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گزارش »آرمان امروز« از تحوالت بازار ارز:

آزمون  و خطاهای تکراری
 بازار ارز در بالتکلیفی

آرمان امروز: حجت االســام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست روز 
گذشته خود ضمن اشاره به عفو اخیری که از ناحیه مقام معظم رهبری 
شــامل بخش قابل توجهی از محکومان و زندانیان واجد شرایط شد، به 
معاونت قضایی دســتور داد با همکاری مرکز رسانه قوه قضاییه و سایر 
بخش های ذیربــط زمینه ای را فراهم آورند تــا محکومان و زندانیان و 
خانواده های آنها بتوانند سؤاالت خود را در باب این عفوها مطرح کنند و 

چنانچه خود یا عضو زندانی خانواده خود را ...

آرمان امروز: شورای نگهبان با توجه به دخالت های نمایندگان در امور عزل 
و نصب ها به سه نماینده مجلس در مازندران تذکر و کارت زرد داده است. 
حاال به نظر می رسد با نزدیک شدن به ماه های پایانی مجلس یازدهم و 
آغاز کورس انتخابات مجلس، دخالت های نمایندگان علیرغم نص صریح 
قانونی و فرمایش مقام معظم رهبری در عدم دخالت نمایندگان در امور 
عزل و نصب ها، شورای نگهبان به سه نماینده مجلس در مازندران تذکر 

و کارت زرد داده است.براساس این گزارش ...

اژه ای : باید تا پیش از نیمه شعبان 
کار عفو را تمام کنید

بدعت عجیب 
در سکوت قالیباف و بهارستان

احتمال عمدی بودن 
مسمومیت   دانش آموزان

جزئیات   مذاکره  
تهران- واشنگتن

»آرمان امروز« بررسی کرد سخنگوی وزارت امورخارجه اعالم کرد

25

2 2

خبر

افزایش ۴ تا ۱۴ میلیون تومانی قیمت خودرو
 محمدرضا عارف:

»امید به اصالح« 
راهبرد  غلبه  بر نامالیمات

راه های  ارتباطی 
برای  پیگیری  عفو  زندانیان

 قیمت خودرو روزهاست که نوسانات زیادی را 
تجربه می کند. کارشناسان معتقدند با توجه به 
روند افزایش نرخ دالر در کشور، قیمت خودرو 
نیز روند صعودی خود را حفظ کند.  بررسی ها 
نشــان می دهــد در روزهای گذشــته قیمت 
خودرو همچنان با نوساناتی همراه بوده است. 
اما بازار شب عید خودرو در کشور رونق گرفته 
و خرید و فروش ها افزایش یافته اســت. پراید 
۱۱۱ هفته های گذشــته کانال شکنی کرد و 
وارد بازه ۳۰۰ میلیون تومانی شد و مجدداً این 
خودرو به کانال قبلی بازگشت. اما هفته گذشته 
این خودرو مجدداً به باشــگاه ۳۰۰ میلیونی ها 
پیوســت و امروز نیز با افزایش شش میلیون 
تومانی نسبت به روز گذشته به ۳۱۰ میلیون 

تومان رسید.
 اما پژو i ۲۰۷که روزها بود با ثبات قیمت همراه 
شــد و قیمت آن در بازار تغییری نکرد، امروز 
چهار میلیون تومان گران شد و به ۶۲۲ میلیون 

تومان رسید. به نظر می رسد این خودرو تحت 
تاثیر خبر توقف تولید پژو ۲۰۶ با افزایش قیمت 
مواجه شده است. قیمت دنا پاس هم امروز با 
۱۴ میلیون تومــان افزایش قیمت همراه و در 
نرخ ۷۴۴ میلیون تومان عرضه شد. پژو پارس 
سال، مدل ۱۴۰۰ که در روزهای گذشته جهش 
قیمتی زیادی را تجربه کرد، امروز نیز ۹ میلیون 
تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و به نرخ ۴۸۸ 
میلیون تومان در بازار خودرو کشور رسید.  تیبا 
هاچ بک  EX که از خودروهای پرطرفدار است، 
صبح امروز، دوشنبه، شش میلیون تومان گران 
و در محدوده ۳۲۳ میلیون تومان قیمت گذاری 
شــد. پژو ۲۰۶ تیپ ۵ که در روزهای گذشته 
با نوســان قیمت مواجه شده بود، اکنون با ۱۰ 
میلیون تومان افزایش قیمت نســبت به روز 
گذشته، در نرخ ۵۴۰ میلیون تومان به فروش 
رسید. کوییک R که این روزها جایگزین پراید 
شده و به قشر متوسط جامعه اختصاص یافته، 

در روزهای گذشته رکورد جدیدی را ثبت کرد 
و وارد کانال جدیدی شد. قیمت این خودرو به 
۳۴۰ میلیون تومان رسید. مرتضی، مصطفوی، 
کارشناس صنعت خودرو گفت: به دلیل تداوم 
روند افزایش نرخ دالر تا پایان سال، پیش بینی 
می شــود قیمت خودرو در بازار کشــور نیز تا 
پایان ســال روند صعودی خود را حفظ کند. 
او افــزود: وزارت صمت همچنــان اصرار دارد 
قیمت خودرو را با سیاست هایی همچون عرضه 
خودرو در بــورس کاال و افزایش تولید کنترل 
کند. اما همان طور که مشــاهده می شود این 
سیاست ها کارگشا نبوده و به نظر می رسد در 
آینده نیز به نتیجه مثبت نرسند. این کارشناس 
صنعت خودرو ادامــه داد: تداوم روند صعودی 
نرخ خودرو در بازار به دو دلیل وابســته است. 
نخستین عامل، دالری بودن بازار خودرو کشور 
و دیگری نبود ابزار و سیاست قوی و مشخص 

برای کنترل نقدینگی سرگردان است.

 محمدرضا عارف، سیاستمدار اصاح 
طلب روز گذشــته گفت: »امید به 
اصاح« علی رغم موانع و مشکاتی 
که در این مسیر داریم  باید راهبرد 
اصلی باشــد. برخورد روشنگرانه و 
مســئوالنه با مشــکات و استفاده 
از خرد جمعــی ایرانیان  یک روش 
امیدوارانه بــرای عبور از شــرایط 
فعلی اســت در غیر این صورت فردا با حــوادث ناگوارتری روبرو 
خواهیم شــد. ما نیازمند رعایت اصول حکمرانی خوب هستیم. 
نمی توانیم با اقدامات مان گســترش طبقه آسیب دیده را شاهد 
باشیم. نمی توانیم طبقه متوسط و نخبه کشور را تضعیف کنیم، 
نمی توانیم رویه های ضد علمی و ضد توسعه و پیشرفت داشته و 
انتظار بهبود اوضاع را داشته باشیم.نمی توانیم دستاوردهای جامعه 
نخبگان و دانشگاهیان را در زمینه های اجتماعی نادیده بگیریم 
و انتظار معجزه داشته باشیم. »سیاست امید« بعنوان راهبرد برتر 
غلبه بر نامایمات، از عزم راسخ و صادقانه ی ارکان حاکمیت برای 
فهم همه جانبه ی اوضاع و دخیل کردن نخبگان برای شــناخت 
آن، آغاز می شود و مصالح و منافع ملی را از حصار تنگ و تاریک 
منافع فردی ، باندی و جناحی رها می سازد. گام نخست در »خلق 

سیاست امید« می بایست از سوی حاکمیت برداشته شود.

ترور سردار قاآنی تکذیب شد
آرمان امــروز: کانــال صابرین نیوز، 
نزدیک به سپاه قدس نوشت: برخی 
از رسانه های اسرائیلی مدعی شده اند 
که هدف رژیم صهیونستی در حمله 
دیشب به دمشق ترور فرمانده نیروی 
قدس بود، حتی شــایعات متعددی 
درمورد هدف قرارگرفتن فرماندهان 
جبهه مقاومت و سپاه قدس پخش 
کرده اند. بنا بر گزارشــات منشر شده گویا سردار قاآنی روز شنبه 
در ایران بود و در روزهای اخیر سفری به سوریه نداشته است. به 
گزارش خبرگزاری رسمی سوریه، در ساعت ۰۰:۲۲ بامداد امروز 
یک شنبه دشمن اسرائیلی با چند موشک از سمت جوالن اشغالی 
به ســوریه حمله  کرد و طی آن، برخی مناطق در شهر دمشق و 
حومه آن از جمله مناطق مســکونی را هدف قرار داد که پدافند 
موشــکی به مقابله پرداخت و بیشتر موشک ها را ساقط کرد. در 
این بیانیه ضمن اعام خبر ۵ شــهید و ۱۵ زخمی به عنوان آمار 
اولیه این حمله که حال برخی نیز وخیم گزارش شده آمده است 
شماری منزل مسکونی تخریب شده و خسارت مادی به برخی از 
محله های دمشق و حومه آن وارد شد. موشک های پدافند هوایی 
حمله اســرائیل را در اطراف دمشق دفع کردند و توانستند اکثر 

موشک ها را قبل از رسیدن به هدف ساقط کنند.

در پی دستور رئیس قوه قضائیه به معاونت قضایی که با همکاری 
مرکز رسانه قوه قضاییه و سایر بخش های ذیربط زمینه ای را فراهم 
آورد تا محکومان، زندانیان و خانواده های آن ها سواالت خود را در 
باب عفو اخیر مطرح کنند؛ در کمتر از ســه ساعت از صدور این 

دستور راه های تماس و پیگیری این مهم اعام شد. 
بنابر این گــزارش؛ مطابق اعام معاونــت قضایی قوه قضائیه 
شــماره های تمــاس ۶۶۴۰۶۲۶۸ و ۶۶۴۰۴۲۱۳ برای ارتباط 
تلفنی با کارشناســان امر در نظر گرفته شده است. همچنین 
در صورتــی که افرادی امکان تماس تلفنــی ندارند می توانند 
با ارســال نامه به اداره کل عفو و بخشــودگی معاونت قضایی 
واقــع در تهران - خیابان  ولیعصر)عــج( - باالتر از تقاطع امام 
خمینی)ره( -  نرسیده به کانتری جامی - پاک ۱۷ موضوع 
خود را اســتعام کنند. گفتنی است افراد چه از طریق تماس 
تلفنی و یا ارسال نامه درصدد استعام وضعیت پرونده قضایی 
هستند باید مشخصات فرد و جزئیات محکومیت پرونده را ذکر 

و یا ارسال نمایند. 
دوشنبه )۱ اسفند( رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قوه 
قضاییه خطاب به مسئوالن ذیربط قضایی تاکید کرد: در مجموع، 
روند عفوها را به گونه ای پیش ببرید که تا نیمه شعبان و والدت 
باســعادت منجی عالم بشریت حضرت بقیة اهلل االعظم )روحی و 
ارواحنا له الفداء( همه آنهایی که مشمول این عفو می شوند، تعیین 
تکلیف شــده باشــند. چنانچه خود یا عضو زندانی خانواده خود 
را مشــمول این عفو می دانند اما به پرونده آنها رسیدگی نشده، 

موضوع را جهت پیگیری منتقل کنند.

خزعلی:  با قاطعیت عدم تعهد به 
اجرای سند ۲۰۳۰ را اعالم  می کنیم

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در جمع دانشجویان 
فعال دفتر تحکیم وحــدت گفت: تحفظ یعنی در تعامات بین 
المللی از جمله مدیریت بر آمــوزش زنان در آیورا، ما ارزش های 

خودمان را حفظ می کنیم. 
ما در آیورا )اتحادیه کشــورهای حاشــیه اقیانوس هند( رئیس 
کارگروه توانمندســازی اقتصادی زنان هستیم و در آن به بانوان 
کشورهای دیگر در حوزه های فعالیت های اقتصادی آموزش هایی 

را با حفظ ارزش های خودمان ارائه می دهیم. 
انسیه خزعلی افزود: همانطور که تاکید کردم هیچ ربطی به اجرای 
سند ۲۰۳۰ در داخل ندارد و با قاطعیت عدم تعهد به اجرای این 

سند را در داخل بدون هر گونه شرطی اعام کرده ایم. 
انســیه خزعلی در پاســخ به ســوالی دیگر درخصوص تحکیم 
بحث حجاب خاطر نشــان کرد: شورای انقاب فرهنگی وظیفه 
سیاست گذاری را دارد و مشکل اجرا هست که به وزارتخانه های 
مختلف مربوط می شود. ما تاش  خود را در بخش فرهنگی می 
کنیم و در طرحی با عنوان زیســت عفیفانه تربیت مربیانی برای 

آموزش خانواده ها اهتمام داریم.

خنده تلخ  پسته 
به سفره  عید

»سازندگی« 
توقیف  شد

به دستور هیأت نظارت بر مطبوعات»آرمان امروز« بررسی کرد؛ 
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»آرمان امروز« گزارش می دهد: 
نقش نظارتی مجلس در البی »پاستور - بهارستان«

تحلیل »آرمان امروز« از پرونده هسته ای »آرمان امروز« بررسی کرد

آرمان امروز: بســیاری از شــهروندان و کارشناسان سیاسی و اقتصادی 
معتقدند که مجلس شورای اسامی در نظارت بر عملکرد دولت کوتاهی 
می کند.در حال حاضر با نگاه به شرایط اقتصادی کشور مردم در معیشت 
دچار مشــکل شده اند که در این مورد باید به دالری که از مرز ۵۰ هزار 
تومان گذشــته و قیمت گوشــت و مرغ و ... هم با افزایش چشم گیری 
روبه  رو شده اشــاره کنیم، که در مقایسه با ماه های گذشته رکوردهای 
جدیدی را به ثبت رســانده اســت. بنا بر نوع تحــرکات و واکنش های 

نمایندگان در بهارســتان، به نظر می رسد وضعیت کشور از نظر آنها و به 
خصوص اعضای هیات رییسه وضعیت آنگونه که می گویند وخیم نیست. 
بسیاری از کارشناسان، هیات رییســه مجلس را در مورد عدم سوال از 
رییس جمهور در مورد نابســامانی های اخیر و البته عدم استیضاح هیچ 
وزیری در کابینه دولت سیزدهم، به همکاری با دولت محکوم می کنند و 
معتقدند که یکی بودن دولت و مجلس باعث شده است تا نقش نظارتی 

خانه ملت کم رنگ تر از گذشته شود...

آرمان امروز: با شــروع کار دولت جدید در آمریکا، طرح مســاله برجام 
پاس مذاکــرات را پیچیده کرد به این معنی که آمریکایی ها مذاکرات 
را به دو بخش تقسیم کردند که یک بخش مربوط به اتخاذ تصمیم در 
خصوص برجام بود و بخش دیگر مربوط به چهار موضوع حقوق بشــر، 
تسلیحات موشکی، حضور منطقه ای ایران و ارسال کمک های مالی به 
برخی گروه های منطقه است که ایران حاضر نیست در خصوص آن ها با 

غرب وارد مذاکره شود و همین امر نیز باعث عدم حصول نتیجه ...

آرمان امروز: باتوجه به اینکه نزدیک به یک ســال به برگزاری انتخابات 
مجلس ۱۴۰۲ زمان باقی است ولی جناح های میانه روی سیاسی از هر 
دو سمت اصاح طلب و اصولگرا تاش می کنند از هم اکنون حول محور 
یک کاندیدا حضور داشــته باشــند و در ادامه با معرفی لیست شاخص 
بر رقیب تندروی خود پیروز شوند. برخی چهره های سیاسی میانه رو از 
کاندیداتوری »علی الریجانی« و یا لیستی که مورد حمایت او باشد، در 

انتخابات آینده استقبال کردند. با این حال، به نظر می رسد ...
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صدای انفجار مهیب 
در سنندج 

معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
کردســتان علت صدای مهیــب دقایق پیش 
در ســنندج را توضیح داد. مهدی رمضانی در 
این باره گفت: امحای مهمات مســتعمل در 
پادگان لشکر ۲۸ پیاده کردستان، عامل ایجاد 
صدای مهیب دقایق قبل در ســنندج بود. وی 
خاطرنشان کرد: جای هیچ گونه نگرانی وجود 
ندارد و این اتفاق روال عادی کار در پادگان های 
نظامی اســت. گفتنی است؛ هفته گذشته نیز 

همین عملیات در کرمان صورت پذیرفته بود.

کرونا 
دوباره اوج گرفت 

جدیدترین داده های وزارت بهداشت درخصوص 
آمار کرونا از اوج گرفتن دوباره این بیماری در 
کشور خبر می دهد. بر اساس معیارهای قطعی 
تشخیصی، ۲۰۸ بیمار جدید مبتا به کووید ۱۹ 
در کشــور شناسایی و ۱۱۳ نفر از آنها بستری 
شــدند. ۸ نفر از بیماران کووید ۱۹ در کشور 
جان خود را از دست دادند. در حال حاضر هیچ 
شهرستانی در وضعیت قرمز نیست، یک شهر 
در وضعیت نارنجی، ۹۰ شهر در وضعیت زرد و 
۳۵۷ شهر کشور نیز در وضعیت آبی قرار دارند.

لندن  تهران  را  تهدید کرد
ســاعاتی پس از تصویب پنجمین بســته تحریمی اتحادیه اروپا علیه ایران، دولت انگلیس نیز 
تحریم های جدیدی را به بهانه مسائل حقوق بشری علیه تهران وضع کرد. جیمز کلورلی وزیر امور 
خارجه انگلیس روز دوشنبه با انتشار پیامی در توئیتر نوشت که شماری از شخصیت های ایران به 
بهانه دست داشتن در آنچه او »سرکوب و کشتار مردم ایران« نامید به فهرست تحریم های انگلیس 
اضافه شــده است. وی مدعی شد: تهدیدهای ایران هرگز بدون چالش باقی نمی ماند. وزیر امور 
خارجه انگلیس همچنین از احضار سید مهدی حسینی متین کاردار سفارت کشورمان در لندن، 
در رابطه با آنچه »تهدید خبرنگاران « در این کشــور نامید خبر داد.  بر اساس بیانیه وزارت امور 
خارجه انگلیس سه مقام قضایی و پنج فرمانده سپاه پاسداران انقاب اسامی از جمله محمدتقی 
اصانلو فرمانده قرارگاه شمال غرب حمزه سیدالشهدا )ع( نیروی زمینی سپاه و محمد کرمی فرمانده 
پیشین نیروی زمینی سپاه در استان سیستان و بلوچستان و استاندار جدید این منطقه، به فهرست 
تحریم ها اضافه شده اند. طبق اعام وزارت امور خارجه انگلیس دارایی های افراد تحریم شده در 
این کشور مسدود و شرکت ها و شهروندان انگلیسی از مراوده مالی با آنان ممنوع شدند. این افراد 

همچنین حق سفر به انگلیس را نداشته و ورود یا گذر آنها به این کشور ممنوع است.

هشدار؛ احتمال وقوع بهمن در این ۹ استان
سازمان هواشناسی کشور نسبت به احتمال وقوع بهمن در ۹ استان و وزش باد شدید و افزایش 
ارتفاع موج در شــمال کشور خبر داد. سازمان هواشناسی با صدور هشدار زردرنگ از وزش باد 
نسبتاً شدید تا شدید و در مناطق مستعد همراه با خیزش گردوخاک خبر داد. این مخاطرات 
جوی در روز سه شــنبه )۲ اسفند( در آذربایجان شرقی، اردبیل، البرز، تهران، سمنان، مرکزی، 
کرمان، شــمال سیستان و بلوچستان، شرق خراسان رضوی، شرق خراسان جنوبی، یزد و روز 
چهارشــنبه )۳ اسفند( در تهران، سمنان، جنوب خراســان رضوی مورد انتظار است. سازمان 
هواشناسی کشــور با صدور هشدار زردرنگ از وزش باد شدید، افزایش ارتفاع امواج در مناطق 
ســاحلی یک تا ۱.۵ متر و در نواحی دور از ســواحل تا ۲ متر خبر داد. این وضعیت جوی از 
سه شنبه تا ظهر چهارشنبه )۲ و ۳ اسفند( در نواحی ساحلی و دور از ساحل استان های گیان 

و مازندران و نواحی دور از ساحل استان گلستان مورد انتطار است.

مذاکره، گزینه های روی میز را 
شفاف می کند

میانه روها 
در انتظار انتخابات
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آرمان امروز، گروه سیاســی: باتوجه به اینکه 
نزدیــک به یک ســال به برگــزاری انتخابات 
مجلس 1402 زمان باقی است ولی جناح های 
میانه روی سیاسی از هر دو سمت اصالح طلب و 
اصولگرا تالش می کنند از هم اکنون حول محور 
یک کاندیدا حضور داشــته باشند و در ادامه با 
معرفی لیست شاخص بر رقیب تندروی خود 

پیروز شوند. 
برخی چهره های سیاسی میانه رو از کاندیداتوری 
»علی الریجانی« و یا لیستی که مورد حمایت او 
باشد، در انتخابات آینده استقبال کردند. با این 
حال، به نظر می رســد که طیفی از اعتدالیون 
و اصــالح طلبان میانه رو هم برای شکســت 
تندروها و عبور از آنــان خواهان آمدن رئیس 

سابق مجلس به روی کار باشند. 
پــس از حذف الریجانی از انتخابات ریاســت 
جمهوری 1400، گمانه زنی ها درباره حذف او 
از دنیای سیاست به راه افتاده بود که خیلی زود 
رنگ باخت و با فعال بودن او در فضای سیاسی 
به واقعیت تبدیل نشــد. حال، ایــن روزها در 
حالی که تحرکات معطوف به انتخابات مجلس 
دوازدهم کم کم در حال شکل گرفتن است، بار 
دیگر بحث بر سر آمدن یا نیامدن مشاور رهبر 

انقالب در انتخابات اوج گرفته است.
اگر چه دفتر الریجانی نقل قول ها درباره ورود 
او به انتخابات را تکذیب می کند اما، برخی از 
چهره های سیاسی هم کاندیداتوری او خبر می 
دهند و برخی دیگر سیگنال درخواست برای 

کاندیداتوری را به سوی او می فرستند.
»منوچهــر متکی«، رئیس خانه احزاب، که در 
گفتگــو با فارس،  درباره حضــور افرادی مثل 
الریجانی و روحانی و احمدی نژاد در انتخابات 
آینده بیان کرده بود:»در مورد آقای الریجانی 
چیزی که بنده در حال حاضر اطالع دارم این 
است که ایشان با نمایندگان ادوار جلساتش را 
آغاز کرده و در بعضی استان ها مثل آذربایجان 
شــرقی که من اطالع دارم تشکیالت شان را 
ســاماندهی کرده اند و قصد ورود به انتخابات 
برای مجلس دارد و ایشــان بــه دنبال قوام و 
مدیریت مجلس بعدی است، اما اینکه خودش 
مــی آید یا نه دو روایت متفــاوت وجود دارد، 
یکی اینکه خود ایشــان مــی آید و بعضی ها 
هم می گویند خود آقای الریجانی در انتخابات 

شرکت نمی کند.«

آرمان امــروز: شــورای نگهبان بــا توجه به 
دخالت های نمایندگان در امور عزل و نصب ها 
به ســه نماینده مجلس در مازنــدران تذکر و 

کارت زرد داده است. 
حاال به نظر می رسد با نزدیک شدن به ماه های 
پایانی مجلس یازدهم و آغاز کورس انتخابات 
مجلــس، دخالت های نمایندگان علیرغم نص 
صریح قانونی و فرمایش مقام معظم رهبری در 
عدم دخالت نمایندگان در امور عزل و نصب ها، 
شــورای نگهبان به ســه نماینده مجلس در 

مازندران تذکر و کارت زرد داده است.
براســاس این گزارش، نمایندگان آمل، ساری 
و تنکابن از ســوی شــورای نگهبــان در این 
باره تذکر جــدی دریافت کرده انــد و پرونده 
رســیدگی به دخالت های این نمایندگان در 
حــوزه انتصابات در شــورای نگهبان کشــور 

مفتوح شده اســت. تنش ها در فشار به دولت 
بــرای انتصاب فرمانداران، مدیــران کل و نیز 
روسای دســتگاه های اجرایی و حتی دهیاران 
و بخشــداران و یا جلوگیری از انتصاب برخی 
افراد از دالیل این تذکرات بوده اســت. الزم به 
ذکر است که این کارت زردها باتوجه به اینکه 
کمیته نظارت بر رفتار نمایندگان وجود دارد، 
به این نمایندگان داده شــده است که همین 

موضوع سوال برانگیز شده است.

عباس عبدی، تحلیلگر مســائل سیاسی ایران 
در مصاحبه ای که با جماران می گوید: کســی 
باید بتوانــد این مجموعه متنوع را جمع کند. 
به نظرم برنامه هایی که آقای خاتمی در بیانیه 
اخیر گفتند قابل دفاع است. مهم، رویکرد است. 
اصالح طلبان و به طور مشخص آقای خاتمی 
می توانند موتور این موشک باشند، یعنی سفینه 
سیاست را پرتاب کنند، اما در نهایت خودشان 

از آن جدا شوند. 
قرار نیســت آنها به حکومت بازگردند و کاری 
انجــام دهند، مگر جوانان همــه مجموعه ها. 
می خواهم بگویــم این نقش را اصالح طلبان و 
به طور مشــخص آقای خاتمی می توانند بهتر 
ایفــا کنند. واقعیت آن اســت که مــا باید به 
جایی برســیم که همه، یکدیگر را به رسمیت 
بشناسند. اگر نهاد قدرت دیگران را به رسمیت 

نمی شناسد، اشتباه اســت. این به معنای آن 
است که اگر مخالفان و منتقدان هم طرفداران 
حکومت را به رســمیت نشناسند این هم یک 
اشتباه دیگر اســت و دقیقا همان کاری است 
کــه حکومتی ها انجام می دهنــد. منظورم از 
آنها، مجموعه وسیعی است. به نظرم مهمترین 
مسأله ایران این اســت که کسی، کسی را به 
رسمیت نمی شناسد و این دوره زایمانی است 

که با آن مواجه شده ایم.

 حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در 
نشست روز گذشــته خود ضمن اشاره به عفو 
اخیری که از ناحیه مقام معظم رهبری شامل 
بخش قابل توجهی از محکومــان و زندانیان 
واجد شرایط شــد، به معاونت قضایی دستور 
داد با همکاری مرکز رسانه قوه قضاییه و سایر 
بخش های ذیربط زمینــه ای را فراهم آورند تا 
محکومان و زندانیان و خانواده های آنها بتوانند 
سؤاالت خود را در باب این عفوها مطرح کنند 
و چنانچــه خود یا عضو زندانی خانواده خود را 
مشمول این عفو می دانند، ولی به پرونده آنها 
رســیدگی نشــده، موضوع را جهت پیگیری 
منتقــل کنند. رئیــس قــوه قضاییه خطاب 
به مســئوالن ذیربط قضایی تاکیــد کرد: در 
مجموع، روند عفوها را به گونه ای پیش ببرید 
که تا نیمه شــعبان و والدت باسعادت منجی 

عالم بشــریت حضرت بقیة اهلل االعظم )روحی 
و ارواحنا له الفداء( همه آنهایی که مشــمول 
این عفو می شــوند، تعیین تکلیف شده باشند 
اقدامــات صورت گرفته از ناحیه مســئوالن و 
مراجع قضایی در راستای حفظ و ارتقای حقوق 
عامه در سال 1401 در حوزه ها و ابعاد گوناگون 
مرتبط با حقوق عامه بخصوص حفظ محیط 
زیست، مقابله با زمین خواری و تعدی به منابع 

طبیعی و اموال عمومی صورت گرفته است.

آرمان امروز: تحریم های جهانی که با محوریت 
آمریکا علیه ایران شکل گرفته است تاکنون 
خسارات زیادی را بر کشور و مردم ایران تحمیل 
کرده و این کشور با وجود اعالم »جو بایدن«، 
رییس جمهــوری در برنامه هــای انتخاباتی 
خود مبنی بر تغییر روش جمهوری خواهان، 
همچنان همان مسیر را بلکه با شدت بیشتر 
ادامــه می دهد. آثار ســوء ایــن تحریم های 
یک جانبه و گسترده مالی، اقتصادی و تجاری 
از ابعاد مختلف قابل بررسی است و بر خالف 
ادعای مقامات آمریکایی، طیف گسترده ای از 
وجوه زندگی شهروندان ایرانی را تحت تاثیر 
خود قرار داده است. واشینگتن گرچه مطابق 
توافق برجــام در 14 ژوئیــه 201۵ در ازای 
محدودیت فعالیت های هسته ای ایران بخشی 
از این تحریم ها را برداشــت یا تقلیل داد، اما 
در مــاه مه 201۸ با خــروج ترامپ از برجام 
و متعاقبــا در ۶ اوت 201۸ با فرمان اجرایی 
1۳۸4۶ بازگشت بخشی از تحریم ها را مجددا 
اعالم کرد. در ادامه این روند، دولت آمریکا در 
تاریخ ۵ نوامبر 201۸ تمام تحریم های مرتفع 
شــده وفق برجام را بازگرداند و تحریم های 
جدیــدی را نیز اعمال کرد کــه از آن جمله 
می توان به تحریم های حوزه انرژی، کشتیرانی، 
بخش های مالی و نیز بیش از ۷00 فرد، نهاد، 

هواپیما و کشتی اشاره کرد.
در همین رابطه جمعی از گزارشگران رویه های 
ویژه ســازمان ملل متحد در تاریخ ۵ مهرماه 
ســال جاری )2۷ ســپتامبر 2022( گزارش 
مشترکی را خطاب به دولت ایاالت متحده و 
مشخصا وزیر خارجه این کشور با موضوع »آثار 
تحریم های یک جانبه آمریــکا علیه ایران در 

حوزه محیط زیست« به نمایندگی دائم ایاالت 
متحده در ژنو ارسال نموده و رونوشتی از آن 
را نیز در اختیار نمایندگی دائم کشورمان در 
ژنو قرار دادند. این گزارشگران بر اساس ارزیابی 
مستدل اطالعات به دست آمده، نگرانی جدی 
خود را درباره تحریم های آمریکا به عنوان یک 

عامل موثر در پس رفت محیط زیستی ایران 
ابراز داشته  و تصریح کرده اند که این تحریم ها 
حق برخورداری مردم ایران از محیط زیست 
سالم و پایدار، حق سالمت، حق حیات و... را 
نقض کرده اند. گزارش گر ویژه حق برخورداری 
از باالترین اســتاندارد قابل دسترســی برای 
ســالمت جســمی و روحی و گزارشگر ویژه 
حقــوق اقلیت ها بــه همراه دو کارشــناس 
مستقل شامل کارشناس مستقل ارتقاء نظم 
بین المللی دموکراتیک و عادالنه و کارشناس 
مستقل حقوق بشر و همبستگی بین المللی، 
ضمن انتقاد از واشــینگتن به ابراز نگرانی در 
خصوص تاثیر تحریم ها بر حوزه های مختلِف 
تهدید کننده حیات مــردم ایران پرداختند. 
این گروه از گزارشــگران سازمان ملل با طرح 
برخی ســواالت از آمریکا خواســته اند ظرف 
مدت ۶0 روز به این ســواالت پاسخ داده و در 
این خصوص شفاف سازی کند. حال باید دید 
این آوردگاه جدی برای صحت سنجی ادعاهای 
حقوق بشــری کاخ سفید چه نتیجه ای در بر 
خواهد داشت به ویژه آنکه مقامات آمریکایی 
همواره و به خصــوص طی تحوالت اخیر در 
کشــورمان ضمن حمایت از اغتشاشــات در 
کشور، همچنان فریاد حمایت از »حقوق مردم 

ایران« را سر می دهند.

»ناصر کنعانی«، ســخنگوی وزارت خارجه 
در نشست خبری روز گذشته خود در پاسخ 
به سوالی در مورد اخبار منتشر شده مبنی 
بر انجام مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و 
آمریکا با وساطت قطر و انگلیس برای تبادل 
زندانیان بین دو کشور و همچنین پرداخت 
بدهی کره به ایران گفت: همانطور که پیش 
از این نیز گفته ایم مذاکرات غیر مســتقیم 
بین ایران و آمریکا در مورد تبادل زندانیان 
وجود دارد. موضوع مذاکــرات بین ایران و 
آمریکا جهت تبادل زندانیان بین دو کشور با 
واسطه در شرف انجام بود ولی این موضوع با 

بدعهدی آمریکایی ها همراه شد.
کنعانی با تاکید بر اینکه آزادی شــهروندان 
ایرانی از زندان های دیگر کشــورها از جمله 
آمریــکا که به خاطر اتهامات بی اســاس از 
جمله دور زدن تحریم ها در زندان به ســر 
می برند جزو اولویت های جمهوری اسالمی 
ایران است، تصریح کرد: نقش قطر در انجام 
این مذاکرات مثبت بوده و ما از آنها تشــکر 
می کنیم. تحقق موضوع مورد اشاره با برخی 
از مســائل فنی و تکنیکی مرتبط اســت و 
امیــدوارم هر چه زودتــر این تبادل صورت 

بگیرد.
او همچنین در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه 

در چند روز گذشــته اخباری منتشر شده 
مبنی بر اینکه قرار بــود وزیر خارجه برای 
شــرکت در اجالس رایســینا به هند سفر 
کند ولــی به علت اینکه در ویدئو منتشــر 
شــده از این اجالس تصاویری از اعتراضات 
و اتفاقات اخیر در ایران به نمایش گذاشــته 
شده ایران اقدام به لغو انجام این سفر کرده 

است، گفت: برنامه های سفر وزیر خارجه این 
روزها برنامه های متراکمی اســت و به دلیل 
اهمیت برخی از سفرهایی که مد نظر است 
حقیقتا مجبور هســتند که اقدام به اولویت 
و انتخاب برای انجام ســفرها داشته باشند. 
سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه ایران 
و هند دو کشوری هستند که روابط دوستانه 

خوبی با یکدیگــر دارند، تصریح کرد: روابط 
دو کشــور در حوزه هــای مختلف دو جانبه 
و چند جانبــه ادامه دارد و مقامات عالی دو 
کشور در سطوح مختلف با یکدیگر تعامل و 

رایزنی دارند.
این دیپلمات ارشد جمهوری اسالمی ایران 
با بیــان اینکه حضور در اجالس رایســینا 
یکی از برنامه های مد نظر و در حال بررسی 
بــرای وزیر خارجه بود و در حال بررســی 
و زمانبندی منطبق با برنامه های فشــرده 
ایشــان بوده، گفت: با کمال تاســف شاهد 
یک اقدام غیــر حرفه ای از ســوی برگزار 
کنندگان ایــن اجالس که یک ســازمان 
خصوصی است، بودیم. آنها در تهیه کلیپ 
این اجــالس اقدامی غیر حرفــه ای انجام 
دادند که ایــن اقدام مورد انتقاد و اعتراض 
ایران و سفارت جمهوری اسالمی ایران در 
هند قرار گرفت. ایران و هند دو کشــوری 
هســتند که در طول ســالیان مختلف در 
چارچــوب روابط دوســتانه متعهد به عدم 
دخالت در امور داخلی یکدیگر بودند و این 
اقدام غیر حرفه ای صورت گرفته از ســوی 
برگزار کنندگان اجالس مغایر با رویکرد دو 
کشور مبنی بر عدم دخالت در امور داخلی 

یکدیگر بود.

آرمان امروز، گروه سیاســی: بسیاری از شهروندان و 
کارشناسان سیاســی و اقتصادی معتقدند که مجلس 
شورای اســالمی در نظارت بر عملکرد دولت کوتاهی 
می کنــد.در حــال حاضر با نگاه به شــرایط اقتصادی 
کشور مردم در معیشــت دچار مشکل شده اند که در 
ایــن مورد باید بــه دالری که از مــرز ۵0 هزار تومان 
گذشــته و قیمت گوشــت و مرغ و ... هــم با افزایش 
چشم گیری روبه  رو شده اشاره کنیم، که در مقایسه با 
ماه های گذشته رکوردهای جدیدی را به ثبت رسانده 
است. بنا بر نوع تحرکات و واکنش های نمایندگان در 
بهارستان، به نظر می رسد وضعیت کشور از نظر آنها و 
به خصوص اعضای هیات رییســه وضعیت آنگونه که 
می گویند وخیم نیست. بسیاری از کارشناسان، هیات 
رییسه مجلس را در مورد عدم سوال از رییس جمهور 
در مورد نابسامانی های اخیر و البته عدم استیضاح هیچ 
وزیری در کابینه دولت سیزدهم، به همکاری با دولت 
محکــوم می کنند و معتقدند که یکــی بودن دولت و 
مجلس باعث شده است تا نقش نظارتی خانه ملت کم 
رنگ تر از گذشته شود. در همین مورد یکی از اعضای 
کمیســیون اقتصادی مجلس خطاب به همکاران خود 
گفت : »از شما خواهش می کنم نگاه جریانی و سیاسی 
را کنار گذاشــته و رئیس جمهور را به طور محکم پای 

کار بیاورند.«
بایــد به این موضوع هم اشــاره کنیم کــه به دلیل 
وابستگی های سیاســی و جناحی به نظر می آید که این 
تنها »مردم« هستند که فراموش شده اند و برخی تالش 
می کنند همه چیز ملت را در مقابل رســیدن به مقاصد 
سیاســی و جناحی خود فدا کننــد و حتی این موضوع 
صدای برخی نمایندگان مجلس را در آورده اســت که 
با خواهش از دیگر نمایندگان می خواهند منافع ملت را 

فدای بازی های سیاسی شان نکنند.
 در روزی که دالر به باالی ۵0 هزار تومان رســید و 
دیگر اقالم خوراک نیز به قیمت های باالتری ریده اند و 
ســکه به مرز ۳0 میلیون تومان رسید و ... در مجلس 
شورای اسالمی اما فضا آرام تر از گذشته به نظر می رسد 
و تنها چند نماینده در قالب تذکراتشــان انتقادهایی 
را مطــرح کردنــد و حتی نماینده مجلس پیشــنهاد 
داد کــه مجلس و دولت در کنار هم جلســه ای فوری 
و ضــروری برگزار کنند تا فکری برای کنترل قیمت ها 
شــود. فراموش نکنید که در ماه های گذشته بسیاری 
از وزیرانــی که باید در کابینه تغییر می کردند تا مردم 

به این روز دچار نشــوند فراموشی شدند و شب قبل از 
استیضاح امضاها یکی پس از دیگری پس گرفته شدند.

ضمن تشکر، به  دالر توجه ویژه ای داشته باشند
محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دســتور خود در 
جلسه علنی روز گذشته دوشنبه )یکم اسفندماه( ضمن 
اشــاره به افزایش قیمــت ارز در روز هــای اخیر گفت: 
»مدیریت قیمت ارز اهمیت زیادی برای کنترل ثبات در 
همه عرصه های اقتصادی دارد؛ مجلس در جلسه نظارتی 
خود راه حل های زیرساختی و کوتاه مدت مدیریت بازار 
ارز را ارائه کرده بود، ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته 

از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی می خواهم تا به 
آن توجه ویژه ای داشته باشند تا شاهد ثبات در قیمت ارز 
و اقتصاد ایران باشیم. ملت ایران همچون گذشته دشمن 
شکن است و با تیزبینی نقشه های شوم دشمنان ایران و 
انقالب اســالمی را می بینند و با عمل به موقع خود آن 
را خنثی می کنند. نیازمند تاکید اســت که ما مسئوالن 
حق نداریم کوتاهی و کم کاری خود را پشت این حضور 
حماسی مردم پنهان کنیم و ناکارآمدی ها را نبینیم. بر 
ما بیشتر از گذشته فرض اســت که با قدردانی از ملت 
ســربلند ایران در راستای برداشتن بار مشکالت از روی 

دوش مردم اقدام کنیم.
»رحمت اهلل نوروزی«، نماینــده مردم علی آباد کتول 
در مجلس شورای اسالمی در تذکری شفاهی در جلسه 
علنی امروز ضمن تاکید بر گرانی قیمت گوشت قرمز و 
نوسانات بازار ارز، گفت: مردم در سراسر کشور به مجلس 
به عنوان نهاد ناظر چشــم امید دارند، صحن غیرعلنی 
برگزار کنید تا مسئوالن در آن پاسخگو باشند. وضعیت 
تورم و نابسامانی بازار روند خود را پیش می برد و کسی 

نیز پاسخگو نیست.

مجلس و دولت جلسه ای فوری و ضروری
 برگزار کنند

»صدیف بدری«، نماینده اردبیل در ادامه جلســه روز 
گذشــته در تذکری آیین نامه ای با استناد به بند )11( 

ماده 22 آیین نامه داخلی مجلس گفت: شرایط اقتصادی 
کشور، وضعیت مناسبی ندارد، قیمت اقالم اساسی و ارز 
در حال افزایش اســت و قیمــت ارز نزدیک به ۵0 هزار 
تومان شده اســت؛ آیا این وضعیت در شأن مردم ایران 
است؟ با این وجود الزم است مجلس و دولت در کنار هم 

جلسه ای فوری و ضروری برگزار کنند.

رئیس جمهور برای رفع مشکالت معیشتی 
مردم پای کار بیاید

»سیدغنی نظری خانقاه« عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس در تذکری با اشاره به مشکالت معیشتی مردم، 
گفت: گرفتاری های عمومی مردم روز به روز بیشتر می 
شود و تیم اقتصادی دولت باید در این زمینه توضیح دهد 
و مجلس در این بخش از دولت انتظار بهبود شــرایط را 
دارد. مجلس باید افرادی که توان کار نداشته و برای مردم 

گرفتاری ایجاد می کنند را به صالبه بکشند.

راه حل بحران اقتصادی برجام است
»مهرداد الهوتی«، نماینده پیشــین مجلس شورای 
اسالمی در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان مجلس 
با برگزاری جلسات ویژه می توانند بحران به وجود آمده 
در حوزه تورم، دالر و ... را حل کنند، به خبرنگار »آرمان 
امروز« می گوید: »توجه داشته باشید که برگزاری جلسه 
یکی از وظایف مجلس اســت ولی مهم این اســت که 
این جلســات چه خروجی هایی می تواند داشته باشد. به 
اعتقاد شخصی من تنها راهی که می تواند اقتصاد ایران را 
نجات دهد احیای برجام است. هنگامی که در مبادالت 
بین المللی بتوانیم موفق باشیم و رابطه اقتصادی مناسبی 
با جهان داشته باشیم مشاهده می کنیم که مشکالت یکی 
پس از دیگری رفع خواهد شد. در چهار سال اول دولت 
روحانی مشاهده کردیم که بعد از امضای برجام تروم در 
ایران یک رقمی شد و با توجه به این تجربه باید بگوییم 
که بار دیگر برجام می تواند به کمک اقتصاد ما بیاید. اگر 
برجام احیا شود می توانیم روند فروش نفت ایران را به مرز 
روزی ۳ میلیون بشــکه برسانیم و بعد از آن شاهد ورود 
ســرمایه گذاران خارجی خواهیم بود که می توانند چرخ 
صنعت ایران را به رونق باز گردانند. شــهروندان در این 
وضعیتی که رشد نقدینگی زیاد است و تورم هم روزانه 
افزایش پیدا می کنند راهی ندارند که برای حفظ دارایی 

خود به سمت بازار طال و سکه و ... بروند.«

توجه داشته باشید که برگزاری جلسه یکی از 
وظایف مجلس است ولی مهم این است که این 

جلسات چه خروجی هایی می تواند داشته باشد. 
به اعتقاد شخصی من تنها راهی که می تواند 

اقتصاد ایران را نجات دهد احیای برجام است. 
هنگامی که در مبادالت بین المللی بتوانیم موفق 
باشیم و رابطه اقتصادی مناسبی با جهان داشته 

باشیم مشاهده می کنیم که مشکالت یکی پس از 
دیگری رفع خواهد شد

تحریم های جهانی که با محوریت 
آمریکا علیه ایران شکل گرفته است 
تاکنون خسارات زیادی را بر کشور و 
مردم ایران تحمیل کرده و این کشور 

با وجود اعالم »جو بایدن«، رییس 
جمهوری در برنامه های انتخاباتی خود 
مبنی بر تغییر روش جمهوری خواهان، 

همچنان همان مسیر را بلکه با شدت 
بیشتر ادامه می دهد

سخنگو :  همانطور که پیش از این نیز 
گفته ایم مذاکرات غیر مستقیم بین 

ایران و آمریکا در مورد تبادل زندانیان 
وجود دارد. موضوع مذاکرات بین ایران 

و آمریکا جهت تبادل زندانیان بین دو 
کشور با واسطه در شرف انجام بود ولی 

این موضوع با بدعهدی آمریکایی ها 
همراه شد

»آرمان امروز« گزارش می دهد: 

نقش نظارتی مجلس در البی »پاستور - بهارستان«

اژه ای: تا پیش از نیمه شعبان کار عفو را تمام کنید عباس عبدی: برنامه های خاتمی قابل دفاع است بدعت عجیب در سکوت قالیباف و بهارستان

جزئیات   مذاکره  تهران- واشنگتنتحریم ها و تهدیدهایی که جواب نداد

تحلیل روز

چارسوقچشم اندز

میانه روها در انتظار انتخابات



سه شنبه          2 اسفند 1401دیپلماسی
3033 رجب1444   21 فوریه 2023  شماره: 4126

حل پرونده هسته ای ایران 
در گرو تصمیمات مهم در 
حوزه باالســت و اگر آنها 
بخواهند می توانند با گفت 
وگو به نوعی به مصالحه با 
غربی ها دست پیدا کنند. 
به هر حال غربی ها هم به 

دنبال منافع خود هستند و از اینکه می بینند 
ایران بیــش از پیش به شــرق و به خصوص 
روسیه نزدیک شده است عصبانی می شوند. به 
نظر می رسد ایران باید به نوعی توازن در رابطه 
با غرب و شرق دست پیدا کند تا بتواند به حل 

چالش های موجود کمک کند.
به نفع غربی ها و آمریکایی ها هم هســت که 
موضوع هســته ای ایران مســالمت آمیز حل 
شود، آنها به نظر نمی رسد که به دنبال روش 
های جنگ طلبانه باشــند و بیشتر در تالش 
برای اعمال فشــار به ایران هستند تا امتیازات 
بیشتری بگیرند. به هر حال بعد از اعتراضات در 
ایران آنها بر روی این اعتراضات سوار شدند و به 

دنبال تحقق بیشتر منافع خود هستند.
مســئوالن مملکتی باید به نوعی به آشتی در 
داخل کمک کنند و فضای داخلی و مردم را تا 
حدی اغنا کنند. گرانی های اخیر فشار زیادی 
بر مردم وارد کرده است و مسوالن ناچار هستند 
یکسری از مشکالت داخلی را حل کنند و بعد 
با غربی ها وارد گفت وگو و مذاکره شوند. حتی 
می توانند به نوعی با مخالفان و اپوزیسون هم 
وارد گفت وگو شد. این موضوع اتفاقا در گذشته 

هم مسبوق به سابقه است.
 اینها تاثیرات زیادی می تواند در ایجاد آرامش 
در کشور داشته باشد و از طرفی پرونده هسته 
ای را نیز مختومه کنــد. به هر حال در دولت 
گذشــته تا مرحله ای بــه نزدیک ترین توافق 
دســت پیدا کرده بودیم که متاسفانه منجر به 

نتیجه نشد.
دست یابی به توافق ممکن است به شرطی که 
از برخی مواضع کوتاه بیاییم صورت گیرد. به هر 
حال ایران هم منافعی در منطقه دارد که بدون 
دســتیابی به توافق این منافع ممکن است هر 
لحظه با خطر مواجه شود. به نظرم ممکن است 
در سال جدید به توافقاتی دست پیدا کنیم اگر 

برخی شرایط مهیا شود.

هیلی ۵۱ ساله، سفیر دولت سابق آمریکا در 
سازمان ملل، چند روز قبل کارزار انتخاباتی 
ســال ۲۰۲۴ خود را آغاز کرد و خواســتار 
روی کار آمدن نســل جدیــدی از رهبران 
شــد اما بجز مطرح کــردن فراخوانی برای 
اعمــال محدودیت بــرای دوره های تصدی 
سمتهای سیاسی و الزام به اخذ آزمون های 
صالحیت ذهنی، سیاست های خاص دیگری 

اعالم نکرد.
ســندرز در ایــن خصوص گفــت: به مردم 
اعتمــاد کنید، به مردم نگاه کنید و بگویید، 
این شخصیت ها هستند که صالحیت دارند 
یا ندارند. افراد ۴۰ ســاله زیادی وجود دارند 

که صالحیت خاصی ندارند. 
در ارتباط با افراد مســن تر شما به افراد نگاه 
کنید نه اینکه از روی سن و سال بی درنگ 

اظهارنظر کنید.
او گفت، انتظار دارد بایدن در ســال ۲۰۲۴، 
زمانی که ۸۲ ساله خواهد شد، مجددا برای 
انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود و قول 

داد از این تالش حمایت کند.
سندرز گفت: سن همیشه یک فاکتور هست 
اما هزاران فاکتــور دیگر وجود دارند. برخی 
از افراد ۸۰ ساله یا بیشــتر انرژی بیشتری 

نسبت به افراد ۳۰ ساله دارند. 

اتحادیه اروپا با صدور بیانیه ای فهرســت افراد 
و نهادهای ایرانی تحــت تحریم قرار گرفته را 
منتشر کرد. محمد مهدی اسماعیلی، یوسف 
نوری، فرزین کریمی مزرقان چای، سید مجتبی 
مصطفوی، ولی اسماعیلی، احمد نادری،  زهره 
الهیان، احمد امیرآبادی فراهانی، ســید کاظم 
دلخوش اباتری، حســین جاللی، ســید نظام 
الدین موسوی، حبیب اهلل جان نثاری، حسن 
بابایی، قاضی قناد، سید هادی منصوری، حجت 
االسالم حسین حسنی، محمد جباری، حجت 
االسالم علی مصطفوی نیا، مهدی شمس آباد، 
حسین فاضلی هریکندی، حسن مددی، صغری 
خــدادادی، حیدر پســندیده، مرتضی پیری، 
اهلل کرم عزیزی، محمد حسین خسروی، علی 
چهارمحالی، علی فدوی، رمضان شریف، فتح 
اهلل جمیری، بهــداد کام فر و مــراد فتحی از 

جمله اشخاص تحریم شده توسط اتحادیه اروپا 
هستند. این اتحادیه همچنین بنیاد تعاون فراجا 
و پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی 
فراجا را نیز در لیست تحریم های خود قرار داده 
است.اتحادیه اروپا اعالم کرد که پول های این 
۳۲ نفر را بلوکه کرده و مشــمول ممنوعیت 
سفر شــده اند. عالوه بر این، پول های دو نهاد 
تحریم شــده به دلیل دست داشتن در »نقض 

جدی حقوق بشر در ایران« بلوکه شده است.

وانگ یی، مســؤول ارشد دیپلماسی در حزب 
کمونیست چین به منظور انجام مذاکرات در 
خصوص یک طرح صلح احتمالی برای اوکراین 
وارد مسکو شده است. هدف اصلی از این سفر 
وانگ یــی، رئیس دفتر امــور خارجی حزب 
کمونیست چین افزایش نقش آفرینی پکن در 

حل وفصل جنگ اوکراین است.
وانــگ یی در جریان حضــورش در کنفرانس 
امنیتی ساالنه مونیخ آمریکا را متهم به نقض 
هنجارهای بین المللی با انجام رفتار هیستریک 

کرد.
وانگ بر درخواســتش برای انجام گفت وگو بر 
سر اوکراین تاکید کرده و خواستار آن شد که 
کشــورهای اروپایی درباره نحوه پایان دادن به 

جنگ در اوکراین به آرامی فکر کنند.
این دیپلمات ارشــد چینــی همچنین بیان 

کرد: به نظر می رسد برخی نیروها هستند که 
نمی خواهند مذاکرات بر سر مساله اوکراین به 
موفقیت رسیده یا جنگ اوکراین به زودی پایان 

یابد.
پیشتر وزیر امور خارجه ایتالیا روز جمعه اعالم 
کرده بود، شــی جینپینــگ رئیس جمهوری 
چین قرار است در سالگرد شروع حمله روسیه 
به اوکراین در ۲۴ فوریه سخنرانی درباره صلح 

ایراد کند.

آرمان امروز- ســرویس دیپلماسی: دیپلمات 
ارشد روسیه با انتقاد از سیاست  های اتحادیه 
اروپا تاکید کرد، زبان تهدیــد در قبال ایران 
جواب نمی  دهد. میخائیل اولیانوف، نماینده 
دائم روسیه نزد سازمان های بین المللی در وین 
با انتشــار یک پیام توئیتری به اظهارات اخیر 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره 

ایران واکنش نشان داد.
اولیانوف نوشــت: این اظهارات شــبیه یک 
اولتیماتوم به  نظر می رســد، چیزی که این 
روزها به آن دیپلماسی اتحادیه اروپا می گویند. 
بروکسل هنوز نمی فهمد که چنین لحنی با 
مقامات ایرانی جــواب نمی دهد. اولیانوف در 
حالی با دورویی این صحبت ها را مطرح می 
کند که بارها مانع احیای برجام و خروج ایران 
از زیر فشارهای سنگین تحریم شده است و هر 
گاه نیز ایران در حال نزدیک شدن به توافق با 
غرب است، او بار دیگر با نوشتن توئیت هایی 
فضا را ملتهب می کند تا روســیه تنها کشور 
تحریم شده در این مقطع زمانی نباشد و ایران 
نیز با آن ها در در انتهای چاه تحریم ها باقی 
بماند.  بورل در حالی نوشته بود که ایران باید 
فورا با آژانس بین  المللی انرژی اتمی همکاری 
کند، مشخصا باید از سوی مقامات ایران نیز 
جواب دریافت کند اما این بار هم اولیانوف پا را 

از حد خود فراتر گذاشته و در خصوص مسائل 
ایران اظهارنظر کرده است. اظهارنظرهایی که 
مشخصا شاید در ظاهر به نفع ایران باشد اما 
کار را بــرای ایران در راســتای توافق با غرب 

سخت تر می کند.
این در حالی است که امیرعبداللهیان نیز در 
پیامی توییتری درباره محورهای این گفت  و 

گو نوشــت: در گفت  و گوی تلفنی با جوزپ 
بورل در خصوص روابط ایران و اتحادیه اروپا، 
توافق بــرای رفع تحریم  ها، همکاری ایران و 
آژانــس بین المللی انــرژی اتمی و تحوالت 
اوکراین بحث و تبادل نظر کردیم. تاکید شد 
که جمهوری اســالمی ایران نظامی متکی بر 
مردم اســت و ۲۲ بهمن بار دیگر آن را اثبات 
کرد. فارغ از چگونگی این پیام ها، مشــخصا 
آن چه که باید اولیانوف بداند این اســت که 
ایران وزیر و وکیــل دارد و نباید در خصوص 
مسائل ایران به گونه ای اظهارنظر کند که بر 
مشکالت ایران افزوده شود و مسئولین ایرانی 
نیز باید هوشــیار باشند که فریب بازی روس 
ها را نخورند زیــرا آن ها باز هم در وهله اول 
به فکر منافع خود هستند و به گفته بسیاری 
از تحلیلگران آن چه که امروز به نفع روسیه 
است، تحریم شدید ایران است تا آن ها بتوانند 
همچنان از ابزار انرژی به نفع خود اســتفاده 

کنند و غرب را تحت فشار قرار دهند.
بر همین اســاس روسیه حداقل در این برهه 
زمانی کاری نخواهد کرد تا ایران از زیر فشار 
ســنگین تحریم ها خارج شود و مشخصا به 
همیــن علت باید اولیانوف را چهره ای منفور 
از نگاه ایرانیان دانست که در سایه علیه ایران 

فعالیت می کند.

)قسمت دوم(
محمدعلی عباســی افغان: افغانستان بعد از 
یک ســال و نیم که دوباره بــه دامن طالبان 
افتاده؛ زنگ خطر را برای منطقه و دنیا به صدا 
درآورده اســت و تئوریسین های که بهترین 
حالت افغانســتان را برای جنگ های نیابتی 
رشــد گروههای تندور اسالم گرا در تقابل با 
همدیگر می دانستند شاید هرگز فکر گسترش 
آنرا نمی کردنــد و این احتمال را نمی دادند 
که روزی این نیروها که خودشان بوجود آورده 
بودند برای شان به یک دردسر بزرگ تبدیل 

شوند و از کنترل شان خارج شوند.
القاعــده، داعــش، گروههای اســالم گرای 
آفریقایی و طالبان همه و همه ذهنیت قدرتهای 
استعماری منطقه ای و فرامنطقه برای تسلط 
بیشتر بر کشــورهای اسالمی بوده که امروزه 
این نیروها با توجه با سابقه مبارزاتی شان و با 
توجه به تجربیاتی که کسب کرده و با توجه به 
اینکه نسلهای بعدی از این گروهها پا به عرصه 
وجود می گذارند مشــخص است که پوسته 
اندازی کنند و اینکه دستاویز وبازیچه دست 
دیگران باشند به این تفکر برسند که خودشان 
با تعامل و همدیگر پذیری در راه اهداف شان 
به قدرتهای محلی و حتی بین المللی تبدیل 
شوند و سربرآوردن نسل نو از مبارزانی که از 

سرنوشت رهبران شان درس بگیرند؛ به تحول 
در این جریانها بیشترین تاثیر را گذاشته است 
و این خود یعنی یک دردسر بزرگ چه برای 
پاکســتان و کشــورهای منطقه و چه برای 
همه دنیا. مســؤلیت جامعه جهانی در قبال 
گروههای که خود به وجود آوردند و دردســر 
که امروزه با آن روبرو هســتند باعث شده که 
برای توجیه افکار عمومی به فرافکنی و دروغ 
پراکنی روبیاورند و حتی گاهی نیروهای را که 

خودشان بوجود آوردند و پروبال دادند، تهدید 
هم بکنند؛ در پشت پرده سیاست وقایعی اتفاق 
می افتد که بســیاری از مردم از آن ناآگاه اند 
و این ناآگاهی بیشترین ضربه را هم به مردم 
میزند در دنیای سیاســت این سیاستمداران 
هستند که از عواقب اشتباهات شان آسیبی 
نمی بینند واین تنها مردم هستند که آسیب 
پذیرند و امروزه هم ما شاهد هستیم که تاوان 
عواقب اشتباه آمیز عملکرد سیاست مداران را 
مردم میدهند و مردم افغانستان، عراق، سوریه، 
یمن و کشورهای آفریقایی که درگیر گسترش 
نیروهای تندورو اسالم گرا هستند؛ در مرکز 
این تاوان دهی قرار دارند و دیری نخواهد پایید 

که همه دنیا را از خود متاثر سازد.  
منطقــه و دنیا باید بدانند که این آتشــی را 
که در افغانســتان روشن کرده اند دیر یا زود 
دامن همه آنها را خواهد گرفت و اینکه امروزه 
احساس خطر میکنند؛ مطمئن باشند در حد 
احساس خطر باقی نخواهد ماند و راه گریز از 
این خطر کنترل این گروههاست و البته اگر 
دیر نشده باشد و دولت پاکستان باید به این 
آگاهی برســد که پروبال دادن به گروههای 
تروریســتی و تندور اسالم گرا عواقب خیلی 
وحشــتناکتری از آنچه امروزه اتفاق می افتد 

می تواند داشته باشد.

آرمان امروز- ســرویس دیپلماســی: با شروع کار 
دولت جدیــد در آمریکا، طرح مســاله برجام پالس 
مذاکرات را پیچیده کرد به این معنی که آمریکایی ها 
مذاکرات را به دو بخش تقسیم کردند که یک بخش 
مربوط به اتخاذ تصمیم در خصوص برجام بود و بخش 
دیگر مربوط به چهار موضوع حقوق بشــر، تسلیحات 
موشــکی، حضور منطقه ای ایران و ارسال کمک های 
مالی به برخی گروه های منطقه است که ایران حاضر 
نیســت در خصوص آن ها با غرب وارد مذاکره شود و 
همین امر نیز باعث عدم حصول نتیجه در وین شد و 
مسائل به قدری پیچیده شده که گمان نمی رفت به 
راحتی قابل رفع باشــد. این روند در ادامه نیز هر گاه 
به شکلی پیچیده شد تا این که امروز نیز برخی طرف 

ها از مذاکره سر باز می زنند.
علی بیگدلی، کارشــناس مسائل سیاست خارجی  
در این خصــوص می گوید: مقام های ارشــد ما باید 
به این مســاله فکر کنند که تــا زمانی که کانون های 
سیاســی و امنیتی منطقــه در اختیار مــا قرار دارد 
فرصت داریم تا با دســت بــاال در مذاکرات به اهداف 

خود دست پیدا کنیم.
وی افــزود: در حــال حاضر ما بایــد از دو جانب 
احساس خطر کنیم؛ نخست مساله تنگ تر شدن فضا 
در منطقه علیه ایران است که راه تعامل ایران با سایر 

کشورها را مسدود کرده است.
از سوی دیگر اگر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی یک گزارش منفی به شــورای حکام ارائه کند، 
شــورا نیز بطور طبیعی باید هر ســه مــاه یک بار به 
دبیرکل ســازمان ملل متحد گزارش دهد و دبیرکل 
هم آن را به شــورای امنیت ســازمان ملل ارائه می 
 دهد که اگر نوعی ســرپیچی از تعهدات ایران صورت 
بگیرد قطعا پرونده ما مجددا در شورای امنیت مطرح 

خواهد شد.
خطر بعدی زمانی اســت که غربی ها تن به ادامه 
مذاکرات ندهند و مشــخصا ایــران بگوید روند غنی  
ســازی خود را به همین شــکل ادامه خواهد داد که 
در آن صورت باز پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع 
می  شــود و این ارجاع نهایتا بعد از چند اخطار ما را 
مجــددا ذیل فصل هفتم منشــور خواهد برد چرا که 
تجربه نشــان داده در صورت اجماع غرب علیه ایران، 
علیرغم همه آنچه نگاه به شــرق از آن یاد می  کنیم، 

روسیه و چین هم کمکی به ما نخواهند کرد.

علی بیگدلی ادامه داد: بــا این حال بنده معتقدم 
ایران اجازه نخواهد داد تا کار به آن مرحله کشــیده 
شــود ولی اینکــه پرونده ما به شــورای امنیت برود 
بــه هیچ عنــوان دور از ذهن نیســت و همانطور که 
مســئولین قبلی گفتند در این شــرایط کشــورهای 

دوست هم کمکی به ما نخواهند کرد.
وی ادامه داد: باید به این مســاله هم واقف باشیم 
که امروز جبهــه جدیدی در خلیج فــارس در حال 
شــکل گرفتن است و پیام هایی که در جریان اجالس 

اتحادیه اروپا ارســال شــد، کار را برای ما سخت تر 
کرده اســت هرچند که ایران نیز ابزار غنی سازی را 
در اختیار دارد. مشــخصا ادامه ایــن وضعیت به نفع 
کشــور هم نخواهد بود. ما باید به سمت خرد سیاسی 
برگردیم و این خرد سیاسی حکم می کند پنجره های 
رو به دنیا را باز نگه داریم. مکمل این امر نیز این است 

که غربی ها نیز پای میز مذاکره آیند.
در مــورد برجام که به هر حال این وضعیت ابهام و 
بالتکلیفی دیگر کشش ندارد و باید امسال سرنوشت 
آن چه در شکل توافق، چه شکست مذاکرات و اعالم 

آن روشن شود. 
بدون شک هر دو تحول، توافق یا عدم توافق پیامد 
خود را دارد اما عدم توافق و اعالم شکســت مذاکرات 

پیامد بیشتری خواهد داشت.
اگــر آالرم ها و قراین کنونــی را در نظر بگیریم، با 
وجود تحرکات دیپلماتیک اخیر چه رایزنی  های قطر 
بــا دو طرف آمریکا یا تماس  هــای دیگر طرف  ها اما 
هنوز بن بست ادامه دارد و امروز موانع احیای برجام 

بسیار بیشتر از قبل است.

 در نتیجــه فعال احتمال احیای برجام کم  رنگ  تر 
از هر زمانی اســت. البته احیای برجام کامال منتفی 
نیست اما مجموعه تحوالت داخلی، منطقه  ای و بین 
 المللی در یک ســال اخیر از جنــگ اوکراین تاکنون 
شــرایطی را رقم زده که توافق میــان ایران و آمریکا 
برای احیای برجام را مفروضی از الزامات این شرایط 
جدید قرار داده است و دیگر این امر تابع شرایط قبل 

از یک سال نخواهد بود. 
از این رو، به نظر می رســد که آمریکا بنا بر اوضاع 
جدید خواهان توافقی با شــروطی تازه متناســب با 
شرایط جدید است و شــاید به همین علت است که 
فعال مذاکره نمی کند. بین ســطور سیاســت آمریکا 
همزمان با تعمیق انسداد مذاکرات برجامی نشان می 
 دهد که واشنگتن حتی بدون اعالم شکست مذاکرات 
برای مدیریت کنترل شــده اوضاع به شکل آرام پالن 

بی را شروع کرده است. 
از این رو، احتماال در ســال ۲۰۲۳ در صورتی که 
اتفاق غیر منتظره  ای نیفتد، چه شکســت مذاکرات 
اعالم شود چه نشود، پالن بی آمریکا و غرب و همراه 
آن ها اســرائیل وارد مرحله جدیدی می  شود که در 
پی واکنش احتمالی ایران شاهد تقابل پالن  های بی 
خواهیم بود و کال منطقه وارد فاز تنش بی ســابقه  ای 
خواهد شــد اما ورود به این مرحلــه احتماال زمانی 
جدی  تر اتفاق بیفتد که افق جنگ اوکراین و شکست 

روسیه برای غرب روشن  تر شود.
پیامدهای شکســت مذاکرات و دیپلماســی میان 
ایران و غرب و شکست احتمالی اردوغان و حزبش در 
ســطوح مختلف زیاد خواهد بود و با وقوع هر کدام و 
یا هر دو با هم دوره گذار در خاورمیانه وارد مهم ترین 
مرحله خود خواهد شــد و می تــوان متعاقب آن در 
آینده زلزله  ای ژئوپلیتیک در منطقه را انتظار کشید.
البته نباید تاثیر سرنوشــت جنــگ اوکراین را که 
در ســال جدید میالدی دورنمای آن روشن تر خواهد 
بود، بر پرونده هــای خاورمیانه ای مغفول گذاشــت. 
طوالنی تر شــدن این جنگ یعنــی تعمیق نزاع میان 
روســیه و غرب از یک سو، و فرو رفتن بیشتر روسیه 
در باتالق اوکراین از ســوی دیگــر. در هر دو حالت، 
خاورمیانه بیشــتر از دیگر مناطق جهان متاثر از این 
وضعیت خواهد بود و شــاید به همین علت است که 
میز مذاکره در این مقطع زمانی بسیار واجب تر از هر 
زمان دیگری است و می تواند گزینه ها را شفاف کند.

در مورد برجام که به هر حال این وضعیت ابهام 
و بالتکلیفی دیگر کشش ندارد و باید امسال 

سرنوشت آن چه در شکل توافق، چه شکست 
مذاکرات و اعالم آن روشن شود. بدون شک هر 

دو تحول، توافق یا عدم توافق پیامد خود را دارد 
اما عدم توافق و اعالم شکست مذاکرات پیامد 

بیشتری خواهد داشت

اولیانوف بارها مانع احیای برجام و 
خروج ایران از زیر فشارهای سنگین 

تحریم شده است و هر گاه نیز ایران 
در حال نزدیک شدن به توافق با غرب 

است، او بار دیگر با نوشتن توئیت هایی 
فضا را ملتهب می کند

 افغانستان بعد از یک سال و نیم که 
دوباره به دامن طالبان افتاده؛ زنگ 

خطر را برای منطقه و دنیا به صدا 
درآورده است

تحلیل »آرمان امروز« از پرونده هسته ای 

مذاکره، گزینه های روی میز را شفاف می کند

عزم چین برای پایان دادن به جنگ اوکراین تحریم های جدید اروپا علیه جمهوری اسالمی اعالم حمایت سندرز از جو بایدن

آتشی که دامن پاکستان را گرفتاولیانوف؛  منفور ایرانیان

یادداشت

چارسوقچشم اندز

علی اصغر زرگر

گره کور هسته ای 
چگونه باز می شود؟
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آرمان امــروز: ســید ابراهیم رئیســی روز 
گذشته تاکید کرده تصمیمی که به افزایش 
غیرمنطقی قیمت کاال و خدمات منجر شود 
پذیرفته نیســت در واقع با رشــد نرخ ارز و 
رســیدن دالر به قله 50 هــزار تومانی اکثر 
بازاره با هیاهو جدی مواجه شــده و نه تنها 
قیمت کاالهای اساســی روزانه و در رقابتی 
تنگاتنــگ با نرخ ارز باال مــی رود، بلکه در 
ســایر حوزه های ســرمایه ای شاهد هجوم 
مردمی هســتیم که ســعی دارنــد اندک 

سرمایه های خود را حفظ کنند .
 حــال رئیــس جمهــور در حالــی از عدم 
پذیــرش تصمیمات غیــر منطقی که منجر 
به گرای می شــود خبر داده کــه احتماال 
رئیس دولت ســیزدهم فراموش کرده اند از 
آغاز دولت تاکنون نــرخ دالر بیش از 100 
درصد افزایش یافته که نتیجه سیاست ها و 
تصمیماتی است که تمامی مسئوالن دولت 
متبوع او اتخاذ کرده اند حال چه شده است 
که اقای رئیســی از عدم پذیرش داد سخن 
می گوید. آیا اقای رئیسی فراموش کرده اند 
که مسئولیت تصمیم وزار و مسئوالن دولت 
بر عهده ایشان است؟ یا این اظهارت رئیس 
دولت را باید فرار از زیر بار مسئولیت گرانی 
قلمداد کرد و یا باید در بـــرنامه هـای آتـی 

رئیس جمهور جستجو کرد.
رییس جمهور با اشاره به ایام پایانی سال، تالش 
بیش از پیش وزیران و مدیران دستگاه ها را برای 
ایجاد ثبات در بازار و کنترل قیمت ها ضروری 
دانســت و گفت: هر تصمیمی که به افزایش 
غیرمنطقی قیمــت کاال و خدمات و باال رفتن 
تورم منجر شود پذیرفته نیست و ستاد زیر نظر 
معاون اول رییس جمهور موظف است تورم و 
بازار ارز و قیمت کاالهای اساسی را روزانه رصد 

و کنترل کند.
وی همچنین در خصوص دستاوردهای مهم 
و توافق هــای راهبردی دو کشــور از جمله 
در بخش های اقتصــادی و تجاری، بر لزوم 
تالش همه جانبه مسئوالن و دست اندرکاران 
بخش های مرتبط، برای اجرایی شــدن هر 
چه ســریع تر این تصمیمات و تحقق اهداف 
دو کشــور در راستای گســترش و تقویت 

همکاری ها تاکیدکرد.
 

آرمان امروز: مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، به 
همراه معاون بهره برداری شــرکت، سرپرست 
معاونت سرمایه های انسانی و توسعه مدیریت 
و تنی چند از مســئولین شرکت ،چهارشنبه 
۲۶بهمن ماه از سرپرستی امور شهدا،جانبازان 
و ایثارگران ، مدیریت های بازرسی، بهداشت و 
محیط زیست و راه آهن و ترابری شرکت بازدید 
نمود و از نزدیک در خصوص فعالیت های صورت 
گرفته در این مدیریت ها به بحث و گفت وگو 
پرداختند.وی  در جلسه با مدیران و سرپرستان 
مدیریــت راه آهن و ترابری و همچنین بازدید 
از دستاوردهای بومی سازی این مجموعه نظیر 
چرخ و محــور لوکوموتیوهای آلمانی،قطعات 
توربوشــارژ لوکوموتیوهــای چینی و قطعات 
هیدرولیک لوکوموتیو روســی نیز گفت : این 
مدیریت با بهره گیری از نیروی انسانی توانمند 

و متعهد و  بر اساس اســتانداردهای راه آهن 
جمهوری اسالمی موفقیت های چشمگیری را 

در این حوزه به  ارمغان آورده است .
مهدی کوهی  خاطر نشــان کرد : مقام معظم 
رهبری همــواره به مقوله »ســاخت داخل« 
تاکید ویژه ای دارند ذوب آهن اصفهان با تکیه 
بر دانش و تجربیات نیروی انســانی متخصص 
موفق شــدند ۸5 درصد از قطعات و تجهیزات 

مورد نیاز کارخانه را بومی سازی کنند.

آرمان امروز:»کامران داســتانی« در نشست 
مدیران مناطق ویژه کشــور که به ریاســت 
حجــت عبدالملکی، مشــاور رئیس جمهور 
و دبیر شــورای عالی مناطــق آزاد تجاری، 
صنعتی و ویژه اقتصادی در ســالن  جلسات 
منطقــه ویژه اقتصادی خلیــج فارس برگزار 
شد، گفت: هرمزگان یکی از قطب های اصلی 
کشور در واردات و صادرات است و هم اکنون 
1۴ هزار نفر به صورت مســتقیم در منطقه 
ویژه اقتصــادی خلیج فارس در حال فعالیت 

هستند.
سرپرست منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی 
و فلزی خلیج فارس خواســتار هم فکری در 
جهت رفع چالش ها شــد و افزود: در شرایط 
فعلی بایــد از تمامی ظرفیت های موجود در 
مناطق ویژه در جهت جذب ســرمایه گذار و 

ایجاد توسعه در منطقه ویژه اقتصادی خلیج 
فارس استفاده کنیم.

وی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس را یکی 
از مهم ترین مناطق ویژه کشور خواند و افزود: 
با توجه به سیاســت های سازمان ایمیدرو به 
عنوان سازمان باالدستی، کار و تالش در این 
منطقــه عظیم اقتصادی ادامــه دارد و ما به 
دنبال تحقق چشم انداز 10 میلیون تن فوالد 

با اجرای طرح های توسعه ای هستیم.

آرمان امروز: با برگزاری دو مجمع فوق العاده و 
عادی بطور فوق العاده چادرملو، افزایش سرمایه 
1۴0 درصــدی از دو محل طــی دو مرحله و 
مشارکت در طرح انتقال آب به یزد تصویب شد.
بــه ، مجمع فوق العاده شــرکت چادرملو با 
دســتور جلســه تصمیم گیری درخصوص 
افزایــش ســرمایه و با حضــور ۸۴ درصدی 
ســهامداران برگزار و باتوجه به صدور مجوز 
توسط سازمان بورس، افزایش سرمایه 1۴0 
درصدی از دو محل مطالبات ســهامداران و 
آورده نقدی و ســود انباشته و در دو مرحله 

مورد تصویب قرار گرفت.
بر این اســاس، »کچــاد« به منظــور تامین 
هزینه های طرح های توسعه  از جمله کارخانه 
فروآلیاژ، طرح فــرآوری باطله های معدنی به 
ظرفیت یک  میلیون تن، مشارکت در کارخانه 

گندله  سازی، آماده سازی آریز، احداث نیروگاه 
خورشیدی، مشــارکت در ســاخت کارخانه 
آهن اسفنجی، مشــارکت در افزایش سرمایه 
شرکت های سرمایه پذیر )در جریان( و جبران 
مخارج ســرمایه گذاری در ساخت ساختمان، 
تجهیزات و بهبود خطوط، تامین بخشــی از 
ســرمایه در گردش به  منظور تامین ســنگ، 
سرمایه فعلی را از 11.۹ به ۲۸.۶ هزار میلیارد 

تومان رساند.

 آرمان امروز: روز گذشــته بازار ســرمایه به 
تبعیت از نرخ دالر با صعود بی ســابقه مواجه 
شده به گونه ایکه شاخص کل با رشد ۶0 هزار 
واحدی در آستانه فتح قله 1.۶ میلیون واحدی 
قرار گرفت . در بازار دیروز بیشترین اثر گذاری 
مثبت متعلق به نمادهای صادرات محور بود 
که تحت تاثیر رشد نرخ ارز در سورچرانی مازاد 
به سر می بردند و از جریان ورود پول به بازار 
بی نصیب نماندند. موضوعی که کارشناسان 
اگرچه معتقدند تبعیت بازار سهام تا زمان رشد 
نرخ ارز ادامه خواهد یافت اما در اینده نزدیک 
باید شاهد ترکیدن حباب بازار سرمایه باشیم.

 شاخص کل بورس تهران در معامالت دیروز 
با رشد ۴ درصدی با افزایش ۶0 هزار واحدی 
مواجه شــد و به 1 میلیون و 5۹۴ هزار واحد 
رسید. بیشترین تاثیر مثبت بر روی شاخص 
را سهام فوالد فملی و فارس داشتند و در کل 
امروز صنایع دالری عملکرد خوبی را از خود به 
جای گذاشتند. شاخص کل هم وزن نیز دیروز 
با رشــد ۳.۴5 صدم درصدی رو به رو شد که 
این امر نشان دهنده تقاضای باال در کلیت بازار 

سهام در این روز معامالتی است. 
رشد چشــمگیر ارزش معامالت خرد از مهم 
ترین اتفاقای بازار ســهام در طی روز این روز 

معامالتی بود.

ارزش معامــالت خرد امروز بــه عدد ۸100 
میلیارد تومان رسید که از این مقدار، ۴۴00 
میلیارد متعلق به بازار بورس،1۹00 میلیارد 
متعلق به فرابورس و 1۸00 میلیارد متعلق به 

صندوق های سهامی می باشد. 
در بین صنایع بازار ســهام نیــز گروه فلزات 
اساســی و پتروشیمی ها بیشــترین ارزش 

معامالت را به خود اختصاص داده اند که این 
امر حاکی از تمایل جریان پول موجود در بازار 

سهام به صنایع دالری می باشد.
جریان ورود پول به بازار سهام دیروز با تغییر 
جهت نســبت به روزهای گذشته همراه بوده 
است و حقیقی ها دیروز 11۹۲ میلیارد تومان 

پول به بازار سهام تزریق کردند. 
سرانه خرید اشخاص حقیقی نیز امروز با رشد 
چشــمگیر روبه رو بوده و بــه ۳۹.۹ میلیون 
تومان رســیده است و ســرانه  فروش آن ها 

۲۶.۳ میلیون تومان بوده است. 
به نظر بازار ســهام با افزایــش دوباره ارزش 
معامــالت و تغییر جریان ورود پول بتواند در 
روزهای آینده عملکرد بهتری از خود به جای 
بگذارد. اگرچه که انتظار می رود پس از انکه 
دولت پای خود را از روی حباب دالر بردارد و 
با رســمیت یافتن قیمت ارز ازا از سوی بانک 
مرکزی باید شاهد ترکیدن حباب بازار سرمایه 
باشــیم . در این رابطه سخنان عشقی رئیس 
سازمان بورس نیز که همچنان بر طبل عرضه 
خودروهای داخلی در بورس کاال می تپد نیز 
موید این نکته است که متولی این سازمان نیز 
از سقوط مجدد بازار احساس نگرانی کرده و 
برای حفظ دستاورد حبابی خود سعی دارد از 

هر ابزاری استفده کند.

آرمان امروز: در آخرین ماه سال و در حالیکه 
همه مردم خود را برای مراســم و نوروز آماده 
می کنند شــاهد یکه تازی قیمت ها در اکثر 
بازارها هســتیم اگرچه که این روند افزایشی 
باعث شده تا امسال بسیاری از مردم نتوانند 
آداب و ســنن عید نوروز را بــه جا اورند . در 
آخرین تغییرات قیمتی قیمت انواع آجیل با 
رشد تا دوبرابری مواجه شده به گونه ایکه هم 
اکنون قیمت هر کیلو پسته بسته به کیفیت 
از ۸00 تــا بیش از یک میلیون تومان قیمت 
خورده اســت با این توصیف مشخص نیست 
کارمندان و کارگرانی که عیدی آنها بین 5 تا 
7 هزار تومان است چکونه باید نیازهای خود 
را برای عید امســال تامین کنند . حال با این 
وضعیت مشخص نیست اقای رئیسی و البته 
تیم اقتصادی دولت چگونه پذیرای تصمیماتی  
نیستند که به افزایش قیمت  کاالها منجر می 
شود ، نیســتند . این روز ها زمزمه گرانی این 
محصول خوش رنگ و لعاب در آســتانه عید 
نوروز به گوش می رسد. در این رابطه گشتی 
در بازار آجیل شب عید نمایانگر آن است که 
امسال هم مردم نباید در سفره عید خود چشم 
انتظار آجیل و تنقالت مرسوم باشندبر اساس 
بررســی های انجام شده قیمت هر کیلوگرم 
آجیل مخلوط 500 هزار تومان و قیمت آجیل 

چهار مغز شامل مغز پسته، مغز بادام درختی 
درشت، مغز فندق و بادام هندی کیلویی ۶00 
هزار تومان اعالم شده که بسته به کیفیت تا 
یک میلیون و ۲00 هزار تومان نیز می رسد . 
البته تخمه و سایر تنقالت هم با همین شیب 
تند با رشد قیمت مواجه بوده اند به گونه ایکه 
این فراورده نیز از ۳50 تا 500 هزار تومان در 

مغازه های مختلف شــهر به فروش می رسد 
قیمت آجیل و خشــکبار ارائه شده تقریبی 
بــوده و ممکن اســت در مناطق مختلف در 
بازار تهران حداکثــر تا بیش از 50 درصد در 
نوسان باشد باشد.  نکته حائز اهمیت قیمت 
آجیل شــیرین یا همان آجچیل چهارشنبه 
سوری است که با وجود کمتربودن مغزهای 
گران بازهــم از 500 هزار تومان تا ۶00 هزار 
تومان در نوسان است . در این رابطه چند سال 
پیش هم قیمت پســته شب عید تحت تاثیر 
افزایش صادرات و رشــد قیمت دالر با روند 
صعودی مواجه شد که در ان زمان اکثر مردم 
با نخریدن پســته و تنقالت شب عید دست 
اندرکاران بازار ر مجبور به عقب نشینی کردند 
حال باید منتظر شــد و دید امسال که مردم 
چاره ای جز حذف آجیل شــب عید ندارند 
بازهم متولیان بازار مجبور به عقب نشــینی 
و کاهش قیمت ها خواهند شــد . یا ازهم با 
بهاهتراشی و نداختن تقصیرها گردن دالالن 

سعی در فـرار از مسئولی خواهندداشت.
توجه داشته باشید که قیمت های ارائه شده 
مربوط به قیمت آجیل عرضه شــده در بازار 
میوه و تره بار شهرداری تهران بوده و قطعا از 
قیمت آجیل در مغازه ها و سطح شهر پایین تر 

است.

آرمان امروز- مجتبــی کاوه: این روزها در هر کوی و 
بــرزن ، حتی در دورافتاده ترین نقــاط ایران که امورات 
زندگی ظاهرا هیچ ربطی به نــرخ ارز ندارد اما در باطن 
زیر و بم هر قلم خوردنی و پوشیدنی به دالر مربوط است، 
ســخن از دالر است. این روزها همه با نگرانی از این می 
گویند که قیمت دالر سر به آستان 50 هزار تومان ساییده 
و همه از هم ســوال می کننــد دالر تا کجا پیش روی 
خواهد کرد. فرزین رئیس کل بانک مرکزی در روزهای 
ابتدایی انتصاب به این ســمت از طرح های جدید خود 
برای مدیریت بازار ارز ســخن گفت و از آن روز تاکنون 
دالر از ۴0 هزار تومان به 50 هزار تومان رســیده است. 
گشایش بازار جدیدی به نام مرکز مبادله ارزی هم جزو 
برنامه های وی بود که از امروز دوم اسفندماه شاهد افتتاح 
این بازار خواهیم بود اما خوش بینی به نتیجه بخش بودن 
این بازار هم در بین بســیاری از کارشناسان اقتصادی و 

گروه کثیری از مردم چیزی در حد صفر است. 

مسئوالن اقتصادی اشتباه می کنند
 مردم تاوان می دهند!

 معضل اساسی اینجاست که سیاست ها و بازارهایی که 
تیم اقتصادی دولت، برنامه ریزی و گشایش و مدیریت آنها 
را انجام می دهند بیــش از آن که از علم اقتصاد و رویه 
های تجربه شده کارشناسی سرچشمه بگیرد، آزمون و 
خطاهای تکراری هستند که پیامدهای خسارت بار آنها، 
گریبان ۸5 میلیون ایرانی را می گیرد. در مقابل، مسئوالن 
اقتصادی هم بعد از روشن شدن نایج فاجعه بار سیاست 
ها و برنامه های خود، بدون آن که تاوان خاصی بپردازند از 
یک صندلی مدیریتی به جایگاه مدیریتی دیگر نقل مکان 
می کنند. این وضعیت مختص به دولت خاصی نیست و 
متاسفانه مشکل مزمن سیستم اداره کشور ما امکان تکرار 
این چرخه را در دولت های مختلف فراهم می کند. آمارها 
نشان می دهد افزایش نرخ دالر در دولتهای خاتمی، ۲5 
درصد، احمدی نــژاد 5 درصد ، روحانــی 1۲ درصد و 

رئیسی تا اینجای کار ۸۶ درصد بوده است.

آزمون و خطا این بار با دالر 28500 تومانی 
احمد جانجان تحلیل گر اقتصادی در گفتگو با »آرمان 
امروز« دربــاره علت افزایش های پی در پــی نرخ دالر و 
نابسامانی بازار ارز اظهار کرد: از همان روز که آقای فرزین 
ســخن از دالر ۲۸500 تومانــی گفتند قابل پیش بینی 
بود که سیاست شکســت خورده ای در بازار ارز در پیش 

گرفته می شود که نتایجی به مراتب وخیم تر از سیاست 
شکست خورده دالر ۴۲00 تومانی به بار خواهد آورد. علت 
پیامدهای شــدیدتر دالر ۲۸500 تومانی از دالر ۴۲00 
تومانی این است که حجم کسری بودجه و تورم در حال 
حاضر به مراتب بیشــتر از دوره ای اســت که ارز ۴۲00 
تومانی مورد اصرار و تاکید قرار داشــت. به هر شکل این 
درست است که تورم انتظاری و شوک های سیاسی داخلی 
و خارجی سهم عمده ای در آشفتگی این روزهای بازار ارز 
دارد اما سیاست های اشتباه بانک مرکزی و تیم اقتصادی 

دولت هم در تشدید این وضعیت بی تاثیر نیست.

دامن زدن به تقاضای کاذب برای ارز
این تحلیل گر اقتصادی با بیان این که مسئوالن بانک 
مرکزی بدون توجه به رانتی که دالر چند نرخی ایجاد می 
کند به این سیاست ادامه دادند، افزود: وقتی دالر با نرخ 
۲۸500 تومان به متقاضیان در سامانه نیما تخصیص داده 
شود قطعا با توجه به نرخ ۶0 تا 70 درصدی باالتر ارز در 
بازار آزاد و نبود هیچ ساختاری که کنترل کننده قیمت 
نهایــی کاال برای مصرف کننده بر اســاس ارز ۲۸500 
تومانی باشد، انبوهی از تقاضا که بخشی از آن هم قطعا 
واقعی نیســت به سامانه نیما ســرازیر می شود و بانک 
مرکزی هم نمی تواند پاسخگوی این تقاضا باشد. از سوی 
دیگر، به تاخیر افتادن چندماه تخصیص ها و انباشت آنها 
موجب می شود متقاضیان به تامین ارز از بازار آزاد اقدام 

کنند و بازار آزاد با افزایش تقاضا از ناحیه متقاضیان عمده 
یعنی صاحبان صنایع و کسب وکارها مواجه شود. بخشی 
از تقاضای ارز نیز از ناحیه انتظارات تورمی ، شــارژ می 
شود به این معنی که صاحبان نقدینگی و پس اندازهای 
ریالی با چشم انداز افزایش تورم، نقدینگی خود را به دالر 

تبدیل می کنند. 

مشکالت ناشی از سیاست سرکوب نرخ ارز 
وی با اشاره به الزام تولیدکنندگان و صادرکنندگان به 
عرضه ارز با نرخ غیرواقعی در ســامانه نیما تصریح کرد: 
سیاست سرکوب قیمت ارز به شکل کامال غیر کارشناسی 
در دولت ســیزدهم ادامه پیدا کرده اســت و بدون هیچ 
توجیهــی از صادرکننــدگان عمده مثل فــوالدی ها و 

پتروشیمی ها خواسته می شود ارز را با قیمت غیرواقعی 
در سامانه نیما و بازار متشکل عرضه کنند. با این شرایط 
قطعا ارز صادراتی سر از بازار آزاد درخواهد آورد و این بازار 

غیرشفاف تر از قبل به کار خود ادامه خواهد داد.

بساط دالر 28500 تومانی را جمع کنید!
این کارشــناس اقتصادی با اشــاره به راه اندازی بازار 
مبادلــه جدید ارزی توســط بانک مرکــزی می گوید: 
رئیس کل بانک مرکزی از تعیین نرخ  ارز و طال بر اساس 
واقعیت های اقتصادی کشور در این بازار سخن گفته است 
و باید از ایشان پرسید واقعیت نرخ دالر اکنون در کشوری 
که طی ۶ ســال اخیر چیزی حدود ۴00 تا 500 درصد 
و در برخی کاالها بیش از این مقدار تورم داشــته چقدر 
است؟ آیا قرار است دالر با همین نرخ تورم در بازار مبادله 
ای هماهنگ و هم نرخ در نظر گرفته شود؟ اگر این طور 
است و ما شاهد رسمیت یافتن دالر 50 هزار تومانی در 
بازار مبادله ای خواهیم بــود قطعا باید در نرخ ۲۸500 
تومانی تجدید نظر شود و تامین دالر برای متقاضیانی که 
برای واردات مواد اولیه هم حداکثر 10 تا 15 درصد پایین 

تر از نرخ بازار مبادله ای انجام شود.
شایان ذکر اســت محمدرضا فرزین رئیس کل بانک 
مرکزی با اعالم خبر افتتاح مرکز مبادله ارزو طال در روز 
سه شنبه دوم اسفندماه اظهار کرد: در ماه های اخیر بانک 
مرکزی تالش کرده است که ارز الزم برای تمامی نیازهای 
واقعی کشور را به اندازه کافی تامین کند، بر این اساس در 
سال جاری، ارزی که در سامانه نیما برای واردات تمامی 
کاالهای موردنیاز کشور تامین شده به میزان  ۴۸ درصد 
نسبت به سال گذشته رشد داشته است. در حالی که نرخ 

آن در این مدت صرفاً 17 درصد افزایش داشته است.
وی بــا بیان اینکه با توجه به نیاز مردم به اســکناس 
ارز تالش کرده ایم تمام نیاز مــردم را در ۶00 صرافی و 
150 شعب بانکی  تامین کنیم، افزود: همانطور که قبل 
از این اعالم شــده بود قرار است مرکز جدیدی با عنوان 
»مرکزمبادله ارز و طال« را راه اندازی کنیم که دلیل این 
امر نیز این اســت که قصد داریــم در این مرکز تمامی 

نیازهای واقعی مردم را به ارز تامین کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه متاســفانه نرخ 
کنونی در بازار به دلیل مسائل انتظاراتی نرخ مورد قبول ما 
در بانک مرکزی نیست، گفت: نرخی که در مرکز مبادله 
ارز و طال کشف و اعالم می شود نرخ  مبنا و مرجع قیمت 

گذاری در بازار خواهد شد.

وقتی سیاست ها و بازارهایی که تیم اقتصادی 
دولت، برنامه ریزی و گشایش و مدیریت آنها را 

انجام می دهند بیش از آن که از علم اقتصاد و 
رویه های تجربه شده کارشناسی سرچشمه 
بگیرد، آزمون و خطاهای تکراری هستند که 

پیامدهای خسارت بار آنها، گریبان 85 میلیون 
ایرانی را می گیرد

روز گذشته بازار سرمایه با صعود بی 
سابقه مواجه شده به گونه ایکه شاخص 

کل با رشد 60 هزار واحدی در آستانه 
فتح قله 1.6 میلیون واحدی قرار گرفت 

. بیشترین اثر گذاری مثبت متعلق به 
نمادهای صادرات محور بود

 امسال هم مردم نباید در سفره عید خود 
چشم انتظار آجیل و تنقالت مرسوم 

باشندبر اساس بررسی های انجام شده 
قیمت هر کیلوگرم آجیل مخلوط بسته 

به کیفیت تا یک میلیون و 200 هزار 
تومان در نوسان است

گزارش »آرمان امروز« از تحوالت بازار ارز: 

آزمون  و خطاهای تکراری، بازار ارز در بالتکلیفی

افزایش سرمایه چادرملو تصویب شد ۱۴هزار شغل در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس تحقق مدیریت جهادی در بومی سازی ذوب آهن

»آرمان امروز« بررسی کرد؛

کوالک ارز در بورس
»آرمان امروز« بررسی کرد؛

خنده تلخ  پسته به سفره  عید

حرف حساب

چارسوقچشم اندز

فرار از زیر بار 
مسئولیت گرانی ها
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احتماال در گذشــته در 
رابطــه با IQ شــنیده 
ایــد. هــوش مجموعه 
استعدادهاســت  از  ای 
کــه حافظــه، دقــت، 
یادگیــری،  تمرکــز، 
پردازش  سرعت  درک، 
و اســتدالل در آن دخیل هســتند. هوش 
توانایی ذهنی اســت و قابلیت های متنوعی 
همچون استدالل، برنامه ریزی، حل مسئله، 
تفکر انتزاعی، اســتفاده از زبان و یادگیری 
را در بــر می گیرد. نظریه هــای هوش در 
طول تاریــخ تغییر کرده انــد. تعاریفی که 
در ســال های اخیر ارائه شده اند در یکی از 
این ســه طبقه، جای دارند. تعاریفی که به 
ســازگاری یا انطباق با محیط تاکید دارند، 
تعاریفی که به توانایی یادگیری موضوعات 
مختلــف تاکیــد و تعاریفی که بــر تفکر 
انتزاعی، یعنی توانایی اســتفاده از مفاهیم 
مختلف، نمادهای کالمی و عددی تکیه می 
کنند.  شــما ممکن است در آزمون هوش 
آنالین  شــرکت کرده باشــید تا بدانید از 
چه میزان بهره هوشــی برخوردار هستید. 
ضریب هوشــی نوعی نمره استاندارد است 
که نشــان می دهد یک فرد از نظر توانایی 

ذهنی از گروه همســاالن خود چقدر باالتر 
یا پایین تر اســت. میانگین ضریب هوشی 
بر اساس تست های اســتاندار 100 اعالم 
شده  است. اما مهم است که بدانیم ضریب 
هوشی متوسط به این معنا نیست که یک 
فرد قادر به داشــتن یک زندگی با کیفیت 
بــاال و موفق نیســت و بالعکس. حتی می 
توان گفت در افراد با ضریب هوشی پایین 
بدون توجه به نمره ضریب هوشی، ظرفیت 
یادگیری نهفتــه در وجود آنهــا همراه با 
محیط آموزشــی خاص، تاثیر به سزایی در 
زمینه پیشــرفت و افزایش هوش شناختی 

دارد. 
به این دلیل است که در بدو ورود به پیش 
دبســتانی کودکان از این نظر ســنجیده 
می شــوند تا اگر در یک زمینه یا چندین 
زمینه مشکل داشته باشند از آموزش ویژه 
برخوردار گردند تا به پتانســیل حداکثری 
خود دست یابند. نکته قابل تامل این است 
که بدانیم باهوش ترین افراد، افرادی نیستند 
که در زندگی موفق ترین هســتند. ممکن 
اســت  در اطراف خود افرادی را بشناسید 
کــه از نظر تحصیلی عالــی عمل کرده اند 
ولــی در عین حــال در تعامالت اجتماعی 
در کار یا روابط شــخصی خود ناتوانند. در 

اینجا نقش مهم هــوش هیجانی که تاثیر 
زیادی در موفقیت های فردی دارد، آشکار 
می شــود. هوش هیجانی که به آن هوش 
احساسی یا EQ نیز گفته می شود، توانایی 
درک، استفاده و مدیریت احساسات خود از 
طریق روش های مثبت است به طوری که 
منجر به کاهش اســترس، برقراری ارتباط 
موثر، همدلی با دیگران و غلبه بر چالش ها 
شود. هوش هیجانی کمک می کند روابط 
مســتحکم تری برقرار کنید، در مدرسه و 
کار موفق شوید و اهداف شغلی و شخصی 
خود را راحت تر بدســت آورید. همچنین 
می تواند به شــما کمک کند تا احساسات 
خود که شامل خودآگاهی، خود مدیریتی، 
انگیزه و همدلی را بشناســید، تصمیمات 
تان را به عمل تبدیل کرده و درباره آن چه 
اولویــت باالیی در زندگی تان دارد آگاهانه 
تصمیــم بگیرید. میزان هــوش هیجانی از 
شــروع ورود به مدرسه تا پایان تحصیالت 
و کسب موفقیت در شغل، محیط شغلی و 
رسیدن به اهداف شغلی و شخصی را پیش 
بینــی می کند. اما در پایان می توان گفت 
که ضریب هوشی و هوش هیجانی به طور 
هــم زمان وجود دارند و وقتی با هم به کار 

گرفته شوند بسیار موثر هستند.

 سهیال خنجری
روانشناس

رســانه های ترکیه ای اعالم کردنــد که گروه 
امداد و نجات اســرائیل که برای کمک رسانی 
به زلزله زدگان به ترکیه رفته بود، نســخه های 
خطی تاریخی را به اراضی اشغالی قاچاق کرد. 
دو سایت اسرائیلی »وای نت« و اورشلیم پست 
اعالم کردند، هاییم اوتمازجین، فرمانده گروه 
جســتجو و نجات زاکا مدعی شــد، یک فرد 
سالخورده در انطاکیه او را مامور این کار کرد. 

اوتمازجیــن که یک اثر تاریخــی را نمایش 
مــی داد، گفــت: چندین دهه اســت که در 
زاکا به عنوان نیروی داوطلب هســتم و این 
یکی از تاثیرگذارترین لحظات زندگی ام بود. 
بســیار مفتخرم که توانســتم از چنین سند 
تاریخی مهمی حفاظت کنم و مطمئن شوم 
کــه میراث یهودیان در انطاکیه به حال خود 
باقی مانده حتی پس از آنکه زلزله تقریبا آن 

را نابود کرد. با انتشــار این خبرها و تصاویر 
در رسانه های رژیم صهیونیستی، بسیاری از 
مردم ترکیه در رسانه های اجتماعی واکنش 
نشــان دادند. جامعه یهودیان ترکیه نیز در 
بیانیه ای اعالم کرد که نســخه های خطی را 
از اراضی اشغالی بازگردانده و در حال حاضر 
در موسسه مرکزی یهودیان ترکیه نگهداری 
می شود و پس از بازسازی کنیسه انطاکیه به 

آنجا بازگردانده خواهد شد.

رئیس پلیس فضای تولیــد و تبادل اطالعات 
پایتخــت از شناســایی و دســتگیری عامل 
تهدیدات اینترنتی علیه تعدادی از شهروندان 
در شبکه های اجتماعی خبر داد. سرهنگ داود 
معظمی گودرزی رئیــس پلیس فتا پایتخت 
اظهار کرد: تعدادی از شهروندان به پلیس فتا 
تهــران بزرگ مراجعه و مدعی شــدند فردی 
ناشــناس در یکی از شــبکه های اجتماعی با 
تهدید به قتــل از آنها اخــاذی می کند. این 
مقام انتظامی بیان کرد: کارشناسان پلیس فتا 
رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند 
و با مطالعه اظهارات شکات و مستندات موجود 
در پرونده متوجه شدند مدتی است فردی در 
شبکه اجتماعی اینســتاگرام با ارسال تصاویر 
اجساد متعدد و سالح کلت کمری به کاربران 
خود را قاتل زنجیره ای معرفی کرده و علیرغم 

توهین و تهدید شــکات آنها را تهدید به قتل 
می کند. با اقدامات تخصصی افسران سایبری 
پلیــس فتا فرماندهی انتظامــی تهران بزرگ 
ردپای مجرم در فضای مجازی شناسایی شد. 
طی بررسی صفحه اینستاگرامی ساخته شده 
توسط این فرد مشخص شد این صفحه بیش از 
۴ هزار نفر دنبال کننده دارد و پس از تحقیقات 
تکمیلی اطالعات کامل هویتی وی در اختیار 

پلیس قرار گرفت.

دادســتان عمومی و انقالب مرکز اســتان 
خوزستان از وضعیت کودک سه ساله ای که 
در جریان قصور پزشکی در بیمارستان ابوذر 
دچار سوختگی شده بود، بازدید و دستورات 
قضایــی برای پیگیری و درمان ســریع این 

کودک را صادر کرد. 
صادق جعفری چگنی با اشاره به به موضوع 
قصور پزشــکی منجر به حادثه برای کودک 
۳ ســاله اهــوازی در بیمارســتان کودکان 
ابــوذر اهواز گفــت: این کــودک که برای 
عمــل آپاندیس در بیمارســتان  ابوذر اهواز 
بســتری بود، در اتاق عمل دچار سوختگی 
از ناحیه کمر و پا شــد که دادستان عمومی 
و انقــالب اهواز به محض اطالع از این خبر، 
در بیمارستان حاضر و ضمن عیادت از بیمار 
و دلجویی از خانــواده وی، موضوع را مورد 

بررسی قرار داد. 
او بــا بیان این که در ایــن خصوص پرونده 
قضایی تشکیل شده است، گفت: در راستای 
ماده ۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 
این موضــوع بالفاصله مــورد پیگیری قرار 
گرفت و مقرر شــد با رعایت مقررات نسبت 
به بررســی تخلفات صورت گرفته، مقصران 
حادثــه شناســایی و برابــر قانون بــا آنان 

برخوردشود.

 آرمان امروز: پس از گذشت حدود سه ماه 
از آغاز مسمومیت های سریالی دانش آموزان 
اغلب دختر مدارس قم، دادستان کل کشور 
اعالم کرد که این مســمومیت ها »احتماالً 

عمدی« است. 
الســالم، محمدجعفــر منتظری  حجــت 
روز دوشــنبه در نامه ای به حســن غریب، 
دادســتان عمومی و انقالب قم، نوشــت: 
»اخبار واصله از یــک جریان نگران کننده 
نوعی مسمومیت در بعضی مراکز آموزشی 
قــم نشــان از احتمال اقدامــات مجرمانه 
عمدی دارد که قابل توجه و پیگیری دقیق 
می باشد. این نامه یک روز پس از آن صادر 
شــده که دانشــگاه علوم پزشکی قم اعالم 
کرد 11 دانش آموز دیگر در این اســتان با 
عالئم مســمومیت به مراکز درمانی منتقل 
شــدند. خبرگزاری ایســنا هم تأکید کرد 
که »این دانش آموزان با عالئم تنفســی و 
ســوزش گلو و حالت تهوع به بیمارســتان 

منتقل شدند.« 
اما وزیر بهداشت، در جریان عیادت از دانش 
آموزانی که در بیمارســتان شهید بهشتی 
قم بستری شــدند، گفت: »امروز تعدادی 
از افرادی که دچار مســمومیت شده بودند 
را به صورت شــخصی در این بیمارســتان 

ویزیت کردم و با پزشــکان این بیمارستان 
نیز مذاکراتی صورت گرفت. بر اساس جمع 
بندی وزارت بهداشــت مســمومیت بسیار 
خفیــف و هیچ گونه عارضــه ای را از زمان 
شــروع مســمومیت تا امروز ایجاد نکرده 

است.«
 در ماه های اخیر، این چندمین بار است که 
از مســمومیت دانش آموزان،  گزارش هایی 
به ویژه دختران دانش آموز، در قم منتشــر 

شده اســت. هفته پیش تیز والدین دانش 
آموزان در قــم، با تجمعی اعــالم کردند: 
»مدارس حضوری، آنالیــن باید گردد« و 
در ویدئویی در توییتر دست به دست شده 
است. در این میان، گزارشی از مسمومیت 
مشابه در یکی از مدارس تهران هم منتشر 
شــد. تکرار این اتفاق ها و تأکید دادستان 

کل کشور بر احتمال عمدی بودن آن ها در 
حالی اســت که یوسف نوری، وزیر آموزش 
و پــرورش، روز ۲۶ بهمن اخبار مربوط به 
این موضوع را »شــایعه« خواند و گفت که 
»بیماری های  دلیل  به  دانش  آموزان  برخی 
زمینه ای« در بیمارستان بستری شدند. در 
این شرایط دادســتان کل کشور همچنین 
در نامه خود از دادســتان قم خواسته است 
که »چنانچه کســانی در این امر قصور و یا 
تقصیر داشــته و یا توطئه ای در کار بوده، 
برخورد قاطع و قانونی انجام شود و نتیجه 

آن نیز گزارش شود.«
پیش تر دو تن از نمایندگان قم در مجلس 
نیز ایــن موضوع را »مســئله ای امنیتی« 
عنوان کرده و خواستار واردشدن نهادهای 
امنیتی به موضوع شــده بودند. بر اســاس 
گزارش هــا، ایــن نوع مســمومیت پس از 
»انتشار بویی شبیه نارنگی« آغاز می شود و 
از نشانه های آن سردرد، سرگیجه، سستی 
بدن، عدم توانایــی در راه رفتن و بی حالی 
است. دســتور دادســتان کل کشور برای 
پیگیری این مسمومیت ها در حالی منتشر 
شده که پیشتر مسعود ستایشی، سخنگوی 
قوه قضاییه، از شــکایت ده ها نفر از والدین 

دانش آموزان قربانی خبر داده بود.

آرمــان امــروز- حمید رضــا خالــدی: در حالی که 
سال هاست دولت به خاطر کمبود شدید مدارس و کالس 
های درسی دست به دامان خیرین مدرسه ساز می شود، 
بنابر برخی از اظهار نظرها،  هزاران مدرســه تازه ساخت 
و قدیمی به عنوان »اموال مازاد« جهت فروش در سایت 
مولد سازی قرار گرفته است. مدارسی که اکثرا در نقاط 
محروم کشــور قرار دارند. نتکته جالب این اتفاق فروش 
مدارســی بود که توسط خیران ساخته شده اند و کسی 
نمی داند استدالل این رویه چیست. چندی قبل موسسه  
مهرگیتی با انتشار توییتی اعالم کرد: »فروش این امالک 
بدون رضایت و اجازه ی خیرین عزیز مدرسه ســاز از نظر 
شرعی، اخالقی و قانونی صحیح نیست. مهرگیتی اقدامات 

خود را جهت پیگیری این موضوع آغاز کرده است.«
با این حال رئیس سازمان خصوصی سازی و مسئول 
در توییتی در واکنش به ویدیوی پر گالیه خانم گیتی نژاد 
با رد واگذاری مدارس خیرساز ادعا کرده است آنچه سبب 
اشتباه خیرین مدرســه ساز شده انتشار لیست مدارس 
درحال ســاخت به عنوان لیست درحال واگذاری است. 
این سخنان حسین قربان زاده در حالی مطرح می شود 
که در روزهای گذشته خودش از جمله افرادی بوده که در 
راستای شفاف سازی اعالم کرد وزارت کشاورزی و وزارت 
آموزش و پرورش در راس واگذاری ها قرار گرفتند چون 
فهرست اموال مازاد شان آماده بود و منتشر شده است و 
می توانید با رجوع به سایت های شان این اموال را ببینید.
این اظهار نظرها تا جایی باال گرفت که وزارت آموزش 
و پرورش را مجبور کرد تا درباره شائبه های پیش آمده 

اطالعیه ای را صادر کند.  
در اطالعیــه دبیرخانــه اجرایی مولد ســازی امالک 
مــازاد وزارت آموزش و پرورش آمده اســت:  هیچ ملک 
خیرسازی در طرح مولدسازی قرار نگرفته است. امالکی 
که مالکیت آن به نام دولت و دولتی  ســاز نباشــد اساساً 
نمی  تواند در مسیر مولدسازی قرار بگیرد.« این اطالعیه 
مدعی شده که وزارت آموزش و پرورش تعداد ۵۲0 ملک 
مازاد خود را جهت مولد سازی و تعداد 1۴۴۶ پروژه که 
غالبا نیمه تمام خیری هستند، برای تکمیل در ازای مولد 
سازی امالک ارائه شده معرفی کرده و دبیرخانه سازمان 
خصوصی سازی وزارت اقتصاد نیز در راستای شفافیت، 
امالک مازاد و امالک نیاز به  تکمیل را در  اتاق شیشه ای 
مولدسازی امالک مازاد قرار داده است. این بیانیه در ادامه 
مدعی می شود که شاید کنار هم قرار گرفتن دو لیست 
باعث این ابهام شده است که با پیگیری های انجام شده و 

همراهی دبیرخانه مستقر در وزارت اقتصاد، دو فایل از هم 
مجزا شــده اند. درواقع آنچه که سبب انتشار خبر فروش 
مدارس خیرساز شده، مساله اطالع رسانی نادرست است، 
و آموزش و پرورش بجای پذیرش موضوع اشتباه خود در 
انتشار لیست ها به تکذیب موضوع می پردازد. این موضوع 
حتی واکنش یکی از خیران مدرسه ساز را نیز به همراه 
داشت و او از فروش مدارس خیرساز در قالب طرح مولد 

سازی امالک انتقاد کرد.
همچنین مصطفی بابایی رئیس مرکز اطالع رســانی 
و روابط عمومــی وزارت آموزش و پــرورش درباره این 
ابهامات پیش آمده در قالب توئیتی نوشــت: »با تشکر 
از حمایت جامعه محترم خیرین مدرســه ساز کشور از 
طرح مولدسازی دارایی های دولت، تاکید می کنم که بنا 
نیست مدرسه خیرسازی یا وقفی در لیست مولدسازی 

دارایی های وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد.« 

میلیاردها تومان هزینه ساخت مدارس
با این حال  همچنان تعدادی از کارشناسان آموزشی 
نقدهایی جدی را به این اقدام آموزش و پرورش و دولت 
دارند. محمدرضا نیک نژاد، کارشــناس آموزشی یکی از 
همین افراد است که در گفت وگو با آرمان امروز می گوید : 
» این مســاله ماجرای عجیبی است!  اگر مدرسه ی مازاد 
داریم در نتیجه وجود خیرین مدرسه ساز ضرورتی ندارد. 
اگر خیرین مدرسه ساخته اند بنابر ضرورت و نیاز ساخته 
شده اســت. هزاران میلیارد تومان هزینه کرده اند. طبق 
اطالعات بنده، ساالنه 10 تا 1۵ هزار میلیارد تومان خیرین 

مدرسه ساز هزینه می کنند. چطور کسی به خودش جرات 
می دهد که اموال خیرساز را به فروش بگذارد.«

میراث دولت یا ملت؟
نیک نژاد با تاکید براینکه ســاختمان های آموزش و 
پرورش جزءاموال عمومی محســوب می شود، می گوید: 
»این یک قاعده کلی اســت. آموزش و بهداشت در تمام 
جهان نهاد عمومی محسوب می شود و ارث پدری هسچ 
شخص و دولتی نیست. در تعریف نوین این اموال متعلق 
به دولت نیســت، برای مردم است. هیچ حاکمیتی حق 
ندارد سلب مالکیت کند. مگر مدرسه جز اموال دولت ها 
اســت؟ این اموال متعلق به مردم است و نه یک دولت ! 
آموزش ، بهداشــت و درمان کاالی عمومی به حســاب 
می آیند. برای مثال اردوگاه شهید باهنر جز اموالی است 
که برای دانش آموزان در نظر گرفته شده است. این اموال 
در روندی مانند ملی شدن صنعت نفت در سال 1۳۳۲ 

باید ملی شود و به دامان ملت بازگردد.«
وی بــا ذکر اینکه۷00 تا ۸00 مکان ورزشــی داریم 
که برای رفاه دانش آموزان ســاخته شده اما از آنجایی که 
چندان مورد اســتفاده قرار نمی گیرنــد، اجاره داده می 
شــوندمی گوید: این به بحث مولدسازی امسال مربوط 
نمی شــود و در طول دو دهه  گذشته رواج داشته است 
و دانش آموزی که حق استفاده رایگان از این خدمات را 

داشته مجبور به پرداخت هزینه می شود.«
به گفته این کارشناس آموزشی، براساس آمار اعالم شده 
توســط دولت، جمعیت دانش آموزی در حال رشد است. 

پیش بینی ها از افزایش رشد جمعیت دانش آموزی تا سال 
1۴0۴ -1۴0۵ خبر می دهند. وی در این زمینه می گوید: 
»به بیانی براســاس آمار  به ازای هر 1۹ نفر دانش آموزی 
یک معلم وجود دارد درحالیکه استاندارد جهانی بین 1۵ تا 
۲0 دانش آموز است. اما در شهرها عموما کالس ها ۳۶ الی 
۴0 نفر است. یعنی ما دو برابر استاندارد جهانی، دانش آموز 
در کالس ها داریم. درنتیجه مازاد مدرسه نداریم چه بسا با 
کمبود مدرسه مواجه هستیم. شنیده ها حاکی از آن است 
که بعضی از مــدارس و اموال آموزش وپرورش با موقعیت 
تجاری که قابل فروش است و مشتری های قابل توجه ای 
دارد، مازادسازی می شــود. عموما مدارس قدیمی که در 
اواخر قاجار و پهلوی ساخته شده اند، اکنون در مرکز شهر 
قرار گرفته اند. آن زمان فضا باز بوده و از آن استفاده کرده اند. 
به تدریج شــهرها گســترش پیدا کرد و اکنون در مراکز 
شــهرها قرار گرفته اند. مرکز شهرها هم عموما تجاری و 

ارزش ملکی هنگفتی دارد.«

آموزش به سبک خصوصی سازی 
اما به نظر می رســد سابقه واگذاری مدارس به بخش 
های خصوصی تاریخچه ای بس طوالنی داشــته باشد. 
نیک نــژاد با ذکر اینکه تا پیش از این، کســب درآمد از 
مدارس از طریق اجاره دادن آنها بوده است که االن تبدیل 
به فروش می شــود گفت: »چندی قبل به مدرســه ای 
دولتی در اکباتان تهران رفته بودم که سالن اجتماعات، 
سالن غذاخوری و سالن ورزشی داشتند. این مدرسه دو 
در داشــت یکی از طرف خیابان و دیگری از طرف سالن 
غذاخوری بود. یکی از درها که به سالن ورزشی می رسید، 
قفل شده بود و آن را به بخش خصوصی اجاره می دادند.«

وی در ادامه به ماجرای واگذاری اردوگاه باهنر به عنوان 
یکی دیگر از مصادیق این کســب درآمدها اشاره کرده و 
می گویــد: در دوره روحانی این اردوگاه به صورت رهن 
به بخش خصوصی واگذار شد اما بسیاری از اصولگرایان 
بــا طرح این ادعا که دولت آموزش و پرورش را به حراج 
گذاشته به آن انتقاد کردند ولی حاال خود این افراد، همان 
اردوگاه را برای فروش در لیست امالک مازاد گذاشته اند 

و وقتی صدایش درآمد، به راحتی آن را انکار کردند.
این کارشناس آموزشی با ذکر اینکه همه  این موارد در 
چهارچوب های بین المللی، پولی سازی آموزش محسوب 
می شــود گفت: خصوصی سازی در آموزش شکل های 
متفاوتــی دارد که یکی از خشــن ترین های آن در ایران 

درحال انجام دادن است.

دادستان کل کشور: چنانچه کسانی 
در این امر قصور و یا تقصیر داشته و یا 
توطئه ای در کار بوده، برخورد قاطع 
و قانونی« انجام شود و نتیجه آن نیز 

گزارش شود

فروش مدارس خیرساز در ابهام شفافیت
واکنش وزارت آموزش و پرورش به فروش مدارس خیرساز: اشتباه شده

کودک برای عمل آپاندیس رفت، دچار سوختگی شد! دستگیری   قاتل    زنجیره ای   اینستاگرام  گروه امداد اسرائیل از ترکیه دزدی کرد!

»آرمان امروز« بررسی کردرابطه ضریب هوشی و کیفیت زندگی

احتمال عمدی بودن مسمومیت   دانش آموزان 
چارسوقیادداشت

گران و متفاوت
پیاز چاشنی بیشــتر غذاها است و مدت یک 
هفته قیمــت آن گران شــده و در هر مغازه 
متفاوت اســت. چرا مسئوالن هیچ نظارتی بر 

قیمت ها ندارند؟
محمد جان نثاری 

بی توجهی شهرداری منطقه 6 
نسبت به سدمعبر

آیا تا به حال شــهردار منطقه شش به میدان 
هفتم تیر حدفاصل مقابــل کوچه های جارـ 
شــاهین و به ویژه مســجد الجواد، مراجعه و 
بازدید به عمل آورده اند تا از حضور و ازدحام 
گسترده دستفروشان این محل که پیاده رو را 
در تصرف خود درآورده اند، مطلع شوند؟ پیاده 
رو جای رفت و آمد عابران است نه مکانی برای 
بساط گســتری و آن هم با این وضع اسفبار. 
بی توجهی به این موضوع، نارضایتی کاسبان 
و رهگذران را به همــراه دارد. لطفاً برای یک 
بار هم شده از پشت میز ریاست تان برخیزید 
و ســری به حوزه مدیریت شهری تان بزنید و 
ببینید چه خبر است و مشکالت را رفع کنید.
علی اکبر فرقانیـ  خبرنگار اجتماعی

عیدی بازنشستگان  چه شد؟
هر روز در سایت های معتبر خبرهایی درباره 
عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین 
اجتماعــی و میــزان افزایــش آن بارگذاری 
می شود، مشخص نیست چرا همان شندرغاز 
عیدی پرداخت نمی شــود. به نظر می رسد 
مسئوالن و سایت ها دیواری کوتاه تر از دیوار 
بازنشستگان گیر نیاورده اند! چرا هیچ مسئولی 
پاسخ صریح و روشن نسبت به پرداخت زمان 

دقیق آن اعالم نمی کند؟
هادی کاشفیـ  استان گلستان

این ســتون، تریبونی است برای بیان 
مشکالت و پیشنهادهای شما. تالش ما 
این اســت که در این ستون دیدگاه ها، 
نظــرات و انتقادهایتان درتمام حوزه ها 
افکار  آینه  امــروز  آرمان  یابد.  بازتاب 
عمومی است. منتظر تماس  شما هستیم.
 ارتباط مستقیم با دبیر سرویس
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 نقش موثر توسعه 
حمل ونقل عمومی در کاهش 

ترافیک شهر همدان
امروز-اســتاندار  همدان-خبرنگارآرمــان   
همــدان گفــت: حجــم انبــوه خودرو هــا در 
خیابان های شــهر همدان باید مدیریت شود 
و توســعه حمل ونقل عمومی نقش موثری در 

کاهش ترافیک این شهر دارد.
علیرضا قاســمی فرزاد افــزود: پلیس راهور 
برای اجرایی کــردن برنامه ها و کنترل ترافیک 

شهری باید ورود جدی داشته باشد.
او تصریح کــرد: برنامه های کنترل ترافیک 
شــهر همدان در ســه بازه زمانی کوتاه مدت، 
میان مدت و بلند مدت طراحی شود تا هرچه 

سریع تر شاهد رفع مشکالت ترافیکی باشیم.
استاندار همدان با اشــاره به اینکه مردم از 
خودرو های عمومــی برای تردد داخل شــهر 
استفاده کنند، گفت: باید خودرو های عمومی 
را با ارائه برنامه های تشــویقی پای کار آورد و با 

رانندگان کم کار برخورد جدی کرد.
قاســمی فرزاد افزود: پلیس راهــور در گام 
نخســت باید جلــوی پارک هــای غیراصولی 
خودرو ها را بگیرد و در آستانه آخرین ماه سال و 
پیش از عید نوروز باید طرح اضطراری ترافیک 

شهری در همدان اجرا شود.
او تاکیــد کــرد: بارش هــای اخیــر نزوالت 
آســمانی نیز نقــش زیــادی در افزایش حجم 
ترافیک شهری همدان داشته و مشکالت این 

بخش را دوچندان کرده است.
استاندار همدان با بیان اینکه باید فرهنگ 
اســتفاده از خودرو های عمومی تقویت شود، 
افــزود: وضعیــت تعــداد اتوبوس های شــهر 
همدان بد نیســت، اما باید بخش اتوبوسرانی 

تقویت شود.
قاسمی فرزاد افزود: استفاده از خودرو های 
شخصی تک سرنشــین خوش آیند نیست و با 
کمک رســانه ها می توان مردم را به استفاده از 

حمل و نقل عمومی ترغیب کرد.
استاندار همدان با اشاره به اینکه با هرگونه 
ورود بــه طــرح ترافیک باید قاطعانــه برخورد 
شــود، تاکید کرد: با توجه بــه خرید های آخر 
ســال و افزایش حجم ترافیک شــهری باید از 
همــه ظرفیت ها از جملــه فضای مــدارس و 
ادارات با رعایت نکات ایمنی برای پارک خودرو 

استفاده کرد.
قاســمی فــرزاد با بیــان اینکــه از ظرفیت 
بخش خصوصی برای خدمت رسانی به مردم 
اســتفاده شــود، گفت: باید برای بــرون رفت 
مقطعی فرهنگســازی شــود تا مردم به جای 
اســتفاده از خــودرو شــخصی از حمل و نقل 

عمومی استفاده کنند.

 تالش ما ارتقا علمی و تقویت 
سواد تقریب مذهبی و تحقق عملی 

اتحاد است
امروز- گرگان-زهراکارزگر،خبرنگارآرمــان   

استاندار گلستان گفت: تالش ما ارتقا علمی 
و تقویت ســواد تقریب مذهبی و تحقق عملی 
اتحاد است و ایجاد تمدن نوین اسالمی با نگاه 

به ظرفیت ها و حقایق انجام خواهد شد.
 علی محمــد زنگانــه  در همایــش تقریــب 
مذاهب اسالمی و تمدن سازی نوین اسالمی 
در گام دوم انقــالب اظهار کرد: امیدوارم که با 
برگزاری اجالس منطقه ای وحدت اسالمی در 
گلستان ، گامی موثر در مسیر اجرایی منویات 

مقام معظم رهبری برداشته شود.
وی افــزود: ســاکنان ایــن اســتان ضمن 
تالش بــرای پاسداشــت ویژگی های منحصر 
به فرد قومی و مذهبی خود، برای حفظ اتحاد 
اســتان نیز تالش ســتودنی دارند و به همین 
دلیل گلســتان الگوی وحدت در سطح ملی و 
بین المللی است. زنگانه بیان کرد: اتحاد همه 
کشورهای اسالمی موجب شکل گیری تمدن 

بزرگ اسالمی خواهد شد.
به گفتــه وی  در بیانات مقام معظم رهبری 
توجه به اتحاد، انسجام و وحدت مشهود است 
و ایشان تاکید دارند که باالترین درجه اتحاد، 

هم افزایی ملت ها و کشورهای اسالمی است.

 پروژه های جدید آبفای البرز
 با هزینه 283 میلیارد تومان آماده 

بهره برداری می شود 
البرز –فراهانی،خبرنگارآرمان امروز-پروژه ها 
و تاسیســات جدید آبفای البرز با هزینه 283 

میلیارد تومان آماده بهره برداری شده است .
مهندس حمیــد رضا نامــداری مدیرعامل 
شــرکت آبفای اســتان البرز با اعالم این خبر 
بیان داشــت:10 پروژه جدید آبرســانی و نیز 
محرومیت زدایی از روســتاهای اســتان آماده 
بهره برداری شــده که راه اندازی بخش ســوم 
تصفیه خانه آب شماره 2 کرج با ظرفیت 500 
لیتــر در ثانیه برای جمعیتی معادل 200 هزار 
نفر در شهرستان کرج ،21 حلقه چاه همراه با 
سه کیلومتر خطوط انتقال آنها در سطح استان 
برای جمعیتی معــادل 130 هزار نفر و مخزن 
5000 متر مکعبی شنتیانی کرج )عظیمیه( 
برای جمعیتی معادل 35 هزار نفر بخشــی از 

این پروژه هاست.

 تولید تختال یكی از کاربردی ترین 
گریدهای فوالدهای زنگ  نزن

اصفهان-مریم مومنی،خبرنگارآرمان امروز-
هم زمان با ایام خجســته دهه مبارک فجر و در 
آستانه مبعث نبی مکرم اسالم، حضرت محمد 
)ص( و در پی تولید موفقیت آمیز تختال فوالد 
زنگ نزن فریتی گرید 409 در شــهریورماه در 
شــرکت فوالد مبارکه، کارکنان بلندهمت این 
شــرکت در یک اقدام جهادی دیگر در روز 25 
بهمــن موفق شــدند تختال آســتنیتی گرید 
304 را که یکی از پرکاربردترین و تجاری ترین 
گریدهای فوالد زنگ نزن است با موفقیت تولید 

و آماده نورد کنند.
تولید تختال یکی از کاربردی ترین گریدهای 

فوالدهای زنگ  نزن
قاسم خوشدل پور مدیر ناحیه فوالدسازی و 
ریخته گری مداوم ضمن اعالم این خبر گفت: 
ایــن محصول یــک فوالد ضدزنگ آســتنیتی 
اســت که دارای مجموعه ای از خواص بسیار 
خوب در محیط های مختلف و محدوده دمای 

کاری بسیار وسیع است.
وی با بیان اینکه اجزای اصلی غیرآهنی این 
فوالد خاص و باارزش را حدود 18 درصد کروم 
و 8 تا 10 درصد نیکل تشکیل می دهد، اظهار 
کرد: این فوالد به دلیل خاصیت درخشندگی 
و مقاومت بســیار مناســب در برابــر خوردگی 
از کاربردهــای متنوعی و متعــددی برخوردار 

است.
 به گفته مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم اساســًا این فوالد غیرمغناطیسی است 
و براســاس این خاصیــت، دارای کاربردهای 
منحصربه فــردی اســت؛ همچنین بــه دلیل 
بهره گیری از عنصر کروم و نیکل، اســتقامت 
بسیار زیادی در برابر زنگ زدگی در اتمسفرهای 

خورنده و درجه حرارت باال دارد.
 خوشــدل پور در همین زمینــه ادامه داد: 
این فوالد کاربردهای بسیار متنوعی در صنایع 
مختلف ازجمله تجهیزات فراوری مواد غذایی و 
لبنیات، صنایع ذخیره و انتقال مواد شیمیایی، 
صنایع حفاری، پتروشیمی و پاالیش نفت خام، 
فیلتراســیون،  تجهیزات  حرارتی،  مبدل های 
انواع و اقسام وسایل خانگی صنعتی و... دارد.

وی با اشــاره به ادامه فرایند کار بر روی این 
محصــول گفت: ایــن فوالد جهــت عملیات 
تکمیلــی نورد گرم و ســرد نیاز بــه طی کردن 
فراینــد خــود دارد تــا بــه محصــول نهایی و 
قابل مصرف در صنعت برسد؛ ازاین رو در ادامه 
کار، عملیــات نورد این گرید بســیار خاص در 

دست اقدام است.
مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
فوالد مبارکه تصریح کــرد: از زمانی که ورود به 
عرصه تولید فوالدهای خاص و باارزش افزوده 
بیشــتر و رقابت جدی تر با سایر رقبای جهانی 
در دســتور کار قرارگرفته اســت، خوشبختانه 
بــه دســتاوردهای باارزشــی در ایــن زمینــه 
دست یافته ایم و به یقین این آغاز راه است و افق 

شرکت در این مسیر روشن خواهد بود.

برق بیش از هزار و ۱۷۰ روستای 
کردستان تكخوانی است

امــروز-  ســنندج-مالیی،خبرنگارآرمان 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان 
گفت: تا کنون از هزار و ۶۶۶ روستای برق دار 
استان، برق هزار و 1۷8 روستا تکخوانی شده 

است.
هیوا لهونیان اظهار کرد: از این تعداد، برق 
۶5 روستای استان در ســال جاری از حالت 

بازفروش به تکخوانی تبدیل شد.
در سیســتم باز فروش، کنتوری مادر برای 
روســتا نصب و مامور شــرکت توزیع از طریق 
همان کنتــور میزان برق مصرفی مشــترکان 
و هزینــه پرداختــی را اعالم می کنــد اما در 
سیستم تک خوانی، هر مشــترک یک کنتور 
جداگانه دارد و به صورت جداگانه نســبت به 

قرائت کنتور و چاپ قبض آن اقدام می شود.
وی افــزود: با اجرای طرح تکخوانی کردن 
برق روســتاها، مشــکالت مربوط بــه قرائت 
کنتورهای باز فروش و تطبیــق با کنتورهای 
مــادر از جملــه اختالف قیمــت مصرفی در 
برخــی از روســتاها، ایجــاد نارضایتی میان 
روستانشــینان، شفافیت و ســهولت دریافت 
انشــعابات  حــذف  مشــترکان،  مطالبــات 
غیرمجاز و ایجــاد عدالت در پرداختی ها رفع 

خواهد شد.
 لهونیان بــا بیان اینکه در صــورت تامین 
اعتبار اجــرای طــرح تکخوانی کــردن برق 
روستاها سال 1402 به پایان می رسد، اضافه 
کــرد: اعتبار مورد نیاز بــرای تکخوانی کردن 
کنتور برق روســتاهای بازفروش، هرساله و به 
نرخ روز تغییر می کنــد، بنابراین رقم دقیقی 

برای انجام این کار در دست نیست.

اردبیل-خبرنگارآرمان امروز-مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
اردبیل گفت: سد عمارت به عنوان بزرگترین سد خاکی استان 

اردبیل با پیشرفت بیش از 9۷ درصد آماده آبگیری شد.
علی حیدری گفت: این ســد با حجم مخــزن 182 میلیون 
مترمکعب بزرگترین سد استان اردبیل است و با بهره برداری از 
این ســد امکان آبیاری حدود 5 هزار هکتار از اراضی تراس دره 
رود تا ارس در محدوده شهرستان های انگوت و اصالندوز و آب 
شــرب منطقه به میزان ۶5 میلیون مترمکعب فراهم شــده و از 

خروج منابع آبی کشور از مرز ها جلوگیری می شود.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل 
در بازدیــد از آخرین وضعیت اجرایی ســد عمارت با بیان اینکه 
اقدامات تکمیلی سد عمارت در جبهه های مختلف با جدیت در 
حال انجام است افزود: ارتفاع این سد از پی 10۶ متر، طول تاج 
آن 315 متــر، عرض تاج آن 12 متر، و آب قابل تنظیم آن 118 

میلیون متر مکعب است.
حیــدری یکی از مســائل مهم در تکمیل این ســد را تملک 
اراضــی باقی مانــده واقع در مخزن ســد، همچنین جابجایی 

روســتا های واقع در داخل مخزن ســد و اجرای زیرســاخت ها 
برای این روســتا ها عنوان کرد و گفت: برای آبگیری کامل سد، 
به میزان 424 هکتار اراضی و مســتحدثات تملک خواهد شد، 
که در حال حاضر مقدار ۷0 درصد آن خریداری و تملک شــده 

است.
او پیشــرفت فیزیکی این طــرح را 9۷.3 درصد عنوان کرد و 
افزود: برای تکمیل عملیات اجرایی این سد از اول سال 1401 

مبلغ 8۷ میلیارد تومان هزینه شده است.
در ادامه این بازدید ســید نادر زکــوی، نماینده مجری طرح 
گفت: آبگیری اولیه سد با هدف بهره مندی ذینفعان در تراس 

دره رود برای تابستان سال 1402 شروع شده است.
او تصریح کرد: در بازدید با حضور پیمانکاران پروژه مقرر شد، 
کار های باقیمانده متناســب با اعتبار موجود و با سرعت کافی 

انجام شود.

محمدی،خبرنگارآرمان  –فریده  کرمانشاه 
امروز-رئیس سازمان ســیما، منظر و فضای 
سبز شهری شــهرداری کرمانشــاه از انجام 
عملیات سم پاشی زمستانه با روغن ُولک در 
کرمانشــاه برای مبارزه با آفات و بیماری های 

درختان در شهر کرمانشاه خبر داد.
 مهنــدس کامجو غالمی اظهار داشــت: 
در راســتی صیانت از فضای ســبز شــهری، 
عملیات سم پاشــی زمســتانه با روغن ُولک 
جهت مبــارزه با آفات و بیماری های درختان 

آغاز شد.
وی ادامــه داد: روغن ُولک حشره کشــی 
است که حشــرات و کنه ها را می تواند از بین 
ببــرد. ایــن روغن ها بــه مقدار زیــاد تصفیه 

شــده اند و بــه گونه ای که اجــزای خطرناک 
آن ها برای گیاهان حذف شــده است. روغن 
ُولــک بین 92 تا 99 درصد خالص اســت که 
بعد از تقطیر و فیلتراسیون به این روغن مواد 
افزودنــی و آب اضافه می کنند تا به آســانی 

قابل استفاده گردد.
رئیس ســازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: روغن ُولک 
در بیشــترین حد می تواند حشــرات و تخم 
آن هــا ) الرو ( را از بیــن ببرد، این حشــرات 
مانند انــواع کنه ها، شپشــک ها، شــته ها، 
پسیل، کرم های جوانه خوار، حشرات سفید، 
تیریپس، عنکبوتیان و کرم هــای ریز و دیگر 
حشرات روی انواع درختان هستند و بهترین 

زمان حذف این حشرات در زمستان می باشد 
کــه عالوه بر حشره کشــی از این روغن برای 
قارچ کشی می توان استفاده کرد و با کشتن 
حشرات که عامل انتشــار ویروس ها هستند 

بیماری های ویروسی نیز از بین می روند.
مهنــدس کامجــو غالمــی افــزود: روغن 
زمستانه ُولک حشــرات را با تماس مستقیم 
از بین بــرده و کنترل می کنــد، که طی این 
عملیات حشرات که عامل انتقال بیماری ها 
هستند با پاشــش روغن روی حشرات و الرو 
آن ها، راه تنفسی حشرات و الروها بسته و به 

عبارتی حشرات خفه می شوند.
وی ادامــه داد: در زمســتان کــه معمواًل 
برگی روی درختان نیســت درختان بی برگ 

بوده و جایی بری مخفی شدن حشرات روی 
درختان نیست و تمام درخت و حشرات روی 
آن در معرض پاشش روغن ُولک قرار می گیرد 

و بدین ترتیب حشرات ازبین می روند.
رئیس ســازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شهرداری کرمانشاه مزایای استفاده از روغن 
ُولک را این گونه برشــمرد و گفت: این روغن 
برای انسان و محیط زیست طبیعی بی خطر 
اســت و همچنین این روغن ها غیر انتخابی 
هستند و بیش تر حشــرات را از بین می برند 
و برای پاشــش روغن ُولک وسیله خاصی جز 

یک سم پاش مورد نیاز نیست.
مهندس کامجو غالمی بهترین زمان برای 
سم پاشــی زمســتانه را از نیمه دوم بهمن ماه 
تا هفته اول اســفندماه عنوان کــرد و افزود: 
آنچه از سم پاشی زمستانه با روغن ُولک باید 
مورد توجه باشــد این است که روغن ُولک در 
صورتی که خوب به کار برده شود برای کنترل 
آفات و حشرات بسیار  موثر می باشد و کم تر از 
حشره کش های شیمیایی ایجاد مسمومیت 
می کند و سم پاشی زمستانه بسیاری از آفات 
و حشرات را که به گیاهان و درختان خسارت 
وارد می کند؛ از بین می برد و از ُبروز مشکالت 

در این زمینه جلوگیری می کند.
وی در پایان خاطرنشــان کــرد: عملیات 
سم پاشــی زمســتانه با روغن ُولک از ســری 
برنامه هــا و اقدامــات مجموعــه کلینیــک 
گیاه پزشکی سازمان ســیما، منظر و فضای 
سبز شهری شهرداری می باشد که با نظارت 
مســتقیم کارشناســان و مهندسین مربوطه 
و با همکاری و مشــارکت فضای سبز مناطق 

هشت گانه شهرداری در دست اقدام است.

 کرمانشاه –فریده محمدی، خبرنگار آرمان 
امروز- این هیات که به دعوت شــرکت آوا مهر 
آونگ در کرمانشــاه حضور یافتند روز گذشته 
در جلسه ای که توسط سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی استان برگزار شد با 
نمایندگان تشکلها و شرکتهای فعال کشاورزی 

استان دیدار و گفتگو کردند.
در این نشســت که با حضور ایرج بهرامی و 
معاون آموزشی و فنی نظام مهندسی استان، 
اعضای شــورا، مشــاورین ســازمان، رئیس و 
کارشناسان پارک علم و فناوری استان، رئیس 
کانــون کارآفرینان کشــور، نایــب رئیس اتاق 
بازرگانی اســتان و جمعی از فعالین اقتصادی 
و شــرکتهای دانش بنیــان در ســازمان نظام 
مهندسی تشکیل شد قابلیتها و توانمندیهای 
دو طــرف معرفــی و زمینه هــای همکاریهای 
مشــترک در راســتای رفــع نیازهــای فنــی و 

مهندسی و تامین اقالمی از تولیدات کشاورزی 
مورد نیاز طرفین بررسی شد.

پس از ارائه قابلیتها و توانمندیهای موجود 
توســط حاضرین در جلســه؛ هیــات اعزامی 

ونزوئــال در خصوص امــکان فعالیــت تجار و 
شــرکتهای ایرانی در زمینــه تامین تجهیزات 
و ماشــین آالت کشــاورزی، کشــت های فرا 
ســرزمینی با حضور ســرمایه گذاران و امکان 

اعزام کارشناســان ســازمان نظام مهندســی 
و انتقــال دانش فنــی و مهندســی، صادرات 
تجهیــزات و تکنولوژی وابســته به روشــهای 
انتقال آب و آبیاری تحت فشــار، انتقال دانش 
و تکنولوژی سیســتمهای کشــت گلخانه ای 
،تامین نهاده های کشاورزی از قبیل سم و کود 
و شرایط اجاره زمین و کشت های فراسرزمینی 
در کشــور متبوع خــود و نیز امــکان صادرات 
محصوالت اصلی تولیدی ونزوئال به ایران اعالم 

نظر کردند.
گفتنــی اســت در پایان این نشســت برای 
تــداوم همــکاری و ارتباط فعالیــن اقتصادی 
اســتان باهیــات اعزامی از اســتان کوخدس 
ونزوئــال، تفاهــم نامه همــکاری مشــترک با 
محوریت ســازمان نظام مهندســی کشاورزی 
استان کرمانشــاه تنظیم و بین طرفین مبادله 

شد.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری خبر داد؛

شروع عملیات سم پاشی زمستانه درختان با روغن ُولک در کرمانشاه

 بزرگترین سد استان اردبیل آماده آبگیری شد

با حضور هیاتی از ونزوئال در سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان کرمانشاه ؛

 زمینه های همكاری های فنی و تخصصی با کشور ونزوئال بررسی شد

 ساری-توکلی،خبرنگارآرمان امروز155-  
پیمــان از ابتــدای امســال تاکنــون در گاز 

مازندران به امضا رسیده است.
 قاسم مایلی رســتمی مدیرعامل شرکت 
گاز مازنــدران در نشســت هــم اندیشــی با 
پیمانکاران با اشاره به اینکه از ابتدای امسال 
تاکنــون 155 پیمان در گاز اســتان به امضا 
رســیده اســت، گفــت: مجموع مبلــغ این 
پیمان هــا، یک هــزار و 380 میلیارد تومان 
می باشد که 1000 میلیارد تومان آن متعلق 
بــه بخش عمرانی و مابقــی متعلق به بخش 

جاری است.
 او افزود:شــرکت گاز مازندران هم اکنون 
بــه 99.9 درصد خانوار های شــهری و بیش 
از 9۶.5 درصد خانوار های روستایی استان 

گازرسانی کرده است.
 مایلی رســتمی گفت: تحقق این مهم با 

همت و تالش خانواده بزرگ شرکت گاز بویژه 
پیمانکاران تالشــگر این شرکت میسر شده 

است.
او افزود: شــرکت گاز اســتان تمام تالش 
خود در جهت تســهیل امور به کار بســته و 
امیدواریم تــا در پیمان هــا و خدمات بعدی 
نیز در خدمت پیمانکاران متعهد و تالشــگر 

شرکت باشیم.

 ساری-محمدتوکلی،خبرنگارآرمان امروز-
اولین رویــداد مدیریت بحران ایــران قوی با 
حضور شرکت آب منطقه ای مازندران و سایر 
دســتگاه های اجرایی اســتانی و کشــوری 
آغاز شد. سید محمود حسینی پور استاندار 
مازندران در اولین روز برگزاری با حضور در این 
رویداد از غرفه شرکت آب منطقه ای مازندران 
بازدید کرد. دستاوردهای شرکت آب منطقه 
ای مازندران در حوزه ســاخت سد، سدهای 
انحرافی، شبکه های آبیاری و زهکشی و نقش 
آنها در کنترل سیالب و کاهش خسارات ناشی 
از آن، پایشگر زیستی تشخیص سمیت آب که 
با همکاری شرکت های دانش بنیان طراحی و 
اجرا شد و همچنین مطالعات تعیین حد بستر 
و حریــم رودخانه ها، الیروبی، ســاماندهی، 
دیــواره ســازی و… در این رویــداد ارائه می 
گردد. این رویداد با هدف گســترش وتقویت 

مطالعــات علمی و پژوهشــی با شناســایی 
وکاهش آســیب های ناشــی از مخاطرات و 
فراهم سازی زیرساخت ها با محوریت رشد و 
توسعه دانش و فناوری درجهت ارتقای نظام 
مدیریت بحران کشور ازامروز 25 بهمن لغایت 
پنجشــنبه 2۷ بهمن در محل مرکز همایش 
های موزه ملی انقالب اسالمی و دفاع مقدس 

در شهر تهران دایر می باشد.

اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۱ آغاز شد امضای ۱۵۵ پیمان در شرکت گاز مازندران
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آرمان امروز: آدام اسمیت 
در اظهارنظــری جالــب 
توجه می گویــد: »نانوا و 
قصاب و سبزی فروش و... 
به خاطر خوشایند من و 
شــما فعالیت نمی کنند، 
آن ها برای سود و منفعت 
اســت که کار می کنند.« 

این یک عبارت کلیدی اســت که چشم انداز 
پیش روی فعالیت های اقتصادی و صنفی را در 
همه اعصار روشن می کند. عجیب ترین رخداد 
در زمان اعالم افزایش نرخ گوشــت به ۵۰۰ هزار 
تومان، افراد و جریاناتی هستند که خبر گوشت 
۵۰۰ هزار تومانی را تکذیب کرده و اعالم کردند 
گوشت ۵۰۰ هزار تومان نیست، بلکه ۴۷۰ یا ۴۸۰ 
هزار تومان است! بعد از این برخوردها، احتماالت 
طی روز های آینده باید منتظر واکنش هایی از این 
دست در صدا و سیما و... باشیم که اساسا مصرف 
گوشت برای سالمتی خانواده های ایرانی ضرر دارد 

و بهتر است که مردم اصال گوشت نخورند!
وقتی به چرخه های اقتصادی در کشور به صورت 
سیستمی نگاه نشود، افزایش قیمت گوشت به 
۵۰۰ هــزار و ۷۰۰ هزار هیچ تعجبی ندارد. اما 
چه روندی رخ داده اســت؟ برای پرورش دام 
به خوراک دام نیاز اســت، برای تامین خوراک 
دام باید پول به دالر پرداخت کرد، دالر هم که 
در محدوده قیمتی ۴۷ و ۴۸ هزار تومانی قرار 
گرفته اســت؛ بنابراین هر کاالیی که به نوعی 
با دالر در ارتباط باشــد، دچار افزایش قیمت 
می شود. فرقی نمی کند این کاال لوازم خانگی 
و پوشاک و... باشــد یا کفش و خودرو و...، اما 
آیا دولت )به معنای سیاستگذاران( هم در این 

گرانی ها نقشی دارند؟ البته که دارند.
وقتی کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی 
در اتمسفر اقتصادی ایجاد می شود، معنایش، 
یعنی اســتقراض بیشتر، یعنی رشد نقدینگی 
افزون تر، یعنی توسعه پایه پولی باال و نهایتا تورم 
بیشــتر. این تورم بدون تردید در زندگی مردم 
اثران ویرانگری دارد و باعث حذف اقالم اساسی 
از سفره های مردم می شود. نه فقط گوشت قرمز 
از ســفره خانواده های ایرانی حذف شده است، 
بلکه حتی لبنیات و برنج و تخم مرغ هم در حال 

محو شدن از سفره های مردم هستند.

آرمان امروز- ســرویس اقتصادی:  زلزله های 
ویرانگــری که مدتی قبل در شــهر خوی و 
اندکی بعد در کشــور ترکیه و سوریه شاهد 
آن بودیم ابعاد فاجعه انگیزی داشته است اما 
زلزله دیگری نیز در یکی از بازارهای کشور در 
حال شکل گیری است که کامال می توان آن 
را پیش بینی کرد اما به نظر نمی رســد برای 
جلوگیری از وقوع آن برنامه ای از سوی دولت 
وجود داشته باشد. صحبت از بازار مسکن است 
که این روزها اتفاقات و تحوالت آن زیر سایه 
سایر بازارها گم شده و کمتر کسی می تواند 
توجه خود را از دالر ۵۰ هزار تومانی و گوشت 
۵۰۰ هــزار تومانی و پژو 2۰۷ یک میلیاردی 
بردارد و سراغی از وضعیت قیمت ها در بازار 
مسکن بگیرد.  البته همه چیز در بازار مسکن 
هم به قیمت دالر گره خورده است به نحوی 
که در حالی اردیبهشــت امسال قیمت دالر 
حدود 2۵ تا 26 هزار تومان بود امروز قیمت 
دالر حدود ۵۰ هزار تومان است و فروشندگان 
و امالکی ها هم قیمت ها در بازار مسکن را با 

این نرخ هماهنگ می کنند.
 از بــازار امالک خبر می رســد که هر چند 
خریداران مسکن اصرار به انعقاد قرارداد دارند 
اما فروشندگان پای معامله و قرارداد نمی آیند 
و ارزش پــول خریداران هــر روز برای خرید 
واحد مد نظر کمتر شــده و  مجبور می شوند 
برای خرید مســکن با همان مقــدار پول به 

منطقه پایین تری بروند. 
معضل بازار مســکن در دولت های قبل حاد 
بود و قرار بود در دولت رئیســی این معضل 
با ساخت ۴ میلیون مسکن گره گشایی شود 
اما این وعده محقق نشــد و اکنون قیمت ها 

در محله های مختلف و شــهرهای مختلف 
۴۰ تــا ۵۰ درصد و گاه 1۰۰ درصد بیشــتر 
از مقطعی است که رئیســی در برنامه های 
مناظره انتخابات وعده آرام کردن بازار مسکن 

را می داد.
 مشاوران امالک از بازار مسکن خبر می دهند 
که بازار قفل شده است و معامالت تقریبا به 
صفر رسیده است چرا که فروشندگان مسکن 
ترجیح می  دهند ملک خود را در سال آینده 
به فروش برسانند و یک ماه باقیمانده از سال 
را صبر می کنند تا بتوانند از تورم پایان سال و 

تورم سال آینده هم استفاده کنند.

به گفتــه فعاالن بازار مســکن ایــن روزها 
فروشندگان حتی در اتاق قرارداد و در لحظه 
امضای قرارداد هم قیمت ها را تغییر می دهند 
و حتی در ایام تعطیل قیمت ها افزایش پیدا 
می کنــد چراکه در همین ایام تعطیل قیمت 

دالر باال رفته  است.
معضلی که اکنون در بازار مسکن با گرانی های 
لحظه ای بــا آن مواجه ایم مدتی دیگر خود 
را در بازار اجاره هم نشــان خواهد داد چرا که 
آنچه در بازار اجاره تعیین کننده است، قیمت 
ملک است و قیمت ملک هم این روزها با دالر 
جابجا می شــود. یک عضو اتحادیه مشاوران 
امالک تهران درباره بازار اجاره گفته اســت با 
این روند افزایش بهــای ملک و افزایش نرخ 
دالر و تورم از امروز نگران بازار اجاره در نیمه 
اول سال آینده هســتیم. بازار اجاره تقریبا از 
اردیبهشت ســال آینده یعنی کمتر از 3 ماه 
دیگر شروع به کار خواهد کرد و پیش بینی ها 
حاکی از افزایــش نرخ اجاره اســت اما این 
که دولت  طرح و برنامــه ای برای حمایت از 
قشر ضعیف مستاجران داشته باشد، در هاله 
ای از ابهام اســت. به گفته وی از آنجایی که 
نرخ رشد تولید مســکن در دولت گذشته و 
در این دولت هم بسیار پایین بوده، تقاضا در 
برابر عرضه موجود به شــدت افزایش یافته و 
امسال افزایش جهشی نرخ دالر اثر مضاعفی 
بر روی اجاره بها خواهد گذاشت و دولت هم 
با طرح های سال های گذشته از جمله تمدید 
قرارداد و تعیین سقف افزایش اجاره نمی تواند 
از مستاجران حمایت کند چرا که این طرح ها 
در همان زمان هم اثری در ســاماندهی بازار 

اجاره نداشت.

آرمان امروز- سرویس بین الملل: روز گذشته 
جو بایدن وارد کی یف شد و هنگام ورود گفت 
خوب اســت که به کی یف برگشتم. بریجت 
برینک، ســفیر آمریــکا در اوکرایــن از وی 
استقبال کرد. کاروان خودروی بایدن درست 
پس از ســاعت ۸:3۰ صبح به وقت محلی به 
کاخ ماریینسکی رســید. او در ورودی مورد 
استقبال زلنسکی و همســرش اولنا زلنسکا 

قرارگرفت.
بایدن در ابتدای این سفر گفت، هدف از سفر 
من این است که به زلنسکی بگویم که ایاالت 
متحده آمریکا اینجاست تا بماند، ما نمی رویم.

سفر بایدن به کی یف بصورت کامال محرمانه  
انجام شــد که بازتابی از نگرانی های امنیتی 
شــدید بازدید از یک منطقــه جنگی فعال 
اســت. هواپیمای ریاست جمهوری آمریکا در 
ســاعت ۴:1۵ بامداد یکشنبه به وقت محلی 
پایگاه مشترک اندروز را تحت پوشش تاریکی 
ترک کرد. خبرنگاران حاضر در هواپیما اجازه 
نداشتند وســایل خود را با خود حمل کنند. 
برنامه عمومی بایدن منعکس کننده این سفر 
نبود و مقامات کاخ سفید هفته گذشته بارها 
اعالم کردند که ســفر بــه اوکراین در برنامه 
نیســت. با این وجود رئیــس جمهور آمریکا 
گفت که برای دیدار با همتای اوکراینی خود، 
ولودیمیر زلنسکی، و تاکید مجدد بر تعهد به 
حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین وارد کی یف 

شده است.
بایــدن در کی یف از ارائه پشــتیبانی نظامی 
جدید از جمله مهمات توپخانه، سیستم های 
ضد تانک و رادارهای نظارت هوایی به اوکراین 
خبــر داد  و گفت که اوکراین بســته کمک 

نظامی جدید ۵۰۰ میلیون دالری را که در روز 
سه شنبه اعالم می شود دریافت خواهد کرد.  
او گفت که موشک های هیمارس بیشتری به 

اوکراین داده خواهد شد.
بایدن همچنین گفت که طی روزهای آینده، 
آمریــکا تحریم های جدیــدی را علیه افراد، 
شــرکت های مرتبط با جنگ روسیه اعالم 
می کند. زمانی که پوتین تقریبا یک سال پیش 
حمله خود را آغاز کرد، فکر می کرد اوکراین 
ضعیف است و غرب تقسیم شده است. او فکر 
می کرد که می تواند از ما پیشی بگیرد. اما او 
در اشتباه بود. بایدن اهدای تجهیزات نظامی 
دیگر ایــاالت متحده را تایید کرد و گفت که 
اواخر این هفته دولت او تحریم های بیشتری 

را علیه نخبگان و شــرکت هایی که در تالش 
برای فرار یا پر کردن ماشــین جنگی روسیه 

هستند، اعالم خواهد کرد.
رئیس جمهور آمریکا گفت: من فکر می کردم 
مهم است که هیچ شــکی در مورد حمایت 
آمریکا از اوکراین در جنگ وجود نداشته باشد. 
مردم اوکراین به گونه ای قدم برداشته اند که 
افراد کمی در گذشته چنین کرده اند.« بایدن 
تاکید کرد که حمایت گسترده و دو حزبی در 
واشنگتن از آرمان اوکراین وجود دارد، حتی با 
وجــود اینکه برخی جمهوری خواهان از ارائه 
کمک بیشتر خودداری می کنند. او گفت: با 
وجود همه اختــالف نظرهایی که در کنگره 
خود در مورد برخی مسائل داریم، توافق قابل 
توجهی در مورد حمایت از اوکراین وجود دارد. 
او گفت: این فقط در مورد آزادی در اوکراین 
نیســت، بلکه در مورد آزادی دموکراسی در 
کل است. بایدن نیز گفت یک ائتالف سیاسی 
اقتصادی و نظامی بــرای حمایت از اوکراین 
تشکیل شده است و این حمایت ادامه خواهد 
یافت. به حمایــت از اوکراین تا زمان بازپس 
گیری اراضی و حاکمیتــش ادامه می دهیم 
و تا هر زمان که الزم باشــد در کنار اوکراین 
خواهیم بود. او از رهبران جهان نیز خواست به 

اوکراین کمک کنند.
این ســفر در حالی انجام شــده است که با 
بزرگترین جنگ در اروپا طی ۷۵ سال گذشته 
روبرو هستیم. اما نقشه های پوتین در اوکراین 
شکســت خــورده اســت. او روی ناتوانی در 
متحد نگه داشــتن ناتو حساب می کرد و فکر 
می کرد سایر کشورها پشت اوکراین را خالی 

خواهندکرد.

آرمــان امروز: در روزهای اخیر و همزمان با ســفر 
رییــس جمهور به چین به بهانــه امضای قراردادهای 
جدید فی مابین، ادعاهایی درباره تیرگی روابط تهران-
پکن در دولت یازدهم و دوازدهم بار دیگر در رسانه ها 
مطرح شــد. اما این حاشــیه ها بهدولت گذشــته باز 
می گردد که ادعاهایی از نحوه استقبال دولت از »شی  
جین پینگ«، رییس جمهور چین و شــرایط پذیرایی 
از او، که به گفته این رسانه ها، نارضایتی طرف چینی 
را به دنبال داشــت و عامل رویگردانی از ایران بود که 
۷ ســال بعد، در بیانیه مشترک سران چین و شورای 
همکاری خلیج فارس درباره جزایر سه گانه ایرانی پس 
از سفر او به ریاض آشکار شد. اتهام بی توجهی به سفر 
شــی جین پینگ رئیس جمهوری چین به تهران در 
ماه های ابتدایی امضای برجام از جمله مواردی بود که 
در برخی روزنامه ها مطرح شد. آن زمان نیز ادعا شده 
بود که رئیس جمهور چیــن، بعد از دیدار با ظریف و 
اقامت در اتاق هتلی که از داشتن توالت نیز بی بهره بود 
و او را ناگزیر به استفاده از سرویس بهداشتی عمومی 
هتل می کرد، سفر 3 روزه خود را به 2 روز کاهش داد 
و احتمــاال با دلخوری تهران را ترک کرد. دلخوری ای 
که چه بسا یکی از مهم ترین دالیل برای گردش روابط 

منطقه ای چین به سمت عربستان باشد.

حاشیه توالت رفتن رئیس جمهور چین
در زمره منتقدان، روزنامه فرهیختگان قرار دارد که 
با نگارش داستانی جعلی، توصیفی خیال انگیز از رابطه 
چین و ایران در دولت روحانی را به قلم طبع درآورد: 
»در مــاه های ابتدایی امضای برجام، روحانی که روی 
مراودات اقتصادی با غرب بیش از اندازه حســاب باز 
کرده بود حتی حاضر نشــد پس از ورود شــی جین 
پینگ به تهران به اســتقبال وی بــرود. نهایتا رئیس 
جمهــور چین نیز بعد از دیدار بــا ظریف و اقامت در 
اتاق هتلی که از داشتن ســرویس بهداشتی مناسب 
نیز بی بهره بود و او را ناگزیر به اســتفاده از سرویس 
بهداشــتی عمومی هتل می نمود، سفر 3 روزه خود را 
بــه 2 روز کاهش داد و احتماال بــا دلخوری تهران را 
ترک کرد. دلخوری ای که چه بســا یکی از مهم ترین 
دالیل برای گردش روابط منطقه ای چین به ســمت 

عربستان باشد.«
این ادعــای جعلی در آن روزها، از ســوی »بهمن 
حســین پور«، معاون وقت مراسم و تشــریفات دفتر 

رئیس جمهور و گروه بررسی سفر آن موقع »شی جین 
پینگ« به تهران، مطرح و رد شد. حسین پور گفته بود 
»پیش از انجام سفر رئیس جمهور چین، همچون دیگر 
ســفرهای رسمی در این سطح، هیات مقدماتی 1۵ تا 
2۰ نفره چینی به ریاســت همتای او به تهران آمد و 
تمام مالحظات و تشــریفات سفر از اقامت تا پذیرایی 
در آن بررســی و توافق شــد؛ حتی هتل محل اقامت 
شی جین پینگ نیز توسط هیات چینی انتخاب شد.« 
معاون وقت مراســم و تشــریفات دفتر رئیس جمهور 
گفتــه بود: »در جریــان اقامت هیچ مشــکلی پیش 
نیامد و ادعاها درباره اســتفاده رئیس جمهور چین از 
ســرویس بهداشــتی عمومی هتل به دلیل نامناسب 
بودن سرویس بهداشتی اتاق هتل نیز نادرست است؛ 
چراکه اصول امنیتی و ســختگیری تیم های حفاظتی 

هم چنیــن اجازه ای نمی دهد که مهمانی در ســطح 
سران کشورها از سرویس بهداشتی عمومی یک هتل 

استفاده کند.«

چرا روحانی به استقبال در فرودگاه نرفت؟
حســین پور با تاکید بر اینکه پروتکل اســتقبال از 
رئیس جمهور چین در فرودگاه نیز همانند ســفرهای 
دیگر ســران به تهران بود گفــت: »از دوره های قبل 
ریاســت جمهوری، اســتقبال رئیس جمهور از همتای 
خود در فرودگاه منتفی شــده بود که مطابق آن یکی 
از وزرا به استقبال مهمان می رود و هیات چینی پیش 
از انجام این سفر از آن مطلع بود. اصوال قوانین مراسم 
و تشــریفات مدون و غیرقابل تغییر است، بنابراین با 
تغییر رؤسای جمهور اصول تشریفات قابل تغییر نیست 
و از قبل هم به کشورهای مهمان اطالع داده می شود.«

چرا سفر رئیس جمهور چین 
به ایران دو روز بود؟

حسین پور با اشاره به اینکه برنامه سفر رئیس جمهور 
چین طبق برنامه زمانی اعالم شــده انجام شــد و به 
پایان رســید گفت: »طبق برنامه اعالم شــده توسط 
ســخنگوی وزارت امور خارجه چین، سفر شی جین 
پینگ روز سه شــنبه 1۹ ژانویه 2۰16 آغاز شد و پس 
از دیدار رســمی از عربستان سعودی و مصر، در پایان 
ســفر ۵ روزه منطقه ای خود راهی ایران شد و مطابق 

زمان بندی تعیین شده از تهران به پکن بازگشت.«

دستاورد سفر رئیس جمهور چین 
به ایران چه بود؟

اتهام زنی ها و سرزنش ها علیه دولت قبل در حالی 
ادامــه دارد و به موضوع روابط ایران و چین رســیده 
اســت که به گفته حسین پوردستاورد مهم سفر سال 
۹۴ پینگ، امضای 1۷ ســند همکاری میان تهران - 
پکن و تبادل نظر درباره ســند جامع همکاری های 2۵ 
ســاله بود. بالفاصله پس از آن، وانــگ ئی، وزیر امور 
خارجه چین، ســفر رئیس جمهور کشورش به ایران را 
مفید ارزیابی کرد و گفت که این سفر به تقویت روابط 
دوجانبه بسیار کمک کرده است و خبرگزاری رسمی 
چین )شینهوا( با پایان ســفر، آن را گامی به جلو در 

مسیر دوستی 2۰۰۰ ساله ایران و چین عنوان کرد.

چرایی عدم عمل به وعده ها 
از سوی چینی ها

مرور وقایع سال 13۹۴ نشان می دهد، موافقتنامه 
2۵ ســاله ایران و چین زمانی منعقد شــد که موانع 
اصلی در سیاســت خارجی ایران برای ارتباط تجاری 
با کشــورها به واسطه برجام و رفع تحریم ها برداشته 
شــد. دقیقا پنج ماه بعد از برجام، رئیس جمهور چین 
به ایران ســفر کرد و با دورنمای زمینه ســازی ایران 
برای ورود چینی ها به ایران به منظور سرمایه گذاری 
های بلند مدت، قرارداد2۵ ســاله ایران با چین بسته 
شــد. اما در سال13۹۸ که ترامپ از برجام خارج شد، 
شرکت های چینی نیز به دلیل نگرانی از تحریم های 
امریکا، به تعهدات خــود در برابر ایران عمل نکرده و 
حتی حســاب های ذخیره ارزی ایــران در چین نیز 
بلوکه شد. از آن سال تا به امروز، کانال مبادله ایران و 
چین محدود به نفت و فراورده های نفتی شــده است 
و علیرغم امضای سندهای همکاری مشترک با ایران، 
به دلیل ماهیت هوشــمند تحریم هــای امریکا علیه 
هر شــرکتی که با ایران مبادله انجام می دهد، رابطه 
تجاری ایران و چین، محدود به فروش نفت و تهاتر آن 

با کاالهای مورد نیاز ایران شده است.
موضوعی که در ســفر ابراهیم رئیسی به چین نیز 
بر آن تاکید شده و دولت سیزدهم نتوانسته بیشتر از 
قــراردادی که دولت روحانی با چینی ها بعد از برجام 

منعقد کرد، امتیازی کسب کند.

از نحوه استقبال دولت از »شی  جین پینگ«، 
رئیس جمهور چین و شرایط پذیرایی از او، که 
به گفته این رسانه ها، نارضایتی طرف چینی را 
به دنبال داشت و عامل رویگردانی از ایران بود 

که ۷سال بعد، در بیانیه مشترک سران چین 
و شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر 

سه گانه ایرانی پس از سفر او به ریاض آشکار شد

پشت پرده اختالفات تهران- پکن مشخص شد

چرایی سفر بایدن به اوکراینهیاهو در بازار

حرف حساب

چارسوقچشم اندز

پیمان مولوی 
کارشناس اقتصادی

بیش از ۸۰ درصد ایرانی ها 
فقیر هستند

آرمــان امروز: تأمین ارز واردات نهاده های تولید بخش 
کشاورزی همواره از چالش های این بخش بوده، اما این 
چالش در ماه های اخیر جدی تر از همیشه شده است، 
به نحوی که روزی نیست که نامه ای از یک اتحادیه یا 
تشکل بخش کشــاورزی خطاب به مسئوالن مبنی بر 
درخواست برای تأمین ارز و هشدار درباره نتایج منفی 
تأخیر تأمین آن رد و بدل نشــود. چالشــی که نتایج 
منفی آن را از هم اکنون نیز بر تولید بخش کشاورزی 

می توان دید.
تأمین بخش مهمی از نهاد های تولید بخش کشاورزی 

کشــور از طریق واردات به شکل مواد اولیه یا محصول 
نهایی واقعیتی انکار ناپذیر اســت. واردات این نهاده ها 
نیازمند تأمین ارز است که پس از اصالح نظام یارانه ای 
دولت ســیزدهم نرخ آن از ۴ هزار و 2۰۰ تومان به 2۸ 

هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است.
طبــق آمــار در میان تمــام نهاده هــای تولید بخش 
کشاورزی، نهاده های خوراک دام بیشترین ارز واردات 
را به خود اختصــاص می دهد. نهاده های دامی همواره 
در لیست واردات کاال های اساسی در رتبه های نخست 

قرار گرفته اند.

بــه گفته کارشناســان، تنها در بخش طیور کشــور 
حــدود ۸۰ درصــد نهاده های خــوراک دام وارداتی 
اســت و نیازمند تأمین ارز؛ بــه عبارت دیگر، اختالل 
در تأمیــن ارز نهاد ه های خــوراک دام می تواند تولید 
طیور را فلج کند. فلج شــدن تولید مرغ در کشــور با 
توجه به افزایش سهم آن در سبد پروتیئنی مردم در 
پی گرانی بی سابقه گوشت قرمز، نتایج منفی غیر قابل 

تصوری دارد.
اما، بر اساس نامه اخیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های 
دام و طیــور ایران به رئیس کل بانک مرکزی، در حال 

حاضر عالوه بر توقف حدود 2۵ فروند کشتی کاال های 
اساسی متعلق به بخش خصوصی در انتظار تخصیص 
ارز )حدود 6۰۰ میلیون یــورو(، بیش از 1. ۵ میلیارد 
دالر نهاده های دامی که در گمرکات کشور کوتاژ شده 
و بیش از دو ماه است که منتظر تخصیص ارز نیمایی 

است. 
عالوه بــر تأمین کنندگان نهاد ه های خوراک دام، مدت 
هاســت تأمین کنندگان ســم، کود و بذر نیز نســبت 
بــه تأمین ارز مورد نیاز واردات مــواد اولیه تولید این 

نهاد ه های بخش کشاورزی هشدار می دهند.

زنگ خطر تأمین ارز در بخش کشاورزی

 مشاوران امالک از بازار مسکن خبر می 
دهند که بازار قفل شده است و معامالت 

تقریبا به صفر رسیده است چرا که 
فروشندگان مسکن ترجیح می  دهند 

ملک خود را در سال آینده به فروش 
برسانند و یک ماه باقیمانده از سال را صبر 

می کنند تا بتوانند از تورم پایان سال و 
تورم سال آینده هم استفاده کنند.

بایدن : به حمایت از اوکراین تا زمان 
بازپس گیری اراضی و حاکمیتش 

ادامه می دهیم و تا هر زمان که الزم 
باشد در کنار اوکراین خواهیم بود. او از 
رهبران جهان نیز خواست به اوکراین 

کمک کنند
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هفتمین جلسه از نوزدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات امروز دوشنبه اول اسفند با 
حضور اعضا برگزار و ضمن بررسی درخواست های متقاضیان صدور مجوز رسانه، گزارش 
تخلفات روزنامه »سازندگی« از حدود مطبوعات موضوع تبصره دو ماده )۵( و بند یازده 
ماده )۶( قانون مطبوعات مطرح شد. روابط عمومی معاونت امور مطبوعاتی  اعالم کرد: »با 
عنایت به اصرار بر تخلف در درج محتوای خالف واقع و تشویش اذهان عمومی طی ماه های 

گذشته، هیأت نظارت بر مطبوعات رأی به توقیف این روزنامه صادر کرد.«

»سازندگی« توقیف شد

علی بابایی کارنامی  
سرانجام جزئیات طرح ســاماندهی کارکنان 
دولت و دســتگاه های اجرایــی عنوان یکی از 
دغدغه های اصلی مجلس در قالب برنامه ششم 

توسعه به تصویب رسید.

امیر دبیری مهر   
مــردم برای عبور از چراغ قرمز باید ۲۰۰ هزار 
تومان جریمه پرداخت کنند اما این دوستان 
که بخاطر نشــناختن جامعه و جهان و اتخاذ 
تصمیمــات غلــط از روی زندگی مــردم رد 
می شــوند نباید تاوان بدهند؟ بر چه اساسی 
زندگی و سرنوشت مردم باید آزمایش عده ای 

خاص باشند؟

کتاب

تاریخ زنان فیلسوف معاصر

مراسم تشییع استاد حسن ناهید عکس     ایسنا عکس روز

 چشم ها، دهان، دندان ها، گونه ها
با کلماتم تو را می سازم

می گویم منم، نگاه می کنی
خاموشی، خاموش

ماجرای مرا پایانی نبود
در تمام اتاق ها خیال های تو پرپر زنان می رفتند و 

می آمدند
و پرندگانــی بال های تــو را می چیدند و به خود 

می بستند که فریبم دهند

 دوم اسفندماه برابر با ۲۱ فوریه را روز جهانی 
زبان مادری نــام نهاده اند. مناســبتی مهم 
که بیــش از دو دهــه از آن می گذرد، چنین 
نامگذاری از آن جهت مهم و قابل توجه است 
که ما آدمیان ساکن بر کره خاکی باید بدانیم 
هویتمان منشــعب و برخاسته از زبان مادری 
ماست، زیرا  زبان مادریمان، در گذشته و تاریخ 
و تمدن ما ریشــه دارد. در واقع زبان مادری یا 
زبان اولیه بشــر را باید بزرگ میراث هر قوم و 
ملتی دانســت و درحفظ و نگاهداشت آن یا 
در توســعه و ترویج آن در هر نقطه از زمین 
کوشــید. در اهمیت زبان مادری همین بس 
که شناســنامه اصالت و هویت ماست و برای 
حراست و حفاظت از چنین داشته و سرمایه 
بزرگی باید کوشید و تالش نمود تا مبادا دچار 
خدشــه گردد.مقوله ای مهم و فرا ملی تحت 
عنوان زبان مادری مختص به یک کشــور یا 
یک قوم و نژاد نیســت بلکه هر کدام از ملتها 
و نژادها در هر جای از زمین و در هر کشور یا 
سکونتگاهی می توانند درباره زبان مادری خود 
ســخن گفته و در اهمیت و لزوم نگاهداشت 
زبان نخستینشــان که همانا اصل و اساس و 
بنیه وجودیشان اســت بگویند و بنویسند و 
پژوهش کنند. زبان یکي از مهم ترین و حتي 
با اهمیت ترین نمود هویت فرهنگي افراد است. 
اهمیت زبان با مطالعه کارکردهاي متنوع آن 

بیشتر لمس مي شود.
زبان گاه قــرارداد اجتماعــي مجموعه اي از 
انسان ها است براي برقراري ارتباطات خاصي 
مانند تجارت که زبان مشــترك نام مي گیرد 
و گاهي زبان منتخب قانون اســت براي انجام 
امور اداري و پــل ارتباطي حاکمیت، قانون و 
جامعه که زبان رســمي نامیده مي شود؛ گاه 
اشــتراکات به حدي مي رسد که مي توان زبان 
فرهنگي جامعه را منطبق بر زبان رسمي خواند 
و جایگاه زبــان را در جایگاه زبان ملي دید؛ و 

کاریکلماتور

یادداشت

به قدری طفره رفتم که جای دیگری نتوانستم بروم.
آدمهای خودی،شخصیت های بی خودی داشتند.
کارهای بیخودی می کردم،تا خودی حساب شوم.

بارکش، جور دیگران را می کشد.

اگر فرانسوا تروفو در ایران 
به دنیا می آمد...   

فرانســوا تروفــو بچــه 
درس خوانی نبود. با این 
حساب اگر به جای آنکه 
ششــم فوریه ۱93۲ در 
در  بیاید  دنیا  به  پاریس 
همان ســال یا بعدتر در 
ایران به  کشــوری مثل 

دنیا می آمد نه تنها شماتت بسیار می شنید، 
بلکــه بســیاری از متولیان سیســتم غلط 
آموزشی او را دانش آموز کودنی می دانستند 

که الیق الی جرز دیوار است .
خوشــبختانه چنین نشــده و او در پاریس 
به دنیا آمده و با تمام رد شــدن های مکرر 
در مدرســه و پاگیر نشــدن در کنار درس 
وقتی در هشــت ســالگی نخســتین فیلم 
زندگی اش )بهشــت گم شــده ساخته آبل 
گانس( را دید، متوجه شــد، ســالن سینما 
بیشتر از کالس درس، آن هم با معلم هایی 
شــبیه آدم بزرگ های فیلم چهارصد ضربه 
برایش جذابیــت دارد. البته گمان نمی کنم 
آن روزها تصور می کرد چند ســال بعد در 
فیلم چهارصد ضربه )فیلم ستایش شده ای 
که تروفو در ســال ۱9۵9 و در بیســت و 
هفت ســالگی به عنوان اولین فیلم بلندش 
ســاخت( با ســینما به نقد آن روزها و آن 

آدم ها بپردازد.
 اتفاقی که خوشــبختانه رخ داد و تروفوی 
جوان بعد از ســال ها قدم زدن در حاشــیه 
ســینما با این فیلم وارد دنیای سینما شد. 
)البته قبل از آن -اگر اشتباه نکنم- دو فیلم 
کوتاه هم ســاخت( حاشــیه ای که بی ربط 
با متن ســینما نبود و تروفــوی نوجوان و 
جوان با گام نهادن در آن توانست به همراه 
عاشقان فیلمی همانند خودش ثابت کند، از 
نقد فیلم هم می توان به فیلمسازی رسید و 
فیلم های خوبی ساخت. فیلم هایی که از نظر 

مضمون متنوع و گسترده است. 
فیلم فارنهایت 4۵۱ روایت دنیای آدم هایی 
است که از آگاهی و کتاب گریزانند و تصور 
می کنند با اجبار و زور می توانند آدم ها را از 
دانایی و کتــاب دور کنند. خیالی واهی که 
در انتهای فیلم مشــخص می شود نتیجه ای 
جز پذیرش شکســت نتیجه ای ندارد. فیلم 
شــب امریکایی )روز به  جای شب( موضوع 
دیگــری دارد و یکــی از بهترین فیلم های 
ساخته شــده درباره دنیای سینماست و... 
البته فیلم های درجه یک، تنها دســتاورد و 

ثمره عشق تروفو به سینما نبود.
 او در عمر نسبتا کوتاه ۵۲ ساله اش توانست 
با نقدها و گفت وگوهایی که با فیلمســازان 
قدرتمندی همچون آلفرد هیچکاك داشت، 
ســینما را برای بســیاری از افراد بازتعریف 
کنــد و جایــگاه واقعی فیلمســازان مولف 
)هیچــکاك، فــورد، هاوکز و...( را نشــان 
بدهد. البته ناگفته پیداســت که در این راه 
همراهان عاشق ســینمای دیگری همچون 
بازن و تروفو نیز همراه او بودند. کسانی که 
بعد ها از نقد فیلم به فیلمســازی رسیدند و 
شــاهکارهای ماندگاری برای تاریخ سینما 

خلق کردند. 
شاهکارهایی که بدون تروفو، گدار و... امکان 
ساختش میسر نبود. راستی در زمانه تروفو 
چه کسی مسوول سینمای فرانسه بود. نامی 
از او ســراغ دارید؟ گمــان نمی کنم! با این 
حساب خوب است مسووالن سینمایی ایران 
)وزیر و وکیل و رییس و دبیر و...( یادشــان 
باشــد صاحب و خالق فیلم، فیلمساز است. 
سینما بدون فیلمســاز و تماشاگر نیازی به 
مســوول ندارد. خیلی خودمان را صاحب و 

همه کاره  سینما  ندانیم.

توئیتر

شعر

چهره روز

محمد مهدی معارفی

سالمندی و دردمندی       احسان گنجی سوزن

کلوزآپ

آرمان امروز: فیلم »شــب، داخلی، دیوار« 
جدیدترین ساخته  وحید جلیلو ند است که 
داستان مربوط به زندگی نابینایی به نام علی 
است که با ورود نابهنگام زنی متواری، آشفته 
می شود… با نگاه به آرای منتقدان می توان 

دید که آن ها تــا حد زیادی 
فیلم را پسندیده اند، خصوصا 
تعهد کامل محمدزاده و دایانا 
حبیبی به نقش خودشان. اما 
به نظــر منتقدان فیلم خیلی 
طول می کشد تا پا بگیرد و بعد 
از ایجاد فضای پرتعلیق خود، 
دیگر به ماننــد قبل پرتنش 
نیســت و هدف خــود را گم 

می کند. اما فیلم نمی تواند به سوال های اولیه 
خود پاسخ هایی جذاب بدهد و مخاطب را در 
حیرت بی رحمی و خفقان اتمسفر فیلم رها 
می کند. هیچ کمبودی از قدرت یا شــدت 
اثر ندارد و شما آرزو می کنید که ای کاش 
کمی کنترل و تمرکز روی این 
شــبه تریلر خفقان آور وجود 
داشــت. این فیلم در ســایت 
معتبر IMDb امتیاز خوب 7.۱ 
را به خود اختصاص داده است. 

امتیاز تحریریه »آرمان 
امروز« به فیلم شب، 
داخلی، دیوار: 75 

شب، داخلی، دیوار

شمس لنگرودی

زبان گاهي در جایگاه زبان مادري اســت؛ زبان 
مشترك انسان هایي است با هویت فرهنگي و 
قومي یکسان که انتقال دهنده کلمات و نشانه ها، 
مفاهیم و معاني و حتي ســنن و نظام ارزشي 
قومیتي خاص از نسلي به نسل دیگر است. از 
سال ۲۰۰۰ میالدی که زبان مادری به صورت 
جهانی در سازمان ملل متحد، مطرح و نامگذاری 

شد تا به امروز صدها عنوان کتاب و هزاران مقاله 
پژوهشی به نگارش در امده و منتشر شده و این 
به دلیل اهمیتی است که ما برای زبان مادری 
خویش ارزشهای فراوانی قائلیم.تنوع زبانی در 
کل دنیا گرچه میراثی بس مهم و ارزشمند است 
اما زبان مادری را باید میراثی فوق العاده مهمتر 
از آن دانســت چرا که چنین سرمایه انسانی و 

اجتماعی جز در سایه تالش خرده فرهنگها و 
خرده زبانها و یا حتی زبان های رســمی و بین 
المللی به تکامل نرســیده و نمیرسد اما با این 
وجود به دلیل عالقه و تعصب هر فردی از افراد 
بشــر به زبان اولیه یا زبان مادری خود، سعی 
در حفــظ آن دارد پس بایــد در اهمیت زبان 
مادری خود بکوشــند و مانع از هرگونه خلل 
و یاخدشــه ای به زبان مادری خویش گردند.
زبان مادری،جاودانه میراث زنده آدمیان است،و 
چنین زبانی از این جهت مهم اســت که اداب 
و رسوم،فرهنگها، هنجارها،مشخصه ها و هویت 
ملی، میهنی و همه ابعاد و مشخصه های افراد 
در ویژگیهای زبان مادریشــان موجود و نهفته 
است.ربان مادری همان زبانیست که فرد،توانایی 
اندیشیدن و ســخن گفتن با آن را پیدا کرده 
و به آن عادت نموده است.زبان مادری؛مهم یا 
غیر مهم و زشت یا زیبا باشد در همه حال باید 
حفظ شود و در اندیشه ترویج و نگاهداشت آن 
باید بود،زیرا آداب و رســوم، آیین ها،مناسک و 
اندیشه ها،ویژگیهای هر قوم و ملت یا کشوری 
در همین زبان مادری نهفته است ودلیل دیگر 
اهمیت آن، این اســت که بقــا و دوام یا فنا و 
از هم گسســتگی هر قــوم و آیینی در حفظ 
یا عدم حفظ زبان مادریشــان نهفته و وابسته 
است.به دیگر سخن هر گونه تغییر و پیشرفت 
و ترقی جوامع بشــری به زبان مــادری افراد 
ســاکن در ان جوامع وابسته و مرتبط است و 
گاه میتوان بر پویایی و بالندگی مردم کشورها و 
جوامع موثر باشد. زبان مادري به عنوان ابزاري 
که نقش بسزایي در انتقال گنجینه فرهنگي 
اقوام از نســل هاي گذشته به نسل هاي آینده 
دارد، توانســته است جایگاه ویژه اي براي خود 
در مطالبات اقــوام بازکند. حتي مذهب که از 
گذشته وجهه اي پررنگ از هویت برخي از اقوام 
ایران بود با گذر زمــان جاي خود را با هویت 

زباني تقسیم کرده است.

زبان مادری، دغدغه ملی اقوام
به بهانه دوم اسفند

ســرقت از منزل علیرضا نادی، کاپیتان سابق 
تیم مل والیبال ایران در رسانه ها خبرساز شد. 
این اتفاق جمعه شب هفته اخیر رخ داده است. 
یعنی شبی که فردای آن تعطیلی رسمی بوده و 
به نوعی سارقان با برنامه ریزی قبلی می دانستند 
که نادی به همره خانواده اش قرار است منزل 
شخصی شان را برای ساعاتی ترك کنند. یک 
پژوی ۲۰7 ســفید رنگ بعد از خروج نادی و 
خانواده اش وارد منزل کاپیتان سابق تیم ملی 
والیبال ایران شده اســت. کار این سارقان که 
چهار نفر هم بوده اند تا ساعت ۱۱:4۰ شب طول 
کشــیده است. یعنی حدود یک ساعت قبل از 

بازگشت علیرضا نادی و خانواده اش.
وقتــی علیرضا نادی به همراه خانواده اش وارد 
منزل می شوند با یک وضعیت عجیب و در هم 
ریخته برخورد می کنند. گاوصندوقی که دیگر 
خبری از آن نبوده و یک ســری اشیا قیمتی و 

طال که به ســرقت رفته است. نادی و خانواده 
اش که کامال بابت این اتفاق شوکه شده بودند، 
بالفاصله پلیس آگاهی را در جریان این اتفاق 
می گذارند. بعد از گذشت تقریبا سه روز از این 
اتفاق همچنان جست و جوی پلیس برای پیدا 
کردن ســارقان ادامه دارد. بعد از مطلع شدن 
از ایــن اتفاق با علیرضا نادی تماس گرفتیم تا 
ازجزییات داستان مطلع شویم. مطابق انتظار 
کاپیتان ســابق تیم ملی بعد از این اتفاق تلخ 
خیلی حال خوشی نداشــت و به نوعی از این 
اتفاق هنوز شــوکه بود. با این وجود او به چند 
ســوال خبرنگار ما درباره این ماجرا پاسخ داد. 
نادی درباره ســرقتی که از خانــه اش انجام 
شــده گفت: »من به همراه خانواده فقط برای 

دو ســاعت به خانه خواهرم رفته بودیم. وقتی 
برگشــتیم دیدم در خانه باز اســت و سرقت 
انجام شده است. چهار نفر آمدند؛ گاوصندوق، 
مقدار خیلی زیادی طال و اســناد و مدارك و 
همه را بردند. ما ساعت  9:3۰ رفتیم و ۱۲:3۰ 
برگشتیم؛ می شود گفت در سه ساعت این اتفاق 
رخ داده است. متاسفانه قطعا این سرقت برنامه 
ریزی شــده بوده است چون دقیقا تایم ورود و 
خروج ما را داشتند. حدودا دو، سه میلیارد هم 
ارزش چیزهایی بوده که دزدیده شــده است.«  
نادی درباره اقداماتی که بعد از این اتفاق انجام 
داده گفت:» از روز اول ما دنبال کارهایش رفتیم 
و کارها را پیگیری می کنیم. من واقعا نمی دانم 
اسناد و مدارك به چه دردشان می خورد. پول و 

طالها را بردید قبول دیگر چرا اسناد و مدارك 
را بردیــد؟ من واقعا نمی دانم چه بگویم. اصال 
اوضاع روحی ام خوب نیست. ببینید من ناراحت 
این هستم که طرف آمده اتاق را به هم ریخته، 
مدال من، عنوان های ورزشی من، آیدی کارتم 
و همه این ها را دیده و فهمیده که من هستم 
ولی بــاز ادامه داده اســت. همه چیزهایی که 
مربوط به مشخصات من است در خانه پخش 

شده بود«
 کاپیتان سابق تیم ملی والیبال ایران در پایان 
گفت: »بستگی به پلیس آگاهی دارد که سارقان 
پیدا شــوند یا نه. آنها تمام تالش خود را می 
کنند. وقتی به آگاهی رفتم بنده خداها گفتند 
شــما به گردن ایران حق داریــد، پرچم ایران 
را بــاال بردید و مردم را شــاد کردید و ما تمام 
تالش مان را می کنیم. دیگر پیدا شدن سارقان 

به خیلی مسائل دیگر دارد.« 

سرقت میلیاردی از کاپیتان تیم ملی

کتاب »تاریخ زنان فیلسوف معاصر« ویراسته 
مری الن وایت به تازگی با ترجمه گروهی به 
سرپرستی مریم نصر اصفهانی با شمارگان 
7۰۰ نسخه، 4۵۶ صفحه و بهای ۲۰۰ هزار 
تومان توسط نشــر کرگدن منتشر و راهی 
بازار نشر شده اســت. مریم نصر اصفهانی، 
فاطمه توفیقی، مینو لعل روشن، سیده زهرا 
مبلغ، زکیه آزادانی، فاطمه صادقی و یاســر 
میردامادی از مترجمان این کتاب هستند. 

زنان فیلســوف در آغاز قرن بیستم همچنان با محدودیت های بسیاری 
برای دسترسی به آموزش رسمی در فلسفه مواجه بودند، اما در این قرن 
توانســتند به دانشکده های فلسفه وارد شوند و به درجه استادی برسند. 
زندگی، آثار و نظام فکری سیزده فیلسوف زن معاصر در فصل های مختلف 
این کتاب بررسی شده اســت: ویکتوریا لیدی ولبی، ای. ای. کنستانس 
جونز، شارلوت پرکینز گیلمن، لو سالومه، مری ویتن کالکینز، ال. سوزان 
اِستبینگ، ادیت اشتاین، گردا والتر، آین رند، کورنلیا یوحانا دفوخل، هانا 

آرنت، سیمون دو بووار، سیمون وِی.

حقوق بشر نوید محمدزاده 
و دوستان 

 
دیـوار«  داخلـی  »شـب  سـینمایی  فیلـم 
مسـابقه  بخـش  در   )Beyond The Wall(
یکمیـن  و  بیسـت  داسـتانی  فیلم هـای 
جشـنواره بین المللـی فیلم حقوق بشـر ژنو از 
تاریـخ ۱۰ تـا ۱9 مـارس )۱9 تـا ۲۸ اسـفند( 
در کشـور سـوئیس برگـزار می شـود بـه روی 
پـرده خواهـد رفـت. فیلـم سـینمایی »شـب 
داخلـی دیوار« بـه کارگردانـی وحید جلیلوند 
در جدیدتریـن حضـور بین المللـی خـود در 
جشـنواره حقوق بشـر ژنو به نمایش گذاشته 
خواهد شـد.  »شـب، داخلی، دیوار« نخستین 
نمایـش جهانـی خـود را در هفتـاد و نهمیـن 
دوره جشـنواره ونیز در بخش مسـابقه تجربه 
کـرد و در ادامـه نیـز بـه چندین جشـنواره از 
جملـه تورنتـو کانـادا، هامبـورگ در آلمـان، 
جشـنواره بوسـان کـره جنوبـی و جشـنواره 
بین المللـی چنـای در کشـور هنـد حضـور 
داشـته و نویـد محمدزاده بـرای نقش  آفرینی 
در ایـن فیلم برنده جایزه بهتریـن بازیگر مرد 
از جشـنواره فیلم اوراسـیا در کشور قزاقستان 
شـد و به تازگی به جشـنواره فیلـم بلگراد نیز 

دعوت شـده اسـت.  

سینما

نیکــی کریمــی،  بازیگــر، 
تهیه کننــده  و  کارگــردان 
سرشناس سینمای ایران، ۲9 
بهمن ماه جاری )۱۸ فوریه 
۲۰۲3( در برگــزاری هفتاد 
و ســومین دوره جشــنواره 

بین المللی فیلم »برلیناله« Berlinale در کشــور آلمان، در برابر دوربین 
عکاسان و فیلمبرداران دنیا؛ بر روی فرش قرمز این رویداد معتبر و رده الف 
سینمای جهان قرار گرفت. هفتاد و سومین دوره جشنواره بین المللی فیلم 
 Mariette Rissenbeek »برلین« با مدیریت خانم »ماریت ریسنبک«
و مدیریت هنری »کارلو چاتریان« Carlo Chatrian در چندین بخش 
Genera�»رقابتی از جمله؛ بخش رقابتی »اصلی«، بخش رقابتی »نسل ها 
tions، بخش رقابتی »ُفروم« Forum، بخش رقابتی »فیلم کوتاه«، بخش 

رقابتی »مستند« و چندین بخش غیررقابتی از جمله؛ بخش »پانوراما«، 
بخش »نمایش ویژه«، بخش »نمایش سینمای کالسیک« و ... از روزهای 
۲7 بهمن تا 7 اسفند ماه ۱4۰۱ )۱۶ تا ۲۶ فوریه ۲۰۲3 میالدی( در شهر 

برلین در کشور آلمان برگزار می شود.

نیکی کریمی در جشنواره برلین 
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