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دولــت کــجاست؟بررسی مشکالت اقتصادی و معیشتی جامعه  در مجلس
    احمد نادری: شعار زیبای عدالت که سمبل تبلیغات شماست، بیشتر به صدقه و یارانه دادن به سه دهک پایین خالصه شده 

    سیدفاضل موسوی:  مجموع عملکردها نشان می دهد که دولت درک درستی از وضعیت جامعه ندارد 
    روح االمینی:  شربت ساده سرماخوردگی هم در دسترس نیست، آقای وزیر

باید و نبایدهای فضای مجازیغرب درصدد انداختن ایران در تله فضای تبلیغاتی

رئیس مجلس: 
انتقال از پلتفرم های خارجی به داخلی با کار دستوری امکان پذیر نیست

آخرین روزنه های احیای برجام بسته نشود 

»به گزارش شبکه یک آلمان: آمریکا برای همیشه مذاکرات با ایران را 
ترک کرد.« ما با مواضع متضاد و متعارضی در قبال موضوع برجام طی 
روزهای اخیر مواجه هستیم. مقامات فرانسوی، آلمانی و آمریکایی از به 
حاشیه رفتن برجام سخن گفته اند. از سوی دیگر دیدگاه آقای جوزف 
بورل، رئیس سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا را داریم که در 
حاشیه نشست شورای وزارت خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل گفت: 
موضوع برجام از دیگر موضوعاتی که اتحادیه اروپا نسبت به جمهوری 
اسالمی انتقاد دارد، جداست و تصریح کرد که با امیرعبداللهیان، وزیر 
خارجه ایران گفت وگوهایی را در این زمینه داشته. از طرف دیگر، هم 
مقامات آمریکایی و هم مقامات اروپایی هیچکدام از برچیده شدن 
مذاکرات برجام سخن مستقیمی نگفتند. مواضع آنها بیشتر بر این نکته 
بوده که شرایط احیای برجام پیچیده تر و سخت تر شده و این مواضع 
نشان می دهد که برجام شاید از فهرست اولویت های دولت های اروپایی 
کنار رفته باشد ولی همچنان امیدوار به احیای برجام هستند. چراکه 
در پیوست سخنانشان همواره این نکته مطرح است که آنها همچنان 
به دنبال مهار برنامه های هسته ای ایران هستند و معتقدند کمترین 
سیاستی که می تواند ایران را در جهت مهار هسته ای کمک کند، 
توافقنامه برجام است. آقای رابرت مالی هم طی سخنانی که در خصوص 
برجام مطرح کرده، گفته که این در اولویت آمریکا نیست اما این جمله 
به این معنا نیست که از طرف آمریکا این توافقنامه کنار گذاشته شده 
است. قطعا تحوالت داخلی ایران و موضوع پیوند دادن ایران با روسیه در 
حمله به اوکراین با موضوع پهپادها در روند احیای مذاکرات برجام اثرات 
مستقیمی گذاشته و این مذاکرات را پیچیده و سخت تر خواهد کرد. ولی 
این برداشت وجود دارد که احساس می شود این تهدیدها و تحریم هایی 
که علیه ایران طی هفته های اخیر از سوی آمریکا و اروپا اعمال می شود 
بیشتر یک اهرم فشار سیاسی برای تحمیل خواسته هایشان در روند 
مذاکرات احیای برجام است و به نظر می رسد آنها هنوز به این مرحله 
نرسیده اند که بخواهند مرگ توافقنامه برجام را اعالم کنند و حداقل 
این است که شاید منتظر باشند ایران این کار را بکند از این جهت که 
آنها با دست بازتری می توانند پرونده ایران در شورای امنیت را به دست 
بگیرند و تحریم های سازمان ملل را دوباره بازگردانند. به هر حال برجام 
اهمیت بسیار زیادی برای اروپایی ها و آمریکایی ها و همچنین جمهوری 
اسالمی هم دارد و تنها سندی است که می تواند از برنامه هسته ای ایران 
امنیت زدایی کند. به هر حال باید تالش شود که این آخرین روزنه های 
احیای برجام بسته نشود و اعمال  تحریم ها و تهدیدها علیه ایران، ایران 
را به واکنش هایی برنیاورد که بتواند پیامدهای غیرقابل پیش بینی 
داشته باشد. از طرفی دور زدن تحریم ها از سوی ایران موضوع جدیدی 
نیست و از اواخر دهه های 8۰ و 9۰ ایران برای دور زدن تحریم ها به 
بخش خصوصی و افراد متوسل شده بود و یکی از آن خروجی ها بابک 
زنجانی بود. ولی این بدان معنا نبود که موضوع دور زدن تحریم ها 
به وسیله اشخاص و نهادهای غیررسمی به فراموشی سپرده شده است. 
به هر حال دور زدن تحریم ها برای ایران راه های متنوعی ندارد و راه های 
محدودی دارد. یکی ازآن راه ها این است که اشخاص در یک مسیر 
پرابهام و قابل پوشش بتوانند نفت ایران را بفروشند و قطعا این نفت 
فروختن ها با تخفیف است. از این رو موضوعی که این روزها دوباره مطرح 
شده و طی آن ایران دوباره به اشخاص و نهادهای غیررسمی برای فروش 
نفت خود روی آورده، موضوع جدیدی نیست و تا زمانی که برجام احیا 

نشود، برای فروش نفت خود به دور زدن تحریم ها نیاز دارد. 

»معموال آنگونه رفتار می کنیم که فکر می کنیم 
هستیم.« این عبارت موید رابطه الزم و ملزومی 
رفتارشناسی فردی و اجتماعی است. در این بین 
مکاتب متعدد حقوقی و جامعه شناسی ، تئوری های 
متنوعی در تعریف بایدها و نبایدها، هنجارها و 
هنجارشکنی ها ارائه داده اند که بی تردید همگی 
برگرفته از ارزش های پذیرفته شده یک جامعه است. 
اگر فضای سایبر و به طور مشخص اینستاگرام را یک 
جامعه تعریف کنیم )که البته هست( واجد بایدها 
و نبایدهایی است مورد پذیرش دنبال کنندگان. به 
همین دلیل است که در ابتدای تعریف صفحه و ایجاد 
شبکه اجتماعی سواالتی مطرح می شود تا بنا بر 
پاسخ های کاربر، افراد و صفحات نزدیک به باورهای 
وی با حداکثر وجوه اشتراک به عالقه مندی ها و 
باورهای وی معرفی شود لذا به عنوان نمونه اجتماع 
من وکیل و سایر همقطاران و هم درسان بنده 
که دارای وجوه اشتراکی مانند کانون وکال، وکیل 
دادگستری و... هستیم بنا به تعریف ارزش های 
اجتماعی، واجد باید و نبایدهایی می شود که به 
منزله  ارزش های اجتماعی این محیط در قالب یک 
قرارداد نانوشته پذیرفته شده است )تعداد اشخاصی 
که پُست و مطلب کاربر را دنبال می کنند بعضا 
موید این موضوع است( با این فرض که ارزش های 
محیط پیرامون ما در چنین فضایی مورد اقبال و 
تایید کاربرانی قرار می گیرد که به عنوان فالور)دنبال 
کننده صفحه مورد نظر( با ارائه دهنده موضوع 
دارای وجوه اشتراک هستند، موضوعات متنوعی 
به منظور مشارکت سایرین در نقد و نظر محتوای 
تولید شده در قالب پُست یا استوری ارائه می شود 
لذا چنین کاربری نمی تواند جز با هدف رشد و تعالی 
باورهای مورد اشتراک اجتماع خویش محتوایی 
تولید کند این فرضیه با بررسی و رصد فعالیت های 
کاربران قابل احراز و اثبات است که کدام کاربر به 
دنبال منفعت طلبی اقتصادی است و کدام کاربر در 
مقام فعال اجتماعی بدون توجه به این پیامد که 
ممکن است به مرور زمان دارای پایگاه اجتماعی 
شود به دغدغه های صنفی – اجتماعی خویش 
اشتغال دارد. بارزترین سنگ محک تفکیک چنین 
باوری در همان ابتدای تعریف صفحه بروز و ظهور 
دارد، چراکه برخالف فضای حقیقی در فضای سایبر 
طرفداران و دنبال کنندگان به مرور زمان و با بررسی 
محتوای تولید شده توسط کاربر وی را شناسایی و 
به عنوان دنبال کننده، چنین کاربری را در حلقه 
دوستان خویش تعریف می کند. وجه تمایز و قابل 
تحسین چنین فضایی نقد آزادانه و بدون ترس دنبال 
کنندگان از فعالیت های کاربر هدف است که برخالف 
فضای حقیقی هیچ مانع و محدودیتی در این کنش 
و واکنش تعریف نمی شود. اما در مواجهه با چنین 

فعالیت هایی بعضا تفکرهای نزدیک به پوپولیست 
دیده می شود. نسبت دادن هر آنچه بدی و زشتی 
است به بخش خاصی از جامعه و شکستن کاسه 
کوزه ها بر سر عده مشخصی از نقادان اجتماعی، 
کارکردی است که در اروپای شرقی علیه منتقدان 
به بورژوازی به رعایا، دهقانان و... نسبت دادند. این 
شکل از پوپولیسم در برخورد با منتقد به شکل نو 
آن نیز دیده می شود آنچه که همواره چه در فضای 
حقیقی چه در محیط سایبر محل مناقشه و بحث در 
مباحث انتقادی است. اما منظور از نقد چیست؟ نقد 
در لغت به معنی برگزیدن، تفکیک سره از ناسره، طرح 
معایب و برجسته کردن ایرادات و به تصویر کشیدن 
تبعات منفی و تالی فساد رفتاری که موضوع له نقاد 
است، برای منتقد در فعالیت های اجتماعی هیچ 
تکلیفی جز طرح مساله و نقِد موضوع تعریف نشده 
است و این پاشنه آشیل مخالفان نقد است که بارها با 
این عبارت خودنمایی می کند: تو که نقد می کنی چرا 
راهکار ارائه نمی دهی؟ و این نقیصه موید دو فرضیه 
است، اول اینکه مخاطب نقد نسبت به مختصات نقد 
علم و اطالع ندارد و ایراد وی ناشی از جهل اوست و یا 
اینکه آگاهانه و به قصد فرار از مسئولیت به پوپولیست 
پناه آورده است، به عوض پذیرش نقد و اصالح ساختار 
سعی در فرار رو به جلوداشته، شروع می کند به انگ 
زدن و برچسب زنی به این معنا که مخاطب نقد 
در عوض پاسخ منطقی به منتقد و تشریح عملکرد 
خویش از تبعات منفی و حالت خطرناک احتمالی 
ادامه یافتن نقدهای منتقد ترس و وحشت ایجاد و 
با شناختی که از ارزش های پذیرفته شده اجتماع 
محل بحث دارد سعی می کند ذهن مخاطبان را به این 
سمت منحرف کند که نتیجه فعالیت منتقدین آسیب 
به باورهای اخالقی و ارزش های پذیرفته شده اجتماع 
ماست. در مکتب پدیدارشناسی آلمان کنش های 
ذهنی مبتنی بر تعریف ارزش های اجتماعی )که 
خمیر مایه فعالیت های مجازی است( واجد سه عنصر 
است، تصویر یک واقعه و... ، بُعد منفی و مثبت آن 
موضوع و در نهایت عالقه، تفکیک این عناصر موید 
همان عبارت ابتدایی است که ما آنگونه رفتار می کنیم 
که فکر می کنیم هستیم و چنین تفکری در آموزه های 
جامعه شناسی جنایی خطرناک ترین اندیشه نزد 
برخی مدیران و صاحب منصبان ِحَرف و صاحبنظران 
نهادهای مدنی به این معنا که افراد اجتماِع من باید 
آنگونه بیندیشند و رفتار کنند که من می اندیشم و 
بنا بر همین باور است که ایشان مختصات و الزاماتی 
برای هر شکل از فعالیت اجتماعی اشخاص تعریف 
می کنند، بنا بر این نظر است که برخی برخالف 
اصل آزادی بیان، دسترسی آزاد به اطالعات و... به 
دلیل مراقبت و محافظت از افراد جامعه با اصطالح 
صیانت سعی در محدود کردن دایره انتقادها دارد که 
در تحقق چنین امری ابزار و راهکارهایی چون جرم 
انگاری رفتارها، تحدید فعالیت ها با ایجاد مانع در 
دسترسی به اطالعات و تهدید به اخراج و کم  کردن 

حقوق و دستمزد و... به کار می بندد. 

آمریکا و کشورهای اروپایی با توجه به اعتراضات و فضایی که از 
نظر اجتماعی به عنوان عدم قبول برخی از سیاست ها و مشکالت 
اقتصادی تفسیر می شود علیه ایران اعالم موضع کردند. ما در 
روزهای گذشته داشتیم که اروپایی ها به طور صریح در ارتباط 
با اعتراضات در ایران موضع گیری کردند. کاری که جوزپ بورل 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یا مقامات آلمانی کرده اند 
یا دیداری که مکرون داشته است. همه اینها دال بر این است که 
اروپایی ها بر روی موضوع اعتراضات در ایران نگاه ویژه دارند. از 
طرف دیگر آمریکا و به ویژه شخص بایدن اعالم موضع کرد که 
از اعتراضات ایران حمایت می کنیم. لذا به نظر می رسد که نفس 
خود این موضوع از نظر اروپایی ها که همیشه حقوق بشر برایشان 
اولویت داشته است؛ این دفعه نیز برای اینکه اعتراضات هزینه هایی 
دارد با این نگاه وارد چالش با ایران شدند که بتوانند با بهانه حقوق 
بشر بر روی ایران فشار آورند تا ایران هم در برخی مسائل که 
می تواند منافع اروپا را تحت تاثیر قرار دهد مثل بحث اوکراین در 
آنجا تغییر سیاست داشته باشیم. اما در رابطه با آمریکا موضوع 
اعتراضات ایران ارتباط مستقیمی با انتخابات کنگره داشته و علت 
اساسی که آمریکایی ها، بایدن و دموکرات ها در خصوص مسائل 

داخلی ایران اعالم صریح کردند بیشتر حمایت های سیاسی بود 
که آنها می توانستند از فضای ایرانیان آنجا داشته باشند. به نظر 
می رسد با توجه به اینکه مذاکرات نیز سرنوشت نامعلومی دارد 
شاید در سطح پایین تری بگوییم که به عنوان یک اهرم فشار 
بخواهند در مذاکرات علیه ایران استفاده کنند. لذا از این دو 
منظر می توان نوع رویکرد نگاه اروپا و آمریکا را تفسیر و تحلیل 
کرد. البته ذکر این نکته نباید از ذهن دور داشته شود که یک 
فضای پر حجمی علیه ایران در رابطه با شورای حکام و قطعنامه 
احتمالی به وجود آمده که به هر صورت در آستانه نشست های 
فصلی همیشه اینگونه بوده که به دلیل نگاهی که ایران در بحث 
 N. P. همکاری با آژانس دارد و به دلیل برخورداری از حقوق در
Tنمی خواهیم با آژانس همکاری کنیم یا خواسته های آژانس 
غیر واقعی است؛ مقامات آژانس معموال به زبان های مختلف ما را 
تهدید می کند که در نشست آتی گزارش منفی علیه کشورمان 
خواهد داد. در مجموع ایران یک همکاری خوشبیانه و با حسن نیت 
با آژانس داشته است. البته هر اقدامی که پیش از این در برخی 
مقاطع ایران انجام داده همه از مطالبات ایران بوده که خود آژانس 
نیز در جریان بوده است.  به نظر می رسد که برخی مواقع به جهت 
فشاری که برخی از اعضای ویژه آژانس دارند تالش می کنند که به 
دالیل مختلف فضا را تند کنند یا اصطالحا ایران را وارد تله فضای 
تبلیغاتی کنند. بنابر این با توجه به شرایط به نظر می رسد سفر 

رافائل گروسی به تهران نیز دستاورد مثبتی داشته باشد. 

آرمان ملی: رئیس مجلس گفت: قطعا انتقال کاربران و کسب 
و کارها از یک پلتفرم خارجی به داخلی با کار دستوری امکان پذیر 
نیست و باید با انجام تسهیل گری و ایجاد انگیزه بستر این انتقال 
را فراهم کنیم. محمدباقر قالیباف در جلسه علنی دیروز مجلس 
شورای اسالمی و در جریان بررسی سوال تعدادی از نمایندگان 
از وزیر ارتباطات پیرامون اقدامات انجام شده برای توسعه شبکه 
ملی اطالعات بیان کرد: امروز در حوزه شبکه های اجتماعی و 
پیام رسان ها دو موضوع حائز اهمیت است. امروز مردم، مجلس 
شورای اسالمی و دولت مهم ترین خواسته شان و توقع آنها این 
است که یک پلتفرم در حوزه شبکه های اجتماعی داشته باشیم 
که پرسرعت و ارزان قیمت و با کیفیت باشد. بحث هزینه اینترنت 
حائز اهمیت است. امروز در حوزه شبکه داخلی گاهی قیمت ها 
سوال برانگیز است. ما باید مزیت هایی را ایجاد کنیم که کسب و 
کارها تشویق به حضور در پلتفرم های داخلی شود. وی در ادامه 
اظهار کرد: از سوی دیگر تضمین امنیت کاربران بسیار مهم است، 
اخیرا رئیس قوه قضائیه آیین نامه ای را براساس فتوای مقام معظم 
رهبری در خصوص صیانت از اطالعات کاربران به همه دستگاه های 
نظارتی ابالغ کرده است. قالیباف گفت: قطعا انتقال از یک پلتفرم 
خارجی به داخلی با کار دستوری امکان پذیر نیست بلکه ما باید 
یکسری تسهیل گری و انگیزه ای را برای انتقال کاربران و کسب و 
کارها به پلتفرم های داخلی فراهم کنیم. رئیس مجلس تصریح کرد: 
اگر پلتفرم داخلی با سرعت و با امنیت باشد قطعا همه نیز ترجیح 
می دهند که از پلتفرم داخلی استفاده کنند. از سویی دیگر در حوزه 
پیام رسان ها یک موضوع حائز اهمیت است دسترسی به بخش 
خارجی برای برخی از حوزه ها مانند دانشگاه و تجار حائز اهمیت 
است. امروز سوال آقای رضاخواه و بیش از ۷۰ نفر از نمایندگان 

این بود که می خواهیم پلت فرم های داخلی ارتقا یافته و انگیزه 
الزم برای انتقال کاربران به آنها فراهم شود. قالیباف در جریان 
رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد بررسی 
نحوه مدیریت زنجیره تأمین و توزیع دارو و علل کمبودهای اخیر 
در کشور )گزارش شماره دوم از نحوه اجرای طرح دارویار(، طی 
اظهاراتی خطاب به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید 
بر اینکه امروز مهم ترین موضوع ما کمبود دارو است، بیان کرد: در 
این حوزه گزارش کمیسیون و بررسی های انجام شده حاکی از این 
است که مشکالتی در هماهنگی بین دستگاه ها وجود دارد. وی 
افزود: سالیان سال است که داده ها در سامانه تیتک وجود دارد و 
نیازهای ماه به ماه و نوع مریضی های موجود در کشور مشخص است 
و واقعاً غافلگیر شدن در این موضوع قابل پذیرش نیست. رئیس 
مجلس با تاکید بر اینکه موضوع سالمت آنقدر مهم است که هم 
دولت و رئیس جمهوری و هم مجلس و کمیسیون بهداشت بر این 
موضوع حساس هستند، اظهار کرد: ما وزیر بهداشت را مسئول این 
هماهنگی ها می دانیم و دولت و مجلس نیز در خدمت این وزارتخانه 
هستند تا دیگر در اول زمستان اتفاقاتی نظیر آنکه حدود 9۰ قلم 
داروهای کمیاب و بیش از 3۰۰ قلم داروها با زحمت تهیه شود، رخ 
ندهد. قالیباف افزود: خواهش ما این است که در این بخش دقت 
شود، تا ان شاءا... این اتفاق مجددا در فصل زمستان تکرار نشود. 
وی با بیان اینکه »مجلس آماده همکاری با وزارت بهداشت است« 
عنوان کرد: همان طور که وزیر بهداشت نیز در اظهارات خود اشاره 
کرد، سازمان های بیمه گر بیمه سالمت و نیروهای مسلح )در ورود 
اطالعات( به روز کار خود را انجام می دهند اما بیمه تامین اجتماعی 
در حوزه بیماری های سرپایی و بیمارستان ها با تاخیر نسبت به 

ورود داده ها اقدام می کند که از اشکاالت موجود است. 

همین صفحه

محمدهادی جعفرپور
وکیل دادگستری

مرتضی مکی
تحلیلگر مسائل بین الملل

حسن السجردی
کارشناس مسائل بین الملل

صفحه 9

 پس از واکنش های شهردار و چند مسئول دیگر 
در خصوص تجمع ابری از متان در آسمان جنوب 

 شهر تهران، چمران گفت که عکس ناسا 
برای یک کشور دیگر است

 دلیل انکار وجود 
گاز متان چیست؟

       تصاویر ماهواره ای، از رؤیت توده عظیم ابر متان 
در جنوب ایران خبر می دهند    

صفحه 11

یـادداشــت  

همین صفحه

آخرین روزنه های احیای برجام بسته نشود 

صفحه 11

سخــن روز

همین صفحه

»به گزارش شبکه یک آلمان: آمریکا برای همیشه 
مذاکرات با ایران را ترک کرد.« ما با مواضع متضاد و 
متعارضی در قبال موضوع برجام طی روزهای اخیر مواجه 
هستیم. مقامات فرانسوی، آلمانی و آمریکایی از به حاشیه 
رفتن برجام سخن گفته اند. از سوی دیگر دیدگاه آقای 

جوزف بورل، رئیس سیاست ...

فکر می کنیم  که  رفتار می کنیم  آنگونه  »معموال 
ملزومی  و  الزم  رابطه  موید  عبارت  این  هستیم.« 
رفتارشناسی فردی و اجتماعی است. در این بین مکاتب 
متعدد حقوقی و جامعه شناسی ، تئوری های متنوعی در 
تعریف بایدها و نبایدها، هنجارها و هنجارشکنی ها ارائه 

داده اند که بی تردید همگی ...

مرتضی مکی
تحلیلگر مسائل بین الملل

محمدهادی جعفرپور
وکیل دادگستری

باید و نبایدهای فضای مجازی

رئیس مجلس: 
 انتقال از پلتفرم های 
 خارجی به داخلی 
 با کار دستوری 
امکان پذیر نیست
      ما وزیر بهداشت را 
 مسئول هماهنگی  در 
حوزه دارو می دانیم

محمد توسلی در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

 مطالبات اصلی زنان رفع تبعیض 
در عرصه های اجتماعی  است

آرمان ملی: محمد توسلی اولین شــهردار تهران پس از انقالب و از یاران 
نزدیک مهندس بازرگان اســت. او در ســال ۱33۵ وارد دانشکده فنی 
دانشگاه تهران شد و از اعضای فعال انجمن اسالمی دانشجویان بود. از سال 
۱3۴۰ و با تشکیل نهضت آزادی از اعضای آن شد و در سال ۱3۴۱ برای 

تحصیل در رشته مهندسی حمل ونقل و ترافیک...

 نباید اجازه داد از آرمان های انقالب منحرف شویم   

صفحه6

روایت »آرمان ملی« از دردسرهای بنرهای میدان »ولی عصر)عج(«

زنان جز یک مورد، حذف شدگان همیشگی دیوارنگاره ها هستند

 دیوارنگاره های اعتراض
 یا وحدت؟!

صفحه  ۳
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کــوتــــاه

ملی  آیین  در  رئیس جمهور  ملی:  آرمان 
بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابداری که 
در تاالر وحدت برگزار شد، کتاب و کتابخوانی را از 
شاخصه های مهم فرهنگی برشمرد و گفت: اساساً 
هدایت انسان با کتاب آغاز شده و شان نزول کتاب 
حکیم و کتاب نوین برای به تکامل رسیدن انسان 
بوده است. سید ابراهیم رئیسی یکی از راه های 
اصلی آگاهی از احوال پیشینیان و فرهنگ گذشته و 
همچنین انتقال علم را کتاب و کتابخوانی دانست و 
افزود: حقیقتاً کتاب ذخیره ارزشمندی برای انتقال 
فرهنگ، آداب، رسوم و علم به عصرها و نسل هاست 
و باید گرامی داشته شود. رئیس جمهور با اشاره به 
آیه شریفه »نون و القلم و مایسطرون« اظهارداشت: 
کتابی در قرآن کریم مورد سوگند خدای متعال 
است که موجب هدایت بشر و انتقال علم و دانش و 
فرهنگ به عصرها و نسل ها باشد و »مسطوری« که 
در قرآن به آن اشاره شده آگاهی بخش و راهگشای 
زندگی آحاد بشر است. رئیسی در ادامه کتابداری 
را دانشی بسیار مهم و قابل توجه دانست و گفت: 
کتابداران به واسطه انس با کتاب و نگهداری از 
این ذخیره ارزشمند، در واقع در گلستان زندگی 

می کنند. رئیس جمهور بیان کرد: آنجا که کتابداری 
با علم و دانش همراه بوده این ذخایر ارزشمند با 
موفقیت به نسل های بعدی منتقل گردیده، مانند 
کتابخانه آستان قدس رضوی و کتابخانه آیت ا... 
مرعشی در قم که گنجینه هایی بزرگ و ارزشمند از 
آثار مکتوب پیشوایان، علما و اندیشمندان گذشته 
است. رئیسی با تأکید بر ضرورت گسترش و ارتقای 
کتابخانه ها در کشور، تصریح کرد: همواره یکی از 
دغدغه های بسیاری از علما و دانشمندان معاصر 
ما حفظ و نگهداری از کتاب و کتابخانه هایشان 
و انتقال آنها به نسل های بعدی بوده که در اینجا 
اهمیت جایگاه کتابخانه و کتابداری مشخص 
می شود. رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه 
کتاب های دیجیتال به هیچ عنوان نتوانسته 
کتاب های مکتوب را به حاشیه ببرد، افزود: ابزار 
دیجیتال اگر چه منجر به تسهیل دسترسی شده، 
اما هرگز انسان را از کتاب بی نیاز نکرده است. 
رئیسی حمایت از کتابداران به عنوان حافظان 
ذخایر ارزشمند علمی، فرهنگی و دینی کشور را 
که عمدتاً از قشر بانوان هستند، مورد تأکید قرار 
داد و گفت: دولت وظیفه دارد از این سرمایه های 

گرانسنگ که بی نام و نشان از ذخایر ارزشمند 
کشور حراست می کنند، حمایت و مشکالت آنها 
را بررسی و مرتفع نماید. رئیس جمهور توجه به 
کتاب و کتابخوانی را از شاخصه های مهم برای 
پیشرفت فرهنگی کشور دانست و افزود: نشاط 
اجتماعی، امید به زندگی و ایجاد شادمانی به ویژه 
در نسل جوان در گرو توجه به کتاب و کتابخوانی 
است که همواره مورد تأکید رهبر معظم انقالب 
بوده و ایشان در سلوک و رفتار نیز اینگونه بوده اند. 
رئیسی با بیان اینکه کتابخانه های عمومی باید با 
ایجاد دسترسی آسان به کتاب گسترش فرهنگ 
کتابخوانی را در کشور دنبال کنند، اظهار داشت: 
امروز کتابخوانی برای جامعه ما از ضرورت های 
جدی است و باید به صورت روزانه برای آن 
برنامه ریزی کرد تا نوجوانان و جوانان ما با کتاب 
انس بیشتری پیدا کنند. رئیس جمهور با اشاره به 
تأثیر قابل توجه کتاب و کتابخوانی در گره گشایی 
از شبهات ذهنی نسل جوان، افزود: امروز کسانی 
در تالشند با ایجاد شبهات علمی یا شهوت عملی، 
نسل جوان ما را منحرف کنند که در این زمینه 
ترویج فرهنگ کتابخوانی جامعه و نسل جوان ما 
را در برابر این تهاجم مصون خواهد کرد. رئیسی 
با بیان اینکه دشمناِن آگاهی، در گذشته پس از 
حمله به هر کشوری اول کتابخانه های آن را به 
آتش می کشیدند تا جهل را در آن کشور توسعه 
دهند، تصریح کرد: امروز نیز جاهلیت مدرن با 
ابزار امپراتوری رسانه، علم و فناوری و قدرتی که 
در اختیار دارد به دنبال حاکمیت جهل و نادانی 
بر جوامع است، چرا که می داند جامعه آگاه زیر بار 
سلطه نمی رود. رئیسی ایجاد فتنه ها و آشوب ها 
از جمله اغتشاشات اخیر در کشور را در راستای 
نیات پلید نظام سلطه برای تسلط دوباره بر کشور 
و مردم ما دانست و تصریح کرد: ملت زنده، پویا و 
اهل دانش در سال ۵۷ یکبار سلطه گران را از این 
کشور بیرون راند و دیگر اجازه نخواهد داد، آنها بر 

این کشور مسلط شوند. 

یــادداشـــت
دولت سیزدهم کجاست؟

اهل هر حزب و گروه و جناحی که باشیم در ارتباط با 
شرایط کشور نمی توانیم این گونه حکم کنیم که وضعیت 
کشور عادی است. از این منظر به عنوان فردی که دلسوز 
این کشور هستم، چند خطی در ارتباط با حوادث اخیر 
می نویسم زیرا به نظرم دولت فعلی عکس العملی در ارتباط با 
شرایط فعلی از خود نشان نمی دهد و مشخص نیست دولت 
چه برنامه ای  را برای افزایش رضایت طبقات مختلف جامعه 
در نظر دارد؟ می توانیم چشمان خود را ببندیم و تصور کنیم 
که اتفاقات فعلی در دولت آقای روحانی ایجاد شده بود. صدا 
و سیما، اصولگرایان، مجلس، ائمه جمعه چه واکنشی نشان 
می دادند؟ یا اگر امروز به جای جناب آقای رئیسی؛ آقای 
روحانی زمامدار دولت بود همین سوال را مطرح می کردیم 
که مجلس، صدا و سیما، ائمه جمعه، روزنامه کیهان و 
غیره آیا همین واکنشی که این روزها شاهد آن هستیم 
را نشان می دادند؟ واقعیت آن است که اگر مشاهده گری 
از کره دیگری آمده بود و در ایران شرایط کنونی کشور را 
می دید؟ اولین و مهم ترین پرسشی که از آن مشاهده گر 
مطرح می کرد این بود که دولت کجاست؟ چون همه در 
حال اظهار نظر هستند اما از نقش دولت و مسئولیت دولت 
هیچ خبر و اثری نیست. بنابراین آن مشاهده گر شگفت زده 
می  شد چگونه ممکن است در مملکتی مشکالت کنونی در 
جریان باشد اما طرح و نقشه ای برای بهبود شرایط نباشد؟ 
گویا همه چیز به برخی مجموعه ها سپرده شده که آنها به 
گونه ای این بحران را به پایان دهند. گیریم که این مجموعه 
موفق شدند و دیگر خبری نبود، آیا مساله تمام می شود؟ 
آیا در زمانی دیگر بر سرحادثه دیگری شرایط غیر عادی 
نمی شود؟ دولت و مجلس چه طرحی؟ چه برنامه ای؟ چه 
دستور العملی؟ چه؛ »چه باید کردی« درخصوص این وقایع 
دارید؟ گیریم که سیاست های اجرایی باعث اعتراضات و 
نارضایتی نشده و دستی پشت این قضایاست. بسیار خوب 
واکنش شما چیست؟ نقشه راه شما چیست؟ چه می خواهید 
بکنید؟ یعنی اگر به این نگاه هم اتکا کنیم در آن نگاه که 
اتفاقات اخیر دست پخت آن ور مرزهاست چه راه حلی توسط 
دولت پیشنهاد می دهند؟ آیا اگر دولت روحانی هم می بود 
اینگونه با آن برخورد می شد و یا شبانه روزگفته می شد 
این نارضایتی ها در نتیجه سوءمدیریت، سوءسیاست و 
ندانم کاری های دولت آقای روحانی است. چقدر روحانی 
شانس آورد که این روزها رئیس جمهور نیست وگرنه در کنار 
دشمنان خارجی بی کفایتی دولت آقای روحانی هم به عنوان 
بخشی از علل این بحران معرفی می شد. هیچ چیز بدتر از 
آن نیست که شاهد هستیم هم قوه مجریه و قوه مقننه جز 
با برخی رفتارها و دامن زدن به مشکالت نظیر نامه ۲۲۷ 
نماینده که خواهان برخورد شدید با معترضان شدند هیچ 
چه باید کرد دیگری از قوه مجریه ندیده ایم. به راستی چه 

کسی در حال حاضر باید پاسخگوی شرایط کشور باشد؟ 

صادق زیباکالم
 استاد دانشگاه

رئیس جمهور: 

 ملت اجازه نخواهند داد سلطه گران 

بر این کشور مسلط شوند

سید محمد خاتمی پیام داد
سید محمد خاتمی در پی درگذشت 
محمود شریعت زاده پیام داد. این پیام بدین 
شرح است: درگذشت عالم پرهیزگار و واعظ 
متعّظ جناب حجت االسالم والمسلمین حاج 
آقا شیخ محمود شریعت زاده را به جنابعالی 
و همسر گرانقدرتان و همه بستگان عزادار 
تسلیت عرض می کنم و از خداوند منان 
برای آن فقید سعید غفران و رحمت الهی و 
برای بازماندگان معزز صبر و اجر و سالمتی 

مسالت می کنم. 
 

هر دو دقیقه یک خبر کذب
نان  اینکه  بیان  با  دولت  سخنگوی 
رسانه های معاند در وارونه نمایی است، اظهار 
کرد: آن ها مدام با عملیات، برعکس منظور 
گوینده تیتر می زنند و مخابره می کنند. 
علی بهادری جهرمی در حساب کاربری 
خود در توییتر نوشت: » هفت روز پیش 
دانشجویان دانشگاه صداوسیما این درس 
را عملی گذراندند: نان رسانه های معاند در 
وارونه نمایی است! آن ها مدام با عملیات، 
برعکس منظور گوینده تیتر می زنند و مخابره 
می کنند. در همین ایام هم به طور متوسط 
هر دو دقیقه یک خبر کذب منتشر کردند 
تا با آشوب، پیشرفت را از ایران سلب کنند.«

 
دیدار معاون اول رئیس جمهور 

با آیت ا... محفوظی
 . . . آیت ا با  رئیس جمهور،  اول  معاون 
العظمی حاج شیخ عباس محفوظی دیدار 
و گفت وگو کرد. محمد مخبر دیروز سه شنبه 
در ادامه سفر به قم، با آیت ا... العظمی حاج 
شیخ عباس محفوظی از مراجع تقلید و 
اساتید حوزه علمیه دیدار گفت وگو کرد. 
مخبر در این دیدار ضمن آرزوی صحت و 
سالمتی برای این مرجع تقلید، گزارشی از 
اقدامات صورت گرفته در دولت ارائه کرد. 
آیت ا... العظمی حاج شیخ عباس محفوظی 
نیز در این دیدار از اقدامات دولت در حوزه 

خدمت رسانی به مردم تقدیر کرد. 
 

 نخست وزیر کانادا 
دروغ می گوید

مشاور تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات 
وین، اظهارات اخیر نخست وزیر کانادا درباره 
 ناآرامی ها در ایران را »دروغ« تلقی کرده و 
از رویکرد مداخله جویانه او در قبال ایران 
انتقاد کرد. سید محمد مرندی، مشاور تیم 
مذاکره کننده ایران در مذاکرات وین در 
صفحه توییترش در واکنش به ادعاهای 
جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا درباره 
ناآرامی های اخیر در ایران نوشت: نخست 
وزیر کانادا به سادگی دروغ می گوید. اصال 
شرم نمی کند. مرندی در پیام دیگری گفت: 
این به کل کذب است. جاستین ترودو آن قدر 
از نظر اخالقی مردود است که هر دروغی 
را برای رسیدن به هدفش تکرار خواهد 
کرد. او افزود: نخست وزیر کانادا فقط دروغ 
نمی گوید بلکه این دروغ بزرگ غیرقابل باور 
و شیطانی یک رهبر کامال فاسد غربی است. 
 

 طرح ممنوعیت ورود 
مقامات ایران به کانادا

دولت کانادا اعالم کرد که طرح ممنوعیت 
ورود مقامات ایران به کانادا اجرایی می شود. 
دولت فدرال این کشور در ادامه رویکرد های 
ضدایرانی اش به ویژه در مدت اخیر و به بهانه 
حمایت از حقوق بشر در ایران، به طور رسمی 
ورود مقامات رده باالی ایران را به کانادا 
ممنوع کرده است، اما این بار با طرح جدیدی 
که به ماموران مرزی اجازه می دهد مانع 
هرگونه دسترسی خارجی به این کشور شود. 
وزرای کابینه دولت کانادا، روز دوشنبه در 
یک کنفرانس خبری مجازی تایید کردند که 
این اقدام ذیل قانون حفاظت از مهاجرت و 
پناهندگان این کشور که یک ماه پیش وعده 

آن داده شده بود، حاال اجرایی شده است. 
 

بیانیه جمهوری آذربایجان 
 درباره گفت وگو

 با امیرعبداللهیان
امور خارجه جمهوری  وزارت  وبگاه 
آذربایجان در بیانیه ای نوشت: در ۱۴ نوامبر 
۲۰۲۲، جیحون بایراموف، وزیر امور خارجه 
با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امورخارجه 
ایران در تماسی تلفنی گفت وگو کرد. آن  دو 
درباره مسائل فعلی در دستور کار دوجانبه، 
همچنین وضعیت منطقه گفت وگو کردند. 
در این بیانیه آمده است: طرفین اظهار کردند 
که ضرورت دارد وضعیت اخیر روابط میان 
دو کشور، نگرانی ها درباره اظهارات علنی و 
دیگر مشکالت موجود در چارچوب گفتمان 
و تفاهم دوجانبه حل وفصل شود. در این باره، 
اشاره شد که ایجاد روابط میان مسئوالن 
روابط عمومی و مطبوعات وزارت  امور خارجه 
دو کشور کمک کننده خواهد بود. وزارت امور 
خارجه آذربایجان افزود: وزرای امور خارجه 
در این تماس تلفنی درباره دیگر مسائل در 
حیطه منافع دوجانبه گفت وگو کرده و بر 

اهمیت تداوم تماس ها تاکید کردند. 

راهکار ایجاد اعتماد 
میان حاکمیت و 

اصالح طلبان 

فعال سیاسی اصالح طلب، در 
پاسخ به این سوال که ارزیابی 
شما از دیدار اخیر برخی از فعاالن 
اصالح طلب با رئیس جمهور، رئیس 
قوه قضائیه و دبیر شورای عالی 
امنیت ملی چیست، گفت: این 
دیدار ها در هر صورت کار خوبی 
است و صرف نظر از اینکه چه 
نتایجی داشته باشد، باید با مقامات 
صحبت  حاکمیت  مسئوالن  و 
کرد. چون صحبت نکردن هیچ 
دردی را دوا نمی کند و بهتر است 
طرفین از نقطه نظرات همدیگر 
نعیمی پور  باشند. محمد  مطلع 
بین  مدت ها  داشت:  اظهار 
مجموعه اصالح طلبان و حاکمیت 
بی اعتمادی و چالش هایی وجود 
داشته که به سادگی قابل ترمیم 
نیست. بحث و گفت وگو در سطوح 
قدرت، کامال به قدرت چانه زنی و 
نقشی که گروه ها در ساحت قدرت 

دارند، بستگی دارد. 

 چرا سخنگوی دولت 
به دانشگاه ها رفت؟

تقی ارمکی، استاد دانشگاه 
گفت: وقتی سخنگوی دولت به 
دانشگاه خواجه نصیر رفت هم 
شعارهای تندی سر داده شده بود. 
چرا سخنگوی دولت به دانشگاه ها 
دولت  سخنگوی  است؟  رفته 
سیب زمینی را حل کند و مرغ 
را سر جایش بنشاند که دارد از 
سفره های مردم پرواز می کند. 
سخنگوی دولت نماینده کدام ژانر 
فرهنگی کشور است که باید به 

دانشگاه برود؟! 

آرمان ملی: رئیس قوه قضائیه در نشست 
با اعضای هیات نظارت بر مطبوعات، ضمن 
برشمردن شاخصه های مبحث »جهاد تبیین«، 
مقوله تبیین و روشنگری در امور فرهنگی 
و اجتماعی را از جمله اولویت های بسیار 
حائزاهمیت دانست و اظهار کرد: با تبیین و 
روشنگری و بیان ابعاد و زوایای حقیقی و واقعی 
امور می توانیم راه تحریف ها، کج فهمی ها، 
را  ناصواب  تحلیل های  و  غرض ورزی ها 
والمسلمین  کنیم. حجت االسالم  مسدود 
محسنی اژه ای با اشاره به اهمیت کاربرد 
مقوله آسیب شناسی در قبال حوادث و اتفاقات 
اجتماعی برای پیشگیری از وقوع مجدد آنها، 
تصریح کرد: حوادث ناگوار اگر چه در دل خود 
واجد و موجد خسارت و آسیب هستند، اما 
می توان از این تهدید، خلق فرصت کرد و با 
اتخاذ آسیب شناسی های تخصصی، ضمن 
پیشگیری از وقوع مجدد حوادث ناگوار، 
ضعف ها و خلل ها را مرتفع کرد. وی با اشاره به 
ساختار و کارکرد هیات نظارت بر مطبوعات، 
فلسفه عضویت نمایندگان قوا و دستگاه های 
مؤثر فرهنگی در این هیات را، چندوجهی 
بودن مقوله فرهنگ و رسانه و اهمیت این 
مقوله ها در ابعاد مختلف دانست.  رئیس 
دستگاه قضا با اشاره به تحوالت و تطوراتی که 
عرصه رسانه در ابعاد نرم افزاری و سخت افزاری 
طی سال های اخیر تجربه کرده است، گفت: با 
عنایت به جمیع تحوالت عرصه رسانه از جمله 
ظهور پدیده هایی نظیر انسان – رسانه و سایر 

دگرگونی ها در این عرصه، حتماً ممکن است 
نیاز به اصالح و ایجاد قانون در حوزه مطبوعات 
و رسانه در کشور با در نظرگرفتن نظر نخبگان 
رسانه و کارشناسان وجود داشته باشد. رئیس 
قوه قضائیه در ادامه مبحث »اقتصاد رسانه« را 
مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: باید سازوکارها 
و روال هایی تعبیه و تهیه شود که رسانه های 
ما بتوانند بدون وابستگی به جناح و جریانی 
به استقالل مالی و اقتصادی برسند و دارای 
درآمد روشن و شفاف باشند. محسنی اژه ای 
به تبیین و تشریح برخی مقوله ها و گزاره ها 
پرداخت که بعضاً در سطح جامعه نسبت به 
آنها دوگانگی و تغایر وجود دارد؛ »شفافیت«، 
»انتقادپذیری«، »گفت وگو«، »تناسب مجازات 
با جرم و مجرم«، »نحوه انتشار گزارش های 
اولیه فساد و مواجهه با پخش کننده گزارش 
یا افشاگر« و »مصادیق تهدید امنیت روانی 
مردم« از جمله مقوله ها و گزاره هایی بود که 
ریاست دستگاه قضا بر ضرورت تبیین آنها 
در سطح جامعه در وهله نخست و سپس 
گفتمان سازی و فرهنگ سازی این موارد تاکید 
کرد. وی بیان داشت: همگان بر ضرورت انتقاد و 
انتقادپذیری تاکید دارند؛ اما محدوده این انتقاد 
چیست؟ انتقاد سازنده کدام است؟ طبق قانون، 
انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و 
استدالل و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب 
است؛ آیا امروزه الفاظی که تحت عنوان و ذیل 
مقوله »انتقاد« مطرح می شود، همگی واجد 
منطق و استدالل و اجتناب از توهین و تخریب 

است؟ چه دستگاه هایی در این خصوص وظیفه 
فرهنگ سازی را دارند؟ رئیس دستگاه قضا 
افزود: امروز همگان از ضرورت انجام گفت وگو 
و مفاهمه سخن می گویند؛ تاکید ما نیز بر 
انجام گفت وگو با منتقدان و معترضان است؛ 
اما مبانی این گفت وگو چیست؟ محدوده 
آن کدام است؟ سازوکارهای گفت وگوی 
توأم با ادب و نزاکت و حفظ ارزش ها چگونه 
باید تعیین شود؟ کدام نهاد باید مبانی انجام 
گفت وگو و مفاهمه را در سطح جامعه ترویج و 
تبیین کند؟ محسنی اژه ای در ادامه به تشریح 
مقوله »تناسب مجازات با جرم و مجرم« به 
ویژه در حوزه جرائم مطبوعاتی و رسانه ای 
پرداخت و گفت: شما اعضای هیات نظارت بر 
مطبوعات در مقام کارشناسان این حوزه چه 
پیشنهادهایی دارید تا به گونه ای تمهید شود 
که مجازات در حوزه جرائم رسانه ای با جرم 
و مجرم تناسب داشته باشد و ارفاقات قانونی 
لحاظ شده در این راستا القا تبعیض در سطح 
جامعه نکند. وی با اشاره به حکم انتصاب خود 
به سمت ریاست قوه قضائیه از ناحیه رهبری و 
تاکید رهبری بر اهتمام جدی به ماموریت های 
اساسی دستگاه قضا در قانون اساسی از جمله 
تأمین آزادی های مشروع، تصریح کرد: ما بر 
تأمین آزادی های مشروع آحاد جامعه تاکید 
داریم؛ بر همین اساس ضرورت دارد روش های 
تحقق این آزادی ها در سطح جامعه تعیین 
و تبیین شود و در قبال آنها گفتمان سازی 

صورت گیرد.  

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: 

تأمین آزادی های مشروع آحاد جامعه 

آرمان ملی: معاون اول رئیس جمهور که به 
قم سفر کرده است ، در دیدار با آیت ا... العظمی  
نوری همدانی با تشریح وضعیت کشور در 
مقطع آغاز به  کار دولت سیزدهم با اشاره به 
ظرفیت ها و امکانات کشور، گفت: سال گذشته 
۳۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کردیم 
ولی برخی مردم از این یارانه ها بهره نمی بردند 
و این عادالنه نبود. محمد مخبر اظهار کرد: 
امروز با عاالدنه سازی یارانه ها هیچ خانواده ای 
نداریم که درآمد حداقلی را نداشته باشد. معاون 
اول رئیس جمهور تأکید کرد: در دولت تالش 
می کنیم با افزایش سرانه ها، رونق سرمایه گذاری 
و همچنین توجه به اشتغال و مسکن به سرعت 
به جایگاه مناسب خودمان در منطقه و جهان 
برسیم. مخبر به اقدامات دولت در خصوص 
تامین کاالهای اساسی، فروش نفت، اصالح 
یارانه ها، انتقال آب، تامین انرژی، سرمایه گذاری 
خارجی، دیپلماسی منطقه ای، مسکن و اشتغال 
اشاره کرد و برنامه های دولت را برای کنترل تورم 

و رشد اقتصادی کشور تشریح کرد. وی با تقدیر 
از مواضع مراجع و علما در حمایت از دولت افزود: 
تدابیر و نظرات مراجع معظم راهگشای دولت 
در مسیر حل مشکالت مردم و پیشرفت کشور 
خواهد بود. مخبر دیدار با آیت ا... علیرضا اعرافی 
مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور گزارشی از 
وضعیت اقتصادی کشور و نواقص و کاستی ها 
در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم ارائه کرد و 
گفت: امروز با تالش های دولت سیزدهم بخشی 
از مشکالت مرتفع شده و سرمایه گذاری های 
گسترده ای در بخش های مختلف صورت گرفته 
است. وی به تشریح اقدامات دولت در حوزه 
اشتغالزایی، ساخت مسکن، توسعه ترانزیت 
و طرح های آبرسانی اشاره و خاطرنشان کرد: 
۱۰۰میلیارد دالر سرمایه گذاری از منابع داخلی 
و خارجی در بخش های مختلف انجام شده 
و برنامه ریزی خوبی برای واگذاری زمین به 
مردم عالوه بر طرح های احداث مسکن در 
دست اقدام قرار دارد. معاون اول رئیس جمهور 

با اشاره به برنامه های دولت برای تامین آب 
مورد نیاز برخی استان ها اظهار کرد: دولت 
موضوع پنج خط انتقال آب را از خلیج فارس 
و دریای عمان در دست اقدام دارد تا بتوان در 
استان هایی که با مشکل آب مواجه هستند، 
مسائل را برطرف کنیم. وی همچنین از برنامه 
دولت برای توسعه خطوط ریلی کشور و تکمیل 
زیرساخت های ترانزیتی خبر داد و گفت: برای 
این منظور مجوزهایی دریافت کرده ایم تا تامین 
مالی این طرح ها را به خوبی انجام دهیم. معاون 
اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت به 
دنبال فعال کردن بخش خصوصی و سپردن 
امور به دست مردم است، تصریح کرد: باید بخش 
خصوصی به شکل واقعی در کشور فعال باشد تا 
مسائل و مشکالت زودتر مرتفع شود که تحقق 
این امر از یک سو نیازمند بستر سازی از طرف 
دولت و حاکمیت است و از سوی دیگر الزم است 
که فرهنگ سازی برای پذیرش این موضوع در 

کشور اتفاق بیفتد. 

محمد مخبر : 
اصالح یارانه ها، جامعه را به عدالت اقتصادی نزدیک تر کرد 

 مردم ایران 
باید با عزت و آبرو 

اداره شوند

با  رئیس جمهور  اول  معاون 
آیت ا... العظمی جوادی آملی دیدار 
کرد. معاون اول رئیس جمهور، 
و  مزیت ها  دارای  را  کشور 
نظیر  نعمت های خدادادی کم 
دانست که با اتکا به هر یک از آنها 
می توان کشور را بخوبی اداره کرد. 
وی به اقدامات دولت در خصوص 
تامین کاالهای اساسی، فروش 
نفت، اصالح یارانه ها، انتقال آب، 
سرمایه گذاری  انرژی،  تامین 
خارجی، دیپلماسی منطقه ای، 
مسکن و اشتغال اشاره کرد و 
برنامه های دولت را برای کنترل 
تورم و رشد اقتصادی کشور تشریح 
کرد. معاون اول رئیس جمهور با 
تقدیر از مواضع مراجع و علما در 
حمایت از دولت افزود: تدابیر و 
نظرات مراجع معظم راهگشای 
دولت در مسیر حل مشکالت مردم 
و پیشرفت کشور خواهد بود. آیت ا... 
جوادی آملی در این دیدار گزارش 
معاون اول رئیس جمهور را گزارشی 
نافع و امیدبخش دانست و بر تالش 
و خدمت بیشتر برای رفع مشکالت 
قشرهای مختلف مردم تاکید کرد. 
وی مردم ایران را مردمی محترم، 
فهمیده و فداکار دانست و تاکید 
کرد: مردم جایگاه مهمی دارند و 
باید با عزت و آبرو اداره شوند. وی 
قرآن را حافظ جمهوری اسالمی 
دانستند و با توجه به هجمه های 
همه جانبه دشمن، حل مشکالت 

جاری را مورد تاکید قرار دادند. 

ویــــــژه
دبیر ستاد حقوق بشر مطرح کرد

 سرنوشت ایران اینترنشنال 
در انتظار بی بی سی

دبیر ستاد حقوق بشردر جمع خبرنگاران رسانه های ایرانی 
در نیویورک، درباره دیدارها و نشست های خود اظهار کرد: در 
طول سه روز کاری در نیویورک، با نمایندگان بیش از ۸۰ کشور 
به صورت گروهی شامل کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، 
کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی و گروه دوستان منشور 
ملل متحد دیدار و گفت وگو کردم. همچنین با بیش از ده ها سفیر 
و نمایندگان دائم کشورهای مختلف و رئیس شورای اقتصادی 
و اجتماعی سازمان ملل نیز دیدار و گفت وگو داشتم. ما در این 
گفت وگوها تمرکز ویژه ای بر روشنگری صحیح و واقعی در مورد 
تحوالت و آن چه برخی از کشورهای غربی و آمریکا از آن تحت 
عنوان تجمعات مسالمت آمیز نام می برند، داشتیم تا تصویری 
صحیح را ارائه نماییم.  کاظم غریب آبادی تصریح کرد: در این 
نشست ها، به طور خاص هم به نقش اینستاگرام و توییتر اشاره 
کردیم و هم در واقع، به نقش برخی رسانه های فارسی زبان ضد 
ایرانی که در خارج از کشور مستقر هستند و به اقداماتی به ویژه 
در زمینه ترویج خشونت، ناامنی و جنایت و تحریک و تشویق 
به انجام اقدامات تروریستی روی آوردند. انجام صدها مصاحبه 
بی بی سی فارسی و سعودی اینترنشنال با اعضای گروه های 
جدایی طلب و گروهک های تروریستی و تشویق به خشونت 
و جنایت، برای کشورها به صورت مستند و مستدل مطرح 
گردید. وی تاکید کرد: در این نشست ها، این موضوع را مورد 
توجه قرار دادیم که هیات ها و کشورها تالش کنند اطالعات 
صحیح و واقعی را از کشور مربوطه و همچنین از سفارتخانه های 
خود در تهران بگیرند، چرا که کانال های اجتماعی و شبکه های 
ضدایرانی منابع دقیق و معتبری به شمار نمی روند. وی همچنین 
اظهار کرد: در واقع، اقدامات رسانه های فارسی زبان ضدایرانی، 
سراسر مغایر قوانین و مقررات است و ما دولت انگلیس را در این 
زمینه مسئول می دانیم؛ سازمان نظارتی آفکام باید به تخلفات 
این رسانه ها رسیدگی کند، اما متأسفانه ما شاهد حمایت دولت 
انگلیس از آن ها هستیم. نقش این رسانه های ضد ایرانی کمتر از 
گروه های تروریستی یا اعضای این گروه ها نیست و شاهد بودید 
که وزارت اطالعات، شبکه سعودی اینترنشنال را به عنوان یک 
رسانه تروریستی و کارکنان آن را نیز تروریست اعالم کرد؛ چنین 

سرنوشتی در انتظار بی بی سی فارسی نیز قرار دارد. 
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نگـــــره
 صدای نماینده خرم آباد هم شنیده نشد 

  داستان قطع میکروفن 
خانه ملت!

   خاموش شدن صدا در بهارستان 
سال هاست ادامه دارد

آرمان ملی– یاسمین طالقانی: قطع 
میکروفن در مجلس تاریخچه طوالنی دارد 
و تنها مختص مجلس یازدهم نیست. در 
همه ادوار مجلس میکروفن ناطقان و یا 
نمایندگان قطع شده است! ۱۴ بهمن ۹۹ 
وقتی نوبخت در جایگاه رئیس سازمان 
برنامه و بودجه کشور مشغول دفاع از کلیات 
الیحه بودجه ۱۴۰۰ در صحن مجلس بود، 
میکروفنش قطع شد و سخنانش ناتمام 
ماند. رئیس مجلس پس از قطع میکروفن 
به محمدباقر نوبخت گفت که فرصت ۲۰ 
دقیقه ای شما تمام شد و قطع میکروفن 
دست ما نیست! یا بهمن ۹۵ سیده فاطمه 
حسینی هنگامی که به گفته علی مطهری به 
موضوع وزارت ارتباطات اختصاص داشت به 
دفاع از خود، همسر و پدرش درباره حقوق 
نجومی و تأسیس صرافی پرداخت. نماینده 
تهران هنوز بخش اندکی از متن جوابیه اش 
مطهری  علی  که  بود  کرده  قرائت  را 
نایب رئیس مجلس اولین تذکر را داد »خانم 
حسینی! در موضوع صحبت کنید«. حسینی 
بازهم ادامه داد که مطهری برای چندمین بار 
واکنش نشان داد و گفت: »شما به تذکر ما 
توجه نمی کنید؛ مجبوریم میکروفن شما 
را قطع کنیم«. یا زهرا سعیدی نماینده 
وقت مردم مبارکه در مجلس در جریان 
بررسی دوفوریت طرح شفافیت دریافتی 
مدیران کشور و استرداد دریافتی های مازاد 
در تذکری شفاهی خطاب به علی مطهری 
که ریاست صحن علنی را بر عهده داشت، 
گفت: مدیرانی که حقوق های نامتعارف 
دریافت می کردند باید به مردم شناسانده 
شوند. هنوز صحبت های زهرا سعیدی به 
اتمام نرسیده بود که علی مطهری با بیان 
اینکه تذکر شما مربوط به دستور جلسه 
نیست، میکروفن وی را قطع کرد. سال ۹۱ 
مشرق مدعی شد نایب رئیس اول مجلس 
در واکنش به سخنان حجت االسالم رسایی 
که نسبت به سخنان اخیر علی مطهری 
نماینده تهران انتقاد داشت و این سخنان را 
به دور از ادب می دانست، میکروفن رسایی 
را قطع کرد. جالب اینجاست که در گذشته 
برخی نمایندگان خواستار قطع میکروفن 
نماینده  که   ۹۵ مهر  مانند  می شدند، 
فالورجان در مجلس تصریح کرد: آقای 
ظریف در نشست روز یکشنبه خانه ملت 
گفت که من اجازه نمی دهم چنین سوالی 
را در صحن علنی مطرح کنید، آقای ظریف 
در جایگاهی نیست که به نمایندگان مجلس 
بگوید اجازه می دهد یا نمی دهد. الرگانی 
تأکید کرد: آقای الریجانی! شما باید از کیان 
مجلس دفاع کنید، مجلس در رأس امور 
است. وی در پایان خاطرنشان کرد:  »باید 
آقای مطهری در همان لحظه اول میکروفن 
آقای ظریف را قطع می کرد و اجازه نمی داد 
آقای ظریف اینگونه در صحن علنی مجلس 

فریاد بزند.«
   بازهم قطع میکروفن 

مجلس  در  میکروفن  قطع  داستان   
یازدهم ادامه دارد و فیلمی در شبکه های 
سخنان  میکروفن  قطع  از  اجتماعی 
نماینده خرم آباد هنگام انتقاد از بیانیه 
۲۲۷ نماینده پربازدید شده است. مرتضی 
محمودوند،نماینده خرم آباد و چگنی در 
صحن علنی مجلس شورای اسالمی در 
اعتراض به بیانیه اخیر ۲۲۷ نماینده صخبت 
می کرد  که صدای میکروفن او قطع شد، اما 
او برای دقایقی بدون میکروفن و در حالیکه 
خطاب به هیات رئیسه فریاد می زد میکروفن 

را روشن کن، به اعتراض خود ادامه داد!
  حواشی ناتمام قطع میکروفن 

 قطع میکروفن نماینده خرم آباد در 
زمانی رخ داد که هنوز حواشی قطع 
میکروفن معین الدین سعیدی نماینده 
چابهار تمام نشده بود. دقایق پایانی نوبت 
عصر جلسه یک شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۱ 
هنگامی که  اسالمی،  شورای  مجلس 
سعیدی از زمان تذکر خود برای بیان 
اعتراض استفاده کرد، توام با حاشیه هایی 
شد و صدای نماینده حین تذکر قطع شد. 
درباره حاشیه آن روز با خود معین الدین 
سعیدی گفت وگو کرده ایم. او می گوید: در 
سوابق مجلس ها، بارها دیده شده است که 
برخی نمایندگان از وقت تذکر اضطراری 
برای بیان مطالب خود استفاده کرده اند. 
پس صحبت های من، مشکل موضوعی 
نداشت که مثال گفته شود این حرف ها 
زمانش آن موقع نبود. او می گوید: برخی از 
همکاران می گویند آن تریبون یا میکروفن 
قطع نشده است، در حالی که بنده دو 
دقیقه فرصت داشتم و یک دقیقه  و ۳۲ 
ثانیه از زمانم استفاده شده بود و همچنان 
داشتم صحبت می کردم که متاسفانه 
میکروفن قطع شد. نماینده چابهار بیان 
داشت: اگر فیلم آن روز را بازبینی کنید، 
می بینید که برخی از همکاران خواستار 
قطع میکروفن بنده می شوند. برای کشف 
حقیقت نیاز به پدیده آن چنانی نیست 
و اگر فیلم چک شود، مشخص می شود 
بنده کمی بیشتر از یک دقیقه  و ۳۰ ثانیه 

صحبت کردم. 

آرمان ملی– مطهره شفیعی: دیوارنگاره های 
دردسرساز در میدان ولی عصر! دیوارنگاره  هایی که 
سعی دارد با جامعه پیوند برقرار کرده و تصاویری 
را ارائه کند که متناسب با موضوعات مورد توجه 
جامعه باشد، اما ظاهرا دیوار نگاره اجتماعی تبدیل 
به دیوارنگاره اعتراضی شده است. این تابلوی 
عظیم که گویا بزرگ ترین تابلوی تبلیغاتی ایران 
و حتی منطقه محسوب می شود، به دیوارنگاره 
میدان ولی عصر شهرت دارد و بهمن ماه ۱۰ سال 
پیش، یعنی سال ۱۳۹۱ ساخته شده است. 
ظاهرا متولی اصلی این دیوارنگاره سازمان هنری 
رسانه ای اوج است، اما این دیوارنگاره ها بارها 
دردسرساز شد. »خبرآنالین« روزگذشته نوشت: 
»دوشنبه ۲۳ آبان، به بهانه نزدیک شدن به 
جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، دیوارنگاره ای در میدان 
ولیعصر)عج(، با نمایی از چهره های اساطیری 
همچون رستم، آرش، اسفندیار، سیاوش، زال 
و گردآفرید نصب شد که بازیکنان فوتبال را 
راهی میدان بازی می کردند. ماجرایی که در 
این میان پرسش برانگیز بود این است که چرا 
هیچیک از افرادی که روی این دیوارنگاره  هستند 
تصویری ندارند و چرا تصویر بازیکن ها به نمایش 
درنیامده است؟« تصاویری که از بازیکنان تیم ملی 
منتشر شده از پشت است و مشخص نیست چرا 
چهره آنها در دیوارنگاره به نمایش در نیامده 
است. از سوی دیگر عرشه نوشت، در این عکس 
از قهرمان های اسطوره ای ایران زمین در کنار 
بازیکنان تیم ملی استفاده شده است. در این 
مثل  شاهنامه ای  دیوارنگاره، شخصیت های 
رستم دستان، در حال بدرقه ملی پوشان هستند. 
درحالی که شکل منطقی و واقع بینانه ماجرا 
می توانست این طور باشد که از اسطوره هایی 
فوتبال کشور همچون ناصر حجازی، علی دایی، 
احمدرضا عابدزاده و مهدی مهدوی کیا بهره گرفته 
شود. اکنون این سوال از سوی برخی مطرح است 
که آیا اعتراضات برخی بازیکنان فوتبال منجر به 
عدم نمایش تصویر آنها در دیوارنگاره شده است؟ 
اگر پاسخ مثبت است بازهم سوالی طرح می شود 

که چرا به نحوی عمل می شود که اختالفات 
داخلی در موضوعاتی که مربوط به خارج مرز 

است اثر گذار شود؟
  انتقاد قبلی به دیوارنگاره جام جهانی

۹۷ دیوارنگاره میدان  باردیگر در سال   
ولی عصر)عج( به مناسبت حضور تیم ملی در 
جام جهانی خبرساز شد. در تصویر شادی مردم 
که با نام »یک ملت – یک ضربان« نصب شد، به 
عدم حضور زنان انتقاد شد. زهرا نژادبهرام که در 
آن مقطع عضو هیات رئیسه شورای شهر بود، با 
اشاره به  جای خالی زنان در دیوارنگاره میدان 
ولی عصر)عج( گفت: در این دیوارنگاره تصویر 
همه قومیت ها به نشانه اتحاد در جام جهانی است؛ 
اما متاسفانه تصویر زنان در این دیوارنگاره خالی 
است. وی با بیان اینکه اتفاق بدی است که در 
تصاویر شهری زنان به عنوان نیمی از جامعه یادمان 
برود، افزود: جای نگرانی است که در شهر، تصاویر 
تک جنسیتی منتشر شود و نیمی از جمعیت 
جامعه یعنی زنان فراموش شوند. نژادبهرام با اشاره 

به فعالیت های متنوع سازمان زیباسازی، آنها 
را ارزشمند و خوب ارزیابی کرد و افزود: یادمان 
نرفته که سازمان زیباسازی به مناسبت روز زن، 
تصاویر مشاهیر زن را در شهر منتشر کرد؛ اما جای 
خالی زنان در دیوارنگاره میدان ولیعصر)عج( قابل 

قبول نیست. 
  اعتراض به دیوارنگاره زنان

 دیوارنگاره قبلی هم حاشیه ساز بود. این 
دیوارنگاره که شعار »زنان سرزمین من ایران« 
داشت، پنجشنبه بیست ویکم مهرماه نصب شد، 
اما خیلی زود تغییر کرد. در این دیوارنگاره تصاویر 
زنانی از جمله سیمین دانشور، پروین اعتصامی، 
فاطمه معتمد آریا، مریال زارعی، پروانه کاظمی، 
مینو محرز، توران میرهادی، ایران درودی، مریم 
میرزاخانی، فروغ فرخزاد، ژاله علو نقش بسته بود. 
برخی افراد که تصویرشان در این دیوارنگاره بود 
اعتراض کردند. فاطمه معتمدآریا نیز با انتشار 
ویدئویی اعتراض شدید خود را مطرح کرد. 
مرضیه برومند هم نسبت به این موضوع معترض 

و خواستار حذف عکسش شد. از سوی دیگر 
کیهان نوشت: »دیوار نگاره میدان ولی عصر )عج( 
را چه کسانی سفارش داده اند و چه کسانی تصویر 
برخی از هنرپیشه های بی سواد و پیر و پاتال را در 
آن جای داده اند؟! ملت چه گناهی کرده اند که 
باید تاوان اشتباهات فاحش سفارش دهندگان 
این دیوار نگاره را بدهند؟!!« سازمان فرهنگی 
-  رسانه ای اوج که در پی اعتراضات اقدام به تغییر 

دیوارنگاره کرد.
  زنانی که فراموش شدند 

میدان  دیوارنگاره های  از  دیگر  یکی   
ولی عصر)عج( که باانتقاد مواجه شد، عنوان نسل 
روشن را داشت. ذیل عنوان »نسل روشن«، عبارت 
»وطن به دست جوانان سرفراز است« قید شده و 
در جای جای این دیوارنگاره به نقش نسل جوان 
در عرصه های گوناگون علمی، جهادی، پزشکی، 
کشاورزی، عمرانی، موشکی، هسته ای و... به 
وضوح تأکید شده است. پس از آن بود که الهام 
فخاری که در آن مقطع عضو شورای شهر تهران 
بود، از حذف چهره زنان از دیوارنگاره جدید میدان 
ولیعصر)عج( انتقاد کرد. متن توئیت الهام فخاری 
به شرح زیر است: »انتظار می رفت حساسیت 
بیشتری نسبت به دیوارنگاره میدان ولیعصر)عج( 
وجود داشته باشد؛ از این رو امیدوارم اگر این 
تصویر از سر سهل انگاری بوده دیگر تکرار نشود و 
اگر سهل انگاری نبود اصالح و عذرخواهی شود.«

  هزینه تغییر دیوارنگاره چقدر است؟
 صاحب یک شرکت تبلیغاتی بیان داشت: 
»بسته به جنس و نوع جوهر به کار رفته، برای 
هر متر تبلیغات به =حدود ۵۰ تا ۱۵۰ هزار تومان 
پرداخت می شود که برای دیوارنگاره میدان 
ولیعصر)عج( با حدود هزار متر مربع حدود ۵۰ 
تا ۱۵۰ میلیون تومان هزینه بنر و چاپ خواهد 
بود. خبرآنالین نوشت: او ادامه داد: »حدود ۲۰ 
الی ۳۰ میلیون تومان هم هزینه نصب این سازه 
را باید محاسبه کنید که در کل بین ۷۰ تا ۱۸۰ 
میلیون تومان هر بار تعویض تبلیغات این دیواره 

آب می خورد.«

 بررسی  مشکالت اقتصادی و معیشتی جامعه در مجلس

دولت کجاســــت؟ 
    احمد نادری: شعار زیبای عدالت که سمبل تبلیغات شماست، بیشتر به صدقه و یارانه دادن به سه دهک پایین خالصه شده

     سیدفاضل موسوی در گفت وگو با »آرمان ملی«: مجموع عملکردها نشان می دهد که دولت درک درستی از وضعیت جامعه ندارد
 آرمان ملی- حمید شجاعی: نگاهی به شرایط جامعه 
و وضع زندگی مردم به وضوح نشان می دهد که مردم 
نارضایتی هایی از رویه موجود دارند و مهم ترین این نارضایتی ها 
که در قالب های مختلف خود را به نمایش می گذارد اعتراض 
به وضعیت نابسامان اقتصادی و معیشتی است. کافی است 
فقط سری به فروشگاه هایی که مایحتاج ابتدایی مردم در آنها 
به فروش می رسد بزنیم و سراغی از قیمت کاالها بگیریم و آن 
زمان است که اصل موضوع خود را نمایان تر می کند. افزایش 
افسارگسیخته قیمت ها و ناتوانی قدرت خرید مردم باعث شده 
تا مردم شرایط نه چندان مطلوبی را تجربه کنند و وعده های 
دولت را در ذهن خود مرور کنند؛ وعده هایی از جنس برنامه 
اقتصادی ۷۰۰۰ صفحه ای برای حل مشکالت معیشتی، ایجاد 
یک میلیون شغل و یک میلیون مسکن در سال و... . هر چند که 
دولت از ابتدا نیز با وعده هایی  در خصوص بهبود شرایط اقتصادی 
وارد شد و از جراحی اقتصادی سخن گفت، اما آنچه که امروز در 
جامعه از وضع زندگی اقشار و الیه  های مختلف می بینیم چندان 
قرابت و همخوانی با وعده های دولت ندارد. از طرفی طی ۱۶ 
ماه گذشته بارها و بارها کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و 
سیاسی بر لزوم تغییر در تیم اقتصادی دولت و به خصوص تغییر 
در کارگزاران و برنامه ها تاکید داشته اند؛ اما با وجود رصد این 
شرایط از سوی دولت و سایر دستگاه ها گویی اینکه رئیس جمهور 
و مجموعه دولت هنوز به جمع بندی در خصوص تغییرات در ساز 
وکار اقتصادی دولت نرسیده اند. البته شکی نیست که تحریم ها 
نیز تاثیر بسزایی در مشکالت اقتصادی کشور گذاشته اما نه 
اینکه تمام مشکالت اقتصادی کشور ناشی از تحریم باشد. خود 
اصولگرایان و حامیان و طرفداران این دولت در دولت گذشته 
مشکالت را از چشم دولت و عملکرد مسئوالن می دیدند و آنها را 
مقصر جلوه می دادند. حال در این شرایط که وضعیت معیشتی 
و سفره مردم به مراتب از سال گذشته کوچک تر شده چرا نباید 
به برخی ناکارآمدی ها و عملکردهای دولت در حوزه اقتصادی 
اشاره کرد. آنچه مسلم است بخشی از نارضایتی ها و اعتراضات 
اخیر نیز سویه های اقتصادی دارد و از دالر ۳۶ هزارتومانی 

و سکه باالی ۱۶ میلیون گرفته تا قیمت خودرو، مسکن و... 
حکایت از وضعیت اقتصادی دارد که قرار بود دولت آن را بهبود 
ببخشد. در کنار اینها فیلترینگ برخی شبکه های اجتماعی 
که موجب شکست میلیون ها کسب وکار اینترنتی را هم که 
قرار دهیم، خواهیم دید که دولت چندان نمره قابل قبولی در 
این حوزه نخواهد گرفت و برای تغییر شرایط باید طرحی نو 
دراندازد. اما دولت فعال متوسل به یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی 
شده، مشخص نیست که در آینده با تورم ۵۲ درصدی چگونه 

عملکردی از خود به جای خواهد گذاشت. 
  دولت برنامه مشخصی ندارد

 یک فعال سیاسی اصالح طلب در ارتباط با وضعیت اقتصادی 
جامعه و عملکرد دولت اظهارداشت: مجموع عملکرد دولت با 
برنامه ها و فعالیت هایی که دارد نشان می دهد که درک درستی 
از وضعیت جامعه ندارند. این دو مساله باعث شده تا تصمیماتی 
که باعث آرامش مردم باشد، رضایت و اعتماد جامعه را باال ببرد و 
پویایی را به جامعه تزریق کند، اتخاذ نشود. سید فاضل موسوی 
به »آرمان ملی« گفت: گویا اقتصاد و مدیریت  برخی دستگاه ها 
در کشور رها شده  است. موسوی بیان کرد: عملکردها هیچ 
سنخیتی با یک دولت منسجم و کارآمدی که براساس یک قانون 
ضابطه مند عمل می کند ندارد. در تعریف حکمرانی های جدید 

دولت وکیل مردم است و باید شرایط رفاه مردم را فراهم کند. 
این فعال سیاسی تصریح کرد: یک نظرسنجی اگر برگزار شود که 
مردم چقدر از عملکرد دولت راضی هستند؛  خواهند گفت که 

کارهای دولت چندان قابل قبول و قابل دفاع نیست. 
  نمی توان مردم را به آینده وعده داد

یک نماینده مجلس در مورد ریشه های جامعه شناختی 
اعتراضات اخیر اظهارداشت: آنچه این روزها در سطح جامعه و 
کف خیابان شاهد آن هستیم صرفا با اعتراضی بر آمده از عوامل 
فرهنگی و زمینه سیاسی و اقتصای نیست. احمد نادری گفت: 
دشمن نقشه و برنامه دقیق دارد اما در این میان بر نقاط ضعف، 
اشتباهات و سیاست های نسنجیده حساب باز کرده است، در 
اینجا دیگر فقط دشمن نیست، نفوذی ها، خائن ها و ناکارآمدها 
هم هستند. وی افزود: سیاست های غلط اقتصادی زخمی است 
که دشمن برآن می نشیند و با آن مردم ما را می گزد، یکی از 
ویژگی های دنیای نوین سرعت، زمان متراکم و فشرده شده 
است، واقعیت این است که در این زمان و جهان سریع دستگاه 
حکمرانی و اجرایی ما نسبت به جامعه سالنه سالنه گام برمی دارد. 
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان کرد: آقای 
رئیسی بیش از ۱ سال از عمر دولت سیزدهم می گذرد، ۱ سال 
این زمانه با ۱سال چند دهه پیش متفاوت است. نمی توان مردم 
را به آینده وعده داد و از این سخن گفت که تازه یکسال از عمر 
این دولت گذشته است. نماینده تهران بیان کرد: خواسته مردم 
بسیار ساده و روشن است، شعار زیبای عدالت که سمبل تبلیغات 
شماست، بیشتر به صدقه و یارانه دادن به سه دهک پایین خالصه 
شده، بی آنکه عواقب سیاست های اقتصادی را بر طبقه متوسط و 
فقیر دهک های میانی و ناراضی سازی آنها بسنجید، در حالیکه 
عدالت برای همه است، نه برای طبقه فقیرتر. نادری عنوان کرد: 
آقای رئیس جمهور، بنده سال قبل از همین تریبون دلسوزانه به 
شما هشدار دادم که حذف عجوالنه ارز ترجیحی زمینه را برای 
ایجاد و تشدید نارضایتی های اجتماعی فراهم خواهد کرد و گفته 
بودم که نئولیبرال ها می خواهند محرومان را علیه سید محرومان 

بشورانند و دیدیم شد، آنچه که نباید می شد. 

 گزارش وزیر بهداشت از علل کمبود دارو در کشور
 روح االمینی: شربت ساده سرماخوردگی 

هم در دسترس نیست، آقای وزیر!
 آرمان ملی: روزگذشته نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی با حضور عین اللهی، وزیر بهداشت وضعیت دارویی 
کشور را مورد بررسی قرار دادند. در ابتدای جلسه زهرا 
شیخی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی گزارش بررسی نحوه مدیریت زنجیره 
تأمین و توزیع دارو و علل کمبودهای اخیر در کشور را 
قرائت کرد. وی با بیان اینکه از کل داروهای مشمول بیمه 
و غیر بیمه طرح دارویار به ۱۷۶۵ دارو یارانه تعلق نگرفته 
است، گفت که هنوز تعدادی از داروها به ویژه داروهای 
جدید و وارداتی مشمول طرح دارویار و افزایش قیمت 
نشده اند لذا باید هزینه ناشی از افزایش قیمت توسط 
سازمان های بیمه گر تامین شود به عبارت دقیق تر باید 
دولت هزینه های ناشی از حذف ارزترجیحی برای دارو را 

پیش بینی کند.
  هدف حذف رانت بود

 به گزارش ایسنا، بهرام عین اللهی وزیر بهداشت در 
جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در 
مورد بررسی نحوه مدیریت زنجیره تأمین و توزیع دارو 
و علل کمبودهای اخیر در کشور گفت:  چهارماه از شروع 
طرح دارویاری می گذرد. هدف از اجرای طرح دارویاری 
این بود که وابستگی به ارزترجیحی و رانت ناشی از آن 
به تولید پویا و غیروابسته برگردد؛ مشکل اساسی ارزهای 
ترجیحی این بود که بدون حساب و کتاب داده می شد و 
رانت هایی را به وجود می آورد. وی اظهارکرد: باید یارانه در 
نهایت مستقیما به مصرف کننده نهایی می رسید که این 

موضوع در طرح دارویاری دیده شد. 
  تحریم دارو

 وی بیان کرد: تحریم های ناجوانمردانه در حوزه تأمین 
و ساخت داروهای مورد نیاز کشور از موارد دشواری تأمین 
داروست. براساس گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در 
خصوص اثرات تحریم ها بر نظام سالمت نیز بر این امر 
اذعان دارد که دو ماه پیش به ایران آمده و در خصوص 
تأثیر تحریم و کمبود دارو در کشور ایران تا حد زیادی 
دسترسی به مواد خام را از دست داده است. شرکت های 
دارویی دنیا به رغم معافیت ارسال دارو به ایران همچنان 
از این کار خودداری می کنند چون نشانه های واضحی 
مبنی بر ارتباط با تحریم ها دارد، اما به رغم آن تالش زیاد 
شرکت های دارویی، دانشمندان و دانشگاه ها توانسته 
است در تأمین دارو به ما کمک کند. وزیر بهداشت در ادامه 
تاکید کرد: آنتی بیوتیک تولید شده در ۷ ماه گذشته به 
اندازه ۱۲ ماه سال گذشته بود. همچنین علت دیگر کاهش 
داروهای آنفلوآنزا، عدم توانایی تأمین آن از کشورهای 
دوست بود، چرا که آنها نیز به علت شیوع شدید این بیماری 
برای خودشان نیز با دشواری تأمین دارو روبه رو بودند لذا 
به شرکت های مربوطه در داخل هشدار داده شد تا ۳ برابر 
سال گذشته کار کنند. ما به بازخوانی برنامه های تولیدی 
تولیدکنندگان و موجودی انبارها پرداختیم و نظارت 
کردیم. دو شرکت تولید دارو، تولیدات خود را کاهش 
داده بودند که مراجع نظارتی در حال بررسی این موضوع 
هستند، اما اکثر شرکت های تولیدکننده دارو کوشش 

زیادی در این حوزه داشته اند. 
  یک شربت ساده سرماخوردگی هم در دسترس 

نیست
 بعداز سخنان وزیر نمایندگان مجلس در واکنش 
به سخنان وی تذکراتی را اعالم کردند. عبدالحسین 
روح االمینی، نماینده تهران در مجلس در جریان بررسی 
گزارش کمیسیون بهداشت پیرامون اجرای طرح دارویاری 
و علت کمبود دارو در بازار گفت: بدون برنامه  ریزی به هنگام 
و مدیریت به هنگام و دخالت موثر و پیش بینی شده 
نمی توان محصول را به دست مصرف کننده رساند. از 
سال گذشته در تمام سطوح در جلساتی که برگزار شد ما 
مطالب را به عالی ترین مقام ها منتقل کردیم. امروز صنعت 
داروسازی مظلوم واقع شده و باید از آن دفاع شود چرا که 
تیرماه امسال با ۱۰۰ امضا به ریاست جمهوری هشدار دادند 
که اگر به این مطالب رسیدگی نشود دچار مشکل اساسی 
خواهیم شد. اما به این هشدارها توجهی نشد. همه ما باید 
از مردم عذرخواهی کنیم که امروز حتی یک شربت ساده 
سرماخوردگی و آنتی هیستامین در دسترس نیست و مردم 

با مشکل مواجه هستند.
دارو  احتکار  موضوع  در  بهداشت  وزیر    

چاره اندیشی کند
 خلیل بهروزی فر، نماینده فومن در تذکر شفاهی خود 
خطاب به وزیر بهداشت گفت: آقای وزیر؛ یکی از مشکالت 
مردم هزینه سنگین دارو و درمان است. متأسفانه وقتی 
مردم به پزشک مراجعه می کنند و دارو می گیرند پس 
از مراجعه به داروخانه نمی توانند داروی خود را دریافت 
کنند. در موضوع دفترچه های بیمه هم مشکالتی وجود 
دارد، برخی دفترچه ها مورد پذیرش داروخانه ها نیست. 
هزینه های دارو بسیار سنگین است و مردم در این موضوع 

با مشکالت اساسی روبه رو هستند.
  عذرخواهی کنید، آقای وزیر!

  نماینده اهواز در مجلس شورای اسالمی در تذکری به 
وزیر بهداشت و درمان گفت: آقای عین اللهی  ای کاش در 
ابتدا از مردم به دلیل  کمبود آنتی بیوتیک، سرم و برخی 
اقالم سرماخوردگی عذرخواهی می کردید؛ کادر پزشکی، 
پزشکان متخصص، کارخانه های تولید دارو و تجهیزات 
پزشکی از یک اپیدمی مهم کشوری و بین المللی کرونا عبور 
کرد و ۳۰۰ شهید دادند اما شرایط مدیریت شد. سیدالبرز 
حسینی، نماینده خدابنده مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه یکی از موضوعاتی که مردم را رنج می دهد همین 
موضوع گرانی و کمبود دارو است و مردم گرفتار موضوع 
سالمت خود هستند، اظهارکرد: کار از دست متولیان دارو 
خارج شده است. نتیجه طرح »دارویاری« فقط از حیث 
نسخه الکترونیکی اتفاق افتاده است اما داروهای نسخه 
الکترونیکی پیدا نمی شود، بیماران صعب العالج با هزینه های 
هنگفت مواجه هستند و داروهای این بیماران نیز کمبود 
شدیدی دارند. آقای دکتر قالیباف باید افرادی که در این 

موضوع ترک فعل کرده اند مورد پیگرد قرار بگیرند. 

 روایت »آرمان ملی« از دردسرهای بنرهای میدان »ولی عصر)عج(«

دیوارنگاره های اعتراض یا وحدت؟!
     زنان جز یک مورد، حذف شدگان همیشگی دیوارنگاره ها هستند

  چهارشنبه 
1401 .08 .25
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  یاد نگرفتیم 
عذرخواهی کنیم

    

  انتخابات به یک قمار 
تبدیل شده

 الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس گفت: 
حاکمیت باید تصمیم بگیرد که نظام پارلمانی حاکم باشد یا 
نظام ریاستی. نظام دوپایه در کشور کارآمدی ندارد. انتخاب 
نمایندگان مردم در پارلمان از سطح شهرستان به سطح 
استان ارتقا یابد تا سطح تصمیم گیری ملی شود. انتخابات 
تناسبی شود، امروز حتی در کالنشهری مثل تهران انتخابات 
به یک قمار تبدیل شده است؛ یک لیست با چند درصد بیشتر 
برنده می شود و لیست رقیب با چند درصد کمتر کال می بازد. 

 فرهنگ عذرخواهی در قبال اقدام اشتباه در کشور نهادینه 
نشده و همین موضوع سبب چالش هایی می شود.  یک فعال 
سیاسی گفت: ما متاسفانه هنوز در کشورداری یاد نگرفتیم 
عذرخواهی کنیم. یاد نگرفته ایم که به اشتباهات اذعان کنیم. 
یاد نگرفته ایم اگر نیرویی مرتکب خطایی شد با او برخورد 
کنیم. یاد نگرفته ایم به موقع عمل کنیم. جالل میرزایی افزود: 
دولتی ها هنوز در قسمت نظریه خودشان مانده اند و فکر 
می کنند به کارگیری نیروهای جوان، مسائل را حل می کند.  

  برخی اصولگرایان شروطی برای ملی پوشان تعیین می کنند، 
مانند عضو ارشد موتلفه که درباره نخواندن سرود ملی توسط 
بازیکنان و شادی نکردن آنها بعد از گل زدن می گوید: باید از 
بازیکنان تیم ملی فوتبال تضمین گرفته شود تا در جام جهانی 
دست از این کارها بردارند.  حمیدرضا ترقی افزود: ورزش 
مورد توجه اقشار متعددی از جامعه است و با توجه به اینکه 
جام جهانی بینندگان بسیاری دارند، اینها طراحی کردند در 

قطر به حیثیت جمهوری اسالمی ضربه بزنند.

 از فوتبالیست ها 
 ضمانت بگیرید 

سرود را بخوانند 
 



اقتصـاد       سال پنجم4
a شماره 1419 r m a n m e l i . i r

  چهارشنبه 
1401 .08 .25
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  آرمان ملی – صدیقه بهزادپور: ابراز 
نارضایتی وزیر راه و شهرســازی از وضعیت 
کیفی و کمی شهر فرودگاهی امام خمینی)ره( 
باعث شد نگاه ها به دنبال دالیل تاثیرگذاری 
باشــد و بیش از همه رســتم قاســمی را به 
عنوان متولی اصلی پاســخگویی به وضعیت 
فرودگاه امام ناچار به ابراز عقیده و مقایســه 
استانداردهای روستایی و شــهری بین این 
فرودگاه با دیگــر فرودگاه های خارجی کند، 
این درحالی اســت که یکپارچه نبودن حوزه 
تصمیم گیــری در شــهر فرودگاهی، تغییر 
پیاپی مدیران، تداخل مسائل حوزه امنیتی با 
اجرای پروژه های عمرانی و توسعه ای از جمله 
دالیل عنوان شــده از سوی مسئول این نهاد 
ذکر می شود که منجر به مدیریت  بدون تغییر 
از دهه ۸۰ تاکنون و مشکالت پیش روی آن 

شده است. 
 نبود مدیران آشنا به صنعت هوایی 

2 دولت گذشته
ســعید چلندری سرپرســت شــهرک 
فرودگاهی امام خمینی )ره( در این خصوص 
به »آرمان ملی« گفت: فرودگاه امام خمینی 
به دلیل تغییر پیاپی مدیــران از زمان افتتاح 
تاکنون نتوانســته شــاهد اجرای پروژه های 
بهینه ای باشد درحالی که این فرودگاه حتی 
درحد کالنشــهر قابل ارزیابی است عالوه بر 
آن در دولت های یازدهم و دوازدهم به ندرت 
از مدیریت مدیرانی کارآمد و آشنا به صنعت 
هواپیمایی برخوردار بوده و همین مساله باعث 
شده تا همچنان زمان راه اندازی این فرودگاه 
در قبل از ســال ۸۰ مدیریت و اداره شــود و 
درنهایت به عقب ماندگی فعلی فرودگاه امام 
خمینی )ره( منتهی شــود. او افزود: با توجه 
به اینکه در فصل کاهش مســافر خارجی به 
دلیل حضور دانش آموزان در مدرســه قرار 
داریم، روزانه ۱۶۰ تا ۱۷۰ مســافر در روز در 
پیک ساعات ۸ شب تا ۸ صبح در این فرودگاه 
با همان شرایط و استانداردهای دهه ۸۰ در 
حال جابه جایی است و به دلیل پایدار نبودن 
مدیران هیچ تغییری در این مجموعه نداشته 
اســت. چلندری ادامه داد: با وجود امکانات 
محدوِد در اختیار فرودگاه، راه اندازی ترمینال 
سالم در حد و اندازه استانداردهای جهانی و 
اعزام حجاج از طریق ایــن ترمینال از جمله 
اقدامات مطلوبی به شمار می آید که با کیفیتی 
خوب اجرایی شد همچنین اعزام مسافران به 
عتبات عالیات در ســال گذشته نیز همزمان 
با جابه جایی مســافران به مقاصد کشورهای 
اروپایی با وجود دو فرهنــگ کامال متفاوت 
اما با کیفیتی عالــی صورت گرفت همچنین 

حدود ۱۰۴ هزار مسافر عتبات عالیه که اکثراً 
از گروه ســنی ســالمند و بدون تجربه سفر 
هوایی بودند با حفظ تکریِم این گروه بدون لغو 
پرواز عملیاتی شد. سرپرست شهر فرودگاهی 
امام خمینــی )ره( اضافه کرد: بســیاری از 
کمبودهای موجود در شهر فرودگاهی امام با 
وجود گذشت حدود ۲۰ سال از آغاز راه اندازی 
آن، با وجود اعــالم آمادگی بخش خصوصی 
برای عملیاتی ساختن پروژه های عمرانی به 
دالیل یکپارچه نبودن مدیران مسئول دراین 
مجموعه و مخالفت هــای بخش هایی مانند 
حوزه امنیتی و اطالعاتی همچنان پابرجاست 
برای مثال نبود پارکینگ مناسب در ترمینال 
شــماره یک که حتی وزیر راه و شهرســازی 
نیز از وضعیت حال حاضر آن ابراز نارضایتی 
کردند از جمله مواردی خالء های اساســی 
است که به دلیل وجود تعدد مراجع تصمیم 
گیری تاکنون موفق به انجام امور بهینه سازی 

نشده است. 
 پروژه های در دست اجرا

این مقام مســئول بیان کرد: ۲۵ پروژه در 
این مجموعه برای عملیاتی شدن تعریف شده 
تا با مشارکت بخش خصوصی عملیاتی کنیم 
و از جمله این پروژه ها می توان به طرح توسعه 
ترمینال شــماره ســه )ترمینال ایرانشهر( با 
حدود ۴۱۰ هزار متر مربع افزایش وســعت، 
بهسازی باند فرودگاه امام با عملیاتی اجرایی 
مشــابه فرودگاه مهرآباد اشــاره کرده که در 
مرحله آغاز عملیات اجرایی و فراخوان دادن 
به بخش خصوصی قــرار دارد و تا حدود یک 

تا دو ماه آینده و یا نهایتا تا پایان ســالجاری 
تعیین تکلیف خواهند شد. چلندری توضیح 
داد: اعتبار مالی این پروژه هــا بالغ بر حدود 
۲ و نیم میلیارد یورو برای ترمینال شماره ۳ 
)ترمینال ایرانشهر( و حدود ۴۰۰ میلیون یورو 
برای مجموع دیگر پروژه ها برآورد شده است و 
با حضور۸ پیمانکار داخلی و خارجی از جمله 
چینی ها به بررســی نحوه اجرایی شدن آن 
پرداخته شده که به زودی نتیجه نهایی اعالم 
و پروژه های عمرانی در این خصوص عملیاتی 

خواهد شد. 
 تایید استانداردهای فرودگاه توسط 

بازرسان ایکائو 
سرپرست شهرک فرودگاهی امام خمینی 
)ره( معتقد است: فرودگاه امام خمینی )ره( 
دارای استانداردهای بین المللی ایکائو است 
در غیراینصورت اجــازه فعالیت و پرواز به آن 
داده نمی شــد، اما همان طور کــه وزیر راه و 
شهرسازی به آن اشاره کردند با استانداردها و 
فضاسازی های جذاب فرودگاه های کشورهای 
دیگر مانند دبی و حتی استانبول فاصله زیادی 
دارد بنابرایــن ایــن میزان توســعه از زمان 
راه اندازی تا کنون قابل قبول نیست و در  شأن 
مسافر ایرانی نیست. او اضافه کرد: رسیدگی 
به فضای سبز فرودگاه ها به دالیل مختلف از 
جمله نبود آب و خشک شدن چاه های آب با 
وجود رایزنی های مختلف با سازمان های ذی 
ربط در تهران جهــت بهره برداری مطلوب از 
پســاب ها به نتیجه ای نرسیده است عالوه بر 
این، اجــرای بســیاری از پروژه های عمرانی 

در شــهرک فرودگاهی به دالیــل امنیتی با 
مخالفت دستگاه های ذیربط مواجه شده در 
صورتی که با اِعمال تسهیالت اداری و قانونی 
می توان اجرای پروژه های توسعه ای و عمرانی 
در این منطقــه را به رغم وجــود رفت و آمد 
حدود ۳۰ هزار نفر و ۱۰ هزار خودرو در آن از 
مشکالتی در حد کالنشهرها برخوردار است 
را سرعت بخشــید. این مقام مسئول درباره 
تامین منابع مالی پروژه های ضروری فرودگاه 
امام خمینی)ره( گفت: بخش خصوصی بارها 
برای پروژه های مختلف در این شهرک اعالم 
آمادگی کرده است و این اطمینان وجود دارد 
که به محِض اعالم فراخوان با پیشــنهادات 
بســیاری در این زمینه مواجه خواهیم شد 
اما مشــکالت و قوانین اداری تاکنون مانع از 
اجرای بســیاری از پروژه ها در این شــهرک 
شده است همچنین ورود افراد سطح باال در 
برخی از حوزه های اجرایی هواپیمایی باعث 
ایجاد محدودیت های فراوانی شده است که 
نیازمند توجه وزارت راه و شهرســازی جهت 
رفع مشکالت و تسهیل درامور در این حوزه 

دارد. 
 ناهماهنگــی معضــل اداری و 
ساختاری و عمرانی فرودگاه امام خمینی 

)ره(
چلندری معتقد اســت: با توجه به وضعیت 
فعلی باید برای ســرمایه گذاران داخلی فرش 
قرمز پهــن کنیم تا بتوانیم آنچه که در  شــأن 
مسافران ایرانی اســت فراهم کنیم و این امر 
باید هم در حوزه اجــرای پروژه های عمرانی و 
توســعه ای و هم در بخش اجرای امور اداری و 
عملیاتی شود برای مثال عدم رضایت مسافران 
ایرانــی و غیرایرانــی در صف هــای طوالنی 
گیت های کنترل پاسپورت به راحتی می توان 
با افزایش پرسنل در این زمینه بهبود بخشید 
و در این راســتا حتی با فرمانده اداره گذرنامه 
نیز به رایزنی هــای ویژه پرداخته ایــم تا با در 
اختیار گذاشــتن منابع اعتباری الزم، همانند 
دیگر کشــورها اقدام به راه انــدازی گیت های 
الکترونیکی کنترل پاسپورت کرده تا در حد و 
اندازه استانداردهای دیگر فرودگاه ها قرار گیریم 
ولی اختیارات من در این زمینه فقط در حد ارائه 
پیشنهاد طرح و همکاری در تامین اعتبار مالی 
اســت و برای اجرای نهادهای دیگری تصمیم 
گیرنده هستند. سرپرست شهرک فرودگاهی 
امام خمینی )ره( در پایان ابراز امیدواری کرد 
تا آنچه که در  شأن ایران و مسافران در شهرک 
فرودگاهی امام خمینی اســت با تعامل تامی 
مسئوالن دلسوز عملیاتی شود تا افتخاری برای 

کشور در داخل و خارج فراهم  آید.

  بازار سرمایـــه
 خبر بد برای فعاالن بازار بورس

آرمان ملی: روز گذشته در مقایسه با دو روز 
گذشته شاهد معامالت متعادل تری بودیم. بازار 
ســبزپوش و برتری تقاضا در کلیت بازار مشهود 
بود و شاخص کل هم مثبت بود ولی مقدار رشد 
دیروز ایــن نماگر با روزهــای رویایی هفته های 
گذشته قابل مقایســه نبود و از نیمه معامالت با 
قدرت گرفتن فروشندگان، شاهد عقب نشینی 
نسبی شاخص بودیم ولی در نیم ساعت پایانی باز 
شاخص کل تغییر جهت داد و دوباره روند صعودی 
به خود گرفت اما هم وزن اما مقاوم تر بود و نسبت 
به شاخص کل عملکرد بهتری از خود نشان داد 
و نهایتا توانست با ۰. ۲۵ درصد رشد کار خود را 
به پایان برساند در حالیکه شاخص کل نتوانست 
بیش از ۰. ۱۶ درصد رشــد را از خود نشان دهد 
اما خبر بد دیگر برای فعاالن بازار ســقوط ارزش 
معامالت خرد به زیر ۳هزار میلیارد تومان و ثبت 
رقم ۲هزار و ۶۶۵ میلیارد تومان است عالوه بر آن 
امروز هم شــاهد خروج پول حقیقی هم بودیم و 
حقیقی ها در مجموع ۲۷۹میلیارد تومان از بازار 
خارج کردند.شاخص کل بورس تهران در پایان 
معامالت روز )سه شــنبه( با ۲ هزار و ۲۸۱ واحد 
افزایش در ارتفاع یک میلیون و ۴۱۰ هزار واحدی 
ایستاد و شــاخص هم وزن با هزار واحد افزایش 
به ۳۹۹ هــزار و ۸۱۹ واحد و شــاخص قیمت با 
۵۹۸ واحد رشد به ۲۳۸ هزار و ۴۲۰ واحد رسید 
همچنین شاخص بازار اول، هزار و ۲۱۹ واحد و 
شاخص بازار دوم، ۵ هزار و ۹۹۱ واحد افزایش را 
ثبت کردند و بیش از ۵ میلیــارد و ۲۲۰ میلیون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۶ هزار 
و ۸۴۷ میلیارد ریال معامله شد. همچنین ایران 
خودرو )خودرو( با ۳۶۶ واحد، فجر انرژی خلیج 
فارس )بفجر( با ۳۰۵ واحد، سرمایه گذاری غدیر 
)وغدیر( با ۲۹۱ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس )فارس( بــا ۲۶۴ واحد و پــروه مدیریت 
ســرمایه گذاری امید )وامید( با ۲۶ واحد و ملی 
صنایع مس ایران )فملی( با ۲۱۶ واحد تاثیر مثبت 
بر شاخص بورس داشــت. در مقابل پتروشیمی 
پارس )پارس( با ۲۳۱ واحد تاثیر منفی بر شاخص 
بورس به همراه داشــت که بر پایه این گزارش، 
دیروز نماد گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو 
)خگستر(، پاالیش نفت اصفهان )شپنا(، شرکت 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، پاالیش 
نفت بندرعباس )شــبندر(، پاالیش نفت تهران 
)شتران(، ایران خودرو )خودرو( و سایپا )خساپا( 
در نمادهــای پُرتراکنش قرار داشــتند و گروه 
خودرو هم در معامالت دیروز صدرنشین برترین 
گروه های صنعت شد و در این گروه یک میلیارد و 
۸۵۷ میلیون برگه سهم به ارزش سه هزار و ۴۵۹ 
میلیارد ریال دادوستد شد از سوی دیگر شاخص 
فرابورس نیــز دیروز بیــش از ۱۲ واحد افزایش 
داشــت و به ۱۸ هزار و ۴۳۱ واحد رسید که در 
این بازار بیش از سه میلیارد و ۸۰۸ میلیون برگه 
سهم و اوراق مالی دادوســتد شد و تعداد دفعات 
معامالت دیروز فرابورس بیش از ۲۴۵ هزار و ۸۷۰ 
نوبت بود. پتروشیمی تند گویان )شگویا(، صنایع 
پتروشیمی تخت جمشید )شجم(، پتروشیمی 
زاگرس)زاگرس( و ســرمایه گذاری صبا تامین 
)صبا( با تاثیر مثبت بر شــاخص فرابورس همراه 
بودند همچنین فوالد غدیر ایرانیان )فغدیر(، پویا 
زرکان آق دره)فزر( و بیمه اتکای ایرانیان)اتکای( 
تاثیر منفی بر این شاخص داشتند. شاخص کل 
بورس تهران در پایان معامالت روز )سه شنبه( 
با ۲ هزار و ۲۸۱ واحد افزایــش در ارتفاع یک 
میلیون و ۴۱۰ هزار واحدی ایســتاد و شاخص 
هم وزن با هزار واحد افزایش به ۳۹۹ هزار و ۸۱۹ 
واحد و شــاخص قیمت با ۵۹۸ واحد رشــد به 
۲۳۸ هزار و ۴۲۰ واحد رسید همچنین شاخص 
بازار اول، هزار و ۲۱۹ واحد و شاخص بازار دوم، 
۵ هزار و ۹۹۱ واحد افزایش را ثبت کردند و روز 
گذشــته در معامالت بورس تهران، بیش از ۵ 
میلیارد و ۲۲۰ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش ۳۶ هــزار و ۸۴۷ میلیارد ریال 
معامله شــد. همچنین ایران خودرو )خودرو( 
با ۳۶۶ واحد، فجر انرژی خلیج فارس )بفجر( با 
۳۰۵ واحد، سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با ۲۹۱ 
واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( 
با ۲۶۴ واحد و پروه مدیریت سرمایه گذاری امید 
)وامید( با ۲۶ واحد و ملــی صنایع مس ایران 
)فملی( با ۲۱۶ واحد تاثیر مثبت بر شــاخص 
بورس داشــت که در مقابل پتروشیمی پارس 
)پارس( با ۲۳۱ واحد تاثیر منفی بر شــاخص 
بورس به همراه داشــت. بر پایه ایــن گزارش، 
دیروز نماد گســترش ســرمایه گذاری ایران 
خودرو )خگستر(، پاالیش نفت اصفهان )شپنا(، 
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، 
پاالیش نفــت بندرعباس )شــبندر(، پاالیش 
نفت تهران )شــتران(، ایران خودرو )خودرو( 
و سایپا )خســاپا( در نمادهای پُرتراکنش قرار 
داشــتند. گروه خودرو هم در معامالت دیروز 
صدرنشــین برترین گروه های صنعت شد و در 
این گروه یــک میلیــارد و ۸۵۷ میلیون برگه 
سهم به ارزش ســه هزار و ۴۵۹ میلیارد ریال 
دادوستد شد و شاخص فرابورس نیز دیروز بیش 
از ۱۲ واحد افزایش داشت و به ۱۸ هزار و ۴۳۱ 
واحد رسید و در این بازار بیش از سه میلیارد و 
۸۰۸ میلیون برگه سهم و اوراق مالی دادوستد 
شــد و تعداد دفعات معامالت دیروز فرابورس 
بیش از ۲۴۵ هزار و ۸۷۰ نوبت بود. پتروشیمی 
تندگویان )شــگویا(، صنایع پتروشیمی تخت 
جمشید )شجم(، پتروشیمی زاگرس)زاگرس( 
و سرمایه گذاری صبا تامین )صبا( با تاثیر مثبت 
بر شاخص فرابورس همراه بودند. همچنین فوالد 
غدیر ایرانیان )فغدیر(، پویا زرکان آق دره)فزر( 
و بیمه اتکای ایرانیان)اتکای( تاثیر منفی بر این 

شاخص داشتند. 
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قیمت د ر بازار آزاد  )به تومان( بـــازار

  اخبار کوتــــاه
 خبر خوش برای کارمندان دولت

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اعتبار ۷ هزار 
میلیارد تومانی جداگانه ای بــرای افزایش فوق العاده ویژه احکام 
حقوقی کارکنان دولت در قانون ترمیم حقوق ها پیش بینی شده 
است که با این پیش بینی، دستگاه های مشمول ماده ۲۹ قانون 
برنامه ششم، عالوه بر افزایش حقوق ثابت ماهانه که از مهرماه در 
اجرای قانون جدید متناسب سازی حقوق ها به کارکنان شاغل 
و بازنشسته خود پرداخت خواهند کرد، می توانند با مجوز دولت 
تا ۵۰ درصد هم تحت عنوان فوق العــاده ویژه و کارآمدی احکام 
حقوقی بپردازند. حمیدرضا حاجی بابایــی عنوان کرد: اعتبار ۷ 
هزار میلیارد تومانی برای اجرای قانون متناسب سازی حقوق ها 
در اختیار دولت قرار گرفته تا به دستگاه هایی که در این سال ها 
فقط بین ۱۷ تا ۳۵ درصد فوق العاده ویژه کارکنان خود را افزایش 
داده اند، اختصاص یابد و امیدواریم دولت آن را عادالنه و با اولویت 
توزیع کند. به گزارش همشهری آنالین، رئیس کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: افزایش فوق العاده ویژه 
کارکنان دستگاه ها هیچ ارتباطی با فروش اموال مازاد دستگاه ها 
ندارد و در قانون متناســب ســازی چنین چیزی قید نشده، اما 
دولت و دســتگاه ها اختیار دارند که برای این افزایش ابتکاراتی 
را در دستگاه های مشــمول به خرج دهند تا تبعیض به عدالت 
تبدیل شــود. گفتنی است، هفته گذشــته رئیس جمهور قانون 
اصالح بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان 
کشوری و لشکری را برای اجرا به دستگاه های مشمول ابالغ کرد. 

 برای اجاره خانه 
چقدر باید حق کمیسیون بدهیم؟

عضو هیات مدیره اتحادیه مشــاوران امالک گفت: هزینه کد 
رهگیری و کمیسیون مشاوران امالک کشور نیم درصد معامله 
برای هر دو طرف محاسبه می شود و مبلغ هزینه کمیسیون و کد 
رهگیری نیم درصد و اجاره بهای ماهیانه باید یک چهارم باشد. 
به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه مشــاوران امالک کشور، اگر 
میزان اجاره یک واحد مسکونی ۱۰۰ میلیون تومان ماهیانه ۵۰۰ 
هزار تومان باشد، هزینه کمیسیون و کدرهگیری با ارزش افزوده 
۹ درصد ۵۰۰ هزار تومان و هزینه کمیسیون یک میلیون تومان، 
اجاره هم ۲۵۰ هزار تومان می شود که در مجموع با ۹درصد ارزش 
افزوده میزان کمیسیون و کد رهگیری به مبلغ ۸۳۰ هزار تومان 
هر یک از طرفین می شود. به گزارش همشهری آنالین، او گفت: 
مشاوران امالک برای دریافت کد رهگیری مبلغی را باید به سامانه 
پرداخت کنند و زمانی که این عدد پرداخت می شود، اداره مالیات 
مبلغ کامل مالیات را دریافت و کد رهگیری صادرمی شــود. هر 
مشاور امالکی که آن را رعایت نکند، مرتکب تخلف صنفی شده 
است  و قانون و مجلس هنوز مصوب نکرده که مشاوران امالک کد 

رهگیری را به دو طرف معامله بدهند. 

 مذاکرات پنهان آلمان با ایران  
برای خرید نفت

روزنامه جروزالم پســت  گزارش داد با توجــه به تحریم های 
روسیه دولت آلمان در حال مذاکره با  ایران  برای خرید نفت است. 
به گزارش مهر به نقل از جروزالم پســت، در ســایه تحریم های 
اروپا علیه روسیه، گزارشات حاکی از آن است که دولت آلمان به 
صورت مخفیانه در حال مذاکره با ایران برای خرید نفت و بنزین 
است البته مشخص نیست که آلمان چگونه می خواهد با توجه به 
تحریم های آمریکا از ایران نفت و بنزین وارد کند. موریتز کرامر، 
یکی از کارشناسان ارشد بانک دولتی LBBW آلمان، اعالم کرده 
که آلمان در حال مذاکره با ایران است. وی گفت مذاکرات آلمان 
در این زمینه با ایران، ونزوئال و الجزایر به شکل جدی در جریان 
است تا بتواند نیاز خود به نفت و بنزین را تأمین کند و این احتمال 
وجود دارد که دولت آلمان به این نتیجه رسیده که توافق هسته ای 
بین ایران و غرب به نتیجه خواهد رسید و در سایه آن تحریم های 

علیه ایران برداشته خواهد شد. 

 خودروهای اقتصادی از کدام کشورها 
وارد ایران می شوند؟

ســخنگوی وزارت صمت گفت: واردکنندگان با برندهایی از 
خودروســازان ژاپنی، چینی، کره ای و اروپایی مذاکره داشتند و 
فرآیند واردات به زودی انجام می شود و برای اولین بار قرار است 
بالغ بر ۶۰۰ دســتگاه از محصوالت شــرکت هپکو با ۸۰ درصد 
تسهیالت بانکی به فروش برســد، به طوری که بازپرداخت این 
محصوالت با تسهیالت ۴ساله و سود ۱۲درصد در نظر گرفته شده 
است. امید قالیباف متقاضیان یا بهره برداران معادن می توانند به 
سامانه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی مراجعه 
و خریداری کنند و در واقع مجوز واردات با وزارت صمت است، اما 
در اصل واردات با شرکت های مزبور است. به گزارش همشهری 
آنالین، به گفته او، قرار است فرآیند واردات خودرو به زودی انجام 
شــود، واردکنندگان با برندهایی از خودروسازان ژاپنی، چینی، 
کره ای و اروپایی مذاکره داشته اند و قرار است در ابتدا، محصوالت 

اقتصادی از این برندها را به ایران بیاورند. 

  الزام صادرکنندگان فوالد 
به دریافت گواهی صادراتی از بورس کاال

مدیرکل دفتر صنایع معدنــی وزارت صمت از مصوبه جدید 
کمیته مدیریت بــازار این وزارتخانه برای الــزام صادرکنندگان 
محصوالت فوالدی بــه دریافت گواهی صادراتــی از بورس کاال 
خبر داد و اظهار کرد: فعــاالن صادراتی و افراد حقیقی و حقوقی 
که قصد صدور کاالها، محصــوالت و تولیدات فوالدی خود را به 
بازارهای هدف صادراتی دارند، باید گواهی صادراتی اخذ کنند و 
اخذ گواهی صادراتی بر اساس ابالغیه و مصوبه کمیته مدیریت 
بازار وزارت صمت صادر می شــود. ســیف ا... امیری: افزود تمام 
صادرکنندگان محصوالت فوالدی باید به مدت دو هفته یعنی از 
۲۱ آبان ماه تا ۵ آذر برای صادرات انواع محصوالت خود از بورس 
کاال گواهی صادراتی اخذ کنند و اخذ گواهی صادراتی از صادرات 
محصوالتی که از کف بازار جمع می شد و کیفیت پایینی داشت، 
به دیگر کشورها جلوگیری می کند. به گزارش مهر، امیری با بیان 
اینکه محصوالت صادراتی ابتدا به بورس کاال عرضه خواهد شد، 
اعالم کرد: بر اساس کف عرضه محصوالت فوالدی به بورس کاال، 
هر تولیدکننده ای که کاال یا محصول خود را به بورس کاال عرضه 
کرده باشد، می تواند محصول خود را به کشورهای هدف صادراتی 

صادر کند. 

»آرمان ملی« به بررسی چرایی نارضایتی وزیر راه و شهرسازی می پردازد؛ 

فرودگاه امام؛ مدیریت به سبک دهه 80

  وزیر صمت با بیان اینکه حرکت نرخ ارز بازار آزاد به سمت ۳۶ 
هزار تومان کاذب بوده و چیزی جز عملیات روانی نیست، گفت: 
در نظر داریم تا به قشر وسیعی از مردم کارت اعتباری برای خرید 
بدهیم و در نشست هم اندیشی با منتخبی از اصناف و اتحادیه های 
سراسر کشــور، اظهار کرد: رصد ثبت سفارش ها و تخصیص ارز 
نشان می دهد که به هیچ عنوان در بازار نیمایی کمبود ارز وجود 
ندارد و به ویژه واردکنندگان می توانند شهادت دهند در مقایسه 
با ۶ ماه قبل یا حتی یک ســال قبل وضعیت تخصیص ارز بسیار 
بهتر شده است. با این وجود حرکت نرخ ارز بازار آزاد به سمت ۳۶ 
هزار تومان کاذب بوده و چیزی جز عملیات روانی نیست. سید رضا 
فاطمی امین با اشاره به اینکه همه واحدها به ویژه تولیدکنندگان 
به راحتی می توانند از بازار نیمایی ارز مورد نیازشان را تأمین کنند، 
افزود: بر این اســاس افزایش قیمت ها به هیچ عنوان قابل قبول 
نیست و باید تمرکز کنیم که این جو روانی که بازار ارز را متالطم 
می کند اثر خود را به صورت گرانفروشی نشان ندهد. البته اصناف 
و تولیدکنندگان بــا وجود همه تحریکات و عملیات رســانه ای 
دشمن، تاکنون عملکرد بسیار خوبی داشته و تحت تأثیر القائات 

و جنگ روانی قرار نگرفته اند. 
  اعطای کارت اعتباری برای خرید به قشــر وسیعی 

از مردم
وی با بیان اینکه قدرت خرید مردم پایین است، گفت: قدرت 
خرید تابعی از درآمدهای شغلی و غیر شغلی، یارانه، تسهیالت 
و کارت های اعتباری اســت؛ در زمینه تســهیالت و کارت های 
اعتباری پروژه ای را در مراحل آغازین کار داریم که بر اساس آن 
در نظر داریم تا به قشر وسیعی از مردم کارت اعتباری برای خرید 

بدهیم که جزئیات آن اطالع رسانی خواهد شد. 
  پیش بینی پذیری اقتصاد از سه ماه قبل

وی به وضعیت تولید اشــاره کــرد و گفت: اصــالح برخی 

زیرساخت ها سبب شد تا اتفاقات خوبی را در حوزه تولید شاهد 
باشیم؛ از جمله همه ســهمیه ها در فلزات و فوالد برداشته شد 
و مشــکل مواد اولیه را در حوزه فوالد به طــور کلی حل کردیم. 
وزیر صمت اضافه کرد: در همین راستا باید اشاره کنم که امروز 
بررسی شاخص تولید حاکی از روند بسیار خوبی است و در اکثر 
محصوالت افزایش تولید به ثبت رسیده است؛ بر همین اساس 
در بهار امسال صنعت رشــد ۵. ۱ درصدی تولید را ثبت کرد، در 
حالی که رشد اقتصادی کشور کمی بیش از سه درصد بوده است. 
فاطمی امین افزود: شــاخص دیگر تولید مربوط به شرکت های 
بورسی می شــود که بیش از ۵۰ درصد تولید کشور را در اختیار 
دارند که در مهرماه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۷. ۷ 
درصد رشد داشته است. رشد تولید این شرکت ها در خردادماه 
۲. ۵ درصد، تیرماه ۵. ۸ درصد، مردادماه ۶. ۴ درصد و شهریورماه 
۶. ۵ درصد بوده است و شاخص سرمایه گذاری نیز در بهار امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵. ۸ درصد رشد داشته است، 
همچنین در ۶ ماهه نخست امســال رشد ۱۳ درصدی صادرات 
به ثبت رسید و بر این اســاس روندها مطلوب است. به گزارش 

همشــهری آنالین، وزیر صمت همچنین از پیــش بینی پذیر 
کردن تولید خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۲ هزار شاخص و ۳۰۰ 
داشبورد مدیریتی تعریف شده و با پیش بینی یک اتاق پایش، تا 
پایان سال قادر به رصد همه متغیرها و شاخص ها خواهیم بود که 
این مهم پیش بینی پذیری در تولید و اقتصاد کشور از سه ماه قبل 

را به دنبال خواهد داشت. 
  11۰ شهرستان از نظر تولید ضعیف هستند

وزیر صمت با اشاره به اصالح برخی از زیرساخت ها برای توسعه 
تولید، اظهار کرد: از جمله این اقدامــات تأمین مالی زنجیره ای 
است که در نظر داریم آن را به کارت های اعتباری متصل کنیم و 
اصناف در به ثمر نشستن آن نقش ویژه خواهند داشت و بیش از 
۱۱۰ شهرستان در کشور شناسایی شده که از نظر تولیدی حرفی 
برای گفتن ندارند و تمرکز کردیم تا با استفاده از توان شرکت های 
بزرگ به راه اندازی تولید در این مناطق اقدام کنیم که در مناطقی 
همچون رباط کریم، سیرجان، زرندیه، ساوه، شهرک محمودیه 

قم و غیره مشکل کمبود نیروی کار داریم. 
  رشد 1۳ درصدی صادرات

وزیر صمت با اشاره به توسعه صادرات، اظهار کرد: تحلیل ما 
در این زمینه این بود که با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار، 
اگر تولید را گسترش دهیم؛ اما کســی توان خرید نداشته باشد 
فایده ای نخواهد داشت، بنابراین بر صادرات تمرکز شد؛ بر همین 
اساس در بازاری همچون آفریقا رشد ۱۰۰ درصدی صادرات به 
ثبت رسید و باید لوکوموتیِو صادرات را مهیا می کردیم تا تولید 
به حرکت بیفتد و در نتیجه اشتغال و درآمد مردم افزایش یافته 
و بازار رونق یابد که در بخش صادرات با رشد ۱۳ درصدی جواب 
گرفتیم و امیدی در فعاالن اقتصادی شکل گرفته که باید تقویت 
شود و بر این اساس سال آینده را ســالی بهتر نسبت به امسال 

می دانم، زیرا بسیاری از کارها در نیمه راه هستند. 

جزئیات اعطای کارت اعتباری خرید به مردم
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رادیــــو

  نشست سریال »آتش  سرد« 
به کارگردانی رضا ابوفاضلی که 
به تازگی پخش آن در شبکه۲ تمام 
شده سه شنبه ۲۴ آبانماه در اداره 
کل روابط عمومی صداوسیما برگزار 
شد. علی مهام، تهیه کننده سریال 
در این نشست با تاکید بر اینکه برای 
من جنبه اخالقی در آثارم اهمیت 
دارد، بیان کرد: ۱۳ ماه تمام روی 
این طرح کار شد و رفت و برگشت 
داشت. بحث این سریال دفاع از حق 
و عدالت است و این برای ما مهم 
بود. در این سریال ۱۲۳ لوکیشن 
داشتیم که جز یک مورد یعنی خانه 
یکی از شخصیت ها، هیچیک از 
لوکیشن ها را در دیگر آثار نمی بینید. 
این تهیه کننده درباره تماس های 
مردمی بیان داشت: مردم هم درباره 
کیفیت کار تماس می گرفتند و 
هم درباره فصل دوم می پرسیدند 
که برایم جالب بود. آنها می گفتند 
خانواده  همه  راحت  خیال  با 
می توانستند در کنار هم سریال را 
ببینند. مهام ادامه داد: ما با بازیگران 
بی حاشیه کار کردیم. رضا ابوفاضلی، 
کارگردان سریال نیز توضیح داد: 
در شرایطی که شاید روزی حالل 
کم اهمیت شده است، درونمایه را 
رزق حالل انتخاب کردیم. قصه های 
ازدواج، کار جوانان، اختالس و… را 
هم با قصه اصلی پیش بردیم. این 
کارگردان با بیان اینکه در سریال 

کیان خانواده را حفظ کرده بودیم، 
افزود: بچه ها و پدر و مادرها در قصه 
باهم اختالف فرهنگی دارند، ولی 
به خانواده بی احترامی نمی کنند. 
لوکیشن این سریال یک موزه بود که 
کل وسایلش را جمع کردیم و یک 
خانه اصالت دار ایرانی را به نمایش 
یکی  قصه  خانم های  گذاشتیم. 
دکتر و دیگری مترجم است. یک 
شخصیت دیگر زن هم جسور است 
که دنبال حقش می رود. بازیگران 
زن فقط در منزل نیستند و در 

کارهای اجتماعی مشارکت دارند.
  شرایط سختی داشتیم

 جعفر دهقان درباره حضورش 
در این سریال بیان داشت: من از 
بازیگرانی نیستم که در هر کاری 
باشم و برایم مضمون کار اهمیت 
دارد. زمانی که جنگ جریان داشت 
در کارهای دفاع مقدسی بازی 
می کردم. بعداز آن در سینمای 

دینی مثل »اصحاب کهف«، »مریم 
مقدس« و… حضور داشتم. االن 
هم کارهایی را که به نظرم ارزشی 
می آید و مسائل اجتماعی هم در 
آن وجود دارد را انتخاب می کنم. 
امیدوارم از این دست کارها بیشتر 
ساخته شود. شیوا خسرومهر دیگر 
بازیگر سریال هم درباره شرایط کار 
توضیح داد: زمانی که کار شروع 
سختی  خیلی  شرایط  کردیم 
داشتیم، اول گرما و دوم کرونا بود، 
اما با تمام این اوضاع کار را تعطیل 
نکردیم. در گروهی که ۳۰ نفر 
بودیم تست کرونای ۷ نفر مثبت 
شد. اما چون نمی شد کار را تعطیل 
کرد، افراد جدید دعوت شدند. 
امروز تلفن هایی که جواب دادم 
خستگی را از تن من بیرون کرد. 
مهسا کرامتی نیز با بیان اینکه نقشم 
را دوست داشتم، اظهارداشت: این 
زن جسور، لطیف و باصالبت بود. در 

عین متانت پای حق می ایستد و به 
هیچ عنوان کوتاه نمی آید. معموال 
نقش های زنانه در تلویزیون اینگونه 
است که یک خانم در آشپزخانه 
است، اما نقشی که من بازی کردم 
متفاوت بود. بهرنگ ملک محمدی، 
مدیر گروه فیلم و سریال شبکه دو 
در ادامه جلسه با اشاره به سختی 
تولید در شرایط کرونا عنوان کرد: 
امیدوارم قدر نیروهای خود را بدانیم 
و یادمان باشد چه کسانی در این 
چند سال با ما کار کردند و عافیت  
طلب نبودند. قرارداد ما سال ۹۹ 
بود اما تولید به سال ۱۴۰۰ افتاد و 
بیست تیرماه کلید خورد که کرونا 
هم دامنگیر شده بود. البته خیلی 
از پروتکل ها را رعایت کردیم؛ اما 
به مرور زمان همه مبتال شدیم. 
سرعت کار هم به این ترتیب کم شد 
اما تعطیل نشد. وی »آتش سرد« را 
سند مظلومیت تلویزیون در دوره 
کرونا دانست و افزود: در جاهای 
دیگر با دستمزدهای ده برابری با 
روزی یک دقیقه کار می کنند و بعد 
می گویند تلویزیون مخاطب ندارد. 
خطاب به اینها باید گفت شما مهم 
نیستید. مهم مخاطبی است که از 
یک روستا تماس می گیرد و درباره 
این سریال حرف می زند. کسانی که 
دستمزد پنج میلیاردی می گیرند، 
تلویزیون  درباره  ندارند  اجازه 

صحبت کنند. 

  اکران رایگان 
۳ »فیلم  تئاتر«

 اعتراض 
»نیازی« به ارائه آثار تقلبی 

  برنامه های »رادیو ورزش« 
برای جام جهانی 

 با نزدیک شدن به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، 
تب فوتبال در کشور داغ می شود. صدها میلیون 
نفر در سراسر دنیا کم کم خود را آماده پیگیری 
می کنند.  فوتبال جهان  رقابت  بزرگ ترین 
در ایران نیز بسیاری از مردم منتظر شروع 
جام جهانی هستند تا بتوانند از آخرین اخبار 
پیرامون تیم های حاضر و به خصوص تیم ملی 
ایران مطلع شوند. رادیو ورزش هم تالش و 
برنامه ریزی گسترده ای برای انعکاس و ارائه این 
رویداد کرده است. البته رادیوورزش با برنامه 
»جام بیست ودوم« بسیار زودتر به استقبال 
جام جهانی رفته و این برنامه از نیمه دوم تیرماه 
امسال به مدت نیم ساعت از ۸و۳۰ صبح شروع 
به کار کرده است. احمدرضا طاهری، تهیه کننده 
و آرش اسدی گویندگی »جام بیست ودوم« 
را بر عهده دارند. مهدی آذرمکان، مدیر شبکه 
رادیویی ورزش در آستانه شروع جام جهانی 
از دیگر برنامه های شبکه خبر داد و گفت: 
»صبح و ورزش« به عنوان طلیعه برنامه های 
شبکه به مدت ۲۰ دقیقه روزانه به موضوع 
جام جهانی می پردازد. برنامه »هواداری« در 
روزهای پنجشنبه و »گلخونه« با بخش خبری 
»از جام جهانی چه خبر« به استقبال این رویداد 
بزرگ می رود. برنامه  »به اضافه ورزش« در این 
مدت به موضوعات پیرامونی این رویداد جهانی 
می پردازد. طراحی لباس تیم ملی، اقدامات 
فرهنگی در زمان برگزاری مسابقات، چگونگی 
حضور هواداران در قطر و ترویج فرهنگ صحیح 
هواداری با تاکید بر انسجام و وحدت ملی از جمله 
رویکردهای این برنامه به شمار می رود. »خط 
اول« هم با بخش های خبری و حواشی مختلف 
جام جهانی همراه است. برنامه تخصصی »از 
فوتبال چه خبر« هم در ایام برگزاری مسابقات 
در جدول پخش و در فواصل مسابقات به انعکاس 
اخبار و تحلیل اختصاصی خواهد پرداخت. در 
»عصرانه« به صورت روزانه با یک بخش طنز، 
برنامه »همیشه با ورزش« با تحلیل، نقد و بررسی 
موضوعات مرتبط با این مسابقات و »باشگاه 
خبر« با جمع بندی بازی ها همراه شنوندگان 
خواهد بود. او گفت: اغلب بازی ها را از طریق 
موج FM ردیف ۹۲ مگاهرتز از رادیوورزش 
و نرم افزار ایران صدا به صورت زنده پوشش 
می دهیم؛ البته با شروع مسابقات برنامه های 
شبکه از ساعت ۱۳ تا یک بامداد به فراخور زمان 
پخش این رقابت ها دستکم ۱۲ ساعت از روز به 
پخش گزارش، ارائه تحلیل فنی و کارشناسی 
اختصاص پیدا می کند. آذرمکان در پایان از 
راه اندازی جایزه ملی تولیدات رادیویی کوتاه 
برای جام جهانی خبر داد و عنوان کرد: این 
جایزه ملی با عنوان »تا پای جان برای ایران« 
به منظور تولید برنامه هایی با رویکردی نوآورانه 
و خالقانه مبتنی بر توانمندی های ورزش ایران 
اسالمی و حضور تیم ملی فوتبال ایران و با هدف 
همدلی و یک صدایی مردم ایران برگزار می شود. 
در بخش اصلی این جایزه عالقه مندان با تولید 
مینی فیچر، PSA  و آنونس و در بخش مردمی 
تولیداتی همچون پادکست رادیویی، عکس، 
جمله و شعار هواداری به رقابت می پردازند. 
البته شرکت کنندگان می توانند فراخوان آن را 
در تارنمای شبکه رادیویی ورزش مشاهده کنند. 

سعید زین العابدینی، معاون مرکز 
تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
اعالم کرد که به مناسبت هفته 
کتاب و کتابخوانی، ۳ فیلم تئاتر 
آثار اجراشده در کانون به صورت 
رایگان اکران آنالین می شود. سعید 
زین العابدینی گفت: به مناسبت 
هفته کتاب و کتابخوانی از روز شنبه 
۲۱ آبان تا پایان هفته جاری، ۳ 
فیلم تئاتر به صورت رایگان و آنالین 
از طریق سایت کانون و سایت تیوال 
برای خانواده ها و عالقه مندان اکران 
می شود. وی افزود: »کلوچه های 
خدا« ، »خداحافظ راکون پیر« 
»پیرمرد و ببر« آثاری هستند که 
به صورت رایگان و آنالین اکران 

می شود. 

 منوچهر نیازی، هنرمند نقاش 
۸۵ ساله با اعتراض به ارائه آثار 
تقلبی با امضای او در بازار هنر، 
ضمن اعالم طرح شکایت رسمی 
در مراجع ذیصالح، خواهان اتخاذ 
راهکارهای اساسی برای مجازات 
متقلبان شد. منوچهر نیازی توضیح 
داد: بیش از هفت دهه است به عشق 
مردم نقاشی می کنم، بن مایه آثارم 
احساس و عشقی است که از مردم 
هنر  به  عالقه مندان  و  می گیرم 
می دانند آثارم همه این سال ها در 
اقصی نقاط دنیا با اقبال و استقبال 
روبه رو شده است. متاسفانه متوجه 
شدم عده ای جاعل و متقلب در 
من  از  تقلبی  آثار  تولید  حال 
هستند و عالوه بر جعل امضای 
من، سرتیفیکت جعلی هم درست 
کرده اند. وی تصریح کرد: از این 
اتفاق باور نکردنی بسیار ناراحت و 

دل شکسته ام.

 حسین شهابی مطرح کرد
سختگیری نسبت به فیلم های جنایی

 حسین شهابی با اشاره به وجود برخی سختگیری ها در 
مسیر تولید فیلم هایی با موضوعات جنایی از درخواست 
پروانه ساخت برای فیلم »اولین پرونده« به کارگردانی 
خود خبر داد. این کارگردان سینما در گفت وگو با مهر، 
درباره تازه ترین پروژه های خود در سینما گفت: مدتی 
پیش پروانه نمایش فیلم سینمایی »رودررو« صادر 
شد و قرار بود آبانماه در سینماهای کشور اکران شود 
که به دلیل شرایطی که در جامعه ایجاد شد، اکران این 
فیلم را به زمان دیگری موکول کرده ایم. وی بیان کرد: 
همچنین درخواست پروانه ساخت برای پروژه ای با نام 
»اولین پرونده« ارائه کرده ام که امیدوارم هرچه سریع تر 
شرایط برای تولید آن فراهم شود. این پروژه سینمایی 
یک اثر حقوقی است که پیش از این با نام »شعبه۱۲« 
به سازمان سینمایی ارائه شده بود. این کارگردان تاکید 
کرد: »اولین پرونده« درباره اولین پرونده یک وکیل 
است که طی کار در این پروژه، دچار رسوایی هایی 
می شود. به نوعی می توان گفت داستان این فیلم از روی 
شواهد عینی خودم نوشته شده و نمی توان آن را یک اثر 
اقتباسی دانست. شهابی با اشاره به اینکه اولین پرونده ای 
که قهرمان این فیلم در دست می گیرد درباره یک قتل 
است، تصریح کرد: در تالش هستم تا برای این فیلم از 
حضور بازیگران شناخته شده سینمای ایران استفاده 
کنم و تا امروز با تعدادی از بازیگران هم گفت وگو کرده ام، 
اما با توجه به اینکه حضور آنها قطعی نشده، نمی توانم 
خبری در این باره بدهم. وی گفت: فکر می کنم اگر همه 
چیز درست پیش برود »اولین پرونده« اوایل آذرماه 
جلوی دوربین رفته و در صورت برنامه ریزی مناسب 
فیلم برای حضور در چهل ویکمین جشنواره فیلم فجر 
آماده شود. کارگردان فیلم »روزروشن« درباره اینکه چرا 
سینمای ایران کمتر به سمت ساخت فیلم های جنایی 
می رود، توضیح داد: شاید یکی از مهم ترین دالیلی 
که سینماگران به سمت چنین سوژه هایی نمی روند، 
سختگیری نهادهای ذی ربط درباره ساخت چنین 
پروژه هایی است، تصور کنید ۳۰ درصد از همین فیلم 
»اولین پرونده« باید در زندان فیلمبرداری شود؛ اما 
آیا ما می توانیم به راحتی امکان فیلمبرداری در زندان 
را داشته باشیم؟ اگر هم اجازه فیلمبرداری در زندان 
نداشته باشیم، باید دکورهای موردنظر خود را بسازیم که 
بی شک هزینه هایمان چندین برابر می شود. وی ادامه داد: 
به خاطر دارم برای فیلم »روزروشن« نیاز به فیلمبرداری 
نمای بیرونی دادگستری داشتیم، مجوز الزم برای این 
کار را هم دریافت کرده بودیم اما روز ضبط آن صحنه ها 
بازهم اجازه فیلمبرداری به ما ندادند.این کارگردان 
تاکید کرد: مساله دیگر این است که ممکن است برخی 
از سینماگران به سمت تولید فیلم های قضائی و جنایی 
بروند، اما باید به این نکته توجه کنند که به دلیل باالرفتن 
سطح سلیقه مخاطب در این دست سوژه ها، باید یک 
فیلم فوق العاده بسازند که بی شک به دلیل نبود بودجه 
مناسب نمی توان چنین آثاری را جلوی دوربین برد. 
شهابی ادامه داد: نمی دانم مدیران مسئول در این حوزه 
چه مشکلی با فیلم های جنایی و قضائی دارند که شرایط 
برای تولید این آثار را سخت می کنند. حتی معتقدم اکثر 
فیلم هایی که تا امروز اجازه نمایش پیدا نکرده و توقیف 
شده اند نیز جزو فیلم هایی نبوده اند که نمایش آنها کنش 
یا واکنش خاصی در جامعه ایجاد کند و معتقدم چنین 

تصمیم هایی بیشتر سلیقه ای است. 

 تهیه کننده »آتش سرد«: 

با   بازیگران   بی حاشیه   کار   کردیم

 مدیر کتابخانه مجموعه تئاترشهر با بیان 
اینکه بودجه کافی برای تهیه کتاب در این 
کتابخانه وجود ندارد، درباره جابه جایی آن 
توضیحاتی ارائه کرد. بحث جابه جایی کتابخانه 
مجموعه تئاترشهر چند سالی است که مطرح 
شده و مدیران این مجموعه هر از گاهی عنوان 
کرده اند که سنگینی کتاب ها ممکن است از 
نظر ایمنی برای این مجموعه مشکل آفرین 
باشد و بهتر است کتابخانه به جای پشت بام 
تئاترشهر به مکانی مانند پارک دانشجو منتقل 
شود، اما جواد تولمی، مدیر این کتابخانه گفت: 
این موضوع در حد پیشنهاد است و فعال شرایط 
اجرای آن مهیا نیست. او همزمان با هفته 
کتاب در گفت وگویی با ایسنا درباره جابه جایی 
کتابخانه تئاترشهر اظهارکرد: این موضوع فعال 
در حد تئوری است. مدیران گوناگونی تاکنون 
درباره این مساله صحبت کرده اند و فضاهایی 
هم مانند داخل پارک دانشجو یا فضای بیرونی 
مجموعه پیشنهاد شده ولی با توجه به امکانات 

و ظرفیت های وزارت ارشاد این موضوع هرگز 
به صورت جدی پیگیری نشده است. تولمی 
با اشاره به نگرانی هایی که از بابت ایمنی این 
کتابخانه وجود دارد، افزود: کسانی که بیشتر 
در جریان جزئیات هستند، نگرانی بیشتری 
هم دارند ولی فعال مساله جابه جایی کتابخانه 
در حد پیشنهاد است.او درباره تامین بودجه 
برای تهیه کتاب در این کتابخانه تصریح کرد: 
کتابخانه تئاترشهر از نظر بودجه هنوز ساختار 
خود را پیدا نکرده و بودجه آن به بودجه مجموعه 
متصل است در حالیکه باید مجزا باشد. در حال 
حاضر برای تهیه کتاب یا دیگر امکانات بودجه 
کافی نداریم. پیش تر پیگیری هایی کردیم 
و با وزارتخانه هم رایزنی داشتیم که بعد از 
آن امکانات مهمی مانند نرم افزار دیجیتال یا 
سیمرغ را دریافت کردیم. در حال حاضر هم 
با توجه به مذاکراتی که شده، بودجه هایی را 
به صورت فصلی برای تهیه کتاب از موسسه 
نمایشگاه های بین المللی دریافت می کنیم که 

البته موردی و فصلی است. در دوره های قبلی 
شرایط بهتر بود ولی در مدیریت های جدید 
و بعداز تغییر و تحوالت، بودجه تهیه کتاب 
از طریق نمایشگاه ها کاهش پیدا کرد و حاال 
نمی توانیم نیازهای کامل مجموعه را تامین 
کنیم، با همه اینها برای به روزکردن امکاناتی 
مانند سیستم جست وجو می کوشیم. تولمی 
ادامه داد: به جز اینها بخشی از کتاب ها را دوستان 
اهدا می کنند و تالش می کنیم بخشی دیگر را از 
طریق ناشران تهیه کنیم. بیشترین لطفی که در 
این زمینه به کتابخانه می شود، برخورداری از بن 
کتاب به کمک مرکز هنرهای نمایشی است که 
البته چندان هم قابل توجه نیست. وی گفت: 
با توجه به شرایط موجود، چند سالی است که 
بحث دیجیتال کردن کتابخانه و منابع اصلی آن 
را مطرح کرده ایم که فعال در حال پیگیری است 
و در میانه راه هستیم. در حال حاضر مشغول 
بارگذاری اطالعات به صورت مجزا هستیم و 
برای حل مشکالت سخت افزاری تالش می کنیم. 

 چالش های کتابخانه تئاتر شهر



  مهم ترین دالیل اعتراضات اخیر را در چه مسائلی 
می دانید؟ اعتراضات اخیر چه تفاوت هایی با اعتراضات 

گذشته داشت؟
از  پس  اخیر  اعتراضات 
جان باختن مهسا امینی در 
شهریورماه، بروز انباشته شده 
مطالبات گذشته است. این 
اعتراضات پس از انحراف از 
مطالبات و برخی آرما ن های 
مردم در انقالب ۵۷ که توسط 
رهبر انقالب در نوفل لوشاتو 
جهانی  رسانه های  بام  بر 
مطرح کرده بودند و مردم به 
استناد آنها در ۱۲ فروردین 
۵۸ به جمهوری اسالمی ۹۸ 
درصد رأی دادند. در چهار دهه 
گذشته این اعتراضات از طریق 
مطبوعات، احزاب و نهادهای 
فرصت  در  ویژه  به  مدنی 
طرح  و  انتخابات  برگزاری 
مطالبه انتخابات آزاد، سالم 
و رقابتی طبق اصول قانون 
اساسی ادامه پیدا کرده است. 
این فرایند پس از انتخابات در 
سال ۸۸، در سال ۹۶ به اوج 
خود رسید، به طوری که همه 
مقامات و نهادهای حاکمیتی 
از نامزد محافظه کاران آقای 
اما  کردند  حمایت  رئیسی 

جنبش اجتماعی با ۲۴ میلیون رأی خود به آقای روحانی 
اعتراض خود را به محافظه کاران نشان دادند. در اعتراضات 
اخیر دو عامل کامال برجسته بود؛ اعمال برخی رفتارها با 
برخی از زنان جامعه که در قالب گشت ارشاد بروز پیدا 
می کرد و تشدید بحران معیشتی جامعه در اثر تداوم تورم 
افسار گسیخته و بیکاری به ویژه برای نسل جوان، نسل جوان 
تحصیل کرده دانشگاهی که نمی تواند امیدی به آینده شغلی 
خود داشته باشد. به همین علت اعتراضاتی در سطح جامعه 

صورت گرفت. 
  ارزیابی شما از نحوه کنشگری نخبگان جامعه 

چگونه  اخیر  اعتراضات  در 
در  خوبی  به  نخبگان  بود؟آیا 
درک واقعیت های جامعه اهتمام 

داشتند؟
در این اعتراضات حضور دانشجویان 
اساتید  پشتیبانی  و  دانشگاه ها  در 
دانشگاه ها و سایر نخبگان چون پزشکان، 
کارگران،  فرهنگیان،  هنرمندان، 

ورزشکاران و...  مملوس بوده است. 
به  و  سیاسی  جریان های    
نسبت  اصالح طلبان  خصوص 
رویکردی  چه  اخیر  اتفاقات  به 
داشتند؟آیا این رویکرد مورد قبول 

جامعه قرار داشت؟
جریان های سیاسی از جمله نهضت آزادی ایران از حقوق 

اساسی و مطالبات مردم به ویژه نسل جوان حمایت کردند. 
اما باتوجه به گسست نسلی و روشن نبودن مدیریت جنبش 
اجتماعی در شرایط کنونی، عموم اصالح طلبان با احتیاط 
اظهارنظر کردند و در انتظار شکل گیری 
مدیریت مطالبات اجتماعی هستند تا 
با اطمینان، هماهنگی عملی خود را 
بروز دهند. اما با توجه به حمایت و ابراز 
همدردی جامعه از جمله جمعی از علمای 
دینی اعم از سنی و شیعه با مطالبات 
معترضین، سکوت جمعی از اصالح طلبان 

قابل توجیه نیست. 
 به چه میزان شکاف نسلی را در 
جامعه ایران مشهود می دانید؟آیا 
شکاف نسلی یکی از دالیل اصلی 

اعتراضات اخیر بود؟
بله شکاف نسلی مشهود است. زیرا 
نسل طبقه متوسط گذشته که امکانات 
زندگی خود را دارند می توانند با تورم و 
افزایش هزینه های زندگی مدارا کنند، اما 
نسل جدید از جمله فارغ التحصیل های 
دانشگاهی که با بیکاری و فقر و یا عدم 
تعادل درآمدها و هزینه ها روبه رو هستند 
و همزمان از طریق شبکه های اجتماعی و 
آگاهی از حقوق خودشان این شکاف را 
احساس می کنند  چه راهی برای بیان 

مطالبات پیش رو خود  دارد.  
چه    
یی  گی ها یژ و
نسل  برای 
جدید قائل هستید؟ چرا نسل 
نسل های  به  نسبت  جدید 
گذشته در بیان مطالبات خود 

صریح تر شده است؟
نسل جدید از طریق شبکه های 
اجتماعی از آگاهی باالیی برخوردار 
است و به همین مناسبت با توجه 
به مشکالت فرهنگی، اجتماعی، 

اقتصادی و سیاسی جامعه راهی جز پیگیری صریح مطالبات 
خود در عرصه عمومی برای خود نمی بیند.  

اخیر  اعتراضات  در    
دانشگاه ها دوباره به صورت 
مدنی تأثیرگذاری خود را 
نشان دادند. چرا تأثیرگذاری 
مدنی دانشگاه در سال های 

اخیر کاهش پیدا کرده بود؟
در دوران کرونا و تعطیلی 
دانشگاه ها و همچنین فضای 
جدید در مدیریت دانشگاه ها 
عمال  محدودیت ها  اعمال  و 
فعالیت های دانشجویی محدود 
بازگشایی  با  اما  بود.  شده 
دانشگاه ها و برخی رخدادها و 
بروز اعتراضات در سطح جامعه، دانشجویان نیز که همواره 
متاثر از جامعه هستند، در دانشگاه ها اجتماعات اعتراضی 

مسالمت آمیز داشتند که البته به تدریج با واکنش نیروهای 
مسئول روبه رو شده اند.   

  تحلیل شما از نحوه برخوردی که با معترضان 
صورت گرفت چیست؟ آیا این نوع برخورد را قانع 

کننده می دانید؟
سیاست مدیریت دانشگاه ها و دستگاه های مسئول 
متأسفانه برخورد و بازداشت برخی از دانشجویان در اعتراضات 
مسالمت آمیز در داخل دانشگاه ها و همچنین تعلیق و 
ممنوع الورود کردن آنان به محیط دانشگاه ها بوده است. این 
برخوردها  که اغلب با همکاری حراست و هماهنگ با مدیریت 
دانشگاه ها صورت می گیرد و نقض استقالل و حرمت فضای 
دانشگاه هاست آثار سوئی در امنیت فضای آموزشی و کارکرد 

دانشگاه ها داشته است. 
  چه توصیه هایی برای نحوه برخورد با چنین 

اتفاقاتی دارید؟
تجربه تاریخی نشان می دهد که حاکمیت ها برای برخورد 
با اعتراضات شهروندان آن را رادیکالیزه می کنند. رخداد 
۱۶ آذر سال ۳۲ و ۱۸ تیر ۷۸ نمونه ای از این سوابق تاریخی 
است. بپذیریم که این شیوه ها شناخته شده است و تاثیری 
در افکار عمومی ندارد. توصیه مشفقانه این است که در این 
سیاست تجدیدنظر کنند و ضمن حفظ حرمت شهروندان 
و به ویژه فضای مقدس دانشگاه ها از اعمال برخی رفتارها 

خودداری شود. 
  در اعتراضات اخیر زنان در محوریت اعتراضات 
بودند. ارزیابی شما از این موضوع چیست؟ مهم ترین 

مطالبات زنان امروز ایران را چه می دانید؟ 
اگرچه حجاب  یکی از محورهای 
اعتراض برخی زنان بوده پس از  مرگ 
مهسا امینی و اعتراضات اخیر گام 
محسوسی هم به لحاظ نظری و و 
هم به لحاظ اجرایی برداشته است و 
انتظار می رود در یک فرایند حقوقی 
قانون مصوب قبلی آن هم اصالح 
شود، اما مطالبات اصلی زنان رفع 
مختلف  عرصه های  در  تبعیض 

اجتماعی جامعه است . 
  با توجه به چالش های داخلی 
و فشارهای خارجی چه چشم اندازی را پیش روی 

کشور می بینید؟
چالش هایی که امروز در عرصه های داخلی و روابط 
بین المللی شاهد هستیم ناشی از انحراف از مطالبات تاریخی 
ملت ایران و آرمان های اولیه انقالب است. در چنین ساختاری 
اگر تحولی در برخی دیدگاه های حاکمیت رخ ندهد، 
چشم انداز پیش رو تشدید مشکالت داخلی و بین المللی است. 
  راهکار شما برای عبور از بحران های کنونی کشور 

چیست؟
راهکار واقع بینانه برای عبور از بحران های کنونی کشور اجرای 
قانون است. در شرایط حساس کنونی که بیگانگان با رسانه های 
گسترده خود به طور یکپارچه در راستای منافع خود به حمایت 
از اعتراضات پرداخته اند، راهکار واقع بینانه بازگشت به مردم از 
طریق گفت وگو و پاسخ به مطالبات قانونی و برحق ملت است تا 
با انسجام و وحدت ملی بتوان در مقابل خطراتی که منافع ملی 
و تمامیت ارضی کشور را تهدید می کند ایستادگی کرد. برای 
این منظور گام نخست اصالح ساختاری در قانون اساسی است. 

گفت و گـو 6a r m a n m e l i . i r
سال پنجم

 شماره 1419

فـــــرارو چهارشنبه 
1401 .08 .25

21ربیع الثانی    16/1444   نوامبر  2022

  صندوق رأی راهی برای 
تمکین خواسته های عمومی

تحلیل ها، خبرها و اظهارنظرهای بی شماری پیرامون وقایع 
و تنش های اجتماعی اخیر، از جانب افراد، گرو ه ها، جناح ها و 
حتی کشورهای بیگانه با اهداف و منافع متفاوت و متضاد، ارائه 
شد، اما جای تبیین چیستی، کارکرد و چرایی پدیده خشونت، 
تقریبا در بیشتر تحلیل ها و اظهارنظرها خالی بوده و است. به 
امید توسل به خرد بجای خشونت به عنوان ابزاری کم هزینه، 
پایدار و کاربردی تر به منظور بازگشت آرامش عمومی، حل و 
فصل انواع مشکالت اجتماعی و اعتبارسنجی ادعاهای افراد و 
گروه های گوناگون اجتماعی و سیاسی، پیرامون ریشه ها تنش 
اجتماعی اخیر، این موجز تالشی است برای تبیین چیستی، 
چرایی و کارکرد پدیده)رفتار( خشونت اجتماعی. خشونت 
چیست؟ به کلی ترین بیان، فعل خشونت به معنی آسیب 
زدن)فیزیکی، روحی، اجتماعی، مالی و...( یا آسیب دیدن، 
است.  اینکه خشونت ممکن است رفتاری واکنشی مبتنی 
بر احساساتی چون ترس، خطر، مورد ظلم و بی عدالتی قرار 
گرفتن، ناامیدی و... یا رفتاری کنشگرانه، آگاهانه و برنامه ریزی 
شده در راستای تحقق برخی اهداف از پیش تعیین شده، 
باشد. بنابراین، می توان به خطر افتادن امنیت جانی، مالی، 
روانشناختی، خواسته ها و تحقق اهداف، منافع)فردی یا 
اجتماعی(، نیاز و... را منشا رفتار خشونت آمیز در انسان ها 
تلقی کرد.  از آنجا که درک و تبیین ظهور و بروز خشونت 
در تنش های اخیر اجتماعی مد نظر است، طبیعی است که 
ریشه های خشونت باید درک و تبیین شود. به طور کلی، دو 
نوع خشونت وجود دارد. یک، خشونت قانونی که ابزار صیانت 
از منافع شهروندان)انسانیت( است. دو، خشونت غیرقانونی 
که ابزار صیانت از منافع یک اقلیت است.  خشونت سیاسی 
تا قبل از ابداع قانون اساسی)دستاورد »تولد خرد جمعی«در 
عصر روشنگری( به عنوان مبنای حکمرانی در »عصر خرد«، 
صرفاً در راستای حفظ منافع یک اقلیت اجتماعی تلقی می شد. 
اما خشونت مبتنی بر قانون اساسی به عنوان نقشه راه تحقق 
منافع ملی)جمعی(،  توسط شهروندان در جوامع خرد و دانش 
بنیاد نوین به عنوان ابزار صیانت و تحقق منافع جمعی درک، 
پذیرفته و اعمال شد. مشروعیت خشونت قانونی؟ صیانت از 
منافع ملی تنها توجیه اخالقی، کاربردی و قابل قبول است. 
به عبارتی، حاکمیت تنها به منظور صیانت از منافع ملی)رفاه، 
امنیت، آرامش، امید و...( مجاز به اعمال خشونت است. توسل 
به خشونت به منظور صیانت از انواع اهداف، منافع و آرمان های 
غیرملی)غیر جمعی( یا منافع یک اقلیت نمی تواند مشروعیت 
اخالقی، اجتماعی، انسانی و ملی داشته باشد. رفتار و اعمال 
خشونت آمیز در چه شرایطی در شهروندان ظهور و بروز پیدا 
می کند؟ به عبارتی، چرا برخی مواقع شهروندان دست به اعمال 
خشونت آمیز می زنند؟ در اغلب موارد، »مسدود بودن انواع 
کانال های تاثیرگذاری و انتقال خواسته ها به مدیریت کالن 
سیاسی در چارچوب نظم حقوقی مستقر«، اصلی ترین منشأ 
اقدام به رفتار و اعمال خشونت آمیز از سوی برخی ازشهروندان 
است. خردمندانه، پایدار و کم هزینه ترین ابداع انسان ها در 
»عصر خرد و زمین« برای »پرهیز از خشونت به منظور حفظ 
منافع یک اقلیت«، صندوق رأی است. به عبارتی، صندوق 
رأی راهکار جوامع توسعه یافته خردبنیاد به منظور جایگزین 
کردن ابزار خشونت برای حفظ منافع فردی یا یک اقلیت 
است.  خأل صندوق رأی به طور اجتناب ناپذیری نه تنها منجر 
به بروز، تداوم و افزایش خشونت، بلکه بستری امن برای دخالت 
و بهره برداری بیگانگان در تنش های اجتماعی داخلی می شود. 
اینکه، »جایی که صندوق رأی نباشد، خشونت پدیدار می شود، 
یک قاعده اجتناب ناپذیر در جوامع است. ضروری و سودمند 
است تا »دغدغه مندان حفظ و امنیت منافع یک اقلیت«به 
نکته ای کلیدی توجه داشته باشند. اینکه جایی که منطق، 
عقالنیت و اهداف جمعی)ملی( نباشد، ظهور و بروز خشونت 
اجتماعی و سیاسی )با یا بدون دخالت و مدیریت بیگانگان( 
اجتناب ناپذیر است.  »یکی از بدیهات عالم سیاست ورزی در 
جهان توسعه یافته معاصر، این است که »خشونت اجتماعی 
و سیاسی، تبلور تضاد و تناقض منافع یک اقلیت با منافع 
ملی)جمعی( است.« اینکه »میزان خشونت اجتماعی و سیاسی 
تابع این حقیقت است که نظم/ساختار مدیریت کالن سیاسی 
تا چه میزان تبلور منافع ملی است.« در ساختارهای مدیریت 
کالن سیاسی که مبتنی بر اراده، خردجمعی و منافع ملی 
باشند، زمانی که ساختار تصمیم گیری سیاسی به هر دلیل، 
توانایی پاسخگویی به مطالبات شهروندان را نداشته باشد، از 

طریق صندوق رأی به خواست عمومی تمکین می کند. 

یادداشت

کوروش الماسی
محقق و پژوهشگر

راهکار واقع بینانه برای 
عبور از بحران های کنونی 
کشور بازگشت به مطالبات 
مردم و اجرای قانون است. 
در شرایط حساس کنونی 
که بیگانگان با رسانه های 
گسترده خود به طور 
یکپارچه در راستای منافع 
خود به حمایت از اعتراضات 
پرداخته اند راهکار واقع 
بینانه بازگشت به مردم از 
طریق گفت وگو و پاسخ به 
مطالبات قانونی و برحق 
ملت است تا با انسجام و 
وحدت ملی بتوان در مقابل 
خطراتی که منافع ملی و 
تمامیت ارضی کشور را 
تهدید می کند ایستادگی 
کرد. برای این منظور گام 
نخست اصالح ساختاری 
در دوران کرونا و در قانون اساسی است

تعطیلی دانشگاه ها و 
همچنین فضای جدید در 
مدیریت دانشگاه ها و 
اعمال محدودیت ها عمال 
فعالیت های دانشجویی 
محدود شده بود

نسل جدید از طریق 
شبکه های اجتماعی از 
آگاهی باالیی برخوردار 
است و به همین مناسبت با 
توجه به مشکالت فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی و 
سیاسی جامعه راهی جز 
پیگیری صریح مطالبات 
خود در عرصه عمومی 
برای خود نمی بیند

نکتـــــه
 

آرمان ملی-  احسان انصاری: محمد توسلی اولین شهردار تهران پس از انقالب و از یاران نزدیک مهندس بازرگان است. او در سال 1۳۳۵ وارد دانشکده 
فنی دانشگاه تهران شد و از اعضای فعال انجمن اسالمی دانشجویان بود. از سال 1۳4۰ و با تشکیل نهضت آزادی از اعضای آن شد و در سال 1۳41 برای 
تحصیل در رشته مهندسی حمل ونقل و ترافیک به آلمان رفت. سپس برای ادامه تحصیل در رشته راه و ترافیک به آمریکا رفت. قبل از پیروزی انقالب 
مسئول تبلیغات ستادهای راهپیمایی و ستاد استقبال از امام خمینی)ره( بود و با روی کار آمدن دولت موقت به عنوان شهردار تهران برگزیده شد. 
توسلی را طراح اسم »سپاه پاسداران انقالب اسالمی« برای ارتش مردمی تشکیل شده در اوایل پیروزی انقالب می دانند. او اکنون دبیرکل نهضت 
آزادی ایران است. »آرمان ملی« برای تحلیل و ارزیابی ریشه های اعتراضات اخیر و چشم انداز پیش روی کشور با محمد توسلی گفت وگو کرده که در 

ادامه ماحصل این گفت و گو را می خوانید. 

این روزها که کشور در دو ماه اخیر شاهد اعتراضات و 
اتفاقات گوناگونی بوده، لزوم حضور مقامات در میان مردم و 
نخبگان و مشورت با عقالیی که به دنبال اصالح امر هستند 
بیش از پیش به چشم می خورد. موضوعی که قدم اول 
آن در سفر هیات اعزامی رهبر معظم انقالب به سیستان 
و بلوچستان برداشته شد و باید در سایر نقاط کشور هم 
ادامه پیدا کند. ایسنا نوشت؛ ظهر یکشنبه )۲۲ آبان( هیات 
اعزامی از سوی دفتر رهبر انقالب به سیستان و بلوچستان 
سفر کرد. حجج اسالم محمدجواد حاج علی اکبری رئیس 
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، مهدوی مهر دبیر هیات 

امنای جامعه المصطفی و لطفیان دبیر شورای برنامه ریزی 
مدارس دینی اهل سنت اعضای این هیات اعزامی بودند 
که برای دیدار با علما و مردم سیستان و بلوچستان عازم این 
استان شدند. در این سفر حاج علی اکبری در ابتدای حضور 
در استان اظهار کرد: » آمده ایم تا سالم مقام معظم رهبری 
را به مردم استان سیستان و بلوچستان برسانیم و اندوه و 
ناراحتی ایشان را از حوادثی که اتفاق افتاده و تدابیر عالی 
که برای حل مشکالت داشته اند و تدابیر تکمیلی را با بزرگان 
استان و گروه های مختلف در میان گذاشته و از عزیزانی که در 
این حوادث، شهید، جانباخته، جانباز و مجروح شده اند دیدار 

خواهیم داشت و از آن ها دلجویی خواهیم کرد.«   شنیدن 
صدای معترضان و برگزاری نشست با عقال و بزرگان از جمله 
اقداماتی است که نه تنها در سیستان و بلوچستان، بلکه در 
سایر نقاط کشور و به خصوص در دانشگاه ها که در این نزدیک 
به دو ماه از مراکز اصلی اعتراضات بوده اند باید رخ دهد. شاید 
حضور سخنگوی دولت در برخی دانشگاه ها را بتوان در همین 
راستا تعبیر کرد اما عالوه بر سخنگوی دولت، سایر مسئوالن 
و نمایندگان مقامات ارشد هم می توانند به دیدار نخبگان و 
بزرگان بروند و مشکالت و اعتراضات مردم را از زبان آنان 

بشنوند. 

شنیدن صدای معترضان؛ گره گشای رخدادهای اخیر

 تنش در روابط تهران  و باکو
و  ایران  می رسید  به نظر  که  حالی  در 
آذربایجان در حال حرکت به سوی کاهش تنش 
هستند، سخنان هفته گذشته رئیس جمهور 
آذربایجان بار دیگر بر تنور مناقشه جاری 
دمید. در میانه بحران و آشوبی که جهان را با 
جنگ اوکراین دربر گرفته، تنش میان ایران و 
آذربایجان در حال شدت گرفتن است. اگرچه 
باکو، از معرکه جنگ در قره باغ کوهستانی در 
سال ۲۰۲۰ به عنوان چهره پیروز میدان نبرد 
عبور کرد، با این همه در ادامه این وضعیت 
به نظر می رسد مقامات این کشور در پی تداوم 
توسعه طلبی های ارضی خود هستند. به دنبال 
چنین وضعیتی الهام علی اف، رئیس جمهور 
آذربایجان، سه شنبه گذشته، در سخنانی 
تحریک برانگیز به مناسبت سالروز پیروزی 
در شوشی در جمع نظامیان این کشور گفت: 
»ما در حال تقویت ارتش خود هستیم و بدان 
ادامه خواهیم داد. ارمنستان باید این را درک 
کند که این اصرار برخی از حامیان ارمنستان 
نیست که ما را در چارچوب ]صلح[ فعلی 
نگه می دارد؛ بلکه این سیاست خود ماست. ما 
از کسی نمی ترسیم. « او در ادامه این سخنان 
خود که به نظر می رسید به جمهوری اسالمی 
اشاره دارد، گفت: »آنها )ارمنی ها( باید این 
را درک کنند تا قربانی محافلی نشوند که در 
خارج از کشور نشسته اند و می خواهند برای 
بار دوم با این منطقه به عنوان یک زمین بازی 
رفتار کنند. ارتش ما قهرمانی، حرفه ای گری و 
فداکاری نشان داده است. اگر الزم باشد دوباره 
نشان می دهیم، به خواسته خود می رسیم، 
همه این را می دانند و کسانی که در مرز ما 
برای حمایت از ارمنستان رزمایش نظامی 
برگزار می کنند نیز باید این را بدانند. هیچ کس 
نمی تواند ما را بترساند. اگر ارمنستان بخواهد 
یک سیاست همسایگی خوب در پیش بگیرد، 
ابتدا باید تمام مفاد بیانیه ۱۰ نوامبر ۲۰۲۰ را 
رعایت کند. باید در مذاکرات صلح با آذربایجان 

صادقانه عمل کند.«
  عبور از مرزهای ارس

اگرچه علی اف در این سخنان ارمنستان را 
خطاب قرار داده بود، ولی از فحوای کالمش 
روشن بود که او تهران را مخاطب قرار داده 
بود و نسبت به برگزاری مانور نظامی اخیر در 
نزدیکی مرزهای این کشور واکنش نشان داده 
بود.  از روز ۲۶ مهرماه، سپاه پاسداران رزمایش 
نظامی سه روزه گسترده ای را در مرز همجوار با 
جمهوری آذربایجان با عنوان »اقتدار ۱۴۰۱« 
آغاز کرد. در این رزمایش، برای اولین بار، 
استقرار پل های موقت پانتونی برای آموزش 
نیروها و خودروهای نظامی برای عبور از موانع 
آبی مورد آزمایش قرار گرفت. با توجه به اینکه 
بخش بزرگی از مرز طبیعی ایران و آذربایجان را 
قسمت هایی از رودخانه ارس تشکیل می دهد، 
استقرار پل های پانتونی موقت توجهات را در 

آذربایجانی ها به خود جلب کرد. 
  مخالفت با هرگونه تغییر ژئوپلیتیکی

با این حال آنچه تهران در برگزاری این 
رزمایش پیگیری می کرد، نوعی »مخالفت 
با هرگونه تغییر ژئوپلیتیکی در منطقه« 
یاد می شد؛ مساله ای که مقامات ایرانی 
در ماه های اخیر بارها آن را تکرار کرده و 
نسبت به تغییرات قریب الوقوع مرزها و سایر 
تهدیدات ژئوپلیتیکی هشدار داده اند. از 
جمله نگرانی های ایران از زمان جنگ ۲۰۲۰، 
پروژه کریدور زنگزور است؛ زیرا تهران نگران 
است ارتباط جغرافیایی اش با ارمنستان قطع 
شود. دو روز پس از آغاز رزمایش نظامی 
مذکور، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور 
خارجه ایران گفت: »ایران اجازه انسداد مسیر 
ارتباطی خود با ارمنستان را نخواهد داد و 
برای تأمین این هدف، جمهوری اسالمی 
ایران از هرگونه تالشی دریغ نخواهد کرد.  
للهیان، در اقدامی که  همچنین امیرعبدا
به نظر می رسید پیامی به آذربایجان علیه 
هرگونه برنامه ادعایی برای تغییر مرزها 
و قطع ارتباط ایران با ارمنستان باشد، در 
سفر سه روزه خود به ارمنستان ضمن افتتاح 
کنسولگری در کاپان ـ که به نوعی تأیید 
حاکمیت ارمنستان به این منطقه محسوب 
می شودـ  در سخنانی در مراسم افتتاح دفتر 
این کنسولگری گفت: »ما به صراحت مخالفت 
خود را با هرگونه تغییر ژئوپلیتیکی مرزها 
. امنیت  . در منطقه قفقاز اعالم کرده ایم.
ارمنستان را امنیت جمهوری اسالمی ایران و 

منطقه می دانیم.« 
  تاریخ را درست بخوانید!

در چنین شرایطی، سخنان هفته گذشته 
علی اف بار دیگر بر دامنه تنش ها افزوده 
است. روز پنجشنبه ۱۹ آبان سفیر جمهوری 
آذربایجان به وزارت خارجه جمهوری اسالمی 
ایران احضار و بر اساس گزارش رسانه ها مراتب 
نارضایتی و اعتراض شدید تهران نسبت 
به اظهارات »غیردوستانه« مقامات عالی 
جمهوری آذربایجان و »سیاه نمایی« رسانه های 
این کشور، به سفیر باکو ابالغ شد. ناصر کنعانی، 
سخنگوی وزارت امور خارجه هم که پیش از 
این سخنان علی اف را »اظهارات غیردوستانه« 
خوانده و گفته بود: »مسیر حل مشکالت قفقاز 
نه مراجعه به نیروهای فرامنطقه ای؛ بلکه از 
پایتخت کشورهای منطقه می گذرد.« در 
میان تنش های لفظی میان دو طرف، روز 
گذشته جمهوری آذربایجان مدعی شد که پنج 
شهروند خود را به اتهام جاسوسی برای ایران 
در بحبوحه تشدید تنش ها بین این کشور و 

تهران بازداشت کرده است. 

مطالبات اصلی زنان 
رفع تبعیض در عرصه های 

اجتماعی است

 محمد توسلی در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

نباید اجازه داد از آرمان های انقالب منحرف شویم
 باید در برخی سیاست ها تجدیدنظر کرد

 سکوت برخی اصالح طلبان قابل توجیه نیست
  نباید اجازه داد حرمت دانشگاه بشکند

 رأی به روحانی در سال96 نوعی اعتراض به محافظه کاری بود

 ناصر قوامی: 
خاتمی هنوز پایبند به اصالحات است 

 ناصر قوامی گفت: آقای خاتمی همچنان پایبند به اصالحات 
است و در همین سخنان اخیرش هم مشاهده کردیم که او بار 
دیگر از ضرورت اصالحات سخن گفت، اما در عین حال ابراز 
تأسف کرد که برخی نمی خواهند حتی سخن از اصالحات را 
بشنوند چه رسد به اجرای آن. این نماینده مجلس ششم بیان 
کرد: ۲۵سال پیش جریان اصالحات شکل گرفت و در تمام 
این سال ها بخش عظیمی از جامعه خواهان اصالح امور بودند 
اما متأسفانه برخی زیر بار اصالحات نرفتند که امروز نتیجه اش 
را می بینیم. آنچه در این نزدیک به دوماه دیده شد، تلخ بود. از 
هر طرف که کشته شدند، مایه اندوه همه بود؛ چه آن بسیجی که 
کشته شد، چه آن شعاردهنده. هر دوی این دو طرف فرزندان این 
کشور هستند. اگر از سال ها پیش اصالحات صورت می گرفت و 
همه به ضرورت اصالحات تن می دادند، کار به اینجا نمی رسید 
این تحلیلگر مسائل سیاسی درباره راهکار برون رفت از وضعیت 
کنونی تصریح کرد: همین امروز هم مردم خواهان اصالح هستند 
و اگر همین حاال هم مسئوالن اصالحات واقعی را بپذیرند خیلی 
از هزینه ها کاهش می یابد. قوامی در پاسخ به این پرسش که سخن 
خاتمی چقدر در میان جامعه امروز نفوذ دارد، عنوان کرد: بخشی 
از این مردمی که به خیابان می آیند با اصالحات مخالف نیستند، 
بلکه از تحقق اصالحات مأیوس شده اند. آنها آقای خاتمی را قبول 

دارند اما می گویند شما اصالح طلبان توان اصالح ندارید. 
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ناتالی ساروت

در نگاه ساروت، آدم ها همیشه خاکستری اند، 
نگاهشان، رفتارهایشان و در یک کلمه بودنشان. این 
خاکستری بودنشان گاهی آدم را به تردید های جدی 
می اندازد که باالخره در کدام رتبه قرار می گیرند؛ 
دوست یا دشمن؟ در دوست بودنشان اما به شدت 
تردید است. ببینید: »انسان در مورد کسانی که 
بهشان تعلق خاطر دارد، خیلی خیلی اشتباه 
می کند.« این یاس و نومیدی فزاینده در خصوص 
واکنش حلقه  اول نزدیکان نشان از تیزبینی و 
وسعت جهان بینی او دارد. عموما انسان ها در زندگی 
روزمره در هر رتبه و مقامی که باشند از نزدیکانشان 
گله مندی های بسیاری را به زبان می آورند و بی آنکه 
خود متوجه باشند، زخم هایشان را در معرض دید 
عموم قرار می دهند. شاید همین نکته  باریک تر از 
مو، ساروت را به این عبارت عالمانه رسانده است. 
او با زبانی دیگر این زخم را خألیی عظیم می داند 
و مورد خطابشان قرار می دهد: »راستی همه  این 
آدم ها با آن خأل عظیم در وجودشان که در هر لحظه 
هر چیزی در آن فرو می رود و ولو می شود و همه  
آن جا را فرا می گیرد، چطور زندگی می کنند؟!« 
و کمی بعدتر، وقتی از جامعه به طرز هولناکی 
فاصله می گیرد، بر بزرگ ترین نقطه  ضعف بشر 
انگشت می گذارد و از زبان او این اعتراف را بیرون 
می کشد که همیشه زیادی حساس است، می ترسد 
که آرامش اش را بهم بزنند. این اعتماد بی معنی، 
این اعتباری که برای مردم قائل است، در واقع 
تنبلی است، ضعف است.  از سوی دیگر در جایگاه 
آدم ها به انسان نگاه می کند و یادآور این نکته 
می شود که آدم هایی که انسان را از بیرون مشاهده 
می کنند، اگر آنچه را که خود گاهی در درونش 
مشاهده می کند، ببینند به خنده می افتند: »آن 
همه جوان های سرحال و نوجوان هایی که در وجود 
پیران فروپاشیده، گرد آمده اند و آن همه پیرانی 
را که در درون جوانان جمع شده اند.« این تعبیر 
شاعرانه، تعبیری  است گزنده و دردآور و در عین 
حال حقیقت گونه؛ نه از آن دست حقیقت هایی 
که آدم ها آن ها را در کالس های درس ومدرسه 
می آموزند؛ و نه حتی از جنس درس گفتارها و 
آموزه های دینی که به شدت انسانی و زیرپوستی اند. 
در جایی دیگر و در ادامه  این بحث انسان شناسی و 
ادبیانه، به تزلزل اراده آدمی اشاره می کند؛ تزلزلی 
لرزاننده و عمیق و دردناک، لغزشی نابخشودنی در 
مواجهه با جهان پیرامون سقوطی هولناک که آدمی 
را به تردیدهای جدی وامی دارد که عمق و پهنای 
آن، آدمی را به لبه  پرتگاه بدگمانی سوق می دهد. 
کتاب عصر بدگمانی از شاهکارهای ساروت است 
که در آن، این سکون و سقوط را از منظرهای 
روان شناختی، فلسفی، جامعه شناختی و حتی 
تاریخی به وضوح نشان مان می دهد. »ما آدم ها 
گاهی اندک چیزی متزلزل مان می کند، برای همین 
همیشه مشکوکیم. لرزش هامان، عقب نشینی هامان 
را با بدگمانی نگاه می کنند.« شاید بعد از این جراحی 
روانکاوانه  روح متزلزل آدمی است که به این نتیجه 
می رسد: »آدم ها همان طور که هستید، قبول تان 
می کنند. اگر همانجا محکم روی دو پایتان، جلوشان 
استوار و محکم بایستید که یعنی به من نگاه کنید، 
آن ها هم مطیعانه سر خم می کنند.«  ساروت اما 
خیلی به نتایج آموزه هایش ایمان ندارد؛ چرا که 
هرگونه تغییر اساسی را در رفتار و کردار آدم ها، 
محکوم به شکست می داند. صادقانه و بی پروا این 
شکست را فریاد می زند؛ مختصر و مفید: »آدم ها 
تغییر نمی کنند، هر تالشی در این راه مذبوحانه و 
شکست خورده است.« در رمان مهیج کودکی، روند 
روبه رشد و تکامل آدمی را به طرز فجیعانه ای کالبد 
شکافی می کند و به نتایج بزرگی می رسد؛ نتایجی 
که شاید فروید و نیچه یک قرن پیش از او آن ها را با 
واژه هایی دیگر به زبان آورده اند؛ اما در طرز مواجهه 
با راه حل های پیشنهادی، با دیدگاه های ساروت 
فاصله داشتند. در این میان نکته اینجاست که گذر 
زمان و پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی در دنیای 
تجارت زده  اروپا، شاید خود عامل تعیین کننده ای 
بوده باشد برای تفاوت دیدگاه های ارائه شده از جانب 
آنآنکه در پیشوایی شان در فلسفه و روانشناسی، 
جای کمترین شک وشبهه ای نیست. اگر وجدان 
بشری بتواند همچنان آمرانه و ناشنواوار به نادیده 
گرفتن هایش ادامه دهد، و در این راه استوار وثابت 
قدم بماند، اما وضوح کالم ساروت و صمیمیت 
بی حد و مرز او در مواجهه با معضالت انسان قرن 
بیستم را نمی تواند نادیده بگیرد. اینکه دیر یا زود تن 
بدهد به مفهوم عزیز فاصله در مواجهه با خودش و 
بعد از خود با دیگران. »با هیچ کس نمی توان تمام و 
کمال در هم آمیخت، هر کسی می داند در باالترین 
حد صمیمیت هر لحظه خرده ریزه های خاموشی از 
تنهایی و بدبینی رخنه می کند. کافی است انسان از 
خودش فاصله بگیرد و خودش را همان طور ببیند 

که دیگران می بینند.

 

ه نگـــــــا

 محمد صابری
 نویسنده و منتقد

مجید جعفری اقدم در گفت وگو با »آرمان ملی«:

آثار ادبی پیش از جهانی شدن باید ملی شوند
  استان های ایرانی بیشتر از آثار جهانی  الگوبرداری  شده اند

  در ابتدا کمی درباره پیشینه فعالیت 
آژانس ادبی پل، سوابق و دامنه تعامالت آن 
در زمینه ترجمه و واسپاری دوسویه حق 
کپی رایت آثار به ناشران داخلی و خارجی 

توضیح دهید.
آژانس ادبی و ترجمه پل ابتدا با عنوان آژانس 
ادبی میرزا در سال ۱۳۷۹ فعالیتش را شروع کرد. 
بعد از چند سال با خانه ترجمه پل ادغام و از سال 
۱۳۸۵ با عنوان جدید آژانس ادبی و ترجمه پل 
در ساختاری جدیدی فعالیتش را ادامه داد. این 
موسسه بعد از چند سال فعالیت برای تحکیم 
جایگاه حقوقی خود موفق به دریافت مجوز 
فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی شد و 
متعاقبا به صورت شرکت ثبت شد. هم اکنون این 
موسسه شامل پنج دپارتمان ترجمه، انتشارات، 
نشریات، تصویرگری و آژانس ادبی است. از سال 
۱۳۹۸ آژانس پل برای توسعه بیشتر فعالیت هایش 
و همچنین تسهیل در برقراری ارتباط جهانی، 
شعبه دفتر استانبول را نیز افتتاح کرد. رسالت 
سازمانی این موسسه کمک به توسعه نشر ایران 
در جهان با استفاده از بسترها و فرصت های موجود 
از جمله شرکت و حضور در نمایشگاه های کتاب و 
رویدادهای ادبی و مرتبط با نشر در جهان است. در 
سابقه فعالیت بیش از دو دهه، آژانس ادبی توانسته 
است صدها کتاب ایرانی را در بازارهای نشر 
کشورهای مختلف عرضه و معرفی کند و از طریق 
عقد قراردادهای کپی رایت با ناشران خارجی 
موجبات ترجمه و نشر ده ها کتاب ایرانی در 
کشورهای مختلف را فراهم آورد. از دستاوردهای 
مهم فعالیت های آژانس ادبی پل، آشنا کردن بیش 
از هزار ناشر و آژانس ادبی در جهان با ظرفیت های 
نشر ایران و معطوف کردن توجه و عالقه آن ها 
بیشتر برای همکاری های مشترک با عوامل نشر 

در ایران است.
  فرآیند معرفی و عرضه یک کتاب در 
بازارهای جهانی و واسپاری حق نشر آن 
به یک ناشر خارجی چه مراحلی را شامل 

می شود؟
برای معرفی موثر و نتیجه محور هر اثری در 
عرصه بین الملل نشر ابتدا با توجه به نیازسنجی 
و ذائقه مخاطبان کشور مقصد آثار قابل ارائه و 
معرفی شناسایی می شوند. سپس کاتالوگ های 
ویژه ای)رایتس گاید( با توجه به استانداردهای 
موجود در نشر بین الملل برای معرفی آن ها به 
زبان انگلیسی تهیه و از طرق مختلف )ارسال با 
ایمیل در طول سال- عرضه در نمایشگاه ها و 
فلوشیپ های بین المللی مرتبط با نشر و کتاب- 
عرضه در سایت های معتبر مبادالت خرید و فروش 
کپی رایت- معرفی در مجالت تخصصی کتاب 
و...( در اختیار و اطالع ناشران و آژانس های ادبی 
خارجی قرار می گیرند. نهایتا قراردادهای ترجمه 
و نشر آثاری که توانسته اند نظر ناشران خارجی را 

جلب کنند، منعقد می شود.
  جهانی شدن آثار ادبی، خصوصا آثار 
یک  عنوان  به  همیشه  ایران،  داستانی 
دغدغه مطرح بوده است. به نظر شما تحقق 
این آرزو، تا چه میزان به مسائل زمینه ای 
و اجرایی و تا چه حد به مباحث ادبی؛ اعم 
از موضوع آثار و توانمندی نویسندگان ما 

بستگی دارد؟
آثار ادبی بعد از آثار در موضوع کودک و نوجوان، 
در اولویت دوم برای مبادالت کپی رایت قرار 
می گیرند. ادبیات ما برای یافتن جایگاه خود 

در مبادالت رایت جهانی، ابتدا باید ملی شود؛ 
بدین معنی که آثار خلق شده، ریشه در فرهنگ 
و باورهای مردم ایران داشته باشد. از این طریق 
رمان نویس های ما هویت و اقبال ملی پیدا 
می کنند. آنگاه آثارشان قابل ارائه در عرصه های 
جهانی نشر می شود. چهره های ادبی و بین المللی 
در کشورهای همسایه ابتدا ملی شدند و آنگاه در 
عرصه های بین المللی ورود پیدا کردند. وقتی وارد 
عرصه های بین المللی شدند، قواعد بازی در این 
عرصه را یاد گرفتند و به چهره های ادبی جهان 
تبدیل شدند؛ همچون اورهان پاموک از ترکیه، 
نجیب محفوظ از مصر، خالد حسینی از افغانستان 
و... البته مولفه های دیگر اجتماعی و سیاسی و 

فرهنگی هم هر کدام نقش خود را داشته اند.
  به نظر شما آثار نویسندگان ایرانی 

چقدر مستعد جهانی شدن هستند؟
جهانی شدن هر اثر ادبی متضمن برخورداری 
ایده  تولید  از جمله:  است  از شاخصه هایی 
و اندیشه ای خاص، عدم الگوبرداری از آثار 
جهانی شده، دارا بودن نظرگاه فلسفی و تفکر 
ادبی و اجتماعی. ادبیات داستانی ما در دهه های 
اخیر بیشتر الگوبردار بوده است تا تولیدکننده و 
از این جهت بیشتر اهمیت محلی دارد تا جهانی. 
متأسفانه غالب کارهای منتشر شده طی دهه های 
ادبی شبیه   الگوبرداری های  به  اخیر بیشتر 
بوده اند و نه آثاری که تغییر دهنده ایده خاص و 
یا تولیدکننده اندیشه خاص باشند. داستان های 
ما فرم را از اروپایی ها گرفته اند و حرف جدیدی 
ندارند. با توجه به سیر ادبیات داستانی در کشور، 
باید گفت که تحوالت داستانی در ایران از زمان 
مشروطه با نویسندگانی مانند دهخدا شروع 
شد و سپس این روند با نویسندگانی چون 
جمالزاده، محمد حجازی، هدایت، بزرگ علوی 
و... ادامه یافت. در این سال ها حدود ۵۰۰ یا ۶۰۰ 
داستان نویس فعالیت کرده اند که عمده آن ها 
اهمیت محلی دارند؛ یعنی آن ها در اوضاع و احوال 

و تحوالت اجتماعی ایران مؤثر 
بودند، نه جهان. نویسندگان 
کار  در  زیادی  تجربه  ما 
نویسندگی ندارند و خودشان 
تجربه  کسب  آماده  هم  را 
نمی کنند؛ چراکه نویسندگی 
هنوز در ایران تبدیل به حرفه 
نشده است.با این همه، برخی 
آثار ادبی ما قابلیت منطقه ای 

شدن دارند. به عبارت دیگر، برخی آثار مورد 
قرار  کشورها  برخی  در  مخاطبان  استقبال 
می گیرند؛ بنابراین برای ورود آثار ادبی ایران در 
بازارهای نشر کشورهای دیگر در قدم اول باید با 
توجه به انجام مخاطب شناسی نویسندگان، آثار 
مشخصی را در بازارهای کتاب خاصی مطرح کرد 
و با استمرار در این امر با استفاده از فرصت های 
موجود در کشور یا کشورهای مقصد، نسبت به 
شناساندن آثار  و چهره های ادبی ایران اقدام کرد. 
که  بوده  مطرح  همیشه  ایده  این    
جهانی شدن آثار، مستلزم جهانی نوشتن 
بهره مندی  با  نویسندگان  یعنی  است؛ 
و  موضوعات  به  بومی،  ظرفیت های  از 
گفتمان های جهانی نیز توجه داشته باشند. 

چقدر با این ایده موافقید؟
هر نویســنده ای برای جهانی شــدن همانند 
هر اثری برای جهانی شــدن باید واجد شــرایط 
و شــاخصه هایی باشد. مثال شــاخصه هایی که 

یک اثر ادبی را بیشــتر در معرض توجه ناشران 
خارجی قرار می دهــد عبارتنــد از: ۱- غنی در 
محتوا و همســو بودن با جریان های غالب ادبی 
و فکــری در جهان. ۲- داشــتن نســخه کامل 
انگلیسی ۳- کسب موفقیت و افتخارات در جوایز 
و رویدادهای ادبی داخلی و خارجی ۴- ســابقه 
فروش رایت اثــر در زبان های مختلــف ۵- باال 
بودن نوبت چاپ اثر در داخل ۶- عرضه و معرفی 
درست اثر در نمایشگاه های بین المللی کتاب، در 
سایت های معتبر مبادالت کپی رایت و معرفی در 
فلوشیپ ها ۷- برخورداری از بسته های حمایتی 
دولتی و غیردولتی) گرنت( برای ترجمه و نشــر 
در کشــورهای مقصد. از آنجا که نویسندگان از 
رهگذر خلق آثار در داخــل و خارج مرزها، مورد 
قضاوت و اقبال قرار می گیرنــد، لذا برای مطرح 
شدن در عرصه های بین المللی ادبی نیز باید خالق 
آثاری باشــند که در بازارهای بین المللی نشر و 
همچنین در رویدادهای ادبــی داخلی و به ویژه 
بین المللی مثل جوایز ادبی، مورد اســتقبال قرار 
گیرند. نویسندگان موفق در جهان اغلب آن هایی 
هســتند که جهانی می اندیشند ولی بومی عمل 
می کنند. برای رسیدن به تعیین شاخصه های موثر 
در جهانی شدن آثار فارسی، بهتر است آن دسته 
از آثار ایرانی، خواه کالســیک و خواه معاصر که 
موفق شده اند در جهان مورد استقبال قرار گیرند 
را مورد بررســی قرار داد: اینکه چرا کتاب هایی 
مثل بوف کور و سوشــون جهانی می شوند؛ ولی 
کتاب جمالزاده و محمود دولت آبادی نه. متاسفانه 
ادبیات بعد از انقالب بــه رغم توفیق در خلق آثار 
ادبی محلی، موفق نشده است چهره شاخصی را 
در عرصه  بین المللی معرفی کند و در این نقصان، 
همه مقصرند؛ از نویســندگان گرفته تا متولیان 
فرهنگ و ادب در دولت ها، ناشران و آژانس های 

ادبی. 
  مهم ترین چالش هایی که در معرفی 
آثار، جلب نظر ناشران خارجی و واسپاری 
آن  با  انتشارشان  حق 

مواجه هستید، کدامند؟
در  موانع  و  مشکالت 
عرضه و معرفی آثار ایرانی 
در نمایشگاه های بین المللی 
کتاب و دیگر رویدادهای 
مشابه در بخش های مختلف 
پروسه  معرفی اتفاق می افتد. 
به اختصار اشاره می شود: 
مشکل دریافتن آثار ایرانی مناسب ذائقه  بازار 
نشر کشور مقصد، مشکل دریافتن آثاری که از 
شاخصه های الزم برای طرح و معرفی در بازارهای 
مقصد برخوردار باشند، هزینه بر بودن تهیه مواد 
و مطالب الزم برای معرفی اثر یا آثار به زبان 
انگلیسی، هزینه بر بودن حضور و شرکت موثر در 
نمایشگاه های کتاب، زمان بر بودن پروسه حصول 
به نتیجه مطلوب، سوءمدیریت متولیان دولتی 
در بسترسازی و تسهیل حضور آثار و عوامل نشر 
ایرانی در عرصه های بین المللی، عضو نبودن 
دولت ایران در معاهدات بین المللی مبادالت 
کپی رایت، عدم اعتماد برخی طرف های خارجی 
برای همکاری با ناشران ایرانی به جهت برخی 
بی اخالقی های حرفه ای که عده کمی از ناشران 
در تعامل با ناشران خارجی مرتکب می شوند 
و همچنین عدم اطمینان از پیگیری حقوقی 
قراردادهای کپی رایت به جهت عدم التزام ناشران 
ایرانی به آن ها، مشکالت در دریافت ها و پرداخت 

ها به جهت مشکالت تحریم..
از فعالیت های  بخش قابل توجهی    
آژانس پل، به حضور در بازارهای جهانی و 
نمایشگاه های بین المللی وابسته است. در 
این زمینه، نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 

را چطور ارزیابی می کنید؟
واقعیت این است که بیشتر نمایشگاه های 
کتاب که در کشورهای مختلف برگزار می شوند، 
با اینکه عنوان بین المللی را یدک می کشند 
بین المللی نیستند و نمایشگاه کتاب تهران از 
جمله آن هاست. این نمایشگاه ها، فروشگاه های 
بزرگ کتاب ایرانی و خارجی هستند که به نوبه 
خود نقش مهمی در رونق اقتصاد نشر در داخل 
دارند. فروش کتاب خارجی و حضور نمایندگان 
فروش برخی ناشران خارجی، به ویژه عربی، دلیلی 
برای بین المللی بودن نمایشگاه نیست. اختصاص 
سالنی برای ارائه گزارش فعالیت های بین المللی 
برخی موسسات داخلی و خارجی فرهنگی و دادن 
غرفه های مجانی به بخش فرهنگی سفارتخانه های 
خارجی در ایران و انجمن های دوستی شاخصه ای 
برای بین المللی بودن نمایشگاه کتاب تهران 
نیست. هر نمایشگاه بین المللی کتاب باید بستری 
فراهم آورد برای عرضه و معرفی داشته های نشر 
داخلی، به ویژه تازه های نشر، در سال گذشته و 
سال جاری تا عوامل نشر از سراسر جهان برای 
کشف تازه های نشر و خرید رایت آن ها برای 
زبان های مختلف و همچنین دیدار و مذاکره با 
عوامل نشر کشور جهت مبادالت رایت و دیگر 
همکاری های مشترک در آن حضور به هم رسانند. 
ما نمی گوییم نمایشگاه کتاب تهران مثل نمایشگاه 
کتاب فرانکفورت و لندن و .... برگزار شود. بلکه 
معتقدیم می تواند قبل از نمایشگاه کتاب تهران 
در قالب برنامه  فلوشیپ این مهم را عملی کند، 
همانگونه که ترکیه، شارجه، ابوظبی، مصر، 
مکزیک،روسیه و... انجام می دهند. ساز و کار انجام 
آن نیز وجود دارد و آژانس ادبی پل سال ها پیش 
طرح آن را در قالب فلوشیپ ادبی تهران تسلیم 
معاونت امور فرهنگی ارشاد کرده اند. ما می گوییم 
دوستان متولی در ارشاد به جای اینکه هزینه های 
اختصاص یافته برای توسعه نشر کشور در 
بین الملل را در سفرهای توریستی برخی مدیران 
و ناشران دولتی و برخی ناشران و آژانس های ادبی 
همسو به نمایشگاه های بین المللی هدر دهند و 
یا در اجرا یا کمک به اجرای برخی برنامه های 
تکراری بدون نتیجه در نمایشگاه کتاب تهران 
هدر دهند با اخذ سیاستی درست و نتیجه محور از 
بخش خصوصی حمایت کنند تا اتفاق های خوبی 

در توسعه نشر کشور در جهان روی دهد.
  جدیدترین اخبار از فعالیت های آژانس 
کدامند؟ آیا در حال واگذاری اثر خاصی به 

ناشران خارجی هستید؟
فعالیت های آژانــس ادبی و ترجمــه پل در 
محورهای زیــر انجام می گیــرد: ۱- معرفی آثار 
ایرانی در بازارهای بین المللی نشر از طریق تهیه 
بروشــورها و کاتالوگ های ویــژه معرفی آثار به 
زبان انگلیســی: تاکنون موفق شــده ایم بیش از 
هزار عنوان کتاب ایرانــی در موضوعات ادبیات 
کودک و نوجوان، ادبیات معاصر، ادبیات انقالب 
اسالمی، دفاع مقدس، مقاومت، معارف اسالمی 
و علوم انســانی را معرفی کنیم. ۲-شــرکت در 
نمایشگاه های بین المللی کتاب و دیگر رویدادهای 
مشابه مثل فلوشیپ ها: به طور میانگین هر سال 
در حداقل ۱۰ نمایشــگاه بین المللی شــرکت 
می کنیم. ۳- عقد قراردادهای واگذاری کپی رایت 
آثار ایرانی و یا خرید کپی رایت زبان فارسی آثار  
خارجی بین ناشــران ایرانی و ناشــران خارجی: 
در ســال جاری بیش از ۵۰ قــرارداد کپی رایت 
منعقد شــده اســت. ۴-کمک به ترجمه و نشر 
آثار ایرانی در کشــورهای خارجــی به زبان های 
مختلف: در ســال جــاری بیــش از ۲۰  عنوان 
کتاب ایرانی بــا پیگیری های آژانــس ادبی پل 
در کشــورهای ترکیه، صربســتان، آذربایجان، 
اوکراین، کرواســی، آلمان، گرجســتان و مصر 
ترجمه و انتشار یافته اند. ۵-  معرفی نزدیک به ۵۰ 
تصویرگر ایرانی در دپارتمان تصویرگری آژانس 
در قالب کاتالوگ ویژه تصویرگری به جهان برای 
کمک به گرفتن سفارش های تصویرسازی برای 
متون خارجی. ۶- ترجمه بیــش از ۵۰ کتاب از 
زبان فارسی به زبان های دیگر و بالعکس در سال 
جــاری در دپارتمان ترجمه آژانــس. ۷- تهیه و 
انتشار  ۱۲ شماره مجله انگلیســی زبان نشر در 
ایران و ارسال آن به بیش از ۲۰۰۰ ناشر و آژانس 
ادبی در جهــان در دپارتمان نشــریات آژانس. 
۸- انتشــار ۱۲ کتاب در ســال جاری در بخش 
انتشــارات آژانس)انتشــارات آنا پل(: هم اکنون 
عقد قراردادهای کپی رایــت ۱۴ کتاب ایرانی به 
زبان های مختلف، ترجمه و انتشار ۸ کتاب به زبان 
فارسی، ترجمه ۳ کتاب ایرانی به زبان انگلیسی 
جهت عرضه در ســایت آمازون بــرای فروش و 
تهیه و انتشار مجله شــماره ۱۳ نشر در ایران در 
دست انجام و اقدام اســت. همچنین شرکت در 
نمایشگاه کتاب استانبول، نمایشگاه کتاب قاهره 
و فلوشیپ استانبول تا پایان امسال از  برنامه های 

آتی آژانس است.

آرمان ملی- هادی حسینی نژاد: جهانی شدن ادبیات داستانی، تنها از طریق ترجمه و بازنشر آثار نویسندگان در اقصی نقاط جهان 
محقق می شود. با این اوصاف، عالوه  بر ارزش های ادبی و ویژگی های فنی، فرآیند معرفی و انتقال حق انتشار آثار از ناشر ایران به ناشر 
خارجی، اهمیت پیدا می کند. تحقق این اهداف، به عوامل مختلفی بستگی دارد و موانع ریز و درشت بسیاری مانند عدم عضویت ایران 
در معاهده برن و عدم پذیرش قانون کپی رایت بر سر راه است. با این همه؛ آژانس های ادبی مسئولیت خطیری را برای هموار کردن 
این مسیر برعهده دارند و در این میان، آژانس ادبی پل یکی از آژانس های پرکار و شناخته شده است. مجید جعفری اقدم، مدیر این 
آژانس معتقد است: »ادبیات ایران بعد از انقالب به رغم توفیق در خلق آثار ادبی محلی، موفق نشده است چهره شاخصی را در عرصه  
بین المللی معرفی کند و در این نقصان، همه مقصرند؛ از نویسندگان گرفته تا متولیان فرهنگ و ادب در دولت ها، ناشران و آژانس های 

ادبی«. مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید.

دفترچه های کتابفروش
رمانی که نقاب از جوامع عرب برداشت

»دفترچه های کتابفروش« اثر جالل برجس، نویسنده 
اردنی با ترجمه کریم اسدی اصل، از سوی نشر مروارید 
منتشر شده است. این رمان موفق شد جایزه ادبی 
مشهور»بوکر عربی« را در سال ۲۰۲۱ از آن خود کند 
و بالفاصله چند ماه بعد یکی از کتاب های پرفروش در 
جهان عرب در سال ۲۰۲۱ شد. دفترچه های کتابفروش 
داستان »کتابفروش« فرهیخته  منزوی و عاشق مطالعه 
رمان را روایت می کند که خانواده و خانه اش را از دست 
می دهد و  مانند »دیوژن« فیلسوف یونانی آواره می شود. 
بعد از آن، حوادثی برایش رخ می دهد که باعث می شود 
در زمانه ای که شبکه های اجتماعی جدید یکی از 
مهم ترین عناصرش شده است، در جامعه اردن سر 
زبان ها بیفتد. کتابفروش در جلد شخصیت هایی می رود 
که درباره آن ها در رمان ها خوانده بود؛ بنابراین مانند 
آن ها رفتار می کند و کارهایی از او سرمی زند که آن 
شخصیت ها انجام داده اند. اما به خاطر گوشه گیری، 
تنهایی، آوارگی و خشونتی که در دنیای پرهیاهو با 
آن رو به رو می شود، بیماری اسکیزوفرنی اش تشدید 
می شود و آن وقت با دو صدا در درونش زندگی می کند: 
یکی او را به ارتکاب جرم در برابر واقعیتی تحریک می کند 
که حقش در زندگی را به او نداده است و دومی اما رو 
در روی صدای اولی می ایستد.  رمان »دفترچه های 
کتابفروش« بر داستان  شخصیت هایی تکیه دارد که از 
طریق دفترچه ها روایت می شود و وقایع و رویدادهای 
آن در اردن و مسکو در فاصله سال های بین ۱۹۴۷ تا 
۲۰۱۹ می گذرد؛ شخصیت هایی که برخی از آن ها خانه 
خود را از دست داده اند، برخی از اینکه اصل و نسب 
خود را نمی دانند در رنج و عذابند و برخی دیگر از اینکه 
به خانواده های بزرگ وابسته نیستند، رنج می برند. 
رمان، ۷۰ سال را در برمی گیرد و با مهندسی داستانی 
هوشمندانه و دقیقی به ۷ فصل تقسیم شده است. این 
هفت فصل داستان ۴ نسل را روایت می کند که به حاشیه 
رانده شدن، طغیان فساد در تمام اشکال آن بر فضای 
زندگی شان و محدود شدن فضای عقالنی را به ارث 
می برند. راوی های دفترچه های کتاب هم خود ابراهیم و 
هم شخصیت های دیگری هستند که هرکدام در جایی 
از قصه با ابراهیم روبه رو می شوند و تکه هایی از ماجرای 
سراسر رنج او را بازگو می کنند. سرنوشت این شخصیت ها 
اما به هم گره خورده است. داستان این کتاب نیز مثل 
بسیاری از آثار داستانی امروز ادبیات عرب درباره  حاشیه 
و به حاشیه رانده شدگان است. کسانی که از شهر طرد 
شده اند، غربیه هایی سرگردان که از خانه های خود رانده 
شده  و درست در کنار ساخت و ساز های پیشرفته  شهر 
زندگی می کنند. وضعیتی که در آن طبقه  فاسد و نوکیسه  
شهر هر روز قدرتمند تر و بر تعداد بی خانمان ها افزوده 
می شود و نیز انزوایی که به رغم حضور پررنگ خانواده و 
قبیله در مقابل فردیت به اصطالح شکوهمند پست مدرن 
قرار می گیرد و حاصلش چیزی جز از بین رفتن اجتماع 
و مرکزیت آن  نیست.  این رمان نقاب های جامعه  عرب 
را برداشته و فقر و فساد، بیکاری، در دنیای عرب را افشا 
کرده است. همچنین، موضوعاتی را نشان داده که عدم 
پیشرفت و به قهقرا رفتن را به نمایش گذاشته است. 
دفترچه های کتابفروش از تکنیک رمان های پلیسی بهره 
گرفته و با آگاهی روان شناختی وقایع را روایت می کند. 
همچنین، نویسنده در نوشتن رمان تکنیک  چند صدایی 
را به کار گرفته است. در مراسم اهدای جایزه بوکر عربی 
۲۰۲۱ به جالل برجس که دلیل شیوع کرونا در جهان 
به شکل آنالین صورت گرفت، »شوقی بزیع«  رئیس 
هیات داوران رمان دفترچه های کتابفروش را چنین 
معرفی کرد: »مهم ترین ویژگی اثر برنده، جدا از زبان 
فاخر و درونمایه  استوار و جذاب ، مهارت بی  نظیر کتاب 
در عریان کردن چهره واقعیت تراژیک از پس نقاب های 
فراوان است، چراکه نویسنده سیاه ترین پرتره هاِی جهان 
بی خانمانی، فقر، فقدان معنا و ریشه کنی امید را نشان 
می دهد، گویی زندگی مجمع الجزایری از کابوس  ها شده 
باشد… اما رمان منادی یأس نیست، بلکه روش نویسنده 
است که نشان دهد رفتن به عمق درد و رنج شرط الزم 
رویا پردازی و بنای محکم تر امید است.« همچنین در 
بیانیه  هیات داروان درباره  کتاب دفترچه های کتابفروش 
آمده است: »جالل برجس نویسنده  اردنی، به زبانی 
کاماًل شاعرانه واقعیت اسکیزوفرنیک کشورش را نشان 
می دهد، کشوری شکننده که در معرض لرزش های 
کتابفروش،  ابراهیم  او،  قهرمان  است.  ویرانگری 
روزنامه فروشی است که از مرکز شهر بیرون رانده شد 
و در آستانه  خودکشی دست از این تصمیم می کشد، 
چراکه زنی را مالقات می کند که او هم دچار یأس است. 
ابراهیم کار و سرپناهش را که از دست می دهد، تصمیم 
می گیرد که در کنار بی خانمانان شهر زندگی کند. هویت 
قهرمانان رمان هایی که خوانده را برمی گزیند. مثاًل به 
دزدی حرفه ای و سرقت از بانک روی می آورد و ثروتمند 
می شود، تا درست مثل رابین هود به فقرای منفور کمک 
کند و عدالتی شخصی را بنا نهد. در طول داستان، برجس 
خواننده را در موقعیت هایی فراوان غافلگیر می کند و 
شخصیت های معیوب قصه اش ویرانی و پوچی مطلق 
جهان را نشان می دهند. برجس تمامی ابزارهای ضروری 
روایتگری را به کار می گیرد، از ابزارهای تنش هیجانی 
گرفته تا کاوش های روان شناختی رفتار انسان.« از 
رمان دفترچه های کتابفروش یک سریال تلویزیونی هم 
اقتباس شده است. ابراهیم  کتابفروش، شخصیت اصلی 

کتاب، که بی خانمان شده به فکر 
خودکشی در دریا می افتد، اما 
مالقات با زنی اسرارآمیز در 
ساحل دریا که درست مثل او 
به یأس و پوچی رسیده او را از 
این تصمیم منصرف می کند. 
پس از این دیدار او عاشق 
این زن می شود و به زندگی 
برمی گردد و عشق، عین 

زندگی می شود. 

معرفی کتــــاب

ادبیات ما برای 
یافتن جایگاه خود 
در مبادالت رایت 
جهانی، ابتدا باید 
ملی شود
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عوامل ابتال به »دیابت« 

 دیابت تنها به عنوان یک بیماری مزمن 
افزایش  بلکه  افزایش قندخون نیست،  با 
قندخون در طوالنی مدت، با تولید مواد سمی 
و تاثیر بر بافت های مختلف بدن، به خصوص 
چشم ها  و  کلیه ها  قلبی وعروقی،  سیستم 
عوارض غیرقابل  جبرانی را بر فرد مبتال به 
دیابت تحمیل می کند. در سال ۲۰۲۱ حدود 
۷ الی 8 میلیون مرگ ومیر مربوط به عوارض 
دیابت وجود داشته است. با شناخت عوارض 
و مرگ ومیرهای ناشی از آن، دیابت جایگاه 
ویژه ای را در بیماری های طب داخلی به خود 
اختصاص داده است. یکسری عوامل در زندگی 
روزانه، ابتال به دیابت را مهیا می کند؛ مانند 
سابقه خانوادگی )ابتالء پدر، مادر، خواهر 
و برادر( که احتمال را در سایر افراد بیشتر 
می کند. همچنین ابتال عمو، عمه، خاله و.... که 
خطر بروز دیابت را با نسبت کمتری امکان پذیر 
می سازد. ابتال به دیابت ۱۰۰ درصد ژنتیکی 
نیست، زیرا در دوقلوهای همسان اگر یکی 
از آنها مبتال به دیابت باشد، دیگری نیز با 
احتمال ۵۰ درصد به دیابت مبتال می شود 
و در دوقلوهای غیرهمسان نیز اگر یک قل 
مبتال به دیابت باشد، شانس ابتال قل دیگر، 
۲۵ درصد خواهد بود. سبک و روش زندگی 
که شامل بی تحرکی، کاهش فعالیت فیزیکی، 
افزایش وزن و چاقی باشد، از عواملی هستند 
که مقاومت به انسولین را باال می برند و باعث 
فرد می شوند. همچنین  دیابت در  ایجاد 
رژیم های غذایی غیرسالم که شامل مصرف 
بیش از حد موادقندی، نمک زیاد، فست فودها 
و... است از دیگر عوامل ایجادکننده دیابت 
به شمار می روند. سابقه ابتال به فشارخون، 
سابقه بیماری دیابت در بارداری و همچنین 
خانم هایی که مبتال به سندروم تخمدان 
عوامل  دیگر  از  نیز  هستند  پلی کیستیک 
زمینه ساز بروز دیابت است. چاقی و دیابت 
دوقلوی قرن بیست ویکم نام گرفته اند. دیابت 
به سه گروه: نوع یک، نوع دو و دیابت در زنان 
باردار تقسیم بندی می شود. امروزه با افزایش 
چاقی و مصرف غذاهای ناسالم، شیوع دیابت 
نوع دو در کودکان و نوجوانان افزایش یافته 
است. تمهیدات پیشگیری کننده از ابتالی به 
دیابت، از کودکی آغاز می شود، والدین نباید 
به بچه ها تحمیل کنند، که غذای بیش از حد 
بخورند، چاقی کودکان ممکن است، زمینه ساز 
دیابت در آینده باشد. اگر فرد در دو نوبت پس 
از 8 ساعت ناشتایی، قندخون بین ۱۰۰ الی 
۱۲6 میلی گرم در دسی لیتر را داشته باشد، 
پیش دیایت نامیده می شود. پیشگیری اولیه 
در مبتالیان به پیش دیابت از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است، زیرا مبتالیان به پیش دیابت 
در طی ۵ سال آینده، ۷۰ درصد امکان ابتال به 

دیابت آشکار را خواهند داشت. 

یاد د اشــــت

دانــستنی هـــا
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 ۱- تبلیغ کننده- فیلمی به کارگردانی جو جانسون 
۲- هواپیمای یک نفــره- چهره ای زیبا دارد- دوســت 
 مخلــص 3-  پدربــزرگ- زردمایــل به ســرخ- کنار- 
عددوشــماره ۴- بلیغ ورســا- نوعی کبوتر! ۵- فیلمی 
از والترهودســن- گفت وگــوی اینترنتــی- از مصالح 
ســاختمانی- خاندان وقوم 6- پول خردهندوســتان- 
نیمه صــورت- انیمیشــني از داویدســورن ۷- رمــق 
آخــر- واحدپول مکزیــک- جــدا- همــدم 8- زبان 
انجیل- کنایــه از آدم ترســو، بی کفایت و وابســته به 
دیگران 9- بــه اتفاق- دوســت وهمدم- عددمجهول- 
تیرپیکاندار ۱۰- مولدالکتریســیته- به تنهایی- نشانه 
۱۱- حرف ندا- گماشــتن- زدنی در بازی- ملیح ۱۲- 
ننوی بچــه- آب دهنده ۱3- نمی توانــد صحبت کند- 
پشیمانی- ازوســایل آزمایشــگاه- حرف  دوم انگلیسی 
۱۴- الفت گرفته- یک بیماری آفریقایی- طراحی اولیه 

۱۵- فیلمی از رامبدجوان- لگام 

۱- ازآثار تاریخی چهارمحال وبختیاری- بدخووتندخو ۲- مرجان-  تشــخیص هویت- به جز 
3- نمک هندی- اندکی ومقدارکم- نوعی اجاره ساختمان- عروس آذری ۴- سوره 88 قرآن کریم- 
معیار- سنبل کوهی ۵- واحدپول آنگوال- نگهداری شده 6- نمایش همراه با شعروموسیقی- نوعی 
پیونددرشیمی- آن را در آجیل پیدا کنید ۷- محرمانه- همراه خم- اسب چاپار- شخصیت سری فیلم 
»اولین خون« 8- نوعی پیشوندمضارع- جسور- رنج دیده- طرف وجهت 9- امیدوارکردن- پسندیده- 
عظمت- حرف اول فارسی ۱۰- فرســوده وکهنه- ابزارمکانیک- منزل بزرگ ۱۱- شادمانی وسرور- 
ورزشــی گروهی ۱۲- چه وقتی؟- رشیدوقوی- خشــنودکردن ۱3- دوباره صورت گرفتن کاری- 
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ماربزرگ ۱۵- یکی از دو برادر افسانه ای بنیانگذار »رم«- بلندمرتبه ساختن

آ   ر   م   ا   ن  م  ل ی

  بهترین ورزش برای پیشگیری از زوال شناختی ارتباط آلودگی هوا با بیماری های قلبی
کارشناس مسئول بیماری های قلب وعروق اداره 
بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت گفت: برای کاهش 
آلودگی هوا و اثرات منفی آن نیازمند همکاری مردم و 
نهادهای مختلف در کنار یکدیگر هستیم. طاهره سماوات 
افزود: آلودگی هوا در ایجاد بیماری های عروق کرونر و 
آریتمی های خطرناک قلبی که منجر به مرگ های ناگهانی 
می شود، تاثیرگذار است. به دلیل سرب موجود در آلودگی 
هوا، فشارخون باال در افراد ایجاد شده و این عامل خطر 

است. ما معموال عادت داریم تا زمانی که غول بیماری زا را 
به چشم نبینیم باور نکنیم و در مورد آلودگی هوا هم این 
موضوع صادق است. او با تاکید بر اینکه آلودگی موضوع 
چندوجهی است، اظهارکرد: همه در کالنشهر ها یا پایتخت 
جمع شده اند و همین مساله عاملی برای افزایش آلودگی 
هوا در نقاطی خاص شده است. از سوی دیگر باید شبکه 
حمل ونقل کشور اصالح شود تا بتواند پاسخگوی نیاز 

تردد مردم باشد. 

با افزایش سن، جریان خون به مغز و عملکردشریانی 
کاهش می یابد اما این کاهش را می توان کند کرد. 
دانشمندان دریافتند تمرینات اینتروال برای افزایش 
جریان خون در مغز موثرتر از تمرین مداوم هستند. تمرین 
اینتروال)HIIT(  شامل دوره های کوتاه با حداکثر تالش و 
به دنبال آن دوره های استراحت است. تمرینات اینتروال 
شامل اشکال مختلفی ازجمله دوچرخه، دویدن، آهسته 
دویدن یا پیاده روی سریع است. این تمرینات به  طور 

معمول شامل ورزش با حداکثر شدت به مدت 3۰ ثانیه، 
سپس چهار دقیقه زمان برای ریکاوری است و این چرخه 
چند بار تکرار می شود. این مطالعه شامل ۲۱ نفر بود که یا 
دوچرخه سواری تمرین اینتروال انجام می دادند یا به  طور 
مداوم حدود ۱۰ دقیقه دوچرخه سواری می کردند. نتایج 
نشان داد جریان خون در مغز در تمرینات تناوبی بیشتر 
است. نتایج این مطالعه نشان می دهد تمرینات تناوبی 

برای افزایش جریان خون مغز موثر است. 

 درمان با نورآبی 
موجب بهبود »خواب« می شود

نتایج جدید نشان می دهد که 3۰ دقیقه درمان با نورآبی 
در صبح ممکن است خواب را بهبود بخشد و شدت عالئم 
اختالل استرس پس از سانحه را کاهش دهد. اختالل استرس 
پس از سانحه ممکن است پس از تجربه یک رویداد و سانحه 
آسیب زا رخ دهد. افراد مبتال به این اختالل ممکن است 
فالش بک به حادثه، اضطراب، مشکل در خوابیدن و انواع عالئم 
دیگر را تجربه کنند. درمان های فعلی شامل روان درمانی، 
مشاوره، و دارودرمانی است.  مطالعه جدید محققان دانشگاه 
آریزونا و دانشگاه هاروارد نشان داده است که فقط 3۰ دقیقه 
درمان با نورآبی در صبح ممکن است خواب را بهبود بخشد 
و شدت عالئم این اختالل را کاهش دهد. محققان پیشنهاد 
می کنند که این درمان با کاربرد آسان می تواند اثربخشی سایر 
درمان های اختالل استرس پس از سانحه را افزایش دهد. 
»ویلیام کیلگور«، محقق اصلی این مطالعه از دانشگاه کالج 
پزشکی آریزونا، گفت: »ما دریافتیم که قرارگرفتن در معرض 
نورآبی صبح به مدت نیم ساعت در روز با بهبود کل زمان خواب 
و برخی از جنبه های کیفیت خواب در نمونه بیماران مبتال به 
اختالل استرس پس از سانحه مرتبط است. این بهبود خواب 
همچنین با افزایش حجم ساختار مغز به نام آمیگدال که 
اغلب در افراد مبتال به اختالل استرس پس از سانحه کاهش 
می یابد، همراه بود.« در شروع مطالعه، 8۲ شرکت کننده، که 
همگی دارای اختالل استرس پس از سانحه حاد بالینی بودند، 
دو ارزیابی عصبی شناختی به همراه اسکن های تصویربرداری 
عصبی را تکمیل کردند. سپس محققان، شرکت کنندگان را 
به طور تصادفی در یکی از دو گروه قرار دادند. هر دو گروه 
به مدت 6 هفته تحت نوردرمانی در خانه قرار گرفتند که 
شامل 3۰ دقیقه قرارگرفتن در معرض نور در ۲ ساعت پس 
از بیدارشدن و حداکثر تا ساعت ۱۱ صبح بود. یک گروه از 
دستگاه نورآبی و گروه دیگر از دستگاه نورکهربایی استفاده 
می کردند. دکتر کیلگور توضیح داد: »ما رنگ آبی را انتخاب 
کردیم زیرا دارای طول موج نوری است که برای ایجاد این 
تغییر در ساعت بیولوژیکی کارآمدتر است.« وی در ادامه 
افزود: »شبکیه چشم گیرنده های خاصی دارد که عمدتا به 
طول موج های آبی نور )که طول موج اولیه نور خورشید است( 
پاسخ می دهند و این گیرنده ها به ساعت شبانه روزی در مغز 
می پردازند. بنابراین، تقریبا هر نوری اگر به اندازه کافی روشن 
باشد، کار می کند، اما آبی معموال کارآمدتر عمل می کند.« 
در شروع مطالعه، محققان کیفیت خواب شرکت کنندگان، 
خواب آلودگی در طول روز و تعداد و شدت کابوس های شبانه 
را ارزیابی کردند. پس از 6 هفته، همه شرکت کنندگان در 
مطالعه بهبود کیفیت خواب، اختالل خواب کمتر و میزان 
پایین بی خوابی و کابوس را گزارش کردند. اما گروه نور آبی 
شاهد کاهش عالئم هم بودند، چیزی که در گروه کنترل 

مشاهده نشد. 

عمــود ی افقــی  

حسین دلشاد
متخصص غدد 

اینفوگرافیک : آرمان ملی / علی کریمی

تقویت سیستم ایمنی با »شلغم«
شلغم یک سبزی کمتر شناخته شده در بازار است، برخی مزایایی شلغم شامل: توانایی آن در بهبود سالمت استخوان، محافظت از قلب و جلوگیری از 
سرطان است. عالوه بر این، مصرف شلغم باعث تنظیم سوخت وساز بدن، بهبود گردش خون و افزایش سیستم ایمنی بدن می شود. در ادامه به بررسی 

ویژگی های این ماده غذایی پر خاصیت پرداخته می شود.

شلغم دارای اسیدهای چرب امگا۳ و ویتامین K است. اگر از مشکالت ناشی از التهاب رنج می برید می توانید برای غلبه بر 
آنها از شلعم استفاده ببرید. چربی های »خوب« می توانند باعث کاهش التهاب، تعادل کلسترول و افزایش کلی سالمتی شوند؛ 

برگ های شلغم را بجوشانید و از مزایای مصرف آن استفاده کنید، به خصوص اگر از نقرس، آرتریت یا درد مزمن رنج می برید.

مبارزه با التهاب

ویتامین C و اسیداسکوربیک که در مقادیر زیادی در این ماده غذایی وجود دارد، تقویت کننده های مهم برای سیستم 
ایمنی بدن ما هستند. ویتامین C می تواند تولید گلبول های سفید خون و آنتی بادی ها را افزایش دهد، عالوه بر این به عنوان 

آنتی اکسیدان برای پیشگیری از  سرطان و بیماری های قلبی موثر است.

تقویت سیستم ایمنی

کلسیم موجود در شلغم می تواند در رشد و ترمیم استخوان ها به بدن ما کمک کند. این امر در افزایش تراکم معدنی استخوان 
ضروری است، به خصوص در زمانی که ما رشد می کنیم و یا در معرض ابتالی به آرتریت و پوکی استخوان قرار می گیریم. اگر 
می خواهید برخی ویژگی ها مانند قدرت و استقامت را به استخوان های خود اضافه کنید، غذاهای غنی از کلسیم را به رژیم 

غذایی خود اضافه کنید.

بهبود قدرت استخوان

سطح قابل توجهی از آهن موجود در این ماده غذایی باعث می شود آنها را به عنوان یک منبع خوب آهن در نظر بگیرند، اگر 
از کمبود سلول های خونی یا آنمی رنج می برید استفاده از شلغم برای رفع این مشکل مفید است. آهن در شکل گیری RBC بدن 
موردنیاز است که برای حمل اکسیژن، تعمیر و اجرای درست کارکرد سیستم های عضو بدن موردنیاز بدن است؛ بنابراین، آهن 

بیشتر به معنی کارکرد بهتر برای هر اندام بدن است.

بهبود گردش خون

نکتــه
سالم ترین سبزیجات برای سالمتی

سبزیجات خواص بی شماری برای سالمتی انسان دارند و 
مصرف روزانه آنها جزو تاکیدات همه متخصصان تغذیه است. 
ما به دنبال انتخاب سالم ترین سبزیجات هستیم تا بیشترین 
فایده را از مصرف آنها ببریم. اما بهترین و سالم ترین سبزیجات 
کدام هستند و چرا باید آنها را بیشتر از سایرین مصرف کرد. 
در ادامه لیستی از این سبزیجات آمده است که شما را برای 

انتخاب و خرید سبزیجات برتر راهنمایی می کند.
 پیاز

شما بیشترین  آنتی اکسیدان ضدسرطان پیاز را با 
خام خوردن آن به دست می آورید؛ زیرا پخت وپز پیاز در 
حرارت باال به طور قابل توجهی مزایای استفاده از مواد شمیایی 
گیاهی را که از بدن در برابر سرطان ریه و پروستات محافظت 
می کنند، کاهش می دهد. سعی کنید ترکیب پیاز خام 
خردشده با گوجه فرنگی، آووکادو و فلفل را برای یک ساالد 
خوشمزه که قندخون را متعادل می کند استفاده کنید. در 
انتها مقداری آبلیمو به آن اضافه کنید. شما می توانید همین 

مزیت ها را در یک ساالد شیرازی به دست آورید.
 ذرت

ذرت چه به صورت باللی و یا شکل های دیگر همیشه 
خوب است. یک مطالعه منتشر شده در مجله موادغذایی 
کشاورزی و شیمی نشان داد که ذرت پخته شده سطح باالتری 
از آنتی اکسیدان ی همانند لوتئین را دارد که با نابینایی در 

افراد بزرگسال مقابله می کند.
 نخودسبز

یک تحقیق در مجله بین المللی سرطان طی یک مطالعه 
کوچک اما مفید دریافت که مصرف روزانه نخودسبز همراه با 

سایر حبوبات خطر ابتال به سرطان معده را کاهش می دهد.
 بروکلی

بروکلی سرشار از آنتی اکسیدان  ضدسرطان است. یک 
تحقیق دریافت مردانی که ۵ وعده یا بیشتر در هفته سبزیجات 
گل کلمی می خورند)از جمله سبزیجات سبز رنگ( نیمی از 
موارد احتمال ابتال به سرطان مثانه را طی یک دوره ۱۰ ساله 
نسبت به آن مردانی که به ندرت از آن مصرف کردند، داشتند.

 فلفل دلمه ای قرمز
یک فلفل متوسط کالری پایینی دارد اما از نظر ویتامین 
C بسیار باال است که ۱۵۰ درصد از میزان روزانه توصیه شده 
را تامین می کند. این آنتی اکسیدان برای کمک به جلوگیری 
از آترواسکلروز که می تواند منجر به بیماری قلبی شود، 

اثرگذار است. 
 اسفناج

اسفناج حاوی کاروتنوئیدهاست، آنتی اکسیدانی که 
سالمت چشم را تقویت می کند و به پیشگیری از تخریب 
ماکوال که منجر به نابینایی در بزرگسالی می شود، کمک 
می کند. پختن این سبزیجات کمک می کند تا لوتئین بوسیله 

بدن بهتر جذب شود.
 چغندر

چفندر ریشه ای چه به صورت ترشی یا برشته شده حاوی 
مقادیر باالیی از آنتی اکسیدان است که با سرطان مبارزه 
می کنند از جمله لوتئین که از چشم ها محافظت می کند. 
اما برگ های آن را دور نیندازید. برگ های چغندر غنی ترین 

بخش این سبزی است.



  داربست های مسجد امام اصفهان
 دور گنبد باقی می مانند

مدیرکل  که  بود  سالجاری  ماه  اردیبشهت  اواخر   
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان از 
اتمام عملیات مرمت ۱۱ساله گنبد عظیم مسجد تاریخ امام)ره( 
)جامع عباسی( اصفهان همزمان با هفته میراث فرهنگی خبر 
داد. اکنون با وجود آنکه حدود شش ماه از طرح مرمتی گنبد 
مسجد امام اصفهان می گذرد اما هنوز پاسخ مشخصی از سوی 
مسئوالن درخصوص وضعیت مرمتی این گنبد میراث جهانی 
ارائه نشده است. علیرضا ایزدی )مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری اصفهان( دراین باره به ایلنا گفت: 
معتقد هستم، شیوه های مرمتی که تاکنون انجام داده ایم خالی 
از اشکال نبوده و نیست. از این رو یکی از دغدغه های همیشگی 
من میدان نقش جهان و آن چیزی است که پیرامون آن اتفاق 
می افتد. گنبد مسجد تاریخی امام )ره( اصفهان با کاربرد بیش 
از ۵۰۰هزار قطعه کاشی به عنوان بزرگ ترین گنبد کاشی کاری 
از مساجد تاریخی جهان شناخته می شود. در اواخر سال ۱۳۸۹ 
با نصب داربست روی گنبد مشاهده شد که در بخش جنوب 
شرق گنبد به دلیل اینکه بیش از سایر بخش های گنبد در 
معرض آفتاب و عوارض جوی است، الیه های زیرین و تزئینات 
کاشی کاری گنبد دچار آسیب جدی شده است. روی همین 
اصل با توجه به اینکه این بخش از گنبد در عملیات دهه ۸۰ 
خورشیدی مرمت شده بود، عملیات مرمت با تجهیزات کارگاه و 
انتخاب پیمانکار متناسب با این گنبد آغاز شد. این گنبد عظیم 
از ۱۶ ترک تشکیل شده و ارتفاع بدنه اصلی گنبد از کمربند 
تابش فوقانی گنبد بیش از ۳۷ متر است، لذا با بررسی های 
به عمل آمده در حین عملیات مرمت، مشخص شد سایر 
ترک های گنبد نیز نیاز به مرمت دارد، لذا پس از اتمام عملیات 
ترک های آسیب دیده و مرمت کامل الیه های زیرین گنبد، کار 
مرمت سایر ترک ها نیز در دستور کار قرار گرفت. درنهایت با 
تأمین اعتبار الزم، تمامی ترک ها، الیه های زیرین و تزئینات 
کاشی کاری گنبد با بیش از ۵۰۰هزار قطعه کاشی به طور کامل 
مرمت شد و با پایان مرمت ترک شانزدهم، عملیات مرمت 
این گنبد روز پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه به صورت مجازی 
و با دستور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و 
با حضور قائم مقام وزیر و معاونت میراث فرهنگی کشور رسماً 
به پایان رسید و عملیات جمع آوری داربست های گنبد پس از 
۱۱سال بعد از پاکسازی کامل گنبد آغاز شد. دقیقا در همین 
نقطه بود که انتقادات از مرمت این گنبد تاریخی شدت گرفت 
چراکه چین خوردگی هایی در تعدادی از ترک های گنبد دیده 
شد. عالوه بر این اعوجاج، تغییر رنگ و مات بودن بخش هایی از 
کاشی های جدید نسبت به سایر کاشی های گنبد و حتا تغییر 
رنگ و نقش گل های ختایی و طرح و نقش های روی کاشی های 
گنبد مسجد امام اصفهان نیز مورد انتقاد قرار گرفت. اما درنهایت 
علیرضا ایزدی )مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری اصفهان( با اشاره به حواشی مرمت گنبد مسجد 
امام مطرح کرد: طی یک قرن اخیر بیش از ۳ بار آنهم در طی 
سال های ۱۳۱۶. ۱۳۲۸ مرمت کلی و در دهه ۴۰ مرمت جزئی 
روی این گنبد انجام شده به ویژه در دهه ۸۰ خورشیدی به طور 
کامل مرمت شده است. با توجه به مرمت های اساسی متعدد 
روی گنبد در طی ۴۰۰ سال گذشته، باید گفت دیگر هیچ کاشی 
اصیل صفوی روی آن باقی نمانده. ضمن آنکه این روزها با انواع 
آلودگی های موجود در هوا عمر کاشی ها کاهش یافته، بر همین 
اساس و بر پایایه  برآوردها گفته می شود عمر مفید کاشی ها 
حدود ۲۵ تا ۳۰ سال است. او ادامه داد: از سال های ۷۹ تا حدود 
سال ۸۵ مرمت های اساسی بر روی گنبد مسجد امام درجریان 
بود که با معرفی و انتخاب اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگی 
جهان اسالم در سال ۱۳۸۵ این مرمت ها به دلیل برنامه های 
مختلفی که بنا بود برگزار شود، متوقف و داربست ها باز شدند. 
این گنبد بسیار عظیم است و ۱۶ ترک دارد. ۳ ترک آن در آن 
زمان مرمت نشده باقی ماند. در سال ۱۳۸۹ برآن شدند که ۳ 
ترک باقی مانده در ضلع جنوب غربی گنبد مسجد امام که از 
قضا در بخشی قرار دارد که باران خور و آفتاب خور آن زیاد است، 
را مرمت کنند. در آن سال مطرح شد که عالوه بر ضلع جنوب 
غربی، تعدادی از کاشی هایی که قبال مرمت شده بود در ضلع 
شرقی گنبد دارای ایراداتی است. از این رو تصمیم برآن شد تا 
تمام گنبد مرمت و ایرادات به طور کامل حذف شود. باتوجه به 
آنکه بیش از ۵۰۰ هزار قطعه کاشی روی این گنبد قرار دارد و 
بزرگ ترین گنبد کاشی کاری جهان است و از آنجا که وضعیت 
مالی بخش میراث فرهنگی نیز خوب نیست، مرمت ۱۶ ترک 
آن بیش از ۱۱ سال طول کشید. ترک ها یک به یک تعویض، 
زیرساخت های گنبد اصالح و کاشی ها در جای خود نصب شدند. 
درنهایت کاشی های قدیمی که قابل اصالح و نگهداری بود نصب 
شد که حدود ۲۰درصد کاشی ها را دربرمی گرفت. این درحالی 
است که مرمت گنبد مسجد امام در فاصله زمانی حدود ۴ تا ۵ 
سال از مرمت اصولی قبل از آن انجام گرفته و با این وجود بیش 

از ۸۰ درصد کاشی های آن تعویض شده است.  

 آرمان ملی - چندی پیش، محققان ناسا، گفتند که ابری 
از گاز متان به طول ۵ کیلومتر، در آسمان جنوب تهران و بر 
باالی یک مجتمع دپوی زباله شناسایی شده است. بنا به اعالم 
سازمان جهانی هواشناسی، گاز متان از گاز های گلخانه ای 
مخرب به شمار می رود که در سال ۲۰۲۱، به باالترین حد 
خود از سال ۱۹۸۴ تاکنون رسیده است. نکته اما پرداختن به 
مضرات گاز متان و آسیب های آن نیست. آن چه جالب است، 
واکنش های مسئوالن شهری به ویژه شهردار و رئیس شورای 
شهر در این خصوص است. مهدی چمران در اولین واکنش خود 
در این باره گفت که ناسا همیشه دروغ می گوید و اصال کارش 
دروغ گفتن است. علیرضا زاکانی، شهردار تهران در پاسخ به 
سوالی در خصوص انتشار عکس ناسا مبنی بر تشکیل ابری از 
گاز متان در جنوب تهران، گفت که هنوز از سوی دستگاه های 
باالدستی چیزی به ما اعالم نشده است و البته برای بار دیگر 
تاکید کرد که ناسا همه چیزش دروغ است و این هم دروغ 
است. او در حاشیه آیین  بهره برداری از پنج پروژه توسعه و 
نگهداشت شبکه اصلی مدیریت آب های سطحی پایتخت در 
جمع خبرنگاران این صحبت ها را مطرح کرد. همچنین پرویز 
سروری، نایت رئیس شورای شهر تهران در اظهار نظری جالب 
با واکنش به انتشار گزارش ناسا در رسانه ها، گفته: نمی توانم 
بگویم که امکان تولید گاز متان هست یا نه. واقعیت این است 
که من نسبت به رسانه ای که این گزارش را منتشر کرده، 
مشکوک هستم، زیرا ممکن است این خبر سیاسی باشد تا 
محیط زیستی. حاال هم مهدی چمران، شهردار تهران هم 
درباره توده گاز متان تهران، نظر داده و قضیه را از بیخ منکر 
شده. او گفته: عکس ناسا برای یک کشور دیگر است! چمران به 
انتشار تصویری از توده گاز متان در جنوب تهران توسط ناسا، 
اشاره کرده و در سخنانی، گفته: عکس منتشر شده از جنوب 
تهران درست نیست و گویا برای یک کشور دیگر است و در مورد 
توجه به آلودگی هوا در برنامه توسعه نیز ما پیگیر این موضوع 
هستیم و امیدواریم شهرداری اقدامات موثرتری در این زمینه به 
جای رنگ کردن جدول وسط خیابان انجام دهد. چرا که اشاره 
کردم که جدول وسط خیابان را سفید و سیاه می کنند که این 
فقط در پادگان های نظامی انجام می شود و در کشورهای دیگر 
بلوک های سیمانی را رنگ هم نمی کند. هر چند که در کاهش 
تصادفات در حدودی موثر است اما االن ضرورتی ندارد و بهتر 
است این پول را صرف خرید حتی یک اتوبوس کنند. اما رئیس 
شورای شهر تهران در واکنش به تذکر اعضای شورای شهر 
تهران در مورد وضعیت آلودگی هوای پایتخت گفته: معتقدم 
که شهرداری در تالش برای حل آلودگی هوا است و دولت نیز 
همراهی خوبی در این زمینه دارد؛ اما سیستم کند اداری سبب 

شده که اثرات این اقدامات مشخص نشود. آنچه در اظهارات 
مسئوالن شهری مورد توجه قرار می گیرد این است که چرا 
مسئوالن شهری سعی در انکار وجود گاز متان در آسمان شهر 

تهران دارند؟
 تصاویر ماهواره ای، از رؤیت توده عظیم ابر متان در 

جنوب ایران خبر می دهند
اما در زمینه وجود گاز متان، خبرآنالین در گزارشی اعالم 
کرده که »به تازگی انتشار گاز متان در نزدیکی تأسیسات 
سوخت فسیلی در نقطه ای دورافتاده از استان فارس در جنوب 
ایران توسط ماهواره GHGSat رؤیت شده است، موقعیت 
مکانی این توده  جدید متان در حوالی تأسیسات سوخت فسیلی 
در نزدیکی ارسنجان- خیرگو گزارش شده، گاز متان سبب گرم 
شدن زمین می شود و به گفته دانشمندان، یکی از سریع ترین 
و ارزان ترین راه ها برای خنک کردن سیاره زمین، جلوگیری از 
انتشار گاز متان است که ۸۴ برابر بیشتر از دی اکسیدکربن، در 
گرمایش جهانی نقش دارد.« و البته همان طور که در ابتدای 
متن، ذکر شد، این اولین بار نیست که گزارشی از انتشار گاز 
متان در ایران ارائه شده است، مدتی قبل ناسا در یک گزارش 
اعالم کرد در جنوب تهران شواهد انتشار این گاز را رویت کرده 
است. اما برخالف اظهارات مقامات شهری پایتخت گزارش های 
مربوط به انتشار گاز متان نه تنها سیاسی نیست بلکه صرفاً برای 
 )Bloomberg Green( ایران هم نیست، بلومبرگ گرین
با همکاری شرکت نظارت بر انتشار گازهای گلخانه ای- جی. 
اچ. جی )GHGSat Inc(، به طور انحصاری تصاویر ماهواره ای 
جدیدی از انتشار متان در سراسر جهان را منتشر کرده است. 
خبرگزاری بلومبرگ و شرکت GHG با همکاری یکدیگر، به 
واسطه تصاویر اختصاصی ماهواره هایشان، نقاط مختلفی را در 
سطح کره زمین شناسایی کردند که دال بر وجود توده ای از گاز 
متان بر فراز این نواحی است. استان فارس در ایران هم یکی از 
این مناطق است که شرکت نظارت بر انتشار گازهای گلخانه ای، 
علت تشکیل ابر متان در فارس را به فعالیت های مربوط به بخش 
نفت و گاز مرتبط می داند و تخمین زده که متان در این منطقه 
با سرعت ۷۹۵ کیلوگرم در ساعت پخش می شود. بلومبرگ 
جهت کسب اطالعات تکمیلی در این باره، ایمیلی به شرکت 
ملی نفت ایران فرستاده، اما تا کنون پاسخی دریافت نکرده 
است. در ادامه، علل تشکیل ابرهای متان در برخی از نقاط کره 

زمین شرح داده می شود: 
 اَّمان، اردن؛ 

در نزدیکی امان، پایتخت اردن، یک ابر متان مشاهده شد که 
GHGSat این توده را به انباشت زباله نسبت داد و میزان انتشار 

آن را ۴۸۷۶ کیلوگرم در ساعت تخمین زد. زباله ها و مکان های 

دفع زباله، زمانی منجر به تولید گازهای گلخانه ای قوی می شوند 
که مواد آلی مانند پسماند موادغذایی در نبود اکسیژن تجزیه 
شوند. محل های دفع زباله و فاضالب که ناشی از فعالیت های 
انسانی اند، عامل حدود ۲۰درصد از انتشار متان هستند. ناتوانی 
در مهار انتشار گاز متان ممکن است اهداف جهانی در زمینه 

بهبود شرایط اقلیمی را به خطر بیندازد. 
 الهور، پاکستان؛ 

رشد کالنشهرها در جنوب آسیا و افزایش زباله ها باعث ایجاد 
 GHGSat .توده هایی از گاز متان در این منطقه شده است
آخرین مشاهدات در الهور را به اماکن دفع زباله نسبت داد و 
میزان انتشار این توده را ۱۴۰۳ کیلوگرم در ساعت تخمین زد. 
طبق آمارهای سال گذشته، بیش از نیمی از میزان انتشار گاز 
متان در سطح جهان مربوط به محل های دفع زباله در آسیا بود. 

انباشت زباله، در تشکیل توده متان نقش بسزایی دارد. 
 ترکمنستان؛ 

یک توده بزرگ متان در آسیای مرکزی، در ترکمنستان، 
مشاهده شده و گفته می شود که این منطقه یک کانون جهانی 
برای تجمع گازهای گلخانه ای است.  GHGSat این توده 
را به بخش نفت و گاز کشور ترکمنستان نسبت داد و میزان 
انتشار گازهای گلخانه ای را حدود ۸۵۰۱ کیلوگرم در ساعت 

تخمین زد. 
 کِبک، کانادا؛ 

 GHGSat ابری از متان در حومه مونترال مشاهده شد که 
منشأ آن را انباشت زباله  )در محل های دفع زباله ها( دانست. 
این شرکت ماهواره ای، میزان انتشار گازهای گلخانه ای 
را ۱۱۸۵ کیلوگرم در ساعت تخمین زد. سیسلیا پارسونز، 
سخنگوی سازمان محیط زیست و تغییرات آب و هوایی کانادا، 
ایمیل بلومبرگ که در آن پرسیده شده بود »آیا این آژانس 
فعالیتی در خصوص انتشار این گاز انجام می دهد؟« را تأیید 

کرد و در پاسخ گفت که در حال بررسی این موضوع است. 
 شهرستان پشچنا )Pszczyna(، لهستان؛ 

دو توده متان، به صورت مجزا، در جنوب لهستان در نزدیکی 
مرز جمهوری چک توسط ماهواره GHGSat در ۸ نوامبر 
مشاهده شد.شرکت نظارت بر انتشار گازهای گلخانه ای، 
غلظت متان را به حوزه زغال سنگ نسبت داد و گفت که در 
صورت خردشدن سنگ های رسوبی یا پدیدآمدن درزهایی در 

زغال سنگ، متان می تواند از معادن زغال سنگ نشت کند. 
 چین؛ 

به گزارش GHGSat، ماهواره ارسالی در ۴ نوامبر، شش 
منبع انتشار متان را در شمال شرقی چین در نزدیکی میدان 
نفتی داکینگ شناسایی کرد. میزان انتشار تخمینی بین ۴۴۶ 
تا ۸۸۴ کیلوگرم در ساعت و نرخ تجمعی آن ۴۴۷۷ کیلوگرم 

در ساعت بود. 
 استان فارس، ایران

ماهواره ی GHGSat در ۶ نوامبر، نشت متان را در نزدیکی 
تأسیسات سوخت فسیلی در منطقه ای دورافتاده از استان 
فارس در جنوب ایران مشاهده کرد. شرکت نظارت بر انتشار 
گازهای گلخانه ای، این توده متان را به بخش نفت و گاز 
نسبت می دهد و تخمین زده است که متان در زمان مشاهده 
با سرعت ۷۹۵ کیلوگرم در ساعت پخش می شود. مسئوالن 
شرکت ملی نفت ایران، هنوز به ایمیل ارسال شده از سوی 
بلومبرگ جهت تأیید و بررسی این موضوع پاسخ ندادند. 
بر اساس گزارش Global Energy Monitor، صنعت 
نفت ایران، بیش از سایر تولیدکننده های جهانی، متان 
تولید می کند. این کشف ها توانایی روبه رشد ماهواره ها برای 
شناسایی و ردیابی متان )تقریباً در هر نقطه از جهان( را نشان 
می دهد که فرصتی ارزشمند در راستای ایجاد شفافیت در 
حوزه های اقلیمی و آب وهوا است. شرکت ها و مؤسسات 
مختلفی در این راستا اقدام به پرتاب ماهواره های چندطیفی 
کرده اند؛ این ماهواره ها قادرند رّد منحصربه فرد متان را 
شناسایی و ردیابی کنند. GHGSat شش ماهواره در مدار 
دارد که در حال حاضر یکی از آنها به پیگیری و نظارت بر گاز 
متان اختصاص داده شده است. شنیده ها حاکی از آن است که 
تا پایان سال آینده، پنج ماهواره دیگر از سوی این کمپانی به 

فضا پرتاب خواهند شد. 
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فــــرارو

 اشتغال پایدار مهم ترین دغدغه 
کارگران است 

رئیس انجمن صنفی استادکاران و کارگران 
ساختمانی مازندران گفت: مشکالت کارگری 
این روزها با توجه به شرایط اقتصادی افزایش 
یافته و معیشت کارگران هم درگیر با مسائل 
ریز و درشت کشور شده و آسیب های اجتماعی 
جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت. 
هادی ساداتی در گفت وگو با ایلنا، اظهار کرد: 
تضمین اشتغال پایدار و دفاع از حقوق کارگران 
مهم ترین دغدغه کارگران است و این در حالی 
است که اکنون بیش از ۳۵درصد کارگران تنها 
نیمی از حداقل حقوق را دریافت می کنند و 
بیشتر آنها از بیمه که حق یک  کارگر است 
محروم مانده اند.به گفته ساداتی، براساس 
اعالم کارشناسان این حوزه از یک میلیون و 
هشتصد هزار کارگر ساختمانی کشور، تنها 
۶۰۰ هزار نفر بیمه هستند و این در حالی است 
که استان مازندران از جمعیت ۷۵هزار نفری 
کارگران ساختمانی، تنها ۵۰هزار نفر بیمه اند 
و از حداقل حق یک کارگر که بیمه است، 
محروم اند و باید در این باره فکر اساسی انجام 
شود که با اجرا شدن ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی 
نمایندگان  کارگران ساختمانی که برخی 
کارشکنی می کنند، مشکالت بیمه این قشر 
حل و فصل شود و اکنون بررسی ماده ۵ قانون 
بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی چشم انتظار 
رأی نمایندگان مجلس است. رئیس انجمن 
کارگر ساختمانی استان مازندران یادآور شد: 
براساس آنچه  توسط علی بابایی کارنامی نماینده 
مردم ساری و میاندورود در مجلس و رئیس 
فراکسیون کارگری مجلس بیان شد،  شور 
دوم طرح اصالح ماده)۵( قانون بیمه کارگران 
ساختمانی در کمیسیون اجتماعی مجلس 
به تصویب رسیده است و بررسی این مهم در 
دستورکار صحن علنی مجلس قرار خواهد 
گرفت و با تصویب این قانون، افرادی که کارت 
مهارت فنی در شغل ساختمان داشته باشند 
باید در یک فرآیند یک روزه تحت پوشش بیمه 
قرار گیرند. ساداتی افزود: باید با مدیریت و 
ساماندهی حقوق کارگران، عدالت اجرایی شود 
و ما هم خواهان اجرای عدالت برای کارگران 

ساختمانی هستیم. 
 

خطر زلزله  برای بافت های 
فرسوده خراسان جنوبی 

نماینده خراسان جنوبی در شورای عالی 
استان ها، گفت: رودخانه کال شور به عنوان 
کانال آب شهرستان بیرجند سال هاست در حال 
جمع آوری آب های سطحی در این شهرستان 
است. ورودی این کانال از شرق بیرجند آغاز 
و از سمت غرب شهرستان خارج می شود. این 
رودخانه حتی به عنوان حوضه آبریز شهرستان 
سربیشه که ۶۰ کیلومتر با بیرجند فاصله دارد 
نیز است و وقتی که بارندگی زیاد می شود این 
آب ها اینجا به هم می پیوندند و از بیرجند خارج و 
با گذشتن از خوسف وارد کویر می شوند. حسین 
فنودی، عنوان کرد: هر چند که تاکنون تعدادی 
بند آبی در مسیر آب های سطحی و رودخانه کال 
شور ایجاد کرده اند ولی کفایت نمی کند و بارها 
اعالم کرده ام که اگر جلوی آب های سطحی 
گرفته نشود وارد نمکزارهای  کویری می شوند 
و در واقع هدر می روند. او در بخش دیگری از 
صحبت های خود به بافت های فرسوده در مناطق 
مختلف شهری خراسان جنوبی هم اشاره کرد 
و گفت: بیشتر محله های شمال شهر و مناطق 
مرکزی بیرجند مانند خیرآباد، خیابان شهید 
مطهری، منتظری، ابن حسام، هفده شهریور و 
بازار قدیم از خیابان های قدیمی شهر هستند که 
دارای بافتی فرسوده اند که با توجه به اعتباری 
که برای مرمت و بازسازی این مناطق تزریق 
می شود اما کارها بسیار کند پیش می رود. 
فنودی بیان کرد: البته گاهی مالکان به خصوص 
صاحبان خانه و باغ های قدیمی در بافت های 
فرسوده هم اجازه مرمت و بازسازی این امالک 
را نمی دهند. گاهی هم همه کم کاری ها از سوی 
مسئوالن شهری نیست و مالکان خصوصی 
همکاری الزم را نمی کنند به طور مثال بافت های 
تاریخی را مسئوالن میراث فرهنگی مرمت و 
بازسازی می کنند و هزینه اش را می پردازند 
اما مالک خصوصی در این ملک را بر روی عموم 
باز نمی کند و اجازه بازدید به گردشگران را 
نمی دهد. عضو شورای عالی استان ها ادامه داد: 
در بافت های تاریخی، عمارت ها و باغ ها مرمت 
می شود اما درهای شان بر روی مردم بسته است. 
به طور مثال قلعه و عمارت باغ شهر مود را میراث 
فرهنگی چند سالی می شود که مرمت کرده است 
ولی متأسفانه مالک خصوصی این باغ عمارت 
اجازه بازدید برای عموم را نمی دهد آن هم قلعه 
باغی که نمونه اش در کشور وجود ندارد.  این باغ 
۶۰ هزار متر مربع است و دارای ۲۰  برج همراه 
با دیوارهای  بزرگ است ولی متأسفانه هیچ 
گردشگری تاکنون اجازه بازدید از آن را نداشته 
است. فنودی ادامه داد: بافت فرسوده بیرجند 
کوچه های تنگ و باریکی دارد که اگر حادثه ای 
مثل زلزله رخ بدهد هیچ خودروی امدادی 
نمی تواند جهت امدادرسانی و آواربرداری وارد 
این کوچه ها شود. نه تنها در شهرستان بیرجند 
بلکه همه بافت های قدیمی شهرستان های 
استان این مشکل را دارند. اینکه خانه ها در 
این بافت ها،  بازسازی و مرمت نمی شود دالیلی 
همچون عدم توانایی مالی صاحب ملک ها و 
البته عدم تخصیص اعتبار دولت در خصوص 

این منطقه است.    

خبــــر

روی خط آرمان ملی

پس از واکنش های شهردار و چند مسئول دیگر در خصوص تجمع ابری از متان در آسمان جنوب شهر تهران، چمران گفت که عکس ناسا برای یک کشور دیگر است

دلیل انکار وجود گاز متان چیست؟
       تصاویر ماهواره ای، از رؤیت توده عظیم ابر متان در جنوب ایران خبر می دهند

 اکبر پازوکی در پاسخ به این پرسش که 
برخی از شنیده ها حاکی از این مهم است که 
ژاپن به بازار لوازم خانگی ایران بازگشته است 
آیا این خبر را تایید می کنید؟ گفت: خیر این 
خبر صحت ندارد؛ تولیدکنندگان ایرانی از 
شرکت های ژاپنی قطعه وارد و بعد از مونتاژ 
به نام تولید ایرانی و با اعطای خدمات پس از 

فروش آن کاالها را در بازار عرضه می کنند. 
او با بیان اینکه تولیدکنندگان داخلی ۶۰ تا 
۷۰ درصد قطعات مورد نیاز را وارد می کنند، 
به ایلنا گفت: کشورهایی اروپایی در شرایط 
تحریم در ایران سرمایه گذاری کردند؛ به 
عنوان مثال ۲ شرکت اروپایی پکیچ های 
تولید شده یک شرکت را خریداری و به اروپا 
صادر می کنند همچنین بخاری شرکت دیگر 
به اروپا و کانادا صادر می شود. این فعال صنفی 
ادامه داد: واردات لوازم خانگی از ۱ فروردین 
۹۷ ممنوع شد اما برند سامسونگ با نام برند 
سام اقدام به تولید می کند همچنین برند 
ال جی به جی پالس تغییر نام داده است و با 
ضمانت گلدیران به مشتریان خدمات پس از 
فروش ارائه می دهد. بقیه اقالم موجود در بازار 

بدون ضمانت نامه رسمی همگی قاچاق اند از 
جمله برندهای سونی، پاناسونیک، ال جی.... 
پازوکی با بیان اینکه در شرایط تحریم امکان 
واردات قطعه وجود دارد، گفت: قطعات 
از کشورهای ثالث وارد می شود و اگر این 
قطعات وارد نشود امکان تولید را از دست 
می دهیم. ایران به عضویت پیمان منطقه ای 
شانگهای پیوسته است و این کشورها که 

تحریم نیستند و عضویت ایران در این پیمان 
منطقه ای امکان دسترسی ما به سایر بازارها 
را فراهم می کند. رئیس اتحادیه فروشندگان 
لوازم خانگی با بیان اینکه تولیدکنندگان 
داخلی موتور یخچال، لباسشویی و پمپ 
تخلیه آب را وارد می کنند، گفت: این شیوه 
تولید در تمام دنیا رایج است. این فعال صنفی 
با اشاره به رکود حاکم بر بازار، گفت: بازاریان 

همه نشسته اند؛ چرا که درآمد مردم کفاف 
تامین نیازهای اولیه و ضروری آنها را می دهد 
و اگر به بازارهای اصلی فروش لوازم خانگی 
مراجعه کنید رکود بر این بازار را مشاهده 
خواهید کرد، فروش ها محدود به تهیه جهیزیه 
شده است. از این رو امیدواریم که سازمان امور 
مالیاتی در سالجاری این موضوع را لحاظ 
کند. او افزود: لوازم خانگی بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ 
درصد گران شده است آیا معافیت های مالیاتی 
نیز به همان میزان تغییر کرده است؟ امروز 
سازمان امور مالیاتی معیار مالیات ستانی را 
تراکنش های مالیاتی عنوان کرده است و در 
شیوه مالیات ستانی هزینه های فروشندگان 
در نظر گرفته نمی شود. اصناف همواره مالیات 
بر درآمد را پرداخت کرده اند و پرداخت این 
مالیات را حق خود می داند اما در این افزایش 
نرخ ها کمر همه فروشندگان شکسته شده 
است و ما انتظار داریم که دولت از ما حمایت 
کند دولت در مالیات، اخذ عوارض شهرداری 
به اصناف کمک نکرد، این در حالیست که 
اصناف همواره در شرایط دشوار همراه 

دولت ها بودند. 

بازگشت برندهای ژاپنی صحت دارد؟

افزایش ۲۰۰ تا ۲۵۰ درصدی قیمت لوازم خانگی 
 

نیروهای شرکتی
از مسئوالن درخواست داریم که به مشکالت و گرفتاری های 
نیروهای شرکتی که چند سال هنوز تعیین تکلیف نشده اند 

رسیدگی کنند تا بلکه ما هم تعیین وضعیت شویم. 

یک شهروند از اصفهان

مشکالت ناباروری
 هزینه های مربوط به نازایی بسیار باال است مسئوالن اعالم 
کرده بودند که هزینه های درمان به صورت رایگان است ولی به 
هر بیمارستانی که برای درمان می رویم خبری از رایگان بودن 
نیست و با هزینه های باال باید درمان شویم. لطفا مسئوالن 

وزارت بهداشت کمی هم به فکر این افراد باشند. 

کمالی از تهران 



رئیس پلیس فتا ویژه شرق استان تهران از شناسایی و 
دستگیری کالهبردار سایت دیوار با ترفند فروش بخاری 
برقی کم مصرف و بخاری گازی بدون نیاز به دودکش خبر داد. 
سرهنگ حمیدرضا سلطان آبادی، اظهارداشت: در پی مراجعه 

خانم جوانی به این پلیس که مدعی شد: »به تازگی جهت خرید 
بخاری برای اتاق فرزندم به سایت دیوار مراجعه نمودم و پس 
از انتخاب آگهی موردنظر و هماهنگی با فروشنده و پرداخت 
مبلغی بابت بیعانه، فروشنده از ارسال کاال خودداری کرده و 

پاسخگوی تماس های وی نیست.« وی ادامه داد: در بررسی ها 
و اقدامات فنی، متهم مورد شناسایی قرار گرفت و با هماهنگی 
مقام قضائی دستگیر شد و در تحقیقات اولیه  ضمن اقرار به جرم 
خود، انگیره اش را مشکالت مالی عنوان کرد، در این خصوص 
متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد. 
سرهنگ سلطان آبادی ضمن هشدار به مردم مبنی بر اینکه با 
توجه به آغاز فصل سرما و نیاز مردم برای خرید وسایل گرمایشی، 
برخی سودجویان از طریق آگهی های جعلی در فضای مجازی و 
جلب اعتماد از قربانیان اقدام به کالهبرداری می نمایند به کاربران 
توصیه کرد: قبل از هرگونه خرید، از صحت و سقم آگهی و کاالی 
ارائه شده اطمینان حاصل کرده و مبلغ کاالی خریداری شده را 
پس از دریافت کاال در محل بپردازند. وی تاکید کرد: شهروندان 
در خریدهای اینترنتی فریب ظاهر آگهی ها و تعریف های فرد 
آگهی دهنده را نخورده و جهت پیشگیری از خرید کاالی معیوب، 
تقلبی و کالهبرداری های احتمالی، خریدهای خود را فقط از 
طریق وبسایت رسمی تولیدکنندگان و یا نمایندگی های فروش 
انجام دهند. رئیس پلیس فتا ویژه شرق استان تهران با بیان اینکه 
کارشناسان پلیس فتا به  صورت ۲۴ ساعته آماده خدمت رسانی 
به شهروندان در حوزه جرائم سایبری هستند، اظهارداشت: 
کاربران در صورت برخورد با موارد مشکوک، موضوع را از طریق 
مرکز فوریت های سایبری به شماره ۰9638۰ یا سایت پلیس فتا 
به آدرسwww.Cyberpolice.ir  لینک مرکز فوریت های 

سایبری با کارشناسان پلیس فتا در میان بگذارند.

تصادف زنجیره ای در جاده فیروزکوه منجر به مرگ 3 نفر 
شد. معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
در گفت وگو با ایسنا، گفت: یک مورد حادثه تصادف زنجیره ای 
میان شش دستگاه وسیله نقلیه به سازمان امدادونجات جمعیت 
هالل احمر اطالع داده شد که درپی آن عوامل امدادونجات 
از نزدیک ترین پایگاه به محل حادثه واقع در محور سوادکوه 
تهران به سمت شمال، قبل از تونل ورسک اعزام شدند. مرتضی 
مرادی پور با اشاره به حضور امدادگران در محل حادثه ادامه داد:  با 
حضور عوامل امدادی در محل مشاهده شد که تصادف زنجیره ای 
میان شش دستگاه وسیله نقلیه شامل دو دستگاه تریلی، دو 

دستگاه کامیون، یکدستگاه وانت نیسان و یکدستگاه نیسان 
یدک کش رخ داده و در جریان آن هفت نفر دچار حادثه شده اند. 
معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر با بیان 
اینکه متاسفانه در این حادثه 3 نفر جان خود را از دست دادند، 
افزود: در این حادثه ۴ نفر نیز مصدوم که از سوی امدادگران به 
مراکز درمانی منتقل شدند. سرهنگ احمد شیرانی، رئیس مرکز 
اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا نیز با اشاره به وقوع 
این حادثه بیان داشت:  یک حادثه درپی برخورد یکدستگاه تریلی 
هوو، دو دستگاه کامیون ولوو، یکدستگاه تریلی دانگ فنگ و دو 
دستگاه وانت نیسان رخ داد. بررسی کارشناسان پلیس راهنمایی 

و رانندگی نشان می دهد که نقص فنی در سیستم ترمز تریلی 
دانگ فنگ سبب وقوع این حادثه شده است.

سال پنجم10حــوادث
a شماره   1419 r m a n m e l i . i r

چهار شنبه 
1401 .08 .25
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کوتـــــاه

کالهبرداری با ترفند فروش وسایل گرمایشی خبــــــر
۳۰۵ کیلو تریاک کشف شد

فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی از 
کشف 3۰۵ کیلوگرم تریاک در ورودی شهر 
مشهد خبر داد. سرتیپ پاسدار محمدکاظم 
مرکز  جان برکفان  داشت:  بیان  تقوی 
عملیات ویژه پلیس مبارزه با موادمخدر 
استان خراسان رضوی در اقدامی اطالعاتی 
به سرنخ هایی از قاچاق محموله موادمخدر از 
استان های شرقی کشور به وسیله ۲ دستگاه 
کامیون دست یافتند. وی افزود: ماموران 
پلیس مبارزه با موادمخدر استان در این 
عملیات غافلگیرانه ۲ خودرو کامیون را در 
ورودی شهر مشهد متوقف و با کشف 3۰۵ 
کیلوگرم تریاک ۴ متهم را نیز در این زمینه 
دستگیر و به مراجع قضائی معرفی کردند. 
سردار تقوی در پایان با تاکید بر تداوم و 
استمرار مبارزه همه جانبه و برخورد قاطع 
پلیس با قاچاقچیان موادمخدر از عموم 
شهروندان خواست؛ در صورت اطالع از موارد 
مشکوک در این خصوص، مراتب را به مرکز 
فوریت هاي پلیسي ۱۱۰ اطالع رسانی کنند. 

کشف موتورسیکلت قاچاق 
فرمانده انتظامي شهرستان گلپایگان از 
کشف یکدستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق 
به ارزش 8 میلیارد ریال در عملیات مأموران 
انتظامی این شهرستان خبر داد. سرهنگ 
علي اصغر محمدي  بیان داشت: مأموران اداره 
مبارزه با جرائم اقتصادي فرماندهي انتظامي 
شهرستان گلپایگان با اقدامات هوشمندانه 
خود از وجود یکدستگاه موتورسیکلت سنگین 
قاچاق در یکي از منازل این شهرستان مطلع 
و بالفاصله بررسی موضوع را در دستور کار 
خود قرار دادند. وي افزود: مأموران پس از 
شناسایي محل ضمن هماهنگی با مرجع 
قضائي به آن مکان اعزام و در بازرسی به عمل 
آمده موفق به کشف یکدستگاه موتورسیکلت 
سنگین که فاقد هرگونه مدارک معتبر بود و 
به صورت قاچاق تهیه شده بود؛ شدند. فرمانده 
انتظامي شهرستان گلپایگان با بیان اینکه 
ارزش این موتورسیکلت توسط کارشناسان 
مربوطه 8 میلیارد ریال برآورد شده است، 
گفت: در این خصوص مالک موتورسیکلت پس 
از تشکیل پرونده براي انجام اقدامات قانوني به 
مرجع قضائي معرفي شد. این مقام انتظامی در 
پایان خاطرنشان کرد: به شهروندان توصیه 
می کنیم از خرید موتورسیکلت های سنگین 
قاچاق و فاقد مدارک معتبر خودداری کنند 
چرا که پلیس قاطعانه با این مساله برخورد 
و حسب قانون نسبت به توقیف این وسایل 
اقدام می کند و همچنین از مردم می خواهیم 
هرگونه اطالعات از نگهداری، حمل و تردد این 
نوع موتورسیکلت ها را از طریق تماس با شماره 

تلفن ۱۱۰ به اطالع پلیس برسانند. 

دستگیری سارق تجهیزات مخابراتی 
فرمانده انتظامي شهرستان خمینی شهر از دستگیري 
سارق سابقه دار کابل وتجهیزات مخابراتي با 3۰ فقره سرقت 
خبر داد. سرهنگ غالمرضا براتي بیان داشت: در پي وقوع 
چند فقره سرقت کابل و تجهیزات مخابراتي در شهرستان 
خمیني شهر، رسیدگي به موضوع در دستور کار کارآگاهان 
پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی این شهرستان قرار گرفت. 
وي افزود: کارآگاهان پس از بررسی دقیق محل های وقوع 
سرقت و انجام یکسری اقدامات هوشمندانه و پلیسي 
سرنخ هایی از دست داشتن یک سارق سابقه دار در این 
سرقت ها به دست آورده و با هماهنگي مرجع قضائي وی را 
در مخفیگاهش دستگیر و به پلیس آگاهي شهرستان منتقل 
کردند. فرمانده انتظامي شهرستان خمینی شهر ادامه داد: 
متهم که در ابتدا منکر ارتکاب هرگونه جرمی بوده اما در 
نهایت هنگامی که با مدارک و مستندات پلیس مواجه شد 
لب به اعتراف باز کرده و به 3۰ فقره سرقت کابل و تجهیزات 
مخابراتي اقرار کرد که در این رابطه پرونده تشکیل و وی 

برای انجام اقدامات قانوني تحویل مرجع قضائي شد. 

توقیف بیل مکانیکی قاچاق
فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی از کشف یک 
بیل مکانیکی قاچاق به ارزش ۵6 میلیارد ریال در گمرک 
بازرگان خبر داد. سردار رحیم جهانبخش بیان داشت: 
ماموران پلیس امنیت اقتصادی حین کنترل خودروهای 
عبوری در گمرک بازرگان به یکدستگاه کامیون تریلی 
حامل یکدستگاه بیل مکانیکی مشکوک شده و دستور 
توقف دادند. وی افزود: ماموران خودرو را متوقف که در 
بررسی های فنی صورت گرفته و کنترل مدارک آن مشخص 
شد محموله فاقد مجوز و قاچاق بوده که با هوشیاری و 
تیزبینی ماموران توقیف شد. فرمانده انتظامی استان ارزش 
این محموله را بنا به نظر کارشناسان اقتصادی ۵6 میلیارد 
ریال عنوان و تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر 
و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع 
قضائی معرفی شد. سردار جهانبخش پدیده قاچاق براي 
استان و کشور را تهدید اقتصادي بزرگي دانسته و از عموم 
شهروندان خواست درصورت مشاهده و برخورد با هرگونه 
فعالیت مجرمانه قاچاقچیان و افراد سودجو و قانون گریز 
از طریق تماس تلفنی با مرکز فوریت هاي پلیسی ۱۱۰، 
پلیس را در امر مبارزه جدی و قاطعانه با این پدیده شوم 

یاری دهند. 

دستگیري سارق داخل خودرو 
فرمانده انتظامی استان همدان، از شناسایي و دستگیري 
سارق داخل خودرو و کشف ۴۰ فقره سرقت و اموال مسروقه 
خبر داد. سردار سلمان امیری، گفت: در پي وقوع چند 
فقره سرقت محتویات داخل خودرو که سارق با یکدستگاه 
موتورسیکلت اقدام به سرقت داخل خودرو مي کرد، موضوع 
در دستور کارکارآگاهان پلیس آگاهي استان قرار گرفت. 
وی افزود: کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات فني و پلیسي 
و استفاده از ظرفیت هاي درون و برون سازماني و با تجمیع 
پرونده هاي ارجاعي و بررسي پیک سرقت ها، سارق را 
شناسایي و در اقدامي غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر و 
به پلیس آگاهي منتقل کردند. سردار امیری بیان کرد: متهم 
در مواجهه با دالیل و مدارک و کشف مقداري اموال مسروقه 
از وي، به ۴۰ فقره سرقت اعتراف کرد و بیان داشت: »اموال 
مسروقه را به 3 نفر از خریداران اموال مسروقه فروختم.« 
این مقام مسئول تصریح کرد: با اقدامات پلیسی، مالخران 
نیز شناسایي و پس از دستگیری مقداري اموال مسروقه 
از قبیل گوشي تلفن همراه، دستگاه جوش، سنگ فرز و 
دوچرخه و...  از آنان کشف و تحویل مالباختگان شد و 
کلیه محل هاي سرقت شناسایي و نامبردگان با تشکیل 
پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند. فرمانده انتظامی 
استان همدان از شهروندان خواست خودروهاي خود را به 
تجهیزات و وسایل ضدسرقت مجهز کنند چرا که سارقان 
معموال سراغ خودروهایي مي روند که فاقد هر گونه وسیله 

ضدسرقت باشد.

  رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران 
بزرگ از اجرای طرح دستگیری دالالن و 
برهم زنندگان نظم بازار ارز، خبر داد. سرهنگ 
هدایت بهرامی با اشاره به اهمیت نوسان 
قیمت ارز و تاثیر بر ساختار کلی اقتصاد، گفت: 
از آنجا که دشمنان و معاندان همواره به دنبال 
ضربه زدن به جمهوری اسالمی هستند و در 
این مسیر نیز از افراد فرصت طلب، سودجو 
نیز استفاده می کنند، به همین منظور اجرای 
طرح دستگیری دالالن و برهم زنندگان 

نظم بازار ارز در دستور کار قرار گرفت. وی 
افزود: ایجاد نارضایتی در بین آحاد جامعه 
یکی از مهم ترین حربه های دشمن علیه 
ایران اسالمی است و در جریان ناآرامی ها 
و اغتشاشات اخیر نیز تا حدی زمینه برای 
دشمنان فراهم شد تا جایی که با انتشار اخبار 
کذب و پالس های منفی و با ایجاد معامالت 

فردایی و کاغذی سعی در تهییج بازار و اخالل 
در بازار ارز را داشتند. بهرامی اظهارداشت: 
پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ توانست 
با اشراف اطالعاتی، اقدامات عملیاتی خود در 
راستای بی اثرکردن توطئه های دشمن را به 
سرانجام برساند به گونه ای که با اجرای طرح 
مبارزه با اخاللگران و تامین کنندگان اهداف 

تروریسم اقتصادی از ۱۲ تا ۲3 آبانماه، ۴8 
نفر از اخاللگران ارزی توسط مأموران پلیس 
امنیت اقتصادی، دستگیر شدند. رئیس 
پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با اشاره 
به تشکیل 3۲ فقره پرونده در این خصوص، 
گفت: با اقدامات عملیاتی این پلیس، بیش 
از یک میلیون و 6۰۰ هزار انواع ارز به ارزش 
۲3۵ میلیارد ریال کشف شد که در تعاقب 
این طرح، شاهد توقف سیر صعودی قیمت 
ارز و سیر نزولی آن در روزهای اخیر هستیم. 

دستگیری  ۴۸    اخاللگر ارزی

نقص فنی تریلی ۳ کشته برجا گذاشت

سارقان سیم و کابل برق به دام افتادند
فرمانده انتظامي استان چهارمحال وبختیاري از دستگیری سارقان میلیاردی سیم و 
کابل برق و کشف ۴۰ فقره سرقت در شهرکرد خبر داد. سردار منوچهر امان اللهی اظهارکرد: 
در پي وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل برق در شهرستان شهرکرد، موضوع در دستور 
کار ماموران اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهي فرمانده انتظامي استان قرار گرفت. فرمانده 
انتظامي استان در ادامه افزود: در پي تحقیقات گسترده پلیسي و بررسي اطالعات جمع  
آوري شده از صحنه هاي سرقت، مشخصات ۴ سارق و خودرو مورد استفاده آنان مشخص 
شد. ارشدترین مقام انتظامي استان خاطرنشان کرد: پس از هماهنگي قضائي، در یک 
عملیات غافلگیرانه ۴ سارق حین سرقت دستگیر و ۲ خودرو آنان توقیف و جهت بررسي 
بیشتر به پلیس آگاهي استان منتقل شد. فرمانده انتظامي استان چهارمحال وبختیاري 
افزود: سارقان در تحقیقات و بازجویی های فنی پلیس، به ۴۰ فقره سرقت سیم و کابل برق 
در شهرکرد اعتراف کردند. عالی ترین مقام انتظامی استان با اشاره به اینکه از مخفیگاه 
سارقان تعداد قابل توجهی سیم و کابل برق کشف شد، گفت: کارشناسان ارزش اموال 
مسروقه را ۴۰ میلیارد ریال برآورد کردند. سردار امان اللهی در پایان با بیان اینکه در این 
راستا یک مالخر نیز دستگیر شد، افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائي 

معرفي شدند. 
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گفـــت و گـــو 

 خبر تلخ  
برای وزنه برداری ایران

ایران  پوش  ملی  وزنه بردار  ایسنا: 
از  را  کلمبیا  جهان  قهرمانی  مسابقات 
دست داد.  در جریان مرحله اول لیگ برتر 
وزنه برداری رسول معتمدی وزنه بردار دسته 
۱۰۲ کیلوگرم ایران از ناحیه آرنج مصدوم و به 
بیمارستان منتقل شد.  معتمدی با تشخیص 
پزشک دو ماه باید استراحت کند و پشت 
بازوی او نیز دچار پارگی شده است از این رو 
مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۲ را از دست 
داد.  مسابقات قهرمانی جهان اولین مرحله 
گزینشی المپیک پاریس است و معتمدی 
نیز شانس اصلی تیم ملی ایران برای کسب 
مدال طال و رنکینگ نخست در دسته ۱۰۲ 
کیلوگرم بود.  معتمدی رقابت سنگینی را با 
رضا دهدار در حرکت یک ضرب لیگ برتر 
داشت و زیر وزنه ۱۷۷ کیلوگرم مصدوم شد. 
با توجه به در پیش بودن 
قهرمانی جهان نیازی به 
این رقابت سنگین بین 
این دو وزنه بردار ملی 
پوش وجود نداشت و 
بر سر یک رقابت غیر 
ضروری شانس 
مدال برای 
ایــران از 
ســـت  د

رفت.

لیست نهایی تیم ملی برای حضور در 
جام جهانی مانند همیشه انتقاداتی را به 
دنبال داشت. رسول کربکندی پیشکسوت 
فوتبال کشورمان در این خصوص صحبت 

کرد. 
فوتبال  تیم ملی  لیست  درباره    
کشورمان و حضور چهار گلر در فهرست 

نهایی جام جهانی چه نظری دارید؟
 وقتی لیست تیم ملی را بررسی کردم واقعا 
برایم سخت بود از بین این دروازه بانان یکی 
از آن ها را خط بزنم، به نظرم کی روش هم در 
چنین وضعیتی قرار گرفت و نتوانسته یک 
نفر را خط بزند. هیچ تیمی در جام جهانی با 
چهار گلر حضور ندارد، بنابراین کار معقول و 
منطقی این بود که کی روش سه دروازه بان را 
در فهرست تیم قرار می داد و یک بازیکن را در 
خط هافبک و دفاع به تیم اضافه می کرد. یکی 
از بازیکنانی که می توانست به تیم ملی در 
جام جهانی کمک زیادی کند، امید نورافکن 
بود و عدم حضور او در لیست نهایی عجیب 
بود. کی روش می توانست از ظرفیت این 
بازیکن استفاده کند یا حداقل در خط هافبک 
و دفاع یک بازیکن دیگری در ترکیب تیم 
قرار می داد، اما در نهایت او تصمیم گیرنده 
است و طبق نظر و سلیقه  خودش بازیکنان 
را انتخاب می کند. هر مربی تفکر و تاکتیک 
خاص خودش را دارد و طبق برنامه فنی 
که دارد بازیکن مورد نظرش را انتخاب 
می کند. انتخاب چهار گلر هم طبق سلیقه 
او انجام شده و به هر حال او کی روش است و 

تصمیمات عجیب و غریب می گیرد. 
  شرایط تیم ملی فوتبال کشورمان 
ارزیابی  چگونه  را  جام جهانی  در 

می کنید؟
این دوره کمی  به هر حال شرایط   
متفاوت تر است. کی روش دیر به تیم ملی 
آمد. پس از اینکه انتخابات فدراسیون فوتبال 
در هشتم شهریورماه برگزار شد؛ دو روز بعد 
کی روش طبق وعده تاج به تیم ملی آمد. با 
این حال سرمربی تیم زمانی به تیم اضافه 
شد که ۹ تا ۱۰ بازیکن لژیونر و زمان کافی 
برای تمرین و پیاده کردن تاکتیک اش در 
تیم ملی نداشت.  این بازیکنان تنها در چند 
روزه باقی مانده به جام جهانی در اختیار 
کی روش هستند و همین موضوع کار را 
سخت می کند. من فکر می کنم با توجه 
به این شرایط سرمربی تیم ملی در برابر 
انگلیس سیستم دفاعی داشته باشد، هرچند 
که معتقدم ساختار دفاعی کی روش دیگر 
مثل گذشته نیست و فرصتی هم ندارد که 
آن ساختار را دوباره بسازد. مگر اینکه با 
کالس های تئوری و بازیکنانی که از قبل 
با سیستم کی روش آشنا هستند بتوانند 
ساختار دفاعی مورد نظر کی روش را پیاده 

کنند. 
  شانس تیم ملی برای صعود به دور 

بعد جام جهانی چقدر است؟
 ما در گروهی قرار داریم که نمی توان از 
قبل در مورد صعود قطعی نظر دهیم. به نظرم 
شانس ایران کامال -۵۰ ۵۰ است؛ نه می توان 
گفت تیم ملی به هیچ عنوان شانس صعود 
ندارد و نه می توان گفت در این مسابقات 
کیسه گل می شود. به هر حال امیدوارم 
هر اتفاقی رخ می دهد بازیکنان تیم ملی با 

نمایش قابل قبول دل مردم را شاد کنند. 

خارج ازمستطیل سبز

 رسول کربکندی: 
 شرایط تیم ملی 

 با دوره های قبل 
متفاوت است 

کی روش استاد کار دفاعی است 

بعد از اینکه کی روش به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران 
معرفی شد پذیرفتیم که او مثل اسکوچیچ توصیه پذیر نیست 
و شایسته ها در جام جهانی حضور خواهند داشت. برخالف آن 
چیزی که از کی روش انتظار داشتیم رخ نداد و این بار در انتخاب 
نفرات اعزامی به قطر اصاًل اصول همیشگی خود را نداشت. او 
با عدم انتخاب محمد محبی و مهدی قایدی نمره منفی را در 
کارنامه خود ثبت کرد و عدالت را برقرار نکرد.  قایدی و محبی 
انگیزه فراوانی برای حضور در جام جهانی داشتند و در بازی های 
استقالل عملکرد بسیار تأثیرگذاری را ارائه کردند. از سوی دیگر 
مهدی ترابی و وحید امیری در پرسپولیس آنچنان آماده نبودند و 
کیفیت مناسبی را برای حضور در جام جهانی نداشتند. مثل اینکه 
در انتخاب نفرات تیم ملی یک سری مسائل وجود دارد که بهتر 
است کی روش و فدراسیون فوتبال این مسائل را شفاف سازی 
کنند. مشخص است که نورافکن هم به خاطر مسائل غیرفنی از 
لیست تیم ملی خط خورده است. در دعوت از دروازه بان ها هم 
ایراداتی وجود دارد؛ چرا باید ۴ گلر در لیست ۲۵ نفره کی روش 
حضور داشته باشند؟ حضور ۴ دروازه بان در لیست تیم ملی برای 
شرکت در مسابقاتی همچون جام جهانی زیاد هم معمول نیست.  
کریم انصاریفرد و احسان حاج صفی تجربه زیادی در تیم ملی 
دارند و این دو بازیکن در لیست تیم ملی در جام جهانی حضور 
دارند. چند بازیکن همچون حاج صفی و انصاریفرد در حالی به 
جام جهانی خواهند رفت که در تیم های باشگاهی خود ذخیره 
هستند و اصاًل عملکرد خوبی نداشتند.  تیم ملی در گروه بسیار 
سختی قرار دارد و بعید می دانم با قدرت و ساختار تیم های 
انگلیس، ولز و آمریکا بتوانیم به مرحله بعدی صعود کنیم. در 
اولین بازی با انگلیس اگر نتیجه را واگذار کنیم کار خیلی سخت تر 
خواهد شد و گرفتن تساوی در این دیدار برای ایران اهمیت دارد. 
آمریکا و ولز هم تیم های خوب دنیا هستند و بازیکنان خوبی در 
لیگ های معتبر اروپایی دارند. به نظر من از گروه B انگلیس و 
آمریکا به مرحله یک شانزدهم صعود خواهند کرد. کی روش 
استادکار دفاعی است و چشم به ضدحمالت خواهد داشت. با 
این حال در خط حمله بازیکنان خوب و بین المللی داریم و برای 
تیم ملی در جام جهانی آرزوی موفقیت دارم.  تیم های برزیل، 
آرژانتین، اسپانیا و فرانسه در این دوره از مسابقات جام جهانی 
شانس زیادی برای رسیدن به بازی نهایی دارند. اسپانیا تیم جوانی 
دارد که اگر در قطر با بدشانسی مواجه نشود فوتبال مالکانه ای 
را به نمایش می گذارد. برزیل هم نفرات خیلی خوبی در ترکیب 

دارد که شانس زیادی برای قهرمانی خواهد داشت.

پس از ابطال انتخابات هیات کشتی فارس صورت گرفت 

فاز جدید اختالفات دبیر و پوالدگر! 
سال  پنجم
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آرمان ملی: انتخابات هیات کشتی استان فارس ابطال 
شد تا مجادله علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی و پوالدگر 

معاون وزیر ورزش و جوانان وارد فاز جدیدی شود. 
  انتخابات و ابطال!

اوایل آبان ماه و بعد از حدود ۸ ماه، طی روزهای اخیر مجمع 
انتخاباتی هیات کشتی استان فارس برگزار و رئیس این هیات 
مشخص شد، اما جمعی از اعضای این مجمع به همراه برخی 
چهره های شناخته شده این ورزش، با طرح ادعای وقوع 
تخلف، خواستار ابطال آن شدند. خواسته ای که بدان رسیدند. 

  اعتراض نوروزی! 
امید نوروزی که پیش از این نسبت به برگزاری مجمع 
انتخاباتی اخیر هیات کشتی استانش گالیه داشت، بعد از 
ابطال این انتخابات به تسنیم گفت: با توجه به اینکه استان 
فارس یکی از قطب های اصلی کشتی فرنگی کشور است، باید 
در مجمع انتخاباتی اش دقت بیشتری می شد، اما با بی تدبیری 
رئیس فدراسیون و مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس، 
انتخاباتی برگزار شد که سر تا پا اشتباه و تخلف بود. این 
تخلفات با شکایت اهالی کشتی از فدراسیون و اداره کل مورد 
بررسی قرار گرفت و از طریق وزیر، معاون قهرمانی وزیر ورزش 
و همچنین بازرسی وزارتخانه این مجمع باطل اعالم شد. وی 
ادامه داد: اهالی کشتی فارس خواهان این هستند که این 
حکم، اجرایی و عملیاتی شود و انتخابات هیات کشتی استان 
هر چه سریع تر با حضور دقیق دستگاه های نظارتی در چند 
ماه آینده برگزار شود. قهرمان پیشین کشتی جهان و المپیک 
خاطرنشان کرد: با وجودی که حکم ابطال انتخابات هیات به 
مدیر کل جوانان استان و فدراسیون اعالم شده و در حکم 
ابطال هم مدیرکل خطاب قرار داده شده که در اولین فرصت 
در این زمینه اقدام شود، اما روی آن نامه اقدام قانونی صورت 
نگرفته است. این در شرایطی است که کش وقوس های پیش 
آمده در زمینه انتخابات، به ضرر کشتی استان فارس تمام 
خواهد شد. مقصر نابودی کشتی استان فارس، اول مدیرکل 
ورزش استان و سپس رئیس فدراسیون است. نوروزی تاکید 
کرد: با توجه به اینکه حکم ابطال، هم به فدراسیون و هم 
اداره کل ورزش استان اعالم شده، رئیس جدید هیات که 
حکمش ابطال شده قفل در هیات را شکسته و آنجا را تصرف 

کرده است. در همین رابطه دبیر سابق هیات از طریق قانون 
شکایتی تنظیم کرده که هم علیه ساسان خوبیاری رئیس 
جدید و هم مدیرکل ورزش جوانان استان است. بنده از طرف 
خودم و همچنین خیلی از اهالی ورزش استان، از نمایندگان 
استان فارس و مسئوالن باالدستی خواهان این هستم که هر 
چه سریع تر شخصی که الیق و دلسوز بوده و ورزش را خوب 

می شناسد سکان ورزش استان را به دست بگیرد. 
  انتقاد فدراسیون به وزارت ورزش 

سخنگوی فدراسیون کشتی گفت: اساسنامه فدراسیون 
کشتی متفاوت با سایر اساسنامه فدراسیون های ورزشی 
در ایران و مصوب اتحادیه جهانی کشتی است. به گزارش 
فدراسیون کشتی، محمدابراهیم امامی با بیان این مطلب 
افزود: ما یک اساسنامه مورد تصویب اتحادیه جهانی داریم که 
مورد تأیید وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و اتحادیه جهانی 
کشتی قرار گرفته است و مانند اساسنامه سایر فدراسیون های 
ملی در اتحادیه جهانی کشتی است. امامی تصریح کرد: مالک 
عمل فدراسیون کشتی اساسنامه آن است و ادامه کار رئیس 
منتخب هیات کشتی استان فارس قانونی است. سخنگوی 
فدراسیون کشتی اظهار داشت: متأسفانه دفتر امور مشترک 
فدراسیون ها که متأثر از دستورات شخص معاون توسعه 
ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان است، در اقدامی خارج 
از اساسنامه، غیرحرفه ای و غیرقانونی که امیدواریم دخالت 
دولت در امور فدراسیون ها تلقی نگردد، به صورت یک طرفه 
نسبت به ابطال انتخابات استان فارس اقدام نموده است. وی 
افزود: از نظر فدراسیون کشتی، بر اساس اساسنامه فدراسیون 
کشتی و آیین نامه های هیات های ورزشی، ابطال مجمع بدون 
در نظر گرفتن نظرات رئیس و نایب رئیس مجمع و جلسه 
استماع جنبه قانونی ندارد و از نظر فدراسیون کشتی انتخابات 
هیات کشتی استان فارس قانونی بوده و رئیس این هیات نیز 
محکم به کار خود ادامه خواهد داد. امامی در پایان خاطرنشان 
کرد: امیدواریم دیگر شاهد سنگ اندازی های متعدد معاونت 
قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در مسیر فدراسیون کشتی 

نباشیم. 
  پاسخ مدیر امور مشترک 

مدیرکل امور مشترک فدراسیون های وزارت ورزش در 

پاسخ به سخنگوی فدراسیون کشتی گفت: اگر دوستان 
اساسنامه ای جدا از اساسنامه مصوب دارند و به آن استناد 
می کنند، به وزارت ورزش ارسال کنند. آرش فرهادیان 
در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به سخنگوی فدراسیون 
کشتی مبنی بر اینکه اساسنامه فدراسیون کشتی متفاوت 
با سایر اساسنامه فدراسیون های ورزشی در ایران و مصوب 
اتحادیه جهانی کشتی است، اظهار کرد: ما مطابق با اساسنامه 
موضوعات مختلف را بررسی و اعالم می کنیم، اگر دوستان 
اساسنامه ای متفاوت از اساسنامه مصوب شده در اختیار 
دارند و به آن استناد می کنند به وزارت ورزش ارسال کنند. 
در قانون، نظارت بر تمام امور فدراسیون های ورزشی به وزارت 
ورزش محول شده و اینکه دوستان می گویند معاون قهرمانی 
سنگ اندازی می کند یا اقدام دفتر امور مشترک غیرقانونی 
است، حرف درستی نیست، این یک تهمت است که بار 
حقوقی به دنبال دارد. وی گفت: دوستان در فدراسیون ها 
مراقب کالمی که بیان می کنند، باشند تا جنبه توهین و تهمت 
نداشته باشد. تالش وزارت ورزش و جوانان بر پایه سالمت و 
عدالت در ورزش است و قصد و غرضی نسبت به فدراسیون ها 
که نگاه خاصی داشته باشد، ندارد. کشتی ورزش خوب کشور 
است و همواره قهرمانان و پهلوانان ورزش کشتی مورد حمایت 
مسوولین کشور و به ویژه وزارت هستند. معاونت توسعه 
ورزش قهرمانی و حرفه ای و هم اداره کل دفتر امور مشترک 
فدراسیون های  ورزشی خود را موظف می دانند که حمایت 
الزم را از فدراسیون ها داشته باشند. مدیرکل امور مشترک 
فدراسیون های وزارت ورزش در پایان پیرامون این پرسش که 
آیا ابطال انتخابات استان فارس قانونی است یا خیر؟ افزود: به 
نظر می آید قبل از اساسنامه یک مقدار عجوالنه برخورد شده 
و نیاز به بررسی مجدد است. دوستان احساس نکنند قصد و 
غرضی وجود دارد، به همین منظور برای بررسی بیشتر تیم 
کارشناسی گذاشتیم تا اگر جایی منافات با موارد اساسنامه 

باشد، دوباره بررسی کنیم. 
 *نامه دبیر

رئیس فدراسیون کشتی در نامه ای به وزیر ورزش ضمن 
تاکید بر قانونی بودن برگزاری انتخابات هیات کشتی فارس، 
شدیدا از محمد پوالدگر معاون ورزش قهرمانی وزارت 
ورزش انتقاد کرد. پس از اقدام مدیر کل دفتر امور مشترک 
فدراسیون های ورزشی در ابطال انتخابات هیات کشتی استان 
فارس، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در نامه ای به 
وزیر ورزش ضمن اشاره به رعایت قانون در برگزاری انتخابات 
و تاکید بر صحت آن، شدیدا از معاون ورزش قهرمانی وزارت 
ورزش انتقاد کرد. دبیر ضمن تشریح روند برگزاری انتخابات 
هیات کشتی استان فارس، در بخشی از نامه خود خطاب 
به وزیر ورزش، نوشت:  اینجانب به عنوان رئیس مجمع 
امیدوارم با توجه به اساسنامه فدراسیون کشتی که مورد تایید 
اتحادیه جهانی کشتی است، این عمل دفتر امور مشترک 
فدراسیون ها که متاثر از دستورات شخص معاون توسعه 
ورزش قهرمانی است، به عنوان دخالت دولت در فدراسیون ها 
تلقی نگردد.  ای کاش معاون توسعه ورزش قهرمانی به جای 
سنگ اندازی های متعدد در مسیر فدراسیون کشتی، در 
موفقیت های پی در پی قهرمانان کشتی نیز عکس العملی از 
خود نشان داده تا حداقل در ظاهر چنین به نظر اید که از این 
اتفاقات خشنود شده است. امیدوارم آن وزارتخانه محترم 
در مورد اصلی ترین معاونت خود یعنی معاون توسعه ورزش 
قهرمانی و حرفه ای، تصمیمی درست اتخاذ نماید تا ورزش 
کشور کمتر متضرر گردد. در نهایت اینجانب به عنوان رئیس 
مجمع اعالم می دارم که روند انتخابات هایت کشتی استان 
فارس کامال قانونی برگزار گردیده و رئیس منتخب این استان 

باید با قدرت به کار خود ادامه دهد. 

 فوتبـــال داخلـــی 
فارس: سرخپوشان ایران از ساعت ۱۲ دیروز در زمین 
تهرانسر تمرین سنگینی را پشت سر گذاشتند. این تمرین به 
مدت ۱۰۰ دقیقه به طول انجامید. محسن خلیلی مدیرتیم های 
پایه پرسپولیس هم دقایقی از تمرین را به نظاره نشست و قبل 
از آن با یحیی گل محمدی و اعضای کادر فنی دیدار و گفت وگو 
داشت. او در جریان این حضور وضعیت بازیکنان تیم امید که 
در تمرینات تیم اصلی حضور دارند را نیز جویا شد. گرم کردن، 
کشش، پاسکاری های کوتاه و ترکیبی، نبردهای یک به یک 
مهاجمین و مدافعین برای گلزنی و ممانعت از آن و فوتبال درون 
تیمی از جمله برنامه هایی بود که در این تمرین به اجرا در آمد. 
همچنین شاگردان یحیی گل محمدی سه حریف تدارکاتی 
خواهند داشت که اولین بازی دوستانه را پنج شنبه هفته جاری 
برابر تیمی از رقابت های تهران به نام ستاره سرخ برگزار خواهد 
کرد. این در حالی است که دو بازی دیگر برابر تیم های لیگ 
برتری و به ترتیب برابر مس کرمان و فوالد خوزستان خواهد 
بود. برنامه  این بازی ها پس از نهایی شدن زمان آن ، متعاقبا 

اطالع رسانی خواهد شد. 

 بیــن المــلل
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 شماره 
1419 روزنامه صبح ایران

نگرهغیـــر محرمانـــه

دریــچه

شکایت قالیباف از نوباوه 
یکی از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسالمی از 
شکایت محمدباقر قالیباف از او به اتهام نشر اکاذیب خبر 
داد. بیژن نوباوه گفت: بعد از ماجرای سیسمونی که بازتاب 
بسیاری در جامعه داشت، توســط تعدادی از نمایندگان 
مجلس بیانیه ای خطاب به رهبری تهیه شــده بود که در 
انتهای آن بدون آنکه با نمایندگان مطرح شود، مطلبی در 
حمایــت از رئیس مجلس اضافه کرده بودند. وی با تاکید 
بر اینکه آنچه کــه ما امضا کردیم فقط مربوط به رهبری 
بود، افزود: بعــد از قرائت نامه در صحن مجلس، تعدادی 
از نماینــدگان از جملــه آقایان کوثــری و نادری و خانم 
الجوردی از تریبون مجلس نســبت به این اتفاق اعتراض 
کردند و بسیاری از نمایندگان امضای خود را پس گرفتند 

و این مسأله انعکاس فراوانی در رسانه ها داشت. 

دانشجوی »شریف« آزاد شد
پایگاه اطالع رسانی »چندثانیه« از »آزادی با وثیقه« 
محمد مالنوری خبر داد. مالنوری تحلیلگر اکوایران و 
دانشجوی دوره دکتری اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف 
است که چندی پیش در خانه اش بازداشت شده بود. 

زیدآبادی احضار شد
احمد زیدآبادی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار 
شد. او نوشته اتهامش »نشر اکاذیب« است. او در کانال 
تلگرام خود نوشت: »ابالغیه ای از طرف دادسرای رسانه 
برایم ارسال شده است تا ظرف ۵ روز برای دفاع از خود 
در برابر اتهاِم نشــر اکاذیب در آنجا حاضر شوم. من که 
در نوشته هایم فقط به خبر های رسمی استناد می کنم 
و تازه، همان خبر های رسمی را نیز معموالً با وسواسی 
آزاردهنده بدون منبع معتبر نمی پذیرم، برایم بســیار 
جالب اســت که بدانم چه نوع کذبی را نشــر داده ام!« 
زیدآبادی در انتهای مطلب کوتاه خود نوشــته اســت: 
»با خودم می گویم نکند بــه دلیِل اصرارم بر گفت وگو 
و اصالح و کنِش خشونت پرهیز به عنوان راه های برون 

رفت از مشکالت به نشر اکاذیب متهم شده باشم!«

اخراج هزاران کارمند توسط آمازون
غــول اینترنتی آمــازون ســرگرم برنامه ریزی برای 
اخــراج حدود ۱۰ هزار کارمنــد در موقعیت های اداری 
و فناوری اســت.  این اخراج انبوه که روزنامه نیویورک 
تایمز پیش تر گزارش کرده بود، معادل حدود سه درصد 
از کارمندان اداری آمازون اســت. منابع آگاه به رویترز 
گفتند: شمار دقیق اخراج ها ممکن است تغییر کند، زیرا 
واحد های آمازون سرگرم مرور اولویت هایشان هستند. 

موتورسیکلت های قاچاق ۱۱ میلیاردی 
فرمانده انتظامی شهرستان زرین دشت از کشف ۲ دستگاه 
موتورســیکلت قاچاق بــه ارزش ۱۱ میلیــارد ریال در این 
شهرســتان خبر داد. سرهنگ حمیدرضا صالحی فرد گفت: 
در اجرای طرح برخورد با موتورسیکلت های سنگین و قاچاق 
در ســطح حوزه استحفاظی، ماموران انتظامی زرین دشت با 
اقدامات پلیسی از نگهداری ۲ دستگاه موتورسیکلت قاچاق 
در منزلی در یکی از محله های این شهرستان مطلع و بررسی 

موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. 

دستگیری ۲ مرتبط شبکه های ضدانقالب
دادســتان عمومی و انقالب اسالمی اســالم آباد غرب 
کرمانشــاه از دســتگیری ۲ تن از مرتبطین شــبکه های 
مجازی ضدانقالب در اســالم آباد غرب توســط ســازمان 
اطالعات ســپاه خبر داد. سجاد مالیری اظهار کرد: ۲ نفر 
از مرتبطان شــبکه های مجازی ضد انقــالب که اقدام به 
شناســایی نیروهای امنیتی در شهرستان و ارسال تصاویر 
برای شــبکه های معاند که ریشــه آن ها در سازمان های 
تروریســتی است، کرده بودند که توسط سازمان اطالعات 
سپاه دستگیر شدند. وی افزود: دستگیرشدگان در اظهارت 
خــود اقرار نموده اند که هدف اصلــی آن ها ایجاد نفرت و 

درگیری داخلی بین مردم و نیروهای امنیتی بوده است. 

وعده بازیکن معروف 
اعضای تیم ملــی با رئیس جمهور دیدار کــرده بودند که 
رامیــن رضائیان در مراســم بدرقــه تیم ملی فوتبال ایران به 
جام جهانی ۲۰۲۲ قطر گفت: این قول را به شــما می دهیم 
کــه تمام بازیکنانی که در اینجا هســتند و بعدا به ما اضافه 
می شوند با جان و دلشان و با قدرت به میدان مسابقه خواهند 

رفت. سعی می کنیم تا دل مردم کشورمان را شاد کنیم. 

ادعای ترور تاجر اسراییلی
ســرویس  امنیتی گرجســتان مدعی شد که طرح 
گروهی متشــکل از شــهروندان دو تابعیتی ایرانی -  
گرجی و پاکســتانی را برای ترور یک تاجر اسراییلی 
خنثی کرده است. به نقل از شبکه آی ۲۴، گرجستان 
دیروز مدعی شــد که ســرویس های امنیتی آن طرح 
ترور علیه یک تاجر اســراییلی را در این کشور خنثی 
کرده اند. افراد گروه مرتبط با این ترور که ادعا شــده 
اســت متشکل از شهروندان پاکســتانی و دو تابعیتی 

ایرانی- گرجی بود، بازداشت شده اند. 

علی دایی به جام جهانی قطر نرفت
علی دایی ســتاره فوتبال ایران از حضــور در رویداد 
جام جهانی قطر انصراف داد. علی دایی چهره سرشــناس 
فوتبال جهان اعالم کرد از سوی فدراسیون فوتبال قطر و 
فیفا به افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۲ دعوت شــده بود ولی 
او از رفتن به قطر انصراف داده است. علی دایی در پستی 
در صفحه اینستاگرامش نوشت: با درود به هموطنان عزیز 
و بزرگوارم به دعوت رسمی فیفا و فدراسیون فوتبال قطر 
بــرای حضور در جام جهانی به همراه همســر و دخترانم 

جواب منفی دادم، که کنار شما در میهنم باشم. 

 

 

اینفوگرافیک 
بهترین نوآوری های سال ۲۰۲۱   منبع:  تحلیل بازار/ علی کریمی

عکسنامه  عکس ومتن : حجت سپهوند دختران جوانی که آتش را خاموش می کنند 

پنجره

محمد خزاعی رئیس ســازمان سینمایی از تشکیل 
کمیته ویژه ای با حضور نمایندگانی از قوه قضائیه و خانه 
ســینما برای رسیدگی و پیگیری مشکالت سینماگران 
در پی ناآرامی هــای اخیر خبر داد. بــه گزارش روابط 
عمومی ســازمان ســینمایی، چهل و هشتمین جلسه 
شورای معاونان و مدیران ســازمان سینمایی با حضور 
محمد خزاعی صبح دیروز سه شنبه ۲۵آبان ماه در محل 
سالن شهید آوینی سازمان سینمایی برگزار شد. محمد 
خزاعی معاون وزیر و رئیس سازمان سینمایی در حاشیه 

این جلسه به موضوعات و مصوبات سازمان پرداخت. 
 تبریک هفته کتاب و کتابخوانی

محمد خزاعی ضمن تبریک هفته کتاب و کتابخوانی 
با اشــاره به اهمیت مقوله کتــاب و کتابخوانی و نقش 
کتاب در رشــد و ارتقای فرهنگ عمومی به نشســت 
اخیرش با مدیران نهاد کتابخانه های عمومی کشور اشاره 
کرد و گفت: بهره گیری از ابزارهایی چون ســینما برای 
تبیین و ترویج موضوع کتابخوانی حائز اهمیت اســت و 
می توان بــا همکاری های متقابل از ظرفیت های مغفول 
مانــده در این دو حوزه به نفع هم اســتفاده کنیم. وی 
اضافه کرد: ضمن امکان قابلیت های گســترده در حوزه 
اقتباس برای ســینما و نیاز به گسترش حوزه تخصصی 
سینما در کتابخانه های عمومی می توان از سینماگران 
شــاخص و موثر به عنوان ســفیران فرهنگ کتابخوانی 
کمک گرفت. خزاعی با اشــاره به گسترش فعالیت های 
سینمایی حوزه استان ها و شهرستان ها تصریح کرد: در 
این راستا، مقرر شــد در بنیاد سینمایی فارابی و مرکز 

گسترش سینمای مستند و تجربی و پویانمایی با هدف 
ارائه آســان تر و ســریع تر خدمات و پاسخگویی به نیاز 
مخاطبان و سینماگران استانی واحد جداگانه با تمرکز 
بر فعالیت های حوزه اســتان ها ایجاد شــود. این طرح 
در راستای سیاســت های حمایتی سازمان سینمایی از 
ظرفیت سینمای استان ها طراحی و تعریف شده است. 
رئیس سازمان سینمایی با اشــاره به مصوبه دیگر این 
شورا از تشکیل کمیته ویژه ای برای رسیدگی و پیگیری 
مشکالت سینماگران در پی ناآرامی های اخیر خبر داد 
و اظهار کرد: ناآرامی های اخیر در کشــور با حواشــی و 
مشــکالتی برای تعدادی از فعاالن ســینما همراه بوده 
اســت که در کنار پیگیری و تشکیل جلسات متعدد با 
مراجع و دســتگاه های ذیربط در این زمینه، به منظور 
سرعت بخشی به روند رسیدگی به مشکالت همکاران، 

کمیته ای متشکل از نمایندگان سازمان سینمایی، قوه 
قضائیه و خانه سینما ایجاد شده و در حال پیگیری برای 
رفع آن مشکالت است. خزاعی ضمن قدردانی و تشکر 
از اهتمام وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی در حمایت از 
حوزه ســینما و پیگیری مصوبات شورای عالی سینما 
عنوان کرد: شایســته می دانم به سهم خود از زحمات و 
مساعدت های محمدمهدی اسماعیلی قدردانی کنم. به 
هر حال بخش عمده ای از روند تشکیل جلسات شورای 
عالی ســینما و در ادامه، پیگیری مصوبات آن را مدیون 
شخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی هستیم و امیدوارم 
مصوبات شــورا بتواند بخشــی از چالش ها و معضالت 

سینما را کاهش دهد. 
 پیگیری مسکن سینماگران

وی همچنین موضوع مسکن سینماگران را به عنوان 
یکی از مهم ترین دغدغه های خانواده ســینما خواند و 
اضافه کرد: خوشبختانه، بعد از تصویب این امر در اولین 
جلسه شورای عالی ســینما همکاران بنده در سازمان 
سینمایی بررسی ها و تعامالتی گسترده ای را آغاز کردند 
که امیدواریم شــرایط برای تحقق این امر دستکم برای 
جمعی از خانواده ســینما مهیا شود. چهل و هشتمین 
جلسه معاونان و مدیران سازمان سینمایی با حضور قادر 
آشنا، اصغر فارسی، حبیب ایل بیگی، علیرضا اسماعیلی، 
یزدان عشیری، ســیدمهدی جوادی، هاشم میرزاخانی، 
محمد حمیــدی مقدم، محمدرضا ســوقندی، مهدی 
آذرپندار، مجید اسماعیلی، غالمرضا نجاتی، سیدصادق 

موسوی و الدن طاهری برگزار شد. 

محمد خزاعی خبر داد
تشکیل کمیته ویژه برای حل مشکالت سینماگران 

  شغل آتش نشانی از قدیم شغل مردانه به حساب می آمد، اما کم کم زنان و دختران هم پیدا شــدند که عاشق حرفه ی آتش نشانی هستند، چند سال پیش در یک 
مانور اطفای حریق دختران زیادی بودند که در حال آموختن این حرفه ی شریف و پُر خطر بودندو حاال در این  شغل فعالیت می کنند جای خوشحالی و افتخار دارد، 

خدا قوت آتش نشان شجاع و دلسوز.    

وزیر ارشاد: 
پیگیر پرونده خبرنگاران و هنرمندان 

بازداشتی هستیم
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، با اعالم اینکه معاونت 
مطبوعاتی درخصوص پرونده روزنامه نگاران بازداشتی، 
با مســئوالن در تماس است، گفت: هر کدام از اهالی 
فرهنگ، هنر و رســانه دچار مشــکل هستند، آن را 
مشــکل خانواده فرهنگی خودمان می دانیم و موظف 
هستیم که آن را پیگیری کنیم. آیین ملی بزرگداشت 
روز کتاب و کتابخوانی و کتابدار با حضور سیدابراهیم 
رئیســی ریاســت جمهوری، محمدمهدی اسماعیلی 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی، یاسر احمدوند معاون 
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، علی رمضانی 
مدیرعامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، مهدی 
رمضانی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشــور، 
تعــدادی از اعضای فراکســیون فرهنگــی مجلس و 
جمعی از کتابداران سه شنبه ۲۴آبان در تاالر وحدت 
برگزار شد.  محمدمهدی اسماعیلی بعد از این رویداد، 
در جمع خبرنگاران درباره پیگیری پرونده خبرنگاران 
بازداشــت شــده توضیح داد: این موضــوع را دیدم، 
معاونت مطبوعاتــی درخصوص پرونده روزنامه نگاران 
بازداشــتی بــا مســئوالن در تماس اســت. نه فقط 
روزنامه  نــگاران بلکه هر کــدام از اهالی فرهنگ، هنر 
و رسانه دچار مشکل هســتند، آن را مشکل خانواده 
فرهنگی خودمان می دانیم و موظف هستیم که آن را 
پیگیری کنیم. به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
مدیران مســئول روزنامه هایی که خبرنگاران در آن ها 
مشــغول به کار بودند، اگرمدارک مســتند بدهند یا 
ندهند، این پرونده ها پیگیری می شود. ایمان شمسایی 
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی گزارشی 
ارائه کرده  اســت که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در حال پیگیری آن اســت. اســماعیلی در بخشی از 
ســخنان خود درباره کاغذی که توسط کارخانه های 
داخلی تولید می شود، بیان کرد: بخش عمده اقدامات 
برای تولید کاغذ داخلی توســط کارخانه کاغذسازی 
مازندران انجام شده اســت. کارخانه دیگری هم برای 

تولید کاغذ داخلی در شیراز شروع 
به کار کرده است. از این کارخانه 
بازدید حضوری کردم. کاغذهای 

تولیدی ایــن کارخانه هم به 
چرخه تولید کاغذ داخلی 

اضافه خواهد شد. 
نیازهای  همــه 
حــوزه  کاغــذ 
را  کتاب  و  نشر 
برطرف خواهیم 

کرد. 

ساز پانزدهمین جشنواره موسیقی 
نواحی کوک شد

پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران شامگاه 
دوشنبه به میزبانی استان گلستان در تاالر فخرالدین 
اسعد گرگانی آغاز شد و ساز اقوام ایرانی دوباره کوک 
شــد. به گزارش  تسنیم، شــامگاه ۲3 آبان ماه مردم 
هنردوست استان گلستان به تماشای اجراهای جشنواره 
موسیقی نواحی ایران نشستند و این در حالی بود که 
ساز و آواز مازندرانی ها آغازگر جشنواره بود. گروه مسلم 
فهیمی با همراهی بانوی پیشکســوت حرمت یوسفی 
به عنوان اولین گــروه روی صحنه رفتند. اعضای این 
گروه قطعات خاطره انگیزی چون »دل قرار«، »الره«، 
»نوابــه«، »مازرون« و یک قطعه کتولی ضربی را برای 
مخاطبان اجرا کردند و این در حالی بود که اجرای بانو 
 حرمت یوســفی با استقبال زیاد مخاطبان مواجه شد. 
مسلم فهیمی، یحیی قدیری، احمدرضا گلی پور، کاوه 
کاردگر و داود متولی دیگر اعضای این گروه مازندرانی 
بودنــد. پس از این اجرا نوبت گــروه  دف نوازی مرادی 
از کردســتان بود که روی صحنــه آمدند و قطعاتی را 
در مدح پیامبــر اکرم)ص( و اهل بیت)ع( اجرا کردند. 
قطعــات اجرایی این گــروه برگرفتــه از ملودی های 
موســیقی اصیل عرفانــی بود. منصور مــرادی، پوریا 
ســالمیه، حمید وکیلــی و محمد مــرادی از اعضای 
این گروه موســیقی کردی بودند که به اجرا و مداحی 
برای اهل بیت پرداختند. بخــش دیگری از اجراهای 
نخســتین شب جشــنواره موســیقی نواحی ایران به 
موســیقی آذری اختصاص داشت که با حضور عاشیق 
آذربایجــان به سرپرســتی احد ملکــی روی صحنه 
همــراه بود. عاشــیق احد ملکی پیــش از اجرا ضمن 
ارائه توضیحاتــی کوتاه پیرامون قطعــات اجرایی در 
ســخنانی گفت: در این جمع که همه از اســاتید بنام 
هستند دوســت دارم درباره موسیقی عاشیقی توضیح 
دهم که در اقوام ترک تنها مردها عاشــیق نیستند و 
عاشــیق های زن زیادی هم فعالیت حرفه ای می کنند 
کــه هر کدام برای خودشــان قدر هســتند. در گروه 
ما دو عاشــیق خانم حضور دارند و البته عاشــیق های 
 خانــم فقط در مجالــس و برای خانم هــا می خوانند. 
وحیده شــریفی، حوریه رحیمی و فرامــرز گلزارفرد 
در کنــار عاشــیق احد ملکــی قطعــات »جیرانیم«، 
»خاطرالمنــی« و »اردو بادی« را برای مخاطبان اجرا 
کردند که جزو معدود اجراها با حضور عاشــیق خانم 
روی صحنه محسوب می شد. شب نخست جشنواره با 
اجرای گروهی از افغانســتان به پایان رسید. این گروه 
به سرپرستی حمید مسائل و با حضور هنرمندانی چون 
عبدالستار رسولی، رشید عباسی، غالم سرور عظیمی 
و ابراهیــم عظیمی قطعات »زندگی چیســت«، »دنیا 
گذران«، »ای نگار من«، »می روی افســانه شــدم« و 

»آمده ام« را برای عالقه مندان اجرا کردند. 


