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سخــن روز

صفحه2

یاد  د  اشت

برجام در حالت کما بود و به نظر می رسد که به حالت 
اغما درآمده اما آنچه مسلم است از جانب ایران اختالفی 
وجود ندارد و ایران می خواهد باشرایط قبلی مذاکرات را 
دنبال کند اما غربی ها  احتمــاال اولویت های دیگری در 
خصوص بحران های بین المللی از جمله بحران اوکراین 

دارند و مساله برجام در ...

همه چیز به سفر گروسی بستگی دارد

همین صفحه

این روزها پیش هر کسی که می نشینید یا به طریقی 
با آنها صحبت می کنید، تقریبا اولین سوال این است که 
دالر چند شده؟ یا می دانی دالر شده ... تومان؟ بعد هم 
بالفاصله با عباراتی با این مضمون که تا کجا می خواهد 
پیش بــرود؟ همه چیز گــران می شــود و اداره  تامین 

هزینه های زندگی خیلی ...

دلم خبرهای خوب می خواهد

علی اصغر زرگر
کارشناس مسائل بین الملل

سالروز پیروزی انقالب اسالمی  را تبریک می گوییم

والدت  امام سجاد )ع(را تبریک می گوییم
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تصمیمات   ارزی در جلسه غیر علنی
    قالیباف: به جمع  بندی خوبی برای ساماندهی بازار ارز رسیدیم

    فرزین خواستار افزایش اختیاراتش شد؛ گفتند نه!
    عبدالناصر همتی: اگر با جلسه یک ساعته می شد برای ساماندهی ارز جمع بندی کرد، تا به حال چه می  کردید

دلم خبرهای خوب می خواهد

این روزها پیش هر کسی که می نشینید یا به طریقی با آنها صحبت می کنید، 
تقریبا اولین سوال این است که دالر چند شده؟ یا می دانی دالر شده ... تومان؟ 
بعد هم بالفاصله با عباراتی با این مضمون که تــا کجا می خواهد پیش برود؟ 
همه چیز گران می شود و اداره  تامین هزینه های زندگی خیلی سخت می شود. 
بعضی ها هم می گویند که دیگر نمی توانیم، ادامه دهیم. هر چه پس انداز هم 
داشتیم خوردیم، دیگه نداریم. شرمنده زن و بچه ها هستیم و صحبت های از 
این قبیل که  دل مان را  به درد می آورد. این روزها جامعه کارگری هم نگران 
چگونگی تعیین میزان حقوق و مزایای خودشــان هستند، معلمان هم دنبال 
رتبه بندی و اینکه  طرح به کجا خواهد رســید. در این بیــن حال نیازمندان 
و خانواده های فقیر، خانواده هایی که بیماران صعب العــالج دارند، به مراتب 
نگران کننده تراست. چون هیچ راهی برای تامین جبران هزینه های اضافی  و 
کمرشکن درمان ندارند. در این شرایط به عنوان مددکاراجتماعی که دیده بانی 
می کنم، از منظر اجتماعی، خیلی نگرانم که این شــرایط مســایل مشکالت 

اجتماعی، آسیب های اجتماعی در مردان و زنان و کودکان و نوجوانان، رهاکردن 
سالمندان، افراد  دارای معلولیت، کودکان، بیماران صعب العالج، بیماران روانی 
و... در جامعه در خیابان ها و کوچه ها، میادین و فضاهای بی دفاع شــهری و... 
بیشتر شود. طبیعتا دراین زمینه همه سازمان های مرتبط باید بیشتر از قبل 
آماده پذیرش افراد با این مشــکالت باشــند. از جمله این سازمان ها پلیس، 
دادگاه ها ، کمیته امداد، بهزیســتی، شــهرداری ها از جمله شهرداری تهران 
است که بار بسیاری از این مشکالت مربوط به  افراد بی خانمان را دارد به دوش 
می کشد که اگر نبود فعالیت شــهرداری در تهران، غم بسیاری ازما به خاطر 
مرگ های بی خانمان ها در سرما و گرما در خیابان ها و بیغوله ها بیشتر می شد. 
ای کاش شورای های اسالمی بویژه شورای اسالمی شهر تهران برای حمایت از 
فعالیت های شهردار تهران در این زمینه حمایت های بیشتری داشته باشند. لذا 
در این شرایط که نشانگان حال خوبی را نوید نمی دهند دلم می خواهد اخباری 
بشنوم که حال همه مان خوب شود. این اخبار خوب را در حوزه های مختلف 
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، یهداشتی و درمانی و... منتظر هستم. 
منتظر هستم تا  لبخند رضایت را روی چهره همه اقشار با هر زبانی، جنسی، 
قومیتی و.. ببینم. البته ای کاش به گونه ای بود که جای لبخند قهقهه شادی 
را می شنیدم. خیلی وقت هست از ته دل شاد نشدیم و شادی نکردیم. شادی 
که حق همه است ولی مدت های مدیدی است که در سبد زندگی  برخی این 

ضرورت زندگی، حذف یا کمرنگ شده است.

ســخنگوی وزارت امور خارجــه در خصوص 
ارزیابی همکاری ایران و روســیه اظهار داشــت: 
روابط ایران و روســیه مبتنی بر اراده سیاســی 
رهبران عالی دو کشور برای تقویت روابط در همه 
زمینه ها در حال گسترش و توسعه است. ایران به 
کشور همسایه شمالی خود روسیه، به عنوان یک 
شریک و همکار بسیار مهم در منطقه نگاه می کند 
و در همین زمینه و در همین چارچوب روابط دو 
کشــور در زمینه های مختلف در حال پیشرفت 
و تقویت اســت. ما به مرحله همکاری دو کشور 
در زمینه های راهبردی رســیدیم، که مبتنی بر 
منافع مشــترک دو کشور اســت. ناصر کنعانی 
گفت: در حوزه سیاسی نگاه دو کشور در مخالفِت 
بــا یکجانبه گرایی آمریکا در منطقــه و جهان، 
زمینه ساز تقویت همکاری های سیاسی دو کشور 
شــده اســت. در همین چارچوب همکاری های 
خوبی هــم در حــوزه منطقــه ای دارنــد. در 
سازمان های بین المللی مشورت و همکاری بسیار 
خوبی میان دو کشــور و نمایندگان دیپلماتیک 
ایران و روسیه برقرار اســت. مضافا اینکه ایران و 
روسیه ظرفیت های اقتصادی بسیار زیاد، مشترک 
و مکمل دارند. همکاری دو کشور بر مبنای منافع 
مشترک دو ملت در حوزه های اقتصادی، صنعتی، 
تجاری، انرژی، حمل ونقل و در زمینه های بانکی 
و مالی در حال گسترش اســت. وی با بیان اینکه 
ظرفیت های بســیار عظیمی در دو کشور وجود 
دارد کــه می تواند با فعال کــردن این ظرفیت ها 
منافع ایران و روسیه تأمین شود، اظهار داشت: در 
همین چارچوب هیات های مختلف بین دو کشور 

تبادل می شوند و خوشبختانه ما می توانیم بگوییم 
که قطار گســترش روابط ایران و روسیه در ریل 
خوبی قرار گرفته است و ما خوشبین هستیم که 
در چارچوبی که رهبران دو کشور تعریف کردند، 
روابط ایران و روســیه روز به روز شاهد شکوفایی 
بیشتری باشــد. سخنگوی دســتگاه دیپلماسی 
در خصوص آینــده روابط ایــران و اوکراین بیان 
کرد: ایران بارها اعالم کرده که در رابطه با بحران 
اوکراین، ایران یک طرف جنگ و درگیری و نزاع 
نیســت. ایران در کنار صلح ایســتاده و از راهکار 
سیاسی برای حل این منازعه به طور جدی و عملی 
حمایت می کند، بنابراین ایران هیچ اقدامی که در 
مسیر جنگ و حمایت از جنگ و استقرار آن باشد، 
انجام نداده است و موضع خود را صراحتا در این 
رابطه اعالم کرده است و در زمینه عملی هم بارها 
و بارها تالش های دیپلماتیک خود را برای یافتن 
راهکار سیاســی برای پایان مناقشــه انجام داده 
است. کنعانی در خصوص میانجیگری عراق بین 
ایران و آمریکا و سفر وزیر خارجه به عراق عنوان 
کرد:  سفر آقای دکتر امیرعبداللهیان در چارچوب 
روابط دوستانه بین دو کشور ایران و عراق با هدف 
اســتمرار مذاکرات در موضوعات مختلف مورد 
عالقه دو کشور، اعم از سیاسی، اقتصادی امنیتی 
و منطقه ای اســت. وی ادامه داد: اما در ارتباط با 
روند احیای مذاکرات با توجه به نقض توافق توسط 
دولت آمریکا و خروج یکجانبه این کشور از توافق، 
کشــورهایی با انگیزه های مثبت و توأم با حسن 
نیت تالش کردند که نقش میانجی و واسطه برای 
حل و فصل اختالفات در ارتباط با احیای برجام و 

همچنین بازگرداندن آمریکا به روند توافق و ملتزم 
کردن این کشور به انجام تعهداتش، انجام دهند. 
ما همواره از چنین اقدام توأم با حسن نیتی حمایت 
کردیم، کشــورهای مختلفی در ایــن زمینه در 
منطقه ایفای نقش کردند، دولت قطر، عمان و هم 
دولت عراق با حسن نیت اظهار تمایل کردند و ما بر 
اینکه حسن نیت خود را در ارتباط با عالقه مندی 
به احیای توافق نشــان بدهیم، همواره از تالش 
توأم با حسن نیت کشورهای منطقه برای ایفای 
نقش مثبت در جهت بازگرداندن آمریکا به توافق 
و ملتزم کردن این کشور به تعهداتش در چارچوب 
برجام استقبال کردیم، چنانچه دولت عراق هم در 
این زمینه بتواند نقشی ایفا کند ما حتما از چنین 
نقشی حمایت خواهیم کرد. وی درباره زمان عادی 
سازی روابط بین ایران و عربستان و مشکالت بر 
سر این روند اظهار داشت: ما در چارچوب تالش 
سیاسی برای حل و فصل اختالفات و از سرگیری 
روابط سیاسی بین دو کشــور جمهوری اسالمی 
ایران و عربستان ســعودی همواره حسن نیت و 
اراده سیاسی خودمان را نشان داده ایم. سخنگوی 
وزارت خارجه اظهار کرد: در همین چارچوب های 
با تالش های خــوب دولت همســایه عراق، پنج 
دور گفت وگو بین دو کشــور ایران و عربستان در 
بغداد انجام شد. در این زمینه تفاهم هایی بین دو 
کشور صورت گرفت و اراده سیاسی مشترک برای 
استمرار گفت وگوها اعالم شد. ما حقیقتا چنانچه 
اراده سیاسی مثبتی نزد مقامات عربستان سعودی 
برای از سرگیری روابط ببینیم حتما به طور جدی 

از چنین انگیزه و اراده ای استقبال خواهیم کرد. 

 سخنگوی وزارت امور خارجه مطرح کرد: 
ابراز تمایل قطر، عمان و عراق برای ایفای نقش در کمک به احیای برجام

ایران در کنار صلح ایستاده و از راهکار سیاسی برای حل منازعه اوکراین حمایت می کند

صفحه 6
صفحه 5

سیدحسن موسوی چلک 
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران 

  صفحه  4

 هادی مرزبان: جای »عبدلی« 
روی صحنه تئاتر خالی می  ماند

 شهرام عبدلی 
درگذشت

با سقوط بالگرد حامل وزیر ورزش و همراهانش، وضعیت امدادرسانی به شهروندان در مواقع 
ضروری و حساس با بالگردهای هالل احمر مورد توجه قرا گرفته است اما رسانه ها از مسئوالن 

هالل احمر پرسیده اند چرا از بالگرد امداد برای انتقال وزیر استفاده شده است؟

پرواز با وزیر در ساعت تمرینی 
معاون امداد ونجات جمعیت هالل احمر: 

     هالل احمر و وزارت ورزش همکاری دوجانبه دارند    
    یک روز اینها سوار بالگرد می شوند روز دیگر آن ها کمک هایی به هالل احمر می کنند    

صفحه9

صفحه  2

»آرمان ملی« سرنوشت مذاکره هسته ای با آمریکا را بررسی می کند

مذاکره مستقیم خیر، غیرمستقیم آری
پس از آن که آمریکا در دوره ترامپ از برجام خارج شد، مقام معظم رهبری مذاکرات مستقیم با آمریکا را 

ممنوع کردند. از آن زمان تاکنون مذاکرات و انتقال پیام های دو طرف به صورت غیرمستقیم صورت می گیرد

»آرمان ملی« به بررسی آثار تشکیل سازمان بازرگانی می پردازد؛ 

کنترل قیمت ها یا فرار از استیضاح وزیر؟ 

صفحه آخر

آرمان ملی: در حالی که به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم آنچه 
برای افکار عمومی حائز اهمیت است وضعیت اقتصادی جامعه در سال آینده 
اســت. این در حالی است که کسری مالی دولت، نوســان ارز و چالش های 

بین المللی مشکالتی هســتند که دولت برای بهبود وضعیت معیشتی مردم 
پیش روی خود می بیند. »آرمان ملی«...

سیدحسن موسوی چلک 
 رئیس انجمن مددکاران 

اجتماعی ایران 

پیروز بمان!
     توله یوز ایرانی که به بیمارستان منتقل شده است

    اشکاالتی در کلیه و پارامترهای خونی دارد   

صفحه 3

فرشاد مومنی در گفت وگو با »آرمان ملی«:
 برخی می خواهند از نظر اقتصادی 

پوست خربزه زیرپای دولت بگذارند
اراده ای مشکوک در پی بی اهمیت کردن کسری مالی دولت است

   عکس:  علیرضا معصومی
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کــوتــــاه

  رئیس مجلس شورای اسالمی 
ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و روز 
پاسدار گفت: سپاه پاسداران ضامن 
امنیت و آرامش این آب و خاک و 
مایه دلگرمی مستضعفان سراسر 
جهان است.  محمدباقر قالیباف در 
نطق پیش از دستور خود در جلسه 
علنی دیروز )شنبه-  ۶ اسفند( 
ضمن تبریک و تهنیت فرا رسیدن 
میالد با برکت امام حسین )ع( و 
روز پاسدار به ملت شریف ایران 
اسالمی و پاسداران جان برکف 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی بیان 
کرد: سپاه پاسداران چشم و چراغ 
ملت ایران و ضامن امنیت و آرامش 
این آب و خاک و مایه دلگرمی 
مستضعفان سراسر جهان است. 
وی افزود: سپاه پاسداران همواره 
در حوادث و بالیا از قبیل سیل و 
زلزله و هر جایی که مردم به کمک 
نیاز داشته اند نه فقط در قالب یک 
نیروی نظامی بلکه همچون یک 
سازمان عظیم اجتماعی بدون 
فرق قائل شدن میان افراد به یاری 
آحاد ملت شتافته و بار مشکالت را 

از روی دوش مردم برداشته است. 
رئیس مجلس شورای اسالمی 
در ادامه یادآور شد: موفقیت های 
پاسداران شجاع، مومن و متعهد 
سپاه عصبانیت دشمنان ایران و 
دشمنان امت اسالمی را برانگیخته 
است و مکر و حیله سلطه گران را به 
خودشان برگردانده است. هر برگه 

از تاریخ غرور آفرین سپاه پاسداران 
به خون دلیرمردانی آغشته است 
که از جان و مال خود در راه دفاع از 
آرمان های اسالم و انقالب اسالمی 
گذشته اند و خط سرخ مقاومت 
را زنده نگه داشته اند. قالیباف 
افزود: به پاسداران غیور انقالب 
اسالمی افتخار می کنیم و قدردان 

رشادت و ازخودگذشتگی یکایک 
آنها هستیم. وی ضمن تبریک و 
تهنیت فرا رسیدن والدت اسوه 
ایثار و ادب علمدار دشت کربال 
قمر بنی هاشم حضرت اباالفضل 
العباس )ع( و روز جانباز به ملت 
رشید ایران اسالمی، اظهار کرد: 
به عموم جانبازان  را  این روز 
پاکباز و سرافراز کشورمان و به 
ویژه نمایندگان جانباز تبریک و 
تهنیت می گویم. رئیس مجلس 
شورای اسالمی همچنین برای 
مجروحین حادثه تلخی که در 
کرمان برای هلی کوپتر وزیر ورزش 
و همراهانشان پیش آمد، آرزوی 
سالمتی کرد و گفت: به خانواده 
برادر مجاهد و جهادی اسماعیل 
احمدی که از چهره های خدوم، 
زحمتکش و نام آور عرصه جهادی 
کشور و رسیدگی به محرومین 
و محرومیت زدایی در حاشیه 
تهران و نقاط دوردست استان های 
محروم کشور بودند و همچنین به 
همه جهادی های سراسر کشور 

تسلیت می گویم.

در  مجلس  نماینده  یک    
اظهار  دولت  عملکرد  خصوص 
داشت: تفاوتی که دولت سیزدهم 
با دولت گذشته دارد در زمینه 
ارتباط با مردم و پیگیری مطالبات 
پیگیری  در  دولت  است؛  آنها 
پروژه های عمرانی سرعت بیشتری 
بخشیده و فعال تر عمل کرده و 
است،  گذاشته  بیشتری  وقت 
همچنین کارهای مثبتی را در 
پروژه های اجتماعی، سیاسی و 
فرهنگی داشته و در طول این مدت 
ارتباطش با مجلس نسبت به قبل 
بهتر و بیشتر بوده است. محمد 
حسین آصفری گفت:  اما در مقابل، 
دولت در دو حوزه عملکرد چندان 
قابل قبولی نداشته است؛ ابتدا 

حوزه اقتصادی است که به خوبی 
کار نکرده و تیم اقتصادی دولت 
هنوز برنامه  جدی در این حوزه 
هنوز نتوانسته پیاده کند و دیگر 
حوزه سیاست خارجی است که ما 
نتوانسته ایم ارتباط و تعامل موثری 
با دنیا داشته باشیم. نماینده اراک 
بیان کرد:  من اعتقاد دارم اقتصاد 
با تحریم امکان پذیر است؛ ما منابع 
داخل کشور  در  بسیاری  غنی 
داریم، به ویژه در حوزه معادن و 
گردشگری. ما باید با کشورهایی 
در  هستند  تحریم  ما  مثل  که 
سرمایه گذاری با آنها مشارکت 
داشته باشیم. اینها می تواند آثار 
خنثی سازی تحریم ها را در حوزه  
اقتصادی نشان دهد و در این امر 

نیز می توان موفق بود. اینکه ما 
متکی به این باشیم که تحریم هاچه 
زمانی برداشته می شود، نمی تواند 
خیلی کارساز باشد و به نظرم اگر 
در این حوزه ها ورود کنیم خیلی 
می تواند در خنثی و کم کردن 
تحریم ها موثر باشد. وی در واکنش 
روحانی  اخیر  صحبت های  به 
مبنی بر مانع بودن مجلس برای 
احیای برجام، افزود: پس لرزه های 
اقتصادی و سیاست خارجی که 
امروز با آن روبه رو هستیم حاصل 
روحانی  دولت  بی تدبیری های 
است؛ اگر ما در برجام توافق را گام 
به گام و اقدام مناسب و اورانیوم 
را سریع تحویل آنها نمی دادیم 
و مذاکرات را به انتخابات مرحله 

گره  ریاست جمهوری  دوم 
نمی زدیم، مطمئنا امروز تاثیر 
آن را می دیدیم. ولی با اقدامات 
روحانی به طرف غربی اعتماد 
کردیم، خواسته های آن ها را انجام 
دادیم و در مقابل ضمانت های 
الزم را از آنها نگرفتیم و امروز در 
حوزه سیاست خارجی و اقتصادی 
با مشکل جدی مواجه شدیم و 
روز به روز تحریم های جدیدی را 
علیه کشورمان تصویب می کنند. 
محمد حسن آصفری در خصوص 
مولدسازی گفت: مولدسازی تا 
زمانی که تبدیل به قانون نشود 
و مجلس شورای اسالمی نظارتی 
نداشته باشد خیلی نمی توانیم به 

آن امیدوار باشیم. 

یــادداشـــت
 همه چیز به سفر گروسی بستگی دارد

  علی اصغر زرگر
 کارشناس مسائل بین الملل

 محمدباقر قالیباف:     
سپاه پاسداران ضامن امنیت ایران و دلگرمی مستضعفان سراسر جهان است

محمد حسین آصفری:    
ارتباط دولت با مجلس نسبت به قبل بهتر  شده است 

 اعزام نمایندگان رهبر انقالب 
برای تجلیل از جانبازان

در سالروز والدت با سعادت قمر بنی هاشم 
حضرت اباالفضل العباس علیه السالم و روز 
جانباز، هیات هایی از طرف رهبر انقالب اسالمی 
با حضور در منازل تعدادی از جانبازان سرافراز 
از رشادت ها و فداکاری ها آنان تجلیل کردند. 
حجج اسالم شکری، حاج علی اکبری، اختری، 
محسن قمی و محمد قمی در منازل جانبازان 
حاضر شدند و ضمن کسب اطالع از زندگی 
و شرایط آنان از مجاهدت های این یادگاران 
دفاع مقدس و دفاع از حرم قدردانی کردند. 
قاضی زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران نیز به منزل تعدادی از جانبازان رفت 
و با آنان گفت وگو کرد. همچنین نمایندگان 
ولی فقیه در مراکز استان ها و ائمه جمعه سراسر 
کشور نیز به نمایندگی از رهبر انقالب اسالمی 
در منازل تعدادی از جانبازان سراسر کشور 
حضور یافتند و از این ایثارگران تجلیل کردند. 

 برگزاری مراسم تشییع 
همسر شهید مطهری در تهران

مراسم تشییع پیکر، سرکار خانم عالیه 
روحانی، همسر گرامی شهید مطهری، صبح 
دیروز از منزل آن مرحومه برگزار شد. در 
این مراسم که با حضور جمع کثیری از مردم 
 ... برگزار شد، شخصیت هایی همچون آیت ا
محقق داماد، علی الریجانی، حجت االسالم 
والمسلمین علوی، فاطمه هاشمی، حسین 
مرعشی، حجت االسالم والمسلمین سید رضا 
اکرمی، یوسف نوری، عزت ا... ضرغامی، علی 
محمد بشارتی، حجت االسالم والمسلمین 
خسروپناه، حدادعادل، عالءالدین بروجردی، 
هاشمی،  محسن  نهاوندیان،  محمد 
واعظی،  احمد  والمسلمین  حجت االسالم 
محمود صادقی، پروانه مافی، آذری جهرمی، 
حجت االسالم والمسلمین پورمحمدی، فرهاد 
دژپسند، محمدرضا صادق، فرشاد مهدی پور 
و برخی از شخصیت های لشکری و کشوری 
حضور داشتند. بعد از انتقال پیکر همسر شهید 
مطهری به قم مراسم تشییع و تدفین از ساعت 
۱۶ از مسجد امام حسن عسکری)ع( به سمت 
حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه )س( برگزار 
شد. همچنین بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد 
اعظم قلهک مراسم ترحیم آن مرحومه برگزار 

می شود. 
 
تحریم های جدید اتحادیه اروپا 

علیه ایران و روسیه
اتحادیه اروپا با تکرار ادعای کمک های 
نظامی ایران به روسیه در جنگ اوکراین، 
اعالم کرد که چند نهاد ایرانی را به این دلیل 
تحریم کرده است. کمیسیون اروپا در بیانیه ای 
که در وبگاه آن منتشر شده است، دهمین 
بسته تحریمی را علیه روسیه و »کسانی که از 
جنگ متجاوزانه و غیرقانونی آن علیه اوکراین 
بسته  این  کرد.  اعالم  می کنند«  حمایت 
تحریمی شامل تحریم های اتحادیه اروپا علیه 
۱۲۰ فرد و نهاد می شود. در این بیانیه با تکرار 
ادعای حمایت نظامی ایران از روسیه در جنگ 
اوکراین، آمده است: این اقدامات تحریمی 
همچنین علیه افرادی در ایران انجام گرفته 
است که در تولید پهپادها و قطعات ]نظامی[ 
در حمایت از ارتش روسیه نقش داشته اند. 
کمیسیون اروپا با اعالم اینکه ممنوعیت های 
جدیدی برای صادرات »فناوری های حساس، 
دومنظوره و پیشرفته ای« اعمال شده است که 
به توانمندی های ارتش روسیه کمک می کند، 
افزود: این اقدام برای اولین بار، شامل هفت 
نهاد ایرانی می شود که از قطعات اتحادیه اروپا 
استفاده کرده و با پهپادهای »شاهد« به ارتش 
روسیه کمک می کردند تا به زیرساخت های 

غیرنظامی در اوکراین حمله کند. 

پاسخ ایران به درخواست 
»سوختی« طالبان

مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهور 
در امور افغانستان از تمدید دو ماهه مجوز 
به  ایران  از  )گازوئیل(  سوخت  ترانزیت 
افغانستان خبر داد. محمد مهدی جوانمرد 
قصاب با اعالم این مطلب اظهار داشت: با توجه 
به درخواست های مکرر طالبان از ایران مبنی 
بر تامین سوخت و در راستای اهداف کشور 
مجوز تمدید دو ماهه ترانزیت سوخت به کشور 

افغانستان با رعایت قوانین قبلی صادر شد. 

 غرب در موقعیت موعظه دیگران 
نیست

سفیر ایران در وین گفت: غرب امروز در 
موقعیتی نیست که دیگران را به خاطر )تعامالت 
نظامی( شان قضاوت یا موعظه کند! عباس 
باقرپور سفیر ایران در وین در توییتی در 
واکنش به مداخله ها و مواضع اخیر آمریکا و 
کشورهای اروپایی نسبت به تعامالت نظامی 
ایران با کشورهای دیگر گفت: زمانی که یک 
جنگ تجاوزکارانه، هرچند شکست خورده، 
در دهه ۸۰ میالدی علیه ایران توسط صدام در 
عراق آغاز شد، آمریکا و اروپا از متجاوز حمایت 
کامل کردند و هر نوع سالحی را، حتی سالح 
شیمیایی را به او دادند. با چنین سابقه تاریکی، 
غرب امروز در موقعیتی نیست که دیگران را 

قضاوت یا موعظه کند

تالش دشمن برای 
خرابکاری در مراکز 

حساس 

  سخنگوی کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس از حضور 
معاون ضدجاسوسی وزارت اطالعات 
در جلسه ظهر این کمیسیون خبر 
داد و گفت: براساس گزارش ارائه 
شده، سرویس های اطالعاتی دشمن 
تالش های متعددی در کسب اطالع، 
نفوذ و خرابکاری در مراکز حساس و 
مهم کشور داشته اند که عمده این 
موارد با هوشیاری نهادهای امنیتی 
کشورمان بی اثر شده است. ابوالفضل 
عمویی ادامه داد: براساس گفته های 
مقامات معاونت ضدجاسوسی، ضربه 
به صنایع نظامی، نفوذ در مراودات 
اقتصادی به منظور ایجاد بحران 
و سازماندهی آشوبگران از جمله 
برنامه های سرویس های متخاصم 
بوده که وزارت اطالعات در حال 
مقابله با آنهاست. در این جلسه 
نمایندگان ضمن طرح سواالتی 
درباره گزارش ارائه شده و تقدیر از 
موارد خنثی شده از اقدامات دشمن، 
بر هوشیاری کامل نیروهای امنیتی 

در جنگ اطالعاتی تاکید کردند. 

ویـــــــژه
 دفاع جانانه طائب از طرح »مولدسازی«

قصد دولت فروش، یا به مشارکت گذاشتن 
اموال غیرمولد، هزینه بر و اضافی است

مشاور عالی فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه ما در عناصر 
قدرت قوی هستیم ولی یک جاهایی باید قبول کنیم که 
ضعف هایی هم هست و نیاز به تغییر داریم، گفت: حرف ما 
این است که در یکپارچگی این تغییر در حال انجام است، در 
حوزه اقتصاد واقعا کارهایی در حال انجام است، راهبرد آمریکا 
این بود که در تقابلی که با فشارها انجام می دهد کاری کند که 
صادرات نفت خام ایران با واردات غذا و دارو برابری کند، آنها 
فکر می کردند که این مشکالت پیش می آید اما تغییر ریل 
انجام شد. حجت االسالم حسین طائب در برنامه »بدون توقف« 
که از شبکه سوم سیما پخش شد، اظهار داشت: در همین یک 
سال در غذا قطع ارتباط داخل به خارج انجام شده، ارز ۴۲۰۰ 
تومانی قطع شد و دولت این فرآیند را عوض کرد و گندم را 
به سه برابر قیمت از کشاورز خرید و تقاوت بین ارز نیمایی و 
۴۲۰۰ تومانی را ماهانه در قالب یارانه به مردم می دهد، به 
همین واسطه در واردات صرفه جویی کردیم که پولش در 
زیرساخت هزینه می شود، این دولت تا سال ۱۴۰۴ برنامه 
دارد، زیرساخت است که کشور را درست می کند و نتیجه این 
می شود که وابستگی آب و غذا به نفت را کم می کنیم.  طائب با 
اشاره به اینکه تا دولت بحث مولدسازی را مطرح کرد، همان 
اول کار هجمه ها آغاز  شد، اظهار کرد: دولت باید از کجا منبع 
درآمدش را تأمین کند، یا باید صادرات غیرنفتی داشته باشد، 
یا نفت خام بفروشد، یا مالیات و گمرک بگیرد و اموال دولتی را 
بفروشد، دولت برای مولدسازی سازوکار درست کرده، سیستم 
درست کرده که هر سه قوه نماینده داشته باشند و همه روی 
آن نظارت کنند تا اموال هزینه بر فروخته شود، قصد دولت در 
این طرح، فروش، تغییر کاربری و یا به مشارکت گذاشتن اموال 
غیرمولد، هزینه بر و اضافی است. وی در خصوص این سوال 
که جنگ ترکیبی از کجا علیه ما آغاز شد، تصریح کرد: جنگ 
ترکیبی از سال ۲۰۱5 آغاز شد، جنگ ترکیبی عبارت است 
از یک راهبرد دفاعی آمیخته به جنگ سیاسی و کالسیک، 
نامنظم و مجازی، خبررسانی جعلی، دیپلماسی، جنگ 
دادگاهی، مداخله در انتخابات ها، برهم زدن بافت جمعیتی، 
مهاجرپذیری، ایجاد تضاد دینی و یورش فرهنگی که از قبل 

آمریکایی ها به دنبال همه اینها بودند

اسقایی:  احسان  ملی-   آرمان    
مذاکره مستقیم با آمریکا در ارتباط با پرونده 
هسته ای ممنوع است. آن روز که برجام امضا 
شد و مذاکراتی بین ظریف و کری صورت 
گرفت و آن دو به توافقاتی در ارتباط با پرونده 
هسته ای رسیدند، بعد از آن برخی در ایران 
از لزوم مذاکرات با آمریکایی ها بر سر سایر 
موضوعات اختالفی سخن به میان آوردند. اما  
مقام معظم رهبری اعالم کردند که مذاکرات 
مستقیم با آمریکا ممنوع است. آن زمانی هم 
که مذاکرات در دولت روحانی بر سر پرونده 
هسته ای و بازگشت به برجام کلید زده شد و 
عباس عراقچی به مذاکره در ارتباط با بازگشت 
به برجام پرداخت، هیچ گونه مذاکره مستقیمی 
بین مقامات ایران و آمریکا صورت نگرفت. 
بعدها که دولت روحانی رفت و ابراهیم رئیسی 
بر کرسی او نشست، مذاکرات مجددی با حضور 
علی باقری آغاز شد. این مذاکرات هم در 
حقیقت غیرمستقیم ترین مذاکره بین ایران و 
آمریکا بود. به طوری که مذاکره کنندگان ایران 
در یک هتل و مذاکره کنندگان آمریکایی در 
هتلی دیگر حضور داشتند و هیات های مذاکره 
کننده اروپایی در بین دو طرف مدام پیام آورده 
و پیام می بردند. از این منظر بعد از توافق وین 
هیچ گونه مذاکره مستقیمی بین مقامات 
آمریکایی و ایرانی چه در مساله هسته ای چه 

در موارد دیگر صورت نگرفته است. 
  میانجی ها 

 ایران و آمریکا در طول سال های بعد از 
انقالب در قطع روابط دیپلماتیک قرار دارند.     
بر کسی پوشیده نیست که در زمانی که محمد 
خاتمی به سازمان ملل رفت، کلینتون به دنبال 
مذاکره مستقیم با او بود که البته نتوانست به 
نیت خود دست یابد. فقط ظریف و کری بعد 
از پیروزی انقالب با یکدیگر به مذاکره پرداخته 
بودند. مذاکره با ایرانی ها همواره دلچسب 
آمریکایی ها بوده است. به طوری که ترامپ چه 
قبل از خروج از برجام و چه قبل از این اقدام، 
همواره اعالم می کرد که خواستار مذاکره با 
تهران است. یک بار هم آمریکایی ها در زمان 
روحانی و حضور وی در سازمان ملل به دنبال 
مذاکره با ایران بودند. مقامات ایرانی چون 
مذاکره با آمریکایی ها را بی فایده می دانستند 
همواره این مذاکرات را رد کردند. چون معتقد 

هستند به آمریکایی ها نمی توان اعتماد کرد، 
اعتمادی که در صحنه عملی هم وجود ندارد، 
چراکه این آمریکایی ها بودند که زیر میز برجام 
زدند و اولین توافق ایران با غرب را به طور کل 
معلق کردند. از این جهت استدالل مقامات 
ایران در عدم نفع مذاکره با آمریکا منطقی 
است. در این میان البته در کنار فقدان مذاکره 
بین ایران و آمریکا به صورت مستقیم همواره 
کشورهایی هستند که همانند یک خط قرمز 
تلفن بین تهران و واشنگتن عمل می کنند. 
هرازگاهی هم اخباری در ارتباط با پیغام و 
پسغام های مقامات آمریکایی و ایرانی شنیده 
می شود. اولین میانجی بین ایران و آمریکا در 
پرونده هسته ای کشور پادشاهی عمان بود. 
آنها برای اولین بار بین ایران و آمریکا در مساله 
هسته ای میانجی شدند. اقدامی که هر چند در 
دولت احمدی نژاد آغاز شد اما در دولت حسن 
روحانی میوه داد و به برجام تبدل شد. از آن 
به بعد اروپایی ها نقش پیغام آور بین تهران و 
واشنگتن را ایفا کردند تا اینکه بر سر مساله 
اوکراین و همچنین عدم مقبولیت پیشنهاد آنها 
در شیوه بازگشت به برجام؛ آنها در برابر تهران 
قرار گرفتند. از آن به بعد کشورهای مختلفی 
تالش کردند بین تهران و واشنگتن میانجی 
باشند، یک بار قطر، بار دیگر عمان، اخیرا هم که 
عراق مدعی است که مذاکراتی را با آمریکایی ها 
در مورد ایران انجام داده است.  به نظر پرونده 
هسته ای ایران و مذاکرات ایران و غرب به میز 
معادالت سیاسی منطقه رفته است و عده ای در 
منطقه موافق احیای برجام و عده ای با برجام 
مخالفند، موافقان درصددند به منظور احیای 

برجام میان ایران و آمریکا میانجی باشند. 
  آخرین تحوالت هسته ای

 به نظر می رسد بعد از اینکه احیای برجام 
به در بسته خورد و تحوالت جنگ اوکراین 
شکل گرفت، اقدام خاصی از سوی تهران، 
واشنگتن و پایتخت های کشورهای اروپایی به 
منظور بازگشت به برجام صورت نگرفته است. 
هرچند آمریکایی ها پیغام هایی را در ارتباط 
با موضوع هسته ای می دهند، همان طور که 
وزیر خارجه اعالم کرده، اما مقامات آمریکایی 
رسما اعالم کرده اند در حال حاضر احیای توافق 
هسته ای اولویت آنها نیست. اما پر واضح است 
که هیچ کس به اندازه آمریکایی ها به احیای 

برجام فکر نمی کند اینکه چه زمانی بخواهند 
در این زمینه به صورت رسمی وارد شوند، شاید 
آن زمان زمانی باشد که بازگشت به برجام برای 
آنها نفعی داشته باشد. بعید نیست بایدن این 
استراتژی را داشته باشد که در دمادم انتخابات 
به سمت احیای برجام حرکت کند تا آن را 
به عنوان دستاوردی برای خود در انتخابات 
قرار دهد. این روزها خبر چندانی از تحوالت 
هسته ای نیست. موضوعات تنها به حضور 
بازرسان در ایران خالصه می شود. گویا همه 
در انتظارند که ببینند بازرسان آژانس در مورد 
ایران چه گزارشی را اعالم می کنند. تهران و 
آژانس پرونده هایی را در دستور کار دارند که 
ایران قبل از احیای برجام خواستار بسته شدن 
آنهاست. به نظر می رسد سفر اخیر بازرسان به 
ایران در این جهت باشد.  وزیر خارجه آمریکا 
در صفحه اینستاگرام خود به زبان فارسی 
نوشت: »وزارت امورخارجه نوشت: در عین 
حال، ما همچنین به وضوح گفته ایم که گزینه 
توافق هسته ای با ایران یا به اصطالح برجام 
اکنون روی میز نیست. ما ماه های زیادی را 
صرف احیای آن و بازگشت به توافق دوجانبه 
کردیم. چند ماه پیش پیشنهادی از سوی 
اتحادیه اروپا ارائه شد که همه از آن استقبال 
کردند: چین، روسیه و همچنین ایاالت متحده 
و ایران آن را نپذیرفت. در این میان، البته، ما 
شاهد ارائه پهپاد از سوی ایران به روسیه به 
اوکراین بوده ایم. سخنگوی وزارت خارجه 
ایران نیز گفته: اکنون هم در شرایط کنونی 
جمهوری اسالمی هنوز هم معتقد به مذاکره 
است، معتقد است که روند مذاکره می تواند 
منجر به از سرگیری توافق شود، اما ما اعتقاد 
داریم که توافق در زمانی می تواند شکل بگیرد 
که اراده سیاسی مشترک نزد همه طرف ها از 
جمله دولت آمریکا وجود داشته باشد، مواضع 
سیاسی دولت آمریکا و همچنین عملکرد این 
کشور در رابطه با ایران نشان دهنده وجود 
تزلزل و سرگردانی در سیاست دولت آمریکا 
نسبت به توافق است، آنها رفتارهای متناقضی 
در ارتباط با برجام از خود نشان داده اند، از یک 
طرف معتقد هستند که ما عالقه مند به احیای 
برجام هستیم و از طرف دیگر در حوزه عمل 
شاهد اقدامات عملی جدی برای بازگشت به 

توافق نبودیم.

 »آرمان ملی« سرنوشت مذاکره هسته ای با آمریکا را بررسی می کند 
مذاکره مستقیم خیر، غیرمستقیم آری

   پس از آن که آمریکا در دوره ترامپ از برجام خارج شد، مقام معظم رهبری مذاکرات مستقیم با آمریکا را ممنوع کردند. 
 موشک های کروز از آن زمان تاکنون مذاکرات و انتقال پیام های دو طرف به صورت غیرمستقیم صورت می گیرد 

توسعه می یابد

مسکن و کمبود تخت 
بیمارستانی مهم ترین 
مشکالت استان تهران 

   فرمانده کل سپاه پاسداران 
با بیان اینکه موشک های کروز 
توسعه می یابد، گفت: موشک های 
کروز چون در سطح زمین حرکت 
می کنند مانند یک پرنده بال ثابت 
هستند و سرعت زیادی ندارند اما 
در نوع سوپرسونیک و مافوق صوت 
توسعه پیدا می کنند. سرلشکر 
حسین سالمی با یادآوری اینکه 
دشمن مجبور شده حدود هفت 
هزار میلیارد دالر برای مقابله 
تجزیه  کند،  هزینه  ایران  با 
انرژی متراکم دشمن را از دیگر 
اسالمی  انقالب  دستاوردهای 
دانست و اظهار داشت: دشمن 
قدرت منطق را نمی فهمد و جز با 
زبان قدرت نمی شود با مستکبران 
سخن گفت. وی با تاکید بر اینکه 
امروز امن ترین کشتی تحت پرچم 
جمهوری اسالمی ایران حرکت 
می کند، افزود: وقتی وزیر خارجه 
سابق آمریکا می گوید از زمان 
شهادت سردار سلیمانی کابوس 
می بینم این نشانه تاثیر جهانی 

قدرت ما است.

   استاندار تهران گفت: مسکن، 
تأمین زیرساخت  و کمبود تخت 
بیمارستانی مهم ترین مشکالت 
در استان تهران است.به گزارش  
مهر، علیرضا فخاری در جلسه 
با استانداران سابق که با حضور 
مشاور و مدیرکل حوزه استاندار، 
معاونین استاندار و دیگر مسئوالن 
برگزار شد، اظهار داشت: تجربه 
گذشتگان چراغ راه آیندگان 
است، هر چند ممکن است برخی 
موضوعات استان تغییر کرده باشد 
اما نظام مسائل یکسان است و 
شدت و حدت آن در برهه های 
مختلف فرق می کند.وی با اشاره 
به مشکالت استان تهران افزود: 
گذشته  در  مهاجرت  موضوع 
به شدت االن نبوده و اکنون 
جمعیت تهران معادل جمعیت 

چند استان است.

برجام در حالت کما بود و به نظر می رسد که به حالت اغما 
درآمده اما آنچه مسلم است از جانب ایران اختالفی وجود 
ندارد و ایران می خواهد باشرایط قبلی مذاکرات را دنبال 
کند اما غربی ها  احتماال اولویت های دیگری در خصوص 
بحران های بین المللی از جمله بحران اوکراین دارند و مساله 
برجام در اولویت شان نیست. البته یک سری اختالفات و 
مسائلی هم پیش آمده است.  با توجه به استراتژی یا تاکتیکی 
که ایران در پیش گرفته زمانی که آمریکایی ها از برجام بیرون 
رفتند و اروپایی ها نیز تعللی داشتند و در مذاکرات شرط هایی 
را گذاشتند ایران به عنوان یک تاکتیک هسته ای تالش کرد 
که به تعهدات قبلی پایبند نباشد و مساله غنی سازی را ادامه 
دهد.  ایران البته همکاری های خود را با آژانس ادامه داده و 
معموال آژانس را نسبت به مسائل، تحوالت و رویدادهایی که 
در ایران انجام می شود مطلع کرده است. صراحتا نیز اعالم 
شده که غنی سازی را تا ۶۰ درصد انجام می دهیم با توجه 
به بازدیدهایی که مامورین و بازرسان آژانس انجام داده اند 
یک بار این مساله مطرح شد که ایران چرا سانتریفیوژهای 
مختلف را در پایان پروسه غنی سازی به هم متصل کرده که 
می تواند غنی سازی را تا سطح باالتری پیش ببرد. یا اینکه 
گزارش هایی که بعدا خود مامورین آژانس نیز انکار کردند 
که داده هایی وجود دارد که ایران غنی سازی را تا ۸۴ درصد 
باال برده است. البته اینها مطالبی بوده که رسانه های غربی به 
آن دامن می زدند. هر چند که ایران همان زمان انکار کرد و 
مامورین آژانس نیز گفتند که ما در این برآورد اشتباه کردیم. 
اکنون نیز مدیرکل آژانس تحت این عنوان می خواهد به ایران 
بیاید و این مساله را با کارشناس های خودشان مورد بررسی 
قرار دهد و مذاکراتی با تهران انجام دهند. البته این مذاکرات 
دو شکل خواهد داشت.  نخست اینکه احتماال نتوانند با هم 
کنار بیایند و مساله را حل کنند. اگر این اتفاق بیفتد مقداری 
برای ایران هزینه ساز و هزینه بر خواهد بود و احتماال در 
آژانس مطرح خواهد شد. غربی ها هم دنبال بهانه هستند که 
این را به عنوان تذکری جدی یا حتی صدور قطعنامه علیه 
ایران در دستور کار قرار دهند. یا اینکه مساله حل می شود و 
حل آن نیز به این صورت خواهد بود که چراغ سبزی به ایران 
خواهند داد که آمد و رفت هایی که به ایران انجام می شود. 
از سوی کشورهای همسایه بتواند باب مجددی از مذاکره را 
برای رسیدن به یک نتایجی باز کند. چون تقریبا رضایت 
ایران حاصل شده که بر اساس همان مذاکرات ۲۰۱5 و 
پس از آن مذاکرات از سر گرفته شود و به توافق برسند. البته 
گزارش هایی هم از جانب نماینده روسیه بوده که به نظر 
می آید کارشکنی نیست، اما چندان اظهار نظر مناسبی نبود 
و گفته بود که وقتی آمریکا و اروپا مواضع مخالف در خصوص 
مذاکرات برجامی می گیرند غنی سازی ۸۴ درصدی هم 
اتفاق می افتد. به نظر می رسد که یا روس ها می خواهند از 
این موضوع استفاده کنند و اجازه ندهند که مجدا مذاکراتی 
شروع شود یا اینکه یک اظهار نظر سطحی است که تلویحا  
غربی ها را از این جانب به هوش بدارند که اگر به مذاکرات 
برنگردند باید شاهد غنی سازی ۸۴ درصد نیز در ایران باشند. 
اما باید دید که آقای رافائل گروسی که به ایران می آید نتیجه 
مذاکراتش بر چه اساس خواهد بود. آیا نظرش بر این است 
که برگردد گزارش دهد که با ایران به نتیجه نرسیدیم و ۸۴ 
درصد واقعیت دارد یا اینکه به ایران باید و به هر نحوی مساله 
را حل و فصل کند و گزارش مثبتی به آژانس دهد و در نتیجه 
باب مذاکرات مثبت و جدیدی را بازگشاید. لذا باید منتظر 

سفر گروسی و اعالم نظر او بود. 
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گـزارش 

آرمان ملی – یاسمین طالقانی: باالخره 
دولتی  ها به مجلس رفتند! آنها در دو  جلسه 
غیرعلنی بهارستان که برای بررسی افزایش 
نرخ ارز و طال تشکیل شده بود حضور پیدا 
نکردند، اما مخبر، معاون اول رئیس  جمهور، 
فرزین، رئیس کل بانک مرکزی و خاندوزی، 
وزیر اقتصاد به مجلس رفتند. در این جلسه 
دولت گزارش  هایی به نمایندگان مجلس در 
رابطه با بازار ارز کشور ارائه داد و سپس چند 
تن از نمایندگان و همچنین نماینده  هایی از 
کمیسیون  های اقتصادی و برنامه و بودجه 
در این باره صحبت کردند و سواالتی را مطرح 
کرده که تیم اقتصادی دولت به آن پاسخ دادند. 
مخبر، معاون اول رئیس  جمهور اظهارداشت 
که در ابتدای دولت سیزدهم مشکالتی وجود 
داشته که به مرور زمان این مشکالت در حال 
کاهش یافتن است و به زودی در بازار ارز نیز 
شاهد حل مشکل و ثبات خواهیم بود. میرتاج 
الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
بیان داشت: »رئیس کل بانک مرکزی گفت که با 
ایجاد سامانه واحد ارز و طال قیمت واقعی دالر نیز 
در آن سامانه درج شده است و آن قیمت  هایی که 
در فضای مجازی و در جاهای دیگر وجود دارد 
غیرواقعی است.« آقای خاندوزی وزیر اقتصاد 
نیز گزارش  هایی به نمایندگان مجلس ارائه داد 
و بیان داشت: »پشت پرده اختالالت بازار ارزی 
شناسایی شده و به زودی نهادهای امنیتی و 
اطالعاتی و قضائی تکلیف این افراد را مشخص 
خواهند کرد.« در نهایت رئیس مجلس شورای 
اسالمی، تاکید کرد: »نیازمند یک هماهنگی 
جدی و قوی بین مجلس و دولت برای ساماندهی 
بازار ارز هستیم.« محمدباقر قالیباف اظهارکرد: 
»به جمع بندی  های خوبی در این جلسه رسیدیم. 

ان شاءا... با هماهنگی شکل گرفته و اقدامات و 
حرکت  های دولت بر این مشکل فائق خواهیم 

آمد.«
  کمیته هماهنگی بین مجلس و دولت

سخنگوی هیات رئیسه مجلس هم با اشاره 
به جلسه غیرعلنی صبح دیروز مجلس پیرامون 
مسائل ارزی کشور گفت: در این جلسه مقرر 
شد که کمیته هماهنگی با حضور نمایندگان 
مجلس و نمایندگان دولت و سایر دستگاه  های 
مربوطه شکل بگیرد. سیدنظام  الدین موسوی 
بیان کرد: با توجه به تحوالت و تالطم  هایی که در 
روزها و هفته  های اخیر در بازار ارز شاهد بودیم 
و برخی مسائل پیرامون افزایش قیمت کاالها و 
به ویژه ارز که در افکارعمومی سواالت و ابهامات 
متعددی را به وجود آورده است، امروز در خانه 
ملت با حضور مسئوالن ارشد اقتصادی دولت 
جلسه  ای غیرعلنی را در خصوص مسائل ارزی 

و اقتصادی کشور برگزار کردیم. وی در ادامه 
اظهارکرد: نمایندگان دولت نیز در گزارش  هایی 
که ارائه کردند تاکید داشتند که مسائل مربوط 
به ارز ناشی از کمبود ارز یا مشکالت ارزی در 
حوزه صادرات و واردات نیست و ما در این 
حوزه مساله مالی و اقتصادی نداریم، بلکه این 
وضعیت را به واسطه جنگ ترکیبی که دشمن 
به راه انداخته و به دنبال ایجاد تزلزل در اقتصاد 
کشور است نسبت دادند. دشمن درصدد است 
از طریق تعیین نرخ  های ساختگی بازار ارز را 
به هم بزند. از سوی دیگر برخی از سیاست  های 
ارزی و اقتصادی شکست خورده گذشته سبب 
بی  اعتمادی مردم شده و این زمینه را فراهم کرده 
تا در بازار غیررسمی و توسط عناصری که عمدتا 
از خارج کشور صحنه  گردان هستند نرخ دالر را 
باال ببرند و مداخله ساختارشکنانه در بازار ارز 

داشته باشند.

  نه به درخواست فرزین
اما یک چالش دیروز در مجلس رخ داد که آن 
هم درخواست رئیس بانک مرکزی برای افزایش 
اختیاراتش بود. یک عضو هیات رئیسه مجلس 
خاطرنشان کرد: در جلسه دیروز محمدرضا 
فرزین، رئیس کل بانک مرکزی نیز مطالبی 
را مطرح و عنوان کرد که اختیارات کافی باید 
برای رئیس کل بانک مرکزی وجود داشته باشد 
تا بتواند مدیریت مناسب را انجام دهد. در این 
جلسه تعدادی از نمایندگان هم در سخنرانی  های 
خود ضمن انتقاد از وضعیت موجود در بازار ارز 
خواستار اقدامات جدی دولت برای کنترل این 
نوسانات شدند. سلیمی اظهارداشت: نمایندگان 
در صحبت  های خود عنوان کردند که آقای فرزین 
از اختیارات الزم برای انجام امور برخوردار است 
و اختیارات آقای فرزین نسبت به رؤسای قبلی 
بانک مرکزی هم بیشتر شده است و اگر دولت با 
محدودیت مانع و یا خأل قانونی هم مواجه است، 
مجلس آمادگی دارد تا با تصویب قانون این موانع 
را رفع کند و به طورکلی آمادگی هرگونه همکاری 

با دولت برای بهبود اوضاع بازار ارز دارد.
  کنایه همتی به جلسه غیرعلنی ارزی 

در مجلس
عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی 
در توئیتی نسبت به جلسه دولت و مجلس 
درباره نرخ ارز و گرانی  ها واکنش نشان داد. 
او نوشت: »اعالم کردند امروز دولت و مجلس 
برای ساماندهی بازار ارز به جمع  بندی رسیدند و 
به زودی در بازار ارز شاهد حل مشکالت و ثبات 
خواهیم بود. اگر با جلسه یک ساعته می شد برای 
ساماندهی ارز جمع بندی کرد، تا به حال چه 
می  کردید؟ تیم اقتصادی تاثیر دالر 5۶ هزار 
تومانی بر زندگی و سفره مردم را درک می  کند؟«

»آرمان ملی« واکنش  ها به ضرورت اصالح در فرآیندهای حکمرانی را بررسی می  کند

طرح »باهنر« چگونه تخریب شد؟
از تخریب نگاه  های اصالح گرایانه تا توبه نامیدن جمهوری دوم 

آرمان ملی- حمید شجاعی: ضرورت اصالح در فرآیندهای 
اجرایی و حکمرانی امری است که طی ماه  های گذشته بسیاری 
از چهره  های سیاسی و حتی برخی شخصیت  ها نسبت به آن 
تاکید داشته  اند و یکی از راه  های برون رفت از شرایط موجود 
را نیز همین مساله عنوان کرده  اند. امری که چهره  های سیاسی 
اصالح طلب و اصولگرا با عناوین و قرائت  های مختلف نسبت به 
آن اظهارنظر کرده  اند. چنانکه در جریان اصولگرا شخصی مثل 
محمدباقر قالیباف که هم اکنون ریاست مجلس را برعهده دارد 
از رفتن به سمت حکمرانی نو سخن گفته و در آبانماه سالجاری 
چنین گفته بود: »امیدوارم هر چه سریع  تر امنیت در کشور 
به صورت کامل تثبیت شود تا تغییرات مشروع و الزم به سمت 
حکمرانی نو در عرصه  های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در 
چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسالمی آغاز شود. نظام 
سیاسی کشور به جهت استواری بر اراده مردم بستر قطعی هر 
نوع اصالح و تغییر برای تامین منافع عمومی است، البته بخشی 
از این تغییر نیز اصالح در نظام حکمرانی در چارچوب نظام 
سیاسی جمهوری اسالمی است که باید به حکمرانی نو منجر 
شود.« محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسالمی مهندسان 
و رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری نیز دیگر چهره 
اصولگرایی است که بارها در خصوص اصالح فرآیندهای اجرایی 
و حکمرانی تحت عنوان جمهوری دوم سخن گفته و با رونمایی 
از ایده خود، بیان کرده که بعد از ۴۰ و اندی سال باید در برخی 
ساختارها تجدیدنظر کنیم. فرانسه از زمان انقالب کبیر خود 
تاکنون 5 جمهوری را تغییر داده و ساختار جمهوریت خود را 
تغییر داده، ما هم باید وارد دوره »جمهوری دوم« شویم. البته 
این فقط اصولگرایان نبوده  اند که از لزوم اصالح فرآیندها در 
حکمرانی سخن گفته  اند بلکه اصالح طلبان نیز طرح  هایی ارائه 
داده  اند. مثال مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم ساالری و 
نماینده ادوار بارها از طرح جمهوری سوم صحبت کرده و روز 
پنجشنبه در دیدار با یادگار امام)ره( در حسینیه جماران در 
توضیح این طرح گفت: »ما حدود پنج سال است که طرحی 

با عنوان »جمهوریت سوم« پیگیری می  کنیم. یعنی ما دو بار 
برای قانون اساسی رفراندوم برگزار کرده  ایم و حاال می  گوییم 
بعد از ۳۳ سال یک باردیگر هم برای بازنگری قانون اساسی 
باید رفراندوم برگزار شود.« این در حالی است که بسیاری از 
چهره  های سیاسی، اقتصادی، جامعه شناسان و حتی حقوقدانان 
بحث اصالح در فرآیندها و رویکردهای حکمرانی را گامی مهم در 
جهت حل مشکالت کشور و جامعه می  دانند. شرایط اقتصادی و 
اجتماعی جامعه نیز به نحوی است که لزوم این تغییرات آن هم 
با تغییر نسلی و پس از بیش از سه دهه می  طلبد. اما اینکه قوا و 
ارکان حاکمیت برای پیشرفت و توسعه کشور چه میزان به این 

مهم برسند باید منتظر گذر زمان نشست.
  لزوم اصالح و تغییر

لزوم تغییرات در فرآیندهای اجرایی کشور امروز بر کسی 
پوشیده نیست و کمتر کسی در این خصوص موضع  گیری و 
اظهارنظر نمی  کند. در همین راستا نیز چندی پیش محمدرضا 
باهنر، نماینده ادوار مجلس در گفت  وگویی اظهارداشت: »امروز 
فضای سیاسی کشور انتظار دارد رئیس  جمهور جدید که روی کار 
می  آید تمام مدیران از باال تا پایین را عوض کند. اما باید بدانید 
که در کشور نهایتاً ۱5۰ تا ۲۰۰ پست سیاسی داریم که ممکن 
است الزم باشد تغییر کنند. بقیه مقام  ها، سیاسی نیستند... دقیقا، 
مدیران راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، صنایع و این قبیل 
حوزه  ها تخصصی هستند. اما رئیس  جمهور وزیر را عوض می  کند، 
وزیر معاونان را، معاونان مدیرکل  ها را، مدیرکل  ها رؤسای منطقه 
را و این چرخه تا پایین  ترین رده  ها ادامه دارد تاجایی که این چهار 
سال فقط در اثاث  کشی مدیران و مسئوالن تلف می  شود. چنین 
رویکردی به شدت ضد بهره  وری و بر خالف توسعه است. ختم 
کالم آن است که مملکت را به شدت گران اداره می  کنیم. یعنی 
هرچه از پول نفت و مالیات درآمد داریم، یا خرج رفت و آمدها 
می  شود یا صرف پرداخت حقوق! بنابراین بعد از چهل سال به 
این اصالحات نیازمندیم؛ من در این باره تعبیری به کار برده 
بودم به نام »جمهوری دوم.« اصل ۱۷۷ قانون اساسی مشخص 

کرده است که این قانون چگونه و با چه فرآیندی می  تواند اصالح 
شود. این در حالی است که برخی جریانات زمانی که پرداختن به 
مشکالت مردم به نفعشان نیست خیلی آرام و ساکت از این مساله 
می  گذرند اما هر زمان بخواهند شخصی یا طرحی را تخریب و 
مورد هجمه و نقد قرار دهند سریع مساله مشکالت مردم و جامعه 
را مطرح می  کنند. اتفاقا همین دست رویکردهای دوگانه است 
که باعث شده جامعه دیگر آن اعتماد الزم را نسبت به روندها و  
برخی مسئوالن از دست بدهد و سرمایه اجتماعی نیز تا حد زیادی 
افول کند. حال اگر هم شخصی از هر جریانی بخواهند طرحی 
در راستای اصالح یا تغییر در فرآیندها بدهد به او می  تازند که به 
نحوی او را به حاشیه بکشانند. این در شرایطی است که جامعه 
وضعیت چندان مساعدی ندارد و اصالحات هر چه زودتر اعمال 

شود نتایج بیشتر و موثرتری خواهد داشت.
  از نقد تا تخریب 

کمتر پیش آمده که مطلبی در باب حاکم لزوم اصالح در 
فرآیندها مطرح شود و دلواپسان و رسانه هایشان درباب آن 
موضع    گیری نکنند. صحبت  های اخیر باهنر نیز از این قاعده 
مستثنی نبوده است. چنانکه مشرق نیوز با واردآوردن ایراد و 
اشکال به صحبت  های باهنر آورده است: »تفکر قرارگاهی و نگاه 
رفورمیستی به مشکالت حکمرانی هرگز چاره مشکالت نیست و 
بلکه بر تراکم و تداوم آنها می  افزاید. در این باره می  توان به تجربه 
سایر ملل جهان از جمله در انقالب فرانسه نگریست. انقالبی که 
پس از حدود ۲۰۰ و اندی سال؛ هم اکنون در جمهوری پنجم 
خود به سر می  برد ولی همچنان با مشکل اقتصادی، اعتراضات 
دامنه دار جلیقه زردها، شیوع گرسنگی )طبق نظرسنجی پیو( و... 
مواجه است. جدای از این تجربه ناموفق در راهکار »رفورم برای 
اصالح«؛ همچنین است که باید گفت وقتی مبنای یک حکومت 
عقالنیت و دین باشد و ایدئولوژی اجرایی اثباتا صحیح باشد؛ آنگاه 
چاره حل مشکالت را بایستی در »پیرایش تدریجی« جست نه 
در رفورم. چون ایجاد رفورم و نیز انتخاب اسمی که معنای توبه 
دارد )جمهوری دوم( نه معنای گام دوم)!( موجب از دست رفتن 
هزینه  های سابق برای پیشرفت سازمان و بی  انگیزگی اجزای 
سیستم می  شود.« پرسش اینجاست که بر چه منطق و مبنایی 
جمهوری دوم به معنای توبه در نظر گرفته شده است؟ اساسا هر 
پیشنهاد یا طرحی اصالحی در چارچوب قانون و حاکمیت مطرح 
می  شود و اینکه هر نگاه اصالح گرایانه  ای را رد کنیم و آن را مضر 
بدانیم بیش از آنکه بر مبنای منافع ملی باشد منویات و اهداف 

جریانی و جناحی را پر رنگ می  کند.

 

خبـــــــر
  مجلس بانک های دولتی را 

موظف به فروش اموال مازاد کرد
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در مصوبه ای 
بانک های دولتی را موظف به فروش اموال مازاد خود 
کردند. نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر شنبه 
و در ادامه بررسی جزئیات الیحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش 
درآمدی، بند )ز( تبصره ۲ را تصویب کردند. طبق این 
مصوبه، بانک های دولتی موظفند نسبت به فروش اموال 
مازاد خود به تشخیص رئیس مجمع عمومی اقدام کنند. 

تصمیمات ارزی در جلسه غیر علنی
    قالیباف: به جمع  بندی خوبی برای ساماندهی بازار ارز رسیدیم           فرزین خواستار افزایش اختیاراتش شد؛ گفتند نه!

    عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی: اگر با جلسه یک ساعته می شد 
برای ساماندهی ارز جمع بندی کرد،تا به حال چه می  کردید
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 طعنه

  یک جامعه شناس 
به وزیر ارتباطات

    
 تحریم 

 اتحادیه اروپا را 
یک افتخار می دانم

نماینده مردم تهران در مجلس که می گوید: من این تحریم 
را یک افتخار برای خودم می دانم. زهره الهیان  در واکنش 
به تحریم های اخیر اتحادیه اروپا و به ویژه تحریم کردن او از 
سوی اتحادیه اروپا گفت: به نظر می رسد این تحریم های 
کور و بی حاصل از سر استیصال است که کشورهایی که 
نوعی احساس دشمنی با تفکر انقالب اسالمی و جمهوری 
اسالمی ایران دارند به این دلیل که در مسیر خود نتوانستند، 
توفیقاتی را کسب کنند اقدام به تحریم کردند. به عنوان 
مثال در چند ماه گذشته و در اغتشاشات اخیر طرح کالنی 
که این کشورها داشتند به بن بست رسید و به خاطر حضور 
و هوشیاری ملت فهیم ایران آنها متوجه شدند که با یک 

شکست بزرگ مواجه شدند. 

محمد فاضلی، استاد دانشگاه به طرح ارائه سیم کارت بدون 
فیلتر برای گردشگران خارجی که توسط وزیر ارتباطات بیان 
شد در توئیتی نوشت: »ما مردم ایران را هم توریست فرض 
کنید، فقط اقامت ما متوسط هفتاد و اندی سال است. اگر 
توریست های خارجی برای چند روز اقامت به سیم کارت ویژه 
نیاز دارند تا از فضای مجازی استفاده کنند، ما توریست های 
بلندمدت هم نیاز داریم« گفتنی است وزیر ارتباطات اعالم 
کرده بود: »در نظر داریم با توجه به محدودیت استفاده از 
این دو پلتفرم، برای گردشگران خارجی که به کشورمان 
سفر کرده اند، سیم کارت های خاصی را طراحی کنیم که این 
افراد بتوانند در مدت حضور خود در ایران راحت تر و بهتر از 

فضای مجازی استفاده کنند.«

یک نماینده مجلس درباره FATF گفت: وزارت خارجه 
باید در این پروژه فعال تر عمل کند و مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، مجلس و افکارعمومی را متقاعد کند، زیرا به 
هر شکل یک پروژه بین المللی است که نپذیرفتنش تبعات 
دارد. شهریار حیدری گفت: جایگاه جمهوری اسالمی در 
نظام بین الملل قابل تعریف است وزارت خارجه با درک این 
جایگاه و همچنین نگاه بین المللی به موضوع باید مجددا بیاید 
دستگاه ها، نهادها، افراد و اشخاص صاحب نفوذ را توجیه 
کند که برخی پروژه ها را باید بپذیریم و نهایتا عضو شویم در 
غیر اینصورت ممکن است تبعاتی برای ما داشته باشد. یک 
عده هم معتقد هستند هیچ تبعاتی ندارد و نپذیرفتنش هم 

مشکل نیست.

مجمع و مجلس 
افکارعمومی را درباره 

FATF متقاعد کنند

 آنچه باید 
از توان موشکی ایران بدانیم

شوق یک خیز بلند
فرمانده نیروی هوافضای سپاه در 
تازه  ترین سخنانش از رونمایی موشک 
کروز پاوه خبر داده و جزئیاتی درباره 
موشک هایپرسونیک ایرانی ارائه کرده و 
گفته است دیگر هیچ موشک غیرنقطه  زنی 
نمی  سازیم. سردار امیرعلی حاجی  زاده 
در گفت  وگوی تلویزیونی شامگاه جمعه 
۶ اسفند( به مناسبت روز پاسدار و با  (
هدف تشریح دستاوردهای تازه نیروی 
هوافضای سپاه نکات تازه  ای از پیشرفت 
برنامه  آینده  ایران،  موشکی  نایی  توا
ساخت  و  اسالمی  جمهوری  موشکی 
پهپادها و ماهواره  برها بر زبان آورد. وی 
در این گفت  وگو نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی را مسلط بر پایگاه  های آمریکا در 
منطقه توصیف کرد و یادآور شد: هر زمان 
اراده کنیم آنها را می  زنیم. ما قادریم تا ۲ 
هزار کیلومتر ناوهای آمریکایی را بزنیم 
که این فاصله هم به  احترام اروپایی  هاست 
که ان شاءا... احترام خود را نگه دارند. 
سپاه  هوافضای  فرمانده  توضیحات 
درباره موشک هایپرسونیک نیز با این 
نتیجه  گیری همراه شد که نه می  توان 
سامانه  ای ضد آن ساخت و نه برترسازی 
آمریکا با وجود این موشک معنادار است. 
موشکی که به گفته حاجی  زاده در خارج 
از جو قادر به مانور است و در ۳۰۰ تا 
۴۰۰ کیلومتری هدف روشن می  شود و 
سرعتی بیش از ۱۲ تا ۱۳ ماخ )حداکثر 
سرعت صوت که هر واحد آن برابر با ۱۲۳۴ 
کیلومتر در ساعت است( دارد. کاهش وزن 
موشک  های دوربرد به یک  چهارم، افزایش 
کارایی سرجنگی  ها تا ۱۰   برابر، کاهش 
زمان آماده  سازی آن به یک  ششم نسبت 
به گذشته و اعالم رونمایی از موشک کروز 
با برد ۱ هزار و ۶5۰ کیلومتر با نام »پاوه« 
در کنار تأکید بر اینکه اکنون با کروزها و 
پهپادها تهدید برای دشمن را ۳۶۰ درجه 
کردیم و از هر طرف قابلیت زدن اهداف را 
داریم، دیگر بخش  های پراهمیت سخنان 

حاجی  زاده در این گفت  وگو بود.
  مسیری که برنامه موشکی ایران 

طی کرد
اما برنامه موشکی ایران چه مسیری را 
طی کرد تا موشک  های بالستیک خود را 
از نظر برد و دقت به نقطه کنونی برساند؟ 
تا پیش از سال ۱۳۹۴ و رونمایی از موشک 
»عماد«، موشک  های ایرانی صرفا به دقت 
حاصله از سامانه  های ناوبری و هدایت 
و کنترل کلی موشک می  رسیدند اما 
پس از جدایی از بدنه موشک دیگر قابل 
تصحیح مسیر یا افزایش دقت نبودند. 
نقصی که با عملیاتی  شدن موشک عماد 
که سرجنگی جداشونده  اش از سامانه 
هدایت و کنترل تا انتهای مسیر برخوردار 
بود تا اندازه زیادی برطرف شد و در گام 
بعدی موشک  های بردبلند ایران تا حد 
از پنج متر(  نقطه  زنی )خطای کمتر 
پیش رفت. در ادامه همین مسیر قابلیت 
نقطه  زنی به موشک  های بردبلند تا ۲ هزار 
کیلومتر همچون »قدر« نیز گسترش 
یافت و سپس تا موشک  های »قیام« 
)با برد ۸۰۰ کیلومتر( و »خرمشهر« )با 
برد ۱۸۰۰ تا ۲ هزار کیلومتر( هم پیش 
رفت و در نهایت موشک  های »شهاب۲« 
۸۰۰ کیلومتری( هم از این  )با برد 
پیشرفت بی  نصیب نماند، هرچند قابلیت 
تصحیح مسیر و دستیابی به دقت بسیار 
باال در این موشک  ها وجود داشت، اما 
سرجنگی  ها همچنان روی مدار بیضوی 
بالستیک حرکت می  کردند و همین امر 
امکان تحلیل مسیر طی  شده با هدف 
پیش  بینی ادامه آن را برای سپرهای دفاع 
موشکی فراهم می  کند و شانس درگیری 
مؤثر با پرتابه مهاجم را افزایش می  دهد. 
از همینجا ایده توسعه سرجنگی  های 
بالستیک با قابلیت مانور در فاز نهایی 
در برنامه موشکی ایران جایگاه ویژه  ای 
یافت و طراحی سرجنگی  هایی که از مدار 
بالستیک و محاسبه  پذیر برای سامانه  های 
دفاع موشکی خارج باشند و سامانه دشمن 
در پیش  بینی مسیر و در نتیجه قفل روی 
آن  ها دچار مشکل شود، در دستور کار 
قرار گرفت تا امکان مقابله سپر دفاع 
موشکی با آنها به نزدیک صفر برسد. 
این ایده با اعالم خبر ساخت موشک 
هاپیرسونیک در ۱۸ آبان  ماه از سوی 
فرمانده نیروی هوافضای سپاه جنبه 
عملیاتی به خود گرفت. دشواری دفاع 
دربرابر قدرت تخریب  گری هایپرسونیک 
به دلیل سرعت بسیار باال، مانورپذیری و 
پیش  بینی  ناپذیری مسیر پرواز و برد کافی 
برای قراردادن اهداف فراقاره  ای، سالح   
قدرتمند و بازدارنده  ای در اختیار نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی گذاشته است که 
اعالم جزئیات تازه  ای از آن در گفت  وگوی 
اخیر حاجی  زاده نشان می  دهد حتی اگر 
امکان رونمایی از موشک هایپرسونیک 
به دلیل خروج از جو دشوار باشد، برنامه 
موشکی ایران و ساخت ماهواره  برها 
در سال  های اخیر طی کرده که »اگر 
دشمنان آن را باور نکردند هم مهم نیست؛ 

روز حادثه مشخص می  شود.«

 وزن پایداری در دولت بیشتر می شود
زمزمه تغییر معاون اول

  برخی سایت های نزدیک به اصولگرایان گفته اند که 
پرویز فتاح و زاهدی وفا به جای محمد مخبر و محسن 

رضایی به تیم اقتصادی کابینه می روند
آرمان ملی: لزوم تغییر در دولت موضوعی است که 
این روزها اصولگرایان بر آن تاکید دارند، چرا که تصور 
نمی کردند با رای دادن به کاندیدای شان نرخ ارز سیر 
صعودی زیادی پیدا کند و باید پاسخگو باشند. جالب 
آنجاست که اصالح طلبان برای متهم نشدن به دخالت در 
کار دولت سکوت کرده و سایت های اصولگرا بر این تغییرات 
اصرار دارند. مانند دیروز نامه نیوز که نوشت: »قدرت 
پایداری، افول شورای ائتالف؛ این شاید درست  ترین 
تعبیری باشد که از شایعه جدید تغییرات در دولت بتوان 
استخراج کرد. آنچه مطرح شده این است که پرویز فتاح 
به  جای مخبر راهی پاستور می  شود تا ِسمت معاون اولی 
را پس از کش  وقوس  های فراوان بر عهده بگیرد. تغییرات 
گویا به همین  جا خالصه نمی  شود و از قرار معلوم زاهدی  وفا 
نیز قرار است بعد از خداحافظِی خودخواسته  محسن 
رضایی به  جای او در ساختمان معاونت اقتصادی دولت 
مستقر شود. این خبر را یک کانال تلگرامی هم منتشر 
کرده است. محتوای خبر البته چندان دور از ذهن به نظر 
نمی  رسد؛ چه اینکه انتقادات درباره وضعیت اقتصادی 
و نوع تصمیمات دولت در این حوزه فزاینده شده است. 
مسعود میرکاظمی برای پیشبرد تصمیمات و ایده  هایی 
که در ذهن دارد با مقاومت فراوانی در جناح مقابل خود در 
کابینه مواجه است. او تا امروز مصرانه نظریات اقتصادی  اش 
را پیگیر بوده و در جلسات تصمیم  ساز تالش فراوانی کرده 
تا آنها را به ثمر برساند. او اما نیاز به یار کمکی در دولت 
دارد تا بتواند راحت  تر در سال سخت اقتصادی۱۴۰۲ 
تنظیمات اقتصادی را انجام دهد. نگاهی دقیق  تر و 
موشکافانه به دولت رئیسی نشان می  دهد که حلقه سیاسی 
پیرامون آقای رئیس  جمهور به میرکاظمی نزدیک  تر است. 
میرکاظمی به واسطه حمایت همین افراد تا امروز توانسته 
بر صندلی خود تکیه بزند. حاال آمدن فرد تازه  ای که به 
این حلقه نزدیک است به درون کابینه، جانی تازه به اراده 
اقتصادی او خواهد بخشید. افزون آنکه شنیده می  شود 
تغییر دومی که در دولت رخ می  دهد به نفع همین گروه 
سیاسی و تحکیم  کننده جایگاه میرکاظمی خواهد بود؛ 
آمدن پرویز فتاح به کابینه آقای رئیسی. فتاح را جدای از 
نگرش  ها و جهت  گیری  های سیاسی  اش می  توان از جمله 
افراد عملیاتی و پیشرو به حساب آورد. آمدن او و معاون 
اول  شدنش احتماال به خاطر تسریع در پروژه  های کالن 
دولت و پیشبرد اهدافی تعیین  کننده است. فتاح می  تواند 
به برخی مباحثات و کشمکش  ها پایان دهد اما برای 
تحلیلگران مسائل سیاسی این مساله هم مهم است که 
آمدن فتاح به دولت آرایش سیاسی کابینه را به چه شکل 
تغییر خواهد داد؛ به این معنا که وزن طیف  های سیاسی 
درون دولت چگونه خواهد شد. تا قبل از آنکه سیدابراهیم 
رئیسی گزینه پایداری  ها برای ریاست  جمهوری باشد، 
همیشه پرویز فتاح در کنار سعید جلیلی محبوب و 
مناسب پایداری  ها برای حضور در انتخابات بوده است. 
»نامه نیوز« هم در شهریور نوشت: حجت  االسالم عباس 
امیری فر درباره پیامدهای تصمیم سیدابراهیم رئیسی 
برای حفظ ترکیب کابینه گفت: گرچه سخنگوی دولت 
از عدم تغییر در ترکیب کابینه سخن به میان آورد اما خبر 
دارم که نظر محکم نمایندگان مجلس بر تغییر چند وزیر 
است چون عملکرد آنها چنین ضرورتی را ایجاب می  کند. 
وی با اشاره به گذشت یکسال از عمر دولت سیزدهم 
افزود: معموال در طول این مدت می  توان ارزیابی خوبی از 
خروجی کار وزارتخانه  ها به ویژه وزارتخانه  های اقتصادی 
داشت، بنابراین امروز ضرورت تغییر تعدادی وزرا و 
سپردن مسئولیت به افراد کارآمدتر واقعیتی غیرقابل انکار 
است. این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه در برخی 
وزارتخانه  ها نیز شاید تغییر در سطح معاونان یا مدیرکل 
وزرا اتفاق بیفتد، یادآور شد: البته اظهارنظر سخنگوی 
دولت می  تواند موضعی مرتبط با هفته دولت باشد چون 
نمی  خواست ذهن  ها در این ایام به سمت تغییرات کابینه 
سوق پیدا کند. باالخره مسئوالن اجرایی به ویژه وزرا 
می  خواهند گزارشی از عملکردیکساله خودشان ارائه 
بدهند و بهتر است این گزارش دهی آنها در وضعیت تزلزل 
انجام نشود. وی ادامه داد: آقای ضرغامی، وزیر گردشگری 
عملکرد خوبی از خود به جای نگذاشت. همچنین تیم 
اقتصادی دولت هماهنگ نیست و ضرورت دارد که در رأس 
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تغییراتی اتفاق بیفتد. موضوع 
برکناری وزیر صمت نیز از مدت  ها پیش مطرح بود، البته 
طرحی وجود دارد که وزارت بازرگانی احیا شود و آقای 

فاطمی امین به آن وزارتخانه برود.
  تصمیم رئیسی چیست؟

سیدابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست  جمهوری 
در نهایت فرد مورد حمایت شورای ائتالف اصولگرایان 
بود؛ شورایی که چند طیف از اصولگرایان در آن حضور 
داشتند و انتخاب افرادی چون محسن رضایی، محمد 
مخبر، احسان خاندوزی و... حاصل این تعامالت بود. حاال 
اما به نظر می  رسد که دولت به نفع پایداری یکدست شده 
و با قدرت  گرفتن پایداری افول شورای ائتالف را شاهد 
خواهیم بود. باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا سیدابراهیم 
رئیسی حاضر می  شود این تغییرات احتمالی مورد خواست 

پایداری  ها را انجام دهد یا خیر.
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آرمان ملی: رشــد قیمت ها در کشور باعث 
آشفتگی بازار و گران شدن افسارگسیخته کاالها 
شده است و دولت درصدد است با  اتخاذ سیاستی 
مناســب در جهت مهار نســبی قیمت ها اقدام 
کند، هرچند بسیاری از برنامه ریزی ها و اقدامات 
صورت گرفتــه و تغییر مدیران و سیاســت ها 
تاکنون کارگشا نبوده اســت اما خبر راه اندازی 
سازمان بازرگانی آخرین راهکاری است که این 
بار دولت به منظور ایجــاد راهی نو برای کنترل 
قیمت ها و مدیریت بازار ارائه کرده اســت که بر 
این اساس مقرر شده تا سازمان حمایت از مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان و شــرکت بازرگانی 
در هم ادغام شــده و کنترل نرخ هــا را برعهده 
گیرند اما کارشناسان معتقدند تنظیم بازار نیاز 
به برنامه ریزی دقیق متناسب با واقعیات جامعه 
دارد نــه تفکیک ســازمان ها و نهادها و طرحی 
مانند تشکیل سازمان بازرگانی، مستلزم دریافت 
نظر کارشناســان و ایجاد قطعیت در مورد لزوم 
اجرای این طرح است تا صرفا اقدامی برای فرار 
از تفکیک وزارت صمت یا استیضاح وزیر نباشد. 

 دستور هیچ چیز را ارزان نمی کند
محمد سلمانیان، کارشناس اقتصادی در این 
خصوص به »آرمان ملی« گفت: تشکیل سازمان 
بازرگانی گویا به دنبال پیشنهاد تفکیک وزارت 
بازرگانی از وزارت صمت ارائه شده تا شاید بتوان 
از مسیر دیگری این طرح را اجرایی کرد، هرچند 
به نظر نمی رسد حل مشکالت اقتصادی و کاهش 
نرخ تــورم از این طریق قابلیت اجرایی شــدن 
داشته باشد حتی پیش بینی می شود با اجرایی 
شدن این طرح نه تنها مشکالت از بین نمی رود 
بلکه کاغذبازی ها و رانت های احتمالی افزایش 
می یابد.او افزود: تشکیل این سازمان  برای مقابله 
با گرانی است و از این طریق با افزایش اختیارات 
جدید به این سازمان کانال جدیدی برای مقابله 
با گرانی ها باز می شــود که تنها نظام دستوری 
بیشتری را در حوزه دولتی افزایش می دهد، اما 
تجربه ثابت کرده که ایجاد چنین ساختارهایی 
در ســال های گذشــته فقط به کاهش تولید، 
کمبود کاال در بــازار، جیره بندی، رانت منتهی 
می شود و مطلوب تر است به جای اجرای چنین 
طرح هایی ثبات قیمت ها را با اجرای سیاست های 
مناســب عملیاتی شــود.  این کارشناس ادامه 
داد: گرانی ها به قدری در کشــور افزایش یافته 
است که از کنترل خارج شده است و این معضل 
تنها ریشــه در افزایش قیمــت دالر و ارز ندارد 
بلکه فقــدان سیاســت های و برنامه ریزی های 
مطلوب از سوی مدیران در ســطوح مختلف و 
سیاست های دســتوری دولت که فقط به هرچ 
و مرج بیشــتر جامعه منتهی می شود و در این 
راستا هیچ انسجامی در بازار مشاهده نمی شود 
و برنامه ریزی های صورت گرفتــه فقط در حد 
مسکنی است که فقط مدت کوتاهی به تسکین و 

مخفی نگه داشتن درد کمک می کند بدون اینکه 
برای درمان کلی اقدامی صورت گیرد. 

 ســازمان بازرگانی، موازی کاری با 
سازمان های دیگر 

سلمانیان اضافه کرد: تشــکیل هر سازمانی 
نیازمند سازوکارهایی است که در صورتی فقدان 
آن شــکل گیری نهادهای دیگــر همگی حکم 
انجام کار موازی در یک حوزه به شکل و در قالب 
متفاوت را دارد، اما با توجه به شــرایط حاکم بر 
جامعه که متولی خاصی بــرای کنترل و تنظیم 
بازار وجود نــدارد این اقدامــات فقط خریدن 
فرصت برای وقوع آنچه که شــاید خوب باشــد 
تعبیر می شود.  او معتقد است: تشکیل سازمان 
بازرگانی تا زمانی که بازوی اجرایی قوی در کشور 
وجود نداشته باشد و ابزارهای الزم برای واردات، 
تولید، صــادرات پیش بینی نشــود، نمی تواند 
سازمانی کارآمد باشد از طرف دیگر اگر هدف از 
تنظیم بازار، تنظیم بازار کاالهای اساسی مانند 
گوشت قرمز، گوشت مرغ باشد الزم است شرکت 
پشتیبانی امور دام نیز که وظیفه اصلی آن تنظیم 
بازار این محصوالت است نیز در صورت تشکیل 

سازمان بازرگانی به این سازمان ملحق شود. 
 تناقض تشکیل ســازمان بازرگانی با 

قانون انتزاع
علی جدی نایب رئیس کمیســیون صنایع 
و معادن مجلس معتقد اســت: موضوع تشکیل 
سازمان بازرگانی از پختگی الزم برخوردار نیست 
و تاثیری در ســاماندهی بازار و منطقی شــدن 
قیمت ها نخواهد داشــت و کمیســیون صنایع 
مجلس نظر مثبتی به ایــن موضوع ندارد زیرا از 
یکسو نمی توان بر سازمان بازرگانی نظارت کرد و 
از سوی دیگر این موضوع با تصمیمات قبلی مانند 
قانون انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی 
از وزارت صمت تناقض دارد.  او افزود: ســازمان 
بازرگانی که ذیل ریاست جمهوری است تاثیری 
در ســاماندهی بازار و کنتــرل گرانی ها ندارد و 
پیش از تشکیل این سازمان اصطالحا دو جزیره 

وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در این حوزه فعالیت می کرد اما با تشکیل 
ســازمان بازرگانی، نهادهای مرتبــط با بازار ۳ 
جزیره می شــود که با تشکیل ســازمان جدید، 
وزارت جهاد کشاورزی تولیدکننده محصوالت 
کشــاورزی، وزارت صمت متولــی محصوالت 
صنعتی و ســازمان بازرگانی تنظیم کننده بازار 
این دو گروه محصول می شود که مسلما در این 

شرایط کار سخت تر خواهد شد. 
 وزارت بازرگانی تشــکیل شود؛ نه 

سازمان
حجت ا... فیروزی، ســخنگوی کمیســیون 
صنایع و معادن مجلس معتقد است: تشکیل یک 
وزارتخانه در اقتصادی که اساس آن مشکل دارد 
به معنای بستن حریم بخش خصوصی و مختل 
کننــده فعالیت های آن نبوده، بلکــه به منظور 
تسهیلگری اســت همچنین صادرات که حلقه 
مکمل بخش تولید اســت و تردیدی نیست که 
مجموعه ای باید به شکل تخصصی به این حوزه 
بپردازد که تجربیات اجرایی در سال های گذشته 
نشــان داده که اقتصاِد یک مجموعه به صورت 
خاص یعنی حوزه صادرات باعث ناهماهنگی هایی 
در دولت شده و از این جهت دولت های گذشته 
ســعی کردند که وزارت بازرگانی ســابق را در 

وزارتخانه صمت تجمیع کنند. 
 معاونت بازرگانی مقتــدر در وزارت 

صمت ایجاد شود
حسین صمصامی، سرپرســت سابق وزارت 
اقتصاد، تفکیک وزارت صمت از بازرگانی را یک 
اشتباه راهبردی دانست و گفت: ادغام کردن کار 
خیلی سختی نیست اما تفکیک کردن به لحاظ 
اجرا آن هم در ساختار اداری موجود، قطعا مسائل 
و مشکالت عدیده ای را به دنبال خواهد داشت و 
حدود یازده سال از ادغام وزارت صمت با هدف 
کوچک سازی و چابک سازی دولت می گذرد.  او 
با اذعان به ناکارآمدی دولت در عرصه اقتصادی 
گفت: هرقدر که دولت بدنه خــود را کوچک و 

چابک کند در راســتای کارایی اقتصادی پیش 
خواهد رفت و ادغام وزارت صمت در این سال ها 
منجر به کوچک سازی دولت نشد و دولت از نظر 
اجرایی و تشکیالت هم گسترده و هم ناکارآمد 
است بنابراین تشــکیل وزارت بازرگانی چابک 
در چنیــن دولتی محقق نخواهد شــد.  او بیان 
کرد: بهتر است که ما در شــرایط فعلی از منابع 
و ســاختار موجود اســتفاده کنیم که به دنبال 
ایجاد ساختار جدید نباشیم بلکه با حفظ ساختار 
موجود، یــک معاون وزیر بازرگانــی مقتدر که 
بتواند کار را پیش ببــرد و هماهنگی ها را انجام 

دهد را ذیل وزارت صمت انتخاب کنیم. 
 نگرانی رانت جویان

علیرضا مناقبی، رئیس مجمع عالی واردات 
ایران نیز دراین خصوص گفت: با گذشــت ۱۱ 
ســال از ادغام وزارت صمت اما هنوز در بخش 
بازرگانی که نیمی از اقتصاد کشــور را تشکیل 
می دهد مشکل داریم و بخش بازرگانی و تجارت 
کشور را زیرمجموعه بخش تولیدی قرار دادیم 
که امروز خودش یک دست انداز  بر سر تجارت 
خارجی می زنند و تجارت خارجی کشور نیازمند 
یک وزارتخانه چابک است که بتواند برای میزان 
نیاز جامعه برنامه ریزی کند، اما یک عده که از این 
مسیر منتفع می شوند و یا برخی تولیدکنندگان 
که از رانت اســتفاده می کنند، نگران تشــکیل 
وزارت بازرگانی هســتند.  او از عدم استفاده از 
نیروهای متخصص عملگــرا انتقاد کرد و گفت: 
وزارت صمت که اجــازه واردات خودرو را داده، 
اما تا به االن هنوز نتوانسته راهکاری برای عرضه 
کاالی وارداتی معطل مانده در گمرک ارائه دهد 
درصورتی که اگر وزارت بازرگانی وجود داشت 
این مشکل نبود بنابراین اگر قرار است سازمانی 
تشکیل دهیم باید در کنار مسئولیت، اختیارات 
الزم را هم به آن بدهیم تا سازمان بتواند کار خود 

را انجام دهد. 
 بدون تجــارت خارجی، ســازمان 

بازرگانی ابتر است
مجید قربانی فراز رایزن سابق بازرگانی ایران، 
معتقد است: کلیات تشکیل سازمان بازرگانی در 
هیات دولت تصویب شده و هدف از طرح تشکیل 
ســازمان بازرگانی هم کنترل توزیع و افزایش 
بی رویه قیمت هاست و اگر ما سازمانی تشکیل 
دهیم که عنصر تجارت خارجی نداشته باشد در 

نهایت سازمان ابتری خواهد بود. 
قربانی فراز به آمار ۱۰ ماهه تجارت خارجی 
کشور اشــاره و بیان کرد: صادرات ما حدود ۳۹ 
میلیــارد دالر و واردات هم حــدود ۳۶ میلیارد 
دالر بوده اســت. در حال حاضر شرکای تجاری 
ما چین، عــراق، ترکیه، امــارات متحده عربی، 
هند، افغانستان، پاکســتان، عمان، اندونزی و 
فدراسیون روسیه هستند و در این میان آلمان را 

هم از دست دادیم. 

بازار سرمایه
 قیمت دالر با بازار بورس

 چه کرد؟
آرمان ملی: بــازار بورس دیــروز در یک 
عملکرد حیــرت انگیز با رشــد ۴. ۹۶ درصدی 
روبه رو شد و شاخص کل به عدد ۱ میلیون و ۷۳۸ 
هزار واحدی رســید و بازار سهام روز گذشته در 
یک عملکرد حیرت انگیز با رشد ۴. ۹۶ درصدی 
روبه رو شــد و با پودر کردن ســطح ۱میلیون و 
۷۰۰ هزار واحدی به عدد ۱ میلیون و ۷۳۸ هزار 
واحدی رسید که بیش ترین تاثیر مثبت بر روی 
بازار را فوالد، فملی و فارس گذاشــتند و سهام 
و صنایع دالری در بازار دیــروز کوالک کردند و 
ارزش معامالت نیز با جهش چشــمگیر به عدد 
۱۱۳۰۰ میلیارد تومان رســیده که از این مقدار 
۶۴۰۰ میلیارد تومــان متعلق به بــازار بورس 
۲۷۰۰ میلیارد تومــان متعلق بــه فرابورس و 
۲۲۰۰ میلیارد تومان متعلــق به صندوق های 
سهامی بوده است.  شــاخص کل بورس تهران 
در پایان معامالت دیروز با ۸۲ هزار و ۱۸۸ واحد 
افزایش رکــورد تاریخی را شکســت و با صعود 
به کانال۱/۷میلیــون واحــدی، در ارتفاع یک 
میلیون و ۷۳۸ هزار واحدی ایســتاد و شاخص 
هم وزن با ۲۲ هزار و ۴۶۰ واحد افزایش به 5۲5 
هزار و ۶۶۳ واحد و شــاخص قیمت با ۱۸ هزار 
و ۶۰۰ واحد رشــد به ۳۹۳ هــزار و 5۰۸ واحد 
رسید و بیش از ۱۶ میلیارد و ۹۹۹ میلیون سهم، 
حق تقــدم و اوراق بهادار بــه ارزش ۱۰5 هزار و 
5۳۰ میلیارد ریال معامله شد.  همچنین فوالد 
مبارکه اصفهان )فوالد( بــا ۷ هزار و ۴۹۴ واحد، 
ملی صنایع مس ایران )فملــی( ۶ هزار و ۸5۳ 
واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با 
۶ هزار و ۲5۶ واحد، سرمایه گذاری غدیر)وغدیر( 
با ۲ هــزار و ۶۸۲ واحد، پاالیــش نفت اصفهان 
)شپنا( با ۲ هزار و ۶۳5 واحد، گستری نفت و گاز 
پارسیان )پارسان( با ۲ هزار و ۴۶۷ واحد و گروه 
مدیریت سرمایه گذاری امید )وامید( با ۲ هزار و 
۳۷۳ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند، 
همچنین نماد شــرکت ایران خودرو )خودرو(، 
ســرمایه گذاری تامیــن اجتماعی )شســتا(، 
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو )خگستر(، 
گروه سرمایه گذاری سایپا )خساپا(، گروه بهمن 
)خبه همن(، بانک ملت )وبملت( و صنایع آذرآب 
)فاذر( در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.  گروه 
خودرو هم در معامالت دیروز صدرنشین برترین 
گروه های صنعت شد و در این گروه ۲ میلیارد و 
۴۲۳ میلیون برگه سهم به ارزش ۱۰ هزار و ۶۹5 
میلیارد ریال دادوســتد شد و شاخص فرابورس 
نیز دیروز بیش از ۸۶۲ واحد افزایش داشــت و 
به ۲۲ هزار و ۲۰۸ واحد رســید که در این بازار 
بیش از شش میلیارد و ۳۸۳ میلیون برگه سهم و 
اوراق مالی دادوستد شد و تعداد دفعات معامالت 
دیروز فرابورس بیــش از ۴۸5 هزار و ۶۲5 نوبت 
بود و پلیمرآریا ساســول )آریا(، بیمه پاسارگاد 
)بپاس(، ســنگ آهن گهرزمین )کگهر(، فوالد 
هرمزگان جنوب )هرمز(، پتروشــیمی زاگرس 
)زاگرس( و پتروشــیمی مارون )مارون( با تاثیر 
مثبت بر این شــخص همراه بودنــد که پس از 
رشــدی که از آبان ماه در بورس آغاز شده بود، 
این انتظار وجود داشــت که بازار چند ماه وارد 
فاز اصالحی شــود، اما پس از گذشت یک ماه از 
اصالح بورس، دوباره دالر روند صعودی جدیدی 
را از سر گرفت که این موضوع تعداد افرادی که 
معتقدند بــورس باید اصالح کنــد را به حداقل 
رساند البته در ســال های گذشته، دفعاتی بوده 
که بورس و دالر خالف جهت هم حرکت کرده اند 
اما این بار به این دلیل که بورس یک روند نزولی 
عمیق را پشت ســر گذاشــته و قیمت ها بسیار 
افت کرده اند، احتمال کمتــری وجود دارد که 
بورس خالف جهــت دالر حرکت کنــد.  فعال 
در شرایطی هستیم که ســود شرکت ها ناشی 
از رشــد نرخ دالر افزایشی شــده اند و از طرفی 
نسبت قیمت به سود در اکثر نمادها جذاب شده 
است که با این حســاب این بار نمی توان انتظار 
داشت که بورس خالف جهت دالر حرکت کند 
و احتمال اول این است که بورس هم با محرک 
دالر، به سمت باال حرکت کند.  اتفاقا در بازار روز 
چهارشنبه سیگنال هایی در این جهت مشاهده 
شد که می توان انتظار داشت بازار سهام مثبت 
بازگشایی شود. حرکت پایین به باالی شاخص ها 
در نیم ســاعت پایانی معامالت روز چهارشنبه، 
یکی از علل امیدواری برای مثبت شدن بازار در 
روز جاری است از طرفی مثبت ماندن شاخص 
قدرت خریداران حقیقی نشان می دهد همچنان 
خریــداران حقیقی قدرت برتر بازار هســتند و 
می توان برای جهت گرفتن بازار، روی آنها حساب 
کرد البته روز چهارشنبه دو اتفاق منفی رخ داد 
که اولی، کاهــش ارزش معامالت خرد و دومی، 
خروج پول حقیقی ها از بازار بود. در مورد کاهش 
ارزش معامالت خرد می توان گفت که فعال نباید 
نگران آن بود چراکه در روز چهارشــنبه هفته 
گذشــته، ارزش معامالت خرد بیش از دو برابر 
ارزش معامالت چهارشنبه هفته قبل از آن بوده 
است که با این حساب گرچه ارزش معامالت خرد 
نسبت به سه شــنبه کاهش یافت، اما همچنان 
ارزش معامالت خرد امیدوارکننده است. خروج 
پول حقیقی ها از بازار اما نشان می دهد همچنان 
عده ای از فعاالن حقیقی بــازار ترس از گرفتار 
شدن در یک روند نزولی را دارند و به همین دلیل 
با مشاهده کوچک ترین ســیگنال های منفی، 
سریعا فروشنده می شوند و با توجه به این شرایط 
و البته با در نظر گرفتن شیب رو به باالی شاخص 
در نیم ســاعت پایانی معامالت روز چهارشنبه، 
می توان برای امروز انتظار رشــد شاخص ها را 
داشــت، به خصوص که طی ایــن مدت قیمت 
دالر هم نه تنها کاهشی نشــده، بلکه مقداری 

رشد کرده است.  

 اخبـــــــار
سکه در مدار صعود

در بازار آزاد قیمت طالی ۱۸عیار هر گرم ۲ میلیون و 555 
هزار تومان و قیمت سکه تمام  بهار آزادی طرح جدید ۳۰ میلیون 
و ۸۰۰ هزار تومــان بود.قیمت طالی ۱۸عیار هــر گرم در روز 
گذشته ۲ میلیون و 555 هزار تومان، قیمت سکه تمام بهار آزادی 
طرح قدیم ۲۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و قیمت سکه تمام بهار 
آزادی طرح جدید نیز ۳۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است و در 
بازار سبزه میدان، قیمت نیم سکه بهار آزادی ۱۶ میلیون و ۱۰۰ 
هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۹5۰ هزار تومان و 
سکه یک گرمی 5 میلیون و 5۰۰ هزار تومان تعیین شده است و 
به فروش می رسد.  به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، هر مثقال 
طال در بازار داخلی، ۱۱ میلیون تومان ارزش گذاری شده است؛ 
ضمن اینکه قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۸۱۱ دالر 
است عالوه بر این، در مرکز مبادله طال و ارز قیمت دالر ۴۱ هزار 
و ۷5۹ تومان و قیمت دالر )حواله( ۳۶ هزار و ۳۱۲ تومان اعالم 

شده است. 
 

قیمت پیاز هم نجومی شد 
رئیس اتحادیه بارفروشــان تهران در مــورد قیمت پیاز در 
میادین میوه و تره بار گفت: در میدان مادر امروز پیاز از ۲۰ هزار 
تا ۲۳ هزار تومان فروخته شده اســت. اما از هفته آینده هم بار 
وارداتی داریم، هم بار جنوب خواهد رسید و به این ترتیب پیاز 
قطعا ارزان می شــود. رئیس اتحادیه بارفروشــان تهران درباره 
وضعیت توزیع پیاز در میادین میوه و تره بار گفت: پیاز در میدان 
مادر از ۲۰ تا ۲۳ هزار تومان فروخته می شود اما بار جدید تا دو 
هفته آینده می رســد و به این ترتیب قیمت پیاز تا زیر ۲۰ هزار 
تومان افت خواهد کرد. به گزارش همشهری آنالین، مصطفی 
دارایی نژاد ادامه داد: دلیل افت قیمت پیــاز در روزهای آینده 
هم این اســت که هوا مساعد است و برداشــت پیاز در جیرفت 
و بندرعباس شروع شده اســت و عالوه بر آن حدود 5 هزار تن 
بار وارداتی پیاز از هند خواهیم داشــت که احتماال برای هفته 
آینده برســد و به این ترتیب قیمت پیاز قطعا افت خواهد کرد.  
دارایی نژاد در مورد علت کمبود پیاز در میادین اقماری تهران هم 
گفت: بار پیاز در ۲۶۰ میدان اقماری تهران را تعاونی روستایی 
تامین می کند و قیمت پیاز برای خرده فروشی در این میادین ۱5 
هزار و ۹۰۰ تومان و رقم وارداتی هم ۱۷ هزار و 5۰۰ تومان اعالم 
شده است. در میدان مادر هم پیاز از ۲۰ هزار تا ۲۳ هزار تومان 
فروخته شده است. دلیل هم این است که دیشب بار کمتر آمده 
اما همان طور که اشاره شد از هفته آینده هم بار وارداتی داریم، 
هم بار جنوب خواهد رسید و هم در انبارهای اصفهان بار داریم 
و چون نمی شود بار پیاز را زیاد نگهداری کرد و باید توزیع شود، 
با افزایش عرضه، قیمت پیاز می شکند که بر این اساس، قیمت 
پیاز برای هفته آینده قطعا به زیر ۲۰ هزار تومان خواهد رسید. 

 

خبر خوش به دارندگان سهام عدالت
رئیس سازمان خصوصی ســازی گفت: برای سهام عدالت 
جاماندگان جزء اینکه شــورای عالی سیاســت های کلی اصل 
۴۴ این موضوع را تصویب کند، راه دیگری وجود ندارد. حسین 
قربانــزاده در گردهمایی مدیران کل امور اقتصــادی و دارایی 
استان های سراسر کشور گفت: حقیقت قصه این است که به رغم 
نگرانی همه دوستان، به این مساله خوش بین هستم، چراکه این 
اصل را بســیار بدیهی می دانم و آغاز مولدسازی حرکتی مثبت 
و تحول آفرین در کشــور خواهد بود و در این مســیر بسیاری 
از موضوعات پاســخ خود را دریافت می کنند.  رئیس ســازمان 
خصوصی سازی با تأکید بر اینکه مولدســازی می تواند برخی 
مناطق راکد را متحول کند و مردم نیز از آثار آن منتفع شــوند، 
افزود: مسئولیتی برعهده ماست که باید تمام تالش خود را در 
این زمینه به کار بگیریم تا حبس دارایی شکســته شود و قفل 
دارایی راکد دولت از بین برود تا ما بتوانیم امید داشــته باشیم 
که از این طریق اقتصاد پرتالطم و پرنوســان ســامان یابد.  به 
گزارش همشهری آنالین، او بر ضرورت تبیین ابعاد مولدسازی 
و واقعیت آن برای مردم تأکید کرد: در مســیر اجرا باید دارایی 
دولت از این بایگانی راکد خود متحول شود تا بیشترین عایدی 
و بهره وری صورت گیرد و در حوزه مولدسازی ما با دارایی های 
مازاد کار داریم.  معاون وزیر اقتصاد همچنین در خصوص تعیین 
تکلیف جاماندگان سهام عدالت نیز گفت: اول باید شورای عالی 
سیاست های کلی اصل ۴۴ تشکیل شود و شیوه اجرایی را مصوب 

کند تا بتوان پرتفوی سهام عدالت را نهایی کرد. 
 

 کاهش ۲۰ میلیون لیتری مصرف بنزین 
تنها با یک تصمیم

رئیس انجمن صنفی ســی ان جی گفت: با توســعه صنعت 
سی ان جی می توان میزان مصرف بنزین را روزانه تا ۲۰ میلیون 
لیتر کاهش داد، اما متأسفانه تصمیم جدی در این راستا صورت 
نمی گیــرد که دراین خصوص محســن جوهری، بــا تاکید بر 
اینکه تاکنون هیچ تقاضایی از صنعت ســی ان جی برای کمک 
به بهینه سازی مصرف بنزین نشــده است، تصریح کرد: صنعت 
ســی ان جی می تواند در کاهش مصرف بنزین کمک شــایانی 
داشته باشد.  وی با بیان اینکه اگر دولت تقاضای توسعه صنعت 
سی ان جی را داشته باشد در کوتاه مدت می توان این امر را محقق 
کرد، اما باید توجه داشــت که مشکل اصلی کمبود خودروهای 
دوگانه ســوز اســت، اظهار کرد: اگر بتوان تعــداد خودروهای 
دوگانه ســوز را افزایش داد و از طرفی دیگر با ایجاد ساز و کاری 
تقاضا در این عرصه را افزایش دهیم، بی شک جایگزینی اتفاق 
می افتد.  به گفته رئیس انجمن صنفی ســی ان جی خودروهای 
دوگانه سوز درصورتی که افراد به جایگاه سی ان جی دسترسی 
داشته باشند بیشتر تمایل به اســتفاده از سی ان جی دارند، در 
برخی کالنشــهرها تعداد جایگاه ها کم و نیاز به احداث جایگاه 
جدید است، اما در بسیاری از شهرستان ها بین 5۰ تا ۷۰ درصد 
ظرفیت جایگاه ها خالی است و مشکل انتظار برای سوختگیری 
را ندارند.  به گزارش ایسنا، جوهری ادامه داد: در تهران با تعداد 
خودروهای دوگانه سوز فعلی نیازمند احداث حدودا ۱5 جایگاه 
دیگر هستیم که باید تدابیر الزم برای این مساله صورت بگیرد 
که با توجه به قیمت بــاالی زمین در تهران و میــزان کارمزد 
جایگاه ها در کالن شــهرها در حال حاضر احداث جایگاه فاقد 
صرفه اقتصادی بوده که در صورت همکاری شــهرداری تهران 
این موضوع قابل حل است.  در استان سیستان و بلوچستان نیز 
نیاز به احداث جایگاه های سی ان جی برای رفاه حال مردم آن 

استان وجود دارد. 

»آرمان ملی« به بررسی آثار تشکیل سازمان بازرگانی می پردازد؛ 

کنترل قیمت ها یا فرار از  استیضاح  وزیر؟ 
     کارشناس اقتصادی: تشکیل سازمان بازرگانی  برای مقابله با گرانی است و از این طریق افزایش اختیارات جدید به این 
سازمان، کانال جدیدی برای مقابله با گرانی ها باز می شود که نه تنها نظام دستوری بیشتری را در حوزه دولتی افزایش 

می دهد بلکه به کاهش تولید، کمبود کاال در بازار، جیره بندی و رانت منتهی خواهد شد. 

آرمان ملی: قیمت دالر این روز ها به معما تبدیل شده است و 
بانک مرکزی فضای بازار را به شدت بسته و در عین حال عملکرد 
شفافی از روند معامالت و کشف قیمت در مرکز مبادله ارز و طال 
ارائه نمی دهد و این وضعیت سرگردانی متقاضیان ارز را به دنبال 
داشته و در عین حال نتوانسته روند رو به رشد قیمت ها در بازار 
آزاد را متوقف کند، این درحالی است که قیمت دالر مرکز مبادله 
ارز و طال از همان روز نخست در سطح ۴۱ هزار تومانی باقی مانده، 
قیمت دالر در بازار آزاد نه تنها کانال عوض کرده که در حاال باال 
رفتن از پله های کانال جدید است و نرخ حواله دالر هم ۳۶ هزار و 
۳۱۲ تومان است. ازسوی دیگر قیمت دالر مرکز مبادله ارز و طال 
در جا می زند که بانک مرکزی مدعی شده بود این مرکز، محلی 
برای رقابت و کشف قیمت است، اما نتیجه، امر دیگری را حکایت 
می کند. در این میان، اما بانک مرکزی تنها به ایجاد محدودیت 
برای صرافی ها پرداخته که موجب ایجاد هیجان بیشتر در میان 
خریداران و فروشندگان دالر در بازار آزاد شده است همچنین 
انواع سهمیه های تخصیص ارز حذف شده و تنها ارز مسافرتی آن 

هم پشت گیت فرودگاه به متقاضیان پرداخت می شود. 
 تحریم نبود دالر چقدر بود؟

مســعود نیلی اقتصاددان، در برنامــه »حکمرانی خوب« به 
بررســی وضعیت بازار ارز و نــرخ دالر در وضعیت غیرتحریمی 
پرداخت و او بر این باور است که در حال حاضر روابط خارجی و 
اعتمادسازی داخلی در بازار ارز ایران بسیار مهم است همچنین، 
برآورد نیلی نشان می دهد که اگر تحریم نداشتیم، نرخ ارز االن 
حدود ۱۰ هزار تومان بود.  این اقتصاددان با اشاره به اینکه تورم 
ما در سال های تحریم متوسط ســاالنه ۳۶/۴ درصد بود، گفت: 
نرخ تورم در سال های غیرتحریم )از بازه زمانی ۱۳۸۰ به بعد(، 
۱۶/۴درصد بوده که فاصله زیادی را نشان می دهد.  نیلی افزود: 
اگر می خواستیم به طور کامل مقید به برابری قدرت خرید باشیم 
و رقابت پذیری اقتصــاد را حفظ کنیم، با فــرض اینکه تحریم 
نمی شدیم، نرخ ارز االن حدود ۱۰ هزار تومان بود هرچند با این 
وجود هم اقتصاد خوبی تلقی نمی شدیم و شاید رشد اقتصادی 
۳ تا ۳. 5 درصدی داشــتیم ولی ادامه دار بود.  وی با بیان اینکه 
تحریم یک اقتصاد چندنرخی را تحمیــل می کند، تاکید کرد: 

نمی توان در وضعیت تحریمی، یک گلخانه در بازار ارز ایجاد کرد 
و به هدف تک نرخی رسید. هم اکنون در بازار ارز ایران، نقش وزیر 
امور خارجه از نقش رئیس بانک مرکزی اثرگذارتر است. در واقع، 
در حال حاضر برقراری روابط خارجی و اعتمادسازی داخلی در 

اقتصاد دارای اهمیت وافری است. 
 نسخه روسیه قابل کپی برداری نیست

علی قنبری، اســتاد اقتصاد دانشــگاه تربیت مدرس دراین 
خصوص معتقد است: تفاوت کشــورمان با کشورهای دیگر به 
خصوص روسیه که قرار اســت برای مدیریت بازار ارز از آن الگو 
برداری کنند، این اســت که مشــکل ایران میزان ارز دریافتی 
بوده و در حالی که مجمــوع صادرات ایــران ۲۰ میلیارد دالر 
بوده اما روسیه چند برابر این رقم را کســب و دریافت می کند 
و اساسا نمی تواند مدل و الگویی برای بازار ارز ایران باشد.  علی 
قنبری درباره سیاست های ارزی دولت برای مدیریت بازار ارز و 
راه اندازی مرکزی مبادله ارز و طال بــرای کنترل بازار ارز اظهار 
داشــت: ارز و هر کاالی با دوامی مانند طال، مســکن، خودرو 
عالوه بر مســائل اقتصادی، تحت تاثیر مسائل سیاسی هم قرار 
می گیرند و غیر از مساله عرضه و تقاضا که قیمت ها را تعیین و 
مشخص می کند عوامل موثر غیر اقتصادی دیگری هستند که 
بر روی قیمت اثرگذار هستند.  وی ادامه داد: بر روی قیمت ارز، 
سیاست های خارجی مانند روابط کشورمان با دنیا اثرگذار است. 
بحث تحریم های  اقتصادی و بحث برجام و FATF مطرح است، 
در داخل کشور میزان عرضه ارز به اندازه تقاضا نیست و مسائل 
داخلی از جمله ناآرامی های اخیر، عدم امکان سرمایه گذاری و 
جذب سرمایه ها و صفر بودن نرخ رشد اقتصادی، کاهش درآمد 
سرانه و... همه این مسائل باعث شده که مردم به سیاست های 
دولت بی اعتماد شوند و نتیجه این شده که هر چه دولت می گوید 
مردم برعکس آن عمل می کنند.  این کارشــناس اقتصادی با 
بیان اینکه سیاســت های دولت کارساز نبوده گفت: امروز دیگر 
ارز تنها وابسته به موضوعات و مولفه های اقتصادی نیست که با 
راه اندازی سامانه ها بتوان آن را مدیریت کرد و شاهد آن بودیم 
که راه اندازی انواع سامانه ها راهکار عملی نبودند. در نتیجه بازار 
ارز در برابر این تصمیمات از خود مقاومت نشان می دهد و روند 

افزایشی هم ادامه پیدا کرد.  قنبری با اشاره به بی اثر بودن تغییر 
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: با تغییر افراد هم تغییری 
در بازار مشاهده نشد، دیدیم که با اینکه بیش از یک ماه گذشته 
رئیس بانک مرکزی تغییر کرد این جابه  جایی افراد هیچ تغییری 
در کنترل بازار ارز نداشت و قیمت ها در بازار ارز به روند صعودی 
خود ادامه دادند. در برابر این سیاست های جدید بانک مرکزی 
هم ممکن است که تا چند روز بازار آرام شود اما این سیاست ها در 
میان مدت و بلندمدت هیچ تاثیری در کنترل بازار ارز نخواهند 
داشت و روند صعودی ارز و تورم ادامه دار خواهد بود.  وی درباره  
گفته وزیر اقتصاد و مســئوالن درباره افزایش قیمت ارز تحت 
تاثیــر فعالیت هایی تعداد کانال تلگرامی و اعــالم نرخ فردایی، 
تاکید کرد:  این ادعاها توجیــه عملکرد نامطلوب تیم اقتصادی 
دولت است. سوالی که مطرح می شود این است که چرا در سایر 
کشورها که فضای مجازی گسترده تر و دسترسی به آن راحت تر 
است، این بحران ها و مسائل پیش نمی آید. موضوع این است که 
مسائل ساختاری و سیاسی هستند که روی قیمت ها و بازار ارز 
تاثیر می گذارند و اینکه چند کانــال تلگرامی در فضای مجازی 
باعث افزایش قیمت ارز می شوند، توجیه است.  این کارشناس 
اقتصادی همچنین درباره به کارگیری مدل روسی برای مدیریت 
بازار ارز کشورمان گفت: این موضوع هم از عجایب روزگار در ایران 
و غیرقابل توجیه و غیرعلمی است که مسئوالن اقتصادی و تیم 
اقتصادی دولت سیزدهم به آن را مطرح کردند. تفاوت کشورمان 
با کشورهای دیگر به خصوص روسیه که قرار است برای مدیریت 
بازار ارز از آن الگو برداری کنند، این است که مشکل ایران میزان 
ارز دریافتی بوده و در حالی که مجموع صادرات ایران ۲۰ میلیارد 
دالر بوده اما روسیه چند برابر این رقم را کسب و دریافت می کند 
و اساســا نمی تواند مدل و الگویی برای بازار ارز ایران باشد.  این 
کارشــناس اقتصادی گفت: اما در حال حاضراقدامات دولت در 
برخی از مســائل مانند مصونیت قضائی در مصوبه مولدسازی 
دارایی و اموال دولت و اساســا خوِد این طرح و برنامه توجیهی 
اقتصادی ندارد. اگر روند خصوصی ســازی مشکلی داشت باید 
آن روند اصالح می شــد نه اینکه به این گونه درباره مولدسازی 

دارایی ها تصمیم بگیرند. 

»آرمان ملی« به بررسی وضعیت بازار ارز پس از تشکیل مرکز مبادله ارز و طال می پردازد؛ 

تفاوت معنادار نرخ دولتی دالر و آزاد 



شهرام عبدلی، بازیگر سینما و تلویزیون در 
سن ۴۶ سالگی دار فانی را وداع گفت. عبدلی برای 
ایفای نقش در یک سریال به شهر مشهد رفته بود 
که پیش از رفتن مقابل دوربین، دچار عارضه 
مغزی شد و شنبه، ششم اسفندماه  درگذشت. 
او چند روزی در بیمارستان بستری بود و پس از 
عمل جراحی هم نتوانست هوشیاری کاملش 
را به دست آورد و همچنان در کما بود. روابط 
عمومی سریال »آسوده باش« که قرار بود شهرام 
عبدلی در آن ایفای نقش کند، این خبر را تایید 
کرده است. در متن این خبر آمده است: »این 
بازیگر سینما و تلویزیون که از چندی پیش 
به دلیل عارضه مغزی در بیمارستانی در مشهد 
در کما به سر می  برد، به دیار باقی شتافت.« 
سریال در حال تولید »آسوده باش« به کارگردانی 
حسن حج  گذار و تهیه  کنندگی امیر رحیم  زاده 
و مرتضی اسکافی آخرین فعالیت این بازیگر 
است که وی تنها در چند پالن که مربوط به 
بخش تیتراژ کار می  شد، مقابل دوربین رفت. 
حسن حج  گذار، کارگردان سریال »آسوده باش« 
ضمن عرض تسلیت به خانواده شهرام عبدلی و 
جامعه هنری اعالم کرد: به احترام و برای زنده 
نگه داشتن یاد آخرین هنرنمایی این بازیگر در 
عرصه بازیگری، پالن  های تصویربرداری شده 
از وی را در این سریال استفاده خواهد کرد. 
شهرام عبدلی در فیلم  های سینمایی »نفس  های 
آرام«، »ماه گرفتگی«، »یکی برای همه«، »قصه 

دل  ها«، »دختری در قفس« بازی کرده است. این 
بازیگر در سریال  های متعددی چون »رازناتمام«، 
»شب  های مافیا«، »فرشتگان بی  بال«، »صبح 
آخرین روز«، »جالل۲«، »حکایت  های کمال«، 
»راه و بیراه«، »سر دلبران«، »بلندی  های زیرپا«، 
»پرستاران«، »غیرعلنی«، »معمای شاه«، 
»فاخته«، »پروانه«، »تکیه بر باد«، »دختری 
به نام آهو«، »نابرده رنج«، »فاصله  ها«، »تبریز 
در مه«، »سال  های مشروطه«، »رستگاران«، 
»آخرین دعوت«، »خط   شکن«، »شاید برای شما 
هم اتفاق بیفتد«، »طفالن مسلم«، »پاتوق«، 
»مختارنامه«،  کن«،  »کمکم  »خون  بها«، 
»از نفس افتاده«، »بانکی  ها«، »خط قرمز« و 
»همسفر« هم ایفای نقش کرده بود. شهرام 
عبدلی همچنین پیشینه تئاتری داشت و اخیرا 
در نمایش »پنچری« در سالن شهرزاد روی 
صحنه رفته بود. هادی مرزبان که در ۲ نمایش 
با شهرام عبدلی همکاری داشته است، با ابراز 
تاسف از درگذشت این بازیگر گفت: »جای او 

روی صحنه تئاتر خالی می  ماند.« 
 دیگر جایش خالی است

مرزبان، کارگردان تئاتر در گفت  وگو با ایسنا 
افزود: »تجربه همکاری من با شهرام عبدلی 
به دو نمایش برمی  گردد، ولی نکته مهم این 
است که من آن نقش  ها را از آغاز برای او در 
نظر می  گرفتم و حاال فکر می  کنم اگر بازهم 
نقش مناسبی برای او پیدا کنم، دیگر جایش 

خالی است و نمی  دانم چه کسی را به جای او 
صدا کنم.« مرزبان که در دو نمایش »پایین گذر 
سقاخانه« و »بازارعاشقان« با عبدلی همکاری 
داشته است، این همکاری  ها را تجربه  ای دلپذیر 
با این بازیگر دانست و گفت: در نمایش »پایین 
گذر سقاخانه« در نقش یک جاهل روی صحنه 
رفت و بازی  اش درخشان بود. از همانجا در تئاتر 
جهشی کرد. او در این نقش که بازیگر مقابلش 
هم امین زندگانی بود، فوق  العاده ظاهر شد. در 
نمایش»بازار عاشقان« هم نقش رئیس دادگاه 
را ایفا کرد. شهرام عبدلی جزو بازیگرانی بود که 
خیلی خوب حرف کارگردان را درک می  کرد و به 
گروه و مناسبات گروهی تئاتر احترام می  گذاشت. 
او جزو بازیگرانی بود که در همکاری با او خیلی 
راحت بودم و حاال به جای خالی  اش فکر می  کنم و 
از این بابت متاسفم که اگر نقشی مناسب او داشته 
باشم، دیگر چه کسی را باید به جای او صدا کنم. 
به همسرش فکر می  کنم که خیلی جوان است و 
دو بچه  اش که هنوز کوچک هستند و متاسفم 
که در آستانه سال نو با چنین فاجعه  ای روبه  رو 
شدند. شهرام عبدلی در تئاتر عالوه بر هادی 
مرزبان با کارگردان  هایی نظیر داوود رشیدی، 
آرش آبساالن، آزیتا حاجیان، سیاوش طهمورث 
و... همکاری کرده بود. از جمله فعالیت  های او در 
تئاتر می  توان به نمایش  های »یک زن یک مرد« 
به کارگردانی آزیتا حاجیان، »ریچاردسوم« 
نوشته شکسپیر و کار داوود رشیدی، »آبگوشت 
زهرماری« به نویسندگی و کارگردانی و آرش 
آبساالن، »رویاهای رام نشده« نوشته ایوب 
آقاخانی و کار سیاوش طهمورث، »خاتون« 
به کارگردانی حسین عالم بخش، »سه  گانه 
میتراس« نوشته سیمین امیریان و کار امیر 
دژاکام، »خرس و چشمه« نوشته رحمت امینی و 
کار حسن وارسته، »تقاطع ۲۰۰۲« به کارگردانی 
محمودرضا رحیمی اشاره کرد. آخرین حضور 
او روی صحنه به بازی در نمایش »پنچری« به 
کارگردانی احسان ناجی برمی  گردد که در این 
نمایش با بازیگرانی نظیر رامین پرچمی روی 
صحنه رفت. او عالوه بر بازیگری در کارگردانی 
تئاتر هم تجربیاتی داشت و سال ۹۷ نمایش 
»دالک  ها« را با بازی بهرام ابراهیمی، عمار تفتی 
و... روی صحنه برد. مراسم تشییع پیکر شهرام 
عبدلی، بازیگر تئاتر، تلویزیون و سینما، یکشنبه 
هفتم اسفندماه  برگزار می  شود. پیکر این هنرمند 
ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۷ اسفندماه از 
مقابل خانه هنرمندان ایران به سمت قطعه 

بهشت زهرا)س( بدرقه می  شود.
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روبـــــه رو

رهبر ارکستر سمفونیک 
صداوسیما استعفا داد

ارکستر  رهبر  امینی،  آرش 
سمفونیک صداوسیما چند روز پس 
از برگزاری تازه ترین کنسرت این 
کناره گیری  موسیقایی،  مجموعه 
خود را از این سمت اعالم کرد. 
ارکستر  رهبر  فارس،  گزارش  به 
سمفونیک صداوسیما چند روز پس 
از برگزاری تازه ترین کنسرت این 
کناره گیری  موسیقایی،  مجموعه 
خود را از این سمت اعالم کرد. آرش 
امینی، رهبر ارکستر که از سال ۱۳۹۸ 
رهبری ارکستر سمفونیک سازمان 
صداوسیما را برعهده داشته است، از 
رهبری ارکستر سمفونیک صداوسیما 
خبر داد. دخالت یکی از مدیران دفتر 
اصلی  دلیل  رسانه ملی  موسیقی 
کناره گیری این رهبر ارکستر عنوان 

شده است. 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:
عدالت فرهنگی در 

جشنواره های فجر محقق شد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به اینکه 
عدالت فرهنگی امسال در جشنواره های فجر 
محقق شد، گفت: مردمی بودن مهم ترین ویژگی 
جشنواره ها بود، این رویدادها پیش از اینکه 
متعلق به دولت یا هنرمندان باشد، متعلق به 
مردم است. محمدمهدی اسماعیلی در آیین 
اختتامیه پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی 
فجر اظهارداشت: خوشحالم که آخرین جشنواره 
فجر امسال با حضور گرم هنرمندان تجسمی 
برگزار شد، امسال جشنواره های فرهنگی و 
هنری متعددی همچون جایزه های ادبی جالل 
آل احمد، کتاب سال، فیلم، تئاتر و موسیقی فجر را 
برگزار کردیم و آخرین جشنواره با نام هنرمندان 
بزرگ تجسمی برگزار شد. وی افزود: جشنواره ها 
امسال چند ویژگی مهم داشت که مردمی بودن 
مهم ترین ویژگی آنها بود، این جشنواره ها پیش از 
اینکه متعلق به دولت یا هنرمندان باشد، متعلق 
به خود مردم است. اسماعیلی، بیان داشت: در 
هیچ کشوری، مجموعه ای از جشنواره های هنری 
در یک مدت مشخص و با یک عنوان پرافتخار 
به نام فجر انقالب اسالمی در رشته های مختلف 
وجود ندارد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تصریح 
کرد: سپاس اول خودم را نثار مردم هنردوست 
کشورم می کنم که با همه وجود از جامعه هنری 
و هنرمندان حمایت کردند. وی ضمن قدردانی 
از اهالی فرهنگ و هنر و هنرمندان گفت: از 
هنرمندان در رشته های مختلف، خاضعانه و 
فروتنانه تقدیر و تشکر می کنم که در این 
جشنواره های بزرگ به مطالبه مردم پاسخ دادند 
و حضور پیدا کردند و چراغ جشنواره ها را نسبت 
به سال های گذشته، روشن تر کردند. اسماعیلی با 
اشاره به تحقق عدالت فرهنگی در جشنواره های 
فجر امسال ادامه داد: عدالت فرهنگی به این 
معنا که همه نقاط کشور به اندازه استعدادها و 
ظرفیت هایی که دارند، بتوانند در حوزه فرهنگی 
و هنری کشور نقش آفرینی کنند، امسال سینما، 
با سینماسیار تا شهرهای کویری، مرزی، شهر 
زلزله زده خوی پیش رفت، جشنواره تئاتر، در 
نواحی مختلف و هر کجا که برگزار می شد، شور و 
هیجان را برای مخاطبان را به همراه داشت و همه 
نقاط کشور در برگزاری این جشنواره ها مشارکت 
داشتند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی حضور 
درخشان جوانان هنرمند را از دیگر ویژگی های 
جشنواره های فجر امسال عنوان کرد و افزود: 
جوانان حضوری قوی و پررنگ، امیدآفرین در این 
رویدادها داشتند که یک امتیاز ویژه بود، ایران 
همیشه مهد هنرمندان بوده و جشنواره ها امسال 
زمینه را برای ظهور نسل جدید هنرمندان در 
رشته های مختلف فراهم کردند. وی اظهارکرد: 
از هنرمندان نجیب تجسمی تشکر ویژه می کنم 
که همه  جانبه در ۳۱ استان کشور حضور پیدا 
کردند و این میزان از حضور بی سابقه بود، در 
هر استان آثار کم نظیری به دبیرخانه جشنواره 
ارسال شده بود. مدیون هنرمندان تجسمی 
در رشته های مختلف هستیم. در بعضی از این 
رشته ها هنرمندانی ناشناخته هستند که موظف 
هستیم این گوهرهای گرانبها را به جامعه معرفی 
کنیم. اسماعیلی با اشاره به اهمیت اقتصاد 
هنر تصریح کرد: اقتصاد فرهنگ و هنر از کالن 
برنامه هایم بود و هر روز که می گذرد به تحقق 
آن امیدوارتر می شوم. آیین اختتامیه پانزدهمین 
حضور  با  فجر  تجسمی  هنرهای  جشنواره 
محمدمهدی اسماعیلی وزیر، محمود ساالری 
معاون امور هنری، عبدالرضا سهرابی مدیرکل 
هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
سیدعباس میرهاشمی دبیرکل، اعضای شورای 
سیاستگذاری، داوران این جشنواره و جمعی 
از مسئوالن و هنرمندان با معرفی برگزیدگان 

بخش های مختلف در تاالروحدت برگزار شد.

همایون اسعدیان: 
هنرجویان انجمن سینمای جوانان 

فیلم بین های بهتری می شوند
استاد راهنمای هنرجویان ژانر ملودرام در چهارمین اردوی 
فیلمسازی »ایده تا تولید« انجمن سینمای جوانان ایران، تعامل 
فیلمسازان جوان با یکدیگر را تمرین فیلمسازی حرفه ای دانست 
و گفت: هنرجویان انجمن سینمای جوانان فیلم بین های بهتری 
می شوند. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، 
همایون اسعدیان درباره حضور در چهارمین اردوی فیلمسازی 
ایده تا تولید انجمن سینمای جوانان ایران اظهارداشت: وقتی 
دوستان صحبت کردند و پیشنهاد دادند، به نظرم کار جذابی 
آمد. من از قبل این تجربه را نداشتم که به عنوان مربی، در کنار 5 
جوان فیلمساز از 5 شهر مختلف قرار بگیرم تا در یک هفته، با هم 
فیلم کوتاهی بسازند. برایم جذاب بود که بشود این کار را انجام 
داد. ما فقط می دانستیم باید طرحی در زمینه ملودرام آماده کنیم 
و ظرف مثال یکی دو روز طرح کوچکی آماده کردیم. وی افزود: 
برای من تجربه خوبی بود و امیدوارم برای این جوان ها هم تجربه 
خوبی بوده باشد. تمایل دارم اگر بعدها هم چنین فرصتی پیش 
آمد، یک بار دیگر هم دست به چنین کاری بزنم. این فیلمساز 
درباره کارگردانی فیلم توسط 5 نفر توضیح داد: بین 5 کارگردان 
به شکل اتوماتیک تقسیم کاری صورت گرفت؛ یکی بیشتر با 
بازیگرها سروکله می زد، یکی بیشتر با دوربین کنار می آمد و...  وی 
ادامه داد: اصال مهم همین بود که بدانند چطور می شود بر سر یک 
طرح با همدیگر تعامل کنند. یعنی باید از سلیقه ها کمی عدول 
کنند و با سلیقه همدیگر کنار بیایند و سر صحنه هم بدون اینکه با 
همدیگر اختالف پیدا کنند، باید بتوانند فیلمنامه را اجرا کنند. در 
نهایت بدون اینکه کار به تنش برسد، اثری ساخته شود که بگویند 
محصول این 5 نفر است. ممکن است فیلم خوبی هم دربیاید، اما 
بیشتر فراگیری این پروسه مهم است. اسعدیان اضافه کرد: اساسا 
سینمای حرفه ای یعنی همین. من به عنوان یک کارگردان، در 
کنار یک تهیه کننده حرفه ای قرار می گیرم که حتما او هم نگاهی 
دارد و بایستی همدیگر را طوری انتخاب کنیم که نقطه نظرهایی 
نزدیک به هم داشته باشیم. فیلمبردار، طراح صحنه و... نقطه 
نظراتی دارند و بده بستانی شکل می گیرد. ۲ امتیاز می دهید و ۲ 
امتیاز می گیرید و این طور نیست که بگویید من خدایی می کنم و 
همه باید بگویند چشم! در این کارگاه، جوان ها این را تجربه کردند 
و تمرین سینمای حرفه ای انجام دادند. کارگردان »راه بی پایان« 
با اشاره به ارزیابی مثبت خود از این کارگاه تاکید کرد: توانایی ها 
قطعا یکی نیست. بعضی ممکن است بیشتر به کار دوربین 
عالقه مند باشد، کسی ممکن است بیشتر عالقه مند به سروکله 
زدن با بازیگر باشد یا کسی بیشتر درباره فیلمنامه دغدغه داشته 
باشد. در مجموع همه خیلی خوب بودند و امیدوارم فیلمسازهای 
خوبی شوند. این کارگردان سینما خاطرنشان کرد: کاری که 
انجمن سینمای جوانان انجام می دهد، کار جذابی است. تاکنون 
از انجمن فیلمسازهای خوبی آمده اند و انجمن هم روی جوان های 
کل کشور سرمایه گذاری می کند. من وقتی در ۱۳ یا ۱۴ سالگی 
به کانون پرورش فکری رفتم، از یکی از مربیان پرسیدم کانون در 
تهران ۲۲ کتابخانه دارد و هر کتابخانه ۲۰ هنرجوی فیلمسازی 
دارد. یعنی قرار است سالی ۴۰۰ فیلمساز جدید دربیاید؟ پاسخ 
داد که نه، اگر از این ۴۰۰ نفر، فقط یک نفر فیلمساز شود، خوب 

است و ۳۹۹ نفر دیگر، بیننده های آن یک نفر می شوند. 

هادی مرزبان: جای »عبدلی« روی صحنه تئاتر خالی می  ماند

شهرام عبدلی درگذشت

ثبت فیلمنامه های »آبیار« 
در موزه سینما

روح ا... سهرابی:
»قاتل و وحشی« فقط در خارج از ایران اکران می  شود

همزمان با زادروز نرگس آبیار به 
درخواست موزه سینما، سه فیلمنامه  
»شبی که ماه کامل شد«، »نفس« 
و»ابلق« به این مجموعه فرهنگی- 
تاریخی اهداء شد. به گزارش روابط 
عمومی موزه سینما، فیلمنامه های 
سه فیلم از نرگس آبیار درگنجینه 
موزه سینما ثبت شد. نسخه های 
اهدایی، نسخه شخصی کارگردان 
در زمان تولید بوده و شامل متن کامل 
فیلمنامه همراه با صحنه های حذف 
شده و یادداشت نرگس آبیار در مقام 
کارگردان است که به عنوان بخشی 
از تاریخ سینمای ایران نکات قابل 
مالحظه ای را در خصوص این آثار و 

فیلمسازی وی بیان می کند. 

مجوز نمایش بین المللی فیلم سینمایی »قاتل و وحشی« به نویسندگی و کارگردانی حمید نعمت ا... 
صادر شد. به گزارش اداره  کل روابط عمومی سازمان سینمایی، روح ا... سهرابی، مدیرکل نظارت بر عرضه و  
نمایش سازمان سینمایی از صدور مجوز نمایش بین المللی فیلم سینمایی »قاتل و وحشی« خبر داد. وی 
با اشاره به برخی حواشی چند سال اخیر این فیلم گفت:  فیلم سینمایی »قاتل و وحشی« که از سال ۱۳۹۸ 
به دلیل مسائل مربوط به نوع پوشش بازیگر زن در وضعیت بالتکلیفی قرار داشت، نهایتا با تدبیر رئیس 
سازمان سینمایی و همکاری تهیه کننده و  کارگردان فیلم در اعمال اصالحات و مساعدت شورای پروانه 
نمایش سینمایی، صرفا برای نمایش خارج از ایران مجوز گرفت. سهرابی افزود: اگرچه مضمون فیلم دارای 
فضایی ملتهب و خشن است و مخاطب خاصی را جلب خواهد کرد، اما وحشت و  خشونت حاکم بر فیلم، 
علت عدم نمایش این اثر نبوده است و تنها تصاویر بازیگر زن با موی تراشیده این امکان را از اثر سلب کرده 
است . وی با اشاره به مسبوق به سابقه بودن حضور زن با موی تراشیده در تعدادی از آثار سینمایی همچون 
»سرب«، »زندان زنان«، »شیفتگی« و غیره خاطرنشان کرد: با وجود اینکه در گذشته چنین اتفاقی در 
برخی آثار رخ داده است، اما به دلیل حساسیت های مختلف، تاکنون از نمایش این فیلم جلوگیری شده 

بود با وجود این، شورای پروانه نمایش سینمایی صرفا با اکران بین الملل »قاتل و وحشی« موافقت کرد.
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  نحوه برداشت از منابع اولیه از اهمیت زیادی برخوردار 
است. ما وقتی کاالی بی کیفیت تولید می کنیم، باید از منابع 
بیشتری برای بازتولید آن محصول خرج کنیم. بنابراین 
زمانی که ما برای ساخت وساز از مصالح بی کیفیت استفاده 
می کنیم، بعد از مدتی مستهلک می شود و مجبور هستیم 
دوباره برای بازسازی و ساخت مجدد آن ساختمان کلی وقت 
و هزینه صرف کنیم. حال اگر سیستم بازیافت عمرانی هم 
دچار ضعف و نقض باشد، این مشکل دوچندان می شود، چرا 
که منابع طبیعی و خدادادی محدود است و بازیافت برخی از 
مواد هزاران سال طول می کشد، از طرفی با استفاده بی رویه از 
این منابع، سرمایه های ملی برای آیندگان به نابودی کشیده 
می شود. گاهی به اشتباه شنیده می شود که پسماندهای 
عمرانی و ساختمانی تنها از جنبه زیباسازی شهری می توانند 
آلودگی های بصری ایجاد کنند و محیط  زیست را به خطر 
نمی اندازند، اما نکته حائزاهمیت این است که پسماندهای 
ساختمانی همانند سایر زباله های شهری می توانند برای 
محیط  زیست مخرب باشند، چراکه بسیاری از این پسماندها 
به طورشبانه و غیرقانونی در بستر رودخانه ها و دریا ریخته 
می شوند و با ایجاد آبگرفتگی به شدت گرفتن سیالب ها 
در برخی مناطق دامن می زنند. همچنین، پسماندهایی 
که در کنار جاده ها و مسیرهای بین شهری ریخته می شود، 
تصادفات و راه بندان های طوالنی را پدید می آورند. با رها 
کردن زباله های ساختمانی و بی توجهی به بازیافت آنها، بخش 
عظیمی از منابع  طبیعی به حال خود رها می شوند و به چرخه 
تولید بازنمی گردند، از این رو ضرورت دارد که در کشور ما 
سرمایه گذاری و فناوری های نوین راه خود را به این سمت 
پیدا کنند تا دیگر شاهد هدررفت سرمایه ملی نباشیم. ما 
باید با اصالح الگوی مصرف برداشت منابع طبیعی را کاهش 
دهیم و از این منابع به طورکامل استفاده کنیم. همچنین، 
بتوانیم بعد از تبدیل  شدن این منابع به پسماند، عملیات 
بازیافت را به طورکامل اجرا کنیم تا دوباره قابل استفاده شوند. 
متأسفانه در دهه های اخیر شاهد بی کیفیت شدن مصالح 
ساختمانی تولیدشده در کشور هستیم. این موضوع عالوه بر 
این باعث ساخت وسازهای ناایمن و غیراستاندارد، برداشت 
از منابع طبیعی را چند برابر می کند و در مرحله بازیافت نیز 
بالاستفاده می شود. باید دانست که مصالحی که بعد از ۲۰ سال 
مستهلک می شود، در برابر مصالح باکیفیتی که بیش از ۱۰۰ 
سال عمر می کند، 5 برابر بیشتر به منابع طبیعی ضرر می رساند، 
از این رو ساخت وساز استاندارد با مصالح باکیفیت می تواند در 
حفظ منابع طبیعی ما نقش کلیدی ایفا کند. صنایع ساختمان 
جزو صنایع مادر است که نیاز مبرم به منابع طبیعی دارد. برای 
تولید هر یک از مصالح ساختمانی هزینه و وقت زیادی صرف 
می شود، چراکه مواد اولیه بیشتر این مصالح از معادن کشور 
تهیه و با هزینه های سنگین حمل ونقل به کارخانجات تولید 
مصالح ساختمانی می رسد و در نهایت برای ساخت وساز 
آماده می شود. با نگاهی به مراحل بازیافت پسماندهای 
عمرانی مشاهده می کنیم که این فرآیند بسیار کم هزینه تر 
و کم دردسر از تولید است و به محیط  زیست کمک می کند. 
حجم باالی زباله های شهری به ویژه نخاله های ناشی از تخریب 
بافت های فرسوده منجر به بروز مشکالت فراوان در مناطق 
پرجمعیت می شود، از این رو توجه به بازیافت آنها به دلیل 
مسائل زیست محیطی، کمبود مکان های دفع زباله، ایجاد 
منظره ای نامناسب و کمبود مصالح اولیه امری بسیار ضروری 
است. در حال  حاضر مدیریت نخاله های ساختمانی دانشی 
بسیار ضروری است که با تصمیم گیری اصولی، برنامه ریزی 

دقیق و کنترل تولید دورریزهای ساختمانی همراه است. 

 منابع  طبیعی در خطر است
یادداشت

     حسین عبیری گلپایگانی 
 کارشناس مسکن 

نکتــــه
 

  با توجه به بودجه تدوین شده برای سال آینده، 
همچنین  و  ارز  قیمت  نوسان 
چالش های بین المللــــی آیا 
می توان نسبت به بهبود وضعیت 
اقتصادی مردم در سال آینده 

خوشبین بود؟
ما در دورانی زندگی می کنیم که به 
آن عصر شوک های برون زا می گویند. 
یعنی کشورهایی که  علمی اداره 
می شوند از طریق محور قرار دادن 
تولید، قدرت انعطاف خود را در برابر 
شوک ها افزایش می دهند. شما هر 
کتاب ابتدایی برنامه ریزی توسعه را 
باز کنید متوجه می شوید برنامه ریزی 
۷ فلسفه بنیادی دارد. وقتی ما در این 
اسنادی که تحت عنوان برنامه میان 
مدت یا برنامه یک ساله ارائه می شود 
می بینیم ردی از این موارد نیست 
لذا می شود گفت برنامه ریزی حالت 
مناسک پیدا کرده است و به اسم 
برنامه ریزی رانت توزیع می شود. بر 
اساس مفاد قانون تنظیم بخشی از 

مقررات مالی دولت، به مجری بودجه اجازه داده شده حدود 
۳۰ درصد از کل اعتبارات عمرانی را جابه جا کند. از طرفی 
در 5۰ سال گذشته بین ۲۰ تا ۴5 درصد ردیف های بودجه، 
ردیف های متفرقه است.در چنین شرایطی ما سه گروه آسیب 
پذیر خواهیم داشت که عبارتند از نهاد دولت، تولیدکننده ها 
و عامه مردم. مطالعات سازمان برنامه و بودجه می گوید 
آسیب پذیری نهاد دولت ۳. 5 برابر مردم و تولیدکننده هاست. 
همه ذهن ها صرف این می شود که به فالن موسسه یا فالن 
دانشگاه آنقدر پول داده اند که در نوع خود مهم است، اما اگر 
کسی یک بینش ژرف اندیشانه داشته باشد می داند که هیچ 
چیز به اندازه بحران مالی دولت، امنیت ملی را تهدید نمی کند. 
یک اراده مشکوک در بی اهمیت کردن کسری مالی دولت و 
هم در پنهان کردن اندازه واقعی کسری دولت وجود دارد که 

در بودجه ۱۴۰۲ تشدید شده است. 
  چرا تالش می شود کسری واقعی دولت پنهان 

شود؟
گزارش مرکز پژوهش های مجلس 
از بودجه نشان می دهد که بیش 
برآورد های قابل توجه درباره برخی 
اقالم منابع عمومی وجود دارد. 
این یعنی برای اینکه مجوز اعمال 
هزینه داشته باشند، درآمد خود 
بیشتر مطرح می کنند. همان  را 
گزارش می گوید بیش برآوردی 
در اندازه صادرات نفت، ارقام های 
ادعایی راجع به واگذاری شرکت های 
دولتی و مولدسازی دارایی های دولت 
چشمگیر تر است. در کنار این ما 
می بینیم که هزینه های دولت در 
بودجه با کم برآوردی هم مواجه 
است. مرکز پژوهش های مجلس 
می گوید منابع پیش بینی شده برای 
خرید گندم صفر است. متأسفانه 
هربار هم کاری می خواهند بکنند 
ابتدا سراغ بخش کشاورزی می روند. 
از گزارش مرکز پژوهش ها می توانیم 
بفهمیم که برخی ارقام خارج از 
سقف بودجه عمومی تعیین شده 

است. عالوه بر این موارد، مجوزهایی بدون سقف برای 
واگذاری نفت خام برای تعهدات و عناوینی قرار داده اند. در 

تمام دنیا بیش ترین اهتمام را بر قدرت بخشی به شرکت های 
چنین  اما  دارند  نفت شان  ملی 
خطاهایی در کشور ما رخ می دهد. 
چند نکته کلیدی دیگر در زمینه 
عدم شفافیت از بودجه برداشت 
آنها حذف  از  یکی  می شود که 
الزام به افشای اطالعات مربوط به 
تسهیالت و تعهدات کالن  برخی 
بانک هاست.  با  اشخاص مرتبط 
یعنی ردی از تمایل به شفافیت و 
اصالح خطاهای گذشته در بودجه 
مشاهده نمی شود. بودجه در سه 
سطح خرد، کالن و توسعه بررسی 
می شود. قانون، دولت را ملزم کرده 
منطق برنامه ای خود را ارائه دهد و 
بگوید به اعتبار مجوزهایی که برای 
هزینه کردن ارز و ریال می گیرد 
قرار است چه کارنامه ای رقم بزند؟  
که ردی از این هم در بودجه ۱۴۰۲ 

مشاهده نمی شود. 
  یکی از موضوعات مهم 
افزایش  آینده  سال  بودجه 

مالیات است. این اقدام با توجه 
به چه اهدافی دنبال می شود؟آیا 
جامعه ظرفیت پذیرش این موضوع 

را دارد؟
در بودجه سال آینده افزایش حقوق 
کارکنان دولت ۲۰ درصد پیش بینی 
شده درحالی که میزان مالیات بر درآمد 
کارکنان بخش عمومی ۲۶ درصد و 
میزان مالیات بر درآمد کارکنان بخش 
خصوصی ۶۷ درصد رشد داشته است. 
مرکز پژوهش های مجلس می گوید در 
سال ۱۴۰۰ کارمندان بخش عمومی 
و خصوصی به طور متوسط نفری ۸. ۴ 
میلیون تومان مالیات داده اند در حالیکه 
شاغالن صنف طال و جواهر ۶. ۷ میلیون 
تومان، نمایشگاه دارها ۴. ۷ میلیون 

تومان، وکالی دادگستری ۲. ۱ 
میلیون تومان و مشاوران امالک ۱. 
۳ میلیون تومان پرداخت کرده اند. 
حیرت انگیز است که مالیات عایدی 
بر ثروت را تهیه می کنند اما سود 
ناشی از سپرده بانکی و سود خرید و 
فروش سهام مشمول آن نمی شود. 
پس قرار است چه چیزی را مشمول 
کنید؟ از منظر اقتصاد سیاسی در 
یک ساخت توسعه نیافته، محیط 
زیست بی قدرت ترین بخش اقتصاد 
است. ۶۰ درصد بحران ها در دنیا به 
محیط زیست مربوط می شود که 
مصادیق آن در ایران جزو حاد ترین 
نمونه های دنیاست. ما ۶۶ رتبه 
سقوط در حوزه کیفیت محیط 
زیست تنها در دو ساله ۲۰۲۰ تا 
۲۰۲۲ تجربه کرده ایم. در الیحه 
بودجه ۱۴۰۲ رقمی که به حوزه 
محیط زیست تخصیص داد ه اند 
واقعا قابل گفتن نیست اما همین 
منابع نسبت به سال قبل ۱۰ درصد 
کاهش داده شده است. با این شیوه بودجه نویسی نمی توان 
احتمالی برای حل و فصل مشکالت زیستی محیطی را در 

نظر گرفت. گزارش وزارت کار می گوید نزدیک به یک سوم 
کل جمعیت با فقر معیشتی روبه رو است. مرکز پژوهش ها 
می گوید تولیدکننده های ایرانی قادر به استفاده از ۶۱ درصد 
ظرفیت های تولیدی نصب شده خود نیستند یعنی چون 
تولیدکننده نمی تواند از عهده مطالبات بربیاید و پول جور 
کند، ظرفیت خود را کاهش می دهد و مردمی که در تورم 
گرفتار هستند، نان آورشان هم بیکار می شود. اینجا بازار 
برای واردکننده ها گرم می شود. ما از موضع علمی می گوییم 
می شود کشور را عالمانه تر اداره کرد اما ردی از این تالش ها را 

در سند الیحه بودجه ۱۴۰۲ نمی بینیم. 
  دولت برای تغییر وضعیت معیشتی مردم چه 

تغییراتی باید در رویکرد خود به وجود بیاورد؟
در دو دهه گذشته مطالعاتی رخ داده که متغیرهای سنتی 
شدت بخشنده به نابرابری های ناموجه در برابر سیاست های 
اقتصادی رنگ باخته اند. وقتی در دوران شوک درمانی ابعاد 
نگران کننده ای از هزینه برای دولت پیش آمده، تولید را رها 
می کند. ببینید در همین دورانی که وزیر جدید صمت آمده 
چندبار درباره دغدغه واردات خودرو حرف زده و چندبار 
درباره رفع موانع تولید سخن گفته است. تکان دهنده تر 
این است که ارز ترجیحی تولید کننده دارو را حذف کردند 
اما به واردکنندگانی که قبال ارز ترجیحی نمی دانند، ارز 
می دهند. جامعه شناسان توسعه می گویند وقتی  دولتی به 
سمت شوک درمانی می رود 
اولین ضربه را به مغز خود وارد 
می کند. دولت فعلی اگر تجربه 
سی سال گذشته را نمی تواند 
تجربه  الاقل  کند،  بررسی 
یک سال اخیر خود را ببیند. 
الگوی حاکم بر تخصیص ها یک 
موضوع مهم دیگر است چون 
اگر تخصیص ها به سمتی باشد 
که مطالبات مردم در آن سمت 
نیست،  انتقادات و اعتراضات را 
ریشه دار خواهد کرد. برخی فکر 
می کنند با  دستاوردسازی به 
اعتبار  دولت اضافه می کنند. 
همین گزارش 5 ماهه تفریغ 
بودجه را ببینید. کسانی فکر 
می کردند از حیث دفاع از دولت می توانند آمارهایی درباره 
فروش نفت بدهند. آیا آنها فکر نمی کنند دیوان محاسبات 
بر حسب وظیفه خودش گزارش می دهد  وآمارهای دقیق 
مشخص خواهد شد؟ چه کسی از اینگونه دفاعیات از دولت 
سود می برد؟ اگر کسانی فکر می کنند عدم شفافیت به دولت ها 
کمک می کنند تجربه احمدی نژاد در زمینه شفافیت گریزی 
چه کارنامه ای برای کشور رقم زد. یادمان نرفته که او با آن 
اداهای خاص خود می گفت می خواهم بودجه ای بنویسم که 
در جیب جا می شود.  با همه آن  شعارهای ضد امپریالیستی و 
ضد صهیونیستی که او داشت، بی سابقه ترین شدت بخشی به 
وابستگی های  به دنیای خارج را رقم زد که در تاریخ بی سابقه 
بود. اینها در گزارش مرکز پژوهش های مجلس ثبت شده 
است. عدم شفافیت همزاد فساد است. هرگز نشده که به اندازه 
دولت احمدی نژاد فساد مشاهده کرده باشیم. او باعث شده 
بود در یک فاصله ۲ ساله ایران ۸۰ رتبه در زمینه فساد سقوط 
کند. ما شرایطی را تجربه کردیم که فقط ۷ کشور در دنیا از 
نظر فساد، پایین تر از ایران بودند. دولت محترم حواسش باشد 
آنهایی که این پوست خربزه را زیر پایش می اندازند، خیرخواه 
دولت و ملت ایران نیستند. به غیر از زیر ذره بین گذاشتن 
بودجه عمومی دولت و سیاست های اقتصادی- اجتماعی 
دولت و تخصیص ها، ماجرای بودجه شرکت های دولتی هم 
باید بررسی شود.  در دوسال اخیر، گزارش دیوان محاسبات 
در صحن علنی مجلس قرائت نشده است. امیدوارم مجلس 

گزارش دیوان را منتشر کند.

بودجه در سه سطح خرد، 
کالن و توسعه بررسی 
می شود. قانون، دولت را 
ملزم کرده منطق برنامه ای 
خود را ارائه دهد و بگوید 
به اعتبار مجوزهایی که 
برای هزینه کردن ارز و 
ریال می گیرد قرار است چه 
کارنامه ای رقم بزند؟  که 
ردی از این هم در بودجه 
1402 مشاهده نمی شود

گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس از بودجه 
نشان می دهد که بیش 
برآورد های قابل توجه 
درباره برخی اقالم منابع 
عمومی وجود دارد. این 
یعنی برای اینکه مجوز 
اعمال هزینه داشته باشند، 
درآمد خود را بیشتر مطرح 
می کنند. همان گزارش 
می گوید بیش برآوردی 
در اندازه صادرات نفت، 
ارقام های ادعایی راجع 
به واگذاری شرکت های 
دولتی و مولدسازی 
دارایی های دولت 
چشمگیر تر است

60 درصد بحران ها در دنیا 
به محیط زیست مربوط 
می شود که مصادیق آن 
در ایران جزو حاد ترین 
نمونه های دنیاست. ما 
66 رتبه سقوط در حوزه 
کیفیت محیط زیست تنها 
در دو ساله 2020 تا 2022 
تجربه کرده ایم. در الیحه 
بودجه 1402 رقمی که 
به حوزه محیط زیست 
تخصیص داد ه اند واقعا 
قابل گفتن نیست اما همین 
منابع نسبت به سال قبل 
10 درصد کاهش داده شده 
است

 آرمان ملی-  احسان انصاری: در حالی که به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم آنچه برای افکار عمومی حائز اهمیت است وضعیت اقتصادی جامعه در سال آینده 
است. این در حالی است که کسری مالی دولت، نوسان ارز و چالش های بین المللی مشکالتی هستند که دولت برای بهبود وضعیت معیشتی مردم پیش روی خود 
می بیند. »آرمان ملی« برای بررسی چشم انداز پیش روی اقتصاد کشور در سال آینده با دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان گفت وگو کرده است. مومنی معتقد است: 
 »ما سه گروه آسیب پذیر خواهیم داشت که عبارتنداز: نهاد دولت، تولیدکننده ها و عامه مردم. مطالعات سازمان برنامه و بودجه می گوید آسیب پذیری نهاد دولت
 3. 5 برابر مردم و تولیدکننده هاست. همه ذهن ها صرف این می شود که به فالن موسسه یا فالن دانشگاه آنقدر پول داده اند که در نوع خود مهم است، اما اگر کسی 
یک بینش ژرف اندیشانه داشته باشد می داند که هیچ چیز به اندازه بحران مالی دولت، امنیت ملی را تهدید نمی کند. یک اراده مشکوک در بی اهمیت کردن کسری 

مالی دولت و هم در پنهان کردن اندازه واقعی کسری دولت وجود دارد که در بودجه 1۴02 تشدید شده است.« در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید. 

 رد ایده صلح چینی تا تحویل 
جنگنده های اف۱6 به اوکراین

رئیس جمهور آمریکا به تازگی در سفری 
از پیش اعالم نشده، به مدت 5 ساعت وارد 
کی یف -  پایتخت اوکراین-  شد و با والدیمیر 
زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین به دیدار و 
گفت وگو پرداخت. جیک سالیوان، مشاور 
امنیت ملی دولت بایدن در موضع گیری اعالم 
کرد که واشنگتن قبل از سفر رئیس جمهور 
آمریکا به اوکراین، این سفر را با طرف روسی 
جهت ممانعت از ایجاد هرگونه درگیری 
هماهنگ کرده بوده است. در واقع، بایدن 
با اخذ تضمین های امنیتی از روسیه وارد 
اوکراین شده است. نکته قابل تامل این 
است که ظاهر بخش های متعددی از سفر 
بایدن به اوکراین برخالف آنچه به مقام های 
مسئول و جریان های رسانه ای اطالع داده 
شده پیش رفته که ظاهرا این اقدام با اهداف 
و محرک های امنیتی صورت گرفته است. 
یکی دیگر از پیام های اصلی سفر بایدن به 
کی یف پایتخت اوکراین و رایزنی های او و 
هیات همراهش با مقام های دولت اوکراین، 
تشدید درگیری احساسی و عاطفی دولت ها 
و ملت های غربی با جنگ اوکراین است. در 
واقع، انجام این قبیل بازدید ها و سفر های 
نمادین از اوکراین مخصوصا از جانب فردی 
همچون رئیس جمهور آمریکا، بیش از پیش 
جهان غرب را در معادله جنگ اوکراین از حیث 
احساسی درگیر می کند و البته که تاثیرات 
قابل مالحظه ای را نیز بر نوع نگاه افکار عمومی 

غرب به مساله مذکور دارد. 
  تداوم حمایت های مالی و تسلیحاتی 

آمریکا از اوکراین
جو بایدن قبل از سفر به اوکراین از بسته 
کمک مالی و تسلیحاتی به اوکراین به ارزش 
۱۰ میلیارد دالر رونمایی کرد و در جریان سفر 
به این کشور نیز بسته کمک تسلیحاتی به 
اوکراین به ارزش 5۰۰ میلیون دالر را امضا 
کرد. موضوعی که در نوع خود بر فلسفه اصلی 
سفر بایدن به اوکراین که همان اراده جدی 
واشنگتن در حمایت از دولت اوکراین در برابر 
روسیه است تاکید دارد. تقریبا اغلب ناظران و 
تحلیلگران معتبر بین المللی این ایده را مطرح 
می سازند که آمریکای کنونی در مورد جنگ 
اوکراین، حامی تداوم وضع موجود است. 
وضعی که در قالب آن می شود تا جای ممکن 
ارتش روسیه را تضعیف کرد و در عین حال، 
هزینه های خاصی را نیز به پوتین و طیف 
سیاسی همراه با وی که قدرت را در کرملین 
به دست دارند وارد کرد. در این چارچوب، 
اوکراینی ها عمال به نیابت از آمریکا، به بهترین 
نحِو ممکن طرف روسی را در شرایط خاصی 
قرار داده اند که در قالب آن، اهداف راهبردی 
غرب علیه قدرت نوظهور و چالشگری نظیر 

روسیه تامین می شود. 
  رد ایده صلح چینی

یکی از خبر هایی که در مدت اخیر در محافل 
غیرسمی و البته از سوی برخی رسانه ها بار ها 
مورد اشاره قرار گرفته این است که دولت چین 
در پس پرده تالش های فراوانی را انجام می دهد 
تا با میانجیگری، زمینه را برای تحقق آتش بس 
و صلح میان مسکو و کی یف فراهم کند. در این 
رابطه، به طور خاص مردم اوکراین این نگرانی 
را دارند که به واسطه نزدیکی چین با روسیه، 
کامال محتمل است که پیشنهاد های چین 
جهت برقراری آتش بس تضییع کننده منافع 
ملی این کشور باشند. ایده ای که پیشتر افرادی 
نظیر هنری کسینجر وزیر خارجه سابق آمریکا 
و دانشمند شناخته شده علوم سیاسی و روابط 
بین الملل به آن اشاره داشته اند و تاکید کرده اند 
که این راهکار، تنها راه حل موثر جهت خاتمه 
دادن به جنگ اوکراین است. در این فضا، سفر 
بایدن به اوکراین و حمایت های قاطِع سیاسی، 
مالی و تسلیحاتی وی از دولت این کشور، عمال 
ایده غیر رسمی صلح چینی را رد کرده و تداوم 
حمایت های مالی جهان غرب به رهبری آمریکا 
از اوکراین در نبرد علیه روسیه را خبر می دهد. 
  معمای تحویل جنگنده های اف 1۶ 

به اوکراین
یکی از موضوعاتی که در ماه های اخیر 
بار ها از سوی دولت اوکراین مورد اشاره قرار 
گرفته و جریان های سیاسی و رسانه ای غربی 
نیز مانور گسترده ای را در مورد آن انجام 
داده اند، درخواست های پیاپی کی یف از 
واشنگتن جهت تحویل جنگنده های اف ۱۶ 
و موشک های بُرد بلند به اوکراین است. بایدن 
در آخرین موضع گیری خود تاکید کرده که 
آمریکا فعال دست به این اقدام نخواهد زد. با این 
حال، گمانه زنی های مختلفی در مورد امکان 
تحویل جنگنده های مذکور به اوکراین از سوی 
یک کشور ثالث و متحد آمریکا نظیر لهستان 

مطرح شده است. 
  افزایش هماهنگی نظامی و اطالعاتی 

اوکراین و آمریکا
یکی از نکات مهم و قابل توجه در مورد سفر 
اخیر بایدن به اوکراین این مساله بوده است که 
بخش قابل توجهی از این سفر به رایزنی های 
پشت در های بسته میان مقام های ارشد 
سیاسی، نظامی و امنیتی دو طرف اختصاص 
داشته است. در این راستا، به احتمال فراوان، 
مقام های ارشد دو طرف به ویژه در حوزه های 
نظامی و امنیتی، اطالعات قابل توجهی را در 
جریان جلسات مذکور با یکدیگر رد و بدل 
کرده اند و این موضوع افزایش هماهنگی ها 
میان دو طرف در میدان های جنگ با دولت 

روسیه را به همراه خواهد داشت. 

برخی می خواهند از نظر 
اقتصادی پوست خربزه 
زیرپای دولت بگذارند     

فرشاد مومنی در گفت وگو با »آرمان ملی«:      

 سیدحسین نقوی حسینی:  
 تمام مشکالت ما با چین و روسیه 

حل نمی شود
یک فعال سیاسی اصولگرا درباره اشتباهات محاسباتی دولت در 
حوزه سیاست خارجی گفت: اگر دولت آقای رئیسی نگاه به شرق 
دارد، به پیمان شانگهای پیوست و امروز سعی می کند با مسکو و 
پکن قراردادهای بلندمدت تجاری و اقتصادی ببندد. سیدحسین 
نقوی حسینی بیان کرد:  چین اگر اقتصاد اول دنیا نباشد حتما 
اقتصاد دوم دنیاست و روسیه نیز همچنان جزء قدرت های جهانی 
محسوب می شود. غربی ها نمی توانند امروز به ایران نقد کنند که 
چرا به سمت تقویت روابطش با شرق می رود. آمریکا یک بار ایران 
را با برجام سوزاند بنابراین نباید توقع کند که ایران به سمت شرق 
نرود. این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی اظهار کرد: البته چین و 
روسیه نیز براساس منافع ملی شان تصمیم می گیرند بنابراین اگر 
دولت آقای رئیسی انتظار داشته باشد که چین و روسیه بیایند و 
تمام مشکالت ما را حل کنند، حتی حاضر شوند برای ارتباط با 
ایران جلوی آمریکا و اروپا بایستند و وارد جنگ اقتصادی با غرب 
شوند، قطعا توقع درستی نیست.  وی ادامه داد: االن چین با آمریکا 
حدود 5۰۰ میلیارد دالر در سال مراوده اقتصادی دارد، بنابراین 
از مناسبات خود با آمریکا و اروپا مراقبت می کند. روس ها نیز در 
تنظیم روابط شان با غرب قطعا مالحظاتی را بر پایه منافع ملی شان 
اعمال می کنند. پس اگر کسی در دولت فکر کند همه مشکالت 
ایران با چین و روسیه حل خواهد شد، قطعا فکر نادرستی دارد. 
حسین نقوی حسینی با بیان اینکه ایران باید توقعش در اندازه 
واقعیت هایی باشد که اتفاق می افتد، گفت: متأسفانه دولت همت 
و تالش الزم را برای پیشبرد گفت وگوهای برجامی به خرج نداد. 
البته غربی ها به تعهدات برجامی شان عمل نکردند و در آینده نیز 
نخواهند کرد اما ما نیز مثل آنها باید با برگ برجام بازی کنیم و 
غربی ها را به بن بست بکشانیم. وی افزود: وقتی مذاکرات برجامی 
را متوقف می کنیم و آن را به بن بست می کشانیم، طبیعی است که 
غربی ها در مقام مدعی ظاهر می شوند و بیشتر علیه ما تبلیغات 
می کنند. نتیجه آن خواهد بود که فضای بین المللی بیشتر علیه ما 
موضع می گیرد و طبعا مشکالت ما نیز بیشتر می شود. اگر دستگاه 
دیپلماسی دولت بهتر واقعیت های عرصه بین الملل را تجزیه تحلیل 
کند و برای هر موضوعی استراتژی و تاکتیک موثری را برگزیند، 
قطعا ضررهای کمتری نصیب ما می شود و منافع بیشتری را از این 

نوع بازیگری خواهیم برد. 

اراده ای مشکوک در پی بی اهمیت کردن کسری مالی دولت است
برنامه ریزی، حالت مناسک پیدا کرده است 
در عصر شوک های برون زا زیست می کنیم

تمایل به اصالح خطاهای گذشته در بودجه مشاهده نمی شود
در یک ساخت توسعه نیافته محیط زیست بی قدرت ترین بخش اقتصاد است
 وقتی دولت به سمت شوک درمانی می رود اولین ضربه را به خود وارد می کند
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 مبانی پژوهش های کیفی در علوم انسانی
معرفی کتاب »ضد روش«، نوشته 

دکتر احمد محمدپور

 در پژوهش هایی که انسان مبنا و موضوع اصلی 
تحقیق است، شیوه و روش انجام پژوهش از 
چالش های اصلی به شمار می رود. دلیل آن این 
است که هیچ قاعده و چارچوبی که بتواند تمامی 
کنش های انسانی را در یک نظم مشخص و معینی 
نظام ببخشد وجود ندارد. در چنین پژوهش هایی 
زمینه های فلسفی، انسان شناختی، مردم شناختی، 
جامعه شناختی، تاریخی، روانشناختی دخالت 
دارند. در نتیجه، رویه های عملی انجام پژوهش 
در علوم انسانی، از جست وجو و طرح مساله، تا 
گردآوری داده ها، نمونه کاوی و بررسی و تحلیل 
داده ها با علومی که در آنها بیشتر رویکردهای 
عین گرایانه و پوزیتیویستی مد نظر می باشند 

متفاوت است. 
احمد  دکتر  نوشتۀ  روش«  »ضد  کتاب 
محمودپور، با درک چنین تفاوتی، به تبیین 
رویکردی کیفی می پردازد که در آن، منطق 
اثبات گرایانه و صوری، الزام آور و اساسی به شمار 
نمی رود، چراکه بر این باور است که معرفت و 
شناختی که به عدد و آمار تقلیل داده شده شود، 
بیش از آن که به توسعۀ دانش بینجامد، توهم به 
بار می آورد. الزم به توضیح است که ضد روش، 
اینجا با دیدگاهی که فایرابند، فیلسوف علم 
 Against(در کتاب علیه روش ،)۱۹۲۴ ۱۹۹۴-(
Method(، مطرح می کند متفاوت است. رویکرد 

فایرابند در حقیقت نقدی بر پوزیتیویسم منطقی 
 Counter( قرن بیستم است، حال آنکه ضد روش
Method( که نویسنده در این اثر به طرح و 

توسعۀ نظری و عملی آن می پردازد، بر آن است 
که معرفت و شناخت مبتنی بر دانش و علم در 
علوم انسانی و علوم اجتماعی، فاقد الگویی نظام مند 
و منطق عددی و آماری بوده و اساس آن بر نوعی 
از فهم است که رویه هایی فلسفی و فکری را 
شامل می شود. از جمله این رویه ها، روش های 
گردآوری اطالعات همچون مشاهده، مصاحبه 
و پرسشنامه است؛ به نحوی که قادر باشد دامنه 
و عمقی معرفت شناسانه را در برگیرد. در نتیجه 
پژوهشگران با راه هایی آشنا می شوند که ضمن آن  
از درک ضرورت ِ »چه چیزهایی را دیدن«، »چه 
چیزهایی را پرسیدن« و »چه سواالتی را مطرح 
کردن«، به درک اهمیت »چگونه دیدن«، »چگونه 
پرسیدن« و »چگونگی برقرار رابطه با سوژۀ مورد 
پژوهش« می رسند. کتاب »ضد روش« از این 
حیث تالشی در جهت ارتقای زبان روش شناسی 
کیفی در بستر علوم اجتماعی و انسانی است. 
تالشی که از یکسو تفاوت های رویکرد کمی 
و کیفی را در رابطه با سوژه های انسانی تبیین 
می  نماید و از سوی دیگر مفاهیم روش شناختی در 
پژوهش های کیفی را از نو تعریف و معادل سازی 
می  سازد. به طور کلی، اساس کار نویسنده در تالیف 
کتاب »ضد روش«، روشن کردن مبانی فلسفی و 
اندیشگانی پژوهش های کیفی با محوریت انسان 
و مرور دوباره کلیدواژه ها، نظریه ها و مراحل عملی 
و اخالقی این نوع از پژوهش های معرفت شناسانه 
است. از این رو، ضد روش صرفا کتابی برای مطالعه 
نیست، اگرچه بر زوایایی از ذهن هر محققی که در 
حوزه علوم انسانی، هنر، ادبیات و علوم اجتماعی 
فعال است، نور می تاباند. این کتاب به سبب ابعادی 
که در خود جای داده و طبقه بندی گسترده ای که 
از حیث مبانی، طرح های مستقل، نمونه گیری، 
داده کاوی و اعتبارسنجی و همچنین تدوین 
و نگارش گزارش تحقیق می دهد، می تواند 
منبع و مرجعی بسیار کاربردی، مفید و قابل 
استفاده برای محققان، دانشجویان و عالقه مندان 
به چنین پژوهش هایی باشد. »ضد روش«، 

مجموعه  از  اثر  اولین 
روش شناسی های کمی و 
کیفی نشر لوگوس است 
و از جمله آثار دیگر در 
این مجموعه می توان به 
»روش در روش« و »فرا 
روش« اشاره کرد که به 
همین قلم، منتشر شده 

و در دسترس است. 

  سی ویکمین نمایشگاه بین المللی 
کتاب هند آغاز شد

 سی ویکمین نمایشگاه بین المللی کتاب هند با 
حضور جمهوری اسالمی ایران از ششم اسفندماه 
۱۴۰۱ آغاز به کار کرد. به گزارش  مهر، سی ویکمین 
نمایشگاه بین المللی کتاب هند با حضور جمهوری 
اسالمی ایران آغاز به کار کرد. جمهوری اسالمی ایران 
برای هشتمین بار در نمایشگاه بین المللی کتاب هند 
که قدمتی 5۰ ساله دارد، حضور پیدا کرده است. در 
غرفه جمهوری اسالمی ایران که به همت خانه کتاب 
و ادبیات ایران به متراژ ۳۶ متر مربع برپا شده، بیش از 
۶۰۰ عنوان کتاب در حوزه های مختلف ایران شناسی، 
هنر، خوش نویسی، مذهبی، آموزش زبان فارسی، 
ادبیات کالسیک و معاصر، شعر، کودک و نوجوان، 
دفاع مقدس و کتاب های دینی به زبان اردو برای 
بازدیدکنندگان عرضه شده است. در این دوره از 
نمایشگاه بین المللی کتاب هند، فرانسه مهمان ویژه 
است. سی ویکمین نمایشگاه بین المللی کتاب هند از 
روز شنبه ششم اسفند آغاز و تا یکشنبه ۱۴ اسفند از 
ساعت ۱۱ تا ۲۰ در فضای نمایشگاهی پاگانی میدان 

در شهر دهلی هند میزبان عالقه مندان خواهد بود. 

 

 یادداشت

خبــــر

فرشته نوبخت 
  نویسنده و پژوهشگر

 شاعر »هیچ کدام« در گفت وگو با »آرمان ملی«:

ادبیات و شعر بزرگ ترین سرمایه فرهنگی یک جامعه است

 »عشق در دوران نفرت« و ایتالیای دیکتاتوری

  به عنوان مقدمه، لطفا کمی درباره 
مجموعه شعر »هیچ  کدام« توضیح دهید. 

 از آنجا که این مجموعه  برگرفته از غزل های 
عاشقانه ام است، شاید این مطلب در ذهن 
مخاطب نقش ببندد که شاعر تنها زیست و 
دغدغه  عاشقانه  داشته؛ اما می دانیم که شعِر 
شاعر هم حاصل زیست اوست و هم تخیل او و 
اگر با نگاه عمیق تری اشعار کتاب را بخوانند، 
دغدغه  اجتماعی و اقتصادی شاعر را در برخی 
ابیات به راحتی درمی یابند که همواره دغدغه  
اصلی مردم بوده و هست. بسیار خرسندم که 
مورد لطف دوستان قرار گرفته و به چاپ دوم 
رسیده است و همچنین تشکر می کنم از مدیریت 
خوب انتشارات شانی برای حمایت و همکاری از 

مولفین در راستای معرفی و نشر آثارشان. 
  برای چاپ این مجموعه چه اهداف و 

انگیزه هایی شما را مجاب به این کار کرد؟
مهم ترین هدف و انگیزه   یک نویسنده یا شاعر 
برای چاپ اثر، ارتباط موثر با مخاطبین حوزه  
فعالیت خود است و چه لذتی باالتر از اینکه 
مخاطب با یک بیت و یا حتی یک مصرع از کتاب 
ارتباطی برقرار کند تا شعر، در ذهنش تداعی 

و بر زبانش جاری شود. از اهداف دیگری که 
هنرمند برای معرفی آثار خود دنبال می کند، نشر 
فرهنگ، هنر و ادبیات است که این را می توان 

جزء رسالت های یک هنرمند نیز عنوان کرد. 
   با توجه به اینکه تیراژ کتاب های شعر 
در وضعیت اسفناکی به سر می برد، شما 
چه نگاهی به این مقوله دارید و اساسا فکر 
می کنید چه راهکارهایی برای رفع این 

معضل دامن گیر وجود دارد؟
اساسا برای حل یک معضل باید دالیل ایجاد 
آن را بررسی کنیم. به نظر من پایین بودن 
سرانه  مطالعه در خانواده های ایرانی؛ از دالیل 
عمده  پایین آمدن تیراژ کتاب است و همچنین 
بی اعتمادی مردم به کیفیت محتوای کتاب ها 
نیز به این مشکل دامن زده. در حال حاضر تیراژ 
کتاب های شعر به 5۰۰ نسخه رسیده است . 
حس بی اعتمادی به کتاب های ممیزی شده نیز 
عامل دیگری است که به حذف و اضافه شدن 
متن و برهم خوردن ساختار کتاب ها منجر 
می شود. همچنین در ایران سیستم منظمی 
برای پخش سراسری کتاب وجود ندارد و توزیع 
کتاب به دست گروهی خاص رقم می خورد. از 

سوی دیگر؛ از آنجا که خانواده به عنوان اولین 
نهاد اجتماعی، نقش بسزایی در ارتقای سطح 
فرهنگ، رفتارها و عادت های فردی دارد، باید 
آشنایی فرزندان با مطالعه از خانواده آغاز شود 
و رغبت  و عالقه افراد به کتاب، در خانواده شکل 
بگیرد. به نظر من یکی از ضروری ترین نیازهای 
اعضای خانواده، داشتن برنامه تدوین شده در امر 
کتاب خوانی است و وجود یک کتابخانه  هرچند 
کوچک که اعضای خانواده قسمتی از آن را به 
کتاب های مورد عالقه خود اختصاص دهند و 
دیگر اینکه خواندن بخشی از کتاب های مورد 
عالقه  خانواده به صورت دسته جمعی، تمایل 
اعضای خانواده را برای مطالعه کتاب تقویت 
می کند. اختصاص بخشی از سبد خرید ماهانه 
خانواده به کتاب و مجالت، می تواند پیام رسان این 
مطلب باشد. کتاب نیز مانند خوراک و پوشاک 
و دیگر نیازهای انسانی فرد می تواند بخشی از 
نیازهای روحی او را اغنا کند.  هدیه دادن و هدیه 
گرفتن کتاب نیز می تواند در باال بردن فرهنگ 
کتاب خوانی نقش موثری داشته باشد. باتوجه 
به شرایط موجود، امیدوارم اتفاقات بهتری برای 
ادبیات و شعر رقم بخورد و صدای شعر همه 

کسانی که به زیبایی احساس را قلم زدند به گوش 
مخاطبانشان در تمام این جغرافیای خاکی برسد. 
شعر احساس ها را پیوند می زند و چه چیز در این 
جهان پرهیاهو زیباتر از زبان شعر برای ابراز حس 
یکی بودن، دوست داشتن و دوست داشته شدن 

می تواند وجود داشته باشد. 
   امروزه به گمان ادبیات و به خصوص 
حوزه  در  می تواند  کارکردی  چه  شعر 
اجتماعی سیاسی و فرهنگی داشته باشد؟

اگر امر آموزش و شکل گیری عالقه به ادبیات 
و شعر از دوره  خردسالی صورت پذیرد و در 
برنامه ریزی تدوین شده کتب درسی یا حتی به 
عنوان سرفصل های مهارت محوری خواندن شعر 
و آموزش نوشتن و اهمیت پرداختن به ادبیات 
گنجانده شود، ما به این نتیجه خواهیم رسید که 
نسل جوان و نوجوان قطعا برای پیشبرد اهداف 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود از این مقوله 
بهره مند خواهد شد. اصوال پایه ریزی فرهنگی 
در هر جامعه ای به رشد فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادی آن جامعه کمک بسزایی 
می کند و نیز زیربنای اخالقی را هم مستحکم 
خواهد کرد. ادبیات و شعر بزرگ ترین سرمایه 
فرهنگی یک جامعه است و سرمایه  شاعری و 

نویسندگی به جغرافیای 
تاریخی و فیزیکی محدود 
آن چنانکه  نمی شود؛ 
نقش موثر ادبیات و شعر 
در دهه ها و عصر های 
مختلف در تاریخ مشهود 
است، بنابراین از ادبیات 
همه   در  می توان 
آموزشی،  حوزه های 
اجتماعی، اقتصادی، 
سیاسی و... استفاده  
کاربردی  و  درست 

کرد. 
    چه رابطه ای 
از منظر نقـــد و 
نظرهای ادبـــی 

میان شعر و رمان 
امروز هست و اینکــــه آیا به 

گمان شما می توان شعر امروز را با همان 
پارامترهای نقد ادبیات داستانی سنجید؟ و 
اگر پاسخ شما مثبت است بفرمایید که چرا؟

از نظر زبان شناسی مدرن دقیق ترین تعریفی 
که برای شعر می توان قائل شد این است که شعر 
از خاستگاه استعاری زبان شکل گرفته و متکی 
بر جانشینی کلمات است؛ ولی بافت های کالن 
زبان از جمله داستان و رمان از خاستگاه مجازی 
زبان شکل گرفته و حاصل فعالیت ذهن در محور 
همنشینی هستند؛ در نتیجه شعر و رمان یا 
داستان از نظر رویکرد زبانی در نقد جدید با هم 

متفاوت هستند؛ ولی گاهی ما در یک شعر، با 
روایت روبه رو هستیم و یا در یک رمان، با انتخاب 
شاعرانه کلمات. در این حالت ها به نوعی نقد 
تلفیقی نیاز پیدا می کنیم که برای دستیابی به 
آن و شیوه های مناسب، باید با نظریه های ادبی 

آشنایی داشت. 
  چه توصیـــه ای برای شاعران تازه 
کار دارید تا بتوانند به زبان امروز شعر 

بنویسند؟
 کسی که در آغاز راه است باید به الگوهای 
پیش روی خود نگاه کند؛ یعنی شاعر وقتی 
شاعر می شود که از دیگران سر خط بگیرد اما 
در دیگران نماند. شاعر نباید در مدل های شعری 
خود توقف کند بلکه باید از آن ها عبور کند و 
با شناسایی استعدادهای خود به باروری آنها 
کمک کند. حتی ممکن است بعضی از شاعران 
در یک فرم خاص از یک قالب شعری موفق باشد؛ 
بنابراین شاعر نوقلم باید به تدریج با شناخت 
موسیقی روح و ذهن خود از شاعرانی که الگوی 
خود قرار داده  عبور کند تا بتواند خودش را پیدا 
کند. همچنین تجربیاتش را در معرض نگاه و 
نقد جدی مخاطب قرار دهد و از نقد نهراسد تا 

شعرش به باروری برسد. 
  در ایـــن سال ها 
فروغ برای شاعران زن 
به عنوان یک سمبل 
مطرح شده شمــا به 
عنوان یک شاعــــر 
امروزی چه نگاهی به 
او  زنانه  شعر  و  فروغ 

دارید؟
فروغ را به عنوان شاعر 
می شناسند  بی پروایی 
که در روزگاری که زنان 
زندگی اجتماعی محدودی 
داشتند، نگاه و احساسات 
و زبان زنانه را وارد ادبیات 
فارسی کرد. وی دارای ۶ دفتر 
است که کتاب های »تولدی 
دیگر« و »ایمان بیاوریم به 
آغاز فصل سرد« از مهم ترین 

ر  ثا اوست. اما آنچه نقش فروغ فرخزاد آ
را در تاریخ شعر فارسی درخشان کرده است، 
جسارت و سنت شکنی های زبانی و حسی او بوده 
است. شعرها و گفتاوردهای او طی زندگی کوتاه 
هنری اش مورد تحسین منتقدان و محبوبیت 
فراوان نزد مردم و ادبیات دوستان بوده است. فروغ 
جریان تازه ای را در شعر فارسی به وجود آورد؛ او 
با عاشقانه هایی که از عمق وجود یک زن سروده 
می شد، به شاعران زن نشان داد می توانند بدون 
ترس از قضاوت های اجتماعی چیزهایی را که به 

آن فکر می کنند به قلم تحریر درآورند.

 ابوالحسن حاتمی درباره ترجمه رمان »عشق در دوران نفرت« که از سوی نشر 
کتاب خورشید منتشر شده گفت: »این یک رمان تاریخی است. دوره مورد بررسی 
بر زندگی تک تک شخصیت ها تأثیر می گذارد. طبیعتا غیر از این نیز نمی توانست 
باشد. در ایتالیا دیکتاتوری فاشیستی بر سر کار آمده بود.« وی ادامه داد: »پاریس، 
پایتخت فرانسه که کشوری آزاد بود، اندک زمانی پس از ورود دو شخصیت اصلی 
رمان، توسط نازی ها اشغال شد و گشتاپو کنترل نظامی شهر را در دست گرفت. در 
اسپانیا جنگ داخلی به پا شد و بارسلون آخرین شهری بود که در برابر ارتش فرانکو 
مقاومت کرد. به طور خالصه، در داستان ما با شخصیت های مردان و زنانی روبه رو 

هستیم که به گونه ای واقع گرایانه در درون آن به تکاپو می افتند، هرکدام با انگیزه ای، 
برخی برای نجات خود و برخی برای بهره برداری از شرایط ایجاد شده.« حاتمی با 
بیان اینکه کتاب »عشق در دوران نفرت« یک رمان است و نه سند تاریخی، ادامه 
داد: »به همین دلیل همه شخصیت ها، چه اصلی و چه فرعی، کمابیش ثمره تخیل 
نویسنده اند، اما همه بسیار زنده ترسیم شده اند، زیرا در چارچوب تاریخ بزرگ، 
با عادات، آداب و رسوم و طرز تفکر زمان خود حرکت و عمل می کنند.« مترجم 
کتاب »دختر گمشده« درباره تجربه ترجمه کتابی در ژانر تاریخی، گفت: »این 
تجربه برای من بسیار آموزنده بود و از آنجا  که عمیقا به ضرب المثل »زگهواره تا 

گور دانش بجوی« معتقدم، بار دیگر به حقانیتش پی بردم. در انتخاب و پیشنهاد 
این رمان درست جنبه تشابهات دوران پاگرفتن فاشیسم در گذشته و حال ایتالیا 
مدنظرم بود.« وی افزود: »اگر در پایان جنگ جهانی دوم که میلیو ن ها قربانی و 
آواره از خود به جای گذاشت، در دنیا فقط یک دیوار شهر برلین را به دوبخش شرقی 
و غربی تقسیم  کرد امروز صدها دیوار از بتن و سیم خاردار بین کشورهای مختلف 
و حتی در بین کشورهای اروپای متحد کشیده شده و هرروز، هم بر تعداد آنها و 
هم بر طول شان افزوده می شود. طبیعتا این دیوارها برای انسان های پیاده کشیده 

می شود و نه صاحبان مال و منال.«

آرمان ملی: شعر در هر زمانه ای، انعکاس دهنده احساسات و واقعیات درونی و بیرونی شاعر است و از این رو می توان  گذار تحوالت اجتماعی 
در هر مقطع از زمان را با مطالعه اشعار شاعران، بررسی کرد و به نکات بعضا نابی دست یافت که احتماال در گزارش های تاریخی مرقوم نشده اند. 
زهرا سلیم، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، شاعر، ترانه سرا و نقاش که عاشقانه هایش در قالب کتاب »هیچ  کدام« به نوبت چاپ دوم 
رسیده، می گوید: »ادبیات و شعر بزرگ ترین سرمایه فرهنگی یک جامعه است و سرمایه  شاعری و نویسندگی به جغرافیای تاریخی و فیزیکی 
محدود نمی شود؛ آن چنانکه نقش موثر ادبیات و شعر در دهه ها و عصر های مختلف در تاریخ مشهود است.« بهانه ای دست داد تا گپ و گفت 

کوتاهی با او داشته باشیم که حاصل آن را در ادامه می خوانید. 

 »با جمع عشق حاصل منها همیشگی ست/ انگار بی تو 
غربت دنیا همیشگی ست« به گمان شکلوفسکی وظیفه  
ادبیات نه آشنا و قابل فهم ساختن مفاهیم دشوار که برعکس؛ 
نا آشنا ساختن تعابیر مالوف است و برای این گفته  خود به 
جمله ای از گوگول اشاره می کند که در شاهکار ادبی اش 
»شنل« آسمان را به ردای خداوند تشبیه می کند؛ تشبیهی 
که از خود آسمان دورتر به نظر می آید. شکلوفسکی بر 
این باورست که کارکرد اصلی ادبیات همین آشنازدایی از 
واقعیت های مالوف است. اینجا همه آسمان را آسمان می نامند 
و می دانند اما ادبیات از آسمان پرتره ای دیگر در ذهن مخاطب 
تصویر می کند؛ پرتره ای در عین حال ذهنی اما به مراتب 
عینی تر از سقف باالی سر. آسمان، سنگ، آیینه، صبح وشب 
و... همگی از مالوف ترین و عادی ترین حقیقت های زندگی 
همه  آدم هاست و آن قدر انسان به آن ها خو کرده که دیگر 
آنها را آنطور که هستند نمی بیند و لحظه لحظه این تصویرها 
در ذهن او کدرتر می شوند. از این منظر ادبیات ماندگار باید 
به مدد تمهیدات ادبی از امور آشنا و مالوف آشنا زدایی کند. 
همان که گوگول از آسمان کرده. با این متر و معیار نگاهی 
خواهم داشت به مجموعه غزل های »هیچ کدام« اثر زهرا 
سلیم. این مجموعه را می توان در یک نگاه دنیای زنانه  خسته 
از تنهایی های بغض آور، آغازهای غیرمعمول ، دلواپسی های 
انتزاعی و در یک کالم آینه های کابوس وار دانست. دنیایی به 
غایت نزدیک و ملموس و عینی و در عین حال دور، دور از 

دور. فریادهای شاعر از جنس آب و آینه و آه است، همان که 
پیش ترها همه   زنان سرزمین مان در نثر و نظم های شان بارها 
و بارها ترجیع وار زمزمه کرده اند و این البته به خودی خود نه 
از ارزش های این دفتر می کاهد و نه صد البته چیزی بر آن 
می افزاید، درد، درد مشترک است و یک سوی این ماجرا 
زنی ایستاده از جنس زن. اما شاید و با کمی جناس شاعرانه 
بتوان به واسطه  نو بودن زبان وفرم از این گونه مشترک های 
بی شمار حظی دیگرگونه برد. ببینید:  » »بی صدا خیره به 
عکست شده ام ساعت هاست/ کاش تصویر تو جان داشت 
مرا می فهمید«. با آن که ویجینیا وولف از پیشگامان مکتب 
فمینیسمی است اما و در عین حال از سرآمدان آندروژنی 
نیز هست، بدین مضمون که هرجا از دنیای مردساالرانه  
تبعیض آمیز به خشم آمده همزمان در خط مقدم برابری 
جنسیتی کنار بی شمار مردان و در مطالبه  حقوق زنان دنیا 
ایستاده است.وولف می گوید: »باید آن بخش مردانه  ذهن 
زنان قلم به دست گیرند و آن سوتر آن بخش زنانه  مردان تا 
بتوانیم همگان در کنار هم به دادخواهی بایستیم.« شاعر این 
مجموعه در جاهایی مردانه نگاه کردن را آزموده و در جاهایی 
دیگر به جنسیت خود چنگ زده، این هر دو در کنار هم نه 
تناقض است و نه مایه  سربلندی، اما هر دوی شان بیانگر درک 
عمیق شاعری  است که نگاه به بیرون دارد و به خوبی دریافته 
که ادبیات آن دیگری است و نه من فردی، من های فردی تا 
رسیدن به یک من اجتماعی راه های زیادی را باید طی کند. 
زهرا سلیم با همه  اشتراکات ذهنی اش با دیگر قلم بدستان هم 
جنس خود گاه در این دفتر به شدت این ایده  آندروژنی را به 
زبان آورده است، ببینید: »هنگام رفتنت کمکم کن بایستم/ 
این سعی آخر تن جنگنده  من است.« در بیت هایی درخشان از 

این دفتر آرایه های ادبی جاندار، آکنده از معنا و اندیشه برانگیز، 
تلفیق نامحسوس عینیت ها و ذهنیت های زنانه ، برداشت های 
شخصی شاعر به درد آمده از بدخیمی ها را می بینیم که نشان 
از تولد شاعری متفاوت اندیش در عرصه  ادبیات امروز می دهد؛ 
شاعری که اگر بتواند روح صیقل خورده اش را با سالح مدرنیته 
تجهیز کند و دامنه  عواطف فردی اش را با نگاهی از منظر سوم 
شخص و به دور از کلیشه های رایج بعضا کهنه و نوی امروزین 
که وبال دامن هم عصرانش گردیده، بیاراید و از این تلفیق 
و درهم آمیختگی به جهانی متفاوت تر از دیگران نظر کند ، 
می تواند فروغ وار دنیا را از نو بزاید و بزید، این زایش و زیستن 
را گاها می توان در  تک بیت هایی با ایده های بزرگ هر چند 
در قالب ذهنی ای صرفا زنانه در این دفتر دید. آن سوتر این 
تک بیت ها ابهام در الیه های مختلف گره خورده  ذهن شاعر 
موجاموجی پربسامد و دریافت شدنی دارد، تالشی برای رهایی 
از بند و دام های پهن شده بر سر راه شاعران معاصر در اینجا 
ستودنی است، ببینید: »از کنارت می روم مرگ دلم یعنی 
همین/ عاشقت باشم ولی رفتن صالح ما شود«. از گفتنی های 
دیگر در این دفتر نگاه خاص، مودبانه و پذیرنده  شاعر به مرگ 
است، هرجا که ناامیدی یقه اش را گرفته، پیشوازانه و قهرمانانه 
سر به کوچه  مرگ زده و سرنوشت محتومش را پذیرفته، این 
یعنی آگاهانه پذیرفتن و نه از فرط استیصال دنبال کردن: 
»ای کاش می رسید به جانم نگاه مرگ/ افسوس دست مرگ 
خریدار من نبود.« از گفتنی های دیگر در این باب توجه 
خاص شاعر به زبان است که مستقل از پیشنیان و نزدیک 
به پارامترهای شعر مدرن امروز است، زبانی شسته و رفته به 
دور از بازی های رایج شاعرانه با واژه هاست، کارکرد این واژه ها 
در خدمت معناست و در عین توجه به محتوا به درستی کنار 

هم نشسته اند. موضوعی بسیار مهم که اغلب شاعران امروز در 
کارآمدی و ترکیب بندی ها آن را خیلی جدی نمی گیرند ، زبان 
عنصری مهم و حیاتی ا ست برای نوشتن و به راستی چگونه 
می توان اندیشه ای مدرن را بدون داشتن زبانی مستقل و 
کارآمد مطرح کرد. این البته خود بحث مفصلی ا ست که در 
این مقال نمی گنجد اما می توان با یک جمع بندی به دور از 
قضاوت و تاویل بسامد آن را در سطرهایی درخشان دید و 
امیدوار بود تا شاعر امروز بتواند تکلیف خود را با این الزمه  
بسیار حیاتی در شعر مشخص سازد. ببینید: »شادی ست 
سهم حنجره ها از شکست من/ هر نا رفیق داور و بیننده  من 
است«. جاناتان فرنزن به درستی می گوید که شاعر باید فرزند 
زمانه  خویش باشد و همزمان بر زمانه اش بیاشوبد. این شاید 
از رازهای جاودانگی و ماندگاری اثری باشد که نیم نگاهی به 
فردای پس از این روزها دارد، نیم نگاهی که با سلیس ترین و 
ساده ترین  واژه های انسانی، زنانه، شاعرانه و در یک کلمه 
معناپندار بر قلب شاعر می نشیند و طبیعت را به بازی پاک 
و بی آالیش کودکانه ای می گیرد؛ بازی سراپا حسی، عاطفی 
دوست داشتنی تا بتواند بار سنگین مدرنیته  غول پیکر عصر 
سرعت و تکنولوژی را از دوش مخاطب بردارد و به نرمی و 
لطافت یک نسیم نازک انگشت به چشمانش اندکی حس 
خوشایند رهایی بچشاند: »رعد و برقی زد و بارید چنان 
چشمانم/ که غمت با هیجان داشت مرا می فهمید« مجموعه 
غزل های زهرا سلیم با عنوان »هیچ کدام« را نشر شانی که 
سال هاست شاعران زیادی را به جامعه  ادبی معرفی کرده به 
بازار نشر آورده است. گفتنی  است از این مجموعه در نمایشگاه 
سی و سوم کتاب استقبال خوبی به عمل آمد و در کوتاه زمانی 

به چاپ دوم رسیده است.

 سرزمین  کاش های معنـــادار 
  محمد صابری

  شاعر و منتقد
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نشانه های یک اختالل عصبی ناتوان کنندهآلودگی هوا و افزایش نقص قلبی نوزاد
  براساس تحقیقات جدید، قرارگرفتن مادر در 
معرض آلودگی هوا قبل از بارداری و در سه ماهه اول 
بارداری ممکن است خطر نقایص قلبی را در نوزاد 
متولدنشده افزایش دهد. دکتر »هامین لیو«، یکی از 
نویسندگان این مطالعه می گوید: »این به معنای کاهش 
قرارگرفتن در معرض آلودگی هوا در دوره سه ماهه اول 
بارداری برای جلوگیری از نقایص مادرزادی قلبی در 
فرزندان است.« نقایص مادرزادی قلب شایع ترین نوع 

نقص مادرزادی و عامل اصلی مرگ ومیر نوزادان در 
سراسر جهان است. مطالعاتی که ارتباط بین قرارگرفتن 
مادر در معرض ذرات ریز  PM۲.5 مانند دود یا گرد و 
غبار و نقایص قلبی را بررسی می کنند، از نظر اندازه یا 
مکان محدود است. به طورکلی، به ازای هر ۱۰ میکروگرم 
در هر متر مکعب افزایش قرارگرفتن مادر در معرض 
PM۲.5، خطر تولد نوزادی با نقص قلبی ۲ درصد 

افزایش می یابد. 

  پارکینسون، نوعی اختالل ناتوان کننده است که بر 
سیستم عصبی فرد تأثیر می گذارد و از نشانه های اولیه 
آن، لرزش دست است. پارکینسون همچنین می تواند 
باعث اختالالت عضالنی و سفتی یا کندی حرکت در 
اندام ها شود. داروها می توانند به طور قابل توجهی عالئم 
این بیماری را در فرد بهبود بخشند. جراحی هم ممکن 
است به تنظیم عملکرد مناطق خاصی از مغز و بهبود 
عالئم این اختالل کمک کند. لرزش یا لرزش ریتمیک 

معموال از دست یا انگشتان شروع می شود. زمانی که فرد 
در حال انجام کاری است، ممکن است لرزش ها کاهش 
یابد. یکی دیگر از عالئم پارکینسون کندی حرکت است. 
سفتی عضالنی نیز می تواند در هر بخشی از بدن رخ دهد 
و ممکن است دامنه حرکت را محدود کند و دردناک هم 
باشد. همچنین فرد مبتال به بیماری پارکینسون ممکن 
است زمین بخورد. ممکن است پلک زدن، لبخندزدن یا 

تکان دادن دست ها نیز دشوارتر شود. 

  »چغندر« بهترین محافظ 
در مقابل بیماری های قلبی

 چغندر از سبزی های ریشه ای مغذی و دوستدار قلب وعروق 
است و با توجه به وجود آنتی اکسیدان  رنگی در ریشه و برگ آن 
باعث محافظت بدن در برابر بیماری های قلبی وعروقی و سکته 
مغزی می شود. مینا کاویانی مسئول آموزش همگانی انستیتو 
تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور با اشاره به لذت  خوردن 
چغندر یا همان لبوی داغ در هوای سرد زمستانی گفت: چغندر یا 
Beta Vulgaris دارای پروتئین و چربی بسیار کمی است. خام 
یا پخته آن حدود ۸ تا ۱۰ درصد کربوهیدرات دارد که بیشتر شامل 
قندهای ساده مثل گلوکز )۷۰ درصد( و فروکتوز )۸۰ درصد( 
است. وی افزود: این سبزی ریشه ای سرشار از ترکیب گیاهی قرمز 
رنگی است که گلیسین بتائین نام دارد و در کاهش هموسیستئین 
خون مؤثر است. هموسیستئین ترکیبی مضر است که باعث ایجاد 
لخته خون و تشکیل پالک های سفت در دیواره رگ ها می شود. 
کاویانی با اشاره به نتایج پژوهش های علمی مبنی بر ارتباط 
هموسیستئین با بروز بیماری های قلبی وعروقی و سکته مغزی، 
خاطرنشان کرد: مصرف چغندر و آب آن در بهبود جریان خون، 
کاهش کلسترول و فشارخون مؤثر است. مسئول آموزش همگانی 
انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی، از دیگر مواد مغذی 
موجود در چغندر خام به اسید فولیک )از ویتامین های گروه 
B( اشاره کرد و افزود: این ویتامین برای رشد طبیعی بافت ها و 
عملکرد سلولی ضروری است و از مواد مغذی بسیار حیاتی در 
دوران بارداری محسوب می شود. زیرا در تشکیل لوله عصبی جنین 
نقش به سزایی دارد و کمبود آن منجر به صدمات جبران ناپذیری 
می شود. وی، چغندر را منبعی غنی از اسیدفولیک برشمرد که در 
هر ۱۰۰ گرم دارای حدود ۱۰۹ میکروگرم اسید فولیک است و 
می تواند ۲۷ درصد نیاز روزانه بدن به این ویتامین را تأمین کند. 
کاویانی با اشاره به اینکه اسید فولیک در برابر حرارت حساس است، 
خاطرنشان کرد: طوالنی شدن زمان پخت، موجب اتالف و کاهش 
قابل مالحظه این ویتامین در ماده غذایی می شود. مسئول آموزش 
همگانی انستیتو تغذیه افزود: ویتامین C ماده مغذی دیگری است 
که در چغندر به ویژه برگ های آن وجود دارد. هر ۱۰۰ گرم برگ 
چغندر دارای ۳۰ میلی گرم ویتامین C است که تقریبا یک سوم 
نیاز روزانه بدن را تأمین می کند. همچنین برگ های چغندر منبع 
خوبی از کاروتنوئیدها )پیش ساز ویتامین A( هستند. به گفته 
وی، چغندر دارای مواد معدنی مانند پتاسیم، آهن، منگنز، مس 
و منیزیم نیز است. کاویانی یکی از ترکیبات مهم در چغندر و آب 
آن را نیترات عنوان کرد که از نوع نیترات معدنی و متفاوت از مواد 
افزودنی به فرآورده های گوشتی )مانند سوسیس و کالباس( است 
و گفت: این ماده در بدن به ماده ای به نام نیتریک اکسید تبدیل 
می شود و با انبساط رگ ها موجب کاهش فشارخون می شود. 
مسئول آموزش همگانی انستیتو تغذیه سرخ ادراری یا بیتوریا 
عارضه بی خطری برشمرد و ادامه داد: در ۱۰ تا ۱5 درصد افراد 
جامعه که از نظر ژنتیکی قادر به تجزیه رنگدانه موجود در چغندر 
)بتاسیانین( نیستند این عارضه بروز می کند. در این افراد پس از 
مصرف چغندر و برگ آن، ادرار به رنگ قرمز یا صورتی تغییر رنگ 
می دهد. وی با اشاره به این که چغندر دارای مقداری اسیداگزالیک 
است، گفت: این ماده می تواند خطر تشکیل سنگ های کلیوی را 
در افراد مستعد افزایش دهد. بنابراین به این افراد توصیه می شود 
از خوردن بیش از حد چغندر خودداری کنند. کاویانی با اشاره به 
اینکه چغندر دارای موادی به نام فروکتان است، خاطرنشان کرد: 
برخی افراد مانند مبتالیان به سندرم روده تحریک پذیر نمی توانند 
این ترکیبات را هضم کنند و عوارض گوارشی ناخوشایندی مثل 
نفخ، درد شکمی و اسهال را تجربه می کنند که این افراد باید مصرف 
چغندر را در برنامه غذایی خود محدود کنند. مسئول آموزش 
همگانی انستیتو تغذیه، مبتالیان به دیابت را گروه دیگری عنوان 
کرد که در مصرف چغندر باید احتیاط کنند و از مصرف بیش از حد 
چغندر در یک وعده غذایی پرهیز کنند زیرا شاخص قندی چغندر 

در حد متوسط و ۶۱ است.

کوتاه
  آیا کاهش شنوایی قابل درمان است؟

 افت حسی عصبی، شایع ترین نوع کم شنوایی است که در 
اثر آسیب به سلول های مویی در حلزون گوش ایجاد می شود؛ 
این وضعیت پیشرونده است زیرا در انسان و سایر پستانداران، 
سلول های مویی حلزون پس از از بین  رفتن یا آسیب دیدگی 
نمی توانند بازسازی شوند. افرادی که اغلب در معرض صداهای 
بلند هستند، مانند نوازندگان و کارگران ساختمانی، بیشترین 
خطر ابتال به کم شنوایی حسی  عصبی را دارند اما به مرور زمان 
ممکن است هر فردی را تحت  تاثیر قرار دهد. محققان در یک 
مطالعه جدید از مرکز پزشکی دانشگاه روچستر آمریکا، در حال 
کار بر روی شناسایی مکانیسم هایی هستند که ممکن است 
باعث بازسازی سلول های مویی حلزون شوند. دکتر پاتریشیا 
وایت گفت: ما از کار قبلی خود می دانیم که بیان یک ژن رشد 
فعال به نام ERBB۲ می تواند رشد سلول های مویی جدید )در 
پستانداران( را فعال کند اما به طور کامل دلیل آن را درک نکردیم. 
این مطالعه خاص به رهبری دکتر جینگیوان ژانگ، نشان داد که 
فعال  کردن مسیر ژن رشد ERBB۲ باعث ایجاد مجموعه ای از 
وقایع سلولی آبشاری می شود که از طریق آن سلول های پشتیبان 
حلزون شروع به تکثیر کرده و ایجاد سلول های مویی حسی جدید 
را فعال می کنند. دکتر وایت ادامه داد: این مطالعه جدید به ما 
می گوید که چگونه این فعال سازی اتفاق می افتد و پیشرفتی قابل 
توجه به سمت هدف نهایی تولید سلول های مویی حلزون جدید 
در پستانداران است. این گروه از توالی یابی RNA تک سلولی در 
موش برای تجزیه وتحلیل سلول های دارای ژن رشد بیش از حد 
فعال )سیگنال دهی ERBB۲ ( استفاده کردند. نتایج نشان داد 
که ERBB۲ رشد سلولی را با تحریک بیان پروتئین های متعدد و 
ترویج میتوز؛ فرآیندی که طی آن یک سلول به دو سلول تقسیم 
می شود، افزایش داد. نویسنده اول این مطالعه گفت: زمانی که ما 
این فرآیند را در موش های بالغ بررسی کردیم، توانستیم نشان 
دهیم که بیان ERBB۲ باعث بیان پروتئین SPP۱ می شود که 
برای فعال کردن CD۴۴ و رشد سلول های مویی جدید ضروری 
است. این کشف روشن کرده است که بازسازی تنها به مراحل 
اولیه توسعه محدود نمی شود. ما معتقدیم که می توانیم از این 
یافته ها برای تحریک بازسازی در بزرگساالن استفاده کنیم. 
دکتر وایت افزود: ما قصد داریم این پدیده را بررسی کنیم تا 
مشخص کنیم که آیا می تواند عملکرد شنوایی را پس از آسیب در 

پستانداران بهبود بخشد یا خیر.

عمــود ی افقــی  

 غذاهایی برای سرماخوردگی 
در  مناسب  تغذیه  یک  داشتن  با   
سرماخوردگی می توانید عالئم بیماری را 
کاهش داده و زودتر بهبود یابید. سوپ مرغ 
خاصیت ضدویروسی و ضدسرماخوردگی 
دارد و ممکن است یکی از بهترین غذاهایی 
باشد که برای آنفلوآنزا یا به عنوان تغذیه در 
سرماخوردگی مصرف می شود. خوردن سوپ 
مرغ گرم، عملکرد بدن را بهبود بخشیده 
و از مجاری بینی نیز در برابر باکتری ها و 
ویروس ها محافظت می کند. ماهی، لبنیات 
مغزها،  کامل،  ماکیان، غالت  کم چرب، 
دانه های روغنی از منابع پروتئین بوده 
که به پیشگیری از سرماخوردگی کمک 
می کنند. سیر باعث تقویت دستگاه ایمنی 
بدن می شود و به رفع گرفتگی بینی کمک 
می کند. ماهی سالمون دارای »روی« است 
و به کاهش عالئم سرماخوردگی کمک 
می کند.  گوشت بوقلمون دارای پروتئین 
است که به پیشگیری و درمان سرماخوردگی 

کمک می کند.

ویــــژه

اینفوگرافیک : آرمان ملی / علی کریمی
لوبیا یکی از حبوبات مهم و مغذی است که انواع مختلفی دارد، در ادامه با خواص لوبیا آشنا می شوید.  انواع لوبیا معموال به دلیل اینکه باعث شکل گیری نفخ در 
دستگاه گوارش می شوند، بدنام هستند و بعضی افراد به همین دلیل سعی می کنند از مصرف انواع لوبیا خودداری کنند. با این حال، مزیت ها و فواید انواع لوبیا برای 

سالمت بدن آنقدر زیاد است که به هیچ وجه نباید این مواد غذایی را از رژیم غذایی حذف کرد. 

 »لوبیا« سرشار از فیبر و آنتی اکسیدان
افردی  با  اطرافمان  محیط  در  گاه 
مواجه شده ایم که توان انجام امور شخصی 
خود را ندارند، تنها بیرون نمی روند، قادر به 
برنامه ریزی برای زندگی خود نیستند و یا 
برای گرفتن تصمیمات زندگی خود در سطح 
مهم یا معمولی، نیازمند تایید والدین خود یا 
دیگران هستند. والدین مضطرب که استرس و 
اضطراب خود را به فرزاندان فرافکن می کنند، 
دائم نگران هستند که فرزندانشان را از دست 
بدهند، از استقالل فرزندانشان می ترسند، 
نگرانند که فرزند برای همیشه آنها را ترک 
کند و تنها شوند، تنهایی ضربه ای ترسناک 
برای آنها خواهد بود. بنابراین آنها از استقالل 
محیط  نمی کنند.  استقبال  فرزاندانشان 
اطراف را ناامن و دیگران را عامل تهدید جلوه 
می دهند تا فرزند احساس کند برای بقا تحت 
هر شرایطی به والدین نیازمند است.  اضطراب 
والدین منجر به نداشتن اعتماد به نفس و 
وابستگی داِئمی در فرزند می شود و فرد امکان 
رفتار توام با استقالل در زندگی اجتماعی را 
از دست می دهد. مدیریت احساسات یکی از 
تکنیک هایی است که والدین باید بیاموزند و 
با کنترل اضطراب و درمان نگرانی از انتقال 
استرس ها به کودک و نوجوان خودداری کنند. 
از بهترین راه های آرامش کانون خانواده این 
است که بتوانیم به عنوان والد، اضطراب خود 
را درمان کنیم، این استرس و نگرانی را به 
فرزندان منتقل نکنیم و در صورت ادامه یافتن 
حالت های استرس و اضطراب به روانپزشک و 

مشاور مراجعه کنیم.

   نگین نوروزی   
 متخصص روانپزشکی

 

 یکی از مهم ترین ویژگی های انواع لوبیا این است که این موادغذایی گیاهی سرشار از آنتی اکسیدان 
هستند. لوبیاقرمز و لوبیاچیتی از این نظر واقعا کیفیت باالیی دارند و میزان آنتی اکسیدان  موجود در آنها 

حتی از انواع توت ها و فلفل ها به خاطر داشتن آنتی اکسیدان  بیشتر است. در کنار اینها، انواع لوبیا به عنوان 
منابع خوبی برای دریافت امالح یا مواد معدنی ضروری شناخته می شوند. 

سرشار از آنتی اکسیدان

منبعی از پروتئین 

 فیبر زیاد

انواع لوبیا به طور میانگین در هر یک لیوان حدود 15 گرم پروتئین گیاهی دارند که رقم باالیی محسوب می شود. 
لوبیاهای پرطرفدار و در دسترس مانند لوبیاقرمز، چشم بلبلی و لوبیاسیاه حاوی مقادیر خوبی از پروتئین هستند و بنابراین 
در نقاط مختلف جهان می توان به راحتی از آنها استفاده کرد. پروتئین یکی از درشت مغذی های حیاتی است که دریافت 

منظم آن برای محافظت از سالمت اندام های داخلی، عضله ها و بافت های بدن ضروری است.

انواع لوبیا به عنوان یکی از بهترین منابع غذایی برای دریافت فیبر شناخته می شوند، درحالی که متخصصان تغذیه 
می گویند که این روزها بیشتر افراد به اندازه کافی فیبر دریافت نمی کنند. میزان فیبر موجود در هر یک لیوان از لوبیای 
پخته )بسته به نوع لوبیا( بین 11 تا 17 گرم خواهد بود. فیبرغذایی به شکل گیری حس سیری برای مدت زمان طوالنی تر 

کمک می کند و از این نظر بسیار مهم است. 



 

سرانجام رتبه بندی
 وزیر آموزش و پرورش گفت: تا پایان اسفند رتبه بندی 
معلمان به سرانجام رسیده و کار به معنای واقعی در این 
حوزه شروع می شود.یوسف نوری شامگاه پنجشنبه در 
نشست با فرهنگیان و معلمان مشگین شهر توضیح داد 
که: معلمان بعد از ۳ سال شرایط سخت کرونایی در سال 
تحصیلی جاری خوش درخشیدند و شرایط مطلوب و 
مناسبی را در حوزه آموزشی و تربیتی در کشور شاهد 
هستیم.او به دغدغه معلمان در مورد رتبه بندی اشاره کرد 
و گفت: تمام تالش ما بر این است تا همه معلمان شامل 
رتبه بندی شوند و حتی رایزنی های جدی را انجام دادیم 
تا مهرآفرینان نیز در قالب طرح رتبه بندی از مزایای آن 
استفاده کنند.نوری طوالنی بودن صدور رتبه برای اساتید 
دانشگاه را یادآور شد و افزود: در دانشگاه ها اعطای رتبه 
حداقل ۲ سال طول می کشد و یک استاد دانشگاه با ارائه 
مدارک و مستندات واقعی بعد از ۲ سال رتبه مورد نظر 
را به دست می آورد در حالی که دانشگاه ها ساالنه سه 
هزار استاد را در جایگاه رتبه بندی قرار می دهند.او در 
بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: ما در آموزش و 
پرورش در مدت یک سال سعی کردیم تا مراحل مختلف 
رتبه بندی را اجرا کنیم که تاکنون برای ۴۰۰ هزار نفر 
فرهنگی صدور احکام انجام شده و تا پایان اسفندماه 
تمام احکام رتبه بندی معلمان صادر خواهد شد.نوری از 
معلمان خواست تا قانون، آئین نامه و شیوه نامه رتبه بندی 
را به دقت مورد مطالعه قرار دهند تا بدون مقایسه یکدیگر 
بتوانند بر اساس مدارک و مستندات بارگذاری شده، رتبه 
خود را احراز کنند.او اضافه کرد: به جای مقایسه همدیگر 
بهتر است وضعیت خودمان را با معیارهای ارائه شده در 
آئین نامه و شیوه نامه مورد بررسی قرار دهیم هر چند که 
تجربه ، مدرک و سنوات در این فرآیند تأثیرگذار است اما 
به شکل مطلق تعیین کننده رتبه معلمان نخواهد بود.

نوری تاکید کرد: اجازه حق کشی و ضایع شدن حقوق 
دیگران را در رتبه بندی نخواهیم داد و سعی ما بر این است 
تا معلمان بر اساس مدارک و مستنداتی که ارائه کردند، 
در جایگاه رتبه بندی واقعی قرار گرفته و از مزایای آن نیز 
استفاده کنند.او گفت: رتبه بندی در کنار داشتن مزایای 
مختلف، کیفیت کار معلم را نیز ارتقا خواهد داد و ما به 
راحتی می توانیم همپای اساتید و هیأت علمی دانشگاه ها 
شرایط تحصیلی و مطلوب فعالیت های علمی و تحقیقاتی 
را انجام دهیم.نوری در ادامه سخنان خود اظهار کرد: 
اجازه نخواهیم داد تا این طرح با انحراف روبه رو شده و یا 
در حد یک اضافه پرداختی باقی بماند بلکه بهتر است با 
شایستگی تمام و قوت و قدرت طرح رتبه  بندی در مراحل 
مختلف اجرا شده و معلمان به جایگاه شایسته مد نظر 
دست پیدا کنند.او به تبدیل وضعیت نیروها نیز در یک 
سال اخیر اشاره کرد و گفت: ۳۳ هزار نفر تاکنون در کشور 
تعیین تکلیف شدند و تا پایان اسفندماه شرایط خوبی 
برای استخدام ۲۰ هزار نفر نیز در کشور مهیا می شود.وزیر 
آموزش و پرورش در مورد تبدیل وضعیت نیروهای نهضتی 
بعد از سال ۹۲ نیز افزود: طرحی را مجلس در این زمینه 
مصوب کرده اما ایرادات آن در حال برطرف شدن است و 
امیدواریم سال آینده به شکل روشن و واضح تعیین تکلیف 

این نیروها را نیز شاهد باشیم.

 گرانی های شب عید
با این هزینه های سنگین اصال عید را احساس نمی کنیم 
خواهش دارم از مسئوالن به فکر قیمت ها باشند. قیمت 
مرغ و گوشت و روغن و لبنیات و مواد شوینده سر به فلک 

کشیده است.
عزیزی از اصفهان

عیدی برای سربازها
بنده سرباز هستم و جای تعجب است که چرا سربازها 
به هیچ عنوان عیدی به آنها تعلق نمی گیرد.چگونه تمام 
کارکنان دولت و شرکت ها و کارگران و خود نیروهای 
نظامی کادر و پیمانی عیدی می گیرند ولی سرباز عیدی 

نداشته باشد. 
یک سرباز از تهران

بیمه تامین اجتماعی
نداشتن دفترچه تامین اجتماعی برای بیماران واقعا 
وضعیت اسفناکی درست کرده است وقتی برای آزمایش 
و یا سونوگرافی بدون دفترچه به مراکز تامین اجتماعی 
می رویم می گویند باید به صورت آزاد حساب شود با اینکه 
ما بیمه تامین اجتماعی هستیم ولی دفترچه نداریم لطفا 

به داد ما برسید مشکالت زیادی برای ما ایجاد شده است.
محمدی از تهران 

آموزش و پرورش
نیرو های خدماتی در آموزش و پرورش میزان حقوقی که 
دریافت می کنند بسیار پایین است. نه به صورت کارگری 
حقوق و دستمزد می گیریم و نه کارمند تلقی می شویم از 
مسئوالن آموزش و پرورش تقاضا داریم که فکری به حال 

نیروهای خدماتی آموزش و پرورش کنند.
همتی از تهران 

گرانی کاالهای اساسی 
به جای اینکه شرایط متفاوتی برای مردم قبل از عید در 
نظر بگیرند، کاالهای اساسی را گران کردند این موضوع 
نباید رخ دهد مردم دیگر تحمل این سختی ها را ندارند. از 
آقای رئیسی درخواست داریم که به این موضوع رسیدگی 

کنند.
یک شهروند از قزوین

   آرمان ملی. روز پنج شنبه، چهارم 
اسفندماه بالگردی که حامل وزیر ورزش و 
همراهانش بود در بافت کرمان در فاصله ای 
نزدیک به سطح زمین دچار سانحه شد و 
خسارات مالی و جانی بسیاری را برای او 
و همراهانش به وجود آورد. در این حادثه 
مشاور وزیر ورزش در دم، جان سپرد و عده  
بسیاری مجروح شدند. وزیر ورزش دچار 
ترومای مغزی شد و در حال حاضر برای ادامه  
روند درمان در خواب مصنوعی به سر می برد. 
بنا به آخرین اطالعات هم وضعیت جسمانی 
مدیرکل ورزش و جوانان کرمان نگران کننده 
است، 5 نفر از مصدومان ترخیص شده اند. 
همچنین گفته شده که وزیر ورزش به 
درخواست خانواده اش به تهران منتقل شده 
است.اما بالگردی  که دچار حادثه شده یکی 
از  بالگردهای امدادی جمعیت هالل احمر بود 
و این سوال را در ذهن مخاطب به وجود می 
آورد که چرا بالگردی که باید فقط در عملیات  
امدادرسانی و برای شهروندان استفاده شود، 
برای حمل مسافر استفاده شده است؟ و از آن 
مهم تر اگر بالگردهای هالل احمر، نواقصی 
دارند، چطور می توان از آن ها در امدادرسانی 
به شهروندان در مواقع ضروری استفاده 
کرد؟ خبرآنالین از مرتضی مرادی پور، معاون 
امدادونجات جمعیت هالل احمر، پرسیده 
چرا از بالگرد امداد برای انتقال وزیر استفاده 
شد؟و اینکه چرا بالگرد امداد و نجات، برای 
مصارف دیگری جز عملیات امدادی مجوز 
پرواز گرفته است؟ او به نکات جالبی اشاره 
کرده از جمله اینکه بالگردها جز ساعات 
سورت پروازی خود ساعات تمرینی هم برای 
پی بردن به نواقص خود دارند و ساعتی که 
وزیر و همراهانش سوار شدند جزو ساعات 
تمرینی بود وگرنه به گفته او مجوز پرواز داده 
نمی شد ضمن اینکه وزارت ورزش و هالل 
احمر با هم همکاری های دوجانبه ای دارند 
در این زمینه که آن ها سوار بالگردهای اینها 
می شوند و اینها خدمات دیگری در جاهای 

دیگری به آن ها ارائه می دهند. 
  جزو ساعات تمرینی بود

معاون امدادونجات جمعیت هالل احمر، 
صحبت های خود را با این توضیح آغاز 
کرده که »بالگردهای جمعیت هالل احمر، 
اورژانسی نیست و برای مصارف اورژانسی و 
انتقال اورژانسی استفاده نمی شود، امکانات 
آن هم برای این مصارف نیست چراکه 
امکانات اورژانسی مانند ست احیا، داخل 
بالگرد یا نیروی اورژانسی هم ندارد. مصارف 
استفاده از بالگرد جمعیت هالل احمر، در 
زمان های بحران است. وقتی که نیاز است، 
اقالمی جابه جا شود و یا این عملیات نجات 
در مناطق صعب  العبوری باشد که امکان 
تردد دیگر خودروهای نجات وجود نداشته 
باشد.« با توجه به این صحبت های مرتضی 
مرادی پور،  استفاده از بالگرد در روز پنج شنبه 
نباید اتفاق می افتاد. او پیش از اینکه پاسخ 
واضحی بدهد اندکی مقدمه چینی می کند 
با این مضمون که »نه این طور نیست؛ مانند 
همه تیم های امدادی، تیم های هوایی ما 
هم باید برای انجام عملیات هوایی، آمادگی 
الزم را داشته باشند. به همین دلیل است 
که خارج از زمان سورت پروازی، باید پرواز 
تمرینی هم داشته باشند. در همین زمان 

تمرینی است که ما پی می بریم، بالگردی 
نیاز به تعمیر دارد و باید به عنوان مثال یکی 
از قطعات آن تعویض شود. این اتفاق نه برای 
تیم های پروازی ما که برای همه گروه امدادی 
اتفاق می افتد. به عنوان مثال، تیم سگ های 
آنست هالل احمر در زمان پرواز تمرینی سوار 
بالگرد می شوند؛ چراکه نیاز است سگ ها با 
صدای بالگرد در حین پرواز آشنا شوند. حضور 
آن ها در بالگرد، نه جنبه تفریحی که یکی 
از بندهای تمرینی آن هاست.« مرادی پور 
در ادامه در مورد حادثه روز پنج شنبه می 
گوید که »ما برای حفظ آمادگی تمرینی 
مجوز پرواز را صادر کردیم؛ ساعت پرواز روز 
پنج  شنبه جزو ساعات تمرینی بود، اگر در 
کرمان، ساعت تمرینی بالگرد هالل احمر 
پر شده بود، هیچ گاه مجوز پرواز برای وزیر 
ورزش و همراهانش، صادر نمی شد. نکته مهم 
این است که خلبان پروازی ما از زبده ترین 
خلبانان بالگرد است و اگر مهارت و توانمندی 
فنی او نبود، با توجه به مشکل فنی در قطعات 
و برخورد با زمین، بالگرد آتش می گرفت.« 
موضوع دیگری که مرادی پور به آن اشاره 
می کند این است که» ما یک همکاری 
دو جانبه ای با وزارت ورزش و همه سازمان ها 
و ارگان داریم؛ امروز این خدمات که البته 
در حوزه ساعت تمرینی ما هم است، انجام 
می شود، بعد از آن کمکی از طرف وزارت 
ورزش و یا هر وزارتخانه و ارگان دیگری به 
جمعیت هالل احمر اتفاق می افتد.« گفته 
می شود که در دوره ای جمعیت هالل احمر 
اجازه  پرواز بالگرد را جز در موارد امدادی 
نمی داده است. معاون امدادونجات جمعیت 
هالل احمر این حرف را تائید نمی کند و 
توضیح می دهد که »در همه دوره ها بسته 
به تعریف و قانونی که در استفاده از بالگردها 
وجود دارد ما از بالگردهای مان برای تمرین 
استفاده می کردیم. در همه دوره  ها این طور 
بوده است؛ هیچ منع قانونی هم وجود ندارد 
که بالگردهای جمعیت هالل احمر، نباید 
اجازه پرواز در دوره تمرینی نداشته باشد.« 
از او پرسیده می شود که آیا در همه کشورها 
این رسم است که بالگردها این طور تمرین 
 کنند؟ مرادی پور پاسخ می دهد: »در همه 
جمعیت های هالل احمر و یا صلیب سرخ همه 
کشورها، بخشی به نام امداد و نجات به این 

شکل که در ایران دیده می شود، وجود ندارد. 
بسیاری از آن ها حتی بالگرد هم ندارند که 
زمان تمرینی داشته باشند. زمانی که زلزله 
خوی اتفاق افتاد، ما از هواپیماهای ارتش 
برای جابه جایی اقالم و تیم های امدادی 
استفاده کردیم. این ها تعامالت بین سازمانی 
است و هیچ منع قانونی هم برای استفاده 
کردن و یا نکردن وجود ندارد.«با خواندن 

صحبت های این معاون هالل احمر ممکن 
است سوال های دیگری هم در ذهن تان شکل 
بگیرد. مثل اینکه چرا باید در ساعت های 
تمرینی این همه جمعیت سوار بالگرد شوند؟ 
ساعت هایی که برای پیدا کردن نواقص یا 
آشنایی سگ ها به گفته خودشان با محیط 
پرواز است؟ از طرفی چطور می شود به این 
بالگردها در مواقعی مثل زلزله ها و سایر 
بالیای طبیعی که در کشور ما هم کم نیستند 
اعتماد کرد؟ به سایت جمعیت هالل احمر 
اگر سری بزنید مطلبی را که در سال گذشته 
بهمن ماه، بارگذاری شده در مورد بالگردها 
خواهید دید با این محتوا که بالگردهای 
هالل احمر؛ ناجیان هموطنان گرفتار هستند 
و این توضیح که »امدادهوایی هالل احمر 
یکی از بخش های مهم لجستیک جمعیت 
هالل احمر است که عالوه بر پروازهای 
امدادونجات، در حوزه انتقال بیماران به 
مراکز درمانی و حتی خاموش کردن آتش 
جنگل ها نیز با دستگاه های مربوطه همکاری 
می کند. پروازهای این ناوگان از طلوع تا 
غروب آفتاب انجام می شود و اگر عملیاتی پس 
از غروب خورشید اطالع رسانی شود به خاطر 
تجهیز نبودن بالگردها به دوربین دید در 
شب، انجام نمی شود.« حاال معلوم نیست چه 
اتفاقی افتاد که این ناجیان هموطنان، بالی 

جان آن ها شده اند!
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a r m a n m e l i . i r

 معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان کرمان از ارسال جعبه سیاه 
بالگرد سقوط کرده حامل وزیر ورزش به تهران خبر داد

باید هماهنگی الزم با روسیه به عنوان سازنده بالگرد صورت گیرد
  شاید مشکل از نقص فنی باشد

  به گفته مسئولین هالل احمر استان کرمان، زمان حادثه باد می وزید، اما 
به نحوی نبوده که برای بالگرد خطرساز باشد

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان کرمان با بیان اینکه جعبه سیاه بالگرد 
حادثه بافت که وزیر ورزش به همراه همراهانش در آن حضور داشت، باز شده و در حال 
انجام مقدمات برای انتقال به تهران است گفت: این کار فنی توسط تیم های تخصصی 
اعزامی از مرکز در حال انجام است.محمد امیرخانی افزود: روز جمعه تیمی متشکل از 
کادر فنی و رییس سازمان امداد و نجات به کرمان سفر کردند و رییس این سازمان نیز از 
مصدومان حادثه سقوط بالگرد در بیمارستان شهید باهنر کرمان عیادت داشت.او که با 
خبرگزاری رسمی دولت گفت و گو می کرد، با بیان اینکه تیم فنی نیز از صبح روز جمعه به 
شهرستان بافت اعزام شده و تحقیقات در مورد علت سقوط بالگرد آغاز شده است، اظهار 
داشت: این تیم جعبه سیاه بالگرد حامل وزیر ورزش را باز کردند تا به تهران ارسال شود.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان کرمان اشاره کرد که تیم فنی دیگری هم 
روز شنبه از تهران به استان کرمان سفر کرده اند و جزییات حادثه سقوط بررسی خواهد 
شد؛ بال های ذخیره و الستیک های بالگرد باز می شوند و پس از سبک سازی، الشه بالگرد 
را به آشیانه کرمان و سپس تهران می فرستند.او ادامه داد: جعبه سیاه هم به تهران ارسال 
می شود تا علت سقوط دقیق بررسی و مشخص شود.امیرخانی در پاسخ به اینکه اطالعات 
جعبه سیاه چه زمانی استخراج و علت حادثه مشخص می شود؟ عنوان کرد: زمان دقیق 
آن مشخص نیست اما باید هماهنگی الزم با کشور روسیه به عنوان سازنده بالگرد صورت 
گیرد؛ ضمن آنکه ما در بازخوانی جعبه سیاه دخل و تصرفی نداریم.معاون امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر استان کرمان افزود: کاپیتان پرواز می گوید بالگرد مشکلی نداشته 
اما لحظه ای تعادل خود را از دست می دهد و او با وجود آنکه خیلی تالش کرده آن را 
کنترل کند اما موفق نبوده است.او در پاسخ به اینکه شرایط آب و هوایی در بافت هنگام 
حادثه چگونه بود؟ یادآور شد: زمان حادثه باد می وزید اما به نحوی نبود که برای بالگرد 
خطرساز باشد.این مسئول در هالل احمر کرمان در پاسخ به این پرسش که آیا بالگرد 
اضافه بر ظرفیت مسافر داشت؟ گفت: این نوع بالگرد توانایی حمل سه تن بار را دارد و 
وزن مسافران نیز نصف این میزان ظرفیت نبوده؛ لذا چیزی وجود نداشته که از این منظر 
نیز مشکل ساز شود.او تاکید کرد: هیچ چیز اینک مشخص نیست، شاید مشکل از نقص 
فنی باشد زیرا در چنین حوادثی گاهی یک اتفاق جزئی باعث یک حادثه بزرگ می شود.

امیرخانی درباره آخرین وضعیت کادر پرواز نیز ابراز داشت: مهندس پرواز و خلبان ما نیز 
روز جمعه عمل جراحی داشتند که یکی شکستگی دست و دیگری مشکلی در قفسه 

سینه داشت که امیدوارم این افراد سالمتی خود را هرچه زودتر به دست بیاورند.

         88۷6۰۱۷6                

نگــــره

 دانش آموزان بروجردی 
دوباره مسموم شدند 

خبرگزاری مهر از قول یک منبع آگاه از 
تکرار حادثه مسمومیت برای ۴۴ دانش آموز 
دبیرستان دخترانه »احمدیه« بروجرد خبر 
داد.مهر در روز گذشته، نوشت که بر اساس 
اعالم منابع بیمارستانی در حال حاضر شرایط 
این دانش آموزان مطلوب است.بنابراین 
گزارش، مشابه این اتفاق طی هفته گذشته 
و در روزهای دوم و سوم اسفندماه رخ داده 
که در جریان آن ۲۰ دانش آموز و سپس ۶۲ 
دانش آموز با عالئم سرگیجه، ضعف و بی حالی 
به بیمارستان منتقل و تحت مداوا قرار گرفتند.

این دبیرستان روز پنج شنبه هفته گذشته به 
دلیل همین حوادث مسمومیت تعطیل شده 
بود اما روز شنبه دوباره کالس های درس در 
آن برقرار شده است، علت این حادثه در حال 
بررسی بوده و هنوز به صورت رسمی از سوی 

مسئوالن اعالم نشده است.

 ایران در بهمن ماه 
بیش از ۷۰۰ بار لرزید

لرزه نگاری  شبکه های  آمار  اساس  بر 
مرکز لرزه نگاری کشوری وابسته به مؤسسه 
ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ایران در بهمن 
ماه ۱۴۰۱ بیش از ۷۰۰ بار لرزید که ۱۶ 
زمین لرزه با بزرگی بیش از چهار بوده است؛ 
این شبکه ها، تعداد ۷۰۶ زمین لرزه را ثبت 
کرده اند که بزرگ ترین آنها در روز شنبه ۸ 
بهمن ماه ساعت ۲۱:۴۴ در نزدیکی خوی 
در آذربایجان غربی با بزرگی 5.۹ در مقیاس 
امواج زمین رخ داده است.این زمین لرزه ها در 
نواحی مختلف ایران و نواحی مرزی رخ داده و 
توسط شبکه های لرزه نگاری ثبت و تعیین 
محل شده اند.از لحاظ آماری ۶۱۴ زمین لرزه 
با بزرگی کوچک تر ۳، تعداد ۷۶ زمین لرزه با 
بزرگی بین ۳و۴، تعداد ۱5 زمین لرزه با بزرگی 
بین ۴ و 5 و تعداد یک زمین لرزه با بزرگی 
بین 5 و۶ بوده است. استان آذربایجان غربی با 
۳۲۴ زمین لرزه ثبت شده دستگاهی باالترین 
آمار زمین لرزه ثبت شده در بهمن ماه ۱۴۰۱ 
را به خود اختصاص داده  است و پس از آن 
استان های خراسان رضوی و خراسان جنوبی 
به ترتیب با ۶5 و ۴5 زمین لرزه قرار دارند.مرکز 
لرزه نگاری کشوری در بهمن ماه امسال هفت 
زمین لرزه در استان تهران ثبت کرده است که 
بزرگ ترین آنها با بزرگی ۳.۳ در مقیاس امواج 

درونی زمین در شهر دماوند بوده است.

تنها ۳8 درصد مخازن سدهای 
مازندران دارای آب است

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب 
منطقه ای مازندران با اشاره به اینکه بارندگی 
اخیر تغییر چندانی در وضعیت سدها نداشته 
است و تنها وضعیت آبخوان ها را به حالت 
تعادل نزدیک کرده است، اظهار کرد: سدها به 
گونه ای هستند که باید آب ورودی خود را از 
باالدست دریافت کنند اما در همان ارتفاعات 
هم چندان باران نباریده است؛ بلکه به صورت 
برف بوده و این بارش هم چندان قابل توجه 
و چشمگیر نیست که بخواهد آورده های 
خوبی برای سدها داشته باشد.فرهاد مشهدی 
ُخلِردی با اشاره به نزدیک شدن آبخوان ها در 
پایین دست به حالت تعادل، افزود: آبخوان ها 
و همان آب های زیرزمینی در پایین دست از 
آنجا که قالب بارش ها به صورت باران بوده 
است در دشت هایی چون حوزه تجن، دشت 
ساری، نکا و قائم شهر وضعیت اندکی بهتر و 
به تعادل نزدیک شده است.او با بیان اینکه در 
صورتی که بارندگی ها ادامه یابد احتمال اینکه 
وضعیت بهتر شود وجود دارد، تصریح کرد: در 
غرب استان مازندران به جز سد میجران سد 
دیگری نداریم تا از طریق باالدست ذخیره 
سازی صورت گیرد که آن هم تنها حدود ۸ 
میلیون مترمکعب  ظرفیت دارد که با بارندگی 
شدید پر می شود.مدیر مطالعات پایه منابع آب 
شرکت آب منطقه ای مازندران به درصد کل 
پرشدگی سدهای استان اشاره کرد و گفت: در 
مخازن سدهای استان در حال حاضر حدود 
۱۲۶ میلیون مترمکعب آب وجود دارد که 
با این حساب تنها حدود ۳۸درصد مخازن 

آب دارد.

 نمی خواهیم پارک ها را 
بفروشیم

به گزارش پایگاه خبری شهر، علیرضا زاکانی 
با بیان اینکه مولدسازی استفاده بهینه از 
امکانات شهر است، اظهار کرد: مابقی مواردی 
که در خصوص مولدسازی امکانات شهرداری 
مطرح می شود، داستان پردازی است.شهردار 
تهران تأکید کرد: مولدسازی رویه ای عقالنی 
در شهرداری است تا از امکاناتی که استفاده 
می کنیم حداکثر بهره مندی را داشته باشیم 
و در واقع آنچه به عنوان مولدسازی در دولت 
مطرح می شود با مولدسازی در شهرداری 
تفاوت دارد. او افزود: به هیچ عنوان فروش 
گسترده اموال در شهرداری و مواردی از 
این قبیل که مطرح شده است، صحت ندارد. 
زاکانی با اشاره به شایعات مطرح شده در رابطه 
با فروش پارک ها در راستای مولدسازی، 
خاطرنشان کرد: این روزها انواع و اقسام 
دروغ ها را می شنویم؛ فروش پارک های تهران 

هم یک دروغ شاخدار است. 

اخبار کوتــــاه

روی خط آرمان ملی

با سقوط بالگرد حامل وزیر ورزش و همراهانش، وضعیت امدادرسانی به شهروندان در مواقع ضروری و حساس با بالگردهای هالل احمر مورد توجه قرا گرفته است اما 
رسانه ها از مسئوالن هالل احمر پرسیده اند چرا از بالگرد امداد برای انتقال وزیر استفاده شده است؟ 

پرواز با وزیر در ساعت تمرینی 
    معاون امداد ونجات جمعیت هالل احمر گفته: خلبان پروازی ما از زبده ترین خلبانان بالگرد است؛ اگر مهارت او نبود بالگرد آتش می گرفت

    به گفته او، هالل احمر و وزارت ورزش همکاری دوجانبه دارند؛ یک روز اینها سوار بالگرد می شوند روز دیگر آن ها کمک هایی به هالل احمر می کنند
    به گفته معاون هالل احمر ، بسیاری از کشورها بالگرد ندارند که زمان تمرینی داشته باشند!

  به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان نوسازی 
شهر تهران، مهدی هدایت، مدیرعامل سازمان نوسازی و دبیر 
ستاد بازآفرینی پایدار کالنشهر تهران، گفت: بعد از انقالب 
حدود ۸ میلیون مسکن در کشور تولید شده اما متأسفانه چون 
با برنامه بازآفرینی شهری همسو نبوده، در خارج از محدوده 
شهر شکل گرفته و اتفاق مؤثری را در حوزه بازآفرینی رقم 
نزده بود.او با بیان اینکه در شهر تهران حدود ۲۷۸ هزار پالک 
فرسوده داشتیم که تا به امروز ۱۲۲ هزار از این پالک ها 
نوسازی شده اند، توضیح داد: از ۱5۶ هزار پالک ناپایدار باقی 
مانده، ۴۰ هزار پالک فاقد سند مالکیت هستند، ۱۳هزار و 
5۰۰ پالک در نوار یکصد متری همجوار حریم خطوط راه 
آهن، ۱۲هزار و 5۰۰ پالک در محدوده بافت تاریخی و 
۳ هزار و ۸۰۰ پالک در حریم خطوط برق قرار گرفته اند، 
یعنی عماًل شهرداری نمی تواند برای  ۴5 درصد باقی مانده 
از تکلیف خود اقدامی انجام دهد که این موضوع می بایست 
تعیین تکلیف شود.هدایت با اشاره به اینکه محدوده های 
جدید بازآفرینی شهر تهران بر اساس شاخص های جدید 
شورای عالی معماری و شهرسازی، با رویکرد ارتقای ایمنی 
و تاب آوری شهری در بحث سطح پوشش تسهیالت، مشوق 
های نوسازی و بازآفرینی و مدیریت بخشی به توسعه جامع 

و همه جانبه شهر تدقیق شده اند، از افزایش این محدوده ها 
از ۷ درصد به ۴۰ درصد خبر داد.مدیرعامل سازمان نوسازی 
شهر تهران در این خصوص گفت: حدود ۱5 هزار و ۷۰۰ 
هکتار به گونه مخاطراتمان در محدوده بازآفرینی اضافه 

شده که از این مقدار ۷ هزار و 5۰۰ هکتار به گونه بافت های 
ناکارآمد، ۴۷۰ هکتار به گونه سکونت گاه های غیررسمی، ۳ 
هزار و ۲۰۰ هکتار به گونه بافت های تاریخی و ۳ هزار و ۱۰۰ 
هکتار به گونه عرصه های ناکارآمد شهری و در مجموع ۲۸ 
هزار هکتار به محدوده بازآفرینی افزوده شده است.هدایت با 
اشاره به موضوع توانمندسازی سازمان نوسازی شهر تهران، 
گفت: برای اولین بار سازمان نوسازی تا سال ۱۴۰۰حدود 
۲ هزار میلیارد تومان بودجه محقق داشته و بودجه امسال 
سازمان نوسازی نیز حدود  ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است.

ایجاد محالت الگو و برگزاری مسابقه طراحی محله اگو، ایجاد 
هسته های تحول محالت، تهیه و پیگیری تصویب ۲۶ طرح 
بازآفرینی شهری به مساحت ۳۷۹5 هکتار از دیگر اقدامات 
صورت گرفته در سازمان نوسازی شهر تهران بود که از سوی 
مدیرعامل سازمان نوسازی و دیبر ستاد بازآفرینی پایدار 
کالنشهر تهران در این جلسه مطرح شد.هدایت با بیان اینکه 
شهرداری تهران تا به امروز حدود ۱۶هزار و ۸۴ میلیارد تومان 
تخفیف صدور پروانه در بافت های فرسوده اعمال کرده است، 
متذکر شد: از این مبلغ ۴۸۴ میلیارد تومان کارسازی شده و 
مطالبات باقی مانده شهرداری از دولت بابت تخفیفات صدور 

پروانه ۱۲۰۰ میلیارد تومان است.

  مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران گفت ۴0 هزار پالک فاقد سند مالکیت هستند

وجود ۱۵۶ هزار پالک فرسوده در تهران 
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خبـــــر
دستگیري سارق سیم مخابرات

جانشین انتظامی استان همدان، از 
شناسایي و دستگیري سارق سیم مخابرات 
و کشف 3۴ فقره سرقت خبر داد. سردار رضا 
زارعی، گفت: در پي وقوع چند فقره سرقت 
سیم و کابل مخابراتي در سطح شهرستان 
همدان و ایجاد جو ناامني و نارضایتی در 
بین شهروندان، بررسی موضوع در دستور 
کار کارآگاهان پلیس آگاهي استان قرار 
گرفت. وی افزود: در این راستا کارآگاهان 
پلیس آگاهي با انجام یکسري اقدامات 
فني و اطالعاتي هم چنین کمک گرفتن از 
تمامي ظرفیت هاي درون و برون سازماني، 
در کمتر از یک هفته سارق را شناسایي و 
در اقدامي غافلگیرانه در منزلش دستگیر 
کردند. سردار زارعی  با اشاره به اینکه در 
بازرسي های صورت گرفته از منزل و خودرو 
متهم، مقداري زیادي سیم مخابرات سالم و 
سوخته و ابزارآالت سرقت کشف شد، بیان 
کرد: نامبرده در تحقیقات فنی و پلیسی، 
به 3۴ فقره سرقت سیم مخابرات اعتراف 
کرد و در ادامه خریدار اموال مسروقه نیز 
استان  انتظامی  شد.جانشین  دستگیر 
همدان در پایان گفت: همشهریان محترم به 
هشدارهای پلیسی در خصوص پیشگیری 
از سرقت توجه کنند و هر گونه موارد 
مشکوک را با پلیس ۱۱۰ در میان بگذارند.

همراه بانک جعلی عامل 
برداشت غیرمجاز

رئیس پلیس فتا استان یزد از شناسایی 
حساب  از  غیرمجاز  برداشت  عامل  و 
بانکی شاکی خبر داد و گفت: دانلود و 
یا به روزرسانی برنامه های کاربردی در 
سایت های نامعتبر و شبکه های اجتماعی 
برداشت های  از مهم ترین دالیل  یکی 
غیرمجاز است. سرهنگ مرتضی ابوطالبی، 
از  یکی  مراجعه  پی  در  داشت:  بیان 
شهروندان یزدی به پلیس فتا مبنی بر 
برداشت غیرمجاز از حساب بانکی، موضوع 
به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان 
این پلیس قرار گرفت. وی ادامه داد: در 
بررسی های فنی معلوم شد شاکی در یکی 
از شبکه های اجتماعی با پیام آپدیت همراه 
بانک روبه رو شده و پس از کلیک بر روی 
لینک مربوطه و واردکردن اطالعات همراه 
بانک، متوجه می  شود طی چند مرحله از 
حساب ایشان برداشت شده است. این مقام 
انتظامی گفت: با اقدامات اطالعات و پلیسی 
متهم به هویت معلوم در یکی از استان های 
جنوب کشور مورد شناسایی قرار گرفت 
و پرونده جهت دستگیری متهم و سیر 
مراحل قانونی به استان مربوطه ارسال شد. 
سرهنگ ابوطالبی توصیه کرد: شهروندان از 
کلیک بر روی لینک، و یا دانلود برنامه های 
کاربردی در سایت های نامعتبر خود داری 
کرده و جهت نصب و به روز رسانی برنامه های 
خود از سایت های دارای مجوز اقدام کنند. 

کشف ۷۷ فقره سرقت 
فرمانده انتظامي استان یزد از کشف ۷۷ 
فقره انواع سرقت و دستگیري ۴۱ سارق 
در اجرای طرح مبارزه با سرقت خبر داد. 
سردار عباسعلی بهدانی فرد بیان داشت: 
در راستای اجراي طرح ابالغي مبارزه با 
سرقت به مدت یک هفته در شهرستان 
یزد به مرحله اجرا درآمد. وی ادامه داد: 
در پایان این طرح ۷۷ فقره سرقت کشف 
و ۴۱ سارق دستگیر و جهت سیر مراحل 
قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند. 
فرمانده انتظامي استان یزد بیان داشت: 
پلیس با اقتدار کامل و با هماهنگي و تعامل 
مناسب خود با دستگاه قضائي با هرگونه 
سرقت برخورد قانوني خواهد کرد و امنیت و 
آسایش را براي مردم به ارمغان خواهد آورد.

رئیس پلیس فتا اســتان خراسان رضوی از 
دستگیری و انهدام باند خانوادگی اسکیمردر 
مشهد خبر داد ســرهنگ علی اکبر قرائی پور 
گفت: با تشکیل بیش از ۵ پرونده در خصوص 
برداشــت غیرمجاز، رســیدگی به موضوع در 
دستور کار کارشناسان اداره عملیات ویژه پلیس 
فتا استان قرار گرفت. سرهنگ قرائی پورادامه 
داد: با توجه به اظهارات شــکات که شامل 3 
پزشک و 2 کاسب کار مشهدی بودند مشخص 
شد برداشت غیرمجاز از حســاب بانکی افراد 
قربانی؛ پس ازخرید از سوپرمارکتی مشترک 

رقم خورده است که ظن کارشناسان پلیس فتا 
در خصوص وجود دستگاه اسکیمر درگوشه ای 
از شهر مشهد مقدس قوت گرفت و تحقیقات 
کارشناسان اداره عملیات ویژه خراسانرضوی 
حول محور سارق یا ســارقان به همراه دستگاه 
اسکیمر ادامه یافت و ســرنخ هایی از عامالن 
برداشت غیرمجاز از حســاب شکات موصوف 
به دست آمد. این مقام مسئول گفت: در ادامه 
بررســی های صورت گرفته توسط پلیس فتا 
مشــخص شــد با توجه به اینکــه متهمان با 
به کارگیری شــگردهای متعددی نســبت به 

پولشویی و تغییر مبدا وجوه سرقتی قصد گمراه 
نمودن افکار پلیس و از بین بردن رد پای خود 
را داشتند کارشناسان اداره عملیات ویژه پلیس 
فتا پس از تالش های بی وقفه شــبانه روزی و 
مستمر سرنخ هایی از هویت متهمان را به دست 
آوردنــد . وی تصریح کرد: با به دســت آوردن 
اطالعات هویتی از متهمان، کارشناسان پلیس 
فتا بــا هماهنگی مقام قضائی پــس از تعقیب 
و گریز 3 متهــم را در مخفیگاه های متفاوتی 
دستگیر کردند و به همراه تجهیزات رایانه ای، 
چهار دســتگاه اسکیمر و یکدســتگاه چاپگر 

کارت بانکی و بیش از هزار فقــره کارت بانکی 
خام کشف و به مکان پلیس فتا منتقل نمودند. 
این مقام مسئول در رابطه با دستگیری اعضای 
باند اسکیمر توسط پلیس فتا استان ادامه داد: 
دستگیرشــدگان که دو مرد و یک زن بودند و 
نسبت خانوادگی با یکدیگر داشتند از سه ماه 
پیش فعالیت خود را در یکی از مناطق برخوردار 
شهر مشهد آغاز و در ادامه با نشانه رفتن کارت 
بانکی افراد متمول نقشه کالهبردارانه خود را با 
کپی کارت بانکی افراد قربانی عملی ساخته  وبه 
بیش از پنج میلیارد ریال مال نامشروع دست 
پیدا کرده بودند که با شکایت افراد موصوف و 
اقدام به موقع و هوشیارانه پلیس فتا به دست 
قانون سپرده شــدند. قرائی پور به شهروندان و 
دارندگان کارت های عابربانک هشــدار داد: به 
منظور پیشــگیری از اسکم شدن کارت بانکی 
خود هنگام خرید از دستگاه کارتخوان؛ هرگز 
رمز کارت عابر بانک خود را افشــا نسازید و در 
اختیار افراد غیر قرار ندهیــد و در ادامه برای 
امنیت بیشــتر کارت جداگانه ای با موجودی 
حداقلی برای خریدهای کوچک خود در نظر 
بگیرید که حتی اگر در اثر بی مباالتی رمز خود 
را افشا ســاختید موجودی قابل توجهی را از 
دست ندهید. شایان ذکر است پلیس فتا از کلیه 
کاربران مي خواهد درصورت مشــاهده موارد 
مشکوک از طریق ســایت پلیس فتا به نشاني 
www.cyberpolice.ir بخــش ارتباطات 
مردمی آن را ثبت کــرده و از آخرین رویدادها 
از جمله اخبار و حوادث ســایبري مطلع شوند 
و در صورت وقوع حادثه ای در فضای سایبری 
بالفاصله موضوع را جهت بررسی کارشناسان 
پلیس فتا بــا شــماره ۰9638۰ که به صورت 
شــبانه روزی در خدمت شــهروندان است در 

میان بگذارید.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری 
یکی از عامالن قتل مردجــوان در تهران، خبر 
داد و گفت: همســر مقتول نقشــه جنایت را 
طراحی کرده بود. سرهنگ کارآگاه علی ولیپور 
گودرزی افزود: مرد سالخورده ای به اداره چهارم 
پلیس آگاهی مراجعه کرد و هنگامی که مقابل 
کارآگاهان قرار گرفت، مدعی شــد پســر 36 
ساله متاهل اش چند روزی می شود که ناپدید 
شده و عروســش هم از او خبری ندارد. رئیس 
پلیس آگاهی پایتخت ادامــه داد: کارآگاهان 
اداره چهارم پلیس آگاهی در نخســتین گام 

با بهره گیری از شــیوه های کشف نوین جرم و 
اقدامات اطالعاتی متوجه شدند، مرد گمشده 
آخرین بار با خودرویش خانه را ترک کرده و به 
مالقات همسرش در کرج رفته است. سرهنگ 
کارآگاه ولیپور گــودرزی با بیان اینکه در روند 
تحقیقات مشخص شد مرد گمشده و همسرش 
با یکدیگر مشکل داشــته اند، تصریح کرد: در 
بررسی های کارآگاهان مشخص شد، مالقات 
مردگمشده و همسرش با دعوت یک زن جوان 
انجام شــده و پس از این دعوت همســر مرد 
گمشده به ترکیه رفته است. این مقام انتظامی 

عنوان کرد: بنابر حساسیت موضوع، کارآگاهان 
در نخســتین گام زن جوان را بازداشت کردند 
و هدف تحقیقات قــرار دادند که متهم پرونده 
در جریان تحقیقــات در رابطه با سرنوشــت 
مرد گمشده اظهار بی اطالعی کرد. وی افزود: 
تحقیقات ادامه داشت تا اینکه زن جوان به قتل 
مردگمشده با همدستی همسر وی و یک مرد 
غریبه اعتراف و عنوان کــرد که 2 متهم دیگر 
پرونده که با یکدیگر ارتباط پنهانی داشــتند، 
به کشور ترکیه متواری شده اند. رئیس پلیس 
آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: کارآگاهان پس از 

اظهارات تکان دهنده متهم پرونده، راهی محل 
وقوع جنایت در کرج شدند و جسد مردگمشده 
را در بیابان های شــهر موردنظر کشف کردند، 
همچنین در تحقیقات تکمیلی مشخص شد، 
همسر مقتول با برنامه ریزی قبلی با کمک 2 نفر 
دیگر با ضربات چاقو همسرش را به قتل رسانده 
است. سرهنگ کارآگاه ولیپور گودرزی با بیان 
اینکه انگیزه این جنایت، اختالفات شخصی و 
خانوادگی بوده است، خاطرنشان کرد: با صدور 
قرار قانونی از ســوی مرجع قضائی متهم برای 
روشن شــدن زوایای پنهان پرونده در اختیار 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت 
و تحقیقات برای دســتگیری متهمان متواری 

ادامه دارد.

رئیس پلیس فضای تولید و تبــادل اطالعات 
پایتخت از شناسایی و دستگیری کالهبرداری که 
با روش اسکیمر در پوشــش میوه فروش دوره گرد 
بیش از ۵ میلیارد ریال از شهروندان کالهبرداری 
کــرده بودند خبــر داد. ســرهنگ داود معظمی 
گودرزی از شناسایی و دستگیری کالهبرداری که با 
روش اسکیمر در پوشش میوه فروش دوره گرد بیش 
از ۵ میلیارد ریال از شهروندان کالهبرداری کرده 
بودند خبر داد و گفت: تعداد زیادی از شهروندان 
به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه و مدعی شــدند 
مبالغی به صورت غیرمجاز از حساب آنان برداشت 
شده اســت. این مقام انتظامی اظهارداشت: پس 
از اخذ اظهارات مالباختــگان این پرونده موضوع 
در دســتور کار قرار گرفت و کارشناســان پلیس 
فتا پایتخت تحقیقات خــود را در این زمینه آغاز 
کردند. وی افزود: در تحقیقات اولیه کارشناســان 
پلیس فتا پایتخت مشخص شد همه قربانیان این 

پرونده بعد از خرید میوه از یک میوه فروش سیار در 
تهران حسابشان خالی شده و به روش اسکیمر مورد 
کالهبرداری قرار گرفته اند. سرهنگ گودرزی بیان 
داشت: افســران پلیس فتا تهران بزرگ در مرحله 
تحقیقات پرونده متوجه شدند مجرم تحت پوشش 
یک میوه فروش دوره گرد در تهران مشغول کار شده 
و پس از کپی برداری کارت های بانکی مالباختگان 

به وسیله دســتگاه اســکیمر اقدام به 
برداشت غیرمجاز از حساب بانکی آنان 
کرده اســت. کارآگاهان  با بررسی های 
تکمیلی و همه جانبــه و بهره گیری از 
روش های فنی و علمی موفق شــدند 
این فرد را شناسایی و پس از تشریفات 
قضائی، مجرم را در حین ارتکاب جرم 
دستگیر و به همراه تجهیزات اسکیمر به 
پلیس فتا منتقل کنند. این مقام مسئول 
خاطرنشان کرد: متهم پس از انتقال به 

پلیس فتا و مواجهه با شــکات پرونده و مستندات 
جمع آوری شده توســط پلیس به کالهبرداری از 
بیش از 2۵ نفر با ایــن روش به ارزش ریالی حدود 
۵ میلیارد ریال اعتراف کرد و پرده از نحوه اقدامات 
مجرمانه خود برداشت. این مقام سایبری ادامه داد: 
شهروندان جهت پیشــگیری از سرقت به صورت 
اسکیمینگ، انجام عملیات بانکی و واردکردن رمز 

کارت بانکی را به شخصه انجام دهند چرا که حتی در 
صورت نصب اسکیمر بر روی دستگاه کارت خوان، 
بدون اطالع از رمز عبور، امکان برداشت از حساب 
شــهروندان امکان پذیر نخواهد بود. رئیس پلیس 
فتا تهران بزرگ با بیان اینکــه تغییر رمز دوره ای 
یکی از بهترین راه ها برای جلوگیری از عملی شدن 
اهداف مجرمانه کالهبرداران است، توصیه کرد: در 
صورت اطالع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای 
مجازی مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس 

www.Cyberpolice.ir گزارش کنند.

کوتـــاه

  مردی که مخدر شیشــه مصرف می کرد، 
در اقدامی هولناک، ضرباتی را با چرخ خیاطی 
به سر مادر خود وارد کرد و او را به قتل رساند. 
ماموران کالنتری ۱۰8 نواب در تماس تلفنی 
با محمدمهدی براعه؛ بازپرس ویژه قتل شعبه 
سوم دادســرای امور جنایی اعالم کردند که 
همسایه های یک ساختمان در حاشیه اتوبان 
نواب در خانه ای صدای درگیری شــنیدند و 
لحظه ای بعد مردجوانی که در حال فرار بوده 
از پنجره طبقه دوم همان ساختمان به زمین 
سقوط کرده اســت. بدین ترتیب تیم تحقیق 
راهی محل حادثه شــدند و مرد مجروحی را 
مشاهده کردند که براثر سقوط به شدت زخمی 
شــده بود؛ همچنین امدادگران اورژانس که 

همزمان با پلیس در محل حادثه حاضر شده 
بودند مردجوان را به بیمارستان لقمان حکیم 
منتقل کردند. تیم جنایی در نخستین گام در 
خانه طبقه دوم ســاختمان موردنظر حضور 
یافتند و بــه محض ورود به یکــی از اتاق ها با 
جسد خون آلود زن حدودا ۷۱ ساله ای مواجه 
شــدند که براثر ضربات وارده با چرخ خیاطی 
بر ســرش به طرز هولناکی به قتل رســیده 
بود! کارآگاهان در جریــان تحقیقات متوجه 
شدند پســر جوانی در یکی دیگر از اتاق های 
این خانه حضور دارد و از شــدت ترس درب 

را قفل کرده اســت که پس از بازشدن درب، 
پسرجوان هدف تحقیق قرار گرفت و به اعضای 
تیم جنایی گفت: »دقایقی قبل، برادر بزرگترم 
که موادمخدر شیشه مصرف می کرد، به سمت 
اتاق مادرم رفت و چرخ خیاطــی که در آنجا 
وجود داشــت را بلند کرد و 2 بار به سر مادرم 
کوبید.« پسر جوان ادامه داد: »در لحظه جنایت 
به دلیل اینکه به شیشــه اعتیاد دارم و قرص 
خواب نیز مصرف کرده بودم و توهم داشــتم، 
نتوانستم از اتاق بیرون بیایم و از شدت ترس 
فقط درب را قفل کــردم.« تحقیقات تکمیلی 

نیز نشــان می داد، مرد جنایتکار که ســابقه 
کیفری نیز دارد با مادرش به دلیل مشــکالت 
مالی اختالف داشته و این اختالفات اواخر هر 
سال تشدید می شده و مشخص نیست، متهم 
قصد داشــته پس از به قتل رساندن مادرش، 
خودکشی کند یا از پنجره فرار کند. به گزارش 
تسنیم، با دستور محمدمهدی براعه؛ بازپرس 
ویژه قتل شعبه سوم دادســرای امور جنایی، 
جسد مقتوله برای معاینات دقیق تر به پزشکی 
قانونی منتقل و تحقیقات برای روشن شــدن 
زوایای پنهان پرونده توســط کارآگاهان اداره 
دهم پلیس آگاهی آغاز شده است؛ همچنین 
مرد جنایتکار به کما رفت و حال جســمی او 

وخیم گزارش شده است.

مرد »شیشه ای« مادر خود را به قتل رساند

انهدام باند خانوادگی اسکیمر

بازداشت یکی از عامالن قتل مرد گمشده

کالهبرداری با روش اسکیمر در پوشش میوه فروش

کشف لوازم خانگی قاچاق 
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان از کشف انواع لوازم خانگی خارجی قاچاق به ارزش 2۱ 
میلیارد و ۱3۰ میلیون ریال در خمینی شهر خبر داد. سرهنگ 
کامران ریاحی بیان داشت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال 
فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر در پی کسب خبری 
مبنی بر وجود کاالی قاچاق در یک باب مغازه لوازم خانگی 
موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. وی افزود: ماموران 
پس از کسب اطالعات الزم و اطمینان از درستی موضوع طی 
هماهنگی با مرجع قضائی از محل بازرسی به عمل آوردند که در 
نتیجه این عملیات انواع لوازم خانگی خارجی شامل یخچال، 
لباسشویی، ظرفشویی، جاروبرقی و... که همگی فاقد اسناد و 
مدارک معتبر گمرکی بودند را کشف شدند. رئیس پلیس امنیت 
اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه ارزش 
کاالهای مکشوفه توسط کارشناسان مربوطه 2۱ میلیارد و ۱3۰ 
میلیون ریال برآورد شده است، گفت: در این خصوص یک نفر 

دستگیر و به همراه پرونده به مرجع قضائی تحویل داده شد.

برادرُکشی به دلیل اختالفات خانوادگی
کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ فردی را که برادرش 
را به ضرب گلوله در محله نیاوران تهران به قتل رسانده بود، 
بازداشت کردند. مرکز اطالع رسانی پلیس پایتخت از وقوع 
یک فقره تیراندازی در خیابان باهنر خبر داد و اعالم کرد: 
»تیراندازی در آدرس خیابان باهنر حوالی میدان قدس به 
کالنتری ۱22 گزارش داده شد در ادامه با حضور عوامل 
کالنتری در محل، مردی حدود 6۰ ساله خون آلود که از ناحیه 
پشت سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود، مشاهده شد که 
مصدوم بالفاصله با هماهنگی اورژانس به بیمارستان شهدای 
تجریش منتقل شد.« در ادامه تحقیقات پلیسی در این زمینه 
آغاز شد و ماموران با رصد دوربین های مداربسته محل حادثه و 
اعالم سرایدار ساختمان متوجه شدند که ضارب، برادر این فرد 
بوده و او را از ناحیه پشت سر با سالح کلت کمری مورد هدف 
قرار داده و از محل متواری شده است.« در حالی که رسیدگی 
به این پرونده در دستورکار پلیس قرار گرفته بود، مرگ فرد 
مضروب به دلیل شدت جراحات وارده پرونده را وارد فاز دیگری 
کرد و تیمی ویژه از ماموران اداره دهم پلیس آگاهی رسیدگی 
به آن را در دستورکار خود قرار دادند و سرانجام این فرد از 
سوی ماموران مورد شناسایی قرار گرفت و در عملیاتی پلیس 
دستگیر و به همراه سالحی که به وسیله آن مرتکب قتل شده 
بود، به مقر انتظامی منتقل شد. برابر اعالم مرکز اطالع رسانی 
پلیس پایتخت، این فرد که برادر مقتول بود، تحت بازجویی 
قرار گرفت و در جریان آن ضمن اعتراف به قتل برادرش، انگیزه 

خود از ارتکاب این جنایت را اختالفات خانوادگی اعالم کرد.

دستگیری ۴ زن جیب بر نازی آباد
سرکالنتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری 
اعضای باند ۴ نفره زنان جیب بر محله نازی آباد خبر داد. 
سرهنگ امیرهوشنگ امیری گفت: در پی افزایش جیب بری و 
سرقت تلفن همراه و اشیا قیمتی شهروندان در محله نازی آباد 
تهران رسیدگی به موضوع و دستگیری سارق یا سارقان را 
تیمی از مأموران کالنتری ۱3۰ بر عهده گرفتند و مأموران 
تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند. وی با بیان اینکه مأموران در 
این پی جویی های انتظامی، اعضای باند ۴ نفره زنان جیب بر 
را شناسایی کردند، افزود: پس از شناسایی چهره متهمان، 
گشتزنی های هدفمند آغاز و 2 نفر از متهمان حین سرقت 
شناسایی و دستگیر شدند. سرکالنتر هفتم پلیس پیشگیری 
تهران با بیان اینکه از متهمان 8 دستگاه تلفن همراه سرقتی 
کشف شد، تصریح کرد: متهمان 3۵ الی 39 ساله در تحقیقات 
اولیه به بزه انتسابی و سرقت در نازی آباد به روش جیب بری به 
مدت بیش از 2 ماه با همدستی یکدیگر اعتراف و اظهارداشتند: 

»تا کنون مرتکب ۵۰ فقره سرقت مشابه شده ایم.« 

کشف ۱۰۰ هزارلیتر سوخت 
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: ماموران پلیس امنیت 
اقتصادی استان 3 دستگاه تریلی حامل ۱۰۰ هزار لیتر سوخت 
قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده های نفتی را توقیف کردند. 
سردار ناصر فرشید افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی در 
اجرای طرح مبارزه با قاچاق عمده سوخت طی روزهای اخیر 
هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصالتی 
استان به 3 دستگاه تریلی کانتینردار مشکوک شدند و خودروها 
را برای بررسی بیشتر متوقف کردند. وی اظهارداشت: پس از 
هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از تریلی ها، مقدار ۱۰۰ هزار 
لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده های نفتی 
کشف شد. فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: ماموران در 
این رابطه 3 دستگاه تریلی را توقیف و 3 متهم را دستگیر کردند 
که متهمان به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع 
قضائی معرفی شدند. وی با تاکید بر اینکه مبارزه با قاچاق کالن 
سوخت به طور ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد از مردم 
خواست: برای مشارکت در این زمینه هر گونه اخبار و اطالعات 
از فعالیت قاچاقچیان را با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطالع 

دهند تا در اسرع وقت با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.
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گفت وگو
سید صالحی: 

برای هدایت تیم ملی 
شانس گزینه خارجی 
بیشتر از داخلی است

  شکست گرایی 
 در مصر نقطه عطف او خواهد شد

ایسنا: سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی، با بیان 
اینکه محمدرضا گرایی سردار تیم ماست، تاکید 
کرد: قطعا شکست او در مسابقات مصر زمینه ساز 
کسب مدال طال در رقابت های جهانی ۲۰۲۳ 
خواهد شد. حسن رنگرز در گفتگو با ایسنا، درباره 
نمایش دور از انتظار محمدرضا گرایی در تورنمنت 
رنکینگ مصر و شکست سنگین ۸ بر صفر مقابل 
حریف گرجستانی، اظهار کرد: گرایی یک هفته 
قبل از اعزام در حین تمرین دچار آسیب دیدگی 
سطحی از ناحیه قرنیه چشم شد و بخاطر توصیه 
پزشک چند روزی تمرین را رها کرد. سرمربی تیم 
ملی کشتی فرنگی، افزود: از آنجا که از قبل مقرر 
شده بود وی عازم رقابت های رنکینگ مصر شود، 
او نیز عازم این مسابقات شد تا اگر شرایط الزم را 
داشت به مصاف رقبا برود. وی تصریح کرد: ما برای 
کسب نتیجه به این تورنمنت نیامدیم و هدف کادر 
فنی شناخت هر چه بیشتر نقاط ضعف و قوت 
فرنگی کاران در فاصله ۶ ماه مانده تا مسابقات بود. 

خارج ازمستطیل سبز

  The Best مارکا: جایزه  
به مسی می رسد

روزنامه مارکا پیش بینی کرد که لیونل 
مسی با پشت سرگذاشتن ام باپه و کریم بنزما 
جایزه بهترین بازیکن جهان را به دست آورد. 
به گزارش مارکا، The Best جایزه ای است 
که هر ساله فیفا به بهترین بازیکن جهان اهدا 
می کند. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا بعد 
از پایان جام جهانی سه نامزد نهایی کسب 
عنوان بهترین بازیکن جهان در سال ۲۰۲۲ را 
اعالم کرد. لیونل مسی، کیلیان ام باپه و کریم 
بنزما سه نامزد نهایی کسب این جایزه معتبر 
هستند. مارکا پیش بینی کرد که مسی بتواند 
این جایزه را به دست آورد. این روزنامه معتبر 
نوشت: مسی نسبت به بنزما و ام باپه شانس 

بیشتری برای این جایزه دارد.

خبـــــر

پرشانس ترین گزینه هدایت تیم ملی کنار رفت؟!

قلعه نویی انصراف داد! 
سال  پنجم

شماره   1502

آرمان ملی: در حالی که فدراسیون 
فوتبال از 5 گزینه داخلی خواسته بود تا 
برنامه های خود را برای نشستن روی نیمکت 
تیم ملی بدهند روز گذشته امیر قلعه نویی و 

مهدی تارتار انصراف خود را اعالم کردند. 
 تصمیم قلعه نویی 

سرمربی سابق تیم ملی که پرشانس ترین 
گزینه داخلی هم به نظر می رسید، از این 
ماجرا کنار کشید. امیر قلعه نویی روز گذشته 
با انتشار یک استوری رسما این موضوع را 
اعالم کرد. او در این استوری نوشت: از اظهار 
لطف و ابراز نظرهایتان ممنونم خوشحالم که 
همیشه فرصتی بوده برای خدمت به شما. این 
بزرگ ترین نعمتی است که خدا در اختیار ما 
قرار داده و اگر لیاقتش را داشته باشیم در 
آینده هم چنین خواهد بود. با این حال با 
توجه به شرایط موجود بحث سرمربیگری 
در تیم ملی را به دیگر دوستان واگذار می کنم 
و از این مساله انصراف می دهم. البته همانند 
دوره پیشین که افتخار هدایت تیم ملی نصیبم 
شده بود، برنامه مدونی را با مشورت دوستان 
متخصص آماده کرده بودم که در آینده و در 
صورت لزوم در اختیار مردم قرار خواهم داد. 
با در نظر گرفتن این موضوع که نام برخی از 
همکاران خوبم از جمله یحیی گل محمدی، 
محمد ربیعی و مجتبی حسینی در فهرست 
فدراسیون خالی بود، امیدوارم تیم ملی دوباره 
به شرایط خوب و امیدوار کننده بازگردد. هم 
چنین برای مردم ایران آرزوی سالمتی دارم. 
به امید گذر از مشکالت اقتصادی و به امید 
یک سال بهتر و توأم با موفقیت برای همه 

ایرانیان. 
متن تارتار

مهدی تارتار سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن 
هم از هدایت تیم ملی فوتبال ایران انصراف 
داد. این در حالی است که منتقدین بارها به 
اسامی اعالم شده انتقاد کردند و گزینه های 
ایرانی لیست تحت فشار زیادی قرار دارند. 
تارتار نظراتش را در صفحه مجازی اش 
منتشر کرد که در بخشی از آن آمده است: 
»با سالم خدمت همه هموطنان عزیز و مردم 
دوست داشتنی کشورم. هفته گذشته من 

نیز همچون سایر گزینه ها، نامه فدراسیون 
فوتبال مبنی بر ارائه برنامه برای هدایت 
تیم ملی فوتبال را دریافت کردم که باتوجه 
به قید محرمانه بودن این نامه، ترجیح دادم 
واکنشی به آن نداشته باشم. اما حاال دوست 
دارم از مسئوالن فدراسیون فوتبال از این بابت 
تشکر کنم. همچنین و ضمن احترام به تمام 
مربیان خارجی که به نظرم حضور آنها باعث 
پیشرفت فوتبال ایران )بازیکنان و مربیان( 
می شود، دوست دارم از مسئوالن فدراسیون 
بابت اعتماد به سرمربیان ایرانی تشکر کنم. 
برای من، حضور در بین گزینه های هدایت 
تیم ملی کشورم مایه مباهات است و از این 
بابت بسیار خوشحالم. این برای من که از 
کودکی همراه و هوادار تیم ملی بودم، باعث 
افتخار است اما برایم جای سوال و تعجب 
دارد که چرا در بین گزینه ها نام دو چهره مهم 
مربیگری فوتبال ایران، علی دایی و یحیی 
گل محمدی، قرار ندارد؟ ضمن خسته نباشید 
به دوست و همکارم یحیی گل محمدی برای 
تالش هایش در پرسپولیس، امیدوارم علی 
دایی عزیز و دوست داشتنی نیز هرچه زودتر 
به صحنه فوتبال ایران بازگردد، همچنین از 
امیر خان قلعه نویی تقاضا دارم در صورت 
امکان از هدایت تیم ملی فوتبال کشورمان 
کناره گیری نکنند.  باتوجه به فشردگی 
تمرینات در روزهای اخیر و تمرکز روی 

بازی حساس تیممان مقابل مس کرمان، 
فراغت الزم برای تهیه و ارائه برنامه موردنظر 
مسئوالن فدراسیون فوتبال را نداشته و از این 

بابت معذرت خواهی می کنم.«
 نظر فرکی 

حسین فرکی در گفت وگو با ایلنا، پیرامون 
اینکه به عنوان گزینه هدایت تیم ملی فوتبال 
ایران مطرح شده است، اظهار داشت: بله در 
رسانه ها نوشته شده. هنوز برنامه ارائه ندادم، 
اما از من خواسته شده که برنامه خودم را 
ارائه کنم. وی در پاسخ به این سوال که آیا در 
شرایط فعلی می پذیرد که به عنوان سرمربی 
تیم ملی فعالیت کند، گفت: چون فرصت 
دارم به این قضیه فکر می کنم تا ۲ یا ۳ روز 
دیگر برای پاسخگویی به فدراسیون فرصت 
دارم. مربی سابق تیم ملی فوتبال ایران درباره 
شرایط فعلی تیم ملی فوتبال ایران عنوان 
کرد: فوتبال که باالخره در لحاظ حاضر 
لیگ، جار و جنجال ها و حاشیه است که 
باید به وسیله بازیکنان و مربیان باید اصالح 
شود. فرکی درباره اینکه چه تیم هایی مدعی 
قهرمانی لیگ برتر، هستند، تصریح کرد: آن 
چیزی که مشخص است مدعیان خودشان 
را از بقیه تیم های لیگ برتر جدا کردند. 
استقالل، پرسپولیس، سپاهان مدعیان اصلی 
هستند در ادامه تراکتور و گل گهر می توانند 
شانس داشته باشند.  گزینه هدایت تیم ملی 

اینکه به نظر او در این مقطع گزینه داخلی یا 
خارجی هدایت ملی پوشان را به عهده بگیرد، 
اظهار داشت: قبال نظرم را گفتم به مربی ایرانی 
فرصت بدهند. به قول معروف دیگر نسل 
مربیان ما تغییر کرده است حاال وقت آن است 

که به مربیان ایرانی فرصت بدهند.  
 وضعیت نکونام

جواد نکونام یکی از گزینه های هدایت 
در  که  حالی  در  هم  آن  است  تیم ملی 
حساس ترین زمان ممکن هدایت فوالد را 
کنار گذاشت. فوالد خوزستان به واسطه 
سال ها حضور نکونام در تیم اوساسونا از 
یکسو و همچنین حضور مربیان و بازیکنان 
اسپانیایی در تیم فوالد یعنی »روبرتو تورس« 
و »الکس آلگریا« زیر ذره بین رسانه های 
اسپانیا قرار دارد. به همین دلیل استعفای 
نکونام هم ساعاتی پس از اعالم آن در نشست 
خبری، در اسپانیا مخابره و دلیل آن احتمال 
حضور این مربی در تیم ملی ایران عنوان شد! 
وب سایت diariodenavarra در این 
خصوص نوشت: »نکونام پس از صعود فوالد 
به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان 
آسیا بمبی را به زمین انداخت. بازیکن سابق 
اوساسونا پس از پیروزی یک بر صفر برابر 
الفیصلی گفت: این آخرین بازی من بود. من 
دیگر روی نیمکت نخواهم بود. این تصمیم 
را به دلیل شرایط سختی که برای ما فراهم 
کردند، گرفتم. در این دیدار روبرتو تورس 
در ترکیب اصلی بود. با این حال نکونام با 
وجود این دستاورد تاریخی برای ایران، 
ترجیح داد استعفا دهد. رسانه های داخلی 
حکایت از آن دارند که نکونام ممکن است 
سرمربیگری تیم ملی را برعهده بگیرد. این 
آرزوی بزرگ نکونام بود وقتی که کفشهایش 
را آویخت )از فوتبال خداحافظی کرد( او پس 
از بازی در نشست مطبوعاتی تاکید کرد: این 
آخرین بازی من بود. من دیگر روی نیمکت 
فوالد نمی نشینم. من دو جام بردم و در لیگ 
قهرمانان آسیا شرکت کردیم اما شایستگی 
تیم و بازیکنانم بیش از اینهاست. چون در 
یک ماه گذشته این موضوع رعایت نشد، دیگر 

اینجا نخواهم بود.«

   مهمانی 
 بعد از تمرین روز پنجشنبه استقالل اعضای این 
تیم راهی رستورانی در غرب شهر تهران شدند و 
ساعتی در کنار یکدیگر بودند. حاال مشخص شده 
که این مهمانی توسط مهدی قائدی ترتیب داده 

شده است. 

       کاپیتان ها 
 در حاشیه تمرین دیروز مجتبی حسینی 
سرمربی پیکان جلسه ای را با کاپیتان های تیم 
خود برگزار کرد و از آنان خواست تا برای ایجاد 
اتحاد هرچه بیشتر بین بازیکنان در مسابقات 

آینده تالش کنند. 

           شاگرد
در روزهایی که پرسپولیس برای داشتن یک 
بررسی  ر  نتظا ا در  هفته  نوک چندین  مهاجم 
گزینه های مختلف خارجی ماند، حاال سپاهان از 
شهریار مغانلو بهره می برد که روزگاری شاگرد یحیی 

بود و به قهرمانی هم رسیده بود. 

ـت
وشـ

س ن
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 کوتاه  
تسنیم:  کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال از رد 
شدن دو شکایت باشگاه پرسپولیس خبر داد. به گزارش سایت 
رسمی فدراسیون فوتبال، کمیته وضعیت دو رأی خود را درباره 
باشگاه پرسپولیس اعالم کرد که به شرح زیر است: »با توجه به 
شکایت باشگاه پرسپولیس از مهدی حق تعالی، کمیته وضعیت 
پس از بررسی پرونده نسبت به دعوی خواهان قرار رد صادر 
کرد. همچنین در پرونده دیگر شکایت باشگاه پرسپولیس از 
آریا برزگر، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان قرار رد 

صادر کرد.« 
فارس: سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان توضیحاتی را در 
خصوص شرایط این تیم ارائه کرد. وحید شمسایی در خصوص 
آخرین وضعیت تیم ملی فوتسال کشورمان، اظهار داشت: بازهم 
تغییراتی داشتیم و تیم خیلی جوان شده است. این بازیکنان 
باید قطعا در آینده نقش مهمی برای فوتسال ایفا کنند. سرمربی 
تیم ملی فوتسال ایران گفت: در تورنمت تایلند می توانند به 
خودباوری برسند. برای ما نتیجه مهم است ولی مهمتر این است 
که بازیکنان پخته شوند و به شرایط بازی رسمی برسند. آنها در 
کنار تیم تجربه اردوی خارج از کشور را ندارند. وی تصریح کرد: 
بازیکنان تیم باید به قابلیت ذهنی برسند. خیالمان راحت است. 

آنها از دل لیگ انتخاب شده اند. 

 بیــن المــلل
سون گوران اریکسون سرمربی سابق تیم ملی انگلیس رسما 
تصمیم خود را برای کناره گیری از فوتبال به دالیل سالمتی 
اعالم کرد. به گزارش فوتبال ایتالیا، سون گوران اریکسون 
سرمربی سوئدی از تصمیم خود برای کناره گیری از دنیای 
فوتبال خبر داد. او اولین بار در سال ۱۹۸۴ وارد ایتالیا شد 
و سه سال را در رم سپری کرد. پس از این، او دو فصل را در 
فیورنتینا گذراند و سپس راهی بنفیکا شد و سه سال را در آنجا 
گذراند. اریکسون در سال ۱۹۹۲ با هدایت سمپدوریا به سری 
آ بازگشت و در سال ۱۹۹۷ راهی التزیو شد و در آنجا باشگاه را 
به دومین اسکودتوی تاریخ خود رساند.  این مربی که خیلی ها 
او را به خاطر حضور در تیم ملی انگلیس می شناسند، در یک 
بیانیه مطبوعاتی تصمیم خود را برای کناره گیری از دنیای 
فوتبال اعالم کرد. این مربی ۷5 ساله به عنوان مدیر ورزشی 
تیم دسته سومی کارلستاد در زادگاهش سوئد کار می کرد. 
او درباره این اقدام خود گفت: من تصمیم گرفته ام به خاطر 
مراقبت از سالمتی وظایف عمومی خود را محدود کنم و از 
دنیای مربیگری کنار رفتم. من از شما دوستان و آشنایان برای 
همه حمایت ها تشکر می کنم. از شما می خواهم که به تصمیم و 

که حریم خصوصی من احترام بگذارید.  اریکسون 
در فصل -۲۰۰۰ ۱۹۹۹ به عنوان مربی 

سال سری آ انتخاب شد، چندین افتخار 
بزرگ در ایتالیا از جمله قهرمانی در 

لیگ، چهار کوپا ایتالیا و دو سوپرکاپ 
ایتالیا کسب کرد. پس از جدایی 

از التزیو در سال ۲۰۰۱، 
سرمربی سوئدی پنج سال 
هدایت انگلیس را سپری 
کرد و در دو جام جهانی و 
یورو در سال ۲۰۰۴ روی 

نیمکت این تیم بود.

دیدگـــــاه
هنوز چیزی برای پرسپولیس تمام نشده است 

   ابراهیم اسدی
کارشناس فوتبال 

 یکی از مهم ترین بازی های پرسپولیس در این فصل مسابقات 
فوتبال ایران دیدار با سپاهان بود که در این برهه شکست مقابل 
این تیم در جام حذفی می توانست پرسپولیس را وارد بحران و 
بی انگیزگی کند، اما پرسپولیس به خوبی از اهمیت این دیدار 
آگاه بود و در نهایت با پیروزی در اصفهان انگیزه و روحیه 
باالیی برای ادامه پیکارهای این فصل پیدا کرد.  کادر فنی و 
بازیکنان پرسپولیس می دانستند از بازی مقابل سپاهان چه 
چیزی می خواهند و از همان ابتدا هم برای برد پای به میدان 
گذاشتند. گل اول بازی هم توسط پرسپولیس به ثمر رسید و 
بازی فوق العاد ه ای را از ۲ تیم به خصوص سرخ پوشان دیدیم. 
پرسپولیس در دیداری سخت مقابل تیم قدرتمند سپاهان 
با شناخت درست از این تیم فرصت های گلزنی زیادی روی 
دروازه آنها ایجاد کرد که در نهایت توانست با نتیجه ۴ بر ۲ به 
پیروزی برسد. پرسپولیس در تمام بازی ها با برنامه و استراتژی 
مشخص مقابل هر تیم وارد میدان می شود. در چند دیدار 
گذشته پرسپولیس در لیگ برتر، داوران به خوبی سوت نزدند 
و عادالنه قضاوت نکردند تا بازیکنان تمرکزشان را در هر کدام 
از بازی ها از دست بدهند، اما پرسپولیس در بازی با سپاهان 
بهترین عملکرد تیمی خود را به نمایش گذاشت تا نشان دهد که 
انتقادات اخیر از یحیی گل محمدی در عدم نتیجه گیری خوب 
بی مورد بوده است.  پریرا در بازی با سپاهان بسیار موفق عمل 
کرد و نشان داد که مهاجم بسیار خوبی است. تو به خوبی خود را 
در موقعیت گلزنی قرار می داد و از قدرت سرزنی باالیی برخوردار 
بود. او بسیار مثمرثمر بازی کرد و در خدمت تیم بود. یک فرصت 
بسیار خوب گل را که با دروازه بان سپاهان تک به تک شده بود 
تا بیرون زد و یک پنالتی هم به دست آورد. به طور حتم می تواند 
در بازی های بعدی تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد.  مسلما 
هر بازی در رقابت های لیگ برتر سخت خواهد بود و تیم باالی و 
پایین جدول ندارد، پرسپولیس هم نباید برای ادامه مسیر خود 
تیمی را دست کم بگیرد. البته بازیکنان با پیروزی که مقابل 
سپاهان به دست آوردند مطمئنا با روحیه و انگیزه باالیی به 
مصاف نفت مسجدسلیمان خواهند رفت. این دیدار در ورزشگاه 
آزادی برگزار می شود و پرسپولیس حتما باید از امتیاز میزبانی به 
نحو احسن استفاده کند و با کسب حداکثر امتیاز از این مسابقه 
همچنان در رقابت کورس قهرمانی بماند و مجدداً به صدر 
جدول بازگردد.  پرسپولیس در این فصل لیگ برتر نتایج خوبی 
گرفته است و هم اکنون نیز در بین تیم های صدر جدول قرار 
دارد و هنوز چیزی برای پرسپولیس تمام نشده است. ۱۰ هفته 
به پایان لیگ باقی مانده است و باید مدیریت باشگاه، کادر فنی و 
بازیکنان با تمرکز باال به مصاف حریفان خودشان بروند تا امسال 
با قهرمانی بتوانند دوباره دل هواداران پرسپولیس را شاد کنند. 

عزت اللهی: 
شادی گل هالند؟ آن را از فیفا یاد گرفتم

کشورمان  فوتبال  تیم ملی  هافبک  عزت اللهی  سعید   
گفت وگویی را با سایت فدراسیون فوتبال به شرح زیر انجام 

داده است: 
 سعید! از آخرین وضعیت خودت به ما بگو. سال جدید 

میالدی را هم با گلزنی آغاز کردی. 
خب خدا را شکر این اتفاق رخ داد. پس از یک تعطیلی طوالنی 
مدتی که لیگ دانمارک نسبت به لیگ های دیگر دارد یک اردوی 
حدود دو ماهه در ترکیه بین دو نیم فصل داشتیم و کارمان را 
آغاز کردیم. در حال حاضر چون در صدر قرار داریم، تک تک 
مسابقات برای ما حکم فینال را دارد. در این بازی هم خوب بودیم 

و خوشحالم سال نو میالدی را با گلزنی آغاز کردم. 
 درباره شادی گلت صحبت کن. از نظر خیلی ها به 

شادی گل هالند یا رشفورد شباهت داشت. 
آن صحنه که موقعیت گل پیش آمد کمتر کسی شاید فکر 
می کرد من سر توپ بزنم. وقتی این کار را انجام دادم مدافع 
حریف دیگر جلویم نبود. این صحنه برایم جذاب بود و سعی 
کردم با شادی گلم نشان بدهم چه تصمیم خالقانه ای گرفته ام. 

پس از این اتفاق، خودم خیلی خوشحال شدم و شادی گلم هم 
یک شباهت هایی به گل رشفورد داشت. وقتی نشستم خیلی ها 
فکر کردند شادی گل هالند را انجام داده ام اما واقعیت این است 
اینطور نیست. چون من اکثر اوقاق فراغتم را پلی استیشن بازی 
می کنم و شادی گلم را از بازی فیفا یاد گرفته بودم و دوست 

داشتم آن را انجام بدهم. 
 شرایط خودت در وایله چطور است؟

من دیر به تیم اضافه شدم اما خوشحالم روند خوبی داریم. 
امیدوارم این تیم به باالترین سطح برگردد. من یک سال دیگر با 
ویل بولدکلوب قرارداد دارم و پیشنهاد تمدید هم داشته ام.فعال 

تصمیم گیری نکرده ام. 
 حدود سه ماه از جام جهانی گذشته اما اشک های تو 
به خاطر عدم صعود در ذهن همه نقش بست. آن لحظه 

چه حسی داشتی؟ 
 هنوز سخت است برایم درباره جام جهانی صحبت کنم. وقتی 
به تیم ملی و زحماتی که برای آن تیم کشیده شد، تالش بازیکنان 
و کادر فنی و فدراسیون و عوامل همراه نگاه می کنم حسرت 

می خورم. اشک های آن شب من بغض و گریه هایم در چند سال 
فوتبال حرفه ای بود. در آن لحظه از خود بیخود شده بودم و همه 
سختی های این سال ها جلوی چشمم بود. حق تیم ملی صعود بود. 
متأسفانه این اتفاق رخ نداد. همه امید داریم و انسان به امید زنده 
است. باید از نتایج درس بگیریم و در دوره بعدی از مرحله گروهی 
صعود کنیم. باید از همین االن شخصیت تیمی و پتانسیلی که 
داریم را به کار بگیریم. از ته دل دوست داشتم صعود کنیم و 
این هم به خاطر مردم کشورم بود. مردم عزیزی که به رغم همه 
مشکالتی که داشتند از تیم ملی حمایت کرده اند.کوچک ترین 

حق این عزیزان صعود ما بود که شرمنده شان شدیم.  
 سرمربی جدید تیم ملی به زودی انتخاب می شود. در 

این باره چه نظری داری؟
من به عنوان بازیکن در جایگاهی نیستم که برای تیم ملی 
تعیین تکلیف کنم. بدون شک افرادی که در این باره تصمیم 
می گیرند دلسوزانه و با بررسی همه جوانب روند را پیش می برند. 
برای تیم ملی باید بهترین تصمیم گرفته شود. این نسل حرف های 
زیادی برای گفتن دارد. من به عنوان یک بازیکن و یک سرباز با 
افتخار در خدمت تیم ملی هستم. در این سال ها بحث همدلی و 
تیم بودن در تیم ملی بوده است.  کار ما در جام ملت ها سخت 
است، اما چیزی نیست که بچه های تیم ملی با کمک مسئولین و 

پشتوانه مردم نتواننند انجام دهند. 

سید مهدی سید صالحی  کارشناس فوتبال 
کشورمان در خصوص برنامه های فدراسیون 
فوتبال برای انتخاب سرمربی تیم ملی صحبت 

کرد. 
گزینه های  شدن  مطرح  مورد  در   
سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران چه 

نظری دارید؟
اگر قرار بر آوردن مربی ایرانی است با توجه به 
باال بودن میانگین سنی در تیم ملی و لزوم پوست 
اندازی در این تیم، مربی داخلی نیاز به حمایتی 
دارد که ۴ تا 5 سال زمان برای اجرای برنامه ها و 
اهداف مدنظرش داشته باشد. اگر هدف آوردن 
سرمربی خارجی است باید همان زمان را به او 
بدهیم تا تیم ملی را متحول کند. اینکه فردی را 
سرمربی تیم ملی کنند و به او یکسال زمان دهند 
بدون شک اهداف خود را نمی تواند اجرایی کند. 
اگر سرمربی تیم ملی چه داخلی و چه داخلی، 
زمانی برای تغییر نسل پیدا نکند به موفقیت 
خاصی دست نمی یابد. القای تفکرات سرمربی به 
بازیکنان در ۱۰ ماه تا یک سال ممکن نیست و در 

مدت طوالنی امکان پذیر است.
 بیش از دو ماه از جام جهانی گذشته و 
مهدی تاج رئیس فدراسیون گفته تالش بر 
این است تا در فیفادی ماه آینده تیم ملی با 
سرمربی اصلی خود به مصاف حریفان برود!

 در کشورهایی که فوتبال پیشرفت محسوسی 
کرده پس از جام جهانی برای دوره بعدی 
برنامه ریزی می کنند و هر روزی که برنامه ای 
را در حال اجرا هستند برنامه آن را سه تا چهار 
سال قبل ریخته اند و اگر اصالحی برای اجرای 
بهتر باشد از چند ماه جلوتر اقدامات الزم را انجام 
داده اند. نگاه حرفه ای به این شکل است که 
باید تمامی جوانب هر برنامه ای را سنجید تا به 
بهترین شکل اجرا شود و البته که باید برنامه ها 
کاربردی باشند.   اگر زمانی را برای تغییر و تحول 
در تیم ملی در نظر می گیریم با توجه به زمانی که 
نیاز است گزینه داخلی بر خارجی اولویت دارد. 
چون از فضای فوتبال ایران شناخت دارد و این 
شناخت نزد سرمربی خارجی نیست مگر اینکه 
دستیار ایرانی برای سرمربی خارجی گذاشته 
شود که اصوالً مربیان خارجی اعتماد چندانی به 
دستیار ایرانی ندارند. به همین خاطر اگر سرمربی 
خارجی انتخاب می شود زمان بیشتری نیاز دارد 
تا با شناخت از فضای فوتبال ایران کار را پیش 
ببرد. سرمربی باید مهره هایش را بشناسد و اگر 
اعتماد به بازیکن جوان می شود نیاز به بازیکنی 
است که بتواند بار فنی تیم را به دوش بکشد. 
نام فلیکس سانچز سرمربی اسپانیایی سابق تیم 
ملی قطر برای تیم ملی ایران مطرح شده که او 
توانست پیشرفت خوبی را در چند سال با قطر 
داشته باشد و با این تیم قهرمان جام ملت های 

آسیا ۲۰۱۹ شد.  
 امیر قلعه نویی انصراف خود را اعالم 

کرد!
 با انصراف امیر قلعه نویی به نظرم شانس گزینه 
خارجی بیشتر از داخلی است چون قلعه نویی در 
متن استعفایی که گذاشته بود به این نکته اشاره 
کرده بود که برنامه مدونی داشته که در صورت 

لزوم به مردم ارائه می کند.
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1401 .12 .07
05  شعبان    26/1444 فوریه 2023

 مایلی کهن: 

 دستمزد 20 روز کی روش از درآمد 30 سال خبرنگاران بیشتر است
سرمربی سابق تیم ملی ایران در خصوص شرایط این 
روزهای فوتبال ایران صحبت کرد. محمد مایلی کهن در 
گفت وگو با ایلنا پیرامون تاخیر انتخاب سرمربی جدید 
تیم ملی اظهار داشت: گاهی اوقات قضیه را بیش از حد 
شلوغ می کنیم طبیعی است که دلم می خواهد ایران در 
جام ملت ها موفق شود اما یادمان نرود این مسابقات دی 
ماه سال آینده برگزار می شود و هنوز خیلی از کشورهای 
آسیایی سرمربیان خود را مشخص نکرده اند. وی درباره 
دستمزد سرمربی پرتغالی در مدت ۲۰ روزه هدایت تیم ملی 
در جام جهانی، تصریح کرد: دستمزد کی روش در همین 
بیست روز بیشتراز دستمزدی بود که خبرنگاران ایرانی طی 

۳۰ سال کار دریافت می کنند. وی در مورد اهمیت تیم ملی 
امید عنوان کرد: تیم امید همیشه به فوتبال ما خدمت 
کرده است. در دوره ای که من خودم سرمربی این تیم بودم 
بازیکنان بسیار ارزشمندی داشتیم؛ از سید مهدی رحمتی و 
وحید طالب لو گرفته تا ایمان مبعلی، جواد کاظمیان، محرم 
نویدکیا و... سرمربی سابق تیم ملی ایران با مقایسه رفتار 
مورایس و ساپینتو، تصریح کرد: شما نوع حرکات ریکاردو 
ساپینتو را ببینید و آن را با وقار و منش ژوزه مورایس روی 
نیمکت سپاهان مقایسه کنید. واقعاً باید بگویم این کجا و 
آن کجا. به نظرم ساپینتو خیلی جاها فیلم بازی می کند. 
پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس درباره شرایط سرخ 

پوشان عنوان کرد: یحیی گل محمدی را خیلی دوست دارم 
ولی به نظرم االن در پرسپولیس چوب کارهای خودش را 
می خورد. ایشان ابتدای فصل همه دستیاران خود را کنار 
گذاشت و مربیان خارجی در بسته آورد افرادی که قبال با آنها 
کار نکرده بود و شناخت کافی نسبت به این نفرات نداشت 
طبیعی است که چنین مسائلی روی روند نتیجه گیری 
تیم تاثیر می گذارد. وی با انتقاد از سطح فنی دیاباته اظهار 
داشت: با شخصیت آقای شیخ دیاباته کاری ندارم. به نظرم 
پرسپولیس با شیخ دیاباته در زمین ۱۰ نفره است. شما اصال 
شکل دویدن او را ببینید. در کمال احترام فکر می کنم این 

بازیکن به نوعی بازیکن تیم پیشکسوتان است!
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 شماره 
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محرمانه
عامل نمایش ندادن »قاتل و وحشی«

روح اهلل ســهرابی، مدیرکل نظــارت بر عرضه و 
نمایش ســازمان ســینمایی از صدور مجوز نمایش 
بین المللی فیلم سینمایی »قاتل و وحشی« خبر داد. 
او گفته است: »وحشــت و خشونت حاکم بر فیلم، 
علــت عدم نمایش این اثر نبوده و تصاویر بازیگر زن 
)لیال حاتمی( با موی تراشــیده ایــن امکان را از اثر 

سلب کرده بود.«

سرقت ۷۰ درصد تجهیزات مخابراتی 
سرپرســت شــرکت مخابرات منطقه سیستان 
وبلوچستان گفت: ۷۰درصد منصوباتی که مخابرات 
طی ۴۵ سال گذشته ایجاد کرده بود طی سال های 
گذشته تخریب و یا به سرقت رفته که این مهم ترین 
عامل قطعی مکرر تلفن ثابت در زاهدان است. محمد 
حسین عیدی زاده اظهارداشت: در پی مطالبه جدی 
سرپرســت معاونت حقــوق عامه دادســتانی مرکز 
استان نســبت به قطعی مکرر خطوط تلفن همراه 
در شهرستان زاهدان و برخی نقاط استان، باید گفت 
که متاســفانه این امر ناشی از اقدامات سارقان است 
که خسارت های هنگفت و  جبران ناپذیری را نیز به 
این شرکت وارد کرده اند و مخابرات بیشترین ضرر را 

متحمل شده است. 

فوت دادستان شهرستان تویسرکان 
صبح دیروز شنبه ، در پی وقوع سانحه رانندگی، 
علی بهادری، دادســتان عمومی و انقالب شهرستان 
تویسرکان، جان خود را از دست داد. در این سانحه 
که در گردنه زاغه واقع در ۱۰ کیلومتری شهرستان 
جوکار و در مسیر مالیر - تویسرکان رخ داد همسر 
و فرزنــد دادســتان عمومی و انقالب شهرســتان 

تویسرکان نیز جان خود را از دست دادند.

درگذشت نماینده ایران 
نماینده جمهوری اســالمی ایران نزد ســازمان 
بین المللــی دریانــوردی روز گذشــته در لنــدن 
درگذشت.براساس اطالع سفارت جمهوری اسالمی 
ایــران در لنــدن، خانم ماندانا منصوریــان نماینده 
جمهوری اســالمی ایران نزد ســازمان بین المللی 
دریانوردی، روز جمعه ۵ اسفند ۱۴۰۱ در بیمارستی 
در لندن درگذشــته است. خانم منصوریان مدت ۷ 
ســال نماینده جمهوری اســالمی ایران در سازمان 
بین المللی دریانوردی )آیمو( در لندن بود و در این 
مدت ضمــن تالش های موفقیت آمیز توانســت به 
مدت دو سال بعنوان معاون کمیته فنی این سازمان 

انتخاب و خدمت نماید. 

اینفوگرافیک 
ایران در جمع ۲۰ کشور برتر حوزه نیروگاه های برقابی   منبع:  تحلیل بازار/ علی کریمی

راز بـــقا
پیروز بمان

آرمان ملی: خوب خودش را در دل 
همه مــردم ایران جا داده. روز گذشــته 
همه نگرانش بودند. خبر آمده بود که به 
پزشکان گفتند  بیمارستان منتقل شده. 
با توجه بــه رادیولوژی، ســونوگرافی و 

آزمایش هایی که انجام شد بحث انسداد روده ها که قبال مطرح شده بود منتفی شد، اما 
مشکل دفع در سیستم گوارش وجود دارد. پارامتر های خونی و دفع نیز طی آزمایش ها 
الزم بررســی شد و اشــکاالتی در کلّیه و پارامتر های خونی مشــاهده شد که موضوع، 
بررسی و اقدامات الزم در حال انجام است. سرآخر هم گفتند که در حال حاضر وضعیت 
او هنوز به شرایط پایداری مورد نظر نرسیده که امید است با تالش های بی وقفه نتیجه 
الزم در راســتای بهبود وضعیت او حاصل شــود.»پیروز« توله یوز ایرانی، فرزند ایران و 
فیروز در ۱۱ اردیبهشــت ۱۴۰۱ زاده شد. دو توله یوز دیگر که با او به دنیا آمده بودند، 
تلف شــدند و پیروز این گونه نادر، ماند و وارد ادبیات ایرانی ها شد؛ شاید به نشانه امید 
و بقا در تمام این مدت اخباری از او منتشــر می شــد و تصاویری هم در فضای مجازی 
نشر پیدا می کرد. برخی کارشناسان هم به نحوه  نگهداری اش ایرادهایی وارد می کردند. 
همین روز گذشته، دامپزشکی گفت »کجای دنیا یک نفر چهره به چهره با یک یوزپلنگ 
عکس می گیرد و آن را منتشر می کند؟ اصال کجای دنیا برای نگهداری یک حیوان گفته 
می شود که شب ها کنارش می خوابند، اگر نیاز است کسی پیش توله یوزپلنگ ها بخوابد 
چرا پیش توران و آذر کســی نمی خوابد؟« حاشیه های پیرامون توله یوز معروف ایرانی 
زیاد است اما به نظر می رسد آنچه در شرایط کنونی مهم باشد، وضعیت سالمت اوست 
و ادامه تالش برای اینکه پیروز برای ایران بماند. هرچند که خبری که از یک مســئول 
سازمان محیط زیست منتشر شد امیدها را کمرنگ کرد. اخباری که می گفتند »پیروز 
از همان ابتدا در شرایط بسیار ویژه ای به دنیا آمد و بزرگ شد و از قبل نیز با مشکالتی 
مواجه بوده اســت، یعنی اساسا وضعیت سالمتی این گونه بر لبه تیغ قرار دارد.« ما هم 

امیدواریم پیروز بماند تا الاقل این نماد امیدمان رنگ نبازد.

 
جعبه جادویی

 مصائب محیط    بانی 
در یک سریال ایرانی

آرمان ملی: ســال گذشته، زندگی فعاالن محیط 
 زیســت که در صدر آنهــا پاســداران طبیعت یعنی 
محیــط   بان  ها قرار دارند، دســتخوش ســاخت یک 
سریال تلویزیونی شــد که در شب  های گرم تابستان 
توانســت مخاطبان قابل توجهی را هم به خود جلب 
کند. نه به این لحاظ که سریال، داستان عاشقانه  هایی 
را در چنــد روایت مجزا دنبال می  کــرد بلکه به این 
دلیل که عشق به طبیعت و محیط زیست فرای همه 
دوست داشــتن  های دیگر جلوه گر بــود و مهم  تر آنکه 
داســتان، یکی از مهم  ترین چالش  های حرفه محیط  
بانی را روایت می  کرد؛ قانون منع حمل ســالح و عدم 
اجازه برای شلیک در مواقع ضروری. در سریال »افرا« 
که ازشــبکه یک سیما پخش شــد، روزبه حصاری، 
بازیگر نقش مسعود، محیط  بانی در جنگل  های گیالن 
را ایفا می  کند که زندگی شــخصی او با همسرش به 
چالش  هایی روبه  رو شــده. او نمی  خواهد به هیچ وجه 
دست از حرفه اش بکشــد و عاشقانه هایش با طبیعت 
در دل جنگل هــای گیــالن صحنه  ای چشــم نوازی 
را خلق کرده. از دیگر ســو خواهر مســعود هم وارد 
رابطه عاشــقانه  ای با جوانی شده که دانشجو اما بیکار 
است و دشــواری های زندگی برای کسب درآمد او را 
با شــکارچیان غیرمجاز راهی جنگ می  کند. گلوله  ای 
که در تاریکی مه آلود شــب از تفنگ مســعود شلیک 
می  شود بر جان جوان عاشق پیشه دانشجو می  نشیند و 
از آن پس مسعود را در لباس زندان و در انتظار اجرای 
حکــم اعدام خواهیم دید. بهرنــگ توفیقی که بعد از 
یکدهه فعالیت در تلویزیون با افرا، نُهمین سریال خود 
را کارگردانی کرد، در مصاحبه  ای به این نکته اشــاره 
کرده بود که »یکی از خط  های اصلی قصه  مان مساله 
محیط   بانان عزیز و اتفاقات و مشــکالتی است که با   
آن مواجهند. عشق به محیط  زیست و حیوانات باعث 
شده این کاراکتر آن  قدر عشقش افراطی بشود. راجع 
بــه یک محیط   بان صحبت کنیم ممکن اســت برای 
خیلی  ها این بحث پیش بیاید ما در قصه چند محیط   
بان اصلی داریم، شــخصیت  هایی که افراطی نیستند. 
منظورمان این نیست که همه محیط   بانان افراطی  اند 
اما برای شــکل  گیری درام نیاز داریم به این مباحث 
و افراط  ها و اغراق  ها! ما ســراغ محیط   بانی رفتیم که 
افراط   گونه کارش را دنبال می  کند. شاید نگاه خانواده 
و نادیده گرفتن از ســمت خانواده باعث این عشــق 
افراطی شــده اســت. من یک مقداری این سمت را 
دیدم.« کامبیز دارابی، تهیه  کننده ســریال »افرا« هم 
در گفت  وگویــی درباره معرفی شــغل محیط بانی در 
این ســریال و اینکه چقدر می  توانــد آگاهی و دانش 
مردم را درباره این شــغل باال ببرد؟ گفته بود: »تمام 
تالشــمان را کردیم تا بحث محیط  بانی در حاشــیه 
داستان سریال نباشد و در اصل قصه قرار داشته باشد. 
امــا اتفاق  هایی که در قصه افرا می  افتد همگی به طبع 
محیط زیســت و معضالت آنها و محیط  بان  هاســت. 
امیدواریم به هدفمان که آشــنایی مردم با این حرفه 
و معضالت آن است نزدیک شــده باشیم. سازندگان 
به جای خالصه داســتان این متن را ارائه داد  ه بودند: 
»در پگاه مه  آلود یک روز پاییزی، در زیر شــاخه  های 
پرشــکوه افرا، فرزندی زاده می  شــود؛ حاصِل وصلِت 
شوِم اخالق و منفعت. چشــماِن پیِر افرا، یگانه شاهِد 
این راز در اعماق جنگل است. شاهدی که آموخت در 
نگاه عاشقانه به زندگی، فقط صاحب تنهایی خویشی. 
هیچکس نبودن، اولین و آخرین قانون کتاب عشــق 

است... .« 
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ما که اطفال این دبستانیم
همه از خاک پاک ایرانیم
همه با هم برادر وطنیم

مهربان همچو جسم با جانیم
اشرف و اَنَجِب تمام ملل

یادگار قدیم دورانیم
وطن ما به جای مادر ماست

ما گروه وطن پرستانیم
شکر داریم کز طفولیت

درس حب الوطن همی خوانیم
اریج مریزا

ارتفاع پست
آرمــان ملی: شــما هم ایــن فیلم 
را دیده ایــد؟ 2 مرد با لباس  های ســبز 
صــدری، در یک فضای ســنگالخی که 
به کوهســتان  های غرب کشور می  ماند، 
به دنبال مردی دیگر هستند که صورتش 
را پوشــانده، اســلحه  ای در دست دارد و 
بی  پروا به ســمت لباس ســبزها شلیک 
می  کند که اتفاقا یکی از آنها هم اســلحه 
دارد؛ اما به نظر می  رسد که قرار نیست و 
نباید از آن اسلحه اســتفاده کند؛ این را 
هم کسی که همراه و همکارش است)به 
لحاظ هم شــکل بودن لباس ها( با دست 
به او گوشزد می  کند. دو اسلحه به دست، 
برای لحظاتی در فاصله چند متری مقابل 
هــم قرار می  گیرنــد و... تصویر بعدی دو 
مرد را نشــان می  دهد با همان لباس  های 
صــدری، نقش بر خاک قهوه  ای رنگی که 
تکه  هایــی از چمن و علف  های خشــک 
روی آن قرار دارد مثل این اســت که کاه 
پاشیده  اند برای عزاداری. صورت  هایی به 
رنگ خون و دستانی از دو سو، گشوده که 
انگار می  خواهند بعد از مرگ هم طبیعت 
را زمین را آســمان را، این مام میهمن را 
سخت در آغوش بفشارند. تصویر دوم به 
فیلــم اول از تعقیــب و گریزی که گفته 
شد، مربوط نمی  شــود اما فضای مجازی 
پر اســت از این تصاویــر و فیلم  ها، کافی 
است جست  وجو کنید؛ محیط  بان. همین 
یک کلمه. یکی دو روز گذشته، خبر آمد 
که مجلس شورای اسالمی با اصالح قانون 
حمل سالح توسط محیط  بان  ها مخالفت 
کــرده! علی ســالجقه، رئیس ســازمان 

حفاظت محیط    زیســت در واکنش، علت 
مخالفت مجلس را این دانست که محیط 
اینکه مســئولیت نیروهای     بانان، به رغم 
نظامی وانتظامی را دارند اما مشمول این 
نیروها نیســتند و نمی  توانند سالح حمل 
کنند. او گفت که اصــالح این قانون در 
دستور کار اســت و وضعیت محیط    بانان 
بایــد تعییــن تکلیف شــود. ســالجقه 
همین  طور به وضعیــت پرداختی محیط  
 بان  ها اشاره کرد که مانند کارمندان است 
و در نهایــت ابراز امیــدواری که »تالش 
می  کنیم تا مشکل محیط    بانان در مساله 
حمل ســالح حل شود.« برای اینکه یک 
شــمای کلی از وضعیت محیــط  بان  ها 
دستمان بیاید ســری به مقاله پژوهشی 

»مــروری بر قوانین حقوقــی حمایتی از 
محیط    بانان، حلقه مفقود  شده از حافظان 
بی  حفاظ محیط   زیســت« که توسط سه 
نفر از کارشناسان دانشــگاهی در رشته 
حقوق به رشته تحریر درآمده، زدیم؛ در 
این مقاله آمده اســت؛ از آنجا که محیط    
بانان در منطقه به صورت شبانه روزی باید 
حضور داشته باشــند، میزان شیفت  های 
کاری آنها در مناطــق تحت حفاظت به 
لحاظ کمبــود نیروی انســانی، بیش از 
چیزی اســت که باید باشد. همچنین با 
وجــود حجم بــاالی کاری محیط    بانان، 
دســتمزد آ نها از متوســط جامعه بسیار 
پایین  تر اســت. تجهیز محیط  بانان نیز از 
دیگر اقداماتی اســت که باید انجام شود؛ 

موتورســیلکت، نصب دوربین و استفاده 
از پهپــاد از ایــن دســت  اند. یکی دیگر 
از دغدغه  هــای مهم محیــط  بانان بحث 
حفاظــت از عرصه  هــای طبیعی در برابر 
زمین خواران اســت. بنابراین، الزم است 
منابع طبیعی در این موضوع ورود کند و 
مانع سوءاستفاده برخی افراد سودجو شود. 
از طرفی محیط    بانان نیاز به حمایت  های 
قانونــی دارند و باید برای آنان قاضی  های 
مخصوص تعیین شود و پرونده  های آنان 
در دادگاه  هایی برگزار شــود که قاضی به 
مشــکالت محیط   زیست اشــراف کامل 
داشته باشد. بله؛ شکارچی می  تواند به تو 
شلیک کند یا به هر نحو دیگری جان تو 
را بگیرد امــا تو نمی  توانی صدمه  ای به او 
برســانی حتی برای دفاع از جان خودت 
بنابراین یا باید کشــته شوی یا اگر حتی 
سهوا یا به علت خطای دید، تیری شلیک 
کــردی و تیر به شــکارچی اصابت کرد، 
زنــدان و قصاص انتظارت را می  کشــد. 
وقتی به شــغل محیط  بانی، سختی  های 
کار شــبانه روزی در محیط  های جنگلی 
و کوهســتانی و دریایی و... در زمستان و 
تابستان فکر می  کنید، دریافتی اندک شان 
که کفــاف زندگی را نمی  دهد و مهم  تر از 
همه آنها امنیت شان که هر لحظه ممکن 
است توسط شکارچیان غیرمجاز به خطر 
بیفتد، به این ســوال جدی می  رسید که 
چه چیزی ســبب می  شــود فردی شغل 
محیط  بانی را انتخاب کند؟ آیا تنها عشق 
نیســت که این معادله پیچیــده را حل 

می  کند؟

پاس داِر میهن

دادســتان عمومی و انقالب استان اردبیل گفته: نیاز 
به تصویب قوانین جدید در راستای ایجاد قانون کارآمد 
در حوزه محیط زیست احساس می شود. به گزارش مهر، 
عبداهلل طباطبایی بعد از ظهر شــنبه در جلسه شورای 
هماهنگی امور حقوقی ســازمان حفاظت محیط زیست 
بــا بیان اینکه تعدادی از قوانین کارآمدی و تأثیرگذاری 
خود را از دست داده اند، اظهار کرد: نیاز به تصویب قوانین 
جدید در راســتای ایجاد قانون کارآمد در حوزه محیط 
زیست احساس می شــود.او صدور بی رویه مجوز حمل 
سالح شکاری را از معضالت جدی این حوزه عنوان کرد 
و گفت: وجود این تعداد ســالح شکاری از سویی باعث 
نابودی گونه های جانوری شــده و از ســوی دیگر باعث 

افزایش درگیری میان محیط بانان و شکارچیان می شود.
دادســتان عمومی و انقالب اردبیل ادامــه داد: محیط 
زیســت و منابع موجود در آن میراث تمام نسل ها است 
و طبق اصل ۵۰ قانون اساسی حفاظت از محیط زیست 
وظیفه ای همگانی اســت و باید بدانیم تبعات منفی بی 
توجهی به محیط زیســت و تخریب آن، در نهایت تمام 
افراد جامعه را درگیر خواهد کرد.طباطبایی با بیان اینکه 
نباید اجازه تخریب و آســیب به این حق عمومی را داد، 
گفت: باید با جلب مشــارکت اقشار مختلف مانند دانش 
آموزان، دانشجویان، اصناف و ورزشکاران به دنبال ترویج 
فرهنگ حفاظت از محیط زیست در میان اقشار مختلف 

مردم باشیم.

احساس نیاز به تصویب قوانین جدید در حوزه محیط زیست  


