشیه
تاالب به آن وابسته است .با توجه به اهمیت و ارزش
جهانی تاالبها ،خشــک شدن یک تاالب بینالمللی،
فاجعهای زیســت محیطی اســت که زنــگ خطر و
هشدار را برای دیگر تاالبها به صدا درمیآورد .پیش
از این شاهد خشک شدن تاالبهای زیادی در کشور
بودهایم .پیش از این دریاچه هامون به صورت باتالق
درآمد ،دریاچه جازموریان فقط دو ماه زمستان کمی
آب دارد و به کویر تبدیل شده است ،دریاچه بختگان
به کلی خشک شــده و دریاچه «تشک» هم از چند
ماه قبل خشک شده است .کارشناسان محیطزیست
معتقدند ،مشــکل تاالبها محدود به یک اســتان و
شــهر نیســت و در جایجای کشــورمان ،میتوانیم
شاهد مشکالت مشابه باشیم .از تاالبهای لرستان و
همدان در غرب گرفته تا تاالبهای تهران و مرکزی و

پـــنجره

تاالبهای شمال کشور که استمرار بیتوجهی به آنها
موجب خسارات زیادی شــده است .اما آنچه در باب
تــاالب انزلی نگرانکنندهتر به نظر میآید کاهش آب
دریای خزر و تصمیمات کشورهای اطراف این دریاچه
بزرگ است .در طول سالهای اخیر آب دریاچه خزر
تا حدود  ۲۲سانتیمتر کاهش داشته است و همین امر
باعث شده اســت تاالب انزلی غیر از تهدیداتی که از
طرف رسوبات میشود در کنار کاهش آب دریای خزر
برای ادامه حیات با مرگ دســت و پنجه نرم میکند.
بر اساس گزارشــی که خبرگزاری جمهوری اسالمی
ایران منتشــر کرد ،یکی از پژوهشگران دریایی کشور
کاهش ارتفاع تاالب انزلی با دریای خزر را ۴متر اعالم
کرده بود که در نتیجه این اختالف ارتفاع ،آب تاالب
انزلی تخلیه و به دریای خــزر میریزد و این یکی از
مشکالت جدی تاالب انزلی و سایر تاالبهای استان
گیالن قلمداد میشود .به گفته کارشناسان هر هکتار
تاالب ۲۰۰ ،برابر یک زمین کشاورزی ارزش اقتصادی
دارد .ایــن زیســتگاههای آبی موجب تعدیل شــدن
آبوهوا میشــوند و در شــرایط خشک شدن سطح
آبهای زیرزمینی یا پایین میآید یا خشک میشود.
تاالبها میتوانند شــغلهای پایدار و درآمدزایی در
حوزه گردشگری ایجاد کنند .همچنین عدم مدیریت
صحیح آبخیزداری و ورود ساالنه  ۶۰۰هزار تن رسوب
از چنــد رودخانه منتهی به تاالب دلیل دیگر بحرانی
شدن تاالب انزلی است .ورود فاضالبهای بهداشتی،
خانگی و پسابهای کشــاورزی حاوی سموم و کود
شیمیایی از حوضه آبخیز از دیگر مشکالتی است که
نیازمند همکاری همه جانبه میان مردم و مســئوالن
امر اســت .حال عدم احیای تاالب انزلی برای تامین
معیشت ،تبعات اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی
بســیاری بر زندگی مردم منطقه نیز خواهد گذاشت.
احیای تاالب کمک به همه اجزای زیستی تاالب است
و حیات وحــش منطقه بهویژه ماهیان از این موضوع
مستثنا نیستند و بهطور قطع احیای تاالب بر زندگی
کل حیــات وحش تاالب از جمله آبزیــان تاثیرگذار
خواهد بود.

خبر آخـــر

نمایش  ۶فیلم کوتاه ایرانی در جشنواره فیلم مسکو

آرمان ملی :جشــنواره بینالمللی فیلم مسکو کشــور روسیه میزبان  ۴فیلم
کوتاه از انجمن ســینمای جوانان ایران و  ۲فیلم دیگر در بخش اصلی میشود .به
گزارش روابطعمومی انجمن ســینمای جوانان ایران ،چهار فیلم کوتاه از تولیدات
انجمن در چهل و چهارمین جشنواره بینالمللی فیلم مسکو به نمایش درمیآیند.
فیلمهای کوتاه «دوآلپا» به نویســندگی و کارگردانی محمدرضا مرادی« ،دکل»
به نویســندگی و کارگردانی بابک مصطفوی« ،فشن» به نویسندگی و کارگردانی
فردیــن انصاری و «جان داد» به نویســندگی و کارگردانی ســهیال پورمحمدی،
در بخش غیر رقابتی مرور ســینمای ایران ( )Motives Of Persiaجشــنواره
بینالمللی فیلم مســکو اکران میشــوند .این آثار از طریق امور بینالملل انجمن
به دوره چهل و چهارم جشــنواره مسکو معرفی شدهاند .جشنواره بینالمللی فیلم
مسکو در سال  ۱۹۳۵تأسیس شد و از سال  ۱۹۵۹به یک رویداد پیوسته تبدیل
شد .بخش مرور سینمای ایران در این جشنواره ،بخشی غیر رقابتیاست که با الهام
از منظومه شــعری با نام  ،Persian Motifsسروده سرگئی یسنین ،شاعر اهل
روسیه نامگذاری شده و در بزرگداشت این شاعر ،برگزار میشود .سرگئی یسنین
( )۱۸۹۵ – ۱۹۲۵مانند اســالف بزرگ خود پوشکین و لرمانتوف ،آرزوی سفر به
ســرزمین شگفتانگیز ایران را در سر میپروراند و با اینکه هرگز پای در شیراز و
خراسان نگذاشــته بود ،از خاستگاه عشقی که به ایران میورزید ،این سرزمینها
را ســوار بر اســب صورتی تخیل خویش کرده ،منظومــه  Persian Motifsرا
سروده است .این منظومه در ایران با نام «در مایههای ایرانی» بهترجمه حمیدرضا
آتشبرآب بهچاپ رســیده اســت .دو فیلم کوتاه «نسیم» اثر حمیدرضا قاسمی و
«نفس نکش» ساخته میالد نسیمسبحان از ایران ،در بخش اصلی رقابتی این دوره
از جشــنواره مســکو با آثار راهیافته از دیگر کشورهای جهان رقابت خواهند کرد.
چهل و چهارمین جشــنواره بینالمللی فیلم مســکو از  ۲۶آگوست تا  ۲سپتامبر
 ۲۰۲۲برابر با  ۴تا  ۱۱شهریور در مسکو برگزار میشود.

اینفوگرافیک

فرهاد آییش:

باید کمی محتاط باشم

آرمان ملی :فرهاد آییش با بیان اینکه کار در همه ژانرها
را دوســت دارد ،گفت :بازی در فیلمهــای کمدی را باز هم
ادامه میدهم اما از این پس محتاط خواهم بود تا این روند به
کلیشه تبدیل نشود .این بازیگر که این روزها کمدی «کوزوو»
را روی پرده ســینماها دارد ،درباره تنــوع نقشهایی که تا
کنون بازی کرده و عالقهاش به ژانر کمدی به ایسنا گفت :هر
بازیگری عالقهمند اســت و دوست دارد در ژانرهای مختلف
بازی کند .من هم از این قاعده جدا نیستم ولی وقتی که به
تاریخچه آثارم نگاه میکنم ،بهخصوص کارهایی که نوشــتم
یا کارگردانی کردم ،میبینم گرایش من همیشــه ،بیشتر به
طرف کمدی بوده اســت .اصوال خندیدن را دوســت دارم و
معتقدم که خندیدن موهبتی اســت کــه طبیعت میتواند
به یک موجود بدهد .من همه ژانرها را میپســندم .معتقدم
بهتریــن اتفاق برای یک بازیگر این اســت که مدام کارهای
متفاوت در ژانرهای متفاوت به او پیشــنهاد شود تا خودش
را در ژانرهای مختلف تجربه کند و چالش داشــته باشد .او
در پاســخ به اینکه در انتخاب فیلمهایی که جنبه سرگرمی
برای مردم دارد ،چه فاکتورهایی را لحاظ میکند؟ بیان کرد:
برای من فرق نمیکند فیلم جنبه ســرگرمی داشــته باشد
یا جنبه روشــنفکری .مواردی که من در انتخاب نقشهایم
لحاظ میکنم این است که ابتدا نقشم را دوست داشته باشم
و ازآن دورهای کــه باید نقش را درون خودم پرورش بدهم و
با آن زندگی کنم لذت ببرم .اینکه فیلم با شــخصیت باشد،
شــرف و صداقت داشته باشــد و اینکه گروه خوبی دور هم
جمع شده باشند برایم اهمیت زیادی دارد و درفیلم «کوزوو»
همه این موارد لحاظ شده بود و خوشحالم دراین فیلم حضور
داشــتم .بازیگر فیلمهای «خائن کشی»« ،کاناپه» و «خوب،
بد ،جلف» درباره اینکه چه چیزهایی به شــخصیتی که در
فیلم «کوزوو» ایفا کرده ،اضافه کرده است؟ گفت :معموال اگر
در یک فیلم یا در یک نمایش اجازه این کار را داشــته باشم
تا بتوانم چیزهایی را به نقش اضافه کنم ،همیشــه دوســت
دارم به یکسری شخصیتهایی که درون خودم هست نقش
را نزدیک کنم و دوســت دارم که آن شــخصیت را به طرف
سادگی ببرم و از کلیشه دورش کنم .مثال در «کوزوو» نقش
یک حاج آقا را بازی کردم که در یک دفتر ازدواج و طالق کار

امنیت غذایی در دست  ۴.۵میلیون کشاورز

میکند و یک خانم جوان هم در آن دفتر همکارش است .در
فیلمنامه مقداری المانهای کلیشهای وجود داشت که رابطه
ایــن دو را صمیمیتر و تمایل مرد به زن را بیشــتر نمایش
میداد .ترجیح دادم که یک رابطه ســالم و انسانی بین این
دو شخصیت وجود داشته باشد و سعی کردم به جای اینکه
مرد شــخصیتی از آن جنس داشته باشد ،رابطه پدرانه او را
با دختر ببینیم و در عین حال چون انســان بسیار سادهای
را دراین نقش ســاختم ،یک نوع خجالت و هول شدن را هم
در برخورد با این خانم از او میبینیم و من دوســت داشتم و
فکر میکردم کمدی که از این بابت ایجاد میشــود ،کمدی
خاص خودش را دارد وکلیشهای نیست .زود باوری این نقش
نکتهای بود که فکر کردم با کلیت فیلمنامه همخوانی بهتری
دارد واین مــرد حرفهای آدمها را زود بــاور میکند و در
ارتبــاط با آدمهای دیگر بهخصوص کوروش تهامی در فیلم،
این سادگی بیشتر نمایان میشود .فکر میکنم این انتخاب،
نقــش را کاملتر و بامزهتر کرد .او ادامه داد :فیلمهایی نظیر
«کــوزوو» نیاز به پرداخت خوبی دارند تا بتوانند لحظاتی به
کمدی بینجامند ،زمانی که فیلمنامه را خواندم میخندیدم
و به نظرم کمدی میآمد و نوشــته خوبــی برای یک فیلم
کمــدی بود .حتی خاطرم هســت که نگرانــی من این بود
که میثم هاشــمی طبا نویســنده و کارگردان فیلم درآینده
میتواند طنزی که در نوشــتهها موج میزند را دربیاورد؟ و
خوشبختانه به نظر میرســد که نگرانی من بیجا بود و کار
موفقی شد .آییش در این باره که آیا همچنان مسیر بازی در
فیلمهای کمدی را ادامه میدهد نیز گفت :ادامه میدهم اما
محتاط خواهم بود .به هر حال ســینما بیرحم است چرا که
مخاطب ،کارگردانها و تهیهکنندهها این پتانســیل را دارند
که یک بازیگر را در یک ژانر بهصورت کلیشــه ببینند و این
موقعیت بســیار بدی برای یک بازیگر است که در یک ژانر
خاص کلیشــه شود .کارهای کمدی زیادی تا به امروز انجام
دادم و نســبتا موفق بودند و همیشــه این ترس را دارم که
برای کارهای غیر کمدی و در ژانرهای دیگر سختتر من را
انتخاب کنند و این ترس من بیجا نیست .من به این احتیاط
نیازمندم و در پایان خوشــحالم که در فیلم «کوزوو» بازی
کردم و امیدوارم مردم هم آن را دوست داشته باشند.

منبع :تحلیل بازار /علی کریمی

