
پنجشنبه  19 آبان 1401  15 ربیع الثانی 1444  10 نوامبر2022  شماره: 4050  5000تومان

سرمقاله

یادداشت

2

8

3

»آرمان امروز« در گفت و گو با روحانیون فعال سیاسی بررسی کرد

42104

»عمامه برداری« 
رفتاری دور از شأن اعتراض

قیمت  دالر 
موقتا  نزولی  شد

باهنر: ارشاد با بگیر و ببند 
ممکن  نیست

 »دیوار مهربانی« 

کره شمالی  برای  روس ها
الیی کشی  تزارها 

در تفاهم نامه  خودرویی

دبیرکل جامعه اسالمی مهندسینبررسی »آرمان امروز « از تزریق ارز توسط بانک مرکزی: بررسی »آرمان امروز«از حضور چینی ها و ترک ها در روسیه»آرمان امروز« بررسی کرد

دستور فرا قانونی  
چند سانتیمتر عقب تر،  پشت موتور!

نشستن زنان در ترک موتور از لحاظ قانونی بالمانع است  اما، رانندگی ممنوع!

بررسی جزئیات حمله اسرائیل به محموله سوخت ایران 

2

همسر و دخترهمسر و دختر
 آیت الله رفسنجانی  آیت الله رفسنجانی 
مقابل زندان اوین!مقابل زندان اوین!

آرمان امروز: بامداد روز چهارشــنبه 18 آبان کاروان 
حامل سوخت که ایران را به مقصد لبنان ترک کرده 
بود در مرز القائم که به نوعی خط مرزی عراق و سوریه 
محسوب می شود مورد حمله پهپادی قرار گرفت. بنا بر 
آخرین گزارش های منتشر شده تنها 2 تانکر از مجموع 
22 تانکر حامل سوخت بعد از حمله پهپادی از بین 
رفته است و هیچ صدمه جانی ای در پی نداشته است. 

طبق اعالم رسانه ها عراقی هنگامی که 8 تانکر سوخت 
از مرز عراق عبور کردند و وارد خاک ســوریه شدند، 
توسط پهبادی که گفته می شود از اسراییل پرواز کرده 
اســت مورد حمله قرار گرفتند. طبق این گزارشات 6 
تانکر سوخت باقی مانده به سمت لبنان حرکت کردند 
ولی همچنان 14 تانکر در کشور عراق باقی مانده اند تا 

در موردشان تصمیم گیری شود.

خاورمیانه آبستن جنگ جدیدی است

اخالق
 اعتراض

الزام احیای
اخالقیات

هوشمند سفیدی

محمد زاهدی اصل

2

8

آرمان امروز: اخیرا رفتاری که از آن به عنوان »عمامه برداری« باب شده، 
قابل بررسی اســت.گرچه عده  ای اعتراض دارند و حق طبیعی شان است 
اعتــراض خود را بروز بدهند. اما در این میــان عده ای ناآگاه تحت تاثیر 
تبلیغات  سوء با سوءاستفاده از فضای به وجود آمده است با نادیده گرفتن 
اصول اعتراض، بی اخالقی هایی را مرتکب می شوند که تحت هیچ شرایطی 

توجیه پذیر نیســت. به عنوان مثال در روزهای اخیــر گروهی با دیدن 
یک روحانی، عمامه از ســرش بر می دارند که باید گفت،  حرکتی مذموم 
است.  در این میان افراد متعددی به این بدرفتاری واکنش نشان داده اند. 
از جمله احمدزیدآبادی تحلیلگر سیاسی به سکوت روشنفکران در قبال 

این بدرفتاری معترض شده است. 
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محمدرضــا باهنر، فعال سیاســی که بعد 
از پایان دوره نهم مجلس شــورای اسالمی از 
حضور در عرصه های سیستماتیکی سیاست 
کناره گیری کرد، در واکنش به مســایل اخیر 
گفت وگویی انجام داده اســت کــه گزیده از 

اظهاراتش در زیر می آید:
از ابتدا همواره دشمن درصدد توطئه علیه 
جمهوری اسالمی بوده و اگر برای مثال مسئله 
مهســا پیش نمی آمد، مسئله دیگری پیش 
می آمد، کما این که بعد از جریان مهسا رسانه 
هــای خارجی به صــورت متنوعی در فضای 
مجازی، موج سواری و کشته سازی می کردند 
و می گفتند فالنی را گرفتند و فالنی را کشتند.

باید چگونگی مسایل فعلی ، ماجرای سال 
۹۸ و داستان هواپیمای اوکراینی را با یکدیگر 
مقایسه کنیم، همچنین می توانیم شلوغی های 
حاضر را با نوع جنس شلوغی ها و وقایع ۷۸، 
۸۸، و ۹۶، مقایســه کنیم. این ها را می توان 
با تفکیک و اطالع رســانی صحیح، جمعی را 
به یک موضع برساند که آیا برخوردها بهتر یا 
بدتر؟ باید بررســی کنیم آیا پیشروی یا عقب 
نشــینی داشــته ایم؟ در یک مقایسه مردم 
دیروز بیشــتر نگران بودند یا امروز؟ من می 
خواهم بگویم این طوری بهتر نتیجه گیری می 
کنیم. بله حتما بهتر می بود اگر یک مدیریت 

قدرتمندی در این قضایا حاکم می شد.
 ما در جریانات نبرد رســانه ای شکســت 
خوردیم؛ نتوانستیم تفکیکی صحیح و در نتیجه 
مقابله درست و منطقی، با هجمه های رسانه 
ای دنیا به عمل بیاوریم. البته از دشمن توقع 
یاری نداریم؛ دشمن، از هر ابزاری برای پیشبرد 
پروژه خود اســتفاده می کند. نمی خواهم از 
این واژه استفاده کنم ولی حتی اگر بخواهیم 
اســتیصال طرف را در این سناریو نگاه کنیم، 
تکرار می کنــم اصال نمی خواهم بگویم خود 

مهسا امینی داخل سناریو بود.

بگیر و ببند گشت ارشاد 
پایان می یابد

اصوال بحث ارشاد با امکانات فیزیکی و سخت 
افــزاری اصال مفهوم ندارد. به تعبیر درســت، 
مسئله ارشــاد با سخت افزاری، بگیر و ببند و 
برخورد فیزیکی حل نمی شود؛ جنس ارشاد 
اساسا نرم افزاری، مذاکره، تعامل و گفت و گو 
اســت. حتما در خبرها شنیده اید که شورای 
عالی انقالب فرهنگــی چهار پنج ماه قبل در 
رابطه با مسئله حجاب و گشت ارشاد و مصوبه 
طول و درازی دارد که متاســفانه آقایان مثل 
بقیه کارهای اجرایی، آن را به تاخیر انداختند 

و برای مثال آیین نامه هایش را دیر نوشتند.

در واقع یک ســری اتفاقاتی در کشور می 
افتد که خالف قانون نیســت ولی متن قانون 
هم نیست .من از این مثال ها زیاد دارم.فرضا 
دولت به دنبال ســهولت امکانات کسب و کار 
اســت ،در کشور می گویند پنج تا شش هزار 
نــوع مجوز تولید می شــود که ملتی که می 
خواهند کارآفرینی کنند و یا یک کســبی راه 
بیاندازند باید بروند مجوز بگیرند .این شــش 
هــزار نوع مجوز را نهادهــای مختلف مرتبط 
مثل قــوه قضائیه و کمیته اصنــاف و...صادر 
می کنند،عموما شــاید ده درصد اینها مصوبه 
قانونی داشته باشند و مابقی یا آیین نامه است 

و بخشنامه و ..

نقش رئیس جمهور در مدیریت و 
کنترل اعتراض ها

متاســفانه زمانی این مشکل را در مملکت 
داشتیم که شــخصی می آمد رئیس جمهور 
می شد و بعد از چهار یا شش سال که رئیس 
جمهور بود، می گفت که اختیارات کافی ندارد. 
بعد روی ســخن ما با آن آقای محترم این بود 
که تو آمدی طبق قانون اساسی رئیس جمهور 
شدی، چرا قانون اساسی را یک دفعه مطالعه 
نکرده ای که بدانی طبق این قانون، اختیارات و 
مسئولیت های رئیس جمهور چیست و چکار 
می تواند بکند؟ ما متاسفاته این موضوع را در 
نمایندگان مجلس نیــز به صورت اولی داریم. 
نماینده مجلس نامزد می شود و در تبلیغات 
انتخاباتی برای اینکه رای بیــاورد، وعده های 
عجیبی می دهد که نه امکانات کشــور و نه 
اختیارات نماینده، چنین اجازه ای را به او نمی 
دهد. و بعــد از ورود به مجلس می بیند،نمی 
تواند به آن شعار ها و وعده ها عمل کند. البته 
در این مورد، ســطح رئیس جمهور فرق می 
کند. رئیس جمهور رئیس شورای عالی انقالب 
فرهنگی است، اما ایشان در شورا حق وتو ندارد. 

جلسه را اداره می کند و نفوذ رای دارد.
در مجلس تمام نماینده ها از لحاظ آیین نامه، 
یک رای بیشتر ندارند، ولی هر کدام یک حوزه 

نفوذ رای دارند. من که در مجلس بودم، بعضی 
از موارد حوزه نفوذ رای بنده ۸۰ تا و در برخی 
موارد ۳ تا بود. اما رئیس جمهوری در شورای 
امنیت ملی، شورای انقالب فرهنگی و شوراهای 
اقتصادی و غیره رئیس است، اما از نظر حقوقی 
یک رای بیشتر ندارد اما از نظر حوزه نفوذ رای 
متفاوت است. ولی در این باره چند نکته وجود 
دارد: نکتــه اول رئیس جمهور، رئیس جمهور 
همه ملت است. یکی از مشکالت ما با بعضی از 
رئیس جمهور ها، این بوده که پس از انتخاب 
شدن، فکر می کنند رئیس جمهور همان هایی 
هستند که به ایشــان رای داده اند. در حالی 
کــه او رئیس جمهور ۸۰ میلیون نفر اســت. 
نکته دوم قبل از انتخاب آقای رئیسی، بنده به 
ایشــان عرض کردم که روز اولی که بر کرسی 
ریاست بنشــینید، ممکن است آنقدر مسائل 
روزمره ســرتان بریزد، که اصال وقت نداشته 
باشید، نقشــه راه تهیه کرده و به آینده نگری 
داشته باشید، به عبارتی فرصت این که کارهای 
اعم و مهم را بتوانید با همدیگر مقایسه کنید، 
نخواهید داشت. اآلن هم داستان گشت ارشاد 
برای آقای رئیسی مهم است اما معنایش این 
نیســت که به مسائل دیگر توجه نکند و برای 
مثال نداند در سیلوهای ما گندم نیست و آیا 
دارو مورد نیاز کشور تامین شده است یا خیر ؟ 

ایشان باید همه مسائل را مدیریت کند.

چه کسی باید شرایط حاضر را 
فرماندهی کند؟

بنده معتقدم حتما صدا و ســیما هم در این 
قضیه ده ها برابر رئیس جمهور امکانات و حوزه 
نفوذ دارد و می تواند گفتمان ایجاد کند، یا تریبون 
ائمه جمعه؛ ما در هر روز جمعه تا ۴۰۰ تریبون 
داریم البته من نمی گویــم همه مردم به نماز 
جمعه می روند، به طور قطع درصدی می روند، 
ولی همان ها خیلی تاثیرگذار خواهند بود. من فکر 
می کنم در حال حاضر باید ببینیم صاحب مسائل 
فرهنگی، در کشور کیست و چه کسی باید این 

گفتمان را فرماندهی و مدیریت کند.

اخالق اعتراض
از زمانی که بخشی از 
جامعــه در واکنش به 
برخی رفتارها، اعتراض 
انحای  بــه  را  خــود 
مختلف در حال نشان 
دادن هستند، مباحث 
پیرامــون  مختلفــی 
و  اعتــراض  مرزهای 

اغتشاش مطرح شده که حائز اهمیت است.
ما، اگر اعتراض را واکنشــی پویا نسبت به بی 
توجهی یا نشنیدن و عمل نکردن به خواسته 
های بخشی از جامعه بدانیم، باید برای آن، باید 
و نبایدهایی را فرض کنیــم؛ زیرا در غیر این 
صورت، برچسب زنی و انگ زنی به آن می تواند 
اعتراض را در معرض واکنش های منفی قرار 
دهــد و نتیجه بخشــی آن را از بین ببرد و یا 

تصویری غیرواقعی از آن ترسیم کند.
در همین راســتا، به نظر می رســد اگر چه 
مهمترین مالک در این زمینه »قانون« است 
و قانون اساسی هم توجه الزم را به اعتراضات 
دارد، اما اجرای قانون دچار نارسایی ها و کندی 
هایی اســت که بعضاً افراد منتقد را به حضور 

خیابانی سوق می دهد.
اما آنچه مهم است عالوه بر توجه به حاکمیت 
قانون که مالک اصلی اســت، باید نکاتی را در 
نظر گرفت؛ برای مثال عدم توهین و فحاشی و 
تکیه صرف به خواســته های اصلی، می تواند 
مدنظر باشــد، همچنین پرهیز از صدمه زدن 
بــه اموال عمومی و خشــونت پرهیزی؛ نکته 
دیگری است که باید مدنظر قرار گیرد زیرا عدم 
خشونت، یک اصل و یک راهبرد اخالقی است.

همچنیــن، در شــعارها و اظهارنظرها، اعالم 
موضع درباره دشمنان و بدخواهان کشور نیز 
مهم اســت، برای مثال، آیا می توانیم انتظار 
داشته باشیم معترضان از روسیه حمایت کنند 
و مثالً شعار »زنده باد روسیه« سر دهند، حتی 

اگر روسیه از اعتراضات حمایت کند!
یکی دیگر از رفتارهایی که شایان توجه است، 
حرکت بعضی هــا درباره »عمامــه برداری« 
یا عمامه پرانی اســت؛ بی تردید، این رفتاری 
مذموم است، چه بسا آن فرد روحانی که عمامه 
اش برداشته می شود، خود معترض تر از کسی 
باشد که به عنوان اعتراض، عمامه اش برداشته 

می شود.
این گونــه رفتارها، اقداماتــی برای مخدوش 
کردن اعتراضات اســت و زبان مخالفان آن را 

رساتر می سازد.
یکــی دیگر از نبایدها، پرهیــز از انگ زدن به 
معترضان با تحقیر آنان است، کاربرد برچسب 
هایی مثل برهنگان، شــرابخواران و...، به دور 
از اخالق سیاسی است؛ مگر آنان که اعتراض 
نمی کنند و یا مخالف اعتراض هستند معصوم 
هستند و هیچکدام و هیچوقت فعل حرامی را 

انجام نمی دهند؟!
در کنــار نبایدهای اعتراض، باید به بایدها هم 
پرداخت، برای مثال، »تأمین امنیت اعتراض« 
را نمی توان نادیده گرفت و اینکه، چرا به هیچ 
درخواست تجمع، مجوز داده نمی شود یا چرا 
برخی از نمایندگان خیرخــواه در این زمینه 

اقدام عاجلی انجام نمی دهند.
به نظر می رسد مقوله »اخالق اعتراض« بحث 
مهمی اســت که باید به آن به طور ویژه توجه 
کرد و بیشتر از آن حرف زد، به یقین، جامعه ما 
به تقویت اخالقی در بسیاری از زمینه ها نیاز 

دارد و ما باید به سمت جامعه اخالقی برویم.

مالقات عفت مرعشی 
با فائزه هاشمی در زندان اوین 

آرمان امروز:  فاطمه هاشمی رفسنجانی نوشت: به رغم 
گذشت بیش از یک ماه از بازداشت  فائزه ، دوشنبه 
هفته گذشــته، مراجعه مامان و اعضای خانواده به 
زندان اوین برای مالقات، به رغم دو ساعت معطلی، 
ناکام ماند. روز یکشنبه پانزدهم آبان مجّدداً  همراه 
مامان نگران به مالقات فائزه و مهدی رفتیم و موّفق 
به مالقات شدیم. عکس العمل مامان در مواجهه با 
فائــزه در زندان جالب بود. وی  مات و مبهوت فائزه 
را نگاه می کرد و چشم از او برنمی داشت. پرسیدم: 
خیلی خوشحالید که فائزه را می بینید؟ گفت: چه 
خوشحالی؟ مگر خوشحالی  دارد که فائزه در زندان 

است؟ آیا واقعاً، جای فائزه زندان است؟!

علی مطهری:
 ادامه فیلترینگ ممکن است افرادی را 

به سمت معترضان سوق دهد
به گــزارش جماران؛ علی مطهــری، نماینده ادوار 
مجلس، در حساب توییتر خود نوشت: فیلترینگ 
واتساپ و اینستاگرام موجب اختالل در کسب و کار 
مردم شده اســت. ادامه آن ممکن است افرادی را 
به سمت معترضان سوق دهد. رفع فیلتر این دو با 
توجه به رشد اجتماعی ملت ایران خطری را متوجه 

کشور نمی کند.

تشنج در مجلس بعد از نطق 
علیه مولوی عبدالحمید

آرمان امروز:  ســخنان محمد تقی نقدعلی، نماینده 
خمینی شهر علیه مولوی عبدالحمید، امام جماعت 
اهل سنت زاهدان باعث تشنج در مجلس ایران شد. 
این نماینده بدون اشاره به نام »مولوی عبدالحمید« 
گفت: »افــرادی که هر جمعه از تریبون ها صحبت 
از دفاع از حقوق زنان می کنند بهتر اســت از دختر 
رســول اهلل که حقوق وی را زیر پا گذاشــتند دفاع 
کنند.« به دنبال ســخنان نماینده خمینی شــهر 
برخــی از نمایندگان اهل ســنت از جمله جلیل 
رحیمی جهان آبادی نماینده تربت جام و اسماعیل 
حســین زهی نماینده خــاش از صندلی های خود 
برخاسته و با در دســت گرفتن آیین نامه مجلس 
خواستار تذکر شدند. جلیل رحیمی جهان آبادی با 
صدای بلند فریاد می زد که این صحبت ها درســت 
نیست و باید اجازه پاسخ داده شود، سپس در جایگاه 

هیات رئیسه حضور یافت.

درخواست ویدئوچک در پارلمان
آرمان امروز: گویا حاشیه های تذکر شفاهی جنجالی 
نماینده مردم چابهار که منجر به قطع شدن میکروفن 
او شد در مجلس تمامی ندارد تا جایی که معین الدین 
سعیدی از هیئت رئیسه پارلمان درخواست ویدئوچک 
کرده است. بر اساس این گزارش،  محمدباقر قالیباف 
رئیس مجلس یازدهم در این باره عنوان کرد: تریبون 
آن نماینده قطع نشده بود، وقت تذکر »دو دقیقه ای« 
بود که این زمان تمام شد. پس بلندگویی قطع نشده 
است. البته که اقدامی خالف آیین نامه انجام شده بود، 
چون آن نماینــده از وقت نماینده دیگر برای تذکر 
استفاده کرد و جابجا شدن نام نمایندگان برای بیان 
تذکر خالف آیین نامه است. صحبت های قالیباف به 
دو موضوع اشاره دارد. اول اینکه سعیدی از وقت »دو 
دقیقه ای« خود استفاده کرده و قطع کردن میکروفن 
به خاطر پایــان زمانش بوده اســت. دوم اینکه در 
اقدامی خالف آیین نامه از وقت نماینده دیگری برای 
تذکر استفاده کرده است. از سوی دیگر معین الدین 
سعیدی در واکنش به اظهارات قالیباف تاکید کرد: 
من خواهش می کنم دوستان فیلم را بازبینی کنند و 
مدت صحبت های من را اندازه گیری کنند و ببینند 
آیا مــن واقعاً از دو دقیقه وقت قانونی که در اختیار 

داشتم، استفاده کردم. 

بیانیه جبهه اصالحات ایران درباره 
اعتراضات اخیر 

جبهه اصالحات ایران در واکنش به اعتراضات فراگیر 
در کشور بیانیه ای تحلیلی منتشر کرد.

در بخشــی از این بیانیه آمده اســت: پنجاه روز از 
فاجعۀ جان باختِن مهسا امینی در بازداشت گشت 
ارشــاد و موج گســتردۀ اعتراضی کــه برانگیخت 
می گــذرد و ما نیــز همچون ســایر هموطنانمان 
سوگوار بانو مهسا امینی و ده ها جان باختۀ هفته های 
گذشته در شهرها و اســتان های مختلف کشور از 
جمله کردستان، سیســتان و بلوچستان و تهران 
و نیز حرم شــاهچراغ هســتیم. اعتراضات کنونی 
ابتدا با پیشــگامی زنان و جوانان دهۀ هشتادی و با 
محوریت شــعار »زن، زندگی، آزادی« آغاز شد، اما 
تحلیل آنچه در پنجاه روز گذشته در فضای مجازی، 
اعتراضات خیابانی و دانشگاهی و واکنش نهادهای 
مدنی و چهره ها و گروه ها و اقشار مختلف رخ داده 
نشان می دهد که اعتراضات، فرانسلی، فراجنسیتی، 
فرامنطقه ای، فراطبقاتــی و فراقومی برای بازپس 
گرفتن »زندگی« است. این اعتراضات و مطالبات، 
برآمده از ســالها »سیاســِت انکار«، »سیاست به 
رسمیت نشناختن«، »مسائل انباشتۀ حل ناشده«، 
»تحقیر شــهروندان متکثر« و »سرکوب زندگی« 
است. میزان نارضایتی های انباشته و اعتراضات، قابل 
فروکاهش به آنچه در هفته های گذشته در خیابان 
دیده شده، نیست. این اعتراضات عالوه بر خیابان، 
در نظرسنجی های معتبر، در عدم مشارکت اکثریِت 
جامعــه در انتخاباِت ســا لهای ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰، در 
فضای مجازی و در مواضع نمایندگاِن بانفوذ اقشار و 

اصناِف مختلف آشکار و قابل رهگیری است.

آرمان امروز- سعید شمس: اخیرا رفتاری 
که از آن به عنوان »عمامه برداری« باب شده 
، قابل بررسی اســت.گرچه عده  ای اعتراض 
دارند و حق طبیعی شان است اعتراض خود 
را بروز بدهند. اما در این میان عده ای ناآگاه 
تحت تاثیر تبلیغات  ســوء با سوءاستفاده از 
فضای به وجود آمده اســت با نادیده گرفتن 
اصول اعتــراض، بی اخالقی هایی را مرتکب 
توجیه پذیر  تحت هیچ شرایطی  که  می شوند 
نیســت. به عنوان مثــال در روزهای اخیر 
گروهــی با دیــدن یک روحانــی، عمامه از 
ســرش بر می دارند که باید گفت،  حرکتی 
مذموم اســت.  در این میان افراد متعددی 
به این بدرفتاری واکنش نشــان داده اند. از 
جمله احمدزیدآبادی تحلیلگر سیاســی به 
سکوت روشــنفکران در قبال این بدرفتاری 
معترض شده اســت. زیدآبادی در این باره 
نوشــته اســت: »روحانیونــی کــه دارای 
پست های عالی در نظام هستند، معموالً به 
ســادگی در انظار عمومی ظاهر نمی شوند و 
اگر هم بشــوند، از محافظت و مراقبت الزم 
برخوردارند. بنابراین، این اقدام فقط جانب 
افراد بی گنــاه و بی پناهــی را می گیرد که 
تنها جرم شان پوشــیدن عبا و قبا و عمامه 
اســت! چرا روشــنفکران منصف و مداراجو 
نسبت به این پدیده ها هشدار نمی دهند؟« 
»آرمان امــروز« در گفت وگو با ســید رضا 
اکرمی، عضــو جامعه روحانیت مبارز، محمد 
تقی فاضل میبدی، عضــو مجمع محققین و 
مدرسین حوزه علمیه قم و محمد تقی رهبر، 
امام جمعه موقت اصفهان به بررسی چرایی و 

تبعات این بدرفتاری پرداخته است:
اکرمــی، عضــو جامعــه  ســید رضــا 
 روحانیت مبارز در گفت وگو با »آرمان امروز« 
در واکشن به برخوردهای نامناسبی که این 
روزها در معابر نسبت به روحانیون می شود، 

اظهار داشت: روحانی در اسالم حرمت دارد. 
در واقع کســی که انتخابش این بوده است 
که ملبس به لباس روحانیت شود تا ترویج 
و تبلیغ دین را فعالیــت اصلی خود ببیند، 
ارزشی است که کسی نمی تواند بی توجهی 
کند. پس باید گفت،  اینکه کسی یا کسانی 
بخواهند به این قشــر با هر دلیل و بهانه ای 

بی حرمتی کنند، رفتاری مذموم است.
این فعال سیاســی در ادامه با اشــاره به 
اتفاقات اخیر کشــور گفــت: از هر 5۰۰ یا 
۶۰۰  هزارنفری که در روزهای ناآرام کشور 
صدای اعتراضی شان را بلند کرده اند، عده  ای 
درک و فهم مناسبی ندارند و به همین دلیل 
خوب و بــد را یاد نگرفته انــد. خب!  از این 
آدم ها چه توقعی می توانیم داشــته باشیم؟  
البته گروهی هم با »دین« مشــکل  دارند 
و به خاطر جهل زیاد هــر روحانی ای را که 
می بیننــد، به خود واجــب می دانند حرف 
نامربوطــی بزنند و رفتار زشــتی با آن فرد 

معمم داشته باشند. 
اســت  حالــی  در  بدرفتاری هــا  ایــن 
کــه نمی داننــد آن روحانــی در عقیدتی 
سیاســی ارتش یا فعالیت دارد، یا اساسا در 
جایی مشغول است که هیچ رابطه ای با نظام 

سیاسی ندارد.
او افزود:  قرآن به ما توصیه کرده است، در 
هر شرایطی کرامت انسان ها را حفظ کنیم 
و به خود اجازه هتک حرمت نکنیم. لذا لباس 
شخص،  تضمین کننده شخص نیست، بلکه 
کرامت انسانی او باید مدنظر باشد. متاسفانه 
گروهی هســتند کــه قــرآن را هم آتش 
می زنند و انگار نه انگار که رفتارشــان شنیع 
اســت. این کشور ۸5 میلیون جمعیت دارد 
که تعداد روحانیون زیر یک درصد اســت تا 
بتوان اینطور گفت،  مقصر دانستن روحانیت 
در مشکالتی چون بیکاری، گرانی و ... جهل 

بارز است.
ســید رضا اکرمی در پایان گفت:  مرحوم 
کافی نقــل قولی بــا این مضمــون دارند 
کــه بعضی هــا کال »بدآخوند« هســتند و 
خودشــان هم نمی دانند چــرا از روحانیون 
بدشان می آید و چرا به راحتی به  خود اجازه 

برخوردهای ناصواب با روحانیت می دهند.
محمــد تقی فاضل میبــدی، عضو مجمع 
محققیــن و مدرســین حــوزه علمیه قم 
در گفت وگــو با »آرمان امروز« بــا انتقاد از 
پررنگ شــدن نقش روحانیت در ســاختار 
تصمیم گیــری و اجرایی کشــور افزود:  هر 
چقدر که حضور روحانیت در بدنه اجرایی و 
دولت پررنگ شود، به همان میزان از جامعه 
واکنش هــای منفی خواهد دید. اساســا در 
روزهــای اول انقالب قرار بــر این نبود که 
روحانیون کار اجرایــی بگیرند و در عرصه 
تصمیم گیری حضوری جدی داشته باشند. 
اما به هرحــال روحانیت در همــه حوزه ها 
پررنگ شــد و در نتیجه، مردم گرفتاری ها 
را از چشــم روحانیون می بینند. البته اینکه 
کسانی با روحانیون بدرفتاری کنند، عملی 
زیرســئوال اســت و با هیچ دلیل و بهانه ای 

توجیه نخواهد شد.
روحانیــون  گفــت:  ادامــه  در  او 
فارغ التحصیالن حوزه هستند و درس هایی 
که در حوزه های علمیه تدریس می شــود،  
مربوط به حوزه است و ربطی به مسائل دیگر 
ندارد. اینجاست که مردم حساس می شوند 
و این ذهنیت را دارند که چرا از افرادی که 
تخصص الزم را ندارنــد، در بدنه مدیریتی 
کشور استفاده می شــود که باید گفت، این 
انتقاد به جا اســت و کســی نمی تواند آن را 

اظهارنظری غیرمنطقی بداند. 
ایــن توضیح هــا مــا را به این ســئوال 
می رســاند که » اینکه پای روحانیت و دین 

و شــرع و فقه را در همه چیز باز شود، چه 
دلیلی دارد؟«

اســتاد دانشــکده مفید قم ادامه داد:  با 
همه این تفاصیل، نمی توان به احدالناســی 
این حــق را داد که روحانیــون را با الفاظ 
ناشایستی خطاب کند. شاید مردم نمی دانند 
بســیاری از آنانی که معمم هستند، شرایط 
اقتصادی بسیار سختی دارند و زندگی شان 
به ســختی می گذرد. اصال شاید روحانی ای 
که به دلیل مســایل این روزها هتک حرمت 
می شود، خودش هم با آن کسی که توهین 
می کند، هم نظر باشــد و انتقادات زیادی به 

اوضاع و تصمیم های جاری داشته باشد.
محمــد تقی فاضل میبدی در پایان گفت:  
ای کاش مســاله ای را که موجــب به وجود 
آمدن همه این حرف وحدیث ها شده است، 
بهتــر مدیریت می کردند تــا فضای جامعه 
دچــار درگیــری، چنددســتگی و در واقع 

بحران نمی شد.
محمد تقی رهبر، امام جمعه موقت اصفهان 
در گفت وگو با »آرمان  امروز« با گفتن اینکه 
»مردم به روحانیت نق می زنند« ادامه داد: 
مردم ما مردمانی با ادب هســتند و نباید تر 

و خشک را باهم سوزاند. 
اینکه مــردم به روحانیت نــق می زنند، 
محصول فشــارهایی اســت که در زندگی 
تحمل می کنند. به هرحال مشــکالتی نظیر 
بیکاری، گرانی و به ویژه باال رفتن سن ازدواج 
جامعه را عصبی و پریشــان کرده اســت. با 
این حــال باید گفت، اینکه کســی بخواهد 
عمامه از ســر یک آخوند بردارد، نه  در شان 
مسلمانان است و نه در شان یک فردی که 
ایرانی اســت. توصیه من بــه مردم چیزی 
 َ جــز این نمی تواند که با توجه بــه »إَِنّ اهلَلّ
ابِِرینَ « صبــر کنند تا خدای ناکرده  َمَع الَصّ
مرتکب خطایی نشــوند که خودشــان هم 

ناراحت شوند.
عضو جامعه روحانیــت همچنین تصریح 
کــرد: اعتبار روحانیت به این اســت که به 
کش مکش های سیاســی بی توجهی کند و 
خودش را درگیر مســائل جناحی سیاسی 
نکند. البته این نافی این نیســت که نقد و 
نظــری درباره تحرکات و اتفاقات نداشــته 
باشــند، چرا که روحانیــون می توانند مثل 
سایر اقشار مختلف دغدغه های شان را بازگو 

کنند و راه کار نشان بدهند.
 محمد تقی رهبــر در پایان گفت:  اینکه 
روحانیــون در عرصه  هــای ممتاز حاکمیت 
هستند،  دلیلی نمی شــود مردم فکر کنند، 
همه تقصیرها گردن روحانیت است و همه 
روحانیون در رفاه کامل و بی دغدغه هستند.

»آرمان امروز« در گفت و گو با روحانیون فعال سیاسی 

»عمامه برداری«  رفتاری دور از شأن اعتراض

محمدرضا باهنر: ارشاد با بگیر و ببند ممکن نیست

گشتی در خبرها

هوشمند سفیدی

رئیس قوه قضاییه: 
قصاص حق است، اما گذشت 

برکات فراوانی دارد
آرمان امروز: رئیس قوه قضاییه گفت: برای صلح 
و ســازش میان مــردم و رفع خصومات آن ها 

ارزش و اعتباری خاص قائل هستیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت و ارزش 
صلح و سازش و همزیستی مسالمت آمیز در 
همه مکاتب و نظامات حکمرانی و اجتماعی، 
تصریــح کرد: ارزش و اهمیــت ایجاد صلح و 
ســازش میان افراد جامعــه و رفع خصومات 
میان مردم، برای ما در دستگاه قضایی از حیث 
ارتقاء آمار رســیدگی به پرونده ها نیست و ما 
این موضوع بسیار حائز اهمیت را به مقوله آمار 
تقلیل نمی دهیم بلکه برای صلح و سازش میان 
مــردم و رفع خصومات آن ها ارزش و اعتباری 
خاص قائل هستیم. محســنی اژه ای در ادامه 
به تبیین و تشــریح برکات و آثــار حاصل از 
صلح وسازش پرداخت و تصریح کرد: اگر چه 
قصاص یک حق اســت، اما گذشت از قصاص 
از ناحیه اولیای دم دارای برکات فراوانی است 
و قصاص کردن نیز تبعات و پیامد هایی را نیز 
دارا می باشد.محسنی اژه ای در ادامه به ارزش و 
اهمیت به صلح و سازش کشاندن موضوعات 
خانوادگی و مالی نیز اشاره کرد و به حجم قابل 
توجه پرونده هایی حاوی این موضوعات در قوه 

قضاییه اشاره کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه امروز یکی از عناوین 
مهم مسائل کیفری را نزاع ها تشکیل می دهند، 
گفت: بسیاری از این نزاع ها و درگیری ها با یک 

عذرخواهی ساده قابل حل و رفع هستند.

خبر
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»برهان حشــمتی«، کارشــناس مسائل 
قفقــاز در واکنــش بــه تحــرکات جدید 
جمهوری آذربایجان که بر علیه ایران مطرح 
شــده اســت در دیپلماســی ایرانی نوشت: 
ســردمداران حکومت باکو که وابستگی آنها 
به راهنمایی هــای زیانبار انگلیــس و رژیم 
صهیونیســتی و ترکیه در دو سال اخیر پس 
از جنگ دوم قره باغ بسیار شدیدتر از گذشته 
شــده اســت، از روز 21 اکتبر 2022 بطور 
رسمی و آشکارتر از گذشته ادعاهای ارضی و 
قومی در مورد »حکومت بر سرنوشت آذری 
های ایران« در دســتور کار خود قرار دادند 
و رسانه های باکو بی شرمانه مدعی مالکیت 
آذربایجان و آذری های ایران شده اند! گرچه 
در دوره اخیــر، مقامات ذیربط در جمهوری 
اســامی ایران ظاهرا با حفظ خونســردی 
کامــل، هیچ حرکت آشــکار رســمی برای 
اعتراض به این سیاســت گذاری صریح باکو 
تاکنون نداشته اند و اگر هم یادداشت اعتراض 
رســمی به ســخنان 21 اکتبر 2022 الهام 
علی اف از ســوی تهران به باکو ارسال شده 
باشد، خبری درباره آن منتشر نشده، به نظر 
می رســد ارسال یادداشت اعتراض رسمی به 

یاغی گری های الهام علی اف ضروری است.
او در همین مورد و با اشــاره به اظهارات 
رییس جمهوری آذربایجــان ادامه می دهد: 
ســخنانی که الهام علی اف در روز 21 اکتبر 
2022 در دیدار با دبیرکل سازمان به اصطاح 
کشورهای ترک مبنی بر احساس ظرفیت باکو 
برای دخالت در حقوق و امنیت و سرنوشت 
آذری زبانان سایر کشورها بر زبان جاری کرد، 

آشــکارا با اصول و قواعد حقوق بین الملل و 
نیز قواعد حسن همجواری کشورها مغایرت 
آشــکار دارد و با توجه بــه اینکه بزرگترین 
را شــهروندان  آذری هــای جهان  جمعیت 
ایران تشکیل می دهند، دستکم تهران نباید 
به این ســخنان رئیس جمهوری آذربایجان 
بی اعتنا باقی بماند. کما اینکه در گذشــته 
نیز بعضا، مقامات ذیربط جمهوری اســامی 
ایران به طرح ادعاهای جاه طلبانه مقامات و 
رسانه های باکو در خصوص آذری های ایران 
واکنش های مناسبی نشان می دادند. گرچه 
در همان مقاطع نیز ادعاهای جاه طلبانه باکو 
در خصوص آذری های ایران، خیلی احمقانه 
و دور از منطق و عقل به نظر می رسید؛ اما به 
هر حال با توجه به اینکه طرح برخی ادعاهای 
گرچه غیرمنطقــی و احمقانه و جاه طلبانه 
تبعات آتی و احیانا تاثیر روانی و فضاســازی 

دارد، به لحاظ حقوقی بایــد به موقع به این 
نوع ادعاها پاسخ داد و آن را در نطفه خفه و 
خنثی کرد. به همین خاطر است که اکنون 
نیز پس از گذشت یکصد سال، حکومت وقت 
ایران به علت مسامحه درباره استفاده نابه جا 
از نام آذربایجان برای نامگذاری کشور کنونی 
»جمهوری آذربایجان« مورد سرزنش و لعن 
قرار می گیرد که چرا به موقع اعتراضی را که 
باید می کــرد، نکرد و منافع ملی را به خاطر 
مصالح زودگذر سیاسی یا احیانا سهل انگاری 

و مسامحه کاری به فراموشی سپرد.
حشــمتی در مورد ادعاهایی مســئوالن 
همســایه شــمالی ایران اضافه می کند: در 
نظام سیاســی  خصوص ضرورت خودداری 
باکــو از طــرح ادعاهای ارضــی و قومی در 
خصوص آذربایجان و آذری های ایران، بارها 
از حکومت جمهوری آذربایجان به عنوان یک 

دولت که به هر حال صرف نظر از وابســتگی 
های سیاسی به اجانب، خواه ناخواه یک واحد 
تابعه حقوق بین الملل محســوب می شود، 
تعهدات رســمی به تهران اخذ شده است و 
نقض همین تعهدات رسمی باکو به تهران نیز 
به هر حال باید پیگیری شــود. از جمله این 
تعهدات که باکو به تهران برای خودداری از 
طرح جاه طلبی ها و طمع ورزی های درونی 
و جعلی خود درباره آذربایجان و آذری های 
ایران اخذ شده، تعهدی است که وزارت امور 
خارجه جمهوری آذربایجان در تاریخ 9 اکتبر 
1991 به سرکنســول وقت ایــران در باکو 

سپرده است. 
در این یادداشت رســمی وزارت خارجه 
جمهوری آذربایجان به شــماره 221 آمده 
است: وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان 
شــماره 221 / یادداشت/ وزارت امور خارجه 
جمهــوری آذربایجــان احترام خــود را به 
سرکنســولگری جمهوری اسامی ایران در 
شهر باکو ابراز داشته و افتخار دارد در تکمیل 
یادداشت شماره 216 مورخ 7 اکتبر 1991 
به نمایندگــی از دولت جمهوری آذربایجان 
نمایــد: دولت جمهــوری آذربایجان  اعام 
اظهــارات مطرح شــده در برنامه تلویزیونی 
»وطن« مورخ 4 اکتبــر 1991 را به عنوان 
اظهاراتی آسیب زننده به توسعه روابط میان 
آذربایجان و ایران محکوم نموده و اجازه تکرار 
چنین اعمالی را علیه کشــور بــرادر، ایران، 
نمی دهد. این وزارتخانه به سرکنســولگری 
محترم نسبت به »سطح باالی احترام خود« 

اطمینان می دهد.

نقش کم رنگ مسائل ایران 
در انتخابات آمریکا

آنهایي  و  آمریکا  مردم 
که در انتخابات کنگره 
مي کننــد  شــرکت 
توجهي به اخبار مربوط 
به ایــران ندارند، مگر 
اینکه بحث هایي مانند 
زندانیــان«  »تبــادل 
بمــب  »ســاخت  و 

اتم« برایشــان مطرح شــود. توافق با ایران در 
صورتــي مي تواند در انتخابــات کنگره اهرمي 
براي دموکرات ها باشد که شهروندان آمریکایي 
احســاس خطر کنند و دولت مستقر بتواند با 
آزادي زندانیان نظر آنها را جلب کند. در مورد دوم 
هم باید بگوییم که دولت جو بایدن در صورتي 
که بتواند به هواردانش بگوید که از ساخت بمب 
اتم توسط ایران با اتکا بر احیاي برجام، موفقیت 
بین المللي کسب کرده است، مي تواند دست باال 
را در تقابل با حزب جمهوري خواه داشته باشد. 
در چنین وضعیتی که انتخابات میان دوره ای به 
پایان رسیده است باید بگوییم که ایران نتواست 
نقشی در پیش  برد اهداف انتخاباتی دموکرات ها 
یا جمهوری خواهان داشته باشد. اگر فرض را بر 
این بگیریم که دولت دموکرات بتواند از یکي از 
این اهرم ها اســتفاده کند پاسخ به سوال شما 
مثبت اســت. در غیر این صورت مجدد تکرار 
مي کنم کــه شــهروندان آمریکایي بر عکس 
مقامات این کشــور عاقه اي به اخبار داخلي 
ایران ندارند. اگر ایران در مناقشــه بین روسیه 
و اوکراین عملکرد درست دیپلماتیک را پیش 
بگیرد، مي توانســتیم بگوییم که نه تنها احیاي 
برجام در مراحل پایاني خود به سر مي برد، بلکه 
حتي مي توانستیم در این روند امتیازاتي از طرف 
آمریکایي بگیرم. هنگامي که مسئوالن ایراني 
در این مناقشه سمت روسیه را گرفتند جامعه 
جهاني نسبت به ایران نگاه بدبینانه اي به خود 
گرفت. چون جنگي کــه در آن غیر نظامي ها 
کشته مي شوند در هر شرایطي محکوم است. 
ایران مي توانست عملکردي سنجیده انجام دهد 
تا از هر دو طرف امتیازاتي بگیرد. هم آمریکا و 
هم روسیه. در مناسبات دیپلماتیک هنگامي که 
ایران به سمت روسیه کشیده شد طبیعي است 

که آمریکا از این کشور فاصله بگیرد.

بیانیه شورای امنیت ملی روسیه 
درباره دیدار با شمخانی

 آرمان امروز: شــورای امنیت ملی روسیه در 
بیانیه ای به بیان جزئیات دیدار مقامات ارشد 

امنیت ملی ایران و روسیه در تهران پرداخت.
شورای امنیت ملی روسیه در پی سفر نیکای 
پاتروشف، دبیر شــورای امنیت ملی روسیه به 
ایران، نوشــت، در رایزنی های پاتروشف با علی 
شمخانی، همتای ایرانی اش که با حضور مقامات 
دو کشور انجام شــد، به ویژه به موضوع تاش 
نهادهای اطاعاتی غربی برای مداخله در امور 
روسیه و ایران پرداخته شد. در این بیانیه آمده 
است: طرفین درباره مسائل امنیت اطاعات و 
راه های مبارزه با تاش سرویس های اطاعاتی 
غربی برای مداخله در امور داخلی ایران و روسیه 
گفت وگو کردند. طبق این بیانیه، مقامات روسیه و 
ایران همچنین درباره »برخی مسائل بین المللی، 
از جمله وضعیت اوکراین و خاورمیانه« گفت وگو 
کردند. شــورای امنیت ملی روسیه اعام کرد، 
پاتروشف و شــمخانی بر ضرورت به اشتراک 
گذاشتن تجربیات مسکو وتهران درباره چگونگی 
تقویت پتانســیل اقتصادی و ارتقای تجارت با 
وجود فشار تحریم ها گفت وگو کردند. همچنین، 
طرفین تعامل در عرصه بین المللی را به طور ویژه 
مورد توجه قرار داده و آمادگی شان را برای تداوم 
و افزایش گفتمان شوراهای امنیت ملی دو کشور 

اعام کردند.

پنتاگون:
انتقال موشک های بالستیک

از ایران به روسیه را تایید نمی کنیم
آرمان امروز: سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در 
پاسخ به ســوالی درباره صحت گزارش هایی 
که در آن ها ادعا شــده است روسیه به دنبال 
دریافت موشــک های بالستیک از ایران است، 
گفت که پنتاگون اطاعات جدیدی برای اثبات 
این ادعا ندارد. پاتریک رایدر، سخنگوی وزات 
دفاع آمریکا در بخشــی از یک نشست خبری 
که مشروح آن در وبگاه وزارت دفاع این کشور 
منتشر شده است، در پاسخ به این سوال که آیا 
پنتاگون می تواند تایید کند که روسیه به دنبال 
دریافت موشک های بالستیک از ایران است یا نه، 
گفت: ما به جز چیزی که قبا گفتیم، اطاعات 
جدیدی نداریم که در این باره ارائه کنیم. یعنی 
در حال حاضر، اطاعاتی نداریم که اثبات کند 
ایران به روســیه موشــک های بالستیک برای 
اســتفاده در جنگ اوکراین داده است. اگرچه 
نگران این هســتیم که آن ها]روسیه[ به دلیل 
کمبود در زرادخانه های خود روسیه، به دنبال 
دستیابی به این توانمندی باشند. بنابراین، این 
موضوعی است که به دقت آن را رصد خواهیم 
کرد.سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، ادعای مقامات 
این کشــور مبنی بر بــه کار رفتن پهپادهای 
ایرانی در جنگ روسیه علیه اوکراین را تکرار و 
روابط امنیتی-دفاعی ایران و روسیه را »بسیار 
نگران کننده« تلقی کرد. اوکراین و متحدانش 
مدعی هستند که روسیه از پهپادهای ساخت 
ایران در جنگ علیه این کشور استفاده می کند.

نخست وزیر عراق:
مسئله آب پرونده بسیار مهمی 

در روابط با ترکیه و ایران است
آرمان امروز: نخســت وزیر عراق درباره نقش 
کشــورش در ادامه گفت وگوهای منطقه ای و 

اختافات آبی با ایران و ترکیه اظهار نظر کرد.
»محمد شیاع السودانی« در کنفرانس مطبوعاتی 
پس از برگزاری جلسه هیئت دولت عراق، به قتل 
رساندن یک شهروند امریکایی را یک »جنایت 
بزدالنه« خواند و تأکید کرد که دســتگاه های 
ذی ربط در حال بررســی ابعاد گوناگون حادثه 
هستند و افزود که زمان بندی انجام این جنایت 
مشکوک است. اگر کسی می خواهد دولت را در 
عرصه امنیتی امتحان کند باید بداند که شکست 
خورده چون امنیت عراق خط قرمز اســت و با 
حمله به شهروند خارجی مقیم کشور نمی توان 
تساهل به خرج داد. السودانی در بخش دیگری 
از سخنانش گفت که عراق در پی روابط متعادل 
با کشــورهای منطقه و جهان بر اســاس اصل 
احترام متقابل و خــودداری از دخالت در امور 
داخلی کشورهاســت و افزود که عراق می تواند 
فرصت هــا و امکانات خود را بــه عامل جذب 
اقتصادی کشورهای جهان تبدیل کند. عراق به 
تاش برای نزدیک کردن دیدگاه های کشورهای 
منطقه و کاهش تنش ها ادامه می دهد و بهبود 
روابط کشورهای منطقه را به نفع خود می داند. 
که از زمان آغاز فعالیت دولتش تماس هایی با 
مقامات منطقه ای داشته و این دیدگاه را برای 
آنان توضیح داده و آنــان نیز موافقت کرده اند 
که عراق عامل اساسی در ادامه این تماس ها و 
برقراری روابط متوازن است. نخست وزیر عراق 
دربــاره روابط با ترکیه نیز گفت که در این باره 
۳ پرونده در میان اســت که شامل پرونده های 
امنیــت و آب و اقتصــاد می شــود و افزود که 
مبادالت تجاری با ترکیه بسیار باالست و به 20 
میلیارد دالر می رسد و فرصت های بسیاری برای 
گسترش روابط است. ابعاد امنیتی روابط با ترکیه 
باید حل شود و ترکیه باید تعرض به خاک عراق 
را متوقف کند و دولت عراق هم باید امنیت در 

مرزهای عراق و ترکیه را تأمین کند.

آرمان امروز، سیاوش پورعلی: بامداد روز 
چهارشــنبه 18 آبان کاروان حامل سوخت 
که ایــران را به مقصد لبنان ترک کرده بود 
در مرز القائم که به نوعی خط مرزی عراق و 
سوریه محسوب می شود مورد حمله پهپادی 
قرار گرفت. بنا بر آخرین گزارش های منتشر 
شده تنها 2 تانکر از مجموع 22 تانکر حامل 
ســوخت بعد از حمله پهپادی از بین رفته 
اســت و هیچ صدمه جانی ای در پی نداشته 
است. طبق اعام رســانه ها عراقی هنگامی 
که 8 تانکر سوخت از مرز عراق عبور کردند 
و وارد خاک ســوریه شدند، توسط پهبادی 
که گفته می شــود از اســراییل پرواز کرده 
اســت مورد حمله قــرار گرفتند. طبق این 
گزارشــات 6 تانکر ســوخت باقی مانده به 
ســمت لبنان حرکت کردند ولی همچنان 
14 تانکر در کشــور عراق باقی مانده اند تا 
در موردشان تصمیم گیری شــود. در ابتدا 
کشورهای منطقه، پیکان انتقادات و اتهام ها 
را به ســوی آمریکا نشــانه رفتند که بعد از 
چند ســاعت نیروهای آمریکایی حاضر در 
منطقه اعــام کردند کــه دخالتی در این 
ابتدای رخدادن این  حمله نداشــته اند. در 
حادثه برخی رسانه ها آماری منتشر کردند 
که نشان از فوت تعدادی از رانندگان و دیگر 
عوامل این کاروان می داد که ساعاتی بعد از 

حادثه تکذیب شد.
وبــگاه »بغداد الیوم« با انتشــار این خبر 
نوشت: »جبار المعموری« از رهبران کمیته 
هماهنگی شــیعیان موســوم بــه »االطار 
ادعا  التنســیقی« )چارچوب هماهنگــی(، 
کرد که دلیل این انفجار، هدف قرار گرفتن 
یک محموله کمک هــای ایران به لبنان در 

نزدیکی گذرگاه مرزی »القائم« بود. 
وی مدعی شــد: »ســه پهپاد اسرائیلی 
ایران به لبنان  محموله کمک های سوختی 
را در نزدیکی گذرگاه مرزی القائم در غرب 
عراق هدف قرار دادند که طبق اطاعات به 
دست آمده، خسارت مالی و جانی به همراه 

داشته است«.
بــه گفتــه المعمــوری، این اقــدام در 
چارچوب سیاســت »تل آویو« و متحدانش 
در جلوگیری از کمک هــا برای پایان دادن 
به بحران انرژی در بیروت و سایر شهرهای 
لبنان صورت گرفت. آنچه در این بین باید به 
آن اشاره کنیم، ورود و خروج محموله های 
ســوخت کامــا به صورت رســمی و طبق 
توافق نامه های امضا شــده میان »ایران« و 
کشورهای »عراق«، »ســوریه« و »لبنان« 
صورت گرفته بود و رســانه های عراقی ادعا 
می کننــد که ایــن محموله ســوختی قرار 
بود مانند زمســتان ســال گذشته به دست 
لبنانی ها برسد و بحران این کشور در زمینه 

انرژی را برطرف کند.
از ســوی دیگر، کانــال تلگرامی نزدیک 
بــه ســپاه پاســداران )صابرین نیــوز( که 
برای اولین بــار این خبر را منتشــر کرده 
اســت در این مــورد و با اشــاره به حضور 

هواپیماهای آمریکایی در منطقه، نوشــت: 
تنها چند ســاعت پس از این حمله هوایی 
علیه مرزهای ســوریه و عراق، یک عملیات 
شناسایی آمریکایی در شرق سوریه در حال 
انجام است و یک فروند هواپیمای اطاعاتی 
و جنگ الکترونیک متعلق به نیروی هوایی 
Boeing RC-135W Riv� »آمریکا از نوع 

et Joint« که از پایگاه العدید قطر به پرواز 

درآمده، در حال انجام عملیات شناســایی 
در عمق ســوریه به سمت منطقه شرقی در 

امتداد مرز سوریه و عراق است.
به نوشته این رسانه، عاوه بر آن، دومین 
هواپیمای نظامی آمریــکا که به عنوان یک 
پلت فرم ارتباطــی و حلقه ارتباطی هوابرد 
و مأموریت های اطاعات الکترونیک از نوع 
Bombardier E�11A در حال پرواز بر فراز 

منطقه القائم در مرزهای عراق و سوریه در 
نزدیکــی محل هدف قــرار دادن تانکرهای 
ســوخت در بامداد امروز اســت. هانی زاده، 
تحلیلگر مسائل خاورمیانه در واکنش به این 
خبر در گفت وگو با ما معتقد اســت که در 
چند روز آینده جبهه موسوم به مقاومت که 
در کشورهای »ایران«، »عراق«، »سوریه«، 
»لبنان«، »فلسطین« و البته »یمن« حضور 
دارند به زودی جوابی به رژیم صهیونیستی 

می دهنــد و خاورمیانــه در روزهای آینده 
آبســتن حوادث نظامی خواهــد بود و این 
تحــرکات منطقه را بــه کام جنگ خواهد 

کشاند.

اسراییل سیاست های جنگ طلبانه 
خود را آغاز کرده است

مســائل  تحلیلگر  هانی زاده«،  »حســن 
خاورمیانه در پاســخ به این سوال که حمله 
پهپادی به کاروان ســوختی که ایران را به 

مقصد لبنان ترک کرده بود، نشــان از چه 
وضعیتی در منطقه دارد، به خبرنگار »آرمان 
امروز« می گوید: »در ابتدا باید به این موضوع 
اشــاره کنیم که این محموله سوختی که از 
ایران به سمت لبنان می رفت کاما رسمی و 
قانونی بود و چهار کشور »ایران«، »عراق«، 
»ســوریه« و »لبنــان« در توافق نامه  ای که 
امضــا کردند به این کاروان اجازه تردد داده  
بودنــد. با این توضیح باید بگوییم که حمله 
پهپادی اسراییل به این محموله انرژی، کاما 
قوانین بین المللی را نقض کرده است. هدف 
قرار دادن این محموله ســوخت که باتوجه 
به درخواســت لبنان برای تامین انرژی در 
زمســتان پیش رو ارسال شــده بود نشان 
دهنده آن است که اســراییل پس از اینکه 

»بنیامین نتنیاهو« به قدرت رسید به دنبال 
ماجراجویی و آشفته کردن وضعیت منطقه 
است. باتوجه به پیروزی »حزب لیکود« در 
انتخابات اسراییل و کابینه ای که قرار است 
از مذهبی های افراطی تشــکیل شود نشان 
از آماده ســازی اسراییل برای ناامن کردن و 

درگیری های نظامی در منطقه است.«
این تحلیلگر مسایل خاورمیانه در همین 
مورد و با اشــاره به واکنش تافی جویانه ای 
که کشــورهای ایران، عراق، سوریه و لبنان 
می خواهنــد به این عملیــات بدهند، ادامه 
می دهــد: »حمله روز گذشــته به محموله 
ســوخت ایرانی که عازم لبنــان بود تنها به 
این دو کشــور باز نمی گــردد زیرا این یک 
محموله اســتراتژیک محسوب می شود که 
به ســوی لبنان می رفــت. در این موضوع 
باید بگوییم کــه پهپادهای اســراییلی در 
واقع محور مقاومت در منطقه را هدف قرار 
داده اند و باید در انتظار پاسخ نیروهای این 
محــور که در ایران، لبنان، عراق، ســوریه، 
فلسطین و البته یمن حضور دارند، باشد. بنا 
بر خبرهای منتشــر شده از سوی مسئوالن 
و نیروهای مقاومت در این کشــورها نشان 
می دهد که آنها در حال رایزنی برای پاسخ 
به این حمله اسراییل هستند. با توجه به این 
گزارشات باید بگوییم که منطقه در روزهای 
آینده آبستن حوادث نظامی است. در واقع 
در  مقاومــت می خواهند  نیروهای محــور 
مقابل اقدام کنونی اسراییل که با برنامه های 
جنگ طلبانه نتنیاهو رخ داده است پاسخ در 
خوری بدهند تا به نوعــی بتواند از اقدامات 
آینده این رژیم در منطقه جلوگیری کنند. 
توجه داشته باشــید که مقامات و نیروهای 
محور مقاومت برنامه ها و سناریوهایی برای 
تقابل با حمله های اسراییل را دارند که حاال 

باید از آنها رونمایی کنند.«
هانی زاده در پاسخ به این سوال که حمله 
کنونی اســرائیل به کاروان حامل ســوخت 
با تهدیدهای هفته های  ایرانی چه ارتباطی 
اخیر که از ســوی مقامات آلمان، فرانســه، 
آمریکا، عربستان سعودی، آذربایجان مطرح 
شده است، دارد، اضافه می کند: »ایران نه تنها 
از طریق رســانه ای و آنچه سیاست اعمالی 
دولت ها خوانده می شــود تهدید شده است 
بلکه در حمله تروریستی به نمازگزاران حرم 
شــاه چراغ)ع( دیدم که ردپای کشورهایی 
که به نوعــی ایران را تهدیــد می کنند به 
چشــم می خورد. این نشان دهنده آن است 
که باید پاسخی مشخص به این کشورها داد 
تا بار دیگر امنیت ایران را هدف قرار ندهند. 
در حمله تروریستی به شاه چراغ )ع( چهره 
جدیدی از داعش را مشاهده کردیم که باید 
برنامه ریزی مشــخصی در این مورد اعمال 
شود. در پاسخ به این سوال شما باید بگویم 
کــه در حال حاضر در برابــر با تهدیدهایی 
که کشــورهای منطقه ای و اروپایی بر علیه 
ایران مطرح می کنند اولویت با پاسخگویی 

به تحریکات جنگ طلبانه اسرائیل است.«

بررسی جزئیات حمله اسرائیل به محموله سوخت ایران در گفت وگو با حسن هانی زاده: گشتی در خبرها

خاورمیانه آبستن جنگ جدیدی است

در واکنش به تهدیدهای رییس جمهور آذربایجان بر علیه ایران:

سیاست های جاه طلبانه باکو پاسخی صریح می خواهد

حسن هانی زاده : ایران نه تنها از طریق رسانه ای و آنچه 
سیاست اعمالی دولت ها خوانده می شود تهدید شده است 
بلکه در حمله تروریستی به نمازگزاران حرم شاه چراغ)ع( 

دیدم که ردپای کشورهایی که به نوعی ایران را تهدید 
می کنند به چشم می خورد. این نشان دهنده آن است که باید 
پاسخی مشخص به این کشورها داد تا بار دیگر امنیت ایران را 

هدف قرار ندهند

مهدي ذاکريان

واکنش ایران 
به اظهارات الهام علی اف

آرمان امروز: سخنگوی وزارت امور خارجه در 
واکنش به اظهارات الهام علی اف گفت: مسیر 
حل مشــکات قفقاز نه مراجعه به نیروهای 
فرامنطقــه ای، بلکه از پایتخت کشــورهای 
منطقه می گــذرد. ناصر کنعانی ســخنگوی 
وزارت امــور خارجه در واکنــش به اظهارات 
اخیر رئیس جمهــور آذربایجان در خصوص 
حمایت جمهوری اسامی ایران از ارمنستان 
اظهار داشت: سیاست اصولی ما بر پایه حسن 
همجواری و گسترش روابط با همه همسایگان 
اســتوار بوده و تقویــت روابط با هــر یک از 
همسایگان به منزله روابط علیه همسایه دیگر 
نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره 
به سیاســت اصولی جمهوری اسامی ایران 
در قبال مناقشــه طوالنی دو همسایه شمالی 
در منطقه  قره باغ خاطرنشان کرد: جمهوری 
اسامی ایران همواره بر حفظ تمامیت ارضی 
و حل و فصل مســالمت آمیز اختافات بین 
جمهوری هــای ارمنســتان و آذربایجــان، با 
رعایت حــق و در چارچوب حقوق بین الملل 
تاکید کرده و از این رو اشــغال سرزمین های 
آذربایجــان را محکوم و از آزادســازی آن در 
باالترین سطوح حمایت کرده است. نزدیک به 
دو سال است که مقامات جمهوری آذربایجان 
در سطوح مختلف سیاسی، نظامی و امنیتی 
دیدارهای دو جانبه و چند جانبه در ســطح 
مقامات مختلف با ارمنستان داشته و به سوی 
صلح و آشتی پایدار با یکدیگر گام برمی دارند، 
که مورد حمایت جمهوری اسامی ایران هم 
بوده اســت. اما دالیل نگرانی آنها از دیدارهای 
معمول در ســطوح همسایگی با کشور مقابل 

قابل درک نیست.

آمریکا وضعیت اضطرار ملی 
در قبال ایران را تمدید کرد

آرمان امروز: رییس جمهور آمریکا با اشاره به 
این که روابط این کشــور هنوز با ایران عادی 
نشده است، وضعیت اضطرار ملی در قبال ایران 

را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد.
جوبایدن، رییس جمهور آمریکا در بیانیه ای که 
در وبگاه کاخ سفید منتشر شده است، وضعیت 

اضطرار ملی در قبال ایران را تمدید کرد.
در این بیانیه آمده است: در 14 نوامبر 1979، 
طی فرمان اجرایــی 12170 رییس جمهور 
آمریکا، در قبال ایــران وضعیت اضطرار ملی 
وضع کرد و اقدامات مرتبطی برای رفع تهدید 
فوق العاده ناشی از وضعیت ایران علیه امنیت 
ملی، سیاســت خارجی و اقتصاد آمریکا انجام 
داد. روابط ما با ایران هنوز عادی نشده است و 
روند اجرایی شدن توافقات با ایران به تاریخ 19 

ژانویه 1981 هنوز ادامه دارد. 

خبر
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زیر پوست اقتصادبنگاه ها

آرمان امروز: امضای تفاهم نامه 700 میلیون 
یوریی در حاشیه نمایشگاه اتومبیلیتی۲0۲۲ 
روسیه آن هم در شرایطی که تمامی شرکت 
های خودروســازی بزرگ دنیا در پی تحریم 
های روسیه از این کشور خارج شده بودند این 
شائبه را تقویت کرد، صنایع خودرویی ایران می 
توانند با یکه تازی در بازار روسیه پس از سال 
ها طعم سود را بچشند و در کنار این موضوع با 
شکل گیری پلتفرم های مشترک خودروسازی 
بی تنوع ایران نیز از بحران خارج خواهد شد . 
اما با گذشته چند ماه از این تفاهم نامه شاهد 
تغییرات عمده در صنعت خودروسازی روسیه 
هستیم به گونه ایکه شرکت های قطعه سازی 
تــرک که در طول چند دهــه به قطب تولید 
قطعه سازی در جهان مبدل شده اند به همراه 
شــرکت های خودروسازی چین که با تبدیل 
آزمون و خطاهای خود در بازار ایران هم اکنون 
حرفی برای گفتــن در بازار جهانی دارند پای 
خود را در صنعت خودروســازی روسیه سفت 
کرده اند البته این پایان ماجرا نبوده و خبرها از 
رویکرد روس ها برای خرید خودروهای دست 
دوم ژاپنی حکایت دارد موضوعی که نشــان 
می دهد بازهم روسها به تفاهم نامه های خود 
پایبند نبوده و به راحتی ایران را دور زده اند . 
اگرچه که به نظر می رسد مدیران خودرویی 
کشور همچنان توهمات خود را برای حضور در 
بازار روسیه دنبال می کنن اما به اعتقاد فعاالن 
این حوزه در شــرایطی که صنعت خودروی 
کشور در ردیف نخست تحریم ها قرار دارد نی 
توان انتظار داشت بتواند در بازار دیگر کشورها 

عرض اندامی داشته باشد

تفاهم نامه 700 میلیون یورویی 
پس از جنــگ روســیه و اوکراین تحریم 
های غرب علیه روسیه شدت گرفت و صنعت 
خودروســازی نیز در اولویــت این تحریم ها 
قــرار گرفت به گونه ایکه اکثر شــرکت های 
خودروسازی غربی بار خود را بسته و از روسیه 
خارج شــدند. طبق آمارهای رسمی در سال 
۲0۲۱، تعداد ۱۶ خودروساز اروپایی نزدیک به 
نیم میلیون دستگاه از کل فروش۶7/ ۱میلیونی 
بازار روســیه را در اختیار داشتند و این کشور 
را به هشــتمین بازار بزرگ واردات خودرو در 

جهان از نظر حجم فروش تبدیل کردند.

از ســوی دیگر پیش از تحریم ها، روســیه 
یک پنجم )۱۸ درصــد( از کل فروش جهانی 
رنو را به خود اختصاص داده بود. این در حالی 
بود که پس از تحریم ها فروش خودرو در ماه 
مه در روســیه ۸۴ درصد کاهش یافت و تولید 
خودرو در داخل کشور هم تقریبا متوقف شده 
و بر اساس گزارش ها در ماه ژوئن گذشته تنها 
۳ هزار دســتگاه خودرو در روسیه تولید شده 
است. از سوی دیگر شرکت »اوتو واز« سازنده 
خودروی الدا، یعنی تنها خودروساز روسی نیز 
همراه با تحریم ها تولید خود را متوقف کرد. زیرا 
قطعات موردنیاز این شرکت پیش تر از سوی 
شرکت رنو فرانسه تامین می شد. به این ترتیب 
پس از خروج رنو فرانسه از روسیه، این شرکت 

روسی تولید را متوقف کرد.
به این ترتیــب همراه بــا محدودیت های 
تولیدی خودرو در روســیه و همچنین تجربه 
چند ســاله ایران در تحریم هــای خودرویی 
این شائبه قوت گرفت که همکاری خودروی 
دو کشــور می تواند جان تازه ای برای صنعت 
خودرویی دو کشور باشد.بر این اساس روسیه 
اقدام به برگزاری نمایشگاه »اتومبیلیتی ۲0۲۲« 
مسکو کرد. نمایشگاهی که با حضور گسترده 
قطعه سازان کشــور و همچنین خودروسازان 
داخلی برگزار شــد. در این نمایشــگاه تولید 
کنندگان چینی ها که پس از سال ها یکه تازی 
در بازار ایران موفق شده بودن ضعف های خود 
را از طریق آزمون  خطا مرتفع کنند به همراه 
قطعه سازان ترکیه نیز با دست پر پا به میدان 
خودروسازی روسیه گذاشته بودند. اگر ترکیه 

با قطعه سازی در این نمایشــگاه عرض اندام 
می کرد اما چینی ها تولیــد خودرو و قطعه را 
توامان در معرض دید روس ها گذاشته بودند. 
با این اوصاف همکاری نزدیک روسیه با ایران 
باعث شــد تا در این نمایشــگاه شاهد انعقاد 
تفاهم نامه 700 میلیون یوریی  در زمینه های 
اســتقرار خط تولید قطعات های تک خودرو، 
صادرات قطعات خودرو با روش متالورژی پودر 
و همچنین قرارداد همکاری شرکت مگاموتور 

سایپا با طرف های روسی باشیم.  

چینی ها و ترک ها جای ایران را 
خودروی روسیه گرفتند

بعد از نمایشــگاه خودرویی روســیه، همه 
چیــز به ظاهر بر وفق مراد به نظر می رســید 
این در شرایطی است که با اعالم میزان بدهی 
خودروسازان به فعاالن صنعت قطعه، به نوعی 
مشکالت داخلی بیشتر از همکاری با روسیه 
مورد توجه قرار گرفت.. طبق آخرین آمارهای 
اعالم شــده از ســوی انجمن صنایع همگن 
نیرو محرکه میزان مطالبات قطعه ســازان از 
خودروسازها به ۵0هزارمیلیارد تومان رسیده 
کــه ۲0هزارمیلیارد تومــان آن بدهی  معوق 
محسوب می شود. پیش از این یکی از اعضای 
این انجمن عنوان کرده بود که طی دو ســال 
گذشته، یک جهش در میزان مطالبات معوق 
و مطالبات کل قطعه ســازان ایجاد شده است. 
همزمان این انتقادات انتشــار قــرارداد ایران 
خودرو با روســیه این ذهنیت را تقویت کرد 
چرا در شــرایطی که خودروســازان داخلی از 

توان افزایش تولیــد برخوردارند این افزایش 
را در بــازار داخلی تزریق نمی کنند تا حداقل 
شاهد کاهش شــکاف قیمتی در بازار باشیم . 
البته این در حالی بود که روسها نیز همچون 
روال همیشــگی خود تفاهم نامه با ایران را در 
آب نمک خوابانــده بودند و اقدامی برای اجرا 
نمی کردند از سوی دیگر تریکه و چین که در 
نمایشگاه »اتومبیلیتی ۲0۲۲« حضور فعال و 
چشمگیری داشــتند فضا را برای ورود به این 
صنعت مقتضی دانستند.چین به رغم داشتن 
برندهای ناشناخته برای بسیاری از خریداران 
غربی، بیش از ۲00 خودروساز دارد که هر نوع 
خودروی قابل تصوری را تولید می کنند و سهم 
آنها از بازار روسیه به سرعت در حال گسترش 
است، به طوری که جایگزین برندهای اروپایی 
می شــوند. روســیه همچنین برای راه اندازی 
مجدد برند مســکوویچ در کارخانه آوتوواز به 

شرکت های چینی مراجعه کرده است.
با این حال اما روسیه نگاهش تنها به چین 
نیست و برای تامین خودرو به دیگر کشورهای 
آسیایی همچون ژاپن نیز نظر دارد. طبق برخی 
از آمارهای رسمی فروش خودروهای دست دوم 
تحت تاثیر تحریم های غرب، در روسیه افزایش 
نسبی داشته و ژاپن بیش از سه چهارم واردات 
را درحوزه این خودروها به خود اختصاص داده 
است. بانک مرکزی این کشــور در اواخر ماه 
گذشته اعالم کرد که تقاضا برای خودروهای 
دست دوم آسیایی افزایش یافته است. داده های 
آژانس تحلیلی روسی Autostat نشان می دهد 
که واردات خودروهای جدید در ماه اوت بسیار 
کمتر از سطح فوریه بود اما واردات خودروهای 
دســت دوم از ۱۱ هزار و ۵۵ خودرو به ۲۳ هزار 
و ۱۱7 خودرو رســیده اســت. داده ها نشان 
می دهد که 7۶ درصد از خودروهای دست دوم 
از ژاپن وارد شده و بالروس با۳/ ۵ درصد سهم 
در رتبه دوم قــرار دارد. در آماری دیگر اینکه 
طبق داده ها از ۱0 هزار و ۲۵7 خودروی جدید 
وارد شده در ماه اگوست 70 درصد آن متعلق 
به چین اســت. در واقع آنچه از سیاست های 
روســیه در قبال تفاهم نامه خودرویی با ایران 
مشهود است عدم پایبندی روس ها به تفاهم 
نامه های خود بوده و بازهم تزارها با بالتکلیف 
نگه داشتن ایران منافع خود را در سایر کشورها 

جستجو کرده اند.

 انتشار اوراق سلف موازی 

خودرو تصویب شد
آرمان امروز: معاون بورس کاالی ایران گفت: هیات 
پذیــرش کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاالی بورس 
کاالی ایران با انتشــار اوراق سلف موازی استاندارد 
خودروی وانت کارا به ارزش ۲000 میلیارد تومان از 

سوی گروه بهمن موافقت کرد.
ســید جواد جهرمی اظهار کرد: تیرماه امســال در 
شــورای عالی بورس، طرح عرضه خودرو در بورس 
کاالی ایران مورد تصویب قرار گرفت و همان زمان 
بحث تامین مالی خودروسازان عالوه بر عرضه های 
فیزیکی مطرح شــد که این موضوع به تازگی مورد 
تصویب هیات پذیــرش کاال و اوراق بهادار مبتنی 
بر کاالی بورس کاالی ایران قــرار گرفت. او افزود: 
گروه بهمن مجوز انتشار ۲000 میلیارد تومان اوراق 
سلف موازی استاندارد خودروی »وانت کارا۲000« 
را بــه منظور تامین مالی اخذ کــرد تا پس از طی 
کردن مراحل الزم، زمان انتشار این اوراق اعالم شود. 
طبــق اعالم بورس کال، معاون عملیات و نظارت بر 
بازار گفت: تامین سرمایه در گردش و حل مشکل 
نقدینگی خودروســازان، برنامه ریزی برای تولید، 
تکمیل طرح های توسعه ای خودروسازان، مشارکت 
خریداران در ســود حاصل از تولید، رشد جذابیت 
ســرمایه گذاری در صنعت خودرو و ایفای تعهدات 
فروش و تحویل خودروسازان از جمله مزایای انتشار 
اوراق ســلف موازی استاندارد خودرو در بورس کاال 
به شــمار می رود. جهرمی تصریح کرد: مشخصات 
قرارداد و نحوه انجام معامالت اوراق ســلف موازی 
خودروی وانت کارا در امیدنامه آن و در زمان انتشار 
این اوراق در سایت بورس کاالی ایران اطالع رسانی 

خواهد شد.

کاهش ۵۰ درصدی مصرف گوشت
آرمان امروز: دبیر انجمن صنعت بســته بندی 
گوشت و مواد پروتئینی کشور از کاهش مصرف 

گوشت و مرغ در کشور خبر داد.
مســعود رسولی در پاســخ به این سوال که آیا 
افزایش قیمت گوشــت در تقاضــا برای خرید 
تغییری ایجاد کرده است یا خیر؟ گفت: امسال 
نســبت به مدت مشابه ســال گذشته مصرف 
گوشــت ۵0 درصد و مصرف مــرغ ۳0 درصد 
کاهش یافته اســت. وی ادامه داد: این کاهش 
تقاضا باعث شده که شرکت های بسته بندی با 
مشکالتی روبه رو شوند. زیرا شرکت های بسته 
بندی برای تولید »مشــخصی« هزینه کرده اند، 
امــا به دلیل کاهش تقاضا تولیدات آنها نیز کم 
شده  است. این شرکت ها اگر تعدیل نیرو کنند 
بــه راحتی نمی توانند نیرو جــذب کنند و اگر 
نیروهای خود را نگه دارند دخل و خرجشــان 
به هم نمی رسد. دبیر انجمن صنعت بسته بندی 
گوشت و مواد پروتئینی کشور در پاسخ به اینکه 
آیا باالتر بودن قیمت گوشت و مرغ بسته بندی 
شــده علت کاهش تقاضای این محصوالت در 
بازار نیست، گفت: بسته بندی محصوالت از نظر 
ما هزینه اضافی ندارد، زیرا بسته بندی سودش 
را از ضایعات بدســت می آورد. به عبارت دیگر 
وقتی مردم مرغ کامل خریداری می کنند پوست 
و ضایعات آن را دور می ریزند ولی شرکت های 
بسته بندی ضایعات را می فروشند و از پول آن 

برای بسته بندی استفاده می کنند.

وزیر نفت: ناترازی گاز به دلیل عدم 
سرمایه گذاری سال های گذشته است

آرمان امروز: وزیر نفت با اعالم اینکه علت ناترازی 
)تولیــد و مصرف( گاز به دلیل عدم ســرمایه 
گذاری در سال های گذشته است گفت: تالش 

می کنیم که مصرف مدیریت شود.
جواد اوجی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت 
در جمع خبرنگاران درباره اقدامات اخیر وزارت 
نفت، اظهار کرد: سوخت رسانی به نیروگاه ها در 
پنجاه روز گذشته، روزانه ۲۵ میلیون متر مکعب 
بیشتر از سال قبل بود یعنی ۱۳ درصد بیشتر 
از سال قبل سوخت رسانی با گاز را داشته ایم. 
روزانه تقریبا در پاییز ۲۸ درصد مصرف سوخت 
نفت کوره را نســبت به پارسال برای نیروگاه ها 
کاهش دادیم. روزانه ۱۵ میلیون متر مکعب گاز 
بیشــتر به صنایع داده ایم. در فوالد ۳0 درصد 
رشد مصرف گاز را داشته ایم که خبر خوبی است.

وی با بیان اینکه به تدریج پروژه های کیفی 
ســازی نیروگاه ها را آغاز می کنیــم، افزود:  
همین هفته ها اولین کیفی ســازی مصرف 
ســوخت را در یکی از پاالیشــگاه های مهم 
کشور به میزان روزانه ۱۶ میلیون لیتر گازوئیل 
یورو ۵ را خواهیم داشــت. 700 میلیون دالر 
در ایــن پروژه برای هوای پاک و جلوگیری از 
آلودگی هوا ســرمایه گذاری شده است. وی 
درباره تعامالت ایران و روسیه در حوزه انرژی 
نیز بیان کرد: ایران و روســیه دو کشور بزرگ 
منطقه هستند که تاکنون در حوزه سیاسی و 
اقصادی و بویژه انرژی مثل امروز به هم نزدیک 

نشده بودند. 

 بازدید مدیرعامل ایمپاسکو 

از مرکز تحقیقات مواد معدنی یزد
آرمــان امــروز: مدیرعامل ایمپاســکو گفت: 
طرح های پژوهشی باید قابلیت پیاده سازی و 
برطرف سازی مشکالت را داشته باشد تا زمینه 

ساز توسعه اقتصادی در کشور شود.
مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ایران از بخش های مختلف مرکز تحقیقات و 
کاربرد مواد معدنــی یزد بازدید به عمل آورد.

خدایار کریم نژاد مدیرعامل شــرکت تهیه و 
تولید مواد معدنی ایران در بازدید از بخش های 
مختلف مرکز تحقیقات و کاربرد مواد معدنی 
یزد عنوان کرد: برنامه ریزی و هدف گذاری ها 
در مرکــز تحقیقات مواد معدنــی یزد باید به 
گونه ای باشــد که منجر به پویایی مجموعه از 
طریق شناخت و حل مسائل و مشکالت حوزه 

معدن و صنایع معدنی شود.
وی افزود: ایــن تحقیقات باید منجر به ایجاد 
زیرســاخت های الزم، جهت سرمایه گذاری و 

استقرار شرکت های دانش بنیان شود.
مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ایــران در پایان خاطرنشــان کــرد: معادن و 
صنایع معدنی بخش بزرگی از اقتصاد کشور را 
تشکیل داده اند که توجه به مسائل و مشکالت 
بخش های مختلف این حوزه بســیار ضرورت 
دارد، از این رو طرح های پژوهشی باید قابلیت 
پیاده سازی و برطرف سازی مشکالت را داشته 
باشد تا زمینه ساز توسعه اقتصادی در کشور 

شود.

برندگان جشنواره اصناف        بانک 
تجارت و ایران کیش، خود را شناختند

آرمان امروز: برندگان نخستین جشنواره ویژه 
اصناف بانک تجارت و ایران کیش مشخص 
شدند .این جشنواره به منظور تعامل هرچه 
بیشتر با  مشــتریان حوزه کسب و کار و 
صنوف برگزار و تا پایان مهرماه ادامه داشت. 
در جشــنواره اصناف بانک تجارت و ایران 
کیش مشتریان بخش اصناف برای شرکت 
در قرعه کشی جایزه ویژه باید ۱000 امتیاز 
و برای ورود به قرعه کشی سایر جوایز ارزنده 
این جشــنواره حداقل ۲00 امتیاز کسب 
می کردند. افتتاح حساب در بانک تجارت 
، داشتن تراکنش کارتخوان فروشگاهی در 
ماه ، انجام تراکنش همراه بانک و تراکنش 
اینترنت بانک ، مشــتریان دارای دســته 
چک ، میانگین موجودی حســاب متصل 
به کارتخوان فروشــگاهی، تراکنش خرید 
کارتخوان فروشگاهی هریک برای مشتریان 
امتیاز خود را داشــت. جوایز برندگان ویژه 
این جشنواره که حداقل هزار امتیاز کسب 
کرده بودند ، ۱0 کمک هزینه سفر به جام 
جهانی قطر ، ۵ دوچرخه ثابت ، ۵تردمیل 
و ۳0 دســتگاه دوچرخه و برندگان ۲00 
امتیازی این جشــنواره هــزار جایزه ۱0 

میلیون ریالی بود.
وجود بیــش از ۳ میلیون واحد صنفی در 
کشور، بانک تجارت را درکنار ایران کیش 
بر آن داشت تا از سال گذشته با ایجاد اداره 
بانکداری اصناف نگاه ویژه ای را به این بخش 

معطوف کند.

 گروه بهمن و بانک ملی 

تفاهمنامه امضا کردند
آرمان امروز: گــروه بهمن تفاهمنامه ای با 
بانــک ملی به منظور انجــام فعالیت های 
بانکی و ارزی امضــا کردند. این گروه تنها 
 A شرکت بورسی در صنعت خودرو بارتبه

مایه گذاری  و  اعتباری است.
بــه دنبال امضا این تفاهمنامه بخشــی از 
فعالیت های ارزی شــامل خرید خارجی، 
ضمانت نامه و ســایر خدمــات بانکی در 
خصوص اوراق بدهی و قبول ضمانت اوراق 
مربوطه توســط بانک ملــی انجام خواهد 
گرفت. با انجام این تفاهم درخواست های 
شرکت های گروه بهمن در بانک ملی مورد 

بررسی و تصویب قرار خواهند گرفت.
در همین راســتا مقرر گردید تسهیالتی 
در حــوزه خودروهای تجــاری به منظور 
نوســازی ناوگان حمل و نقــل عمومی از 
طرف این بانک ارائه گردد. در مراسم امضا 
این تفاهمنامه محمدرضا فرزین مدیرعامل، 
صمد عزیزنژاد عضو هیأت مدیره بانک ملی 
به همراه تیم اعتبارات و بانکداری شرکتی 
از طــرف ایــن بانک با بیــوک علیمرادلو 
مدیرعامل و جمشید ایمانی رئیس هیأت 
مدیره، به همراه مدیران عامل شرکت های 
گروه بهمن حضور داشتند. در حاشیه این 
مراسم مســئوالن بانک ملی از نمایشگاه 
دائمی محصوالت و شبکه خدمات پس از 
فروش مستقر در گروه بهمن بازدید کردند.

بعد از هفته ها التهاب و چند روز افزایش و 
رکورد شکنی پی در پی از عصر روز چهار شنبه 
قیمت ها در بازار ارز نزولی شد. نرخ دالر در بازار 
در حالی یک کانال عقب نشست و به کانال ۳۵ 
هزار تومانی رفت که کانال های تلگرامی تالش 
می کردند نرخ دالر را در ۳۶ هزار تومان حفظ 
کنند. طی روزهای اخیر قیمت ارز سیر صعودی 
سرسام آوری به خود گرفته بود و پیش بینی 
می شد که بانک مرکزی با تزریق ارز – سیاست 
همیشگی این بانک در هنگام جهش های بازار 
که البته این سیاست منتقدان فراوانی هم دارد 
– شعله قیمت ها را پایین بکشد. هشدارهای 
قضایــی به خریداران ارز هم در نزولی شــدن 
بازار بی تاثیر نبوده اســت چرا که به هر حال 
برای بخشی از کسانی که کارت ملی خود را در 
اختیار دالالن قرار می دادند تا از سهمیه ارزی 
آنها ســودجویی کنند، پذیرش خطر محروم 
شدن از یارانه نقدی در ازای دریافت ۵00 هزار 

تا ۱ میلیون تومان ، چندان منطقی نیست. 
مشــاهدات میدانی از بازار ارز حاکیســت 
صف های خرید ارز در روزچهارشنبه نسبت به 
روزهای قبل کاهش ملموسی داشته و کاهش 

۹۵0 تومانی دالر هم توسط واسطه های اطراف 
میدان فردوســی مورد تایید قرار گرفته است. 
درست است که تزریق ارز به بازار توسط بانک 
مرکزی تاثیر به سزایی در نزولی شدن نرخ ارز 
دارد امــا این که بازار به تدریج در حال گرفتن 
رنگ و بوی امنیتی به خود است نیز در کاهشی 

شدن نرخ ها بی تاثیر نیست. 

 پلیس با متخلفان بازار ارز 
برخورد قانونی می کند

  برخی از صرافان و فعاالن بازار به رســانه 
ها گفته انــد که نیروی انتظامی هم وارد بازار 
شــده و تعــدادی از دالل های اصلــی بازار را 
دســتگیر کرده است و نسبت به روزهای قبل 
دالل های کمتری در بازار حضور دارند. پیش 
از این همزمان با تشــدید التهابــات در بازار 
ارز و افزایش فعالیت های ســفته بازی در این 
بازار، فرمانده نیروی انتظامی وعده برخورد با 

اخالل گران ارزی را داده بود.
 سردار حسین رحیمی با تاکید بر ممنوعیت 
معامــالت فردایی اعالم کرده بــود پلیس  با 
اخاللگــران بازار ارز در ۳ مرحله برخورد کرده  

که ۱7 نفر از ســوداگران بازار ارز و معامالت 
فردایی دستگیر شــدند و  ۵۴۴ هزار و ۵7۶ 
واحد ارز بــه ارزش تقریب ۱۸ میلیارد تومان 

کشف شده است.
فعاالن بازار ارز می گویند ادامه همین مسیر 
می تواند باعث کاهش بیشــتر قیمت ارز در 
روزهای آینده شود. البته اگر شبکه صرافی ها 
نیز به صورت گســترده وارد چرخه مبادالت 
شوند حتماً ســرعت کاهش قیمت ارز بیشتر 
خواهد شــد. ضمنا بعضی صراف ها هم اظهار 
می کنند در صورت تمدید یکساله مجوزشان 
و حضور گسترده صرافی ها در بازار ارز، قیمت 
ارز می تواند سه چهار هزار تومان کاهش یابد. 
فعاالن بــازار ارز تأکید دارنــد: اگر صرافی ها 
تخلف نکرده باشند و فعالیت شان در راستای 
مقررات باشــد، بدون افزایش سرمایه مد نظر 
بانک مرکزی فعاًل مجوزشــان تمدید شود تا 
بتوانند به کاهش التهابات در بازار کمک کنند.

آینده بازار ارز چگونه خواهد بود؟
یکی از فعاالن بازار ارز در گفتگو با خبرنگار 
آرمان امروز درباره وضعیت روز چهارشنبه بازار 
گفت: بازار در روز چهارشنبه از تب و تاب افتاد 

که علت آن هم تزریق ارز توسط بانک مرکزی 
به صرافی ها بود. وی در پاسخ به این پرسش 
که فعــاالن بازار چگونه از تزریق ارز توســط 
بازارساز مطلع می شوند، گفت: این موضوع به 
صورت رسمی اعالم نمی شود ولی نشانه هایی 
دارد . مثــال وقتی قیمت ارز در تابلوی صرافی 
های بانک هــا به صورت هماهنگ نزولی می 
شود نشان دهنده این است که بانک مرکزی 
به صرافی های بانک ها مجوز داده که قیمت 
ها را پایین بیاورند و هر چه تقاضا در بازار باشد 
را با قیمت های مورد نظر بانک مرکزی جواب 
بدهنــد. وقتی تقاضا از بازار جمع شــد طبعا 

قیمت هم کاهش بیشتری پیدا می کند. 
این فعال بازار درباره تاثیر بازداشت دالالن 
در کاهشی شــدن نرخ ارز گفت: این موضوع 
قطعا بی تاثیر نیست. به هر حال وقتی دالالن 
سرشناس بازداشت می شوند و جو امنیتی در 
بازار ایجاد می شــود هر کس که می خواهد 
سفارش ارز در مقیاس های باال داشته باشد بی 
اختیار احتیاط می کند و حتی اگر خودش هم 
احتیاط نکند طرف های معامله اش و صراف 
هایی که با آنها کار مــی کند به او تذکر می 
دهند که فعال دنبال خرید پرحجم ارز نباشد. 

وی در مورد افق پیش روی بازار نیز معتقد 
اســت؛ نظر شخصی من این اســت که روند 
نزولی موقتی خواهــد بود و در روزهای آینده 
به احتمال فراوان باز هم با افزایشی شدن نرخ 
ارز مواجه شویم. اگر ناآرامی ها تمام شود بازار 
یکی از عوامل مهم بی ثباتی را پشت سرخواهد 
گذاشت و این امر به کاهشی ماندن بازار کمک 
می کند. بورس هم ایــن روزها جذابیت پیدا 
کرده و مــی تواند یک رقیب مهــم برای ارز 
باشد. البته فراموش نکنیم سایه سنگین تاکید 
آمریکایی ها بر از موضوعیت خارج شدن برجام 
و تهدیدهای اتحادیه اروپا و کشــورهایی مثل 
آلمان به تحریم مجدد ایران همچنان بر نرخ 
ارز ســنگینی می کنــد. در کل پیش بینی 
کردن آینده بازار چندان آســان نیســت ولی 
باید دید تزریق ارز تا چه زمانی ادامه پیدا می 
کند. تقاضایی که وارد بازار می شود همچنان 
درشــرایط فعلی باالست و تا زمانی که تورم با 
این شدت رشــد می کند تقاضای ارز هم به 
همین نسبت افزایش پیدا می کند و جو بازار را 

ملتهب نگه می دارد. 

بررسی »آرمان امروز « از تبعات بازداشت دالالن و تزریق ارز توسط بانک مرکزی:

قیمت دالر موقتا نزولی شد

بررسی »آرمان امروز«از حضور خودروسازان و قطعه سازان چینی و ترک در روسیه حکایت دارد؛

الیی کشی تزارها در تفاهم نامه خودرویی با ایران
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نیم نگاهبازتاب

آرمان امروز: رئیس سازمان برنامه و بودجه 
اخیرا در جلسه علنی مجلس که در خصوص 
بررسی  گزارش مشترک دو کمیسیون برنامه 
و بودجه و کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید 
درباره عملکرد دستگاه ها در خصوص بند الف 
تبصره ۱۸ قوانیــن بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، از 
کسری 2۰۰ هزار میلیارد تومانی تحقق منابع 
خبر داده و تاکید کرده بود عملکرد تبصره ۱۴ 
ســال قبل حدود ۳۳۰ همت بوده اســت که 
منابــع آن از محل فروش گاز داخلی، فرآورده 
و صادرات  فرآورده است این در حالیست که 
مجلس این مبلغ را به 6۴۰ هزار میلیارد تومان 
افزایــش داده بدون انکــه قیمت حامل های 
انرژی تغییر کند بنابراین در این شراط طبیعی 
است وقتی معیشت با اصرار رئیس مجلس و 
سایر دوســتان در اولویت قرار می گیرد نمی 
توان از این محل برای اشــتغال نیز تسهیالت 
تخصیص داد در واقع این اظهارت میر کاظمی 
که در پاســخ به انتقادات محمد باقر قالیباف 
مطرح شد به نوعی نمایانگر این موضوع است 
که فشار کسری بودجه بر دولت مضاعف بوده 
و نیم نگاه تیم اقتصادی بر افزایش نرخ حامل 
های انرژی متمرکز شده است . اما در شرایطی 
که حذف ارز ۴2۰۰ تومانی و اصطالحا جراحی 
اقتصــاد دولت به رکورد شــکنی های پیاپی 
تورمی منجر شــده و مذاکــرات برجامی نیز 
در بن بست قرار گرفته تکرار حوادث بنزینی 
سال 9۸ باعث شــده تا این رویکرد به تعویق 
بی افتد . اگرچه که میر کاظمی روز گذشــته 
و در حاشیه جلسه هیات دولت نسبت به این 
موضوع و احتماالتی که در خصوص گرانی نرخ 
ســوخت و حامل های انرژی از سخنان او در 
مجلس استنباط می شود تاکید کرده که در 
سال جاری و بودجه سل اینده برنامه ای برای 
گرانی بنزین و حامل های انرژی از سوی دولت 
وجود ندارد اما کارشناسان معتقدند دولت چاره 
ای جز اصالح نرخ  انرژی نداشته هرچند این 
اصالح نیز اثار کوتاه مدت برای دولت به همراه 

خواهد داشت.

 امسال و سال آینده افزایش 
قیمتی برای انرژی نداریم

در این رابطه  مســعود میرکاظمی رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه در پاسخ به انتقادات 
از دولت جهت پرداخت نشدن بودجه اشتغال، 
تاکید کرد: سال گذشته ۳2 همت)هزار میلیارد 

تومان( بابت اشتغال دیده شده بود. دولت را که 
در نیمه دوم سال قبل تحویل گرفتیم، مواجه 
شدیم که دولت قبلی ریالی پرداخت نکرده بود. 
ما تالش کردیم و تا پایان سال ۱9 همت بابت 
اشتغال پرداخت شــد. عملکرد سال گذشته 
تبصره ۱۴  حدود ۳۴۰ همت بود که پیشنهاد 
دولت این بود که این رقم به ۴۷۰ همت برسد 

که در مجلس به 66۰ همت رسید.
وی اضافه کــرد: ما اعتراض کردیم که این 
منابع در بودجه قابل وصول نیســت چون یا 
بایــد قیمت آب و بــرق افزایش می یافت که 
این در برنامه دولت نبود یا تولید باید افزایش 
می یافت که تولید به این راحتی افزایش نمی 
یابد. در جلســات مشــترک دولت و مجلس، 
اصرار ســازمان برنامه این بود که میزان یارانه 
باید به گونه ای انتخاب شــود تا بتوانیم سایر 
تکالیف خود را انجام دهیم اما رئیس مجلس 
تاکید داشت که معیشــت در اولویت باشد و 
اشتغال در اولویت بعدی باشد. 2۰۰ همت هم 
کسری بود و میزان پرداخت یارانه هم بیشتر از 
ســقف مصارف می شد، سازمان برنامه موافق 
ایجاد ناترازی بود  و االن این انتقاد می شود که 
چرا سازمان برنامه، منابعی برای اشتغال در نظر 
نگرفته است؟در حالیکه معیشت در اولویت اول  

و اشتغال در اولویت بعدی بود.
وی ادامــه داد: رئیس جمهور در نامه ای از 
رهبری اجازه گرفتند که 2۰ درصدی که هر 
سال دولت ها از صندوق توسعه ملی استفاده 
می کردند، برای تملک دارایی ســرمایه ای  و 
اشتغال استفاده شود. ایشان ۱۰ درصد را اجازه 
دادند االن هم در دســت اجراســت که بانک 
مرکزی نرخ آن را تسهیل کرده که به حساب 

بریزد و ما بتوانیم از این محل، بودجه اشتغال 
را تامین کنیم. دولت به فکر اشتغال است ولی 

منابعش را در اختیار نداشت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره برخی 
اخبــار در خصوص افزایش قیمت حامل های 
انرژی گفت: هیچ افزایش قیمتی برای حامل 
های انرژی امســال نداریم و در بودجه ســال 
آینده هم چنین افزایشــی در نظر نگرفته ایم. 
برای همین می گوییم وقتی افزایشی در قیمت 
حامل های انــرژی نداریم، 2۰۰ همت اضافه 
کردن به منابع تبصره ۱۴، درآمد موهوم است.

افزایش قیمت سوخت چاره کار نیست
در این میان، اما نرسی قربان، اقتصاددان و 
کارشناس حوزه انرژی معتقد است که افزایش 
قیمت حامل های سوخت و بنزین هیچ کمکی 
به بهبــود وضعیت نخواهد کــرد و چاره کار 
نیســت. وی در ادامه افزود: »باال بودن مصرف 
بنزین از یک ســو با نبود حمل و نقل عمومی 
کارا باز میگردد و از سوی دیگر مصرف باالی 
خودرو های شــخصی چنین وضعیتی را رقم 
زده اســت. به هر روی برای برابر ماندن میزان 
تولید و مصرف، همواره نیاز به سرمایه گذاری 
و ایجاد پاالیشگاه های جدید و یا بهینه کردن 
پاالیشگاه های فعال، وجود دارد. طبیعی است 
این دســت اقدامات نیز نیاز به میلیارد ها دالر 
سرمایه گذاری دارد که در شرایط فعلی امکان 
تامین آن وجود ندارد.تمام این عوامل دست به 
دست هم می دهند و در نهایت مشکل ایجاد 
می شــود. نکته اینجاست که هشــدار درباره 
بنزین همواره به گوش می رسد و از بین تمامی 
طرح ها، ساده ترین ان یعنی افزایش قیمت مد 

نظر قــرار می گیرد که البته تاثیری بلندمدت 
و اصالحی به جا نمی گذارد. درســت است که 
تورم باال در ایران ســبب شــده قیمت بنزین 
درقیاس با جهان پایین باشــد، اما در نهایت 
گران کردن بنزین راه حل مهار مصرف نیست 
چــرا که در نبود حمل و نقل عمومی و کاالی 
جایگزیــن، مردم چاره ای جــز مصرف بنزین 

نخواهند داشت.«
این کارشــناس حوزه انــرژی هم چنین 
می گوید که: »دولت اعالم کرده است که امسال 
افزایش قیمت بنزین نخواهد داشــت، اما باید 
به یاد داشت که افزایش قیمت بنزین نیز تنها 
به صورت کوتاه مدت جوابگو خواهد بود و به 
طور کلی راه حل کاهش مصرف بنزین افزایش 
قیمت آن نیست چراکه رفت و آمد باید انجام 
گیرد و در این وضعیــت برای مردم بنزین ۳ 
هزار تومانی و ۵ هزارتومانی فرقی نمی کند. به 
هر حال نمی توان از تردد ضروری چشم پوشید 
و شاید تنها وقتی قیمت بتواند بر مصرف تاثیر 
بگــذارد که بهای هر لیتر بنزیــن چهار برابر 
قیمت کنونی شود. رد این صورت نیز کاهش 
مصرف تنها بیســت تا سی درصد است. پس 
روشن است مولفه قیمت تحت هیچ شرایطی 
مهارکننده مصرف باالی بنزین نیســت. نکته 
اینجاست که باید طرحی دقیق با هدف ایجاد 
سیستم حمل و نقل و بهبود کیفیت خودرو ها و 
... اجرایی شود تا در این صورت افزایش قیمت 

بتواند تاثیری را بر مصرف به جا بگذارد.«
از سوی دیگر باید توجه کرد که روند مصرف 
بنزین در کشورمان نشان می دهد به جز تعدیل 
قیمت ســال ۸6 که منجر به کاهش مصرف 
موقت و گذرا شد، هر بار افزایش قیمت بنزین 
اثر خاصی بر سرانه مصرف و کاهش آن نداشته 
است. به عبارت دیگر، افزایش قیمت هایی که 
بــا تاخیر و بعضا به صورت ناگهانی )آبان 9۸( 
انجام شــده همواره از تقاضا عقب بوده و جز 
هزینه های اجتماعی چیزی به بار نیاورده است.

حال به نظر می رســد دولت ســیزدهم در 
حالی با کمبود بودجه شــدید مواجه شده که 
حتی مالیات های گسترده و فراگیر نیز نتوانسته 
این مشــکل را حل کند. در حقیقت کسری 
بودجه در این بخــش در حال تحمیل کردن 
خود به بخش های دیگر است و فعال دولت در 
حال بازی با تیغ دو دمی اســت از هر سو آن 
را حرکت بدهد شــاید به خونریزی و جراحت 

جدی در اقتصاد یا اجتماع منجر شود.

 قطر سفرهای دریایی ایران 

برای جام جهانی را لغو کرد!
آرمان امروز:سرپرســت اداره کل امور دریایی 
ســازمان بنادر و دریانوردی گفــت: با وجود 
اقداماتی که برای انتقال تماشاگران ایرانی در 
ایام بازی های جام جهانی انجام شده بود، قطر 
در واپســین روزهای نزدیک به شروع بازی ها 
اعالم کرد نمی تواند امکان انتقال زمینی مسافر 
را از سایر بنادر این کشور به دوحه فراهم کند.

مهــدی فرمهینی فراهانی افــزود: با توجه به 
اینکه دو کشــور ایران و قطــر از طریق دریا 
می توانند به هم متصل شــوند، برای استفاده 
از پتانسیل سفرهای دریایی در سفرهای جام 
جهانی اقداماتی از اوایل سال جاری آغاز شد. 
این اقدامات شامل ساخت اسکله ها و پایانه های 
مســافری اســتاندارد در جزیره کیش و بندر 
بوشهر بود و همچنین با مالکان چند کشتی 
که در کشــور وجود داشتند و سالیان گذشته 
در زمینه مسافربری و گردشگری فعال بودند، 
جلساتی برگزار کردیم و از آنها خواستیم برای 
ایام جام جهانی کشتی هایشان را تعمیر و آماده 

فعالیت کنند.
فراهانــی ادامه داد: برآوردمــان این بود که با 
آماده سازی دو کشــتی، حدود ۱۵۰۰ مسافر 
می توانند در هر ســفر جابه جا شــوند. ما در 
حال اقدامات نهایی بودیم که در ســفر اخیر 
مدیرعامل ســازمان بنادر به قطر به همراهی 
وزیر راه و شهرسازی، قطر اعالم کرد وضعیت 
حمل ونقلش برای ایام بازی های جام جهانی از 
قبل برنامه ریزی شده و نمی تواند امکان انتقال 
زمینی مسافر را از بنادر حمد و بندر الرویس به 

دوحه فراهم کند.
سرپرست اداره کل امور دریایی سازمان بنادر 
و دریانــوردی بیان کرد: قطر بندر دوحه را به 
یک سری از کشتی های کروز اختصاص داده  
که قرار اســت در این بندر پهلوگیری کنند و 
پیش بینی کردند که حدود ۱2 هزار تخت در 
این کشتی ها قرار دهند تا مسافرانی که تماشاگر 
بازی ها هستند بتوانند در این هتل های دریایی 
پذیرش شوند. قرار بود کشتی های ما به بنادر 
الرویس و حمد بروند که به علت بعد مسافتی 
که تا بندر دوحه دارنــد، الرویس حدود ۱۵۰ 
کیلومتر و حمد حــدود 2۵ کیلومتر از محل 
برگزاری مسابقات فاصله دارند، نهایتا قطر اعالم 
کرد اگر بخواهد کشــتی های ایرانی را در این 
بنادر پهلو دهد، نمی تواند وسیله نقلیه ای برای 

انتقال مسافران به دوحه فراهم کند.
فراهانی با بیــان اینکه این آمادگی و ظرفیت 
وجــود دارد که بعــد از بازی های جام جهانی 
بتوانیــم کشــتی هایی که فعال می شــوند و 
گواهینامه هایشان تمدید می شود، روانه قطر 
کنیم، افزود: اما برای ایام بازی ها، با وجود تمام 
آمادگی هــا و اقدامات خوبــی که برای انتقال 
تماشــاگران ایرانی انجام شــده بود، قطر در 
واپسین روزهای نزدیک به شروع بازی ها اعالم 
کرد که از پذیرش کشتی ها به دلیل عدم توانایی 
ترانسفر زمینی مسافران خودداری می کند و به 
همین دلیل نتوانستیم در این ایام کشتی ها را 

برای انتقال تماشاگران فراهم کنیم.
وی درباره علت این بدعهدی قطر توضیح داد: 
در فروردین ماه سال جاری، جلسه ای در کیش 
برگزار شد و وزیر حمل ونقل قطر با وزیر راه و 
شهرسازی دیدار کردند و یک سری از بنادر و 
فرودگاه های ایران به عنوان بنادر و فرودگاه های 
پشتیبان جام جهانی معرفی شدند، زمانی که 
ما از قطر این خواسته  را مطالبه  کردیم، اعالم 
کردند ستادی زیر نظر امیر قطر وجود دارد که 
به تازگی شکل گرفته  و وظیفه اش هماهنگی 
برای بازی های جام جهانی است و تصمیماتی 
فراتــر از وزارتخانه های قطــر می گیرد و آنجا 
تصمیم گرفته شده که سرویس های حمل ونقل 
جاده ای ما نمی توانند انتقال مســافران را به 
دوحه پوشــش دهند. البتــه ما همچنان این 

پیگیری را ادامه می دهیم.
خبر

واکنش وزیر اقتصاد به سخنان روز گذشته قالیباف
دوستان به جای القای تفرقه بین قوا 

برای کارهای عقب مانده کمک کنند 
آرمان امروز: روز گذشــته رئیس مجلس در جریان 
بررســی گزارش مشترک دو کمیســیون برنامه و 
بودجه و کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید درباره 
عملکرد دستگاه ها در خصوص بند الف تبصره ۱۸ 
قوانین بودجــه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، خطــاب به وزیر 
اقتصاد گفته بود » آقای خاندوزی شــما یا خسته 
شدید یا رودربایستی دارید، انتظار می رود که شما 
مطالبه گرایانه پیگیری کنید همانطور که پارسال 
این اقدام را انجــام می دادید« در واقع این اظهارت 
قالیباف که به نوعی عملکرد تیم اقتصادی دولت در 
زمینه تسهیالت اشتغالزایی را مورد انتقاد قرار می 
دهد اگرچه با پاســخ رئیس سازمان برنامه بودجه 
مشخص شــد دلیل اصلی ان تمرکز ویژه دولت و 
تاکید مجلس نشینان بر مقوله معیشت و پرداخت 
یارانه نقدی بوده اســت  اما این اظهارت با واکنش 
احسان خاندوزی نیز مواجه شد به گونه ایکه وزیر 
اقتصاد گفت: آن اظهار نظر خیلی تعجب انگیز بود اما 
امیدوارم دوستان برای جلوبردن کارهای عقب مانده 
کمک کنند تا بر زبــان آوردن عباراتی که تفرقه و 

دوگانگی بین قوا را القاء می کند.
احسان خاندوزی در حاشیه جلسه هیات دولت در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: دغدغه رییس مجلس 
در زمینه تسهیالت اشتغالزایی را درک می کنم، اما 
بیش از یک سال اســت آقایانی که اهل خستگی 
و رودربایســتی بودند، رفته اند. من از موضع گیری 
آقای رئیــس مجلس هم تعجب کردم چون دیوان 
محاسبات مجلس شورای اسالمی رسماً اعالم کرده 
در حالی که تا ســال 99 عملکرد تسهیالت تبصره 
۱۸ قریب ده درصد بوده ما در یک ســال گذشته 
۱۰2 درصد عملکرد تسهیالت تبصره ۱۸ داشته ایم.

وی افزود: یعنی از مبلغ ۱۸ هزار میلیارد تومان که 
مجموعه بودجه ای است که به تسهیالت اشتغالزایی 
اختصاص یافته، به دلیل اهرم کردن با منابع بانکی، 
۴6 هزار میلیارد تومان تســهیالت بانکی پرداخت 
شــده و در مرحله نهایی قرار دارد که این در تاریخ 

عملکرد تسهیالت اشتغالزایی بی سابقه است.
وزیر اقتصاد یادآور شــد: بنابرایــن این اظهار نظر 
خیلی برای من تعجب انگیز بود. امیدوارم دوستان 
برای برخی کارهای عقب مانده که باید جلو برود تا 
عباراتی که  القاء تفرقه و دوگانگی بین قوا می کند 

را بر زبان بیاورند.
خاندوزی ادامه داد: ما یک الیحه دوفوریتی در آذر 
سال ۱۴۰۰ ارسال کردیم تا قوانین مربوط به اموال 
تملیکی کشور اصالح شود که یعنی تقاضای بررسی 
ظرف ۷2 ســاعت اما تا امروز که بیش از ۳۰۰ روز 
گذشته هنوز آن الیحه دوفوریتی اعالم وصول نشده 
است و امیدواریم حرکت ها به سمت همگرایی با حل 
مشکالت کشور حرکت کند تا القاء اختالف بین قوا.

روز گذشته محمدباقر قالیباف در جریان حضور وزیر 
اقتصاد در مجلس خطاب بــه وی گفته بود: آقای 
خاندوزی شما یا خسته شدید یا رودربایستی دارید؛ 
انتظار می رود که شما مطالبه گرایانه پیگیری کنید 

همانطور که پارسال این اقدام را انجام می دادید.
نکته

آرمــان امــروز: مجتبــی کاوه – صنعت 
داروسازی که باید با محصوالت و تولیدات خود 
تب بیماری مردم را فرو بنشاند، خود دچار تب 
شده و چرخ هایش آنقدر کند می چرخد که 
مردم برای تهیه داروهای معمولی مثل شربت 
اســتامینوفن کودکان با مشــکل مواجه اند. 
مســئوالن این صنعت و مدیران کارخانجات 
داروســازی از چند ماه قبل درباره موانع تهیه 
مواد اولیه صحبت کرده و هشــدار داده بودند 
که چنانچه موانع برطرف نشود، وضعیت دارو 
بحرانی می شــود. دولت و وزارت بهداشت در 
برابر این هشدارها واکنش مناسبی نداشت و 
اکنــون در میان بحران قرار داریم. بحرانی که 
از یک ســو با افزایش نرخ ارز تب و التهاب آن 
زیاد می شود و از سوی دیگر با سرد شدن هوا 
و شیوع آنفلوآنزا برای جان مردم خط و نشان 

می کشد. 

تخصیص ناکافی ارز؛ مشکل داروسازان 
دکتر بهرام دارایی رئیس سابق سازمان غذا 
و دارو تاکنون تنها قربانــی بحران کنونی در 
صنعت داروســازی کشور بوده که با استعفای 
خود سواالت فراوانی را در مورد بحران کنونی 
بی جواب گذاشته است . برخی از آگاهان این 
صنعت معتقدند ســهمی از مشکالت فعلی 
صنعت داروسازی به اجرای طرح دارویاری باز 
می گردد که مشکالتی در تأمین کمبودهای 
دارویی به ویــژه داروهای آنتی بیوتیک ایجاد 
کرد تا جایی که وزیر بهداشت مجبور شد برای 
تأمین کمبودها، به واردات متوسل شود. البته 
این تمهید هم اثری در بهبود شرایط نداشت و 
این روزها کمبود دارو در حال شــدت گرفتن 
است. مسئول سابق سازمان غذا و دارو مشکل 
اصلی را در تخصیص ناکافی ارز به حوزه دارو 

می داند. 
نظر او بــا فعاالن صنعــت دارو همخوانی 
دارد. بــرای مثال ناصــر ریاحی رئیس هیأت 
مدیره اتحادیــه واردکنندگان دارو  اظهار می 
کند که  از اول سالجاری تا پایان خردادماه بر 
اساس بودجه مصوب دولت باید ۵۰۰ میلیون 
یورو برای مواد اولیه و داروی ســاخته شــده، 
ارز تخصیص پیدا می کرد، اما آمارها نشــان 

می دهد، در این مدت تنها 9۰ میلیون یورو ارز 
تخصیص یافته است. به گفته ریاحی از این 9۰ 
میلیون یورو هم نیمی از آن به دلیل مشکل در 
جابه جایی و انتقال عمال به دست فروشندگان 
خارجی دارو نرسیده است چراکه بخش مهمی 
از حواله هــای ارز آن به دلیل تحریم و موانع 
بانکی هنوز انجام نشــده است. به این ترتیب 
می توان دریافت کــه وقتی حدود ۳۵ درصد 
داروهــای مورد نیاز بیماران در کشــور – ۳۵ 
درصد از نظر ارزشــی - وارداتی است، کوچک 
ترین اشکال در تخصیص ارز می تواند وضعیت 

دارو را به سمت بحرانی شدن بکشاند. 

دست و پنجه نرم کردن 
صنعت دارو با مالیات

یکی دیگر از مشــکالت صنعت داروسازی 
چالش هایی اســت که داروســازان کشور با 
مالیات دارند. مواد اولیه داروهای مهم و حیاتی 
که از کشــور وارد می شــود باید با معافیت 
مالیاتــی به کارخانه داران اختصاص پیدا کند 
و این درحالیست که موضوع معافیت مالیاتی 
مواد اولیه دارو از خارج از کشور با موانع قانونی  
مواجه است. فصل دوم قانون مالیات بر ارزش 
افــزوده به معافیت ها اشــاره دارد و در بند 9 
ماده ۱2 آن اعالم شــده است که »انواع دارو، 
لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی )انسانی، 
حیوانــی و گیاهی( و خدمات توانبخشــی و 
حمایتــی« معاف از مالیات هســتند. بعضی 

نمایندگان مجلس در صدد تفسیر بند مذکور 
به گونه ای شده اند که معافیت مالیاتی داروها 
شــامل مواد اولیه نیز بشــود و هــدف از این 
موضوع را تقویت تولیــد داخل در حوزه دارو 
با اســتفاده از تسهیل تامین مواد اولیه عنوان 
کرده اند اما اجرایی شــدن این تفسیر زمان بر 
است و داروسازان تا اجرایی شدن آن کماکان 
با معضل مالیاتی دست  و پنجه نرم می کنند.  
با وجود آن که مالیات بخشــی از مشــکل 
صنعت دارو است اما سهم آن در بحران کنونی 
دارو اندک است و وضعیت بغرنج کنونی را باید 
در سیاســت های ارزی جستجو کرد که تنها 
بر تخصیــص ارز به داروهای خیلی ضروری و 
داروهایی است که به طور مطلق امکان ساخت 
آنهــا در داخل وجــود ندارد، تاکیــد دارد اما 
واقعیت این است که وقتی مواداولیه داروهای 
معمولی نیز با مشکل مواجه شود، بیماری های 
خیلی ســاده به بیماری های پرهزینه و حتی 

مهلک تبدیل می شوند. 

مشکل صنعت داروسازی گمرک و 
انبارداری نیست

متولیــان واردات دارو و مــواد اولیه دارو و 
مدیران صنایع داروســازی کشــور بخشی از 
مشــکل بحرانی شــدن وضعیت این صنعت 
را موانــع گمرکی مــی دانند. بــه گفته آنها 
ناهماهنگی بیــن ارگان تخصیص دهنده ارز 
یعنی بانک مرکزی و گمرک موجب رســوب 

مواد اولیه و دارو در گمرک ها می شــود. این 
درحالیست که مسئوالن گمرک و مسئوالن 
شرکت انبارهای عمومی چنین باوری ندارند.  
به عنــوان مثال مدیرکل گمرک فرودگاه امام 
خمینی اظهار می کنداز ابتدای سال جاری را 
۳۱ مهرمــاه، بیش از 22۴۰ تن از محصوالت 
دارویــی مندرجات ذیل یادداشــت فصل ۳۰ 
جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات 
صــادرات و واردات بــه ارزش بیــش از ۸22 
میلیون دالر بدون مشــکل وارد کشــور شده 
اســت. همچنین بیش از 66۰ تن مواد اولیه 
شیمیایی مندرجات ذیل یادداشت فصل 29 
جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات 
صــادرات و واردات بــه ارزش بیــش از ۳۳۰ 
میلیون دالر در بازه زمانی مذکور  وارد فرودگاه 
امام خمینی)ره( شــده و همه اقالم مذکور تا 
کنون ترخیص شده است. به گفته وی در حال 
حاضر نیز بیــش از 22 تن محصوالت دارویی 
به ارزش بیش از ۸.۵ میلیون دالر نیز درحال 

ترخیص است.
مهدی ذوقی مدیرعامل شــرکت انبارهای 
عمومی و خدمات گمرکی نیز با رد رســوب 
دارو و مواد اولیــه به دلیل مقررات گمرکی و 
انبارداری گفته اســت در مورد این که مشکل 
دقیقا چیســت عارضه یابی نکرده ایم و اصوال 
مســئولیت این شرکت حول تعهدات موضوع 
مــاده 2۵ و بنــد )ک( ماده یــک قانون امور 
گمرکی است اما بررسی های میدانی حاکی از 
مشکل اعتبارات بانکی و مجوزهای غذا و دارو 

است.
واردکننــدگان دارو و مواد اولیه دارو اظهار 
می کنند برای حل بحران کنونی باید مقررات 
تخصیــص ارز دارو به فوریت تغییر کند و ارز 
مورد نیــاز واردکنندگان دارو و مواد اولیه دارو 
بدون معطلی و با همــان ارزی که آنها طلب 
می کنند یعنی یورو یــا دالر – و نه ارزی که 
بانک مرکزی به آنها تخصیص می دهد یعنی 
درهــم – تخصیص یابد. اگر درخواســت آنها 
اجابت شود باز هم موانع دیگری مثل مسدود 
بودن مسیرهای نقل وانتقال ارز از کشورمان به 
کشورهای تولید کننده دارو و مواد اولیه دارو بر 

سر راه است. 

آرمان امروز گزارش می دهد

تب ارزی در جان داروسازی

»آرمان امروز« بررسی کرد؛

استشمام بوی گرانی سوخت از سازمان برنامه و بودجه ؟

مخالفت مجلس با افزایش 30 
درصدی قیمت بلیت هواپیما

رییس کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: 
برخی از شرکت هواپیمایی در کشورمان تنها 
با دو فروند هواپیما فعال هستند و هواپیمای 

فعالی در ناوگان ندارند.
محمدرضا رضایی کوچی درباره وضعیت ناوگان 
هوایی کشورمان و افزایش تعداد هواپیماهای 
زمینگیــر اظهار داشــت: برخی از شــرکت 
هواپیمایی در کشورمان تنها با دو فروند هواپیما 
فعال هســتند و هواپیمای فعالــی در ناوگان 
ندارند. در حال حاضر ناوگان هوایی کشورمان 
شرایط خوبی ندارد و نمی تواند تقاضای موجود 
را پاسخ دهد. وی با بیان اینکه حدود یک سوم 
هواپیماهای موجود برخط هستند، ادامه داد: 
از ۴۰۰ فرونــد هواپیمای موجــود در ناوگان 
حدود ۱۵۰ فروند فعال هســتند و پرواز انجام 
می دهنــد و مابقی هواپیما بــه دالیل متعدد 
زمین گیر شــده اند و نیاز به قطعات هواپیما و 
بازسازی دارند اما در این شرایط تقاضا هم در 
حال افزایش است.  رییس کمیسیون عمران 
مجلس گفت: البته در طول بیش از یک سال 
گذشته کمتر از ۱۰ فروند هواپیما با میانگین 
۱۵ سال وارد ناوگان هوایی کشورمان وارد شده 
است. رضایی کوچی درباره درخواست افزایش 
قیمت بلیت هواپیما و اعالم مخالفت مجلس 
با این درخواست شرکت های هواپیمایی تاکید 
کرد: در این شرایط درخواست افزایش قیمت 
هواپیما را نمی پذیریم و هنوز هم اصرار دارند 
که تا ۳۰ درصد قیمت بلیت هواپیما افزایش 
پیدا کند و مجلس موافق افزایش قیمت بلیت 
هواپیما نیســت.  وی ادامه داد: شــرکت های 
هواپیمایی هم مدعی هســتند که انجام پرواز 
بــا این قیمت هــا مقرون به صرفه نیســت و 
هزینه های پرواز افزایش یافته است اما شرایط 
به گونه ای نیســت که شرکت های هواپیمایی 
قیمت ها را بیش از این افزایش دهند و مردم به 
سختی به بلیت هواپیما دسترسی پیدا می کنند 

و مجلس موافق افزایش قیمت ها نیست.

واردات ۲۱ کاال به عراق ممنوع شد
وزارت بازرگانی عراق فهرستی از محصوالت را که 
واردات آنها به کشور ممنوع است منتشر و نسبت 

به فروش آنها در بازار هشدار داد.
»محمد حنون«، مدیــر کل اداره نظارت مالی 
و تجاری، اعالم کرد که لیســت محصوالتی که 
واردات آنها ممنوع است بر اساس ضوابط داخلی 
و به منظور تقویت تولید داخلی منتشــر شده 

است.
او گفت کــه وزارت بازرگانی بــرای جلوگیری 
از خرید و فــروش این محصوالت با هماهنگی 
دســتگاه های امنیتی وارد عمل خواهد شــد و 
بازرسی از فروشگاه ها در این باره آغاز شده است.

این لیســت که تصویر آن منتشر شده، شامل 
کنتــور برق، انــواع کابل، پنبه طبــی، پوتین 
نظامی، سپر نظامی، کاله خود نظامی، آبجو، انواع 
نوشــیدنی های گازدار، آب میوه، نوشیدنی های 
انــرژی زا، آب معدنی، بلوک ســیمانی، بلوک 
سیمانی ســطح، انواع آجر، لبنیات پاستوریزه، 
کاشــی، چیپس، بســتنی، قوطــی آلومینیوم 
بسته بندی نوشیدنی های گازدار و غیره می شود.
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 مطالعات اپیدمیولوژیک نشان می دهد که قرار گرفتن در معرض آلودگی کوتاه مدت 
و بلندمدت اختالالت متعددی را به همراه دارد. در وضعیت بلندمدت، امید به زندگی 
کاهش پیدا می کند که عمدتا به دلیل بیماری های قلبی- عروقی و تنفسی و سرطان 
ریه است و در وضعیت کوتاه مدت)به اندازه چند ساعت یا چند روز( طیف وسیعی از 

عوارض ازجمله آسیب به ریه، تشدید آسم و افزایش مراجعه به مراکز درمانی و حتی 
مرگ وجود دارد

پیشگیریتغذیه سالمت

آیا خوردن انگور و خربزه 
سرماخوردگی را بدتر می کند؟

ســرماخوردگی یک عفونت ویروســی بینی و 
گلو )دستگاه تنفسی فوقانی( است. معموالً بی 
ضرر است، اگرچه ممکن است چنین احساسی 

نداشته باشد.
 آیا خوردن انگور و خربزه 

سرماخوردگی را بدتر می کند؟
بســیاری از انواع ویروس هــا می توانند باعث 
ســرماخوردگی شوند. بزرگســاالن سالم می 
توانند انتظار داشته باشند که هر سال دو یا سه 
سرماخوردگی داشته باشند. نوزادان و کودکان 
خردسال ممکن است حتی بیشتر سرما بخورند.

عالئم
عالئم ســرماخوردگی معموالً یک تا ســه روز 
پــس از قرار گرفتن در معــرض ویروس عامل 
سرماخوردگی ظاهر می شود. عالئم و نشانه هایی 
که ممکن اســت از فردی به فرد دیگر متفاوت 

باشد، ممکن است شامل موارد زیر باشد:
آبریزش یا گرفتگی بینی، گلو درد، سرفه کردنف، 
تراکم، شــلوغی، بدن درد خفیف یا ســردرد 

خفیف، عطسه کردن،تب با درجه پایین،
به طور کلی احساس ناخوشی می کند

ترشحات بینی شما ممکن است واضح شروع شده 
و غلیظ تر و زرد یا سبز شود، زیرا سرماخوردگی 
معمولی ادامه دارد. این معموالً به این معنی نیست 

که شما یک عفونت باکتریایی دارید
 عوارض سرماخورردگی

 این شــرایط می تواند همراه با سرماخوردگی 
شــما رخ دهــد: عفونت حاد گــوش )اوتیت 
میانــی(. این زمانی اتفاق می افتد که باکتری 
هــا یا ویروس ها به فضای پشــت پرده گوش 
وارد می شــوند. عالئم و نشانه های معمولی 
شــامل گوش درد یا بازگشــت تب به دنبال 

سرماخوردگی است.
آسم. سرماخوردگی می تواند باعث خس خس 
سینه شود، حتی اگر آسم نداشته باشید. اگر آسم 

دارید، سرماخوردگی می تواند آن را بدترکند.
ســینوزیت حاد در بزرگســاالن یــا کودکان، 
ســرماخوردگی معمولی که برطرف نمی شود 
می تواند منجر به تورم و درد )التهاب( و عفونت 

سینوس ها شود.
سایر عفونت ها سرماخوردگی معمولی می تواند 
منجر به عفونت هــای دیگری از جمله گلودرد 
استرپتوکوکی، ذات الریه و کروپ یا برونشیولیت 
در کودکان شــود. این عفونت ها باید توســط 

پزشک درمان شوند.
بســیاری از گذشتگان براساس یافته های طب 
سنتی در زمان ابتال به برخی بیماری ها همچون 
سرماخوردگی باورهای تغذیه ای مختلفی داشتند 
که تا به امروز نیز برخی از این باورها به نســل 
جدید انتقال یافته است. به گفته آنان برای التیام 
عالئم سرماخوردگی باید دور آش کشک دار و 
شیر خط بکشیم، لیمو شیرین بخوریم و در این 
سرمای نفسگیر به دنبال هندوانه برویم و آب یا 
به اصطالح گل آن را بخوریم، هیچ نوع ادویه ای 
به غذاهایمان نزنیم، خربــزه و انگور نخوریم و 
هزاران باید و نباید تغذیه ای دیگر را رعایت کنیم.
خوردن انگور و خربزه در سرماخوردگی ممنوع

این دو میوه، میوه هایی هستند که احتمال بروز 
حساسیت و عالئمی چون تحریک گلو، سوزش و 
خارش آن را به طور موقتی در افراد افزایش می 
دهند . با توجه به عامل سرما خوردگی که ویروس 
درگیر کننده دستگاه تنفسی است، ممکن است 
مصرف این میوه ها باعث تشدید عالئم شود که 
این دلیل بر مضر بودن این میوه برای همه افراد در 
زمان سرماخوردگی نیست و این ممنوعیت صرفا 
درمورد افرادی که احتمال حساسیت به انگور و 

خربزه را دارند صدق می کند.
حتی اگر عالئم تشدید شوند نیز به طور موقتی 
و گــذرا بوده و به ســرعت از بین خواهد رفت. 
اما به طور کلی بر اســاس تجربیات شــخصی 
افراد افزایش تحریکات گلــو و عالیم در زمان 
سرماخوردگی با مصرف این دو میوه در بعضی 
افراد رخ داده اســت ولی این اتفاقات هیچ پایه 

علمی ندارند.
هنگام سرماخوردگی شیر نخوریم؟

تصور اکثریت افراد بر این است که شیر باعث افزایش 
ترشحات گلو و بینی می شود و یا می تواند تب را 
باالتر ببد. در حالی که این ها باورهایی غلط بوده 
و بی تاثیر است. شیر به دلیل مواد مغذی زیادی 
که دارد برای بازگشت سالمتی در زمان سالمتی 
بسیار مفید خواهد بود. پس در زمان سرماخوردگی 

با خیال راحت شیر میل کنید.
غذای بی مزه

در دوران سرما خوردگی فرد بیمار قادر به درک 
درست از بو مزه نیست که این موضوع سبب بی 
اشتهایی میشود. غذای بی مزه نیز خود این موضوع 
را تشدید می نماید. نخوردن غذای مناسب خود 
باعث ضعف و بی حالی و تشدید عالئم بیماری می 
شود. در دوران سرما خوردگی افزودن کمی ادویه 
و مزه دار کردن غذا کمک زیادی در خوردن غذا 

و بهبودی سریع تر می شود.
آیا کشک برای سرماخوردگی بد است؟

درباره مصرف کشک نیز باید بدانید ضرری برای 
سالمتی نخواهد داشــت و باعث افزایش عالئم 
بیماری نخواهد شد. و با توجه به میزان انرژی ای که 
دارد همرا با آش می تواند خوراکی مفیدی نیز باشد.
سالمت نیوز

توصیه هایی برای پیشگیری و درمان 
آنفلوآنزا 

بخور در مبتالیان ممنوع
متخصص بیماریهای عفونی و استاد دانشگاه 
علوم پزشــکی تهــران با بیــان اینکه بخور 
دادن تاثیــر چندانی در بهبــودی مبتالیان 
آنفلوآنزا ندارد، گفت: این کار باعث انتشــار 
ویروس آنفلوآنزا شــده و بهبــودی چندانی 

نمی شود. حاصل 
دکتر حمید عمادی روز چهارشنبه در گفت 
و گو بــا خبرنگار حوزه ســالمت ایرنا افزود: 
مبتالیــان به آنفلوآنزا از خــود درمانی بویژه 
بخــور دادن با گونه های گیاهی مانند بابونه، 
جوش شــیرین و غیره خودداری کنند، زیرا 
این کار باعث انتشار ویروس شده و بهبودی 

چندانی حاصل نمی شود.
وزارت بهداشت داروی تامیفلو وارد کند

وی تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل گران 
شدن مواد اولیه دارو، صنایع داروسازی کشور 
داروی تامیفلو را تولید نمی کنند و کمبود آن 
در داروخانه بســیار مشهود بوده، در حالیکه 
مبتالیان به آنفلوآنزا نیاز شــدید به این دارو 

دارند تا سریعتر بهبود یابند.
شــربت آزیترومایســین یک آنتی بیوتیک 
پرمصرف بوده، تاثیــری در بهبودی آنفلوآنزا 
ندارد و بهتر اســت وزارت بهداشت به جای 
وارد کردن یا تولید این شربت، داروی تامیفلو 

را در بازار دارویی عرضه کند.

وی اظهار داشــت: شربت آزیترومایسین یک 
آنتی بیوتیــک پرمصرف بــوده، تاثیری در 
بهبودی آنفلوآنزا ندارد و بهتر اســت وزارت 
بهداشــت به جای وارد کردن یــا تولید این 
شــربت، داروی تامیفلو را در بــازار دارویی 

عرضه کند.
عمــادی، آنفلوآنزا را یک عفونت ویروســی 
دانست که این بیماری از طریق قطرات وارد 
بدن فردی دیگر می  شــود. داخل بدن تکثیر 

شده و رشد می  کند.
وی با بیان اینکه شیوع  آنفلوآنزا همه ساله در 
زمستان دیده می شود، تصریح کرد: به دلیل 
کاهش موارد رعایت اصول بهداشت فردی و 
اجتماعی از جمله استفاده از ماسک، امسال 
در مقایسه با ســال های گذشته آنفلوآنزا از 
اوایل مهرماه همه گیر شده و کودکان و دانش 
آموزان بیش از ســایر گروههای سنی درگیر 

این بیماری شدند.
این متخصص بیماریهــای عفونی  ادامه داد: 
گرفتگی و آبریزش بینی، عطسه، بدن درد و 
خســتگی از عالیم مشترک سرماخوردگی و 
آنفلوآنزا است، اما شدت این عالیم در آنفلوآنزا 
بیشــتر بوده و می تواند منجر به سینوزیت، 

عفونت گوش و ذات  الریه شود.
مرکز مدیریــت بیماری هــای واگیر وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی نیز با 
صدور اطالعیه ای بر تاثیر مثبت پوشــاندن 
دهان و بینی با ماســک بــر کاهش ابتال به 

آنفلوآنزا تاکید کرد.
 این مرکز در راســتای مراقبــت و کنترل 
بیماری آنفلوانزا و ســایر بیماری های واگیر 
شدید تنفســی و کاهش حساسیت عمومی 
نســبت به رعایت اصول بهداشــت فردی و 
عمومــی، ایجاد آمادگی های الزم با شــروع 
فصل سرما را الزامی دانست و ۶ کار اساسی 
پوشــاندن دهان و بینی در هنگام سرفه یا 
عطســه، در صورت امکان استفاده از ماسک 
یکبار مصرف، شســت و شوی مداوم و مکرر 
دســت ها، نوشــیدن آب و مایعات کافی و 
استراحت، استفاده از داروهای ضد ویروسی 
در صورتــی کــه سیســتم ایمنی آســیب 
پذیری داشــته باشــید و بنا به تشخیص و 
اســتفاده خودسرانه  پزشــک، عدم  تجویز 
داروهــای آنتی بیوتیک؛ )این داروها بر روی 
بیماری های  و  آنفلوانــزا  و  ســرماخوردگی 
ویروسی تاثیری ندارند(، پرهیز و عدم حضور 
در اماکن عمومــی و تجمعات را در کنترل 
و پیشــگیری از انتقال و انتشار بیماری های 

تنفسی موثر عنوان کرد.
بر اســاس گزارش وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشــکی، از ابتدای امســال تاکنون 
۲هزار و ۷۷ نمونه آنفلوانزا در کشــور مثبت 
اعالم شــده  و در هفته اخیر از ســه هزار و 
۱۷۵ نمونه، یکهزار و ۹۹ مورد از نظر ابتال به 

آنفوالنزا مثبت گزارش شده است.
 از ابتدای امســال تاکنون موارد مرگ ناشی 
از آنفلوانزا بین ۳۰ تا ۴۰ نفر در کشــور بوده 
اســت و در گروه سنی زیر پنج سال نیز تنها 
یک مورد فوتی گزارش شد؛ این در حالیست 
که در سال ۹۶ شــمار جانباختگان ۲۱ نفر 

بود./  ایرنا  

 در ســال۱۴۰۰ در ۲۷شــهر با جمعیت 
تقریبا ۳۵میلیون نفر، ۲۱هزار مرگ منتسب به 
آلودگی هوا ثبت شــده و این رقم در مقایسه 
با سال۹۹ رشــد ۷۰درصدی دارد. هزینه  این 
مرگ ها هم 8.۲میلیارد دالر اعالم می شود که 
عددی معادل ۲۲۷هزار میلیارد تومان اســت. 
۱۳درصد آن هم)۲۶هــزار میلیارد تومان( به 
وزارت بهداشــت تحمیل شــده؛ وزارتخانه ای 
که کمترین نقــش را در رفع معضل آلودگی  
هوا و اجرای قانون هوای پاک دارد اما ســاالنه 
خسارت های زیادی را برای درمان بیماری های 

ناشی از آلودگی های هوا متحمل می شود.
این در حالی است که براساس نتایج مطالعات 
اعالم شــده از سوی ۳۵۰محقق علوم پزشکی 
کشور که اوایل ســال جاری منتشر شد، طی 
۳دهه اخیر)۱۳۹8 - ۱۳۶۹( مرگ های ناشی 
از بیماری های مرتبط بــا آلودگی هوا تنها در 
استان تهران ۱۱۰درصد افزایش داشته است. 
آسیبی که البته تنها به مرگ ختم نمی شود و 
منجر به بروز عوارض و بیماری هایی است که در 
کوتاه مدت یا بلندمدت، مردم و متولیان حوزه 
سالمت را با مشــکالت متعددی مواجه کرده 

است.
عوارضی که در کوتاه مدت با سردرد، تهوع، 
خــارش چشــم، گرفتگی صدا، ســکته های 
قلبــی و مغــزی، زایمــان زودرس و... همراه 
است یا به آســیب های جدی تر ازجمله بروز 
انواع ســرطان ها، نارسایی قلب و کلیه، ابتال به 
دیابت، زوال عقل، آلزایمز و حتی پارکینسون 
می رسد. در تقســیم بندی ها هم آلودگی های 
احتراق محور)ذرات معلق ۲.۵میکرون( ناشی از 
تردد وسایل نقلیه فرسوده یا آالیندگی صنایع 
بیشترین آسیب را به مردم وارد می کند، چراکه 
ایــن ذرات به دلیل حجم کم بــه راحتی وارد 
خون می شــوند و از عوامل اصلی مرگ و بروز 

سرطان ها هستند.
امــا در آلودگــی ناشــی از گردوغبــار و 
ریزگردها)ذرات معلق کمتر از ۱۰میکرون( که 
دستگاه تنفسی نسبت به ذرات با ابعاد بزرگ تر 
مقاوم تر هستند، تنگی نفس و تشدید آسم وجود 
دارد که بار مراجعه به مراکز درمانی را افزایش 
می دهد. براســاس اعالم وزارت بهداشت، سال 
گذشته شهرهای تهران، مشهد، اهواز، اصفهان 
و کرج کمتر از ۱۰روز هوای خوب داشــتند و 
بیشــترین تعداد روزهای هوای خطرناک هم 

مربوط به شهر زابل ثبت شده است.
این در حالی اســت که تنها آمار مرگ های 
منتســب به آلودگی هوا به صورت ســاالنه از 
ســوی وزارت بهداشت منتشــر می شود اما 
کارشناسان معتقدند که افزایش بیماری های 
متاثر از آلودگی هوا چه به صورت مستقیم و چه 
غیرمستقیم هم بسیار جدی است و می تواند 

منجر به بروز بحران در حوزه سالمت شود.
نکته قابل تامل هم اینجاســت که امسال 
آلودگــی هوا در نیمه اول ســال نســبت به 
ســال های قبل بدتر و تعداد روزهای آلوده هوا 
بیشتر بوده است. تهران در مجموع ۲۱۶روز از 
ابتدای سال تا پایان مهر، تنها ۲روز هوای پاک 
و ۱۱۹روز هوای قابل قبول داشــته است. این 
مدت در اصفهان با ۹۰روز آلودگی طی شــده 
و مشهدی ها هم نیمی از مهر را با هوای ناسالم 

سپری کردند.

تأثیر مستقیم و غیرمستقیم 
در بروز بیماری ها

آلودگی هوا نقش بســیار مهمی در از بین 
بردن سلول های طبیعی بدن و بروز بیماری ها 
دارد. در واقع مواجهه با آلودگی هوا چهارمین 
عامل مرگ در جهان اســت و عوارض ناشی از 
آن مانند سرطان ریه و بیماری های قلبی، در 
هر دقیقه ۱۳قربانی می گیــرد. این در حالی 
است که متولیان حوزه سالمت تأکید می کنند 
»در شرایط فعلی که کشور به شدت با مسائل 

آلودگی هوا دســت و پنجه نرم می کند، شاید 
آالینده های زیست محیطی منجر به مرگ آنی 
افراد نشــود ولی از عمر مفید مردم می کاهد و 
در طوالنی مدت تأثیر مســتقیم آن باعث بروز 
بیماری های مزمن یا حتی اختالالت روحی-

روانی می شــود و یا به صورت غیرمستقیم به 
بروز برخی سرطان ها ازجمله دستگاه  ادراری 
و کلیوی منجر می شــود. محسن سرکاریان، 
فوق تخصص ســرطان های دســتگاه ادراری 
با تأیید این مطلب، می گویــد: »آلودگی هوا 
تأثیر مســتقیمی بر عملکــرد کلیه ها ندارند 
اما روی ســالمت دســتگاه ادراری و کلیوی 
تأثیر دارد. به طور مثال هوای آلوده به ســرب، 
موجب افزایش احتمال درگیری سرطان کلیه 

می شود.«

هزینه آلودگی هوا
 26 هزار میلیارد تومان

به طور کلــی یکی از عوامــل تأثیرگذار بر 
افزایش آســیب به حوزه ســالمت ناشــی از 
آلودگی های هوا به اجرا نشدن برخی مواد قانون 
هــوای پاک یا ضعف در اجرای آن برمی گردد. 
آن هم درحالی که ابزارهای اجرای قانون هوای 
پاک فراهم نیست، چراکه بیشتر آن از جنس 
هزینه و نیازمند تامین منابع مالی اســت؛ از 
توســعه حمل ونقل عمومی گرفته تا تجهیز 
نیروگاه هــا و از رده خارج کــردن خودروهای 

فرسوده. عباس شاهسونی، رئیس گروه سالمت 
هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت درباره وضعیت 
اجرای قانون هوای پاک از زمان تصویب تاکنون 
گفته: »ناظر اجرای قانون هوای پاک سازمان 
محیط زیســت اســت و وزارت بهداشت هم 
وظایف خاص خود را مطابق این قانون برعهده 

می گیرد.
گزارش اواخر ســال۱۴۰۰ از ســوی مرکز 
پژوهش های مجلس نشان داد که از بین مواد 
مختلف قانون هوای پاک و آیین نامه فنی این 
قانون، ۲۲ماده یا اصال اجرا نشده و یا به شکل 
ضعیف اجرا شــده است.« به گفته شاهسونی، 
اســاس این گزارش وزن کیفیت اجرای قانون 
هوای پاک ضعیف یا متوسط است؛ زیرا برخی 
از مواد قانونی اصال اجرایی نشــده اند: »وظیفه 
قانونی سازمان حفاظت از محیط زیست نظارت 
بر حسن اجرای قانون هوای پاک است که باید 

این کار به درستی انجام شود.
هرچند که ســامانه ای برای پایش وظایف 
دســتگاه ها راه انــدازی کردند و دســتگاه ها 
شــرح عملکرد خود را بارگذاری می کنند اما 

صرف راه اندازی ســامانه کافی نیست و باید از 
دستگاه ها با قوت بیشتری درخواست شود که 
به وظایف خود عمل کنند.« او حاال در پاســخ 
به ســؤال همشهری درباره اینکه تا چه زمانی 
باید در انتظار اجرای کامل این قانون و کاهش 
فشار ناشی از آسیب های آن به حوزه سالمت 
بود، بیان می کند: »این اقدامات باید از ســوی 

دستگاه های متولی انجام شود.
وزارت بهداشــت از اجرا نشــدن کامل این 
قانون آســیب می بیند و خسارت قابل توجهی 
را از مرگ های منتسب به آلودگی هوا متحمل 
می شــود. سال گذشته هزینه های منتسب به 
آلودگی هوا در کشور 8.۲میلیارد دالر بوده که 
برابر با ۲۲۷هزار میلیارد تومان است. از مجموع 
این رقم تقریبا ۱۳درصد هزینه ها مستقیما از 
سوی وزارت بهداشت پرداخت شده که رقمی 
حدود ۲۶هزار میلیارد تومان است. این هزینه 
مستقیما به بودجه وزارت بهداشت برای درمان 
بیماری های ناشی از آلودگی هوا تحمیل شده 

است.«

تأثیر تحریم های ظالمانه
تهران یکی از شــهرهای ایران با بیشترین 
سهم از مرگ های ناشــی از آلودگی هواست. 
براساس اعالم استاندار تهران، ۶۷ تا 8۰درصد 
از آلودگی تهران سهم منابع متحرک ازجمله 
اتوبوس، تاکســی و موتورســیکلت است که 

موتورسیکلت ها البته بیشترین سهم را دارند و 
با وجود نداشتن استاندارد الزم، ۴ تا ۵برابر یک 
خودرو آالیندگی ایجاد می کنند. شاهسونی این 
نکته را تأیید می کند و می گوید: »در مورد معاینه 
فنی موتورسیکلت ها اقدامی صورت نگرفته، به 
شکلی که ۱۱.۵میلیون موتورسیکلت در کشور 
تردد می کنند که ۹۰درصد آنها فرسوده و بدون 

معاینه فنی هستند.«
به گفته این مســئول طی ســال های اخیر 
یکی از تأکیدات، تولید موتورسیکلت های برقی 
بوده که با توجه به قیمت باالی آن استقبالی 
از تولید این موتورسیکلت ها انجام نشده است. 
این مسئول با اشاره به تأثیر تحریم ها بر موضوع 
آلودگی هوا، بیان می کند: »وقتی اقدامی انجام 
نشــود، تعداد روزهای با آلودگی هوا افزایشی 
خواهد بود. هرچند که نمی توان از عمل نکردن 
دستگاه ها به وظایف شان چشم پوشی کرد، اما 
یکی از چالش های مهم هم به دلیل تحریم های 
ظالمانه است که توانایی وارد کردن تکنولوژی 
جدید در این حوزه را از ما ســلب کرده است. 
به منابع مالی خود دسترسی نداریم تا نوسازی 

ناوگان فرسوده را انجام دهیم و این سبب شده 
است که تعداد روزهای با هوای آلوده و متعاقب 
آن مرگ های منتسب به آن افزایش پیدا کند.«

افزایش 70درصدی آمار مرگ
وزارت بهداشــت ســاالنه آمــار مرگ های 
منتسب به آلودگی های هوا را اعالم می کند و 
این در حالی اســت که آمار درستی از افزایش 
بیماری های ناشی از این تهدید زیست محیطی 
وجود نــدارد. شاهســونی در این باره توضیح 
می دهد: »در این بــاره مرگ ها و بیماری های 
منجر به مرگ محاســبه می شــود، ازجمله 
سکته قلبی، مغزی، سرطان ریه و... آمارها هم 
به صورت ساالنه اعالم می شــود و محاسبات 
نشان می دهد که در ســال۱۴۰۰ مرگ های 
منتســب به بیماری های ناشی از آلودگی های 
هوا نســبت به سال۹۹ در کل کشور۷۰درصد 
افزایش داشته که این عدد در کالنشهرها عدد 

بیشتری به خود اختصاص داده است.«
او در پاسخ به این سؤال که چرا تاکنون وزارت 
بهداشــت به مسئله مهم افزایش بیماری های 
ناشی از آلودگی های هوا ورود جدی نداشته، آن 
هم درحالی که برخی بیماری ها منجر به مرگ 
نمی شوند، اما مشکالت عدیده ای را به همراه 
دارند، بیان می کند: »وظیفه وزارت بهداشــت 
محاسبه مرگ های منتسب به آلودگی هواست. 
البته بیماری هایی منجر به مرگ هم در این آمار 
محاسبه می شــوند. در این باره بررسی هایی از 
سوی دانشگاه های علوم پزشکی انجام می شود 
اما گزارش رســمی ای از آنها نداریم. سازمان 
جهانی بهداشت هم هیچ ابزاری برای محاسبه 
بیماری هــا نــدارد و فقط همیــن مرگ های 

منتسب به آلودگی هوا را ارزیابی می کند.«

دلیل روند افزایشی مرگ های 
ناشی از آلودگی هوا

آلودگی هوا ســاالنه جــان ۷میلیون نفر را 
می گیرد و این عدد بیشتر از آمار رسمی فوت 
ویروس کرونا در دنیا در طول نزدیک به ۳سال 
شیوع پاندمی است. داده های سازمان بهداشت 
جهانی)WHO( نشان می دهد که تقریبا تمام 
جمعیت جهان)۹۹٪( هوایی را تنفس می کنند 
 WHO که بیــش از حد مجاز دســتورالعمل

حاوی سطوح باالیی از آالینده هاست.
۹۹درصــد از جمعیت دنیا هم در مناطقی 
زندگی می کنند که غلظت ذرات معلق در آنجا 
باالتر از رهنمود سازمان بهداشت جهانی است. 
سازمان بهداشت جهانی در سال۲۰۲۱ با توجه 
به اثرات آالینده های معیار هوا بر سالمت، این 
معیار را کاهش داد و حتی حد رهنمود ذرات 
معلق PM ۲.۵ را از ۱۰ به ۵ کاهش داد که این 
مسئله سبب افزایش آمار مرگ های منتسب به 
آلودگی هوا شد. به این دلیل تقریبا یک افزایش 
۵۰درصدی در مرگ منتسب به آلودگی هوا در 

ایران نسبت به سال۹۹ رقم خورد.

کمین بیماری های ناشی از آلودگی هوا
آلودگی هوا بــرای گروه های مختلف مضر 
است، اما برخی افراد در معرض آسیب بیشتری 
قرار دارند، ازجمله افراد مســن، کودکان، افراد 
مبتال به بیماری های تنفســی، زنــان باردار، 
ســاکنان در مناطق با آلودگی باالتر و جوامع 
کم درآمد. مطالعات اپیدمیولوژیک هم نشــان 
می دهــد که قرار گرفتــن در معرض آلودگی 
کوتاه مــدت و بلندمدت اختالالت متعددی را 
به همــراه دارد. در وضعیت بلندمدت، امید به 
زندگی کاهش پیدا می کند که عمدتا به دلیل 
بیماری های قلبی- عروقی و تنفسی و سرطان 
ریه است و در وضعیت کوتاه مدت)به اندازه چند 
ســاعت یا چند روز( طیف وسیعی از عوارض 
ازجمله آســیب به ریه، تشدید آسم و افزایش 
مراجعه به مراکــز درمانی و حتی مرگ وجود 

دارد./ سالمت نیوز

ایران در اسارت آلودگی هوا

هنر سالمت



7سرزمین من پنجشنبه          19 آبان 1401
157 ربیع الثانی1444   10 نوامبر2022  شماره: 4045 پنجشنبه       19 آبان 1401
15 ربیع الثانی 1444  10 نوامبر 2022  شماره: 4050

خبرخبر

  افزایش ۵۹ درصدی صادرات 
در همدان

 همدان-ساراکریمی،خبرنگارآرمان امروز- 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همدان از صادرات ۵۶ میلیون دالری در هفت 
ماهه امســال خبر داد و گفت: در هفت ماهه 
امسال بیش از ۵۶ میلیون و ۹۹۰ هزار و ۶۸۶ 
دالر کاال از گمرک اســتان همدان صادر شده 

است.
احمد شــانیان در کارگروه توسعه صادرات 
اســتان همدان، اظهار کرد: میــزان صادرات 
هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته رشد ۵۹ درصدی و از نظر وزنی کاهش 

۱۵ درصدی دارد.
وی بــا بیان اینکــه در هفت ماهه امســال 
۳۵ کارت بازرگانــی در اســتان همدان صادر 
شده اســت، تصریح کرد: میزان صدور کارت 
بازرگانی در هفت ماهه امسال نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته کاهش ۱۰ درصدی دارد.
رئیــس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اســتان همدان افزود: همچنین در این مدت 
بیش از ۱۷ میلیون و ۹۹۴ هزار و ۹۱۱ دالر کاال 
به استان همدان وارد شده است که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته کاهش ۵۶ درصدی 
دارد. وی بــا بیان اینکه بخــش صنعت ۳۴.۱ 
درصد از صادرات اســتان را به خود اختصاص 
داده اســت، یادآور شد: در هفت ماهه امسال 
۱۹ میلیــون و ۴۴۷ هزار و ۸۵۹ دالر در بخش 
صنعت صادر شــده اســت که نسبت به مدت 

مشابه رشد ۱۶۴ درصدی دارد.
شــانیان با اشــاره به ســهم ۱۸.۴ درصدی 
کشــاورزی از صادرات اســتان، بیان کرد: ۱۰ 
میلیــون و ۴۹۳ هزار و ۷۰۹ دالر کاال در بخش 
کشاورزی از اســتان همدان صادر شده است 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 
۲۹ درصدی دارد. وی با بیان اینکه ۱۵ میلیون 
و ۴۰۸ هــزار و ۸۸۲ دالر کاال از بخــش معدن 
و صنایع معدنی از اســتان همدان صادر شده 
اســت، خاطرنشان کرد: این بخش ۲۷ درصد 
از صادرات استان همدان را به خود اختصاص 
داده است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

رشد ۳۲۲ درصدی دارد.
رئیــس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اســتان همدان اضافــه کرد: بخــش صنایع 
دســتی و فرش ۸۸ درصد از صادرات اســتان 
را به خود اختصــاص داده به طوریکه در هفت 
ماهه امسال ۲۰ هزار و ۶۶۴ دالر از این بخش 

صادر شده است.
وی بــا بیان اینکــه مواد شــیمیایی ۲۰.۴ 
درصد از صادرات اســتان را شــامل می شود، 
یادآور شد: ۱۱ میلیون و ۶۱۹ هزار و ۵۷۲ دالر 
ماده شــیمیایی از استان صادر شده است که 

نسبت به مدت مشابه رشد ۱۶ درصدی دارد.
 

مجتمع آموزشی سردار سلیمانی 
 ساری در دهه فجر

 به بهره برداری می رسد
 ساری- محمدتوکلی،خبرنگارآرمان امروز-

مدیرکل نوســازی، توســعه و تجهیــز مدارس 
مازنــدران از بهــره بــرداری از مجتمع مجهز 
آموزشی حیات طیبه برکت »سردار شهید حاج 

قاسم سلیمانی« در دهه مبارک فجر خبر داد.
مهدی استادیان ساروی در جمع خبرنگاران 
رسانه های گروهی و در حاشــیه بازدید از این 
مجتمع آموزشــی با اعالم اینکه تاکنون ۱۰۰ 
میلیــارد تومان بــرای این پروژه هزینه شــده 
اســت، اظهار کرد: روند ســاخت این مجتمع 
طی دوسال گذشته شتاب و سرعت گرفته و با 
نصب تجهیزات طی ۳ ما آینده به بهره برداری 

کامل خواهد رسید.
وی بــا اعــالم اینکــه مجتمــع آموزشــی 
شــهید ســلیمانی با زیربنایی به مساحت ۱۰ 
هزارمترمربــع شــامل ۲۴ کالس درس از اول 
ابتدایــی تا پایان دوره متوســطه در روســتای 
سنگریزه ســاری احداث شده اســت، افزود: 
این مجتمع آموزشی جزو مدارس سبز بوده و 
دارای ســالن آمفی تئاتر با ظرفیت ۱۸۴ نفر، 
سالن ورزشی، کتابخانه، بوفه، فضا های بازی و 
تفریح بهمراه کارگاه های متنوع آموزشی است.
مدیرکل نوســازی، توسعه و تجهیز مدارس 
مازنــدران از برگــزاری بیســت و چهارمیــن 
جشنواره خیرین مدرسه ســاز در ۹ آذرماه در 
ســاری خبر داد و تعهدات خیرین مدرســه در 

سالجاری را ۱۵۰ میلیارد تومان عنوان کرد.
راســتای  در  اینکــه  بیــان  بــا  اســتادیان 
پدافندغیرعامل، استانداردسازی سامانه های 
و  پذیرفــت  صــورت  مــدارس  گرمایشــی 
بخاری هــای نفتــی و گازی تبدیل به شــوفاژ 
و پکیج شــدند، افزود: طی ۹ ســال گذشــته 
۲۱۲ میلیارد تومان برای تجهیزات گرمایشی 

مدارس مازندران هزینه شد.

 بدهی ۸۰ میلیاردی شهرداری 
گرگان به قرارگاه خاتم

امروز-  گرگان-زهراکارزگر،خبرنگارآرمــان   
شهردار گرگان با بیان اینکه قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیا)ص( به عنوان پیمانکار شهرداری 
گــرگان در حــوزه احــداث شــهربازی مدرن 
هزارپیچ فعالیت می کند، افزود: طلب قرارگاه 
از شــهرداری رقمی حدود ۸۰ میلیارد تومان 

است.
سیدرضا ســیدالنگی با بیان اینکه قرارگاه 
عنــوان  بــه  خاتم االنبیــا)ص(  ســازندگی 
پیمانکار شــهرداری گــرگان در حوزه احداث 
بزرگ تریــن دهکده توریســتی و گردشــگری 
شهربازی مدرن استان گلســتان »هزارپیچ« 
فعالیت می کنــد، اظهار کرد: بــا تالش های 
خســتگی ناپذیر و بی وقفه قــرارگاه، عملیات 
احداث این پروژه پیشرفت بسیار خوبی دارد.

شــهردار گــرگان بــا تأکید بــر اینکه طلب 
قرارگاه خاتم االنبیا)ص( از شــهرداری رقمی 
حدود ۸۰ میلیــارد تومان اســت، ادامه داد: 
برای اینکــه پروژه در زمان مشــخص از پیش 
تدوین شده افتتاح شــود، درصدد هستیم تا 
بخشــی از بدهی قرارگاه پیش از پایان ســال 

۱۴۰۱ پرداخت شود.
وی با اشــاره بــه اینکــه پرداخــت بدهی 
شــهرداری بــه خاتم االنبیا)ص( تــوان مالی 
قرارگاه بــرای ادامه اجــرای عملیات احداث 
این مجتمع مهم گردشــگری را بــاال می برد، 
افزود: پیش بینی شــده است فازهای نخست 
این پروژه شامل ســورتمه و سوله سرپوشیده 
شهربازی تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل و افتتاح 

شود.
ســیدالنگی در خصــوص آخرین وضعیت 
پارک جنگی النگدره و ناهارخوران خاطرنشان 
کــرد: پیش نویــس قــرارداد پــارک جنگلــی 
النگدره و ناهارخوران با مدیرکل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان گلستان تدوین و به امضا 
رســیده و در آینده ای نزدیــک این دو منطقه 
طبیعی به شــهرداری گــرگان تحویــل داده 

می شود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه برقــراری مجدد 
تــردد خودروها در پارک جنگلــی النگدره در 
زمان های مشــخص کــه مطالبه بســیاری از 
شهروندان به ویژه ســالمندان و پیشکسوتان 
بــوده، مســتلزم تکمیــل طــرح مطالعاتی و 
پژوهشــی اســت، تصریح کرد: اگــر در طرح 
مطالعاتی مانعی وجود نداشته باشد، براساس 
درخواست ها و نیاز شهروندان اقدام می کنیم.
گفتنی اســت، دهکــده بزرگ توریســتی 
شــهربازی گرگان در زمینی به مســاحت ۱۷ 
هکتــار در تپه گردشــگری هزارپیــچ در حال 

ساخت است.
هتلــی بــزرگ شــامل پارکینــگ، مجتمع 
تجاری و رستوران گردون، تم پارک، شهربازی 
سرپوشــیده به مســاحت ۶ هــزار مترمربع، 
اقامــت گاه جنگلــی، دریاچه قایق ســواری و 
۴۰ دســتگاه بــازی مختلــف در بخش های 
مختلف ایــن دهکده توریســتی احداث می 
شــود. احداث ســورتمه به طــول ۹۲۷ متر و 
چرخ وفلک به طول ۸۸ متر در این شــهربازی 

در نظر گرفته شده است.

 توزیع ۱۹۴ دستگاه تراکتور
 بین بهره برداران استان قزوین

 قزوین-خبرنگارآرمــان امروز-رئیس اداره 
مکانیزاســیون کشــاورزی ســازمان جهــاد 
توزیــع ۱۹۴  از  اســتان قزویــن  کشــاورزی 
دستگاه انواع تراکتور بین بهره برداران استان 

توزیع شده است.
موسی بابایی کیا رئیس اداره مکانیزاسیون 
کشاورزی ســازمان جهاد کشــاورزی استان 
قزویــن گفت: از ابتدای ســال جاری تاکنون 
۴۵ دســتگاه انــواع تراکتور زراعــی و باغی، 
۹ دســتگاه کمباین برداشــت غالت و ۱۱۲ 
دســتگاه انواع ماشــین آالت و ادوات دنباله 
بند بین بهره برداران واجد شرایط توزیع شده 

است.
 بابایی کیا افزود: همچنین ۱۴۹ دستگاه 
انواع تراکتور زراعــی و باغی به صورت خرید 
نقدی از طریــق نمایندگی های مجاز تراکتور 
سازی تبریز در استان بین بهره برداران واجد 

شرایط توزیع شده است.
کشــاورزی  مکانیزاســیون  اداره  رئیــس 
سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: 
این طرح در راســتای توسعه و تقویت ناوگان 
ماشــین آالت کشــاورزی و افزایــش ضریب 
زیربخش هــای  در  مکانیزاســیون  درجــه  و 
مختلف کشــاورزی اســتان بــا اســتفاده از 
تســهیالت بانکی از محل اعتبارات خط ۱۰ 

مکانیزاسیون اجرا شده است.

  اردبیل-خبرنگارآرمان امروز-مدیر شرکت 
ملی پخــش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل 
گفت: مصرف گاز طبیعی فشــرده در استان 
اردبیل طی ۲۱۶ روز گذشته سال جاری، بیش 
از ۱۴۳ میلیون مترمکعب بوده که در قیاس با 
مدت مشابه سال قبل ۳.۱ درصد رشد داشته 

است.
سید حجت مدنی  با اعالم این خبر افزود: 
۳۳.۵ درصــد ســوخت خودروها در اســتان 

اردبیل به گاز طبیعی فشرده اختصاص دارد.
مدنی با اشاره به پتانسیل تولید گاز طبیعی 
فشرده در کشور تصریح کرد: تالش شده سهم 
گاز طبیعی در ســبد سوخت کشــور افزایش 
یابد و از ســوی دیگر باتوجه به اینکه شبکه گاز 
در سراسر اســتان گسترده شده است، امکان 
اســتفاده از ایــن ســوخت به عنوان ســوخت 

خودروها وجود دارد.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقــه اردبیل افــزود: طی ســال های اخیر 
اســتفاده از ســوخت های جایگزیــن به ویژه 
ســی ان جی  در بخش حمل ونقل  موردتوجه 

دولت قرار گرفته است.
این مســئول ادامه داد: با دارابودن ۷۰ باب 
جایگاه عرضه ســی ان جی، بــه طور میانگین 
روزانه بالغ بر ۶۶۲ هزار مترمکعب گاز طبیعی 
فشــرده در بازه زمانی یاد شده به خودروهای 

گازسوز در سراسر استان عرضه شده است. 
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 

منطقه اردبیل از تأمین و ارســال بیش از ۱۲۳ 
میلیون لیتر سوخت در هفت ماهه نخست سال 

جاری به نیروگاه سبالن خبر داد.
 مدنی از تأمین و ارسال بیش از ۱۲۳ میلیون 
لیتر سوخت در هفت ماهه نخست سال جاری 
به نیروگاه ســبالن خبر داد و افــزود: با تالش  
کارکنان منطقه به خوبی تاکنون توانســته ایم 

ســوخت جایگاه های سطح اســتان و نیروگاه  
سبالن اردبیل را بدون هیچ گونه وقفه ای تأمین 
کنیم. وی درباره نفت گاز بخش غیر نیروگاهی 
گفت: مصرف نفــت گاز در این بخش در بازه 
زمانی اشاره شــده ۲۱۷ میلیون لیتر بوده که 
با آنالیز و مقایســه با مدت مشابه سال قبل ۵ 

درصد افزایش داشته است.
مدنی با تأکیــد بر ضــرورت مصرف بهینه 
ســوخت در بخش خانگی، گفــت: منظور از 
مصرف بهینه کم مصرف کردن نیســت، بلکه 
درست مصرف کردن است و به همین دلیل اگر 
شــهروندان فقط ۱۰ درصد در مصرف انرژی 
صرفه جویی داشــته باشــند، برق هیچ خانه و 

کارخانه ای قطع نمی شود.
وی ضمن تأکید بر ذخیره ســازی سوخت 
دوم افزود: قبل از شــروع فصــل پاییز به همه 
مصرف کنندگان توصیه می کنیم که ســوخت 
دوم را ذخیره سازی کنند و در مورد نیروگاه نیز 
این اتفاق می افتد، چون معمواًل به دلیل عدم 
صرفه جویی در مصرف زمســتانی، دچار افت 

فشار گاز می شویم.

اصفهان-مریم مومنی،خبرنگارآرمان امروز-مدیرعامل آبفای 
همدان از مساعدت مدیر عامل و مجموعه آبفای استان اصفهان 

در کنترل تنش آبی تابستان سال جاری این شهر تقدیر کرد.
تقدیر مدیرعامل آبفای همدان از مســاعدت آبفای اســتان 

اصفهان در کنترل تنش آبی تابستان سال جاری
فرهاد بختیاری، با ارســال تقدیرنامه ای به حسین اکبریان، 
مدیر عامل آبفای استان اصفهان از همکاری و مساعدت وی و 
مدیر و کارکنان مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب این 

شرکت در کنترل تنش آبی تابستان سال جاری همدان تقدیر و 
تشکر کرد.

در متــن این تقدیرنامه آمده اســت: در هنگامه روزهای گرم 
تابســتان ســال ۱۴۰۱ که پس از کاهش چشمگیر بارندگی ها 
به ناگاه کام مردمان شــهر همدان، پایتخت تاریخ و تمدن ایران 
زمین، خشک و عطشان شد، مردان شریفی همچون جنابعالی 
در این روزهای ســخت، دوشــادوش ســایر عزیزان به تاسی از 
سقای دشت کربال به شهر شعر و عرفان شتافتند تا یکه تاز عرصه 

خدمت باشند.
در ادامه بیان شده است: لذا با کمال افتخار و احترام از طرف 
مردم شریف همدان بر خود فرض می دانم از تالش های صادقانه 
و مســاعی جنابعالــی و همچنین مدیریت محتــرم مرکز پایش 
ســرکار خانم دکتر امیری و پرسنل آزمایشــگاه آبفای اصفهان 
قدردانی نمــوده و از صمیم قلب، ضمن آرزوی بهترین ها برای 
شما، از خداوند مهربان تقاضا نمایم فرصت گران بها و پرافتخار 

خدمت و کسب رضایتش را از ما دریغ نفرماید.

امــروز-  اهواز-صیدالی،خبرنگارآرمــان 
مدیرعامل شــرکت توســعه نیشــکر و صنایع 
جانبــی از پیش بینی تولید بیش از ۷۰۰ هزار 
تن شکر سفید تا پایان سال زراعی ۱۴۰۱ خبر 

داد.
عبدعلی ناصری  در محل شــرکت نیشکر 
امیرکبیــر برگزار شــد، اظهار کرد: برداشــت 
نیشــکر از ۲۷ مهرماه در خوزستان آغاز شده 
است اما جشــنواره ملی برداشــت نیشکر در 
استان از تاریخ ۲۳ الی ۲۵ آبان ماه خواهد بود.

 وی افزود: برداشــت نیشــکر در خوزستان 
بزرگترین عملیات برداشــت مکانیزه نیشــکر 
در کشــور اســت که مردم بایــد در جریان این 

عملیات گسترده قرار بگیرند.
مدیرعامل شرکت توســعه نیشکر و صنایع 

جانبــی بــا بیــان اینکــه جشــنواره نیشــکر 
»شکرســتان« به منظور حمایت از روستاهای 
اطراف شــرکت های توسعه نیشــکری استان 
اســت، گفت: باید میــان مردم و تالشــگران 
نیشکر ارتباطی ایجاد شود تا این فرآیند بزرگ 

را احساس کنند و از جزییات آن مطلع شوند.
ناصــری عنوان کــرد: روســتاهای اطراف 
شــرکت های توســعه نیشــکر پتانســیل های 
گردشــگری بســیار خوبی دارند که به جامعه 
معرفی نشــده اند و این جشــنواره می تواند به 
معرفی این پتانســیل ها کمک کند تا شــاهد 
توســعه ایــن روســتاها از نظــر اقتصــادی و 

گردشگری باشیم.
وی با اشــاره بــه اینکه عملیات برداشــت 
نیشــکر از ۲۷ مهرماه در خوزستان آغاز شده 

است، افزود: از یک ماه قبل از آغاز برداشت به 
واحدهای نیشکری قطع آب دادیم و پس از آن 

نسبت به برداشت نیشکر اقدام شد.
مدیرعامل شرکت توســعه نیشکر و صنایع 
جانبی گفــت: امیدواریم عملیات برداشــت 
نیشکر در اواخر اسفندماه و یا حداکثر تا نیمه 
اول فروردین ماه به اتمام برســد و همه اراضی 

برداشت شوند.
ناصری با اشــاره به اینکه امسال علی رغم 
خشکسالی شــدید پیش بینی می کنیم بیش 
از ۵۰۰ هزار تن شــکر از مزارع نیشکر استان 
برداشت شود، تصریح کرد: خشکسالی امسال 
از سال های قبل نیز شدیدتر بود اما با مدیریت 
انجام شــده در بحث آب توانستیم تولید شکر 

مناسبی داشته باشیم.
وی ادامه داد: به جز کشت و صنعت دهخدا 
که امسال تقریبا بدون آب بود، باقی شرکت های 
نیشکری با حداقل آب توانستند تولید داشته 
باشــند و خوشــبختانه وضعیت خوبی را رقم 
زدند. مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع 
جانبی در خصوص تولید شکر سفید گفت: در 
ســال ۱۳۹۹ تقریبا حدود ۷۴۳ هزار تن شکر 
سفید تصفیه شد که ماحصل تولید نیشکرهای 

خوزستان و شکر خام وارداتی بود.
ناصری افزود: در سال ۱۴۰۰ که تولید آن تا 
تاریخ ۳۱ شهریورماه پایان یافت، ۷۰۹ هزار تن 
شکر سفید تولید شد و در سال جاری که فصل 
برداشت آن آغاز شده و تولید شکر آن تا تاریخ 
۳۱ شهریورماه سال آینده ادامه خواهد داشت 

پیش بینی می کنیم بیش از ۷۰۰ هزار تن شکر 
تولید شود.

مدیرعامل شرکت توســعه نیشکر و صنایع 
جانبــی در خصــوص بازســازی و نوســازی 
واحدهای نیشــکر در خوزســتان گفت: همه 
کارخانه هــای نیشــکر در اســتان هر ســاله 
نوســازی می شــوند و حدود ۵ ماه کارخانه ها 
اورهال و نوســازی و بازسازی می شوند و هیچ 
مشکلی در ساخت، تامین و تعمیرات قطعات 

در شرکت های نیشکری استان وجود ندارد.
وی در خصــوص شــرکت کشــت و صنعت 
نیشکر هفت تپه افزود: عملیات بسیار سنگینی 
امســال در نیشکر هفت تپه در بحث بازسازی 
مــزارع و کارخانــه انجــام شــد. امیدواریم با 
کشتی که امســال انجام شده بتوانیم در سال 
آینــده رکورد تولیدی نزدیک به حدود ۸۰ هزار 
تن شکر در شــرکت نیشکر هفت تپه را داشته 

باشیم.
مدیرعامل شرکت توســعه نیشکر و صنایع 
جانبــی در خصوص همکاری با شــرکت های 
دانش بنیان عنوان کرد: شرکت توسعه نیشکر 
و صنایــع جانبــی یک شــرکت دانــش بنیان 
بزرگ مقیاس است و پذیرای همه شرکت های 
دانش بنیانی اســت که ایده ای برای ما داشته 
باشند. ناصری ادامه داد: همکاری های خوبی 
با معاونت علمــی و فناوری رییــس جمهور و 
ســازمان انرژی اتمی ایران تاکنون انجام شده 
اســت تــا از توانمندی های ایــن بخش ها در 

شرکت های نیشکر استفاده شود.

پیش بینی تولید بیش از ۷۰۰ هزار تن شکر سفید در خوزستان
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خبر داد؛

طی ۲۱۶ روز گذشته صورت گرفت؛

  رشد ۳ درصدی مصرف گاز طبیعی در اردبیل نسبت به سال قبل

 یزد-خبرنگارآرمان امروز- رئیس سازمان مدیریت پسماند 
شــهرداری یــزد از راه اندازی ســامانه هوشــمند جمع آوری 
زباله های خشــک تفکیک شــده شهروندان موســوم به »باز 
پس« خبــر داد و گفت: در این ســامانه بــه ازای جمع اوری 
پسماندهای خشــک شهروندان به آنها پرداخت پولی صورت 

می گیرد.
»محمدرضا برزگر«  با اشاره به تولید روزانه بین ۳۳۰ تا ۳۴۰ 
تــن زباله در یزد، اظهار کرد: ۳۰ تا ۴۰ درصد از این زباله ها را 
زباله های خشک شامل می شود که ۱۰ تا ۱۳ درصد آنها قابل 

بازیافت است.
وی با اشــاره به راه اندازی ســامانه هوشــمند جمع آوری 
پســماند خشــک برای اولین بار در یزد، گفت: تا قبل از این 
پسماندهای خشک شــهر یزد به صورت سنتی از طریق ۱۳ 
خودرو و کیوســک های مخصوص واقع در ســطح شهر جمع 

آوری می شده است.
رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد با بیان این که 
به روش سنتی روزانه ۶ تا ۷ تن زباله خشک در شهر یزد جمع 
آوری می شده اســت، گفت: متاســفانه در عین حال شاهد 
مشکالتی مانند زباله دزدی و فعالیت ضایعاتی های غیرمجاز 
در این رابطه هســتیم که در همین راستا با هدف حفظ بهتر 
محیط زیست و افزایش مشارکت شهروندان در حوزه تفکیک 

از مبدا سامانه هوشمند بازپس ایجاد شده است.
برزگر با اشاره به راه اندازی این سامانه به طور آزمایشی در 
محله مسکن شــهر یزد از شهریورماه امسال، گفت: طی این 
مدت ۷۳۴ نفر از شــهروندان در این ســامانه عضو شــده و از 

طریق آن بالغ بر دو هزار و ۱۴۰ کیلوگرم زباله خشک تفکیکی 
شهروندان دریافت و در ازای آن پول دریافت کرده اند.

وی در مورد نحوه دریافت و عضویت در این ســامانه اظهار 
کرد: سامانه مذکور به آدرس bazpas.yazd.ir قابل دسترس 
است و شــهروندان می توانند با مراجعه به این آدرس و نصب 
اپلیکیشن بازپس، درخواست خود را در خصوص جمع آوری 

پسماند خشک ثبت کنند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: شهروندان یزدی جهت 
استفاده از مزایای ســامانه بازپس در ابتدا به سامانه مربوطه 
مراجعه می کنند که در صورت عضو بودن در سامانه هوشمند 
»یــزد من« )ســهیم(، گزینه ورود و در غیــر این صورت گزینه 

ثبت نام را انتخاب خواهند کرد.
رئیس ســازمان مدیریت پسماند شــهرداری ادامه داد: در 
صورت انتخاب گزینه ثبت نام، ابتدا می بایســت مشخصات 

خود را وارد و در انتها تایید کنند که پس از ثبت نام به ســامانه 
مدیریت جمع آوری پســماند خشــک وارد شــده و می توانید 

نسبت به جمع آوری پسماند خشک اقدام کنند.
وی یاداور شد: بعد از انتخاب گزینه درخواست جمع آوری 
پسماند، نوع پسماند توسط شهروند انتخاب و وزن تقریبی آن 
وارد می شــود و در این مرحله، آدرس دقیق شهروند از طریق 
مســیریاب نقشــه وارد و پس از آن زمان جمع آوری مورد نظر 

انتخاب خواهد شد.
به گفته رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد پس 
از ثبت درخواســت در صفحه اصلی، موقعیــت مأمور و زمان 
جمع آوری برای شهروند اعالم می شود که در هنگام مراجعه 
مامور، پســماند تحویل داده می شود که پس از توزین توسط 

مامور مبلغ محاسبه شده به حساب سهیم فرد واریز می شود.
بزرگر خاطرنشان کرد: شــهروندان می توانند امتیاز ریالی 
کیف شــهروندی خود را ذخیره و جهت اســتفاده از خدمات 
شــهری مانند اتوبوس شــهری، شــهر بازی و غیره است و یا 

انتقال به حساب بانکی خود اقدام کنند.
این مســئول در پایان اظهار کرد: جهت انتقــال امتیاز به 
صورت ریالی به حســاب شــخصی خود می بایســت پس از 
مراجعه به سامانه ســهیم به آدرس sahim.yazd.ir ، ابتدا به 
قســمت حســاب های من مراجعه و با انتخاب گزینه افزودن 
حساب، مشخصات درخواســتی را وارد و پس از آن در منوی 
اطالعــات کاربــر، حســاب بانکی پیــش فــرض را انتخاب و 
درخواســت تســویه حســاب جدید کــرد که پس از بررســی 

درخواست، پول به حساب بانکی ثبت شده واریز می شود.

جمع آوری هوشمند پسماندهای خشک شهروندان یزدی

تقدیر مدیرعامل آبفای همدان از مساعدت آبفای استان اصفهان
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یادداشت

مقایسه حمل و نقل تهران 
و  9 کالنشهر جهان

یکــی از ابزارهای تحلیل و 
انجام  مشکالت،  شناسایی 
مطالعات تطبیقی و مقایسه 
تجــارب داخلی بــا نتایج 
اقدامات سایر کشور ها است. 
برای  ابزاری  مقایســه  این 
ارزیابــی موقعیت و جایگاه 
فعلی تهران در زمینه های مختلف نســبت به سایر 
شهرهای مشابه در اختیار می گذارد. به عنوان مثال 
همواره موضوعاتی مانند کیفیت سیســتم حمل و 
نقل همگانــی، تراکم ترافیک معابر و آلودگی هوای 
شهر تهران به عنوان چالش های اساسی در مدیریت 
شهری این کالنشهر عنوان می شود. در مطالعه ای که 
در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شــهر تهران انجام 
شــده به بررسی برخی شاخص های کالن ترافیکی 
و زیســت محیطی در 10 کالنشــهر دنیا از جمله 
تهران پرداخته شد. هدف از بررسی این شاخص ها 
تشخیص جایگاه تهران در زیرساخت های ترافیکی 
و ارائه سیاســت های پیشنهادی قابل اجرا در حمل 
و نقل شــهری در بین سایر کالنشهرها بوده است. 
الزم به ذکر است سرانه وسیله نقلیه در شهر بوگوتا 
به دلیل سیاســت های کالن که استفاده از حمل و 
نقل همگانی را ســرلوحه قرار داده اســت به طور 
چشــمگیری از سایر شــهرها پایین تر است. سرانه 
مالکیت وسیله نقلیه در جاکارتا به دلیل وجود بیش 
از حد موتورسیکلت در این شهر نسبت به میانگین 
باالتر است.  از جمله مواردی که دارای اهمیت ویژه ای 
در سیاست گذاری کالن است، می توان به موضوعات 
ایمنی در ترافیــک، حمل و نقل همگانی و محیط 
زیست اشاره کرد. سرانه خطوط ریلی تهران اندکی از 
سایر کالنشهرهای مورد بررسی کمتر است، اما سرانه 
خطوط اتوبوس تندرو به صورت معناداری از میانگین 
سایر کالنشهرها باالتر است. این در حالی است که 
سهم حمل و نقل همگانی در سفرهای روزانه شهر 
تهران تقریباً نصف میانگین سایر کالنشهرهاست. این 
موضوع در حمل و نقل ریلی )مترو( می تواند ناشی 
از دالیل زیر باشد: - عدم پراکنش مناسب خطوط 
مترو در شهر )برای نمونه عدم وجود خطوط شرقی- 
غربی در شمال شهر و منطقه 22 شهرداری تهران( 
- طوالنی بودن ســرفاصله زمانی در خطوط جدید 
مترو )خط3، 6 و 7( - عدم سرویس دهی مناسب در 
برخی ساعات پیک به دلیل فرسوده بودن و یا کافی 
نبودن تعداد ناوگان -  عدم تامین یکپارچگی مناسب 
در ترکیب مدهای مختلف در پایانه های شــهری - 
مطلوبیت پایین ســفر با مترو سرانه طول خطوط 
اتوبوس تندرو نسبت به میانگین کالنشهرهای مورد 
بررسی باالتر اســت، اما همانطور که می دانیم این 
خطوط دارای کارایی مناسبی نیستند و سهم قابل 
توجهی در جابجایی مسافر را ندارند. به طور خالصه 
دالیل مهم عدم جذب مسافر کافی توسط سیستم 
اتوبوس تندرو را می تواند در موارد زیر عنوان نمود: 
- کیفیــت پایین ناوگان BRT و در نتیجه کاهش 
مطلوبیــت  - زمان بندی غیرقابل اعتماد ناوگان در 
سیستم اتوبوســرانی تندرو به دلیل یکی شدن این 
خطــوط با ترافیک عبوری در برخی نقاط خیابان و 
تأثیرپذیری این ُمد از تراکم ترافیکی موجود در هر 
معبر - سرفاصله های زمانی طوالنی در برخی خطوط 
BRTو... بــا توجه به اینکه سیســتم حمل و نقل 

ریلی در تهران )به دلیل عدم تداخل با سایر ُمدها( 
بیشتر قابل برنامه ریزی و مدیریت بوده و همچنین در 
حال حاضر شهر تهران نسبت به میانگین در جایگاه 
پایین تری نسبت به سایر کالنشهرهای مورد بررسی 
قرار گرفته است، بنابراین پیشنهاد می شود توسعه 
مسیرها و ایســتگاه های مترو و همچنین ترکیب 
مناســب خطوط مترو با سایر ُمدها )جهت ترغیب 
افراد به سفرهای ترکیبی با ُمدهای مختلف( اولویت 
نخست مدیریت شهری تهران باشد. به رغم استقبال 
شهروندان از حمل و نقل عمومی، در محدوده ساعات 
اوج، سیستم حمل و نقل عمومی تهران پاسخگوی 
تقاضا نبوده که این باعث ســوق دادن شهروندان به 
استفاده از خودرو یا موتورسیکلت می شود که تاثیر 
منفی این موضوع بر شاخص های مربوط به آلودگی 
هوا و ایمنی در حمل و نقل روشــن اســت. از اینرو 
مدیریت تقاضای سفر و تقاضا در ساعات اوج از طریق 
شناورسازی ســاعات کار و دورکاری و ... می تواند از 
ابزارهای موثر در باال بردن سهم حمل و نقل عمومی 
از ســفرهای روزانه پایتخت تلقی گردد. همچنین 
بازنگری در نحوه توزیع کاربری ها در ســطح شهر 
و پیروی از اصــول TOD می تواند باعث حذف یا 
تغییر مشخصات سفرها شود. همچنین در موضوعات 
زیست محیطی، شاخص PM2.5 یکی از مهم ترین 
شاخص ها جهت سنجش میزان آلودگی شهرها به 
واسطه حمل و نقل شهری می باشد. سیاهه انتشار 
در سطح شــهر تهران در بخش حمل و نقل بیش 
از هر چیزی متأثر از ناوگان فرســوده اتوبوس های 
شــهری و همچنین موتورسیکلت های چهار زمانه 
است. با گسترش و توسعه ناوگان مترو به عنوان یک 
ُمد نسبتاً پاک و همچنین نوسازی ناوگان اتوبوسرانی 
شــهر تهران بخش عمــده ای از مشــکل آلودگی 
متأثر از حمل نقل شــهری مرتفع می گردد. تأمین 
کپسول های استاندارد CNG، جمع آوری خطوط 
تغذیه کننده )فیدر( فاقد کارایی، توسعه حمل و نقل 
برقی، نصب فیلترهای دوده برای اتوبوس های شهری 
و ... از جمله اقدامات پیشنهادی تاثیرگذار در کاهش 

آالینده های هوای تهران است.

الو 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
 Newspaper.arman@gmail.com
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توئیتر

آرمان امروز- حمید رضا خالدی: سال هاســت 
که موضوع موتورســواری زنان و اخذ گواهینامه 
برای نیمی از جمعیت کشــور با چالش روبه رو 
شده و هنوز مشخص نیست که چرا با این مقوله 
مخالفت می شود. در  قانون و نه در شرایط جامعه 
این عالمت »؟« همچنان وجود دارد که چرا در 
برابر این موضوع مخالفت می شود. این در حالی 
است که نشستن زنان در ترک موتور هم از لحاظ 
قانونی و شرعی بالمانع است، اما اینکه زنان راکب 
باشند، هنوز ممنوع است.  آنچه که در طی یک 
دهه اخیر، شاهد آن بودیم، این موضوع همچنان 
به صورت قانون نانوشــته ای اجرا می شود برای 

هیچ زنی، گواهینامه صادر نمی شود. 

هیچ سازوکاری وجود ندارد 
در این شــرایط یک کارشناس ارشد ترافیک 
و از مسئوالن پیشین پلیس راهور معتقد است 
که می توان با اصالح قانون امکان موتورســواری 
قانونمند را بــرای زنان فراهم کرد. ســرهنگ 
ایوب شــرافتی، جانشین ســابق رئیس پلیس 
راه ناجــا در مورد  قوانیــن موجود در خصوص 
صدور گواهینامه رانندگی برای زنان، به خبرنگار 
»آرمان امروز« می گوید: »اصوال از منظر قانونی 
هیچ منعی بــرای صدور گواهینامه بانوان وجود 
ندارد، بلکه به نظر می رسد به دلیل ُعرف حاکم 
برجامعه و نگاه شرعی موجود، تاکنون اقدامی در 
این زمینه صورت نگرفته است و بانوان نمی توانند 

گواهینامه بگیرند.« 
وی همچنین بــا ذکر این نکته که به دلیل 
همین شــرایط عرفی و شــرعی، زنــان نیز 
درخواستی برای صدور گواهینامه موتور ندارند 
معتقد است: »سازوکاری برای صدور گواهینامه 
موتور ســواری زنان نیز ترســیم نشده است. 
یعنی االن اگر یکی از بانوان کشورمان بخواهد 
گواهینامه موتور بگیرد، راهنمایی و رانندگی 
رویه ای بــرای اینکه وی در کجا باید ثبت نام 
کنــد یا مثال چگونه باید از وی امتحان گرفته 

شود، وجود ندارد.« 
یک کارشناس ارشــد ایمنی راه و ترافیک 
معتقد اســت که زمــان آن فرا رســیده تا با 
اصالحاتــی جزئــی در این زمینه، شــرایط 
بهره منــدی زنــان از ایــن امتیــاز فراهــم 

شود. 
یک کارشناس ارشــد ایمنی راه و ترافیک 
نیــز گفته های ســرهنگ شــرافتی را تایید 
می کند و معتقد است که زمان آن فرا رسیده 
تا با اصالحاتی جزئی در این زمینه، شــرایط 

بهره مندی زنان از این امتیاز فراهم شود. 
 علیرضا اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، ا اشاره 
به موانع پیش روی زنان برای اســتفاده از این 
وســیله نقلیه گفت: برای استفاده زنان از این 

وسیله نقلیه، باید موانع مربوط به آن برداشته 
شود. اصلی ترین مانع بر سر راه این موضوع این 
است که به زنان گواهینامه داده  نمی شود. در 
ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 
ذکر شده است که صدور گواهینامه  رانندگی 
برای مردان توســط نیــروی انتظامی انجام 
می شود. این در شرایطی است که قانون درباره 
زنان سکوت کرده اســت. با استناد به همین 
مورد، برخــی از حقوقدانان معتقدند می توان 
از همین موضوع برای اصــالح قانون مذکور 
بهره برد با توجه به اینکه در قانون مســتقیما 
بــه این موضوع که نباید بــه زنان گواهینامه 
موتورسیکلت  داد اشــاره نشده است. می توان 
از این موضوع اســتفاده کرد و اصالحاتی در 
قانون انجــام داد و 50 درصد جامعه را از این 
امتیاز بهره مند کرد. وی با اشــاره به استفاده 
زنان از موتورسیکلت در بسیاری از کشورهای 
اسالمی تصریج کرد: در بسیاری از کشورهای 
اســالمی مانند اندونزی و مالزی نیز شــرایط 
مشابهی برقرار اســت . زنان در این کشورها از 
موتورسیکلت برای انجام امور روزانه، رفت وآمد 
در سطح شهر و ... استفاده می کنند. همچنین 
به علت داشتن کاله کاسکت، پوشش متعارفی 
نیز برای رانندگان زن فراهم شده است. حتی 
در برخی موارد، راکبان موتورســیکلت در این 

کشورها بیشتر از زنان تشکیل شده اند.

ماجرای جنجال رای دیوان عدالت اداری 
مرداد 98 بود که طی حکمی از ســوی یکی 

از شــعبه بدوی دیوان عدالت اداری در اصفهان، 
پلیس راهنمایی و رانندگی به تشــکیل پرونده 
صدور گواهینامه رانندگی موتورســیکلت برای 
یــک زن ملزم کــرد. در پی شــکایت یک زن 
اصفهانی به دیوان عدالت اداری و درخواست الزام 
ناجا به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت، 
شعبه 31 دیوان با وارد دانستن شکایت شاکی، 
چنین استدالل کرد که رانندگی برای زنان ایران 
درمورد هیچ یک از وسایل نقلیه موتوری ممنوع 
نشــده اســت، لذا با توجه به اصل اباحه پلیس 
راهنمایی و رانندگی می بایســت برای شــاکی 
تشکیل پرونده داده و درصورت احراز صالحیت 

برای او گواهینامه صادر کند.
در بخشــی از ایــن رأی آمــده اســت: 
»وضعیت حاکم بر شهرنشینی، علی الخصوص 
کالن شــهرها و عدم امکان مالی جهت تهیه 
خودرو برای همه اقشار و سهولت رفت و آمد 
با موتورسیکلت جهت رتق و فتق امور زندگی 
)که بعضــاً زنان جامعه بــا توجه به وضعیت 
شــخصی و خانوادگی خود شخصاً مجبور به 
حل آنها هســتند( ضرورت صدور گواهینامه 

برای آنان را بیشتر نمایان می کند.«

 چون نام زنان در قانون نیست
آنها محروم هستند

برای بررســی بیشــتر این موضوع به سراغ 
نعمت احمدی ، وکیل پایه یک دادگســتری 
رفتیــم و او نیز در گفت وگو با »آرمان امروز«، 
می گوید: به شخصه متوجه نمی شوم که چطور 
زنان می توانند به عنوان همراه، پشــت  راننده 
موتور بنشینند اما نمی توانند خودشان راکب 
موتور باشــند! در مورد صدور گواهینامه برای 
بانوان مساله از جایی مطرح شد که در قانون 
هیچ اشــاره ای به صدور گواهینامه برای زنان 
نشــده و فقط لفظ » مردان« در آن قید شده 
اســت. یعنی االن نیــروی انتظامی می تواند 
بگوید از آنجایی که در قانون اشاره به زنان نشده 
است، ما فقط می توانیم برای مردان گواهینامه 

صادر کنیم.«
با ایــن حال احمــدی معتقد اســت که 
»براســاس قانون اگر یک آییــن نامه نیاز به 
تصحیح یا تغییر یا ابطال داشــته باشد، باید 
توســط یازمان و نهادی که آن را تدوین کرده 
اســت اصالح شود. اما اگر »قانون« باشد، باید 
توسط شورای نگهبان بررسی و در صورت لزوم 

تصحیح شود.« 
وی در پاســخ به این سوال که در خصوص 
آییــن نامه فــوق ، بانوان چگونه مــی توانند 
درخواست کنند تا این آیین نامه اصالح شود؟ 
می افزاید: »به نظرم یکی از نهادهای حامی و 
فعال در حوزه زنان می تواند از ســازمانی که 
این آیین نامه را نوشــته درخواست کند تا آن 
را ابطال نماید . اگر این سازمان مقاومت کرد، 
نهاد یاد شــده می تواند به دیوان عدالت اداری 
شکایت کرده و خواستار بررسی این موضوع و 

ابطال آیین نامه فوق شود.«
امــا یکی از مــواردی که نشــان می دهد 
مشکل زنان در اخذ گواهینامه قانونی نیست، 
به موتورســیکلت های برقی بــر می گردد. در 
شرایطی که این نوع موتور سیکلت ها نیازی به 
گواهینامه ندارند، سرهنگ علی اصغر شریفی 
رئیس مرکز اطالع رسانی پلیس راهور تهران 
بزرگ درباره تغییــر وضعیت رانندگی زنان با 
موتورسیکلت گفت: »قانون فقط مردان را به 
شرط داشــتن گواهینامه مجاز دانسته که با 
موتورســیکلت رانندگی کنند؛ برخی شیادان 
برای فروش موتورسیکلت عنوان می کنند زنان 
می توانند بــا موتور برقی یا موتور بدون کارت 
ســوخت رانندگی کنند که ایــن حرف آن ها 
خالف قانون اســت و موتور برقی سواری نیز 

برای زنان ممنوع است.«  
 

 بهترین موتورسوار ایران
دختری 15 ساله است!

اگر این نام را در اینســتاگرام سرچ کنید، 
با صفحه دختری نوجوان مواجهه می شــوید 
که بــه موتورســیکلت عالقه دارد. هســتی 
رضایی توانســته خــودش را در بین بهترین 
رایدر )موتورســوار( های حرفــه ای دنیا جای 
بدهد. موفقیت های هستی رضایی باعث شده 
موتورســواری دختران ایرانی بیشــتر از قبل 
مورد توجه قرار بگیرد. بدون تردید این دختر 
15 ســاله از نظر تبحر و البته عنوان، بهترین 
موتورســوار کنونی ایران محسوب می شود و 
حاال در شرایطی که همچنان محدودیت های 
زیادی برای موتورســواری بانوان وجود دارد، 
افتخارآفرینی او می تواند بازکننده مســیر در 
آینده باشــد. رضایی در آخرین مصاحبه خود 
قبل از ترک ایران برای مسابقات جهانی ترکیه 
گفته بود: »در ایران دختران قوی و بااستعداد 
زیادی هســتند، ولی این ورزش پرهزینه ای 
اســت و نیاز به حمایت و اسپانسر دارد. فقط 
آماده شدن و شرکت در یک راند از مسابقات 
جهانی تقریبا نزدیــک به یک میلیارد هزینه 
دارد. اگر این حمایت ها انجام شــود، مطمئن 
هســتم ورزشــکاران ایران آینــده خوبی در 

انتظارشان خواهد بود.«

»آرمان امروز« در گفت وگو با کارشناسان گزارش می دهد 

دستور فرا قانونی ؛ چند سانتیمتر عقب تر، پشت موتور !
نشستن زنان در ترک موتور از لحاظ قانونی بالمانع است  اما، رانندگی ممنوع !

نعمت احمدی:  یکی از نهادهای فعال در حوزه زنان درخواست ابطال ماده ۲۰ قانون رسیدگی  به تخلفات رانندگی در دیوان عدالت اداری نمایند

ذهب  صنیعی 

 تنها سند قانونی 

برای محرومیت زنان  
استدالل نیروی انتظامی پلیس راهنمایی 
و رانندگی برای امتنــاع از ارائه گواهی نامه 
موتورســیکلت به زنان به تبصره ماده 20 
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 
1389 استناد می کند که صدور گواهی نامه 
رانندگی موتورســیکلت برای »مردان« را 
بر عهده ناجا گذاشــته است و معتقد است 
مفهوم مخالف این تبصره آن است که صدور 
گواهینامه برای زنان بر عهده ناجا نیســت. 
در مقابل دادرس شعبه معتقد است از این 
قید نمی توان محرومیــت زنان از رانندگی 

موتورسیکلت را استنباط کرد.

تفاوت مرغ دولتی و غیردولتی 
شاید دولت به مرغ هایی برای ستاد تنظیم بزار 
می فرستد کمتر دانه می دهد که این جانواران 
زبان بسته با قیمت 59هزار و 800تومان خیلی 
ریز و نحیف هستند؟ مشتری مجبور می شود 
برای تهیه مرغ با  کیفیت و با اندازه بهتر، اقدام 

به خرید آزاد کند. 
یک شهروند 

مشکل  فاضالب  زباله
مشکل گرفتگی راه آب فاضالب و انباشت زباله 
در بن بست شریعتی در محله وردآورد  واقع در 
منطقه21 اهالی این منطقه را سال هاســت با 

مشکل مواجه کرده است.
زمانی- تهران 

الستیک  استاندارد
ســازمان اســتاندارد نظــارت بیشــتری بر 
الســتیک های تولید داخل داشته باشد چون 
برخی از الستیک های تولیدی به وضوح کیفیت 

پایینی دارند.
وفایی- تبریز

استخدام  معلم 
چرا آموزش و پرورش که با کمبود معلم مواجه 
است، فارغ التحصیالن دانشگاه های دولتی را که 
رشته های آنها مرتبط است،  استخدام نمی کند؟
دماوندی- تهران

چاه  غیرقانونی
چند روســتا از جمله الک آباد و بصری از توابع 
شهرستان بروجرد در استان لرستان به صورت 
غیرقانونی اقدام به حفر چاه عمیق برای کشت 
برنج می کنند و هیچ نهاد و ارگانی هم به این 

موضوع رسیدگی نمی کند. 
گودرزی- بروجرد 

اسداهلل امرایی   
لطفا در کتابخانه غــذا نخورید. مورچه ها 
وارد می شــوند و خواندن یــاد می گیرند. 
خیلی بــا هوش می شــوند. دانش قدرت 
می آورد، قدرت موجب فساد است و دنیا را 
تسخیر می کنند. این داستان واقعی است. 
بایت یاری سبزتان در حفظ سالمتی مان 

سپاسگزاریم.

دانشگاه تهران   
رئیس ســازمان  مدیریت بحران کشور در 
بازدید از  مؤسســه ژئوفیزیک  دانشــگاه 
تهران برای حمایت از اجرای برنامه توسعه 
ایســتگاه های لرزه نگاری و رصدخانه های 
زلزله در سطح مناطق پر  پیش نشانگری #

خطر کشور وعده داد.

امیرعلی ابوالفتح   
محمد جــواد ظریف نه فقط با جان کری 
دســت داد که ساعت ها هم با وی مذاکره 
کرد تا ســندی تحت عنوان برجام خلق 
شــود. با این حال، دولت بعدی آمریکا به 
راحتی چرخش یک قلم روی کاغذ، تمام 
تالش هــای ایران را بربــاد داد؛ اتفاقی که 
می تواند برای هر کشوری از جمله ونزوئال 

هم تکرار شود.

دنیای اقتصاد   
فیلترینگ اینستاگرام در ماه اخیر درحالی 
انجام شــده کــه فرآیند اخــذ مالیات از 
اینفلوئنســرهای فعــال در این شــبکه 
اجتماعی به مراحل پایانی خود رسیده بود. 
سوال: آیا قرار است بابت فعالیت در فضایی 
که دسترسی به آن مسدود شده هم مالیات 

دریافت شود؟

رضا امیدوار تجرشی   
تعطیلی پنج شــنبه ها در جهت تجارت 
خارجی و اقتصاد بین الملل مناسب نیست. 
دولت بجای پنجشنبه، شنبه را تعطیل کند 
که حــد فاصله بین روز های کاری ایران با 

دیگر کشور ها به حداقل خود برسد.

امــروز:  آرمــان 
ی  شــگر خا پر «
به اشــکال  اجتماعی« 
جامعــه  در  مختلــف 
خودنمایی می کند. این 
در حالی اســت که در 
روزهــای اول انقالب و 
دوران دفاع مقدس افراد با گشاده رویی  در 
صحنه های جنگ و محافل اجتماعی حضور 
داشــتند. در آن دوران، گذشت، فداکاری و 
ساده زیســتی در زندگی ها جاری و ساری 
بود. اگر اخالقیات در جامعه آســیب ببیند 
دیگر  امکان جبران این ســرمایه اجتماعی 
نیســت. برای مثــال افــراد در صورتی که 
خسارت های اقتصادی ببینند با کار و تالش 
مضاعف می توانند مسائل شان را حل کنند، 
اما وقتی اخالق در جامعه آسیب ببیند، این 
مساله دیگر قابل جبران نیست. در خانواده ای 
که بزرگان آن مسائل اولیه اخالق را رعایت 
نکرده و رابطه حسنه را با فرزندانشان نداشته 
و تقلب در خانواده شــان رواج دارد، بی شک 
فرزندان نیز از آنها می آموزند. باید دانست که 
در دولــت نهم و دهم اخالقیات، اقتصاد را با 
چالش مواجه کرد. بداخالقی های اجتماعی 
امیــد را در جامعه کاهــش می دهد و از آن 
دوران این امر با مشکالت اقتصادی در دولت 
دوازدهم و کرونا تشــدید شد و به به شکل 
میراثی شوم به دولت سیزدهم رسید. وقتی 

مسئوالن به جای ارائه گزارش ها صادقانه به 
مردم در جریانات مختلف مثل ناآرامی های 
اخیر، بیان مشکالت و حل مساله به توجیه 
و حرف و حدیث می پردازند، طبیعتا میزان 
عصبانیت مــردم نیز افزایش می یابد. اگر در 
موضوع مرحومه مهسا امینی، یک عذرخواهی 
صــورت می گرفت، اما با چالش های امروزی 
مواجــه نبودیم، اما صــد حیف که فرهنگ 
عذرخواهی که ریشه در اخالق دارد، در دایره 
المعارف مســئوالن ما تعریف نشده است. از 

سوی دیگر تحریم ها در وضعیت امروز جامعه 
ما بی تاثیر است، چون تاثیر تحریم ها حداکثر 
20 درصد است، اما 80 درصد مساله به طرز 
فکر مردم و نحو مواجه مســئوالن با مسائل 
بستگی دارد. اگر افراد اخالق، تفاهم و امید 
به آینده داشــته باشند، می توانند در مقابل 
نامالیمات ایســتادگی کنند. هرچند وقتی 
در بسیاری از  مســائل شاهد فساد اداری و 
مالی هستیم، دیگر میزان اعتماد اجتماعی 
در جامعه کاهــش می یابد. امروز اخالقیات، 

اقتصاد جامعه را به نابودی کشانده است. اگر 
در جامعه تقلب، تزویر و ریا باشــد، حاصل 
آن هــم احتکار، ثــروت انــدوزی و قدرت 
طلبی می شــود. در این شرایط فقیر روز به 
روز فقیرتر و ثروتمند روز به روز ثروتمندتر 
می شــود. این مساله برای جامعه ما مناسب 
نیست. بر اساس آمار 90 درصد ثروت جامعه 
در اختیار 10درصد از افراد است. هم اکنون 
فقر مطلق در جامعه از 30 درصد فراتر رفته 
اســت. این وضعیت اقتصادی در سایه سوء 

 تدبیر و نبود برخورد قاطع با ســوء استفاده 
کنندگان بازتولید نارســایی ها را در جامعه 
به دنبال دارد. اگر نهادها به شــکل صادقانه 
وارد میدان شوند، مشکالت اجتماعی جامعه 
حل و فصل می شــود. با بررسی سفارشات 
معصومیــن باید گفت که امــام علی )ع( به 
محمــد حنفیه گفت:  »ای فرزنــدم، من از 
فقر می ترســم و از آن به خدا پناه ببر، زیرا 
فقر باعــث کمبود دین و ســرگردانی خرد 
می شود.« این به آن معناست که فقر منشاء 

بروز مشکالت در ابعاد مختلف است. باید با 
فقر مبارزه شود، چون فقر منشاء زائل شدن 
دین و عقل است. حاصل سرگردانی عقل هم 
بروز رفتارهای نابهنجار همچون پرخاشگری 
اســت. برای مثال وقتی فرد در پاسخگویی 
به نیاز همسر و فرزندان ناتوان باشد، طبیعتا 
دست به رفتارهای خالف عقل می زند. برای 
مثال در کشورهای توسعه یافته وقتی ارزاق 
گران می شــود، مردم خریــد نمی کنند، اما 
در ایران با هرگونه نوســان در بازار مردم به 
مراکــز فروش هجوم می آورنــد. این رفتار 
نشــان دهنده کاهش شدید  اعتمادی افراد 
به مســئوالن و نبود امید در آینده اســت. 
در واقع هجوم به بازار نشان از بی اعتمادی 
و نبود امید اســت. کشور ایران در مقایسه 
با دیگر کشــورها قابل مقایسه نیست. در 
حالــی که تمامی ایــن نعمت های به دلیل 
بی تدبیــری، رانت و ســوءمدیریت ها بالی 
جان شده است. باید بتوان با صداقت با مردم 
رفتار کرد و داشته ها را به میدان آورد. برای 
مثال هم اکنون یک کارگران چگونه می تواند 
با حقوق ماهانه شش میلیون تومان زندگی 
کند؟ بنابراین باید به داد ملت رســید. امید 
است با همت و تالش بتوان اخالقیات را به 

کشور برگرداند. 

استاد بازنشسته مددکاری اجتماعی 
دانشگاه عالمه طباطبایی 

الزام احیای اخالقیات

مسئوالن به جای ارائه گزارش ها صادقانه به مردم در جریانات مختلف مثل ناآرامی های 
اخیر، بیان مشکالت و حل مساله به توجیه و حرف و حدیث می پردازند، طبیعتا میزان 

عصبانیت مردم نیز افزایش می یابد. اگر در موضوع مرحومه مهسا امینی، یک عذرخواهی 
صورت می گرفت، اما با چالش های امروزی مواجه نبودیم اما صد حیف که فرهنگ 

عذرخواهی که ریشه در اخالق دارد، در دایره المعارف مسئوالن ما تعریف نشده است

محمد زاهدی اصل 
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نقل قول

 برگزاری رویدادهای 

گفت وگو محور در دانشگاه 
وزیر بهداشت ضمن تاکید بر 
رویدادهــای  برگــزاری 
گفت وگو محور در دانشگاه ها 
گفت: برگزاری این رویدادها 
در فضایی آرام و مبتنی بر منطق هم اندیشی و 
گفت و گوی تفاهم آمیز، می تواند منشــا آثار 
ارزنده و دستاوردهای فکری ارزشمندی باشد. 
بهرام عین اللهی اظهار کرد: پیگیری مطالبات 
دانشــجویان یک اولویت است و امیدواریم که 
اینگونه جلســات، ادامه داشته باشد تا از بیان 
نظرات و انتقادات دانشجویان، بهره ببریم. هیچ 
زمانی، تکرارپذیر نیســت بنابراین باید در هر 
مقطع زمانی، اقدام مورد نیاز در همان مقطع را 
به انجام رســاند؛ چراکه زمان شناسی، معیار 
مناســبی برای جامعه دانشگاهی است. وی با 
اشــاره به رفتار عاری از خشونت حاکمیت با 
اغتشاشات اخیر، گفت: هدف دشمنان، ایجاد 
دو دستگی در بین مردم و آسیب به روح و روان 

مردم ایران است.

گزارش ناسا برای ما اعتبار ندارد
 شهردار تهران در واکنش 
ابر  به گزارش ناسا درباره 
متان در تهران گفت: هیچ 
برای درستی  قرینه ای ما 
حرف ناســا نداریم و آنها یک موضوعی را 
مطرح می کنند و بعدا مبتنی بر آن فشاری 
را بر ما ایجاد می کنند و هیچ اعتباری برای 
ما ندارد. علیرضا زاکانی افزود: نکته ای که 
درباره گاز متان وجود دارد این است که ناسا 
یک مطلبی را منتشــر کرده اســت و به 
هرحال این برای مــا اعتبار ندارد. در حال 
حاضر از طریق مجموعه محیط زیســت و 
مجموعه دانشگاهی مرتبط با این حوزه از دو 
روز پیش دنبال کردیم که کارگروهی شکل 
بگیرد. وی ادامه داد: هیچ قرینه ای ما برای 
درســتی حرف ناســا نداریــم و آنها یک 
موضوعی را مطرح می کنند و بعدا مبتنی بر 
آن فشــاری را بر ما ایجاد می کنند و هیچ 

اعتباری برای ما ندارد.

کارآگاهان پایگاه ششم وقتی راهی محل زندگی 
این زن شدند، در بررسی تصاویر دوربین های 
مداربسته سرنخی از دزدان به دست آوردند. آنها 
۴ نفر بودند که با ۲ دستگاه موتورسیکلت که 
پالکشــان مخدوش بود به مقابل خانه شاکی 
رفته بودند. یکی مقابــل در مانده و نگهبانی 
می داد و ۳ نفر دیگر وارد ســاختمان شــدند 
و دقایقــی بعــد، درحالی که اموال مســروقه 
همراهشان بود، از آنجا خارج شدند. آنها چهره 
خود را کامال پوشانده بودند که قابل شناسایی 
نباشد اما در ادامه تحقیقات معلوم شد یکی از 
موبایل هایی را که از خانه شاکی دزدیده اند به 
یک مغازه دار فروخته اند. ماموران در گام بعدی 
راهی این مغازه شــدند و به تحقیق از صاحب 
آن پرداختند. وی گفت: کار من خرید و فروش 
تلفن همراه است و چند وقت قبل مردی جوان 
به مغازه ام آمد و گفت می خواهد گوشی اش را 
بفروشد. اصال فکر نمی کردم که گوشی سرقتی 

باشــد چون جعبه داشــت. من هم گوشی را 
خریدم و چند روز بعد به یکی از مشــتریانم 
فروختم و از ســرقتی بودن آن خبر نداشتم. 
ماموران این بار به بررســی دوربین مداربسته 
مغــازه پرداختند و تصویــری از چهره فردی 
که گوشی را به مغازه دار فروخته بود به دست 
آوردند. در بررســی بانــک اطالعاتی پلیس و 
آلبوم عکس مجرمان سابقه دار معلوم شد که 
این فرد مجرمی سابقه دار و تحت تعقیب پلیس 
یکی از شهرهای غربی کشور است. تحقیقات 
نشــان می داد که او چند ســال قبل به اتهام 
حمل موادمخدر دســتگیر و به اعدام محکوم 
شده بود اما آخرین بار هنگام انتقال به دادگاه، 
 موفق به فرار شــده بود. مرد محکوم به اعدام 
از آن زمان فراری بود و پلیس نتوانســته بود 
ردی از وی به دست آورد و حاال بررسی ها نشان 
می داد که وی پس از فرار از زندان به پایتخت 
گریخته و عضو باند ســرقت شده است. با این 

سرنخ مأموران ردیابی های خود را ادامه دادند 
تا اینکه مخفیگاه متهم در یکی از خیابان های 
جنوب تهران شناسایی شــد. کارآگاهان این 
خانــه را زیرنظر گرفتند و متوجه شــدند که 
عالوه بر محکــوم به مرگ فراری، ۳ نفر دیگر 
که همگی آنها از اعضای باند ســرقت هستند 
نیز بــه آنجا رفت وآمد دارنــد. وقتی عملیات 
کارآگاهان برای دستگیری این باند کلید خورد، 
سارقان به محض دیدن پلیس، با چاقو به آنها 
حمله کردند تا راهی برای فرار پیدا کنند، اما 
تالش آنها بی نتیجــه باقی ماند و هر ۴ متهم 
دستگیر شدند. از سوی دیگر در بررسی پاتوق 
آنها،  لوازم سرقتی و ابزاری که آنها برای سرقت 
به کار می بردند،  کشــف شد. در ادامه متهمان 
برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران 
پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران قرار گرفتند 
و بررسی ها برای کشف تمامی سرقت هایی که 

مرتکب شده اند ادامه دارد.

ماجرای تیراندازی مقابل 
دادگاه زابل چه بود؟

میزان نوشــت: »دادســتان مرکز استان 
سیســتان و بلوچســتان گفت:در جریان 
درگیری بین دو طایفه چندین تیر شلیک 
شد.«  شمس آبادی دادستان مرکز استان 
سیستان و بلوچســتان اظهار کرد: صبح 
امــروز برای یک پرونده قتل مطرح بین ۲ 
طایفه در دادگاه کیفری یک شهرســتان 
زابل وقت رســیدگی تعیین شده بود که 
طرفین پرونــده با حضور در مقابل دادگاه 
با یکدیگر درگیر شــدند. دادستان مرکز 
استان سیســتان و بلوچســتان در ادامه 
گفت: در جریــان درگیری بین دو طایفه 
مورد اشاره چندین تیر شلیک شد. شمس 
آبادی با اشاره به صدمات ایجاد شده ناشی 
از تیراندازی صــورت گرفته بیان کرد: در 
جریان این حادثه ۸ نفر مجروح شدند که 
۶ نفر از اصحاب پرونده و ۲ نفر عابران پیاده 
حاضر در محل بودند که حال یکی از افراد 
وخیم اســت و برای درمــان به اتاق عمل 
منتقل شده اســت. وی گفت: همچنین 
صبح دیروز به دلیل اختالف بین طرفین 
این پرونده، درگیری دیگری در منزل یکی 
از طرفیــن پرونده -غیر از آنچه که مقابل 
دادگاه اتفاق افتاده بود- منجر به قتل شده 
اســت که موضوع در حال بررســی است. 
دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان 
گفت: پرونده قضایی برای رسیدگی به این 
حادثه تشکیل و متهمان شناسایی شده اند 
و دســتورات الزم به مراجع انتظامی برای 

دستگیری متهمان صادر شده است.

ایسنا نوشت: روابط عمومی دانشگاه شیراز در 
پاسخ به ایسنا اعالم کرد که هیچ اطالعاتی از 
علت و چگونگی این حادثه در دست نیست و 
به محض کسب و تائید، اخبار الزم از طریق 
رســانه های رسمی اطالع رســانی می شود. 
یکی از دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر 
دانشگاه شیراز روز گذشته دوشنبه ۱۶ آبان 
در محل خوابگاه با سقوط از ارتفاع، اقدام به 
خودکشی کرده است. دانشگاه شیراز بدون 
هیــچ توضیحی در خصوص علت این اقدام، 
تنها پیام تســلیتی در ســایت این دانشگاه 
بارگذاری کرده اســت. با کمال تأسف و تأثر 
به اطالع می رســاند؛ در تاریخ دوشنبه ۱۶ 
آبان ماه ۱۴۰۱، یکی از دانشــجویان پســر 
مقطع کارشناسی ساکن خوابگاه شهید مفتح 
دانشگاه شــیراز، اقدام به خودآسیب رسانی 

کرد که متأسفانه منجر به فوت ایشان شد و 
خانواده بزرگ دانشگاه شیراز را سوگوار کرد.

 علت این اقدام اسف بار، نامشخص و در دست 
بررسی است. دانشگاه شیراز، سوگوارانه این 
حادثه غم بار را به خانواده محترم دانشــجو، 
دانشــگاهیان و همکالســی های عزیز آن 
مرحوم، تســلیت عرض می نماید و برای آن 
عزیز تازه  درگذشته، آرزوی غفران و رحمت 
واسعه الهی دارد. ضمنا به دلیل حفظ حرمت 
خانــواده داغدیده، از بیان مشــخصات آن 
مرحــوم معذوریم. روابط عمومی دانشــگاه 
شــیراز در پاسخ به ایسنا اعالم کرد که هیچ 
اطالعاتــی از علت و چگونگی این حادثه در 
دست نیست و به محض کسب و تائید، اخبار 
الزم از طریق رسانه های رسمی اطالع رسانی 

می شود.

ردپای مجرم سابقه دار

آرمان امروز- گروه جامعه: وضعیت منابع آبی 
تهران به حدی بحرانی است. ذخایر خالی پشت 
سدها این احتمال را می دهد که شاید در سال 
آینده با جیره بندی آب مواجه شویم. در این 
شــرایط که آب بســیاری از مناطق تهران از 
چاه های زیرزمینی تامین می شود، اما کارگران 
شــهرداری بدون توجه به ایــن موضوع، آب 
زیادی را صرف آبیاری فضای ســبز می کنند. 
آنها شیلنگ در دست می گیرند و با هدر دادن 
آب، سرگرم سیراب کردن درختان می شوند؛ 
این در حالی اســت که عمــده این آب، قبل 
از نفــوذ داخل خاک داغ، بخار می شــود و در 
نتیجه هم آب هدر می رود و هم درخت تشنه 
می ماند. البته این همه ماجرا نیســت، چراکه 
عالوه بر آبیاری نامناســب و بی موقع درختان 
و فضای سبز در تهران و بسیاری از شهر های 
دیگر، متأســفانه نوع درختان کاشته شده نیز 
متناسب با آب و هوای مناطق، انتخاب نشده 
و با وجود هشــدار های پی در پی کارشناسان 
محیط زیست، این چرخه باطل در حال تکرار 
شدن اســت. با وجود بخشــنامه ممنوعیت 
چمن کاری در سال های گذشته، اما همچنان 
نیمی از فضای سبز تهران را چمن تشکیل داده 
که اصالح آن زمان بر است و همت می خواهد. 
متأســفانه هنوز هم گونه هایی از گیاهان در 
تهران و ســایر شهر ها کاشته می شود که نیاز 
به آبیاری روزانه دارنــد و به دلیل بحران آبی 
موجود در کشــور، باید برای این مســئله نیز 

فکری شود.
در این شــرایط چندی پیش اعضای شورای 
شــهر طرحی به نام »الزام شــهرداری تهران 
به ارائه الیحه برنامه عملیاتی احیا و مدیریت 
بازچرخانی آب« را بررســی و تصویب کردند. 
بابایی، رئیس کمیته محیط زیســت شورای 
اســالمی شــهر تهران به دالیل بررسی این 
طرح اشاره کرده و ادامه داد: »از دالیل بررسی 
این طرح کاهش برداشــت بی رویه از آب های 
زیرزمینی و جلوگیری از هدررفت آب قنوات 
شهران، بهینه سازی مصرف آب در حوزه های 
مختلف عملکــردی در تهران، بروز رســانی 
سیســتم جمع آوری و شبکه توزیع آب مورد 

نیاز خدمات شــهری، اســتفاده حداکثری از 
پس آب شهری و شــبکه انهار و مسیل ها در 
تامین نیازهای آبی فضای سبز و سایر مصارف، 
بروزرســانی ضوابط و مقرررات شهرسازی در 
راســتای بازچرخانی آب در ســاختمان های 
شهرداری و ســایر ســاختمان های در حال 
ســاخت و کاهش مخاطرات خســاران ناشی 
از رخداد فرونشســت در شــهر تهران است. 
در حــال حاضر دســتورالعمل های الزم برای 
اســتفاده از پس آب های ساختمان هایی که 

به صورت شــهرک احداث می شوند و یا خود 
ساختمان های شهرداری وجود ندارد، لذا انتظار 
می رود در قالب طرحی که شهرداری را الزام به 
ارائه برنامه عملیاتی می کند در این حوزه نیز 

پیشنهادات الزم ارائه شود.« 
وی در ادامه به تشریح مفاد این طرح پرداخته 
گفت: شهرداری موظف اســت با هماهنگیو 
اجرای یکپارچه برنامه عملیاتی احیاء و مدیریت 
برنامــه بازچرخانی آب ضمــن احصاء کلیه 
ضورت ها و برنامه های مورد نیاز این موارد را در 

برنامه لحاظ کند؛ نخست در راستای استحصال 
آب انهار، مســیل های و سایر کانال های جمع 
آوری روان آب های ســطحی شهر با همکاری 
شــرکت های آب منطقــه ای و آب و فاضالب 
استان تهران، تصفیه خانه های محلی را احداث 
و راه اندازی کند. در همین راســتا شهرداری 
باید به منظور اســتفاده از پــس آب تصفیه 
شده نســبت به ایجاد شبکه توزیع و انتقال و 
ذخیره سازی برای مصارف بوستان ها و اراضی 
جنگلــی با رعایت اســتانداردهای اقدام کند. 

سومین وظیفه این است که در راستای کاهش 
برداشت از آب های زیرزمینی و جایگزینی پس 
آب به جای آن از طریق فاضالب شــهری آب 
انهار، مســیل ها و کانال های آب های سطحی 
مطابق یک برنامه زمان بندی ده ساله به نحوی 
صورت پذیرد که ساالنه به میزان ۱5 میلیون 
متر مکعب به حجم آن افزوده شود تا در سال 
دهم حجم پس آب جایگزین شــده به ۱۴5 

میلیون متر مکعب در سال برسد.

 بازیافتی که انجام نمی شود
اما برای بررســی بیشتر این موضوع، به سراغ 
میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه شورای شهر 
تهران رفتیــم و او در این باره اظهار کرد: »در 
دنیا تجربه ای وجود دارد این است که با بازیافت 
آب شــرب که بیش از ۸۰ درصد آب شرب به 
طور متوسطه در کشورهای توسعه یافته قابل 
بازیافت است. اقدامی که در کمیسیون خدمات 
شــهر انجام شده بسیار ارزشــمند و ضروری 
است، پیشننهاد می شود مکانیسمی تشویقی 
جهت صدر تخفیف و یا معافیت ها در عوارض 
صدرو پروانه احداث بنا و پایان کار ساختمانیف 
شهرداری واحدهای مسکونی را نیز مدنظر قرار 
دهد که اگر  ییک سیستم تعبیه جمع اوری 
آب های ناشــی از نزوالت آســمانی در پشت 
بام واحدهای مســکونی، تجاری و آموزشی و 
بازیافت آن شــرب جهت مصارف غیر شرب 
همان ســاختمان چنانچه انجام شــده و در 
پایان کار آن لحاظ شود، شامل معافیت هایی 
در عوارض باشــد.« وی در ادامه گفته هایش 
افزود: »ســال ۹۸ در منطقه ۴،۸ و ۱۳ سفره 
های زیر زمینی آب ۱5 متر نشســت کرده و 
دلیل آن مصرف آب چاه ها برای آبیاری است. 
ما همین امروز ۳5 تا ۴۰ میلیون متر مکعب 
کســری ذخایر آب زیرزمینی داریم و به ۱۷5 
میلیون متر مکعب در ســالهای آینده خواهد 
رسید. اینکه تصفیه خانه آب راه اندازی کنیم 
و از رواناب ها برای تصفیه و آبیاری فضای سبز 
استفاده کنیم، سفره های آب زیرزمینی از این 
ظرفیت بهره مند نخواهند شــد، لذا باید این 

موضوع نیز مورد توجه قرار بگیرد.« 

حوادث

ســرکرده یک باند سرقت مســلحانه که 
خانه های شمال تهران را خالی می کردند، 
انگیزه  اصلی اش را برای این کار بازگرداندن 
۱۱ میلیارد تومان بیان کرد که دادگاه برایش 
تعیین کرده بود. مجتبی، سرکرده یک باند 
سرقت مسلحانه است که خانه های شمال 
تهران را خالی می کردند. او با همدســتی 
۳نفر از دوستانش دست به سرقت می زدند 
تا اینکه پلیس آنها را شناســایی کرد و در 
جریان عملیات تعقیب و گریز و تیراندازی، 
هر ۴ عضو این گروه دســتگیر شدند. حاال 
سرکرده باند از جزئیات سرقت های سریالی 

و انگیزه اش از این سرقت ها می گوید.
خانه ها را چطور شناسایی می کردید؟

هوا که تاریک می شــد، راه می افتادم توی 
خیابان ها. ابتدا خانه هایی را که چراغشان 
خاموش بود، شناسایی می کردیم. بعد زنگ 
می زدیم و مطمئن می شدیم که کسی خانه 
نباشد. بعد توپی قفل در را می زدیم و وارد 
آنجا می شدیم و هرچه اموال قیمتی داخل 

خانه بود را سرقت می کردیم.
اسلحه هم همراهتان می بردید؟

همراهمــان بود اما هیچ وقت نشــد که از 
آن اســتفاده کنیم؛ به جز روزی که پلیس 
تعقیبمان کــرد. با خودمــان می بردیم تا 
چنانچه صاحبخانه رســید با آن تهدیدش 
کنیم اما از شــانس خوبمــان هیچ وقت 
صاحبخانه نرسید و مجبور به استفاده از آن 
نشدیم. اما وقتی با پلیس روبه رو شدید از آن 

استفاده کردید.
به سمت مأموران تیراندازی کردیم تا بتوانیم 
فرار کنیم اما نتوانستیم. آنها هم تیراندازی 

کردند که در نهایت دستگیر شدیم.
چند وقت اســت که با این شگرد سرقت 

می کنید؟

زمان زیادی نیســت. از ۴ماه قبل شــروع 
کردیم،  پس از آزادی از زندان.

سابقه داری؟
سابقه سرقت دارم. آخرین بار هم ۱۰سال 
زندان بودم و بعد از آن آزاد شــدم. بعد از 
آزادی هم باند ســرقت از منازل را تشکیل 

دادم تا اینکه درنهایت دستگیر شدیم.
چطور بعــد از این محکومیت ســنگین، 

باردیگر سمت خالف رفتی؟
۱۱میلیارد رد مال دارم و برای تهیه این پول 

راهی جز سرقت برایم نمانده بود.
همه اش به خاطر سرقت از خانه ها بود؟

۱۰ســال قبل به اتهام ســرقت دستگیر 
شــدم. یکی از این ســرقت ها، دستبرد به 
یک طالفروشــی بود که حدود ۷کیلو طال 
به صورت مســلحانه از طالفروشی سرقت 
کردم. عالوه بر این به خانه ها هم دستبرد 
می زدم که همه سرقت هایم کنار هم قرار 
گرفت و تبدیل به این رقم شــد. ضمنا در 
آن زمان که افتــادم زندان،  طال این مبلغ 
نبود، وســایل داخل خانه هم به این گرانی 
نبود. باید به مبلغ سال رد مال داد و به این 
دلیل اســت که رد مال در پرونده ام شــده 

۱۱میلیارد تومان.
با اعضای باند چطور آشنا شدی؟

در زندان، یکی از همدستانم حدود ۲۷سالی 
می شــد که به اتهام حمــل موادمخدر در 
زندان بود. مابقی هم به جرم سرقت زندانی 
بودند. نقشه کشیدیم تا پس از آزادی دور 
هم جمع شویم و خانه های شمال پایتخت 
را خالی کنیم. آن همدســتم که به جرم 
حمل مواد در زندان بود، وثیقه گذاشــت 
و مرخصی گرفت تا با ما همدســت شده و 
سرقت ها را انجام بدهد که او هم دستگیر 

شده است.

گزارش »آرمان امروز« از یک طرح جدید در شورای شهر  

عملیات نجات آب در فضای سبز شهری 

خودکشی دانشجوی شیرازی

قاچاقچی مواد که در یکی از شهرهای غربی 
کشور به اتهام حمل ۱۰ کیلو هروئین دستگیر 
و به اعدام محکوم شــده بود، در راه انتقال به 
دادگاه فــرار کرد و با حضور در پایتخت، باند 
سرقت تشکیل داد. از چند ماه قبل کارآگاهان 
پایگاه ششــم پلیس آگاهی تهران در جریان 
دستبردهای سریالی به خانه ها قرار گرفتند و 

تحقیقات برای شناسایی و دستگیری سارقان 
را آغاز کردند. بررســی ها نشــان می داد که 
اعضای این باند پس از شناســایی خانه هایی 
که صاحبخانه در آن حضور نداشت، اقدام به 
تخریب قفــل در ورودی کرده و پس از ورود 
به داخل خانه اموال قیمتی مانند طال،  پول، 
لپ تاپ،  تبلت، گوشی موبایل و وسایل باارزش 

دیگر را سرقت می کردند. یکی از مالباختگان 
زنی جوان بود که به مأموران گفت: من ساکن 
شمال تهران هستم و چند روز قبل برای سفر 
کاری به شهرستان رفتم اما وقتی برگشتم با 
صحنه عجیبی مواجه شدم. قفل در آپارتمان 
تخریب شده و وســایل خانه ام به هم ریخته 

بود. 

قاچاقچی محکوم به اعدام در راه انتقال به دادگاه فرار کرد 

سرقت خانه های مردم به دلیل محکوم 
شدن به ۱۱ میلیارد تومان 

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای فراجا نسبت به کالهبرداری از شهروندان 
در فضای گفت وگوی بازی های آنالین هشدار داد. سرهنگ علی محمد رجبی اظهار کرد: افرادی که قصد 
انجام چنین بازی هایی را دارند باید توجه داشته باشند که با رعایت یکسری نکات امکان سوءاستفاده از 
اطالعات شخصی و کالهبرداری را از سودجویان سلب کنند. وی با بیان اینکه افراد سودجو با حضور در 
محیط های گفت وگوی بازی های آنالین به دنبال سوءاستفاده از کاربران و به خصوص کاربران کم سن 
و سال هستند، گفت: الزم است افرادی که چنین بازی هایی را انجام می دهند توجه داشته باشند که 
به هیچ عنوان اطالعات و مشخصات خود را در فضای گفت وگوی این بازی ها برای دیگران فاش نکنند. 

هشدار پلیس فتا به گیمرها 

علی محمد مختاری، رئیس سازمان  بوستان ها و فضای سبز شهرداری تهران با اشاره به گذشته طرح »الزام شهرداری تهران به ارائه الیحه برنامه عملیاتی 
احیا و مدیریت بازچرخانی آب«  گفت: »طرح جامع آب خام فضای سبز شهر تهران در سال ۱۳۷۱ آغاز شده و در دستور کار شهرداری قرار گرفت. وضعیت 
فعلی شهر تهران در مدیریت آب به دلیل پیش بینی هایی است که در گذشته انجام شده است. این طرح همواره بروزرسانی می شود وگرنه در حال حاضر باید 
به جای فضای سبز، با کویر مواجه بودیم.« مختاری با بیان اینکه در حال حاضر 5۹ هکتار فضای سبز درون شهری و برون شهری نگهداری می شود، تاکید کرد: 
»برای حفظ این فضا صد درصد از آب خام استفاده می شود این درحالی است دز سال ۶5 برای حفظ فضای سبز تهران از آب شرب استفاده می شد که در قالب 
طرح جامع آب خام تهران بود.« رئیس سازمان  بوستان ها و فضای سبز شهرداری تهران با اشاره به اینکه در حال حاضر از بهخ میزان ۱۳۳ میلیون متر مکعب از 
ذخیره چاه ها استفاده می شود، به این ترتیب ۱۹ میلیون متر مکعب از قنوات، ۱۲ میلیون متر مکعب از روان آب ها و ۷ میلیون متر مکعب تا سال گذشته از پس 
آب که االن به ۱۴ میلیون متر مکعب رسیده، بهره برداری می شود. در هفته اینده نیز ۲.5 میلیون متر مکعب هم از سازمان آب و فاضالب دریافت خواهد شد.

 شهرداری ملزم به صرفه جویی در مصرف آب شد
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سفرنامهیادداشت

فراق اجتماعی ایران و عراق 
نرگس کارخانه ای|روزنامــه نگار: عراق در 
گذر ســال ها جایگاه و تعریــف خود را در 
ذهن و ســفرهای ایرانیان باز کرده اســت 
اما اغلب به عنوان کشــوری برای زیارت و 
البتــه مهم در دغدغه های سیاســی ایران. 
بیشــتر این مقاصد زیارتی یا در واقع بیشتر 
مقاصدی که مورد توجه ایرانیان هستند نیز 
در شهرهای شــیعه نشین عراق قرار دارند. 
مقاصدی که با گشــتی ساده در سایت های 
مربوط به توریســم و سفر، به عنوان بخشی 
بــزرگ از اطالعات محدود از این کشــور و 
ســفر به آن معرفی می شوند. در این بین و 
با وجود نزدیکی دو کشور و رفت  و آمدهای 
بسیار مردم، تصورات و توصیف ها از یکدیگر 

همچنان ناقص و  مبهم مانده اند.
در این نگاه و این نوع سفرها، نجف و کربال 
آشــناترین و اولین مقاصد و از شــهرهای 
شــیعه نشین عراق هســتند. بین عراقی ها 
اینطور دیده می شود که جغرافیای مذهبی 
و البته سیاست های تنظیم شده، در نهایت 
سبب شــده اند تا افراد مذهبی تر به سمت 
این شــهرها گرایش بیشتری داشته باشند 
و در این شــهرها با اجتماعی از شــیعیان 
مذهبی عراق مواجه هســتیم. این می تواند 
یکی از علت های یکدستی عجیب در سبک 
زندگی افراد این شــهرها مثل پوشش زنان 
باشــد، به طوری که بدون حتی یک استثنا 
تمام آن ها با حجاب کامل و یکدســت دیده 

می شوند. 
اگر از ســفر به عراق هدفی فراتر از زیارت 
و انجــام اعمال دینی باشــد، نجف با وجود 
آب و هوای خشــک و پر گــرد و خاک ، با 
پوشش گیاهی ضعیف و بیایان های گسترده 
و البته شهرسازی نه چندان مطلوب، با چند 
رستوران  باکیفیت و غذاهای خاص عربی و 
مردمــی که معموال ارتباط خوبی با ایرانیان 
دارند می تواند شــروع خوبی باشد اما تنها 
گوشــه ای از تنوع فرهنگ، طبیعت و سبک 

زندگی در عراق را نشان می دهد. 
محدود شــدن سفر بیشتر ایرانیان در عراق 
به نجف و کربال، سبب شده است تصورهای 
شکل گرفته از فرهنگ و شرایط این کشور 
به شرایط این شهرها محدود شود. از سوی 
دیگر این تصور محدود سبب شده تنها قشر 
خاصی از ایرانیان به این کشور و این شهرها 
ســفر کنند و در نتیجــه عراقی ها نیز تنها 
تصــوری که از ایرانیان دارند شــکل گرفته 
از ارتبــاط آن ها با این قشــر از مردم ایران 
اســت.  شــاید حتی نیاز به یادآوری نباشد 
که این تصویرهای شکل گرفته تا چه حدی 

سیاست زده هستند.
در ایــن راســتا کربال نیز معمــوال یکی از 
مقاصد اصلی ایرانیان و شهر مذهبی دیگری 
است که در ایام خاص عالوه بر مردم دیگر 
شــهرهای عــراق، حضور تعــداد زیادی از 
ایرانیان را به خــود می بیند تا حدی که با 
ورود به کربال ســخت می شــود باور کرد از 

ایران خارج شده اید. 
کربال شهر کوچکی است اما در مناسبت ها 
و ایام شــلوغ رفت و آمد، بســیار مختل و 
زمانبر می شــود و رسیدن از یک خیابان به 
خیابان دیگر اصال ساده نیست. به خصوص 
که گاهی امکان یافتن هیچ نوعی از وسیله 
نقلیه نیست چرا که مســیرهای زیادی در 
محدوده شــعاع بزرگ اطــراف حرم ها قرار 
دارند و  در نتیجه برای حفظ امنیت حرم ها 

چک پوینت های زیادی دارند. 
این چــک پوینت ها اغلــب کارکرد خاصی 
هــم ندارند و به خصوص در ایام شــلوغ با 
وجود صف های طوالنی، چک کردن افراد به 
صورت جدی در آن ها صورت نمی گیرد اما 
همین چک پوینت ها عبور وســایل نقیله را 
غیرممکن می کنند و رانندگان، مسافری را 
برای مقاصد نزدیک به حرم نمی پذیرند، این 
یعنی باید بخش زیادی از راه را پیاده رفت. 
در نتیجه اگر مقصد جایی نزدیک به حرم ها 
نباشد بهتر است با وسایل نقلیه مثل تاکسی 
یا توک تــوک اطراف حــرم را دور زد و به 
مقصد رســید. در غیر این صورت تنها راه، 
پیاده روی همراه با تمام وسایل سفر است. 

بنابرایــن بایــد در برنامه ریزی ها ســاعات 
کوتاهی را برای رســیدن به شهر کربال اما 
زمان بسیار طوالنی تر و چند ساعته را برای 
رسیدن از یک ســوی این شهر کوچک به 
ســوی دیگر در نظر گرفت. اگر این امکان 
وجــود دارد می توان از ایــن فرصت برای 
مشــاهده جمعیت و اجتماعات مذهبی در 
موکب ها، پیاده روی ها، عزاداری های متفاوت 
عرب هــا و منظره حرم هــا و اماکن مذهبی 
در مســیر لذت برد. بــه خصوص که در در 
ماه های گرم این ایام، شــهر را در دیرترین 
ســاعات شب نیز بســیار زنده و بیدار  نگه 
می دارد. کربال و ســفر به آن جزئیات خیلی 
بیشــتری دارد و به تنهایی یک ماجراجویی 
اســت اما آنچه تفاوت ها را بیشتر به چشم 

می آورد، ورود به بغداد است...

 انتخابات میان دوره ای 

آمریکا و چند نکته
انتخابــات میان دوره 
روز  از  آمریــکا  ای 
سه شــنبه به صورت 
حضوری آغاز شــد و 
خواهان  جمهــوری 
موفــق شــدند تا در 
نمایندگان  مجلــس 
حائز اکثریت شــوند. 
اتفاقی که در مجلس 
سنا هنوز رقم نخورده است و رقابت به صورت میلی 
متری در جریان است. تثبیت موقعیت دموکرات ها 
در مجلس سنا برای دور دوم ریاست جمهوری بایدن 
راهگشا خواهد بود. مساله ای مهم که دموکرات ها 
روی آن حســاب ویژه ای باز کرده اند. اگر ســنا به 
نفع دموکرات ها باشد در نتیجه انتخابات تاثیر گذار 
است و می شود احتمال داد که بایدن مجددا انتخاب 
خواهد شد در غیر این صورت جابجایی چند کرسی 
در سیاست خارجی آمریکا تغییرات چندانی ایجاد 
نمی کند. گلوگاه و اصل سیاســت در آمریکا تغییر 
نمی کند. در مورد پرونده های مهم بین المللی آن 
ها در ساحل سالمتی نشسته اند و فعال رقبای آن ها 
زیر فشار قرار دارند و مشخصا چه جمهوری خواهان 
بر سر کار بیایند و چه دموکرات ها سیاست های کلی 
آمریکا تغییری نخواهد کرد و صرفا شیوه رسیدن به 
اهداف تعیین شده در نظام آمریکا تغییر خواهد کرد.  
آمریکا منافعی تثبیت شده در مناطق مختلف دنیا 
دارد و در مدت کوتاهی نمی تواند مسیر عوض کند. 
برای تداوم سیاست های ریاست جمهوری بایدن نیاز 
به اجماع و تایید اعضای حزب اش در کنگره وجود 
دارد مثال در مورد مسائل مالیاتی یا در مورد اهدای 
کمک های آمریکا به دیگر کشورها که باید تصویب 
کنگره با این تصمیم ها همراه باشد و در این سطح 
است که چینش کنگره و سنا اهمیت پیدا می کند. 
در انتخابات میان  دوره ای کنگره آمریکا تمام ۴۳۵ 
کرســی مجلس نمایندگان و یک سوم کرسی های 
ســنا شامل ۳۵ کرسی به رای گذاشته شده  اند که 
مشخصا می تواند این رای گیری و انتخابات حتی بر 
آینده آمریکا نیز تاثیر گذاشته و شخص مورد نظر در 

انتخابات 202۴ را تعیین کند.
تحلیلگر مسائل بین الملل

گزیده

خطر حمله چین کامال جدی است
رئیس جمهوری تایــوان در مصاحبه ای عنوان 
کرد: تایوان باید خود را برای حمله چین آماده 
کند. چنین اتفاقی واقعا ممکن اســت بیافتد. 
درباره یک تهدید واقعی صحبت می کنم، نه از 
روی هیجان. بن رادز در مجله آتالنتیک در این 
خصوص نوشت، گرچه ارتش چین بسیار بزرگتر 
از ارتش تایوان است اما تایپه بودجه دفاعی خود 
در ســال 202۳ را با ۱۳ درصد افزایش، به ۱۹ 
میلیارد دالر رسانده است. به گفته رادز، هدف 
تایوان از این کار این است که هزینه های حمله 
احتمالی چین را افزایش دهد تا احتمال انجام 
این حمله توســط پکن کاهش یابد. تســای 
اینــگ ون در این خصوص گفــت: اگر ارتش 
چین بخواهد کار فاجعه  باری کند، شی جین 
پینگ، رئیس جمهوری چین باید هزینه هایش را 
بسنجد. باید به خوبی فکر کند. با وجود افزایش 
بودجه نظامی تایوان و قرارداد خرید تسلیحاتی 
یک میلیارد دالری از آمریکا، واشــنگتن هنوز 
باید هزینه هــای ارتش تایــوان را تقبل کند، 
همان کاری که بــرای اوکراین انجام می دهد. 
رئیس جمهوری تایوان گفت: کشورهای غربی، 
خصوصــا آمریکا به اوکرایــن کمک می کنند. 
آنچه در اوکراین شــاهد آن هستیم، این است 
که کشورهای غربی دست به دست هم داده و 
به اوکراین کمک می کنند تا مبارزه کند. تایوان 
جزیره ای خودگردان است که چین آن را بخشی 
از خاک خود دانسته و حمله نظامی را یکی از 

راه های کنترل آن می داند.
نگاه

 »دیوار مهربانی« 

کره شمالی برای روس ها
کارخانه هایی در کره شــمالی با تولید کفش، 
لباس زیر و یونیفرم ها و کاپشن های زمستانی 
برای ســربازان روســی در جنــگ اوکراین، 
فعالیت می کنند. این یونیفرم ها و کاپشــن ها 
که دست کم در سه شهر کره شمالی از جمله 
پیونگ  یانگ دوخته می شود، از مسیر ریلی به 

روسیه فرستاده می  شوند.
این در حالیست که بر اساس قطعنامه 2۳۷۵ 
سازمان ملل که در سپتامبر 20۱۷ وضع شده، 
صادرات تولیدات نساجی کره شمالی ممنوع 

است.
در همین حال، روزنامه کومرسانت روسیه به 
نقل از سفیر این کشور در کره شمالی نوشت: 
مسکو تمایل زیادی به خرید محصوالت کره 
شمالی از جمله تولیدات بافتنی، کفش و غیره 
دارد البتــه همه این پروژه  هــا باید با رعایت 
قطعنامه  های ســازمان ملل که واردات برخی 
از محصوالت از کره شمالی را منع می کند اجرا 

شوند.

آرمان امروز|پورحسین: انتخابات در ایاالت 
متحــده آمریکا بار دیگر تحــت تاثیر دونالد 
ترامپ قرار گرفــت تا جایی که حتی رقابت 
میلی متری بــرای تصاحب ســنا را نیز به 
حاشیه راند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
ســابق آمریکا که در ســال 2020 انتخابات 
ریاســت جمهوری را به جو بایــدن واگذار 
کرد و شکســتش را با ادعای وقوع تقلب در 
انتخابات نپذیرفت، این مرتبه در سال 2022 
در انتخابات میــان  دوره ای کنگره هم باز از 
تقلب هایی گفته که ممکن است باعث ناکامی 

جمهوری  خواهان در مجلس سنا شود.
وی که رای خود را در فلوریدا به صندوق 
انداخت، در شــبکه اجتماعی خود نوشــته 
اســت، آیا همان تقلب انتخاباتی که در سال 
2020 روی داد، بــاز در حال وقوع اســت؟ 
در ســال 2020 با وجود ادعاهای ترامپ که 
هنوز هم تکرارشان می  کند، هیچ مدرکی از 
تخلفات عمده ای کــه بر نتایج تاثیر بگذارد، 
یافت نشد و در انتخابات روز سه  شنبه میان 
 دوره ای کنگره هم تــا زمانی که ترامپ این 
ادعــا را مطــرح کرد نشــانی از تخلف قابل 

توجهی وجود نداشت.
ترامپ ادعایــش را در حالی مطرح کرده 
که برخی رســانه های اجتماعــی از برخی 
مشکالت تکنیکی در برخی ایالت ها شکایت 
کرده انــد؛ گرچه این دلیلی بر این نیســت 

که تقلب صورت گرفته باشــد. هم چنین بر 
اساس نظرســنجی از رای دهندگان در پای 
صندوق های رای، اکثر آمریکایی ها ســالمت 

انتخابات را تایید کرده اند.
پیــروزی جمهوری خواهــان در مجلس 
نمایندگان آمریکا تقریبا قطعی اســت اما در 
مجلس سنا به قدری رقابت نزدیک است که 
هر لحظه احتمال دارد اتفاق خاصی رخ دهد. 
اگر روند انتخابات به همین شکل پیش رود، 
در مجلس ســنا بار دیگر هر کدام از احزاب 
صاحب ۵0 کرسی خواهند شد و به علت این 
که کاماال هریس در راس آن قرار می گیرد، 
دموکرات ها حائز اکثریت در ســنا خواهند 

شد. 
در حالی که بایدن در رای  گیری روز سه 
شنبه نقش خاصی نداشت اما انتخابات میان 
دوره ای اغلب به عنوان یک همه  پرســی در 
مورد رئیس  جمهوری آمریکا عمل می  کند. 
محبوبیت بایدن در طول تابستان پس از یک 
سری پیروزی در سیاســت گذاری و برخی 
اخبار از اقتصاد بهبودیافتــه اندکی افزایش 
یافت اما وضعیت محبوبیت او در میان مردم 

آمریکا همچنان در وضعیت نامناسبی است.
انتخابات میــان دوره ای آمریکا در حالی 
برگزار شــد که کمتر از نیمــی از مردم این 
کشــور عملکرد او را تایید می  کنند. همان 
نظرســنجی نشــان داد کــه ۶۹ درصد از 

آمریکایی ها معتقدند که کشورشان در مسیر 
اشتباهی قرار دارد و در مقابل تنها 2۱ درصد 
معتقدند که این کشــور در مســیر درستی 
حرکت می  کند. نام ترامپ هم در رای  گیری 
روز سه شنبه روی برگه  های رای نیست اما 
او با موفقیت از لیستی از کاندیداهای همفکر 
خود حمایت کرده است زیرا تالش می  کند 
تا هدایتگر حزب خود در آستانه یک حضور 
دیگر برای رقابت کاخ سفید در سال 202۴ 

باقی بماند.
از تصمیم دیوان  دموکرات ها هم چنیــن 
عالی کشورشــان در مورد لغو حق ســقط 
جنین ســود بردند و ناآرامی بر سر تصمیم 
این دادگاه موجــب چرخش رای  جمهوری 
 خواهان به نفع دموکرات  ها شــده اســت. 
دموکرات  ها همچنین امیدوارند که مشکالت 
حقوقــی دونالد ترامپ کــه از حمله اف  بی 
 آی به عمارتش در فلوریدا ناشــی می  شود 
و همچنین ادامه تحقیقات در مورد نقش او 
در پیشــبرد طرحی برای لغو نتایج انتخابات 
2020، موجب شــود تا ایالت  های گردشی 
کمتــر به نامزدهای جمهــوری  خواه تمایل 
نشــان دهند. با وجود این حواشــی اما روز 
چهارشــنبه بار دیگر نگاه ها به سمت رقابت 
تنگاتنگ دموکــرات ها با جمهوری خواهان 
برای تصاحب مجلس سنا معطوف شد. جایی 
که احتمــال می رود بار دیگر هــر کدام از 

احزاب ۵0 کرسی به دست آورند.
امیرعلی ابوالفتح، تحلیلگر ارشــد مسائل 
آمریکا در این خصوص مــی گوید: پیروزی 
جمهــوری خواهان در مجلــس نمایندگان 
آمریکا تقریبا قطعی است اما در مجلس سنا 
به قدری رقابت نزدیک اســت که هر لحظه 
احتمال دارد اتفاق خاصی رخ دهد. اگر روند 
انتخابات به همین شکل پیش رود، در مجلس 
ســنا بار دیگر هر کدام از احزاب صاحب ۵0 
کرســی خواهند شد و به علت این که کاماال 
هریس در راس آن قرار می گیرد، دموکرات 

ها حائز اکثریت در سنا خواهند شد. 
وی افــزود: به صورت قطعــی تا به امروز 
تکلیف ۹۶ کرسی مجلس سنا مشخص شده 
اســت و جمهوری خواهان سخت می توانند 
در سنا حائز اکثریت شــوند اما باز هم هیچ 
چیز مشــخص نیست و باید منتظر شمارش 

آرا در ساعات آینده بود. 
رقابت بر ســر ۴ کرســی در مجلس سنا 
بسیار نزدیک است و این امر مشخصا رقابت 
را حساس تر کرده است. شمارش آرا در سایر 
ایالت ها نیز ادامــه دارد اما به علت این که 
اختالف رای زیاد شــده، پیروز قطعی اعالم 
شــده اســت. این که دموکرات ها تا به این 
لحظه یک کرســی را توانســته اند از دست 
جمهوری خواهان خارج کنند و به نفع خود 
ثبت کنند، مبنی بر این نیست که به صورت 
قطعی پیروز انتخابات در مجلس سنا هستند.

ابوالفتح تاکید کرد: باید توجه داشــت که 
انتخابات میــان دوره ای به دور دوم نخواهد 
رفت و هر شــخصی که رای بیشتری داشته 
باشد به مجلس سنا و مجلس نمایندگان راه 
پیدا مــی کند و ضرورتی ندارد تا حد نصاب 
خاصی را بدســت آورند. مالک در انتخابات 
2022 این است که چه کسی رای بیشتری 

می آورد. 
این احتمال وجود دارد که حتی درخواست 
بازشمارش آرا در برخی ایالت ها مطرح شود 
و به همین علت ممکن است شمارش آرا باز 

هم زمان بر شود. 
در مجمــوع باید توجه داشــت که قطعا 
مجلس نماینــدگان در دوره آتی در اختیار 
جمهوری خواهان اســت و اگر نسبت آرا به 
همین شــکل که تا این لحظــه بوده، تداوم 
یابــد و اتفاق خاصی رخ ندهــد، هر کدام از 
احزاب جمهوری خواه و دموکرات صاحب ۵0 
کرسی در سنا می شــوند که این به معنای 
پیروزی دموکرات ها در مجلس سنا می شود.

بر اســاس مباحث مطرح شــده در مســائل 
سیاســی خاورمیانه، دولت های که در منطقه 
خاورمیانه واقع شده اند حدود شصت درصد یا 
حتی بیشتر از ۶0 درصد منابع درآمد خود را 
از استخراج بدوِن زحمت منابع نفتی به دست 
می آورند که ازنظر تئوریک و در قالب نظریه به 
این چنین دولت هایی در خاورمیانه »دولت های 
رانتیــر« می گویند؛ بر این اســاس می توان 
عربستان ســعودی را از زمان شکل گیری، در 
دســته دولت های رانتیر قرارداد زیرا که بیش 
از شــصت درصد درآمدهای این کشــور در 
خاورمیانه از طریق اســتخراج بدوِن زحمت 
یک ماده زیرزمینی به نام نفت به دست می آید 
به طوری که برای کشــور مذکور وابســتگی 
شدیدی به درآمدهای نفتی در طول دوره های 
مختلف تاریخی ایجادشــده است. حال آنکه 
در زمان حاضر مقامات ســعودی ازجمله بن 
ســلمان قصد دارند از وابستگی این کشور به 
نفت بکاهند. در چنینی فضایی مقامات کره 
جنوبی از احتمال سفر بن سلمان به سئول در 
۱۶ و ۱۷ نوامبر در ماه جاری پس از نشســت 

گروه 20 خبر داده اند. 
فرشــید توانگر، کارشــناس ارشــد مسائل 
خاورمیانه در این خصوص می گوید: پشــت 
پرده این سفر می تواند حاکی از این باشد که 
حاکمان آل سعود در تالش هستند تا وضعیت 
وابستگی خود به نفت را کاهش داده و وضعیت 
اقتصاد خود را با  بهبود بیشتری مواجه سازند 
لذا پرداختن به انگیزه بن سلمان از این سفر 
که ریشــه در کاهش وابستگی این کشور به 

نفت دارد می تواند جالب توجه باشد.
وی افزود: باید توجه داشت که یکی از انگیزه  
های اصلی بن ســلمان از ســفر احتمالی به 
سئول، می تواند کمک به راه  اندازی شهر نئوم 
با استفاده از دانش و تخصص متخصصین کره 
جنوبی تا ســال 202۵ باشد. بر اساس برخی 
گمانه  زنی ها این اســت که در صورت احداث 
پروژه شــهر گردشگری نئوم، احتماالً صنعت 

گردشگری و توریسم عربســتان در راستای 
بهبودی بیشــتر حرکت کند تا از این طریق 
هم  وابســتگی سعودی ها به نفت کاهش یابد 
و هم درآمد بیشــتری ازنظــر اقتصادی عاید 
این کشــور کند. راه  اندازی شهر نئوم از این 
طریق می تواند منشأ بهبود اقتصادی عربستان 

ســعودی به صورت احتمالی گردد که راهی 
جهت ورود ارز خارجی به عربستان باز می کند.

ایــن تحلیلگــر مســائل خاورمیانــه گفت: 
گردشگری که در آینده احتماالً برای بازدید از 
شهر گردشگری نئوم به عربستان سعودی سفر 
می کند با خود مقادیر زیادی از ارز خارجی را 
می آورد که در عوض استفاده از امکانات رفاهی 
و گردشــگری می پــردازد و از این طریق هم 
به  وســیله ارزهای خارجی وارد شده صنعت 
عربستان شکوفا شده و هم آل سعود می تواند 

ارزش های فرهنگی خود را به نقاط دیگر جهان 
صادر کند. 

درســت به همین دلیل اســت که صنعت 
گردشــگری و توریســم را در دنیا با عنوان 
نامرئــی«  صــادرات  و  واردات  »صنعــت 
می شناسند به این معنا که در فرایند جذب 

توریســم و گردشــگر به یک کشور منابعی 
مــادی به  صورت نامشــخص و نامرئی وارد 
آن کشــور می شود که مســیر گردش آنان 
کاماًل نامرئی و نامعلوم اســت. در این فرایند 
گردش نامرئی و غیرقابل تشــخیص گردش 
منابــع مادی، از یک مغــازه دار خرد گرفته 
تا بانک های موجود در آن کشــور مقداری 
از منابع مادی و ارز خارجی ناشــی از ورود 
گردشــگر به آن کشور را دســت  به  دست 
کرده و در این فرایند پیچیده و نا مشــخص 

سودهایی عاید خود می کنند از سوی دیگر 
گردشــگر و توریستی هم که برای بازدید به 
کشوری توریستی سفرکرده است در هنگام 
بازگشت با خود ارزش ها و باورهای فرهنگی 
را کاماًل به صورت غیرملموس و نامشخص به 

کشور خویش صادر می کند. 
توانگر خاطرنشــان کرد: بنابرایــن می توان 
این چنین گفت که صنعت توریســم در یک 
کشور که می تواند منشــأ واردات و صادرات 
نامرئی قرار بگیرد؛ یک منبع عالی برای بهبود 
اقتصادی و صنعت کشوری به  مانند عربستان 
در صورت راه اندازی شــهر گردشگری نئوم تا 
سال 202۵ به صورت احتمالی می تواند باشد 
و از وابستگی عربستان سعودی به نفت بازهم 

به صورت احتمالی و نه قطعی بکاهد.
فرشــید توانگر در خصوص اتحــاد و ائتالف 
 سازی بین المللی عربستان نیز گفت: از زمان 
پادشاهی بن ســلمان در عربستان سعودی 
می شود گفت که این کشور از رویکرد سنتی 
خــود فاصله گرفته و افق جدیدی پیش روی 
سیاست خارجی این کشور ترسیم  شده است 
یکی از این مــوارد را می توان فاصله گرفتن 
از اتحاد ســنتی این کشور با ایاالت  متحده 
آمریکا و جست  و جوی اتحادهای در مناطق 
شرق آسیا با چین و کره جنوبی برشمرد. لذا 
یکی از انگیزه های بن سلمان از سفر احتمالی 
به کره جنوبــی در ۱۶ نوامبر را می توان در 
قالب اتحاد و ائتالف سازی بین المللی با سئول 
در راستای افزایش قدرت چانه زنی اقتصادی 
عربستان سعودی در عرصه اقتصاد جهانی، در 
زمان حاضر برآورد کرد؛ زیرا که کره جنوبی در 
دسته کشورهای قدرتمند صنعتی جهان قرار 
دارد و عربستان سعودی می تواند اتحاد خود 
را ابتدا در زمینه های اقتصادی با سئول آغاز 
کرده و سپس این اتحاد را به جنبه های دیگر 
سیاســی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی با کره 
جنوبی ســرایت دهد و از این طریق از میزان 

وابستگی خود به نفت و غرب بکاهد.

امیرعلی ابوالفتح در گفت و گو با »آرمان امروز«

جمهوری خواهان مجلس نمایندگان را تسخیر کردند
رقابت میلی متری برای تصاحب سنا

علی اصغر زرگر 

از زمان پادشاهی بن سلمان در عربستان سعودی می شود گفت که 
این کشور از رویکرد سنتی خود فاصله گرفته و افق جدیدی پیش روی 

سیاست خارجی این کشور ترسیم  شده است یکی از این موارد را می توان 
فاصله گرفتن از اتحاد سنتی این کشور با ایاالت  متحده آمریکا و جست  و 

جوی اتحادهای در مناطق شرق آسیا با چین و کره جنوبی برشمرد

پشت پرده گرایش عربستان به شرق آسیا
»آرمان امروز « بررسی کرد؛
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 1- کوچکترین ذره عنصر- غلبه و چیرگی- هرگز 
نشود2- از آن شــکالت تهیه می شود- نظارت و 
مراقبت- مــادر لر۳- برداشــتن غیرقانونی اموال 
دولتی- فراوان ترین کبوتــر4- ژاله- دارای مقام 
و منزلت- جمــع حس5- یون منفی- ســمیع- 
کامل۶- باغ حضرت فاطمــه)س(- امر به یافتن- 
بررسی۷- گویش محلی مردم گیالن- موقر- اشاره 
به دور۸- یازده- سرزمین آریایی ها- میوه لهیده 
و نرم شده 9- پسر گودرز در شــاهنامه- مخترع 
پیل الکتریکی- کاخ تاریخی فرانسه10- تاریکی 
ها- عریضــه نویس11- جملگی- جســتجوگر- 
عددی دورقمی12- شــیرینی میــوه ای- تخت 
پادشــاهی- آدم گیج راه می رود و می خورد!1۳- 
فلزی نرم و سمی- له شــده- یال اسب14- چله 
کمان- حماقت- تحت تأثیــر حرف های دیگران 
است15- نوعی پارچه با الیاف طبیعی- خوراکی 

در ظرف کامال دربسته و بدون هوا- مکث.

1- کشف کردن- اســباب نواختن ویولون- مجلس 
جشــن2- حرف فاصله- نام دیگر مفصل- همســر 
گزیــده۳- از انواع انرژی- بیان کــردن4- عبوس- 
شیشــه آزمایشــگاهی- واحد پول قطر5- نشانه- 
احسان- نوشته شده۶- ســاختمانی فلزی با سقف 
بلند- پایتخت ارمنســتان- پادشــاه۷- شب پیش 
رو- پناه جســتن- نفس خســته۸- برابــر- به رخ 
کشــیدن نیکویی- وســیله ای برای اندازه گیری 

قطر اجســام 9- نفی عرب- زمین بی صاحب- نفس 
سرکش10- آینده-  شعبه ای از نژاد سفید- سازمان 
توسعه صنعتی سازمان ملل متحد11- نشاط- حشره 
عســلی- دایه12- آســمانی و معنــوی- ارتعاش- 
خاستگاه ورزش شــطرنج1۳- خدای هندو- فاصله 
مکانی- آغــوش14- پایتخت اتیوپــی- آبزی زیبا 
و باهــوش15- کمند- بهشــتی- دومین پادشــاه 

پیشدادی.
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ملی پوش وزن ۶۳ کیلوگرم کشــتی فرنگی 
ایران گفت: خدا را شــکر مــی کنم علی رغم 
بی احترامی و اذیت کردن های مردم کشــور 
آذربایجــان به عنــوان قهرمانی جــام جهانی 

رسیدیم.
ایمان محمدی در خصــوص قهرمانی تیم 
ملی کشتی فرنگی ایران در جام جهانی، اظهار 
کرد: مســابقات از ســطح باالیی برخوردار بود 
زیرا برترین های دنیا با ترکیب اصلی شــان در 
این رویداد شــرکت کــرده بودند و همین نیز 
حساسیت مسابقات را باال برده بود. همچنین با 
توجه به این که مسابقات در باکو برگزار می شد 
خیلی بیشــتر به چشــم می آمد و حساسیت 
رقابت ها را به ویژه برای آذربایجانی ها باال برده 

بود.
وی ادامه داد: خدا را شــکر تیم ملی کشتی 
فرنگی ایران با توجه به برنامه ریزی و تمریناتی 
که داشــت موفق شد در فینال با شکست تیم 
آذربایجــان که در واقع خــود را برای قهرمانی 

آماده کرده بود، روی سکوی اول بایستد.
این ملی پوش خوزستانی تیم کشتی فرنگی 
ایران در خصوص عملکــردش در جام جهانی 
و پیروزی ۸ بر صفر در فینال مقابل ورزشــکار 
کشــور آذربایجان و نقش پررنگ او در کسب 
قهرمانی تیم ملی، گفــت: از عملکردم در این 
رقابت ها راضی بودم. ســه مبارزه داشتم که با 
اختالف هشت امتیازی به برتری رسیدم. طالح 

ممداف حریفم در فینال بســیار باتجربه بود و 
عنوان قهرمانی جهان را در کارنامه داشــت اما 
بــا آنالیزی که کادر فنی پیش از مســابقات از 
او داشت، مبارزه بابرنامه ای روی تشک داشتم 
و با اختالف به برتری رســیدم. همان طور که 

می دانید مســابقات جام جهانــی تیم به تیم 
برگزار می شــود و من معتقدم همه بازیکنان 
در کسب عنوان قهرمانی تیم ملی ایران نقش 
داشتند و خوشــحالم که توانستیم برد خوبی 
مقابل آذربایجان به دســت آوریم. وی با بیان 

این که بعد از قهرمانی در مسابقات جام جهانی 
پیام های خوبی از ســوی مردم دریافت کردیم، 
افزود: مردم از این مقام خوشحال بودند و خیلی 
از ما تشکر کردند، زیرا مردم کشور آذربایجان 
در مدت زمانی که آنجا بودیم کمی ما را اذیت 
کردند و در سالن مسابقات و بیرون از آن نیز به 
ما بی احترامی و توهین می شد. از مردم تشکر 
می کنم که با دعای خیرشــان همیشــه به ما 
کمک کردند. محمدی خاطرنشان کرد: استقبال 
آذربایجانی ها از کشتی فینال بسیار زیاد بود و 
سالن مسابقات مملو از مردم بود و حتی رییس 
جمهور این کشور هم به سالن آمده بود. در واقع 
خودشان را برای قهرمانی آماده کرده بودند. آنها 
حتی اجازه نمی دادند که مربیان ما برای کوچ 
کنار تشــک بیاید و حریف من در فینال نیز با 
دیگر کشتی گیران تیم مان درگیر شد. ضمن این 
که همین حریفم روی تشک بی اخالقی می کرد 
و با ســر به من ضربه می زد اما خدا را شکر ما 
وارد جوی که آن ها درست کرده بودند نشدیم و 
توانستیم خیلی خوب آن ها را شکست دهیم و 

جام را به ایران بیاوریم.
وی در ادامه با بیان این که با تیم جوانی در 
جام جهانی حاضر شده بودیم، گفت: آقای رنگرز 
نیز مانند مربیان قبلی تیم ملی حامی کشتی 
گیران است و ورزشکاران هم او را بسیار قبول 
دارند. رنگرز هم نظر مثبتی نسبت به عملکرد 

تیم در این رقابت ها داشت.

نگاهی به فهرست تیم ملی در هنگام صعود 
به جام جهانی 2022 قطر نشــان می دهد که 
تغییرات جالب توجهی در فهرست تیم ملی رخ 

داده است.
تیم ملی ایران با هدایت دراگان اسکوچیچ 
توانســت یک رکورد ویژه در راه صعود به جام 
جهانی به جای بگذارد و ملی پوشــان فوتبال 
ایــران در دور هفتم انتخابــی جام جهانی در 
قاره آسیا با برتری یک گله برابر عراق با گلزنی 
مهدی طارمی توانستند بلیت خود برای حضور 
در جام جهانی قطر را نهایی کردند و ســپس 
در دیدارهایی تشریفاتی مقابل تیم های ملی 

امارات، کره جنوبی و لبنان قرار گرفتند.
اسکوچیچ در شــرایطی فهرست تیم ملی 
برای دیــدار با عراق که آخریــن دیدار ایران 
پیش از قطعی شــدن صعود بــه جام جهانی 
2022 قطر بــود را تنظیم کرد که نگاهی به 
لیســت او و آخرین لیست اعالم شده از سوی 
کارلوس کی روش نشان می دهد که سرمربی 
پرتغالی روی نام 10 بازیکن لیگ برتری مدنظر 
اسکوچیچ خط قرمز کشیده و به نوعی تغییر 
و تحوالت اساسی در فهرست تیم ملی ایجاد 

کرده است.

5 استقاللی و 3 پرسپولیسی در فهرست 
مغضوبین »کی روش«

دراگان اســکوچیچ برای دیــدار با عراق 
و امــارات، فهرســت تیم ملــی را با حضور 
بازیکنانــی مانند ســیاوش یزدانــی، صالح 

حردانــی، کاوه رضایــی، مهــدی قایدی، 
دانیال اســماعیلی فر، عارف آقاســی، کمال 
کامیابی نیا، زبیر نیک نفس، سروش رفیعی و 

مهدی مهدی پور چینش کرده بود.
ازیکنانی که در حال حاضر جایگاهی در 
فهرســت کارلوس کــی روش ندارند و عماًل 
شانســی هم برای حضور در جــام جهانی 
نخواهند داشــت تا 10 بازیکن مورد عالقه 

دراگان اسکوچیچ که در شب صعود ایران به 
جام جهانی 2022 قطر در ورزشگاه آزادی 
در کنار تیم ملی حضور داشــتند، حاال باید 
جام جهانی را از خانه و فرسنگ ها دورتر از 
دوحه تماشا کنند، چون عملکرد فنی آن ها 
نتوانسته سرمربی پرتغالی تیم ملی را مجاب 
کند که آن ها را در فهرست نهایی ایران برای 

حضور در جام جهانی قرار بدهد.

 5 بازیکن اردوی جنجالی قطر هم در 
دوحه نخواهند بود!

تیم ملی ایران پیــش از برکناری دراگان 
کارلــوس  آمــدن  کار  و روی  اســکوچیچ 
در  آماده ســازی  اردوی  یــک  کــی روش، 
خردادماه ســال جاری در کشور قطر برگزار 
کــرد. اردوی جنجالی که حواشــی زیادی 
داشــت و جنجال های گســترده ای درباره 
آن شــکل گرفت و بســیاری معتقدند که 
افشای حواشــی جنجالی آن اردو باعث شد 
تا اســکوچیچ به درب خــروج از تیم ملی 
نزدیک تر شــود.  اســکوچیچ برای برگزاری 
اردوی تیم ملی در قطر، ۳0 بازیکن را همراه 

خود به دوحه برد. 
نکته جالب توجه اینکه در کنار بازیکنانی 
مثل عارف آقاســی، صالح حردانی، سروش 
رفیعی و مهدی مهدی پور که در فهرســت 
دیدار بــا عراق هم بودنــد، 5 بازیکن دیگر 
مورد ســرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران 
هم جایــی در تفکرات کارلــوس کی روش 
عــارف غالمی،  آرمین ســهرابیان،  ندارند. 
مهدی شــیری، مهدی حســینی و سعید 
صادقی بازیکنانی هستند که همراه تیم ملی 
و با تصمیم دراگان اسکوچیچ در اردوی قطر 
در خردادماه شرکت کردند اما در حال حاضر 
هیچ کدام از این بازیکنان جایی در فهرست 
تیم ملی ندارند تا عمــاًل کارلوس کی روش 
نام 15 بازیکن مورد عالقه دراگان اسکوچیچ 

خط قرمز کشیده باشد!

منهای فوتبال

 رفتار برخی 

ورزشکاران را نمی پسندم
وزیــر ورزش در واکنش بــه رفتارهای اخیر برخی 
ورزشکاران کشــور گفت: ورزش عاری از سیاست 
است و منشور المپیک هم این را می گوید. ما اصال 

آن رفتارها را نمی پسندیم.
حمید سجادی درباره اعتراض برخی افراد در مراسم 
رونمایی از پیراهن تیم ملــی در اعتراض به خانم 
شهره موســوی، اظهار کرد: من درصحنه نبودم و 
وقتی رســیدم به من گفتند حدودا 50 -40 نفردر 
اعتراض به حضور مجدد ایشان در فدراسیون فوتبال، 
تجمع کرده اند. در همین حد می دانم. ی ادامه داد 
: ایشــان عضو هیات رئیسه است و طبق اساسنامه 
در انتخابات شــرکت کرده و به عنوان نایب رئیس 
مسئولیت دارد و اگر زمانی مغایر اساسنامه اتفاقی 
بیفتند ، عزل می شــوند. از قول من ننویسید که 
وی قرار است عزل شود. فدراسیون اساسنامه دارد و 
طبق آن عمل می شود اگر واجد شرایط باشد، می 
ماند اگر واجد شرایط نباشد، نمی ماند مثال اگر یک 
نفر4 جلســه متوالی در جلسه هیات رئیسه غیبت 
کند، حذف می شــود.وزیر ورزش همچنین درباره 
استقبال نشدن از خرید بلیط های هواپیمایی برای 
جام جهانی  بیان کرد: باید بررسی کنیم علت عدم 
استقبال چیســت. سجادی درباره برخی رفتارهای 
اعتراض امیز ورزشــکاران در مسابقات اخیر، گفت: 
اصال رفتار خوبی نیســت. ورزش عاری از سیاست 
اســت و منشــور المپیک هم این را می گوید. ما 
ورزشــکاران خود را زیر پرچم کشــورمان دوست 
داریم. اشتباهاتی صورت می گیرد و شاید اطالعات 
غلطی به ورزشــکاران می رسد که اصال آن رفتارها 
را نمی پسندیم و امیدوارم رفتارهای خوب همکارانم 
با ورزشــکاران ادامه یابد و اگر رفتار اشــتباهی رخ 
می دهد اصالح شود. وی خاطر نشان کرد: یکی از 
ورزشکاران خانم در رشته اسکیت در خارج از کشور 
حاضر شده و گفته شده که عضو تیم ملی است که 
مــا اصال کار وی را تاییــد نمی کنیم، ولی او هم به 
عنوان ملی پوش شرکت نکرده بود. تیم ملی بانوان 

در رشته های مختلف حجاب مصوب دارد.

 FIBA: حدادی 

کار کشته ای  قابل اعتماد
فدراســیون جهانی بســکتبال در گزارشی به 
تمجید از حامد حدادی، ســنتر تیم ملی ایران 

پرداخت.
با نزدیک شدن پنجره پنجم مسابقات انتخابی 
جام جهانی بسکتبال 202۳، فدراسیون جهانی 
این رشته )FIBA( با انتشار گزارشی به بررسی 
عملکرد ۶ سنتر برجسته حاضر در این مسابقات 
از تیم هــای مختلــف پرداخت که نــام حامد 
حدادی، اسطوره بسکتبال ایران نیز در این بین 

وجود دارد.
فیبا که در ابتدای گزارش به »کای سوتو«  سنتر 
تیم فیلیپین پرداخته است، با اشاره به عملکرد 
این بازیکن درباره حامد حدادی نوشت:  حدادی 
مثل »ســوتو« جوان نیســت، اما این موضوع 
نمی تواند مانعی برای این ســتاره باشــد. این 
بازیکن کهنه کار و باتجربه در سه بازی گذشته 
دبل دبل کرده و در 2 پنجره قبل هم با میانگین 
15 امتیاز، 11.۷ ریباند، ۳.۷ پاس منجر به گل، 
1.۳ توپ ربایــی و 2.۷ بالک در هر بازی، آمار 

بسیار خوبی داشته است.

 سادیو مانه 

به قطر نمی رود

ر جریــان پیروزی ۶-1 بایــرن مونیخ در 
هفتــه چهاردهم رقابت های بوندســلیگا 
ستاره سنگالی این تیم در دقیقه 20 بازی 
دچار مصدومیت شــد و جــای خود را به 
لروی سانه داد تا در آستانه جام جهانی یک 

شوک بزرگ به سنگالی ها وارد شود.
هواداران تیم ملی فوتبال ســنگال امیدوار 
بودند که امروز اخبــار امیدوار کننده ای 
پیرامون سادیو مانه و احتمال حضور او در 
جام جهانی منتشر شود اما اینگونه نبوده و 
به نظر می رسد که این بازیکن جدیدترین 

غایب قطر خواهد بود.
در همین راســتا و بر اساس گزارشی که 
نشــریه اکیپ منتشــر کرده مصدومیت 
ســتاره تیم ملی سنگال کامال جدی بوده 
و او حضور در جام جهانی قطر را از دست 

داده است. 
البته باید منتظر مانــد و دید که واکنش 
باشــگاه بایرن مونیخ و فدراسیون فوتبال 
سنگال به این موضوع چه خواهد بود و این 
که آیا آنها به طور رسمی غیبت او در جام 

جهانی را اعالم خواهند کرد یا خیر.

 بالتر پاکدستی اش 

را از دست داده است

در کنــار کمپین ها و بنرهــای زیادی که 
علیه میزبانی قطــر در جام جهانی 2022 
وجود دارد، سپ بالتر، رئیس پیشین فیفا 
که در زمان ریاست او میزبانی به قطر داده 
شــده بود، علیه این کشــور صحبت  کرد 
که بازتاب زیادی داشــت. روزنامه الشرق 
قطر در مقاله ای بــا تیتر »بالتر منصب و 
پاکدستی اش را از دست داده« صحبت های 
او را بازتاب داد و آن را متناقض با حرف های 

پیشینش دانست.
بالتر گفت: اینکه ما میزبانی جام جهانی که 
یک رویداد بزرگ اســت را به قطر بدهیم 
یک کار اشتباهی بود. کوچکی کشور قطر 
برای این میزبانی جالب نیســت. فوتبال و 
جام جهانی بزرگتر از آن اســت که کشور 
کوچکی مثل قطر میزبانش بشود! انتخاب 
قطر خطا بوده و زمانی که من رئیس فیفا 

بودم این خطا را انجام دادم.
بالتــر در ادامه ادعاهــای جالب توجهش 
درباره اعطای میزبانی بیــان کرد: من به 
امریکا برای جــام جهانی 2022 رای داده 

بودم. 

 توهین پیکه 

به مادر داور جنجالی

خســوس خیــل مانســانو، داور بــازی 
بارسلونا و اوساسونا، در گزارش این بازی 
 دلیل اخراج جــرارد پیکه را مطرح کرده 

است.
در گزارش این داور درباره این اتفاق آمده 
اســت:» وقتی نیمه اول تمام شد، من در 
تونل بودم که پیکه رو به من داد زد دیدی 
چه ضرباتی علیه ما اعالم کردی؟ تو داوری 
هستی که همیشه بیشترین ضربه را به ما 
زده است. زمانی که همه متوجه توهین او 
به من شدند، کارکنان بارسا سعی کردند 
او را به رختکن ببرند و از آنجا دور کنند. 
این در حالی بود که او خطاب به من داد 
می زد که این باعث تاسف است، برو بمیر 

و به مادرم توهین کرد!«
گفته می شــود کــه حرکات دســت و 
صحبت هایــی که لواندوفســکی پس از 
اخراج و در کنار زمین رو به داور و کمک 
داوران او مطــرح کرده اســت نیز در این 
گزارش درج شده و احتماال محرومیت  و 
جریمه هایی را برای هر دو بازیکن در پی 

خواهد داشت.

از»اسکوچیچ«به»کیروش«

 پایان رویای جام جهانی برای 15 ستاره!

ملی پوش کشتی: مردم کشور آذربایجان به ما توهین کردند

فوتبال

 نیکاراگوئه ، 

سنگ محک  شاگران کارلوس

آرمان امــروز: تیم ملی فوتبال امروز )5شــنبه( در 
دیداری تدارکاتی با تی ملی فوتبال نیکاراگوئه دیدار 
خواهد کرد تا کارلوس کی روش آخرین  ارزیابی ها 
را برای معرفی لیســت نهایی جهت حضور در جام 
جهانی 2022 انجام بدهد. این بازی در حالی است 
که از جمع لژیونرها فقط شجاع خلیل زاده، حسین 
کنعانی مقدم و امید ابراهیمی می توانند تیم ملی را 
همراهی کنند. این دیدار امروز پنجشنبه 19 آبان 
ماه به میزبانی ورزشــگاه آزادی برگزار می شود. بر 
اســاس این گزارش  چهارمین دیدار دوستانه تیم 
ملــی فوتبال ایران با تیم ملــی فوتبال نیکاراگوئه 
انجام خواهد شد و به احتمال زیاد بعد از این دیدار، 
کارلوس کی روش به جمع بندی درباره فهرســت 

نهایی برای رفتن به قطر اعالم خواهد کرد.
گفتنی است، تیم ملی فوتبال ایران به منظور حضور 
در جــام جهانی روز 2۳ آبان مــاه راهی دوحه می 
شــود. تیم ملی 4۸ ساعت بعد از ورود به دوحه در 
آخرین بازی دوستانه خود به مصاف تیم تونس می 
رود. این بازی با درخواست کادر فنی دو تیم بدون 
حضور تماشاگر و خبرنگاران و پشت درهای بسته 

برگزار می شود.

 این جام جهانی 

بیشتر برای پولدارهاستب
تیم ملــی فوتبال ایران کمتــر از دو هفته 
دیگر اولین بازی خود را در دور گروهی جام 
جهانی 2022 مقابل تیم ملی انگلیس انجام 
خواهــد داد. در این مقطع که جام جهانی 
بیش از هر مقطعی به ما نزدیک شده، هنوز 
دغدغه ها و مســائلی وجود دارند که ذهن 
اهالی فوتبال را به خود درگیر کرده اســت. 
کیفیت آماده سازی تیم ملی و البته حمل و 
نقل و اسکان هواداران ایرانی، مهمترین این 

دغدغه ها هستند.
در خصوص کیفیت آماده ســازی تیم ملی، 
اظهارات ضدونقیض زیادی را شاهد هستیم 
و برخی ها معتقد هستند که تدارک کافی 
برای تیمی کــه می خواهد در جام جهانی 
اولیــن صعود خود را تجربــه کند، صورت 
نگرفته اســت. مهدی تاج با رد انتقادات از 
وضعیت آماده سازی تیم ملی گفت: از زمانی 
که آقای کی روش برای همکاری دعوت شد 
تمرینات را با بازیکنان داخلی شروع کردیم. 
االن هم همین کار را انجام دادیم. بازیکنان 
خارجی شرایط خاص خود را دارند و داخلی 
ها هم تمرین می کنند.  و افزود: دو بازیکن 
حاضر در قطر هم مشکل داشتند که با حل 
آن به اردو برگشتند. نگرانی خاصی در مورد 
تیم ملی وجود ندارد. ایران با ســرمربی کار 
می کند که با وجود شناخت از بازیکنان، تنها 
دو ماه است که کار خود را شروع کرده است. 
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آرمان امروز - محمدمهدی اسماعیلی، در جدیدترین یادداشت  خود در فضای مجازی مطالعه کتاب 
»خاطرات سفیر« به نویسندگی نیلوفر شادمهری، رایزن فرهنگی جدید ایران در فرانسه را به مخاطبان 
پیشنهاد کرد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در جدیدترین یادداشت خود  به ذکر نکاتی درباره کتاب »خاطرات 
سفیر«  در این پیام به شرح زیر آمده است: مطالعه کتاب »خاطرات سفیر« را که واقعا مناسب این روزهاست 
توصیه می کنم. خاطرات زندگی یک زن مسلمان که در مهد آزادی دنیا به خاطر حجاب محدود شده است و از 
تحصیل در دانشگاه مدنظرش بازمانده است و البته با بیان محکمش منطق قوی اسالم را به رخ همه می کشد.

وزیر فرهنگ مطالعه کتاب »خاطرات سفیر« را پیشنهاد کرد

آن سیه َچرده که شیرینِی عالم با اوست
چشِم میگون لِب خندان دِل خرم با اوست

گرچه شیرین دهنان پادشهانند ولی
او سلیماِن زمان است که خاتم با اوست

روِی خوب است و کماِل هنر و دامِن پاک
الجرم همِت پاکان دو عالم با اوست

خال ِمشکین که بدان عارض گندمگون است
ِسرِّ آن دانه که شد رهزِن آدم با اوست

دلبرم عزم سفر کرد خدا را یاران
چه کنم با دل مجروح که مرهم با اوست

با که این نکته توان گفت که آن سنگین دل
ُکشت ما را و دِم عیسِی مریم با اوست
حافظ از معتقدان است گرامی دارش

زان که بخشایِش بس روِح مکرم با اوست

آرمان امروز - سی و پنجمین جشنواره 
بین المللی مستند آمستردام )ایدفا( به عنوان 
مهم ترین رویداد در عرصه سینمای مستند از 

امروز )۱۸ آبان ماه( آغاز به کار می کند.
سینمای مستند که چند سالی است توجهات 
را بیش از گذشته به خود معطوف کرده و حتی 
جوایز جشنواره ها معتبری چون ونیز و برلین 
را نیز به خود اختصاص داد، بار دیگر میزبان 
مهم ترین جشنواره ساالنه خود در سطح 
بین المللی است؛ سی و پنجمین جشنواره 
بین المللی مستند آمستردام )ایدفا( از تاریخ 
۱۸ تا ۲۹ آبان( در کشور  ۹ تا ۲۰ نوامبر )
هلند برگزار می شود.  این رویداد سینمایی 
امسال با نمایش مستند »همه آنچه می بینی« 
ساخته نیکی پدیدار )هنرمند ایرانی( به عنوان 
محصول کشور میزبان هلند، افتتاح خواهد شد 

که به زبان انگلیسی و هلندی است.
همچنین »لورا پویترس« مستندساز برجسته 
آمریکایی و برنده اسکار به عنوان میهمان 
افتخاری جشنواره )ایدفا( شرکت می کند. 
وی با جدیدترین ساخته اش »همه زیبایی و 
خونریزی« موفق به کسب جایزه شیر طالیی 
بهترین فیلم از هفتاد و نهمین جشنواره ونیز 
در سال جاری شده و قرار است ، فیلمی از 
ساخته های او نیز در جشنواره به روی پرده 
برود.  مستند جدید »لورا پویترس« با نام 
»همه زیبایی و خونریزی« به داستان قابل 
توجه زندگی »نان گلدین« عکاس آمریکایی و 
مبارزه اش با خانواده متمول »ساکلر« پرداخته 
و تالش های او برای مسئول دانستن کمپانی 
داروسازی »Purdue Pharma« متعلق به 
خانواده »ساکلر« برای همه گیری استفاده از 
مواد افیونی در آمریکا را به تصویر کشیده است.

»لورا پویترس« به خاطر مستند »شهروند 
شماره چهار« که درباره »اداورد اسنودن« بود 
در سال ۲۰۱۵ برنده جوایز متعددی از جمله 

جایزه اسکار بهترین فیلم مستند شد.
بخش مسابقه آثار مستند بلند جشنواره ایدفا، 
شامل ۱۳ فیلم است که سینمای ایران نیز با اثر 
۱۰۰ دقیقه ای »خانه خاموش« در آن حضور 
دارد. این مستند ساخته فرناز چورابجیان و 
محمدرضا جورابچیان، سرنوشت سه نسل 
از یک خانواده ایرانی طبقه متوسط رو به باال 

تالش برای ثبت جهانی دوتار تبری در یونسکو»شان پن« به زلنسکی اسکار داد!

را دنبال می کند و در مرکز داستان، خانه ای 
به قدمت یک قرن در تهران قرار دارد که 
خانواده در آن روزهای شاد و غم انگیزی را 
سپری کردند. سازندگان این مستند که برادر و 
خواهر خانواده بودند، توانسته اند از آرشیو غنی 
فیلم های خانوادگی استفاده کنند و آنها را در 
کنار مطالب تاریخی و همچنین مصاحبه با اقوام 
قرار دهند. آنها با ترسیم تغییراتی که اعضای 
این خانواده سنتی پس از انقالب ۱۹۷۹ تا به 
امروز در روایتی کامال شخصی تجربه کرده اند، 
تابلویی غنی از مضامین اجتماعی و سیاسی را 
در هم می بافند. با خانه ای به عنوان شاهدی 
خاموش، داستان خانواده به آینه ای از جامعه 
تبدیل می شود. »آپولونیا، آپولونیا« ساخته »لئو 
گلوب« )دانمارک، لهستان و فرانسه(، »کولت 
و جاستین« به کارگردانی »آلن کاساندا« 
)فرانسه و بلژیک(، »رویای آریزونا« ساخته 
»یون کارلسن« )دانمارک، استونی و نروژ(، 
»دختری که رویای زمان می دید« به کارگردانی 
»هیوک جی-پارک« )کره جنوبی(، »سر 
در جهان ما« ساخته »پترا التاستر-شیک« 
و »پیتر التاستر« )هلند(، »ماچادو درباره 

ُمردن« ساخته »سایمن چیمبرز« )ایرلند و 
بریتانیا(، »غیر همسو: صحنه هایی از فیلم های 
البودوویچ« به کارگردانی »میال توراژلیچ« 
)صربستانف فرانسه، کرواسی، مونته نگرو و 
قطر(، »بهشت« ساخته »الکساندر آباتوروف« 
)فرانسه و سوئیس(، »دنیای موازی« به 
کارگردانی »می-لینگ شیائو« )تایوان(، 
»بندر دیزایر« ساخته »ژوان مانوئل باگارین« 
ساخته  پدرم«  از  »پرتره ای  )آرژانتین(، 
»خوان ایگناسیو فرناندز« )اروگوئه( و »عقل 
وحشی شده« به کارگردانی »ریا تجیری« 
)آمریکا( دیگر فیلم های بخش رقابت بین الملل 
فیلم های بلند جشنواره ایدفا ۲۰۲۲ هستند. 
»پیریو هنکاسالو« کارگردان و فیلمنامه نویس 
فنالندی، »وانیا کالودرژرسیچ« رئیس جشنواره 
فیلم رتردام هلند، »یوسری نصراهلل« فیلمساز 
مصری، »ماری استفن« تدوینگر اهل کشور 
هنگ کنگ و »یاشیهیکو یاتابه« برنامه ریز 
جشنواره توکیو، اعضای هیات داوران بخش 
رقابت بین الملل این رویداد سینمایی را 
تشکیل می دهند. سینمای ایران عالوه بر 
بخش رقابتی آثار بلند، چند نماینده دیگر در 

جشنواره »ایدفا«ی امسال دارد، مستند کوتاه 
۱۵ دقیقه ای »مجموعا« به عنوان محصول 
مشترک ایران و لهستان ساخته محمدرضا 
 Best( فرزاد در بخش بهترین های جشنواره ها
of Fests( به نمایش گذاشته می شود و مستند 
»آئورا« )سحرگاه( محصول مشترک ایران و 
افغانستان به کارگردانی سامره رضایی و حسین 
حسینی هم در بخش »Luminous« جشنواره 
رونمایی می شود. مستند »سالم سینما« 
ساخته محسن مخملباف محصول سال ۱۹۹۵ 
هم در بخش »Playing Reality« به روی پرده 
می رود و مستند »این یک فیلم نیست« ساخته 
مشترک جعفر پناهی و مجتبی میرطهماسب 
هم در بخش »Top Ten« به نمابش گذاشته 
می شود. همچنین مستند »چطور جرات کردی 
این آرزوی مزخرف را بکنی« به کارگردانی 
مانیا اکبری محصول مشترک ایران و بریتانیا 
هم در بخش رقابتی »Envision« پذیرفته 

شده است.
سی و پنجمین جشنواره بین المللی مستند 
آمستردام )ایدفا( از تاریخ ۹ تا ۲۰ نوامبر )۱۸ تا 

۲۹ آبان( در کشور هلند برگزار می شود.

آرمان امروز - »شان پن« بازیگر آمریکایی در 
جدیدترین مالقات با »ولودیمیر زلسنکی«، یکی 
از جایزه های اسکارش را به رییس جمهور اوکراین 
هدیه کرد. »شان پن« در سفر اخیرش به کی یف با 
رییس جمهور اوکراین »ولودیمیر زلنسکی« دیدار 
کرد تا حمایت خود را از این کشور در بحبوحه جنگ 
با روسیه اعالم کند. او در جریان این مالقات یکی از 
دو  مجسمه اسکار خود را به عنوان هدیه به زلنسکی 
داد. »آنتون گراشچنکو« مشاور وزیر امور داخلی 
اوکراین، با انتشار ویدیویی از اعطای این هدیه به 
رییس جمهور اوکراین خبر داد. در این ویدیو »شان 
پن« خطاب به زلسنکی می گوید: »این )جایزه 
اسکار( برای شماست که تنها یک چیز احمقانه و 

نمادین است، اما اگر بدانم اینجاست، احساس بهتری 
و قدرت کافی برای مبارزه خواهم داشت. وقتی پیروز 
شدید، این مجسمه را به مالیبو برگردانید، زیرا با 
دانستن اینکه بخشی از من در اینجا وجود دارد، 

احساس بهتری خواهم داشت«.
»زلنسکی« نیز نشان افتخار و شایستگی به همراه 
یک لوح یادبود به این بازیگر اعطا کرد. »پن« یکی 
از صریح ترین حامیان هالیوودی اوکراین در طول 
درگیری های نظامی جاری بوده است. در ماه فوریه، 
این سینماگر سرگرم ساختن یک مستند در اوکراین 
بود و از آن زمان تاکنون چندین بار با رییس جمهور 
اوکراین که خود پیش از ریاست جمهوری، بازیگر 

نقش های کمدی بوده، دیدار کرده است.

آرمان امروز - سرپرست گروه موسیقی »آوای 
تبری« مازندران در تشریح تازه ترین فعالیت های 
خود از تالش برای ثبت جهانی »دوتار تبری« در 
یونسکو و تدوین منظومه هایی از موسیقی مازندران 
سخن گفت. جالل محمدی نوازنده و از پژوهشگران 
موسیقی نواحی مازندران که طی سال های اخیر 
با گروه موسیقی »آوای تبری« کنسرت ها و 
برنامه های متعددی را پیش روی مخاطبان قرار 
داده ضمن تشریح تازه ترین فعالیت های خود و گروه 
تبری توضیح داد: مدتی است به همراه تعدادی از 
کارشناسان حوزه موسیقی و دوستان پژوهشگرم 
مشغول تدوین و گردآوری مدارک کارشناسی 
برای ثبت دوتار تبری در فهرست جهانی یونسکو 

هستم که امیدوارم به نتیجه برسد. وی افزود: یکی 
از اولین اقداماتی که غیر از پژوهش های متعدد در 
این زمینه انجام گرفته، جمع آوری ۳ هزار و ۵۰۰ 
امضا در قالب یک کارزار و ارسال آن به وزارت میراث 
فرهنگی و گردشگری بود که بتوانیم در صورت 
تکمیل مدارک و تایید مراجع ذی ربط در این زمینه 
دوتار تبری را در سال ۲۰۲۴ به ثبت برسانیم. در 
این زمینه هم می دانیم کار بسیار سختی پیش رو 
داریم که امیدوارم به نتایج الزم دست پیدا کنیم. 
حتی اگر هم نتوانیم به موفقیت نهایی برسیم همین 
که بتوانیم به سهم خودمان موضوع دوتار نوازی 
تبری را به جهانیان بیشتر و موثرتر بشناسانیم اتفاق 

خوشایندی است.

سینما

کتاب

سینما می تواند حال مردم را 
خوب کند

آرمان امروز - تهیه کننده »متری شیش و 
نیم« گفت: معتقدم اگر به حوزه هنر توجه 
و عنایت بیشتری شود در شرایط بحرانی 
که مردم حالشــان خوب نیســت سینما 
می تواند در بهبود اوضاع موثر باشد و تغییر 

ذائقه ای را ایجاد کند.
سیدجمال ســاداتیان اظهار داشت: حوزه 
هنر و ســینما کارکردهای بسیاری دارد؛ 
شنیدم دانشگاه وست مینستر انگلستانی 
تحقیقی کرده بود کــه اگر هر آدمی یک 
سرگرمی هنری در زندگی اش داشته باشد 
۷۰ درصد کمتر مــورد بزه اجتماعی قرار 
می گیرد. بر این اساس روزی که آدم حالش 
خوب نیست ساز می زند، نقاشی می کشد و 
به هر ترتیب با هنــری که دارد زمانش را 

سر می کند.
تهیه کننده فیلم ســینمایی چهارشنبه 
سوری )اصغر فرهادی ۱۳۸۴( تصریح کرد: 
معتقدم اگر بــه حوزه هنر توجه و عنایت 
بیشتری شود در شرایط بحرانی که مردم 
حالشــان خوب نیست سینما می تواند در 
بهبود اوضاع موثر باشد و تغییر ذائقه ای را 

ایجاد کند.
ســاداتیان ادامه داد: طبق این منطق در 
مناطق محروم بزه و حواشی بیشتر است 
به این دلیل که دسترســی به هنر کمتر 
است. اگر ما به هنری توجه بیشتری داشته 
باشیم در خوشی ها و غم ها بیشتر به درد 
مردم می خورد. اگر با این دید به هنر نگاه 
کنیم در زمان بحران به آن بیشتر میدان 
می دهیم به جــای این که بخواهیم آن را 

سرکوب کنیم.
تهیه کننده فیلم ســینمایی دایره زنگی 
)پریســا بخت آور ۱۳۸۶( گفت: همیشه 
در وزارت فرهنگ و ارشــاد این روال بوده 
است که در برخی ادوار کسانی با شعارهای 
افراطی آمده اند که خواهان اختراع چرخ 
از ابتدا بوده اند یا می خواســتند هنری را 
زیر و رو کنند. معموال شــعارهای افراطی 

پیامدهایی جز تخریب ندارند.

آقای شجریان، ای ایران هم سرود بود، 
چرا نخواندید؟!

کتاب گل گفت وگو منتشر شد
مجموعه مصاحبه های هومن ظریف با اهالی 
موسیقی  توسط نشر اندیشه عصر، با عنوان 

»گل گفتگو« منتشر شد.
نویسنده در بخشی از دیباچه آورده است: آنچه 
می خوانید تالش من در کسوت خبرنگاری 
بوده که در چهار گوشه مرز پرگهر، با فعاالن 
موسیقی به گفتگو نشسته است. از ترکمن 
صحرا تا قشم و بوشهر و از بیرجند تا کردستان 

و آذربایجان.«
هومن ظریف عالوه بر کتاب مرز پرگهر ) درباره 
دکتر حسین گل گالب سراینده سرود ای 
ایران(، کتاب یمینی شریف ) نقد اشعار و رمان 
های عباس یمینی شریف(، کتاب خاطرات 
ساکن خیابان آمل؛ مجموعه داستان های 
زندگی ناصر جبلی پدر حمید جبلی بازیگر نام 
آشنای سینمای ایران  و کتاب تاریخ معماری 
از هخامنشیان با ترجمه دکتر حسین گل 
گالب و کتاب وفای عهد) زندگینامه دکتر 
محمد وفایی موسس انجمن اُستومی ( را 

آماده چاپ دارد. 

فخری ملک پور، همایون خرم، محمد رضا 
شجریان، مصطفی کمال پورتراب، محمد 
منتشری، رضا روحانی فرزند انوشیروان 
روحانی، مرتضی احمدی، سعید ثابت، عاشیق 
حسن اسکندری، دکتر محمد تکه، جالل 
ذوالفنون، خوزه فیلیسیانو، علیرضا گلبانگ، 
عبدالوهاب شهیدی، رامین صدیقی، عثمان 
محمد پرست، محمد رفیع اشتری، فریدون 
حافظی، شیر محمد اسپندار، عزیز شاهرخ 
و رضا ژاله از افرادی هستند که هومن ظریف 

طی پانزده سال با آنها گفتگو کرده است.
در بخشی از کتاب که گفتگوهای چالشی 
نویسنده با محمد رضا شجریان است، آمده 

است:
»- چرا آنقدر که مرغ سحر می خوانید، یک بار 

هم، سرود ای ایران را نخوانده اید؟
نگاهی به من کرد و انگار پاسخی مناسب را 
آماده می کند، گفت: این سرود حماسی است.

در درونم تناقضی ایجاد شد، بگویم که پس 
آن همه سرود انقالبی، حماسه نبود؟ به خود 
نهیب زدم که با یک پرسش دیگر، صحبت را 

ادامه بدهم بهتر است.
- نمی گویم مانند رشید وطن دوست، ای 
ایران را حماسی بخوانید، مانند بنان که آن 

را تغزلی و دراماتیک خوانده است، بخوانید.
حرکت عجیبی را مشاهده کردم...«

 هومن ظریف، خبرنگار، روزنامه نگار و 
مستندساز است. 

فارغ التحصیل مهندسی کشاورزی  ارومیه و 
دانشکده فردوسی مشهد و کارشناسی ارشد 

دانشکده ادبیات فارسی قم.
او فعالیت مطبوعاتی خود را با نوشتن 
در  سیاسی  و  اجتماعی  یادداشت های 
روزنامه آفتاب یزد شروع کرد و تاکنون به 
عنوان خبرنگار، مترجم، دبیر بخش ادب و 
هنر و معاون سردبیر، با روزنامه های نسیم 
صبا، ُحسبان) نخستین روزنامه گردشگری 
درد،  مجله  محله،  همشهری   ،) ایران 
آفرینش،کارگزاران،خبرگزاری مهر همکاری 
کرده  است و در بخش هنری روزنامه اطالعات 

و مجله اطالعات هفتگی  نیز فعالیت دارد.
او نخستین مستند پژوهشی خود را با نام 
»مرز پرگهر« درباره فعالیت های ادبی و هنری 
دکترحسین گل گالب، شاعر سرود »ای 
ایران« کارگردانی کرد.  مستند دوم او »یمینی 
شریف، نغمه سرای کودکان« است که عالوه 
بر ایران در کتابخانه کنگره آمریکا و دانشگاه 
ارواین و دانشگاه دکتر جردن امریکا پخش 
شد. مستند »فرخی یزدی«، مستند پیرنیا، 
باغبان گلها درباره بنیانگزار نخستین برنامه 
کودک رادیویی ایران، مستند » گل گالب به 
روایت هما «، »  یک روز با هوشمند وزیری«، 
»  آقا بیژن« ) درباره نخستین گوینده کودک 
رادیو در دنیا(، »  کجات جویم؟« ) سفرنامه 
ای به زادگاه ابراهیم باستانی پاریزی(  از دیگر 

مستندهای اوست.
عالقمندان به تهیه این کتاب ارزشمند با 

شماره ۰۹۱۲۵۱۶۲۸۰۵ تماس بگیرند.

سی و پنجمین جشنواره بین المللی مستند آمستردام )ایدفا(

سیاست هنر

مسابقات دو و میدانی کارگران کشور در اهواز       ایسنا 

شاخه نبات

میراث ناملموس

آغاز مهم ترین جشنواره مستند جهان

عکس روز

اکران

صدور مجوز اکران برای 
فیلم های میرباقری و ژکان

آرمــان امروز- بیــژن میرباقــری و علی 
ژکان بــرای فیلم های جدیــد خود پروانه 

نمایش گرفتند.
میرباقری پیش از این فیلم های »ما همه 
خوبیم«، »ربوده شــده«، »طبقه سوم«، 
»دوزخ، برزخ، بهشــت« و »روز برمی آید« 
را ساخته و حاال برای ششمین فیلم خود 

پروانه نمایش گرفته است.
درباره »ناطور« اطالعــات چندان زیادی 
تاکنون منتشر نشده ولی به نظر می رسد 
نام آن پیش تر »ناتور عشــق« بوده و یک 
فیلم جاده ای اســت کــه در دوران کرونا 

ساخته شده است.
طبق اعالم اداره کل روابط عمومی سازمان 
امور سینمایی و ســمعی بصری، شورای 
پروانه نمایش فیلم های سینمایی با صدور 
پروانه نمایش چهار فیلم دیگر نیز موافقت 
کرده است که بجز »شبگرد« فرزاد موتمن 
که روز گذشته منتشر شد، به »آزردگان« 
بــه تهیه کنندگــی و کارگردانی مهدی 
فردقادری، »فرشــته« بــه تهیه کنندگی 
»ترانه های  عبدالهیان،  احمد  وکارگردانی 
پدری« بــه تهیه کنندگی علــی ژکان و 
کارگردانــی محمد بصیــری هم می توان 

اشاره کرد.
علــی ژکان هــم برای فیلــم هفتم خود 
مجــوز گرفتــه و یــک از معروف تریــن 
فیلم هایش»مادیان« اســت. »اولین امضا 
برای رعنا«، »چهره به چهره«، »عیســی 
می آید«، »سایه به سایه« و »دخترک کنار 

مرداب« دیگر آثار سینمایی او هستند.

پیشکسوت

آرمان امروز - نصراهلل مدقالچی دوبلور پیشکسوت کشورمانـ  پس از 
عمل جراحی قلب باز حال جسمی اش را مساعد توصیف کرد.

این دوبلور شناخته شــده در حالی که هنوز در بیمارستان بستری 
بود، شرایط جسمی اش را پس از عمل جراحی مساعد توصیف کرد 
و گفت: به تازگی از ناحیه دریچه آئورت قلب تحت عمل جراحی قرار 
گرفتم و اکنون خداراشکر حالم خوب است و فقط باید استراحت کنم.

مدقالچی ضمن تشکر از افرادی که جویای حالش هستند، اظهار کرد: 
حدود ۱۵ روز است که در بیمارستان بستری هستم و به تازگی عمل 
قلب باز داشتم. با دستور پزشک معالجم به امید خدا چهارشنبهـ  ۱۸ آبان ماهـ  از بیمارستان مرخص 
می شوم ولی باید مدتی استراحت مطلق داشته باشم تا ان شاءاهلل حالم کامال بهبود پیدا کند. نصراهلل 
مدقالچی متولد ۷ مهر ۱۳۲۳ تبریز از قدیمی ترین گویندگان کشــورمان در حوزه دوبله است. از 
جمله آثار شاخص او می توان به گویندگی به جای مایکل آنکارا در نقش ابوسفیان در فیلم سینمایی 
»محمد رسول اهلل« و دکلمه به یادماندنی آن شرلی اشاره کرد. عیسی مسیح، بینوایان، روزی روزگاری 
در غرب، فرار بزرگ، نابخشوده، نقاب زورو، افسانه های خزان، نوح، پدرخوانده، هیچکاک، گربه های 

اشرافی، آواتار و ... از دیگر آثار مطرح نصراهلل مدقالچی در عرصه گویندگی است.

جراحی قلب باز یک دوبلور پیشکسوت 


