
شنبه2 مهر1401  27 صفر 1444  24 سپتامبر2022  شماره: 4014  5000تومان

انقلاب  حضلرت آیت اللله خامنله ای رهبلر معظلم 
اسلامی در پیاملی بله  مناسلبت آغلاز هفتله دفلاع 
مقلدس و روز »مهمانلی الله هلا« تأکیلد کردند: پیام 
شلهیدان به ما یادآور میشلود که ایسلتادگی در برابر 
شلیطانهای قلدرت و سلتم، در پایلان بله پیلروزی و 

برافتلادن تلرس و انلدوه می رسلد.

متن این پیام به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم

مناسلبترین  و  نیکوتریلن  مقلدس،  دفلاع  هفتله ی 
زملان بلرای بزرگداشلت یلاد و نلام شلهیدان عزیلز و 

شلنیدن پیلام آنلان اسلت. 

ایستادگی برابر شیطان ها 
به پیروزی و پایان ترس و اندوه می رسد

پیام رهبر معظم انقالب به  مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس
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تیشه فوالدی صنعت 
برپیکره میراث اشکانیان

تغییر شرایط دریافت  مالیات
 از حساب های بانکی
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تحوالت  اجتماعی 
را درک کنیم

آرمان امروز ایران
احترام وهمدلی  ملی

 »آرمان امروز«بررسی کرد

وزیر اقتصاد اعالم کرد

در مسیر
 توسعه مخرب

از نیوریورک 
چه  می خواستیم

رویای زودگذر 
ثروت آفرینی نفتی
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شهریار خدیوفرد

نصرت اهلل تاجیک 

سولماز خیاطی
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راهپیمایی با شکوه 
مردم ایران برگزار شد

راهپیمایلی بلا شلکوه ملردم ایلران پلس از نملاز جمعه در سراسلر کشلور 
سلردادن  بلا  راهپیمایلی  مسلیر  طلول  در  راهپیمایلان  و  شلد  برگلزار 
شلعارهایی، ناامن کننلدگان فضای جامعله را محکوم کردنلد. در تهران، 
خیابلان انقاب محلل خروش یکصدای ملردم تهران از اقشلار مختلف و 

بلا انگیزه هلای مختللف علیله ناامنلی و آشلوب های اخیلر بلود.
چنلد روزی اسلت یلا بهتلر اسلت بگوییلم چنلد شلبی اسلت کله عواملل 
آشلوب طلب و اغتشلاش گر بله بهانله فلوت مرحومله مهسلا امینلی بلا 
حضور پراکنده در چند نقطه از تهران و دیگر شلهرهای کشلور دسلت به 
تخریلب املوال عمومی، ایجلاد ناامنلی و اخال در نظلم عمومی جامعه 
زده انلد؛ اقداماتلی کله از سلویی منجلر به شلهادت چنلد تلن از مدافعان 
امنیلت کشلور و از سلوی دیگلر هتلک حرمت به مقدسلات بویلژه اهانت 
به سلاحت مقدس قلرآن کریم و همچنین حجاب بانوان میهن اسلامی 

شلده است.
9

بسته پیشهادی تازه آمریکا 
با رئیسی به تهران آمد

خبر

گرانی ۳۰ درصدی نان 

تغییر شرایط دریافت مالیات از حساب های بانکی 

دکتر پزشکیان: چه کسی مملکت 
را به این روز کشانده است؟ 

چرا عده ای دنبال جمع آوری 
گشت ارشاد هستند

ایران 1، اروگوئه صفر
به جام جهانی امیدوار شدیم

شبکه ۳ سیما هک شد 

در این مصوبه دولت رســما اعالم شــده است که قیمت انواع نان از اول 
آذر ماه ۱۳۹۳، حداکثر به میزان ۳۰ درصد نسبت به قیمت های رسمی 
و مصوب ســال ۱۳۹۲ در سراسر کشــور افزایش می یابد. هیات وزیران 
در جلســه ۱۴ آبان ماه خود به پیشنهاد معاونت اجرایی رئیس جمهور 
و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب کرد که به منظور مدیریت، 
هدایــت و تصمیم گیری چگونگی اصالح کیفیت و تعیین قیمت ها )از 
جمله هزینه های تبعی و قیمت تمام شــده( و تهیه طرح جامع مرحله 

ای اصالح نظام یارانه گندم، آرد و نان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات، 
علمکرد اســتانداران و کارگروه های استانی و نظارت بر بازرسی گندم، 
آرد و نان، کارگروهی به ریاست معاون اجرایی رئیس جمهور و عضویت 
وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، کشور، بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی و معاونت 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران و رئیس اتاق اصناف ایران تشکیل می شود.

وزیراقتصاد درباره اقدام دولت در حوزه تفکیک حســاب های شخصی و 
تجاری با انتقاد از کم دقتی در خبررســانی در این مورد گفت: امســال 
هیچ حکم قانونی ناظر بر تعیین سقف و تعداد گردش نداشته ایم و بنای 
دولت در حوزه تفکیک حســاب های شــخصی و تجاری تکیه بر خود 
اظهاری است. خاندوزی همچنین در مورد اقدام دولت در حوزه تفکیک 
حساب های شــخصی و تجاری گفت: از نحوه خبرسازی و انتشار اخبار 
مربوط به این اقدام بسیار تعجب کردم به این معنا که مسئله حساب ها 

متعلق به قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ بود و در همان جا مصوب شــده و 
خاتمه پیدا کرده بود و ما در سال ۱۴۰۱ هیچ حکم قانونی ناظر بر اینکه 
ســقف و تعداد گردش را بخواهیم مصوب کنیم وجود نداشــت و آنچه 
منتشر شد کم دقتی در خبررســانی بود. بنای دولت در حوزه تفکیک 
حســاب های شخصی و تجاری، تکیه بر خود اظهاری افراد و قبول آن از 
سوی دولت است. اطالع رسانی دقیق تر را دوستان شورای پول و اعتبار 

و بانک مرکزی اعالم خواهند کرد.

باید با مقصران برخورد شود تا دفعه دیگر این اشتباهات تکرار نشود؛ این 
حرف حق اســت  و باید مطالبه کرد.  مسعود پزشکیان، نماینده اصالح 
طلب مجلس یازدهم با تاکید بر پیگیری قاطع پرونده »مهسا امینی« و 
اطالع رسانی شفاف و دقیق به مردم گفت: اما این که توی خیابان بریزند، 
توهین به رهبری کرده، پرچم ایران را آتش زده، روســری از سر خانمی 
بردارند و نیروی انتظامی را کتک زنند، دقیقا همان چیزی است که دشمن 
می خواهد. این نماینده مجلس بیان کرد: چه کسی مملکت ما را به این 
روز کشانده است؟ کسی غیر از آمریکا و اروپا است که کشورمان را تحریم 
چندین ساله قرار داده و با اعمال تحریم دارو و غذا و سایر کاالها مشکالتی 
برای مردم به وجود آورده است؟ در چنین شرایط هم عده ای از مردم بدون 
آن که متوجه باشند توهین به رهبری کرده و پایه های نظام زیر سوال برده 
و شعارهای نامناسبی داده که آدم از شنیدنش حالش بهم می خورد. وی 
ادامه داد: دشمن به دنبال ایجاد تفرقه و راه انداختن جنگ داخلی است تا 
مملکت را با چالش مواجه کنند؛ قطعا امریکا و کشورهای منطقه به فکر 
مردم ما نیستند. حرف هایی که از آزادی هم می زنند تا وقتی برایشان معنا 

دارد که به نفعشان باشد و بعد از آن موضوعیتی ندارد.

مســاله حجاب از روز نخست انقالب در کشور وجود داشته، اما مورد 
توجه الزم قرار نگرفته است و برخی دولت ها در مساله حجاب غفلت 

کردند و آن طور که باید به وظیفه خود عمل نکردند.
علم الهدی امام جمعه مشــهد بااعالم این مطلب افزود: قانون حجاب 
در ســال ۸۵ به تصویب رسید و ۲۰دستگاه و نهاد وظیفه اجرای آن 
را بر عهده گرفتند، اما هم اینک که ۱۷ ســال از تصویب آن می گذرد 
دستگاه های مسوول چنان که باید به وظیفه خود در این زمینه عمل 

نکرده اند.
امام جمعه مشهد ادامه داد: عناصر و جریانی در کشور می خواهند در 
کشــور بی حجابی را گسترش دهند که این ها دشمن دین هستند و 

برداشتن حجاب همان خط دین ستیزی است.
 علم الهدی افزود: معلوم نیست چرا عده ای به دنبال جمع آوری گشت 
ارشاد در کشور هستند و در این مساله نیروی انتظامی به وظیفه خود 
در برابر بــی حجابی عمل می کند و به طور قطع با جوانان مجرد که 
نمی توان بــا زنان بی حجاب برخورد کرد لذا بایــد از زنان برای این 

موضوع استفاده کرد. 

آرمان امروز/ تیم ملی فوتبال ایران در اولین دیدار بعد از روی کار آمدن کارلوس 
کی ورش با رویارویی با اروگوئه ای رفت که به عنوان نماینده فوتبال آمریکای 
جنوبی یکی از مدعیان قهرمانی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر است. بازیکنان ایران 
از همان دقایق ابتدایی عملکردی با صالبت نشان دادند و ۴۵ دقیقه اول برابر 
لوئیس سوارز و همبازی هایش نمایشی مطمئن داشتند. کی روش از اواسط 

نیمه دوم با مهدی طارمی و کریم انصاری فرد چهره تیمش را هجومی تر کرد 
و در نهایت پا همکاری سامان قدوس و پاس انصاری فرد، مهدی طارمی با 
ضربه ای دقیق دروازه ســرخیو روشه را باز کرد. بازیکنان ایران هم مقاومت 
جانانه ای داشتند تا در پایان نتیجه یک برصفر روی اسکربود ورزشگاه به نفع 

ایران ثبت وشد تا ما با امیدواری به استقبال جام جهانی ۲۰۲۲ برویم.

روز گذشــته  ویدیوهای زیادی  منتشر شدند که مدعی بودند 
صدا و ســیما هک شده اســت. اما میان بازی فوتبال ایران در 
مقابــل اروگوئــه این تصاویر تکــرار و برای دقایقــی برنامه ها 
دچار اخالل شــد. خبرگزاری ها اعــالم کردند این تصاویر یکی 
از میان برنامه هــای صدا و سیماســت که به اغتشاشــات اخیر 
می پردازد. تصاویری  که پخش شده بخشی از مستند صداوسیما 

علیه حوادث و اعتراضات اخیر است.

 وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

اعلام کلرده اسلت کله  آمریلکا  یلک مقلام وزارت خارجله کشلور 
بسلته  نیویلورک،  در  مللل  سلازمان  عموملی  مجملع  حاشلیه  در 
پیشلنهادی برجلام را بله ایلران ارائله کلرده اسلت. الجزیلره بله نقل 

از دسلتیار وزیلر خارجله آمریلکا مدعلی شلد:ما بسلته پیشلنهادی 
خوبلی را در اختیلار ایلران قرارداده ایلم، املا ایلران موضوعاتلی را 

مطلرح کلرد کله مرتبلط بلا توافلق هسلته ای نیسلت.

جدال فیلترینگ با استارلینک
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یادداشتگشتیدرخبرها

آرمان امروز: ایران روزهای حساســی را 
تجربه می کند. محدودیت های ناشــی از قرار 
گرفتــن در موقعیت تحریم مردم ایران را در 
تنگنــای اقتصادی قرار داده اســت، از طرف 
دیگر اختــالف عقیده ها روز به روز بیشــتر 
به چشــم می آیند،  رخدادهای هزینه سازی را 

موجب شده است. 
سئوال این اســت؛ توجه به چه الزام هایی 
می توانــد مدیریت را برای دســت اندرکاران 

تسهیل کند و موجب رضایت عمومی شود
»آرمان امــروز« در گفت وگــو بــا فعالین 
طیف های مختلف سیاسی شرایط این روزها 

را بررسی کرده می کند.
بــا  در گفت وگــو  منتجب نیــا  رســول 
»آرمان امروز« اظهار داشــت: نظام اســالمی 
بر پایه مردم مداری نهادینه شــده اســت و 
آرمانی ترین شرایط زمانی محقق خواهد شد 
که صدای مردم شــنیده شــود  و همچنین 

مطالبات عمومی برآورده شوند.

این فعال سیاســی اصالح طلــب در ادامه 
گفت: در شــرایطی که مردم ســختی های 
زیادی را متحل می شوند و سفره های شان را 
روز به روز کوچک تر می بیینند، اشتباه بزرگی 
اســت که با اصــرار روی  برخی کج فهمی ها 
عمــوم را مورد آزار قــرار داد. جامعه به دلیل 
ندانم کاری هــا ملتهب شــده اســت  و باید 
کوشش کرد شرایط به گذشته برگردد. با این 
توضیح که برخی چیزها را نمی شود، جبران 
کرد. ضربه هایی که به وحدت ملی وارد  شده 
و اعتبار کشــور را  در  دنیا خدشــه دار کرده 

است.
حســین انواری، مقابله بــا تفرقه افکنی را 
ضــروری می  داند و معتقد اســت، اگر اجازه 
سیاه  نمایی و تفرقه افکنی بین مردم و نظام را 
از دشمان ایران بگیریم، می توانیم ادعا کنیم 

جمهوری اسالمی شرایطی آرمانی دارد.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
در ادامــه گفت:  جمهوری اســالمی نماینده 

عدالت محــوران در جهان اســت و به همین 
دلیل استکبار از هر حربه ای استفاده می  کند 
تا هم به اســالمیت و هم به جمهوریت نظام 
ضربه بزند. ما به عنوان کسانی که نظام اسالمی 
را نسبت به هر چیز دیگری در اولویت بدانیم، 
باید همه تالش مان را به کار بگیریم تا وحدت 
و یکصدایی داشته باشیم تا از این طریق به دنیا 
مردمی ترین  بدهیم، جمهوری اسالمی  نشان 

نظام سیاسی در کل نظام بین الملل است. 
انواری  در پایان گفت: اینکه عده ای قلیل 
تحت تاثیر تبلیغات دشمنان نابهنجاری هایی از 
خود نشان می دهند، مساله ای است که قطعا 
با روشــنگری قابل حل است تا همه ایرانی ها 

یک دل برای آرمان های انقالب تالش کنند.
ســعید عصمتی، تحلیلگر مسایل سیاسی 
با اشــاره به بحث هایی که درباره گشت ارشاد 
به راه افتاده است،  اظهار داشت:  وقتی مطالبه 
است،  برچیده شــدن گشت ارشــاد  عمومی 
مسئوالن با انجام این کار نشان می دهند، به 

شعور مردم احترام می گذارند که این می  تواند 
جامعه را با نظام همــراه کند. با این توضیح 
که همراهی افکار عمومی با مسئولین می  تواند 
گره گشای بســیاری از مشــکالت داخلی و 

خارجی باشد.
او در ادامه گفت:  آرمان ما استقالل، آزادی 
و جمهوری اسالمی است که هیچ شرایطی ما 
را نباید از این ســه اصل مهــم دور کند. اگر 
می خواهیم به اصول انقالب پایبند باشــیم، 
راهی غیر از احترام به افکار عمومی نداریم. در 
واقع مردم ولی نعمت هستند و توقع های شان 
با هیچ عذر و بهانه ای نباید نادیده گرفته شود.

عصمتی در پایان گفت: اگر مردم را جدی 
بگیریــم، در بهترین وضعیــت ممکن قرار 
خواهیم گرفت. اگر بتوانیم اعتماد عمومی را 
جلب کنیم، می توانیم به پشتوانه مردم همه 
مانع ها را از پیش رو برداریم و نشــان بدهیم، 
نظام توانسته است، شــرایط مطلوبی را رقم 

بزند.

 چالش نبود زبان 

مشترک میان مردم و دولت

وقتی عــده ای از آزادی 
سخن می گویند ، عده 
ای دیگر از آن به عنوان 
بی بند و بــاری یاد می 
کنند. در چنبن فضایی 
گفت  یک  امکان  چقدر 
مهیاست؟  ساده  وگوی 
ناگفته پیداســت، بدون 

داشتن یک تعریف محدود و دقیق از کلمات، هر 
کسی از ظن خود یار می شود و نتیجه چیری جز 

یک جنگ کالمی نخواهد بود.
در سیاست زبان حوزه اختالف قرائت های مختلف 
از امور گذشته، جاریه و آتیه است. زبان نخستین 
آوردگاه و گاه تنها ابزار آدمی برای گسترش دانش 
و تفکر نیز هست. اما این زبان به اندازه گستردگی 
اش به همان اندازه هم محدود اســت چرا که گاه 
تصــور و درک متفاوت افــراد از مفاهیم و کلمات 
باعث می شــود که این کارکرد جدی زبان، برای 
انتقال ادراکات بشــری به ضد خودش بدل شود. 
تصور کنید وقتی شــما از کلمه قرمز استفاده می 
کنیــد، این کلمه یک بازه و طیف رنگی وســیع 
را از نارنجــی پررنگ تا قهــدوه ای کم رنگ را در 
برمی گیرد. پس کسانی هستند که می توانند بر 
سر این کلمه با شــما موافق نباشند و این یعنی 
حوزه اختالف و تفاوت و در نهایت سیاست ورزی 
برای دست یابی به درکی مشترک. کلمات، نشانه 
ها و نمادهایی قراردادی هستند که مردم یک خطه 
جغرافیایی بر ســر آن ها توافق کــرده اند. بر این 
مناط، زبان فارســی نیز از چنین شرایطی درگذر 
تاریخ برخوردار بوده اســت؛ همین شرایط سبب 
شده تا این زبان بیش از آن که زبان مفاهمه باشد، 

به زبان منازعه تبدیل شده است.
همواره پس از اشغال ایران از سوی مهاجمان بیگانه 
، مردم از عامل زبان، به عنوان نوعی سالح در برابر 
دشمن خارجی اســتفاده کرده اند و در راس این 
جریان ، ادبا قرار داشته اند که شکلی از زبان دو پهلو 
را پدید آورده اند تا بتوانند هم، آنچه می خواهند، 
بگویند و هم از عواقب آن مصون بمانند. استفاده از 
صنعت »ایهام« به سرعت به ادبیات سیاست ورزانه 
حتی در زندگی روزمره مردم جامعه هم تبدیل شد. 
افراد عادی جامعه هم از این فن استفاده کردند تا 
با زبانی مودبانه هم حرف خود را زده باشند و هم 
نزده باشند و همین امر هم بر پیچیدگی های زبانی 
فرهنگی ایرانیان افــزود و هم امکان مفاهمه را از 
آن ها دریغ کرد، زیرا چنبن پیچیدگی ای ، ایجاد 
ســو تفاهم حتی در یک گفت وگوی دوستانه را 
افزایــش داده و اصل گفت و گو را تهدید می کند 
چه رســد به آن که بخواهد گفت و گو بین افراد 
چالش باشد. اما در گفتار و گفت وگوهای عمیق تر 
به ویژه در حوزه های نظری و علمی به ویژه گفت 
و گوهای سیاسی نخستین پیش نیاز، داشتن ترم 
هایی اســت تا از امکان ایجاد سوبرداشت ممانعت 
به عمل بیاورد. با ورود مباحث مدرن فلســفی و 
سیاسی، کمبود چنین ترم هایی به شدت احساس 
می شــود و در این مسیر، فرهنگستان های علوم 
نقش موثری دارند تا از اغتشاش زبانی بکاهند. به 
عنوان مثال ، واژه هایی چون ملت، دولت، حکومت، 
آزادی، دموکراسی، جمهوری همه واژگانی هستند 
که می توانند مناقشــه برانگیز باشند. وقتی سید 
محمد خاتمی از مردمساالری سخن گفت ، متاثر 
از فشارهای مخالفان خود، ناچار شد آن را به مردم 
ســاالری دینی تغییر دهد، بــدون آن که تعریف 
دقیق و روشــنی از این عبارت داده شــود که در 
مجامع علمی، قابل ارزیابی باشد. یا وقتی عده ای 
از آزادی سخن می گویند ، عده ای دیگر از آن به 
عنوان بی بند و باری یاد می کنند. در چنبن فضایی 
چقدر امکان یک گفت وگوی ســاده مهیاســت؟ 
ناگفته پیداست، بدون داشتن یک تعریف محدود و 
دقیق از کلمات، هر کسی از ظن خود یار می شود 
و نتیجه چیری جز یک جنگ کالمی نخواهد بود.

از سویی دیگر ، دادن بارهای احساسی به کلمات 
و مصــادره کردن آن ها به منظور اهدافی خاص و 
گاه تبلیغاتی هم به این آشفته بازار دامن می زند. 
وقتی برخی واژه ها تبدیل به یک واژه مقدس می 
شوند، این واژه ها ، از حوزه رویدادهای اجتماعی و 
سیاسی ، خارج می شوند و دیگر ، قابل نقد علمی 
و کارشناسی نیستند . حال اگر این پدیده سیاسی 
و اجتماعی در جایی اتفاق بیفتد که با هاله تقدس 
شکل گرفته در ذهن حامیانش همخوانی نداشته 
باشد، باید به دنبال واژه ای جایگزین بود که طبعا 
ظرفیت الزم برای بیان آن را ندارد و افزایش دایره 
چنین واژگانی می تواند به یک فروپاشی زبانی در 

جامعه منتهی شود.
این وضع می تواند تداوم گفت وگو میان حکومت 
و مــردم را نیز به مخاطره بیندازد. مثال وقتی یک 
دولتمــرد از کاهش نرخ تورم صحبت می کند اما 
مردم در جامعه هر روز با گرانی روز افزون ســر در 
گریبانند، احساس فریب خوردگی دیوار اعتماد بین 
دولت و مردم را فرو می ریرد و در جایی دیگر این 
عدم همخوانی واژگان بین مردمی که نمی توانند 
زبان مشــترک خود را بیابند و کلمات قرار نیست 
صراحت و صداقت الزم را داشــته باشــد، خود به 
خود، زبانی دوگانه، ریاکار و ناکارآمد به وجود می 
آورد که قابل اعتماد و اتکا نیست. شما دیگر نمی 

توانید به واژگان مخاطب خود اعتماد کنید. 

دستورات رئیس قوه قضاییه درباره 
نحوه برخورد با عوامل اغتشاشات

حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای، طی 
تماس های جداگانه ای با دادســتان کل کشور 
و مراجع قضایی ، خطاب به آنها دســتور داد 
در راســتای حفظ امنیت و آرامش شهروندان 
و صیانت از زندگی عــادی و روزمره آن ها در 
سراسر کشور و مقابله با عناصر اصلی اغتشاشگر 
و آشــوب طلب حرفــه ای ، مخــالن آرامش 
شــهروندان و امنیت روانی مردم ، افرادی که 
به اموال عمومی و دولتی خســارت وارد کرده 
اند و در برابر پلیس تمرد میکنند، مرتبطین با 
سرویس های جاسوسی خارج از کشور برخورد 
بازدارنده طبق قانون صورت گیرد و در تکمیل 
و رســیدگی به پرونده هــای قضایی انها هم 

تسریع شود. 
رئیس قوه قضاییه کلیه دادستان ها و مسئوالن 
قضایی ذیربط در نقاط مختلف کشور را مکلف 
و موظف کرد، در این راســتا بدون هیچ گونه 
اغمــاض و کوتاهــی و در چهارچوب موازین 

قانونی اقدام کنند.
رئیس دستگاه قضا همچنین در این تماس ها 
با اشاره به شگرد دشمنان و عناصر وابسته به 
گروهک های معانــد در برانگیختن هیجانات 
مــردم به ویژه نوجوانــان و جوانان و تحریک 
احساســات آنها با ترویج شــایعات و اکاذیب ، 
به مســئوالن قضایی ذیربط در سراسر کشور 
دســتور داد، در مورد برخورد قانونی با منابع 
ترویــج دروغ و شــایعه هم اهتمــام صورت 
گیردرییس عدلیه تاکید کرد: نباید اجازه دهیم 
دشمن با سواستفاده از موقعیت به وجود آمده 
بخشی از جامعه را که بر اساس شنیدن برخی 
از اخبار غیر دقیق، دارای سوال و مطالبه می 

باشند را مساله دار و دارای شبهه کند.
.……………………………………

تحوالت اجتماعی را درک کنیم
عــزت اهلل ضرغامــی وزیــر میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی در توئیتی در 
واکنش بــه حوادث اخیر نوشــت: بزرگترین 
منکر، بدبین کردن مردم نســبت به اســاس 
دین است. نظام بن بست ندارد. برخالف تصور 
برخی دوستان و دشمنان، تجدیدنظر در برخی 
قوانیــن و روش های ناکارآمــد اجتماعی، به 
سقوط دومینووار نظام منجر نمی شود. تحوالت 
اجتماعی را درک کنیم و برای آن برنامه داشته 

باشیم.
ضرغامی در این باره نوشت: بزرگترین منکر، 
بدبین کردن مردم نسبت به اساس دین است. 

نظام بن بست ندارد.
.……………………………………

دستگیری تعدادی از فعاالن سیاسی 
روزنامه نگاران و دانشجویان 

اسامی برخی فعاالن سیاسی و روزنامه نگاران 
که در پی اعتراضات اخیر بازداشت شده اند 

رسانه ای شده است.
بر اساس گزارش های مختلف اسامی برخی 
فعاالن سیاســی و روزنامه نگاران که در پی 
اخیــر طی روزهای پنجشــنبه  اعتراضات 
و جمعه بازداشــت شــده اند رسانه ای شده 
اســت. حمیدرضا جالئی پور، فعال سیاسی 
در کانال تلگرامی خود از بازداشــت پسرش 
خبر داده و نوشــته: روز پنجشــنبه ساعت 
۱۲:۳۰ محمدرضــا جالئی پور در حالی که 
از درب منــزل برای خرید بیــرون می رود 
اطالعاتی دستگیر می شود.  ماموران  توسط 
او ســاعت ۳:۳۰ از اوین زنگ زد و گفت در 

زندان اوین هستم.
نیلوفر  وکیــل  کامفیــروزی،  محمدعلــی 
حامــدی، نیز روز پنجشــنبه از بازداشــت 
ایــن روزنامه نــگار در منزلش خبــر داد و 
نوشــت خبرهای مربوط به دستگیری این 
روزنامه نگار از طریق او و همســرش اعالم 
خواهد شــد. پیــش از این یلــدا معیری، 

عکاس، نیز بازداشت شده بود.
بــر اســاس اخبــار منتشرشــده علیرضا 
خوشــبخت روزنامه نگار و فعال سیاســی؛ 
زهرا توحیدی فعال سیاســی و همســر او 
و همچنیــن هدی توحیدی نیز بازداشــت 
شــده اند. روح اهلل نخعی نیز یکــی دیگر از 
روزنامه نگارانی اســت که بر اســاس خبرها 
بازداشــت شده اســت. عالوه بر این برخی 
شنیده ها از بازداشت تعدادی از دانشجویان 
طی دو روز گذشــته حکایت دارد. آخرین 
خبرها نشــان می دهد که حدود ۳۰ فعال 

دانشجویی تا کنون دستگیر شده اند.

 راهپیمایی با شکوه مردم ایران پس از نماز جمعه 
در سراسر کشــور برگزار شد و راهپیمایان در 
طول مسیر راهپیمایی با سردادن شعارهایی، نا 

امن کنندگان فضای جامعه را محکوم کردند.
در تهــران، خیابان انقــالب محل خروش 
یکصدای مــردم تهران از اقشــار مختلف و با 
انگیزه های مختلف علیه ناامنی و آشــوب های 

اخیر بود.
چند روزی اســت یا بهتر است بگوییم چند 
شبی است که عوامل آشوب طلب و اغتشاش گر 
به بهانه فوت مرحومه مهســا امینی با حضور 
پراکنده در چند نقطه از تهران و دیگر شهرهای 
کشور دســت به تخریب اموال عمومی، ایجاد 
ناامنی و اخالل در نظم عمومی جامعه زده اند؛ 
اقداماتی که از ســویی منجر به شهادت چند 
تن از مدافعان امنیت کشــور و از سوی دیگر 
هتک حرمت به مقدسات بویژه اهانت به ساحت 
مقدس قرآن کریــم و همچنین حجاب بانوان 

میهن اسالمی شده است.
بنابر فراخوان شــورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی دیروز )جمعه ۱ مهرماه ۱۴۰۱( قرار بود 
پس از نماز جمعه در شــهرهای سراسر کشور، 
راهپیمایی مردمی در محکومیت اقدامات اخیر 
عناصر آشــوب طلب و ناامــن کنندگان فضای 
جامعه برگزار شــود؛ آنچه در ادامه می خوانید 
روایتی است از متن و حاشیه راهپیمایی امروز 

مردم تهران.
- ساعت کم کم دارد به ۱۲ نزدیک می شود 
و مــن در خیابان های اطراف دانشــگاه تهران 
مشــغول قدم زدن هســتم؛ انبوه خودروهای 
پارک شده در خیابان های اطراف دانشگاه تهران 
حکایــت از حضور متفــاوت تهرانی ها در نماز 

جمعه نسبت به هفته های قبل دارد.

- پــس از اقامه نماز جمعــه، نمازگزاران از 
درب های خیابان قدس و انقالب )سردر اصلی 
دانشــگاه تهران( به سمت میدان انقالب با سر 
دادن شعارهای مختلف حرکت می کنند؛ عالوه 
بــر نمازگزاران مردم از نقاط دیگر تهران نیز به 

سیل جمعیت می پیوندند.
- پرچــم مقدس جمهوری اســالمی ایران 
را می بینم کــه پر تعداد در دســت جمعیت 
اســت؛ آتش زدن پرچم مقدس ایران از سوی 
آشــوب طلبان در روزهــای گذشــته موجب 
جریحه دار شدن احساســات میلیون ها ایرانی 

شده بود.
حاشــیه های راهپیمایی مــردم تهران در 
محکومیت اغتشاشــات اخیر/ خروش یکصدا 

علیه ناامنی و آشوب
- جمعیت زیادی را می بینم که از ســمت 
چهــارراه ولیعصر )عج( و حتــی خیابان های 
جنوبی خیابان انقالب مانند ابوریحان، دانشگاه و 
فخر رازی به سمت خیابان انقالب و مسیر اصلی 
راهپیمایی می آیند تا با ســیل مردم به سمت 

میدان انقالب همراه شوند.
- در دســت جمعیت بیشتر پالکاردهایی با 
موضوع حمایت از فراجا دیده می شــود که این 
روزها خط مقدم مقابله با اغتشاش و آشوب در 

سطح شهرهای کشور است.
- یک خــودروی مجهز به باند و سیســتم 
صوتی نیز در میانه جمعیت است و گوینده ای 
با سردادن شــعارهایی از جمله »ملت ما بیدار 
است از فتنه گر بیزار است«، »مرگ بر منافق«، 
»وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد«، »مرگ 
بر ضد والیت فقیه«، »مرگ بر آمریکا«، »مرگ 
بر اســرائیل«، »مرگ بر انگلیــس«، »مزدور 
آمریکایــی به جنگ دین آمده« و … جمعیت 

را ترغیب به تکرار این شعارها می کند؛ با اینحال 
پس از آنکه خودروی مذکور وارد خیابان انقالب 
شد، صدایش در صدای مردمی که خودجوش 
شــعارهایی علیه اغتشاشگران سر میدادند گم 

شد.
- اینجــا دیگر خود مــردم بودند که در هر 
قسمت از جمعیت یک نفر به صورت خودجوش 
شعاری می گفت و جمعیت اطرافش آن را تکرار 

می کردند.
- در میانــه جمعیــت مــردی را دیدم که 
پالکاردی دست نویس در دست گرفته بود که 

روی آن از مطالباتش نوشته بود:
- سلبریتی ها هم این روزها مانند سابقه شان 
در گذشــته آتش بیار معرکه شده اند و همین 
موضــوع نیز باعث شــد تــا امروز مــردم در 
شعارهایشــان بــه آنها نیز گوشــزد کنند که 
حواسشان به آنها هست و در شرایط حساس، 
مواضع آنها و بنزین ریختن شان روی آتش فتنه 

و آشوب را به خوبی می بینند.
- در میان جمعیت خانم هایی با پوشش های 
مختلف در کنار هم قــرار دارند و یکصدا علیه 

ناامنی و آشوب فریاد می زنند.
- در راه بازگشــت وارد پیــاده روی جنوبی 
خیابان انقالب شــدم تا سریعتر و کمی هم از 
تیغ تیز آفتاب در امان باشم؛ گوش هایم را تیز 
می کنــم ببینم صحبت عمده مردم چیســت 
و چه مکالماتی میان آنها رد و بدل می شــود! 
یکی از پرتکرارترین کلیدواژه ها اعجاب از حضور 
گســترده مردم در راهپیمایی امروز و جمعیت 
زیاد است؛ اعجاب آنها هم طبیعی است چراکه 
پیش خود جمعیت ده ها هزار نفری راهپیمایی 
امروز را با جمعیت چند صد نفره آشوب طلبان و 
اغتشاشگران مقایسه می کنند که چگونه جمعی 

محدود به خود اجــازه عرض اندام و به چالش 
کشیدن نظم عمومی را می دهد.

- کمی که جلوتر آمدم با شــنیدن جمله » 
... کار و کاسبی برامون نذاشتن« ترغیب شدم 
برگردم و گوینده این جمله را پیدا کنم! برگشتم 
دیدم جوانی نهایتا ۳۰ ســاله است که در حال 
صحبت کــردن با مردی میان ســال در پیاده 
رو بود. ظاهرش به جوانــان امروزی می خورد، 
تیشرت خاکستری و شلوار جین به تن داشت. 
جلو رفتم و پس از ســالم کردن و آنکه خودم 
را معرفــی کردم، پرســیدم برای شــرکت در 
راهپیمایی آمدید؟ گفت بله. از شغلش پرسیدم 
که گفت یکی از کسبه مرکز تجارت ایرانیان در 
میدان ولیعصر )عج( تهران است یعنی یکی از 

نقاط اصلی اغتشاشات در روزهای اخیر.
حاشــیه های راهپیمایی مــردم تهران در 
محکومیت اغتشاشــات اخیر/ خروش یکصدا 

علیه ناامنی و آشو
- از ضربه ای کــه ناآرامی های این روزها به 
کسب و کارش زده و اینکه مجبور است مغازه را 
زودتر موعد تعطیل کند تا در خالل ناآرامی های 
آسیبی به اموال و کســب و کارش وارد نشود 
شکایت داشــت و آن را عامل اصلی حضورش 
در این راهپیمایی عنوان می کرد؛ از اینکه ســر 
ماه باید مبلغ زیادی را بعنوان اجاره بهای مغازه 
بپــردازد و همچنین باید حســاب های خود با 
طرف های کاری و شرکا را تسویه کند می گفت.

- در مسیر بازگشت هستم و خیابان انقالب را 
به سمت شرق می آیم اما کماکان جمعیت قابل 
توجهی را می بینم که به سمت میدان انقالب 
در حرکت هســتند؛ به فتنه های گذشته فکر 
می کنــم، از ۷۸ تا ۸۸ تا ۹۸ که همواره آنکس 
که بســاط این فتنه ها را جمع کرده بر خالف 
کشورهای غربی، نه نیروی امنیتی و گارد ویژه 
بوده و نه اعمال خشونت، بلکه این همواره مردم 
هستند که به میدان می آیند و بساط ناامنی را 

جمع می کنند.
بر اســاس این گزارش راهپیمایان در پایان 
با صدور قطعنامه برای حوادث اخیر و اقدامات 
عناصر آشــوب طلب و اغتشاشــگران مجکوم 
کردند.  در بخشی از این قطعنامه آماده است :

امروز بیش از هر زمان دیگری درخت تومند 
و ریشه دار انقالب اسالمی و ملت بزرگ و فهیم 
ایران اسالمی در اوج عزت و اقتدار قرار داشته و 
توانسته با توکل به ذات الیزال الهی و استمداد 
از عنایات خاّصۀ حضرت ولی عصر مهدی موعود 
»عجل اهلل تعالی فرجه الشریف « و با تکیه  بر 
مبانی اســالم ناب محمدی » صلی اهلل علیه و 
آله و سلم « برگرفته از رهنمودهای رهبر فقید 
و بت شکن حضرت امام خمینی »رحمت اهلل 
علیه« و اطاعت از منویات حکیمانه قائد عظیم 
الشان حضرت امام خامنه ای »مدظله العالی«   
یکی پس از دیگری قله های رفیع عزت و افتخار 
را فتح نموده و توطئه های شوم سران سلطه و 

استکبار جهانی را خنثی سازد.

راهپیمایی با شکوه مردم ایران برگزار شد

آرمان امروز ایران، احترام و همدلی ملی
»آرمان امروز« بررسی کرد

تبسم نمازی
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یادداشتگشتیدرخبرها

آرمان امروز|پورحسین: قدرت پهپادی 
نیروهای مســلح ایران طی ســال های اخیر 
رشد چشمگیر و ویژه ای داشته است. در این 
ارتباط، برخی قدرت پهپادی ایران را دستمایه 
ایجاد تهدید در منطقه ژئوپلیتیک غرب آسیا 
دانســته و برخی دیگر قدرت پهپادی ایران را 
دستمایه فرصتی برای ایجاد صلح در منطقه 
تفسیر کرده اند. در راستای بررسی این مساله 
آرمان امروز با علی قمی کارشــناس مسائل 
امنیتی،دفاعی و راهبردی گفت و گویی کرده 

که در ادامه می خوانید.

چــرا تولید پهپــاد ایرانی پیشــرفت 
چشمگیری یافته است؟

یکی از دالیل رشــد و پیشرفت ساخت و 
تولید پهپاد ایرانی،گسترش قدرت با محوریت 
راهبرد توسعه پهپادی در شرایط جدید امنیتی 
در نظم منطقــه ای و جهانی اســت. منطق 
رئالیســم و واقع گرایی حاکم بر ساختار نظام 
بین الملل نیز ایجــاب و اقتضا می نماید که 
کشور ها در شرایط آنارشیک یا همان )فقدان 
قــوه فائقه مرکزی( قدرت خود را گســترش 
دهند. البتــه افزایش قدرت نظامی جمهوری 
اســالمی ایران بــا تمرکز بر راهبرد توســعه 
موشکی آغاز شد، اما در شرایط حاضر تمرکز 
و اصرار بر ســاخت و تولید پهپاد ها در ادامه 
همان راهبرد توســعه موشکی است. در واقع 
قرار گرفتن جمهوری اسالمی ایران در حصار 
دشمنان منطقه ای از یک سو و سیاست های 
تهاجمی و البته اعالمی کشور های متخاصم 
نظیــر ایاالت متحده آمریــکا و متحدانش از 
سوی دیگر، سبب شــد که سیاست گذاران 

دفاعی- امنیتی جمهوری اســالمی ایران به 
منظور اجرایی سازی راهبردهای پیشدستانه 
و پیشــگیرانه توان دفاعی خود را به واسطه 
ساخت موشــک و توسعه پهپادی ارتقا دهند 
و امنیت و بقای خود را در ســاختار آنارشیک 

نظام بین الملل تضمین کنند.

برای  چگونه  پیشــگیرانه  *راهبردهای 
توسعه ساخت و توان امنیتی پهپادها و پرنده 

های بدون سرنشین قابل ارزیابی است؟
راهبرد های پیشدستانه و پیشگیرانه بخشی 
از  اقدامات امنیتی هستند. به باور من، راهبرد 
های پیشدســتانه دارای ریشه های تاریخی 
بسیار طوالنی می باشد، اما این راهبرد بعد از 
جنگ سرد استفاده فراوانی داشته است، چرا 
که اساسا  تهدیدهای امنیتی نیز بعد از جنگ 
ســرد ماهیت متفاوت و  متعددی پیدا کرده 
است. اقدامات پیشدستانه ریشه در اعتبارزدایی 
راهبرد باز دارندگی دارد. راهبرد پیشگیرانه به 
واسطه توان پهپادی بدان جهت قابل توجیه 
اســت که توان پهپادی جمهوری اســالمی 
موجب موازنه قدرت و بازدارندگی می شود. در 
واقع در شرایط بر قراری موازنه قدرت، دشمن 
جرات به کارگیری و اجرایی ســازی تهدید را 
ندارد، چون آگاه است که طرف مقابل قابلیت 
وارد کردن ضربه دوم را داراســت. در شرایط 
حاضر توان پهپادی جمهوری اســالمی ایران 
موجب افزایش ضریب امنیتی و ایجاد موازنه 
قدرت و در نتیجه بازدارندگی از رهگذر راهبرد 

پیشگیرانه شده است.
*چه کارکردهایــی برای توان پهپاد های 

ساخت ایران متصور هستید؟

بــا ورود ایران بــه فاز تولیــد پهپادها و 
هواپیماهای بدون سرنشین آنهم بعد از تولید 
موشــک های نقطه زن، بسیاری از دشمنان 
منطقــه ای و فرا منطقه ای ایران بر این باور 
بوده اند که پیشرفت، توسعه وتوان پهپادی 
ایــران نوعی تهدید برای منطقه اســت. در 
صورتیکه ایران به واســطه آنکه آغازگر هیچ 
جنگی نخواهد بود، تولید و ساخت پهپادهای 
خود را بیشــتر به جهت توان دفاعی و ارتقا 
بنیه پدافندی در قبال تهدیدات دشــمنان 
تدارک دیده اســت. بنابراین ادعای دشمنان 
منطقه ای و فرامنطقه ای، مبنی بر ماموریت 
های مخــرب پهپاد های ایرانــی، محلی از 
اعراب ندارد. البته و محققا در صورت اجرایی 
ســازی تهدیدات امنیتی دشــمنان منطقه 
ای و فرا منطقــه ای از توان این پهپاد های 
استفاده خواهد شد. با استناد به مجموعه ای 
از شــواهد و قراین به جرات می توانم بگویم 
که توسعه و پیشرفت توان پهپادی بر خالف 
ادعای دشــمنان، قبل از آنکه تهدیدی برای 

منطقه باشــد، بیشــتر برای ایجاد صلح در 
منطقه و خدمت به بر قراری ثبات در منطقه، 

تدارک و ساماندهی شده است.
 با توجه بــه چنین ماموریت هایی، پهپاد 

های ایرانی دارای چه ویژگی هایی است؟
مهمتریــن ویژگــی و مزیتی کــه پهپادهای 
ایرانی دارند، این اســت که اساسا هیچگونه پدافند 
تاثیرگــذاری در برابر آن ها وجود نــدارد. تاکنون 
تجهزاتی اختراع نشــده اندکــه بتوانند به صورت 
صددرصد توان پهپادی جمهوری اسالمی ایران را 
دفع و خنثی کنند. دومین ویژگی پهپاد های ایرانی 
آن است که به ســبب توانمندی موجب تقویت و 
تثبیت مولفه عمق راهبردی ایران شــده است. در 
شــرایط حاضر توان پهپاد ایرانی بیشترین حجم 
تهدیــد را علیه اقدامــات تقابلی غرب و همچنین 
مجموعــه های عبری و عربی کرده اســت. در این 
ارتباط باید خاطر نشان کنم که دو مورد از عملیات 
های پهپادی ایران علیه تروریست ها در منطقه غرب 
آسیا تنها بخش کوچکی از توان پهپادی کشورمان 
بوده است که موجب استقرار صلح و ثبات در منطقه 
شده اســت. البته پرندگان بدون سرنشین ایرانی 
همواره به عنوان چشمان بیدار و تیزبین منطقه را 
رصد و پایش کرده و در صورت وجود کوچک ترین 
تهدیدی آن را به مواضــع دفاعی اطالع می دهند. 
سومین ویژگی پهپاد های ایرانی توان نقطه زنی و 
انتحاری آنها همانند توان نقطه زنی موشــک های 
بالیستیکی است.در واقع می توانم به جرات بگویم 
که جایــگاه و قدرت منطقه ای ایران در منطقه پر 
آشــوب غرب آســیا در گرو همین توان پهپادی 
اســت که سایر کشورهای منطقه فاقد آن هستند. 
و چهارمین ویژگی پهپاد های ایران هزینه پایین آن 

در ساخت است.

اخبارکوتاه

از توافق با ایران حمایت می کنم دیپلماسی با ایران بهترین راه است سازمان ملل جای نصیحت نبود

 از نیوریورک چه 

می خواستیم
خارجی  سیاست  تیم 
دولــت و آقای رئیس 
جمهور بایــد توضیح 
اهدافی  چــه  دهند،  
تدوین  این سفر  برای 
کرده بودند و به دنبال 
چــه نتایجــی بودند. 
اگر ایــن کار را انجام 

می دادند، خیلی خوب بــود. یعنی در انتهای 
سفر کسانی که ناظر یا آگاه به مسائل سیاست 
خارجی کشور هستند، می توانند ارزیابی بهتری 
داشته باشند که هدف این سفر چه بوده و چه 

دستاوردهایی داشته است.
رســانه ها باید این سوال را از رئیس جمهور و 
تیم سیاســت خارجی اش بپرسند ولی اصوال 
چنین سفرهایی برای استفاده از یک تریبون 
بین المللی به شــمار می رود. یعنی این سفر 
جایی بود که هم می شــد ایده های دوجانبه و 
چندجانبه را دنبال کرد و در عین حال فضایی 
بود که می شد با افراد مختلف مالقات کرد، پیام 
رساند و پیام گرفت. در حقیقت اهداف سیاست 
خارجی را تامین یا برنامه های سیاست خارجی 
را جلو برد. معموال هم روسای جمهوری ایران 

در گذشته از این فضا استفاده کردند.
ولی این سفر راحتی برای رئیس جمهور نبود 
و به عقیده من سخت بود. به دالیل مختلفی 
از جهت خود شــخص رئیس جمهــور و هم 
از جهت مســائل و مشکالتی که ما در داخل 
کشور و سیاست خارجی خودمان و مشخصا 
برجام داریم. برجام روند بسیار خوبی و امیدوار 
کننده ای داشت ولی این وضعیت آخر، مسئله 
را کمی پیچیده کرده است. مواضع سه کشور 
اروپایــی، مواضع اتحادیــه اروپا، موضع گیری 
» جوزپ بــوررل« که اظهــار ناامیدی کرده 

جنبه های منفی برای این سفر است.
بحث امروز شاید اصال امتیاز دادن ایران نیست. 
بلکه بحث بر سر این است که چگونه می شود 
از بن بستی که آقای بوررل از آن صحبت کرده 
راه را در این ســفر باز کــرد و خون تازه ای به 
برجام بخشید. برجام به تنهایی در اختیار دولت 
نیســت بلکه این موضوعی حاکمیتی است و 
اگر حاکمیت و شــورای عالی امنیت ملی این 
موضوع را بررسی کرده باشند دقیقا مشخص 
خواهد شد که چه چیزی در این سفر باید گفته 

شود تا فضا را مقداری تغییر دهد.
در حــال حاضــر مخالفان برجــام، عالقمند 
نیســتند که بار دیگر برجام به سرانجام برسد 
و به دنبال این هستند که مشکالت سیاست 
خارجی ایران در سیاست خارجی پابرجا باشد 
و با آنها دست و پنجه نرم کنند. طبیعتا آن ها 
در حال فعالیت هستند و یک جو مایوسانه ای 
را به وجود آورده اند. حال ما باید ببینیم چگونه 
این جو را از بین ببریم. البته از این ســفر باید 
در حد معقول انتظار داشت و خیلی نباید ایجاد 

انتظار کرد.
هر پدیده، هر ســفر و هر اقدامی در سیاست 
خارجــی یک وزنی دارد. به میزان مشــخص 
می توان از آن انتظار داشــت که یک حرکت و 
شتاب به سیاست خارجی بدهد. ولی در همان 
حد معقول هم باید با برنامه باشــد، یعنی اگر 
بخواهد برنامه ســفر با کلیات باشد، مطمئنم 
که هیچ نتیجه ای که ایجاد نشود، حتی ممکن 
است نتیجه منفی هم داشته باشد. یعنی اگر ما 
نخواهیم با ایده های مشخص و ملموس این بن 
بست را از بین ببریم، اگر سفر نرویم بهتر است. 
البته این را قبول دارم که تمام برنامه سیاست 
خارجی ما برجام نیست، ولی اکنون برجام وزن 
بسیار زیادی در سیاست خارجی ما پیدا کرده 
اســت. حال بخواهیم یا نخواهیم این واقعیت 

اتفاق افتاده است.

تحرکات جدید ایران هراسی
وزارت خزانه داری آمریکا روز پنج شــنبه آنچه 
که »پلیس امنیت ملی و برخی مقامات امنیتی 
تهران« خواند را در لیست تحریم های خود قرار 

داد. 
این وزارتخانه اسماعیل خطیب، ساالر آبنوش، 
قاســم رضایی، منوچهر امان اللهی و کیومرث 
حیدری را هدف تحریم های خــود قرار داده 
اســت. وزارت خزانه داری آمریکا پیشتر و روز 
جمعه ۱۸ شهریورماه با صدور بیانیه ای اعالم 
کرد که سید اسماعیل خطیب، وزیر اطالعات 
ایران را در لیســت تحریم های خود قرار داده 
اســت. در همین رابطــه همچنین مدیرکل 
آژانس بین المللــی انرژی اتمی با تکرار برخی 
ادعاها گفت که این نهاد خواســتار بازرســی 
کامل از تاسیسات هسته ای ایران است. »رافائل 
گروســی« مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمــی با تکرار برخی ادعاها گفت که این نهاد 
خواستار بازرسی کامل از تاسیسات هسته ای 
ایران است. وی با بیان این که بازرسان آژانس 
دسترسی محدودی به تاسیسات هسته ای ایران 
دارند، گفت که برای تعامل مجدد با ایران آماده 
هستیم. گروسی افزود که تالش برای دستیابی 
به سالح هسته ای در خاورمیانه، صلح و امنیت 

بین المللی را به مخاطره خواهد انداخت.

مسائل ایران و آژانس 
را نمی توان رها کرد

مســائل باقی مانده میــان ایــران و آژانس را 
نمی توان رها کرد، گفت که آژانس آماده تعامل 

دوباره با ایران است.
رافائل گروســی، مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در جمع خبرنگاران در مقر سازمان 
ملل در نیویورک گفت: مسائل باقی مانده میان 

ایران و آژانس را نمی توان رها کرد.
مدیــرکل آژانس گفــت: آژانس دسترســی 
محدودی به تاسیســات اتمی ایــران دارد. ما 
آماده همکاری و تعامل دوباره با ایران هستیم.

 اظهارات گروسی در حالی مطرح می شود که 
محمد اسالمی، رییس ســازمان انرژی اتمی 
ایــران در این باره گفته بود: آژانس اعالم کرد 
که ۲ پرونده از مکان های ادعایی را می بندد و 
در مورد ۲ مکان بعدی، ایران باید روشــنگری 
بیشتری انجام دهد اما بعداً از آن دو مکان، یک 
پرونده  را بستند که البته مجدداً پرونده همان 

مکان را باز کردند!
اســالمی افزود: برای مثال یکی از این اماکن 
یک معدن متروکه است که بیش از ۳۰ سال 

استفاده نشده است.
معاون رییــس جمهور گفــت: در جمهوری 
اسالمی ایران یک مورد فعالیت هسته ای وجود 
ندارد که به آژانس اعالم نشده باشد یا آژانس 
از آن بی اطالع باشــد و تمام فعالیت ها تحت 

نظارت آژانس است.
او بیان کرد: امروز در حدود ۲ درصد از ظرفیت 
هسته ای دنیا مربوط به ایران است، اما حدود 

۲۵ درصد از بازرسی ها از ایران انجام می شود!

 نامه سناتورهای 

آمریکایی به گروسی 
نامه چند سناتور آمریکایی به گروسی در رابطه 

با موضوع هسته ای ایران
چند سناتور آمریکایی در نامه ای به مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی خواستار تداوم 
فعالیت های پادمانی این آژانس در ایران شدند.

این سناتورهای آمریکایی در نامه خود به رافائل 
گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
آورده انــد: ما این نامه را برای ابراز نگرانی خود 
در رابطه با درخواســت ایــران مبنی بر پایان 
یافتن تحقیقات آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در زمینه فعالیت های هســته ای حل نشــده 
می نویسیم و شــما را قویا ترغیب  می کنیم تا 
این پرونده را تا زمان دریافت پاسخ هایی روشن 
از ســوی ایران در رابطه با ســایت ها، مواد و 

فعالیت های تحت سوال باز نگه دارید.
در ادامه نامه با بیان این که کشورهای  ۱ + ۵ 
)آمریکا، چین، روسیه، انگلیس، فرانسه و آلمان( 
در شرف تکرار اشــتباهات گذشته با امضای 
توافق هسته ای دیگر با ایران هستند، ادعا شده 
که تاریخچه عدم همکاری ایران با آژانس اتمی، 
ناتوانی این کشور در پایبندی به برنامه جامع 
اقدام مشــترک و رفتار پرخاشگرانه ایران طی 
مذاکرات بر ســر توافق اخیر، ایاالت متحده و 
متحدان اروپایی را از حصول امتیازهای مهم در 

طی مذاکرات بازداشته است. 
سناتورهای آمریکایی در ادامه نامه با اشاره به 
اینکه ایران درخواست هایی برای پایان یافتن 
تحقیقات آژانس در ایران مطرح کرده اســت، 
عنوان کردند: این نگرانی ها برجسته هستند. 
پیشــنهاد پایان یافتن تحقیقات بدون یافتن 
ماهیت و میزان فعالیت های هســته ای ایران 
باعث تضعیف حقانیت آژانس اتمی و جسورتر 
کردن ایران برای توســعه برنامه هســته ایش 

می شود.
در انتهــای نامــه آمــده اســت: ما از شــما 
می خواهیم که در تعهدات تان راســخ باشید، 
از ایران پاســخ های صادقانه در رابطه با برنامه 
هسته ای اش دریافت کنید و این کشور را برای 
اقداماتش ذیل تعهدات هســته ای بین المللی 

پاسخگو کنید.

 احضار کاردار سوئد 

در تهران به وزارت خارجه
در پــی تعرض تعــدادی از عناصــر معاند به 
ســفارت جمهوری ایران در استکهلم، کاردار 
سوئد در تهران در غیاب سفیر این کشور، امروز 
توسط مدیرکل تشریفات وزارت امور خارجه، 

به این وزارتخانه احضار شد.
در این مالقات مراتب اعتراض شدید جمهوری 
اســالمی ایران به دولت ســوئد در قبال این 
تهاجم وحشیانه و قصور پلیس این کشور در 
اتخــاذ اقدامات تأمینی بموقــع و کامل، وفق 

کنوانسیون وین، به کاردار سوئد ابالغ شد.
کاردار سوئد ضمن اظهار تاسف اظهار داشت 
مراتب را به دولت این کشــور منتقل خواهد 
کرد. همچنین در پی تعرض مشابه به سفارت 
کشورمان در بروکسل توسط تعدادی از عناصر 
معاند، مراتب اعتراض شــدید کشــورمان به 
وزارت خارجه بلژیک توسط وزارت امور خارجه 
کشورمان در تهران و نیز سفارت کشورمان در 
بروکسل انجام شــد و بر مسؤلیت دولت این 
کشــور در حفاظت از اماکن دیپلماتیک وفق 

کنوانسیون وین تاکید گردید.

ســاالنه   ۲۰۲۲ اجــالس  آرمان امــروز/ 
ســازمان ملل در حالی برگزار شــد که بحث 
پرونده هســته ای ایران موضوعی داغ به شمار 
می رفت و سران کشــورهای درگیر با برجام 
و همچنین دبیرکل سازمان ملل و مسئولین 
آژانــس بین المللــی هســته ای هــر کدام 

اظهارنظرهایی را مطرح کردند. 
آنتونیــو گوترش، ،  دبیرکل ســازمان ملل 
متحد توافق هسته ای را حداقل در این مقطع 
زمانی امری دشوار دانست.   رسیدن به توافق 
هسته ای با ایران همچنان دور از دسترس به 

نظر می  رسد.
مذاکــرات برجام پس از ارائه پاســخ های 
ایران و آمریکا به متن پیشــنهادی اتحادیه 
اروپا و نیز بررسی پیشنهادهای یکدیگر برای 
احیای توافق هسته ای و لغو تحریم های غیر 
قانونی آمریکا، به بن بست رسیده است؛ ایران 
تاکیــد دارد که حاضر به گذشــتن از منافع 
ملی خود در مذاکرات نیســت و آمریکا هم 

می گوید »امتیاز بیشتری« نخواهد داد.
در خالل مجمع ساالنه ســازمان ملل در 
نیویورک ابراهیم رئیسی و امانوئل مکرون یکی 

از مهمترین رایزنی ها را برگزار کردند. 
رئیس جمهــور ایران در دیــدار با رییس 
جمهور فرانســه مفتوح مانــدن پرونده های 
ایران در آژانس را مانع جدی دســتیابی به 
توافق برشــمرد و گفت: رویکــرد آژانس به 
مسائل باید فنی و به دور از فشارها و القائات 

دیگران باشد.
ابراهیم  رئیسی همچنین در این دیدار با 
تأکید بر اینکه ایران آماده دســتیابی به یک 
توافق عادالنه و پایدار است، الزمه حصول این 
توافق را تضمین های اطمینان بخش و بسته 
شدن پرونده های پادمانی ایران خواند و گفت: 
سطح همکاری ها و روابط ایران و فرانسه قابل 
ارتقاء اســت ضمن اینکه اروپا باید در عمل 
نشان دهد که سیاست هایش مستقل است و 

تابع خواست و سیاست آمریکا نیست.
مکــرون البتــه توافق برای ازســرگیری 
مذاکرات هســته ای با ایران هنوز امکان پذیر 
می دانــد. البتهــه او در حالی بــرای توافق 
ابراز امیدواری کرده اســت کــه در اقدامی 
جانبدارانــه به نفع  آمریکا شــرط این اتفاق 
مهم را این دانســته است که، ایاالت متحده 
و ســایر طرف های دخیل بــا پرونده باید به 
تهران این موضوع را اعالم کنند که پیشنهاد 
فعلی آخرین پیشــنهاد اســت تا مشخص 
شــود، رئیس جمهــوری فرانســه همنوا با 
آمریکا و غرب، عقب نشینی ایران را در ذهن 

می پروراند /
 چرا که ســخنان مکرون دربــاره امکان 
پذیری توافق با ایران در حالی مطرح شــده 
کــه پیــش از آن، رئیس جمهــور ایران در 
دیدار با همتای فرانســوی خود در حاشــیه 
مجمع عمومی ســازمان ملــل متحد گفته 
بود: الزمه حصول توافق پایدار، تضمین های 
اطمینان بخش و بســته شــدن پرونده های 

پادمانی ایران است. 
همچنین امیر عبداللهیــان در مالقات با 
آنیکن هویتفلد وزیر خارجه نروژ  اظهار کرد: 

در صورت وجود اراده الزم نزد آمریکا، توافق 
همچنان در دسترس است، یعنی آژانس بین 
المللی انرژی اتمی باید بر اســاس وظایف و 
مســئولیت فنی خود عمل کند و از رویکرد 
سیاســی و دوگانه در مورد برنامه صلح آمیز 

هسته  فاصله بگیرد.
این شرایط و گفتمان هایی که در این چند 
روز گذشــته در خصــوص توافق هســته ای 
صــورت گرفت، نشــانگر این بــود که غرب 
همچنان در تالش برای محدود کردن ایران 
اســت.  به همین دلیل می  توان گفت،  توافق 
هســته ای حداقل تا پایــان انتخابات کنگره 

آمریکا به تعویق افتاده است.

نیویورک دست آوردی برای ما نداشت
تحلیلگر مســایل بین الملل اظهار داشت:  
متاســفانه نیویورک  بــرای ایــران نه تنها 
دســت آوردی نداشــت، بلکــه با اشــتباه 
نمایندگانی که به ســازمان ملل رفته بودند، 
غرب فرصت پیدا کرد ایران ستیزی را جدی تر 

پیگیری کند.
عبدالرضــا فرجــی راد، در  گفت وگــو با 
به عنوان مثال مکرون  »آرمان  امروز« گفــت: 

اصرار به دیدار با ابراهیم رئیســی داشت تا از 
تصمیم و اراده ایران درباره برجام آگاهی پیدا 
کند و ببینید، ایرانی ها تا چه میزان مصمم به 
توافق هســتند که با تاکید دوباره رئیسی بر 
»تضمین  آمریکا« به این ذهنیت رســید که 

برجام به این زودی احیا نخواهد شد.
او افــزود:  این اهمال ایــران و بی توجهی 
به توافق در حالی بود که حتی گروســی به 
نمایندگی از آژانس بین المللی هســته ای به 
ایران چراغ سبز نشان داد تا شاید از این طریق 
فضا برای توافق مهیا شود. چرا که آژانس از 
جانب کشورهای اروپایی ماموریت داشت تا 
نظر ایران را برای عقب نشــینی از درخواست 
تضمیــن جلب کند که اصــرار نماینده های 
ایران، مساله را همچنان در حالت بالتکلیفی 
قــرار داد. به همین دلیل توافق هســته ای و 
بازگشــت ایران و آمریکا به برجام حداقل تا 

پایان انتخابات کنگره  آمریکا عقب افتاد.
وی در ادامه توضیح داد:  نمایندگان ایران 
در شرایطی که در نیویورک فرصت داشتند، 
در دیدارهای رودررو مشــکالت ایران را حل 
کنند،  فقط روی برجام و موضوع هســته ای 
تمرکز کردند که این رویکرد غلط نتیجه ای 
جز فرصت ســوزی نداشــت. توقع این بود، 
در خــالل نشســت های رســمی ای که در 
ســازمان ملل جاری بــود، رایزنی هایی برای 
گشایش اقتصادی در شرایط تحریم صورت 
بگیرد که هیچ تالشــی در این راستا صورت 
نگرفت. فرجی راد در پایان گفت:  تداوم چالش 
با عربســتان، مدیریت تعامل با کشــورهای 
منطقه، دیدارهــای اقتصــادی و تجاری با 
کشــورهایی که در تجارت جهانی حرف های 
زیادی برای گفتن دارند و .... مســائلی بودند 
که می شــد، در نیویورک پیگیری شوند که 
متاســفانه نمایندگان ایران نتوانستند درباره 
این موارد بســیار مهم حرکتی مثبت داشته 

باشند.

برجام همچنان در زمین آمریکا ماند 
رئیسی از نیویورک بازگشت

علی قمی در گفت و گو با »آرمان امروز«

کارکرد و ماموریت های پهپادهای ایرانی

نصرت اهلل تاجیک 

خبر

رییس مجلس نماینــدگان آمریکا در گفت وگویی اعــالم کرد که از 
رییس جمهور این کشور برای انجام دادن توافق با ایران حمایت می کند.

نانسی پلوسی، رییس مجلس نمایندگان آمریکا در گفت وگو با جوییش 
اینســایدر، درباره احتمال بررسی توافق با ایران در کنگره گفت: قبل 
از آن کارهــای زیادی باید انجام دهیــم. من از رییس جمهور]بایدن[ 
حمایت می کنم، از توافق هسته ای با ایران حمایت می کنم. طبق قانون 
بازبینی توافق هســته ای ایران، هر گونه توافق نهایی شده با ایران باید 
پیش از مرحله اجرایی شدن، برای بازبینی به کنگره ارائه شود. اظهارات 
پلوسی در پی این مطرح می شود که هنوز تالش های دیپلماتیک ایران 
و قدرت های جهانی برای حل وفصل مسائل باقی مانده در روند احیای 
توافق هسته ای به نتیجه ملموسی دست نیافته است. پلوسی و دیگر 
روســای مجلس نمایندگان آمریکا معموال از برگزاری رای گیری هایی 
که انتظار می رود حزبشان بازنده آن باشد، خودداری می کنند. با وجود 
مخالفت تمامی جمهوری خواهان آمریکا با یک توافق و برخی مخالفان 
دموکرات، ممکن است رای کافی برای پیش برد حرکتی برای ممانعت 

از انجام شدن توافق وجود داشته باشد.

در حالی که مقامات کشــورمان همواره تاکید داشته و دارند که سالح 
هســته ای در دکترین دفاعی ما قرار ندارد، هماهنگ کننده ارتباطات 
شــورای امنیت ملی آمریکا اظهار کرد که به ایران اجازه دسترسی به 

سالح هسته ای را نخواهد داد!
جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات شــورای امنیت ملی آمریکا روز 
پنج شنبه در گفت وگویی با خبرنگار فاکس نیوز با تاکید بر اینکه دولت 
بایدن هرگز به ایران اجازه دستیابی به سالح هسته ای نمی دهد، عنوان 
کرد به باور رئیس جمهوری ایاالت متحده حل مشکالت خاورمیانه با 
هسته ای شدن ایران آسان تر نمی شود و »دیپلماسی« هنوز بهترین راه 

جلوگیری از آن است.
وی در ارتباط با مذاکرات احیای برجام گفت بعید اســت در آینده ای 
نزدیک این اتفاق رخ بدهد. کربی در بخش دیگری از صحبت های خود 
عنوان کرد: همانطور که جو بایدن پیشتر گفته تمام گزینه ها روی میز 
هستند. اظهارات این مقام آمریکایی همچنین اظهار کرد: آمریکا آماده 
اســت تا به برجام بازگردد، اما تنهــا در صورتی که ایران به تعهداتش 

پایبند باشد. به ایران اجازه نخواهیم داد به سالح هسته ای دست یابد.

حسن بهشتی پور درباره نطق سیدابراهیم رئیسی در سازمان ملل 
متحد گفت: بیشتر ســخنرانی او پند و اندرز برای مخاطبان در 
مجمع عمومی سازمان ملل داشت. این صحبت ها برای مخاطب 
داخلی ما خیلی خوب و تحســین برانگیز است اما در روابط بین 
الملــل جایی برای پند و اندرز و نصحیت کردن به دیگران وجود 
ندارد. وی افزود: قدرت کشــورها در دنیای امروز بر مبنای توان 
اقتصادی، سیاسی، امنیتی، نظامی و تأثیرگذاری شان بر معادالت 
عرصه بین الملل تعریف می شــود. موضوعاتی همچون عدالت و 
ظلم ســتیزی را همه قبول دارند اما کسی آنها را در روابط بین 
الملل اجرا نمی کند چون اگر اجرا می شدند وضع جهان امروز این 
نبود. این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی اظهار کرد: قریب به ۲۰ 
محور در سخنرانی آقای رئیس جمهور وجود داشت و مفصل آن 
محورها را توضیح داد. ای کاش ۵ یا ۶ مورد را انتخاب و آنها را با 
جزئیات بیشتر و دقیق تر برای مخاطب جهانی تبیین می کردند 
چون در این اجالس تعداد مخاطب بین المللی بیشتر از مخاطب 

داخلی است.
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ذره بین بنگاه ها

آرمان امروز: بازار سرمایه بدترین تابستان 
خود را به پایان رســاند و و در این ســه ماه 
شــاخص کل با بازدهی منفــی ۱۲ درصدی 
و شــاخص هم وزن هم با بازدهی منفی ۶,۶ 
درصدی فصل پاییــز را اغاز کرد . موضوععی 
که نشــان می دهد این میــزان افت بازدهی 
در ۱۵ ســال گذشته بی سابقه بوده و این در 
حالیست که کارشناســان معتقدند به دلیل 
تداوم بالتکلیفی مذاکرات برجامی و نوسانات 
حاکم بر بازار ارز احتماال این روند در نخستین 

ماه پاییز نیز ادامه خواهد یافت.
شــاخص کل در آخریــن روز معامالتــی 
تابســتان با کاهش حدود ۱۲هزار واحدی تا 
ارتفاع یک میلیون و ۳۵۵هزار واحدی پایین 
آمد. این پانزدهمین روز معامالتی متوالی بود 
که شاخص کل،  با کاهش همراه بود. از هشتم 
شهریور ماه شاخص کل یک روند نزولی شدید 
را تجربــه کرد و در این مدت با کاهش حدود 
۹۰ هزار واحدی )معادل بیش از ۶درصد(  از 
سطح یک میلیون و ۴۴۵هزار واحدی تا سطح 

یک میلیون و ۳۵۵ هزار واحدی پایین آمد.
به طور کلی شاخص کل در تابستان امسال 
با افت بیش از ۱۲ درصدی به کار خود پایان 
داد؛ شاخص کل در ابتدای تابستان در ارتفاع 
یک میلیون و ۵۳۹هزار واحدی قرار داشــت 
که با کاهش بیش از ۱۸ هزار واحدی در این 
مــدت، در آخرین روز معامالتی شــهریور به 

سطح یک میلیون و ۳۵۵هزار واحدی رسید.

نگاهی به تغییرات شــاخص کل از ســال  
۱۳۸۷ نشــان می دهد کــه بدترین عملکرد 
بورس طی ۱۵ سال گذشته ثبت شده است. 
پیش از این بازدهی ۳.۵- درصدی شاخص کل 
در تابستان ۱۳۹۴ بدترین عملکرد محسوب 
می شد. حاال تابستان ۱۴۰۱ با بازدهی ۱۲- 
درصدی با اختالف بدترین عملکرد تابستانه 

شاخص کل محسوب می شود.
شــاخص هم وزن هم در تابستان امسال 
بازدهی ۶.۶- درصدی را ثبــت کرد؛ ابتدای 
تابستان نماگر شاخص هم وزن بر روی سطح 
۴۲۳هزار واحدی قرار داشــت که این رقم در 

پایان شهریور به ۳۹۵ هزار واحد رسید.
نگاهی به بازدهی شاخص هم وزن در سه 
ماهه دوم از ســال ۱۳۹۴ نشان می دهد که 
تابستان امسال بدترین عملکرد شاخص هم 
وزن طی این مدت محسوب می شود. پیش از 
این، شاخص هم وزن تنها در تابستان ۱۳۹۴ 
بازدهی منفی )۲.۲-درصد( ثبت کرده بود و 
همواره شاهد بازدهی مثبت شاخص هم وزن 

در تابستان بودیم.
نگاهــی به بازدهی شــاخص هــم وزن و 
شاخص کل در تابستان امسال نشان می دهد 
که سهامداران تلخ ترین تابستان حداقل ۱۵ 
ســال گذشته خود در بورس را تجربه کردند. 
موضوعی که خود گواه شرایط نابسامان بازار 

سهام در سه ماه گذشته دارد.

 اخیــرا مدیرعامل 
شــرکت ملــی نفت 
ایران از ۸۰۰ میلیارد 
درجا  ذخیره  بشــکه 
نفت ایــران خبر داده 
در  تاکیــد کــرده  و 
یک  تنها  صورتیکــه 
ضریب  بــه  درصــد 
بازیافت کشور اضافه شــود به رقمی معادل 
۸ میلیارد بشــکه نفــت قابل اســتحصال 
خواهیم رســید که می توانــد ثروتی معادل 
۶۰۰ میلیارد دالر را ســاالنه برای کشور به 
ارمغــان آورد . در واقع اعالم این خبر اگرچه 
در فضای کنونی حاکم بر اقتصاد کشور می 
تواند روزنه امیدی باشد که اقتصاد کشور در 

اینده با تغییرات عمده مواجه خواهد شد . 
اما کمی تامــل در وضعیت کنونی حاکم 
بر صنعــت نفت . این شــادی را  به رویایی 
زودگذر مبدل می کند. در واقع در سال های 
اخیر و در نتیجه تشدید تحریم های یکجانبه 
آمریکا میزان تولید و فــروش نفت ایران به 
کمترین میزان خود رســیده است به گونه 
ایکه چاره ای جز کاهش تکلیفی تولید برای 
سیاســت گذاران نفتی وجود نداشته است . 
البته این روند پــس از دور جدید مذاکرات 
برجامی با تغییر مواجه شــد بــه گونه ایکه 
حتی احتمال بازگشــت تولید نفت ایران به 
دوران پیش از تحریم نیز مطرح شــد و این 
ذهنیت را ایجاد کرد ایــا ایران می تواند به 
سرعت به تولید و صادرات پیشین نفت خود 
دســت پیدا کند . مضضوعی که در ان برهه 
از زمان کارشناسان و مسئوالن مرتبط تحقق 
ان را منوط به ســرمایه گــذاری بالغ بر ۳۰ 
میلیارد دالری دانســتند تا چاه های خفته 
ایران را مجدد به چرخه تولید قبلی بازگرداند 
. اگرچه که تامین این حجم از سرمایه آن هم 
در  شرایطی که بودجه کشور در خوش بینانه 
ترین حالت به ۴۰ میلیارد دالر نمی رسد از 
چالشی بزرگ برای صنعت نفت حکایت می 
کند . چالشــی که با توجه بــه اینکه معاون 
وزیر نفت از تزریــق تنها ۷۰۰ میلیون دالر 
در ســال جاری برای نوســازی و بازسازی 
صنعت نفت خبر داده شــکاف عمیقی  را به 
نمایش می گذارد و نشــان می دهد رسیدن 

به تولیدات پیشــین در کوتــاه مدت دور از 
دسترس خواهد بود. حال با درک این شرایط 
سئوال اساسی آن اســت که  وقتی رسیدن 
بــه تولیدات قبل از تحریــم به این حجم از 
ســرمایه نیاز دارد تحقق وعده ثروت افرینی 
مدیرعامل شــرکت ملی نفــت به چه میزان 
ســرمایه نیاز خواهد داشــت؟ و این سرمایه 
قرار است چگونه تامین شود؟ایا  معاون وزیر 
برای تحقق این آمار تنها به تولید چند پمپ 
جدید تکیه کرده یا بهره گیری از ســرمایه 
گذاری شرکت های روسی آن هم بر اساس 
تفاهم نامه های صورت گرفته نیز مورد توجه  
وزارت نفت و مجموعه شرکت ملی نفت قرار 
داشــته اســت . اگر رویکرد این وزارت خانه 
تنها به وعده روس ها باشــد که باید به این 
موضوع توجه کرد که روسها هیچ گاه شرکای 
قابــل اعتمادی برای ایران نبــوده اند . البته 
این احتمــال وجود دارد کــه تفاهم نامه با 
روسها به نتیجه رسیده باشد و پروژهایی نیز 
در این رابطه به مرحله اجرا رســیده که در 
این صورت چرا مســئوالن وزارتخانه تاکنون 
اطالع رسانی نکرده اند تا حداقل در شرایط 
کنونــی حاکم بــر اقتصاد کمــی از دغدغه 
جامعه بکاهد. حال فارغ از اما و اگرهایی که 
درباره الزامات رسیدن به افزایش تولید وجود 
دارد ســئوال دیگری مطرح است، بر فرض 
انکه امکان ازدیاد برداشت فراهم شد، اما در 
شرایطی که روس ها برای فروش نفت خود 
به سیاســت های دامپینگی روی آورده اند و 
در این میان چینی هــا نیز با فرصت طلبی 
به دنبال خرید نفت با تخفیف ایران هستند 
که تمامی این موارد در بهترین حالت فروش 
نفت ایران را به ۱,۲ میلیون بشکه می رساند 
قرار اســت این حجم از مــازاد تولید در چه 
بازاری فروخته شود و اساسا ایا وزارت نفت با 
سیاست بازاریابی در دیگر کشورها همچون 
آمریکای التین قصد دارد این میزان ثروت را 
برای کشــور ارمغان آورد یا معاون وزیر نفت 
با امید به احیای برجــام چنین وعده ای را 
داده کــه در ان صورت این رویکرد بر خالف 
سیاستهای دولت اســت که بر برنامه ریزی 
های تیم اقتصــادی دولت با در نظر گرفتن 

شرایط کنونی تاکید دارد.
روزنامه نگار

 سرمایه گذاری توتال 

در میدان گازی قطر
آرمان امروز: شرکت انرژی فرانسوی »توتال« 
قصد دارد ســرمایه گذاری های جدیدی را در 
پروژه گاز طبیعی شمال-جنوب در قطر انجام 

دهد.
بر اساس این گزارش، شرکت انرژی فرانسوی 
»توتال« قصد دارد سرمایه گذاری های جدیدی 
را در پروژه گاز طبیعی شمال-جنوب در قطر 
انجام دهد. یک منابع آگاه اعالم کرد که »توتال 
در یک طرح سرمایه گذاری چند میلیارد دالری 
در میدان قطر سهمی خواهد داشت و صادرات 

گاز طبیعی مایع قطر را افزایش می دهد.
البته دقیقاً مشــخص نیست که توتال چقدر 
در این پروژه ســرمایه گــذاری خواهد کرد، 
اما ســرمایه گذاری های آن شــامل ساخت 
ایســتگاه های مایع ســازی گاز است.قطر در 
تالش است تا موقعیت خود را به عنوان یکی از 
بزرگترین تولیدکنندگان گاز طبیعی در جهان 
تقویت کند و ظرفیت تولیــد خود را افزایش 
دهد تا از شــکاف عرضه جهانی گاز ناشی از 
تحریم های غرب علیه روســیه استفاده کند.
در اوایل سال جاری، قطر حدود ۲۵ درصد از 
پروژه گنبد شمالی را به پنج شرکت بین المللی 

فروخت.
این پروژه ظرفیت تولید گاز طبیعی قطر را از 
۷۷ میلیون تن در حال حاضر به ۱۱۰ میلیون 
تن در سال قبل از پایان سال ۲۰۲۵ با سرمایه 
گــذاری نزدیک به ۲۹ میلیــارد دالر افزایش 
»توتال«،  فرانســوی  های  می دهد.شــرکت 
بریتانیایی »شل« و آمریکایی »اکسون موبیل« 
هر کدام ۶,۲۵ درصد از امتیاز میدان شــمال 

شرق را به دست آورده بودند.
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر اخیرا 
در مجمع عمومی سازمان ملل نسبت به بحران 
جهانی انرژی هشــدار داد و گفت: ما با بحران 
انرژی بی سابقه ای مواجه هستیم و حدود یک 

میلیارد نفر با آن دست به گریبان هستند.
وی با اشــاره به اینکه دوحه توانســت توسعه 
میدان گازی شــمال را آغاز کند، تاکید کرد 
که این میدان نقش محوری در کاهش بحران 

انرژی خواهد داشت.

در ۵ ماهه ۱۴۰۰ رقم خورد؛ 
 رشد میانگین ۱۹.۴ درصدی 

تولید فوالد 
آرمان امروز: طبق آمــار، در مجموع پنج ماهه 
ابتدایی امســال، رونــد افزایش تولیــد فوالدی ها 
همچنان ادامه داشته و میزان تولید در مدت مذکور 
نسبت به پنج ماهه ابتدای سال گذشته بین ۱۷ تا 
۲۱ درصد افزایش یافته و بطور میانگین رشد ۱۹.۴ 

درصدی را نشان می دهد.
 طبق  آمار ارائه شده توسط انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران به ایســنا، از ابتدای سال جاری تا پایان 
مرداد ، میزان تولید کل مقاطع طویل بیشــترین 
افزایــش تولیــد را معادل ۲۱ درصد داشــته  و در 
مقابل کمترین میزان افزایش را شمش فوالد آن هم 
به میزان ۱۷ درصد بــه خود اختصاص داده اند. در 
مجموع طی این مدت مقاطع طویل فوالدی تولید 
شده معادل پنج میلیون و ۱۸۱ هزار تن ثبت شده 
که نسبت به چهار میلیون و ۲۹۶ هزار تن تولیدی 
طی پنج ماهه نخست ۱۴۰۰، رشد ۲۱ درصدی را 
تجربه کرده است. پس از آن به ترتیب سه میلیون 
و ۸۷۲ هــزار تن مقاطع تخت فوالدی و ۹ میلیون 
و ۵۳ هزار تن محصوالت فوالدی تولید شــده که 
هر یک ۲۰ درصد بیشــتر از میزان تولید آن ها در 
مدت مشابه سال گذشته است. در پنج ماهه ابتدایی 
سال گذشته به ترتیب سه میلیون و ۲۲۷ هزار تن 
مقاطع تخت فــوالدی و هفت میلیون و ۵۷۳ هزار 
تن محصوالت فوالدی به تولید رسیده بود. شمش 
فوالد )فوالد میانی( نیز با افزایش ۱۷ درصدی تولید 
از ۱۰ میلیــون و ۸۲۸ هزار تن در مدت پنج ماهه 
ابتدایی سال گذشــته، به ۱۲ میلیون و ۶۵۱ هزار 
تن در مدت مشــابه ســال جاری رسیده است. در 
نهایت نیز تولید آهن اسفنجی با رشد ۱۹ درصدی 
به ۱۴ میلیون و ۶۵۳ در مجموع پنج ماه نخســت 
امسال رســیده است. در مدت مشابه سال گذشته 
۱۲ میلیون و ۳۶۰ هزار تن آهن اســفنجی تولید 
شــده بود.  این افزایش تولیــد فوالدی ها طی پنج 
ماهه امسال در حالی رخ داده که همچون چند ساله 
اخیر، در تابستان برق صنایع محدود شد اما برخالف 
سال های اخیر این قطعی های برق تاثیری در تولدی 

فوالدی ها نداشته است.

»علی عسگری«
سرپرست بانک مسکن شد

آرمان امروز: مدیرعامل پیشــین بانک مســکن 
بازنشســته و »علی عســگری« سرپرســت بانک 
مســکن شد. با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی 
با بازنشستگی محمود شایان پس از ۳۵سال خدمت 
، علی عســگری به عنوان سرپرست بانک مسکن 
منصوب شد.در حکم وزیر اقتصاد، از عسگری خواسته 
شده تا عملکرد بانک مسکن را در طرح نهضت ملی 

مسکن و اهداف دولت مردمی بهبود بخشد.

برگزاری اولین جلسه مدیریت متمرکز 
بر فرآیند جامع ذوب آهن اصفهان

آرمان امروز: اولین جلسه ستاد کاهش هزینه ها با 
حضور ایــرج رخصتی مدیرعامل ، مهرداد توالئیان 
معــاون حوزه بهره برداری، احمد ســلیمی معاون 
مالی و اقتصادی، مهدی احمدپور مدیر حراســت ، 
حمیدرضا رضایی مدیر حوزه مدیرعامل و تعامالت 
منطقه ای ،شهرام برومند سرپرست مدیریت بازرسی 
و امیر حســین ذاکری مدیر حسابرسی داخلی با 
موضوع کاهش هزینه هــای جاری و افزایش بهره 
وری در دفتر مدیرعامل شرکت برگزار شد. رخصتی 
با اشــاره به اینکه این ستاد به منظور تسهیل بهره 
وری بیشــتر و کاهش قیمت تمام شده محصوالت 
تشکیل شده است، گفت : با اتخاذ تصمیمات درست 
و کاربردی در این ستاد، هزینه های جاری شرکت 
مدیریت و کاهش می یابد و در واقع این ستاد بستر 
ســاز نهضت کاهش قیمت تمام شــده است. وی 
تصمیم ســازی و تصمیم گیری را یکی از وظایف 
اصلی این ســتاد دانست و گفت: رویکرد ذوب آهن 
بایــد تولید اقتصادی و تولیــد محصوالت با ارزش 
افزوده باال باشــد . ضمن اینکه تنظیم بازار و تولید 
هدفمند، استراتژی اصلی شرکت است تا سود آوری 
بیشــتری حاصل شود. مدیر عامل شرکت گفت: با 
تبین استراتژی های که در این جلسات اتخاذ خواهد 
شد به اهداف بزرگتری که همان بهره وری بیشتر و 
نظام کاهش هزینه ها است دست پیدا خواهیم کرد.

آخرین مهلت شرکت در قرعه کشی 
 حساب های قرض الحسنه 

بانک کار افرین
آرمان امروز: اسمعیل برزنونی مدیر بانکداری تجاری 
و شخصی بانک کارآفرین آخرین مهلت شرکت در 
قرعه کشی حســاب های قرض الحسنه پس انداز 
بانک کارآفرین را پایان شــهریور ماه ســال ۱۴۰۱ 
اعالم کرد. اسمعیل برزنونی مدیر بانکداری تجاری و 
شخصی با تأکید بر این که بانک کارآفرین همزمان با 
بیست و سومین سالگرد تاسیس بانک دومین دوره 
قرعه کشی حســاب های قرض الحسنه پس انداز 
بانک را اجرایی خواهد کرد، گفت: ســپرده گذاران 
برای شــرکت در دومین دوره قرعه کشی حساب 
های قرض الحســنه پس انداز بانک تنها چهار روز 

فرصت دارند.

آرمان امروز : بر اساس آخرین گزارش وضعیت 
اجتماعــی و فرهنگی ایران از ســال ۱۳۹۶ 
تا زمســتان ۱۴۰۰ نرخ مشــارکت اقتصادی 
جمعیت- نسبت جمعیت فعال)شاغل و بیکار( 
به جمعیت در ســن کار- ۱۵ ساله و بیشتر از 
۴۰.۹درصد در زمستان ۹۹ به ۴۰.۴درصد در 
زمستان ۱۴۰۰ کاهش یافته است. به عبارتی 
دیگر این آمار نشــان دهنده این است که در 
ایران به صورت معمول از هر ۱۰۰۰نفر در سن 
کار فقط ۴۰۴ نفر به دنبال پیداکردن شــغل 

مناسب است.
نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و 
بیشتر تا پاییز ۹۹ باالتر از ۴۱درصد بوده و در 

سال ۹۷ به ۴۴.۵درصد رسیده است.
این نرخ با یک روند کاهشی در زمستان ۹۹ 
به ۴۰.۹درصد رســیده و پس از آن دوباره با 
یک روند افزایشی در بهار و تابستان ۱۴۰۰ به 
ترتیب به ۴۱.۴ درصد و ۴۱.۱درصد رســیده 
اســت. همچنین بررســی های آماری در بهار 
امسال نشــانگر وضعیت ۴۰.۹ درصدی نرخ 
مشارکت اقتصادی جمعیت در سن کار است، 
دراین بین آمار مشارکت مردان نسبت به زنان 
و مناطق روستایی بیش از مناطق شهری بوده 
است. از سویی بهار امسال ۲۵ میلیون و ۹۷۷ 
هزار و ۱۹۲ نفر در مشارکت اقتصادی سهیم 
بودند که از این تعداد ۲۱ میلیون و ۵۸۷ هزار 
و ۷۷۳ نفر را مردان و چهار میلیون و ۳۸۹ هزار 

و ۴۱۹ نفر را زنان تشکیل می دادند.
بر اســاس گزارش مرکز آمار ایــران، زنان 
نسبت به مردان یک درصد رشد در مشارکت 
اقتصادی داشته اند که شامل ۹۷ هزار و ۶۳۰ 

نفر می شود.

رکورد استان ها
بر اساس آمارها وضعیت مشارکت اقتصادی 
در بهار امســال نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته از سوی مرکز آمار ایران نشان می دهد 
اســتان هایی ازجمله تهران، خراسان رضوی، 
سیستان و بلوچســتان، مرکزی و کهگیلویه 
بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی را داشته اند 
که این امر نشــانگر جمعیت فعــال در حوزه 
کسب وکار اســت. شــاخص های عمده بازار 
کار جمعیت ۱۵ ســاله و بیشــتر به تفکیک 
استان ها در بهار امسال نسبت به مدت مشابه 

سال گذشــته نشــان می دهد که ۱۱ استان 
بیشترین درصد مشارکت اقتصادی را داشته اند. 
استان های بوشــهر، تهران، خراسان رضوی و 
شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان 
و بلوچســتان، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی 
و همدان دارای بیشــترین وضعیت مشارکت 
اقتصادی بوده اند. نرخ مشــارکت اقتصادی در 
بهار امسال، بوشــهر از ۳۶.۸ به ۳۷.۹ درصد، 
تهران از ۴۰.۷ به ۴۰.۹ درصد، خراسان رضوی 
از ۴۰.۵ به ۴۱.۹ درصد، خراســان شمالی از 
۴۴.۲ به ۴۴.۳ درصد، خوزستان از ۳۹.۷ به ۴۰ 
درصد، زنجان از ۴۶.۴ به ۴۷.۸ درصد، سمنان 
از ۳۷.۱ به ۳۷.۶ درصد، سیستان و بلوچستان 
از ۳۴.۷ بــه ۳۶ درصد، کهگیلویه و بویراحمد 
از ۳۳.۳ به ۳۵.۷ درصــد، مرکزی از ۳۵.۶ به 
۳۷.۱ درصد و همدان از ۴۲.۴ به ۴۲.۵ درصد 

رسیده است.
نرخ مشارکت اقتصادی شاخصی از اندازهای 
نســبی عرضه  قابــل دســترس کار را برای 
تولیــد کاالها و خدمات تهیــه می کند و در 
 مطالعه عـواملی کـه انـدازه و ترکیـب منـابع 
انســـانی _ اقتصادی و ساخت طرح عرضهی 
کار برای آینده را نشــان میدهد یک نقـــش 
مرکـزی بـــازی میک ند. این نرخ نخستین 
شاخص کلیدی در میـــان بیسـت شـاخص 
کلیـدی بـازار کـــاراست که توسط سازمان 
جهانی کار ارایه شــده اســت. این اطالعات 
همچنـین بـرای تـدوین سیاستهای اشتغال 

استفاده میشود تا نیازهای آموزشی را تعیین 
کننـد و کـار مـؤثر مـورد انتظار در جمعیت 
مردان و زنان را محاســبه کنند و میتواند به 
تحلیـل بـــازار کـار، وضـــعیت بازار کار در 
آینده، وضـعیت بازنشسـتگی و خـروج از بـازار 
کـار، برنامـه ریزی بـرای انـواع مشاغل و سایر 
موارد کمـک نمایـد. در واقـع نـرخ مشـارکت 
اقتصـادی شـاخص و فـاکتورکلیدی در تبیین 
شکل و ساختار نیـــروی کـار در کشـورها و 
سیاسـتگـذاری و برنامـه ریـزی برای آیندهی 
بازار کارمحسوب می شود. طبق تعاریف بین 
المللی نرخ مشـــارکت اقتصـــادی، درصـد 
جمعیـت فعـــال بـه جمعیت هدف میباشد. 
جمعیت فعـــال بـه تمـام افـــرادی گفتـه 
میشـود کـه در زمـان مرجـع شاغل و یا بیکار 
)بر اساس تعاریف بین المللی( باشند و جمعیت 
هدف، به افـــراد در سـن کار گفته می شود 
که در هر کشوری میتواند متفاوت باشد. برای 
محاسـبه نـرخ مشـارکت در ایران از جمعیت 
۱۰ ســاله بیشــتر و گاهی ۱۵ ساله و بیشتر 

استفاده می شود.  

نوسان باالی نرخ بیکاری 25 ساله 
به طور کلی برای نرخ بیکاری در ۲۵ سال 
گذشته نمی توان روند مشخصی را متصور شد، 
به گونه که این نرخ از ۹ درصد تا ۱۵ درصد در 
طول این سالیان مدام در نوسان بوده است. این 
موضوع بیانگر فضای سست و نا مطمئن بودن 

بــازار کار در اقتصاد ایران دارد. بهترین دوران 
اشتغال در اقتصاد ایران را می توان حد فاصل 
ســال های ۷۹ تا ۸۳ دانست که نرخ بیکاری 
در کشــور از ۱۴,۳ درصد به حدود ۱۰ درصد 
رسیده اســت. در حالی در این سال ها شاهد 
کاهش نرخ بیکاری بوده ایم که دقیقا در همین 
بازه زمانی نرخ مشــارکت اقتصادی هم روند 
صعودی داشته اســت، یعنی نه تنها افزایش 
جمعیت متقاضــی کار باعث افزایش بیکاری 
نشده بلکه بیکاری نیز کاهش یافته است، این 
امر نشــانگر ظرفیت و پویایی مناسب اقتصاد 

ایران در بازه زمانی مذکور است.

بهترین سال از جهت اشتغال 
نرخ بیکاری در ســال های پایانی دهه ۹۰ 
روند نزولی داشــته و در ســال ۱۴۰۰ به ۹,۲ 
درصد رســیده اســت، به لحاظ آمــاری این 
کمترین نرخ بیکاری اقتصاد کشور در ۲۵ سال 
گذشــته است. اما آیا می توان سال گذشته را 
بهترین سال اشــتغال در ایران در چند دهه 

گذشته دانست؟
پاسخ کامل به این سوال به اطالعات دقیق 
تری از بازار اشــتغال نیــار دارد اما با توجه به 
اطالعات در دســترس کاهش نرخ بیکاری در 
چند سال اخیر با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی 
همراه بوده است، به بیان ساده تر می توان دلیل 
کاهش نرخ بیکاری در سال های پایانی دهه ۹۰ 
را به دلیل ناامید شدن مردم از پیدا کردن کار و 
خروج آن ها از جمعیت فعال اقتصادی دانست) 
با توجه به رشــد های منفی اقتصادی به ثبت 
رسیده در چند سال اخیر( . همچنین بررسی 
ها نشان می دهد نسبت جمعیت شاغل به کل 
جمعیت کار در ســال ۱۴۰۰ نسبت سال ۹۹ 
کاهش و بدتر شده است. با توجه نمی توان سال 
گذشته بهترین سال بهبود بیکاری و اشتغال در 
۲۵ سال گذشته دانست.بلکه برعکس، گروهی 
از کارشناسان معتقدند که سیاست های تورمی 
دولت در سال گذشــته به همراه برنامه های 
ناکارآمد آن در عرصه تولید و صنعت و بازرگانی 
و واردات وصادرات دلیل محکمی برای افزایش 
آمار بیکاران در ایران بوده و هســت. رویه ای 
که اگر در ســال ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کند بی 
شک باعث ادامه این روند افزایشی تا پایان سال 

خواهد بود.

بیکاری خیال بیکار شدن ندارد
بر اساس بررسی »آرمان امروز«

شاخص بازدهی منفی ۱۲ درصدی 
را تجربه کرد

رویای زودگذر ثروت آفرینی نفتی 
در رکوردزنی تاریخی بورس؛

کشاورزی

یادداشت

 صادرات محصوالت 

جالیزی دیگر صرفه ندارد
آرمان امروز: با تشــدید چالش خشکسالی که در 
برخی از حوزه ها به کاهش تلید محصالت کشاورزی 
منجر شده متولیان این بخش روش های مختلفی را 
برای کنترل مصرف اب ارائه کرده اند . در این راستا 
رعایت الگوی کشت به ویژهه در محصوالت اب بر و 
کاهش صادرات این محصوال از برنامه هایی بوده که 
عالوه بر مسئوالن کارشناسان نیز نسبت به ان انتقاد 
داشته اند حال به نظر میرسد وزارت جهاد کشاورزی 
برای تحقــق این رویکرد از ابزار تعرفه برای کنترل 
و جلوگیــری از کاهش تولید و صادرات اســتفاده 
کــرده . موضوعی که به گفته معاون برنامه ریزی و 
اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی تعرفه ای محصوالت 
جالیزی تا ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت تا این 
محصوالت از هیچگونه جذابیت و قدرت رقابت در 
بازار جهانی برخوردار نباشند. قربانی معاون برنامه 
ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشــاورزی در واکنش 
به این موضوع که تا پایان شــهریور باید تعرفه های 
صادراتی محصوالت کشاورزی اعالم می شد، گفت: 
در قانون هیچ اشاره ای به اعالم تعرفه های صادراتی 
در اول مهر ماه نشــده است اما تعرفه های صادراتی 
محصــوالت آب بر نهایتاَ تا دو هفتــه دیگر اعالم 
می شــود. قربانی درباره میزان افزایش تعرفه های 
صادراتی محصوالت آب بر هم گفت: حداقل ۱۰۰ 
درصد افزایــش تعرفه ای خواهیم داشــت. قربانی 
افزود: ۲ محدودیــت در رابطه با تعرفه وجود دارد. 
محدودیــت در وضع ابعاد فیزیکــی و دیگری در 
مراودات بین المللی. در رابطه با برخی کشور ها باید 
تعرفه خود را متناسب با تعرفه آن ها تنظیم کنیم. 
وی در ادامه تصریح کرد: برای کشور های اوراسیا که 
مشغول مذاکره هستیم، تعرفه متفاوتی داریم یعنی 
محصوالتی که آن ها به کشور ما وارد می کنند ما نیز 
موظفیــم محصوالتی به آن ها با تعرفی دیگر صادر 
کنیم. معاون برنامه ریــزی و اقتصادی وزیر جهاد 
کشــاورزی اظهار داشت: در رابطه با سایر کشور ها، 
محصوالتی که در گلخانه تولید می شــود عوارض 
کمتری در نظر گرفته می شــود. یعنی تعرفه ۱۰۰ 
درصد موضوعیت ندارد، چون آب کمتری مصرف 
می شــود. ولی در محصوالت مزرعــه ای که آب بر 
هستند، طبق سیاســت کلی حداقل ۱۰۰ تعرفه 
صادرات در نظر گرفته می شود. محمد قربانی گفت: 
االن الگوی کشت و سیاست های پشتیبان ما آماده 
است در ارتباط با یک مورد که بحث آب است باید 
با وزارت نیرو به تفاهم کامل برسیم و بالفاصله پس 
از اعالم الگوی کشت بحث عوارض محصوالت آب 
بر مثل هندوانه، خربزه، پیاز و سیب زمینی را اعالم 
می شود. همچنین هاشمی عضو شورای هماهنگی 
تشکل های بخش کشاورزی نیز در این رابطه می 
گوید: درخصوص تولید محصــوالت جالیزی باید 
درخصوص صادراتش تعرفه اش به قدری باشــیم 
کــه هیچ گونه جذابیت و قدرت رقابت در بازارهای 

جهانی را نداشته باشیم.

  کارفرما: اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کرمانشاه
 موضــوع مناقصه: پروژه تعمیــر و لکه گیری و روکش آســفالت گرم محور 

کرمانشاه_کامیاران و محور سراب نیلوفر سال ۱۴۰۱
  مدت اجرا: ۲۴ ماه شمسی.

 مبلغ برآورد: ۳۱۳,۸۴۰,۶۴۷,۴۹۵ ریال.
 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۱۲,۲۷۶,۸۱۳,۰۰۰ ریال.

تاریخ درج در ســامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه مورخ ۰۴/۰۷/۱۴۰۱ 
می باشد.

 شرایط مناقصه گر: کلیه شرکت کنندگان می بایستی دارای گواهینامه حداقل 
پایه ۵ راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشند.

 مهلــت دریافت اســناد: متقاضیان میتواننــد حداکثر تا روز شــنبه مورخ 
۰۹/۰۷/۱۴۰۱ ســاعت ۱۴:۰۰ جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه 
کنند. )الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام 
در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند(.
  مهلت تحویل اسناد تکمیل شده: تا روز شنبه مورخ ۲۳/۰۷/۱۴۰۱ ساعت 
۱۴:۰۰ جهت ارائه اســناد به نشانی ســامانه تدارک الکترونیک دولت )ستاد( 

مراجعه نمایند.
 تاریخ بازگشــایی پاکات ارزیابی کیفی: ســاعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ 

۲۴/۰۷/۱۴۰۱
اطالعات دســتگاه مناقصه گزار جهــت دریافت اطالعــات و ارائه پاکت الف 
)ضمانتنامه شــرکت در مناقصه(: کرمانشاه – بلوار بنت الهدی صدر – روبروی 
فرمانداری – اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه – طبقه 

همکف – دبیرخانه – تلفن ۱۴ – ۰۸۳-۳۸۲۴۹۹۱۲
  اطالعات تماس سامانه ســتاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز 

تماس
۴۱۹۳۴_۰۲۱ دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۷/۴

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه

نوبت اول
 با ارزیابی کیفی فشرده )چاپ: در دو نوبت به شماره ۲۰۰۱۰۰۱۱۱۱۰۰۰۰۶۶(

  )زندگی زیباست، با بی احتیاطی آن را به خطر نیندازید(

ری و حمل ونقل جاده ای اداره کل راهدا
 استان کرمانشاه

شهریار خدیوفرد 
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رویکرد

رویکرد

نیمنگاه

آرمــان امروز: جراحی اقتصــای دولت که 
اجرای ان همزمان با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
از اقتصادی کشــور کلید خورد اقتصاد کشور 
را با موج جدیــدی ا زتغییرات تورمی همراه 
کرده اس بــه گونه ایکه در خرداد ماه با ثبت 
نرخ رشــد تورمی بــاالی ۱۲ درصدی عمال 
شــاهد رکورد شــکنی تاریخی تورم بودیم . 
رکورد شکنی که اگرچه تیم اقتصادی دولت 
آن را به شوک ناشــی از حذف ارز ترجیحی 
نسبت داده و کاهش ان را ماه های آتی وعده 
مــی دادند اما بر خــالف تمامی این وعده ها 
نوسانات تورمی همچنان روند صعوی خود را 
ادامه داده است . این موضوع حتی در تغییرات 
نقدینگی نیز به خوبی نمایان بوده به گونه ایکه 
حتی با وجود فرمان ۱۰ گانه و تکراری رئیس 
جمهــور به بانک مرکزی برای کنترل رشــد 
نقدینگــی به زیر ۳۰ درصــد  اما در مردا ماه 
امسال نیز نقدینگی به ۵ هزار و ۴۰۱ میلیارد 
تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل رشــد ۳۷,۸ درصدی را به ثبت رسانده 
اســت . موضوعی که به اعتقادر کارشناسان 
در صورتیکه دولت برنامه اقتصادی خود را به 
همین شکل ادامه دهد باید در نیمه دوم سال 

باردیگر شاهد رکورد شکنی تورم باشیم.

پول پاشی ممنوع
این  اقتصاددان در  محمدصادق مشــایخ، 
رابطه می گوید: اگر دولت از اجرای برنامه های 

تورم زای خود انصراف ندهد، ممکن است در 
سایه افزایش نرخ تورم و تشدید مشکل کسری 
بودجه، هزینه های زندگی تا سقف ۲۰ میلیون 

تومان در ماه نیز افزایش یابد.
مشایخ مهمترین اقدامی را که باید هرچه 
زودتر در دســتور کار تیم اقتصــادی دولت 
ســیزدهم قراربگیرد را توقف پول پاشــی در 
قالب پرداخت یارانه نقــدی به مردم می داند: 
اقدام نادرستی که از ابتدای سال جاری شاهد 
اجــرای تدریجی آن بودیــم، پرداخت یارانه 
نقدی بــه ۹ دهک درآمدی بود، در حالی که 
ایــن یارانه باید به تولید تعلق می گرفت تا به 
جای رشــد تورم و افزایش نقدینگی، رشــد 

اقتصادی و ایجاد اشتغال اتفاق بیفتد.

این اقتصاددان ادامه می دهد: اتفاقاتی که از 
بعد اجرای برنامه ارز ترجیحی رخ داد، نشان 
می دهد که مسئله کمبود نقدینگی آنقدر ها 
هم جدی نیست، مســئله رویکرد اقتصادی 
دولت اســت، چطور برای پرداخت یارانه به ۹ 
دهک درآمدی منابع مالی هست، اما نمی توان 

آنرا به بخش تولید اختصاص داد؟
وی در ادامه می گوید: پیمودن این مســیر 
اشــتباه برای اقتصاد ایران فرجام خوشایندی 
ندارد، یارانه نقدی بســاط سوداگری و داللی 
را تقویــت می کنــد، نتیجه آنکــه برخالف 
ادعای های دولت ثباتی در بازار اقالم ضروری 
وجود نخواهد داشت، ممکن است یک کاال به 
شدت نایاب و یا بهای آن به صورت غیر قابل 

تصوری گران شود.
این اقتصاددان یادآور می شود:، اما اگر منابع 
ناشی از اصالح ارز ترجیحی برای بخش تولید 
اختصاص می داد، فعالیــت اقتصادی جریان 
داشت، تولید کنندگان بیشتری فعالیتشان را 
داشتند و تعداد بیشتری شاغل بودند، مجموعه 
این اتفاقات باعث می شد تا جریان تبادل کاال 
و خدمات بدون مشــکل خاصی ادامه داشته 
باشد، اتفاقی که برخالف وضع موجود در عمل 

به سود دالالن و واسطه گران نیست.
مشایخ تاکید دارد: اگر تیم اقتصادی دولت 
رویکــرد خود را تغییر ندهند، تا پایان ســال 
همزمان شــاهد تشــدید افزایش نرخ تورم و 
مشــکالت مالی دولت خواهیم بود، در حال 
حاضر این تفکر تنها به رونق فعالیت های ربوی 
دامن زده است، بانک ها برای آنکه سرپا بمانند 
در مقام بازیگران اصلی بازار امالک، قیمت ها را 
به صورت غیر واقعی باال نگهداشته اند. نتیجه 
آنکه با همه رکود همچنان در بازار مستغالت 
گرانــی قیمت هــا ادامــه دارد، در حالی که 

فعالیت های مولد اقتصادی بی رمق شده اند.
این اقتصاددان تاکید کرد: خارج شدن از این 
وضعیت تنها یک راه حل دارد، پرداخت یارانه 
نقدی باید متوقف شود، دولت باید با منابعی 
که در اختیار دارد از افزایش فعالیت های تولید 
استقبال کند تا رشد اقتصادی و اشتغال ایجاد 
شــود و در نهایت طی یک دوره ۶ ماهه نرخ 

تورم کاهش یابد.

کاهش زیان ۳۷.۴ درصد 
خودروسازان 

آرمان امروز: بررسی ها بیانگر این است که در 
مرداد ماه ســال جاری شاخص تولید صنعتی 
شرکت های بورسی نسبت به سال گذشته ۶.۷ 
درصد رشد داشته و در سه ماهه سال جاری، 
زیان ساخته شده صنعت خودروسازی ۳۷.۴ 
درصد کمتر از زیان ســاخته شــده در فصل 
مشابه ســال قبل است اما بدترین وضعیت را 

از نظر سودآوری در بین صنایع بورسی دارند.
پژوهشکده پولی و بانکی کشور، ماهانه وضعیت 
تولید شرکت های صنعتی را از ابعاد مختلفی 
چون شــاخص تولید صنعتی ماهانه، تحلیل 
موجودی انبار، محدودیت مالی و رشد صنعت، 
ســودآوری و ...  بررسی می کند که طبق آن، 
شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی در 
مرداد ماه امســال نسبت به سال گذشته ۶.۷ 
رشد داشــته که در بین صنایع، خودروسازی 
و ســاخت قطعات با رشــد باالی ۲۰ درصد 
بیشــترین رشــد را داشته اســت.  در بخش 
دیگــری از این گزارش، پژوهشــکده پولی و 
بانکی از آنجا که تغییــرات در موجودی انبار 
محصوالت، عــالوه بر اینکــه تحلیل بهتری 
از علت تغییرات تولید صنعــت مربوطه ارائه 
می دهد، چون شــاهدی از وضعیــت بازار و 
تقاضا نیز ارائه می کنــد تا از این طریق بتوان 
به پیش بینی روند آتی تولید پرداخت، به سراغ 
تحلیل موجودی انبار شرکت های صنعتی رفته 
اســت.  تحلیل موجودی انبار صنایع نشــان 
می دهد که این شاخص از ابتدای سال جاری 
منفی شــده و رشد فروش شرکت ها بیشتر از 
رشد تولید آن ها بوده است. در سه ماهه اخیر 
)خرداد تا مرداد ماه( رشــد فروش شرکت ها 
بیشتر از رشد تولیدشان بوده و همین امر باعث 
کاهش قابل توجه موجودی انبار شــده است. 
این کاهش قابل توجه در موجودی انبار در سه 
ماه اخیر مربوط به کاهش قابل توجه موجودی 
انبار شرکت های خودروسازی است. در سه ماه 
اخیر، رشد فروش شــرکت های خودروسازی 
به طور قابل توجهی از رشد تولیدشان پیشی 
گرفته و همین امر باعث کاهش در موجودی 
انبار این شرکت ها شده است که در سال های 
قبل تجمیع شــده بود.  در ادامه این گزارش 
آمده است، صنعت خودروسازی در چند سال 
اخیر به واسطه محدودیت هایی که در واردات 
خودرو وجود دارد، همواره با مازاد تقاضا روبرو 
بوده و همین امر زمینه ساز رشد تولید در این 
صنعت شــده است.  بررســی موجودی انبار 
صنعت محصوالت شیمیایی در دو ماه ابتدای 
امسال نشــان می دهد که رشد تولید منفی و 
افزایش در موجودی انبار را داشته اما رشد این 
صنعت از خرداد ماه به بعد مثبت شــد. با این 
حال هنوز رشد تولید در این صنعت بیشتر از 
رشــد تقاضا و فروش بوده و موجودی انبار در 

این صنعت افزایش را نشان می دهد.
اما صنعت فلزات اساســی در سه ماه ابتدایی 
سال برخالف نیمه دوم سال قبل هم شاخص 
تولید مثبت داشته و هم موجودی انبار در این 
صنعت بعد از چند ماه در این سه ماه کاهش 
را نشان می دهد. البته، در تیرماه علیرغم رشد 
باالی تولید در این صنعت موجودی انبار نیز در 
این صنعت افزایش پیدا کرده است. به عبارت 
دیگر، بازار تمام افزایش تولید را جذب نکرده و 
احتماالً در ماه های آتی رشد تولید این صنعت 
اندکی کاهش پیدا کند کما اینکه در مرداد ماه 

رشد این صنعت کمتر از تیرماه بوده است.
در بخــش دیگــری از ایــن گــزارش، برای 
بررســی تاثیر محدودیت های مالــی بر روند 
تولید شــرکت های صنعتی آن ها به دو دسته 
شــرکت های با محدویت مالی شــدید و کم 
تقسیم شــده اند که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا 
خرداد ۱۴۰۱ رشــد دو گروه از شرکت ها که 
با توجه به محدودیت مالی بسیار نزدیک هم 
بوده است. لذا از ابتدای فروردین ۱۴۰۰ تاکنون 
محدودیت مالی تغییرات و نوسانات تولید را به 

طور معناداری تحت تاثیر قرار نداده است.
 عالوه بر این، رشد تولید شرکت های صادراتی 
بعد از ۲۲ ماه بیشــتر از رشد شاخص تولید 
سایر شرکت ها شده و رشد تولید شرکت های 
واردات محور به باالی ۱۰ درصد رسیده است.  
همچنین، رشد تولید کاالهای نهایی )مصرفی 
و ســرمایه ای( در ماه های اخیر بیشتر از رشد 

تولید کاالهای واسطه ای شده است.  
بررســی صورت های مالی سه ماهه شرکت ها 
در سال ۱۴۰۱ نیز نشــان می دهد که تعداد 
شرکت های زیان ده معادل ۶۸ شرکت هستند 
که نسبت به سال گذشته از نظر تعدادی تغییر 
نکرده اند.  در بین صنایع مهم مانند ســنوات 
اخیر شرکت های خودروسازی و ساخت قطعات 
بدترین وضعیت را از نظر ســودآوری دارند؛ به 
صورتی که تنها صنعتی هست که جمع سود 

خالص شرکت های آن منفی می شود.
در سه ماهه ســال جاری، زیان ساخته شده 
صنعت خودروسازی ۳۷.۴ درصد کمتر از زیان 
ســاخته در فصل مشابه سال قبل است. رشد 
سودآوری صنعت محصوالت شیمیایی و فلزات 
اساسی نیز که صادرات محور هستند، به حدود 
۲۰ درصد رسیده که بســیار کمتر از تورم و 

همچنین رشد سودآوری سایر شرکت هاست.

روسیه ایران نفت ایران 
را به بازی می گیرد

آرمان امروز:تفاهم نامه های ایران با روسیه در 
زمینه تعامالت نفتی در حالی منعقد شده و به 
نظر می رسد مسئوالن وزارت نفت نسبت به ان 
امیدوار هستند که به اعتقاد کارشناسان روسیه 
تاکنــون حتی یک ریال در نفــت و گاز ایران 
سرمایه گذاری نکرده است به گفته تحلیلگران 
روسیه یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان نفت 
و گاز دنیا اســت و یکی از بازارهای هدف که 
می توانــد به توســعه بازار ایــران کمک کند 
اروپاســت که تاکنون به عنوان ناموس روسیه 
بوده و به هیچ عنوان اجازه نداده که ایران نگاه 
چپ به این بازار داشته باشد. مرتضی بهروزی فر 
کارشناس انرژی درباره تکمیل پروژه ال ان جی 
ایران توســط روسیه و صادرات و سواپ گاز به 
جنوب، پاکستان و عمان در قرارداد با گازپروم 
اظهار داشت: ما هیچگونه تجربه موفقی در حوزه 
صنعت نفت و گاز با روســیه نداشته ایم، حتی 
قبل از تحریم و جنگ با اوکراین هم این کشور 
یک ریال در ایران سرمایه گذاری نکرده است و 
کامال بصورت مطلق از تمام تحریم های امریکا 
تبعیت کرده و هیچ اقدامی که باعث شکستن 
تحریم های امریکا شود، انجام نداده است. وی با 
بیان اینکه روسیه همواره در حوزه نفت و گاز نه 
شریک بلکه رقیب ما بوده است، افزود: روسیه 
یکــی از بزرگ ترین صادرکنندگان نفت و گاز 
دنیا است و یکی از بازارهای هدف که می تواند 
به توســعه بازار ایران کمک کند اروپاست که 
تاکنون به عنوان ناموس روسیه بوده و به هیچ 
عنوان اجازه نداده که ایران نگاه چپ به این بازار 
داشته باشد. این کارشناس حوزه انرژی تصریح 
کرد؛ مــورد دیگر اینکه ما پلنــت ال ان جی 
نداریم، روســیه هم تکنولوژی ان را در اختیار 
ندارد، تمام واحدهایی که اکنون در دست بهره 
برداری است امریکایی و اروپایی است. روسیه 
تاکنون حتی یــک واحد کوچــک هم برای 
خودش نتوانسته راه اندازی کند، بنابراین انتظار 
نداشته باشیم که این کار را برای ما انجام دهد. 
بهروزی فر درباره صادرات به پاکستان نیز بیان 
کرد: پاکستان بازار کوچکی است، زمانی هم که 
قرار بود آی پی آی اجرا شــود، هند مخالفت 
کرد چون تمایلی ندارد به خط لوله عبوری از 
پاکستانی که تا پای جنگ با هم پیش رفته اند، 
وابسته شود. عالوه بر این بخش عمده صنایع و 
جمعیت پاکستان در حاشیه شرقی قرار دارد 
که با ایران فاصله دارد، خط لوله ای که از ایران 
کشیده می شود از منطقه ای عبور خواهد کرد 
که حتی دولت اسالم آباد بر آن حاکمیت ندارد 
و در دست عشایر، قبال و تندروهای سنی است 
که با ایران مشکل دارند، بنابراین بعید است این 
خط اجرا شود. اگر هم اجرایی شود در حد ۵۰ 
درصد ظرفیت خواهد بود.بعبارت دیگر پاکستان 
بازاری نیست که ما بتوانیم با آن مشکالتمان 
را حل کنیم. وی یادآور شــد: در هر حال اگر 
با روسیه به امضای قرارداد هم برسیم، اجرایی 
نمی شود و نتیجه نخواهد داد فقط وقت گذرانی 
اســت، چراکه تا زمانی که امریکا به این کشور 
اجازه نداد اس۳۰۰ وارد ایران نشــد، مسکو  به 
هیچ وجه بنا ندارد با واشــنگتن سرشاخ شود 
بنابراین اگر در بهترین حالت قرارداد هم با این 
کشور به امضا برســانیم، ما را بازی می دهد تا 
فرصت هایمان را از دست بدهیم و ما مجبوریم 
در زمین روس ها بازی کنیم تا تنها منافع آنها 

تامین شود.

حمید رضا خالدی
آرمــان امروز : از روزچهارشــنبه گذشــته، 
اختالالت شدیدی در اتصال اینترنت کاربران 
به وجود آمده و عمال شــبکه های اجتماعی 
اینســتاگرام و واتساپ به شکل رسمی فیلتر 
شــده اند. در واقع اکنون فقط اپلیکیشن های 
ایرانی در حوزه پیام رســان ها و شــبکه های 
اجتماعی آزاد هســتند و تمام شــبکه های 
اجتماعی خارجی در ایران مســدود شده اند. 
این تصمیم که از ســوی شورای امنیت ملی 
اتخاذ شده اگرچه به گفته مسئوالن با توجه 
به اعترضات کنونی صورت گرفته و قرار نیست 
ادامه دارد باشــد ف اما با توجه به اینکه بحث 
فیلتر شدن برخی از شــبکه های اجتماعی 
همچون اینســناگرام مطرح بود این شائبه را 
ایجاد کرده که احتمــاال باید در انتظار فیلتر 
شــدن دائمی این شــبکه اجتماعی باشیم . 
موضوعی که با توجــه به اینکه بخش زیادی 
از مشــاغل کنونی به طور مستقیم و یا غیر 
مستقی با این شبکه ها مرتبط است می تواند 

زیان باالیی را به کسب و کارها وارد کند
 

کسب و کارهای اینترنتی
در همین زمینه عضو هیات مدیره انجمن 
صنفی کارفرمایی فروشگاه های اینترنتی شهر 
تهران گفت: متاســفانه اختالل های اینترنت 
ضربات جبران ناپذیری را به کسب و کارهای 
مجازی زده است. رضا الفت نسب گفت: برای 
ما به عنوان کسب و کارهای آنالین، اینترنت 
حکم رگ حیاتــی را دارد و هرنوع اختالل و 
قطعی، به کسب و کارها لطمات جبران ناپذیر 
وارد می کند. به گفته وی حدود ۴ هزار کسب 
و کار آنالین عضو انحادیه کســب و کارهای 
مجازی هستند و می توانند شهادت دهند که 

حجم اختالالت باال رفته است.
آرش پارســاپور، کارشــناس حوزه آی تی 
نیز در همین زمینه گفت: این مشخص است 
که اختاللی در شبکه رخ می دهد. حتی چند 
هفته پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
اعالم کرد ممکن اســت یک سری اختالالت 

عمدی باشد که با آن برخورد می کنیم.
وی تاکید کرد: این اتفاق خطرناکی است. 
یا اختالالت دور از چشــم وزیر رخ می دهد 
یا در حالت دوم می دانند اختالل از کجاست 
و اقدامی نمی کنند که هر دو وضعیت فاجعه 

بار است.
او به اختالالت گسترده در اینستاگرام اشاره 
کرد و گفت: فکــر می کنم همان کاری که با 
وایبر و بقیه شــبکه ها انجام شد و سبب شد 
مردم عطای کار با ان را به لقایش ببخشــند، 
عامل این اتفاق اســت.این در حالی است که 
هیــچ جایگزینی برای اینســتاگرام در نمونه 
داخلی نداریم .آقایان وزارت ارتباطات در صدا 
و سیما از دستاوردها صحبت می کننداما مردم 

چیزی دیگر را می بینند.
عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کســب 
و کارهای اینترنتی نیز بــا ذکر این نکته که 
اختالالت اینترنت فضای کســب و کارهای 
مجازی را با بحران روبرو کرده است، گفت: امار 
نشان می دهد بیش از دو میلیون و چهارصد 

هزار کسب و کار در این بستر ایجاد شده است. 
اما همین آمار می گوید استفاده از شبکه های 
اجتماعی کاهــش یافته اســت.پس نتیجه 
می گیریم فضا بسته شده و دائما قطعی داریم.

رکورد شکنی اینستاگرام
امــا نگاهی به گزارش اخیر مرکز توســعه 
تجارت الکترونیکی که اواســط شــهریورماه 
منتشر شد می تواند موید عمق ارتباط کسب 
و کارهای اینترنتی به اینســتاگرام و واتساپ 
باشــد.  طبق این گزارش بیش از ۸۰ درصد 
کسب وکارها از اینستاگرام برای تبلیغ و فروش 
استفاده می کنند و پس از این شبکه  اجتماعی، 
پیام رســان های واتس اپ و تلگرام فیلترشده 
بیشــترین محبوبیت را در بین کسب وکارها 

دارند.
طبق ایــن گزارش، اینســتاگرام ســهم 
۸۴درصدی محبوبیت در بین کسب وکارها را 
بــه خود اختصاص داده و پس از این شــبکه 
اجتماعی پرطرفدار، ۴۹ درصد کسب وکارها از 
واتس اپ و ۳۲ درصد هم از تلگرام برای فروش 

خدمات و کاالی خود  استفاده می کنند.
از ســوی دیگر طبق گزارش نوین هاب که 
به تازگی منتشر شده، اینستاگرام با جمعیتی 
معادل ۴۸ میلیون ایرانی، محبوب ترین شبکه 

اجتماعی در بین ایرانی هاست.
 همچنیــن ایــن گزارش نشــان می دهد 
حد فاصــل خرداد ۱۴۰۰ تا خــرداد ۱۴۰۱، 
اینســتاگرام با ۶۶.۶۸ درصد بیشترین سهم 
رشد را در بین شــبکه های اجتماعی توسط 

کاربران ایرانی داشته است.
 در ایــن گزارش با اتــکا به آمارهای مرکز 
پژوهشــی بتا اعالم شــده که هم اکنون یک  
میلیــون و ۷۰۰ هزار کســب وکار ایرانی در 
اینســتاگرام فعالیت دارند. از این میان، تعداد 
کســب وکارهای بزرگ ۲۰۰ هــزار و تعداد 
کســب وکارهای بومی و اســتانی ۵۰۰ هزار 
اســت. یک میلیون صفحه هم در اینستاگرام 
وجود دارد که درآمد حداقلی دارند. بر اساس 
این گــزارش، درآمد ۹ میلیون نفر به صورت 

مستقیم به اینستاگرام وابسته است.
در عین حال شرکت پادرو پلتفرم هوشمند 

پرداخــت و ارســال ســفارش های اینترنتی 
اوایل شــهریورماه در رشته توییتی اعالم کرد: 
به دلیل اختالالت اینترنــت در مرداد ۱۴۰۱، 
فروشگاه های فعال اینستاگرامی تا ۳۵ درصد 
از بازدید و بین ۱۰ تا ۵۰درصد فروش خود از 

طریق اینستاگرام را از دست داده اند.
این اتفاق اما فقط معطوف به امروز و امسال 
نیست بلکه آبان سال ۹۸ نیز با  قطع سراسری 
اینترنت برای یــک هفته، خبرهای مختلفی 
در مورد خســارت میلیاردی به کسب وکارها 

منتشر شد.
برای نمونه  در همان ســال و در جلســه 
بررسی پیامدهای قطع اینترنت بر کسب و کارها 
که با حضــور مســئوالن وزارت ارتباطات و 
فعاالن صنفی و کســب و کارها در ســازمان 
فناوری اطالعات برگزار شــد جعفر محمدی، 
نایب رئیس کمیســیون تجارت الکترونیکی 
وقت ســازمان نصر اعالم کرد قطع اینترنت 
روزانه بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان به صنعت 

آی تی کشور لطمه زده است.
اما خســارت قطعی اینترنت فقط محدود 
به ایران نیست. ســایت »Top10VPN« در 
مطالعه ای به بررســی تاثیر قطعی اینترنت بر 
اقتصاد جهان پرداخته و یافته های آن نشــان 
می دهد اختالل در شــبکه طی سال ۲۰۲۰ 
باعث شده ۲۱ کشور جهان از جمله ایران در 
مجموع متحمل زیان ۴ میلیارد دالری شوند.

وابستگی 11 میلیون ایرانی به شبکه 
های اجتماعی

اما در ایران به طور مشخص فطعی اینترنت 
چقدر خســارت به کشــور و مالکان کسب و 
کارهــای اینترنتی وارد کرده اســت ؟ گرچه 
آماری رسمی در این زمینه هنوز منتشر نشده 
است اما بر اســاس گزارش مرکز آمار درآمد 
حدود ۱۱ میلیون ایرانی به  شبکه های اجتماعی 
وابستگی دارد و نقش پلتفرم های خارجی در 
این مورد بسیار پررنگ تر از  پلتفرم های مشابه 
داخلی است  به طوری که آمارها حاکی از آنند 
که ۸۳ درصد درآمد کســب وکارهای فعال در 

این حوزه وابسته به اینستاگرام است.
امروزه فقط اینستاگرام به تنهایی یک بستر 

بزرگ تجارت برای صدها هزار کســب و کار 
کوچک و خانگی اســت. بر اســاس »گزارش 
بازار فروشــگاه های اینســتاگرامی و صنعت 
تجارت اجتماعی در ایران ۱۴۰۱« که توسط  
»تکراسا « منتشر شده ۴۱۵ هزار فروشگاه در 
اینستاگرام فعالیت دارند و حجم مبادالت مالی 
در ســال ۱۴۰۰ در این بستر ۱۸ تا ۳۲ هزار 
میلیارد تومان برآورد می شــود. اشتغال زایی 
مستقیم اینستاگرام بر اساس این گزارش بالغ 
بر یک میلیون نفر تخمین زده شــده است. 
حاال اگر این رقم را با تورم ۶۴ درصدی امسال 
محاسبه کنیم ، در سال ۱۴۰۱ درآمد حاصل 
از کســب و کارهای مجازی حدود ۵۲ هزار و 
۵۰۰ میلیــارد تومان خواهد بود که روزانه به 
طور متوسط رقمی معادل ۱۴۵ میلیارد تومان 
را شامل می شود. به بیانی خسارت یک هفته 
ای قطع اینترنت حــدود هزار میلیارد تومان 

خواهد بود.

بیانیه اعتراضی انجمن صنفی
با شدت گرفتن اختالل اینترنت در روزهای 
گذشــته انجمــن صنفی کســب و کارهای 
اینترنتی در بیانیه ای اعتراض خود را نســبت 
به ایجاد چنیــن محدودیت های گســترده  
اینترنتی در کســب و کارها اعالم کرد.در این 
بیانیه انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی 
بدون آنکه اشــاره ای به رقم و حجم خسارت 
ناشــی از قطعی اینترنت در ایران شود مدعی 
شــده که در حال حاضر شبکه ملی اطالعات 
برای جایگزینی اینترنت جهانی کافی نیست و 
ادامه داده است:»ساده انگارانه است که شبکه 
ملی اطالعات را جایگزینی مناسب برای چنین 
موقعیتی در نظر بگیریم. کســب و کارهای 
اینترنتــی از زیرســاخت ها و ســرویس های 
متعدد خارجی برای ارائه خدمات به کاربران 
خود استفاده می کنند که در چنین شرایطی 
همگی دچار اختالل شــده و ادامه سرویس 
دهی به کاربران را با مشــکالت جدی روبرو 
می کند.چنین اختالالت عمده ای در اتصال به 
بستر اینترنت جهانی، به معنای محدود شدن 
دسترسی به بســیاری از ابزارهای دیجیتال و 
حفظ و نگهداری ســامانه های داخلی است. 
امری کــه دارایی های کاربران نزد کســب و 
کارهای اینترنتی و همینطور امنیت داده های 

آنها را به طور جدی تهدید می کند.«
در پایان، انجمن صنفی کســب و کارهای 
اینترنتی، قطع اینترنت و اختالالت پیش آمده 
را باعث ایجاد مشکالت زیادی در سطح جامعه 
دانسته و خواستار رفع مسائل موجود شده و 
ادامه داده است: »با توجه به تاثیر جدی چنین 
محدودیت هــا و اختالل هایــی روی عملکرد 
کســب و کارهای اینترنتی و امنیت اطالعات 
و دارایی های دیجیتال کاربران آنها، خواستار 
رفع ســریع این محدودیت ها هستیم.ضمن 
اینکه روی دادن چنین رخدادهای ناگواری در 
اکوسیســتم استارت اپی و فضای کسب و کار 
دیجیتال کشور، نتیجه ای جز دلسردی بیشتر 
نیروهای متخصص و فعاالن ارزشــمندی که 
گنجینه های این آب و خاک هستند، نخواهد 

داشت.«

روزانه 145 میلیارد تومان زیان به کسب و کارهای مجازی
»آرمان امروز« پیامدهای قطع شبکه های اجتماعی را بررسی کرد

تورم باردیگر رکورد شکنی می کند ؟!
بررسی ها از روند تغییرات شاخص های اقتصادی نشان می دهد؛

در زمستان سال قبل رقم خورد؛
افزایش ۶۱ درصد نرخ اجاره بهای 

مسکن 
آرمان امــروز: طبق اعالم مرکز آمــار ایران، 
متوســط مبلغ اجاره  ماهانه بــرای اجاره  یک 
مترمربع زیربنای مسکونی در زمستان پارسال 
نســبت به فصل قبل ۱۶.۳ درصد و نسبت به 
فصل مشابه ســال قبل ۶۰.۹ درصد افزایش 
داشته است. تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران 
حاکی است متوسط مبلغ اجاره  ماهانه به عالوه  
ســه درصد ودیعه  پرداختی بــرای اجاره  یک 
مترمربع زیربنای مســکونی در سطح کشور 
۳۶۸ هزار و ۶۹۴ ریال با میانگین مســاحت 
۱۰۳ مترمربع و متوســط عمر بنای ۱۵ سال 
بوده که نســبت به فصل قبل ۱۶.۳ درصد و 
نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۰.۹ درصد 
افزایش داشته است. بر اساس این آمار متوسط 
قیمت فــروش هر مترمربع زمیــن یا زمین 
ساختمان مســکونی کلنگی معامله شده در 
کل کشور هم ۱۱ میلیون و ۶۷۱ هزار تومان 
با میانگین مســاحت ۲۴۵ مترمربع بوده که 
نسبت به فصل قبل )پاییز ۱۴۰۰( ۶.۸ درصد 
و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۵.۴ درصد 
افزایش داشته اســت. متوسط قیمت فروش 
هر مترمربع زیربنای مســکونی معامله شده 
از طریق بنگاه های معامالت ملکی در ســطح 
کل کشــور ۱۲ میلیون و ۷۹۷ هزار تومان با 
میانگین مساحت ۱۰۷ مترمربع و متوسط عمر 
بنای ۱۳ سال بوده که نسبت به فصل قبل ۸.۸ 
درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۴.۸ 

درصد افزایش داشته است.
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تأثیر منفی بحران ها
 بر رشد اجتماعی جوانان

این روزها جامعه ما تحت تأثیر درگذشــت 
تاسف انگیز خانم مهسا امینی شده و قلب ما 
و هم وطنانمان از این موضوع و حواشــی آن 
به درد آمده است. جامعه عزیزمان آراسته به 
فرهنگ ها، آداب و عقاید متنوعی اســت که 
احترام به این تنوع شاه کلید همدلی، وحدت 
و رشد اجتماعی است. ندای تندرستی ضمن 
همدردی با خانواده ایــن عزیز و هموطنان 
گرامی، مقاله ایی را ارائه می دهد که به تازگی 
در مورد آسیب های بحران ها و استرس های 
اجتماعی بر رشــد جوانان )کــه در مقطع 
حساســی از زندگی هســتند( منتشر شده 

است.
محققــان آمریکایی با توجه وقایع اجتماعی 
و سیاســی که حــدود دو ســال پیش در 
کشورشان رخ داد؛ تصمیم گرفتند که اثر این 
وقایع را بر رشد اجتماعی جوانانشان بررسی 
کنند. آن ها نشــان دادند کــه این بحران ها 
ممکن اســت به رشد اجتماعی این دسته از 
افراد جامعه آسیب برساند. به گزارش ندای 
تندرستی به نظر می رسد این نتایج می تواند 
قابل تعمیم به بحران های اجتماعی در سایر 

جوامع از جمله کشور ما نیز باشد.
و  اســترس زا  ســال  یــک   ۲۰۲۰ ســال 
منحصربه فــرد بــرای آمریکایی هــا بــود؛ 
رویدادهای  کووید-۱۹،  همه گیری  شــروع 
خشــونت بار و انتخابات ریاســت جمهوری 
جنجالــی از جمله ایــن بحران هــا بودند. 
تحقیقــات جدید نشــان می دهــد که این 
بحران ها ممکن اســت به رشــد اجتماعی 
جوانان در مقطع حساسی از زندگی آسیب 

رسانده باشند.
در تحقیقات قبلی تأثیر عوامل اســترس زا 
بر رشــد اجتماعی در طول زندگی بررسی 
شــده بود، اما این تحقیق جدید بر اهمیت 
آســیب های وارده بــر جوانــان و چگونگی 
شکل گیری این آسیب ها توسط رویدادهای 

بیرونی تأکید می کند.
دکتر بولر محقق اصلی این پژوهش می گوید: 
»اگر همه چیز خوب پیش برود، جوانان وارد 
شــبکه های اجتماعی می شوند، دوستی ها و 
روابط عاطفی را در اجتمــاع آغاز می کنند 
و جایگاه شــغلی خود را نیز پیدا می کنند. 
بااین حال، یافته های ما نشــان می دهد که 
عوامــل اســترس زای خارجــی و تغییرات 
محیطی ممکن اســت جوانان را در مسیری 

ناخوشایند قرار دهند.«
محققان رشــد اجتماعــی ۴۱۵ جوان را در 
سال ۲۰۲۰ با رشــد ۴۶۵ جوان را در سال 
۲۰۱۹ مقایســه کردند. در طول هشت ماه، 
شــرکت کنندگان کــه از ۱۸ تا ۳۵ ســال 
داشتند، چندین عامل را گزارش دادند. این 
عوامل، عواملی بودند که بر رشــد اجتماعی 

آن ها مؤثر بود.
شــرکت کنندگان مورد بررســی در ســال 
۲۰۲۰ ، کاهش صمیمیت و رضایت از رابطه 
عاطفــی را در طول زمان گــزارش کردند، 
درحالی که این گروه در ســال ۲۰۱۹ میزان 
اندکی باالتر از حمایــت اجتماعی و حضور 
در روابط اجتماعی را در طول زمان گزارش 
کردند. هرچند این تغییرات شــدید نبودند، 
ولی دکتر بولر خاطرنشان می کند که همین 
اثــرات کوچــک می تواند عواقــب پایداری 

باشد. داشته 
دکتر بولــر می گوید: »وضعیت و شــرایط 
محیطی برای تکامل حیاتی هســتند، زیرا 
فرصت هایــی را فراهم می کننــد که مردم 
برای رشد سالم به آن ها نیاز دارند«. در سال 
۲۰۲۰ ]که همراه بــا بحران هایی بود[ یک 
جوان معمولی ممکن است از این فرصت ها 
کمتر در اختیار داشته. این امر باعث ترس و 
اضطراب در جوانان شده و به طور بالقوه مانع 

رشد آن ها می شود.«
همچنین مهم است که به یاد داشته باشید 
که این رویدادهای مخرب به بحران های ملی 
یا جهانی محدود نمی شوند. شرکت کنندگان 
در این مطالعه در شــمال کالیفرنیا مستقر 
بودند، جایی که با آتش ســوزی های جنگلی 

در سراسر منطقه دست وپنجه نرم کردند.
محققان متوجه تأثیرات این عوامل استرس زا 
بــر روی شــرکت کنندگان شــدند و دکتر 
بولــر این موضوع را به عنــوان حوزه مهمی 
از مطالعات آینده می دانــد. او می گوید که 
بررسی مکانیسم های سازگاری و انطباق در 
افرادی که کمتر تحت تأثیر قرار می گیرند، 
می تواند به دسترســی به منابــع مؤثرتر و 
حمایت جوانان کمک کنــد. وقتی از دکتر 
بولر پرســیده شد که آیا موردی بوده که در 
میان این یافته ها، پژوهشگران را شگفت زده 
کرده باشد، وی به یکی از جنبه های عملکرد 
اجتماعی اشاره می کند که به نظر نمی رسد 
ربطی به عوامل اســترس زای ســال ۲۰۲۰ 
داشته باشد و آن هم مسئله »تنهایی« بود. 
او می گویــد: »صرف نظر از اینکه جوانان در 
معــرض عوامل اســترس زای جمعــی قرار 
داشــتند یا نه، درجه و میزان تنهایی آن ها 

مشابه بود.« / ندای تندرستی

تیپ پالستی : از رویا تا واقعیت
عمل جراحــی کامل بینی یا راینوپالســتی 
مراحل زیادی دارد یکی از مراحل آن جراحی 

نوک بینی یا تیپ پالستی است.
از نظر لغوی تیپ یعنی نوک بینی  و پالستی 

یعنی اصالح و بازسازی .
بنابراین تیپ پالستی یعنی :

 عمل جراحی زیبایی روی نوک بینی
در واقع عمل تیپ پالســتی تنها بخشــی از 
یک عمل جراحی پیچیده و کامل می باشــد 
و   عبارت تیپ پالســتی بخودی خود دارای 
شخصیت جداگانه و مستقلی نیست و این نام 
به یک عمل جراحی جداگانه اطالق نمی گردد.

پس منطقی اســت که انجام دادن بخشی از 
یک فرایند کامل جراحــی بتنهایی جایی از 
گفتگو نــدارد و کار روی بینی  , همواره باید 
بطــور کامل از آغاز تا پایان صورت پذیرد و در 
هیچ کدام از منابع علمی راینوپالستی، کار تنها 
روی نوک بدون دست زدن به بقیه بخشهای 
بینی مورد تایید نمی باشد.  و بدیهی است که 
انجام  آن تنها بخشی از مشکالت بینی را اصالح 
خواهد کرد. انجام تیپ پالستی به تنهایی، مثل 
پیمودن تنها بخشی از مسیر یک سفر  است 

که فرد هرگز به مقصد نخواهد رسید.
آیا می توان فقط تیپ پالســتی روی بینی 

انجام داد؟
برابر آنچه گفته شد، قطعا جواب این سوال خیر 
است و این کار از نظر علمی و فنی اشتباه است.

زیرا بســیاری از بینی هایی که در ظاهر فقط 
نوک آنها مشکل دارد در واقع بخش های دیگر 
بینی هم مشــکالت مخفــی دارد که  نیاز به 

اصالح خواهند داشت،
درواقع زیبا ساختن بینی مجموعه پیچیده ای 
از اقدامات متوالی است که همگی در کنار هم و 
متناسب با هم  باید انجام شوند تا نتیجه نهایی 
کامل باشــد ،بنابراین اغلــب افرادی که فقط  
عمل  تیپ پالستی انجام می دهند، در آینده 
ای نزدیک به احتمال زیاد نیاز به انجام جراحی 
ترمیمــی بینی خواهند داشــت. وظیفه یک 
جراح بینی, انجام کار کامل جراحی و تحویل 
آن به تمام و کمال به متقاضی عمل اســت و 
انجام دادن فقط بخشــی از آن به صالح وی و 
بیمارش نیست. اغلب زیباجویانی که  عالقمند 
به تیپ پالستی هستند ، در واقع بدنبال  یک 
عمل جراحی سرپایی ،  بدون بیهوشی  و ارزان 
هســتند ! در حالیکه این ادعا که با یک عمل 
مختصر و جزیی میتوان به این مهم دست یافت 
، ســراب و فریبی بیش نیســت. درکشور  ما 
متاسفانه بعلت تبلیغات وسیع در شبکه های 
اجتماعی ، بســیاری از بیماران  به این منظور 
به  افراد غیر متخصص و غیر مجرب مراجعه 
می کنند. و متاسفانه بســیاری از آنها درگیر 

عوارض و مشکالت بعدی آن می شوند.
اصــالح نوک بینــی، برخالف تصــور عموم، 
پیچیده ترین و تخصصــی ترین بخش عمل 
راینوپالســتی  است و حتماً باید توسط جراح 
متخصص که دانش و  تجربه  کافی و طوالنی 
دارد و دوره هــای تخصصی و تکمیلی الزم را 
گذرانده است، انجام شــود؛ کسی که از همه 
تکنیک های مدرن و پیچیده آن  اطالع کافی 
داشته باشد . در واقع تیپ پالستی به هیچ وقت 
عرصه جوالن افراد غیرمتخصص غیر مجرب 
نمی باشد. نگاه کردن به عمل زیبایی بینی با 
رویکرد »تیپ پالستی« ، مثل نگاه کردن به 
قله یک کوه یخ  در ســطح اقیانوس  است که 

تنها بخش کوچکی از آن پیداست!

شرایط الزم برای سالمت دانش 
آموزان و کادر مدرسه

ایســنا/قم رئیس مرکز بهداشت قم با اشاره به 
بازگشایی مدارس به عنوان یکی از مهمترین 
اماکــن تجمعی، گفت: فراهم کردن شــرایط 
الزم برای سالمت فرهنگیان، دانش آموزان و 
سایر کارکنان مدارس جهت کاهش مواجهه با 
ویروس کرونا و قطع زنجیره انتقال بیماری از 

اهمیت باالیی برخوردار است.
دکتر سیامک محبی رئیس مرکز بهداشت قم 
امروز سی ام شهریورماه با اشاره به بازگشایی 
مدارس بــه عنوان یکــی از مهمترین اماکن 
تجمعی، گفــت: فراهم کردن شــرایط الزم 
برای سالمت فرهنگیان، دانش آموزان و سایر 
کارکنان مــدارس جهت کاهــش مواجهه با 
ویروس کرونا و قطع زنجیره انتقال بیماری از 

اهمیت باالیی برخوردار است.
وی افــزود: اصول کلی پیشــگیری از کرونا و 
مشارکت همگانی والدین و مسئوالن آموزش 
و پرورش برای حفظ ســالمتی دانش آموزان 
و کادر زحمتکش مدارس بیش از پیش مورد 

تاکید سیستم بهداشتی است.
 محبی با توجه به فراهم شــدن دسترسی به 
واکسن های پیشگیری از کرونا و اثبات نقش 
موثــر آن در کاهش موارد بســتری و مرگ 
و میر توصیــه کرد: در کنار واکسیناســیون 
همگانی، آموزش رعایت بهداشت فردی به ویژه 
شستشوی مرتب دست ها و استفاده از ماسک 
و بهداشت تنفسی باید به دانش آموزان بطور 
مستمر داده شده و فضای کالس درس و محل 
تجمع و دورهمی ها نیز باید از تهویه و گردش 

هوای مناسب برخوردار باشد.

صبحانه یکــی از مهمترین وعده های غذایی 
می باشــد کــه در این مقاله بــا بدترین نوع 
صبحانه برای فصول پاییز و زمســتان بیشتر 

آشنا می شوید.
به گــزارش گروه اجتماعی ایســکانیوز، اگر 
می خواهید بهترین مواد غذایی را اســتفاده 
کنید تا سیســتم بدنی شما در طول فصل 
پاییز و زمستان ســالم بمانند، باید به مواد 
غذایی که اســتفاده می کنید دقت زیادی 
داشته باشــید. بعضی از مواد غذایی هستند 
که احتمال اینکه شــما را بیمار کنند بسیار 
زیاد است. پس مراقب صبحانه خود باشید؛ 
در غیر این صورت سیســتم ایمنی خود را 

ضعیف می کنید.
این که مواد مغذی را در صبحانه خود بگنجانید، 
اهمیت بســیار زیادی دارد. سعی کنید تمام 
دسته بندی های مواد مغذی از جمله پروتئین 
، کربوهیدرات ، فیبر و چربی های ضد التهابی 
را در رژیم غذایی خود و صبحانه جای دهید 

از طرفی باید از خوردن بعضی از مواد غذایی 
هنگام صبح خودداری کنید زیرا باعث ضعیف 
شدن سیســتم ایمنی می شود و تاثیر منفی 

روی سالمت کلی شما دارد.
قند باال و چربی اشباع بدترین صبحانه 

برای بدن
هر گونــه صبحانه ای کــه در آن قند باال یا 
چربی اشباع شده ضد التهابی مانند کلوچه ، 
سرالک شیرین یا گوشت فراوری شده وجود 
داشته باشد؛ سطح انرژی را به شدت باال می 
برد و باعث افزایش اشــتها، تمرکز و تغییرات 
روحی در طول روز می شــود اما ممکن است 
تاثیر منفی روی سیستم ایمنی داشته باشد. 
پس به جــای اینکه از قند زیاد یا چربی زیاد 
هنگام صبحانه استفاده کنید، به دنبال مصرف 

پروتئین، فیبر و کربوهیدرات باشید.
چند مورد از بدترین صبحانه ها برای بدن

عالوه بر آنچه گفته شد، برخی مواردی که در 
ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد نیز برای وعده 

صبحانه مناسب نیستند.
سوسیس و کالباس

سوسیس و کالباس از بدترین صبحانه ها است 
زیرا از گوشــت های فرآوری شده و چاشنی 
هایی تهیه شده که برای سالمتی مضر هستند.

آبمیوه های غیرطبیعی
برای صبحانه آب میوه غیر طبیعی ننوشــید 
زیرا در ترکیب آن ها شکر فراوانی وجود دارد. 
صبح ها مواد غذایی و نوشیدنی های شیرین 

شده کمتر مصرف کنید.
اسموتی های آماده

اسموتی های آماده جزو مض رترین صبحانه 
ها هستند زیرا پر از شکر و مواد افزودنی مانند 
رنگ های مصنوعی و طعم دهنده می باشند.

نوتال و دیگر شکالت ها
نوتال ۸۳ درصد از سطح متوسط شکر روزانه 
زنان را شامل می شــود ، با خوردن نوتال در 
صبحانه ابتدا انرژی افزایش یافته اما به مرور 
زمــان انرژی به ســرعت تبخیر می شــود و 

احساس خستگی جایگزین آن خواهد شد.
کورن فلکس

رنگ ها و مواد شیمیایی استفاده شده در کورن 
فلکس ها ســبب مضر شدن آنها شده است و 

می تواند باعث بیش فعالی یا چاقی شود.
شیرینی و کیک

مــواد غذایی دارای کالــری و چربی باال مثل 
شــیرینی دانمارکی، رول دارچین و نان های 
شیرین و برشته شده برای صبحانه مضر بوده 

و سبب چاقی می شوند.
برای صبحانه این ها را بخورید

یک کاسه عدسی کم چرب
نان سبوس دار با یک قاشق کره بادام زمینی

تخم مرغ
یک لیوان شیر کم چرب همراه خرما

املت بسیار کم چرب همراه با نان سبوس دار
پنیر کم چرب و کم نمک همراه نان سبوس دار

آووکادو
اوتمیل )جودوسر(

تعریق بیش از حد به دلیل هایپرهیدروزیس 
می تواند یک مشــکل کوتاه مدت یا طوالنی 
مدت باشد. برخی از افراد را در بیشتر زندگی 
خــود تحت تاثیر قرار مــی دهد.هیچ درمان 
قطعی برای هیپرهیدروزیس وجود ندارد، اما 
پزشک شما ممکن است یک ضد تعریق قوی 

توصیه کند.
هایپرهیدروزیس چیست؟

بــه گــزارش ســالمت نیــوز بــه نقــل از 
کلیولندکلینیــک، در هیپرهیدروزیس، غدد 
عرق بدن شما بیش از حد کار می کنند. این 
فعالیت بیش از حد باعث می شود در زمان ها و 
مکان هایی که افراد دیگر عرق نمی کنند، زیاد 

عرق کنید.
گاهی اوقات، یک وضعیت یا احساس پزشکی 
)ماننــد اضطراب( باعث تعریــق بیش از حد 
می شــود. برای بســیاری از افــراد مبتال به 
هایپرهیدروزیس، کنترل عالئم می تواند یک 

چالش دائمی باشد.
هیپرهیدروز کانونی چیست؟

هیپرهیدروزیس کانونی یک اختالل پوستی 
مزمن است که می توانید آن را از خانواده خود 
به ارث ببرید. این ناشی از یک جهش )تغییر( 
در ژن های شماست. به آن هایپرهیدروز اولیه 
نیز گفته می شود. اکثر افرادی که بیش از حد 
عرق می کنند، هیپرهیدروزیس کانونی دارند.

هیپرهیدروزیس کانونی معموالً فقط زیر بغل، 
دست ها و پاها و سر را درگیر می کند. معموالً 
در اوایل زندگی، قبل از ۲۵ ســالگی شــروع 

می شود.
هیپرهیدروزیس عمومی چیست؟

هیپرهیدروزیــس عمومی تعریق بیش از حد 

اســت که به دلیل یک مشکل پزشکی دیگر 
اتفاق می افتد. بســیاری از شــرایط پزشکی 
)مانند دیابت و بیماری پارکینسون( می توانند 
باعث شــوند بدن شــما بیش از حد معمول 
عرق کند. برخی از داروها، مانند ناپروکسن و 
مکمل های روی، به عنوان یک عارضه جانبی 

باعث تعریق اضافی می شوند.
آن  بــه  کــه  عمومــی  هیپرهیدروزیــس 
هایپرهیدروزیس ثانویه نیز گفته می شود، در 

بزرگساالن رخ می دهد.
هایپرهیدروزیس چقدر شایع است؟

برآوردهــا حاکی از آن اســت که بین ۲ تا ۵ 
درصد از مردم ایاالت متحده هیپرهیدروزیس 
دارند. بــا این حال، این تعداد ممکن اســت 
بیشتر نیز باشد. بسیاری از افرادی که بیش از 
حد عرق می کنند در مورد عالئم خود صحبت 
نمی کنند و هرگز به پزشک خوددرباره عالئم 
خود گزارشــی نمی دهند. این امر سنجش 
تعداد افراد مبتال به هیپرهیدروزیس را دشوار 

می کند.
علت هایپرهیدروزیس چیست؟

عــرق کردن به این معناســت که وقتی بدن 
شما خیلی گرم می شــود )زمانی که ورزش 
می کنیــد، مریض یا واقعاً عصبی هســتید( 
خود را خنــک می کند. اعصاب به غدد عرق 
شــما می گویند که شــروع به کار کنند. در 
هیپرهیدروزیس، غدد عرق بدون هیچ دلیلی 
اضافه کار می کنند و عرق تولید می کنند که 

شما به آن نیاز ندارید.
هیپرهیدروزیس کانونی معموالً ناشی از موارد 

زیر است
    غذاهــا و نوشــیدنی ها: از جمله اســید 

ســیتریک، قهوه، شکالت، کره بادام زمینی و 
ادویه جات

    اســترس و اضطراب: اســترس عاطفی و 
اضطراب

    حرارت و گرما
    آسیب نخاعی

هیپرهیدروزیس عمومی یا ثانویه معموال ناشی 
از موارد زیر است

    Dysautonomia )اختالل خودکار(
    گرما، رطوبت و ورزش

    عفونت هایی مانند سل
    بدخیمــی هــا، مانند بیمــاری هوچکین 

)سرطان سیستم لنفاوی(
    یائسگی

    بیماری ها و اختالالت متابولیک، از جمله 
پرکاری تیروئید ، دیابت ، هیپوگلیسمی )قند 
خون پایین( ، فئوکروموسیتوم )تومور خوش 
خیم در غــدد فوق کلیوی(، نقرس و بیماری 

هیپوفیز
    استرس روانی شدید

    برخی از داروهای تجویزی، از جمله داروهای 
ضد افسردگی خاص )بوپروپیون( و انسولین ها

در هیپرهیدروزیــس ثانویــه، یک وضعیت 
پزشکی یا دارویی باعث می شود که شما بیش 

از حد معمول عرق کنید.
آیا هیپرهیدروزیس به صورت ژنتیکی منتقل 

می شود؟
هیپرهیدروزیس کانونی در بین افراد خانواده 
دیده می شــود که نشــان دهنده یک پیوند 
ژنتیکی است. در حالی که برای چندین عضو 
یک خانواده ابتال به هیپرهیدروزیس معمول 
است، ممکن است شما از آن اطالعی نداشته 

باشــید؛ این به این دلیل است که بسیاری از 
افراد مبتال به هایپرهیدروزیس از صحبت در 

مورد عالئم خود احساس راحتی نمی کنند.
هایپرهیدروزیس چه عالئمی ایجاد می کند؟

عالئم هایپرهیدروزیس می تواند از نظر شدت 
و تأثیر بر زندگی شــما بسیار متفاوت باشد. 
عالئم جزئی ممکن است برای مدت طوالنی 
فروکش کنند. یــا تعریق بیش از حد ممکن 
است یک چالش روزمره، منبع دائمی ناامیدی 

و ناامنی باشد.
هیپرهیدروزیس بر افــراد تأثیر متفاوتی می 

گذارد
زیر بغل یا دور کمرتان کامال خیس می شود

پیراهن شما را آنقدر خیس می کند که برای 
احساس راحتی نیاز به تعویض لباس دارید

حلقه های عرق را روی پیشــانی و گونه های 
خود احساس می کنید

دستان خود را مدام مرطوب یا خیس احساس 
می کنید

جوراب خود را مدام باید عوض کنید چرا که 
خیس می شود

تعریق بیش از حد نیز ممکن اســت منجر به 
موارد زیر شود

خارش و التهاب: اگر بدنتان آسیب دیده باشد، 
هنــگام تعریق ناحیه آســیب دیده تحریک 

می شود
بوی بدن: زمانی که باکتری های روی پوست 
با ذرات عرق مخلوط می شوند بوی بدی تولید 

می کنند
زردی لبــاس هــا: بقایای ترکیبــی از عرق، 
باکتری ها و مواد شــیمیایی )دئودورانت( که 
آثار قابل توجهی بر روی لباس باقی می گذارد

پروفســور فرهود پدر علــم ژنتیک ایران 
درخصوص جهش هــای متعدد ویروس کرونا 

توضیح داد.
پروفسور داریوش فرهود، پدر علم ژنتیک 
ایــران در گفت وگــو با خبرنــگار اجتماعی 
ایســکانیوز درخصوص جهش هــای متعدد 
ویروس کرونا و در پاســخ به این ســوال که 
آیا ممکن است ویروس مجددا قدرت بگیرد، 
توضیــح داد: ذات ویــروس این اســت که 
جهش های مختلف داشــته باشــد اما همان 
روزهای اول هم من می گفتم که مراقب باشید 
که حتما از هندوســتان جهش های جدید به 
وجــود خواهد آمد زیــرا در هند قومیت های 
مختلف در آب و هوای متفاوت از هم زندگی 
می کنند و اکوسیســتم های متنوعی دارد و 
آفریقا هم همین طور است و قابل پیش بینی 
بود که جهش هایی از آن کشورها منتشر شود. 
جهش ها همیشــه به نفع ویروس نیستند و 

گاهی در باعث می شوند که ویروس ضعیف تر 
شده و از بین برود یک مثال خیلی بزرگ ایدز 
اســت، این ویروس در ابتدا قربانیان بسیاری 

گرفت اما بعد در خودش فروکش کرد.

او اضافه کرد: تا بشر وجود دارد، بزرگ ترین 
دشمن آن ویروس است. ویروسی که موجود 
زنده ای نیســت که اگر بود با آنتی بیوتیک از 
بین می رفت بلکه فقــط یک دی ان ای دارد 

و با همین بزرگ ترین دشمن انسان است. در 
مقاله ای عنوان شده بود که احتماال کرونا در 
یک نســل باقی بماند یا ممکن است که در 
خــود فروکش کند. پروفســور فرهود درباره 
ظرفیــت آزمایشــگاه ها و مراکــز تحقیقاتی 
ایران در مقابله با ویروس هــا گفت: در ایران 
آزمایشگاه ها مراکز خوبی وجود دارند و باعث 
افتخار است که وقتی کشورهای عرب اطراف 
ایران صحرا بودند، ایران تنها کشوری بود که از 
صد سال پیش بخش ویروس شناسی داشت 
و ما واکســن تولید می کردیم. ابتدا انستیتو 
پاســتور و بعد رازی ساخته شدند. زمانی که 
ایران واکسن می ساخت چین پیشرفت نکرده 
بود، من چین ۵۰ ســال قبل را دیده بودم که 
انگار چند قرن قبل زندگی می کردند. ایرانی ها 
مردم بســیار باهوشی هستند اما متاسفانه به 
جای سرمایه گذاری در جای مناسب در حوزه 

دیگری سرمایه گذاری می کنند.

ویروس کرونا دوباره جان می گیرد!
پدر علم ژنتیک ایران در گفت وگو با ایسکانیوز مطرح کرد؛

بدترین صبحانه برای سیستم ایمنی بدن

تعریق زیاد نشانه چیست؟

10 کار ساده برای حفظ سالمتی و دوری از بیماری
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خبرخبر

  تشکیل دومین مجمع
  مشورتی حوزه شبه خانواده

 در بهزیستی کرمانشاه 
  کرمانشاه - فریده محمدی،خبرنگارآرمان 
امروز-دومین مجمع مشــورتی حوزه شــبه 
خانواده در فضای اســکای روم با حضور مدیر 
کل دفتر کودکان و نوجوانان و کارشناســان 
ســتادی سازمان بهزیستی کشــور و اعضای 

مجمع مشورتی استان تشکیل شد
در این جلســه دکتر محمــدی مدیر کل 
بهزیستی استان، ضمن اشاره به سفر اربعین 
فرزندان و گــزارش اقدامات مربوطه، به بیان 
ضــرورت توجه به مشــکالت فرزندان تحت 
مراقبت در خانه کودکان و نوجوانان این استان 

و فرزندان مستقل پرداخت.
معــاون امور اجتماعی، معاون مشــارکت 
های مردمی، نماینده بهزیســتی شهرستان 
و نماینــدگان مراکــز کــودکان و نوجوانان، 
نماینده مراکز مثبت زندگی به بیان مســائل 
و مشکالت حوزه فرزندان مستقل پرداخته و 
پیشنهادهایی در جهت بهبود کیفیت خدمات 

به این کودکان ارایه نمود.
در پایان این نشســت دکتر رزاقی ، رئیس 
گروه نظارت بر توانمندســازی و امور فرزندان 
انتقــال یافته به زندگی مســتقل ســازمان 
بهزیستی کشور پیرامون آخرین سیاستهای 
سازمان بهزیستی کشور در این دفتر و نحوه 
ارایه خدمات به جامعه هدف مطالبی را عنوان 

نمود.

   چهاربانده شدن محور علیصدر
 ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

 همدان-ساراکریمی،خبرنگارآرمان امروز- 
مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان با بیان 
اینکه تقریباً به طور میانگین در هر شهرستان 
یک پروژه راه در دســت اجراســت، از اجرای 
۱۲۵ کیلومتر پروژه راه ســازی در این استان 

خبر داد.
ایوب اسداللهی  اظهار کرد: طول پروژه های 
راه سازی این اداره کل افزون بر ۱۲۵ کیلومتر 
در قالب ۲۰ قــرارداد و به مبلغ ۳۱۵میلیارد 

تومان است.
وی درباره چهاربانده شدن محور علیصدر 
بیان کــرد: احداث باند دوم همدان- گل تپه- 
علیصدر به طــول ۶۸ کیلومتر جزء مصوبات 
سفر رئیس جمهور به استان قرار گرفته و در 
قانون بودجه ســال جاری نیز گنجانده شده و 
دســتگاه اجرایی این پروژه شرکت ساخت و 

توسعه زیربناهای حمل ونقل است.
اسداللهی با بیان اینکه مطالعات قطعه اول از 
تقاطع آیت اهلل نجفی تا میدان حسن قشالق 
به طول حدود ۳۳ کیلومتر توسط مشاور اداره 
کل راه وشهرســازی اســتان به اتمام رسیده 
است، گفت: اسناد مناقصه و انتخاب پیمانکار 
در هفته آینده به شرکت ساخت ارسال خواهد 
شــد و مطالعه باقیمانده این محور در دست 

انجام است.
مدیرکل راه و شهرســازی استان همدان 
یادآور شد: برآورد هزینه کل پروژه چهاربانده 
شــدن محور علیصدر افزون بــر۹۰۰ میلیارد 

تومان است.
وی دربــاره پــروژه زیرگــذر پلیــس راه 
همدان)شهید زارعی( نیز اظهار کرد: تاکنون 
نزدیک به ۱٤ میلیارد تومان هزینه شده است 
و بــرای تکمیل هم اعتبــاری نزدیک به ۱۳ 

میلیارد تومان نیاز دارد.
اسداللهی با اشاره به اینکه در مجموع بین 
۲٤ تــا ۲۶ میلیارد تومان اعتبــار این پروژه 
اســت، بیان کرد: زیرگذر در حال حاضر قابل 
بهره برداری است فقط مسیر سنندج به همدان 
هنوز تکمیل نشده که قبل از فصل سرما زیربار 

ترافیک قرار می گیرد.

ظرفیت ها و محصوالت تجاری ارس 
در کربال معرفی می شود

مدیرعامل  امــروز-  تبریز-خبرنگارآرمان   
سازمان منطقه آزاد ارس از افزایش ارتباطات 

تجاری ارس با عراق خبر داد.
مجید کیانی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
ارس به منظور افزایش همکاری ها میان تجار 
و بازرگانان عــراق و منطقه آزاد ارس با زمان 
صاحب العواد، رئیس اتاق بازرگانی کربال دیدار 
کرد و در نشســت طرفیــن، بر حضور هیات 
تجاری کربال در ارس و هیات اقتصادی ارس 
در کربال همراه با برگزاری نمایشــگاه جنبی 

توافق شد.
در ایــن نشســت هم چنین مقرر شــد تا 
ظرفیت هــا و محصوالت تولیدی ســازمان 
منطقه آزاد ارس از طرف اتاق بازرگانی کربال 
در رســانه های تخصصی برای فعاالن عرصه 

تجارت و صنعت عراق به نمایش درآید. 
در این دیدار رئیس اتــاق بازرگانی کربال 
خواهان کمک ســازمان منطقه آزاد ارس به 
کنترل کیفیت محصوالت صادراتی به کربال 
برای پیشــگیری از ورود اجناس قالبی شد و 

مجید کیانی وعده همکاری و مساعدت داد. 
کیانی در دیداری جداگانه با مجتبی شصتی 
کریمی سرکنسول ایران در کربال به گفت وگو 

نشستند. 

  85 پروژه تامین آب روستایی 
در خراسان رضوی عملیاتی شد

 مشهد - خبرنگارآرمان امروز-مسئول گروه 
جهاد آبرسانی آبفا خراسان رضوی اعالم کرد: 
۸۵ پروژه تامین آب روســتایی به همت افراد 
خیر و نیکوکار در این اســتان عملیاتی شده 

است.
»محمود امیری« با اشاره به ورود هشت خیر 
از جمله خیرآبرسان کشور حاج اکبر ابراهیمی 
به حوزه آب شــرب روستایی خراسان رضوی 
افزود: ۶۰ پروژه آبرسانی با پیشرفت ۸۰درصد 
توســط حاج اکبر ابراهیمی و ۲۵روستا هم با 

کمک دیگر افراد خیر در حال اجراست.
به گفته وی تاکنون ۲۰۹ روستا در خراسان 
رضوی با جمعیت ۱۰۰ هزار نفر با مشــارکت 
گسترده بنیاد فرهنگی و نیکوکاری »حاج اکبر 

ابراهیمی« آبرسانی شده است.
وی همچنیــن از کمک ۱۰ میلیارد ریالی 
یک خیر برای آبرسانی به ۲۱ روستا در هشت 
شهرستان استان در قالب خرید ۲۱ کیلومتر 
لوله خبر داد و اعالم کرد: در شش ماه نخست 
سال جاری جمعا ۱۸۰کیلومتر لوله پلی اتیلن 
در سایزهای مختلف از جانب خیرین تهیه و 

تحویل آبفا شده است.
»امیری« اظهار داشــت: تاســیس مجمع 
خیرین آبرســان اســتان نیز از طریق وزارت 

کشور در حال پیگیری است.

  نشست بررسی چالش های مدیریت 
عملیات غیر صنعتی برگزار شد

 اهواز - البرز صیدال تدویی،خبرنگارآرمان 
امروز-در نشســتی با حضور مهندس علیرضا 
دانشــی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت 
خیز جنوب، در خصــوص چالش ها و برنامه 
های مدیریت عملیات غیر صنعتی این شرکت 

بحث و تصمیم گیری شد.
در این نشست مهندس دانشی مدیرعامل 
مناطق نفــت خیز جنوب،  با تاکید بر چابک 
سازی ساختار سازمانی مدیریت عملیات غیر 
صنعتی بر غنای ســمت های سازمانی تاکید 
کرد و اظهار داشــت: نگاه سنتی بر عملیات 
غیرصنعتی جوابگو نیست و باید برنامه ریزی 
ســاختاری صورت گیرد و انتظــار داریم این 
مدیریت یک مدیریت ویژه و پیشرو با ساختار 
مترقی باشــد. وی افزود: پیــش از مدیریت 
عملیات غیرصنعتی، جلسات بررسی چالش 
ها و مشکالت مجتمع آموزش فنون و فناوری 
اطالعات و ارتباطات برگزار شد و اینکه چالش 
های  مدیریت عملیــات غیرصنعتی قبل از 
بخش های فنی و مهندسی مورد بررسی قرار 

می گیرد داللت بر اهمیت این مدیریت دارد.
مهندس دانشی اســتفاده از فناوری های 
نوین در حــوزه خدمات رفاهی را مورد تاکید 
قرار داد و تشــکیل کمیتــه اختصاصی برای 
برنامه ریزی و رســیدگی به مسائل عملیات 
غیرصنعتی، پایش مستمر شرکت های پیشرو 
در زمینــه خدمات رفاهی کارکنان، نوآوری و 
ابتکار عمل و ارتقای کمی و کیفی خدمات را 
خواستار شد. در این نشست غالمرضا کمالی 
مدیر عملیات غیر صنعتی مناطق نفت خیز 
جنوب از مهندس دانشی جهت تشکیل این 
جلســه قدردانی کرد و با اشاره به اینکه این 
مدیریت وظیفه پشتیبانی روزانه از واحدهای 
صف را دارد گفت: بیان چالش ها در راستای 
حل مشکالت و گام مثبتی برای تحقق اهداف 
اســت. وی در ادامه مهمتریــن چالش های 
موجود مدیریت عملیــات غیر صنعتی را در 
٤ محور ساختار ســازمانی، معاونت خدمات 
رفاهی و اجتماعی، معاونت تدارکات و کاال و 
معاونت خدمات مهندسی و تعمیرات اماکن و 

تاسیسات تشریح نمود.
 در این نشســت که مدیرعامل شــرکت 
بهره برداری نفت و گاز کارون، مدیران برنامه 
ریزی تلفیقی، تولید، منابع انسانی، امور مالی، 
تدارکات و امورکاال، سرپرست روابط عمومی، 
روســای حراست، مهندسی ســاختار و بهره 
وری و فناوری اطالعات و ارتباطات، مشاور و 
نماینده مدیرعامل در امور ساماندهی و ارتقای 
خدمات رفاهی و مشــاور مدیرعامل در امور 
پیگیری و اجرایی حضور داشتند در خصوص 
رفع چالش های مدیریت عملیات غیر صنعتی 

بحث و تصمیم گیری شد.

 ایالم - هدی منصوری،خبرنگارآرمان امروز-
مدیرعامل شرکت گاز اســتان ایالم از توزیع 
بیــش از ٤۸ هزار پرس غذای گرم در ۲ وعده 
نهار و شــام در بین زائران اربعین حسینی)ع( 
در موکب این شــرکت در شهرستان چرداول 

خبر داد.
 » محمود کشاورز« افزود: از این تعداد ۲٤ 
هزار پرس نهار، ۲٤ هزار پرس شــام بوده که 
خوشبختانه رضایت مقامات استانی و همچنین 

زوار اباعبداهلل الحسین )ع( فراهم شده است.
وی از توزیــع ۱۰ هزار لیتر شــربت و ۱۰ 
هزار بطــری آب معدنی و نیز کمک به تاُمین 
اقالم مورد نیاز هیاُت های مذهبی شهرستان 
چرداول مســتقر در این موکب، برای تهیه و 
توزیع ۱۲ هزار پرس صبحانه خبر داد و اظهار 
داشــت: تالش های شــرکت گاز استان برای 
خدمات رسانی به زائران اربعین در این موکب 
توســط برخی از مقامات ارشد استان از جمله 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایالم، 
فرماندار چرداول، جانشــین فرماندهی سپاه 
امیرالمؤمنین )ع( استان بازدید و مورد تقدیر 

قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت گاز ایالم با اشاره به اینکه 
در راســتای مسئولیت های اجتماعی، شرکت 
گاز استان ایالم برای اولین بار اقدام به استقرار 
و راه انــدازی موکب برای خدمات رســانی به 
زائران اربعین نموده است، تصریح کرد: شرکت 

گاز استان با اســتفاده از امکانات زیرساختی 
آشــپزخانه اردوگاه قدس ســپاه استان ایالم، 
روزانه در ۲ وعده نهار و شــام بیش از ۶ هزار 
پرس غــذای گرم طبخ و در بین زائران توزیع 

کرده است.
کشــاورزبا بیان اینکه این شرکت در کنار 
خدمت رســانی به زائران، اقدامات فرهنگی و 
آموزشــی به منظور ارتقای ایمنی و سالمت 
زائران به خصوص محافظت در برابر گرما زدگی 
و کرونا انجام داده اســت، گفــت: بیش از ۵۰ 
نفر از کارکنان این شرکت بصورت داوطلبانه 
و شــبانه روزی در پخــت و توزیع غذای گرم، 
میان وعده و نیز توزیع شربت و آب معدنی در 
خدمت زوار بوده و از این طریق ارادت خود را 

به حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( ابراز داشتند.
وی با بیان اینکه در جلســه ستاد اربعین 
استان، شــرکت گاز ایالم بعنوان اداره معین 
در شهرســتان چرداول انتخاب شــده است، 
افزود: در راستای خدمت رسانی این مجموعه 
به  زائران اربعین حســینی )ع(، این موکب در 
مجموعه با اســتقرار در اردوگاه قدس ســپاه 
استان و اســتفاده از امکانات زیر ساختی اولیه 
این مکان، راه اندازی شد و روزانه به بیش از ۱۰ 

هزار  نفر از زائرین خدمات رسانی کرده است.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان با اشاره به 
اینکه همزمان با آغاز سفرهای زیارتی اربعین 
حســینی و به منظور اســتقبال و پذیرایی از 

زائرین کربالی معلی و ارادتمندان به سرور و 
ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع(، 
موکب این شرکت بعنوان مرکز اصلی پذیرایی 
از زائران اربعین در شهرستان چرداول آغاز به 
کار کرد، اظهار داشــت: در این ارودگاه، محل 
اسکان مجزا برای برادران و خواهران، نمازخانه، 
سرویس های بهداشتی، چندین دوش حمام و 

پارکینگ اختصاصی برای زائران فراهم شد.
وی با اشــاره به اینکه موکب این شــرکت 
با رعایت کامل دســتورالعمل های بهداشتی، 
میزبان خیل عظیم عزاداران و زائران ابا عبداهلل 
الحســین)ع( بوده است، اظهار داشت: موکب 
شرکت گاز امســال برای اولین سال بصورت 

مســتقل جهت پذیرایی زائرین کربالی معلی 
بر پا شد.

کشــاورز گفت: تأمین پارکینگ برای ۲۰۰ 
خودرو همکاران صنعــت نفت، خدمات دهی 
تاکسیرانی خودروهای استیجاری به همکاران 
زائر از ایالم به مهران و بالعکس، اسکان بیش 
از یکهزار نفر از خانواده همکاران شرکت ملّی 
گاز و صنعت نفت کشــور در مهمانســراهای 
ایالم و مهران شــرکت گاز استان و نیز خرید 
۹ دستگاه دستشویی سیار جمعا به تعداد ۳۶ 
چشمه و اهدا به فرمانداری های چرداول، ایوان 
و مهــران از دیگر اقدامات این شــرکت برای 

خدمات رسانی به زائران اربعین بوده است.

 کرمانشاه - فریده محمدی،خبرنگارآرمان 
مدیران  هماهنگــی  شــورای  امروز-رئیس 
وزارت نیرو در اســتان و مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان کرمانشاه از اتمام پروژه 
های آبرســانی به ۱۸٤ روســتای استان با 
جمعیتــی بالغ بر ۵۲ هــزار و ۲۲۶ نفر طی 

دولت ســیزدهم خبــر داد و گفت: ۵۲ هزار 
۵۰۰ شهروند کرمانشاهی نیز طی این مدت 

از نعمت آب شرب پایدار بهره مند شدند.
رضا داودی به تشــریح اقدامات شاخص 
شــرکت آبفا اســتان طی یک سال گذشته 
پرداخت و گفت: با اقدامات انجام شــده این 
شــرکت طی دولت سیزدهم از جمله اجرای 
۱۷۸ هزار کیلومتر خط انتقال و ۹۵ کیلومتر 
شــبکه توزیع آب، احــداث ۱٤ هزار و ۸۵۰ 
مترمکعب مخزن ذخیره و حفر و تجهیر ۶۰ 
حلقه چاه آب در ســطح اســتان ۱۰٤ هزار 
۷۲۶ هم اســتانی از نعمت آب شرب پایدار 

بهره مند شدند.
وی از جمله طرحهای شاخص این شرکت 
را آبرســانی به ۱۸٤ روستا در ۱۱ شهرستان 
با جمعیتی بالغ بر ۵۲ هزار و ۲۲۶ نفر عنوان 
کرد و افزود: میزان هزینه کرد جهت اجرای 
ایــن طرحهای ۲هــزار و ۶۹۷ میلیارد ریال 
است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
کرمانشاه ادامه داد: در دولت آیت اهلل رئیسی 

طرح جهاد آبرســانی به روستاهای کشور با 
رویکرد آبرسانی به روستاهای مناطق محروم 
به اجرا درآمد که این طرح در استان کرمانشاه 
در دی مــاه ۱٤۰۰ در قالب یک قرارداد ۳۰ 
ماهه با قرارگاه امام حسن مجتبی)ع( منعقد 
و در بهمن مــاه ۱٤۰۰ عملیات اجرایی فاز 
اول آن که آبرســانی به ۳٤۹ روســتا است 
توســط قرارگاه نجف اشرف و سپاه حضرت 

نبی اکرم)ص( آغاز شد.
داودی بیان کرد: پروژه های آبرســانی ۸ 
شهرستان استان که شامل ۱۸۳ روستا است 
به قرارگاه نجف و پروژه های ۶ شهرستان که 
شامل ۱۶۶ روستا است به سپاه حضرت نبی 

اکرم)ص( واگذار شد.
وی به تشــریح دیگر اقدامات انجام شده 
شرکت آب و فاضالب اســتان کرمانشاه در 
دولــت ســیزدهم پرداخت و خاطر نشــان 
ساخت: انجام ممیزی و اخذ گواهینامه ایزو 
۱۷۰۲۵ توسط آزمایشــگاه مرکزی شرکت 
آبفا اســتان دیگر اقدام شاخص این شرکت 

است، همچنین طی این مدت یک میلیون و 
٤۷۹ هزار و ۷۹۰ مورد آزمایش کلرسنجی، 
میکروبی،  آزمایشــات  ســنجی،  کــدورت 
 ،HPC فیزیک وشیمیایی، ریزآالینده ها و
شستشــوی ۵۵۲ مخزن ذخیــره با کیفیت 
۱۰۰ درصد و خرید تجهیزات آزمایشــگاهی 
آب و فاضالب به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال نیز 

طی این مدت صورت گرفت.
داودی به تاثیر مستقیم انشعابات غیرمجاز 
بر هــدر رفت آب اشــاره کــرد و گفت: با 
شناســایی ۲ هــزار و ۳۰۰ فقره انشــعاب 
غیرمجاز طی یک سال گذشته از هدر بیش 

از ۲ میلیون مترمکعب آب جلوگیری شد.
این مقام مســئول به اقدامات این شرکت 
در حــوزه فاضــالب پرداخــت و افــزود: با 
توســعه۱۸.۸۶ کیلومتر از شبکه جمع آوری 
فاضالب و ۱.۱ کیلومتر اصالح و بازســازی 
شبکه جمع آوری فاضالب در دولت سیزدهم 
۶ هزار و ۹۰۶ شــهروند از خدمات فاضالب 

بهره مند شدند.

  اصفهان-مریــم مومنی،خبرنگارآرمــان 
امروز-رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 
در مراســم افتتاح همایش بین المللی سازی 
آموزش عالی علوم پزشــکی طی ســخنانی 
گفت: این دانشگاه آمادگی برگزاری نخستین 
جشنواره فرهنگی ورزشــی دانشجویان بین 
المللی را در اصفهــان دارد که مورد موافقت 

وزارت بهداشت قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان تجربه برگزاری جشنواره 
فرهنگی ورزشی دانشجویان پرستاری را دارد، 
لذا در زمینه برگزاری این چنین جشنواره ای 
برای دانشجویان بین المللی نیز آمادگی خود 

را اعالم می دارد.
در ادامه مراسم معاون آموزشی دانشگاه نیز 
با اشــاره به اینکه بیشتر دانشجویان خارجی 
تمایل به تحصیل در رشــته پزشکی را دارند، 
گفت: دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان در 
رشته های داروسازی، دندانپزشکی، پرستاری 
و پزشــکی دانشــجویان بین الملل در حال 
تحصیل هســتند و تالش شــده با برگزاری 
این همایش بتوانیم تعداد دانشجویان عرصه 

بین المللی را افزایش دهیم.
دکتر غالمرضا معصومی افزود: این دانشگاه 
از سال ۹۷ پذیرای دانشجویان بین الملل بوده 

اســت و  تاکنون ٤۰۰ دانشجوی بین الملل از 
۱٤ کشور پذیرش شده است.

وی با بیان اینکه باید هر دانشجوی خارجی 
بــا پایان دوره علوم پایــه و به هنگام ورود به 
دوره بالینی عالوه بر تسلط به زبان بین المللی، 
زبان فارســی را نیز مسلط باشد، گفت: سعی 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان در این است 
که دانشجویان بین المللی پزشکی به هنگام 
بازگشت به کشور خود، ضمن انجام طبابت با 
کیفیت بازگو کننده توانمندی ایران در عرصه 
پزشکی باشند. معاون آموزشی دانشگاه علوم 

پزشــکی اصفهان ادامه داد: اصفهان مسئول 
هماهنگ کننده دانشــگاههای علوم پزشکی 
منطقه ۷ کشور است که شامل دانشگاه های 

شهرکرد، یزد، کاشان و اصفهان میباشد.
 وی با اشاره به اینکه از مهرماه سال جاری 
دانشجو از کشور عراق در رشته های پزشکی 
پذیرش خواهیم داشــت، ادامه داد: بیشــتر 
دانشجویان از کشورهای مسلمان افغانستان، 

پاکستان و هند هستند.
دبیر اجرایی همایش بین المللی ســازی 
آموزش عالی علوم پزشکی نیز در این مراسم 

اظهار داشت: این کارگاه دو روزه با هدف توجیه 
مدیران و دست اندرکاران آموزش بین الملل 
برای شهر اصفهان با حضور وزارت بهداشت و 
کالج بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
و  اساتید صاحبنظر از دانشگاه های قطب ۷ 
و آشنایی با اصول و قواعد آموزش بین الملل 
و تبادل نظر بین دانشگاه ها در حوزه پذیرش 
دانشجویان رشته های مختلف  پزشکی و پیرا 
پزشــکی صورت می گیرد کــه امیدواریم در 

پایان همایش به این هدف عالی دست یابیم.
خانم دکتر امینی گفــت: محورهای کلی 
همایش در هشت دسته کلی تقسیم بندی می 
شــود که  مشخص میک ند پذیرش دانشجو 
مطابق با چه اصولی بایســتی انجام گیرد و از 
چه ســازمان های بین المللی می توان کمک 
گرفت و در عرصه مکاتبات، جذب، پژوهش و 
ارتقای کیفیت آموزش بین الملل چه نکاتی را 

باید رعایت کرد.
گفتنی است این همایش دو روزه با حضور 
مدیر کل همکاری بین المللی وزارت و معاون 
آموزشــی و دبیر شــورای آموزش پزشکی و 
تخصصی وزارت بهداشــت و دبیر شــورای 
عالی برنامه ریزی علوم پزشــکی و روســای 
دانشگاههای قطب ۷ کشور در حال برگزاری 

می باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان :

 آماده برگزاری نخستین جشنواره فرهنگی ورزشی
 دانشجویان بین المللی در اصفهان هستیم

توسط شرکت گاز ایالم؛
 بیش از ۴8 هزار پرس غذا در بین زائران اربعین توزیع شد

    آبرسانی به ۱8۴ روستای استان کرمانشاه در دولت سیزدهم

 اهواز-خبرنگارآرمان امروز-رئیس شورای 
شــهر اهواز از بازگشایی پل ششم تا قبل از 

نیمه مهرماه خبر داد.
سیاوش محمودی با اشاره به قرار گرفتن 
در آستانه بازگشــایی مدارس و دانشگاه ها 
اظهــار کرد: همچنــان شــهرداری اهواز و 
شــهرداری کارون در حال تعمیر و بازسازی 
پل ششم هســتند و بخش زیادی از کار از 

جمله دیواره های بتنی و تجهیزاتی که از آن 
سرقت شده بود، نصب شده اند.

وی با اشاره به تامین روشنایی پل، افزود: 

از آغاز بازسازی پل ششم، قول داده شد که 
این پل تا نیمه مهرماه بازگشایی شود اما با 
توجه به سرعت و پیشــرفت خوب کار، پل 

ششــم زودتر از وعده داده شــده بازگشایی 
خواهد شد.

رئیس شــورای شــهر اهواز با اشــاره به 
مسدود شــده این پل در ماه های گذشته به 
دلیل ســرقت تجهیزات و نا ایمن شدن پل 
گفت: با توجه به تاثیر بسته شدن این پل در 
ایجاد ترافیک، قطعا با بازگشــایی پل ششم 

بار ترافیک در شهر کاهش خواهد یافت.

رئیس شورای شهر خبر داد؛
پل ششم اهواز به زودی بازگشایی می شود
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خبرخبر

  تشکیل دومین مجمع
  مشورتی حوزه شبه خانواده

 در بهزیستی کرمانشاه 
  کرمانشاه - فریده محمدی،خبرنگارآرمان 
امروز-دومین مجمع مشــورتی حوزه شــبه 
خانواده در فضای اســکای روم با حضور مدیر 
کل دفتر کودکان و نوجوانان و کارشناســان 
ســتادی سازمان بهزیستی کشــور و اعضای 

مجمع مشورتی استان تشکیل شد
در این جلســه دکتر محمــدی مدیر کل 
بهزیستی استان، ضمن اشاره به سفر اربعین 
فرزندان و گــزارش اقدامات مربوطه، به بیان 
ضــرورت توجه به مشــکالت فرزندان تحت 
مراقبت در خانه کودکان و نوجوانان این استان 

و فرزندان مستقل پرداخت.
معــاون امور اجتماعی، معاون مشــارکت 
های مردمی، نماینده بهزیســتی شهرستان 
و نماینــدگان مراکــز کــودکان و نوجوانان، 
نماینده مراکز مثبت زندگی به بیان مســائل 
و مشکالت حوزه فرزندان مستقل پرداخته و 
پیشنهادهایی در جهت بهبود کیفیت خدمات 

به این کودکان ارایه نمود.
در پایان این نشســت دکتر رزاقی ، رئیس 
گروه نظارت بر توانمندســازی و امور فرزندان 
انتقــال یافته به زندگی مســتقل ســازمان 
بهزیستی کشور پیرامون آخرین سیاستهای 
سازمان بهزیستی کشور در این دفتر و نحوه 
ارایه خدمات به جامعه هدف مطالبی را عنوان 

نمود.

   چهاربانده شدن محور علیصدر
 ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

 همدان-ساراکریمی،خبرنگارآرمان امروز- 
مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان با بیان 
اینکه تقریباً به طور میانگین در هر شهرستان 
یک پروژه راه در دســت اجراســت، از اجرای 
۱۲۵ کیلومتر پروژه راه ســازی در این استان 

خبر داد.
ایوب اسداللهی  اظهار کرد: طول پروژه های 
راه سازی این اداره کل افزون بر ۱۲۵ کیلومتر 
در قالب ۲۰ قــرارداد و به مبلغ ۳۱۵میلیارد 

تومان است.
وی درباره چهاربانده شدن محور علیصدر 
بیان کــرد: احداث باند دوم همدان- گل تپه- 
علیصدر به طــول ۶۸ کیلومتر جزء مصوبات 
سفر رئیس جمهور به استان قرار گرفته و در 
قانون بودجه ســال جاری نیز گنجانده شده و 
دســتگاه اجرایی این پروژه شرکت ساخت و 

توسعه زیربناهای حمل ونقل است.
اسداللهی با بیان اینکه مطالعات قطعه اول از 
تقاطع آیت اهلل نجفی تا میدان حسن قشالق 
به طول حدود ۳۳ کیلومتر توسط مشاور اداره 
کل راه وشهرســازی اســتان به اتمام رسیده 
است، گفت: اسناد مناقصه و انتخاب پیمانکار 
در هفته آینده به شرکت ساخت ارسال خواهد 
شــد و مطالعه باقیمانده این محور در دست 

انجام است.
مدیرکل راه و شهرســازی استان همدان 
یادآور شد: برآورد هزینه کل پروژه چهاربانده 
شــدن محور علیصدر افزون بــر۹۰۰ میلیارد 

تومان است.
وی دربــاره پــروژه زیرگــذر پلیــس راه 
همدان)شهید زارعی( نیز اظهار کرد: تاکنون 
نزدیک به ۱٤ میلیارد تومان هزینه شده است 
و بــرای تکمیل هم اعتبــاری نزدیک به ۱۳ 

میلیارد تومان نیاز دارد.
اسداللهی با اشاره به اینکه در مجموع بین 
۲٤ تــا ۲۶ میلیارد تومان اعتبــار این پروژه 
اســت، بیان کرد: زیرگذر در حال حاضر قابل 
بهره برداری است فقط مسیر سنندج به همدان 
هنوز تکمیل نشده که قبل از فصل سرما زیربار 

ترافیک قرار می گیرد.

ظرفیت ها و محصوالت تجاری ارس 
در کربال معرفی می شود

مدیرعامل  امــروز-  تبریز-خبرنگارآرمان   
سازمان منطقه آزاد ارس از افزایش ارتباطات 

تجاری ارس با عراق خبر داد.
مجید کیانی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
ارس به منظور افزایش همکاری ها میان تجار 
و بازرگانان عــراق و منطقه آزاد ارس با زمان 
صاحب العواد، رئیس اتاق بازرگانی کربال دیدار 
کرد و در نشســت طرفیــن، بر حضور هیات 
تجاری کربال در ارس و هیات اقتصادی ارس 
در کربال همراه با برگزاری نمایشــگاه جنبی 

توافق شد.
در ایــن نشســت هم چنین مقرر شــد تا 
ظرفیت هــا و محصوالت تولیدی ســازمان 
منطقه آزاد ارس از طرف اتاق بازرگانی کربال 
در رســانه های تخصصی برای فعاالن عرصه 

تجارت و صنعت عراق به نمایش درآید. 
در این دیدار رئیس اتــاق بازرگانی کربال 
خواهان کمک ســازمان منطقه آزاد ارس به 
کنترل کیفیت محصوالت صادراتی به کربال 
برای پیشــگیری از ورود اجناس قالبی شد و 

مجید کیانی وعده همکاری و مساعدت داد. 
کیانی در دیداری جداگانه با مجتبی شصتی 
کریمی سرکنسول ایران در کربال به گفت وگو 

نشستند. 

  85 پروژه تامین آب روستایی 
در خراسان رضوی عملیاتی شد

 مشهد - خبرنگارآرمان امروز-مسئول گروه 
جهاد آبرسانی آبفا خراسان رضوی اعالم کرد: 
۸۵ پروژه تامین آب روســتایی به همت افراد 
خیر و نیکوکار در این اســتان عملیاتی شده 

است.
»محمود امیری« با اشاره به ورود هشت خیر 
از جمله خیرآبرسان کشور حاج اکبر ابراهیمی 
به حوزه آب شــرب روستایی خراسان رضوی 
افزود: ۶۰ پروژه آبرسانی با پیشرفت ۸۰درصد 
توســط حاج اکبر ابراهیمی و ۲۵روستا هم با 

کمک دیگر افراد خیر در حال اجراست.
به گفته وی تاکنون ۲۰۹ روستا در خراسان 
رضوی با جمعیت ۱۰۰ هزار نفر با مشــارکت 
گسترده بنیاد فرهنگی و نیکوکاری »حاج اکبر 

ابراهیمی« آبرسانی شده است.
وی همچنیــن از کمک ۱۰ میلیارد ریالی 
یک خیر برای آبرسانی به ۲۱ روستا در هشت 
شهرستان استان در قالب خرید ۲۱ کیلومتر 
لوله خبر داد و اعالم کرد: در شش ماه نخست 
سال جاری جمعا ۱۸۰کیلومتر لوله پلی اتیلن 
در سایزهای مختلف از جانب خیرین تهیه و 

تحویل آبفا شده است.
»امیری« اظهار داشــت: تاســیس مجمع 
خیرین آبرســان اســتان نیز از طریق وزارت 

کشور در حال پیگیری است.

  نشست بررسی چالش های مدیریت 
عملیات غیر صنعتی برگزار شد

 اهواز - البرز صیدال تدویی،خبرنگارآرمان 
امروز-در نشســتی با حضور مهندس علیرضا 
دانشــی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت 
خیز جنوب، در خصــوص چالش ها و برنامه 
های مدیریت عملیات غیر صنعتی این شرکت 

بحث و تصمیم گیری شد.
در این نشست مهندس دانشی مدیرعامل 
مناطق نفــت خیز جنوب،  با تاکید بر چابک 
سازی ساختار سازمانی مدیریت عملیات غیر 
صنعتی بر غنای ســمت های سازمانی تاکید 
کرد و اظهار داشــت: نگاه سنتی بر عملیات 
غیرصنعتی جوابگو نیست و باید برنامه ریزی 
ســاختاری صورت گیرد و انتظــار داریم این 
مدیریت یک مدیریت ویژه و پیشرو با ساختار 
مترقی باشــد. وی افزود: پیــش از مدیریت 
عملیات غیرصنعتی، جلسات بررسی چالش 
ها و مشکالت مجتمع آموزش فنون و فناوری 
اطالعات و ارتباطات برگزار شد و اینکه چالش 
های  مدیریت عملیــات غیرصنعتی قبل از 
بخش های فنی و مهندسی مورد بررسی قرار 

می گیرد داللت بر اهمیت این مدیریت دارد.
مهندس دانشی اســتفاده از فناوری های 
نوین در حــوزه خدمات رفاهی را مورد تاکید 
قرار داد و تشــکیل کمیتــه اختصاصی برای 
برنامه ریزی و رســیدگی به مسائل عملیات 
غیرصنعتی، پایش مستمر شرکت های پیشرو 
در زمینــه خدمات رفاهی کارکنان، نوآوری و 
ابتکار عمل و ارتقای کمی و کیفی خدمات را 
خواستار شد. در این نشست غالمرضا کمالی 
مدیر عملیات غیر صنعتی مناطق نفت خیز 
جنوب از مهندس دانشی جهت تشکیل این 
جلســه قدردانی کرد و با اشاره به اینکه این 
مدیریت وظیفه پشتیبانی روزانه از واحدهای 
صف را دارد گفت: بیان چالش ها در راستای 
حل مشکالت و گام مثبتی برای تحقق اهداف 
اســت. وی در ادامه مهمتریــن چالش های 
موجود مدیریت عملیــات غیر صنعتی را در 
٤ محور ساختار ســازمانی، معاونت خدمات 
رفاهی و اجتماعی، معاونت تدارکات و کاال و 
معاونت خدمات مهندسی و تعمیرات اماکن و 

تاسیسات تشریح نمود.
 در این نشســت که مدیرعامل شــرکت 
بهره برداری نفت و گاز کارون، مدیران برنامه 
ریزی تلفیقی، تولید، منابع انسانی، امور مالی، 
تدارکات و امورکاال، سرپرست روابط عمومی، 
روســای حراست، مهندسی ســاختار و بهره 
وری و فناوری اطالعات و ارتباطات، مشاور و 
نماینده مدیرعامل در امور ساماندهی و ارتقای 
خدمات رفاهی و مشــاور مدیرعامل در امور 
پیگیری و اجرایی حضور داشتند در خصوص 
رفع چالش های مدیریت عملیات غیر صنعتی 

بحث و تصمیم گیری شد.

 ایالم - هدی منصوری،خبرنگارآرمان امروز-
مدیرعامل شرکت گاز اســتان ایالم از توزیع 
بیــش از ٤۸ هزار پرس غذای گرم در ۲ وعده 
نهار و شــام در بین زائران اربعین حسینی)ع( 
در موکب این شــرکت در شهرستان چرداول 

خبر داد.
 » محمود کشاورز« افزود: از این تعداد ۲٤ 
هزار پرس نهار، ۲٤ هزار پرس شــام بوده که 
خوشبختانه رضایت مقامات استانی و همچنین 

زوار اباعبداهلل الحسین )ع( فراهم شده است.
وی از توزیــع ۱۰ هزار لیتر شــربت و ۱۰ 
هزار بطــری آب معدنی و نیز کمک به تاُمین 
اقالم مورد نیاز هیاُت های مذهبی شهرستان 
چرداول مســتقر در این موکب، برای تهیه و 
توزیع ۱۲ هزار پرس صبحانه خبر داد و اظهار 
داشــت: تالش های شــرکت گاز استان برای 
خدمات رسانی به زائران اربعین در این موکب 
توســط برخی از مقامات ارشد استان از جمله 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایالم، 
فرماندار چرداول، جانشــین فرماندهی سپاه 
امیرالمؤمنین )ع( استان بازدید و مورد تقدیر 

قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت گاز ایالم با اشاره به اینکه 
در راســتای مسئولیت های اجتماعی، شرکت 
گاز استان ایالم برای اولین بار اقدام به استقرار 
و راه انــدازی موکب برای خدمات رســانی به 
زائران اربعین نموده است، تصریح کرد: شرکت 

گاز استان با اســتفاده از امکانات زیرساختی 
آشــپزخانه اردوگاه قدس ســپاه استان ایالم، 
روزانه در ۲ وعده نهار و شــام بیش از ۶ هزار 
پرس غــذای گرم طبخ و در بین زائران توزیع 

کرده است.
کشــاورزبا بیان اینکه این شرکت در کنار 
خدمت رســانی به زائران، اقدامات فرهنگی و 
آموزشــی به منظور ارتقای ایمنی و سالمت 
زائران به خصوص محافظت در برابر گرما زدگی 
و کرونا انجام داده اســت، گفــت: بیش از ۵۰ 
نفر از کارکنان این شرکت بصورت داوطلبانه 
و شــبانه روزی در پخــت و توزیع غذای گرم، 
میان وعده و نیز توزیع شربت و آب معدنی در 
خدمت زوار بوده و از این طریق ارادت خود را 

به حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( ابراز داشتند.
وی با بیان اینکه در جلســه ستاد اربعین 
استان، شــرکت گاز ایالم بعنوان اداره معین 
در شهرســتان چرداول انتخاب شــده است، 
افزود: در راستای خدمت رسانی این مجموعه 
به  زائران اربعین حســینی )ع(، این موکب در 
مجموعه با اســتقرار در اردوگاه قدس ســپاه 
استان و اســتفاده از امکانات زیر ساختی اولیه 
این مکان، راه اندازی شد و روزانه به بیش از ۱۰ 

هزار  نفر از زائرین خدمات رسانی کرده است.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان با اشاره به 
اینکه همزمان با آغاز سفرهای زیارتی اربعین 
حســینی و به منظور اســتقبال و پذیرایی از 

زائرین کربالی معلی و ارادتمندان به سرور و 
ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع(، 
موکب این شرکت بعنوان مرکز اصلی پذیرایی 
از زائران اربعین در شهرستان چرداول آغاز به 
کار کرد، اظهار داشــت: در این ارودگاه، محل 
اسکان مجزا برای برادران و خواهران، نمازخانه، 
سرویس های بهداشتی، چندین دوش حمام و 

پارکینگ اختصاصی برای زائران فراهم شد.
وی با اشــاره به اینکه موکب این شــرکت 
با رعایت کامل دســتورالعمل های بهداشتی، 
میزبان خیل عظیم عزاداران و زائران ابا عبداهلل 
الحســین)ع( بوده است، اظهار داشت: موکب 
شرکت گاز امســال برای اولین سال بصورت 

مســتقل جهت پذیرایی زائرین کربالی معلی 
بر پا شد.

کشــاورز گفت: تأمین پارکینگ برای ۲۰۰ 
خودرو همکاران صنعــت نفت، خدمات دهی 
تاکسیرانی خودروهای استیجاری به همکاران 
زائر از ایالم به مهران و بالعکس، اسکان بیش 
از یکهزار نفر از خانواده همکاران شرکت ملّی 
گاز و صنعت نفت کشــور در مهمانســراهای 
ایالم و مهران شــرکت گاز استان و نیز خرید 
۹ دستگاه دستشویی سیار جمعا به تعداد ۳۶ 
چشمه و اهدا به فرمانداری های چرداول، ایوان 
و مهــران از دیگر اقدامات این شــرکت برای 

خدمات رسانی به زائران اربعین بوده است.

 کرمانشاه - فریده محمدی،خبرنگارآرمان 
مدیران  هماهنگــی  شــورای  امروز-رئیس 
وزارت نیرو در اســتان و مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان کرمانشاه از اتمام پروژه 
های آبرســانی به ۱۸٤ روســتای استان با 
جمعیتــی بالغ بر ۵۲ هــزار و ۲۲۶ نفر طی 

دولت ســیزدهم خبــر داد و گفت: ۵۲ هزار 
۵۰۰ شهروند کرمانشاهی نیز طی این مدت 

از نعمت آب شرب پایدار بهره مند شدند.
رضا داودی به تشــریح اقدامات شاخص 
شــرکت آبفا اســتان طی یک سال گذشته 
پرداخت و گفت: با اقدامات انجام شــده این 
شــرکت طی دولت سیزدهم از جمله اجرای 
۱۷۸ هزار کیلومتر خط انتقال و ۹۵ کیلومتر 
شــبکه توزیع آب، احــداث ۱٤ هزار و ۸۵۰ 
مترمکعب مخزن ذخیره و حفر و تجهیر ۶۰ 
حلقه چاه آب در ســطح اســتان ۱۰٤ هزار 
۷۲۶ هم اســتانی از نعمت آب شرب پایدار 

بهره مند شدند.
وی از جمله طرحهای شاخص این شرکت 
را آبرســانی به ۱۸٤ روستا در ۱۱ شهرستان 
با جمعیتی بالغ بر ۵۲ هزار و ۲۲۶ نفر عنوان 
کرد و افزود: میزان هزینه کرد جهت اجرای 
ایــن طرحهای ۲هــزار و ۶۹۷ میلیارد ریال 
است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
کرمانشاه ادامه داد: در دولت آیت اهلل رئیسی 

طرح جهاد آبرســانی به روستاهای کشور با 
رویکرد آبرسانی به روستاهای مناطق محروم 
به اجرا درآمد که این طرح در استان کرمانشاه 
در دی مــاه ۱٤۰۰ در قالب یک قرارداد ۳۰ 
ماهه با قرارگاه امام حسن مجتبی)ع( منعقد 
و در بهمن مــاه ۱٤۰۰ عملیات اجرایی فاز 
اول آن که آبرســانی به ۳٤۹ روســتا است 
توســط قرارگاه نجف اشرف و سپاه حضرت 

نبی اکرم)ص( آغاز شد.
داودی بیان کرد: پروژه های آبرســانی ۸ 
شهرستان استان که شامل ۱۸۳ روستا است 
به قرارگاه نجف و پروژه های ۶ شهرستان که 
شامل ۱۶۶ روستا است به سپاه حضرت نبی 

اکرم)ص( واگذار شد.
وی به تشــریح دیگر اقدامات انجام شده 
شرکت آب و فاضالب اســتان کرمانشاه در 
دولــت ســیزدهم پرداخت و خاطر نشــان 
ساخت: انجام ممیزی و اخذ گواهینامه ایزو 
۱۷۰۲۵ توسط آزمایشــگاه مرکزی شرکت 
آبفا اســتان دیگر اقدام شاخص این شرکت 

است، همچنین طی این مدت یک میلیون و 
٤۷۹ هزار و ۷۹۰ مورد آزمایش کلرسنجی، 
میکروبی،  آزمایشــات  ســنجی،  کــدورت 
 ، فیزیک وشیمیایی، ریزآالینده ها و 
شستشــوی ۵۵۲ مخزن ذخیــره با کیفیت 
۱۰۰ درصد و خرید تجهیزات آزمایشــگاهی 
آب و فاضالب به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال نیز 

طی این مدت صورت گرفت.
داودی به تاثیر مستقیم انشعابات غیرمجاز 
بر هــدر رفت آب اشــاره کــرد و گفت: با 
شناســایی ۲ هــزار و ۳۰۰ فقره انشــعاب 
غیرمجاز طی یک سال گذشته از هدر بیش 

از ۲ میلیون مترمکعب آب جلوگیری شد.
این مقام مســئول به اقدامات این شرکت 
در حــوزه فاضــالب پرداخــت و افــزود: با 
توســعه۱۸.۸۶ کیلومتر از شبکه جمع آوری 
فاضالب و ۱.۱ کیلومتر اصالح و بازســازی 
شبکه جمع آوری فاضالب در دولت سیزدهم 
۶ هزار و ۹۰۶ شــهروند از خدمات فاضالب 

بهره مند شدند.

  اصفهان-مریــم مومنی،خبرنگارآرمــان 
امروز-رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 
در مراســم افتتاح همایش بین المللی سازی 
آموزش عالی علوم پزشــکی طی ســخنانی 
گفت: این دانشگاه آمادگی برگزاری نخستین 
جشنواره فرهنگی ورزشــی دانشجویان بین 
المللی را در اصفهــان دارد که مورد موافقت 

وزارت بهداشت قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان تجربه برگزاری جشنواره 
فرهنگی ورزشی دانشجویان پرستاری را دارد، 
لذا در زمینه برگزاری این چنین جشنواره ای 
برای دانشجویان بین المللی نیز آمادگی خود 

را اعالم می دارد.
در ادامه مراسم معاون آموزشی دانشگاه نیز 
با اشــاره به اینکه بیشتر دانشجویان خارجی 
تمایل به تحصیل در رشــته پزشکی را دارند، 
گفت: دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان در 
رشته های داروسازی، دندانپزشکی، پرستاری 
و پزشــکی دانشــجویان بین الملل در حال 
تحصیل هســتند و تالش شــده با برگزاری 
این همایش بتوانیم تعداد دانشجویان عرصه 

بین المللی را افزایش دهیم.
دکتر غالمرضا معصومی افزود: این دانشگاه 
از سال ۹۷ پذیرای دانشجویان بین الملل بوده 

اســت و  تاکنون ٤۰۰ دانشجوی بین الملل از 
۱٤ کشور پذیرش شده است.

وی با بیان اینکه باید هر دانشجوی خارجی 
بــا پایان دوره علوم پایــه و به هنگام ورود به 
دوره بالینی عالوه بر تسلط به زبان بین المللی، 
زبان فارســی را نیز مسلط باشد، گفت: سعی 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان در این است 
که دانشجویان بین المللی پزشکی به هنگام 
بازگشت به کشور خود، ضمن انجام طبابت با 
کیفیت بازگو کننده توانمندی ایران در عرصه 
پزشکی باشند. معاون آموزشی دانشگاه علوم 

پزشــکی اصفهان ادامه داد: اصفهان مسئول 
هماهنگ کننده دانشــگاههای علوم پزشکی 
منطقه ۷ کشور است که شامل دانشگاه های 

شهرکرد، یزد، کاشان و اصفهان میباشد.
 وی با اشاره به اینکه از مهرماه سال جاری 
دانشجو از کشور عراق در رشته های پزشکی 
پذیرش خواهیم داشــت، ادامه داد: بیشــتر 
دانشجویان از کشورهای مسلمان افغانستان، 

پاکستان و هند هستند.
دبیر اجرایی همایش بین المللی ســازی 
آموزش عالی علوم پزشکی نیز در این مراسم 

اظهار داشت: این کارگاه دو روزه با هدف توجیه 
مدیران و دست اندرکاران آموزش بین الملل 
برای شهر اصفهان با حضور وزارت بهداشت و 
کالج بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
و  اساتید صاحبنظر از دانشگاه های قطب ۷ 
و آشنایی با اصول و قواعد آموزش بین الملل 
و تبادل نظر بین دانشگاه ها در حوزه پذیرش 
دانشجویان رشته های مختلف  پزشکی و پیرا 
پزشــکی صورت می گیرد کــه امیدواریم در 

پایان همایش به این هدف عالی دست یابیم.
خانم دکتر امینی گفــت: محورهای کلی 
همایش در هشت دسته کلی تقسیم بندی می 
شــود که  مشخص میک ند پذیرش دانشجو 
مطابق با چه اصولی بایســتی انجام گیرد و از 
چه ســازمان های بین المللی می توان کمک 
گرفت و در عرصه مکاتبات، جذب، پژوهش و 
ارتقای کیفیت آموزش بین الملل چه نکاتی را 

باید رعایت کرد.
گفتنی است این همایش دو روزه با حضور 
مدیر کل همکاری بین المللی وزارت و معاون 
آموزشــی و دبیر شــورای آموزش پزشکی و 
تخصصی وزارت بهداشــت و دبیر شــورای 
عالی برنامه ریزی علوم پزشــکی و روســای 
دانشگاههای قطب ۷ کشور در حال برگزاری 

می باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان :

 آماده برگزاری نخستین جشنواره فرهنگی ورزشی
 دانشجویان بین المللی در اصفهان هستیم

توسط شرکت گاز ایالم؛
 بیش از ۴8 هزار پرس غذا در بین زائران اربعین توزیع شد

    آبرسانی به ۱8۴ روستای استان کرمانشاه در دولت سیزدهم

 اهواز-خبرنگارآرمان امروز-رئیس شورای 
شــهر اهواز از بازگشایی پل ششم تا قبل از 

نیمه مهرماه خبر داد.
سیاوش محمودی با اشاره به قرار گرفتن 
در آستانه بازگشــایی مدارس و دانشگاه ها 
اظهــار کرد: همچنــان شــهرداری اهواز و 
شــهرداری کارون در حال تعمیر و بازسازی 
پل ششم هســتند و بخش زیادی از کار از 

جمله دیواره های بتنی و تجهیزاتی که از آن 
سرقت شده بود، نصب شده اند.

وی با اشاره به تامین روشنایی پل، افزود: 

از آغاز بازسازی پل ششم، قول داده شد که 
این پل تا نیمه مهرماه بازگشایی شود اما با 
توجه به سرعت و پیشــرفت خوب کار، پل 

ششــم زودتر از وعده داده شــده بازگشایی 
خواهد شد.

رئیس شــورای شــهر اهواز با اشــاره به 
مسدود شــده این پل در ماه های گذشته به 
دلیل ســرقت تجهیزات و نا ایمن شدن پل 
گفت: با توجه به تاثیر بسته شدن این پل در 
ایجاد ترافیک، قطعا با بازگشــایی پل ششم 

بار ترافیک در شهر کاهش خواهد یافت.

رئیس شورای شهر خبر داد؛
پل ششم اهواز به زودی بازگشایی می شود

ورزشی دانشجویان 
 -

نخستین جشنواره   بین المللی فرهنگی
در اصفهان برگزار می شود
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یادداشت

آرمان امروز:  با وجود افزایش حقوق سربازان، 
هنوز خدمت مقدس سربازی برای بسیاری قابل 
قبول نیست که دو سال از عمر خود را با وجود 
همه محدودیت های اجتماعی، به سربازی بروند. 
طبق قانون افراد باالی ۱۸ ســال که به خدمت 
سربازی نرفته اند مشــمول محدودیت هایی از 
جمله اجازه خروج از کشــور را ندارند، این افراد 
اجازه استخدام در سازمان های دولتی را ندارند 
و به  کارگیری آنها مشمول جریمه برای کارفرما 
است. همچنین به این افراد تسهیالت بانکی نیز 
داده نخواهد شــد و طبق هماهنگی که با بانک 
مرکزی وجــود دارد این خدمات بــه آنها ارائه 
نخواهد شد. موضوع مهم این است که با وجود 
این محدودیت ها کــه می تواند هر کدام از آنها 
زندگی یک فرد را تحت الشعاع و تغییر دهد و 
این محدودیت ها تا ســن ۵۰ سالگی فردی که 
به خدمت سربازی نمی رود پابرجاست، اما هنوز 
ســه میلیون نفر مشمول غایب در کشور وجود 
دارد. در این شرایط چند روز پیش سردار تقی 
مهری، رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا این 
آمار را تایید کرد و در بخشی از صحبت هایش به 
قوانین سربازی و کسانی که هم اکنون مشمول 
محسوب می شوند اشاره کرد و گفت: »براساس 
قانون متولدین ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۳ مشمول سربازی 
هستند و ۳ میلیون نفر وارد غیبت شده اند. بیش 
از ۸۵درصد قوانین و مقررات را رعایت کرده اند 

و حدود ۱۴ تا ۱۵درصد قوانین را رعایت نکرده 
و مشمول غایب هستند که براساس قانون اجازه 
خروج از کشور را نداشته و نمی توانند در ادارات 
دولتی اســتخدام شــوند و اگر در سازمان های 
خصوصی مشغول هســتند چنانچه شناسایی 

شوند جریمه خواهند شد.«

 میزان حقوق سربازان 
در سال 1401 چقدر است؟ 

براساس جزء الحاقی ۳ بند )الف( تبصره ۱۲ 
ماده واحده الیحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشــور؛- 
در اجــرای مــاده)۴۹( قانــون خدمت وظیفه 
عمومی، حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول 
در مناطق غیر عملیاتی حداقل شصت درصد، 
حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق 
عملیاتی حداقل هفتــاد و پنج درصد و حقوق 
ســربازان متاهل نوددرصد حداقــل دریافتی 
کارکنــان نیروهای مســلح مبتنی بــر قانون 
مدیریت خدمات کشــوری تعیین می شود و 
دستورالعمل آن باتوجه به تحصیالت و درجات 
آنان توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می 
شود. و بر این اســاس در سال گذشته حقوق 
سربازان با افزایش ۳ تا ۴ برابر از حداقل حقوق  
ماهیان ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان به حدود یک 
میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رســید. امسال نیز 
مجلس تصویب کرد که ایــن رقم پرداختی با 

افزایش ۳ برابری همراه باشــد و حداقل حقوق 
ســربازان به بیــش از ۳ میلیون  رســید، اما  
به دلیل مشــکالت بودجه ای بیش از ۲ میلیون 
به ســربازان پرداخت شد. خردادماه امسال بود 
که حجت الســالم پورخاقان، رئیس ســازمان 
قضائی نیروهای مســلح اعالم کرد: »این مبالغ 
حداقل دریافتی سربازان است و حقوق شان تا 
۵ میلیون و ۵ و نیم میلیون هم برای سربازان 
تصویب شده و به عنوان حقوق به آنها در شرایط 
ویژه پرداخت می شــود که می تــوان تاثیری 
حداقلی در اقتصاد زندگی آنها داشــته باشد.« 
اما با این فزایش حقــوق که تقریبا نزدیک به 

میزان حقوق کارگران در ســال ۱۴۰۱ است، 
بازهم بســیاری از جوانان بیکار حاضر نیستند 
لباس مقدس سربازی را برتن کنند و ریشه این 
امر را باید در موضوعــات اجتماعی و ناامیدی 
جوانان از آینده شان جست وجو کرد. علی اکبر 
رائفی پور که همواره با صحبت هایش جنجال 
ساز می شود، در رابطه با این موضوع گفته است: 
» یک مشکل برای جوان امروز، مساله سربازی 
است؛ که حتی باعث مهاجرت می شود. بسیاری 
از جوانــان امروزی به خاطر اینکه به ســربازی 
نروند، تحصیل شان را کش می دهند تا بتوانند از 
مزایای مهاجرت بدون سربازی استفاده کنند.«

در مسیر توسعه مخرب 
صنعت،  ســریع  رشد 
جبــران  زیان هــای 
منابع  بــر  را  ناپذیری 
و  زیســتی  محیــط 
در  انســان  ســالمت 
آورده  وارد  کشــورها 
اســت. امــروزه اتخاذ 
کارآمد  راهبردهایــی 
برای تقلیل و کاهــش پیامدهای فعالیت های 
صنعتی از اهمیت به ســزایی برخوردار اســت. 
مشــکالت محیط زیستی ناشــی از صنایع به 
باالترین حد خود رســیده و اگر اقدامات قابل 
مالحظه ای صورت نگیرد منجر به تخریب در 
مناطق خواهیم بود. صنایــع انرژی بر، اثرات و 
پیامدهای قابل توجهی در محیط زیست ایجاد 
می نمایند که برخی از آن ها در شــرایط عدم 
کنترل و مدیریت غیر قابــل جبران و زیان بار 
می باشند. توسعه اقتصادی به عنوان یک رکن 
اساسی در مجموعه سیاست های هر کشور، از 
یک ســو با صنعت، تکنولوژی و از سویی دیگر 
با  آلودگی های زیست محیطی ارتباطی نزدیک 

دارد.
پتروشیمی در نمین اردبیل، پتروشیمی ای که 
تبعات اجتماعی و محیط زیســتی آن به مرور 
زمان آشــکار می گردد و بدون شک به بحران 
بی آبی در استان اردبیل دامن می زند. اکنون در 
شرایطی راه اندازی پتروشیمی نمین اردبیل را با 
خطر بروز بحــران آب مواجه کرده که زنجیره 
بحران آب شروع شده و به بیشتر مناطق ایران 
ازجمله کرمانشــاه، ارومیه، همدان و بســیاری 
مناطق دیگر رسیده است. کارشناسان حوزه آب، 
اظهار کرده اند که شهر نمین احتماالً بین پنج 
تا هفت ســال آینده با کمبود شدید آب مواجه 
شود. احداث پتروشیمی نمین سالمت جامعه 
انســانی را در وهله اول تهدید می کند. آسیب 
ها و تبعات آن شــامل به خطر افتادن سالمت 
و بهداشت افراد، تغییر نامناسب کاربری زمین، 
تولیــد آلودگی ها از جملــه آلودگی آب و هوا، 
تخریب محیط زیســتی و بسیاری موارد دیگر 
در منطقه می باشــد. واحد های پتروشیمی با 
توجــه به ترکیبات متنوع آن و نیز به واســطه 
دارا بودن فلزات سنگین، از پتانسیل ایجاد آثار 
ســوء برخوردارند. برنامه های توسعه باید طبق 
اصول آمایش ســرزمین صورت گیرد، احداث 
پتروشیمی آثار مخرب زیست محیطی دارد که 
آب بر بودن یکی از تبعات آن است و پتروشیمی 
نمین در دشــت ممنوعه  ویلکیج )آبی بیگلو( 
که بحران آب دارد، مســتقر است، و تامین آب 
و انرژی برای این صنایع مشــکل ساز است. از 
طرف دیگر درخواســت توقف احداث کارخانه 
فوالد در شهر نمین و جلوگیری از آسیب زدن 
به آثار ملی وجود دارد. اهالی شــهر نمین، واقع 
در اســتان اردبیل، به دلیل آسیب به آثار ملی 
و همچنین آسیب به اکوسیســتم جانداران و 
سالمتی انسان ها، خواستار تجدید نظر در تحقق 
برنامه های خود با احداث کارخانه فوالد در این 

منطقه هستند.
 ما باید از اشــتباهات گدشــته درس گرفته و 
دامنه انتشــار آن را افزایش ندهیم. اشتباهاتی 
که نمونه های آن در ســایر استان های کشور از 
جمله اصفهان و خوزستان در طی دهه های اخیر 
فجایع جبران ناپذیری را رقم زده است و آب و 
خاک را دچار مخاطره کرده اســت. ما در ایران 
با مشــکالت بی آبی شدیدی سر و کار داریم و 
از طرف دیگر آلودگی های محیط زیســت در 
چرخه ما وجود دارد.. سرمایه گذاری پتروشیمی 
و دیگر صنایع در صورتی مثمر ثمر خواهد بود 
که در روند درست توسعه هدایت شوند و پیش 
روند. بررسی این موضوع در راستای جلوگیری 
و به حداقل رساندن اثرات منفی و عوارض سوء 
ناشــی از فعالیت صنعت مورد استقرار بر اجزاء 
محیط زیست و مردم منطقه می باشد. پیگیری 
بیشتر مدیران و مســئوالن در راستای تحقق 
بخشیدن به توسعه ای پایدار و دور از آثار منفی 
و به حداقل رساندن پیامدهای زیست محیطی 
در مناطق تحت نفوذ می تواند کارامد باشد. باید 
توجه داشــت که برنامه ریزی و توسعه صنایع 
انرژی بر، بدون توجه به ابعاد زیســت محیطی 
و انسانی آن با توجه به گستردگی سطح توسعه 
و میزان دســتکاری در طبیعت، هم در مرحله 
ســاخت و هم در مرحله بهره برداری می تواند 
آثار و پیامدهای غیر قابل بازگشــت و غیر قابل 

جبران فراوانی بر جای بگذارد.
کارشناس محیط زیست

66905271الوآرمان

این ســتون، تریبونی است برای بیان 
مشکالت و پیشنهادهای شما. تالش ما 
این اســت که در این ستون دیدگاه ها، 
نظــرات و انتقادهایتان درتمام حوزه ها 

بازتاب یابد. 
آرمان امروز آینه افکار عمومی اســت. 

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

آرمان امروز- نرگس معینی کربکندی: 
طی ســال های گذشــته عدم توجه مدیران 
دولتی به »آمایش سرزمین« و احداث صنایع 
و پتروشــیمی در محوطه های تاریخی، منابع 
طبیعی و مناطق حفاظت شده، بدون درنظر 
گرفتن حساســیت ها و اهمیت های موجود 
جنجال برانگیز شده است. همین چند وقت 
پیش بود که در راســتای طرح گردشــگری 
»آشوراده«، کلنگ پتروشیمی در قلب یکی از 
»بارورترین نقاط جهان« به زمین زده شــد و 
موضوع ساخت این پتروشیمی در میانکاله، با 
جنجال های فراوانی روبه رو گشت. این جنجال 
به حدی بود که پروژه از سوی مسئوالن منتفی 
اعالم شد. اما چند صد کیلومتر آن طرف تر و 
در منطقه خوش آب و هوا و حفاظت شــده 
نمیــن اردبیل، یک پتروشــیمی دیگر مجوز 
ســاخت گرفــت. پــس از اعتــراض فعاالن 
محیط زیستی به ساخت این پتروشیمی در 
شهرســتان نمین، مدیرکل حفاظت محیط 
زیست اســتان اردبیل در خرداد امسال اعالم 
کرد: »کارخانه پتروشیمی نمین )آرتا انرژی( 
پیوســت زیســت محیطی دارد و مجوزهای 
الزم بــرای احــداث را از ســازمان حفاظت 
محیط زیســت دریافت کرده است.« اما این 
مســئول به این امر توجهی نداشت که به غیر 
از آثار مخرب پساب و آالینده ها ، پتروشیمی 
ســاالنه ۳۳۵ میلیون مترمکعب آب مصرف 
می کند. پــس از مجوز احداث پتروشــیمی 
در ایــن منطقه، نوبت به احداث یک کارخانه 
فوالد در منطقه حفاظت شــده شهرســتان 
نمین )محوطه قره حسنلو( رسید، آن هم در 
حالی که در جریان ساخت این کارخانه و سه 
متری فعالیت بیل های مکانیکی و بتن ریزی ها، 
یک بنای تاریخی خشتی مهم متعلق به دوره 
اشکانیان کشف شد. حال سوال اینجاست که 
چطور میراث فرهنگی اردبیل این محوطه را 
تاریخی تشخیص نداده است؟  اگرچه کشف 
آثاری از گورهــای تاریخی، زیورآالت، قیچی 
و ســفالینه هایی متعلق به عصر آهن و... نوید 
آشنایی بیشــتر با تمدن اشکانیان را می داد، 
اما قرار گرفتن این محوطه باستانی در منطقه 
اقتصادی نمین و در قلب محل فعالیت احداث 
کارخانه فوالد که در ســال ۹۸ مساحتی به 
اندازه ۹۷ هکتــار از زمین این منطقه به آن 
اختصاص پیدا کرد، حال این بنای تاریخی را 

با خطر جدی مواجه کرده است.

روند ساخت کارخانه متوقف شود 
در ایــن رابطــه خبرنگار »آرمــان امروز« 
به ســراغ یک پژوهشــگر میراث فرهنگی و 
گردشــگری رفت تــا نظــرات او را در رابطه 
بــا اهمیت این بنای تاریخــی و خطراتی که 
این بنای خشتی کشف شــده و بناهایی که 
هنوز مدفون هستند را بررسی کند. مرتضی 
خاکسار معتقد است که »زمانی از حقوق آثار 
ملی، میراث فرهنگی، منابع طبیعی و مناطق 
حفاظت شده صحبت می کنیم، وزارت میراث 
فرهنگی و ســازمان محیط زیســت موظف 
هستند که در برابر تهدیدات، از آنها محافظت 
کند. مثال ســازمان حفاظت از محیط زیست 

وظیفه دارد جهت حفاظت و حمایت از محیط 
زیســت در مقابل شکارچیان غیر مجاز دست 
به اقداماتی نظیر جریمه های سنگین و حتی 
حبس در نظر بگیرد. اما زمانی که صحبت از 

منافع و آثار ملی می شود، دولت باید مستقیم 
وارد ماجرا شــود و تفاوتی نمی کند چه ارگان 
خصوصی یا دولتی پشت ماجراست، حفاظت 
از میراث فرهنگی و ابنیه و آثار تاریخی، وظیفه 
اصلی وزارت میراث فرهنگی به حساب می آید 
و ایــن وزارتخانه و در کل »میراث فرهنگی« 
فقط برای یک استان نیست بلکه موظف است 
که از کل ســرزمین ایران در برابر تهدیدات 
محافظت کند. زمانی که خبر کشف این بنای 
خشتی منتشر شد، باید وزارت میراث فرهنگی 
و گردشگری به مدیران خود در استان اردبیل 
جلســه فوری در جهت جلوگیــری از روند 
تخریــب بنای حاضر تشــکیل بدهد. اجرای 
در اصــل ۴۴ مبنی بر خصوص ســازی به این 
معنا نیســت که قوانین ارگان ها تغییر کند یا 
نادیده گرفته شود. درست است که این زمین 
۳ ســال پیش واگذار شده، اماهر چه سریع تر 
باید روند احداث آن متوقف شــود، همچنین 
وزارت میراث فرهنگی با توجه به ثبت یک اثر 
تاریخی ملزم  به مشــخص کردن حریم برای 

محافظت از اثر است. 

ضرورت ورود دادستانی به حقوق عامه   
مرتضی خاکســار با اشــاره به اینکه »یک 
ارگان خصوصــی بنــا بــه لحاظ مــادی به 
فعالیت می پردازد، امــا زمانی حتی تپه های 
باســتانی، ابنیه های تاریخی که قدمت  بسیار 
زیادی دارنــد ارزش چندین برابری در مقابل 
فعالیت های اقتصادی خواهند داشــت و یک 
گوشه از ثروت ملی کشور فدای یک فعالیت 
اقتصادی خواهد شــد. از نظــر حقوق عامه، 
دادســتان استان اردبیل باید به عنوان مدعی 
العمــوم در این پرونده حضــور پیدا کند و با 
صدور یک حکم موجب توقف روند تجاوز به 
آثار و ابنیه تاریخی منطقه شود.  حتی وزارت 
میراث فرهنگی الیحه بازدارنده و محکم تری را 
تدوین نماید، چون لوایح گذشته بازدارندگی 

گذشته را ندارد. 

این پژوهشگر میراث فرهنگی و گردشگری 
درباره قوانین سازمان میراث فرهنگی و روند 
فعالیت هــای ارگان های دولتــی از حفاظت 
میراث هــای فرهنگی و معنوی افزود: دولت 
بایــد یک بازنگری در بدنه ســاختار قوانین 
موجود انجام دهد و بــرای صدور هر مجوز 
یا پروانــه ای در صنعت یا معدن به شــدت 
سختگیری نماید. مثال ما بارها شاهد بودیم 
که معــادن موجب تخریــب منابع طبیعی 
شده اند، اما همچنان مشغول فعالیت هستند. 
در این میــان ضرورت یک مــاده یا تبصره 
در قرارداد هــای بخش خصوصی و اصل ۴۴ 
تعیین گــردد که دولت و ســازمان میراث 
فرهنگی به عنوان نگهبان میراث فرهنگی در 
صورت تخلف یا کشــف آثار تاریخی، به طور 
یک طرفــه این فعالیت اقتصادی و شــرکت 
در عرصه های مختلــف جلوگیری کند. این 
قوانین باید هر ۱۰ سال یک بار به روز رسانی 
و تدوین شوند. همچنین کمیته های استانی 
به طور مرتــب از ادارات کل میراث فرهنگی 
و گردشگری، اســتاداری و فرمانداری ها و... 
می توانند با تدوین وضعیت موجود و ارسال 
به نمایندگان دولت راه تدوین قانون حمایت 
از میراث فرهنگی را لحاظ کنند. در حقیقت 
قانونی باید طراحی و تدوین شود که هر کدام 
از ارگان های اقتصادی در زمین یا مکان هایی 
که به فعالیت های خود می پردازند، زمانی که 
با آثار تاریخی در آن مکان روبه رو شــدند، 
فعالیت خود را بالفاصله متوقف کنند و پس 
از بررسی های الزم توسط کارشناسان مجوز 
برای فعالیت خود از کمیته میراث فرهنگی 

دریافت نمایند.

خطری که گردشگری را تهدید می کند  
خاکســار درباره ورود سازمان های جهانی 
نظیر یونســکو به حفاظت از این نوع آثار که 
مالــک خصوصی قصدی بــرای توقف پروژه 

ندارد، می گوید: 
قوانینــی مبنــی بر این موضــوع که اگر 
میراث هــای ملی و جهانی مورد اهمیت قرار 
نگیرند، یونســکو می تواند بــدون توجه به 
ثبــت ملی اثر ورود پیدا کنــد، وجود دارد و 
این امــر در دادگاه های بین المللی می تواند 
طرح شکایت شود. البته این امر، یک امتیاز 
منفی برای کشــور ما در سراسر جهان و در 
ایجاد  عرصه هــای فرهنگی و گردشــگری 
می کند. ورود گردشگران را تحت الشعاع قرار 
می دهد، یعنی در نقطه سبز گردشگری دنیا 
دچار مشــکل می شــویم. اگــر بخواهیم 
هم ردیــف با دیگر کشــورهای جهان پیش 
برویم و ســود مهمی از گردشــگری نصیب 
ما شــود، باید با از یک قانــون واحد پیروی 
کنیم. پیمان های جهانی فراوانی وجود دارد 
که باید به آنها پایبند باشــیم و نگاه دولت ها 
و سیاســت های آنهــا در جهت  مشــارکت 
اجتماعی در پیروی از قوانین جهانی و ملی و 
میراثی باشد. در نتیجه نقش دولت ها، رئیس 
جمهوری صاحب اثــر خواهند بود و باید در 
فعالیت های اجتماعی مشارکت ملی و جهانی 

خواهیم داشت. 

تیشه فوالدی صنعت بر پیکره میراث اشکانیان 
گزارش »آرمان امروز« بی تفاوتی وزارت میراث فرهنگی نسبت به اصل 44 و ساخت کارخانجات در مناطق باستانی 

با توجه به کشف یک بنای خشتی دوره اشکانی در شهرستان نمین، روند احداث کارخانه فوالد متوقف نشده

۳ میلیون سرباز فراری
»آرمان امروز« بررسی کرد:

چرا سربازی برای جوانان جذابیت ندارد؟

سولماز خیاطی

کار همچنان ادامه دارد!؟ 
طبق اعــالم اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایــع دســتی اردبیل، 
سرمایه گذار و طراحان کارخانه فوالد اعالم 
کرده اند به خاطر مســائل فنی، در بخشی 
از ۳۳۰۰ مترمربــع یادشــده در محدوده 
تاریخی، نیاز به استقرار دستگاه های صنعتی 
دارند. تصاویری نیز منتشــر شده که نشان 
می دهد که صنایع پتروشیمی همچنان در 
سه متری این بنای تاریخی در حال احداث 
اســت. همچنین محوطه دقیقا در داخل 
حصارکشی کارخانه فوالد قرار دارد و ساخت 
و ساز از خود محوطه ادامه دارد. ممکن است 
بناهای دیگر در اطراف آن و در کل منطقه 
باشد. اما هیچ یک از نهادهای متولی از جمله 
اداره میراث فرهنگی اردبیل برای نجات این 
بنا اقدامی نکردند. حتی در ســفر عزت ا... 
ضرغامی، وزیــر میراث فرهنگی، به اردبیل 
به رغم اصرار فعاالن مدنی برای بازدید از این 
محوطه اقدامی نشد. این کارخانه به لحاظ 
زیست محیطی آثار غیرقابل جبرانی دارد. 
عدالت عزت پور، پژوهشــگر تاریخ ایران، در 
گفت وگو با تجارت نیوز گفته است: کارخانه 
فوالد الماس آرتاویل  سال ۱۴۰۰ شروع به 
کار کرد. اما مستنداتی مبنی بر مجوز احداث 
از سوی سازمان های مربوطه ندارد. ساخت 
این کارخانه از چند حیث مورد توجه است. 
یکی اینکه کارخانه در منطقه ای احداث شده  
که جزو میراث تاریخی ۲۳۰۰ ساله )زمان 
اشکانیان( کشور به حساب می آید. پرسش 
این است که کجای دنیا محوطه باستانی را 
تغییر کاربری داده و در اختیار سرمایه گذار 

صنعتی قرار می دهند؟

تعریض اتوبان
با وجود عقب نشینی بسیاری از ملک های 
کناری اتوبان بســیج جنوب به شمال، هنوز 
بابــت تعریض ایــن اتوبــان اقدامی صورت 
نگرفته است. تعریض اتوبان حتما به کاهش 

بار ترافیکی در این مسیر می انجامد.
پیری- تهران

 توقف باعث ترافیک
توقف بعضــی از خودروها قبــل از چراغ 
راهنمایی تقاطع خیابان سهیلیان ــ شهید 
ثانی باعث ایجــاد ترافیک و کندی تردد در 
این خیابان می شود. الزم است پلیس راهور 

در این منطقه حضور فعال تری داشته باشد.
شعبانی- تهران 

تردد نا امن در شب ها 
چراغ های روشــنایی خیابان شهید مدنی 
حد فاصل ایســتگاه مترو فــدک  تا خیابان 
جانبازان از ســاعت ۴ و نیــم صبح  به بعد 
خاموش شده و خیابان بسیار تاریک و برای 

تردد نا امن می گردد.
یک شهروند

پارک دوبله
توقــف دوبله خودروها در خیابان افشــار 
محلــه گیالنغربــی باعث ایجــاد ترافیک و 
راهبندان می شــود. این مشکل تردد در این 
خیابان را به چالشی جدی تبدیل کرده است.
بیشه زار- تهران 

منورالفکر روزنامه باشی 
در حالــی که روابط عمومــی وزارت 
ارتباطــات صحبت هــای وزیــر در روز 
چهارشــنبه از قطع اینترنت رو تکذیب 
کرده بود، چند ساعت بعد اینترنت دیتا 
قطع شــد و اینترنت ثابت هم به کندی 
وصل میشــه. اینســتاگرام فیلتر شــد!  
صداقت تیم رســانه ای و روابط عمومی 

وزارت ارتباطات قابل تقدیره! 
..................

مهدی خرم  دل   

طوالنی تریــن ســخنرانی در مجمع 
عمومی سازمان ملل متعلق به کاسترو با 
۲۶۹ دقیقــه در ۱۹۶۰ بوده که در قالب 
یک کتاب منتشــر شده! احمد سکوتوره 
رئیــس جمهــور گینه بــا ۱۴۴ دقیقه، 
خروشــچف با ۱۴۰ دقیقه، ســوکارنو با 
۱۲۱ دقیقه )هر ســه ۱۹۶۰( و قذافی با 

۹۶ دقیقه در ۲۰۰۹ رکورددارند.
...............................

آرمان رنجبران 
این درست اســت که روزگار می تواند 
در سالیان ســال آدمها را عوض کند؛ اما 
گاهی اوقات، بعضــی حرفها، برخی طرز 
برخوردها و بعضی بی توجهی ها می توانند 
یک شــبه از یک آدم، یک تکه ســنگ 

بسازد. 
.............

حمید سعیدی 
امیــدوارم رفــع فیلتر اینســتاگرام، 

خون بهای واتساپ نشود. 
.............

رضا امیدوار تجرشی   
اعتراض و پاســخ به اعتراض با اعمال 
خشــونت نتیجه نخواهد داشت که هیچ 
! منجر به هزینه ی ســنگین رای همه ی 
جامعه خواهد شــد. خیابــان محل زرو 
آزمایی طرفین نباید باشــد بلکه بایست 
فضا به سمت گفتگو و پیدا کردن راه حل 
مسالمت آمیز جهت خواسته ی جامعه و 

منافع ملی نیل پیدا کند.

خبر

ساعت طرح ترافیک تغییر کرد
براســاس اعالم شهرداری تهران، ساعت طرح 
ترافیک در اول مهر از ســاعت ۶:۳۰ صبح تا 
۱۸ عصر اجرا خواهد شد. این در حالیست که 
پیش از این طرح ترافیک در تهران از ســاعت 
۶:۳۰ آغاز و تا ســاعت ۱۷ ادامه داشت که با 
اعالم شهرداری تهران ساعت طرح ترافیک با 
توجه به بازگشــایی مراکز آموزشی، مدارس و 
دانشگاه ها از ابتدای مهر از ساعت ۶:۳۰ آغاز و 

تا ۱۸ ادامه خواهد داشت.
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جوابیه
پاسخ وزارت ارتباطات به گزارش »آرمان امروز« 

 نظر وزیر ارتباطات 

درباره طرح صیانت روشن است 
روزنامه »آرمان امروز« گزارشی تحت عنوان »مالیات 
بر فلوور در بودجه ۱۴۰۱« در تاریخ ۲۲ مهر ۱۴۰۱، 
منتشــر کرد که در آن گزارش به پرداخت مالیات 
از صفحاتی که بیش از ۵۰۰ هــزار فالوور دارند بر 
اساس بند ذ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که 
در آن آمده است: »درآمدهاي کاربران داراي بیش 
از ۵۰۰ هزار دنبال کننده از محل تبلیغات، مشمول 
مالیات بر درآمد مي شــود.« اشــاره می کند. حال 
مشــاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع 
رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات پاسخی 
به این گــزارش داد که در ادامه جوابیه ای که برای 
روزنامه ارسال شده را می خوانید:  در بخشی از این 
مطلب نویسنده که به موضوع اینستاگرام اختصاص 
دارد، آمده اســت: »سیاســت های عیسی زارع پور 
که در قامت وزیــر ارتباطات که هیچ صفحه  ای در 
در فضای مجازی ندارد.« متاسفانه خبرنگار مطلع 
نیســت که وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات در 
اینستاگرام دارای صفحه می باشند. این بی اطالعی 
خود گواه است بر بی پایه بودن سایر استدالل های 
نوشته شده که به دور از واقعیات است. وزیر محترم 
ارتباطات در اینستاگرام صفحه فعالی دارند و در آنجا 
تا حدی که وقت ایشــان اجازه بدهد به مخاطبان 
پاسخ می دهند و پیگیر مشکالت ارتباطی اعالمی 
نیز هســتند .  در بخش دیگری از این مطلب آمده 
است: »هرچند وزیر ارتباطات دولت سیزدهم درباره 
طرح صیانت نظرش مشــخص نیســت«، ایشان 
بارها دیــدگاه و نظر خــود را در جمع خبرنگاران 
و ســخنرانی ها به وضوح اعالم کرده اســت که به 
نمونه هایــی از آن برای اطالع خوانندگان محترم و 
خبرنگار آن روزنامه اشاره می شود:  وزیر ارتباطات: 
چیزی به عنوان طرح صیانت نداریم )روزنامه شرق ۲ 
شهریور ۱۴۰۱( وزیر ارتباطات:  طرح صیانت وجود 
خارجی ندارد. مجلس شورای اسالمی و نهادهایی 
چون شــورای عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی 
فضای مجازی وجود دارند که چیزی مصوب نشده 
که بشود در مورد آن صحبتی کرد. )خبرگزاری برنا 
۱۹ مــرداد ۱۴۰۱(  وزیر ارتباطات: محتوای طرح 
صیانت تغییر کرده اما اشــکاالتی دارد )۲۲ اسفند 
۱۴۰۰ در مصاحبه با ایرنا(  و اما بخشی دوم مطلب 
دربــاره مالیات بر کاربران پر مخاطب اســت که از 
اساس ارتباطی با بخش اول دوم مطلب ندارد، این 
مالیات بر کاربران پرمخاطب مصوبه مجلس شورای 
اسالمی است. مصوبات مجلس شورای اسالمی در 

حکم قانون می باشد. 

دانشگاه ها آنالین شدند
آرمان امروز: از امروز )شــنبه( ســال تحصیلی 
۱۴۰۱-۱۴۰۲ آغاز می شــود و در شرایطی که روز 
سه شنبه وزیر علوم و تحقیقات به طور قاطع اعالم 
کرد »تمامی کالس ها حضوری است« روز گذشته 
و با توجه به افزایش ناآرامی ها در محیط دانشــگاه  
تهران معاونت آموزشی دانشگاه تهران در اطالعیه ای 
از مجازی بودن کالس ها طی هفته اول مهر )دوم تا 
هفتم مهر( خبر داد. این درحالی اســت که پس از 
دو سال که از شیوع کرونا می گذرد، مسئوالن قصد 
داشتند که با تمام توان دانشگاه ها به صورت حضوری 
برگزار شــود، اما آنچه که مشخص است  این بار نه 
با »کرونا« بلکه به دلیل مسائل سیاسی دانشگاه های 
تهران، کالس های دانشــگاه شهید بهشتی و چند 
دانشگاه دیگر در هفته اول مهر به صورت آنالین آغاز 
می کنند.  این امر در شرایطی رخ می دهد که طی  
ماه های گذشته رئیس جمهوری و محمد زلفی گل، 
وزیر علوم و تحقیقات تاکید داشتند: »قصد داریم 
تمامی کالس هــا را حضوری برگــزار کنیم و این 
موضوع در اجالس روســای دانشگاه های کشور هم 
مــورد تأکید قرار گرفت.« بنا به گفته زلفی گل که 
در طی سالیان اخیر با شرایط این روزهای دانشگاه ها 
ناآشــنا نبــوده، وی پس از حضور در کمیســیون 
آموزش، تحقیقات و فنــاوری مجلس در خصوص 
موضوع بازگشــایی مدارس و دانشگاه ها عالم کرده 
بود: »هیچ کالس مجازی برای دروس رسمی نداریم 
اما از تجربه دوران آموزش مجازی برای فوق برنامه ها 
استفاده خواهیم کرد به عنوان مثال اساتید می توانند 
کالس های بیشــتری را برای دانشجویان در بستر 
فضای مجازی برگزار کنند و جلسات پرسش و پاسخ 

و حل تمرین برای دانشجویان در نظر بگیرند.« 

آموزش ها و ثبت نام به صورت آنالین 
اما روز گذشته معاونت آموزشی دانشگاه تهران این 
آموزش حضــوری را به گردن تعطیالت پیش روی 
این هفته قرارداد و در اطالعیه ای اعالم کرد: »نظر 
به تعطیــالت پیش رو و در اجرای دســتورالعمل 
آمــوزش ترکیبی مصــوب مــورخ ۲۹/ ۰۵/ ۱۴۰۱  
کلیه کالس های دانشگاه تهران در مقاطع مختلف 
تحصیلی از روز شــنبه دوم مهر ماه تا پنج شــنبه 
هفتــم مهر ســال ۱۴۰۱ به صــورت الکترونیکی 
)آنالین( برگزار خواهد شــد. دانشــجویان عزیز و 
اعضای محترم هیأت علمی طبق برنامه آموزشی از 
سامانه elearn.ut.ac.ir استفاده فرمایند. بازه زمانی 
ثبت نام غیرحضوری )الکترونیکی( پذیرفته شدگان 
آزمون سراسری مقاطع کارشناسی، دکتری عمومی 
دامپزشکی و دکتری پیوسته بیوتکنولوژی تحصیلی 
۱۴۰۲-۱۴۰۱ دانشــگاه تهران آغاز شــده و تا روز 

یکشنبه )سوم مهر  ۱۴۰۱( ادامه دارد. 

حوادث

سپیده دم روز شنبه همین هفته، جوان ۳۳ 
ســاله ای به نام »فاروق« در مشهد با پدرزنش 
تماس گرفت و به او گفت چند مرد ناشــناس 
نقابــدار بــه من و خواهــرزاده ام حســین در 
تاریکی شــب حمله ور شدند که من با زیرکی 
وســرعت عمل خوب از چنگ آن ها گریختم 
امــا خواهرزاده ام را محاصــره کردند و او را به 
حدی کتک زدنــد که پیکر نیمــه جانش در 
بیابان های اطراف اسماعیل آباد رها شده است! 
پدر زن فاروق کــه خواب آلود به حرف های او 
گوش می داد با شنیدن این جمالت، هراسان و 
سراسیمه موضوع را به همسر »حسین« و دیگر 
بستگانشان اطالع داد که در یک محله زندگی 
می کردنــد. آنها بی درنگ ســوار یک خودرو 
شــدند و در تاریکی شب به بیابان های اطراف 
منطقه اســماعیل آباد در حاشیه شهر رفتند و 
به جســت وجو پرداختند تا این که در محلی 
که فاروق نشــانی آن را داده بــود پیکر کامال 
عریان و زخمی جوان ۲۹ ساله را در حالی پیدا 
کردند که آثار شکنجه و کتک کاری های شدید 
حکایت از یک درگیری وحشــتناک داشــت. 
نزدیکان حســین بالفاصله پیکر نیمه جان او را 
به بیمارستان رضوی مشهد رساندند ولی او در 
آخرین جمالتی که بر زبان راند از فاروق و جوان 
دیگری به نام فرشــید نام برد که او را شکنجه 
کرده بودند. این جوان زخمی که نفس های آخر 
عمرش را می کشــید پس از بیان این جمالت 
به نزدیکانش به حالت اغما رفت و چند ساعت 

بعد نیز جان سپرد. با مرگ این جوان ۲۹ ساله 
متاهل، قاضی ویژه قتل عمد دستور دستگیری 
فاروق و فرشید را صادر کرد و ماموران در کمتر 
از ۲ ساعت موفق شدند »فاروق« را که یکی از 
خالفکاران زندانی بود در حالی به دام بیندازند 
که پابندهای الکترونیکی داشــت و به تازگی از 
زندان به مرخصی آمده بود. این جوان ۳۳ ساله 
که به جرم حمل و نگهداری مواد مخدر تحمل 
کیفر می کرد در بازجویــی ها هرگونه اتهامی 
را رد کرد و مدعی شــد که مهاجمان ناشناس 
خواهرزاده اش را به قتل رســاندند. او گفت: آن 
شــب من با خواهرزاده ام تماس گرفتم و به او 
گفتم که با چند نفر دعوا کرده ام! حاال تو به من 
کمک کن تا از آن افراد ناشناس انتقام بگیرم که 
مرا کتک زده اند. حسین هم بالفاصله قبول کرد 
و شبانه ســر قرار آمد اما وقتی در بیابان های 
اطراف منطقه اسماعیل آباد به دنبال مهاجمان 
می گشتیم ناگهان آن چند نفر نقابدار دوباره ما 
را گیر انداختند و حسین را کتک زدند ولی من 
چون خیلی فرز بودم از دست آن ها گریختم که 
بعد با تلفن یک چوپان با عموی حسین تماس 
گرفتم که پــدر زن خودم نیز هســت. در پی 
اظهارات »فاروق« فرشــید هم به پلیس آگاهی 
رفت و خود را تســلیم قانون کرد. او نیز مدعی 
شــد که هیچ نقشی در قتل ندارد و پای او را به 
اشتباه به این پرونده جنایی کشانده اند چرا که 
هنگام وقوع قتــل در منزل بوده و دوربین های 
مدار بســته می توانند دلیل محکمی بر ادعای 

او باشند. از ســوی دیگر نیز سرنخ های مهمی 
از اختالف بر ســر مواد مخدر بین بستگان آنها 
وجود داشت که انگیزه وقوع قتل از سوی وی را 
قوی تر می کرد. طولی نکشید که متهم ۳۳ ساله 
در مخمصه سواالت فنی و تخصصی مقام قضائی 
افتاد و دقایقی بعد به ناچار لب به اعتراف گشود 
و بدین ترتیب از این پرونده جنایی رمزگشایی 

شد.
او که دیگر هیچ راه گریزی نداشت با بیان این 
که ماجرای من و خواهرزاده ام به مسائل خاص 
غیراخالقی گره خورده بود درباره چگونگی این 
جنایت وحشــتناک ادامــه داد: وقتی از زندان 
آزاد شــدم احســاس می کردم که او )مقتول( 
با اعضای خانــواده ام رفتاری غیرمتعارف دارد. 
این موضوع ســوءظن مرا برانگیخت به طوری 
که خیلی حساس شــدم و رفتارهای او را زیر 
نظر گرفتــم. او فرزند خواهرم بود و به خانه ما 
رفت و آمد داشت. شب حادثه نقشه ای کشیدم 
و به حسین گفتم که امشب قصد دارم مقداری 
کابل سرقت کنم! به همسرم نیز همین جمله 
را گفتم و از خانه بیرون آمدم ولی به آرامی به 
پشت بام رفتم و به انتظار خواهرزاده ام نشستم. 
وقتــی او به خانه ما آمد خیلی زود بیرون رفت 
من فکر کردم که او صدای پای مرا در پشــت 
بام شنیده است به همین خاطر از بام به داخل 
کوچه رفتــم و با خواهرزاده ام روبه رو شــدم 
ســپس با طرح نقشــه ای دیگر به او گفتم که 
چند نفر مرا کتک زده اند! و با این بهانه او را به 

بیابان کشاندم تا مهاجمان خیالی را ادب کنیم 
اما در بیابان موضوع رفتارهای غیرمتعارف او را 
پیش کشیدم که او زیر بار نرفت و تعجب کرد! 
وقتــی ماجرا را این گونه دیدم با نبشــی آهن 
و چماقی که دســتم بــود آن قدر او را زدم که 
بیهوش روی زمیــن افتاد. او هیچ چیزی برای 
دفاع از خودش نداشــت و مــن طوری با میله 
نبشی به ســرش کوبیدم که گوش او پاره شد. 
ســپس در همان حال پیکر زخمی خواهرزاده 
ام را رها کــردم و ماجرا را با تلفن فرد دیگری 
در یک دامداری به پدرزنم اطالع دادم که او را 
پیدا کنند و به بیمارســتان ببرند چرا که من 
قصد قتل نداشتم و نمی خواستم او جان خود 

را از دست بدهد!
قاضیاز او پرسید شما از کجا به این رفتارهای 
غیراخالقی پی بردی؟ که متهم پاســخ داد: از 
تماس ها و تلفن او فهمیدم اما خودم هیچ رفتار 
زشــتی را از خواهرزاده ام ندیدم! در این هنگام 
قاضی پرســید پس چرا از همان ابتدا حقیقت 
را نگفتی که فاروق پاســخ داد: ترسیدم! دیوانه 
شده بودم، اصال نفهمیدم چه کار می کنم! من 
قصد قتل نداشــتم قاطی کرده بودم و ...متهم 
ادامه داد: من معتاد هستم و انواع مواد مخدر را 
مصرف می کنم ولی آن شب خوب می فهمیدم 
که چه کار می کنــم! متهم این پرونده جنایی 
همچنین مدعی شدکه در شب جنایت تنها بوده 
و بعد از آن هم با کسی در این باره سخن نگفته 

است .

قتل خواهرزاده به دست دایی سابقه دار 

پیش بینی ترسناک پیرزن نابینا به وقوع می پیوندد؟
 انفجار اتمی در  سال ۲۰۲۳

آرمــان امــروز- رها معیــری: فیلترینگ 
اینســتاگرام و اختالل در شــبکه پیام رسان 
واتس آپ ادامه دارد و شــورای امنیت کشور 
در بیانیه ای این موضوع را به دلیل اعتراضات 
اخیر اعالم کرد. با وجود اینکه هنوز مشخص 
نیســت این تصمیم تا چــه زمانی به طول 
خواهد انجامید، اما در این بیانیه ذکر شــده 
کــه »اقدامات خالف امنیت ملی در بســتر 
این شــبکه  ها توســط ضدانقالب و پاسخگو 
نبــودن ایــن پلتفرم ها یکــی از دالیل این 
تصمیم اســت.« این موضوع در شرایطی رخ 
می دهد که پس از شــیوع کرونا در ایران و 
بیش دوسال گذشــته ، مراودات اکثر مردم 
از طریــق اینترنت و مجازی اســت و حاال 
بســیاری از مــردم که در صــف اعتراضات 
 قرار ندارند، با مشــکالت عدیــده ای روبه رو 

شده اند. 
جــدا از موضــوع اقتصادی و مشــکالت 
بســیاری از کســب وکارها کــه از طریــق 
اینستاگرام، امرار معاش می کنند، این روزها 
ســرگرمی، احوال پرســی و در کل مراودات 
اجتماعی مردم دچار مشــکل شــده است. 
حال کــه اولین و اولویت اصلی مســئوالن 
در اعتراضــات، فیلترینــگ و محدود کردن 
کردن اینترنت است، دو موضوع بسیار مورد 
اهمیت و بر سرزبان ها افتاده است: سازگاری 
با اینترنت ملی و تجربه زیســت بومی جدید 
در بســتر اینترنت ۵G ماهــواره  ای. اما این 
دو فناوری بومی و جهانی یک امر مشــترک 
دارند، اینکه هنوز مشــخص نیســت این دو 

فناوری چه زمانی به ایران می رسند.  
در حالی که هنوز اینترنت ملی در کشــور 
راه اندازی نشــده و حتی دولت این ریسک 
را نمی کند که ماننــد آزمایش آن مانند در 
آبان ۹۸، خسارت های میلیاردی را به کشور 
تحمیل کند، گزینه قطعــی اینترنت تلفن 
همراه و فیلترینگ پلتفرم های اصلی و فعال 
در حوزه اعتراضات، اولین گزینه آنهاست. در 
این شرایط ایاالت متحده آمریکا از پیشنهاد 
ایالن ماسک برای دادن اینترنت ماهواره ای 
استقبال کرده، ولی مشخص نیست که این 

اینترنت چه زمانی به کشور می رسد. 

 واکنش جالب آذری جهرمی به 
پیشنهاد ایالن ماسک 

وزارت خزانــه داری آمریکا نیز بالفاصله با 
انتشار بیانیه ای اعالم کرد که با هدف حمایت 
از توســعه اینترنت آزاد در ایران با درخواست 
صدور مجوز صادرات برخی ســخت افزارها، 
نرم افزارهــا و خدمات مرتبط بــا ارتباطات 
اینترنتی شــهروندان ایرانی موافقت می کند. 
با وجــود چنین موضوعی، اســپیس ایکس 
می خواهد اینترنت ماهواره ای استارلینک را در 
اختیــار کاربران موبایل قرار دهد. در حقیقت 
 ) )T-Mobile اســپیس ایکس و تی-موبایل
می خواهند از ســال آینده میالدی به صورت 
بتا استارلینک را به صورت مستقیم در اختیار 
کاربران گوشی های هوشمند قرار دهند. محمد 
جواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات که 
بارها سیاســت های فیلترینگ را یک اشتباه 
بزرگ دانسته به توئیت جنجالی ایالن ماسک 
واکنش نشــان داده اســت. او که پیش تر در 
اوج طرح های صیانت گفته بود اگر این طرح 
ادامه پیدا کند، با چالش اســتفاده از اینترنت 

ماهواره ای مواجه خواهیم شــد. اینترنتی که 
دیگر هیچ دسترســی حاکمیتی بر آن قابل 
انجــام نخواهد بود. حاال در واکنش به توییت 
جنجالی ایالن ماســک دربــاره احتمال ارائه 
اینترنت ماهواره ای  در ایران، آذری جهرمی در 
کانال تلگرامی اش نوشته است: »ایالن ماسک 
می گوید برای ارائه خدمات اینترنت ماهواره ای 
به ایرانیان ]از دولت آمریکا[ در خواست مجوز 
خواهد کرد. او اظهار کرده است که دلیل این 
درخواست مجوز، معاف شدن از تحریم هاست. 
او در توییتی نوشته است پوشش استارلینک 
هم اکنون برای همه کشورها فراهم است.« او 
پیش از این نیز درباره احتمال فراگیر شــدن 
اینترنت ماهواره ای با پیشرفت فناوری همین 
کانال نوشــته بود: »بنا بر اخبار منشر شده، 
بزودی گوشیهای نسل جدید آیفون و اندروید، 
به طور مستقیم و بدون هیچ تجهیزات اضافی، 
قــادر به اتصال به اینترنــت ماهواره ای مانند 
)StarLink( خواهنــد بود. به نظر می رســد 
زنجیره های این اتفاق تا ســال ۲۰۲۵ نهایی 
و کامل خواهند شــد، هر چند تــا آن زمان 

هم این خدمــات در برخی مکانها به صورت 
آزمایشی بهره برداری خواهند شد. البته اینکه 
این خدمات را به صورت رومینگ با اپراتورهای 
محلی ارائه کنند، یا سیم کارتی مستقل صادر 
کنند، یا شکل دیگری از ارائه خدمت را پیش 

بگیرند، هنوز آنچنان روشن نیست. 

صحبت از اینترنت ملی بسیار زود است 
یک کارشــناس فضای مجازی نیز در این 
رابطه به خبرنگار »آرمان امروز« می گوید: در 
دنیای امروز همه به نحوی وابسته به اینترنت 
و همه امور اجتماعی، سیاســی و اقتصادی و 
سرگرمی میلیون ها نفر در ایران وابسته به دو 
پلتفرمی است که حدود ۴۸ میلیون کاربر در 
ایران دارند و قطعا با تــداوم فیلترینگ آنها، 
مشکالت اساســی برای مردم رخ خواهد داد. 
فارغ از موضوعات اقتصادی و کسب و کار در 
دنیای اینستاگرامی، حال مراودات اجتماعی 
ما پس از شــیوع کرونا به شــدت به فضای 
مجازی وابســته است. پاسخ علی صادق غنی 
به این ســوال که اینترنت ملی، می تواند هم 

جنبه کنترل سیاست های دولت ها در مواجهه 
با اعتراضات مانند ســال  ۹۸ را فراهم کند و 
پاسخ گوی زیست مجازی مردم باشد؟ »خیر« 
است و او باور دارد که صحبت از اینترنت ملی 
به شدت زود است چون ما بر خالف روسیه و 
چین، هیچ زیرساختی برای رفع نیازهای مردم 
نداریم. مشکل اصلی و دیگر ما در این زمینه 
اعتماد است، آن هم در شرایطی که پلتفرم های 
داخلی که در زمان وزیر پیشین، می خواستند 
جای واتســاپ و اینستاگرام را بگیرند، خیلی 
زود بــا عدم اعتماد مردم بــه آنها، یکی پس 
از دیگری تعطیل شــدند و میلیاردها تومان 

سرمایه کشور در این رابطه به هدر رفت. 
وی با طرح این ســوال کــه چرا این اتفاق 
افتاد و پلتفرم هایی نظیر »نزدیکا«، »سروش«، 
»بله« و... افزود: پاسخ به این سوال بسیار ساده 
است، چون به غیر از ساختار فنی که یک کپی 
ناشیانه و اولیه از پلتفرم هایی نظیر اینستاگرام 
و واتساپ بودند، نتوانستند توقع مردم را جلب 
کنند. همچنین مردم خیلــی به آنها اعتماد 
نداشــتند، کما اینکه پلتفرم های خارجی نیز 
اصــال قابل اعتماد نیســتند. از دید من هیچ 
زیرساختی در ارتباط با اینترنت ملی در کشور 
وجود ندارد و دســتور مســئوالن برای اینکه 
واتساپ و اینستاگرام فعال فیلتر شوند خسارت 

آن کمتر از اینترنت ملی است. 
وی فیلترینگ کامل اینستاگرام و واتساپ 
را منجــر بــه افزایش ســکوت در جامعه ای 
می دانــد که پس از کرونا همه مراودات آن به 
شبکه اجتماعی منجر شد و می افزاید: امروزه 
نمی توان بدون گوگل و جی میل و شبکه های 
اجتماعی به زندگی عادی، اداری و ســازمانی 
پرداخت. همه مردم که معترض نیستند و اگر 
دغدغه مسئوالن سوءاستفاده اغتشاشگران و 
جلوگیری از اطالع رسانی و شیطنت های برخی 
است، می توان به صورت منطقه ای فیلترینگ را 
انجام داد. عدم اطمینان، نارضایتی، از دســت 
رفتن پایــگاه و نفوذ اجتماعــی تنها بخش 
کوچکی از خسارت فیلترینگ اینترنت است 
آن هــم در حالی که ما تــالش می کنیم در 
مقابله با کشورهای منطقه تصویری پیشرفته و 

منطقی از خود به جهانیان نشان دهیم.

جدال فیلترینگ با استارلینک
گزارش »آرمان امروز« از تداوم فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ 

یک کارشناس فضای مجازی: عدم اطمینان، نارضایتی و از دست رفتن پایگاه و نفوذ اجتماعی تنها بخشی از خسارت فیلترینگ است

»بابا ونگا« نام یک پیرزن نابینای مقدونیه 
ای است که در اواسط دهه ۱۹۸۰ میالدی در 
کشورش فوت شــده و برایش مراسم تشییع 
جنازه بزرگی گرفته شده است. این پیرزن که 
به نوستراداموسباالکان شهرت داشته در دوره 
حیات و البته بعد از مرگش پیش بینی هایی 
چون فاجعه چرنوبیل را داشــته است. بخشی 
از پیش بینی های عجیب و غریب این پیرزن 
درباره اتفاقات جهان در سال ۲۰۲۳ بوده است 
که سبب شــده تا دوباره در اخبار رسانه های 
جهان به او پرداخته شود و گجت نیوز به همین 

بهانه از او نوشته است.

سالح های بیولوژیکی
ونگا مدعی شده اســت که در سال ۲۰۲۳ یک 
»کشور بزرگ« روی مردم آزمایش هایی با استفاده 
از ســالح های بیولوژیکی انجــام خواهد داد. گفته 
شده است که در نتیجه این آزمایش ها صدها هزار 
نفر کشته خواهند شد. شاید ترسناک ترین و واقع 
گرایانه ترین پیشگویی بابا ونگا برای سال ۲۰۲۳ یک 
انفجار در نیروگاهی هسته ای است. گفته می شود 
بابا ونگا فاجعه چرنوبیل را پیشگویی کرده بود و در 
شرایطی که جنگ در اوکراین ادامه دارد، پیشگویی 
او می تواند بســیار هشدار دهنده باشد. روسیه ماه 
هاست که نیروگاه هسته ای زاپوریژیا را اشغال کرده 

اســت و دو طرف دیگری را به بمباران این نیروگاه 
متهم می کنند. هر گونه حرکت اشتباهی از طرفین 
می تواند به یک فاجعه در این نیروگاه منجر شود. 

بابا ونگا مدعی شده که در سال ۲۰۲۵ بخش زیادی 
از اروپا غیرقابل سکونت خواهد شد و در سال ۲۰۲۸ 
بشــریت یک منبع انرژی جدید روی سیاره زهره 
کشــف خواهد کرد و در سال ۲۰۳۳ نیز سطح آب 
دریاها به شکل چشمگیری افزایش خواهد یافت. بر 
اساس پیشگویی های بابا ونگا در سال ۲۲۸۸ سفر 
در زمان ممکن خواهد شد و در سال ۳۷۹۷ تمامی 
انسان ها زمین را ترک خواهند کرد. وی مدعی شده 
که در ســال ۴۵۹۹ بشر به ابدیت و نامیرایی دست 
خواهد یافت و در ســال ۵۰۷۸ انسان چیزی که به 
نام جهان هستی شناخته می شود را ترک خواهد 

کرد.

 کشف گنج فوق 

نفیس در دزفول 
سرپرست معاونت میراث فرهنگی خوزستان 
از کشــف و ضبط سکه زرین »ژولیوس سزار« 
و چنــد شــیء تاریخی ۲ هزار و ۱۰۰ ســاله 
متعلق به دوران سلوکیـ  اشکانی از سوداگران 
اشــیای فرهنگی در دزفول خبر داد. غالم رضا 
ســلمانپور افزود: به دنبال کشف و ضبط چند 
قطعه اثر تاریخی از ســوداگران آثار فرهنگی 
در دزفول و تشکیل پرونده قضایی، این اشیاء 
توقیفی پس از بررسی توسط کارشناسان واجد 
ارزش تاریخی و دارای اصالت تشــخیص داده 
شدند. این آثار شــامل یک قطعه سکه زرین 
روم باســتان منســوب به ژولیوس سزار ، یک 
قطعه ســکه مفرغین درهم الیمایی و قطعات 
یک ظرف مرمرین هستند که همه این اشیاء 
دارای اصالــت تاریخی بوده و متعلق به دوران 
سلوکیـ  اشــکانی هستند. سرپرست معاونت 
میراث فرهنگی خوزســتان افزود: اشیاء کشف 
شده پس از اعالم نظر کارشناسی به امین اموال 
تاریخی خوزستان تحویل و به زودی در فهرست 

آثار فرهنگیـ  تاریخی ثبت می شوند. 

غرق شدگی ۵۳ پناهجو 
در نزدیکی ساحل روسیه

دولت لبنــان از مرگ ۵۳ پناهجــو بر اثر 
واژگونی قایقشــان در نزدیکی ساحل سوریه 
خبــر داد. وزارت حمل و نقل لبنان روز جمعه  
خبر داد که ۵۳ پناهجو بــر اثر واژگونی قایق 
در نزدیکی ساحل استان طرطوس سوریه جان 
خود را از دست داده اند. به گفته منابع سوری، 
گشــت ســاحلی و بالگردهای ارتش سوریه 
همچنان در حال جســت و جو هستند تا باقی 
سرنشینان قایقی را که رسانه ها از آن با عنوان 
»شــناور مرگ« یاد می کنند پیدا کنند. این 
شناور روز گذشته واژگون شد و تاکنون گروه 
امداد با کمک صیادهای محلی توانسته اند ۲۰ 
پناهجو را که تابعیت سوری و لبنانی داشتند 
را نجات داده و به بیمارستان طرطوس منتقل 
کننــد، در حالی که حال برخی از آن ها وخیم 
گزارش شده است. »سامر قبرصلی« مدیر کل 
بنادر سوریه شب گذشــته گفته بود که همه 
نیروها با تمامی تالش در حال نجات سرنشینان 
این شناور هستند و کادر بیمارستانی طرطوس 

نیز در حالت آماده باش قرار دارند. 

اجازه دولت آمریکا به شرکت های 
فناوری برای ایرانیان؟

یورونیوز روز جمعه در گزارشــی نوشت: 
به اعالم وزارت خزانه داری آمریکا دولت این 
کشور دســتورالعمل رعایت تحریم ها را به 
روزرسانی کرده است تا به شرکت های فعال 
در عرصه فنــاوری امکان عرضه گزینه های 
بیشــتری از »خدمات امن« به مردم ایران 
را بدهــد. به گفته معاون وزارت خزانه داری 
ایاالت متحده به روزرســانی دستورالعمل 
رعایت تحریم هــا »دایره خدمات اینترنتی 
قابل دســترس برای ایرانیــان« را افزایش 
خواهد داد. ایالن ماسک، بنیانگذار شرکت 
فضایی اســپیس ایکس کــه ماهواره های 
اســتارلینک را به مدار زمین می فرســتد 
پیش از این از مقامات آمریکا خواســته بود 
معافیت هایی را برای شــرکت های فعال در 
حوزه فنــاوری در نظر بگیرد تا بدون اینکه 
مشمول تحریم های واشنگتن علیه تهران 

شوند به ایرانیان خدمات رسانی کنند.
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محتمل ترین سناریو 
برای انتخابات آمریکا

یورونیــوز در مطلبــی با اشــاره به اهمیت 
انتخابــات میــان دوره ای آمریکا نوشــته 
اســت که انتخابات میان دوره ای در آمریکا 
که قرار اســت روز هشتم نوامبر )۱۷ آبان( 
برگزار شــود سرنوشت دو سال پایانی دوره 
ریاست جمهوری جو بایدن، رئیس جمهوری 

ایاالت متحده را تعیین خواهد کرد. 
رای دهندگان آمریکایی کل اعضای مجلس 
نماینــدگان و یک ســوم از اعضای مجلس 
ســنا را انتخــاب خواهند کــرد. امری که 
می تواند موازنه قــوا در کنگره آمریکا را به 
نفع جمهوریخواهان تغییر دهد. دموکرات ها 
هم اکنون در هر دو مجلس نمایندگان و سنا 

اکثریت شکننده ای دارند. 
محتمل ترین سناریو در شرایط فعلی تداوم 
کنترل دموکرات ها بر مجلس سنا و پیروزی 
مجلــس  انتخابــات  در  جمهوریخواهــان 
نمایندگان اســت. حــزب رئیس جمهوری 
آمریــکا بــه طــور ســنتی در انتخابــات 
میــان دوره ای بخت زیادی بــرای پیروزی 
ندارد چرا کــه رای دهندگان اغلب به حزب 

رقیب او رای می دهند. 
به عنوان مثال دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
پیشــین آمریکا در انتخابات میان دوره ای 
ســال ۲۰۱۸ شــاهد شکســت حزبش در 
انتخابات مجلس نماینــدگان و به اکثریت 

رسیدن دموکرات ها در این مجلس بود.

 تاثیر پیروزی 
جمهوریخواهان در انتخابات

جمهوریخواهان در صورت کســب اکثریت 
کرسی های مجلس نمایندگان هم می توانند 
مانــع از تصویب قوانین مورد نظر دولت جو 
بایدن شــوند و هم با تحقیق در امور دولت 
و احضار مسئوالن دولت برای ادای شهادت 
می توانند فشــارها بــر رئیس جمهوری ۷۹ 

ساله ایاالت متحده را افزایش دهند. 
انتخابــات  در  پیــروزی جمهوریخواهــان 
مجلس نمایندگان همچنین به معنای پایان 
دوره ریاست نانسی پلوسی، رئیس ۸۲ ساله 
این مجلــس خواهد بود. گزینــه احتمالی 
جمهوریخواهــان برای جانشــینی او کوین 
مک کارتــی، رهبر کنونی آنهــا در مجلس 

نمایندگان خواهد بود.
آمریــکا  نماینــدگان  مجلــس  رئیــس 
ســومین شــخصیت ارشــد حکومتی پس 
از رئیس جمهــوری و معاونــش محســوب 
می شــود. کوین مک کارتی رابطه نزدیکی با 

دونالد ترامپ دارد. 
بنا بــه برخی گزارش ها نانســی پلوســی 
در تــالش اســت تــا در صــورت پیروزی 
مجلــس  انتخابــات  در  جمهوریخواهــان 
نمایندگان به عنوان سفیر آمریکا در ایتالیا 

معرفی شود.

چرا جمهوریخواهان 
در مجلس سنا شکست می خورند؟

هر کدام از احزاب جمهوریخواه و دموکرات 
هم اکنون ۵۰ کرسی مجلس ۱۰۰ نفره سنا 
را در اختیــار دارنــد. دموکرات ها به کمک 
رای کاماال هریس، معاون رئیس جمهوری و 
رئیس مجلس سنا که در صورت تساوی آراء 
حق رای پیدا می کند حزب اکثریت در این 

مجلس محسوب می شوند. 
دموکرات ها بخت حفظ کرسی های خود در 
ایالت هــای آریزونا، جورجیا و نوادا را دارند. 
این در حالی است که جمهوریخواهان در دو 
ایالت پنسیلوانیا و ویسکانسین ممکن است 
از دموکرات ها شکست بخورند زیرا اکثریت 
رای دهندگان هر دو ایالت در انتخابات سال 

۲۰۲۰ به جو بایدن رای دادند. 
از ســوی دیگر دموکرات ها با بهبود نسبی 
شــاخص های اقتصادی و تصویب مهم ترین 
قانونــی که تاکنــون دربــاره تغییرات آب 
و هوایــی در آمریکا وضع شــده اســت به 
انتخابات میان دوره ای پیش رو امیدوارانه تر 

می نگرند. 
تصمیــم دیــوان عالی آمریــکا در لغو حق 
سقط جنین به عنوان یکی از حقوق فدرال 
شــهروندان نیز باعث شده است که زنان و 
جوانان که بیشــتر به حزب دموکرات رای 
می دهند انگیزه بیشــتری برای شرکت در 

انتخابات میان دوره ای داشته باشند.

دیپلماسی قرن نوزدهمی روسیه
تــوپ  دیپلماســی 
هــای قایــق دار که 
علیه  پوتین  روســیه 
همســایگانش بــکار 
می گیــرد، مفهومی 
اســت کــه از اعماق 
مــی  نــوزده  قــرن 
آیــد. دورانــی کــه 
امپریالیســم نوظهور اروپایــی، همزمان با 
اعزام هیات های سیاسی به ممالک ضعیف 
تر آســیایی و آفریقایی، کشتی های جنگی 
را به بنادر آن ها می فرستاد. نیروی دریایی 
مکمــل و تضمین کننــده موفقیت هیات 
های دیپلماتیک بــود و معموال بدون آتش 
گشــودن، موفق بــه باج گیــری و اخاذی 
سیاســی و اقتصادی، از کشــور مقصد می 
گردیــد. پوتین اما ایــن رهیافت کهنه را با 
یک مفهوم قرن نوزدهمی دیگر ترکیب کرد 
که آن توسعه طلبی سرزمینی است. قبل از 
جنگ خیلی ها بر این باور بودند که پوتین 
با ارعاب اوکراین، بدون توسل به جنگ، به 
اهداف خود دست می یابد و در تله سیاسی 
و نظامی جنگ نخواهد افتاد. اما یک مفهوم 
قرن نوزدهمی دیگر باعث تکمیل این مثلث 
شوم و افتادن روسیه در این ورطه هولناک 
شــد و آن این بود که حکومت شــخصی و 
اقتدارگرایی نه چندان غیر بروکراتیک رژیم 
فعلی روســیه! این واقعیت است، که مدل 
پوتین علیرغم شــباهت های بسیار به دوره 
شــوروی، از برخی جهات مهم به حکومت 
تزارها در قرن نوزدهم نزدیک تر اســت. در 
دوره شــوروی یک ایدئولــوژی الهام بخش 
مدرن به اضافه یک ســاز و کار بروکراتیک 
پیچیده و مهم بنام حزب کمونیست وجود 
داشت که پوتین به کلی فاقد آن هاست. بر 
این مبنا مکانیســم تصمیم گیری در نظام 
شوروی به علت وجود نهادهایی چون پولیت 
بورو و کنگره هــای حزبی، دارای عقالنیت 
بیشتری از حکومت تک نفره و سلطانیستی 
پوتین بود. امری که کمتر از دوره کنونی آن 
را دچار خطا و خبط های راهبردی می کرد 
و حزم و احتیاط بیش تری در نظام تصمیم 

گیری آن وجود داشت.
در حقیقت، اکنون بجای حزب کمونیســت 
و کادرها و ایدئولوگ های آن، شــبکه های 

مافیا و الیگارش های نوکیسه وجود دارند.
یک تز معروف درباره  چین و روســیه  می 
گوید که فســاد زمامداران، استبداد داخلی 
و سیاســت خارجی تهاجمی، سه ضلع یک 
مثلثند. بدین معنا که فساد جای ایدئولوژی 
را در قــرن بیســت گرفتــه و دولت های 
ایدئولوژیک سابق به حکومت های دزدساالر 

تبدیل شده اند.
مستبدان فاســدند و کسر مشروعیت خود 
را در داخــل با پیگیری آمــال جاه طلبانه 
ناسیونالیســتی در خارج جبران می کنند. 
بدین ســان شکســت تحقیرآمیز روسیه از 
یکی از ایالت های سابق خود، قسمی نقض 
غرض اســت که تتمه مشروعیت رژیم را با 
خود می برد. مشابه شکست روسیه از ژاپن 
در سال ۱۹۰۵، محتمل است وحدت طبقه 
حاکم روســیه مخدوش و فرصت بیشتری 
برای مخالفان به منظور به چالش کشــیدن 
قــدرت بوجود بیاید. هــم چنان که تحریم 
های اقتصادی می توانــد به تضعیف اتحاد 
الیــگارش ها و رژیــم بینجامد. جنگ البته 
هنوز تمام نشــده و به قول معروف جوجه 
ها را آخر پاییز می شــمارند، اما ســالی که 
نکوســت از بهارش پیداســت! با ذهنیت و 
عقالنیــت قرن نوزدهم، نمی توان به مصاف 
قرن بیســت و یک رفت. صــف تانک های 
سوخته روســی در شــرق اوکراین نشانگر 
پایان یک دوران و زوال اندیشه " تانکیسم 
" اســت. تانک و قــدرت زرهی نماد قدرت 
روسیه در قرن گذشــته بود، چه زمانی که 
برلین را فتح و چــه زمانی که پراگ را زیر 
پاهای خود منکوب کردند. فاشیســم آلمان 
ها و سوســیال دمکراســی چک ها هر دو 
زیر پای تانک های روســی که با ســوخت 
توتالیتریسم می راندند، له شدند، اما اکنون 
زمانه عوض شده ست. تانک، فصل الخطاب 
نیســت. به باور خیلی از ناظــران، با الگوی 
روسیه، شــمارش معکوس برای تایوان هم 
آغاز شده و این جزیره دمکراتیک، با شلیک 
نخستین اژدر چینی، به کام اژدهای زرد می 
رود. اما سرنوشــت جنگ اوکراین، سرشت 
این معادله قرن نوزدهمی را دگرگون کرد و 
نشان داد در قرن بیست و یک برای پیروزی 
نظامی، چیزی بیش از اندازه ارتش و حجم 

زرادخانه و قدرت آتش، احتیاج هست.
بر این اساس، این فقط سالح های پیشرفته 
غربی نبود که کفه موازنه را به سود اوکراین 
ســنگین کرد، بلکه ایمان و انگیزه متعالی 
ســربازان اوکراینی که برای هدفی مشروع 
می جنگند، سهمی به مراتب مهم تر داشت.
تحلیلگر مسائل بین الملل

خالف  بر  رویان:  امروز|کیارش  آرمان 
انتظــارات و طبــق برخی نظرســنجی ها، 
محبوبیت پوتین افزایش یافته است اتفاقی 
مشــابه آنچه پس از پیوست کریمه در سال 
۲۰۱۴ رخ داد. بــا ایــن حال ایــن واقعیت 
اســت که درگیــری به جای همبســتگی 
جامعــه روســیه، اختالفات موجــود را در 
زمینــه موضوعات مختلف، از جمله حمایت 
از پوتین، تشــدید کرده است. همه اینها به 
افزایش درگیری در جامعه روســیه اشــاره 
دارد. در ژوئــن ۲۰۲۲ حــدود ۴۷ درصد از 
روس ها بی چون و چــرا از اقدامات ارتش 
روســیه حمایت کردنــد، در حالی که ۲۸ 
درصد دیگــر گفتند که تا حد زیادی از این 
اقدامات پشــتیبانی می کنند. دســته اول 
باالترین ســطح حمایت از پوتین و احساس 
غرور را نســبت به آنچــه در اوکراین اتفاق 
می افتد، ابراز می کنند. پشــتیبانی دسته 
دوم تا حدودی کمتر اســت. شکل گسترده 
دیگری از حمایت از ســوی افرادی بود که 
عمدتاً نســبت به وضعیت موجود بی تفاوت 
هســتند اما از اقدامات دولــت حمایت می 
کنند زیرا معتقدند دولت بهتر می داند. من 
ترجیح می دهم بی طرف بمانم، زیرا من یک 
سیاســتمدار یا یک سرباز نیستم و نمی دانم 
واقعاً چه اتفاقی می افتد. من یک مستمری 
بگیر هســتم. چنین پاسخ دهندگانی آماده 
انــد باور کنند که پوتیــن واقعاً هیچ گزینه 
دیگری جــز راه اندازی یــک عملیات ویژه 
برای جلوگیــری از حمله به خود روســیه 
نــدارد. دو باور کلیدی پاســخ دهندگان را 
متقاعد می کند که رهبری و ارتش روســیه 
اقدامات درستی انجام می دهند. اول اینکه 
جمعیت روســی زبــان در اوکراین فراروی 

تهدید بودند و دوم اینکه مسئولیت آنچه در 
حال رخ دادن است کاماًل بر عهده دشمنان 
روسیه است. در همین میان نیز مخالفان در 
روزهای اخیر در روســیه وارد میدان شدند 
که در چنین فضایی مشــخصا دولت روسیه 
مــی تواند به آســانی ۱۲۰۰ نفر از آن ها را 
بازداشــت کند. اتفاقی که یک جنبه دیگر 
ان خروج جوانان از روســیه پس از فراخوان 
برای حضور در جنگ اوکراین بود. اتفاقاتی 
که نشــان می دهد هرچند پوتین در عرصه 
نظرســنجی ها هنوز محبوب اســت اما از 
گذشته تنهاتر شده است. در راستای بررسی 
این مساله آرمان امروز گفت و گویی با علی 
اصغر زرگر، تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل 

داشته است که در ادامه می خوانید.

پوتین از بسیج نیروها برای مقابله با 
نیروهای اوکراینی چه اهدافی را دنبال 

می کند؟
از حدود یک ســال پیش شــاهد بودیم 
کــه پوتین اقدام به بســیج نیروها پیرامون 
مرزهای اوکراین کرد بــه این معنی که ان 
ها چندین ماه قبل از شروع جنگ، در عرصه 
میدانی بودند و همین امر سبب شد تا ارتش 
روسیه در عرصه میدانی اوکراین انرژی خود 
را از دســت دادند. همین امر ســبب شد تا 
روســیه نتواند پیش روی زیادی در اوکراین 
داشته باشد. بر همین اساس ادعای اروپایی 
ها در خصوص این که روســیه قصد دارد به 
اروپا حمله کند، خیلی نمی تواند به واقعیت 
نزدیک باشد. پوتین چند هدف را از حمله به 
اوکراین دنبال می کرد. آن ها می خواستند 
مانع پیش روی ناتو شــوند و به شکلی می 
خواستند مخالفان خود در کیف را سرنگون 

کنند. روسیه می خواتس به شکلی اوکراین 
را به عقب براند و تاسیســات اساســی این 
کشــور را از بین ببــرد. پوتین به این هدف 
رسید و توانست این هراس را نیز ایجاد کند 
که ناتو بیش از اندازه به سمت شرق نیاید. 

چه  روســیه  در  داخلی  اعتراضات 
تاثیری بر سیاســت هــای پوتین در 

روزهای آتی خواهد گذاشت؟
غرب توانست روســیه را زمین گیر کند. 
این امــر زمانی رخ داد کــه حجم عظیمی 
از تسلیحات به ســمت اوکراین گسیل شد 
و عمــال تجهیــزات مدرن تــری در اختیار 
ارتش اوکراین قرار گرفت و سبب شد تا آن 
ها دیگر با دســتان خالی در مقابل روســیه 
نباشند. همین امر ســبب شده تا روسیه و 
پوتین به فکر برگزاری رفراندوم در دونباس 
بیفتد تا به شکل به قسمتی از خواسته های 
خود برسد. این امر در حالی رخ می دهد که 
گویا شرق و غرب به شکلی تمایل دارند هر 
چه زودتر این مساله را خاتمه دهند. روسیه 
نیــز آماده پایان دادن به جنگ اســت و بی 
میل نیست که پس از برگزاری رفراندوم در 
شرق اوکراین، همه چیز را پایان دهد. آمریکا 
قصد طوالنی کردن این بحران را دارد و برای 
اوکراین کمک های نظامی ارسال می کند تا 
این کشــور بتواند در مقابل روسیه مقاومت 
کند. اگر زمانی روســیه بتوانــد بر اوکراین 
مسلط شــود به نظر می رســد جنگ های 
چریکی و مقاومت دربرابر روس ها در برخی 
شــهرهای اوکراین ادامه خواهد داشت. در 
مجموع سیاســت غرب درگیر کردن روسیه 
است تا همانطور که در افغانستان این کشور 
را زمین گیر کرده بودنــد در اوکراین نیر با 

تحمیل هزینه های فراوان به روسیه نیروهای 
نظامی این کشــور را تضعیف کنند و اجازه 
ندهند که روســیه به عنوان ابرقدرتی دیگر 
ســر در بیاورد و جلوی پیشرفت اقتصادی 
روسیه را بگیرند. بخش هایی از اروپا از جمله 
آلمان و چکسلواکی وابسته به انرژی روسیه 
هســتند. این بحران درسی برای اروپایی ها 
شــد تا بتوانند منابع انرژی خود را گسترش 
دهند. زمانی سویســی ها به ایران پیشنهاد 
کردند که با بیســت میلیارد دالر ســرمایه 
گذاری لوله گازی از ایران به اروپا کشــیده 
شــود. ایران دومین دارنده منابع گازی دنیا 
اســت یا امارات یا قطر از طریق مسیر ایران 
و عراق گاز بــه اروپا صادر کنند. امروز همه 
چیز به سیاست و برنامه پوتین و مشاورینش 
بستگی دارد و اینکه تصمیم بعدی آن ها چه 
خواهد بود. غرب می خواهد روسیه را به انزوا 
بکشاند و هدف آن ها بســتگی به این دارد 
که روسیه گام بعدیش چه باشد. جهان پس 
از بحــران اوکراین به ســمتی خواهد رفت 
که کامــال چند قطبی خواهد بود و دیگر به 
صــورت تک قطبی اداره نمی شــود. در این 
عصر کشورهایی همچون برزیل و هندوستان 
نیز تبدیل به ابرقدرت هایی می شــوند که از 
وضعیت موجود جهان سهم خواهی خواهند 
کرد و حتی شاید خواهان حق وتو در شورای 
امنیت ســازمان ملل شوند. این جهان چند 
قطبی اتفاقی است که خواه یا ناخواه بزودی 
شــکل می گیرد و مشــخصا هند و برزیل و 
چین در آن نقش آفرینــی ویژه ای خواهند 
داشت. روسیه مشخصا قدرت نظامی باالیی 
دارد و اگــر بتواند در حوزه دیپلماســی نیز 
قدرت خود را ارتقا دهد شــاید بتواند اندکی 

از فشار غرب را کم کند.

 گفت وگوی تلفنی 

بن سلمان و پوتین

کرملبن از گفت وگوی تلفنی ولیعهد عربستان 
ســعودی و رئیــس جمهوری روســیه درباره 
همــکاری اقتصادی میــان دو کشــور و بازار 
نفــت خبر داد. در بیانیه کرملین آمده اســت 
که پوتین در این تمــاس تلفنی از محمد بن 
سلمان خواست که روز ملی عربستان )تأسیس 
پادشاهی عربستان سعودی( را به ملک سلمان، 

پادشاه این کشور تبریک بگوید.
در این بیانیه آمده است که دو طرف همکاری 
در چارچوب سازمان همکاری شانگهای با توجه 
به تصمیم صادر شده در اجالس اخیر سمرقند 
در مورد اعطای وضعیت شریک در گفت وگو به 
عربستان ســعودی را مورد بحث و بررسی قرار 
دادند. محمد بن سلمان به نقش فزاینده سازمان 
شانگهای در امور بین المللی اشاره و بر آمادگی 
ریاض برای مشارکت فعال در فعالیت های آن 
تاکید کرد. در این بیانیه آمده است که دو طرف 
موضوع هماهنگی روسیه و عربستان برای ثبات 
بازار جهانی نفت و تالش های انجام شــده در 
چارچوب »اوپک +« را مورد بررسی قرار دادند 
و بر ادامه پایبندی به توافقات انجام شده تاکید 
کردند. بن سلمان همچنین به پوتین اعالم کرد 
که در جریان مجمع »هفته انرژی روسیه” که 
در ۱۲ تا ۱۴ اوت در مســکو برگزار می شــود، 
عربستان ســعودی یک »نمایندگی بلند پایه” 

خواهد داشت.

 ترکیه ۲۰ پهپاد بیرقدار 

به امارات داد

شــرکت ترکیه ای »بایکار” ۲۰ پهپاد به امارات 
تحویل داد و در حال بررسی درخواست ساخت 
کارخانه تولید پهپاد در عربستان است.  منابع 
آگاه گزارش دادند، شرکت فناوری دفاعی ترکیه 
موســوم به »بایکار” اوایل ماه جاری ۲۰ فروند 
پهپــاد از نوع »بیرقدار” را به امارات تحویل داد 
و در حال بررســی درخواست ساخت کارخانه 
تولید پهپاد در عربســتان است. در این راستا، 
یک مقام ارشد ترکیه گفت، عربستان به دنبال 
خرید پهپادهای مســلح و ساخت کارخانه ای 
برای تولید این نوع پهپاد است و شرکت بایکار 
هم درخواست عربســتان در مورد ساخت این 
کارخانه را بررسی می کند اما این یک تصمیم 
راهبــردی برای رجب طیــب اردوغان، رئیس 
جمهور ترکیه اســت. پــس از تاثیر پهپادهای 
بیرقــدار در درگیری ها در ســوریه، اوکراین و 
لیبی، کشــورهای مختلف به دنبال خرید آن 
هســتند. این اتفاقات در حالی رقم می خورد 
که امارات، چندی پیش با یونان که مهم ترین 
دشمن ترکیه در عرصه بین المللی است، قرارداد 
امنیتی امضا کرده بود. این اتفاق سبب شده بود 
که ترکیه مواضع سختی علیه امارات گرفته و دو 
کشور دچار تنش سیاسی شوند. ترکیه در سال 
های اخیر در بســیاری از کشورها نفوذ نظامی 
کرده و سبب شده تا تنش هایی با عراق، سوریه، 

لیبی، ارمنستان و روسیه داشته باشد .

 رفراندوم در 

شرق اوکراین

کمیســیون مرکزی انتخابات در لوهانســک و 
دونتســک جمعه اعــالم کرد، رفرانــدوم برای 
پیوســتن این دو منطقه به روســیه در سراسر 
دو جمهوری لوهانســک و دونتسک آغاز شده 
است. کمیسیون مرکزی انتخابات در جمهوری 
لوهانسک اعالم کرد: این رفراندوم در ساعت ۸ به 
وقت مسکو آغاز شده است. والدیمیر ویسوتسکی، 
رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات در جمهوری 
دونتسک نیز گفت: رفراندوم پیوستن به روسیه 
در سراسر این منطقه همانند لوهانسک در ساعت 
۸ صبح به وقت روسیه آغاز شده است. وی ادامه 
داد: رای گیری طبق فرم قبلی تعیین شــده در 
سراســر منطقه دونتســک انجام می گیرد که 
توسط مقام های این جمهوری کنترل می شود. 
این رای گیری تا ۲۷ سپتامبر که زمان شمارش 
آرا است، ادامه خواهد داشت. به دالیل امنیتی، 
مردم در چهار منطقه برای رای دادن در نزدیکی 
خانه هایشان دعوت می شوند و نه در مراکز رای 
گیری. روز گذشته همچنین مراکز رای گیری 
برای آوارگان در تعدادی از شهرهای روسیه آغاز 
به کار کرد. کمیسیون مرکزی انتخابات منطقه 
خرسون انتظار دارد حدود ۷۵۰ هزار نفر در این 
همه پرســی شرکت کنند و نیم میلیون نفر در 
منطقه زاپوریژیا به عنــوان رای دهنده ثبت نام 
کرده اند. برگه هــای رای برای ۱,۵ میلیون رای 

دهنده در دونتسک چاپ شده است.

 توافق بر سر راه حل 

دو کشوری

نخست وزیر اسرائیل اعالم کرد، توافق بر سر راه 
حل دو کشــوری برای این رژیم مناسب است. 
یائیر الپید، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در 
جریان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان 
ملل در نیویورک گفت: به دنبال دســتیابی به 
صلح با فلسطینی ها هستیم، صلحی که امنیت 
اسرائیل را تضمین کند. وی افزود: شرط تشکیل 
یک کشور برای فلسطینی ها این است که این 
کشور صلح آمیز بوده و پایگاه »تروریستی” که 
اسرائیل را تهدید کند، نباشد. توافق بر سر راه 

حل دو کشوری برای اسرائیل مناسب است.
دبیرکل سازمان ملل نیز در سخنانی در جریان 
نشست شورای امنیت درباره فلسطین و آژانس 
امداد و کار آوارگان فلســطین )آنــروا( که در 
حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در 
نیویورک برگزار شد، اظهار کرد: هیچ جایگزینی 
برای راه حل سیاسی به عنوان راه حل و فصل 
درگیری میان فلســطینی ها و اسرائیل وجود 

ندارد.
وی گفت: تالش ها برای عملی کردن راه حل دو 
کشوری و تشکیل دو کشور دارای امنیت و صلح 
در کنار یکدیگر باید ادامه یابد. گوترش خواستار 
پایان دادن به بحران تامین مالی آنروا توســط 
جامعه بین المللی شــد. وی همچنین از آنچه 
اختالف میان گفتار و اقدامات جامعه بین المللی 

در قبال نقش آنروا خواند، انتقاد کرد.

صالح الدین خدیو

 پوتین 
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 علی اصغر زرگر 

 در گفت و گو با 

»آرمان امروز«
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پیش از فینال یزدانی چه گذشت
مربی تیم ملی کشتی آزاد، با رد ادعاهای مطرح 
شده از ســوی پدر حسن یزدانی مبنی بر اتفاقات 
قبل از فینال، تاکید کرد: درخواســت مرور فن با 
فردی ســنگین تر، خواسته خود یزدانی بود که در 

فرم های قبل اعزام توسط او مطرح شده بود.
مصطفی میرعمادیان در گفتگو با ایسنا، درباره 
صحبت های پدر حسن یزدانی مبنی بر اینکه دلیل 
باخت یزدانی در دیدار فینال مســابقات جهانی به 
دیویــد تیلور این بوده که رییس فدراســیون نیم 
ساعت مانده به مبارزه او را مجبور کرده که با مربی 
۱۱۰ کیلوگرمــی تیم ملی تمریــن کند و همین 
موضوع باعث شــده ضربان قلبش به ۲۵۰ برسد، 
اظهار کرد: یک هفته مانده بــه اعزام تیم ملی به 
مسابقات جهانی ما فرم های مختلفی را که از سوی 
اســاتید تمرین، تغذیه و روانشناس تهیه شده بود 
را در اختیار تمامی کشتی گیران اعزامی گذاشتیم 
تــا آن ها را پر کنند. در بخشــی از ایــن فرم ها از 
کشتی گیران پرسیده شــده بود که قبل از مبارزه 
فینال به چه مواردی نیاز دارید که حســن یزدانی 
مثال گفته بود خیلی از ورزشکاران و طرفداران قبل 
از مبارزه به ســمت من می آیند و خواستار گرفتن 
عکس هستند، او در این فرم خواسته بود که دور و 
بر او خلوت باشد که ما هم دقیقا همین کار را انجام 
دادیــم و اجازه ندادیم افراد غیر مرتبط به حســن 

نزدیک شوند تا تمرکز او به هم نریزد.
مربی تیم ملی کشتی آزاد، افزود: یکی دیگر از 
مواردی که یزدانی بر اساس سواالت فرم درخواست 
کرده بود این بود که بایــد ۲۰ دقیقه قبل مبارزه 
مرور فن داشــته باشــد. او در خواسته خود تاکید 
کرده بود که برای مرور فن به من حریف ســبک 
ندهید و حریفی ســنگین تر از وزن خودم را برای 
مرور فن در اختیار من بگذارید. وی تصریح کرد: بر 
اساس همین خواسته یزدانی، حتی ما می خواستیم 
قبل از فینال احسان امینی با یزدانی مرور فن کند 
که منصرف شدیم و گفتیم اباذر اسالمی برای این 

کار بهتر است.
 میرعمادیان تصریح کرد: بعد از گذشــت ۱۵ 
دقیقه به حسن گفتم آیا مرور فن کافی است؟ که 
او در جواب گفت نه، هر وقت احساس کنم خودم 
تمام می کنم. انتخاب حریف برای مرور فن در اختیار 
همه کشتی گیران بود، نه تنها یزدانی، بلکه کامران 
قاسمپور، زارع و سایر نفرات نیز خواسته شان انجام 
شد چرا که هر کس بهتر از سایرین بدن خود را می 
شناسد و می داند در چه شرایطی بهتر برای مبارزات 
حساس آماده می شــود. حتی اگر از بین بچه های 
تیم خودمان کسی واجد شرایط درخواستی آن ها 
به لحاظ وزنی نبود، از کشتی گیران دیگر کشورها 
اســتفاده می کردیم، مثل کامران قاسمپور که یک 

کشتی گیر مغول را برای این کار انتخاب کردیم.
مربی تیــم ملی کشــتی آزاد، دربــاره ادعای 
دخالت دبیر در مســائل فنی تیم ملی، گفت: اول 
اینکه علیرضا دبیر قهرمان جهان و المپیک اســت 
و مثل خیلی از روسای فدراسیون های دیگر نیست 
که هیچ شناختی نسبت به شرایط ورزشکارانشان 
نداشــته باشــند. ما اگر مو را می بینیم قطعا دبیر 
پیچش مو را می بیند. دبیــر در این موضوع اصال 

دخالتی نداشــت و از آنجا که نظــاره گر مرور فن 
یزدانی با اســالمی بود، چند مرتبه موارد فنی را به 
یزدانی گوشــزد می کرد، مثال می گفت اگر موقع 
اجرای فن سریعتر چرخش داشته باشی بهتر است 
یا بــرای اجرای فن این کار را انجام دهی موفق تر 
خواهی بود. اینکه از سر خیرخواهی است و هدف او 
موفقیت حسن بود و موارد عنوان شده درباره دبیر 

درست نبود.

احتماال دراگان اســکوچیچ هم به اندازه ما، با 
هیجان تمام اخبار انتخابات فدراســیون فوتبال 
ایــران را دنبال می کــرد و وقتی آرا یکی پس از 
دیگری به نام مهدی تاج خوانده می شــد، نفس 
عمیقی کشیده و به پایان رویای حضور در جام 
جهانی فکر می کرد. رئیس جدید فدراســیون از 
همان قبــل از انتخابات نیز تلویحا خبر از ایجاد 
تغییرات روی نیمکت تیم ملی داده بود و حتی 
علی رغم اصرار میرشاد ماجدی به ماندن اسکو نیز 
احتماال خود او و ما می دانستیم که چنین اتفاقی 

رخ نخواهد داد.
حدود دو هفته از اعالم خبر انتخاب کارلوس 
کی روش به عنوان سرمربی تیم ملی سپری شده 

و فضای عمومی فوتبال واکنش تقریبا مثبتی به 
این تحوالت نشان داده اســت. اما تقریبا اغلب 
هواداران فوتبال در ایران متفق القول معتقدند در 
این میان در حق دراگان اسکوچیچ اجحاف شده و 
باید برخورد بهتری با این سرمربی کروات صورت 
می گرفت. رقم زدن بهترین صعود تاریخ ایران در 
بدترین شــرایط ممکن، رابطه نرمال و خوب با 
اغلب اهالی فوتبال و برخوردی دوستانه، گلچین 
نظرات هواداران فوتبال در مورد اسکوچیچ بود؛ 
حتی بســیاری از آنهایی که قویا معتقد بودند او 
در حد حضور روی نیمکت تیم ملی ایران در جام 

جهانی نیست.
دیشب متوجه شــدیم که قرار است دراگان 

اسکوچیچ برای همیشه ایران را به مقصد کرواسی 
ترک کند. پرواز این سرمربی ساعت ۲:۳۰ بامداد 
بودیم و ما از ســاعت ۹ در البی هتل هما حضور 
پیدا کردیم تا بعد از دو هفته سکوت غیرمنتظره 
و عجیب، شاید بتوانیم واکنش اسکوچیچ به این 
تصمیم فدراسیون را از زیر زبانش بیرون بکشیم.

در بــدو ورود بــه هتل با راننده همیشــگی 
اســکوچیچ مواجه شــدم و او تاکیــد کرد این 
ســرمربی حتی یک کالم نیــز قصد حرف زدن 
ندارد.  پیام چند روز قبل و درخواست مصاحبه 
نیز با پاســخ »No, Thanks« مواجه شده بود. 
شخصا قصد داشــتم صحبتی دوستانه با اسکو 
داشته و به او بگویم که بخشی از هواداران فوتبال 

در ایران معتقد بودند حق او حضور روی نیمکت 
تیم ملی ایران در جام جهانی است. می خواستم 
از او در مورد آن مصاحبه جنجالی با رسانه کروات 
سوال کنم و بپرسم اگر به گذشته برمی گشت آیا 
باز هم از ضعف تاکتیکی بازیکنان ایران صحبت 
می کــرد یا نــه. در مورد مهدی طارمی ســوال 
داشتم و البته آماده بودم چند جمله ای در پایان 
در تشــکر از اسکوچیچ به او بگویم و به او تاکید 
کنم که خاطرات بسیار خوبی برای فوتبال ایران 
ساخت و در حافظه تاریخی این کشور، نام خوبی 

از اسکو به ثبت رسیده است.
اما باز هم اسکوچیچ نخواست بگوید و بشنود. 
حاال که رفته ای با هم راحت تر حرف بزنیم. هرگز 
پاسخی برای ســواالت افکار عمومی نداشتی و 
شاید داشتی و ندادی و این سکوت، ابهامات در 
مورد آینده ات را افزایش داد. بعد از شکست مقابل 
کره جنوبی روی غیبت محســوس ســتاره های 
تیمت تاکید نکردی و هر بار به تلویزیون آمدی 
هم نتوانستی به صورت جدی، تاثیرگذار و محکم 

از خودت دفاع کنی.
حداقل انتظار ما برگزاری یک نشست خبری 
در این دو هفته و صحبت در مورد قطع همکاری 
با تیم ملی بود. اگر فکر می کردی بی انصافی شده 
باید حرف می زدی، اما با سیاســت رفتار نکردی 
و هر جا شرایط به نفعت شد نتوانستی به خوبی 
از آن اســتفاده کنی. می خواستم در پایان به تو 
بگویم امیدوارم در آینده همدیگر را در شرایطی 
بهتر مالقات کنیم، اما دوباره سکوت کردی و این 
بدبینی و انفعال شــاید در نهایت کارت را تمام 

کرد.
باز هم ســکوت، در جایی کــه باید صحبت 
می کردی. همین نشــان می دهد شــاید برخی 
انتقادات در موردت حقیقت داشت. اینجا بود که 

باختی ، آقای دراگان

 زنان هندبال به قهرمانی 
آسیا می روند؟

با وجودی که حدود دو ماه تا آغاز مسابقات هندبال 
قهرمانی زنان آسیا بیشتر زمان باقی نیست اما هنوز 
تکلیف اعزام تیم به این مســابقات مشخص نشده 

است.
نوزدهمین دوره مســابقات هندبــال قهرمانی زنان 
آســیا و انتخابی قهرمانی جهان ۲۰۲۳ از ۳ تا ۱۳ 
آذر به میزبانی اینچئون کره جنوبی انجام  می شود. 
بــا وجودی که تیم ملی ایران بــرای حضور در این 
مسابقات اعالم آمادگی کرده و در قرعه کشی و برنامه 
این مسابقات نیز حضور دارد اما هنوز در فاصله دو ماه 
تا آغاز مسابقات تکلیف اعزام این تیم مشخص نیست. 
تیم ملی هندبال زنــان ایران در گروه A با تیم های 
کره جنوبی، ازبکستان، هند و استرالیا همگروه است 
و در اولین دیدار خود باید ســوم آذر به مصاف هند 
برود. با این وجود هنوز تیم ملی هندبال زنان تعطیل 
است و اردوهای این تیم بعد از بازی های کشورهای 
اسالمی دیگر تشکیل نشده است. حتی هنوز تعیین 
کادر فنی تیم ملی هم مشخص نیست. هدایت تیم 
ملی هندبال زنان ایران در بازی کشورهای اسالمی 
را مســعود ظهرابی به عنوان مدیر فنی و پوچه دیاز 
مونتسرات به عنوان مربی بر عهده داشتند که بعد از 
این مسابقات به دلیل مشکالت و اختالف نظرهایی 
که میان این دو مربی به وجود آمد احتمال جدایی 
پوچه از فدراســیون هندبال ایران به وجود آمد اما 
بعدتر رییس فدراسیون اعالم کرد که در صور حضور 
در قهرمانی آســیا با همان کادر فنی ادامه خواهند 
داد.  رییس فدراسیون هندبال پیشتر مشکالت مالی 
و کمبود بودجه را علت احتمال اعزام نشدن این تیم 
عنــوان کرده بود. از طرف دیگــر نایب رییس زنان 
فدراسیون هندبال می گوید که هنوز به طور رسمی 
از این مسابقات کناره گیری نکرده اند. شاید فدراسیون 
هندبال منتظر تامین بودجه از سوی وزارت ورزش 
و کمیته ملی المپیک است و اگر این بودجه تامین 
شود تیم ملی ایران را به این مسابقات اعزام کند. تیم 
ملی هندبال زنان ایران در دوره قبل این مســابقات 
در اردن که کشورهای کره جنوبی ، ژاپن، قزاقستان، 
ایران، ازبکستان، هنگ کنگ، اردن، سوریه، سنگاپور، 
کویت و فلسطین حضور داشتند در رده چهارم قرار 
گرفته و توانسته بود سهمیه جهانی را کسب کند . در 
این دوره از مسابقات نیز کشورهای ایران، کره جنوبی، 
ازبکستان، هند، استرالیا، ژاپن، قزاقستان، هنگ کنگ، 
چین، تایلند حضور دارند. تیم ملی ایران در صورت 
حضور و با یک تدارک مناسب حتی با قرارگیری در 

رده پنجم هم می تواند باز سهمیه جهانی بگیرد.

رنگرز می تواند کار را جمع کند
پیشکسوت کشــتی ایران گفت: رنگرز از قهرمانان 
خــوب مــا و از مدیران با تجربه ورزش اســت که 
می تواند تیم ملی را اداره کند. رحیم علی آبادی در 
گفتگو با ایسنا، درباره انتخاب حسن رنگرز به عنوان 
سرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی، اظهار کرد: فکر 
می کنم در انتخاب رنگرز عجله کردند. او از قهرمانان 
خــوب و از مدیران با تجربه ورزش ایران اســت اما 
سرمربیگری در تیم ملی آن هم در رده بزرگساالن 
کار واقعا دشواری است و باید دید چه طرحی برای 
موفقیت دارد. البته او می تواند از پس این کار بربیاید 
چرا که شایســتگی آن را دارد . پیشکسوت کشتی 
ایران و دارنده مدال های نقره جهان و المپیک، افزود: 
به هر حال بچه های تیم ملی مدت زیادی است که 
بــا بنا تمرین و زندگی کرده اند، امیدوارم این تغییر 
به سود کشتی ما تمام شود و بچه ها دو هوا نشوند. 

بازگشت نظم به تیم ملی فوتبال 
کارشناس فوتبال ایران می گوید تیم ملی در دو بازی 
دوستانه پیش رو باید به دنبال مشخص کردن شیوه 
بازی باشد. مجید جاللی در گفت وگو با ایسنا، درباره 
لیســت بازیکنانی که به  اردوی تیم ملی در اتریش 
دعوت شــدند، اظهار کرد: نفراتــی که االن در تیم 
ملی حضور دارند، از بهرین بازیکنان هســتند و اگر 
۱۰ مربی دیگر هم قرار بود لیســت بدهند، همگی 
همین لیست را می دادند. شاید در بین ۱۰ بازیکن 
فقط یک نفر  در لیســت مربی دیگر تغییر می کرد. 
با این حال باید ببینم ترکیب اصلی تیم در دو بازی 
دوستانه چه نفراتی خواهند بود و بعد بررسی کنیم 
که میانگین سنی تیم چقدر است. با توجه به شیوه ای 
که ما می خواهیم بازی کنیم، میانگین سنی بسیار 
مهم است. باید دو بازی تدارکاتی تیم ملی را ببینیم و 
بعد به طور دقیق اظهار نظر کنیم. او درباره بازی تیم 
ملی برابر ارگوئه و سنگال هم گفت: ما برای مشخص 
کردن حریف تدارکاتی خیلی حق انتخاب نداشتیم. 
بنابراین باید تیم هایی را انتخاب می کردیم که مایل 
به بازی با ما بودند. در هر صورت وقتی برابر این تیم ها 
بــازی کنیم، می توانیم ترکیب اصلی تیم را انتخاب 
کنیم و به نوعی شیوه بازی  خودمان را هم مشخص 
کنیم. جاللی درباره اینکه تیم ملی در جام جهانی باید 
با چه شیوه ای بازی کند؟ گفت: از نظر کالس بازی 
هنوز به سطحی نرسیدیم که مثال برابر انگلیس حمله 
کنیم. باید در مدار واقعیت ها شیوه بازی خودمان را 
انتخاب کنیم. از نظر سبک کار مربیان، شاید شیوه 
بازی متفاوت باشد اما اینکه در جام جهانی مجور به 
دفاع کردن می شویم، امری اجتناب ناپذیر است. با 
توجه به زمانی که برای آماده سازی داریم، نمی توانیم 
بگوییم پلن A و پلن B داشته باشیم. اگر این پلن ها 
را داشــته باشیم آرمانی است اما با زمان کمی که تا 
جام جهانی در اختیار داریم، اجرایی کردن این برنامه ها 
کار سختی است. او در ادامه درباره شرایط لژیونرهای 
ایرانی هم گفــت: االن بهترین بازیکنان ما در خط 
حمله بازی می کنند. اگر بخواهیم با همان روشــی 
کــه در ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ بازی کنیم و از ظرفیت این 
بازیکنان را در خط دفاع استفاده کنیم، نمی توانیم از 
همه ظرفیت آنها در خط حمله استفاده کنیم. با این 
حال باید دو بازی پیش روی تیم ملی را ببینیم و بعد 
مشخص شود که تیم ملی با چه روشی بازی خواهد 
کرد. بازیکنانی همچون طارمی، آزمون و جهانبخش 
نفراتی هستند که ظرفیت های خوبی در خط حمله 
دارند اما گاهی در بازی ها از ظرفیت آنها در کارهای 
دفاعی استفاده شد. مثال طارمی در جام جهانی قبلی 
در سمت چپ مثل یک دفاع چپ بازی کرد آیا در 
جام جهانی قطر هم اینگونه قرار است از او استفاده 
کنیم؟ اگر اینطور باشــد از ظرفیت طارمی در خط 
حمله نمی توانیم اســتفاده کنیم. جاللی همچنین 
گفت: ما دو بازی دوستانه پیش رو داریم و باید سعی 
کنیم از نظر نوع بازی به نتیجه برسیم. یعنی نتیجه 
بازی نباید مالک باشد و برای ما نتیجه باید مشخص 
شدن شیوه بازی باشــد. وی دباره اینکه آیا حضور 
کی روش برای تیــم ملی مثبت خواهد بود یا خیر، 
گفت: با توجه به مواردی که از تیم ملی می شنیدیم، 
تغییرات در تیم ملی باعث شده دیسیپلین تیم ملی 
بهتر شود اما اینکه از نظر فنی تیم بهتر شده است یا 
خیر، با گذشت زمان می توانیم صحبت کنیم. جاللی 
درباره شانس صعود  ایران از گروه خود در جام جهانی 
هم گفت: اینکه باید امید داشته باشیم و اراده ای برای 
صعود داشته باشیم، باید باشد اما خودمان می دانیم 
ظرفیت فوتبال ما این نیست که از گروه صعود کنیم. 
اگر هم به آن مرحله برسیم، این در مدار ظرفیت های 

ما نیست اما اتفاق خوبی رخ داده است.

فعال بازی 
می کنم

جیجی بوفون توضیح می دهد که چرا در 
۴۴ سالگی هنوز برای پارما بازی می کند.

جان لوئیجی بوفون دروازه بان ایتالیایی در 
جریان فستیوال دلو اسپورت در ترنتو در 
مورد دوران حرفــه ای خود صحبت کرد. 
او بــا وجود اینکه در ژانویه ۴۵ ســاله می 
شود، هنوز در سری B بازی می کند و در 

عضویت تیم پارماست.
جان لوئیجی بوفــون گفت: من به دالیل 
زیــادی به بازی ادامه می دهم چون هنوز 
هم احساس قدرت و رقابت می کنم. من 
در ســنی هستم که می توانم هر زمان که 
بخواهم تصمیم بگیرم بازنشســته شوم، 
بنابراین کنترل اوضاع را در دست دارم اما 
انتخاب های من همیشه دالیلی پشت سر 
خود داشــتند. من به پارما بازگشتم چون 
مرد خوشحالی هستم که می بینم هواداران 
چقدر بــه حضور من در دروازه افتخار می 

کنند.
بوفون جام جهانی ۲۰۰۶ را با ایتالیا برد و 
جام های بی شماری را با یوونتوس برد اما 
هرگز لیگ قهرمانان یا توپ طال را نگرفت.

 درخواست برای 
مبارزه با تقلب 

قهرمان نروژی شــطرنج جهان خواهان مبارزه 
با تقلــب در این ورزش شــد. اوایل ماه جاری 
میــالدی مگنوس کارلســن نــروژی پس از 
شکســت برابر هانس نیمن ۱۹ ساله گرند تور 
ســنت لوئیس آمریکا را ترک کــرد. در همان 
زمان شــطرنج بازان مشــهور جهان ورزشکار 
آمریکایی را متهم به تقلب کردند.کارلسن دوباره 
 Julius Baer  در دور ششــم مسابقات آنالین
Generation Cup  بــا هانــس نیمن مواجه 

شد. تنیسور نروژی در اقدامی غیرمنتظره پس 
از دومین حرکتش از ادامه مسابقه انصراف داد. 
قهرمان نروژی شطرنج جهان می گوید: متأسفانه 
من نمی توانم بیشتر درباره جزئیات این موضوع 
صحبت کنم. البته مردم می توانند نتیجه گیری 
خودشان را داشــته باشند که حتماٌ این کار را 
انجام می دهد. درباره هانس نیمن هم باید بگویم 
تحت تأثیر عملکردش هستم و مربی اش باید 
کار بزرگی انجام داده باشــد. مگنوس کارلسن 
افزود: امیدوارم بعد از مسابقات بتوانم چیزهای 
بیشــتری را بگویم. معتقدم کالهبــرداران و 
متقلبان تورنمنت های آنالین و ... نباید دست کم 

و ساده گرفته شوند.

دفاع دوباره شهردار 
پورتو از طارمی

شهردار شهر پورتو بار دیگر از مهاجم تیم 
ملی ایران که در مواجهه با پرسش عجیب 

یک خبرنگار قرار گرفت، دفاع کرد.
 روی موریرا درباره متن تندی که در دفاع 
از مهــدی طارمی پــس از دیدار تیم های 
استوریل و پورتو منتشر کرد، مورد سؤال 

قرار گرفت.
شــهردار پورتو در واکنش به این پرسش 
گفت: دیدم شخصی )طارمی( با پرسشی 
خــارج از بحــث مورد اذیت قــرار گرفت 
و در شــرایطی بود که این سؤال نباید از 
او پرســیده می شد. ما محکوم هستیم که 
در معرض بررســی و موشکافی باشیم و 
نمی توانیم همیشه بقیه را قضاوت کنیم. 
روزنامه نگاران به خوبی مرا می شناســند و 
کسی ندیده که برخورد بدی با خبرنگاری 
داشته باشم، اما دوست ندارم کسی مورد 
بدرفتاری قرار بگیرد. هر کســی شــامل 
روزنامه نگار، شهردار یا کشیش، حوزه های 
زندگــی اجتماعی و خصوصــی دارد. به 
این خاطر به عنوان شهردار پورتو صحبت 

کردم«.

بغض اسکوچیچ نترکید

 ۱- مخزن ســوخت خودرو- ســردار افراسیاب- 
اعتراف کننده۲- ســرافرازی- مقابــل مبدأ- ماه 
کامل۳- فاصلــه میان دو نقطه- از هــزار ماه برتر 
است- صحیح بودن۴- کشف رازی- معادل فارسی 
جلد- اشــاره به دور ۵- باالیی- بهشت- مربوط به 
ادبیات۶- رشــته کوهی در غرب و جنوب ایران- 
محفل۷- اســتعمال- پناهگاه- همسایه عمان و 
عربســتان۸- حرف ندا- اهل جهنم- معشوق۹- 
دســتور- مأمور مراقبت از راه- مــادر عرب۱۰- 
جست و جوی هالل ماه در آسمان- خواروبار۱۱- 
همیشه- دفن شده- شکوه و جالل۱۲- خاکستری 
روشــن- راه رفتن کودکانه- فتنــه ها۱۳- جرقه 
آتش- کالبد- خالص و نجات۱۴- گفتم زمهرورزان 
رسم...بیاموز- فیلم کوتاه تبلیغی- پیش غذا۱۵- 
مرغی افسانه ای و خوش آواز- بازیگر سریال یاغی.

۱- نام ماندگار موسیقی آلمان- از وسایل خیاطی- 
دلبر۲- روزه گشــودن- عیب و نقص- سازگاری۳- 
نوعی باالپوش- پرتو نور تک  رنگ- فیلمی ســاخته 
بهرام بیضایی با بازی مژده شمســایی۴- روستای 
زادگاه شهریار- نوعی انرژی۵- معروفترین تلسکوپ 
فضایی- کوه راه- تن پوش۶- واحد شمارش کاغذ- 
شهری با تأسیسات هسته ای- تکیه دادن۷- افسرده- 
زره ساز- گونه۸- گالبی- ناسازگاری- دختر کارتونی 

که با پدر بزرگش به دنبال مادرش بود۹- گله مداوم- 
جنگجوی قرون  وسطی- کنترل دقیق۱۰- وسیله 
ای برای ســنجش ارتفاع صوت- نویســنده کتاب 
کمدی الهی۱۱- روزآمــد- دارای گنجایش- قانون 
مغول۱۲- در بازار بورس معامله می شود- ارتعاش- 
خاطر۱۳- فالت آســیایی- جهان- از شــبکه های 
تلویزیونی مــا۱۴- رادار- نگهداری- یک و یک۱۵- 

عظمت- خوش آوازه- تار بافتن عنکبوت.
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آرمان امروز:  با اختصاص یکی از ســنگفرش های »پیاده رو مشــاهیر موسیقی لندن« به »دیوید بویی« به 
این خواننده ادای احترام شــد. روز پنجشنبه یکی از سنگفرش های »پیاده رو مشاهیر موسیقی لندن« به 
بویی« اختصاص پیدا کرد تا نام این خواننده مشهور انگلیسی در کنار نام موسیقدان هایی همچون  »دیوید
گروه »دهو«، »امی واینهاوس«، گروه »مدنس«، »ســول تو ســول« قرار بگیرد. روز پنجشنبه در جریان 
مراســمی که با پخش قطعه های مشــهور این خواننده برگزار شده بود، سنگفرشی که تصویر یک صفحه 

موسیقی و نام »دیوید بویی« بر آن نقش بسته است، برای عموم مردم رونمایی شد.

»دیوید بویی« در »پیاده رو مشاهیر موسیقی« ماندگار شد

در دیر مغان آمد، یارم قدحی در دست
مست از می و میخواران از نرگس مستش مست

در نعِل سمنِد او شکِل مِه نو پیدا
وز قِد بلنِد او باالی صنوبر پست

آخر به چه گویم هست از خود خبرم، چون نیست
وز بهر چه گویم نیست با وی نظرم، چون هست

شمع دل دمسازم، بنشست چو او برخاست
و افغان ز نظربازان، برخاست چو او بنشست
گر غالیه خوش بو شد، در گیسوی او پیچید

ور َوسمه کمانکش گشت، در ابروی او پیوست
بازآی که بازآید عمِر شده حافظ

هر چند که ناید باز، تیری که بشد از شست

آرمان امروز: منزوی آن چنان که از اشعارش نیز 
برمی آید، همیشه عاشق بود و عشق قوی ترین 
عنصری بود که محرک و عامل اصلی سرودن 
اغلب اشعار او می شد. هرگاه که فترتی در 
جریان عاشقی او پیدا می شد تاثیر مستقیمی 

نیز در شعرش داشت.
یکم مهرماه، هفتادوششمین زادروز حسین 
منزوی  است؛ شاعری که او را بزرگ ترین 
غزل سرای معاصر دانسته اند. گفته می شود 
و  تکنیک ها  خود  شعرهای  در  منزوی 
ظرافت های بسیاری به کار برده است و ضمن 
وفاداری به ساختار سنتی غزل، در زبان و دایرۀ 
واژگان نوآوری های دل نشینی را رقم زده است. 
)اکبرزاده، مسعود؛ وفایی، علی؛ نگاهی به 
نوآوری های حسین منزوی در غزل؛ مطالعات 
ادبیات، عرفان و فلسفه؛ بهار ۱۳۹۵، دوره دوم 

ـ شمارۀ ۱(
حسین منزوی در یک مهرماه ۱۳۲۵ در زنجان 
متولد شد و به این دلیل که با شروع پاییز زاده 
شده بود، خود را همیشه همزاد پاییز می نامید. 
منزوی که در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی 
تحصیل می کرد، این رشته را رها کرد و به 
رشتۀ جامعه شناسی روی آورد و پس از مدتی 
به علت مشکالت روحی تحصیالت خود را 
ناتمام گذاشت و به زادگاه خود برگشت. اما 
بعدها یعنی در سال ۱۳۵۸ واحدهای باقی ماندۀ 
رشتۀ ادبیات فارسی را گذراند و مدرک لیسانس 
گرفت. در این ایام، مهدی اخوان ثالث نیز یکی 
از استادان او بود. )قربانی، جاوید؛ نگاهی به 
زندگی حسین منزوی، غزل پرداز بزرگ معاصر؛ 

حافظ دی و بهمن ۱۳۸۶ - شمارۀ ۴۷( 
منزوی به خاطر شرایط خاص روحی خود 
هرگز نتوانست شغل ثابتی پیدا کند. او مدتی 
مسئول صفحۀ شعر مجلۀ رودکی شد و بعد از 
آن هفته ای دو روز در رادیو مجری برنامه ای به 
نام »یک شعر و یک شاعر« بود که هر بار شعری 
از شاعران بزرگ را می خواند و نقد و تحلیل 
می کرد عالوه  بر آن هفته ای یک بار نیز در شبکۀ 
دوم سیما برنامۀ گروه ادب امروز را اجرا می کرد 
که تحت سرپرستی نادر نادرپور بود. بعد از 
آن مدتی نیز برای مجلۀ تماشا که وابسته به 
تلویزیون بود مقاله می نوشت و گاهی نیز برای 
کسب درآمد، به ترانه سرایی می پرداخت و در 

»صلح« سوژه تصویرگری شدکشف سکه های 2100 ساله در خوزستان

کتاب

آرمان امروز: کتاب »زنی که همیشه هست« نوشته دوروتی پارکر 
با ترجمه رزا جمالی منتشر شــده است. گروه فرهنگ و ادبیات 
هنرآنالین: این کتاب شامل دو بخش »داستان ها« و »شعرها« است. 
»گفتوگوی تلفنی«، »احساسات« و »والس« عناوین داستان ها و 
»خالصه«، »زنی که همیشه هســت«، »رمان دوجلدی«، »گل 
ســرخ بی عیب«، »ترانه کوتاه«، »زنان«، »فهرست« و »کلمات 
قصار« عنوان شعرهاست. با توجه به مقدمه مترجم بر این کتاب 
می توان نتیجه گرفت: زبان شعری دوروتی پارکر، ساده و گفتاری 
است. او تا جایی که این امکان را داشته از کلمات فاخر و ادبی دوری جسته و سعی کرده آن گونه 
که سخن می گوید شعر بگوید. او نویسنده ای فمینیست با طنزی گزنده است. رابطه زنان و مردان 
در جامعه ای نابرابر و سرخوردگی زنان از مضمون های مسلم آثار اوست. پارکر زبانی  تند و تیز 
دارد و از مسائل اجتماعی بسیار انتقاد می کند. داستان هایش با کم ترین توصیف ها از طبیعت 
و محیط و بیشــترین توصیف از هر شخصیت ها روایت می شود. در دیالوگ ها طبقه متوسط 

امریکای آن روزگار و دغدغه ها و دل مشغولی هاشان به خوبی نمایان است. 

اوایل انقالب نیز به خاطر جو خاص به وجودآمده 
مدتی بیکار ماند. 

بعد از انقالب، مدتی مسئول شعر مجلۀ سروش 
شد که پرویز خرسند، سردبیر آن بود. پس از 
برکناری خرسند، منزوی هم کنار گذاشته 
شد. بعد از آن بود که یک دورۀ کوتاه هم در 
فرهنگسرای نیاوران مشغول به کار شد و مدتی 

نیز در کتابخانۀ حسینیۀ ارشاد کار کرد.
 او در حوالی ۱۳۶۳ در تهران به طور خصوصی 
تدریس می کرد و بعد از آن مدتی هم با اخوان 

ثالث در انتشارات انقالب اسالمی )فرانکلین 
سابق( که سیدعلی موسوی گرمارودی رئیس 
آن شده بود، به عنوان ویراستار مشغول بود. 
اما بعد از آن دیگر هیچ کار خاصی پیدا نکرد. 
)قربانی، جاوید؛ نگاهی به زندگی حسین منزوی، 
غزل پرداز بزرگ معاصر؛ حافظ دی و بهمن 

۱۳۸۶ - شمارۀ ۴۷( 
حسین منزوی آن چنان که از اشعارش نیز 
برمی آید، همیشه عاشق بود و عشق قوی ترین 
عنصری بود که محرک و عامل اصلی سرودن 

اغلب اشعار او می شد. هرگاه فترتی در جریان 
او پیدا می شد تأثیر مستقیمی نیز در شعرش 

داشت. )همان(
منزوی شاعری عاشقانه سرا و صاحب سبک 
بود که توانست ادبیات کالسیک را به ادبیات 
معاصر پیوند بزند. او در پی ایجاد زبان جدیدی 
برای بیان عشق بود و عشق را امری مقدس 
زنی  از  منزوی حتی  در شعر  می دانست. 
مشخص سخن گفته  می شود.البته، جوهرۀ 

اصلی شعرهای او، از مادر است.

آرمان امروز: معاون میراث فرهنگی اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان خوزستان از کشف و ضبط چند اثر 
تاریخی ۲۱۰۰ ساله در استان متعلق به دوران 
سلوکیـ  اشکانی از سوداگران اشیای فرهنگی 

خبر داد.
وی در این خصوص گفت:به دنبال کشف و 
ضبط چند قطعه اثر تاریخی از سوداگران آثار 
فرهنگی در شهرستان دزفول و تشکیل پرونده 
قضایی، این اشیای توقیفی پس از بررسی توسط 
کارشناسان کمیته کارشناسی اشیای فرهنگی 
ـ تاریخی مستقر در معاونت میراث فرهنگی 

استان، واجد ارزش تاریخی و دارای اصالت 
تشخیص داده شدند.

به گفته وی ، این آثار شامل یک قطعه سکه زرین 
روم باستان منسوب به ژولیوس سزار، یک قطعه 
سکه مفرغین درهم الیمایی و قطعات یک ظرف 
مرمرین است که همه این اشیا دارای اصالت 
تاریخی و متعلق به دوران سلوکیـ  اشکانی 

هستند.
اشیای کشف شده پس از اعالم نظر کارشناسی 
به امین اموال تاریخی خوزستان تحویل و 
به زودی در فهرست آثار فرهنگیـ  تاریخی ثبت 

می شوند.

در  تجسمی  نمایشگاه  دو  امروز:  آرمان 
برگزار  ایران  گالری های خانه هنرمندان 

می شود.
گالری های خانه هنرمندان ایران از ۱ تا ۱۱ مهر 
میزبان ۲ نمایشگاه تجسمی می شود. نمایشگاه 
ساالنه انجمن هنرمندان سفالگر ایران با عنوان 
»شکل پذیری« در گالری های بهار، استاد نامی، 
پاییز، زمستان، استاد میرمیران و استاد ممیز 
برگزار می شود. این نمایشگاه شامل حجم های 
سرامیکی از هنرمندان ۲۰ تا ۵۰ ساله است و 

موضوعات مختلفی را در بر دارد.
همچنین انجمن تصویرگران ایران و شورای 

کتاب کودک با همکاری دوساالنه تصویرگری 
براتیسالوا، چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی 
»صلح را باید از کودکی آموخت« را با نمایش 
آثاری از تصویرگران منتخب ۱۷ کشور جهان 
از جمله آرژانتین، ژاپن، اسلواکی، برزیل و... در 

گالری تابستان برگزار می کنند.
موضوعات این نمایشگاه صلح با انسان، صلح با 
طبیعت، صلح با حیوانات و صلح با جهان است. 
نمایشگاه »صلح را باید از کودکی آموخت« از 
۱ تا ۱۰ مهرماه و »شکل پذیری« از ۱ تا ۱۱ 
مهرماه )به جز روز های شنبه( از ساعت ۱۵ تا 

۲۰ میزبان عالقه مندان است.

تجسمی

سینما

شهرقصه

آغاز پاییز با افتتاح ۵ نمایشگاه 
آرمان امروز جمعــه ـ اول مهر ماه ـ پنج 
نمایشگاه در شهرهای تهران و شیراز افتتاح 
شدند. همزمان با آغاز فصل پاییز و اول مهر 
ماه پنج نمایشگاه »گلهای تنهایی«، »خیام، 
لحظه های حضور«، »راز دل، نقش دل«، 
»روایت« و »کنهگی به روایت سپید« در 
گالری ها و نگارخانه های تهران و شــیراز 

افتتاح شدند.
نمایشــگاه »گلهای تنهایــی« در گالری 
گلســتان برپا می شود که به نقاشی های 

حمیرا عظیمی اختصاص دارد.
»خیام، لحظه های حضور« در گالری ثالث 
افتتاح خواهد شــد و به آثار چاپ دستی 

قدرت اهلل عاقلی اختصاص دارد.
»روایت« عنوان نمایشگاه گروهی است که 

از امروز در نگارخانه احسان برپا می شود.
نمایشــگاه گروهی »راز دل، نقش دل« با 
گردآوری: لیال شــاهنجرینی از جمعه ۱ 
مهر ۱۴۰۱ تا چهارشنبه ۶ مهر در نگارخانه 

کهفی برقرار است.
همچنین نمایشــگاه »کنهگی به روایت 
ســپید« در گالری موتورخانه شیراز برپا 

خواهد شد که تا ۱۸ مهر ماه ادامه دارد.

نماینده ایران در اسکار 
به توکیو می رود

آرمان امروز: فیلم سینمایی »جنگ جهانی 
سوم« به کارگردانی هومن سیدی در بخش 
مســابقه رسمی سی و پنجمین جشنواره 

فیلم توکیو به نمایش درمی آید.
جشنواره فیلم توکیو که در سال های اخیر 
به دلیل همه گیری گسترده ویروس کرونا 
مجازی برگزار شــده بود، امسال میزبان 
ســینماگران و هنرمندان از سراسر جهان 
است. دوره ۳۵ این رویداد مهم سینمایی 
در شــرق آســیا ۲۴ اکتبر تا دوم نوامبر 
برگزار می شــود و مدیران جشنواره توکیو 
برای آسودگی خیال تماشاگران و مهمانان 
سه سینمای دیگر هم برای نمایش بیشتر 

فیلم ها در نظر گرفته اند.
امسال در مجموع ۱۱۰ فیلم از ۴۲ کشور 
و منطقــه جهان در ســینماهای میزبان 
جشنواره توکیو ۲۰۲۲ به نمایش درمی آید؛ 
فیلم هایــی کــه از میــان ۱۶۹۵ فیلم از 
۱۰۷ کشور و منطقه دنیا برای حضور در 
بخش های مختلف توکیو برگزیده شده اند. 
سال گذشته آمار فیلم های متقاضی حضور 
در این جشــنواره ۱۵۳۳ بود. دوره سی و 
پنجــم توکیو میزبان نخســتین نمایش 

جهانی ۳۳ فیلم خواهد بود.
فیلم ســینمایی »جنگ جهانی ســوم« 
ساخته هومن سیدی با هنرنمایی محسن 
تنابنده یکــی از ۱۵ فیلم حاضر در بخش 
مســابقه رسمی جشــنواره توکیو ۲۰۲۲ 
اســت. نماینده ایــران در بخش بهترین 
فیلم بین المللی اســکار ۲۰۲۳ پیش تر در 
جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمده و دو 
جایزه بهتریــن فیلم و بهترین بازیگر مرد 

بخش افق ها را از آن خود کرده است.
جشــنواره فیلم توکیو امســال دو بخش 
نمایش های ویژه هم خواهد داشت؛ مرور 
آثار شینجی آئویاما، فیلمساز نامدار ژاپنی 
که ماه مارس امســال درگذشت و نمایش 
فیلم های تسای مینگ-لیانگ که با سفر 
این فیلمساز شهیر تایوانی به توکیو همراه 

خواهد بود.

ورود مرد آهنی به دنیای بازی

آرمان امروز: شرکت )ایی- ای( رسما تایید 
کرد که شــایعه ســاخت بازی مرد آهنی 
درســت اســت و این بازی در استودیوی 
موتیو در شــهر مونترال در حال ســاخت 
است. شــرکت )ایی-ای( رسما تایید کرد 
که شایعه ساخت بازی مرد آهنی درست 
اســت و این بازی در استودیوی موتیو در 
شهر مونترال در حال ساخت است. اعالمیه 
رسمی ایی-ای تأیید می کند که بازی مرد 
آهنی ، یک » بــازی ویدئویی تک نفره ، 
سوم شخص ، ماجراجویی« است و در حال 
حاضر در مرحله پیش تولید است.شرکت 
ایی- ای کارنامه ی بسیار خوبی در زمینه 
بازی دارد که میتوان به بازی های فیفا ، بتل 

فیلد و ایپکس لجندز و... اشاره کرد.
 این شرکت با دنیای ماروال تصمیم گرفت 
اند تا مشترکانه تولید کننده ی این بازی 
باشند و قرار است که در استودیوی موتیو 
تولید شود. بیل روزمان، نایب رئیس و مدیر 
خالق مارول گیمز، گفت: »ما از همکاری 
با تیم با استعداد در استودیوی موتیو برای 
ارائه دیدگاه اصلی آن ها از یکی از مهم ترین، 
قدرتمندترین و محبوب ترین شخصیت های 
مارول، هیجان زده هستیم. تجربه آنها در 
ارائه هر دو دنیای سرگرمی تثبیت شده و 
گیم پلی هیجان انگیز - همراه با اشتیاق 
واقعی آنها برای نماد زره پوش - به تالش 
ما برای ارســال نامه ای عاشــقانه به یک 
قهرمان افسانه ای در قالب بازی ویدئویی 

نهایی مرد آهنی کمک می کند.
ایــی-ای دربــاره ی محتــوای این بازی 
می گوید: »این بازی دارای یک روایت اصلی 
است که به تاریخ غنی مرد آهنی می پردازد 
که پیچیدگــی، کاریزما و نبوغ خالقانه ی 
تونی استارک )شخصیت اصلی مرد آهنی( 
را هدایت می کند«. تهیه کننده ی اجرایی 
این پروژه که آقای اولیویه پرولکس، اعالم 
کرده که : »این یک افتخار و امتیاز اســت 
که فرصتی برای ساخت یک بازی ویدیویی 
بر اساس یکی از نمادین ترین ابرقهرمانان 
سرگرمی امروزی داشــته باشیم. ما یک 
فرصت عالی برای خلق یک داستان جدید 
و منحصر به فرد داریم که می توانیم آن را 
داستان خود بنامیم. مارول ما را تشویق می 
کند که چیزی تازه بسازیم. ما آزادی زیادی 

داریم که برای تیم بسیار جذاب است.«

اندوهی که مشیری 
به دوش می کشید

به قولی  که  مشیری  فریدون  امروز:  آرمان 
با شعر »کوچه« در بین جوانان به شهرت 
رسید، از شاعران بعد از کودتای ۲۸ مرداد 
این  اندوه  خائفی،  پرویز  به گفتۀ  اما  بود 
بدوش  حیات  دم  واپسین  تا  را  شکست 
نودوششمین  شهریورماه،  سی  می کشید. 
که   شاعری  بود،  مشیری  فریدون  زادروز 
ملک الشعرای بهار، شاعر و ادیب فقید، در 
مورد وی گفته بود: »فریدون مشیری با شعر 
»کوچه« در بین جوانان ایران به شهرتی 
جاودانه دست یافت«. این درحالی است که 
پرویز خائفی، شاعر و حافظ پژوه فقید، شعر 
مشیری را مانا دانسته و دربارۀ ویژگی های 
شعر او توضیح داده بود: مشیری علی رغم 
اینکه گاهی از تغزل و عشق و دلبستگی به 
زندگی, گریزی هم به شعرهای اجتماعی 
زده است اما همیشه کارش در حد شعار 
سیاسی متجلی شده است. خائفی در »عصاره 
خاطرات چهل سال آشنایی« با این شاعر 
گفته بود  که »او هم از شاعران بعد از ۲۸ 
مرداد بود و اندوه این شکست را تا واپسین 
دم حیات بدوش می کشید ولی به حزب و 
گروه ویژه ای وابسته نبود. رابطۀ تفکر انسانی 
و  از حیله  زندگی جدا  و  فکری  اصالت  و 
نیرنگ با شعر او پیوند عمیق ایجاد کرده بود 
که در همۀ توصیف ها و تعبیرهای شعری او 
هویدا بود. زبان شعر نیمائی در شعر مشیری 
هموار و پاالیش شده بود، شاید در تعمق 
شعری به اعماق نمی رفت ولی عمق شعر را 

می شناخت و تهی از اندیشه و تفکر نبود.«

»زنی که همیشه هست« منتشر شد 

به مناسبت هفتادوششمین زادروز؛

بازی

باستانشناسی
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شاخهنبات

نمایشگاه

عکس روز

منزوی همیشه عاشق بود


