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آرمان امــروز:  رهبــر معظم انقالب اســالمی در پی 
حادثه  تروریســتی در حرم حضرت احمد بن موسی 

)شاهچراغ( شیراز پیام تسلیتی صادر کردند.
متن این پیام به شرح زیر است:

بسم اهلّل الّرحمن الّرحیم
جنایت شقاوت آمیز در حرم مطّهر حضرت احمد بن 
موسی علیهم السالم که به شهادت و مجروح شدن 

ده هــا مرد و زن و کودک بی گنــاه انجامید، دل ها را 
اندوهگین و داغدار کرد. عامل یا عامالن این جنایت 
اندوه بار یقیناً مجازات خواهند شــد ولی داغ عزیزان 
و نیز هتک حرمت حرم اهل بیت علیهم الســالم جز 
با جستجو از سررشته ی این فاجعه آفرینی ها و اقدام 

قاطع و خردمندانه درباره ی آن، جبران نخواهد شد.

داغ شهدا و هتک حرمت حرم اهل بیت)ع( 
جز با جستجوی سررشته ی فاجعه آفرینی ها جبران نخواهد شد 

پیام رهبر معظم انقالب درباره حادثه تروریستی شیراز

3

2

»آرمان امروز« گزارش می دهد:

یادداشت2

یادداشت1

سرمقاله
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محمدجواد  حق شناس
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آیا گسل فعلی 
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روش راستی آزمایی 
اعتراضات

علی ملک پور
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»باکو« مرکز توطئه علیه »ایران«

خبرخبر

 از مهران مدیری بودن خسته امراه پیمایی سراسری در محکومیت حمله تروریستی شیراز

واکنش ظریف به حادثه تروریستی شاه چراغ

ایران ما سوگوار است

آرمان امــروز-  مردم ایران کــه با خبر حمله 
تکفیری ها به حرم احمد بن موسی، شاهچراغ 
دچار تالم شده بودند، در شهرهای مختلف بعد 
از برگزاری نمازجمعه راه پیمایی کرده وضمن 
محکوم کردن این جنایت از ترور و تروریست ها 
اعــالم برائت کرده  و با خانواده های شــهدای 

شاه چراغ شیراز همدردی کردند. 
بر اساس این گزارش مردم با شعارهای »مرگ 
بر آمریکا«، »مرگ بر اســراییل« ، »مرگ بر 
انگلیــس« ، »مرگ بر منافــق« ، »ای رهبر 
آماده، آماده ایم، آماده« و »مطیع امر رهبریم« 
از شــهدا و خانواده های شان حمایت کرده و 
یکبار دیگر نشان دادند، با وجود اختالف هایی 
که به طور طبیعی در کشــور وجود دارد، در 
بزنگاه های مهم و حساس، همه در کنار هم و 
یک صدا می شوند تا نظام را از هر گزندی دور 
کنند. این راه پیمایــی پیامی با این مضمون 
به بدخواهان نظام و کشــور بود که اختالف 
عقیده ها نمی تواند ذره ای در وطن دوســتی 

ایرانیان خدشه وارد کند.
در همین راســتا مردم تهران و سراسر کشور 
در این راهپیمایی ها ضمــن ابراز همدردی با 
خانواده شهدای حادثه تروریستی حرم حضرت 
احمدابن موسی )علیه السالم( انزجار و تنفر خود 

از دشمنان ایران اسالمی را نشان دادند.
مردم تهران در این راهپیمایی شــعارهایی با 
مضمــون » اهلل اکبر، یاحســین، ال اهلل اال اهلل، 
یا زهرا، حســین حسین شعار ماست شهادت 

افتخار ماست، لبیک یا حسین، مرگ بر آمریکا، 
آشــوب گر داعشی پیوندتان مبارک، این همه 
لشکر آماده به عشق رهبر آمده، سپاه انقالبی 

انتقام انتقام « سر دادند.
در پایان تجمع تهرانی ها، ر تجمع تهران حجت 
االسالم والمسلمین ســید محسن محمودی 
گلپایگانی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات 
اســالمی استان تهران بیانیه این راهپیمایی را 

قرائت کرد.
در این بیانیه آمده اســت: » بسم اهلل الرحمن 
الرحیم و َســیعلَُم الّذیَن َظلَمــوا أَی َمنَقلٍَب 
ینَقلِبوَن، این روزها ایران اسالمی شاهد اتفاقات 
تلخ وناگواری بوده که بیانگر عمق کینه استکبار 
جهانی و مزدورانش از نظام اسالمی ومردم بیدار 

وهمیشه درصحنه است.
ملت بزرگ وصبور ایران اسالمی طی روزهای 
اخیــر مورد هجمه ی وحشــیانه دشــمنان و 
درمعرض جنگ ترکیبی زخم خوردگان از نظام 

اسالمی قرار گرفته  است.
حمله به نوامیس مردم، آتش زدن اموال عمومی 
و خصوصی، به شهادت رساندن حافظان امنیت 
و بی حرمتی به ساحت مقدس کالم اهلل مجید 
و هتک حرمت مســاجد و اماکن و مشــاهد 
شریفه  گوشه ای از اقدامات پلیدی است که از 
سر استیصال، توسط مزدوران استکبار جهانی 
و صهیونیســم بین الملل صورت گرفته و بی 
گمان هریک از این ها، گناه نابخشودنی است 
که قطعاً توسط مردم غیرتمند و جوانان برومند 

کشورمان بی پاسخ نخواهد ماند.
گناه عظیم و اقدام پلید حمله به بارگاه ملکوتی 
و قدسی حضرت احمد بن موسی علیهما السالم 
و جنایت هولناک به شهادت رساندن جمعی 
از زائران مظلوم این حرم مطهر نزد هر انســان 
آزاده محکــوم و ننگ ابــدی را برای عامالن و 
زمینه سازان این اقدام تروریستی در پی خواهد 

داشت.
همچنین جمعی از مردم مشهد همراه با سایر 
نقاط کشــور امروز پس از برپایی نماز جمعه با 
شرکت در راهپیمایی جنایت تروریستی داعش 
در حرم حضرت احمد بن موسی)ع(  در شیراز 

را محکوم کردند.
مردم مشــهد از باب الجــواد )ع( حرم مطهر 
رضوی تا چهارراه خســروی و خیابان شهید 
اندرزگو و خیابــان آیت اهلل خزعلی تا چهارراه 
شهدا را با سر دادن شعارهای حسین حسین 
شعارماست شــهادت افتخار ماست و مرگ بر 
فتنه گر و مرگ بر ضد والیت فقیه، ما ذوالفقار 
حیدریم فداییان رهبریم/ ای رهبر آزاده آماده 

ایم آماده پیمودند.
نماز گزاران مشــهدی با دردســت داشــتن 
پالکاردهایی مبنی بر محکومیت دشــمنان و 
رســانه های معاند، حمله تروریســتی و هتک 

حرمت به حرم شاهچراغ را محکوم کردند.
گفتنی اســت، راه پیمایی در اکثر شــهرهای 
کشور با شکوهی زیاد برگزار شد تا صدای ضد 

تروریستی ایران به دنیا مخابره شود.

آرمان امروز:  محمد جواد ظریف حادثه تروریســتی اخیر در شــیراز و 
خشونت های اخیر را محکوم کرد.

وزیر امور خارجه پیشــین ایران در صفحه توییتر خود نوشــت: امروز 
خانواده های بسیاری سوگوار قربانیان بی گناه خشونت بزدالنه تروریستی 
در بارگاه شاهچراغ شیراز و جان باختگان خشونت های هفته های اخیر از 

تهران تا زاهدان و از مشهد تا کردستان اند.

باز هم گاف صدا وسیما 
این بار اخراج میهمان 

از برنامه زنده

»پلوسی «
 جان سالم به در برد

استیضاح  وزیرصمت 
با چه منطقی؟
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راه پیمایی سراسری در محکومیت  
حمله  تروریستی شیراز

پی سوقصد ؛ در

بررسی»آرمان امروز« از انتقادات وارده:   

خشونت 
از هر طرف که باشد 

دل ها را آزرده می کند

مسئولین 
باید بیدار شوند

آرمان امـروز:  سـید محمد خاتمی در پی حمله تروریسـتی شـاهچراغ در 
بیانیـه ای ضمـن نفـی خشـونت تاکیـد کرد کـه تقاضـای زندگـی خوب، 
امـن و عادالنـه از سـوی مـردم، تقاضـای طبیعـی اسـت و اگـر ببیننـد 
شـرایط ایـن زندگـی فراهـم نیسـت، حـق دارنـد انتقـاد و حتـی اعتراض 
کننـد. حکومت ها ضمن شـنیدن صدای انتقاد و اعتـراض زمینه را برای 

فراهـم آوردن رضایـت مـادی و معنـوی مـردم فراهـم آورند.
متـن بیانیـه سـید محمـد خاتمـی رئیس دولـت اصالحـات به شـرح زیر 

است:

آیت الله جوادی آملی: 

بیانیه »خاتمی« در محکومیت حادثه تروریستی شیراز

2

گزارش گزارش 
 هفته نامه  داعش  هفته نامه  داعش 

یستی  ور یستی از  عملیات  تر ور از  عملیات  تر
در   شیرازدر   شیراز

3

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايي به شرح زير را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط 
واگذار نمايد.

مبلغ تضمين)ريال (مبلغ برآورد )ريال(محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه
27.234.911.9701.017.047.000جاریانجام خدمات مشترکين منطقه شاهين شهر247-3-401

مهلت تحويل اسناد به دبِيرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 13:00 روز شنبه به تاريخ 1401/08/21
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز يکشنبه به تاريخ 1401/08/22

دريافت اسناد : ساِيت اِينترنِتي
WWW.abfaesfahan.ir  شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات
شماره تلفن گويا:  36680030-8- 031

)  داخلي 334  (

 آگهي برگزاري مناقصه عمومي آگهي برگزاري مناقصه عمومي

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

بیالن فعالیت و عملکرد بیالن فعالیت و عملکرد 
شهرداری قیامدشت برای شهرداری قیامدشت برای 

  14001400 1212 دوره مالی منتهی به دوره مالی منتهی به 2929
موضوع ماده موضوع ماده 7171 قانون شهرداریها قانون شهرداریها

رجوع به صفحه 6 و7

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايي به شرح زير را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط 
واگذار نمايد.

مبلغ تضمين)ريال (مبلغ برآورد )ريال(محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه
27.234.911.9701.017.047.000جاریانجام خدمات مشترکين منطقه شاهين شهر247-3-401

1401 08 مهلت تحويل اسناد به دبِيرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 13:00 روز شنبه به تاريخ 21
1401 08 تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز يکشنبه به تاريخ 22

دريافت اسناد : ساِيت اِينترنِتي
شركت آب و فاضالب استان اصفهان  

پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات 
031 36680030 شماره تلفن گويا:  8

)  داخلي 334

 آگهي برگزاري مناقصه عمومي آگهي برگزاري مناقصه عمومي

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

بیالن فعالیت و عملکرد بیالن فعالیت و عملکرد 
شهرداری قیامدشت برای شهرداری قیامدشت برای 

دوره مالی منتهی به دوره مالی منتهی به 2929//1212//14001400  
موضوع ماده موضوع ماده 7171 قانون شهرداریها قانون شهرداریها

رجوع به صفحه 6 و7

مهران مدیری با انتشار متنی به حواشی اخیر به ویژه شایعه همکاری اش 
برای ربودن علی کریمی واکنش نشان داده، از کسانی که درباره اوشایعه 
می سازند گله کرد. وی نوشت: اگر از من متنفرید، به هر دلیلی که باشد، 
قابل احترام است، چرا که از اندیشه تان سرچشمه می گیرد، اما این میزان 
از ناجوانمردی در هیچ لغتنامه ای معنا نشده ... دیروز دوستی از من پرسید 
خسته ای؟ گفتم بله. گفت از مردم؟ گفتم هرگز. گفتم از خودم... من از 

مهران مدیری بودن خسته ام.
این نوشته دفاعیه نیست، دلنوشته است . دلنوشته ای غمگین و سرشار 
از حیرت. می نویســم برای مردمی که بیش از سی سال برایشان شاید 
مهمترین و قطعا پربیننده ترین سریالهای طنز تلخ این کشور را ساخته ام . 

لذت را برده ام، رنجش را هم کشیده ام.
اما در حیرتم از این میزان کینه و دشــمنی... از این همه ســناریوهای 
حیرت انگیــز، که نه از مردم، که از آدمهایی که نمی شناســم، تا به حال 

ندیدمشان و حتی صدایشان را هم نشنیده ام، بیرون می زند.
چه اتفاقی دارد می افتد؟ نمی دانم....

این  موجودات شریف کجا هستند؟ کجا زندگی می کنند؟ نمی دانم...
شغلشان چیست؟ نویسنده اند؟ منتقدند؟ سیاسی اند؟ نمی دانم...

فقط می پرسم شما شب ها راحت می خوابید؟ شما بعد از ۱2۰ سال راحت 
می میرید؟ فرزندانتان که بزرگ شدند، برایشان از حقیقت می گویید؟

از شــایعه کثیف چک 3۰ میلیاردی شروع شــد که طبیعی است، هر 
فیلم نامه ای نیاز به آغاز دارد. با شــایعه کثیف ســفر ۶ روزه من به دبی 
ادامــه پیدا کرد که من ایــن ۶ روز در وین بودم، و فیلم نامه با یک پایان 
شگفت انگیز تعقیب و گریز و عملیات بر روی قایق های تندرو خاتمه یافت.

چه اتفاقی دارد می افتد؟ آن پشت چه خبر است؟
اگر از من متنفرید، به هر دلیلی که باشــد، قابل احترام اســت، چرا که 
از اندیشــه تان سرچشمه می گیرد، اما این میزان از ناجوانمردی در هیچ 
لغتنامه ای معنا نشده ... اما چیزی که غمگین ترم می کند، سکوت است. 

سکوت کسانی که این همه سال مرا می شناسند و هیچکس حرفی نزد.
در این چند روزی که مانند ده ســال گذشــت فقط خانواده و عزیزان، 

انبوهی از فن پیج های دوســت داشتنی، چند نفر ار دوستان با معرفت 
و مردمی که در کوچه و خیابان هنوز اظهار لطف می کنند و دست تکان 
می دهند و با همه اندوه این روزها نگاهشان مهربان است، مرا به زندگی 
امیدوار نگه داشتند. شاید بگویید در این روزهای کشور از خود حرف زدن 
خودخواهی است. بله این درست است اما همه این حرف ها از سر خستگی 
و دلشکســتگی بود. بعد از این باز هم بنویسید، باز هم بنویسید، باز هم 

بنویسید، قلمتان روی چشم.
دیروز دوســتی از من پرسید خسته ای؟ گفتم بله. گفت از مردم؟ گفتم 

هرگز. گفت از کی؟ گفتم از خودم... من از مهران مدیری بودن خسته ام.
خدانگهدار”
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یادداشت

آرمان امروز:  در ساعت های گذشته ویدیویی 
در فضای مجازی با شرح اخراج مهمان برنامه 
زنده شــبکه چهار مورد توجــه کاربران قرار 
گرفت؛ اتهامی که دست اندرکاران شبکه آن را 
تایید نمی کنند با این حال خود مهمان یادشده 

ظاهراً از اتفاق رخ داده دل خوشی ندارد.
در ویدیوی منتشر شده از یکی از برنامه های 
شبکه چهار سیما، دکتر ابراهیم فیاض، به عنوان 
یکی از مهمانان برنامه، در حال صحبت است 
که چندبار از گوشی مجری صدای پیام از اتاق 
رژی به گوش می رســد، در ادامه هم مجری 
ســخنان مهمان را به نوعی قطع می کند، از 
حضور او تشکر می کند و با تاکید بر اینکه ما 
پاسخ پرسش خود را گرفتیم، طی فرآیندی، از 
مخاطبان دعوت می کند که با هم به نظرسنجی 
برنامه سری بزنند. در بازگشت به استودیو هم 
دیگر از دکتر فیاض خبری نیســت و برنامه با 

مهمان دیگر ادامه پیدا می کند.
انتشــار این ویدیو در فضــای مجازی این 
ذهنیت را منتشر کرد که مهمان برنامه عمال 

در میانه برنامه زنده، اخراج شده است.
خود ابراهیم فیاض ـ جامعه شناس و استاد 
دانشگاه ـ نیز در گفت و گویی با ایسنا درباره 

اتفاق برنامه »سند چشم انداز« در شبکه چهار 
ســیما، اظهار می کند: در ابتدا قرار بود درباره 
اقتصاد و جامعه و سرمایه اجتماعی و کمی هم 
درباره مباحث روز بحث کنیم، بحث علمی هم 
بود و نه ایدئولوژیک، که یک باره صحت بنده 
را قطع کردند. ســپس یک نفر از بیرون آمد 
و در گوش من گفت میکروفن خراب اســت؛ 

بیایید بیرون!
او در ادامــه گفت: من در ابتدا از مســکن 
اجتماعی گفتم، از مسکن دانشجویی گفتم و 
همچنین عنوان کردم که دانشگاه فقط محل 
آموزش نیست، بلکه یک واحد اجتماعی است، 
که بعد، این اتفاق افتاد و آن فردی که پشــت 
میکرفن بود )در گوش مجری( به شــدت داد 
و قــال می کرد. این محقق با اشــاره به قطع 
کــردن صحبت هایش در آنتن زنده توســط 
مجری برنامه، تصریح کرد: خدای خود را شاهد 
می گیرم که اکراه داشــتم به برنامه بروم اما با 
توجه به اوضاع جامعه احســاس کردم کمی 
صحبت کنیم تا قصه ها از قبل روشن شود اما 

می بینید که این اتفاق افتاد و اینگونه شد.
فیاض ادامه داد: بعــد از این اتفاق به اتاق 
فرمــان رفتم و گفتم که شــما حق ندارید به 

یک استاد دانشگاه توهین کنید. استاد دانشگاه 
ناموس علم و ناموس دانشــجویان است. آن 
کســی که این گونه به من می کند، به علم و 
فکر توهین می کند. این جامعه شــناس انتقاد 
خود را اینگونه ادامه داد: پس از کلی معطلی 
در هوای سرد در ورودی سازمان صدا و سیما، 
دست آخر فردی با یک وانت بار ما را تا مقابل 
ساختمان استودیو برد که در استودیو هم آن 
اتفاق افتاد، برگشت هم تقریبا به همان شکل 

بود، آن هم با این شرایط جسمی که من دارم.
این مدرس دانشــگاه در ادامــه گفت: اگر 
توان دارند بیایند و در آنتن زنده انتقاد و بحث 
کننــد. ما اگر به صدا و ســیما می رویم نه به 
خاطر پول اســت و نه شهرت، به عنوان معلم 
می رویم که روشنگری کنیم. مگر چند استاد 
دانشگاه حاضرند به صدا و سیما بروند؟ ما شأن 
خودمان را داریم؛ کســی به ما توهین کند ما 
مثل خودشان برخود نمی کنیم، کار خودمان 
را می کنیم، هر قدر هم بخواهند با این روش ها 
ما را خرد کنند.   ابراهیم فیاض در پایان اظهار 
کرد: تمام خشونت ها از جهل بلند می شود و نه 
علم. همه بحران هایی که در جامعه می بینید، 
از جهل اســت. جاهلیت یعنی ادامه خشونت، 
یعنی ادامه بحران یعنی ادامه ترور و تروریسم 
و رســانه در این میان باید آگاهی بخش باشد. 
دست اندرکاران شــبکه اما با رد شائبه اخراج 
مهمــان در آنتن زنده برنامــه، خروج ابراهیم 
فیاض را برای رعایت زمان بندی در نظر گرفته 
شــده اعالم کردند. شبکه چهار سیما از چند 
روز گذشته نیز به خاطر نشست های مناظره و 
تضارب آراء در یکــی از برنامه های خود مورد 

توجه مثبت مخاطبان قرار گرفته است.

آرمان امــروز:  فرمانــده انتظامی سیســتان و 
بلوچستان گفت: دشــمنان برنامه ریزی کردند تا 
افرادی را مســلح و ســازماندهی کنند و حوادث 

جمعه سیاه زاهدان را رقم بزنند.
ســردار احمد طاهری بلوچســتان در تشریح 
عملکرد انتظامی اســتان از ابتدای سال تاکنون 
اظهار داشــت: از ابتدای ســال تاکنون در زمینه 
شناسایی اشرار در سطح استان ۱۱۴ شرور مسلح 
سابقه دار شناسایی و دستگیر شده اند که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشــته ۱۹ درصد افزایش 
داشته و ۱۴ شرور معروف در این مدت به هالکت 

رسیده اند.
فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان 
افــزود: در ایــن مدت ۶۶2 متهم حامل ســالح 
غیرمجاز در استان دســتگیر شده اند که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشــته ۱3 درصد افزایش 

دستگیری داشته ایم.
وی خاطرنشــان کرد: از ابتدای سال تاکنون 
یک هزار و ۱27 سالح غیرمجاز در استان کشف 
شــده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 22 
درصد افزایش داشته است. همچنین در این مدت 
۱3 باند قاچاق سالح و مهمات در استان منهدم 
شده است. سردار طاهری گفت: امسال 7۰۱ مورد 
تیراندازی در اســتان صورت گرفته که در ۴۱۴ 
مورد آن عوامل شناســایی و دســتگیر شده اند و 
برخورد جدی با این افراد در دســتور کار پرسنل 
انتظامی اســتان قرار دارد و اشد مجازات در انظار 
این افراد خواهد بود. فرمانده انتظامی سیستان و 

بلوچستان بیان کرد: در زمینه دستگیری اراذل و 
اوباش از ابتدای ســال تاکنون ۱۵3 نفر دستگیر 
شــده اند و برخی از عوامــل تاثیرگذار در حوادث 
اخیر استان نیز در این راستا شناسایی شده اند که 

به زودی دستگیر خواهند شد.
وی در تشــریح عملکرد انتظامی اســتان در 
حوزه مبارزه با مواد مخدر گفت: امســال ۶2 تن 
مواد مخدر در سیستان و بلوچستان کشف شده 
و در این زمینه از رتبه نخســت استان های کشور 
برخورداریم. در زمینه مبارزه با مواد مخدر روزانه 
به طور متوسط دو تا سه عملیات انجام می شود و 
آمار امسال نشان می دهد سه هزار و 3۶۰ عملیات 
خرد و درشــت در حوزه مبارزه با مواد مخدر در 

استان انجام شده است.
ســردار طاهــری گفت: در زمینه شناســایی 
سرشــبکه های قاچاق مواد مخدر در سال جاری 
۹ سرشــبکه اصلی قاچاق مواد مخدر در استان 
شناسایی و دستگیر شده اند که بررسی حساب های 
بانکی آن ها گردش مالی میلیاردی نشان می دهد.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: 
در ایــن مــدت ۴۰۹ خودرو و موتورســیکلت از 
قاچاقچیان مواد مخدر در اســتان توقیف شده و 
هفــت هزار و ۱۸7 نفر در زمینــه مواد مخدر در 
پاکســازی محله های آلوده دستگیر شده اند. وی 
خاطرنشــان کرد: در حوزه کشفیات خودرو های 
سرقتی امسال شاهد افزایش ۱۰ درصدی کشفیات 
خودرو ها هســتیم، همچنین 27 درصد افزایش 
کشف ســرقت های مسلحانه و انهدام بیش از 2۵ 

باند سرقت مسلحانه با ۱3۴ نفر دستگیری دیگر 
اقدامات برجسته این حوزه است.  سردار طاهری 
در تشــریح جزئیات حوادث جمعه سیاه زاهدان 
اظهار داشــت: در خصوص این حوادث متاسفانه 
سخنرانی و بیاناتی توسط برخی افراد مطرح شد که 
فضای استان را ملتهب کرد و در کنار آن دشمنان 
برنامه ریزی کردند تا افرادی را مسلح و سازماندهی 
کننــد و حوادث جمعــه را رقم بزننــد. فرمانده 
انتظامی استان سیستان و بلوچستان گفت: بعد از 
نماز جمعه زاهدان شاهد بودیم که حوادث تلخی 
رخ داد و برخی مطرح کردند که اغتشاش بوده، اما 
در واقع یک درگیری مسلحانه رخ داد و از همان 
لحظه اول افراد مسلح سمت کالنتری هجوم بردند 
و پنــج نفر از همکاران ما را مجروح کردند که دو 
نفر از آن ها به ضرب گلوله مجروح شدند. وی ادامه 
داد: همین امر نشــان دهنده ماهیت حوادث روز 
جمعه است که در واقع اغتشاش تنها نبوده و ما با 
یک هجمه چند صد نفری سمت کالنتری مواجه 
بودیم و اینکه مطرح می شــود افراد معترضی در 
میدان به درب کالنتری مشت و لگد می زدند دور 
از واقعیت است که تصاویر حادثه نیز در رسانه ها 
منتشر شده است. وی خاطرنشان کرد: در صحنه 
حادثه حمله به کالنتری نهایت خویشتن داری از 
جانب پلیس صورت گرفت تا تیراندازی ســمت 
مردم صورت نگیرد، اما افراد مسلحی در جمعیت 
حضور داشتند که موجب ایجاد درگیری شدند و 
مــا هم انکار نمی کنیم که در خیابان های منتهی 
به محل نماز افرادی تیر خوردند. ســردار طاهری 

ادامه داد: شناسایی و دستگیری عوامل مسلح این 
حوادث همچنان ادامه دارد و در این زمینه تاکنون 
تعدادی نیز دستگیر شده اند، اما تا مراحل قضائی 
پرونده آن ها طی نشود ما مجاز به پخش اعترافات 
آن ها نیستیم مگر در موارد خاصی که به تشخیص 
مراجع ذیصالح انتشــار می یابد. فرمانده انتظامی 
سیستان و بلوچســتان اظهار داشت: به عبارتی 
می تــوان گفت مــا در روز جمعه با یک درگیری 
مسلحانه و یک جنگ شــهری طرف بودیم چرا 
که به ســرعت به دیگر نقاط شهر سرایت کرد و 
به عبارتی شــروع از محل کالنتری بود، اما تداوم 
داشت و ما شاهد بودیم تا شب تعدادی از همکاران 

از سپاه و بسیج به شهادت رسیدند.
وی اضافه کرد: ما در اطراف مصلی و مسجد با 
افراد مســلح طرف بودیم که شناسایی دقیق این 
افراد و جزئیات حادثه همچنان در حال بررســی 
و کارشناسی اســت و همه دستگاه ها به جد این 
موضوع را دنبــال می کنند که پــس از تکمیل 
اطالعات قطعاً از طریق رســانه ها به اطالع عموم 
خواهــد رســید.   وی بیان کــرد: در جریان این 
حوادث افرادی به سرقت از مغازه ها و تخریب اموال 
عمومی اقدام کردند که در این راستا تعداد زیادی 
بازداشــت شدند و تحقیقات از آن ها به عمل آمد 
و افــرادی که خیلی محرک نبودند و نقش جدی 
نداشتند در همان ساعات اولیه آزاد شدند و افرادی 
که در حال حاضر بازداشت هستند کسانی بوده اند 
که ماهیت اقدامات مجرمانه آن ها به اثبات رسیده 

است.

در ایران خودسر نداریم
در تمام دنیا دانشــگاه از 
البته استقالل  اهمیت و 
باالیی برخودار اســت و 
حکومــت به هیــچ وجه 
بــه خود اجــازه دخالت 
در سیاســت گذاری امور 
اداری و مدیریتی دانشگاه 
نمی دهنــد تــا ارزش و 
جایگاه علمی و حیثیتی 

دانشــگاه حفظ شود. شاید به همین دلیل است که 
دانشگاه در کشورهای پیشرفته هم به لحاظ علمی 
و هم به لحــاظ تاثیرگذاری در امــور نقش آفرینی 

مثال زدنی دارند.
به همین دلیل دخالت در نحوه پوشــش دانشــجو 
یا بحث کم ارزشــی چون حضور مختلط در سلف 
غذاخوری از جمله پدیده  هایی است که نشانی بارز 
از افراط و افراطی گری اســت. دست اندرکاران همه 
نهادها باید این را بدانند، مقابله با دانشجو و دانشگاه 
به سیســتم لطمه حیثیتــی وارد می کند و باعث 
قضاوت های آنچنانی در ســطح جهان خواهد شد. 
دانشجو ارزشمندترین سرمایه  هر جامعه ای است و 
هر رفتاری که درو از شاًن فضای دانشگاهی باشد، 
قطعا آســیب هایی جدی به جامعه تحمیل خواهد 

کرد.
اینکــه نیروهای امنیتی یا مســلح با هــر دلیل و 
بهانه ای وارد محیط دانشــگاه شده و با دانشجویان 
برخورد داشته باشــند، علی القائده اعتماد عمومی 
را به بدترین شــکل ممکن خدشه دار کرده و حتی 
در رابطه با کشور با کشورهای دیگر تاثیری منفی 
خواهد گذاشت. چرا که نظام بین الملل حتما برخورد 
با دانشگاه و دانشجو را نشــانه ای از خالء منطق و 
عقالنیت در یک سیستم می داند و طبیعی است که 
در چنین حالتی حتی مذاکرات هسته ای و غیره  هم 

تحت تاثیر مقابله با دانشگاه به ضرر ما طی شود.
اینکه برخی می گویند »خودسر« ها به خود اجازه 
بی حرمتی به دانشگاه می دهند باید گفت، ما چیزی 
به نام نیروی خودسر نداریم. در واقع آنها نیروهایی 
هستند که کامال فرمان پذیر و  دارای فرمانده هستند 
و سیستم هم شناسنامه این افراد را دارد. پس عنوان 
خودسر  برای کسانی که با برنامه ای تعریف شده اقدام 
به رفتارهای رادیکال می کنند، عنوان درستی نیست.

وقتی ده ها نهــاد نظارتی می توانند رفتارهای عامه 
مردم را زیرنظر بگیرند، خودسر خواندن عده ای که 

به خود اجازه هر کاری می  دهند، شوخی است.

 پیام رهبر معظم انقالب 
درباره حادثه تروریستی شیراز

داغ شهدا و هتک حرمت حرم 
اهل بیت)ع( جز با جستجوی 

سررشته ی فاجعه آفرینی ها جران 
نخواهد شد

آرمان امروز:  رهبر معظم انقالب اسالمی در پی 
حادثه  تروریســتی در حرم حضرت احمد بن 
موسی )شاهچراغ( شیراز پیام تسلیتی صادر 

کردند. متن این پیام به شرح زیر است:
بسم اهلّل الّرحمن الّرحیم

جنایت شــقاوت آمیز در حرم مطّهر حضرت 
احمد بن موسی علیهم السالم که به شهادت و 
مجروح شدن ده ها مرد و زن و کودک بی گناه 
انجامید، دل ها را اندوهگین و داغدار کرد. عامل 
یا عامالن این جنایــت اندوه بار یقیناً مجازات 
خواهند شد ولی داغ عزیزان و نیز هتک حرمت 
حرم اهل بیت علیهم السالم جز با جستجو از 
سررشته ی این فاجعه آفرینی ها و اقدام قاطع 

و خردمندانه درباره ی آن، جبران نخواهد شد.
 همه در مقابله با دســت دشمن آتش افروز و 
عوامــل خائن یا جاهل و غافــل او وظایفی بر 
عهده داریم؛ از دســتگاه های حافظ امنیت و 
قوه قضائیه تــا فعاالن عرصه فکر و تبلیغ و تا 
آحاد مردم عزیز باید ید واحده ئی باشــند در 
مقابل جریانی که به جان مردم و امنیت آنان 
و مقدســات آنان بی اعتنائی و بی احترامی روا 
می دارد. ملت عزیز و دستگاه های مسئول یقیناً 
بر توطئه ی خباثت آمیز دشمنان فائق خواهند 

آمد، انشااهلل.
اینجانب به خانواده های عــزادار این حادثه و 
به مردم شیراز و به همه ی ملت ایران تسلیت 
میگویم و شفای مجروحان را از خداوند متعال 

مسئلت می کنم.

آیت الله  جوادی آملی: 

 نمی شود  با کمیته امداد 
کشور را اداره کرد 

آرمان امروز:  آیت اهلل جوادی آملی گفت: ما نگران 
نیستیم، اما مســئولین هم باید بیدار شوند و 
جلوی بی عرضگی ها، اختالس ها، خیانت ها، 
نجومی ها و باندبازی ها گرفته شود تا خطری 
کشــور را تهدید نکند، در غیر این صورت این 

گرفتاری ها همچنان خواهد بود.
این مرجع تقلید در دیدار سردار جاللی رئیس 
سازمان پدافند غیرعامل، گفت: مردم ستون دین 
هستند و باید راحتی و آسایش آنها برای همه ما 
اصل باشد. او گفت: ایران کشوری بزرگ و دارای 
مردمی بزرگ و بزرگ زاده است، اما باید توجه 
داشــت که ما در میدان مین هستیم و دشمن 
پشت دیوار است و این وظیفه همگان را سنگین 
می کند تا دست از اختالفات سیاسی و جناحی 

بردارند و بر کمک به مردم متمرکز شوند.
او با اشاره به نامه امیرالمومنین در نهج البالغه 
گفــت: حضرت امیر در نامه خود به مردم مصر 
خطاب می کند که نگویید چون مالک اشــتر 
اســتاندار ماست و استاندار خوب و رهبر خوبی 
است، همین کفایت است، بلکه بدانید »َمْن نَاَم 
لَْم یَُنْم َعْنهُ« اگر کسی بخوابد، دشمن بیدار حمله 
می کند، شــما وظیفه دارید که همیشه بیدار 
باشید! ایشان همچنین در خطاب به مسئولین 
امنیتی کشــور با تاکید بر حفظ هوشــیاری و 
بیداری در مقابل دشمنان گفتند: امیرالمومنین 
در نامــه دیگری می فرمایــد اگر می خواهید 
بخوابید مانند آنکــه در زمان روزه و نماز، آب را 
مضمضه می کند اما آب را فرو نمی برد، خواب 
را هم در چشمان خود مضمضه کنید نه اینکه 
بخوابید! »اَل تَُذوُقوا النَّْومَ  إاِلَّ ِغرارا او َمْضَمَضه«، 
اگر خواب انســان به این اندازه باشد در هنگام 
خطر فورا بیدار می شود! آیت اهلل جوادی آملی 
گفت: اصل این است که دین ما، آیین ما، نظام 
ما، پایگاه ما حق اســت و لذا ما نگران نیستیم، 
اما مســئولین هم باید بیدار شوند و جلوی بی 
عرضگی ها، اختالس ها، خیانت ها، نجومی ها 
و باندبازی ها گرفته شــود تا خطری کشور را 
تهدید نکند، در غیر این صورت این گرفتاری ها 
همچنان خواهد بود. او با تاکید بر تولید و اشتغال 
عنوان کرد: با کمیته امداد نمی شــود کشور را 
اداره کرد بلکه باید با تولید و اشتغال، ضمن حفظ 
آبرومندی برای زندگی مردم، فقر را ریشه کن 
کرد تا همه کریمانه بر سر سفره خود بنشینند، 
چرا که پیامبر گرامی اسالم نیز می فرماید خدایا 
بین ما و نان ما جدایی میانداز که اگر نان نبود، 
نه روزه می گرفتیــم و نه نماز می خواندیم و نه 

فریضه های پروردگارمان را انجام می دادیم.
او با تاکید بر پیشــگیری در حل مسائل کشور، 
بیان داشــت: ما یک »بهداشــت« داریم و یک 
»درمان«؛ »بهداشت« همان حرف صحیح، عمل 
صحیح و اقدام های پاک امینانه است که موجب 
پیشگیری خیلی از مشکالت کشور می شود و 
سپس کسی که مریض شد و تزریقاتی شد، باید 

»درمان« نیز باشد!

آرمان امروز:  بعــد از اتفاق تلــخ و ناگوار حمله 
تروریســتی به زائرین شــاه چراغ که موجب تالم 
عمومی شد، یکبار دیگر ثابت شد،  بیش از همیشه 
به اتحاد و انســجام در داخل نیاز داریم. به هرحال 
وقتی دشمنان به خود اجازه می دهند امنیت ملی 
را آنهم در حد عملیات تروریستی در یکی از امکان 
مذهبی برهم بزنند، الزم است اختالف عقیده ها را 
کنار بگذاریم و پیام یک صدایی به دنیا صادر کنیم. 
در همین راستا، مردم شهرهای مختلف دیروز بعد 
از برگزاری نمازجمعه یک صدا به حمله تروریستی 

معترض شدند و پیام اتحاد صادر کردند.
در چنین فضایی الزم است، چهره های سیاسی 
و آنهایی که در کشور به نوعی دست اندرکار هستند، 
تالش شــان را برای آرام کردن فضا به کار بگیرند و 
افکار عمومی را به سمت آرامش و در کنارهم بودن 
سوق بدهند. این مهم در حالی است که متاسفانه 
گروهی آگاهانــه یا ناآگاهانه اصــرار به تندوری و  
اظهارات رادیکال دارند. در واقع افراطیون از فضای 
تنش آلودی که از آخرین روزهای شــهریور به وجود 
آمد، سوءاســتفاده کرده و بر طبل انشقاق و نفاق 
کوبیدند. به طورکیه تریبون های زیادی را به اشغال 
خود درآوردند و کار به جایی رسید که اصولگرایان 
ریشــه دار و کــه بدعت هایی منطقــی را پیگیری 
می کنند، عمال حاشیه نشــین شــده و صدای شان 
شنیده نشد تا فضای رادیکال بر کشور حاکم شود. 
ســئوال این اســت، توجه به کدام الزام ها می تواند 
اســباب ناکامی افراطیون و در نتیجه  میدان داری 
معتدلین را فراهم خواهد کرد تا از این طریق جامعه 
بتواند پیشرفت،  توسعه و در نتیجه آرامش را تجربه 

کند.
محمد غرضی در گفت وگو با » آرمان امروز « در 
این رابطه اظهار داشــت: مردم ایران در هر شرایطی 
حامی نظام هســتند و حتی آنهایی که این روزها 

معترض هم هســتند، می دانند که نظام اســالمی 
صالح شــان را می خواهد. فقط کافی است با اتخاذ 
شــیوه های منطقی و روی آوردن بــه راه حل های 
واقع بینانه فضا را برای کمتر شدن مشکالت فراهم 
کنیم. چرا که ما پتانسیل های زیادی  در داخل داریم 
و کافی اســت در آرامش کار کنیم تا مشکالت مان 

کم شوند.
این چهره ادامه داد: مشکلی که این روزها به منافع 
آســیبی جدی می زند، چیزی جز این نیســت که 
تندروها با حرف هایی که به  هیچ وجه در چارچوب  
منطق جایی ندارند،  سم پاشی کرده و فضا را مسموم 
می کنند. واقعا تصور اینکه کســی به خودش اجازه 
بدهد، ایرانی ها معترض را متهم به ارتباط با بیگانه 
کند یا اتهام هایی سخیف به  آنها بزند، چیزی نیست 
که بتوانیم از کنارش به سادگی عبور کنیم. چرا که 
شان نظام و البته شــان مردم مبرا از موضوع هایی 

است که گاه وبیگاه توسط تندروها بیان می شود.
او افــزود: ایران این روزها به فعالیت و تالش های 
شــبانه روزی چهره های معتدل دارد تا با انصاف و 

حق گویی بتوانند راه حلی برای مشــکالت عدیده 
داشته باشند. چرا که هیچ گرهی باز نمی شود، مگر 
با فعالیت های عقالنــی که البته این هم به آرامش 
فضای جامعه ربط مستقیمی دارد. غرضی در پایان 
گفت: تجربه باالی ۴۰ ساله جمهوری اسالمی به ما 
نشــان می دهد، هر زمان کــه از هرج و مرج دوری 
کردیــم و امور در آرامش اداره شــدند، توفیق های 

زیادی حاصل شده است.
ابوالقاســم رئوفیان در گفت وگو با » آرمان امروز 
«  با اشــاره به هزینه ســازی های افراطیون گفت: 
جریان اصولگرایی ریشــه در تاریخ ۴3 ساله نظام 
جمهوری اســالمی دارد. به همیــن دلیــل عقالی 
جبهه اصولگرایی باید فکــری عاجل برای کنترل 
تندروی هــای تندروهــا کنــد. چرا کــه رفتار و 
اظهارات شــان هم آرامش عمومی را به هم می زند 
و هم به طور ملموســی اتحاد و انســجام داخلی را 
هدف می گیرد. اینکه عده ای اندک با سوءاســتفاده 
از تریبون هایی که در اختیار دارند انشقاق در کشور 
به وجود بیاورند، مســاله ای نیســت که بتوانیم به 

سادگی از کنارش عبور کنیم.
دبیرکل حزب اســالمی ایران زمیــن در پایان 
گفت: اصولگرایان در جمع خود چهره های شاخص 
و برجسته ای دارند که حسن نیت شان به نظام برای 
همه ثابت شــده است. توقعی که از این چهره های 
شــاخص اســت، چیزی جز این نیست که به طور 
جدی وارد گود شده و در کنار مهار تندورها، فضا را 

برای کنشگری نیروهای معتدل فراهم کنند. 
در همین رابطه غالمرضا ظریفیان در پاسخ به این 
پرسش که فضای سیاسی موجود را چگونه ارزیابی 
می کنید، گفت: » تصور می کنم تصمیم ســازان به 
معنای واقعــی برای اصالح رویه ها و پاســخ دهی 

عمیق به مطالبات به میدان نمی آیند.
ظریفیــان در پایان دربــاره چگونگی مدیریت 
شــرایط گفت: به هر حال اعتراضــات اخیر اولین 
رخداد سیاســی-اجتماعی بعد از انقالب نیست، و 
وقتی به دو-سه دهه گذشته نگاه می کنیم، می بینیم 
که موارد متعــددی از اعتراضات البته با گســتره 
کمتری وجود داشته است. متأسفانه تصمیم سازان 
باور ندارند اعتراضات واقعیت های عینی جامعه بوده 
و باید درمانش کرد نه اینکه جمعش کرد. درســت 
اســت که همواره دشمنانی مانند آمریکا و اسرائیل 
می خواهند ایران در تالطم باشــد اما مسئوالن هم 
باید توجه داشــته باشند که بخشی از ناآرامی ها به 
دلیل بی توجهی هایی اســت که بر اساس گسست 
نسلی، شکاف طبقاتی، انباشت نارضایتی ها و بسیاری 
عوامل دیگر ایجاد است. در تمام دنیا نیاز به تغییر 
رویه هــا به وجود می آید؛ حاال دو راه در قبال تغییر 
وجود دارد. یکی آنکه تغییر شیوه ها و ساختارها را به 
عنوان امر واقع بپذیریم و نگاهی هوشمندانه تغییر 
را مدیریت کنیم و دوم آنکه تغییر را نفهمیم، با آن 
مقابله کنیم که در این صورت تغییر ما را مدیریت 

می کند که امیدوارم حالت دوم رخ ندهد.

ایران آرامش می خواهد

تندروها فضای سیاسی کشور را تهدید می کنند

باز هم گاف صدا وسیما 
این بار اخراج میهمان از برنامه زنده

ابعاد تازه از حادثه جمعه سیاه زاهدان

گشتی در خبرها

محمدجواد 
حق شناس

خبر
بیانیه »خاتمی« در محکومیت    حادثه تروریستی شیراز

خشونت از هر طرف که باشد 
دل ها را آزرده می کند

آرمان امروز:  سید محمد خاتمی در پی حمله تروریستی 
شاهچراغ در بیانیه ای ضمن نفی خشونت تاکید کرد که 
تقاضای زندگی خوب، امن و عادالنه از سوی مردم، تقاضای 
طبیعی است و اگر ببینند شرایط این زندگی فراهم نیست، 
حق دارند انتقاد و حتی اعتراض کنند. حکومت ها ضمن 
شنیدن صدای انتقاد و اعتراض زمینه را برای فراهم آوردن 

رضایت مادی و معنوی مردم فراهم آورند.
متن بیانیه سید محمد خاتمی رئیس دولت اصالحات 

به شرح زیر است:
»بسم اهلل الرحمن الرحیم

حادثهٔ تروریستی شــیراز که به جان باختن عده ای 
از هموطنان عزیز و آســیب دیدن عده ای بیشتر منجر 
شد، نشان داد که خشــونت تا چه حد می تواند بی رحم 

و مصیبت بار باشد.
ضمن محکوم کردن این حرکــت پلید و دردآفرین، 
بــرای جانباختگان عزیز رحمت واســعه الهــی و برای 

آسیب دیدگان، بهبودی از خداوند منان طلب می کنم .
آنچه در جامعهٔ ما جاری ست و می توان ریشه های آن 
را از دیرباز جستجو کرد و رو به سوی آزادی و زندگی دارد، 
درخور توجه است؛ ولی با کمال تأسف بروز خشونت - از 

هر طرف که باشد - دلها را آزرده می کند.
زیستن اولین حق هر انسانی است و بهزیستن انسان ها 
باید هدف و رســالت نظام ها و حکومت ها باشــد. مالک 
ارزیابی یک نظام و یک حکومت این است که تا چه حد 

زمینهٔ بهزیستی مردم را فراهم می آورد.
تقاضای زندگی خوب، امن و عادالنه از ســوی مردم، 
تقاضای طبیعی اســت و اگر ببینند شرایط این زندگی 
فراهم نیست، حق دارند انتقاد و حتی اعتراض کنند. ولی 
در همه حال انتقاد و اعتراض باید متوجه نفی خشــونت 
هم باشــد و نباید خود به خشونت آلوده شود. مخصوصاً 
در شرایطی که بدخواهان ایران و ایرانی در بیرون مرزهای 
کشــور با حربه های غیر انسانی مانند تحریم و یا تشویق 
خشــونت برای بهره گیری از خون پاک جوانان کشــور 

امیدهای واهی در سر دارند.
ضمن عرض تسلیت و ابراز همدردی با همه کسانی که 
عزیزان خود را در حادثهٔ تروریستی اخیر شیراز و پیش از 
آن از تهران تا زاهدان و مازندران و کردستان و جای جای 
میهن از دســت داده اند، تأکید می کنم که خشونت را با 
خشونت نمی توان پاسخ داد، هرچند باید با خشونت گران 

مقابله کرد.
برای بهبود اوضــاع و فراهم آمدن فضای زندگی امن 
و ســالم و برخوردار برای همه، بخصوص حکومت ها باید 
موازین حکمرانی خوب را رعایت کنند و ضمن شنیدن 
صدای انتقاد و اعتراض - حتی اگر ناحق باشــد - زمینه 
را برای فراهم آوردن رضایت مادی و معنوی مردم فراهم 

آورند.
من نیز به نوبه خود در آشکار و نه راههایی که به این 
امر مبارک منتهی می شــود و امنیت را پایدار و آزادی و 
توسعه و پیشــرفت را تأمین می کند در حد فهم و توان 

اندک خود نمایانده ام.
امید است که گوشها شنوا و دلها پذیرا شود.
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آرمان امروز، گروه دیپلماسی: هفته گذشته 
ایرانی برای چندمین بار اعالم کرد که نهادها 
و شخصیت های اروپایی را تحریم می کند. این 
تحریم ها باعث واکنش اروپایی ها شد. رئیس 
پارلمان اروپا در اظهاراتی تحریم های اعمالی 
ایران علیه چند شــخص و نهــاد اروپایی را 

محکوم کرد.
»روبرتا متســوال«، رئیس پارلمان اروپا روز 
پنج شنبه گفت: از ســوی پارلمان اروپا، قویا 
تصمیم ایران برای تحریم اعضای پارمان اروپا، 
خبرنگاران و مدافعان حقوق بشــر را محکوم 
می کنم. پارلمان اروپا از نبرد برای ارزش های 
اساسی دست نخواهد کشید. ما از حمایت از 
آزادی، متانت و برابری دست نخواهیم کشید. 

ما ساکت نخواهیم شد.
رئیس پارلمان اروپا در انتها اعالم کرد که در 
کنار گروه »دوستان ایران آزاد« و دیگر کسانی 

که تحریم شده اند می ایستد.
وزارت  خارجــه جمهوری اســالمی ایران 
پیش از این و در روز چهارشنبه برخی نهادها 
و اشــخاص در حوزه اتحادیه اروپا را به دلیل 
اقدامــات عامدانه آنان در حمایــت از ترویج 
و تحریک به تروریســم و خشــونت و نفرت 
پراکنی که موجب اغتشاش، خشونت، اقدامات 
تروریستی و نقض حقوق بشر علیه ملت ایران 

گردیده، تحت تحریم قرار داد.
تحریم های اعمالی شامل ممنوعیت صدور 
روادید و عدم امکان ورود اشخاص مورد تحریم 
به جمهوری اســالمی ایران و توقیف اموال و 
دارایی آنان در قلمرو تحت صالحیت جمهوری 
اســالمی ایران است. کلیه نهادهای جمهوری 
اســالمی ایران طبق مصوبات مراجع مربوطه، 
اقدامات الزم را جهــت اجرای این تحریم ها 

معمول خواهند داشت.
وزارت خارجــه با یادآوری تعهدات اتحادیه 
اروپا و دولت های متبوع اشــخاص و نهادهای 
تحت تحریم، حمایت، تســهیل و نیز قصور از 
مقابله با اقدامات این اشخاص و نهادها را نقض 
تعهدات بین المللی اتحادیه اروپا و دولت های 

عضو و آنان را مسئول و پاسخگو دانست.
وزارت امــور خارجــه جمهوری اســالمی 
ایران هم چنین، مجددا، اقدام شورای اتحادیه 
اروپا مــورخ ۱7 اکتبر 2۰22 در اِعمال تدابیر 
غیرقانونــی محدود کننده علیه اشــخاص و 
نهادهای ایرانی، مبتنی بر اتهامات بی اساس که 
مصداق بارز دخالت در امور داخلی جمهوری 

اسالمی ایران است را قویا رد و محکوم کرد.
مســائل  تحلیگر  بخشــایش«،  »احمــد 
بین الملل در رابطه با واکنش مقام های اروپایی 
به تحریم های جدید از سوی ایران، به خبرنگار 
»آرمان امروز« می گوید: »توجه داشته باشید 
که اروپا در کنار آمریکا در هر حوزه ای توانستند 
ایران و مردم ایــران را تحریم  کردند. واکنش 
اروپایی ها در رابطه به تحریم های جدید ایران 
علیه آنها باید بگوییم که چنین واکنش هایی و 
البته مداخالتی که در جریان اعتراضات اخیر 
ایران داشته اند همه جنبه های داخل اروپایی 
دارد. آنها با چنین اظهارات و البته واکنش هایی 
که به مســائل داخلی دارنــد می خواهند به 
بخشی از ایرانیان مخالف جمهوری اسالمی که 
در اروپا زندگی می  کنند این پیام را برسانند که 
با سیاست های کنونی مقام های ایران مخالف 
هستند. در رابطه با تحریم های جدید اتحادیه 
اروپا هم باید بگوییم که نمی تواند تاثیر چندانی 

در وضعیت کنونی ایران داشته باشد.«
این تحلیلگر مســایل بین الملل در همین 

رابطه ادامه می دهد: »اروپــا همواره در رفتار 
خود دوگانه است زیرا نمی تواند بدون مشورت 
بــا آمریکا تصمیمی در بهبــود روابط با ایران 
بگیرد. از سوی می بینیم که مقامات دستگاه 
دیپلماســی از آنها دعوت می کنند تا در مورد 
مسائلی مانند انرژی و ... با ایران وارد گفت وگو 
شــوند و همچنین در رابطه با مسائلی که در 
اوکرایــن رخ می دهد، ایران ســعی می کند 
واکنش خارج از عرف دیپلماسی انجام ندهند. 
ولی در مقابل شــاهد واکنش هــا و اقدامات 
 غیر دیپلماتیک از ســوی مقامــات اروپایی 

هستیم. 
در اظهارت هفته های اخیر مقام های اروپایی 
آمده اســت که آنها قصد دارند تا ارئه خدمات 
به مقام ها و خانواده  مسئوالن ایرانی را محدود 
کنند. ما از آنها خواهش می کنیم تا این تصمیم 
را اجرایی کنند تا شــاید موجب شود مقام ها 
مسئوالن ایرانی ســودای زندگی در اروپا را از 
سر بیرون کنند و به مسئولیت خود در داخل 

کشــور بپردازند. ولی متاسفانه این موضوع را 
هم باید در کنار سایر شعارهای اروپایی ها قرار 
دهیم که تنها برای راضی کردن مخالفان ایران 

را دارد قرار دهیم.«
بخشایش در پاسخ به این سوال که با توجه 
به موضوعات اخیر، آینــده روابط ایران و اروپا 
را چگونه ارزیابی می کند، اضافه می کند: »اگر 
دولــت بتواند موضوعات داخلــی را مدیریت 
کند و مشــکالت اساســی مردم که در رابطه 
با مشــکالت اقتصادی اســت را برطرف کند 
می توانیم اروپایی ها را مشــتاق برای مذاکرات 
ببینیم. در شــرایط کنونی که داخل کشــور 
اعتراضاتــی وجود دارد، آنها ســعی می کنند 
تا از این اعتراضات برداشــت های خودشان را 
داشته باشــند و بر تبلیغات رسانه های و غبار 
آلود کردن فضا ادامه بدهند. اینکه کشورهای 
اروپایی تصمیم به فراخواندن سفیرهایشان از 
ایران هســتند هم در قالب راضی نگاه داشتن 
ایرانی هایی است که در اروپا زندگی می کنند.«

رفتاری که از ســوی 
آمریکا  متحــده  ایاالت 
طــی چند دهــه اخیر 
حول محــور »تحریم« 
سر زده است باعث شده 
که تحریم به عنوان یکی 
سیاســت  در  ابزارها  از 
خارجــی هر کشــوری 
عمل کند که گاهی قدرت سیاســی و اقتصادی 
کشــورهایی چون آمریکا باعث می شود این ابزار 
تحریم کارکرد و تأثیر جدی خود را داشته باشد و 
گاهی هم کشورها به دلیل نداشتن قدرت اقتصادی 
و تجــاری چندان باال ســعی می کنند از ماهیت 
نمایشی تحریم ها استفاده کنند. بنابراین تحریم 
کارکرد خود را از نظر اقتصادی، تجاری و سیاسی 
و دیپلماتیک با هدف موازنه قوا دارند. اینجا توان 
کشورهاست که تعیین می کند تحریم ها می توانند 
در کــدام بُعد و در چه ســطحی و تا چه عمقی 
اثرگذار باشند. لذا جمهوری اسالمی ایران اکنون 
با هدف نوعی موازنه ســازی و همچنین نمایش 
دیپلماتیک دســت به تحریم مقامات اروپایی در 

چند روز اخیر زده است و گرنه تهران هم به عدم 
تأثیر آن در حوزه اقتصادی و تجاری واقف است. در 
قسمت دیگری از سؤالتان به تحریم های اروپا علیه 
ایران اشاره داشتید. واقعیت است که بعد از موضوع 
مهسا امینی و تجمعات یک ماه گذشته کشورهای 
اروپایی کاماًل تحت فشار افکار عمومی قرار دارند؛ 
طبیعتاً در چنین مواردی کشورهای اروپایی سعی 
می کنند برای پاســخ گویی به افکار عمومی هم 
که شــده دست به اعمال تحریم بزنند؛ وگرنه هم 
اروپایی ها و هم آمریکا برداشــت واقع بینانه ای از 
شرایط ایران دارند و می دانند که رویدادهای یک 
ماه گذشته تأثیر عمده، عمیق، پایدار و گسترده ای 
در سیاست های جاری کشور، به خصوص سیاست 
خارجی جمهوری اســالمی ایران نخواهد داشت. 
یعنی تحریم های اخیر اروپا به واسطه رویدادهای 
یک ماه گذشــته در کشــور تحریم های چندان 
اثرگــذار و جدی در حوزه اقتصادی و معیشــتی 
ایران نیستند. در مجموع واقعیت این است که نه 
تحریم های جمهوری اسالمی ایران علیه مقامات 
اروپایی و نه به عکس، تحریم های اروپایی )منظور 
من صرفا دور جدید تحریم ها در چند هفته اخیر 

علیه مقامات ایرانی است( چندان جدی نیستند و 
حوزه اثر باالیی ندارند. اروپایی ها دست به اعمال 
تحریم های کلیدی در حوزه پولی و بانکی نزدند، 
لذا این تحریم ها در حوزه اقتصادی و معیشــتی 
چنــدان اثرگذار نیســتند، اما بایــد پذیرفت که 
تحریم های متقابل ایــران و اروپا علیه همدیگر 
می تواند تبعات خاص خود را در حوزه سیاســی 
و دیپلماتیک داشــته باشد. در این بین اروپایی ها 
همواره سعی کرده اند به عنوان یک طرف میانجی، 
واسط و هماهنگ کننده گفت وگوهای هسته عمل 
کنند. حال با این گسل دیپلماتیک دیگر آن حسن 
نیت ســابق بین تهران و اروپا وجود دارد؟ اگر در 
مسیر تقابلی که اکنون اروپا و ایران علیه همدیگر 
در پیش گرفته اند، دو طــرف زیاده روی کنند و 
نهایت اعمال تحریــم اروپا به حوزه های کلیدی 
کشیده شود می تواند روابط کنونی را هم به شدت 
مخدوش کند و به تأثیرات منفی جدی را به روابط 
دو طرف بگذارد. نه اینکه روابط مخدوش نشــده 
اســت، اما من بر این باورم که هنوز فرصت الزم 
بــرای توقف این نمایش هــای تحریمی تهران و 
اروپایــی علیه همدیگر و ترمیم شــکاف کنونی 

وجود دارد. لفاظی های کنونی ایران و اروپا علیه 
همدیگر قابل کنترل است. اما در صورت ادامه این 
وضعیت و کشیده شدن پای تحریم های اروپا به 
حوزه های کلیدی مانند نفت و مناسبات پولی و 
بانکی، آن زمان ترمیــم این وضعیت کار چندان 
ساده ای نخواهد بود. به همین دلیل شاهد هستیم 
که مقامات اروپایی تحریمهایی را اعمال می کنند 
که به روابط با جمهوری اسالمی ایران آسیب چند 
جدی وارد نکند. چون هنوز اروپا به از ســرگیری 
گفت وگوها و احیای برجام امیدوار است. بنابراین 
تالش شــده تا تحریمهایی اعمال شود که به میز 
گفت وگوها لطمه وارد نکنــد. از آن طرف کانال 
ارتباطی بین ایران و اروپا کماکان برقرار اســت و 
کشورهای اروپایی و نماینده اتحادیه اروپا با وزارت 
امور خارجه ایران و شخص وزیر تماس های تلفنی 
مکــرری دارند. تداوم این کانال گفت وگو علیرغم 
وجود تحریم هــا می تواند فضا را تعدیل کند و به 
نوعی نشان داد که اروپا ضمن پاسخ گویی به افکار 
عمومی در مسئله حقوق بشر، تمایلی ندارد روابط 
با تهران تحت الشعاع رویدادهای داخلی ایران در 

یک ماه گذشته قرار بگیرد.

 گزارش هفته نامه داعش 

از عملیات تروریستی در شیراز

ارمان امــروز: گروهک تروریســتی داعش 
در نشــریه »النبــاء« ارگان رســانه ای این 
گروهک، به شــکل رسمی حمله شیراز را بر 
عهده گرفــت و درباره نحوه انجام این اقدام 

جنایتکارانه توضیح داد.
گروهک تروریســتی داعش روز پنج شنبه 
در هفتــه نامه الکترونیکی »النبأ« که ارگان 
رســمی رســانه ای این گروهک محســوب 
می شود، مسئولیت حمله بزدالنه و شنیع در 
حرم حضرت احمد بن موسی )ع( در شیراز 

را برعهده گرفت
گروهک داعش در ابتدای این گزارش خود 
نوشــت: »بار دیگر در یک رویــداد جدید، 
دولت اسالمی ]داعش[ در داخل یک مرقد 
شــرک آمیز، ایران مجوس را هدف قرار داد 
و یکــی از مجاهــدان خالفت اســالمی به 
تیرانــدازی در داخل مرقد اقدام کرد و دهها 
کشــته و زخمی بر جا گذاشــت«. گروهک 
داعش در گزارش خود مدعی شد که در این 
حمله تروریستی 2۰ نفر به شهادت رسیده و 
۴۰ نفر دیگر مجروح شدند در این هفته نامه 
همچنین بــار دیگر بر عاملیــت داعش در 
حادثه تروریســتی در رژه اهواز تأکید و ادعا 
شده اســت که حمله شیراز آخرین حمالت 
این گروهک تکفیری- تروریســتی در ایران 

نخواهد بود.
ساعاتی پس از حمله جنایتکارانه شیراز نیز 
خبرگزاری های فرانسه و رویترز نوشتند که 
گروهــک داعش مســئولیت آن را بر عهده 
گرفتــه و در کانــال تلگرامی خــود به آن 
اذعان کرده است. غروب چهارشنبه گذشته 
یک فرد مســلح حیــن ورود به حرم مطهر 
شاهچراغ به سمت زائران رگبار گلوله بست. 
در این عملیات تروریســتی ۱۵ شهید و ۱۹ 
زخمی از این اقدام تروریستی گزارش شده 
اســت که یک زن و دو کودک هم جزو این 

قربانیان اند.
فرمانده انتظامی اســتان فــارس یک نفر را 
عامل این حرکت تروریســتی دانســت که 
دستگیر شــده است. رئیس کل دادگستری 
اســتان فارس نیز اعالم کرد فرد دســتگیر 
شــده تحت بازجویی قرار دارد. بر اســاس 
اطالعات رسیده به فارس در شیراز عامل این 
حرکت تروریستی در حین ورود به صحن با 
اسلحه کالشینکف شروع به تیراندازی کرده  
 است. او خشــاب اضافه نیز به همراه داشته  

است.
 عامل این حادثه که از عناصر گروهک های 
تکفیری است از باب الرضا وارد حرم شاه چراغ 
شــده  و وارد صحن حضرت معصومه )س( 
می شود و ســپس خود را به شبستان اصلی 

حرم نیز رسانده  است.

 ادعاهای ضدایرانی نماینده 

مراکش در سازمان ملل متحد
ارمان امروز: ســفیر مراکش در سازمان ملل 
متحد، طی مواضعی بی اساس مدعی شد که 
ایران با ارســال پهپاد به جبهه جدایی طلب 
ناامــن   پولیســاریو، کشــور و منطقــه را 

می کند.
»عمر هالل« سفیر مراکش در سازمان ملل 
متحد، طی مواضعی بی اساس مدعی شد که 
ایران با ارســال پهپاد به جبهه جدایی طلب 
پولیســاریو، کشور و منطقه را ناامن می کند. 
وی در ادامه افــزود: »ایران و حزب  اهلل امروز 
در منطقه تندوف و شمال آفریقا حضور دارند 
و در حال آموزش پیکارجویان پولیســاریو و 
تســلیح آنها از طریق محموله های پهپادی 

هستند«. 
هالل پس از نشست شورای امنیت سازمان 
ملــل در مــورد صحرا طی یــک کنفرانس 
مطبوعاتی در نیویورک، مدعی شــد: »این 
یک تحول بســیار خطرناک است و امیدوارم 
همه جهان متوجه شــوند کــه ایران پس از 
اینکه ثبات ســوریه، یمن، عــراق و لبنان را 
تضعیف کرد، اکنون در حال بی ثبات کردن 
منطقه ما اســت. تنها مراکش نیست، بلکه 
همه کشورهای منطقه به این موضوع توجه 

دارند«. 
ســفیر مراکش در ســازمان ملــل در ادامه 
ادعاهای بی اســاس خود افــزود که تجهیز 
جبهه جدایی طلب پولیســاریو به پهپادهای 
ایرانی یک »تغییر ژئوپلیتیک« و نقطه عطف 
جدیدی در سطح نظامی است. وی ادامه داد: 
»مراکش قاطعانه به این مساله پاسخ خواهد 
داد و با عواقب آن از طریق فرماندهان نظامی 

کشور مقابله خواهد کرد«.

 سفیر آلمان در ایران 

احضار شد

آرمان امروز: بر اساس اعالم سخنگوی وزارت 
امور خارجه آلمان، ســفیر ایران در برلین به 
وزارت امور خارجه این کشور احضار شده است.

رویترز گــزارش داد، ســخنگوی  وزارت امور 
خارجه آلمــان امروز در یک کنفرانس خبری 
اعالم کرد که این کشور سفیر ایران در آلمان را 

در اقدامی متقابل احضار کرده است. 
این اقدام در پی این انجام گرفته است که در  
واکنش به مواضع مداخلــه جویانه وزیر امور 
خارجه آلمان، »هانس ادو موتسل« سفیر این 
کشــور در تهران، صبح روز پنجشنبه از سوی 
علی باقری معاون سیاســی بــه وزارت امور 

خارجه احضار شد.
در جریــان ایــن احضــار، معاون سیاســی 
وزیرخارجه با اشاره به اظهارات برخی مقامات 
آلمانی در تحریک اغتشاش و قانون شکنی در 
ایران، اینگونه موضع گیری های غیرمسئوالنه 
را مغایر بــا قواعد و اصول حقوق بین الملل و 
ناســازگار با ســنت روابط طوالنی دو کشور 

توصیف نموده و آن را غیرقابل قبول دانست.
معاون سیاسی وزارت امور خارجه تاکید کرد: 
متاسفانه برخی کشــورهای اروپایی برخالف 
تعهدات بین المللی خود در مبارزه با تروریسم 
و مقابله با نفرت پراکنی، به مامن گروهک های 
تروریستی و رســانه هایی تبدیل شده اند که 
به صورت نظام منــد در حال تولید محتوای 
خشونت آمیز و آموزش اقدامات اغتشاشگرانه 

و تروریستی در ایران هستند.
باقری همچنین با اشــاره به حمله تروریستی 
عناصر تکفیری به زائران بی گناه حرم حضرت 
شاهچراغ )ع( شیراز، اینگونه اقدامات تروریستی 
را در امتداد تحرکات خشــونت طلبانه و هرج 
و مرج طلبانه ای دانســت که متاسفانه برخی 
کشورهای اروپایی و آمریکا حامی و مروج آن 

بوده اند.
سفیر آلمان در پاسخ اظهار  کرد: نظرات طرف 
ایرانی را به مقامات ذیربط در برلین منعکس 

خواهد کرد.

 پروازهای تهران- فرانکفورت 

لغو شد
آرمان امروز :روابط عمومی وزارت امور خارجه 
ایران در مورد کشف یک جسد در پرواز خطوط 
هوایی لوفت هانزا در مسیر تهران- فرانکفورت 
که موجب لغو پروازهای تهران به این کشور شد 

اطالعیه صادر کرد.
در اطالعیه روابط عمومی وزارت امور خارجه در 
پاسخ به سوال خبرنگاران همچنین اعالم شده 
است، موضوع از طریق برقراری تماس کنسولگری 
جمهوری اسالمی ایران در فرانکفورت و سفارت 
کشورمان در برلین با مقامهای آلمانی ذیربط در 
این خصوص، در دســت پیگیری بوده،  ولیکن 
تــا کنون اطالعات مســتندی از طرف آلمانی 
دریافت نشده است. روابط عمومی وزارت امور 
خارجه در پایان این اطالعیه اعالم کرده است، 
در صورت کسب اطالعات بیشتر، مراتب مورد 
اطالع رســانی قرار خواهد گرفت. بنابر ادعای 
روزنامه های آلمانی، در پروازی که از مبدا تهران 
در فرودگاه فرانکفورت نشسته بود، یک جسد 
کشف شده اســت که منجر به لغو شدن پرواز 

برگشت این هواپیما شد

 ایران موظف به ارائه 

توضیحات درباره برخی 
سایت های اعالم نشده، است

آرمان امروز: مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی مدعی شــد که ایرانیــان موظف به ارائه 
توضیحات درخصوص ذرات اورانیوم کشف شده 

در برخی سایت های اعالم نشده هستند.
رافائل گروســی،  مدیــرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی روز جمعه در اظهاراتی درخصوص 
تحقیقات پادمانی در ایران گفت: آن ها )ایرانیان( 
باید کارهایی که موظف  به انجام دادنش هستند 
را انجام بدهند. آن ها تعهداتی دارند. این لطف 
محسوب نمی شــود و )این تحقیقات( از روی 
فشــار انجــام نمی گیرد. اگر چیــزی در آنجا 
وجود دارد که نمی بایســت در آنجا باشد، باید 
درخصوص آن توضیحاتی ارائه دهند. گروسی 
در ادامه با اشــاره به افزایش حمالت شخصی 
ایرانیان علیه وی عنوان کرد: در بازه ای، برخی 
می گفتند که بنده مشــکل اصلی برای برجام 
هستم. می توانید تصور کنید؟ همچنین خبرنگار 
وال اســتریت ژرونال در توییتی نوشت که که 
گروسی در میان صحبت های خود اشاره داشته 
که تغییری در تحقیقات پادمانی آژانس در ایران 

ایجاد و پیشرفتی حاصل نشده است.

آرمان امــروز، گروه دیپلماســی: پس از 
اینکــه مقامات جمهوری آذربایجان در مورد 
خطوط مرزی ارمنســتان و ایران ادعاهایی 
را مطرح کردنــد، مقامات ایرانی هم تصمیم 
گرفتند از راه دیپلماتیــک و البته برگزاری 
رزمایش نظامی به اقدامات این کشور واکنش 
نشــان دهند. اختالفات ایــران و آذربایجان 
اما به همین هفته های اخیر و مناقشــه آنها 
بر ســر قره باغ و ... باز نمی گردد بلکه تاریخ 
ایــن درگیری ها و تهدیدهــا را باید از روزی 
دانســت که شوروی ســقوط کرد و ناتو در 
کنار مقامات اســرائیلی تصمیــم به نفوذ در 
منطقه قفقاز جنوبی گرفتنــد. رفته رفته با 
گســترش ارتباطات اقتصــادی و نظامی و 
تعریف پروژه  های نظامی مشــخص از سوی 
اســرائیلی ها و آمریکایی ها، باید بگوییم که 
این همســایه شــمالی ایران حاال به یکی از 
کشورهایی تبدیل شده است که تحت کنترل 

کامل این نیروها قرار گرفته است.
حقیقت پــور معتقد اســت بــا توجه به 
اینکه مردم جمهوری آذربایجان اشــتراکات 
بســیاری با مردم ما دارند ولی مسئوالن  آنها 
باعث شده اند که بگوییم این کشور همسایه 
نانجیب محســوب می شود و از دهه ها پیش 
خاک این کشــور را به محلی برای توســعه 
ناتوی شــرقی و سیاست ها صهیونیست های 
اســرائیل اختصــاص داده اســت. در ادامه 

مشروح این گفت وگو را می خوانید. 
تحلیلگر مســایل  »منصور حقیقت پور«، 
بین الملل و عضو سابق کمیسیون امنیت ملی 
مجلس در پاسخ به این سوال که چرا کشور 

برای  تهدیدی  به عنــوان  آذربایجان همواره 
ایران محسوب می شــود، به خبرنگار »آرمان 
امروز« می گوید: »پیش از هرچیز باید به این 
موضوع اشــاره کنیم که تحرکات این روزها 
در جمهــوری آذربایجان که همواره ایران را 
تهدید می کند به ســال ها و هفته های اخیر 
باز نمی گــردد. از روزی که اتحادیه جماهیر 
شــوروی ســقوط کرد برنامه ریزی ها و البته 
خطراتی که ایران را همواره تهدید می کند از 
سوی نیروهای آمریکایی و صهیونیست های 
اسرائیل شروع شد. نزدیک به سه دهه است 
که صهیونست ها با حمایت آمریکا برای نفوذ 
به جمهوری آذربایجان شعار »نیل تا فرات« 
را به »نیل تا خزر« تغییر داده اند. این شــعار 
خود می تواند گویای این باشــد که نفوذ به 
منطقه قفقاز جنوبی نه تنها به تئوریی نوشته  
شده توسط نیروهای صهیونیست-آمریکایی 

است بلکه رفته رفته چهره عریان ترشان برای 
همه آشکار تر می شود.«

او در همین رابطه و با اشــاره به ادعاهایی 
مطرح شده ادامه می دهد: »صهیونیست های 
اســرائیل با این ادعا که یهودیان، بومی این 
منطقه هستند حاشیه غربی خزر تا داغستان 
را وادی مقــدس یهودیان می دانند و همین 
موضــوع را به عنــوان بهانه ای بــرای قدرت 
گرفتن در منطقــه می دانند. اگر این تئوری 
بی اساس را در کنار پروژه نفوذ ناتو در شرق 
قرار دهید می توانیم به علت تهدید همسایه 
شمالی ایران پی ببریم. البته روابط گسترده 
اقتصادی جمهوری آذربایجان و البته خرید و 
فروش انواع سالح و ابزارهای جنگی هم نباید 
نادیــده بگیرم. در برنامه نفوذ ناتو به شــرق 
می بینیم که برای کنترول کل منطقه قفقاز 
جنوبی نقشــه هایی در سر دارند. اگر نگاهی 

به برنامه های ســه دهه اخیر صهیونیست ها 
در منطقه قفقــاز جنوبی بیندازیم می بینیم 
که این نیروها از ســال ها قبل اقدام به خرید 
زمین های مســکونی و کشــاورزی کرده اند 
و همین حاال هم در پوشــش کشاورزی در 
نزدیکی مرزهای شــمالی ایــران و در خاک 

جمهوری آذربایجان حضور فعال دارند.«
حقیقت نــژاد کــه در اویل دهــه هفتاد 
شمســی تجربــه حضــور مستشــاری در 
جمهوری آذربایجان داشــته است در همین 
رابطه اضافه می کنــد: »در زمان حضورم در 
جمهوری آذربایجان همواره شــاهد رفت و 
آمد نزدیک نظامیان اسرائیلی بودم و در این 
رابطه همواره به مسئوالن ایران هشدار داده ام 
که چه خطری از ســوی همســایه شمالی، 
ایران را تهدید می کند. متاسفانه باید بگوییم 
که جمهــوری آذربایجان را باید همســایه 
نانجیب بخوانیم. توجه داشــته باشید که در 
این کشور برخی به سیاست های ضد ایرانی 
الهام همواره انتقــاد دارند ولی قبل از اینکه 
خبرهایی از این دست به خارج برسد آنها را 
ســرکوب می کنند. در جنگ سوم قره باغ که 
بین آذربایجان و ارمنستان در گرفت، شاهد 
حضور تروریســت های نزدیک به عربستان و 
ترکیه بودیم. این یک اقدام جدی اســت که 
هر لحظه می تواند ایــران را تهدید کند. اگر 
جمهــوری آذربایجان به همیــن رفتار خود 
ادامه دهد و بخواهد قاعــده بازی منطقه را 
برهم بزند و به منافع کشور ما ضربه وارد کند 
و تمامیت ایران را تهدید کند باید برخوردی 

در خور از سوی ایران صورت گیرد.«

»آرمان امروز« گزارش می دهد:گشتی در خبرها

»باکو« مرکز توطئه علیه »ایران«

در گفت وگو با »آرمان امروز« مطرح شد:

واکنش به تحریم های ایران مصرف داخلی دارد

آیا گسل فعلی قابل ترمیم است
یادداشت

دیاکو حسینی 
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بنگاه هازیر پوست شهر

آرمان امروز : هیات وزیران اخیرا در آخرین 
تصمیم خــود از اعمال عــوارض و مالیات بر 
صادرات 23۰ ماده خام و نیمه خام خبر داده 
اســت . تصمیمی که اگرچه به نظر می رسد 
دولت در راســتای جبران بخشــی از کسری 
بودجه و منابع مالی که اخیرا با اصالح حقوق 
کارمندان  بازنشســتگان تحمیل شده اتخاذ 
کرده اســت . اما اجرای ایــن مصوبه دغدغه 
فعاالن صنعتی و معدنی را به همراه داشــته 
اســت به گفته تولیدکنندگان به ویژه حوزه 
معدن که مصوبه فوق بیشترین رویکرد خود 
را متوجــه این بخش کرده در شــرایطی که 
ذائقه صنعتی جهان به سمت استفاده از مواد 
سازگار با محیط زیست متمایل شده و اساسا 
تعامالت تجاری ایران با کشورهای هدف تحت 
تاثیــر تحریم ها قرار دارد اینگونه لقمه گیری 
های بدون کارشناسی بیش از انکه درامدهای 
مالیاتی دولــت را افزایش دهد به افت تجارت 
خارجی منجر شــده که دولــت با روش های 
مختلف همچون محدودیت های وارداتی سعی 

در مثبت نشان دادن ان دارد.

تنگتر شدن عرضه صادرات
هیات وزیران دولت ســیزدهم در جلسه ای 
که بیستم مهر سال جاری برگزار شد تصمیم 
گرفت بر صادرات شماری از مواد و محصوالت 
معدنــی و صنایع معدنی فلــزی و غیرفلزی، 
محصوالت نفتی، گازی و پتروشــیمی که به 
صورت خام و نیمه خام صادر می شوند مالیات و 
عوارض وضع کند.شمار این مواد و محصوالت 
به 23۰ مورد می رســد و سنگ های تزئینی 
ســاختمانی مانند معدن و تراورتن، گچ، انواع 
سیمان، مس، نیکل، کبالت، آلومینیوم، سرب 
وروی، قلع، اورانیوم، تنگستن و کنسانتره های 
این مواد، قیر، آجر و بلوک، ســنگ ها و فلزات 
گرانبهــا، قراضه و ضایعات چدن، آهن و فوالد 
برجســته ترین آنها را در گروه مواد معدنی و 

فلزی تشکیل می دهند.
وضع ایــن عوارض به معنای تنگ تر کردن 
عرصه بر صادرکنندگانی است که ابتدای این 
هفته به مناســبت روز ملی صادرات مسائلی 

همچون مشــکالت موجود بر ســر راه نقل 
و انتقــاالت پولی، تحریم ها، بروکراســی های 
دســت وپاگیر اداری و از این قبیل را به عنوان 
موانع مستمر موجود بر سر راه توسعه صادرات 
کشور مطرح کردند و حاال اعمال محدودیت بر 
23۰ ماده خام و نیمه خام می تواند دغدغه ای 

دیگر به چالش های موجود بیفزاید.
باال بودن شمار مواد یادشده در فهرست از 
یک سو و دربرگیری عوارض و مالیات صادرات 
به مواد نیمه خام از ســوی دیگــر می تواند تا 
جایی عرصه را برای صادرکنندگان تنگ کند 
که عطای آن را به لقایش ببخشند، اتفاقی که 
کاهش صادرات و ارزآوری حاصل از آن را برای 
کشور در پی دارد، ضمن اینکه از دست دادن 
بازارهای جذاب صادراتی انگیزه تولید را از بین 
می برد و ضعف تولید نتیجه ای جز از بین رفتن 

فرصت های شغلی را در پی ندارد.

نمی توان برای همه مواد 
نسخه یکسان پیچید

بهرام شــکوری عضو کمیسیون معدن و 
صنایع معدنی اتاق ایران در این باره می گوید: 

بحث اعمــال عوارض و مالیات بر صادرات از 
اواخر دولت پیشــین مطرح شــد، ابتدا قرار 
بود این عوارض بر مواد خام وضع شــود که 
هم موارد بســیار کمتری را شــامل می شد 
و هم بــر اقالمی تعلــق می گرفت که هیچ 

ارزش افزوده ای به آنها اضافه نشده است.
وی افزود: بــا افزودن مــواد نیمه خام به 
این فهرســت، دامنه آن گسترده تر از اندازه 
موردانتظار شــد. در شــرایطی کــه در هر 
مرحله از تولیــد، ارزش افزوده ای به محصول 
اضافــه می کنیم همه محصــوالت در گروه 
مــواد نیمه خام قرار می گیرند و صادرات آنها 
مشــمول تعرفه می شود. تنها جایی صادرات 
آزاد اســت که محصول نهایی و کاال مصرفی 
باشــد. بنابراین اعمال عوارض بر محصوالت 
خام و نیمه خام یعنــی تقریبا همه تولیدات 

معدنی مشمول مالیات می شوند.
شکوری در ادامه به این نکته اشاره کرد که 
نمی توان بــر صادرات همه انواع مواد معدنی 
خام و نیمه خام یک نســخه مشــابه پیچید 
و در این باره گفت: نیــاز بازار داخلی به هر 
یک از این مواد متفاوت است و سیاست های 

اتخاذی در مورد آنها نمی تواند مشابه باشد.
او اخذ این گونه تصمیمــات را برآمده از 
شناخت نادرســت از بازار دانست و توضیح 
داد: دلیــل اینکه بســیاری از شــرکت های 
دولتی زیان ده هستند این است که شناخت 
مدیران آنها از بازارها درست نیست، در مورد 
اعمال عــوارض و مالیات هم دولتی ها وقتی 
می توانند تصمیم گیری درست داشته باشند 

که این بازار را بشناسند.
رئیس پیشین کمیسیون معادن و صنایع 
معدنی اتاق ایران همچنین از پیش بینی خود 
درباره کاهش تقاضــای جهانی برای ذخایر 
کنونی کشور گفت و توضیح داد: مساله دیگر 
تغییر ذائقه جهانی در مصرف انواع کاالست، 
تقاضای جهانی به سمت محصوالت سبک و 
ســازگار با محیط زیست حرکت می کند در 
حالی که مواد معدنی که کشــور در اختیار 
دارد، در ساخت محصوالتی به کار می آید که 
امروز در بازار جهانــی تقاضا دارد و درآینده 

تقاضایی برای آنها نیست.
وی افــزود: اگــر ذخایر معدنــی کنونی 
اســتخراج و در بازار داخل و خارج مصرف و 
منبع ارزآوری برای کشور نشود، در آینده ای 
که تقاضایی برای آن وجود ندارد به چه کار 
می آید؟ چنین موضوعی در مورد نفت و گاز 
هم صادق اســت، آیا در دنیایی که به سمت 
کاهش و حتی به صفر رساندن مصرف کربن 
در حرکت است، تقاضایی برای دو محصول 
یادشــده خواهد ماند؟  بنا بر اینها در اعمال 
محدودیت در صــادرات انواع کاال باید همه 
این موارد را در نظر گرفت تا کشور در آینده 
نزدیک و دور از تصمیم هایی که امروز گرفته 

و اعمال می شود، متضرر نشود.
آنچه شــرح داده شــد لزوم این مساله به 
ذهن می آورد که اعضــای هیات وزیران در 
صورت پافشــاری بر اعمال عوارض و مالیات 
بر 23۰ مــاده خام و نیمه خام بهتر اســت 
پیامدهــای نزدیــک و دور آن را برای امروز 
و فردای کشور بسنجند تا بهای محدودیتی 
که بر صادرکنندگان وضع می شود زیاندهی 

صنایع در کوتاه و طوالنی مدت نباشد.

 تراز بانک اقتصادنوین 

در مهرماه مثبت شد
آرمان امروز: بانک اقتصادنوین در مهر ماه ۱۴۰۱ 
از محل عملیات واسطه گری پولی یک هزار و 
۸۸۴ میلیارد ریال سود کسب کرد که نسبت 
به سود محقق شده در شهریور ماه سال جاری 
۵۸ درصد رشد داشته است. بر اساس اطالعات 
منتشرشــده در ســامانه جامع اطالع رسانی 
ناشران )کدال(، جمع درآمدهای محقق شده 
بانک  اقتصادنوین از محل عملیات واسطه گری 
پولی در مهر ماه ســال جاری 2۰ هزار و 7۶3 
میلیارد ریال است که پس از کسر هزینه های 
مرتبط به میزان ۱۸ هزار و ۸7۸ میلیارد ریال، 
بیش از یک هزار و ۸۸۴ میلیارد ریال سود در 
ماه یادشــده را نصیب این بانک می کند. سود 
محقق شــده در مهر ماه، ۵۸ درصد بیشتر از 
سود ثبت شده در شهریور ماه سال جاری است. 

حمایت ۵۰۰ هزار میلیاردی بانک 
ملت از دانش بنیان ها

آرمان امروز: براســاس اعالم بانک مرکزی بانک 
ملت در نیمه نخست ســال جاری بالغ بر ۵۰۰ 
هزار میلیارد ریال به شــرکت های دانش بنیان 

تسهیالت اعطا کرده است.
بر اســاس آمار اعالمی بانک مرکزی، بانک ملت 
با اعطای ۵۰۰ هزار میلیارد ریال تســهیالت به 
شــرکت های دانش بنیان توانست رتبه نخست 
را در این زمینــه از آن خود کند. همچنین این 
بانک در اطالعیه ای که با موضوع« شفاف سازی 
در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده« 
روی سامانه کدال سازمان بورس قرار گرفته است، 
به اســتناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی 
افشــای اطالعات شــرکت های ثبت شده نزد 
سازمان و پیرو اخبار منتشر شده در پایگاه خبری 
کدال مبنی بر واریز سود سهام برای سهامداران 
حقوقی، در خصوص واریز ســود سهام برای این 
گروه از ســهامداران اطالع رسانی کرد. بر اساس 
اطالعیه شفاف ســازی بانک ملت، در تاریخ 3۰ 
شهریورماه ۱۴۰۱ و در اجرای تصویبنامه شماره 
۱.3۹۰۶ مورخ 2۴ مردادماه ۱۴۰۱ هیأت مدیره، 
سود عملکرد ســال مالی ۱۴۰۰ این بانک برای 
سهامداران حقوقی که در سامانه سجام ثبت نام 
کــرده اند )موضوع نامه شــماره ۹۶2۸۴.۱۵ به 
تاریخ 2۴ مهرماه ۱۴۰۱ شــرکت سپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تســویه وجوه( به حساب 
ســجامی آنها واریز شده اســت. بر این اساس، 
سهامداران حقوقی که در سامانه موصوف ثبت نام 
نکرده اند، برای دریافت سود سهام مربوط به دوره 
مالی ۱۴۰۰ و پیش از آن، می توانند مطابق برنامه 
زمان بندی پرداخت سود سهامداران بانک ملت، 
با ارسال درخواست کتبی )شامل شماره حساب 
به انضمام مدارک مثبته( به اداره امور سهامداران 

این بانک، سود سهام خود را دریافت کنند.

 معاون وزیر صمت؛ 
 منتظر ریزش قیمت ها 

در بازار خودرو باشید؟
آرمان امروز: معاون وزیر صمت با تاکید بر اینکه اگر 
خودروهای وارداتی در بازار عرضه می شــد قیمت 
سرسام آور افزایش نمی یافت، گفت: باید خودروها 
در بورس عرضه شوند تا قیمت ها افزایش پیدا نکند؛ 

عرضه در بورس کنترل قیمت را بهتر می کند.
منوچهر منطقی در مورد تأثیر تحریم ها بر واردات 
خودرو، گفت: برخورد با تحریم برعهده واردکننده 
اســت و قطعاً راهی برای دور زدن آن پیدا خواهد 
کرد. منطقی در پاســخ به پرسش دیگری مبنی بر 
تغییــرات قیمت خودرو هم گفت: قیمت خودرو از 
مهر ماه سال گذشته که مورد تصویب سران قوا قرار 
گرفت تغییری نکرده اســت و همه انتظار افزایش 
قیمت را داشــتند منتهی با ارتقــای تولید، کمتر 
کردن تنوع تولید و کاهش هزینه های تولید سعی 
شده کار را با همین قیمت های فعلی جلو ببریم و 
ضرر خودروســازان روند کاهشی داشته باشد. وی 
خاطرنشان کرد: طبق دستور سران قوا هر سه ماه 
باید گزارشی از قیمت هم ارائه شود که با آغاز واردات 
و ایجاد فضاهای مثبت، شاید بتوان در مورد قیمت 

خودرو تصمیم گیری کرد.

 بانک مرکزی ارز برای 

واردات خودرو می دهد
آرمــان امروز: رئیس کل بانک مرکزی گفت: به 
محض آغاز ثبت سفارش واردات خودرو، بانک 

مرکزی آمادگی تأمین ارز مورد نیاز را دارد.
علی صالح آبادی با اعالم آمادگی بانک مرکزی 
برای تأمین ارز مورد نیاز واردات خودرو، اظهار 
کرد: به محض آغاز ثبت سفارش واردات خودرو، 
بانک مرکزی آمادگی تأمین ارز مورد نیاز را دارد 
و تأمین ارز مورد نیاز بر اساس استانداردی که 
وزارت صمت تعریف کرده، انجام می شود. رئیس 
کل بانک مرکزی گفت: ثبت ســفارش واردات 
خودرو از ســوم آبان در وزارت صنعت، معدن و 
تجارت آغاز شده و به گفته وزیر صمت، تاکنون 
بیش از 3۰۰ متقاضی برای واردات اعالم آمادگی 
کرده اند؛ بر اســاس مقررات مربــوط به واردات 
خودرو، ســقف ســالیانه برای ثبت سفارش و 

واردات یک میلیارد دالر خواهد بود.

بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی؛

دولت مازاد بودجه دارد؟!
آرمان امروز: بانک مرکزی کسری تراز عملیاتی 
و کسری بودجه دولت در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۱ 
را اعالم کرد. بانک مرکزی امروز در گزارشــی 
اعالم کرد در نتیجه اقدامات و هماهنگی کامل 
سیاست های مالی و پولی، کسری تراز عملیاتی 
با کاهش ۱۹.۶ درصدی و کسری تراز عملیاتی 
و سرمایه ای )کســری بودجه دولت( با کاهش 
۱۰۱.7 درصــدی در ۶ ماهه نخســت ۱۴۰۱ 
همراه شــد.  این اعالم کاهش ۱۰۱.7درصدی 
کســری بودجه دولت به معنای آن است که نه 
تنها کسری بودجه به صفر رسیده بلکه دولت 
مازاد بودجه هــم دارد که اعالم عدد دقیق هر 
کدام از ترازهای عملیاتی و سرمایه ای در ۶ماهه 
نخست ۱۴۰۱ و مقایسه با سال گذشته می تواند 

به شفاف شدن این موضوع کمک کند.

حقوق کارکنان 
بانک ها افزایش می یابد؟

  آرمــان امــروز: وزارت اقتصاد حداکثــر در ۱۰ 
روزآینده پیشنهادات خود در زمینه تفویض اختیار 
به بانک های اســتانی، رفع کاستی های پرسنلی و 
دریافتی کارکنان شــبکه بانکی به شورای پول و 

اعتبار ارائه خواهد کرد.
ســید احســان خاندوزی، وزیر اقتصاد با اشاره به 
اینکه اگر بانک ها بتوانند تعیین تکلیف پرونده های 
تسهیالت به تولیدکنندگان را در خود استان انجام 
و کمتر به تهران ارجاع دهند بسیاری از مشکالت 
رفع خواهد شــد، گفت: بزودی از رئیس شــورای 
هماهنگی بانک های دولتی خواهم خواســت که 
بــا فوریت این تفویض اختیــار را برای تمام بانک 
های دولتی استان ها ابالغ کنند که شاهد سرعت 
بخشــیدن به فرآیند تأمین مالی تولید باشــیم. 
وی افزود: در روند فعلی چندین ماه زمان ارســال 
پرونده ها از استان به تهران و بررسی و بازگشت آن 
از تهران طول می کشد که موجب بروز مشکالتی 
برای تولیدکنندگان می شــود. خانــدوزی درباره 
پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تفویض 
اختیارات بیشتر به بانک ها گفت: وزارت اقتصاد در 
کمتر از ۱۰ روز آینده پیشنهاد خود را در این زمینه 
به شورای پول و اعتبار ارسال خواهد کرد تا با تایید 
بانک مرکزی بتوانیم اختیارات بیشتر هم در حوزه 
نیازهایی که بانک های استان دارند و هم در حوزه 
کاستی های پرسنلی و دریافتی های کارکنان شبکه 
بانکی، تصمیم اتخاذ شود و در سیکل های طوالنی 
سازمان اداری استخدامی کشور و سازمان برنامه و 
بودجه قرار نگیرد و به فرآیند توسعه بانک ها سرعت 

داده شود.

آرمان امروز- فهرســت شرکت های مجاز 
اعالم شده از سوی وزارت صمت برای واردات 
خودرو هیچ نکته غافلگیر کننده ای ندارد!  نام 
هیچ شــرکتی در این فهرســت نیست که از 
قبل با آن خاطرات فراوانی نداشــته باشیم و 
گویا هر جا در کشورما ســخنی از خودرو به 
میان بیاید – فرقی ندارد سخن تولید باشد یا 
واردات – بعضی نام ها باید بدرخشــند! جالب 
اینجاست که نام یک شرکت در این فهرست 
بیشتر از ســایر نام ها می درخشد چرا که نام 
 این شــرکت به نوعی سه بار تکرار شده است.

 وقتی سایپا، پارس خودرو و سایپا – سیتروئن، 
آمادگی خــود را برای واردات خــودرو اعالم 
می کنند و در فهرســت شــرکت های مجاز 
واردکننده هم قرار می گیرند بهتر نیست این 
شــرکت ها که با زیان های هزاران میلیاردی 
در حال فعالیت هستند کســب وکار خود را 
از تولید به واردات تغییر دهند؟ شــاید به این 
شکل حداقل روند ضرر روی ضرر انباشتن آنها 
متوقف شود. کارشناسان بارها درباره ناکارآمدی 
مدیریت دولت در صنعت خودرو و دخالت های 
دولت در این صنعت هشــدار داده اند. اکنون 
شاهد هستیم که خودروسازان دولتی کشور که 
سال ها بازار انحصاری را در اختیار داشته اند، 
دست از تعارف درباره تولیدکننده بودن خود 
برداشته و رســما واردکنندگان می پیوندند. 
اینجاســت که باید حق را به آن مقام ارشــد 
پلیس راهور داد که اخیرا گفت ما در کشــور 
چیزی به نام خودروساز نداریم و هر چه داریم 

مونتاژکاری است.

واردکنندگان رسمی فعال بیرون گود 
ایستاده اند!

فهرســتی که اخیرا از سوی وزارت صمت 
مجاز به واردات اعالم شــده از این نظر جالب 
توجه اســت که فعــال اعضــای آن را تماما 
خودروســازان و مونتاژکاران قبلی تشــکیل 
می دهند و حتی خبــری هم از واردکنندگان 
پیشین در این فهرست نیست. سوال اینجاست 
که واردکنندگان شــناخته شــده که کسب 
وکارشــان رســما واردات خودرو بــوده قرار 
نیســت در برنامه واردات خودرو جایی داشته 
باشند؟ لیست مذکور که حاوی هفت شرکت 
تولیدکننده خودرو در کشور است در شرایطی 
از سوی مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت 
صمت اعالم شد که با این فهرست ورود خودرو 
همچــون تولید آن در انحصار چند شــرکت 
خودروســاز قرار خواهد گرفــت. عجیب این 

که پیش از این سیاســتگذار خودرو واگذاری 
واردات به تولیدکنندگان را بار ها تکذیب کرده 
بود. البته گفته می شود واردات محدود به هفت 
شرکت یادشــده نخواهد بود و این شرکت ها 
در مرحله نخســت واردات قرار دارند. به گفته 
یک مقام مسوول در وزارت صمت 2۸شرکت 
از غربالگری اولیه عبور کرده اند؛ اما، چون این 
7شــرکت مدارک خود را زودتر ارائه کرده اند، 
در فرآیند ثبت ســفارش هستند. همچنین 
عنوان شــده اســت که خودرو هــای کره ای، 
ژاپنی و اروپایی در فهرست واردات قرار دارند. 
خودرو های وارداتی قرار اســت در بورس کاال 

عرضه شوند.

دروازه واردات به روی متقاضیان باز است
با این حال امید قالیباف ســخنگوی وزارت 
صمت مــی گوید در واردات به روی ســایرین 
بسته نیست. به گفته وی، در بررسی های اولیه 
2۴ شرکت الزامات را پشت سر گذاشتند و برای 
خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو ۱۰ شرکت اعالم 
آمادگــی کردند که از این میزان 7 شــرکت به 
صورت مکتوب به سازمان توسعه تجارت معرفی 

شدند تا ثبت سفارش را انجام دهند.
وی با بیان اینکه فرایند بررســی صالحیت 
شــرکت ها ادامه دارد و در به روی کسی بسته 

نشده است، ادامه داد: به محض اینکه شرکت ها 
الزامــات آئین نامه ای را پشــت ســر بگذارند، 

می توانند مجوز واردات را دریافت کنند.
به گفته قالیباف، اگر شــرکتی خود را دارای 
صالحیت بــرای واردات می دانــد اما نامش در 
فهرست اولیه وجود ندارد، نباید نگران باشد چون 

فرایند بررسی ها همچنان ادامه خواهد داشت.
 

استانداردهایی که برای خودروهای 
وارداتی لغو می شوند

اعالم نام هفت شرکت مجاز به واردات، اما در 
حالی است که با اظهارات معاونان وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، برخی ابهامات مربوط به واردات 
خودرو همچنان باقی مانده و نام تمام شرکت های 
مجاز به واردات )که طبق اعالم وزارت صمت 2۴ 
شرکت است( اعالم نشده است. همچنین زمان 
دقیق ورود خودرو های خارجی و چالش تامین 
ارز، مبهم باقی ماند. بر این اساس با وجود تاکید 
وزارت صمت بــر واردات خودروی اقتصادی به 
منظور دسترســی شــهروندان به خودرو های 
خارجی، منوچهر منطقی معــاون حمل و نقل 
وزارت صمــت اعالم کرد قیمــت محصوالت 
مدنظر الزامــا اقتصادی نخواهد بود. البته طبق 
اعالم منطقی سه مورد از استاندارد های ۸۵گانه 
برای خودرو های اقتصادی وارداتی تعلیق شده 

که وی نامی از آن ها نبرد. هرچند با رســانه ای 
شدن نامه مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت 
به مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات، نام 
برخی شــرکت های مجاز به واردات اعالم شد، 
اما هنوز نام بیشــتر شرکت های مجاز مشخص 
نیســت. طبق اعالم معــاون حمل و نقل وزارت 
صمت، 2۴ شــرکت برای واردات خودرو مجاز 
شده اند، با این حال طبق نامه مدیرکل دفتر صنایع 
خودروی این وزارتخانه، فعال نام هفت شــرکت 
شــامل ســایپا، پارس خودرو، سایپا-سیتروئن، 
فردا  کرمان خودرو، مکث موتور، خودروســازی 
و آرین موتــور پویا به عنوان واردکنندگان مجاز 
خودرو اعالم شــده است. این شرکت ها همگی 
تولیدکننــده یا مونتاژکننده خودرو به شــمار 
می روند و نام هیچ کدام از واردکنندگان قدیمی 
در آن ها دیده نمی شود. البته آرین موتور قبال به 
واردات خودرو مشــغول بود، اما در حال حاضر 
شرکتی مونتاژکننده به شــمار می رود. با این 
حساب، فعال و مطابق لیست اعالمی و همان طور 
که پیش بینی می شــد، واردات خودرو عمال به 
دســت تولیدکنندگان و مونتــاژکاران افتاده و 
خبری از شرکت های واردکننده رسمی پیشین 
نیست. همچنین در نامه موردنظر قید شده که 
مستندات این شرکت ها در حال بررسی است، 
از همین رو مشــخص نیســت اولین محموله 
خودرو های خارجی دقیقا چه زمانی وارد کشور 

می شود.

ثبت سفارش باز هم بالتکلیف است
در حــال حاضر هفت ماه و اندی از ســال 
می گــذرد و در حالی کــه مطابق بــا فرمان 
رئیس جمهور باید تا به امــروز واردات خودرو 
به کشور از سر گرفته می شد، این اتفاق هنوز 
رخ نداده و مشــخص نیست دقیقا چه زمانی 
نخســتین محموله خودرو های خارجی وارد 
کشور خواهد شــد. از طرفی به نظر می رسد 
بر ســر مســاله واردات هماهنگی الزم بین 
مسووالن وزارت صمت وجود ندارد، به نحوی 
که گاهی مســتقیم و غیرمســتقیم اظهارات 
یکدیگر را تکذیب کرده یا حداقل مورد تایید 
قرار نمی دهند. همیــن دیروز که وزیر صمت 
از آغاز ثبت ســفارش خودرو خبر داد، معاون 
حمل ونقــل و مدیرکل دفتر صنایع خودرویی 
این وزارتخانه صحبتی از ثبت سفارش به میان 
نیاوردند. طبق اعالم وزیر صمت، از سه شنبه 
سوم آبان مرحله ثبت سفارش واردات خودرو 
آغاز شده و قرار اســت خودرو هایی با قیمت 

متعادل وارد کشور شوند. 

آرمان امروز  پررنگ بودن نام شرکت های بزرگ تولیدکننده خودرو در فهرست واردکنندگان را بررسی می کند:

مدعیان خودروساز در صف واردات

»آرمان امروز« از پیامدهای مصوبه اخیر هیات وزیران گزارش می دهد؛

بازار ۲۳۰ نقطه حادثه ساز برای تجارت خارجی

گرانی برنج در راه است؟
آرمان امروز: برخالف وعده مسووالن درباره کاهش 
قیمت، اما قیمت ها تغییر آن چنانی نداشته است و 
هر کیلو برنج بین ۶۵ تا ۱۱۰ هزار تومان در بازار به 

فروش می رود.
هم اکنون در خصوص برنج وارد بحث قیمت گذاری 
نشده ایم و در حال رصد بازار هستیم؛ این اظهار اخیر 
معاون بازرگانی وزارت جهادکشاورزی است؛ آن هم 
در شرایطی که این روزها شاهد عبور قیمت برخی از 
اقالم برنج از ۱۰۰ هزار تومان برای هر کیلو هستیم 
و ایــن کاالی پرمصرف در محــدوده قیمتی ۶۵ تا 
۱۱۰ هزار تومان به فروش می رسد. بر همین اساس، 
چندی پیش جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن برنج 
با انتقاد نسبت به شیوه قیمت گذاری برنج، می گوید: 
بیش از یک ماه از وعده تعیین نرخ برنج توسط وزارت 
جهاد کشاورزی می گذرد و قرار است نرخ فروش برنج 
را اعالم کنــد، اما دولت اعالم نرخ برنج را به تعویق 
می اندازد که به واسطه آن، ممکن است بازار آشفته ای 
در ماه های مهر و آبان داشته باشیم. فرامرز علی نیا، 
رییس سابق موسسه تحقیقات برنج کشور نیز معتقد 
است: بعد از جهشی که در نرخ برنج از سال ۱۴۰۰ 
رخ داد، کشاورزان اولویت خود را حفظ منافع مالی 
قــرار دادند و به همین علت، دیگر تمایل به فروش 
محصول با هر قیمتی ندارند. در نتیجه کشاورزان از 
اواخر مرداد شالی های خود را به بازار عرضه نکردند و 
منتظر باال رفتن بیشتر قیمت ها هستند. این شرایط 
وظیفه کنترل و مدیریت بازار بر عهده دولت است. 
گزارش ها حاکی از آن اســت که نرخ انواع برنج های 
عطــری و مرغوب ایرانی از جمله طارم، دم ســیاه و 
هاشمی در خرده فروشی ها به صورت فله در حدود 
۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان است. بر همین اساس، در 
خرده فروشی ها قیمت برنج شیرودی کیلویی ۶7 هزار 
تومان، فجر کیلویی 7۸ هزار تومان، ندا کیلویی ۶۵ 
هزار تومان و رمضانی کیلویی 7۹ هزار تومان اعالم 
می شود. ابن قیمت ها در حالی در بازار دیده می شود 
که به دلیل وعده های مســووالن مبنی بر کاهش 
قیمت برنج، بسیاری از مردم انتظار دارند قیمت های 
برنج را پایین تر از نرخ های فعلی ببینند. آنها معتقدند 
که هنوز قیمت برنج آنطور که انتظار داشــته اند در 
بازار پایین نیامده اســت و کاهش قیمت ها چندان 

چشمگیر نیست.
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ذره بیننیم نگاه 

۵۰ تا 1۵۰ میلیون تومان در آمد
 از چراغ قرمز

آرمان امروز: مروری بر قوانین قضائی و شهروندی 
ایران دارد و قصد از انتشــار این قوانین ، آگاهی 
بخشــی و افزایش ســواد حقوقی جامعه ایرانی 
است. در این گزارش نگاهی به شرایط معیشت 
و زیســت مردم ایران در پاییز ۱۴۰۱ داریم و در 
ادامه مروری بر حق کودکی برای جمعیت کودک 
در حقوق شهروندی جمهوری اسالمی خواهیم 

داشت.
کار کودکان، از نظر جسمی و روحی و روانی آنها 
را دچار مشــکالت متعددی می کند و آنها را در 
معــرض ابتال به انواع بیماری هــا قرار می دهد.

کودکان در سن کودکی )زیر ۱۸ سال( به بازی و 
تفریحات متنوع نیاز دارند و اشتغال به کار، تمام 
این فرصت ها را از او ســلب می کند.در ماده 3۱ 
کنوانسیون حقوق کودک به ابعاد فرهنگی، هنری 
از جمله کلیه زمینه هایی که موجبات تفریح و 
آرامش و در نتیجه، پرورش خالقیت های مناسب 
کودک را فراهم می آورد، اشاره شده و کشورهای 
عضو، موظف به محترم شــمردن و فراهم کردن 
و توسعه بخشیدن چنین حقی شده اند.گفتنی 
است 2۶ مهرماه ۱۴۰۱ مدیرعامل سازمان رفاه، 
خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران 
در خبری که در خبرگزاری تسنیم منتشر شده 
است اعالم کرد: کودکانی که به عنوان کودکان کار 
و خیابانی از ســوی سرشبکه ها و باندها و برخی 
از خانواده ها استثمار می شوند، ماهیانه درآمدی 
۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلیون تومانی را دارند که رقم 
بسیار قابل توجهی است. طبق آخرین آمار، ۶ هزار 
کودک کار و خیابانی در کشور شناسایی شده اند؛ 
از جمله ۱۰3 کودک کار شناسنامه دار در زنجان، 
۵2۵ کودک خیابانی و کار در استان البرز، 3۰۰ 
کــودک کار و خیابانی در اردبیل، ۱2۸2 کودک 
کار و خیابانی در خوزستان و... وجود دارند. این 
در حالی اســت که در ماده ۴ بخش الف منشور 
حقوق شهروندی که مربوط است به حق حیات، 
سالمت و کیفیت زندگی، ذکر شده است که حق 
کودکان است که صرف نظر از جنسیت به طور 
خاص از هرگونه تبعیض، آزار و بهره کشی مصون 
و از حمایت های اجتماعی متناسب از جمله در 
حوزه ســالمت، مراقبت در مقابل بیماری های 
روحی، روانی و جســمانی و خدمات بهداشتی و 

درمانی برخوردار باشند.

 دوراهی یارانه 
و کاالبرگ

آرمان امروز: به نظر می رســد دولت به دلیل نبود 
منابع مالی تا اطالع ثانوی قید توزیع کاالبرگ را 
زده باشد. حال باید دید آیا دولت پرداخت یارانه 

نقدی را ادامه می دهد؟
بــا وجود اینکه گفته می شــود دولت موظف به 
توزیع کاالبرگ است، اما هنوز اجرایی شدن این 
طرح در هاله ای از ابهام اســت و همچنان یارانه 
نقدی پرداخت می شود. آن طور که وزیر اقتصاد 
دربــاره حذف ارز ترجیحــی و موضوع کاالبرگ 
الکترونیک و پرداخت شــبه نقد اعالم کرده، در 
برنامه فعلی دولت استفاده از روش های شبه نقد 
اکنون مطرح نیست، اما بر اساس برنامه اجرایی 
ســال آینده، مسئولیت پیاده ســازی این طرح 
بــر عهده همکاران در وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی است. به گفته او، مقرر بود در شهریورماه 
تصمیم نهایی برای فراگیری این طرح انجام شود، 
اما بخشی از این تاخیر به دلیل تردیدی بود که دو 
تا سه ماه در این وزارتخانه برای انتخاب وزیر رفاه 
وجود داشت که موجب کاهش سرعت پیشرفت 
این پروژه شــد. اما امیدواریم با همت جدیدی 
کــه همکاران در وزارت تعــاون دارند، این طرح 
زودتر به نتیجه برســد. خاندوزی عنوان کرده، 
زیرساخت ها فراهم شده است و مسئله این بود که 
زیرساخت ها در چند درصد شهرها و روستاهای 
کشــور برای مردم قابل دسترس است که وزارت 
تعاون در حال تکمیل کردن آن اســت که مردم 
در شــروع طرح بتوانند کامــل از این ظرفیت 
استفاده کنند و شاهد پدیده صف نباشیم. بنا به 
این گزارش، اجرای طرح کاالبرگ و زمان دقیق 
آن در حالــی در هاله ای از ابهام قــرار دارد که 
هم اکنون حدود ۶ماه از حذف ارز ۴2۰۰تومانی 
و جراحی اقتصادی دولت می گــذرد و قرار بود 
دو ماه یارانه نقدی به حســاب ها واریز و پس از 
آن، طرح کاالبرگ اجرایی شود. این در شرایطی 
است که تاکنون دولت ۶واریزی بابت یارانه 3۰۰ 
و ۴۰۰هزار تومانی به حساب خانوار داشته است. 
در این میان، در این مدت یک بار اعالم شــد که 
طرح کاالبرگ الکترونیکی در شهریورماه اجرایی 
می شود، اما سپس اجرای طرح به مهرماه موکول 
شد. با این وجود، حاال هم زمزمه هایی به گوش 
می رســد که دولت پولــی برای اجــرای طرح 
کاالبرگ ندارد. جعفر قادری، عضو کمیســیون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در اظهارنظری 
عنوان کرده که علت وقفــه در انجام این طرح، 
نبود منابع مالی است، نه زیرساخت. وی با اشاره 
بــه این که نمی توان خیلی از انتظارات را برآورده 
کرد، گفته، هزینه جــاری دولت اعم از حقوق و 
یارانه ها افزایش پیدا کرده است. هم اکنون درآمد 
دولت پاسخگوی هزینه ها نیست. مگر اینکه منابع 
دیگری برای افزایش درآمد مدنظر دولت باشــد.  
قادری با تاکید بر اینکــه اجرای قانون کاالبرگ 
الکترونیک بــر مبنای مابه التفــاوت نرخ چهار 
دسته کاالی یارانه ای با شهریور ۱۴۰۰ است، به 
تجارت نیوز تصریح کرده، االن دولت در موقعیتی 
قرار ندارد که بتواند منابــع کاالبرگ را با منابع 

پیش بینی شده در بودجه تامین کند.

آرمان امروز- مجتبی کاوه: سه شنبه ۱۰ 
آبان ســیدرضا فاطمی امیــن وزیر صنعت، 
معدن و تجارت راهی بهارســتان می شــود 
تا در پیشــگاه نمایندگان مردم بایســتد و 
پاسخگوی اســتیضاح کنندگان خود باشد. 
وزیــر صمت بر این باور اســت که عملکرد 
او در مــدت تصــدی این مســئولیت قابل 
دفــاع بوده و این اســتیضاح فرصت الزم را 
برای نشــان دادن نقاط مثبــت کارنامه اش 
فراهــم می کنــد. اگر داشــته ها و عملکرد 
فاطمــی امین را بــا انتقاداتی کــه مبنای 
اســتیضاح او قرار گرفته مقایســه کنیم به 
ایــن نتیجه می رســیم که دســت فاطمی 
امین در برابر اســتیضاح کنندگان پر است 
 و اســتیضاح او منطــق اقتصــادی ندارد.

 اهالی کســب وکار و فعاالن شناخته شده 
اقتصــادی و برخی نماینــدگان مجلس نیز 
ضمن این که از نابســامانی های اقتصاد و 
آشفتگی بازارهای کشــور انتقادات فراوانی 
دارنــد، معتقدند فاطمی امیــن وارث این 
نابســامانی ها اســت نه علت آنها. ضمنا او 
تالش هــای قابل توجهــی در جهت حل 
مشــکالت بخش های صنعــت و معدن و 
تجــارت انجام داده که می تــوان نتایج آن 
را در ماه ها و ســال های آینده مشــاهده 
کــرد. این نکته را نباید از نظر دور داشــت 
که فاطمــی امین در مقطعی تصدی وزارت 
صمــت – وزارتخانه ای با گســترده ترین 
وظایف در بخــش های پرچالــش اقتصاد 
کشــور –  را به عهده گرفتــه که تحریم و 
کسری بودجه و مشکالت ساختاری اقتصاد 
ایران اجرای اصالحات و برنامه های جدید 
را بیــش ازهر زمان دیگری با کندی مواجه 

می کند.  

 تحول آفرینی فاطمی امین 
در صنعت خودرو 

اســتیضاح فاطمی امین در حالی مطرح 
شده که با نگاهی کوتاه و گذرا در بخش های 
مختلف می توان به این باور رســید که وی 
در همین مدت کوتاه در حوزه هایی ازجمله 
خــودرو عملکــرد قابل دفاعــی از خود بر 
جای گذاشــته است. به عنوان مثال یکی از 
محورها در اســتیضاح پیش روی در ارتباط 
با بــازار خودرو بوده و این در حالی اســت 
که در طول یک ســال گذشــته و از زمانی 
که فاطمی امین ســکان هدایت وزارتخانه 
صنعت، معدن و تجارت را در دســت گرفته 
تولید خودروی کامل 2 تا ســه برابر شده و 
خودروهــای ناقص نیز از ۱7۰ هزار به صفر 

رسیده است.
از ســوی دیگر فعال سازی ظرفیت تولید 
خودروســازی ها به منظور افزایش تولید و 
عرضه خودرو، تامین قطعات موردنیاز برای 
حل مشــکل خودروهای ناقص رسوب شده 
در کــف پارکینگ ها، رفع ممنوعیت واردات 
خودروهای خارجی و آغــاز فرآیند واردات 
و حذف قیمت گذاری دســتوری و برچیدن 
قرعه کشی در اکثر قریب به اتفاق خودروها، 
تنها گوشه ای از اقدامات وزارت صمت دولت 
ســیزدهم برای بهبود ســریع وضعیت بازار 

خودرو طی یک سال اخیر بوده است.

 تالش برای تعیین تکلیف 
هزاران واحد معدنی

تعیین تکلیــف پنج هــزار واحد معدنی 
اقــدام مهمی کــه فاطمی امین بــه دنبال 
محقق کردن اســت. در ســایر حــوزه نیز 
ازجمله معادن نیز شــاهد این هســتیم که 
وزارت صمت تعیین تکلیف پنج هزار واحد 
معدنی را در برنامه های خود قرار داده اقدام 
مهمی که خود نمایندگان در مجلس شورای 
اســالمی بــر آن اذعان کــرده و اجرای آن 

موجب خواهد شد بخشی از نیاز ارزی کشور 
از طریق صادرات مواد معدنی تامین شود.

  نمایندگانی ازجمله شــهباز حســن پور 
نایــب رییس کمیســیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی بر این مهم صحه گذاشته و 
در این رابطه پیش از این عنوان کرده بود که 
این روزها همچنین اقداماتی مثبت از سوی 
وزیر صمت و مجموعه معاونان این وزارتخانه 
آغاز شــده و بعد از مدت هــا معادن راکد و 

بالتکلیف تعیین تکلیف می شوند.

بازگشت دو هزار کارخانه 
راکد به چرخه تولید

احیای واحدهای تولیدی و صنعتی راکد 
که از گذشتگان به ارث مانده بود را از دیگر 
اقدامــات وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
طول یک سال گذشــته می توان بیان کرد. 
به گفته علی رســولیان مدیرعامل سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
به همت دولت ســیزدهم بیــش از 2 هزار 
کارخانه و واحد تولیدی و صنعتی تعطیل یا 
نیمه تعطیل در یک  سال گذشته احیا شده 

است.
همچنین وزیر صنعــت، معدن و تجارت 
تفاهم نامه ای را بــا رییس کل بانک مرکزی 
و وزیر امور اقتصــادی و دارایی امضا کردند 
که بر اساس آن ۵۰ هزار میلیارد تومان برای 
احیای واحدهای راکد همچنین بازسازی و 

نوسازی آنها تامین شده است.
از سوی دیگر زیرساخت های شهرک ها و 
نواحی صنعتی اعم از آب، برق و گاز و زمین 
طی یک سال گذشته نسبت به قبل 2 برابر 

شده است.

 دفاع فعاالن بخش صنعت 
از عملکرد وزیر

محمد مقــدم یکــی از تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان نمونه نساجی قم با اشاره به 
عملکرد مثبت ســید رضا فاطمی امین وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در رفع موانع توسعه 
صادرات گفت: در دوره وزارت فاطمی امین، 
روند توســعه صادرات صنعت نســاجی، با 
سرعت و شتاب بیشتری نسبت به دوره های 

قبل، پیش می رود.
وی همچنیــن تاکید کرد: در حال حاضر 
در بحث صادرات نســاجی با مشکل خاصی 
مواجه نیستیم.این فعال اقتصادی با اشاره به 
اینکه معضل باال بودن تعرفه کد کاال سال ها 
وجود داشته است گفت: در دولت سیزدهم 
و دوره وزارت فاطمی امیــن در این زمینه 

شفاف سازی صورت گرفته است.
رییس  کوچکسرایی  ذکریایی  محمدعلی 
هیات مدیره انجمن قطعه ســازان اســتان 
مازندران استیضاح وزیر صمت را در شرایط 
کنونی به هیچ عنوان به صالح کشور ندانست 

و آن را کاری اشتباهی عنوان کرد.
وی با اشــاره به اســتیضاح وزیر صمت 
در روزهــای آینــده گفت: فاطمــی امین 
اقداماتــی به خصوص در حوزه خودرو انجام 
داده حــال باید به وی اجازه داده شــود که 
مابقی کارهایش را نیز انجام بدهد سوال ما 
این اســت که چرا چوب الی چرخ گذاشته 

می شود.

 سید علی موسوی خورشیدی تولیدکننده 
و فعال اقتصادی نیز درباره عملکرد فاطمی 
امین در حوزه فوالد می گوید: عملکرد وزیر 
صنعت، معــدن و تجارت در حــوزه فوالد 
شــاهکار بوده و از مهم ترین نقاط مثبت وی 

می باشد.
وی اضافه کرد: در طول یک سال گذشته 
شــاهد کاهش 2۵ درصدی قیمت فوالد در 
کشــور بودیم که رســیدن به چنین نقطه 
مثبتــی به دلیل مدیریــت و عملکرد خوب 

فاطمی امین بوده است.
وی با بیــان اینکه در این مدت شــاهد 
افزایش قیمت فوالد نبودیم اظهار داشــت: 
عملکرد وزیر صمــت در این بخش موجب 
شــد تا عــالوه بر کاهــش قیمــت از تورم 

افسارگسیخته نیز جلوگیری شود.
رییــس خانه صنعــت و معدن اســتان 
مازنــدران نیز با بیان اینکه اســتیضاح وزیر 
صمت در شــرایط کنونی بــه هیچ وجه به 
صالح نیســت گفت: فاطمی امین برای حل 
مشــکالت در بخش تولید و صنعت، برنامه 
دارد و به دنبال حل این مشکالت به صورت 

ساختاری است.
ســید مجتبی رضوی افــزود: بنده با این 
اســتیضاح با توجه به وضعیت کنونی کشور 
از نظــر اقتصادی مختلف بوده این در حالی 

اســت که وزارتخانه ای که با تمام مســائل 
اقتصادی کشــور درگیر می باشد را به یک 
متخصص دادند پــس باید به وی اجازه کار 

کردن داده شود.
فرحمند پورعلی رییــس خانه صنعت و 
معدن استان گیالن نیز با اشاره به استیضاح 
وزیر صمت گفت: اســتیضاح وزیر صمت که 
آشــنایی خوبی با این وزارتخانــه دارد کار 
درســتی نیســت و به نفع بخش صنعت و 

تولید نخواهد بود.
وی اضافه کرد: تجربه ثابت کرده استیضاح 
و اینکه فرد دیگری بر ســرکار بیاید سبب 

اتالف وقت و آسیب به این بخش می شود.

تغییر ساختار وزارت صمت
آرمــان خالقی قائم مقــام دبیرکل خانه 
صنعــت، معدن و تجارت ایــران یکی دیگر 
از کارشناسان و سخن گویان بخش صنعت 
کشور اســت که درباره عملکرد وزیر صمت 
اظهارات قابل تاملی دارد. به گفته وی اقدام 
بزرگ فاطمی امین که دیده نشــد و در حق 
وی اجحاف شــده، تدوین چارت ســازمانی 
وزارت صمــت ۱۰ ســال پــس از ادغام دو 
وزارتخانه بود که در همه این سال ها مغفول 
مانده بود. در این ۱۰ ســال شاهد »اتصال« 
دو وزارتخانه و نه »ادغام« بودیم و تشکیالت 
دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی فقط 

به هم چسبیده بود.
وی بیان داشــت: فاطمی امین آنچه برای 
ادغام دو وزارتخانه نوشــته شده بود را پس 
از ۱۰ سال اجرایی کرد که اقدام بزرگی بود 
و در راســتای اجرایی کردن آن معاونت ها و 

اداره های کل جدید را شکل داد.
قائم مقــام دبیرکل خانه صنعت، معدن و 
تجارت ایران به موضوع خودرو به عنوان یکی 
از محورهای مدنظر استیضاح کنندگان اشاره 

کرد و به طرح این پرســش پرداخت که آیا 
وزارت صمت با توجه به سیاست های کالن 
اقتصادی و تداوم تحریم ها امکان کافی برای 
تولید خودرو داشــته و انجام نداده است؟ یا 
ارز کافی در اختیار داشته که واردات خودرو 

به کشور صورت نگرفته است؟
کالن  سیاســت های  یادآوری کــرد:  وی 
ارزی کشور در اختیار وزارت صمت نیست، 
بلکه توســط وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و 
معاونت اول رییس جمهوری درخصوص آن 
تصمیم گیری می شود و انتقاد از وزیر صمت 
تحت این شــرایط به معنای پــاک کردن 

صورت مساله است.
خالقی با تاکید بر لزوم پرهیز نمایندگان از 
اقدام احساسی، تصریح کرد:  چرا می خواهیم 
به خاطر سیاســت هایی که در حوزه ای دیگر 
اتفاق افتــاده و وزارت صمت اختیاری برای 
آن نداشته است، وزیر این مجموعه را تنبیه 

کنیم؟

استیضاح تقطه مقابل ثبات
وی گفت: درخصوص وزارت صمت چند 
نکته مطرح شــده کــه مهمترین آن مطرح 
شــدن بحث تفکیــک صنعــت و معدن از 
بازرگانی اســت؛ این موضوع را مخاطره ای 
بــرای بخــش تولیدی می بینیــم و موجب 

نگرانی فعاالن اقتصادی و صنعتی است.
قائم مقام دبیــرکل خانه صنعت، معدن و 
تجارت ایران ابراز امیدواری کرد: مجلس از این 
موضوع عدول کرده و بگذرد، زیرا موضوع ادغام 
دو وزارتخانه در ســال های گذشته به منظور 
متمرکز شدن مسوولیت های تولید و تجارت 
در یــک وزارتخانه و مقابله با سیاســت های 
ضدتولیدی ناشــی از واردات به کشور بود که 
توسط وزارت بازرگانی دنبال می شد و فضای 

متناقضی را به وجود آورده بود.
وی تاکیــد کرد: برای قضــاوت عملکرد 
فاطمی امین آن هم با ســاختار جدیدی که 
در این وزارتخانه پایه ریزی شده، بسیار زود 

است.
خالقی ادامه داد:  با توجه به فضای کنونی 
اقتصادی کشور، تورم موجود و تداوم فشار 
تحریم ها، همچنین حاشیه هایی که در یک 
ماه اخیر در فضای اجتماعی کشور رخ داده، 
نمایندگان مجلس با اســتیضاح وزیر صمت 
در حال تحمیــل هزینه هــای جدیدی به 
جامعه و اقتصاد کشور هستند و با روی کار 
آمدن وزیر جدید نیز شاهد ابهام در فضای 
صنعت، معدن و تجارت کشور خواهیم بود.

اســتیضاح حــق  اظهــار داشــت:  وی 
نمایندگان مجلس اســت و ما نیز به عنوان 
شــهروند انتظار داریم که وزرا و مســووالن 
کشور بابت عملکردشان جواب پس بدهند، 
اما بحث آنجاست وقتی می خواهیم ایرادی 
را مطــرح کنیم باید اولویت های اقتصادی و 

اجتماعی را نیز مد نظر داشته باشیم.
قائم مقام دبیرکل خانــه صنعت، معدن 
و تجارت ایران تاکید کرد: در این شــرایط 
به ثبات در تصمیم گیری ها و سیاســت های 
اقتصــادی نیازمندیم و معتقدم اکنون زمان 

مناسبی برای استیضاح نیست.
 نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس 
شورای اســالمی نیز با بیان اینکه استیضاح 
وزیر صمت در شــرایط کنونی به نفع کشور 
نیست گفت: قوه مجریه در خط مقدم جنگ 
اقتصادی قرار گرفته اســت و مجلس نباید 

پشت آن را خالی کند.
 حسین جاللی افزود:مجلس باید از دولت 
حمایت کرده و بــا همراهی و همکاری قوه 
مجریه در راســتای حل مشکالت مردم گام 

بردارد.
عضو فراکسیون روحانیت مجلس شورای 
اســالمی ســیدرضا فاطمی امین را مدیری 
قدرتمند در حوزه صنعت، معدن و تجارت و 
از وزرای موفق کابینه خواند و اظهار داشت: 
مجلس شــورای اســالمی نباید با توجه به 
شرایط خاص کشور اقدام به استیضاح وزیر 
صنعت، معدن و تجارت کند؛ مجلس باید با 

دولت تعامل داشته باشد نه تقابل.
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس 
شــورای اســالمی تصریح کرد:  تالش می 
کنیم که امضاکنندگان استیضاح را منصرف 
کنیم، باید تالش کنیم حتی اگر اســتیضاح 
صورت گرفت، فاطمی امیــن مجددا بتواند 
رای اعتماد نمایندگان مجلس را کسب کند.

وی افزود: استیضاح در شرایط اقتصادی 
کنونی به صالح کشــور نیســت، در شرایط 
مهم منطقه ای و بین المللی که نقشه جهان 
در حال تغییر اســت نبایــد وزارت صمت 
معطل بماند.استیضاح وزرا موجب می شود 
که سه تا چهار ماه یک وزارتخانه بدون وزیر 
اداره شــود، برخی افراد نیز از فضای ایجاد 
شده سوء اســتفاده می کنند و این اشتباه 

بزرگی است.

بررسی»آرمان امروز« از انتقادات وارده به عملکرد وزارت صمت:

استیضاح وزیرصمت با چه منطقی؟

بازار

 افزایش قیمت گوشت 
در پی کاهش ذخایر دام زنده

آرمان امروز:قیمت گوشت قرمز با افزایش مواجه 
شده اســت، همانطور که انتظار می رفت با ازاد 
شــدن صادرات دام زنــده و در حالیکه دامداران 
همچنان سعی داشتند به بهانه های مختلف در 
زمینه تعرفه صادرات امتیاز بگیرند شاهد گرانی 
گوشت قرمز هستیم موضوعی که رئیس اتحادیه 
تهیه و توزیع کنندگان گوشت گوسفندی استان 
تهران دالیل ان را  آغاز فصل پاییز افزایش مصرف 
پروتئین دانسته و تاکید کرده  امسال کمتر شدن 
ذخیــره دام زنده و افزایش قیمت آن نیز مزید بر 
علت شده تا قیمت گوشت با رشد بیشتری همراه 
شود علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه تهیه و توزیع 
کنندگان گوشت گوسفندی اســتان تهران، در 
ارتباط به افزایش قیمت گوشت قرمز گفت:گوشت 
قرمز در اوایل هفته با افزایش قیمت جزئی روبرو 
بوده است و خبر جهش اعالمی در برخی رسانه ها 
در تهران صحت ندارد. وی خاطرنشان کرد: همه 
ســاله در آغاز فصل پاییز و ماه های مهر و آبان با 
کاهش دمای هــوا و افزایش مصرف پروتئین تا 
حدودی شــاهد افزایش قیمت گوشت هستیم  
که امسال کمتر شدن ذخیره دام زنده و افزایش 
قیمت آن نیز مزید بر علت شــده است. وی در 
پاسخ به ادعای فعاالن تشکل های دامپروری مبنی 
بر ثبــات قیمت دام زنده، و وجــود دام مازاد در 
کشــور گفت: ما این روزها با افزایش قیمت دام 
زنده مواجه بوده ایم. بــره نری که پیش از این با 
قیمت ۶۰ تا 7۰ هزار تومان معامله می شد امروز 
در شــهر، بالغ بر ۸۵ هزار تومان قیمت دارد. این 
افزایش قیمت در مناطق دام خیز ما نیز به همین 
نسبت مشهود است. ملکی در رابطه با قیمت روز 
گوشت گوسفندی در بازار تهران گفت: امروز اول 
آبان ماه در میدان بهمن گوشت شقه گوسفندی 
با قیمت ۱7۰ تا ۱7۵ تومان به دســت مغازه دار 
می رســد و مغازه دار می  تواند با منظور کردن ۱۰ 

الی ۱۵ درصد سود، گوشت را عرضه کند.

رویکرد

قیمت مسکن بازهم  رشد می کند
آرمان امروز: غالمرضا سالمی، مشاور اسبق وزیر راه و 
شهرسازی و اقتصاددان با تحلیل بازار مسکن در نیمه 
دوم ســال گفت: تحلیل مشکل است، چون عوامل 
متعددی مثل بازارهای دیگر، در بازار مســکن موثر 
اســت. مسایل بین المللی، وضعیت بازار ارز، مسایل 
داخلی کشــور، همه و همه دســت به دســت هم 

می دهد و آثار متفاوتی روی بازار مسکن می گذارد.
وی افــزود: امــا به طور کلی سیاســت هایی که 
تاکنــون دولت به کار بــرده، روی عرضه و تولید 
اثر منفی گذاشته است. زمانی هم که عرضه کم 
شــود، در میان مدت و حتی کوتاه مدت باعث باال 
رفتن قیمت ها می شــود؛ به خصوص این که تورم 
هم به شدت باال باشد. بنابراین پیش بینی من این 
اســت که با توجه به شرایط کنونی، بازار مسکن 
به سیر صعودی خود ادامه می دهد. مشاور اسبق 
وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به سیاست هایی 
که در عرضه مســکن اثر منفی داشــته اســت، 
تصریح کرد: ســخت گیری ها و فشارهایی که به 
سازندگان و سرمایه گذاران مسکن وارد می شود، 
مالیات های سنگین و جریمه ها و تنبیه های متعدد 
را در حوزه مسکن شــاهد هستیم. از یک طرف 
می گویند مسکن جای سرمایه گذاری نیست و از 
طرف دیگر، بورس مسکن را راه اندازی می کنند. 
این سیاســت های متضاد را من نمی دانم چگونه 
می شــود تعریف کرد.  ســالمی افزود: صندوق 
امالک و مســتغالت که افتتاح شد، خیلی خوب 
است که مردم روی ملک سرمایه گذاری کنند. اما 
از آن طرف که سرمایه گذاری می کنند، می گویند 
ســوداگر هســتند و قیمت ملک را باال می برند. 
سرمایه گذاری روی ملک ضروری است و خود یک 
تقاضای مهم در بازار مسکن است. وقتی این بخش 
را تنبیه می کنید و فشار می آورید، به طور طبیعی 
میل به سرمایه گذاری کم می شود و تولید سازنده 
هم پایین می آید. وی با بیان این که در سال جدید 
آمار پروانه های ساختمانی وحشتناک پایین آمده 
است و این روی بخش عرضه اثر منفی دارد، گفت: 
اگر ناآرامی هــا بخواهد ادامه پیدا کند، مردم پول 
خود را به بازارهایی می برند که نقدینگی باال دارد، 
مثل دالر و طال. اما اگر ثبات به وجود آید، به طرف 
مسکن می آیند و سرمایه گذاری بلندمدت می کنند. 
در عین حال، اگر ثبات خیلی خوبی داشته باشیم، 
مردم به سمت تولید می روند. ما همواره در ثبات 
متزلزل بودیم که این باعث می شود که تورم باال 
باشد و به تبع آن، قیمت ملک نیز باال رود. سالمی 
با اشاره به وعده دولت برای ساخت ۴ میلیون واحد 
مسکونی، متذکر شــد: اصوال وعده هایی که داده 
می شود، در تمام زمینه ها مطالعه نشده است. یعنی 
خیلی از وعده هایی که تاکنون داده شــده، عملی 
نشده است، زیرا این وعده ها فقط یک آرزو است 

و فقط دوست دارند که این خانه ها ساخته شود. 

اهالی کسب وکار و فعاالن شناخته 
شده اقتصادی و برخی نمایندگان 

مجلس نیز ضمن این که از نابسامانی 
های اقتصاد و آشفتگی بازارهای 

کشور انتقادات فراوانی دارند، 
معتقدند فاطمی امین وارث این 

نابسامانی ها است نه علت آنها

 سیاست های کالن ارزی کشور در 
اختیار وزارت صمت نیست، بلکه 

توسط وزارت اقتصاد، بانک مرکزی 
و معاونت اول رییس جمهوری 

درخصوص آن تصمیم گیری می شود 
و انتقاد از وزیر صمت تحت این 

شرایط به معنای پاک کردن صورت 
مساله است
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قانون شهرداریها71موضوع  ماده 1400/12/29بیالن فعالیت و عملکرد شهرداری قیامدشت برای دوره مالی منتهی به 
شهرداریهزینهودرآمدازجامعیصورتبعدماهپانزدهمتامنتهییکبارماهششهراستمکلفشهرداریچهار،وسیوسیصدویکهزارماهاردیبهشتیازدهممصوبهاشهرداریقانون71مادهاجرایدر

خیابانقبیلازشدهامانجعملیاتکلیهیکبارماهششهراستمکلفشهردارهمچنینونمایدارسال(استانداری)کشوروزارتبهراآنازنسخهیکومنتشرعموماطالعجهترسیدهشهرشورایتصویببهکهرا
وتشکیالتقانون71مادهاز10بنداستنادبهنیزونمودهمنتشرعموماطالعبرایراآنامثالو(اداریوشهریخدمات)بهداشتیواجتماعیامورسایرو(عمرانیهایپروژهوطرح)عمارات،ساختمانوسازی

برایآنانتشاروشودمیتهیهشهرداریتوسطیکبارماهششهرکهشهرداریهزینهودرآمدجامعصورتتائید0پنجوهفتادووسیصدهزاریکماهخردادیکممصوبکشور،اسالمیشورایانتخاباتووظایف
.استشهرشورایوظایفاز(استانداری)کشوروزارتبهآنازاینسخهوارسالعموماطالع

مام پروژه اجرای روشنایی  بلوار آزادی حدفاصل بلوار ا•
خمینی تا تقاطع بلوار فرهنگ

شهرداري قیامدشت
صورت درآمد و هزینه 

1400/12/29براي سال مالی منتهی به 
ارقام به ریال

درصد درآمدها1399/12/30درصد درآمد ها1400/12/29:درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار

%368,925,626,04768/37%501,360,052,03069/53درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي1100000درآمد
%19,341,977,3763/58%13,176,029,1201/83درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي شهرداري1200000درآمد
%14,910,528,3562/76%47,156,893,0066/54بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري1300000درآمد

%1,529,490,0030/28%2,552,843,7430/35درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداري1400000درآمد

%2,918,000,0000/54%2,918,123,0000/40كمكهاي اعطايي دولت و سازمانهاي دولتي1500000درآمد

%131,977,370,69024/46%92,662,144,40212/85اعانات، كمک هاي اهدايي و دارائي ها1600000درآمد

%539,602,992,472100/00%659,826,085,30191/51جمع درآمد

:  منابع حاصل از واگذاري دارايي سرمايه اي 
%00/00%61,235,240,0008/49منابع حاصل از واگذاري دارايي سرمايه اي2000000درآمد

:  منابع حاصل از واگذاري دارايي مالي
%00/00%00/00منابع حاصل از واگذاري دارايي مالي3000000درآمد

%539,602,992,472100%721,061,325,301100جمع کل منابع

:كسر مي شود
درصد هزینه ها1399/12/30درصد هزينه ها1400/12/29:  هزینه ها 

%250,686,134,18547/47%353,993,012,04455/22:هزینه هاي به تفکیک اقتصادي 

:هزینه تملک دارایی هاي سرمایه اي
%33,576,056,5616/4%54,558,452,5418/51كالبدي و شهرسازي 

%89,582,063,31217/0%116,865,069,82518/23محیط زيست و خدمات شهري

%6,553,076,9471/2%3,960,212,6530/62ايمني و مديريت بحران

%83,603,558,27715/8%44,925,643,7307/01حمل ونقل و ترافیک

%24,623,594,0304/7%15,387,118,4962/40خدمات مديريت

%7,147,220,4731/4%16,201,572,0342/53اجتماعي و فرهنگي

%245,085,569,60046/4%251,898,069,27939/29جمع هزينه تملک دارايي هاي سرمايه اي 

:هزینه تملک دارایی هاي مالی
%00/0%00/00كالبدي و شهرسازي 

%3,996,642,4770/8%00/00محیط زيست و خدمات شهري

%00/0%00/00ايمني و مديريت بحران

%15,970,220,6653/0%35,219,427,8495/49حمل ونقل و ترافیک

%00/0%00/00خدمات مديريت

%12,391,520,8212/3%00/00اجتماعي و فرهنگي

%32,358,383,9636/1%35,219,427,8495/49جمع هزينه تملک دارايي هاي مالي 

%528,130,087,748100%641,110,509,172100جمع کل هزینه ها 

79,950,816,12911,472,904,724مازاد درآمد برهزينه طي دوره

شهرداري قیامدشت
صورت ترازنامه

1400اسفند ماه 29در تاریخ 
ارقام به هزار ریال

1400/12/291399/12/30:بدهی و مازاد1400/12/291399/12/30:دارائی ها 
:بدهی هاي جاري:دارائی هاي جاري

00بدهي هاي كوتاه مدت پرداختني85,355,507,80013,131,239,787موجودي نقد و بانكها
51,373,945,53739,499,453,042اسناد هزينه ها ي پرداختني40,355,476,49830,078,556,547بانک سپرده

00اسناد پرداختني 00اسناد دريافتني
24,602,944,72311,358,514,071حساب هاي پرداختني 113,844,850,14081,915,184,929حسابهاي دريافتني
40,355,476,49830,078,556,547سپرده اشخاص215,680,145,26787,112,543,390چک هاي مدت دار

39,049,052,93640,208,506,593مكسورات قانوني760,000,0000پیش پرداختها و علي الحسابها
9,063,843,6921,215,288,540ساير حسابهاي پرداختني

164,445,263,386122,360,318,793جمع بدهی هاي جاري 455,995,979,705212,237,524,653جمع دارایی هاي جاري

:بدهی هاي بلند مدت
00وام پرداختني00سرمايه گذاري بلند مدت

00جمع بدهي هاي بلند مدت00جمع سرمايه گذاري

:دارائی ثابت
92,116,020,41883,336,700,418اموال ماشین آالت و تجهیزات

00ذخیره  مزاياي پايان خدمت1,205,179,030,0001,205,179,030,000امالك 
00(پس انداز كاركنان% 6)كاركنان23,100,600,00023,100,600,000مستغالت

00جمع مزاياي پايان خدمت1,320,395,650,4181,311,616,330,418جمع دارائی هاي ثابت

:مازاد:سایر دارائی ها
1,321,676,240,4551,312,671,234,418تخصیص يافتهساير دارائي هاي مشهود

و غیر مشهود
291,550,716,31989,877,205,860تخصیص نیافته1,280,590,0371,054,904,000

1,613,226,956,7741,402,548,440,278جمع مازاد1,280,590,0371,054,904,000جمع سایر دارائی ها

1,777,672,220,1601,524,908,759,071جمع بدهی و مازاد1,777,672,220,1601,524,908,759,071جمع دارایی ها
79,444,631,30156,430,590,405طرف حساب انتظامي79,444,631,30156,430,590,405حساب هاي انتظامي

1,857,116,851,4611,581,339,349,4761,857,116,851,4611,581,339,349,476جمع کل

شهرداري قیامدشت
صورت مقایسه درآمدها و هزینه هاي بودجه شده با درآمدها و       

(صورت تفریغ بودجه)هزینه هاي قطعی شده 
1400/12/29براي دوره مالی منتهی به 
کسري وصولیاضافه وصولیدرآمدهاي وصول شده درآمدهاي بودجه شده 

:درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار
491،460،000،000500،260،052،0308،800،052،0300درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي1100000درآمد
12،490،000،00013،176،029،120686،029،1200درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي شهرداري1200000درآمد
46،650،000،00047،156،893،006506،893،0060بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري1300000درآمد
2،200،000،0002،552،843،743352،843،7430درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداري1400000درآمد
3،000،000،0004،018،123،0001،018،123،0000كمكهاي اعطايي دولت و سازمانهاي دولتي1500000درآمد
82،900،000،00092،662،144،4029،762،144،4020اعانات ، كمک هاي اهدائي و دارائي ها1600000درآمد

638،700،000،000659،826،085،30121،126،085،3010اضافه اعتبار یا کرس اعتبارجمع درآمدها 
:  منابع حاصل از واگذاري دارايي سرمايه اي 

61،300،000،00061،235،240،000064،760،000منابع حاصل از واگذاري دارايي سرمايه اي2000000درآمد

:منابع حاصل از واگذاري دارايي مالي
0000منابع حاصل از واگذاري دارايي مالي

700،000،000،000721،061،325،30121،126،085،30164،760،000جمع کل منابع

کسري اعتباراضافه اعتبارهزینه هاي قطعی شدههزینه هاي بودجه شده
:  هزینه ها 

370،000،000،000353،993،012،04416،006،987،9560:هزینه هاي به تفکیک اقتصادي 
:هزینه تملک دارایی هاي سرمایه اي

58،600،000،00054،558،452،5414،041،547،4590كالبدي و شهرسازي 
118،150،000،000116،865،069،8251،284،930،1750محیط زيست و خدمات شهري

60،212،653-3،900،000،0003،960،212،653ايمني و مديريت بحران
63،200،000،00044،925،643،73018،274،356،2700حمل ونقل و ترافیک

17،050،000،00015،387،118،4961،662،881،5040خدمات مديريت
18،000،000،00016،201،572،0341،798،427،9660اجتماعي و فرهنگي

278،900،000،000251،898،069،27927،001،930،7210جمع هزینه تملک دارایی هاي سرمایه اي 
:  هزینه تملک دارایی هاي مالی

0000كالبدي و شهرسازي 
0000محیط زيست و خدمات شهري

0000ايمني و مديريت بحران
35،600،000،00035،219،427،849380،572،1510حمل ونقل و ترافیک

0000خدمات مديريت
0000اجتماعي و فرهنگي

35،600،000،00035،219،427،849380،572،1510جمع هزینه تملک دارایی هاي مالی 
684،500،000،000641،110،509،172جمع کل هزینه ها 

0
43،389،490،828

0
0
0 15،500،000،000تبصره پرداخت بدهی هاي قطعی شده سنواتی

700،000،000،00079،950،816،129مازاد درآمد بر هزینه  

پروژه احداث بوستان و کمربند سبز شرق قیامدشت لوار پروژه اجرای کفپوش طرفین بلوار آزادی حدفاصل ب
تا بلوار فرهنگ( ره)امام خمینی 

هر قیامدشتش( مونیتورینگ)پروژه احداث ساختمان پایش تصویری

پروژه احداث میدان شهرداری واقع در تقاطع بلوار آزادی وامدشتپروژه اجرای فونداسیون سالن ورزشی چند منظوره شهر قی
(ره)بلوار امام خمینی 

ضلع پروژه تسطیح و رگالژ وآماده سازی قسمتی از اراضی بوستان•

جنوب مصلی و شهرداری وکاشت نهال
پروژه خط کشی طولی و عرضی معابر سطح شهرپروژه تکمیل گنبد مصلی قیامدشت

پروژه احداث بوستان و کمربند سبز شرق قیامدشت

پروژه احداث میدان شهرداری واقع در تقاطع بلوار آزادی و
(ره)بلوار امام خمینی 

امدشتپروژه اجرای فونداسیون سالن ورزشی چند منظوره شهر قی



7 شنبه          7 آبان 1401
3 ربیع الثانی1444   29 اکتبر2022  شماره: 4039 گزارش

قانون شهرداریها71موضوع  ماده 1400/12/29بیالن فعالیت و عملکرد شهرداری قیامدشت برای دوره مالی منتهی به 
شهرداریهزینهودرآمدازجامعیصورتبعدماهپانزدهمتامنتهییکبارماهششهراستمکلفشهرداریچهار،وسیوسیصدویکهزارماهاردیبهشتیازدهممصوبهاشهرداریقانون71مادهاجرایدر

خیابانقبیلازشدهامانجعملیاتکلیهیکبارماهششهراستمکلفشهردارهمچنینونمایدارسال(استانداری)کشوروزارتبهراآنازنسخهیکومنتشرعموماطالعجهترسیدهشهرشورایتصویببهکهرا
وتشکیالتقانون71مادهاز10بنداستنادبهنیزونمودهمنتشرعموماطالعبرایراآنامثالو(اداریوشهریخدمات)بهداشتیواجتماعیامورسایرو(عمرانیهایپروژهوطرح)عمارات،ساختمانوسازی

برایآنانتشاروشودمیتهیهشهرداریتوسطیکبارماهششهرکهشهرداریهزینهودرآمدجامعصورتتائید0پنجوهفتادووسیصدهزاریکماهخردادیکممصوبکشور،اسالمیشورایانتخاباتووظایف
.استشهرشورایوظایفاز(استانداری)کشوروزارتبهآنازاینسخهوارسالعموماطالع

مام پروژه اجرای روشنایی  بلوار آزادی حدفاصل بلوار ا•
خمینی تا تقاطع بلوار فرهنگ

شهرداري قیامدشت
صورت درآمد و هزینه 

1400/12/29براي سال مالی منتهی به 
ارقام به ریال

1400:درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار 12 1399درصد درآمد ها29 12 درصد درآمدها30

%368,925,626,04768/37%501,360,052,03069/53درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي1100000درآمد
%19,341,977,3763/58%13,176,029,1201/83درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي شهرداري1200000درآمد
%14,910,528,3562/76%47,156,893,0066/54بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري1300000درآمد

%1,529,490,0030/28%2,552,843,7430/35درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداري1400000درآمد

%2,918,000,0000/54%2,918,123,0000/40كمكهاي اعطايي دولت و سازمانهاي دولتي1500000درآمد

%131,977,370,69024/46%92,662,144,40212/85اعانات، كمک هاي اهدايي و دارائي ها1600000درآمد

%539,602,992,472100/00%659,826,085,30191/51جمع درآمد

:  منابع حاصل از واگذاري دارايي سرمايه اي 
%00/00%61,235,240,0008/49منابع حاصل از واگذاري دارايي سرمايه اي2000000درآمد

:  منابع حاصل از واگذاري دارايي مالي
%00/00%00/00منابع حاصل از واگذاري دارايي مالي3000000درآمد

%539,602,992,472100%721,061,325,301100جمع کل منابع

:كسر مي شود
1399درصد هزينه ها1400/12/29:  هزینه ها  12 درصد هزینه ها30

%250,686,134,18547/47%353,993,012,04455/22:هزینه هاي به تفکیک اقتصادي 

:هزینه تملک دارایی هاي سرمایه اي
%33,576,056,5616/4%54,558,452,5418/51كالبدي و شهرسازي 

%89,582,063,31217/0%116,865,069,82518/23محیط زيست و خدمات شهري

%6,553,076,9471/2%3,960,212,6530/62ايمني و مديريت بحران

%83,603,558,27715/8%44,925,643,7307/01حمل ونقل و ترافیک

%24,623,594,0304/7%15,387,118,4962/40خدمات مديريت

%7,147,220,4731/4%16,201,572,0342/53اجتماعي و فرهنگي

%245,085,569,60046/4%251,898,069,27939/29جمع هزينه تملک دارايي هاي سرمايه اي 

:هزینه تملک دارایی هاي مالی
%00/0%00/00كالبدي و شهرسازي 

%3,996,642,4770/8%00/00محیط زيست و خدمات شهري

%00/0%00/00ايمني و مديريت بحران

%15,970,220,6653/0%35,219,427,8495/49حمل ونقل و ترافیک

%00/0%00/00خدمات مديريت

%12,391,520,8212/3%00/00اجتماعي و فرهنگي

%32,358,383,9636/1%35,219,427,8495/49جمع هزينه تملک دارايي هاي مالي 

%528,130,087,748100%641,110,509,172100جمع کل هزینه ها 

79,950,816,12911,472,904,724مازاد درآمد برهزينه طي دوره

شهرداري قیامدشت
صورت ترازنامه

1400اسفند ماه 29در تاریخ 
ارقام به هزار ریال

1400:دارائی ها  12 291399 12 1400:بدهی و مازاد30 12 291399 12 30
:بدهی هاي جاري:دارائی هاي جاري

00بدهي هاي كوتاه مدت پرداختني85,355,507,80013,131,239,787موجودي نقد و بانكها
51,373,945,53739,499,453,042اسناد هزينه ها ي پرداختني40,355,476,49830,078,556,547بانک سپرده

00اسناد پرداختني 00اسناد دريافتني
24,602,944,72311,358,514,071حساب هاي پرداختني 113,844,850,14081,915,184,929حسابهاي دريافتني
40,355,476,49830,078,556,547سپرده اشخاص215,680,145,26787,112,543,390چک هاي مدت دار

39,049,052,93640,208,506,593مكسورات قانوني760,000,0000پیش پرداختها و علي الحسابها
9,063,843,6921,215,288,540ساير حسابهاي پرداختني

164,445,263,386122,360,318,793جمع بدهی هاي جاري 455,995,979,705212,237,524,653جمع دارایی هاي جاري

:بدهی هاي بلند مدت
00وام پرداختني00سرمايه گذاري بلند مدت

00جمع بدهي هاي بلند مدت00جمع سرمايه گذاري

:دارائی ثابت
92,116,020,41883,336,700,418اموال ماشین آالت و تجهیزات

00ذخیره  مزاياي پايان خدمت1,205,179,030,0001,205,179,030,000امالك 
00(پس انداز كاركنان% 6)كاركنان23,100,600,00023,100,600,000مستغالت

00جمع مزاياي پايان خدمت1,320,395,650,4181,311,616,330,418جمع دارائی هاي ثابت

:مازاد:سایر دارائی ها
1,321,676,240,4551,312,671,234,418تخصیص يافتهساير دارائي هاي مشهود

و غیر مشهود
291,550,716,31989,877,205,860تخصیص نیافته1,280,590,0371,054,904,000

1,613,226,956,7741,402,548,440,278جمع مازاد1,280,590,0371,054,904,000جمع سایر دارائی ها

1,777,672,220,1601,524,908,759,071جمع بدهی و مازاد1,777,672,220,1601,524,908,759,071جمع دارایی ها
79,444,631,30156,430,590,405طرف حساب انتظامي79,444,631,30156,430,590,405حساب هاي انتظامي

1,857,116,851,4611,581,339,349,4761,857,116,851,4611,581,339,349,476جمع کل

شهرداري قیامدشت
صورت مقایسه درآمدها و هزینه هاي بودجه شده با درآمدها و       

(صورت تفریغ بودجه)هزینه هاي قطعی شده 
1400/12/29براي دوره مالی منتهی به 
کسري وصولیاضافه وصولیدرآمدهاي وصول شده درآمدهاي بودجه شده 

:درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار
491،460،000،000500،260،052،0308،800،052،0300درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي1100000درآمد
12،490،000،00013،176،029،120686،029،1200درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي شهرداري1200000درآمد
46،650،000،00047،156،893،006506،893،0060بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري1300000درآمد
2،200،000،0002،552،843،743352،843،7430درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداري1400000درآمد
3،000،000،0004،018،123،0001،018،123،0000كمكهاي اعطايي دولت و سازمانهاي دولتي1500000درآمد
82،900،000،00092،662،144،4029،762،144،4020اعانات ، كمک هاي اهدائي و دارائي ها1600000درآمد

638،700،000،000659،826،085،30121،126،085،3010(اضافه اعتبار یا کرس اعتبار)جمع درآمدها 
:  منابع حاصل از واگذاري دارايي سرمايه اي 

61،300،000،00061،235،240،000064،760،000منابع حاصل از واگذاري دارايي سرمايه اي2000000درآمد

:منابع حاصل از واگذاري دارايي مالي
0000منابع حاصل از واگذاري دارايي مالي

700،000،000،000721،061،325،30121،126،085،30164،760،000جمع کل منابع

کسري اعتباراضافه اعتبارهزینه هاي قطعی شدههزینه هاي بودجه شده
:  هزینه ها 

370،000،000،000353،993،012،04416،006،987،9560:هزینه هاي به تفکیک اقتصادي 
:هزینه تملک دارایی هاي سرمایه اي

58،600،000،00054،558،452،5414،041،547،4590كالبدي و شهرسازي 
118،150،000،000116،865،069،8251،284،930،1750محیط زيست و خدمات شهري

60،212،653-3،900،000،0003،960،212،653ايمني و مديريت بحران
63،200،000،00044،925،643،73018،274،356،2700حمل ونقل و ترافیک

17،050،000،00015،387،118،4961،662،881،5040خدمات مديريت
18،000،000،00016،201،572،0341،798،427،9660اجتماعي و فرهنگي

278،900،000،000251،898،069،27927،001،930،7210جمع هزینه تملک دارایی هاي سرمایه اي 
:  هزینه تملک دارایی هاي مالی

0000كالبدي و شهرسازي 
0000محیط زيست و خدمات شهري

0000ايمني و مديريت بحران
35،600،000،00035،219،427،849380،572،1510حمل ونقل و ترافیک

0000خدمات مديريت
0000اجتماعي و فرهنگي

35،600،000،00035،219،427،849380،572،1510جمع هزینه تملک دارایی هاي مالی 
684،500،000،000641،110،509،172جمع کل هزینه ها 

0
43،389،490،828

0
0
0 15،500،000،000تبصره پرداخت بدهی هاي قطعی شده سنواتی

700،000،000،00079،950،816،129مازاد درآمد بر هزینه  

پروژه احداث بوستان و کمربند سبز شرق قیامدشت لوار پروژه اجرای کفپوش طرفین بلوار آزادی حدفاصل ب
تا بلوار فرهنگ( ره)امام خمینی 

هر قیامدشتش( مونیتورینگ)پروژه احداث ساختمان پایش تصویری

پروژه احداث میدان شهرداری واقع در تقاطع بلوار آزادی وامدشتپروژه اجرای فونداسیون سالن ورزشی چند منظوره شهر قی
(ره)بلوار امام خمینی 

ضلع پروژه تسطیح و رگالژ وآماده سازی قسمتی از اراضی بوستان•

جنوب مصلی و شهرداری وکاشت نهال
پروژه خط کشی طولی و عرضی معابر سطح شهرپروژه تکمیل گنبد مصلی قیامدشت

پروژه احداث بوستان و کمربند سبز شرق قیامدشت

پروژه احداث میدان شهرداری واقع در تقاطع بلوار آزادی و
(ره)بلوار امام خمینی 

امدشتپروژه اجرای فونداسیون سالن ورزشی چند منظوره شهر قی
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آرمان امــروز- حمید رضــا خالدی: این 
روزها شاهد افزایش مصرف سیگار در میان 
اقشار جامعه هســتیم. گرچه افزایش قیمت 
ســیگار در تمام کشورهایی که سیستم های 
مالیاتی، شــفاف و دقیق دارنــد و منجر به 
کاهش مصرف در درازمدت می شود، ولی در 
ایران به دلیل ضعــف در این بخش، افزایش 
قیمت سیگار در یک ســال گذشته تأثیری 
بر میزان مصرف نداشــته است. ضمن آنکه 
برخی از کارشناسان معتقدند که سیگارهای 
ارزان قیمت سموم بیشتری دارند و افزایش 
تمایل مردم به مصرف این نوع ســیگارها به 
دلیل قیمت ماهیانه )به طور متوسط مصرف 
روزانه یک پاکت ســیگار( می تواند  سالمت 
بخش عظیمی از جامعه را به شــکلی جدی 
تحت تاثیر قرار دهد و آنها را در دراز مدت به 

بیماری های حاد ریوی مبتال سازد.
آیا واقعا سیگار نسبت به کشورهای دیگر 
ارزان است؟ وزیر بهداشت در این رابطه گفته 
اســت: »هفته پیش در نشســت منطقه ای 
ســازمان جهانی بهداشت شرکت داشتیم و 
همه کشورهای منطقه از لحاظ شاخص های 
بهداشتی مقایســه می شدند که کشور ایران 
در همه شــاخص ها برتر از سایر کشورهای 
منطقــه بود، اما در یک شــاخص مشــکل 
داشــتیم و آن وضعیت ســیگار و مالیات بر 
دخانیات بود؛ امــروزه ۱3 درصد مرگ ومیر 
کشور ما بر اثر مصرف ســیگار است. ارزانی 
سیگار در کشور هنر نیست!؛ در تمام کشورها 
مشخص شد که هرجا سیگار گران شده بود 
مصرف کاهــش یافته و عــوارض آن کمتر 
شده بود.«  اما اینها تنها آمار منتشر شده از 
سوی مقامات رسمی کشور نیستند. آخرین 
اظهــارات رئیــس مرکز تحقیقــات کنترل 
دخانیات دانشگاه عالم پزشکی شهید بهشتی 
حکایت از افزایش مصرف دخانیات در دوران 
شــیوع بیماری کرونــا دارد. دکتر غالمرضا 
حیدری در این زمینه گفته اســت: »قبل از 
بحران کرونا حدودا ۱۵ درصد افراد باالی ۱۵ 
سال جامعه مصرف دخانیات داشتند که این 
آمار در مردان حدود 2۵ و در زنان حدود ۵ 
درصد بود؛ البتــه این اعداد در مورد مصرف 
قلیان متفاوت اســت. در دوران قبل از کرونا 
حدود 2۰ درصد مردان و زنان مصرف قلیان 
داشتند که برخی از آنها سیگار را ترک کرده 
بودند، اما بعد از کرونا به واسطه شرایطی که 
حکمفرما شــد، بسیاری از مصرف کنندگان 
ترک کرده نیز مجدد سیگار را شروع کردند.« 

 کاهش سن سیگاری شدن 
به 12 سال 

شیوع عالقمندی به مصرف سیگار در سالهای 
اخیر به شــکلی شــدت پیدا کرده که این روزها، 
دیدن ســیگار در الی انگشــتان یا گوشــه لب 
دختران و پسران ۱2-۱3 ساله نیز کامال طبیعی 
شــده اســت!  عضو هیات مدیره جمعیت مبارزه 
با دخانیات کشــور گفت: مصرف سیگار در میان 
بانوان نگران کنند اســت و در مدت ۵ ســال از 
۱3۹۵ تــا ۱۴۰۰ از حدود ۱.۵ درصد کل جامعه 
زنان به ۴.۴۴ درصد افزایش یافته است که نسبت 
رشد آن در حدود چهار برابر است. این نسبت در 
میــان مردان دوبرابر شــده و از حدود ۱7 درصد 
به 2۵.۸۸ درصد رســیده اســت. هــم اکنون بر 
اساس واحد تحقیقات جمعیت مبارزه با دخانیات 
افزون بر ۵۰ میلیارد نخ ســیگار در کشور ساالنه 
مصرف می شــود که از این تعداد ۱۱ میلیارد نخ 

تولید داخل و ۴۰ میلیارد نخ واردات است که 3۰ 
میلیارد آن قاچاق بوده است.

 دالیل گرایش به سیگار
اما چرا ایرانیان نه تنها روز به روز بیشــتر 
به مصرف ســیگار راغب تر می شوند و حتی 

اقشــار کارگری و کم بضاعــت جامعه نیز با 
وجود افزایش قیمت این ماده، حاضر به ترک 
آن و یا کاهش مصرف آن نیســتند؟ سوالی 
که محســن یحیی زاده ، روانشناس در مورد 
آن به »آرمــان امروز« با ذکر اینکه ریشــه 
مصرف سیگار در بســیاری از شهروندان را 
باید در دوران کودکی آنها جســت وجو کرد، 
می گویــد: »فضای آشــفته، نزاع های مداوم 
والدین، وجود شــکاف نســلی و نبود درک 
مشــترک یکی از عوامل مهم گرایش و پناه 
بردن اعضــای خانواده بخصوص نوجوانان به 
ســمت الکل، مواد مخدر، دخانیات و قلیان 
اســت. یادگیری از ســنین کودکی مبتنی 
اســت بر الگوی مشــاهده ای یعنی فرزند با 
نگاه و مشــاهده رفتارها را کســب می کند 
پس مصرف ســیگار و قلیان در خانواده مهر 
تاییدی برای فرزندان است. سیگار کشیدن 
والدین یــا فامیل های اطــراف در کنار ژن 
عالقمندی به مصرف سیگار، اثری ماندگار در 
طول زندگی فرد برجا خواهد گذاشت. سیگار 
کشیدن فرزندان در خانواده هایی که سطح 
فرهنگی و اجتماعی پایینی دارند بیشتر دیده 
می شود چرا که تصور والدین مبنی بر اینکه 
در دسترس بودن سیگار از کنجکاوی او می 
کاهد، معضلی برای کشش فرزندان به سیگار 

می شود.«
این روانشــناس بالینی، در پاســخ به این 
پرســش که به طور کلی چرا افراد به مصرف 
دخانیــات و قلیان گرایش پیــدا می کنند، 
توضیــح داد: »پــس از فضای نــاآرام خانه، 
نخســتین دلیل افراد به خصوص زنان برای 
مصرف ســیگار، ژســت اســت؛ یک رفتار 
نمایشــگری که به دلیــل محدودیت های 
موجود در فضای خانه و شــرایط ایجاد شده 
شــکل می گیرد. دومین عامــل، پناه بردن 
به عامل بیرونی اســت به ایــن معنا که فرد 
برای فرار از آالم و ســختی ها می خواهد به 
عامــل بیرونی پناه ببــرد در حالی که منبع 
کنترل افراد درونی باید باشــد. در حقیقت 
منبع کنترل درونی یعنی داشــتن وجدان و 
اخالق بازدارنده و عاقالنه تصمیم گیرنده که 
در صورت پرورش آن، فرد هرگز به ســمت 
عوامل بیرونی برای رســیدن به آرامش نمی 
رود.« تــا آنجا که در روانشناســی اجتماعی 

نقش همساالن به مراتب مهمتر و اثرگذارتر 
از نقش والدین محســوب می شــود که به 
طــور معمول افرادی کــه در داخل خانواده 
مشــکل دارند یا به دنبال منبع بیرونی می 
گردند این ناراحتی را با همســاالن تقسیم و 
با کپی برداری از رفتار آنان، خود را ذوب در 
گروه می کنند یحیی زاده همچنین در پاسخ 
به این ســوال که جایگزین هایی می تواند به 
مصرف کنندگان ارایه شــود تا آمار سیگاری 
ها کاهش پیدا کند نیز گفت: »همانطور که 
گفته شد، بخش اعظمی از تمایل به مصرف 
سیگار، نداشتن ســرگرمی و از آن مهمتر ، 
فشــارهای عصبی اســت. در همین راستا و 
براساس راهکارهای روانشناسی ، راهکارهای 
مشخصی برای این موضوع ارایه شده است. 
راهکارهایی برای ایجاد سرگرمی های ارزان 
توســط دولت و یا تالش خود شخص برای 
آنکه با استفاده از تکنیک هایی از عصبانیت و 
خشم خود کم کند و یا دولت که باید تالش 
کنــد تا جامعه ای آرام و بــه دور از تنش را 
برای مردم کشــورش مهیا کند.«    با تمام 
این تفاصیل به نظر می رســد احتمال اینکه 
در آینده ای نه چندان دور انتشار اخباری در 
مــورد افزایش آمار مبتالیان به بیماری های 
مختلفی که از مصرف سیگارهای ارزان ناشی 
می شــود ،  دور از ذهن نباشد. هشداری که 
اگر جدی گرفته نشــود و یا حداقل تالشی 
برای ارایه جایگزینی برای آنها نشود، ممکن 
اســت ســالمت عمومی جامعه را به شکلی 

جدی به خطر اندازد.   

سیگارارزان، کیفیت کم!
اما از ســویی برخی از کارشناســان نیز 
معتقدند که ســوق پیدا کردن سیگاری ها 
به ســمت مصرف ســیگارهای ارزان قیمت 
تر، خودش می تواند ســالمت شهروندان را 
با شدت بیشــتری تهدید کند. با این وجود 
مصطفــی قانعی، متخصص ریــه در گفت و 
گــو با »آرمان امروز« این مســاله را چندان 
علمی نمی داند و می گوید: »ســیگار در هر 
شــکل و برندی برای بدن خطرناک اســت. 
در حال حاضر درصد باالیی از ســیگارهای 
کشــور از طریق قاچاق وارد کشور می شوند 
که معلوم نیســت چه کیفیتی دارند. ضمن 
اینکــه ســیگارهای داخلــی نیــز کیفیت 
مشــخصی ندارند. ضمن اینکه حتی اگر این 
سیگارها مطابق همان چیزی که اعالم شده 
هم زیان داشــته باشند، طبیعتا باز هم برای 
بدن به شدت زیان بار است. از سویی قیمت 
پایین برخــی از برندها دلیلی بر بی کیفیت 
تر بودن ســیگارها نیســت بلکه اصوال این 
نتیجه تبلیغات رسانه ای شرکت های بزرگ 
دخانیات جهان اســت کــه تالش می کنند 
برندهای خود را بــا کیفیت و مرغوب جلوه 
دهند درحالیکه واقعا اینچنین نیست و چه 
بســا این سیگارها از سیگارهای به قول شما 
بی کیفیت ارزان قیمت هم مضرتر باشند. این 
متخصص ریه با ذکر اینکه افزایش مالیات و 
قیمت، دو راهکارجهانی برای کاهش مصرف 
سیگار اســت، می گوید: هیچ مطالعه رسمی 
نشــان نداده که ســیگارهای ارزان قیمت ، 
ســمی تر هســتند، چون ذات سیگار سمی 
اســت. یعنی داخل سیگار ماده ای قرار دارد 
که وقتی به دمای اشــتعال برســد ۶۰ ماده 
ســمی تولید می کند. این هم ربطی به نوع 

تنباکوی مصرف شده و قیمت سیگار ندارد!

یادداشت

ســاالنه بالغ بر سه میلیارد پاکت سیگار 
بــا قیمت )۶ تا 2۰۰ هــزار تومان( به طور 
میانگین پاکتی 2۰ هــزار تومان مصرف و 
حدود ۶۰هزار میلیارد تومان در اثر استعمال 
سیگار دود می شــود که البته هزینه های 
قلیــان به تبع به آن اضافه می شــود و در 
مقابل بر اســاس محاسبات بانک جهانی و 
سازمان بهداشــت جهانی، دولت ها 2 تا 3 
برابر این مقدار )بیش از ۱2۰ هزار میلیارد 
تومان( بــرای درمان بیماریهای ناشــی از 
دخانیات هزینه می کنند! تمام این آمار اما 
موید یک حقیقت انکار ناپذیر است. اینکه 
با وجود افزایش 2۰۰ تا ۴۰۰ برابری سیگار 
در ایران همچنان شاهد افزایش آمار مصرف 
کنندگان این ماده افسونگر هستیم. به اعتقاد 
کارشناســان دلیل این امر را باید در تغییر 
سبک زندگی و مصرف سیگاری ها جستجو 
کرد. به بیانی در این شیوه سیگاری ها، برند 
سیگار خود را تغییر داده اند و از سبد خانوار 
برای خود سهم بیشتری را اختصاص داده اند. 
همانطور که مسئوالن نیز اعالم کرده اند که 
بــا وجود افزایش قیمت تصاعدی ســیگار 
درایران ، مصرف ســیگار نــه تنها کاهش 
نداشــته که افزایش نیز داشته است و هم 
اینک عامل فوت ۱3 درصد از مرگ و میرها 
در ایران است. از سوی دیگر، نظام سالمت 
با هزینه های سرسام آور کسانی که سال ها 
دخانیات مصرف کرده اند، روبه رو ســت. بار 
مالی آنها در نظام ســالمت حدود 3۰هزار 

میلیارد تومان است. 

روش راستی آزمایی اعتراضات 
در تحوالت اخیر ایران 
همه طــرف ها مدعی 
انــد که »مــردم می 
خواهنــد... « دولت و 
صدا و سیما مدعی اند 
که مــردم می خواهند 
التهابــات پایان یابد و 
اعتصاب  اعتراضــات، 
 و ....به کلی محو شــود و این را »اعتشــاش« 

می نامند. 
طیف های متکثر مخالفــان و معترضان هم از 
زبان مردم می گویند که اصالحات اساسی الزم 
است و حکومت نمی تواند بدون تامین نظر و نیاز 
مردم شیوه حکمرانی یک سویه را در پیش گیرد 
و تنها بر منویات سیاسی خود پافشاری کند. به 
راستی کدام گروه از موافقان و مخالفان دولت 
بیان و زبان واقعی مردم را نمایندگی می کنند؟ 
پاســخ به این سوال بسیار ساده است و نیاز به 
سواد آکادمیک و پژوهش علمی پیچیده ندارد. 
هر فرد ایرانی در هر سطحی از دانش و تجربه 
می تواند تشخیص دهد که سخن کدام طرف 
انعکاس افکار عمومی شهروندان ایرانی است. هر 
یک از دو گروه - موافقان و مخالفان – چنان چه 
برای سنجش و تعیین وزن و وضعیت مدعیات 
خود پیشنهاد انجام مجموعه ای از نظرسنجی 
ها را بدهند در ادعای خود صادق اســت و آن 
دیگری حتما و الجرم نمی تواند در نظر و عمل 
مدعی انعکاس خواســت مردم باشد. آنچه از 
صدا و ســیما و تریبون های رســمی به گوش 
می رســد، دعوت به نظرسنجی های عمومی و 
 علمی برای تشخیص خواست ملی شهروندان 

نیست.
 چندان که در هیچ یک از امور راهبردی تا کنون 
نظر سنجی مورد وثوق مردم و کارشناسان اهل 
فن صورت نگرفته اســت. نه در قبال سیاست 
های منطقه ای پرهزینه و نــه امروز در قبال 
مسئله پر چالش حجاب که طی چهار دهه به 
واسطه آن هزینه های مادی و غیر مادی هنگفت 
به کشور تحمیل شده است. نگارنده براین باور 
اســت که هر گروهی که مــردم رآ به داوری 
در اختالف فی مابیــن فرا می خواند و در طرح 
خواسته های خود از نظر سنجی عمومی سخن 
می گوید، منطقا نمی توان در صحت و صداقت 

دعاوی آن تردیدی روا داشت و بر عکس!
اغلب مسائل مبتالبه ما ایرانیان به همین سادگی 
قابل راستی آزمایی است و ناگفته نماند که در 
برخی کشورهای توســعه یافته در طول سال 
نظرســنجی های ملی مکرر انجام می گیرد تا 
مبنایی برای سنجش اعتبار طرح ها و سیاست 
هایی باشــد که به زندگی شهروندان و مصالح 
عمومی مربوط می شود. یک سیاست درست 
و حکمرانی خوب آن اســت که در چارچوب 
آن مسائل و تعارضات کالن در محافل علمی 
و در پی آن در پارلمان و نیز در تعامالت دولت 
و احزاب مخالــف و جامعه مدنی حل و فصل 
شود. خیابان محل مناسبی برای طرح مطالبات 
شهروندان نیست مگر زمانی که نهادهای فوق 
الذکر کارکرد ها و فلســفه وجودی خود را از 

دست داده باشند.
 در شــرایط امروز جامعه ما این نظام و دولت 
مستقر است که باید پیش قدم شده و کارکرد 
احزاب و نهادهای مدنی را به رسمیت بشناسد 
و از داعیه هدایت جامعه و ســیادت نسل های 
نوخاسته دست کشد و دولت بر مبنای الزامات 
حقوقی و جایگاه اجتماعی خود شانی بیشتر از 
کارگزاری و پیگیری منویات شــهروندان برای 
خود قائل نباشد در غیر این صورت خود ِ نهاد 
حکومت مانع و رادع اصلی توســعه و گردش 
منطقی امور خواهد شــد.  اغلب نظریه علمی 
قدرت و بروکراســی و توسعه ملی در راستای 
تعدیل تصدی دولت ابداع شــده اند زیرا به طور 
تاریخی اثبات شده است که قدرت - همچون 
ثروت - میل به تزاید و انباشت حداکثری دارد 
که نهایتا به تضعیف جامعه و ناکارآمدی خود ِ 
دولت منجر می شود، این پدیده گرانیگاه چالش 

های عدیده جامعه امروز ایران است.
 استادیار بازنشسته 
جامعه شناسی

66905271الو آرمان

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 

ساعت تماس: 9 تا 14 
 

توئیتر

»آرمان امروز« در گفت وگو با کارشناسان بررسی کرد   

هزینه پنهان سالمت با افزایش قیمت دخانیات
مصطفی قانعی، متخصص ریه: سیگار ارزان و گران مضر است 

یک روانشناس:  افزایش 200 درصد مصرف سیگار در نوجوانان، به افزایش استرس ارتباط دارد 

علی ملک پور

خبر

ساعت کار متفاوت ادارات دولتی
ســاعت کار بیشــتر ادارات دولتــی 7:3۰ 
شــروع می شــود اما مشــخص نیســت 
احــوال  ثبــت  ادارات  کار  چــرا ســاعت 
از ســاعت ۸ صبــح    و شــرکت پســت 

است. 
به عنوان نمونه و همان طوری که در تصویر 
مشــاهده می کنید، ســاعت 7:۵۵ بکشنبه 
مورخه یکم آبان از مقابل ثبت احوال شرق 
تهران واقع در بزرگراه شهید محالتی، بلوار 
نبرد جنوبی، بهســتان یکم شــرقی، جنب 
کالنتری ۱32 نبــرد گرفتــه ام. مراجعــه 

کنندگان پشت درهای بسته هستند. 
آیا این دو مراکز جزو ادارات دولتی نیستند؟ 
برخی ها به دلیل این که ســاعت کار ادارات 
از 7:3۰  شروع می شــود، از راه های دور و 
نزدیــک مراجعه می کننــد و موجب اتالف 

وقتشان می شود.
 ع. فرقانی

 قدردانی از کارکنان متعهد 

فروشگاه اتکا شهدای انقالب
اینجانب از مشــتریان دائمی فروشگاه اتکا 
شــهدای انقالب خیابان پیــروزی، خیابان 

شهید اسپندی هستم. 
می خواهــم از طریق روزنامــه خوبتان از 
برخــورد خوب و مشــتری مــداری آقای 
وحید عیســی پور مدیریــت گرامی غرفه 
 قصابی و بقیــه همکاران ایشــان قدردانی 

کنم.
حسین صناعتی - تهران

 چرا آرمان امروز  

در دسترس نیست؟
چرا روزنامه آرمان امروز، برخی روزها برای 
دکه خیابان پیروزی، ابتدای خیابان شکوفه 
توزیع نشد؟ لطفا مشــکل توزیع روزنامه را 

رفع کنید.
رامتین عرب یارمحمدی - تهران

جمعیت هالل احمر 
رئیــس جمعیــت هالل احمــر گفــت: 
آنتی بیوتیــک  تنــی   ۴۹ محمولــه 
وارد کشــور  امشــب )جمعه(   کودکان 

می شود. 
در پی کمبــود انــواع آنتی بیوتیک  در 
داروخانه هــای کشــور، جمعیت هالل 
احمر بعد از هماهنگی با ســازمان غذا و 
دارو، اقدام به واردات آنتی بیوتیک کرده 

است.

محمد احسان خرامید
با توجه به جدول میزان دسترسی ها در 
اپ های مختلف مشخص میشود، مشکل 
گوگل پلی دسترســی و استاندارد اپ ها 
نیست، مشــکل اصلی بر ســر رقابت و 
اول،هجمه های  اســت.   انحصار شکنی 
فنی و القای نمی توانند، بعد شــبهه در 

اعتبار و پرده های بعدی …
سناریو نخ نما در مقابل استقبال امیدوار 

کننده کاربران

دیجیاتو
بــر اســاس »شــاخص میلیاردرهــای 
بلومبرگ«، مــارک زاکربرگ در ۱3 ماه 
اخیر بیشــتر از »۱۰۰ میلیارد دالر« از 
ثروتش را از دست داده: از ۱۴2 میلیارد 
دالر در ســپتامبر 2۰2۱ به 3۸ میلیارد 
دالر. فقط دیروز پس از انتشــار گزارش 
مالی سه ماهه Meta، ثروت زاکربرگ 

۱۱ میلیارد دالر کاهش یافت.

شبکه راوی 
ســازمان بهداشــت جهانــی: اگر مردم 
شروع به ورزش نکنند، جهان با معضلی 
بزرگ روبرو می شود. به گزارش سازمان 
بهداشــت جهانی، اگر تعداد افرادی که 
ورزش می کننــد افزایش پیــدا نکند، تا 
سال 2۰3۰ جهان با معضل بزرگی روبرو 

خواهد شد.

 ایمنی مدارس 

در ساختمان های مسکونی
معاون حفاظت و پیشگیری از حریق سازمان 
آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهر تهران از 
تبدیل ساختمان های مســکونی به مدارس 
و مراکز آموزشــی ابراز نگرانــی کرد. کامران 
عبدولی اظهارکرد: سازمان آتش نشانی تهران 
از چندین ســال قبل بررسی وضعیت ایمنی 
اماکن موجود در شــهر تهران را آغاز کرد که 
مدارس نیز از جمله این اماکن بود و به مرور 
زمان و به صورت جدی از سال ۹7 بازدید از 
مدارس در دستورکار سازمان آتش نشانی قرار 
گرفت و بازدیدهای الزم را به صورت میدانی 
انجــام دادیم. وی در باره چرایی عدم ورود به 
موضوع ایمنی مدارس غیر انتفاعی و خطرات 
بهره برداری از برخی ساختمان های مسکونی 
به عنوان مــدارس خصوصی اظهار کرد: این 
برنامه و مدارسی که بازدید از آن ها در اولویت 
بود از سوی اداره کل آموزش و پرورش شهر 
تهران و سازمان نوســازی مدارس سیاست 
گذاری شده و ما تفکیکی قائل نشدیم که به ما 
مدارس دولتی یا غیرانتفاعی را معرفی کنند. 

 خبر اتمام ذخیره 

آب تهران چقدر صحت دارد؟
شــرکت آب و فاضــالب اســتان تهــران با 
صدور اطالعیــه ای، خبر »اتمــام ذخایر آبی 
تهــران طــی ۱۰۰ روز آینده« کــه به تعدد 
 در فضــای مجازی منتشــر شــده را تکذیب 
کرد.  در اطالعیه شرکت آب و فاضالب استان 
تهران آمده است: “متاســفانه برخی رسانه ها 
با بی مالحظگی و بی دقتــی، این مطلب را که 
مجری یکی از برنامه های تلویزیونی به زبان آورد 
به مدیرعامل آبفای استان تهران نسبت داده اند و 
این در حالی است که در هیچ بخشی از سخنان 
آقای محمدرضا بختیاری چنین موضوعی مطرح 
نشده است که برای راستی آزمایی این مطلب 
می توان به فیلم برنامه تلویزیونی تهران 2۰ به 
تاریخ 3۰ مهرماه ۱۴۰۱ مراجعه کرد.  شرکت 
آب و فاضالب استان تهران با به کارگیری تمامی 
توان فنی و مهندسی خود به صورت شبانه روزی 
و اتخاذ برنامه ریزی ها و تدوین سناریوهای الزم 
این اطمینان را به شــهروندان تهرانی می دهد 
که با همکاری مشــترکان از این شرایط نیز به 

سالمت گذر خواهد کرد.

 افت ۲۰ درصدی 

نسخه نویسی الکترونیک 
معاون بیمه و خدمات ســالمت سازمان بیمه 
ســالمت با اشــاره به برداشــته شدن سقف 
نسخه نویسی کاغذی به دنبال اختالالت اینترنت 
در حدود یک ماه گذشته، گفت: در یک ماه اخیر 
به دلیل شرایط خاص کشور و مشکالت کندی 
اینترنت، افت حدود 2۰ درصدی در تعداد نسخ 
الکترونیک به وجود آمده اســت اما خدمات ما 
همچنان به شــکل توام کاغذی و الکترونیک، 
تداوم دارد. مهدی رضایی افزود: درحال حاضر 
وضعیت نسبتا مناسبی داریم و قانون همچنان 
در حال اجرا است و میانگین ۹۸ درصد نسخی 
که برای ما ارسال می شود به شکل الکترونیک 
اســت؛ البته در یک ماه اخیر به دلیل شرایط 
خاص کشــور و مشکالت کندی اینترنت، افت 
2۰ درصدی در تعداد نسخ الکترونیک به وجود 
آمده اســت اما خدمات ما همچنان به شــکل 
توام کاغذی و الکترونیک، تداوم دارد. بر اساس 
دستورالعملی  بهداشــت  وزارت  پیش بینی ها 
نوشته است که هرگاه زیرساخت ها یا شبکه های 

ارتباطی مختل شود.

مدارس این استان 
تا یکشنبه تعطیل شد

 فرمانــداری شهرســتان ویــژه زابل در 
مــدارس منطقه  تعطیلی  از  اطالعیه ای 
سیســتان به دلیل شــیوع آنفوالنزا در 
روزهای شــنبه و یکشــنبه هفته آینده 

خبرداد. 
تمامی مدارس تحصیلی شهرســتانهای 
زابل، زهک، هیرمنــد، نیروز و هامون به 
دلیل شیوع بیماری آنفلوانزا در روزهای 

شنبه و یکشنبه غیرحضوری اعالم  شد. 
این اطالعیــه می افزاید: پیرو تصمیمات 
تمامــی فرمانــداران حوزه سیســتان و 
بر اســاس نظریه دانشــگاه علوم پزشکی 
زابل شــیوه آموزش دانش آموزان تمامی 
مقاطع تحصیلی در 2 شیفت صبح و عصر 
روزهای شــنبه و یکشنبه هفتم و هشتم 
آبانماه به صورت غیر حضوری و در بستر 

برنامه شاد برگزار خواهد  شد. 
در بخش پایانی این اطالعیه آمده است: 
ادامه روند آموزشــی متعاقبــا از طریق 

رسانه ها اعالم خواهد.

 تازه ترین آمار شهدای 

مدافع سالمت 
مدیرکل منابع انســانی وزارت بهداشــت، 
تازه ترین آمار جانباختگان مدافع ســالمت 
کشــور را کــه در طول شــیوع کرونا جان 
خود را از دست دادند، اعالم کرد. سیف اهلل 
مــرادی، مدیــرکل منابع انســانی وزارت 
بهداشت در این نشست اظهار کرد: اقدامات 
الزم بر اساس آیین نامه و دستورالعمل های 
مربوطه نسبت به بررسی پرونده های واصله 
بــه دبیرخانه کمیته ملــی تعیین مصادیق 
شــهید خدمت انجام شده اســت و از تعداد 
۴7۸ مــورد پرونده واصلــه، تاکنون 27۴ 
پرونده به عنوان شــهدای خدمت )شهدای 
مدافع ســالمت( توســط کمیته ملی تأیید 

شده است. 
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نقل قول

این آمار در شرایطی بیان می شود که ما در 
کشــور قانونی به نام »قانون هوای پاک« داریم. 
قانونی که وضعیت شــهرها و آماری که وزارت 
بهداشــت ارائه داده است، نشان می دهد که از 
ضمانت اجرایی برخوردار نیست و در این میان، 
جان مردم در میان دود و ذرات معلق بی ارزش 
اســت. قانون هوای پاک طی ســال ۱3۹۶ به 
تایید مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان 
رسید و قرار شــد که مرهمی باشد بر کیفیت 
هوای شــهرهای مختلف کشور اما حاال پس از 
گذشت چند ســال از تصویب این قانون هوای 
شهرهای مختلف کشور به شدت آلوده است و 

حتی مشاهده می شود که دستگاه های مختلف 
وظایف قانونی خــود را در جهت اجرای قانون 
هوای پاک نادیــده گرفته اند و به تعبیر معاون 
محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط 
زیســت اراده ای برای رفــع آلودگی هوا وجود 
ندارد. قانون هوای پاک بر اساس 3۴ ماده خود 
دستگاه های مختلف اجرایی در کشور از جمله 
وزارت کشــور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی 
انتظامی، شــهرداری، صدا و سیما و.. را مکلف 
کرده است که هر یک به  تناسب وظایف خود، 

اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشــور 
اجرایی کنند اما پس از گذشــت ســه سال از 
ابالغ این قانون، بســیاری از دستگاه ها نه تنها 
اقدامی برای رفع آلودگی هوا انجام نداده اند بلکه 
قدم هایی علیه قانون هوای پاک برداشته اند. بر 
اساس گزارش دیوان محاسبات تنها حدود ۱۰ 
درصد از احکام قانون هوای پاک در کشور اجرا 
می شود و براســاس این گزارش گزارش دیوان 
محاسبات کشور نشان می دهد که از بین 22۰ 
حکم قانونی تنها 2۰ مورد به صورت کامل انجام 
شده اند، ۱۴۰ حکم ناقص انجام یافته، ۶۰ حکم 

نیز فاقد عملکرد بوده اند. 

واردات ۵۰ تن دارو 
برای تنظیم بازار دارویی

  وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی از واردات 
۵۰ تن دارو از جمله انواع 
بــرای  آنتی بیوتیک هــا 

تنظیم بازار دارویی کشور خبر داد. 
بهــرام عین اللهی گفت: با توجه به کمبود 
شــماری از داروهــا کــه در جریان موج 
آنفلوآنزا ایجاد شــده و نیز با توجه به عدم 
تولید کافی دارو در داخل، واردات ۵۰ تن 
دارو از جمله آنتی بیوتیک ها پیگیری شد و 

تا پنجم آبان   این داروها وارد کشور شد. 
وی بــا بیان این که تمایلی به واردات دارو 
نداریــم، تصریح کرد: با ایــن حال وقتی  
شــرکت های تولیدکننــده داخلی به هر 
دلیل به میزان مورد نیاز تولید نمی کنند، 
برای جلوگیری از لطمه به مردم ناچار به 

واردات هستیم.

 جزئیات برگزاری 

آزمون سراسری 14۰۲
سازمان سنجش  رئیس   
آموزش کشور از برگزاری 
نوبت اول کنکور سراسری 
براســاس مصوبه شورای 
عالی فرهنگی در اواخر دی ماه خبر داد و 
گفت: آزمون سراسری دی ماه فقط برای 
دروس تخصصی برگزار می شود. عبدالرسول 
پورعباس عنوان کرد: براساس مصوبه ای که 
تا به امروز به ســازمان ســنجش آموزش 
کشور ابالغ شــده، کنکور سراسری سال 
۱۴۰2 بــر مبنای مصوبه شــورای عالی 
انقالب فرهنگی باید برگزار شــود. ضوابط 
برگزاری آزمون در شــورای ســنجش و 
پذیرش دانشــجو با محوریت مصوبه شورا 
ضمن تلفیق با قانون قبلی مجلس مشخص 
خواهد شــد، کنکور ۱۴۰2 با ۶۰ درصد 
تأثیر قطعی آزمون سراسری و ۴۰ درصد 
تأثیر ســوابق تحصیلی در دو نوبت برگزار 

می شود.

صبح هشــتم مهر سال گذشته جسد مرد جوانی 
در نزدیکــی خانه شــان در تهران پیدا شــد. او با 
ضربات چاقو به قتل رسیده  بود و با حضور قاضی 
محمدتقی شــعبانی، بازپرس جنایی و کارآگاهان 
آگاهی در محل حادثه معلوم شد که مقتول مردی 
افغان اســت که رپر و خواننده بوده و در مجالس 
عروسی و مهمانی ها برنامه اجرا می کرد. ماموران در 
جریان تحقیقات به همسر وی و مردی جوان که 
از اقوامشــان بود، مشکوک شدند. بررسی ها نشان 
می داد که مرد جوان در شــبی که خواننده افغان 
کشته شده بود، مهمان خانه آنها بوده است. همسر 
مقتول و مهمان آشــنا بازداشت شدند اما مدعی 
بودند که بی گناه هستند. از سوی دیگر پدر مقتول 
به دادســرای جنایی تهران رفت و از عروسشان به 
اتهام قتل پسرش شــکایت کرد. وی گفت: چند 
سال قبل پسرم همراه همسرش و 3 فرزندش برای 
کار به ایران آمدند و در تهران ساکن شدند. مدتی 

بعد او با همسرش اختالف پیدا کرد، چون احتمال 
می داد که همســرش به او خیانت کرده اســت و 
احتمال می دهم که همسرش با همدستی آن مرد 
آشــنا، پسرم را به قتل رسانده اند. زن جوان و مرد 
آشنا منکر جنایت بودند و این درحالی بود که هر 
روز شواهد و مدارکی علیه آنها به دست می آمد. تا 
اینکه چند روز قبل زن جوان در بازداشــتگاه اداره 
آگاهی تهران برای یکی از زندانی ها تعریف کرد که 
شوهرش را با همدستی مردی آشنا به قتل رسانده 
است. وقتی این زندانی ماجرا را برای پلیس تعریف 
کرد، شکی باقی نماند که همسر مقتول و مرد آشنا 
عامالن این جنایت هستند. در این شرایط هر دو 
متهم به دادسرا منتقل شــدند و بازپرس جنایی 
تهران پس از اخذ آخریــن دفاع از این زن و مرد، 
با نوشتن 3۰دلیل قضایی، برای متهمان به اتهام 
مشارکت در قتل قرار جلب به دادرسی صادر کرد. 
۴دلیل اصلی و مهم این اســت کــه زن جوان در 

بازداشتگاه اسرار قتل را نزد یک زندانی دیگر فاش 
کرده است. دومین دلیل این است که شب حادثه 
زن جوان از پسرش خواسته تا به همراه خواهرانش 
از خانه بیرون بروند. پســر ایــن زن در تحقیقات 
عنوان کرده که وقتی برگشتند مادرشان را در حال 
شستن لکه های خونی که روی فرش بوده دیده اند. 
آثار خونی کــه پس از انجــام آزمایش دی ان ای 
مشخص شــد متعلق به مقتول بوده است. نکته 
بعدی این بوده که زن جوان چند روز قبل از قتل به 
شوهرش گفته که به زودی او را از زندگی اش بیرون 
می کند و بارها تأثیر یــک داروی خواب آور را در 
اینترنت جست و جو کرده است. همان دارویی که 
در بدن مقتول وجود داشت، این یعنی زن جوان از 
قبل دارو را تهیه کرده تا همسرش را با آن بیهوش 
کند و بعد با همدســتی مرد آشنا نقشه جنایت را 
اجــرا کنند. به این ترتیب به زودی هر دو متهم به 

اتهام قتل در دادگاه کیفری محاکمه خواهند شد.

فرود اضطراری هواپیمای 
دبی به علت بیهوشی خلبان 

مدیــرکل فــرودگاه های اســتان فارس 
ماجرای فرود اضطــراری هواپیمای دبی 
به علت بیهوشــی خلبان را تشریح کرد. 
غالمرضا کریم  آقایی مدیرکل فرودگاه های 
استان فارس اظهار داشت: ساعت ۶ صبح 
روز پنجشــنبه پنجم آبان ماه یک فروند 
هواپیمای مسافربری شرکت فالی دبی از 
مبداء تاشــکند به دبی در فرودگاه شیراز 
فرود اضطراری داشت. این هواپیما که پرواز 
فالی دبی، بویینگ 737 سری ۸۰۰ بود با 
اعالم اضطراری به دلیل بیهوشی خلبان اول 
در این فرودگاه به زمین نشست. مدیرکل 
فرودگاه های استان فارس با بیان اینکه پس 
از آمدن خلبان دیگر از دبی به شیراز، این 
هواپیما ساعت ۱۶ پس از جایگزین کردن 
کروی پرواز توســط شــرکت فالی دبی 

فرودگاه شیراز را ترک و پرواز کرد.

 خرید نوزاد در البرز 

فروش در تهران
۴ زن و مرد که با تشکیل یک باند نوزادان 
را از خانواده های فقیر خریده و در تهران با 
مبالغ باالیی می فروختند از سوی پلیس البرز 
دستگیر شدند. سردار عباسعلی محمدیان 
فرمانده انتظامی البرز در تشریح فعالیت این 
باند گفت: از مدتی قبل گزارش هایی مبنی 
بر فعالیت یک باند در زمینه خرید نوزادان 
از خانواده های بی بضاعت در اســتان البرز 
به پلیس داده شــد. با شروع تحقیقات و با 
پیگیری های پلیس اطالعات و امنیت این 
استان مشــخص شد که دو زن در نظرآباد 
البرز بعد از شناسایی خانواده های مستمند 
فرزند آنها را خریده و اقدام به جعل گواهی 
تولد در بیمارســتان کرده و این کودکان 
را با قیمــت باالیی به متقاضیان در تهران 
می فروختند. وی خاطرنشــان کرد: در این 
زمینه دو خانم به عنوان رابط خریدار، یک 
جاعل و یک نفر به عنوان سردسته باند در 
اســتان های البرز و تهران شناسایی شدند 
که نســبت به دســتگیری آنها اقدام شد. 
محمدیان با بیان اینکــه اعضای این باند 
تاکنون ۹ نوزاد خریــده بودند، گفت: این 
نوزادان در شــهر تهران به فروش رسیده 
بودند. متهمــان تحویل مراجع قانونی و با 

صدور قرار مناسب راهی زندان شدند.

کودک ۱۰ ساله ربوده شده با تالش ماموران پلیس 
به آغوش خانواده اش بازگشت. سمت مادرش که 
می دود ده ها جفت چشــم از شادی تر می شود. 
به مادرش می گوید :»شــب اول فکر کردم دنبالم 
می آیید، نیامدی؛ همان جا خوابیدم.« این جمله با 
بغض از دهان پسرک ۱۰ ساله به نام مجتبی خارج 
می شود و بعد در آغوش امن مادر جای می گیرد. 
او ۱۰ روز در اســارت گــروگان گیران بود و تصور 
اینکه ممکن بود این گروگان گیری رنگ فاجعه به 

خود بگیرد دردناک است.

لحظه شیرین آزادسازی گروگان 10 ساله
دقایقــی قبل از اینکه مجتبی به پــدر و مادرش 
تحویل داده شود، با پدر مجتبی گفتگو می کنیم 
و او روایت ربوده شدن فرزندش را اینطور شرح می 
دهد: »پسرم حدود ساعت ۵ بعدازظهر از مدرسه 
به خنه می آید اما روز حادثه زمانی که حدود 2۰ 
دقیقه ای دیر کرد، دنبال او گشــتیم که متوجه 
شدیم از صبح به مدرسه نرفته بود.فورا موضوع را 
به پلیس اطالع دادیم تا اینکه بعد از 2۴ ســاعت 
گروگان گیران با ما تماس گرفتند.متوجه شــدیم 
پسرمان ربوده شده و در ازای آزادی او از ما مبلغی 
پول خواســتند.اما هر بار کــه تماس می گرفتند 
حرفشان را تغییر می دادند.یک بار گفتند پول نقد 
می خواهند، و یک بار دیگر می گفتند رمز ارز می 
خواهند و بار دیگر تقاضای بیت کوین کردند.رقمی 

که آنها از ما طلب می کردند به ارزش ۱۰ میلیارد 
رســیده بود و ما از روی ناچاری با کمک دوست و 
فامیل و آشنا توانسته بودیم حدود ۶۰۰ میلیون از 
این پول را تهیه کنیم تا آدم ربایان راضی شوند با ما 
قرار بگذارند.« در همان حال ماموران پلیس آگاهی 
در تالش برای یافتن ردی از آدم ربایان بودند و در 
نهایت رد آنها را در شهر قم زدند.مشخص شد دو 
گروگان گیر بعد از ربودن کودک او را به قم منتقل 
کردند. در حالی که پدر و مادر مجتبی از آزاد سازی 
او توسط ماموران پلیس بی اطالع بودند و لحظات 
سخت دلهره را ســپری می کردند، فرزندشان با 
حضور سردار رحیمی رئیس پلیس تهران به آنها 
تحویل داده شد. ســردار رحیمی در توضیح این 
حادثه گفت:»همکاران ما در پلیس آگاهی با تالش 
مجدانه طی روز موفق به ردزنی متهمان شــدند و 
در نهایت آنها را در شهرستان قم شناسایی کرده 

و در یک عملیات ضربتی اقدام به دستگیری آنها 
کردند.این دســتگیری به گونه ای صورت گرفت 
که خوشبختانه موفق شدیم گروگان را صحیح و 

سالمت به خانواده اش تحویل دهیم.«
در ادامه این گــزارش، متهم ردیف اول در گفتگو 
با خبرنگار رکنا گفت:»ســابقه دار نیستم و اعتیاد 
ندارم.بدهی مالی سبب شد تصمیم به ربودن این 
کودک و اخاذی از خانواده اش کنم.این خانواده را 
یکی از دوستانم به من معرفی کرد و گفت خانواده 
پولداری هستند.زمانی که بچه را ربودیم استرس 
داشــتم و می خواستم همان روز رهایش کنم اما 
تصمیم گرفتیم بعــد از گرفتن پول او را در پارک 
نزدیک خانه شان رها کنیم.در این چند روز کودک 
را اذیــت نکردیم و هر خوراکی یا چیز دیگری که 
می خواســت برایش فراهم می کردیم.االن خیلی 

پشیمانم چون خودم هم زن و بچه دارم.«

زن جوان در بازداشتگاه اسرار قتل شوهرش را فاش کرد
حوادث

اثر انگشــت و خالکوبی روی گردن ســارق راز 
سرقت های این مرد عنکبوتی از خانه های غرب 
تهران را فاش کرد. ۱2 مرداد امسال  زن جوانی 
با پلیس تماس گرفت و از سرقت خانه اش خبر 
داد. پــس از این تماس بالفاصلــه  تحقیقات 
کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی پایتخت آغاز 
و در تحقیقات اولیه و بازرســی از خانه ویالیی 
مشخص شد سرقت به شیوه تخریب در ورودی 
صــورت گرفته و 2۰۰ میلیــون تومان طال به 
سرقت رفته است. کارآگاهان در بررسی خانه اثر 
انگشتی به دست آوردند که در سیستم پلیس 
نشان می داد متعلق به سارق سابقه داری به نام 
ارشیا است. متهمی که چندین بار به اتهام سرقت 

لوازم داخل خودرو بازداشت شده بود.

خالکوبی و رد چاقو
با شناسایی هویت سارق  مأموران به سراغ ارشیا 
رفتند اما متهم مخفیگاهش را تغییر داده بود. در 
ادامه تحقیقات مرد ورزشکاری با پلیس تماس 
گرفت و از ســرقت 3۰۰ میلیون تومانی اموال 
خانــه اش خبر داد و گفت: من قهرمان ســابق 
بوکس کشور هستم. امروز برای انجام کاری خانه 
را ترک کرده بودم اما زمانی که به خانه برگشتم 
با در ورودی خانه که تخریب شــده بود مواجه 
شدم بعد از اینکه داخل خانه رفتم متوجه شدم  
سارقان حدود 3۰۰ میلیون تومان طال سرقت 

کرده اند.
در بازبینی فیلم دوربین های مداربســته محل 
سرقت این بار تصویر سارق به دست آمد.گرچه 
متهم صورتش را پوشــانده بود اما قســمتی از 
گردن او که تصویر خالکوبی خاصی داشت و اثر 
زخم چاقو روی گردنش دیده می شــد  در فیلم 
نمایان بود. با توجه به شیوه و شگرد سرقت، این 
احتمال مطرح شــد که سرقت ها توسط ارشیا 
انجام شــده و  این فرضیه زمانی تأیید شد که 
تصویر متهم مورد بررسی قرار گرفت و خالکوبی 

و رد چاقوی روی گردن ارشیا نیز دیده شد.
بدین ترتیب تالش برای دستگیری سارق ادامه 
داشت تا اینکه کارآگاهان پلیس موفق شدند او 
را شناسایی و دستگیر کنند. متهم  که ابتدا منکر 
سرقت ها بود زمانی که با مدارک پلیسی مواجه 
شد به سرقت های سریالی خانه های غرب تهران 
با همدستی پسر جوانی اعتراف کرد. با اعتراف 
ارشیا، به دســتور بازپرس شعبه دوم دادسرای 
ویژه سرقت او در اختیار کارآگاهان اداره آگاهی 
قــرار داده شــد. تحقیقات در رابطــه با جرایم 
احتمالی متهم جوان و دســتگیری همدستش 

ادامه دارد.
گفت وگو با سارق عنکبوتی

شیوه سرقت هایت به چه شکل بود؟
بــا همدســتم در خیابان ها پرســه می زدیم و 
خانه هایی را که چراغشان خاموش بود انتخاب 
می کردیم. همدستم نقش زاغزن را داشت و من 
با تخریب قفل در ورودی وارد خانه ها شــده و 

سرقت را انجام می دادم.
چه وسایلی را سرقت می کردی؟

تخصص من سرقت طالست، به غیر از طال هیچ 
چیز دیگری سرقت نمی کردم چون سبک است 
و راحت حمل می شود و بازار خریدش هم بهتر 

است.
خانه های محل سرقت در طبقات باال بوده چطور 

به آنجا می رفتی؟
من از دیوار راست باال می روم.  خودم را از دیوار 
طبقه پایین مثل عنکبوت به طبقه باال می رساندم 

و حدود یک یا دو متری را هم می توانم بپرم.
مواد هم مصرف می کنی؟

اگر مواد مصرف نکنم که نمی توانم سرقت کنم. 
من قبل از هر سرقت قرص های توهم زا مصرف 
می کنم، با خوردن قرص ها سرعت عملم بیشتر 
می شود. اصالً باال رفتن از بالکن ها و پریدن مثل 
عنکبوت به خاطر مصرف این قرص ها است که 

سرعت عمل را زیاد می کند.
با طالهای سرقتی چه می کردی؟

سهم همدستم را می  دادم و بقیه را می فروختم 
و خرج مــواد و لبــاس می کــردم. گاهی هم 
خودروهای الکچری اجاره می کردم و در خیابان 

با آن می گشتم.
سابقه داری؟

چندین بار به خاطر سرقت منزل و لوازم داخل 
خودرو بازداشت شده ام و آخرین بار هم سه ماه 

قبل بود که از زندان آزاد شدم.

گزارش »آرمان امروز« از افزایش آلودگی هوا

مسئولیت مرگ خاموش ۲۱ هزار نفر با کیست؟ 

گفت وگوی با پدر و مادر پسر 1۰ ساله رها شده از چنگال گروگانگیران 

سرقت های سریالی سارق عنکبوتی

آرمان امــروز:  هوای آلــوده تبدیل به هویت 
کالن شهرها شــده است، به ویژه با آمدن فصل 
سرما آلودگی هوا بیشتر از قبل می شود، پاییز 
و زمستان امســال هم استثنا نیست و انتظار 
آلودگــی در ماه های پیــش رو انتظار عجیبی 
نخواهد بــود؛ اما مرگ 2۱ هزار نفر در ســال 
گذشته به دلیل مرگ های منتسب به آلودگی 
هوا نشــان می دهد بحران در کمین اســت. 
بحرانی که بــرای رهایی از آن باید کاری کرد. 
با وجود سابقه ۱۵ ســاله اندازه گیری آالینده 
های هوا در پایتخت، یک گزارش کارشناســی 
رسمی نشان می دهد آمارهای منتشر شده از 
هوای آلوده تهران با واقعیت فاصله زیادی دارد. 
گزارش کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس 
که به تازگی درباره »سیاهه انتشار آالینده های 
هوای کالن شهرها« منتشــر شده نشان می 
دهد بخشــی از داده های مدون آلودگی هوای 
تهران به »کم نمایی« آلوده است و با این حال 
دســت کم در تهران به عنوان ســیاهه انتشار 
رســمی، مبنای تصمیم گیری در سال های 
اخیر قرار گرفته است. به این ترتیب یک علت 
عدم موفقیت برنامه های اجرا شــده در حوزه 
کاهش آلودگی هوا آشکار شد و آن فقدان دقت 
کافی در داده های مورد استناد تصمیم سازان 
مربوطه در زمینه میزان و منشا آالینده های هوا 
در پایتخت اســت؛ موضوعی که در مورد سایر 
کالن شهرها نیز می تواند مصداق داشته باشد، 
اما با توجه به اینکه عمر ســنجش و گردآوری 
داده های آماری آلودگی هوا در تهران به مراتب 
بیشتر از سایر شهرهاست، این موضوع دست 

کم در مورد پایتخت غیر قابل قبول است.

با دست خالی نمی شود
سرپرســت مرکز ملی هــوا و تغییــر اقلیم 
ســازمان محیط زیســت می گوید: »با دست 
خالی نمی شــود مســأله آلودگی هوا را حل 
کــرد.« داریوش گل علیزاده بیان می کند: »در 
سال های گذشــته برای جلوگیری از تخریب 
سرزمین خیلی تالشی نشــده است، انگار باد 
کاشتیم و حاال باید طوفان درو کنیم، به قابلیت 
و محدودیت های سرزمین توجه نکردیم« وی 
در ادامه افزود: در ســال های اخیر هر موقع با 

کاهــش دما مواجه می شــویم به خصوص در 
مواقعی که سرعت باد برای انتقال هوا مناسب 
نیست شاخص آلودگی هوا در شهرها افزایش 
پیدا می کند، امسال هم از این مسأله مستثنا 
نیست. سال گذشته حداکثر 2۴ هزار خودرو 
فرســوده از رده خارج شدند درحالی که هنوز 
خیلی از خودروهای ما فرســوده هســتند، از 
2۵ میلیــون خودرو در کشــور چیزی حدود 

۶.۵ میلیون خودرو فرســوده هستند و باید از 
رده خارج شوند. از ۱2 میلیون موتورسیکلت 
شماره گذاری شــده نزدیک به ۹۰ درصد آن ها 
موتورسیکلت های فرسوده هستند که چندین 
برابر یک خودروی اســتاندارد انتشار آلودگی 
دارند. همین مســئله سبب شده که هر سال 
به شــدت آلودگی هوا افزوده شود. همین طور 
بیــش از تــوان اکولوژیکی شــهرها در آن ها 

بارگذاری داریــم، از بارگذاری صنعت گرفته 
تــا جمعیت، با توجه به اینکــه مصرف انرژی 
ایران ســه برابر نرمال جهانی است، حدود ۹۴ 
درصد تولید انرژی هم بر پایه سوخت فسیلی 
است، در چنین وضعیتی هرچقدر هم انتشار 
آلودگی اســتاندارد شود اما اثر تجمیعی آن ها 
در وضعیت وارنگی هوا ما را با آلودگی زیادی 

مواجه می کند. 

پاییز بی بارش و آلوده 
سرپرســت مرکــز ملی هــوا و تغییــر اقلیم 
سازمان محیط زیســت در پاسخ به این سوال 
گفته می شود پاییز امسال بارش های کمتر از 
نرمال داریم. آیا این مســئله روی بیشتر شدن 
آلودگی هوا تاثیر دارد؟، افزود: ببینید بارش ها 
بیشــتر بر روی کاهش ذرات معلق تاثیر دارد، 
آن هــم به طور موقت، چیــزی که به کاهش 
آلودگی هوا کمک می کنــد جریان وزش باد 
است. اما این ریزگردها منشا داخلی و خارجی 
دارند. خاطرتان باشد چند روزی که تهران به 
دلیل ریزگردها تعطیل شــد بــه خاطر منابع 
داخلی بود، کانون آن ها ســمت قزوین، آبیک، 
تاالب صالحیه در البــرز بود، این تاالب تقریباً 
دارد خشــک می شود، وقتی باد عمومی وجود 
داشته باشد که این ذرات خیزش پیدا کنند و 
بعد با کمک باد افقی هدایت شوند شاهد ظهور 
ریزگردها هستیم، بنابراین کانون های داخلی 
و خارجی ریزگردها افزایش پیدا کرده اســت. 
وزارت بهداشــت درخصــوص مرگ ومیرهای 
منتســب به آلودگی هوا در 27 شهر کشور و 
جمعیتی حدود 3۵ میلیون نفر مطالعه ای انجام 
داده اســت. نتیجه مطالعات نشان می دهد که 
نزدیک به 2۱ هزار نفر از بزرگساالن در کشور 
طی سال ۱۴۰۰ به دلیل آلودگی هوای ناشی 
از ذرات معلق کمتر از 2.۵ میکرون فوت شدند. 
خسارت ناشــی از آن هم چیزی حدود ۱۱.3 
میلیارد دالر برآورد شــده اســت. اگر همین 
شرایط ادامه پیدا کند، تبدیل به بحران می شود. 
اما باید ابزارهای اجرای قانون هوای پاک فراهم 
شود. بیشــتر هم از جنس هزینه است؛ یعنی 
نیاز به منابع مالی دارد. از توسعه حمل و نقل 
عمومی گرفته تا تجهیز نیروگاه ها و از رده خارج 
کردن خودروهای فرســوده نیاز به پول دارد. با 
دست خالی نمی شود آلودگی هوا را حل کرد. 
برای نجات کالنشهرها از آلودی هوا باید سایر 
شهرها توســعه پیدا کنند تا مهاجرت از آن ها 

شکل نگیرد. 
وقتی مهاجرت به شهرهای بزرگ نباشد، مصرف 
انرژی در این شــهرها کاهش پیدا می کند و با 
یک مدیریت مستمر می شــود آلودگی هوا را 

کنترل کرد.

قانون هوای پاک؟ ! 
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گزارشیادداشت

 بازی برد برد 

چین و عربستان

آرمان امروز|سرویس بین الملل: وزیر خارجه 
عربستان اعالم کرد که رئیس جمهوری چین 
برای برگزاری نشســت های سران در آینده ای 
نزدیک به ریاض ســفر خواهد کرد. فیصل بن 
فرحان، وزیر خارجه عربســتان سعودی اعالم 
کرد که شی جین پینگ، برای دیدار با سران 
عربستان، کشورهای حوزه خلیج فارس و سایر 
کشورهای عربی به ریاض می آید. این سفر در 
حالی انجام می شود که روابط عربستان و چین 
در ماه های اخیر وارد فاز جدیدی شــده است 
تا جایی که عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی 
عربســتان اعالم کرد که چین مقصد نخست 
صادرات نفت عربســتان شده و ریاض شریک 

قابل اعتماد پکن باقی خواهد ماند.
شریکی که به نظر می رســد در زمینه های 
دیگر از جمله تسلیحاتی و نظامی نیز به دنبال 
همکاری با چین است. امری که به مذاق ایاالت 
متحده آمریکا خوش نیامده است و به یکی از 
عوامل ایجاد تنش سیاســی میان عربستان و 

آمریکا بدل شده است.
حرکت چین به ســمت خاورمیانه و توســعه 
همکاری با کشــورهای این حوزه به نظر می 
رسد فاز جدید پروژه چین برای تبدیل شدن 
به ابرقدرت جهان است. امری که مشخصا برای 
رسیدن به آن باید منابع عظیم انرژی خاورمیانه 

را در کنار خود داشت.
از ســوی دیگر عربستان و ســایر کشورهای 
عربــی نیز به دنبال توســعه همکاری خود با 
ســایر ابرقدرت های جهانی هستند تا تمامی 
تخم مرغ های خود را در ســبد یک کشــور 
نچیده باشند و امکان توسعه خود را افزایش و 
ضریب شکست خود را به حداقل کاهش دهند. 
سیاستی هوشمندانه که مشخصا می تواند در 

آینده برای کشورهای عربی راهگشا باشد.

روسیه به تنهایی غرق نمی شود
به خوبی مشخص بود که 
بحران اوکراین فرسایشی 
و درازمــدت خواهد بود. 
اگر چــه شــاید پوتین 
تصور می کرد به سادگی 
تجاوزش را به جایی می 
رســاند، با تبدیل آن به 
شمشــیر داموکلــس و 
اسباب امتیاز؛ هم بخشی از خاک اوکراین را تصاحب 
کرده و هم رقبای غربی خود را وادار به کرنش در برابر 
زیاده خواهــی هایش خواهد کرد. رخدادها اما وفق 
تمایل او پیش نرفتند. آمریکا به خوبی پشت اوکراین 
درآمد، اروپایی ها خود را برای زمستان سخت آماده 
کردند و از همه مهم تر؛ اوکراینی ها عرصۀ میدانی را 
بر متجاوزین روس تلخ و تیره کردند. تهدیدهای گاه 
و بیگاه پوتین به اســتفاده از قابلیت های هسته ای 
علیه اوکراین و عدم اجتناب اروپا-آمریکا از برخورد 
متناســب با آن قادر است شعله های جنگ هسته 
ای را برافروزد. مسئله ای که شاید در کناکنش های 
لفظــی و در چارچوب بازدارندگی به مرحلۀ اجرایی 
نرسد اما شــبح آن به وضوح جوالن می دهد و هر 
اشتباه محاسباتی از طرفین بالقوه می تواند جنگی 
ویرانگر را بر دنیا تحمیل کند. به خوبی روشن است 
که روســیۀ منزوی به شدت تقال می کرد تا در این 
تجاوز یکجانبه کشور دیگری را در کنار خود داشته 
باشد. چالش پهپادها علیرغم انکار آن توسط بخش 
عقالنیت محور سیستم زمینه ساز عملی شدن این 
هدف شده است. با تحریم های جدید اتحادیه اروپا، 
روســیه ضمن نارو زدن به فنــاوری پهپادها و عدم 
رضایت از کاربردهای عملی آن که هدفش رسمیت 
بخشــیدن به خرید آنها بوده است عمالً ایران را به 
بحران فراخواند و توانست در عین تثبیت چالش های 
ایران با غرب، پای ایران را در باتالق بحران فرو ببرد.

آرمان امروز|پورحسین: دولت جدید عراق 
به ریاست محمد شیاع السودانی امروز توانست 
رأی اعتماد پارلمان را جلب کند. در جلسه رأی 
اعتماد، عبداللطیف رشید، رئیس جمهوری عراق، 
جنین پالسخارت، رئیس هیات سازمان ملل در 
عراق، فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی و 
نیز بیشتر مقامات کشور حضور یافتند. در این 
دولت، فواد حسین، به عنوان معاون نخست وزیر 
و وزیر امور خارجه؛ حیان عبدالغنی عبدالزهره، 
به عنوان معاون نخست وزیر و وزیر نفت؛ محمد 
علی تمیمم به عنوان معاون نخست وزیر و وزیر 
برنامه ریزی؛ خانم طیف ســامی محمد برای 
ســکانداری وزارت دارایی؛ ثابت محمد سعید 
رضا، وزیر دفــاع؛ سرلشــکر عبداالمیر کامل 
الشــمری، برای سکانداری وزارت کشور؛ صالح 
مهدی مطلب، به عنوان وزیر بهداشــت؛ ایفان 
فائق یعقوب، برای تصدی وزارت مهاجرت؛ رزاق 
محیبس عجیمی، وزیر حمل و نقل؛ عون ذیاب 
عبداهلل، به عنوان وزیر منابع آبی؛ احمد جاسم 
صابــر، وزیر کار و امور اجتماعــی رأی اعتماد 
گرفتند. همچنین احمد محمد حسین قاسم، 
وزیر جوانان و ورزش؛ ابراهیم نامس یاسین، وزیر 

آموزش و پرورش؛ اثیر داود ســلمان به عنوان 
وزیر تجارت؛ خالد ســالم ســعید شوانی برای 
تصدی  وزارت دادگستری؛ زیاد علی فاضل برای 
ســکانداری وزارت برق؛ خانم هیام عبود کاظم 
به عنوان وزیر ارتباطات؛ عباس جبر عباده برای 
تصدی ریاست وزارت کشاورزی؛ نعیم عبد باسر 
برای سکانداری وزارت علوم؛ خالد بتال نجم به 
عنوان وزیر صنایع و معادن؛ احمد فکاک احمد، 
به عنوان وزیر فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی 
رأی اعتماد پارلمان را کسب کردند. در راستای 
بررسی آینده سیاسی کشور عراق، آرمان امروز 
گفت و گویی با حســن هانــی زاده، دیپلمات 

پیشین داشته است که در ادامه می خوانید.

ارزیابی شــما از عملکرد دولت جدید 
عراق به چه شکل است و چه پیش بینی در 

خصوص این دولت دارید؟
تشکیل کابینه در عراق نتیجه رایزنی های 
سیاسی فشــرده در روزهای اخیر در عراق بود. 
السودانی مشخصا در روزهای آتی کار سختی 
دارد زیرا اختالفات زیادی بر سر گزینه وزارتخانه 
های کلیدی وجود داشت. بر همین اساس بود 

که تشــکیل کابینه در عراق زمان بر شــد و با 
چند روز تاخیر کابینه به مجلس معرفی شــد. 
مساله سهم خواهی در عرصه سیاسی عراق از 
سال 2۰۰3 تاکنون به امری طبیعی بدل شده 
و همواره شــاهد بوده ایم که دولت ها به علت 
همین ســهم خواهی ها با مشکالت متعددی 
مواجه بوده انــد. در روزهای اخیر نیز ســهم 
خواهی در عراق شدت گرفته بود اما السودانی با 
این شرط روی کار آمد که به هیچ گروه سیاسی 
در عــراق باج ندهد و صرفا کابینه را با رایزنی و 
مشورت تشکیل دهد. بر همین اساس کابینه 
تشکیل شــده کابینه وحدت ملی است و می 

تواند عراق را از مشکالت عبور دهد.

آیا مقتدی صدر تالش می کند تا در مقابل 
دولت السودانی قرار گیرد؟

مقتدی صدر در ماه های اخیر به شکل های 
مختلف تالش کرد تا دولت در عراق شــکل 
نگیرد. بر همین اساس بهع علت نفوذ زیادی 
که دارد ممکن اســت در آینده بار دیگری در 
مقابل الســودانی قرار گیــرد و اجازه ندهد تا 
دولــت روند عادی خــود را پیش گیرد اما در 

حال حاضر وارد عرصه نشــده است و عنوان 
کرده که خود و افراد نزدیک به او در تشــکیل 
دولت دخالت نمی کنند اما ممکن اســت این 
صحبت در آینده تغییر کند. مقتدی صدر در 
آینده اقداماتی انجام خواهد داد زیرا مهم ترین 
مخالف السودانی است و تمامی تشنج ها اساسا 
بر سر این بود که السودانی مامور تشکیل دولت 
نباشد. این که فعال مقتدی صدر ساکت نشسته 
است ریشه در این دارد که از السودانی حمایت 

هایی انجام شده است.

کابینه تشکیل شده در عراق به چه جریان 
فکری نزدیک است؟

کابینه ای که از مجلــس عراق رای اعتماد 
گرفت بیشــتر نمایی تکنوکرات دارد و غالب 
افراد حاضر در آن غیرسیاسی هستند. بر همین 
اســاس انتظار می رود که عملکرد کابینه نیز 
غیرسیاسی باشد که این عملکرد غیرسیاسی 
مــی تواند کمک کند تا عــراق از تنش فاصله 
گرفته و در ماه های آینده آرامش سیاســی و 

صلح و ثبات را تجربه کند. 

بنابراین می توان پیش بینی کرد که دولت 
السودانی تا پایان عمر خود در قدرت بماند؟

السودانی مخالفی جدی به نام مقتدی صدر 
دارد. مقتــدی صدر از نفوذ زیــادی در عراق 
برخوردار اســت و این قدرت را دارد تا در امور 
دولت اختالل ایجاد کند و حتی ممکن است 
بار دیگر شــورش هایی در خیابان های عراق 
ایجاد کند. نباید فراموش کرد که مقتدی صدر 
در میان توده های مردم عراق محبوب اســت 
و مــی تواند  بر آن ها تاثیر بگــذارد. در حال 
حاضر اراده عمومی این است که دولت عراق در 
آرامش به کار خود ادامه دهد و تمامی جریان 
های سیاسی به جز جریان صدر نیز به دولت 
السودانی اعتماد کرده اند تا کابینه تشکیل دهد 
و این اعتماد سیاسی عمومی می تواند به کمک 
السودانی آید. بر همین اساس به احتمال زیاد 
دولت السودانی دوره خود را به اتمام خواهند 
رســاند و تنش ها به شکلی نخواهد بود که او 
مجبور به کناره گیری شود. رئیس جمهوری 
عراق نیز از کابینه تشکیل شده حمایت کرده و 

این نیز یک امتیاز بزرگ برای السودانی است.

 خط و نشان 

آمریکا برای کره شمالی

وزارت دفــاع آمریــکا ســه ســند مهم 
سیاستگذاری را منتشــر کرد، استراتژی 
دفــاع ملــی، بازنگــری در موضع گیری 
هسته ای و بازنگری در دفاع موشکی. این 
گزارش ها اقداماتی را طرح ریزی می کنند 
که آمریکا برای بازداشــتن و دفاع در برابر 
تعدادی از چالش ها از جمله از سوی چین، 
روسیه، ایران و کره شمالی اتخاذ می کند. 

در ســند بازنگری موضوع هسته ای آمده 
است: ما در اســتراتژی خود در قبال کره 
شــمالی، خطرات ناشــی از توانایی های 
هسته ای، شــیمیایی، موشکی و متعارف 
این کشور را در نظر می گیریم، به خصوص 
لزوم تفهیم این مسئله به کیم جونگ اون، 
رهبر کره شمالی که در صورت استفاده از 
سالح هســته ای با عواقب بسیار شدیدی 
مواجه خواهد شد. هر حمله هسته ای کره 
شــمالی به آمریکا یا متحدان و شرکایش 
غیر قابــل قبول بوده و بــه معنای پایان 
کار نظام کنونی پیونگ یانگ خواهد بود. 
هیچ سناریویی وجود ندارد که در آن کیم 
جونگ اون از ســالح هســته ای استفاده 
کــرده و همچنان در قدرت بماند.  آمریکا 
همچنین هشدار داد که اگر کره شمالی در 
آسیای شــرقی حمالت سریع استراتژیک 
انجام دهد، با زرادخانه های هسته ای آمریکا 
مواجه خواهد بود. اگرکره شمالی تخصص، 
مواد یا فناوری هسته ای خود را در اختیار 
بازیگــران دولتی یا غیردولتی قرار دهد، با 

واکنش آمریکا مواجه خواهد شد.

 ژاپن از آمریکا 

موشک می خرد

توکیو در حال بررســی استفاده از موشک 
های تاماهاوک به عنــوان یک بازدارنده و 
گزینه موقتی اســت. توکیو موشک های 
تاماهاوک را بسیار قابل اعتماد می داند زیرا 
ارتش آمریکا زمانی طوالنی اســت که در 
عملیات های خود از این موشک استفاده 
می کنــد. دولت ژاپن باید با احزاب حاکم 
و آمریکا تعامل نزدیک داشته باشد تا این 

قرارداد منعقد شود.
توکیو در حال به روز رسانی سامانه موشکی 
زمین به کشــتی تایپ ۱2 نیروی دفاعی 
ژاپن بوده و قصد دارد تولید عمده موشک 
های استنداف را آغاز کند. انتظار می رود 
نخستین محموله موشک ها در سال مالی 
2۰2۶ یا دیرتر آماده شــود. موشک های 
به روز رســانی شده این توانایی را خواهند 
داشت که اهدافی با فاصله هزار کیلومتر را 

هدف قرار دهند.
توکیو همچنین قصد دارد توانایی نیروی 
دفاعی خود برای حمل و نقل گســترده 
کارکنان نظامــی و تجهیزات را در صورت 
تشــدید تنش ها در تنگه تایوان افزایش 
دهــد. بنابراین دولت این کشــور به فکر 
افزایش تعداد کشتی های غیر نظامی خود 

از 2 به ۶ فروند است .
در اوایل ماه میالدی گذشــته وزارت دفاع 
ژاپن اعالم کــرد که درخواســت داده تا 
بودجه دفاعی ســال آینده این کشور به  
مقدار بی سابقه ۴۱.۴ میلیارد دالر افزایش 

یابد.

نزدیک به امضای دستور 
استعفای دولت هستم

رئیس جمهور لبنان تاکید کرد که نخست 
وزیر موقت این کشــور تمایلی به تشکیل 
دولت نــدارد. وی افــزود: نجیب میقاتی، 
نخســت وزیر موقت لبنــان نمی  خواهد 
چیزی را ارائه کند و تمایلی نیز به تشکیل 
دولت جدید ندارد. ما دولتی داریم که رأی 
اعتماد پارلمان را ندارد و یک دولت موقت 
است. من تقریباً در آستانه امضای دستور 

استعفای دولت هستم.
وی گفــت: اراده  ای برای تشــکیل دولت 

جدید وجود ندارد. 
مــن به میقاتی گفتم ما می  توانیم همین 
امروز دولت را تشکیل دهیم اما وزارتخانه  
های مشــخصی را به من واگــذار کن تا 
وزرای آنهــا را تعییــن کنم امــا او هیچ 
جوابی به مــن نداد. مــی  خواهم قبل از 
امضــای دســتور قبول اســتعفای دولت 
 تا آخریــن لحظه فرصتــی را به میقاتی 

بدهم.
مذاکرات تشکیل دولت لبنان هنوز راه به 
جایی نبرده است و اختالفات درباره توزیع 
وزارتخانه  ها همچنان ادامه دارد. اختالف 
میان میشل عون و میقاتی بر سر ساختاری 
اســت که نخســت وزیر موقت ارائه کرده 
اســت. این ساختار متشــکل از 2۴ وزیر 
است اما میشل عون اصرار دارد که وزارت 
انرژی همچنان متعلق به مسیحی  ها باشد. 
کشور لبنان در طول ماه  های گذشته شاهد 
بحران مالی و اقتصادی جدید بوده است که 

تشکیل دولت را سخت کرده است.

هندوستان در اندیشه تصرف 
بخش های دیگری از کشمیر

وزیر دفاع هند بر تعهد کشورش به اجرای 
مصوبه ۱۹۹۴ مبنی بر بازپس گیری بخشی 
از کشمیر که در حال حاضر تحت کنترل 

پاکستان است، تاکید کرد.
وزیر دفاع هند طی سخنرانی در یک رویداد 
رســمی در شهر ســرینگار کشمیر تحت 
کنترل هند گفت: »منطقه جامو و کشمیر 
و الداخ امروز در حال رســیدن به ســطح 

جدیدی از توسعه است.«
ســینگ، یکی از مقامات ارشد دولت هند 
بود که در مناسبت رسمی که مقامات هند 
در سال 2۰2۰ پس از لغو خودمختار نصفه 
و نیمه کشــمیر تحت کنترل هند در این 

منطقه وضع کردند، شرکت کرد.
وزیــر دفاع هند بیان کرد:  ما توســعه این 
منطقه را آغــاز کرده ایم. ســفر ما زمانی 
تکمیل خواهد شد که مصوبه تصویب شده 
در ســال ۱۹۹۴ در پارلمان هند با موضوع 
بازپــس گیــری مناطق باقی مانــده ما و 
دستیابی به »گیلگیت و بالتستان« را اجرا 

کنیم.
وزیر دفاع هند در سخنرانی در کشمیر تحت 
کنترل هند از اسالم آباد به دلیل آنچه که 
بدرفتاری با مردم محلی در کشمیر تحت 

کنترل پاکستان خواند، انتقاد کرد.
وزیر دفاع هند خطاب به پاکستان گفت: ما 
هر روز در مورد نقض حقوق بشر در کشمیر 
تحت اشغال پاکستان می شنویم و پاکستان 
مســئولیت کامل حوادث غیرانسانی را بر 

عهده دارد.

حسن هانی زاده در گفت و گو با »آرمان امروز«

عراق در مسیر صلح و ثبات
کابینه تکنوکرات در بغداد تشکیل شد

سیدقائم موسوی

ویژه

هراس آمریکا از اژدهای سرخ
وزارت دفاع آمریکا برای نخســتین بار در ۴ ســال 
گذشته اســتراتژی دفاع ملی این کشور را منتشر 
کرده و آن را با دو ســند دیگر که معموالً به صورت 

مجزا منتشر می شد، ادغام کرده است.
در مهم ترین بخش این اسناد آمده است: برخالف 
چین، روســیه نمی تواند به صورت سازمان یافته و 
در درازمدت آمریکا را به چالش بکشد. اینکه رئیس 
جمهوری روسیه تصمیم گرفت به اوکراین حمله کند 
و بزرگترین تهدید امنیتی علیه اروپا از زمان جنگ 
جهانی دوم را رقم بزند، این انگاره را برای تمام جهان 
واضح کرده اســت. آمریکا در 2۰۱۸ و 2۰۱۹ برای 
توصیف روسیه، مکرراً از عبارات »بازیگر بدنهادی که 
دوباره جان گرفته« و »بازیکن حاشیه ای« در اسناد 
عمومی و گزارش های داخلی شــورای امنیت ملی 
استفاده کرد. لوید آستین درباره این سند گفت: چین 
همچنان جدی ترین رقیب اســتراتژیک آمریکا در 
دهه های آتی خواهد بود. من با مشاهده اعمال زور 
جمهوری خلق چین برای تغییر شکل منطقه هند 
آرام و نظام بین المللی به این نتیجه رسیدم.  این سند 
استراتژیک دفاع ملی آمریکا ارتش آزادیبخش خلق 
را به دلیل اولویت های بروزرســانی با هدف خنثی 
کردن مزایای ایاالت متحده، یک "چالش سریع" می 
نامد و می گوید که پکن "به دنبال تضعیف اتحادها و 
مشارکت های امنیتی ایاالت متحده در منطقه هند_

آرام و اســتفاده از قابلیت های رو به رشد آن است. 
از جمله نفوذ اقتصادی پکن و قدرت فزاینده ارتش 
آزادیبخش خلق برای اجبار همســایگان و تهدید 
منافع آنها. بر اساس این سند چین عالوه بر گسترش 
نیروهای متعارف خود همچنین به دنبال پیشرفت 
سریع و یکپارچه سازی جنگ افزارهای فضایی، ضد 
فضایی، سایبری، الکترونیک و اطالعاتی خود است تا 
رویکرد جنگ افزار مشترک خود را تقویت کند. این 
سند همچنین مدعی است ارتش آزادیبخش خلق 
چیــن می خواهد توان نیروهــای آمریکا در اعمال 
قدرت در سرتاسر جهان را کاهش داده، حوزه نفوذ 
خود در دنیا را افزایش داده و توانایی های هسته ای 

خود را تقویت کند.
گزیده

 ارمنستان  پیشنهاد 

روسیه را پذیرفت
نخست وزیر ارمنستان در توئیتی نوشت: ارمنستان 
در اوایل سپتامبر موافقت کرد که بر اساس اصول و 
پارامترهای اساسی برای برقراری روابط بین دولتی 
بین ارمنســتان و آذربایجان که توسط فدراسیون 
روسیه ارائه شد کار کند و آماده تایید آن در سوچی 
است. امیدواریم روسیه از طرح های پیشنهادی خود 
حمایت کند.  والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه،  
در نشست سران اعضای سازمان کشورهای مستقل 
همسود در ۱۴ اکتبر، رهبران جمهوری آذربایجان و 
ارمنستان را به سفر به روسیه پیشنهاد کرد که بعدا 
در مورد تاریخ و محل برگزاری آن به توافق برسند. 
دیمیتری پســکوف، سخنگوی کرملین بعداً انجام 
تدارکات برای چنین نشستی را تأیید کرد. پاشینیان 
نیز به نوبه خود در جریان یک سخنرانی در پارلمان 
کشــورش گفت که به دعوت روسیه برای دیدار با 
پوتین و الهام علی اف، رئیس جمهوری آذربایجان 
در 3۱ اکتبر به ســوچی روسیه می رود. دور قبلی 
مذاکرات میان پوتین، علی اف و پاشینیان در نوامبر 

2۰2۱ در سوچی انجام شده بود.

نگاه
 پوتین: لیبرالیسم مدرن 

مفهومی پوچ است
 رئیس جمهوری روسیه در صحبت هایی گفت:  
لیبرالیسم مدرن وقتی نقطه نظرات جایگزین را 
مایه تضعیف می داند و هــر گونه انتقاد را به 
عنوان دسیسه های کرملین تلقی می کند دیگر 
یک مفهوم پوچ و غیرقابل تشخیص شده است. 
چیزی که آنها حاصــل کرده اند هذیان گویی 

است.
او اضافه کرد:  مدل نئولیبرالی ساخت جهان به 
سبک آمریکا نه صرفاً از بحران سیستماتیک، 
بلکــه از بحران اعتقادی رنــج می برد. آنها به 
سادگی چیزی برای ارائه به جهان جز سلطه 
خود ندارند. اعتقاد غرب به خطاناپذیر بودنش 
امری خطرناک اســت، زیرا پــس از میل به 
خطاناپذیرترین بودن یک گام دیگر به جایی 
می رســد که به سادگی، کسانی را که دوست 
ندارد، از بین می برد و یا به قول خودشان آنها 
را کنسل )طرد( می کند. اما تاریخ همه چیز را 
تصریح خواهد کرد و کسانی را طرد خواهد کرد 
که به نوعی خود را مستحق نظم بخشیدن به 

فرهنگ جهانی به میل خود می دانستند.
پوتین خاطرنشان کرد:  تمدن جهانی مبتنی 
بر جوامع سنتی با ارزش های سنتی است که 
بر خالف ارزشهای نئولیبرال برای هر کشوری 
منحصر به فرد اســت. غــرب می تواند ده ها 
جنسیت و رژه همجنس گراها را برای خودش 
داشــته باشد، اما نباید به دنبال تحمیل آن بر 

دیگران باشد.
پوتین در ارتباط با این موضوع اظهار داشــت: 
روسیه خود را دشمن غرب ندانسته و نمی داند 
و سابقا پیشنهاد همزیستی در ضمن توافق را 

داده بود، اما با مخالفت مواجه شد.
او خاطر نشــان کرد: حداقل دو غرب متفاوت 
وجود دارد - غرب ســنتی، با فرهنگ بسیار 
غنی، و غــرب تهاجمی و نو اســتعماری که 
اینگونــه دیکته می کند که با روســیه هرگز 

نمی توان آشتی کرد.
رئیس جمهور روسیه بیان کرد:  غرب نتوانست 
روسیه را از نقشه ژئوپلیتیکی محو کند و هرگز 
نیز نخواهد توانست چنین کاری کند، همانطور 
که هیچ کس نمی تواند به روسیه دیکته کند، 
چه جامعه ای را و بر اساس کدام اصول بسازد.

پوتین اضافه کرد: روســیه نخبگان غربی را به 
چالش نمی کشد. روسیه به سادگی از حق خود 
برای موجودیت و توسعه آزاد دفاع می کند. ما 
در این میان برنامه برای تبدیل شــدن به یک 
کشور هژمونی دیگر نداریم. مسکو همچنین 
قصد ندارد ارزش های خود را تحمیل کند، بر 
خالف غرب، ما به دنبال ورود به حیاط خلوت 

دیگران نیستیم.

اوایل صبح روز گذشته یک فرد مهاجم وارد 
اقامتگاه نانســی پلوسی در سان فرانسیسکو 
شده و به شکلی خشونت آمیز به پل پلوسی،  

همسر نانسی پلوسی حمله کرد.
 ایــن فرد مهاجــم اکنون در بازداشــت به 

ســر می برد و انگیزه این حمله در دســت 
تحقیق قرار دارد. انتظار می رود پل پلوســی 
 نیز که مجروح شــده، بهبــودی کامل پیدا 
کنــد. در این حمله همســر رئیس مجلس 
نماینــدگان آمریــکا در خانه مــورد هدف 

قرار گرفته اســت. سخنگوی رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا در این خصوص گفت،  پل 
پلوسی، همسر نانســی پلوسی مورد حمله 
فردی که اوایل جمعه وارد اقامتگاه این زوج 
در سان فرانسیسکو شــد قرار گرفته و بعد 

 از این حمله در بیمارســتان بســتری شده 
است. نانسی پلوسی هنگام انجام این حمله 
در خانه خود در ســان فرانسیســکو حضور 
نداشت و به همین علت سوقصد علیه نانسی 

پلوسی ناکام ماند.

درپی سوقصد ؛»پلوسی « جان سالم به در برد 
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 ۱- برادر مرگ است- دســتور قطع فیلمبرداری- 
بسیار تند و ســریع2- حیله- از ماهیان خاویاری 
دریای خزر- تخت پادشاهی3- جزوه کوچک برای 
ارائه اطالعات درباره کاال- سرقت ، دزدی۴- حمد 
و ستایش- مسافر ســرزمین عجایب- بیستمین 
ســوره قــرآن۵- باب روز- چیره دســت- ســاز 
تنهایــی۶- حفظ و نگهــداری- گرمابخش فصل 
ســرما- از اجزای میز7- ضمیر غائب- یک نفره- 
روحانی یهودی۸- داخل مــکان زیارتی- خوراک 
قناری- ســرانجام و عاقبت۹- شــیرینی سوغات 
قم- بافته شده۱۰- شمشــیربازی- ریزترین رگ  
خونی- خشکی۱۱- طناز- داســتان بلند- بانوی 
فرانسوی۱2- طال- مجموعه داستانی نوشته منیرو 
روانی پور- اعتراف کردن۱3- همســر گزیده- از 
اصول دین- روز جشن۱۴- پیروان یک پیامبر- بچه 
اسب- مظلوم۱۵- بازداشتن- نیستی و عدم- واحد 

شمارش پل.

۱- برقرار کردن ارتباط تلفنــی- از القاب حضرت 
 مهدی)عج(2- ســخن بی پرده- افســر شهربانی 
قدیم- وسیله نقلیه قطبی3- از نماهای سینمایی- 
آرام بخش- آینــده۴- هادی الکتریســیته- ابزار 
پهــن کردن خمیــر۵- تنبــل جالیــزی- پایان 
پذیر- کندزبان۶- هدایت کردن- پســر رســتم 
در شاهنامه- نشــانه مفعولی7- آبله سوختگی- 
محله- برافروختــه۸- سرسلســله زندیه- لباس 

شــنا۹- داخل- مقر فرماندهی در ارتش- گلخن 
حمام- رشک۱۰- بهشت- غذای سنتی اصفهان- 
فیلمی ساخته استیون اسپیلبرگ۱۱- بدون دقت 
الزم- خوشامدگویی۱2- وضع موجود- خداوند- 
وحشی۱3- دشــمن موش- گاهی زیر نیم کاسه 
است!- انگیزه۱۴- شهری در اســتان سیستان و 
بلوچستان- فرو ریختن باران از ابر۱۵- رنگ احتیاط 

رانندگی- لباس متحدالشکل- دوره ده روزه.
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منهای فوتبالفوتبال

کمتــر از یک ماه دیگر جام جهانی فوتبال در 
قطر شروع خواهد شد.

به گــزارش فوتبال 3۶۰، احتمــاال روزمان را 
با هر دغدغه روزمره ای و هر شــغل و ســن و 
سالی با مرور خبرهای مربوط به آخرین بازی ها 
و مســابقات پیش رو آغاز می کنیم. کنفرانس 
مطبوعاتی رقابت حســاس روز میان بزرگان 
فوتبــال دنیا را می بینیم. شــاید منتظر بازی 
اروگوئه مقابل پرتغال باشــیم و یا شاید راجع 
به نتیجه رقابت اسپانیا و آلمان صحبت کنیم. 
فوتبال تمام روزها، ساعت ها، دقیقه ها و گاهی 
تمام ثانیه هــای زندگی مــان را در می نوردد 
و تبدیل به پس زمینه لحظاتمان می شــود. 
همه چیز و همه پدیده ها را با عینک فوتبالی 
می بینیم و همواره منتظر هیجان انگیزتر شدن 
رقابت های بــزرگان فوتبال دنیــا در روزها و 
شب های حساس قطر هستیم. زمستان با تمام 
سرمایش برایمان مثل آب و هوای کشور گرم 
و مرطوب قطر در فصل ســرد، مالیم می شود 
و این حال و روز ما عاشــقان فوتبال در حین 
برگــزاری بزرگ تریــن آوردگاه فوتبالی دنیا 
خواهد بود. قسمت هیجان انگیز ماجرا در این 
است که تا تجربه چنین حس و حال و حرارتی 
نه چهار سال و یک سال و چند ماه و نه حتی 
یک ماه بلکه کم تر از یک ماه دیگر باقی مانده 
و شــمارش معکوس برای ســوت شروع جام 

جهانی 2۰22 به صدا درآمده است.
همه در بهترین شرایط ممکن

ســران فیفا می خواستند طرح برگزاری هر 2 
ســال یک بار آن را پیش ببرند اما مسئوالن 
دلســوز و البته هواداران میلیاردی این ورزش 

محبوب اجازه این اقدام را ندادند. دلســوزان و 
هواداران مستطیل سبز می دانستند جام جهانی 
وقتی جام جهانی است که تیم هایش بتوانند در 
بهترین شکل خود و برای بلندترین اهدافشان 
پا به میــدان بگذارند. برای رســیدن به این 
بهترین شرایط ممکن، 2 سال فرصت مناسبی 
نیست و بزرگ ترین تیم های ملی دنیا اکنون 
پس از ۴ سال برنامه ریزی، تالش و ممارست 
به قطر خواهند رفت. یقینا این تیم ها دستکم 
تا پیش از شروع مسابقات به جام جهانی بعدی 
فکر نمی کنند و تمام آرزوهای بزرگ و کوچک 
آنها در همین جام حاضر و نقد دنبال می شود. 
چقدر همین موضــوع می تواند هیجان انگیز 
باشــد که نمایندگان 32 کشــور دنیا در یک 
میدان جمع شــده اند و همه آرزوهای بزرگ 
خــود را به یک آوردگاه می آورند. قطر میزبان 
یک مسابقه ورزشــی نیست، بلکه این کشور 
حاشــیه خلیج فارس میزبــان رویاپردازی ها، 
برنامه ریزی هــا، جاه طلبی ها و آرزومندی های 

مردمان زیادی از سرتاسر دنیا خواهد بود. جام 
جهانی در چند قدمی ماست و ما منتظر شروع 
مبارزه گروهی مبارزانی هستیم که تمام همت 
خود را برای رسیدن به قطر در بهترین شرایط 

ممکن و بهترین فرمت خودشان قرار داده اند.
فوتبال بر کره زمین سایه می اندازد

از کودکی شــنیده ایم و خوانده ایم در این باره 
که با افتادن سایه ماه بر روی زمین، خورشید 
گرفتگــی رخ می دهد. از همــان کودکی هم 
شــنیده ایم، خوانده ایم و بارها و بارها دیده و 
تجربه کرده ایم که با اســتیالی سایه فوتبال 
بــر کره زمین، پدیده ای نه به اندازه یک نصف 
روز بلکــه بالغ بر یک ماه این کره خاکی را در 
سیطره خودش در می آورد. لشکر بزرگ و پر 
جمعیت فوتبالیست ها و فوتبال دوستان تا کمتر 
از یک ماه دیگر از را می رســند تا هیمنه خود 
را در سرتاسر زمین پهن کنند و تمام رسانه ها، 
خبرگزاری هــا، نشــریات، جوامــع، مکاتب، 
دولت مردان و سیاســت مداران، نویسندگان و 

فیلم سازان، خواننده ها و اهالی هنر و موسیقی 
و کودکان و جوانان و ســال خورده ها را تحت 
تاثیر خودشان قرار می دهند. آن ها برای تسخیر 
کره زمین احتیاجی به تــوپ و آتش و خون 
و خشــونت ندارند و با پیام صلح با چاشــنی 
هیجــان و رقابت و ورزش بــر زمین به مدت 
یک ماه ســلطنت خواهند کرد. جام جهانی 
شاید ولنتاین فوتبالی هاست و قراری عاشقانه 
میان آن ها تا هر ۴ سال یک بار دور هم جمع 
شــوند و نظاره گر غلبه جادوی هزاره سوم بر 
تمام خبرهای زمینی باشــند. اگر گوشمان را 
کمی با دقت به تمام صداهای اطراف متوجه 
کنیم، حتما خواهیم شنید که صدای گام های 
تسخیرکننده مستطیل ســبز با بزرگ ترین 
رویدادش می آید و تا ماه مورد عالقه فوتبالی ها 
فقط 2۶ روز دیگر باقی مانده است. همین حاال 
که این گزارش را مطالعه می کنید هم بخشی 
از این 23 روز را پشــت سر گذاشته اید و جام 
جهانــی از آنچه فکرش را می کنید به شــما 
نزدیک تر شده و به سرعت به سمت روزمرگی 
شــما می تازد. کم تر از یک ترم دانشگاه، کم تر 
از یک ماه قانونــی کار، کم تر از یک بار تغییر 
چهره طبیعــت، کم تر از یک بــار ورق زدن 
ماه های تقویم و فقط کم تر از یک ماه با آنچه 
به عنــوان یک هوادار فوتبال منتظرش بودیم 
فاصله داریم. از این به بعد هر غروب خورشید 
هیجان انگیزتر از طلوع صبحش می شود و هر 
طلوع هم زیباتر از غروب روز قبل خواهد بود 
چرا که هر طلوع و غروب خورشید به صراحت 
اعــالم می کند یک روز دیگــر به جام جهانی 

2۰22 قطر نزدیک تر شده ایم.

پرسپولیس شــاید مقابل باالنشین های لیگ 
چندان موفق نتیجه نگرفته باشد، اما راه بردن 

تیم های ضعیف تر را خوب می داند.
پیــروزی پرســپولیس مقابل مــس کرمان، 
صدرنشــینی این تیم تا پایان حضور ایران در 
جام جهانی را تضمین کرد. پرسپولیس نسبت 
به بازی با ملوان، موقعیت های بیشتری داشت 
و توانست یکی از آن ها را، تبدیل به گل کند. 
کارنامه پرســپولیس، نشــان می دهد آن ها 
بهتریــن تیم لیگ مقابل تیم های نیمه پایین 
جدول هســتند. بردن بازی های بزرگ، لذت 
زیادی برای طرفداران دارد اما دوره های گذشته 
لیگ نشان داده راه رسیدن به قهرمانی، گرفتن 

امتیازات کامل از بازی های ساده تر است.
17 از 21

پرسپولیس در بین تیم های نیمه پایین جدول 
لیگ، فقــط 2 بازی را نبرده اســت. در حال 
حاضر فوالد، هــوادار، پیکان، ذوب آهن، مس 
کرمان، نفت مسجدسلیمان، ملوان و صنعت 
نفت، به ترتیب تیم های نهم تا شانزدهم لیگ 
هســتند. پرسپولیس، در بین این تیم ها فقط 
بــا پیکان بازی نکرده اســت. آن ها از 7 بازی 
دیگر، ۵ برد و 2 مســاوی دارند. ذوب آهن و 
فوالد، تنها تیم های نیمه پایین جدول بودند 
که توانستند از پرسپولیس امتیاز بگیرند. جالب 
اینکه هر دو بازی، در هفته های اول و دوم لیگ 
و پیش از اضافه شــدن بازیکنانی مثل یورگن 
لوکادیا و شــیخ دیاباته به پرسپولیس برگزار 
شدند. پرسپولیســی ها در ۵ بازی دیگرشان، 
توانســته اند حریفان را شکست دهند. هوادار، 
نفــت مسجدســلیمان و ملــوان در خانه به 

پایان ۳۹ ماه همکاری سوریان 
با دبیر

با توجه به اصرار حمید سوریان مبنی بر کناره 
گیری از نایب رییســی فدراســیون کشتی، 
مسئوالن فدراسیون به دنبال معرفی جانشین 
او هستند.پایان 3۹ ماه همکاری سوریان با دبیر

حمید سوریان دارنده 7 مدال طالی جهان و 
المپیک چند روز پیش از سمت خود به عنوان 

نایب رییس فدراسیون کشتی استعفاء داد.
سوریان دقایقی بعد در گفتگو با ایسنا، درباره 
دالیل استعفای خود، اظهار کرد: "در این مدت 
تا آنجا که می توانســتم به فدراسیون و ورزش 
کشتی کمک کردم اما االن فکر می کنم دیگر 
لزومی ندارد در فدراســیون باشم. با توجه به 
اینکه بودنم در کشتی دیگر ضرورت ندارد فکر 

می کنم بهتر است یک آدم تازه نفس بیاید."
هر چند پس از این اتفاق، سخنگوی فدراسیون 
کشــتی از مخالفت فدراســیون با استعفای 
سوریان خبر داد و حتی عنوان شد وی به کار 
خود ادامه می دهد، اما مذاکرات برای بازگشت 
وی به فدراسیون فایده ای نداشته و فدراسیون 
کشتی به دنبال انتخاب جانشین سوریان است.

بر همین اســاس نیز قرار است طی روزهای 
آتی گزینه مد نظر رییس فدراســیون کشتی 
به عنوان سرپرســت نایب رییسی فدراسیون 
کشتی معرفی شــود تا به این ترتیب حمید 
ســوریان که رابطه بســیار نزدیکی با علیرضا 
دبیر داشته، پس از 3۹ ماه به همکاری خود با 

رییس فدراسیون کشتی پایان دهد.
سوریان پیش از این نیز چند مرتبه خواستار 
کناره گیری از سمت خود شده بود اما هر بار 

استعفای او مورد قبول دبیر قرار نگرفته بود.
ســوریان ۵ مرداد ۹۸ از سوی علیرضا دبیر به 
عنوان نایب رییس فدراسیون کشتی انتخاب 

شد

شوک به روسیه: حذف از پاریس
تیم ملی والیبال روسیه از مرحله اول رقابت های 

انتخابی المپیک پاریس کنار گذاشته شد. 
قرار بود رقابت های والیبال قهرمانی جهان به 
میزبانی کشور روســیه برگزار شود اما حمله 
نظامی مســکو علیه اوکراین باعث شد تمام 
معادالت در این زمینه به هم بریزد؛ در حقیقت 
مانند همه ورزش های دیگر فدراسیون جهانی 
والیبال نیز تصمیم گرفت که نه تنها میزبانی را 
از روسیه بگیرد بلکه این کشور را از مسابقات 

نیز کنار بگذارد.
روســیه از لیگ ملت ها و بعد قهرمانی جهان 
حذف شد و حاال در صورت ادامه جنگ ممکن 
است آن ها شانس حضور در المپیک پاریس 
را هم از دســت بدهند؛ موضوعی که اخیرا با 
واکنش کنستانتین بریانسکی نیز مواجه شده 
بود. سرمربی تیم ملی والیبال روسیه در این باره 
گفته بود: "این اتفــاق احتمالی برای ما یک 
فاجعه محسوب نمی شود و هر اتفاقی که رخ 
دهد تیم ملی روسیه همچنان پابرجا خواهد 

ماند."
قرار اســت ســال آینده رقابت های انتخابی 
المپیک پاریس در کشــور ژاپن برگزار شود و 
در همین راستا روز گذشته کمیته بین المللی 
المپیک  اعالم کرد که تیم های ملی والیبال 
زنان و مردان روســیه به دلیل همان مسائلی 
که از قبل وجود داشــته یعنی جنگ نظامی 
این کشــور علیه اوکراین، اجازه حضور در این 

تورنمنت را نخواهند داشت.

بیرانوند و آغوش برای توپ 
مثل پنالتی کریس

علیرضــا بیرانوند در آخرین موقعیت بازی با 
مس کرمان وقتی مدافعان پرســپولیس جا 
مانده بودند با شیرجه ای بلند مانع ورود توپ 

به دروازه شد.
پرســپولیس به لطف بیرانوند و خط دفاعی 
جدیدش در طول یازده بازی گذشــته تنها 
ســه گل خورده که یکی از آنها از روی نقطه 

پنالتی بوده است.
بیرو با آمار عالی هشت کلین شیت در یازده 
بازی به استقبال اردوی نهایی تیم ملی برای 

سفر به قطر رفت. 
او که در زمان لژیونر شدنش نتوانست فرصت 
زیادی برای نشان دادن توانایی هایش داشته 
باشــد در پرســپولیس دوباره به فرم بازی 

برگشت.
بیرانوند مقابل مس کرمان شــب سختی را 
سپری نکرد اما در لحظات پایانی می توانست 
پیروزی سرخ ها تهدید شود. در دقیقه ۹۰+۴ 
ضربه سر کاظمیان در میان غفلت مدافعان 

بیرو را مجبور به واکنش کرد.
گلر شماره یک پرسپولیس با شیرجه ای بلند 
توپ را در آغوش کشــید و از دروازه تیمش 

محافظت کرد .
 بیرانوند در میکسدزون ورزشگاه آزادی پس 
از بازی با اشاره به این صحنه از ناراحتی اش 
نسبت به بردهای یک گله پرسپولیس گفت.

علیرضــا حاال تمام تمرکــزش را روی جام 
جهانــی می گذارد تا بار دیگــر انتخاب اول 
کی روش شود و نمایش های درخشانش در 
روسیه را در جام جهانی قطر نیز تکرار کند.

6۰۰  کیلومتر فاصله 
و یک رقابت برزیلی – هلندی

ریــکاردو آلوز، چشــم نوازترین نمایش را در 
بین همــه بازیکنان تراکتــور ارائه می کند. 
فوتبالیستی خوش تکنیک، سرباال و با ضرب 
توپ مناسب که تســلط عجیبی بر نمایش 
خود دارد و این سوال را در اذهان ایجاد کرده 
که چرا با این کیفیت در عضویت تیم غیرت 

قزاقستان بوده است؟
او در روزی کــه هفتمین پــاس گل خود را 
برای تراکتور ســاخت و نام محمد آقاجانپور 
را در بین گلزنان تیمــش جای داد نیز این 
کیفیت باال را به نمایش گذاشت. به خصوص 
در دقیقه 7 که به شــکلی اســتادانه بازیکن 
مقابل خود را دریبل زد و پاس در تو را برای 
محمد عباس زاده فرستاد که چند متری در 
آفســاید بود و همین موضوع باعث شــد تا 

گلش مردود شود.
نکته جالب اینکه ارســال ها و پاس های او به 
حدی در بین تراکتوری هــا اطمینان ایجاد 
کرده که محمدرضا اخباری در آخرین دقایق 
نیمه دوم، از روی ســکو به بازیکنان توصیه 
می کرد که توپ را به آلوز برسانند تا او روی 

دروازه سانتر کند.
آلوز با این روند می تواند رکورد ۱۴ پاس گل 
سعید صادقی را هم بشکند و بهترین گلساز 

ادوار لیگ برتر ایران لقب بگیرد.
ســتاره برزیلی تراکتــور در رقابت با یورگن 
لوکادیا مهاجم شــش گله پرسپولیس، این 
هفته گوی سبقت را ربود و موثرترین بازیکن 
لیگ برتر شد؛ آیا این جایگاه را تا پایان فصل 

حفظ خواهد کرد؟

اطمینان نویر از حضور 
در جام جهانی

دروازه بان تیم ملی فوتبال آلمان مطمئن 
است در جام جهانی حضور خواهد داشت.

مانوئــل نویر دروازه بان تیــم ملی فوتبال 
آلمان مدتی اســت بــه دلیل مصدومیت 
کتف از فوتبال دور است و بازی نکرده اما 
او مطمئن است که برای جام جهانی آماده 
خواهد شد و در ترکیب آلمان به میدان می 
رود. دروازه بان آلمانی مشتاق به حضور در 
این رویداد  است زیرا به احتمال زیاد این 

آخرین جام جهانی او با آلمان خواهد بود.
بر این اساس نویر احتماالً در آخرین بازی 
هفته آینده گروهی لیــگ قهرمانان اروپا 
مقابل اینترمیــالن در ترکیب اصلی تیم 

بایرن مونیخ  حضور خواهد داشت.
نویر روز پنجشــنبه یک جلســه تمرین 
کوتاه در فضای باز داشــت و سپس برای 
ادامه تمرین به داخل سالن رفت. جولیان 
ناگلزمن اصرار داشت که هیچ مصدومیت 

جدیدی برای نویر وجود ندارد.
بازگشت به ترکیب اصلی مقابل اینتر آزمون 
بســیار خوبی برای نویر پس از سه هفته 

دوری از ترکیب خواهد بود.

قطر تست PCR را 
لغو کرد

وزارت بهداشــت قطر تصمیم گرفت که 
ضرورت انجام تســت PCR  را قبل از 
آغاز جام جهانی برای همه مسافرانی که 

وارد قطر می شوند، لغو کند.
تا آغاز جــام جهانــی 2۰22 قطر تنها 

2۴روز دیگر باقی مانده است.
وزارت بهداشــت قطر تصمیم گرفت که 
ضرورت انجام تســت PCR  را قبل از 
آغاز جام جهانی برای همه مسافرانی که 

وارد قطر می شوند، لغو کند.
پیــش ازاین در بیانیه وزارت بهداشــت 
قطر آمده بود که باید همه تماشــاگران 
 PCR شش ساله و باالتر نتیجه آزمایش
انجام شــده در عرض ۴۸ ساعت قبل از 
ورود بــه قطر آن ها منفی باشــد و این 
نتایج تنها در صورتی پذیرفته می شــود 
که از مراکز رسمی پزشکی باشد و خود 
تجویز نشده باشد. سایت عالم الموندیال 
مدعی شد که وزارت بهداشت قطر این 
شــرط را برای مســافران جــام جهانی 
برداشته است و به این ترتیب ارائه برگه 

PCR ضروری نیست.

بارسلونا اخراج ژاوی را 
بررسی می کند!

شکست در دیدار برگشــت برابر بایرن 
مونیــخ و حذف از لیــگ قهرمانان اروپا 
باعث شده است تا سران بارسلونا اخراج 

سرمربی این تیم را بررسی کنند.
آبی انــاری ها در دیدار برگشــت برابر 
بایرن مونیخ که در نوکمپ برگزار شــد 
با سه گل شکســت خوردند تا از صعود 
بــه دور بعد لیگ قهرمانان بازمانند. تیم 
ژاوی در ۵ بازی کــه در لیگ قهرمانان 
اروپا به میدان رفت ســه بار شکست را 
تجربــه کرد و تنها یک بــار به پیروزی 
دست پیدا کرد که آن هم برابر ویکتوریا 

پلژن بود.
برنامه ال چیرینگیتو اســپانیا اعالم کرد 
که یکــی از مدیران باشــگاه به هیئت 
مدیره پیشــنهاد اخــراج ژاوی را داده 
اســت و حتی اســم جایگزین او را هم 
به آنها معرفی کرده اســت. طبق اعالم 
این برنامه ورزشی هیئت مدیره باشگاه 
بارســلونا اخراج ژاوی را بررسی خواهد 
کرد. ژاوی اواسط فصل گذشته از السد 

قطر جدا شد و به بارسا پیوست. 

پرسپولیس متخصص بردن تیم های پایین جدولی

 میان ُبر قهرمانی

پرســپولیس باختند و مس کرمان و صنعت 
نفت، در آزادی شکســت خوردند. آماری که 
نشان می دهد سرخپوشان، در خانه حریف هم 

روند امتیازگیری شان را حفظ می کنند.
استخدام تک تیرانداز

پرسپولیس پیش از خرید مهاجمان خارجی، 
با ذوب آهن و فوالد مساوی کرد و پس از آن، 
توانست همه تیم های نیمه پایین جدول را ببرد. 
در بردهای آن ها، مهاجمان تازه واردشان نقش 
پررنگی داشته اند. بازی با صنعت نفت و هوادار 

یورگن لوکادیا گل اول پرسپولیس را زد. مقابل 
نفت مسجدسلیمان او زننده هر دو گل تیمش 
بود. ملوان، با تک گل لوکادیا به پرســپولیس 
باخت و با ورود شــیخ دیاباتــه، او این هفته 
توانست گل پیروزی تیمش به مس رفسنجان 
را بزند. دیاباته هفته پیش هم با فضاسازی به 
موقع، تاثیر پررنگی روی تک گل پرسپولیس 
به ملوان داشت. حضور این دو مهاجم در خط 
حمله پرسپولیس، باعث شده آن ها بتوانند از 

حداقل موقعیت ها بیشترین استفاده را ببرند.

لغزش رقبا
استقالل و سپاهان، در حال حاضر نزدیک ترین 
تعقیب کننده های پرســپولیس و جدی ترین 
رقبای این تیم، برای قهرمانی هســتند. تیم 
ساپینتو در بین تیم های نیمه پایین جدول به 
فوالد، نفت مسجدسلیمان و پیکان امتیاز داده 
اســت. ۶ امتیازی که نقشی پررنگ، در فاصله 
آن ها از صدر جدول دارد. استقالل در بازی با 
ذوب آهن هم به ســختی و با گل به خودی 
دقایق پایانی پیروز شد. سپاهان هم نتوانست 
ذوب آهن را ببرد و به فوالد باخت. اســتقالل 
و ســپاهان، مقابــل تیم های بــاالی جدولی 
عملکردی بهتر از پرســپولیس داشته اند اما 
تفاوت نتیجه گیری آن ها مقابل تیم های پایین 
جدول، باعث شــده تیم گل محمدی در صدر 

جدول لیگ باشد.
هفته های سخت

پرسپولیس به عنوان صدرنشین، وارد تعطیالت 
شــده اما برای حفظ این جایگاه، باید اوضاع 
نتیجه گیری مقابل تیم های بزرگ را هم بهتر 
کند. گل محمــدی و یارانش تا اینجای فصل، 
فقط دو بازی با ۶ تیم باالی جدول انجام داده اند 
که حاصل آن ها یک مســاوی و یک شکست 
بوده است. پرسپولیس در هفته های باقی مانده 
نیم فصل باید روبروی اســتقالل، نســاجی و 
گل گهر قرار بگیرد. پیکان، تنها حریف نسبتا 
آسان پرسپولیس تا پایان نیم فصل اول است. 
در صورتــی که آن ها بتوانند نتایج معقولی در 
بازی با سایر باالنشین ها کسب کنند، با کارنامه 
خوب شان مقابل تیم های پایین جدولی مسیر 

همواری برای قهرمانی خواهند داشت.

۲۲ روز تا جام جهانی؛ فرش قرمز جهان برای فوتبال
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آرمان امروز-  استادجالل مقامی هنرمند، دوبلور و  مجری پیشکسوت امروز پنجشنبه پنجم آبان ماه ۱۴۰۱ 
به دلیل کهولت سن درگذشت.  جالل مقامی در دوم مرداد ۱32۰ در تهران و در خانواده ای اصالتاً کاشانی 
متولد شد. فعالیت هنری را از سنین نوجوانی با بازی در تئاتر شروع کرد و سپس به تشویق حیدر صارمی 
از سال ۱337 وارد عرصه دوبالژ شد. جالل مقامی را عموم مخاطبان به واسطه برنامه »دیدنیها« به خاطر 
می آورند. در سینمای جهان بازیگران مشهوری چون رابرت ردفورد، رابین ویلیامز و عمر شریف را با صدای 

گرم جالل مقامی به خاطر آورده می شوند.  پیکر جالل مقامی امروز به خاک سپرده شد.

خالق »دیدنیها«امروز در بهشت زهرا آرام گرفت

صوفی از پرتو می راز نهانی دانست
گوهر هر کس از این لعل، توانی دانست
قدر مجموعه گل مرِغ سحر داند و بس

که نه هر کو ورقی خواند، معانی دانست
عرضه کردم دو جهان بر دِل کارافتاده
بجز از عشِق تو باقی همه فانی دانست
آن شد اکنون که ز ابنای عوام اندیشم

محتسب نیز در این عیِش نهانی دانست
دلبر آسایش ما مصلحت وقت ندید
ور نه از جانِب ما دل نگرانی دانست

سنگ و ِگل را ُکَند از یُمِن نظر لعل و عقیق
هر که قدِر نفِس باِد یمانی دانست

ای که از دفتِر عقل آیت عشق آموزی
ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست

می بیاور که ننازد به گِل باِغ جهان
هر که غارتگرِی باِد خزانی دانست

حافظ این گوهر منظوم که از طبع انگیخت
ز اثِر تربیِت آصِف ثانی دانست

آرمان امروز- مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، 
گفت: سینمای کودک و نوجوان سینمای 
مهجوری است و باید قدر اندک افرادی که در این 

حوزه هستند و دغدغه دارند را دانست.
سلسله نشست های جشنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان با موضوع هم اندیشی فعاالن 
حوزه رسانه و فضای مجازی برای ارتقای سینمای 
کودک و نوجوان در ساختمان شماره 3 فارابی و با 

حضور فعاالن این حوزه برگزار شد.
در ابتدای این جلسه احسان هوشیارگر مدیر روابط 
عمومی بنیاد سینمایی فارابی ضمن خیرمقدم به 
مهمانان حاضر در جلسه گفت: طی سال گذشته 
تغییر نگاهی در سینمای کودک و نوجوان 
انجام شده است و اصالت در تولید سنگ بنای 

فعالیت های بنیاد بوده است.
وی ادامه داد:  سال های کرونا ضربه بزرگی به 
سینمای کودک و نوجوان زد و قطعا سینما در این 

حوزه  لطمه بسیاری دید.
هوشیارگر ضمن اشاره به اقتضاعات سینمای 
کودک و نوجوان در سال های اخیر اظهار کرد: 
باید بدانیم موضوعات و نظام مسائل در سینمای 
کودک و نوجوان امروز چه چیزهایی هستند و 
بایستی برای اقتضاعات کودکان و نوجوانان امروز 
فیلم بسازیم. باید به این باور برسیم که نسل امروز 
از نسل گذشته خود جلوتر هستند بنابراین با این 
درک و نگاه برای این نسل کار فرهنگی انجام 
دهیم و فیلم تولید کنیم. شناخت از این بچه ها 
و دنیای آنها یکی از واجبات عرصه فیلمسازی در 

حوزه کودک و نوجوان است.
در ادامه سیدمهدی جوادی مدیرعامل بنیاد 
سینمایی فارابی و دبیر سی و پنجمین جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان ضمن 
تشکر از پیشکسوتان عرصه کودکان و نوجوانان 
اظهار کرد: سینمای کودک و نوجوان سینمای 
مهجوری است و باید قدر اندک افرادی همچون 
آقای وحید نیکخواه آزاد که در این حوزه هستند و 

دغدغه دارند را دانست.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت سواد رسانه در حوزه 
کودکان و نوجوانان گفت: بخشی از حضور بچه ها 
به صورت فیزیکی و در مدرسه و منزل و اجتماع 
است، اما در این دوران بیشتر کودکان و خصوصاً 
نوجوانان در فضای مجازی حضور مستمر دارند.  
جشنواره  فیلم های کودکان و نوجوانان می تواند 
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حلقه وصل اکوسیستم فعاالن کودک و نوجوان 
باشد. جشنواره می تواند کل این اکوسیستم را کنار 
هم بنشاند و فضای گفت وگویی را برای همه فعاالن 

و دغدغه مندان فراهم کند.
جوادی درباره رده بندی سنی در فیلم های 
سینمایی اظهار کرد: رده بندی سنی در سینما 
خصوصاً سینمای کودکان و نوجوانان از جمله 
موضوعاتی است که باید به آن پرداخت و 
جشنواره های بسیاری وجود دارند که این رده بندی 
سنی را رعایت و اجرا می کنند.  باید رده بندی سنی 
برای فیلم های گروه های مختلف سنی از  خردسال 
تا نوجوان انجام شود و از هر طرح درستی در رابطه 

با رده بندی سنی استقبال می کنیم.
دبیر سی و پنجمین جشنواره فیلم های کودک 
و نوجوان با تأکید بر استفاده از همه نظرات 

کارشناسی برای برگزاری این دوره از جشنواره 
فیلم های کودکان و نوجوانان گفت: بحث های 
زیادی پیش آمده بود که جشنواره فیلم های 
کودکان و نوجوانان به صورت دوساالنه برگزار شود 
و این پیشنهاد طرفدارانی هم داشت، اما مخالفان 
برگزاری دوساالنه جشنواره بسیار بودند و اظهار 
داشتند که اگر چراغ جشنواره خاموش شود، 
سینمای کودک و نوجوان قطعاً متضرر خواهد شد.

وی ادامه داد: دوستان ما در حوزه فیلمسازی 
کودک و نوجوان دغدغه مند هستند، اما نمی توان 
رفع همه مشکالت سینمای کودک را از این عزیزان 
انتظار داشت. جوادی در ادامه درباره فیلمنامه های 
ارائه شده در حوزه کودک و نوجوان به فارابی گفت: 
غالباً فیلمنامه های ارائه شده با فضای فکری کودک 

و نوجوان امروز فاصله بسیاری دارند.

وی در پایان ضمن تاکید بر برگزاری این نوع 
هم اندیشی ها و جلسات گفت: باشگاه ملی 
سینمای کودک و نوجوان فارابی در قالب همین 
هم اندیشی ها با فعاالن حوزه کودک و نوجوان 
برقرار شده و قرار است عالقه مندان و فعاالن و 

دغدغه مندان این حوزه را به یکدیگر معرفی کند.
در ادامه این نشست وحید نیکخواه آزاد که به عنوان 
پیشکسوت و یکی از سخنرانان  این هم اندیشی 
حضور داشت، با اشاره به فعالیت های خود در این 
عرصه گفت: سینمای کودک و نوجوان برای من 
از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. من و چند 
تن از دوستان دیگرم عمر خود را در این راه سپری 
کرده ایم. وی ادامه داد: خیلی دلم می سوزد وقتی 
که می بینم سینمای کودک و نوجوان به اینجا 

رسیده و تا این اندازه دچار رکود شده است.

آرمان امروز - این روند از اوایل این ماه شروع 
شد، زمانی که دو نفر از فعاالن گروه آب و 
هوایی Just Stop Oil در ۱۴ اکتبر وارد گالری 
ملی بریتانیا شدند و سوپ گوجه فرنگی را به 
سمت نقاشی مشهور ونسان ونگوگ »گل های 
آفتابگردان« پرتاب کردند و بعد دستان خود را 
به تابلو چسباندند. سپس در 23 اکتبر، معترضان 
 Letzte Generation وابسته به گروه آلمانی
در موزه باربرینی به تابلویی از کلود مونه پوره 
سیب زمینی پرتاب کردند. البته این کار ها به 
نقاشی ها آسیبی نرساند، زیرا آن ها با یک شیشه 
محافظت می شدند. این اعتراض ها قطعاً به هدف 

خود که جلب توجه جهانیان است دست یافته اما 
برای برخی که عادت دارند فعاالن محیط زیست 
را در خیابان ها با پالکارد هایی در دست ببینند، 
این شیرین کاری های خالقانه ممکن است کمی 
گیج کننده باشد: چرا به نام بحران آب و هوا، به 
سمت آثار هنری چیزی پرتاب می شود؟ برای 
معترضان، هدف تا حدی جلب توجه مردم است 
و از سوی دیگر می پرسند که چه چیزی ارزش 
بیشتری دارد، هنر یا زندگی؟ همانطور که یکی 
از معترضان در گالری ملی لندن فریاد زد. »شما 
بیشتر نگران حفاظت از یک نقاشی هستید یا 

حفاظت از سیاره ما؟ «

کارگردان   - امروز  آرمان 
هالیوودی یک بار دیگر از 
فیلم های  شخصیت های 
مارول و دی سی انتقاد کرد و 

گفت آنها سطحی هستند.
در حالی که جیمز کامرون با 
مصاحبه با نیویورک تایمز تور 
مطبوعاتی »آواتار: راه آب« را به 
صورت رسمی آغاز کرد، در این 
مصاحبه گفت شخصیت های 
فیلم های مارول و دی سی، 

از بلوغ الزم برخوردار نیستند. در این مصاحبه 
که بازیگران فیلم جدید »آواتار« شامل سم 
ورتینگتون، زوئی سالدانا و سیگورنی ویور هم 
حضور داشتند، کامرون گفت در فیلم جدید که 
داستانش ۱۵ سال بعد از فیلم اول اتفاق می افتد 
انتظار می رفت تا رسیدن به بلوغ در قهرمان هایش 
شامل جیم سالی و نیتیری تصویر شود و چنین 
بلوغی چیزی است که در شخصیت های فیلم های 
مارول و دی سی مشاهده نمی شود. کامرون 
گفت: زویی و سم ۱۵ سال بعد از داستان قبلی، به 

عنوان والدینی مسئول دیده 
می شوند. وی افزود: در فیلم 
اول شخصیت سم از روی 
پرنده خود می پرد و با این 
پرش ایمانی دیوانه وار و تقریبا 
مانند خودکشی را از خود بروز 
می دهد که مسیر تاریخ را تغییر 
می دهد. شخصیت زوئی هم 
جایی مجبور می شود بپرد و 
تصورش این است که برگ های 
بزرگ می توانند مانع سقوط 
او شوند. اما وقتی پدر و مادر باشی اینطور فکر 
نمی کنی. بنابراین من به عنوان فردی که پدر 
۵ فرزند است می گویم وقتی شخصیت ها بالغ 
می شوند و متوجه می شوند مسئولیتی به جز 
بقای خود دارند، چه اتفاقی می افتد. وی در ادامه 
حرف هایش به فیلم های مارول و دی سی اشاره 
کرد و گفت: وقتی این فیلم های بزرگ و دیدنی را 
تماشا می کنم می بینم شخصیت ها هر سن و سالی 
که داشته باشند به گونه ای رفتار می کنند که انگار 

هنوز دانشجو هستند.

ادبیات

نمایشگاه
سه ساالنه معماری لیسبون 

۲۰۲۲ افتتاح شد
 آرمان امروز - سه ساالنه معماری لیسبون با 
بخش های نمایشگاهی، اینستالیشن ، رونمایی 
کتاب، ورک شاپ، کنفرانس، رویدادهای 
جانبی با مشارکت  استودیوهای معماری 
 MVRDV مختلف از جمله استودیوی هلندی
 Tomoaki Uno و دفتر معماری ژاپنی
Architects در پایتخت پرتغال تا ۵ دسامبر 

برگزار می شود. 
این رویداد معماری با عنوان»Terra« که در 
التین به معنای زمین است، در واقع دعوتی 
است برای اقدام با محوریت پایداری و ایجاد 

تعادل بین جوامع، منابع و فرآیندها.
به  لیسبون  ساالنه  سه  دوره  ششمین 
و  منابع  کاهش  اقلیمی،  چالش های 
نابرابری های زیست محیطی، اجتماعی، 

اقتصادی در زمینه جهانی شدن می پردازد. 
رخداد۱۴ هفته ای لیسبون چهار نمایشگاه 
اصلی را شامل می شود که توسط توسط 
پرتغالی کریستینا  استادان  معماران و 
وریسیمو و دیوگو برنای سازماندهی شده 

است.
کیوریتوری این نمایشگاه را بنیانگذاران مجله 
Cityscapes و ویجایانتی رائو انسان شناس 

و نویسنده برعهده دارند. این نمایشگاه به 
روش هایی در معماری و طراحی می پردازد که 
به چالش های جهانی مانند نابرابری، تغییرات 

اقلیمی و جنگ پاسخ بهتری بدهند.
نمایشگاه در چندین اتاق موزه ملی هنرهای 
معاصر با تزئینات مینیمال، کتاب ها، پوسترها 
و سایر وسائل بر روی کابینت ها و میزهای 
تخته سه ال چیده شده اند تا بازدیدکنندگان 
را تشویق به تعامل کند. همچنین تعدادی 
ابتکاراتشان  با  که  معماری  پروژه های 
راه حل های معماری و طراحی برای مسائل 
اجتماعی و جهانی ارائه می دهند را مورد 

بررسی قرار می دهند.
این نمایشگاه در موزه هنر، معماری و 
فناوری لیسبون )MAAT( با کیوریتوری 
استودیو طراحی Taller Capital برگزار 
می شود. نمایشگاه روش هایی را برای کمک 
به جوامعی که در مکان های آسیب پذیر به 
دلیل ازدحام بیش از حد، کمبود منابع و 
زیرساخت های خدمات اساسی از طریق 
زندگی  معماری  ابتکارات  از  استفاده 

می کنند، شناسایی می کند.
در موزه Garagem Sul ، چرخه ها اقتصاد 
دایره ای مواد را برجسته می کنند و روش هایی 
را که طراحان، معماران و خالقان می توانند از 
ضایعات استفاده مجدد کنند را ارائه می دهند. 
 Rar.Studio این نمایشگاه توسط دفتر محلی
طراحی شده است. برگزارکنندگان سه ساالنه 
معماری لیسبون گفته اند: »چرخه ها به نقش 
معماری در فرآیندهای بی پایان تبدیل و 
توزیع مجدد ماده می پردازند و رویارویی 
احتمالی بین معماری و پایداری، اقتصاد، 

میراث و حافظه را به نمایش می گذارند«.

مدیرعامل بنیاد فارابی و دبیر سی و پنجمین جشنواره فیلم های کودک و نوجوان عنوان کرد: 

اجتماعی

شاخه نبات

سینما

دورافتادنسینمایکودک
ازدنیایذهنیکودکانامروز

  آگهی مناقصه عمومی
 برگزاری آزمون )پیشرفت تحصیلی(

 اداره کل آموزش و پرورش استان گیالن در نظر دارد در اجرای قانون برگزاری 
مناقصات ،نسبت به برگزاری آزمون پيشرفت تحصيلی از طريق  بستر سامانه ستاد الکترونيکی 
دولت اقدام نمايد.متقاضيان جهت کسب اطالعات بيشتر جهت شرکت در مناقصه به سامانه 

تدارکات  الکترونيکی دولت به آدرس)Setadiran.ir( مراجعه نمايند.
مهلت دريافت شرايط و اسناد مناقصه : از تاريخ نشرآگهی  به مدت 5 روز کاری تعيين شده 
است. مبلغ تضمين شرکت درمناقصه   3/000/000/000 ريال  " معادل سيصد ميليون تومان"   
ضمانت نامه بانکی يا واريز به حساب شمار ir920100004052031207535646 وجوه 
سپرده بانک ملی شعبه رشت و شناسه پرداخت 930031252127552010000000 نزد 

بانک ملی 
  مهلت دریافت اسناد مناقصه   روز  شنبه مورخ 1401/08/07

آخرین مهلت بارگذاری اسناد و ارسال پیشنهادات روز سه شنبه مورخ 17/ 08/ 1401
تاریخ بازگشایی روز    چهار شنبه     مورخ       1401/08/18

 کليه هزينه چاپ و ساير هزينه های مرتبط برعهده برنده مناقصه می باشد. در صورت نياز 
با شماره  33333601-013)اداره پشتيبانی ( تماس حاصل نماييد.

تاریخ انتشارآگهی نوبت اول   )یکشنبه( : 1401/08/01            
 تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم)دوشنبه(: 1401/08/02

 نوبت دوم

 محمد فائزی-    مدیر کل آموزش و پرورش استان گیالن

 وزارت آموزش و رپورش
 اداره کل آموزش و رپورش استان گیالن

اداره امور قراردادها وپیمانها - شهرداری کرج

  آگهی مناقصه عمومی
 شماره 2001005265000263

شهرداری کرج در نظر دارد برابر بودجه مصوب شورای  اسالمی شهر ، پروژه مندرج در جدول ذيل را از طريق مناقصه عمومی به پيمانکاران واجد شرايط 
واگذار نمايند.

نحوه پرداخت قرارداد مداراک الزم مبلغ سپرده به ریال مبلغ اعتبار به ریال شرح پروژه ردیف

40% تهاتر
ارائه رزومه و اساسنامه 

مرتبط با موضوع ساخت 
خودروی آتش نشانی

5.670.000.000 113.400.000.000
خرید،ساخت وتجهیز و تحویل 

3دستگاه خودروی نیمه سنگین 
حریق آتش نشانی

1

۱ سپرده شر کت در مناقصه به یکی از روش های ذیل ارائه گردد:ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت ٩0   روز اعتبار داشته و قابل 
تمديد باشد و يا واريز فيش نقدی به مبلغ فوق به حساب 7007869448623 بانک شهر

برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد. ۲
1 ريال به عنوان هزينه خريد اسناد به حساب 700785313795 به نام شهرداری کرج از طريق سامانه الکترونيک دولت )ستاد( به  000 مبلغ 000 ۳

آدرس  می بايست واريز گردد.
1401جهت خريد اسناد مناقصه به سامانه الکترونيک دولت )ستاد( مراجعه نمايند. 8 ۴ متقاضيان می توانند از تاريخ انتشار آگهی تا ساعت 13 تاريخ 11
۵ شرکت کنندگان می بايست ضمن بارگذاری ضمانت نامه شرکت در مناقصه در سامانه ستاد،نسبت به تحويل اصل ضمانت نامه تاساعت 13 تاريخ 

1401 به آدرس کرج - ميدان توحيد - بلوار بالل - دبيرخانه شهرداری کرج واقع در طبقه اول اقدام نمايند.  8 21
۶ در صورت بروز هوگونه تناقض در موارد مندرج در آگهی با سامانه ستاد،مالک عمل سامانه ستاد خواهد بود. 

1401 در کميسيون عالی معامالت شهرداری کرج  مطرح و پس از بررسی وکنترل، برنده مناقصه اعالم خواهد شد. 8 ۷ پيشنهادات رسيده در مورخ 22
هزينه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.  ۸

026تماس ويا به سايت   مراجعه نمائيد. جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن  35892421

  آگهی مناقصه عمومی
 برگزاری آزمون )پیشرفت تحصیلی(

 اداره کل آموزش و پرورش استان گیالن در نظر دارد در اجرای قانون برگزاری 
مناقصات ،نسبت به برگزاری آزمون پيشرفت تحصيلی از طريق  بستر سامانه ستاد الکترونيکی 
دولت اقدام نمايد.متقاضيان جهت کسب اطالعات بيشتر جهت شرکت در مناقصه به سامانه 

مراجعه نمايند. تدارکات  الکترونيکی دولت به آدرس)
مهلت دريافت شرايط و اسناد مناقصه : از تاريخ نشرآگهی  به مدت 5 روز کاری تعيين شده 
3 ريال  " معادل سيصد ميليون تومان"    000 000 است. مبلغ تضمين شرکت درمناقصه   000
ضمانت نامه بانکی يا واريز به حساب شمار ir920100004052031207535646 وجوه 
سپرده بانک ملی شعبه رشت و شناسه پرداخت 930031252127552010000000 نزد 

بانک ملی 
1401 08   مهلت دریافت اسناد مناقصه   روز  شنبه مورخ 07

1401 08 آخرین مهلت بارگذاری اسناد و ارسال پیشنهادات روز سه شنبه مورخ 17
1401 08 تاریخ بازگشایی روز    چهار شنبه     مورخ       18

 کليه هزينه چاپ و ساير هزينه های مرتبط برعهده برنده مناقصه می باشد. در صورت نياز 
013)اداره پشتيبانی ( تماس حاصل نماييد. با شماره  33333601

1401 08 01 تاریخ انتشارآگهی نوبت اول   )یکشنبه( :
1401 08 02  تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم)دوشنبه(:

 نوبت دوم

 محمد فائزی-    مدیر کل آموزش و پرورش استان گیالن

 وزارت آموزش و رپورش
 اداره کل آموزش و رپورش استان گیالن

             

اداره امور قراردادها وپیمانها - شهرداری کرج

  آگهی مناقصه عمومی
 شماره 2001005265000263

شهرداری کرج در نظر دارد برابر بودجه مصوب شورای  اسالمی شهر ، پروژه مندرج در جدول ذيل را از طريق مناقصه عمومی به پيمانکاران واجد شرايط 
واگذار نمايند.

نحوه پرداخت قرارداد مداراک الزم مبلغ سپرده به ریال مبلغ اعتبار به ریال شرح پروژه ردیف

40% تهاتر
ارائه رزومه و اساسنامه 

مرتبط با موضوع ساخت 
خودروی آتش نشانی

5.670.000.000 113.400.000.000
خرید،ساخت وتجهیز و تحویل 

3دستگاه خودروی نیمه سنگین 
حریق آتش نشانی

1

۱- سپرده شر کت در مناقصه به یکی از روش های ذیل ارائه گردد:ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت ٩0   روز اعتبار داشته و قابل 
تمديد باشد و يا واريز فيش نقدی به مبلغ فوق به حساب 7007869448623 بانک شهر

 ۲- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

 ۳- مبلغ 1/000/000 ريال به عنوان هزينه خريد اسناد به حساب 700785313795 به نام شهرداری کرج از طريق سامانه الکترونيک دولت )ستاد( به 

آدرس www.setadiran.ir می بايست واريز گردد.
۴- متقاضيان می توانند از تاريخ انتشار آگهی تا ساعت 13 تاريخ 1401/8/11جهت خريد اسناد مناقصه به سامانه الکترونيک دولت )ستاد( مراجعه نمايند.
۵- شرکت کنندگان می بايست ضمن بارگذاری ضمانت نامه شرکت در مناقصه در سامانه ستاد،نسبت به تحويل اصل ضمانت نامه تاساعت 13 تاريخ 

1401/8/21 به آدرس کرج - ميدان توحيد - بلوار بالل - دبيرخانه شهرداری کرج واقع در طبقه اول اقدام نمايند. 
۶- در صورت بروز هوگونه تناقض در موارد مندرج در آگهی با سامانه ستاد،مالک عمل سامانه ستاد خواهد بود. 

۷- پيشنهادات رسيده در مورخ 1401/8/22 در کميسيون عالی معامالت شهرداری کرج  مطرح و پس از بررسی وکنترل، برنده مناقصه اعالم خواهد شد.
۸-هزينه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

 جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن  35892421-026تماس ويا به سايت  www.karaj.ir مراجعه نمائيد.

یک کتاب جدید از نویسنده 
برنده نوبل به بازار کتاب آمد

آرمان امروز- نشــر 
گویا کتاب »خاطره 
نوشــته  کــوچ« 
گورنه،  عبدالــرزاق 
برنــده جایزه نوبل 
2۰2۱ را با ترجمه 
و  عبدلی  فرشــته 

غالمرضا امامی نشر داده است.
ایــن رمان، تصویری از فروپاشــی جوامع 
ســنتی، فقیر و تحت فشار است. داستان 
نوجوان ۱۵ ســاله که در یک روســتای 
بندری فقیرنشــین در ســواحل شرقی 
آفریقا زندگی می کند که توسط خشونت 
و ناامیدی احاطه شده است. او تالش دارد 

هدف زندگی خود را پیدا کند.
»خاطره کوچ« در ۶ فصل روایت شــده و 
درآمد، ســخنرانی عبدالرزاق گورنه، ترانه 
غم انگیز پناهندگان و یادداشــتی در مورد 

نویسنده، نیز ضمیمه اثرست.
در بخشــی از صفحــه ۱۱۱ کتاب با هم 
می خوانیم: »نزدیک به چهار ماه گذشــت 
تا ما جواب دریافت کردیــم. در آن زمان 
ذکر موضوع نامه جلــوی پدرم خطرناک 
بود. فقط خشمش را برمی انگیخت. وقتی 
جواب نامه رســید، مبهم بود و کل نامه، 
مرا مودبانه مخاطب قرار داده بود و از من 
دعوت نمی کرد برای تعطیالت به نایروبی 
بروم. همین برای پدرم کافی بود. او از لعن 
و نفرین دایی احمد به عنوان یک خسیس 
مال دوســت گناه  خوار دست برداشت و 
دیگر دعا نکرد که خدا بالی طاعون بر سر 
آن دزد فــرود آورد. او فکر کرد که موضوع 
حل شده است. پول کم و بیش در راه بود. 
با خودم گفتم »نمی شود انتظار داشت که 
او بگوید بله، من به تو پول می دهم. مودبانه 
نیســت. همین که به من گفته آنجا بروم 
کافی است« پدر پیشنهاد کرد که بیرویم 

بیرون و جشن بگیریم«.
عبدالرزاق گورنه یمنی تبار است و در سال 
۱۹۴۸ در زنگبار متولد شد. در ۱۸ سالگی 
در پی انقالب زنگبار و کشتاری بی رحمانه 
از زادگاهش فرار کرد و پناهندگی انگلستان 
را برگزید. در انگلســتان بــه تحصیل در 
دانشگاه کنت پرداخت و در سال ۱۹۸2 به 

اخذ درجه دکترا دست یافت.


