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رانتاقتصادي
تولید و بخش
خصوصي
را زمین
ميزند
صفحه7
صفحه۲

سخــــن روز

گزارش آژانس؛ البی دیپلماتیک
یا مساله حقوقی؟
یوسف موالیی
تحلیلگر حقوق بینالملل

مالحظات سیاسی د ولت ها د ر موضوعاتی که
به خصوص جنبه امنیتی د ر شوراى حکام د ارد خیلی
مطرح است .چرا که در آنجا راىگیرى خیلی بر مدار یا
محور حقوقی نمیچرخد .به هر حال معموال کشورهایی
مثل کاناد ا ،آمریکا یا متحد ین آن که پیشتازند و
پیشنویس تهیه میکنند اول از میزان راى در جلسه
شوراى حکام برآوردى میکنند و زمانی که ببینند توازن
به نفع آنها برقرار است این پیشنویس را به شوراى حکام
میبرند .هر چند که بهنظر میرسد پیشنهاد آژانس 18
راى شوراى حکام را میآورد چون آمریکا همیشه تیم
فعالی از کشورها مثل کانادا ،ژاپن ،استرالیا و سایر کشورها
دارد که با آمریکا همکارى میکنند .در مسائل امنیتی
اروپاییها نیز خیلی کنار آمریکا هستند .البته ترجیح ما بر
این است که در شوراى حکام قطعنامهاى علیه کشورمان
صادر نشود .چرا که اگر هرگونه قطعنامهاى در شوراى
حکام صادر شود اجرا و رعایت آن براى ایران الزامی است.
اگر به هر دلیلی این رعایت نشد ایران با آژانس مشکل
پیدا میکند و در نهایت مثل دفعات قبل که شوراى حکام
پرونده ایران را به شوراى امنیت فرستاد اگر ایران نتواند
با رایزنی و از طرق دیپلماتیک جلوى تصویب قطعنامه
را بگیرد ممکن است مراحل سختترى براى ایران در
پیش باشد .بیان برخی مواضع از سوى برخی کشورها
مثل روسیه که نیز صرفا بیانی دیپلماتیک است که اگر
قطعنامهاى صادر شد ایران عکسالعملی نشان ندهد.
یعنی روابط خود را با آژانس محدود نکند و آن نوع از
همکارى که اکنون دارد و آن پروتکل الحاقی که داوطلبانه
اجرا میکند به خطر نیفتد .لذا درصدند ایران را به نحوى
ترغیب کنند که اگر هم شوراى حکام قطعنامهاى صادر
کرد ایران باز هم به همکارى خود ادامه دهد .البته آژانس
بینالمللی انرژى اتمی به خودى خود قدرت اجرایی ندارد
و نهایتا میتواند همکارىهاى فنی خود را محدود کند یا
به عنوان یک شاخصی براى راستیآزمایی و اعتمادسازى
استفاد ه کند  .اگر قطعنامه اى صاد ر شود بعد از این
فشارهاى دیپلماتیک علیه ایران بیشتر میشود و نهایتا
کسانی که مایل هستند پرونده ایران بازهم به شوراى
امنیت برود از این فرصت استفاده میکنند .گرچه براى
ایران اهمیت دارد که تالش کند قطعنامهاى به تصویب
نرسد .باید اذعان داشت مسائل بیشتر سیاسی است و
ایران باید در حقیقت در راستاى ارتقاى سطح دیپلماتیک
در جهان و دیپلماسی عمومی تالش کند تا این سطح را
باال برد و چهره بهترى از خود در دنیا نشان دهد و ابهامات
و سوء تفاهمات موجود را برطرف کند .مشکل این است
که تصویرى که به ایران کمک کند افکار عمومی از
دیدگاههاى ایران حمایت کنند این تصویر وجود ندارد و
بنابر این ایران باید در این حوزه بیشتر تالش کند.

یادداشت های آرمان ملی
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انرژى اتمی طی چند ماهه گذشته کار را به جایی رساند که
پرونده هســتهاى ایران مهمترین موضوع جلسه روز گذشته
شوراى حکام بود .صبح روز سهشنبه به وقت محلی ،اعضاى
شوراى حکام از طریق اینترنت نشست خود را آغاز ...

آرمان ملی :در شرایطی که کارشناسان از کاهش آمار ازدواج
و فرزندآورى ابراز نگرانی شدید میکنند و آن را زنگ خطرى
براى آینده نه چندان دور هرم جمعیتی ایران میدانند ،این
روزها آمار سقط جنین نیز در کشــور با افزایش چشمگیرى
همراه بوده است؛ اتفاقی که به باور بسیارى از ...

موسوی :رویه آژانس این باشد
تعامل با این نهاد مشکل میشود
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در نیمه دوم امسال
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«آرمانملی»ازآخرینوضعیتشیوعکروناگزارشمیدهد

کرونا دروضعیت قرمزادامه دارد
۲0درصد شهرها در وضعیت ایمن قرار دارند

صفحه 8

رابمکایر،سفیرانگلیسدرایران
درگفتوگوبا«آرمانملی»:

نمیخواهیمشاهدشکست
توافقهاباشیم

طرحیکهصدایاصولگرایانرا
هم درآورد!

طرح دو فوریتی
تغییر نام فرودگاه
مهرآباد
سبقت نمایندگان در ارائه
طرحهای بحثبرانگیز

آرمان ملی :نمایندگانی که پیش از حضور
در مجلس از مشــکالت مردم ،وضعیت بد
اقتصادى و معیشــتی و لزوم تصحیح این
روند رو به بهبود سخن میگفتند از زمان
حضورشــان در خانه ملت اولویتهایشان
تغییر یافته اســت؛ گویی اینکــه هر چه
بخواهند به عنوان ...
صفحه 7

شروط مهم ایران برای نشستن پای
میز مذاکره با آمریکا

ازبازگشتبهتعهداتگذشته
تادیپلماسیمحترمانه

خواستهبریتانیابازگشتایرانبهتعهداتهستهایاست
روند ابتال به کووید ۱9در بریتانیا در حال کنترل است عروسيهاي زیر زمیني
صفحه ۲

همزمان با موج صعودی کووید  ۱9رخ داد

صفحه ۶

براي دور زدن کرونا
صفحه 9

فیضا...عربسرخی
در گفتوگو با «آرمان ملی»:

مجلسیازدهم
قدرت نقدندارد

نمایندهایکه
رای مردم را دارد،
تسلیمنیست

عوامل اوج کرونا و پیشگیری از آن
داود علی بابایی
تحلیلگر مسائل اجتماعی
چندى قبل در روزنامه آرمان ملی مقالهاى تحت عنوان
«آقایان ،به عواقب کار فکر کردهاید؟» نوشــتم و هشدار
دادم و توصیه نمودم که اگر ســختگیرىها اعمال نشود
و مردم به حال خود رها شوند ،بازگشایی کسب و کارها
عواقب سختی خواهد داشــت .اکنون آن برهه از زمان
فرارسیده است .در این مورد نظر خوانندگان را به نکات
زیر جلب مینمایم -1 .در کشــور سختگیرىها فقط
دو هفته بود ،از  8فروردین تــا  2۳فروردین و بعد از آن
در اســتانها بهغیر از تهران کســبوکارهاى کمخطر
بازگشایی شد و در تهران  ۳۰فروردین ماه کسبوکارها
بازگشایی شدند .با عدم رعایت شــیوههاى بهداشتی و
عدم فاصلهگذارى اجتماعی از جانب مردم ،هر انســان
غیرمتخصصی میتوانســت حدس بزند که چه بر ســر
آینده ایران کرونایی خواهد آمد .با نگاهی به کشورهاى
اروپایی با حدود  2ماه قرنطینه شهرى اکنون با شیوهنامه
بهداشتی تا اندازهاى مردم براى خرید مایحتاج عمومی و
ورزش محدود زمانی آزادى دارند و موفق هم شده و حتی
کار به جایی رسیده که زندگی عادىشان را با برنامهریزى
و مدیریت حسابشده از سر گرفتند .کره جنوبی ،چین،
نیوزیلند ،تاجیکســتان ،ژاپن و حتی کشورهایی مانند
ایتالیا ،اســپانیا ،آلمان و کشورهاى اســکاندیناوى ،آن
وقت ما در چه مرحلــهاى قرار داریــم ،در مرحله موج
دوم کرونا -2 .از  1۴اردیبهشــت کرونا ســیر صعودى
طی میکند بهطورىکــه در این مدت تعداد مبتالیان و
فوتیها سیر صعودى داشتهاند و تعداد مبتالیان نسبت
به چند هفته قبل چند برابر شده است و همه متخصصان
بهداشت و صاحبنظران میدانند علت آن چیست .عدم
ســختگیرى به مردم و تردد اتومبیلها بین شهرها و
استانها و بازگشایی بیشتر کسبوکارها و بازگشایی بقاع
متبرکه و مساجد و عدم فاصلهگذارى اجتماعی و واگذار
کردن مردم به خودشان بهطورىکه رئیس ستاد کرونا در
کالنشــهر تهران اعالم کرد فقط درصد کمی از مردم در
استان تهران شیوههاى بهداشتی را رعایت میکنند .مردم
برداشت کردهاند که وضع عادى شده است و کرونا تمام
شده و االن دارند تاوان آن را پس میدهند .نمیدانم فرق
فاصلهگذارى اجتماعی با فاصلهگذارى هوشمند چه بود
که تاثیرى کافی در کاهش نداشت -۳ .اگر میخواهیم در
این امر موفق شویم باید دولت قدم پیش بگذارد و خسارت
کسبوکارهاى زیاندیده را جبران کند .مگر وزیر اقتصاد
اعالم نکرد که ارزش امــوال دولتی در حال حاضر حدود
۷میلیون میلیارد تومان است .اگر دولت چند درصد آن
را در بورس قرار دهد و سهام آنها را به فروش برساند ،هم
مشکل مالی که بهعلت کرونا ایجاد شده تامین میشود و
هم  28درصد مازاد نقدینگی را از این بین جذب میکند
و این بهترین کارى است که میتواند انجام دهد و بداند
جان مردم ارزشــش بیشــتر از هزینه مالی دولت است
که میخواهد تحمل کند .در پایان متذکر میشــوم اگر
توصیهها و هشدارهاى متخصصان را به کار بندند ،شیوع
کرونا هر روز کمتر خواهد شد.

شوراي پنجم شهرسازي را سروسامان مي دهد
محمد ساالری
رئیس کمیسیون شهرسازی
و معماری شورای شهر تهران
تصویب الیحه چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیونهاى
داخلی مناطق توسط شوراى شهر تهران ،بازتاب گستردهاى
را د ر میان جامعه حرفه اى و رسانه ها د اشته است .همه
میدانیم که امالفساد و علتالعلل مصائب و بحرانهاى کنونی
شهر تهران ریشه در پدیده شوم شهرفروشی دارد ،به همین
د لیل شوراى پنجم یکی از رویکرد هاى اصلی خود را توقف
شهرفروشی و توجه به حقوق عمومی شهر اعالم کرد ه و از
ابتداى فعالیت خود پروژه مبارزه با این مهم را طراحی و به
صورت گام به گام پیش برده است .گامهایی مانند - 1،اصالح
فرآیند صد ور پروانه و شفاف کرد ن آن از طریق برخط و
سیستمی کردن همه مراحل آن - 2 ،لغو مصوبه برج-باغها،
 - ۳تغییر رویکرد کمیسیون ماد ه پنج - ۴ ،تعیین حد ود
اختیارات و وظایف شوراهاى معمارى مناطق - ۵ ،پیگیرى
الیحه اصالح ماده  1۰۰قانون شهردارىها - ۶ ،ارزیابی میزان
تحقق طرح تفصیلی بهویژه از نظر تطابق پروانههاى صادرشده
و ابنیه ساختهشده با آنچه در طرح تفصیلی آمده - ۷ ،ورود
به تخلفات ساختمانی بزرگمقیاس - 8 ،الزام شهردارى به
ارائه الیحه کاهش تخلفات ساختمانی- 9 ،الزام شهردارى به
انتشار عمومی اطالعات تمامی پروندههاى حوزه شهرسازى و
معمارى - 1۰ ،ایجاد نهاد مطالعات و پایش طرحهاى توسعه
شهرى د ر د ستورکار خود قرار د اد و اکنون اکثریت این

رویکرد ها و تصمیمات عملیاتی شد ه یا د ر مراحل عملیاتی
شدن است.
ما شهر را قفل نکردهایم
مجموعه این تصمیمگیرىها و اقدامات در حد قابلتوجهی
د ر جلوگیرى از رانت و فساد  ،شهر فروشی ،توقف اعمال
سالیق ،بیعدالتی و اعمال امضاهاى طالیی موثر بوده است.
بسیارى که با اعمال این رویکرد ها منافعشان تحت الشعاع
قرارگرفته ،مد یریت شهرى د وره پنجم را متهم به قفل
کرد ن شهر می کنند  .د ر واقع هم اکثر رویه هاى انحرافی و
تصمیمگیرىهاى مبتنی بر منافع شخصی در قیاس با توجه
به حقوق عمومی قفل شده است.
توجه به اصول شهرسازی
سهم طرحهاى موضعی و موضوعی و توجه به کیفیسازى
شهر که نیاز اصلی شهر و عامل تحقق طرح هاى فراد ست
شهرى هستند در تصمیمات این کمیسیون در دوره گذشته
کمتر از  1۵درصد بوده است .با اصالح رویکرد این کمیسیون
د ر د وره کنونی مد یریت شهرى و تصمیم گیرى د رخصوص
ایفاى رسالت اصلی این کمیسیون از جمله بررسی طرحهاى
موضعی و موضوعی و در اولویت قرار دادن تکالیف طرح جامع
و تفصیلی و تعیین تکلیف طرح ها و پروژه هایی که منجر به
افزایش زیستپذیرى و سرزندگی شهرى و افزایش عرصهها
و قلمروهاى عمومی و هویت بخشی به شهر د ر اولویت این
کمیسیون قرار گرفته و تعد اد قابل توجهی از طرح هاى
تدوینشده به تصویب رسیده و در مرحله اجرا قرار دارد.
ادامه صفحه 9

آیا پرونده ایران در راه شورای امنیت است؟

علی بیگدلی
استاد دانشگاه

با توجه به اینکه اخیــرا آمریکا رویه خود را نســبت به ما با
خصومت و خشونت بیشترى دنبال میکند ،یکی از کارهایی
که االن درحال انجام است ،مســاله برانگیختن تحریمها در
سازمان انرژى هستهاى اســت و این حرف بعد از اینکه آقاى
حسن روحانی اعالم کرد طی  ۴مرحله از تعهدات برجام پله
به پله عقبنشینی میکند ،مبنایی براى تصمیمگیرى شد.
قبل از اینکه به این مرحله برسیم این سوال مطرح میشد که
بعد از اجراى این  ۴مرحله قرار اســت به نتیجهاى دسترسی
پیدا کنیم و االن نتیجهاى داشته است .مخصوصا در شرایطی
که بحث تمدید مهلت قطعنامه  22۳1اســت و آمریکا حق
ندارد در این مورد اظهارنظر کند براى اینکه از برجام بیرون
رفته ،آمریکاییها تالش کردند این موضوع را از طریق صدور
قطعنامهاى در شــوراى حکام به جریان بیندازند .با توجه به
اینکه دبیرکل شــوراى حکام اولتیماتومهایی به ایران داده،
زمینه را براى تهیه یک قطعنامه علیه ایــران فراهم کرده و
وقتی این قطعنامــه به تصویب برســد ،احتماالپرونده ما به
شوراى امنیت میرود و در این شورا ،کامال شرایط براى آمریکا
و تداوم قطعنامه  22۳1فراهم میشود و ایران حق خرید سالح
را نخواهد داشت .از طرف دیگر ممکن است آمریکا با فشارى
که روى اروپا وارد میکند ،اروپاییها را وادار کند که مکانیسم

ماشــه را به کار بیندازند و باز این مکانیسم ماشه در شوراى
امنیت باعث خواهد شــد چهار نهادى که در سال  2۰1۵در
زمان اوباما علیه ما تحریم اعمال کرده بودند؛ یعنی شــوراى
امنیت ،کنگره آمریکا ،اتحادیه اروپا و کاخ ســفید ،بازدوباره
تحریمهاى چهارگانه را بازگرداندنــد .هرچند اتحادیه اروپا
تمایل ندارد آمریکا در این ماجرا برنده شود ،تالش میکند با
ایران توافق کند .و ایران را ترغیب نماید تا اجازه بازدید از دو
سایتی که یکی در فشــافویه و دیگرى در آباده داده شود .از
طرفی با توجه به اینکه طبق مندرجات برجام ما حق حداکثر
 ۳۰۰کیلوگرم کیک زرد اورانیوم را داریم االن آژانس مدعی
شــده که ایران بیش از  1۵۰۰کیلو اورانیــوم تولید کرده و
ســانتریفیوژهاى  IR۶را به کار انداخته که خیلی پیشرفته
است ،آب سنگین اراک را ذخیره کرده اســت .بنابراین می
خواهند شــرایط براى صدور قطعنامه علیه ایران در آژانس
فراهم شود و دبیرکل آژانس هم به ایران هشدار داده هرچند
ایران نپذیرفته و حــق ما که زیر بار تعهــدات غیرحقوقی و
غیرقانونی نرویم  .درحقیقت با در نظر گرفتن تهدیداتی که
آمریکاییها در سوریه و لبنان به راهانداخته ،متاسفانه فضاهاى
عمومی تنگتر میشــود .البته رئیسجمهور اعالم کرده به
شدت پاسخ خواهیم دادکه به نظر میرسد ابزارى جز خروج
از انپیتی نداریم .اگر آژانس قطعنامهاى صادر کند ،باید دید
سیاســت عملی روســیه و چین چگونه خواهد بود .هرچند
شوراى حکام در مسیر ترامپ حرکت میکند اما همه چیز به
نفع آمریکا به پیش نمیرود.

صفحه۲

تخلف مجلس درباره اعتبارنامه تاجگردون
غالمعلی جعفرزادهایمنآبادی
نماینده مجلس دهم
رئیس مجلس در زمینه بررســی اعتبارنامه منتخب گچساران
در مجلس مرتکب اشــتباه شــده و ارجاع اعتبارنامه ایشان به
کمیســیون تحقیق برخالف آییننامه داخلــی صورت گرفته
اســت .رئیس مجلس نباید تذکر آقاى زاکانی را قبول میکرد،
کسی که اعتراض داشــت در همان صحن اعتراض وى بررسی
میشد و معنا نداشت که اعتبارنامه به کمیسیون تحقیق ارجاع
داده شود؛ البته قاعده دیگر هم داریم که اگر اکثریت نمایندگان
به یک موضوع راى دهند ،چــون قانونگذارند ،آن موضوع باید
اجرا شــود .ارجاع اعتبارنامه غالمرضا تاجگردون به کمیسیون
تحقیق اشتباه و برخالف آییننامه داخلی مجلس است ،اما وقتی
راىگیرى انجام شد ،باید اجرا شود .در هر صورت این کار اشتباه
بود و نمیدانم که ریاســت مجلس تحتتاثیر هیاترئیسه در
سایه قرار گرفت یا هر چیز دیگرى یا خیر ،اما آقاى قالیباف خیلی
کوتاه آمد .باید به احترام راى مردم حوزه انتخابیه گچساران که
باالترین راى را در سطح کشور دارد ،تساهل و تسامح بیشترى
صورت بگیرد .تصور میشود به نوعی غرضورزى شکل گرفته
است .اکنون مردم احســاس نمیکنند خداى ناکرده با فساد
برخورد میشود و همه اینها را تسویهحساب سیاسی میدانند؛
حال چه آقاى تاجگردون و چه دیگرى .کسانی که تالش کردند
تا این مجلس شکل بگیرد اکنون هم باید پاسخگو باشند .توصیه
من به آقاى قالیباف این است که بدون فوت وقت ،مجلس را از
این حاشیه خارج کرده و به سمت کار ببرد .پایان شهریور باید
بودجه شرکتها به مجلس داده شــود ،در آذر بودجه کشور به
مجلس میرود ،اما شــاهدیم که هنوز کمیسیونهاى مجلس
شکل نگرفته و چانهزنیها ادامه دارد ،نمایندگان جاى خود را
نمیدانند و مسائل دمدستی مطرح میشود .درباره طرح یکی
از نمایندگان مجلس یازدهم براى نامگذارى خیابانی به اســم
جورج فلوید باید گفت که این آنتیترامپ باعث شده است که
اصل موضوع گم شــود .فلوید در اصل یک آدم قاچاقچی بوده،
کالهبردار بوده ،روزى که دستگیر شده به اتهام اسکناس جعلی
دستگیر شده ،اسلحه را روى شکم یک زن باردار گرفته ،هر نوع
تخلفی که فکر میکنید این فرد تاکنون انجام داده است ،پلیسی
هم وى را کشت و کار خیلی بدى هم مرتکب شد .اما دیگر نباید
کارى کنیم که باعث جریحهدار شدن افکار عمومی شود و این
افراط اســت .یورو امروز در مرز 2۰هزار و دالر در مرز 18هزار
تومان است .درست است که مجلس به زمان نیاز دارد ،اما باید
ببینیم که حرکتی که انجام میدهند شایسته دادن زمان است.
جالب است هیاترئیسه هم میگوید ما این طرح را نگرفتهایم،
بگویید طرح را آوردند ولی شما نگرفتید ،بگویید طرح آوردند
اما آنقدر طرح جُ ک بوده ،همــان پایین توصیه کردیم نیاورید.
آقاى امیرآبادى گفته من چنین طرحــی را نگرفتم ،نگرفتم با
ندیدم فرق میکند ،یعنی اینکه طــرح را آوردند بهدلیل اینکه
آنقدر فاجعه بوده ،نگرفتــم .ارائهدهندگان این طرحها دیدهاند
که از لحاظ انقالبی عقب میافتند ،خواستهاند اوج انقالبیگرى
را نشــان دهند یا نماینده دیگرى در وصف آقاى قالیباف شعر
میخواند ،این خیلی ناراحتکننده است .کارى با این رفتارها
و صحبتها نداریــم اما آنچه خیلی اصرار داریم این اســت که
سریعتر به سمت حل مشکالت مردم بروند.
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سیاسـت
ســـرمقاله

انقالبیگری به روایت مجلس یازدهم
صادق زیباکالم

فعال سیاسی اصالحطلب
مجلس یازد همی ها چه د ر د وران انتخابات و چه د ر د وران
مجلس که افتتاح شد  ،مطالب زیاد ى د رخصوص تصمیمات
انقالبی مطرح کرده بودند که به مجرد اینکه پایشان به بهارستان
برسد چنین و چنان خواهند کرد و با اتخاذ تصمیماتی انقالبی به
خاطر اقشار و الیههاى محروم در حوزه اقتصاد و ابالغ آن به دولت
تحولی عظیم بهوجود خواهند آورد .اما هر اندازه که زمان میگذرد
معلوم میشود که بسیارى از آن سخنان چندان مبناى عملیاتی
نداشته و بیشتر به کوبیدن بر طبل شباهت داشته است .سابقه
جریانات تندرو شامل طرفداران آقاى محمود احمدىنژاد ،جبهه
پایدارى و دیگر بخشهاى تندروى اصولگرایان نشان میدهد که
تا چه اندازه به شعاردادن اهتمام دارند و غیر از آن راهحل ،فرمول
و ابتکار عمل خاصی از خود در عمل نشان ندادهاند .این در حالی
است که از قبل هم پیشبینی میشد که این مجلس نتواند آنچنان
که باید و شاید عملکرد مثبت و موثرى که مورد تایید همگان
باشد از خود بروز دهد .البته باید به یاد داشت که نمایندگان فعلی
پیشنهادهایی هم داشتهاند .از جمله اینکه نام یکی از خیابانهاى
تهران را به عالمت مبارزه با استکبار و نژادپرستی به نام جورج
فلوید معترض سیاه پوستی کنند که به د ست پلیس آمریکا
کشته شد .یا اینکه پیشنهاد دادهاند که نام فرودگاه مهرآباد را به
نام سردار شهید قاسم سلیمانی تغییر دهند ،که البته این طرح
با قید دوفوریت به مجلس ارائه شده است .از دیگر پیشنهادات و
طرحهاى مطرحشده میتوان به طرح ختم قرآن در مجلس اشاره
کرد که هر طی آن هر نماینده صفحاتی از قرآن را قرائت مینماید.
با نگاهی به این مسائل به این نتیجه می رسیم که نمایند گان
مجلس یازدهم تاکنون بهجز رفتارهاى پوپولیستی نتوانستهاند
هنوز گام مثبتی بهخصوص در جهت کاستن از مشکالت اقتصادى
مردم بردارند .البته شاید زود باشد که در خصوص مجلس انقالبی
یازدهم به داورى بنشینیم .اما تا اینجاى کار مشخص است که
بهجز طرحهاى گفتهشده ،سخن ،طرح ،الیحه و پیشنهاد دیگرى
نداشتهاند .به اعتقادم مجلس یازدهمیها در روزها و هفتههاى
آینده هم به دادن شعار ادامه خواهند داد .اما واقعیت آن است
که تا امروز در خصوص مسائل جدى و مهم کشور حرفی به میان
نیاوردهاند ،از جمله اینکه دولت به معناى قوه مجریه با کسر یک
سوم بودجه سالیانه روبهروست ،یا درخصوص تحریمها و مسائل
جد ى د یگر مجلس یازد همی ها نتوانسته اند غیر از شعار طرح
و برنامهاى رسمی ارائه دهند .آنها حتی در مواجهه با کرونا نیز
نتوانستهاند در حد انتظار طرح واقعبینانه ارائه کنند که تا حد
امکان از سردرگمی بهوجودآمده کاسته شود که بخشی خواهان
شل گرفتن است و بخشی دیگر خواهان برخورد سختتر هستند.
واقع مطلب آن است که در خصوص مسائل اجرایی و عملی نیز
فعال هیچ حرکت ،طرح و برنامهاى تا اینجاى کار از مجلس یازدهم
ندیدهایم.

یـادداشــت

مردم امروز دغدغه انتخابات ندارند
غالمرضا ظریفیان
فعال سیاسی اصالحطلب
انتخابات  1۴۰۰از جهت اینکه ملی است اهمیت بسیارى دارد و
در همه جاى دنیا به این دلیل که انتخابات ریاستجمهورى اهمیت
بسیارى دارد ،از زمانهاى قبل در خصوص آن بسترسازى میشود
اما شرایط امروز ایران از آن حیث که درگیر بحرانهاى مختلف است
آمادگی چنین مباحثی را ندارد؛ مردم امروز درگیر تحریمها و کرونا
هستند و این مشکالت بهاندازه کافی آنها را تحت فشار گذاشته تا نتوانند
به مسائل دیگرى فکر کنند ،عالوهبراین باید موقعیت اجتماعی کشور
را در نظر بگیریم و بعد صحبت از انتخابات و رقابتهاى انتخاباتی به
میان آورده شود .امروز مردم آماده عرصههاى انتخاباتی نیستند و کرونا
روى همه چیز سایه افکنده چراکه عالوهبر موضوع سالمتی این ویروس
روى وضعیت معیشت مردم هم تاثیر زیادى گذاشته است .هنوز کشور
ویروس کرونا را از سر باز نکرده است و قبل از هرچیز باید بررسی شود
که جهان براى بازسازى بحران پساکرونا چه اقداماتی انجام میدهد تا ما
هم بتوانیم از پس تاثیرات این بحران بربیاییم؛ در واقع بررسیها و ارائه
نظرات کارشناسانه از همین امروز باید صورت بگیرد تا ما هم بتوانیم
با کاهش تلفات و خسارات به این آگاهی دست پیدا کنیم و شرایط را
رصد کنیم تا پس از به حداقل رسیدن کرونا بتوانیم با چالشهاى آن
روبهرو شویم .در ایران مهمترین مسئولیت امروز همین موضوع کرونا
و بررسی آثار پسا کرونا است؛ البته که اصال مشخص نیست روزى این
ویروس به پایان برسد و باید به مردم آگاهی داده شود که تا چه زمانی
آثار این ویروس در زند گی و جسم آنها ماند گار است .موضوعاتی
مربوط به انتخابات و مسائل سیاسی مهم هستند اما امروز جامعه آنها را
نمیپذیرد و باید قبل از هرچیز آرامش را به مردم بازگردانیم تا بتوانند
دغدغه مسائل سیاسی را داشته باشند و اساسا نگاه به مقوله انتخابات
بدین امر بستگی دارد که آن را در چه منطقی جستوجو کنیم؛ منطق
پروژهاى یا پروسهاى و منطق پروژهاى مبتنی بر نظامی است متکی بر
قواعدى که در آن انتخابات نقش بسیار مهمی دارد و با فرصتهایی که
ایجاد میکنیم میپذیریم که قدرت باید چرخش داشته باشد و بخشی
از این چرخش قدرت هم مردم هستند که باید با راى خود مشخص
کنند کشور چه آیندهاى داشته باشد .امروزه سبک زندگی مردم عوض
شده و شرایط اجتماعی مردم به دالیل عدیدهاى عوض شده و همچنان
فضاى اجتماعی به مساله انتخابات آتی از نظر ذهنی و علمی ورود پیدا
نکرده است .مبحث انتخابات آتی تا حدى در محافل سیاسی آغاز شده
اما میان مردم هنوز دغدغه آن وجود ندارد.

ویـــــژه

ثبت شکایت غیر حضوری در دیوان

در اجراى تکلیف مقرر در ماده  2۳قانون تشکیالت و آیین دادرسی
دیوان عدالت ادارى درگاه اخذ دادخواست الکترونیک دیوان عدالت،
شنبه  2۴خرداد با حضور ریاســت و معاونین رسما افتتاح و به این
ترتیب ثبت دادخواستهاى بدوى و تجدیدنظر در این مرجع از طریق
اینترنت و بدون حضور فیزیکی براى شکات و دستگاههاى اجرایی
طرف شکایت امکانپذیر شد .شکاتی که مایل به ثبت دادخواست
ال از
بهصورت غیرحضورى هستند ،میتوانند با داشتن کد ثنا که قب ً
دفاتر خدمات قضایی اخذ کردهاند ،وارد سامانه شده و پس از احراز
هویت الکترونیکی دادخواست بدوى یا تجدیدنظر خود را در سامانه
ثبت و هزینه دادرسی را پرداخت کنند.

a r m a n m e l i . i r

سال سوم
شماره 748
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شروط مهم ایران برای نشستن پای میز مذاکره با آمریکا

ازبازگشتبهتعهداتگذشتهتادیپلماسیمحترمانه

آرمان ملی :سخنگوى دولت ایران گفت :هر زمان آمریکا
آمادگی واقعی و غیرنمایشی را براى آغاز دیپلماسی موثر
همراه با جدیت احترام به توافقهاى پیشین و احترام به
قوانین بینالمللی داشته باشد دیپلماتهاى ایران بر سر میز
مذاکرهاى که آمریکا آن را ترک کردهاند ،حاضر خواهند شد.
علی ربیعی ،در نشست هفتگی خود با اصحاب رسانه ،در پاسخ
به سوالی درباره گزارش اخیر آژانس بینالمللی و جلسه آتی
شوراى حکام ابراز داشت :ما از اعضاى شوراى حکام انتظار
داریم که از استقالل این نهاد بینالمللی در برابر قلدرى آمریکا
حمایت کنند .در عین حال این هشدار را میدهیم که استفاده
از معیارهاى سیاسی در رسیدگی متقابل به تکالیف و حقوق
کشورها در آژانس نتیجهاى جز ازهمگسیختن رشتههاى
اعتماد و تقویت بیثباتی در عرصه جهانی ندارد .ربیعی با تاکید
بر اینکه جمهورى اسالمی ایران بیشترین حد دسترسی را که
ممکن است یک کشور به آژانس بدهد ،داده است ،بیان کرد :ما
در حوزه دسترسیها ،به بازرسان آژانس امکاناتی را دادهایم که
به جرات میتوان گفت شفافترین برنامه صلحآمیز هستهاى
در جهان را داریم .آیا یکی از کشورهاى منطقه درصدى از
شفافیت برنامه را داشته است؟ ایران هم انتظار دارد آژانس
د رخواست هاى خود را د ر چارچوب توافقات پاد مانی و
اساسنامه آژانس ارائه کند.

پایبندی ایران
وى اضافه کرد  :ما تاکید کرد ه ایم به تمامی تعهد ات
بینالمللی خود پایبند هستیم و گواه ادعایمان گزارشهاى
مثبت 1۷گانه آژانس بینالمللی انرژى اتمی در سالهاى
اخیر است .ما همیشه آماده بودهایم براساس توافقات معتبر
پیشین و مقررات بینالمللی دسترسیهاى فورى آژانس را
فراهم کنیم .از این پس هم براساس همان روال و مقتضیات
عمل خواهیم کرد .دستیار ارتباطات اجتماعی رئیسجمهور
با بیان اینکه به هیچ عنوان بازرسیهاى فنی نباید سیاسی
شود ،یادآور شد :سیاسی شدن این مساله نهتنها کمکی به
حل مساله نمیکند بلکه پیچیده هم خواهد کرد .همانطور
که آژانس د ر سال هاى گذشته گزارش هاى مثبتی را
منتشر کرد ه ،امید واریم این بار نیز اجازه ند هد اهد اف
سیاسی در آژانس به نتیجه برسد .وى با اشاره به تحریکات
آمریکا و رژیم اسرائیل در آژانس علیه ایران عنوان کرد :ما
بدطینتیهاى آمریکا و رژیم اسرائیل و همچنین تحرکات
رژیم صهیونیستی را در این موضوع کامال مشاهده کرده و
آن را محکوم میکنیم.
کره جنوبی و پولهای ایران
سخنگوى دولت در پاسخ به سوالی درباره دستورات
رئیسجمهورى در مورد پولهاى بلوکه شده به رئیس

فیضا...عرب سرخی در گفتوگو با «آرمان ملی»:

مجلس یازدهم قدرت نقد ندارد
نمایندهای که رای مردم را دارد ،تسلیم نیست
نمایندگان مجلس دهم با هر نقدی احضار میشدند

آرمان ملی -نسترن فراهانی :نزدیک به یک ماه است
که مجلس یازدهم کار خود را آغاز کرده و همه منتظرند تا
مشخص شود این مجلس پرهیاهو و البته شعارین تا چه
میزان میتواند به وعدههاى خود عمل کند ،نمایندگان
مجلس یازدهم در تبلیغات انتخاباتی خود وعدههایی
دادند که شاید بسیارى از آنها در اختیار قوه مقننه نباشد یا
حتی امروز امکان اجراى آن در کشور وجود نداشته باشد،
با این حال عملکرد مجلسی که از مهمترین شعارهاى آن
بازگرداندن اعتبار و جایگاه نهاد پارلمان به راس امور بوده،
امروز زیر ذرهبین است .نمایندگان مجلس یازدهم که
طیفی به ظاهر یکدست و یکصدا دارند از همان ابتداى
کار دولت را از نقدهاى خود ناکام نگذاشتند ،عالوهبراین
به نظر میرسد برخی شعارهاى سابق خود را که شفافیت
آرا یکی از آنها بود به دست فراموشی سپردهاند .فیضا...
عربسرخی در این باره معتقد است« :مجلس اگر منتخب
واقعی همه مردم باشد در راس امور است؛ به این معنی
که تمام مردم کشور پاى صندوقهاى راى حاضر شوند
و افرادى را انتخاب کنند مجلسی در راس امور است.
فلسفه آن هم ساده است؛ مردم در راس امور هستند پس
منتخبین آنها هم در راس امور خواهند بود .مجلسی که
منتخب واقعی مردم است و مردم مجبور به انتخاب از
بین محدود افراد گزینششده نیستند میتواند با خواسته
اکثریت مردم منطبق شود آن مجلس در راس امور خواهد
بود .».فیضا ...عربسرخی تنها کسی نیست که معتقد
است این مجلس نمیتواند جایگاه قوه مقننه را به آنچه
که در راس امور بودن معنا میشود بازگرداند .از زمان آغاز
به کار نمایندگان مجلس یازدهم بارها این جمله از زبان
صاحبنظران و فعاالن سیاسی شنیده شده است .همین
موضوع هم باعث شده کوچکترین اقدامات نمایندگان
در این دوره بحثبرانگیز شود .در همین رابطه و براى
بررسی بیشتر ساختار و عملکرد مجلس یازدهم «آرمان
ملی» با فیضا ...عربسرخی به گفتوگو پرداخته که در
ادامه میخوانید.

آیا میتوان گفت مجلس یازدهم در راس امور
است؟
از راس امور کمی فاصله دارد .مجلسی که افراد آن
با سختگیرانهترین روش وارد آن شده باشند در شرایط
عادى با این موضوع منطبق صددرصدى نیستند .مجلس
اگر منتخبان همه اقشار در آن براساس شایستگی حضور
داشته باشند براى راس امور بودن و شدن راه سختی نخواهد
داشت؛ به این معنی که تمام مردم کشور پاى صندوقهاى
راى حاضر شوند و افرادى را انتخاب کنند آن مجلس قرابت
بیشترى با افکار مختلف در جامعه خواهد داشت .فلسفه آن
هم ساده است؛ مردم در راس امور هستند پس منتخبین
آنها هم در راس امور خواهند بود .مجلسی که منتخب واقعی
مردم است و مردم مجبور به انتخاب از بین محدود افراد
گزینششده نیستند میتواند با خواسته اکثریت مردم
منطبق شود آن مجلس در راس امور خواهد بود .چنین
مجلسی مقتدر است .مجلسی که هر کدام از نمایندگان
آن با راى  ۵یا  ۶درصد از مردم انتخاب شدهاند چندان
نمیتوانند قدرتمندانه سخن بگویند و معضالت کشور را
به چالش جدى و سازنده بکشند ،چون قدرت مردم پشت
سر آنها قوى و حداکثرى نیست .نمایندهاى که ۵۰درصد از
راى مردم شهر خود را داشته باشد میتواند با قدرت بهعنوان
نماینده شهر خود حرف بزند .اما نمایندهاى که راى چندانی
نداشته باشد و خودش میداند چگونه توانسته در مجلس
حضور یابد ،ناچار است در مقابل دستوراتی که میگیرد
تسلیمباشد.درگیرشدنبرسرمسالهانتخابرئیسمجلس
و سایر مسائل صورتهاى ماجراست و نشانهاى از قدرت و
کارآمدى مجلس نیست .به نظر من ،فرقی ندارد چه کسی
در راس مجلس باشد .مجلسی که بخواهد مقتدر باشد باید
زمینهدرستوپرقدرتیداشتهباشد.مجلسیمقتدرتراست
که با مشارکت گسترده مردم تشکیل شود.
مجلس قبلی تقریبا تمام این خصوصیتها را
داشت.
بله داشت ،اما در کنار آن مشکالت و گرفتارىهاى

لزوم اصالح و بازنگری بودجه
حیدر مستخدمین حسینی
اقتصاددان -استاد دانشگاه
به لحاظ اینکه خود بودجه  99در صحن مجلس نیامد و حتی آن زمانی که در
کمیسیون تلفیق در پایان سال 98مطرح بود ،یکی از ضعیفترین ارائه گزارشات مربوط
به بودجه  98میشود .در سالهاى گذشته ،سخنگوى کمیسیون تلفیق گفتوگوى
نمایندگان را توضیح میداد اما براى نخستین بار این اتفاق نیفتاد و کمیسیون تلفیق
اطالعرسانی دقیقی ارائه نداد .بعد از آن هم بودجه در صحن مجلس نیامد و جامعه
کارشناسی اقتصادى از اینکه بودجه چگونه مورد تصویب قرار گرفت ،بیخبر هستند و
گفته شد توسط شوراى هماهنگی سران سه قوه مورد تصویب قرار گرفته است .حاال با
شکلگیرى مجلس و اینکه بحث کروناویروس هم به نوعی مدیریت شده ،خوب است
که مجلس ورود پیدا کند و در بودجه  99که اشکاالت عدیدهاى دارد ،اصالح و بازنگرى
کند .چنانچه در پیام مقام رهبرى به مجلس هم بود که بودجه باید عملیاتی شود .آنچه
مسلم است اینکه بودجهاى که دولت در آذرماه  98به مجلس داد ،از زمان ارائهاش با
کسرى مواجه بود .یعنی به گفته دولت ،بودجهاى که به مجلس ارائه شد11۶ ،هزار
میلیارد تومان با کسرى مواجه است که الیحه اولیه دولت است و با فرض صادرات
یکونیم میلیون بشکه نفت در روز در نظر گرفته شده بود .این در حالی است که در
همان موقع مسئولین سازمان برنامه و بودجه عنوان میکردند حداکثر صادراتمان
۳۰۰هزار بشکه است .برخی اقتصاددان عنوان کردند با همه تمهیداتی که دیده شده
1۴۰هزار میلیارد تومان کسرى است که اینها استنباطهاى مقامات است .اما واقعیت
این است که کسرى باالیی داریم .یکی همان11۶هزار میلیاردى است که دولت از ابتدا
با کسرى مواجه بوده ،بهعالوه یکونیم میلیون بشکه صادرات در روز محقق نمیشود و
اگر این ارقام را در نظر بگیریم به رقمی حدود 2۰۰هزار میلیارد کسرى خواهیم رسیم.
اولین نکتهاى که باید مورد توجه قرار گیرد کاهش هزینههاى دولت است .دولت باید
پیشقدم باشد که هزینههاى جارى خود را کاهش دهد .از جمله راهکارهاى دیگر اینکه
دولت بخشی از داراییهاى خود را عرضه نماید که البته تبلیغاتش را از اواخر سال
گذشته انجام داد که شکلگیرى شاخصهاى بورس به روند صعودى بوده که زمینه و
بسترش ایجاد شود تا دولت بتواند بخشی از داراییهاى خود را عرضه بدارد .نکته دیگر
اینکه دولت اگر بتواند اعتماد مردم را جلب کند و صادقانه با مردم سخن بگوید ،میتواند
اوراقی را منتشر کرده تا مردم آن را خریدارى کنند .این نوع اوراقی که مردم خریدارى
کنند ،روى پایه بانک مرکزى تاثیر نمیگذارد در نتیجه موجب تورم نشده و نقدینگی
جامعه هم افزایش پیدا نمیکند بلکه این نقدینگی که دولت دکتر روحانی رکورد زده و
با۴۵۰هزار میلیارد تومان از احمدىنژاد تحویل گرفت ،االن به باالى دوهزار و پانصدهزار
میلیارد رسیده است .هر چند دولت از برنامهریزى داخلی غفلت کرد و این غفلت موجب
شدوضعیتنقدینگیبهشرایطفعلیبرسدوکسانیکهایننقدینگیرادراختیاردارند،
هر زمان اراده کنند روى بازارهاى خودرو ،مسکن ،طال و ارز تاثیر میگذارند و علت اصلی
آن عدم کارآیی خود دولت در انضباط پولی و مالی است.

کل بانک مرکزى اظهار داشت :این موضوع مربوط به بانک
مرکزى و درآمد صادرات نفت و میعانات گازى به کشور کره
جنوبی بوده است .این پولها در حسابهاى بانک مرکزى
در بانکهاى کرهاى است .با فشار آمریکا به رغم اینکه
استفاده از منابع ارزى براى واردات کاالهاى اساسی مانند
دارو بوده است ،عنوان کردند که امروز مانعی نداریم که از
این منابع در راستاى واردات کاالهاى اساسی و دارو استفاده
کنیم .وى تصریح کرد  :ما به د الیل نامعلومی احساس
میکنیم که دولت کره جنوبی همکارىهاى الزم را انجام
نمیدهد .بانک مرکزى از سال  9۷تاکنون از طریق سیاسی،
حقوقی و نهادهاى مختلف و هماهنگی وزارت خارجه دائما
این موضوع را پیگیرى میکند .راهکارهاى مختلفی هم
در این زمینه ارائه شده است .سخنگوى دولت یادآورشد:
امیدواریم دولت کره جنوبی هرچه سریعتر منابع را آزاد کند
و مشکالتی را که ایجاد کرده مرتفع کند .جالب است که این
منابع مربوط به صادرات نفتی است که با مجوز و معافیت
ارائه شده از سوى آمریکا به کره جنوبی انجام شده است؛
بنابراین از چند طریق دالیل کره جنوبی براى ما توجیهپذیر
نیست .قطعا این رفتار براى همه ما غیرقابل قبول است و در
چشمانداز روابط دوجانبه و همکارىهاى آتی ما هم قطعاً
تاثیر خواهد داشت.

دیگرى داشت .از جمله ردصالحیتهاى گسترده که
طبیعتا تعداد قابلتوجهی از افرادى که در توانایی کافی
و ظرفیت هاى سیاسی الزم را ند اشتند وارد مجلس
شد ند  .مساله مجلس د هم با مساله مجلس یازد هم
تفاوت زیادى دارد .مردم از مجلس دهم حمایت کرده
بود ند ولی نهاد هاى ناظر نیز حضور پررنگی د اشتند ،
و نمایند ه هایی که حرف مرد م را به زبان می آورد ند
راحت نبودند؛ آقاى صادقی و خانم سلحشورى و برخی
نمایندهها به وظیفه خود یعنی وکالت مردم و در نظر
گرفتن صالح آنان ،عمل کرده و حرف زدهاند .در شوراى
شهر تهران نیز میبینیم تقریبا همین وضع برقرار است
و فشارهاى جانبی گاهی بیش از تصور است.
آیا قبول دارید که جریان اصولگرایی تفاوت
عمدهای با اصالحطلبی دارد .آنها حالتی از مطیع
بودن دارند ولی جریان اصالحات خودزنی دارد.
امروز که به جریان اصولگرایی نگاه میکنید متوجه
میشوید بسیارى از این افراد حذف شدهاند .این نوع
از حذف ،مد یریت شد ه است؛ آنها نیز رد صالحیت یا
برکنار شده یا به بازى گرفته نشدهاند .اگر به فهرست
ردصالحیتشدهها نگاهی بیندازید متوجه میشوید.
جریان احمدینژاد با توجه به آنچه به بار آورد
هیچگاه حذف نشد و امروز نیز نمایندگان زیادی از
اینطیفدرمجلسهستند.
این بدان معناست که احمدىنژاد همچنان مورد
حمایت است که اگر نبود حذف میشد .البته آنها نیز
نمیتوانند مثل گذشته مجددا به قدرت برگردند .اما اگر
کامال حذف نشدهاند یعنی از آنها حمایت میشود .وقتی
در بررسی صالحیتها دایره انتخاب تنگ شود ،اینکه چه
کسی چقدر قدرت دارد مطرح نیست بلکه این نکته مطرح
است که چقدر مانور دارد .تعدادى از آنها میآیند و تعدادى
حذف میشوند .این هم نوعی مدیریت است.
اگر جریان اصولگرا مجلس و دولت را در دست
بگیرد چه تاثیری بر این روند خواهد داشت؟
رئیسجمهور هر کارى بکند رئیسجمهور است
و تریبون د ارد و حرف می زند و حرف او به عنوان
رئیس جمهور شنید ه می شود  .وقتی رئیس د ولت
حرفی بزند که شما نپسندید ترجیح میدهید طور
دیگرى عمل کند؛ بنابراین براى ریاستجمهورى نیز
ممکن است گمانهایی مطرح شود که براى مجلس
احیانا مطرح است و نیاز نیست که توضیح داده شود چه
اتفاقی افتاده است.

شرط شکوفایی اقتصادی چیست؟
حسین سلیمی
رئیس انجمن سرمایهگذاریهای خارجی و ایرانی
بر اساس تازهترین گزارش منتشرشده از سوى مرکز آمار ایران ،نرخ رشد
محصول ناخالص داخلی در سال گذشته ،بدون نفت منفی  ۰/۶درصد و با
احتساب نفت منفی  ۷درصد بوده است .بررسی جزئیات این گزارش حکایت
از این دارد که بهجز دو بخش کشاورزى و ساختمان ،مابقی بخشها وضعیت
ناامیدکنندهاى داشتهاند .در این باره باید یادآور شوم که در ماههاى پایانی
سال  ،98اقتصاد ایران درگیر بیمارى کرونا شد و تعداد زیادى از مشاغل به
دلیل رعایت پروتکلهاى بهداشتی و محدودیتها به حالت نیمهتعطیل یا
تعطیل درآمدند و ساعت کارى شعبات بانکی کاهش پیدا کرد .همین موضوع
سبب شد که رشد اقتصادى کاهش شدیدترى در دو ماهه پایانی سال نسبت
به دیگر ایام داشته باشد .این منفیبودن رشد هم خیلی محسوس بود و شدت
بیکارى در سال  98بسیار فراتر از سال  9۷بود .البته وضعیت در رستههاى
شغلی متفاوت است .در سال جدید اما با درنظرگرفتن شرایط کشور از کرونا
گرفته تا تحریمها ،دولت تمهیداتی را براى بهبود اوضاع بخشهاى مختلف
اقتصادى از قبیل تولید ،صنعت و ...در نظر گرفته است .براى افزایش قدرت
خرید مردم که در نتیجه التهابات ارزى بهشدت کاهش پیدا کرد و حال کرونا
مزید بر علت شد ،برنامههایی ازجمله اعطاى وام یکمیلیونی را در دستورکار
خود قرار داده است .همچنین ذکر این نکته ضرورى است که اثر سیاستهاى
دولت در زمینه اقتصاد بعد از گذشت حدودا سه ماه دیده میشود و اینگونه
نیست که نتیجه آنها یکشبه معلوم شود .البته سایه کرونا هنوز بر اقتصاد
ایران هست و هنوز هستند مشاغلی که بهطور کامل بازگشایی نشدهاند و در
نتیجه همه اینها عواقب منفی بر اقتصاد ایران بر جاى میگذارد .از طرف دیگر،
اقتصاد ایران درگیر تحریمهاست و درآمدهاى حاصل از فروش و صادرات
نفت کاهش پیدا کرده است ،البته تمهیداتی براى تقویت صادرات غیرنفتی از
سوى دولت در نظر گرفته شده است که اهمیت وافرى دارد .آنچه بسیار مهم
است این است که ما بهسمت جذب سرمایهگذارى خارجی حرکت کنیم تا
بتوانیم به شکوفایی اقتصادى دست پیدا کنیم .باید به این نکته اشاره داشته
باشم که در چند وقت اخیر به دلیل اینکه پیشبینی میشود اقتصاد جهانی
بهتدریج به وضعیت قبلی خود بازمیگردد و محدودیتها رفتهرفته برداشته
میشوند ،مشکالتی که در زمینه جذب سرمایهگذارى وجود دارد ،حل و فصل
خواهند شد .باید شرایطی را در کشور فراهم کنیم که با کاهش محدودیتها
سرمایهگذار بتواند با اطمینانخاطر به سرمایهگذارى اقدام کند که نتیجه آن
کاهش بیکارى و درنهایت شکوفایی اقتصادى خواهد بود.
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جز با زور و قدرت
نمیتوانباآمریکا
حرف زد

وزیر اطالعات گفت :هرچند آمریکا
خودش را در گستره حقوق بشر پنهان
می کند اما این چهره حقوق بشرى
آمریکا یک روزى توسط ایران و امام
خمینی برمال شد  .د ر سال 1۳۴۳
امام فرمودند آمریکا از شوروى بدتر و
شوروى از آن انگلیس بدتر است .شعار
«نه شرقی و نه غربی» از همینجا کلید
زده شد .ایران اظهارات تو خالی حقوق
بشرى آنها را درک کرده است و به برکت
ایران و جمهورى اسالمی و باورهاى آن،
دنیا به این نتیجه رسیده که شعارهاى
حقوق بشرى آمریکا عمال توخالی است.
حجتاالسالموالمسلمین سیدمحمود
علوى تاکید کرد :با آمریکا جز با زور و
قدرت نمیتوانیم حرف بزنیم؛ از این رو
باید با مردم خودمان در دفاع از راهبردها
و سیاست هایمان د ر مقابله با آمریکا
باید با منطق و عقالنیت حرف بزنیم.
د نیا امروز منطق ایران را می فهمد و
تمام دنیا عرضه «نه» گفتن ندارند .تنها
ایران جرات نه گفتن دارند و کشورهایی
از جمله عراق ،سوریه ،یمن و لبنان
همراهی میکنند و سرانجام این ملتها
به صورت ید واحد ه جمع می شوند و
افول آمریکا را همه با چشم خود مان
خواهیم دید.

بازگشتآمریکا
بهبرجامغیرممکن
نیست

رئیس کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس دهم میگوید:
به نظر می رسد که د ر کنگره آمریکا
اقداماتی فراتر از احکام اجرایی ترامپ
علیه ایران د ر حال صورت گرفتن
است به نحوى که حتی در صورت راى
نیاورد ن ترامپ امکان بازگشت این
کشور به برجام فراهم نشود .حشمتا...
فالحتپیشه در مورد تالشهاى اخیر
آمریکا د ر شوراى حکام و شوراى
امنیت سازمان ملل جهت تصویب
قطعنامه هایی علیه کشورمان گفت:
واقعیت قضیه این است که د ر د اخل
آمریکا تالشهاى جدى در حال صورت
گرفتن است تا سیاستهاى فشار بر ایران
فراتر از اقداماتی باشد که ترامپ علیه
ایران در حال انجام آن است .در واقع
دشمنان ایران در آمریکا در تالش هستند
که به گونهاى پرونده ایران را در این کشور
دچار وخامت کنند که حتی در صورت
راى نیاوردن ترامپ امکان بازگشت این
کشور به برجام وجود نداشته باشد.

فشار بر ایران را
ادامهمیدهیم

وزیر امور خارجه ایاالت متحد ه
با شرکت د ر مراسم افتتاحیه اجالس
حمایت از صهیونیست ها (  )AJCبر
ادامه روابط مستحکم ایاالتمتحده با
رژیم صهیونیستی و افزایش فشار بر
ایران بهدلیل آنچه دنبال کردن برنامه
تسلیحات هسته اى می نامید  ،تاکید
کرد  .مایک پمپئو خاطرنشان کرد  :ما
فشار بر ایران را تا زمانی که این کشور
رفتار معمول از خود نشان د هد و از
تهد ید همسایگان خود د ست برد ارد ،
ادامه میدهیم .مایک پامپئو ،وزیر امور
خارجه آمریکا د ر مورد پیشبرد روند
به اصطالح صلح ایاالت متحد ه ،گفت:
«طرح چشم اند از صلح رئیس جمهور
واقعبینانهترین مسیر براى پایان دادن به
درگیرىها در منطقه است که هم به نفع
مردم رژیم اسرائیل و هم مردم فلسطین
است ».وى در ادامه با اشاره به حمایت
ایاالت متحد ه از رژیم صهیونیستی و
روابط مستحکم آمریکا و تلآویو اظهار
کرد که کشورش اجازه دستیابی ایران
به بمب اتمی را نمیدهد .این در حالی
است که ایران بارها اعالم کرده به دنبال
ساخت سالح اتمی نبوده و نیست.

خــــبر کوتــــاه

پیامتسلیتروحانیبرای
درگذشتمحمدعلیکشاورز
رئیسجمهورباصدورپیامیدرگذشتمحمدعلیکشاورز
را تسلیت گفت .در پیام حجتاالسالم حسن روحانی
آمده است :درگذشت هنرمند نامآشنا و چهره فرهیخته
فرهنگ و هنر کشورمان ،مرحوم استاد محمدعلی کشاورز
باعث تالم و تاثر فراوان گردید .این هنرمند برجسته در
صحنههاى گوناگون تئاتر ،تلویزیون و سینما با ایفاى
نقشهاى ماندگار و خلق تصاویرى درخشان از فرهنگ
و تاریخ این مرز و بوم به افتخار کسب نشان درجه یک
فرهنگ و هنر نائل شد و یاد و خاطرهاى فراموشنشدنی
در دفتر زرین هنر ایران برجا گذاشت .اینجانب ضایعه
وارده را به خانواده محترم آن مرحوم و جامعه هنرى کشور
تسلیت میگویم و از درگاه خداوند متعال براى ایشان
رحمت و رضوان الهی و همجوارى با صالحان و براى عموم
بازماندگان صبر و سالمتی ،مسالت دارم.

هیچپروندهایرازیرمیزنمیگذاریم
رئیس قوه قضائیه یکی از مهمترین برنامههاى دستگاه
قضایی را مبارزه بدون تبعیض با فساد عنوان کرد و
گفت:دراولینجلسهسرانقوابعدازتصدىمسئولیت
قوه قضائیه و در تشریح برنامههاى خود تاکید کرده که
هر مستندى که درباره فساد به دستگاه قضایی ارجاع
شود و هر پروندهاى که در این زمینه تشکیل شود،
قاطعانه و عادالنه مورد رسیدگی قرار میگیرد .آیتا...
سیدابراهیم رئیسی اظهار داشت :هیچ پروندهاى را در
دستگاه قضایی زیر میز نمیگذاریم و همه پروندهها
روىمیزقضاتهستندوموردرسیدگیقرارمیگیرند
و قوه قضائیه در مبارزه بدون تبعیض با فساد مصمم
استوآنراباجدیتپیگیرىمیکنیم.رئیسدستگاه
قضا شایعهسازى و دروغپراکنی و تهمت زدن را سَ مّ ی
مهلک براى مبارزه با فساد دانست که روند دادرسی
عادالنه را مختل میکند و بر همین اساس ،از آحاد
ملت خواست اگر گزارش یا مستنداتی درباره تخلف
فرد یا افرادى دارند ،به دستگاه قضایی ارائه دهند.

بودجهمراکزعلمیراکاملدادیم
معاون اول رئیسجمهور اظهار داشت :نتایج و برونداد
تحقیقات و پژوهشهاى دانشگاهها امید ،نشاط و
دلگرمی را به مردم ایران هدیه میکند و آنها را نسبت
به آینده کشور خوشبین و امیدوار میسازد .اسحاق
جهانگیرى با اشاره به تبعات و پیامدهاى کرونا گفت:
شرایط پساکرونا موضوعی بسیار جدى است که مورد
توجه همه سیاستمداران و نخبگان در جهان قرار
گرفته است چراکه در ابعاد مختلف اقتصادى ،سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی اثرگذار است .وى افزود :دولت با
همه محدودیتهاى درآمدى تالش کرده است بودجه
دانشگاههاومراکزعلمیرابهطورکاملتخصیصدهد.
نگاه ما به پژوهش نگاهی حمایتگرایانه است ،اگرچه
نمیتوان از مشکالت چشمپوشی نمود .جهانگیرى
بیان کرد :اطمینان میدهم دانشگاهها مساله اصلی
دولت هستند و اگر جایی کاستی مشاهده میشود
به دلیل محدودیتهایی است که دولت نمیتواند
اقدام بیشترى براى حمایت از مراکز علمی انجام دهد.

معکــــوس

وزیر بهداشت رفتنی میشود؟

شایعه استعفای نمکی

آرمانملی:وزیربهداشتدرمانوآموزشپزشکیبهرغم
حضور مستمر در جلسات هیات دولت در سالهاى اخیر،
دردوجلسهاخیراعضاىکابینهوستادملیمبارزهباکرونا
نقش و حضور کمرنگی داشته است .همچنین تصاویر
نشان میدهد سکاندار بهداشت کشور در دو جلسه اخیر
هیات دولت هم حاضر نبوده است .این موضوع در حالی
اتفاق افتاد که در روزهاى گذشته اخبارى از استعفاى
اجبارى یا اختالف بین نمکی و روحانی منتشر شد .هر
چند وزرات بهداشت طی بیانیهاى اظهارات نماینده
نجفآباد در مجلس شوراى اسالمی را که بیان کرده بود:
«رئیس دفتر رئیسجمهور ،سعید نمکی را تهدید کرده
که در صورتی که با دولت هماهنگ نباشد ،باید استعفا
کند» را تکذیب کرد اما اتفاقات اخیر تاییدکننده اظهارات
ابوالفضل ابوترابی است .گفتنی است 1۵،فروردینماه بود
که سعید نمکی ،وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
در نامهاى به حسن روحانی تاکید کرد« :متاسفانه ناگهان
اخیرا بدون اطالع ستاد ،نامهاى توسط قائممقام محترم
وزارت صنعت ،معدن و تجارت (سرپرست کنونی و وزارت
صمت) به کلیه استانها ابالغ شده که عمال دستورالعمل
ادارى براى بازگشایی کلیه مشاغل و مراکز کسب و کار
تلقی میشود که این شیوه با نقش ،مسئولیت و جایگاه
ستاد ملی مقابله با کرونا مغایرت دارد» .نمکی در این
نامه ضمن هشدار نسبت به عواقب این دستورالعمل
نوشت :قویا اعالم میکنیم هرگونه تصمیم آتشبهاختیار
توسط هر دستگاه دولتی ،غیردولتی ،فرهنگی و مذهبی
که موردتایید نباشد ،شعلههایش بهسرعت دامن نظام
سالمت و اقتصاد کشور را خواهد گرفت .حال با گذشت
قریب به ۶۰روز از این نامه ،شاهد روند صعودى فوتیهاى
ویروس کرونا هستیم .این اتفاق در حالی رقم میخورد که
روحانی در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا از بازگشایی
قهوهخانهها به عنوان یکی از بسترهاى محتمل انتقال
این ویروس خبر داد .وزیر بهداشت درباره برخی اظهارات
درباره استعفایش گفت :موضوع استعفاى بنده صحت
ندارد و من استعفایی تقدیم هیات دولت نکردهام .سعید
نمکی ،وزیر بهداشت در گفتوگو با «فارس» ،درباره
برخی اظهارات درباره استعفایش گفت :موضوع استعفاى
بنده صحت ندارد و من استعفایی تقدیم هیات دولت
نکردهام .وى در پاسخ به پرسشی درباره دلیل کمرنگ
شدن حضورش د ر جلسات هیات دولت گفت :طی
روزهاى گذشته بیشتر وقت بنده صرف رسیدگی به
مشکالت استانی بوده است و بیشترین وقت خود را صرف
برنامهریزى براى کاهش موارد ابتال و پیشگیرى از شیوع
مجددکرونادرایناستانهاکردهام.رسیدگیبهمشکالت
استانی دلیل کاهش حضور بنده در جلسات هیات دولت
بوده است .سخنگوى دولت نیز بهطور رسمی شایعه
استعفاى وزیر بهداشت را تکذیب کرد.

گفت وگــــو
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جلسه شورای حکام بدونرایگیری به پایان رسید

فریدون مجلسی در گفتوگو
با «آرمان ملی» مطرح کرد

حمایت مجازی روسیه از ایران

آمریکا از فشار بر ایران خسته نخواهد شد
جلسه شورای حکام کامال سیاسی بود

آرمان ملی -علیرضا پورحسین :نماینده روسیه
در سازمانهاى بینالمللی در وین اذعان کرد که در
نشست شوراى حکام هیچ راىگیرى مجازىاى در کار
نخواهد بود .جلسه شوراى حکام آژانس برگزار شد .این
جلسه به صورت مجازى برگزار شد ،اما اگر نیاز باشد که
هر تصمیمی به خاطر عدم اتفاقنظر گرفته شود ،رئیس
جلسه یک نشست حضورى برگزار خواهد کرد تا طبق
روند معمول راىگیرى شود .هیچ راىگیرى مجازىاى
در کار نخواهد بود .این موضعگیرى نماینده روسیه از
سوى برخی کارشناسان به نحوى حمایت این کشور از
ایران قلمداد شده است و برخی نیز این گفتهها را سیاسی
کردن این جلسه توسط روسیه علیه آمریکا میدانند؛ در
برههاى از زمان که به نظر میرسد روسیه ،چین و اروپا نیز
براى پایان دوره ریاستجمهورى ترامپ لحظهشمارى
میکنند و عصرى که حتی متحدان ایاالت متحده نیز
دیگر تحمل سیاستهاى این کشور را ندارند و هر روز
به نحوى علیه آنها موضعگیرى میکنند .جلسهاى که
با هدف فشار بر ایران شکل گرفت تا نتیجه آن به عنوان
ضمیمهاى به گزارش دبیرکل سازمان ملل پیوند خورد
و علیه ایران با جدیت بیشتر استفاده شود ،اما به نظر
میرسدایناقدامآمریکانیزناموفقبودهاستوبهتنهایی
بیش از پیش تحتسیاستهاى ترامپ رسیده است.
«آرمان ملی» در راستاى بررسی این مساله گفتوگویی
با فریدون مجلسی ،کارشناس مسائل بینالملل داشته
است که در ادامه میخوانید.
جلسهشورایحکامراچگونهارزیابیمیکنید
و معتقد هستید این جلسه با چه اهدافی برگزار
شده است؟
جلسهکامالسیاسیشدهاستوعمالاصولحرفهاى
و فنی کنار گذاشته است .سایتهایی که امروزه آژانس
قصد دارد از آنها بازدید کند ممکن است محلهایی
محرمانه باشند که هیچ ارتباطی با برنامه هستهاى
ندارند و شاهد هستیم این امر با فشار برخی کشورها
صورت میگیرد .این مقوله براى هیچ کشورى قابلقبول
نیست و عمال استقالل کشورها را زیر سوال میبرد .اگر
مواردى برخالف  NPTکشف شود آن موقع این قضیه
مسئولیتآور خواهد بود .جهان در شرایط جنگی قرار
دارد ،به همین علت همه طرفها باید همهجوانب را مورد
سنجش قرار دهند و سپس تصمیمگیرى کنند .جلسه
شوراى حکام نیز یک جنگ سیاسی است که با هدف
مقابله بسیارى از قدرتهاى جهان شکل گرفته است که
نقش ایران در این میان کمی پررنگتر است.
موضعگیری نماینده روسیه در خصوص
رایگیری مجازی را میتوان یک اقدام در حمایت
از ایران دانست؟
موضعگیرى مقام روسی در جلسه مجازى شوراى
حکام یک بهانه براى مقابله با آمریکا و حمایت از ایران
بوده است؛ بهانهاى براى به تعویق انداختن جلسه شوراى
حکام علیه ایران بوده است .در روزهایی که کرونا سراسر
جهانرافراگرفتهاستدیگرتفاوتیمیانجلسهحضورى
ومجازىوجودنداردوبسیارىازنشستهابرهمینمبنا
سامان داده شدهاند .بنابراین این اقدام نیز سیاسی بوده
و به نحوى در حمایت از ایران رقم خورده است .روسها
اهرمهایی را در اختیار خود نگه میدارند تا در زمان معلوم
از آنها در راستاى منافع خود یا علیه منافع کشورهاى
رقیباستفادهکنندوبهنظرمیرسداینحمایتتلویحی
هم در همین راستا انجام شده است .روسیه ،چین و اروپا
نیز به نظر میرسد از اقدامات ترامپ خسته شدهاند و
شاید حتی این وقتکشیها براى به انتها رسیدن دوران
حکومت او باشد .بسیارى از سازمانهاى بینالمللی و
کشورهاى جهان از دوران حکومت ترامپ خاطره خوشی
ندارند و حتی این اقدامات را میتوان پاسخی به اقدامات
خودسرانه آمریکا دانست.
درصورتیکهایاالتمتحدهدراینمسیرناکام
شود از چه مسیرهای دیگری به ایران فشار وارد
خواهد کرد؟
آمریکا از وارد کردن فشار به ایران خسته نخواهد
شد و پس از جلسه شوراى حکام مسیرهاى دیگرى را
در پیش میگیرد .آنچه مهم است در این فشارها بیشتر
مردم ایران تحتتاثیر قرار میگیرند و بیشتر در تنگناى
اقتصادىمیافتند.دراینمیانشاهدبودیمکهآمریکانیز
تهدیدات خود را در خصوص تجارت با ونزوئال عملی نکرد
و صرفا در حد حرف باقی ماند .ایاالت متحده در این میان
از عملی نشدن و نتیجه ندادن تحریمهاى خود ناراضی
به نظر میرسد و به دنبال آن است که تحریمهاى خود
را به تمامی مسیرها و جنبهها گسترش دهد .در همین
راستا آمریکا دنبال آن است که محاصره اقتصادى ایران
را به عرصه دریایی و هوایی نیز بکشاند .از طرفی شاهد
بودیم حتی نهادهاى حقوقی کشور آمریکا نیز نسبت
به مواضع دولت این کشور واکنش نشان داده و اذعان
کردهاند که این فشارها یک امر غیرقانونی است و دولت
آمریکا نمیتواند برخالف قوانین بینالمللی نفتکشهاى
ایرانی را توقیف کند و افراد زیادى در آمریکا دخالت در این
امر را تندروى و زیادهروى تلقی کردهاند و از دولت این
کشور خواستهاند از هرگونه اقدام تحریکآمیز اجتناب
کند .در این میان شاید یک یا دو کشور دیگر نیز در جهان
وجود داشته باشد که ایران بتواند با آنها چنین تبادلهایی
صورت دهد و در این راستا باید نیازهاى این کشور برآورد
شود .مقاماتایراندرچنین تبادالتیباید مراقبخطرات
آن نیز باشند زیرا هر لحظه ممکن است در میان راه با
موانعی رو به رو شوند که یکی از بدیهیترین آنها بازرسی
از کشتیهاى ایرانی است .این موانع و این تهدیدها به نظر
نمیرسد جنبه تبلیغاتی داشته باشد و هر لحظه ممکن
است تبدیل به یک درگیرى شود .همان گونه که محاصره
اقتصادى آمریکا به صورت جدى در حال اعمال شدن
است و اثرات سوء زیادى بر اقتصاد ایران وارد کرده است ،اما
باید توجه کرد که ایران و ونزوئال در مقابل زورگویی ایاالت
متحده به خوبی مقاومت کردهاند و به گونهاى پیام آنها نیز
به سایر کشورهاى جهان در راستاى مقابله با بیقانونی و
زورگویی رسیده است .آمریکا به نظر میرسد در ادامه
مسیر صرفا از جنبه اقتصادى فشارهاى خود را افزایش
دهد و این مسیر را همچون ماههاى گذشته ادامه دهد.

تداوم نگرانی ایران از برخورد یکطرفه گروسی
موسوی :رویه آژانس ادامه پیدا کند تعامل با این نهاد چار مشکل میشود

آرمان ملی :کشوقوسهاى فراوان ایران و آژانس
بینالمللی انرژى اتمی طی چند ماهه گذشته کار را
به جایی رساند که پرونده هستهاى ایران مهمترین
موضوع جلسه روز گذشته شوراى حکام بود .صبح
روز سهشنبه به وقت محلی ،اعضاى شوراى حکام
از طریق اینترنت نشست خود را آغاز کردند .این در
حالی بود که پیش از آغاز نشست ،گمانهزنیهاى
بسیارى پیرامون آن وجود داشت و برخی مسائل
نظیر رأىگیرى مجازى محل اختالف اعضا شده
بود .آمریکا و متحدانش اعتقاد داشتند بهرغم
مجازى بودن نشست باید امکان رأىگیرى وجود
داشته باشد و شوراى حکام در صورت نیاز بتواند
قطعنامه صادر کند ،اما برخی دیگر از کشورها نظیر
روسیه و ایران تأکید کردند که رأىگیرى به صورت
مجازى قانونینیستونبایدچنین اتفاقیبیفتد .در
نهایت با آغاز نشست شوراى حکام نماینده روسیه
نزد سازمانهاى بینالمللی در وین اعالم کرد که
طی این نشست مجازى رأىگیرى اتفاق نخواهد
افتاد .میخائیل اولیانوف در حساب کاربرى خود در
توئیترنوشت«:اگرنیازبودکههر تصمیمیبهخاطر
عدماتفاقنظرگرفتهشود،رئیسجلسهیکنشست
حضورى برگزار خواهد کرد تا طبق روند معمول
راىگیرى شود .هیچ راىگیرى مجازىاى در کار
نخواهد بود؛ تصمیم درستی است».
گزارش مدیرکل
نقطه عطف جلسه شوراى حکام گزارش
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژى اتمی بود .به
نوشته پایگاه اینترنتی آژانس ،رافائل گروسی
در بخشی از بیانیه آغازین جلسه روز دوشنبه
شوراى حکام گفت :گزارش من درباره بازرسی
و نظارت در جمهورى اسالمی ایران با توجه به

قطعنامه  22۳1شوراى امنیت سازمان ملل
شامل فعالیتهاى مرتبط با آژانس در چند ماه
اخیر است .گروسی در بخش دیگرى از این بیانیه
ادعا کرد :من با نگرانی جدى اشاره میکنم که
به مدت بیش از چهار ماه است که ایران براى ما
دسترسی به دو محل را ایجاد نکرده و به مدت
تقریبا یک سال است که در مذاکرات واقعی
براى توضیح درباره سواالت ما در ارتباط با مواد
هسته اى اعالم نشده محتمل و فعالیت هاى
هستهاى مشارکت نداشته است .این موضوع به
طور معکوس توان آژانس براى پاسخ به سواالت
و ارائه تضمین معتبر درباره عدم وجود مواد و
فعالیتهاى هستهاى اعالم نشده در این محلها
در ایران را تحتتاثیر قرار میدهد .در ادامه این
بیانیه آمده است :من پیش از این گزارش دادهام

آیا جریانهای سیاسی بر حافظه تاریخی کوتاهمدت مردم حساب کردهاند؟

تالش پوپولیستها
برای بازگشت به قدرت

احمدینژاد :آماده فداکاری برای ملت ایران هستم!

آرمان ملی -حمید شجاعی :بسیارى از
تحلیلگران انتخابات سال  1۴۰۰را آغاز یک دوره
جدید میدانند که نتیجه آن بر بسیارى از عرصهها
تاثیر مستقیم میگذارد .حال اینکه چه کسی از
صندوق  1۴۰۰به پاستور راه خواهد یافت مطلبی
است که جریانات سیاسی را در فاصله یک سال مانده
تا انتخابات به فعالیت و اظهارنظر وا داشته است .این
در حالی است که همه در محاسبات خود متغیرى به
ناماحمدىنژادرانیزلحاظمیکنند.هرچندمشخص
نیست که او تایید خواهد شد یا نه اما خودش در
خصوص حضور در انتخابات  1۴۰۰میگوید« :آماده
فداکارى براى ملت هستم» .این گفته بدین معناست
که او عزم ریاست جمهورى دارد و باید دید شوراى
نگهبان چه برخوردى با وى خواهد داشت.
متغیر موثر بر۱400
هر چند اغلب سیاسیون در مواجهه با پرسش در
خصوص انتخابات  1۴۰۰با بهکار بردن جمله هنوز
براى سخن گفتن زود است اظهار نظر در این ارتباط
را به آینده محول میکنند اما این مساله از اهمیت
انتخابات 1۴۰۰نمیکاهد و چندى است که جریانات
سیاسی کنشگرى خود را پیرامون انتخابات پیشرو
در اتاقهاى فکر خود آغاز کردهاند .از این روست که با
وجود مسائل مختلف که هرکدام در اندازه خود قابل
توجه و تامل هستند مساله انتخابات  1۴۰۰با فاصله
یکساله تا انتخابات به یکی از موضوعات اصلی این
روزهاى رسانهها و جریانات سیاسی بدل شده است.
این در حالی است که نگاهی به صحنهآرایی انتخابات
 1۴۰۰گزینههاى بسیار زیادى را براى این انتخابات
محتمل می سازد .چه اینکه برخی عملکردهاى
ناموفق دولت به ویژه در حوزه معیشت مردم و
برخی نارضایتیهاى جامعه نیز بر این موضوع تاثیر
میگذارند .با این حال در میان گمانهزنیهاى فراوان
در مورد نحوه حضور جریانات سیاسی در انتخابات
یک متغیر وجود دارد که خواهناخواه بر انتخابات
تاثیرگذار است .محمود احمدىنژاد شخصی است
که میتواند در صورت حضور در  1۴۰۰صحنهآرایی
جریانات سیاسی را به نفع خود تغییر دهد و با وجود
پایگاه اجتماعی خود نتیجه دیگرى را رقم بزند .از
طرفی در خصوص کنش وى دو نظریه وجود دارد.
عدهاى معتقدند که احمدىنژاد در  1۴۰۰نخواهد
آمد و همانطور که در سال 9۶تایید صالحیت نشد در
 1۴۰۰نیز تایید نمیشود و راهی به عرصه انتخابات
نخواهد یافت .اما دسته دیگر بر این باورند که او به
لحاظ کاراکتر شخصیتی بازهم در فکر پاستور است
و با مذاکره با شوراى نگهبان شانس خود را در 1۴۰۰
نیز آزمایش خواهد کرد .آنچه مسلم است حضور
وى میتواند نحوه آرایش صحنه انتخابات را در نزد
جریانات سیاسی تغییر دهد .مسلما اصالحطلبان و
اصولگرایان در صورت حضور احمدىنژاد با راهبردها و
گزینههاى بهترى وارد انتخابات خواهند شد تا بتوانند
به هماوردى با وى بپردازند .البته همه اینها در صورتی
است که احمدىنژاد به  1۴۰۰برسد و اگر رویکرد
شوراى نگهبان نسبت به وى تغییرى نکند رویکرد
جریانات سیاسی نیز در 1۴۰۰تفاوت خواهد یافت.
هنوز به انتخابات فکر نکردم
رئیس دولتهاى نهم و دهم در اولین واکنش به

خبر حضورش در انتخابات ریاستجمهورى سال
 1۴۰۰گفت :آماده فداکارى براى ایران هستم .انتخاب
نوشت؛ محمود احمدىنژاد گفت :هنوز تا انتخابات
وقت داریم ،ما باید به فکر امروز باشیم .امسال در کل
دنیا سال تحوالت است و باید خود را براى این آماده
کنیم و مراقبت کنیم تا ملتها آسیب نبینند .باید به
فکر اصالح جهان باشیم و فکر میکنم هر اصالحی رخ
میدهد باید در سطح جهان اتفاق بیفتد .وى ادامه داد:
من هم یک فرد کوچکی از ۷/۵میلیارد انسان هستم
و دوست دارم جهان خوب اداره شود و مردم در رفاه و
آسایش و آزادى و عزت باشند .احمدىنژاد افزود :هنوز
به مساله انتخابات فکر نکردهام و شخصا هم تمایلی به
این کار ندارم؛ گرچه من هم مثل همه ایرانیان آماده
فداکارى براى ملت هستم.
احمدینژاد معاون اول میشود!
یک چهره نزدیک به رئیس دولت هاى نهم و
دهم در ارتباط با حضور احمدىنژاد در انتخابات
 1۴۰۰اظهار داشت :با شناختی که من دارم او در
انتخابات شرکت خواهد کرد .ممکن است که افراد
دیگرى هم در این انتخابات شرکت کنند ،منتهی
باید شرایط زمان را هم در نظر بگیریم ،االن با توجه
به این تورم بیسابقه و فضاى اقتصادى این سالها و...
محبوبیت آقاى احمدىنژاد باال رفته است ،بنابراین
به نظر من شرکت می کنند .خبر آنالین نوشت؛
حجتاالسالم عباس امیرىفر گفت :بحثی که االن
داریم بحث شوراى محترم نگهبان است که اگر
بتوانند مذاکره کنند و یک تیمی در حد انقالب و نظام
انتخاب کند امیدى است که برگردد .رئیس شوراى
فرهنگی ریاست جمهورى در دولت احمدىنژاد در
این خصوص تعهد احمدىنژاد به شوراى نگهبان
براى عدم عبور از خط قرمزها بیان کرد :من با دوستان
که مذاکره میکنم شواهدى وجود دارد که آقاى
احمدىنژاد تیم سابقش را در دفترش عوض کرده و
افراد داناترى را آورده است و دیگر اسمی از آقاى بقایی
و مشایی نیست یعنی اصال دیگر در دفتر رفت و آمدى
ندارند و یعنی تغییراتی ایجاد شده است .وى ادامه داد:
با روحیاتی که من از آقاى احمدىنژاد میشناسم
تغییر مواضع میدهد یعنی اینگونه نیست که حتما
روى موضع خودش باشد و االن هم با گذشت  8سال
با تجربهاى که به دست آورده این روحیه را دارد که
بخواهد در گذشته خود تجدید نظر کند و اشتباهات
خود را در گذشته تکرار نکند .امیرىفر تصریح کرد:
اینکه بخواهید بهعنوان نفر دوم بیاید اشکالی ندارد؛
مثال شخصی بگوید من رئیس جمهور می شوم و
معاون اول من آقاى احمدىنژاد باشد و من فکر
نمیکنم آقاى احمدىنژاد این روحیه را داشته باشد
که بگوید من حتما باید رئیسجمهور شوم .وى تاکید
کرد :حاج آقا رئیسی گزینه خوبی است چون بهنظر
من ایشان محبوبیت خوبی دارد ،اگر ایشان کاندیدا
شود چون نظر مخالفی با آقاى احمدىنژاد ندارد یا
حداقل آن را علنی نمیکند ،به هرحال ایشان براى
ریاست جمهورى خیلی مناسب است و بعد هم اگر
بگوید من احمدىنژاد را در سمت معاون اولی خود
انتخاب میکنم ،اگر این نظر را بدهد بهنظر من با راى
باالیی انتخاب خواهد شد البته باید رقیب ایشان را هم
در نظر بگیریم.

که ایران در ماه ژانویه اعالم کرده است برنامه
هسته اى آن دیگر «تابع هیچ محدودیتی در
محدوده اجرایی» نخواهد بود و این کشور «مانند
قبل» به همکارى با آژانس ادامه خواهد داد .تا
به امروز ،آژانس شاهد هیچ تغییرى در زمینه
اجراى تعهدات هستهاى ایران با توجه به این
مواردى که اعالم کرده یا در سطح همکارى ایران
با فعالیتهاى راستیآزمایی و بازرسی تحتبرجام
نبوده است .گروسی در پایان سخنرانی آغازینش
درباره ایران گفت :من از ایران میخواهم که فورا
و کامال با آژانس همکارى کند ،از جمله اینکه
بیدرنگ دسترسی به محلهاى تعیین شده از
جانب ما را فراهم کند.
نتیجه نهایی و موضع ایران
پس از پایان نشست حکام نتیجه جلسه از

سوى رافائل گروسی در نشستی خبرى مطرح
شد .مدیرکل آژانس در ادامه درباره اینکه ممکن
است چه اتفاقاتی در جلسات روزهاى آتی شوراى
حکام درباره ایران بیفتد ،اظهار کرد :چیزى که از
طریق رئیس جلسه متوجه شدهام این است که
رایزنیهاى سازنده ادامه دارد تا تضمین شود شورا
به فعالیت خود در این باره ادامه میدهد .انتظار
میرود شاهد مباحثاتی فعاالنه پیرامون ایران
باشیم .من گزارشم را در اختیار شورا میگذارم و در
این باره نگرانی جدى دارم؛ به عهده اعضاى شورا
است که ارزیابی نهایی را انجام دهند .او در پاسخ به
این سوال که آیا ممکن است با بیشتر کردن فشار
بر ایران درباره ایجاد دسترسی به برخی محلها،
ایران همکارىاش با آژانس را کمتر کند ،گفت:
امیدوارم اینگونه نباشد .نه فقط براى ایران بلکه
براى همه کشورها .تعهدات ،تعهدات هستند.
همکارىها ادامه دارند ،امیدوارم کارمان را بهتر
انجام بدهیم .اظهارات گروسی در حالی مطرح
میشود که سیدعباس موسوى سخنگوى وزارت
خارجه کشورمان در نشست خبرى روز دوشنبه
خود گزارش اخیر آژانس و ادعاهاى مطرح شده در
آن را مورد انتقاد قرار داد و گفت :بر مبناى ادعاى
جاسوسی رژیم صهیونیستی و شخص نتانیاهو
آنها موضوعی را که بسته شده است ،باز میکنند
و این جاى تاسف دارد که آژانس به جاى اتکا به
مدارک متقن و نگاه به همکارىهاى سطح باالى
ایران با آژانس به ادعاهاى رژیمی میپردازد که
خصومتش با مردم ،نظام ایران و خطرى که براى
عرصهبینالمللداردبرهمگانمشخصاست.وى
ادامه داد :ایران تاکنون همکارىهاى سطح باالى با
آژانس داشته است .آژانس بینالمللی انرژى اتمی
باید این همکارىها را قدر بداند و تحتتاثیر برخی
از رژیمها و کشورها و حاشیهسازىهاى بیمورد
آنها نباشد .سخنگوى وزارت خارجه خاطر نشان
کرد :همکارىهاى ایران با آژانس بعد از کاهش
تعهدات برجامی ادامه پیدا کرد و ایران با اطالع
آژانس این اقدامات خود را انجام داد و اگر آنها
بخواهند این رویه را در پیش بگیرند قدرى تعامل
با این نهاد بینالمللی دچار مشکل میشود.

رضایتمردمازدولتبیشترشدهاست
معاوناولرئیسجمهوربااشارهبهارزیابیهاىانجام
شدهواعالمرضایتمندىمردمنسبتبهاسفندماه،گفت:
نظرسنجیهانشانمیدهدکهمیزانرضایتمندىمردم
نسبت به عملکرد دولت باال رفته و عدم رضایتمندى
آنها نسبت به اسفند سال  98کاهش یافته و احساس
جامعه این است که مسئولین در حال تالش براى حل
مشکالت آنها هستند .اسحاق جهانگیرى با اشاره به

باالبودن آمار ابتال و مرگ و میر در کشورهاى پیشرفته
خاطرنشان کرد :با اینکه تصور میشد این کشورها به
جهت زیرساختهاى سالمت و بهداشت و درمان از
جایگاهخوبیبرخوردارهستندوسرانهتعدادتختهاى
بیمارستانیدراینکشورهاباالستاماوقتیمیزانتلفات
را بررسی میکنیم ،مشخص میشود که آثار ویروس
کرونا در این کشورها جدىتر است.

سیاسـت 3
گــــزارش روز

مصونیت نمایندگان
از اظهارنظرهای دوره نمایندگی
عبدالصمد خرمشاهی
حقوقدان و وکیل دادگستری

مصونیت از تعقیب و توقیف نمایندگان مجلس را در اصطالح
حقوقی مصونیت پارلمانی می گویند .هدف مقنن از شناسایی
این گونه مصونیت ها ایجاد امنیت قضائی براى حسن اجراى
وظایف قانونی است زیرا اگر بتوان این افراد را مانند افراد عادى
تحت تعقیب و توقیف قرار داد ،انجام وظیفه قانونی براى آنان
دشوار خواهد بود .اصل دوازدهم قانون اساسی مشروط میداشت
به هیچعنوان و به هیچ دستاویزى کسی بدون تصویب مجلس
شوراى ملی حق ندارد متعرض اعضاى آن بشود .اگر احیانا یکی
از اعضا علنا مرتکب جنحه یا جنایتی شود و در حین ارتکاب جرم
دستگیر گردد باز باید اجراى سیاست درباره او با استحضار مجلس
باشد .ماده  189نظامنامه داخلی مجلس هم مصونیت نمایندگان را
در مورد آرا ،نظریات و نطقهایی که ممکن بود مجرمانه تلقی شود،
پیشبینی کرده بود که این مصونیت بعد از انتصاب هم طبق قانون
اساسی به رسمیت شناخته شد ولی مصونیت نمایندگان از تعقیب
و توقیف بر اثر ارتکاب جرم ،اعم از مشهود یا غیرمشهود مورد
تایید قانونگذار موسس قرار نگرفت و با استناد به اصل بیستم
قانون اساسی تساوى افراد در مقابل قانون و عدالت به رسمیت
شناخته شده است .با توجه به اصل  8۶قانون اساسی جمهورى
اسالمی ایران نمایندگان مجلس شوراى اسالمی در مقام ایفاى
وظایف نمایندگی از تعقیب و توقیف معاف میباشند .ماده ۷۵
قانون آییننامه داخلی مجلس شوراى اسالمی مقرر میدارد که
برطبق اصل  8۶قانون اساسی نمایندگان مجلس در مقام ایفاى
وظایف نمایندگی در اظهارنظر خود کامال آزادند و نمیتوان آنها
را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرائی که در
مقام ایفاى وظایف خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد یا از حقوق
اجتماعی محروم نمود .وظایف نمایندگی شامل نطق قبل از
دستور بحثهاى داخلی دستور ،بحثهاى جلسات کمیسیونها و
اظهارنظراتی که براى اعمال اصل  8۴قانون اساسی انجام میشود
و سایر موارد نظارتی و قانونی است و در ماده  ۷۶آییننامه داخلی
مجلس آمده است .چنانچه به تشخیص هیات رئیسه نمایندهاى
در سخنان خود در جلسه علنی به کسی نسبت ناروا داده یا هتک
حرمت نماید فرد مزبور میتواند در دفاع از خود بهصورت مکتوب
به اتهام وارده پاسخ گوید .پاسخ ارسالی در صورتی که بیش از دو
برابر اصل مطلب اظهارشده نبوده و متضمن توهین و افترا نباشد
در نخستین فرصت در جلسه علنی قرائت خواهد شد .مالحظه
میشود مصونیت پارلمانی طبق قانون آییننامه داخلی مجلس
در چارچوب وظایف نمایندگی است .اصل  8۶قانون اساسی در
مقام بیان آزادى نماینده در رابطه با راىدادن و اظهارنظر در جهت
ایفاى وظایف نمایندگی است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه
از شمول این اصل خارج است و این آزادى نافی مسئولیت مرتکب
جرم نیست .آنچه که مشخص است این آزادى بیان در راستاى
اجراى صحیح وظایف نمایندگی است و نباید پس از پایان دوره
نمایندگی این افراد تحت تعقیب قرار گیرند.

4

اقتصـاد
یادداشـــت

کاهش نقدینگی با افزایش نرخ بهره بانکی
علی قنبری
استاد دانشگاه تربیت مدرس
نقدینگی یعنی ورود پول سرگردان به جامعه و وقتی هدفمند
نباشد به صورت مخرب به سمت بازارهای ارز ،طال ،مسکن،
خودرو ،بورس و  ...میرود و باعث افزایش قیمتها میشود .بانک
مرکزی وظیفه دارد ارزش پول ملی را حفظ و تورم را کنترل و
باید تالش کند جلوی افزایش قیمتها را با کنترل نقدینگی و
تورم بگیرد .برای کنترل نقدینگی باید به سمت ثبات حرکت
کنیم ،بدینمعنا که نقدینگی را در بانکها با افزایش نرخ بهره
حبس یا با افزایش جاذبه به سمت بازارهایی نظیر بورس یا مسکن
هدایت کند .به هر حال باید جاذبهای ایجاد شود که سرمایههای
سرگردان یا نقدینگی به سمت آن محل حرکت کند .رشد
نقدینگی به رشد تورم میانجامد و ارزش پول ملی هم متاثر از
این دو فاکتور مهم اقتصادی کاهش مییابد .با اینکه بانک مرکزی
گامهایی برای کنترل نقدینگی در دو سال گذشته برداشته ،اما
متاسفانه نتوانسته وظیفهاش را به صورت کامل انجام دهد و به
نظر میرسد این موضوع در حال خارج شدن از حیطه کنترل
بانک مرکزی است .دولت باید سیاستهای پولی و مالی اتخاذ
کند ،سیاستهای پولی به عهده بانک مرکزی و سیاستهای
مالی نظیر مالیات ،وجوه و اوراق قرضه در دست دولت است و
دولت با استفاده از این سیاستگذاریها میتواند نقدینگی را
سمت درستی حرکت دهد یا جاذبه ایجاد کند تا صاحبان سرمایه
در محلهایی که نیاز است ،سرمایهگذاری کنند .اگر دولت و
بانک مرکزی بخواهند میتوانند با هماهنگی سیاستها موجب
کنترل قیمتها شوند .البته با اتفاقاتی که در مورد موسسات مالی
رخ داد ،فسادهای مالی و اختالسهای کالنی که همه شاهد آن
بودهایم تقریبا اعتماد مردم از سیستم دولتی سلب شده و برای
اینکه این اعتماد برگردد نیاز است که رابطه مردم و دولت یک
رابطه مبتنی براعتماد باشد و دولت باید سرمایه اجتماعی را
افزایش دهد تا مردم به سیاستهای دولت اعتماد کنند و زمانیکه
دولت حرفی میزند مردم آن را قبول کرده و در آن جهت حرکت
کنند .متاسفانه در حال حاضر مشکل کشور این است که سرمایه
اجتماعی به حداقل خود رسیده و دولت و مردم به یکدیگر اعتماد
نمیکنند ،بنابراین دولت باید در جهت اعتمادسازی مردم حرکت
و بازار پول را در مسیری که موجب افزایش قیمت نشود و به رونق
تولید بینجامد ،هدایت کند .یکی از اشکاالتی که پیش آمده این
است که بانک مرکزی و دولت بدون حساب و کتاب باعث حرکت
نقدینگی در بازار و جامعه شدند .در گذشته که نرخ بهره باالتر بود
مردم پولهایشان را در بانکها میگذاشتند ولی با کاهش نرخ
سود بانکی مردم سرمایههای خود را از بانکها خارج و به سمت
و سوی بازارهای بهصرفهتر هدایت کردند و همین موضوع یکی
از دالیل ناامن شدن جامعه است .یکی از راهکارها برای هدایت
نقدینگی به سمت بانکها این است که دولت و بانک مرکزی
نرخ سود بهره بانکی را به شکل اطمینان بخشی تعیین کنند
که نقدینگی از مسیرهای غیرتولیدی به بانکها هدایت شود
و بانکها هم از این نقدینگی برای افزایش تولید استفاده کنند.

خبــــر و نظــــر

دارندگانوامهایقرضالحسنهمنتظرند!
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طبق جدیدترین گزارش بانک مرکزی

نقدینگیاز2400هزارمیلیاردتومانعبورکرد

ساختمسکن
درزمینهای
غیرحاصلخیز

رشد داراییها؛ کاهش بدهی خارجی

آرمانملی-سوسنیحییپور:گزیدهآمارهایاقتصادیمنتشرشدهازسویبانکمرکزینشانمیدهدکهمیزاننقدینگیدراسفندسال
گذشته ،از  ۲400هزار میلیارد تومان عبور کرده و با رشد  3۱درصدی مواجه شده است .دیگر اطالعات انتشار یافته از افزایش بدهیهای
دولتی و غیردولتی و کاهش بدهی خارجی ایران در ماه پایانی سال 98حکایت دارد.

شهریور ماه سال گذشته ،عبدالناصر همتی-
رئیس کل بانک مرکزی ایران -با انتشار یادداشتی
در صفحه اینستاگرام خود به بیان علل افزایش
نقدینگی از طریق افزایش پول پرقدرت پرداخت.
در این یادداشت آمده بود که علت بزرگ شدن
میزان پول پرقدرت بانک مرکزی ،عرضه ذخایر و
افزایش بدهی بانکها و دولت به بانک مرکزی است.
بنابراین تصمیم بر این شد که این کانال اثرگذاری
از طریق راهاندازی عملیات بازار باز و اجرای کانال
نرخ سود در بازار بینبانکی تغییر یابد که الزمه آن
انتشار تدریجی اوراق خزانه و کنترل اضافه برداشت
بانکهاست .کارشناسان بر این باورند که اقتصاد
ایران قبل از اجرای هر طرحی نیازمند اصالحات
ساختاری است تا مسیر توسعه هموار شود .یکی از
ابزارهای بانک مرکزی برای مهار نقدینگی ،عملیات
بازار باز عنوان شده که در این زمینه صاحب نظران
معتقدند شرط موفقیت آن استقالل بانک مرکزی
بهعنوان بزرگترین مرجع پولی و بانکی از تصمیمات
سیاسی کشور است .در ضمن ،یکی از مواردی که

همواره از سوی کارشناسان و اساتید دانشگاه برای
بهبود اوضاع اقتصادی کشور گوشزد می شود،
هدایت نقدینگی به سمت امور مولد و پربازده است.
دولتمردان نیز در سالجاری برنامههایی به این
منظور در دستور کار خود قرار دادهاند که یکی از آنها
هدایت پولهای سرگردان به سمت بازار سرمایه
است؛ امری که هرچند مثبت تلقی می شود اما
نیازمند این است که در ادامه از منابع حاصله برای
تکمیل طرح های نیمه تمام عمرانی ،توسعه ای و
تکمیل و توسعه واحدهای تولیدی بهره گرفته شود.
جزئیات نقدینگی
طبق اطالعات موجود در بخش پولی و بانکی،
میزان نقدینگی در اسفند ماه گذشته بیش از ۲4۰۰
هزار میلیارد تومان است که با رشد  3۱درصدی
مواجه شده است .عالوهبراین ،سهم پول از این میزان
نقدینگی  4۲7هزار میلیارد تومان و سهم شبهپول
از میزان نقدینگی در اسفند سال گذشته معادل
 ۲۰448هزار میلیارد تومان بوده که به ترتیب نسبت
به سال قبل  4۹/8و  ۲8درصد افزایش یافته است.

رشد داراییهای خارجی
همچنین ،میزان دارایی های خارجی سیستم
بانکی در اسفند سال گذشته معادل  ۱۱686هزار
میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند سال ۹7
به میزان  ۲7/4درصد با رشد مواجه شده است.
بدهی بخش دولتی نیز  4۰۰6 /7هزار میلیارد
ریال و بدهی دولت و شرکتها و موسسات دولتی
به ترتیب  36۲۲/7هزار میلیارد ریال و  384هزار
میلیارد ریال بوده که هر یک از آنها به تریبب در
اسفند سال گذشته  ۱۹ ،۲۰و  3۵درصد نسبت
به سال  ۱3۹7رشد داشتهاند .طبق این گزارش،
بدهی بخش غیردولتی در اسفند ماه سال گذشته
معادل  ۱6۲۲۰/۲هزار میلیارد ریال بوده که به
میزان  ۲3/6درصد افزایش داشته است .همچنین،
در حالی بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال ۹8
با کاهش  ۱۹/8درصدی همراه بوده که بدهی دولت
به بانک مرکزی  4/4درصد افزایش یافته است .بر
همین اساس بدهی بانک ها به بانک مرکزی از
 ۱38۱/7هزار میلیارد ریال در سال  ۹7به ۱۱۰7/۵
هزار میلیارد ریال در سال  ۹8کاهش یافته است.
وضعیت بدهی خارجی
طبق جدیدترین گزارش بانک مرکزی در پایان
اسفند  ۱3۹8میزان بدهی خارجی کشور به میزان
 ۹میلیارد و  3۱میلیون دالر رسیده که نسبت به
ماههای گذشته در این بازده زمانی کاهش یافته
است .عالوهبراین ،میزان بدهیهای کوتاهمدت
کشور حدود  ۱ /۵میلیارد دالر و بدهی های
بلندمدت ایران نیز  7/4میلیارد دالر اعالم شده
است .طبق این گزارش ،معادل یورویی بدهی
خارجی ایران حدود  8/۱میلیارد یورو است که
شش میلیارد و  7۹3میلیون یورو از این میزان،
حجم بدهی های میان مدت و بلندمدت بوده و
یک میلیارد و  3۹۵میلیون یورو حجم بدهیهای
کوتاهمدت است.

تزریق  ۲/۵میلیارد یورو ارز صادراتی به سامانه نیما

آزمون سخت «نيما» برای بانک مرکزی

آرمان ملی -امیر داداشی :بررسی آخرین
آمارهای اعالمی سامانه نیما حکایت از آن دارد
که بهرغم تشدید تحریمها معامالت ارز در این
سامانه افزایش پیدا کرده و از ابتدای سال تا ۲3
خرداد به دو میلیارد و  ۵3۹میلیون یورو رسیده
است .با این حال طی چند روز اخیر به دلیل
افزایش نوسانات ارزی ،شاهد حذف قیمت ارز
از این سامانه هستیم .از سوی دیگر ،برخی از
واردکنندگان هم با حضور در مقابل ساختمان
بانک مرکزی انتقاداتی را نسبت به عملکرد
برخی از صادرکنندگان و صرافان مطرح کردهاند.
گویا این افراد پس از واریز وجه ریالی هنوز
موفق به دریافت ارز نشدهاند .به گفته معترضان
تعداد واردکنندگانی که موفق به دریافت ارز
نشدهاند به بیش از  7۰۰نفر میرسد که حداقل
 4۰۰نفر آنها تولیدکنده هم هستند .فریال
مستوفی ،رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه
اتاق بازرگانی تهران ،نیز در همین زمینه به
ایلنا گفته است که برخی تولیدکنندگان مدعی
هستند  6ماه است که پول به ریال پرداخت
کردهاند ،اما ارزی نگرفتهاند .اما بانک مرکزی
هم در این زمینه توضیحاتی ارائه داده و آنطور
که از متن بیانیه برمی آید ،این بانک بیشتر
درصدد تبرئه کردن خود است تا اینکه خیال
واردکنندگان را راحت کند .حتی در بخش از این
اطالعیه تناقضهایی مشاهده میشود .آنطور
که بانک مرکزی اعالم کرده امنیت سامانه نیما
«مشروط به سالمت طرفین معامالت» ،کماکان
پابرجاست و کوچکترین ریسکی از این محل
متوجه مشتریان و مراجعان نخواهد بود .این

بــازار

مسئوالن بانک مرکزی میگویند «اطالعات دریافتیشان نشان
میدهد که بانکها اقساط کسر شده از حساب صاحبان وامهای
قرضالحسنه را برگرداندهاند ،مگر مورد خاصی وجود داشته باشد
که رسیدگی خواهند کرد ».با این حال کم نیستند مشتریانی که
اقساط به حسابشان برنگشته و یا هر بار با تماس بانک برای واریز
اقساط معوق و جریمه مواجهند؛ دارندگان وامهای قرضالحسنه
منتظر حل مشکل و رسیدگی بانک مرکزی هستند .به گزارش
ایسنا ،بعد از حواشی که در مورد طرح مصوب شورای پول و اعتبار
و دستورالعمل بانک مرکزی برای تعویق سه ماهه اقساط وام
صاحبان کسبوکار و همچنین وامهای قرضالحسنه اشخاص
ایجاد شد ،بانک مرکزی در تازهترین موضعگیری خود به گونهای
اعالم کرده که دستورالعمل آن برای برگشت اقساط کسر شده و
سایر مسائل اجرا شده است .این در حالی است که حمیدرضا
غنیآبادی ،مدیرکل مقررات بانک مرکزی در مورد اقساطی که از
حساب دارندگان وامهای قرضالحسنه و یا حتی ضمانتکنندگان
آنها کسر شده ،توضیح داده است که با توجه به اینکه نرمافزارها
و سامانههای اطالعاتی بانکها بر مبنای ضوابط و مقررات بانک
مرکزی تهیه شده است تغییر در آن نیاز به زمان و اقدامات اجرایی
از سوی بانکها دارد .بر این اساس در اجرای دستورالعمل بانک
مرکزی برای تعویق اقساط ،بانکها با مشکالتی مواجه شدند و
برخی به صورت اتوماتیک از حساب اشخاص و یا حتی ضامنین آنها
اقساط سررسید شده را برداشت کردند .او با اشاره به بخشنامه بانک
مرکزی در اوایل فروردینماه گفت که تاکید کردیم که اقساطی که
از حسابها برداشت شده ،برگردد و با اطالعاتی که در اختیار داریم
به نظر میرسد که این دستورالعمل اجرا شده است ،اما اگر مورد
خاصی در بانکها وجود داشته باشد رسیدگی خواهیم کرد .این
مقام مسئول بانک مرکزی البته با اعالم اینکه شکایات در سامانهای
در سایت بانک مرکزی ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد گفته
که اگر بانکی این موضوع را رعایت نکند با آن برخورد نظارتی و
انتظامی خواهد شد .ماجرا به این بر میگردد که با شیوع ویروس
کرونا که با کاهش درآمد و افزایش هزینه در بخشهای مختلف
همراه بود ،بانک مرکزی در راستای کمک به مشتریان شبکه بانکی
تصمیم گرفت که اقساط وامها را در چند بخش به مدت سه ماه به
تعویق بیندازد ،که قرار شد اقساط تسهیالت صاحبان کسب و کار
که بهویژه فعالیتهای خرد آنها طی ماههای اسفند تا اردیبهشت
به تعویق افتاده بود به پایان دوره منتقل شود ،همچنین اقساط
تسهیالت قرضالحسنه کلیه اشخاص در دوره مشخص شده معوق
شود و مشمول جریمه دیرکرد نیز نباشد .اما در عمل برخی بانکها
طبق بخشنامه بانک مرکزی عمل کرده و مشتریان با مشکلی
مواجه نبودند ،ولی برخی بانکها دست به کسر از حساب زدند و
یا اینکه بعد از دوره سه ماهه مشتریان را تحت فشار قرار داده تا
اقساط معوق را به همراه جریمه پرداخت کنند.

a r m a n m e l i . i r

سال سوم
شماره 748

..

سه شنبه

واردکنندگان و تولیدکنندگان شده است .نحوه
کار با این سامانه بهنوعی است که واردکنندگان با
توجه به نوع و میزان ارزی که نیاز دارند صراف و
صادرکننده مورد توجه خود را انتخاب میکنند و
پس از نهاییشدن طرفین معامله معامله را انجام
می دهند .با این حال در چند روز اخیر شاهد
تجمع برخی از متقاضیان ارز نیمایی مقابل بانک
مرکزی هستیم .گویا ماجرا از آن قرار است که
برخی از واردکنندگان و تولیدکنندگان پس
از انتخاب واسط و طرف دیگر معامله اقدام به
واریز وجه ریالی کردهاند ،اما هنوز به ارز مورد
تقاضای خود دست پیدا نکرده اند .به گفته
معترضان تعداد این افراد به  7۰۰نفر میرسد که
 4۰۰نفر آنها فعالیت تولیدی هم دارند .با اینکه
بانک مرکزی سعی دارد از زیربار پاسخ گویی
نسبت به این رفتار برخی از صادرکنندگان و
صرافان شانه خالی کند ،اما باید توجه داشت
وقتی این بانک در شرایط تحریم ارزی برای
تخصیص به واردکنندگان و تولیدکنندگان
ندارد .حداقل انتظار می رود نظارت درستی
بر عملکرد سامانه ای داشته باشد که تبلیغات
گسترده ای برای آن انجام داده است .شاید
در آینده ای نزدیک این مشکل حل شود و به
گفته بانک مرکزی مراجع قضائی پای به ماجرا
بگذارند ،اما در شرایط امروز تولیدکنندگان نیاز
مبرمی به ارز دارند و تاخیر ششماهه در تامین
ارز آنها در شرایط که وجه ریالی هم پرداخت
کردهاند میتواند پایههای اقتصاد را متزلزل کند
و درنهایت اعتماد بین سرمایهگذاران را هم بیش
از پیش خدشهدار کند.

بانک اما در بخش دیگری از توضیحات خود اعالم
کرده که عدم ایفای تعهد توسط یکی از طرفین
قرارداد ،ریسکی محتمل در تمام معامالت بوده
و ارتباطی با بستر انجام معامله که در اینجا
«نیما»ست ،ندارد تا سرانجام فعاالن نیمایی
متوجه اندازه ریسک این سامانه نشوند.در میانه
سال  ۹7و پس از شکست سیاست پرداخت ارز
 4۲۰۰تومانی برای کلیه فعالیتهای وارداتی
بود که دولت از نوآوری جدید خود ،یعنی سامانه
نیما رونمایی کرد .سامانهای که بهرغم تازگی و
بدیع بودن خود تا حد زیادی به کمک دولت،
بانک مرکزی و فعاالن تجاری و اقتصادی کشور
آمد و در التیام نسبی بازار ارز نقش موثری را ایفا
کرد .امسال نیز به رغم تشدید تحریم و شیوع
جهانی کرونا تا امروز بیش از  ۲/۵میلیارد یورو
ارز از سوی صادرکنندگان به سامانه تزریق شده
که واردکنندگان یک میلیارد و  ۵46میلیون
یورو آن را خریداری کردهاند .با اینکه این سامانه
در حدود فعالیت دوساله خود باعث ساماندهی
فعالیت صادرکنندگان ،واردکنندگان و صرافان
شد ،اما اخیرا بروز مشکالتی در این سامانه باعث
نگرانی گسترده تجار و فعاالن اقتصادی بهویژه

سکه و طال

بورس
عنوان شاخص

درصد

تغییر

سکه

فروش (تومان)

خرید (تومان)

کل

1/۲4

14۶98/84

سکه تمام بهار قدیم

7300000

7۲00000

قیمت

1/۲4

3900

سکه تصویر امام

7۶۶0000

7540000

بازار اول

1/14

10118/35

سکه نیم بهار

3750000

3۶70000

بازار دوم

1/41

3۲3۶1/۶0

سکه ربع بهار

۲030000

1970000

صنعت

0/9۶

9909/47

سکه یک گرمی

1100000

1090000

 30شرکت

0/74

408/31

هر گرم طالي  18عیار

74۲18۲

7305۶0

ارز

خودرو  /قیمت کارخانه ( تومان )
رانا LX

۶7۲03000

سایپا ( 131سفید)

37381000

ارز (بانک مرکزی)

فروش

خرید

پژو GLX 405

۶3158000

تیبا ( ۲سفید)

۶0۶۲0000

دالر آمریکا

4۲۲1

4۲00

پژوپارس

78338000

ساینا

۶1۲40000

یورو اروپا

4751

47۲7

پژو  ۲0۶تیپ ( ۲فول)

۶7۲83000

وانت زامیاد(گازسوز)

9۲9۲00000

پوند انگلیس

5۲83

49۶7

ام.وی.ام  315هاچبک

170800000

جک  J4اتوماتیک

15۶500000

دالر کانادا

3097

۲۶49

چری تیگو )IE( 5

395300000

جک  S3اتوماتیک

۲۶9900000

دالر استرالیا

۲881

۲551

ام.وی.ام X33

۲94۶00000

هیوندای آزرا ۲019

950000000

لیر ترکیه

۶19

۶09

وزیر جهادکشاورزی اظهار کرد:
مساله مسکن برای مردم بسیار
مهم است و یکی از دستگاه هایی
که می تواند به این موضوع کمک
کند جهاد کشاورزی است و برای
این مساله اعالم آمادگی کردیم.
برای این منظور اراضی فاقد ارزش
کشاورزی یا فاقد آب در حومه
شهرها اختصاص خواهد یافت که
این زمین ها غیرحاصلخیز بوده و
در کالس کشاورزی وجود ندارند.
وزارتخانه این زمینها را شناسایی
کرده و تقدیم وزارت مسکن خواهد
کرد تا این وزارتخانه بتواند با تولید
مسکن مشکل مردم را حل کند.
توجه شود که زمینهای کشاورزی
حاصلخیز به هیچعنوان در اختیار این
طرح قرار نخواهد گرفت .به گزارش
ایلنا ،کاظم خاوازی با بیان اینکه در
زمان شیوع کرونا و تشدید تحریمهای
ظالمانه کشاورزان با تالشهای فراوان
امنیت غذایی را به وجود آوردند ،گفت:
به همین دلیل از تمام تالش های
کشاورزان سپاسگزاریم.

برخوردباافزایش
قیمتلوازمخانگی

کـــوتــــاه

سیستان از تهران جلو زد

ایسنا :آمار سرمایه گذاری های خارجی
مصوب تحت پوشش قانون تشویق و حمایت
سرمایه گذاری خارجی نشان می دهد که در
فروردین ماه امسال سیستان و بلوچستان بیش
از  7۰درصد حجم سرمایهگذاری خارجی مصوب
را به خود اختصاص داده که بیشترین حجم این
سرمایهگذاری است .بر اساس این آمار در فروردین
ماه سال جاری در بخش صنعت ،معدن و تجارت در
ایران تعداد  ۱8مورد طرح با ارزش  4۱7/4میلیون
دالر با مشارکت سرمایه گذار خارجی صورت
گرفته است .بیشترین سرمایه گذاری بر اساس
حجم نیز در پنج استان سیستان و بلوچستان،
تهران ،البرز ،اصفهان و کردستان صورت گرفته
که سهم این پنج استان به ترتیب به ترتیب ،78
هشت ،شش ،سه و سه درصد بوده است .همچنین
آلمان  76درصد ،اتریش و امارات هر کدام هفت
درصد ،چین سه درصد و ایتالیا دو درصد از حجم
سرمایهگذاری خارجی را انجام دادند که بیشترین
حجم سرمایهگذاری خارجی است.

برخورد با تبلیغکنندگان آگهی فروش

ایرنا :رئیس دفتر مرکزی حقوقی سایپا
هشدار داد :با توجه به ممنوعیت معامله حواله
خودروهای عرضه شده در طرح های اخیر
خودروسازان و با هدف صیانت از حقوق مشتریان
و جلوگیری از تکرار التهاب در بازار خودرو ،علیه
اشخاص ،سایتها و صفحات مجازی تبلیغکننده
آگهی فروش حواله خودرو اقدام حقوقی خواهد
شد .به گزارش سایپا ،محمدهاشم سمتی افزود:
طبق مصوبه کمیته خودرو هرگونه نقل و انتقال
مالکیت خودروهای صفر کیلومتر عرضه شده
در طرح های فروش فوق العاده و پیش فروش
محصوالت گروه خودروسازی سایپا به صورت
وکالتی ممنوع است و تبعات حقوقی برای
خریدار و فروشنده خواهد داشت .او اظهار کرد:
سند مالکیت خودروهای عرضه شده در این
طرحهای فروش ،به مدت یکسال در رهن و نزد
خودروساز باقی میماند و معامله این خودروها
از سوی دولت و نهادهای ذی ربط به رسمیت
شناخته نخواهد شد .به گفته سمتی ،گاهی
مشاهده شده که برخی مشتریان به صورت
غیررسمی خودروهای مذکور را معامله میکنند.

درآمد پتروشیمی به
3۴میلیارددالر میرسد

سرپرست وزارت صمت از
برخورد با افزایش قیمت خارج
از ضابطه لوازم خانگی خبر داد و
گفت :طرح ویژه ای برای توزیع
اقالم لوازم خانگی تدارک دیده
شده است .به گزارش وزارت صمت،
حسین مدرس خیابانی افزود:
ترکیب عرضه لوازم خانگی در
سطح کشور نسبت به قبل متفاوت
شده و بخش عمده ای از لوازم
خانگی از محل تولیدات داخلی
است به جز کولر گازی که البته
اخیرا سرمایهگذاری بسیار خوبی
انجام شده است تا برای تأمین نیاز
کشور از محل تولید داخلی اقدام
کنیم .او اضافه کرد :ظرفیت تولید
واحدهای تولید لوازم خانگی کشور
بیش از دو تا سه برابر است و این
بدان معناست که ما با تمرکز روی
تأمین مواد اولیه و رفع مسائل و
مشکالت تولیدکنندگان میتوانیم
به راحتی بازار لوازم خانگی را از
محل تولید داخلی تأمین کنیم.

شعبهاتاقایران
درسوریهبازگشایی
میشود

رئیس کنفدراسیون صادارت
گفت :اتاق بازرگانی دفتری در
سوریه خریداری کرده و به دنبال
بازسازی و آمادهسازی آن است.
طبعا با بازگشایی شعبه اتاق
بازگانی ایران در سوریه میتوانیم
صادرات و سرمایهگذاری در این
کشور را توسعه بدهیم .محمد
الهوتی در گفت وگو با ایلنا،
درباره احتمال تحقق پیشبینی
صادرات  4۲میلیارد دالری ایران
در سال جاری اظهار کرد :با توجه
به رشد صادراتی که در اواخر سال
 ۹8صورت گرفت و افزایش نرخ
ارز که از اواخر سال  ۹8شروع
شد و تا االن ادامه داشته  ،به
نظر می رسد که تاثیر مثبتی بر
افزایش صادرات خواهد داشت.
او ادامه داد :با توجه به بازگشایی
 8۰درصدی مرزها ،روند رشد
صادرات به مراتب در خرداد ماه
بیشتر خواهد بود.

ایلنا :در جهش سوم یعنی تا سال ۲7 ،۱4۰4
طرح به پروژهها اضافه میشود و ظرفیت تولید
به  ۱3۰میلیون تن افزایش و درآمد از صنعت به
 34میلیارد دالر میرسد .معاون وزیر نفت با بیان
اینکه در کل دنیا شاهد تغییرات قابلتوجهی از
شیوع کرونا بر اقتصاد هستیم ،اظهار کرد :طبق
اعالم صندوق بینالمللی پول ،اقتصاد جهانی
سه درصد کوچک میشود ،کشور ما نیز از این
قاعده مستثنی نیست .بهزاد محمدی با اشاره به
اینکه در کشور ما پتروشیمی نقش اصلی و رتبه
اول را در تامین منابع ارزی دارد ،گفت :سال
گذشته قیمت محصوالت کاهش یافته بود،
محصوالت زنجیره باالدست بیشترین آسیب
را دیدند بنابراین باید به سمت تکمیل و توسعه
زنجیره تولید برویم .او با بیان اینکه پتروشیمی
در دوره گذار به سر میبرد ،افزود :ما باید از یک
محصول یک خوراک به سمت یک خوراک و
چند محصول حرکت کنیم تا صنعت توسعه
یافته و تابآور باشد.

ضرر 16درصدی فروشندگان
سهام عدالت

آرمان ملی :سخنگوی ستاد آزادسازی
سهام عدالت گفت :کسانی که  ۱۰خرداد ماه
اقدام به فروش سهام عدالت کردند حدود
 ۱6درصد متضرر شدند .حسین فهیمی در
برنامه تیتر امشب اعالم کرد :برای کسانی که
قصد داشته باشند سهام خود را تا  3۰درصد
بفروشند ما آمادگی همکاری الزم را داریم.
سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت ،تعداد
کسانی را که برای فروش سهام خود به بانکها
یا دفاتر کارگزاری مراجعه کردهاند کمتر از یک
میلیون نفر خواند و اظهار کرد :بر خالف برخی
پیشبینیها اینگونه نبود که مردم برای فروش
سهامشان هجوم بیاورند و به نظر می رسد
که سهامداران به خوبی از ارزش دارایی خود
باخبرند .فهیمی گفت :بر اساس آمار حدود 6۰۰
هزار نفر برای فروش  3۰درصد از سهام خود به
بانکها یا دفاتر کارگزاری مراجعه کردند و در
مجموعه رقمی حدود  ۹۰۰میلیارد تومان سهم
فروخته شد.

دلیل افزایش قیمت طال

ایبنا :نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر
افزایش نرخ ارز و رشد نرخ اونس جهانی در هفته
گذشته را عامل رشد قیمت طال عنوان کرد.
محمد کشتیآرای درباره تحلیل وضعیت فعلی
بازار طال و سکه اظهار کرد :افزایش قیمتهای
اونس جهانی در هفتهای که گذشت و همچنین
نوسانات قیمتی در بازار ارز ،موجب افزایش
قیمت ها در بازار طال و جواهر شد .او افزود:
همچنین دیروز نیز شروع کار بازارهای جهانی
بود که شاهد کاهش پنج دالری انس جهانی
بودیم .اما افزایش قیمت ارز در داخل از افت
قیمت طال جلوگیری کرد .نایب رئیس اتحادیه
طال و جواهر تاکید کرد :البته افزایش قیمتها
در بازار دلیل بر رونق خرید و فروشها نیست
و همچنان شاهد رکود در بازار طال و سکه
هستیم.

خبـــــر

اعالم رشد  GDPبدون نفت
رشد اقتصاد ی بد ون نفت کشور (به
قیمتهای ثابت سال  )1390در سال ،1398
براساس اعالم بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران به عدد مثبت  1/1درصد رسید .بانک
مرکزی اعالم کرد که بر اساس محاسبات
مقدماتی و اولیه اداره حسابهای اقتصادی
این بانک ،تولید ناخالص داخلی با نفت کشور
به قیمت پایه و (به قیمت های ثابت سال
 )1390در سال  1398نیز به عدد 6137/3
هزار میلیارد ریال رسید ه است .طبق آنچه
در این گزارش اعالم شده ،این میزان نسبت
به رقم مشابه سال قبل  6/5د رصد کاهش
یافته است.

آخرین خبر از مرز ترکیه
بعد از باز شدن مرز بازرگان و مجوز فعالیت
مرزهای تجاری ،مسئوالن گمرک می گویند
تاکنون  1391کامیون ترک وارد ایران شد ه
است ،اما ورود کامیون های ایرانی به ترکیه
به کند ی صورت می گیرد و صف های آن تا
 12کیلومتر میرسد .به گزارش ایسنا ،مرزهای
ترکیه از سوم اسفندماه و به دلیل شیوع ویروس
کرونا بسته شد و تردد تجاری و مسافری در این
مرز انجام نشده بود تا اینکه بعد از رایزنیهای
صورتگرفته بین دو طرف در اوایل خردادماه
سرانجام مرز بازرگان باز و عبور و مرور کاالهای
تجاری از سر گرفته شد .اما در این فاصله هنوز زمان
مشخصی برای بازشدن مرزهای هوایی و زمینی
ایران جهت تردد مسافر اعالم نشده است .طبق
اعالملطیفی،سخنگویگمرکایران،هنوزدرمورد
مرزهای مسافری زمان مشخصی وجود ندارد ولی
احتماال تا پایان خرداد مرز هوایی باز شود که بسته
به نظر طرف ترک خواهد داشت.

خاموشی به کشور نزدیک شد
همزمان با افزایش قابل توجه دما در نقاط
مختلف کشور و استفاد ه هرچه بیشتر از
سیستم های سرمایشی ،پیک مصرف روز
یکشنبه به 56هزار و  12مگاوات رسید که
همین مساله احتمال وقوع خاموشی در کشور
را افزایش د اد ه است .به گزارش ایسنا ،روز
یکشنبه در ساعت  15:29دقیقه پیک مصرف
برق کشور به 56هزار و  12مگاوات رسید که
این رقم بیشترین میزان مصرف برق کشور از
ابتدای امسال تاکنون بوده است .این گزارش
حاکی است ،میزان مصرف برق در زمان مشابه
سال گذشته 52هزار و  781مگاوات بوده که در
مقایسه با میزان مصرف روز گذشته از افزایش
سههزار و  231مگاوات برخوردار بوده است.
همچنین بررسی نقشه مصرف برق کشور ،نشان
میدهد که هماکنون سه استان و یک کالنشهر
در منطقه قرمز قرار دارند که شامل کالنشهر
مشهد  ،خراسان رضوی ،خراسان جنوبی و
کهگیلویهوبویراحمد میشود.

گالیه ایرالینها از
پرداختنشدن تسهیالت
د رحالی که براساس اعالم معاون سازمان
هواپیمایی ،قرار بود با تکمیل ثبتنام شرکتهای
هواپیمایی در سامانه کارا ،بانک عامل به آنها معرفی
و تسهیالت د ر نظر گرفته شد ه برای هر یک از
ایرالینها پرداخت شود ،این موضوع به گفته دبیر
انجمن شرکتهای هواپیمایی محقق نشده و برخی
از این شرکتها نتوانستهاند حقوق نیروهای خود
را طی ماههای گذشته بپردازند .به گزارش ایسنا،
مقصود اسعدی سامانی ،دبیر انجمن شرکتهای
هواپیمایی ،د ر این باره گفت :با وجود اینکه
شرکتهای هواپیمایی در سامانه کارا اطالعات
خود را تکمیل کردهاند و مشکلی از طرف آنها وجود
ندارد ،هنوز بانکهای عامل به آنها معرفی نشده و
تسهیالتی به آنها پرداخت نشده است .او افزود :به
نظر میرسد مشکل از سمت وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی و سامانه کارا باشد؛ چرا که ایرالینها
هنوز با وجود شرایط سختی که در آن قرار دارند
نتوانستهاند بانکهای عامل خود را بشناسند.

جرایم معوقات مالیاتی
بخشیده میشود
وزیر اقتصاد با بیان اینکه امسال هم جرایم
معوقات مالیاتی ،بخشیده خواهد شد ،گفت:
به دلیل شرایط ناشی از شیوع کرونا ،دامنه این
بخشودگی را از بنگاههای تولیدی ،به بنگاههای
تولید کاال و خد مات گسترش د اد ه ایم.
همچنین ،در قانون قبلی ،ما مشوقی داشتیم
که اگر مودی ،مالیات تعیین و برآوردشده خود
را زودتر میپرداخت ،بهازای هر ماه ،یک درصد
پاداش به وی تعلق میگرفت که االن ،این رقم با
 50درصد افزایش ،به  1/5درصد رسیده است.
به گزارش وزارت اقتصاد ،فرهاد دژپسند ،دو
مصوبه مهم شورایعالی هماهنگی اقتصادی
سران قوا د ر زمینه سیاست های حمایتی
مالیاتی دولت از بنگاههای تولیدی را تشریح
کرد .وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما در سال جاری
از یک سو بحث «جهش تولید» را بهعنوان شعار
سال و از سوی د یگر ،بحث مبارزه با تبعات
منفی همه گیری کرونا را د اریم ،اظهار کرد :
بنابراین ضمن مراعات حال فعاالن اقتصادی،
در بحث مالیات باید به درآمدهای مالیاتی برای
رهاسازی بودجه از نفت و تامین نیاز های کشور
تکیه کنیم .او افزود :به همین دلیل ،یکسری
مصوبات را از شورای عالی هماهنگی اقتصادی
سران قوا گرفتیم که می تواند د ر فارغ کرد ن
بخش خصوصی و فعاالن اقتصاد ی از برخی
دغدغهها تعیینکننده باشد.
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معمای مسیر متفاوت رشد اقتصادی و نرخ بیکاری

متقاضیاندلسردشدهبازارکارنرخبیکاریرابهبودبخشیدند

آرمان ملی -امیر داداشی :سقوط نرخ رشد اقتصادی ایران به منفی  7درصد و همزمان اعالم افت  ۱/7درصدی نرخ بیکاری در زمستان  98از سوی مرکز آمار ،به یکی
از معماهای پیچیده اقتصاد ایران تبدیل شده است .البته برخی از مسئوالن مرکز آمار ارتباط دو شاخص نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی را ناهمسو میدانند و اعتقاد
دارندافترشداقتصادیتاثیریبراشتغالزایییابیکاریافرادنمیگذارد.بااینحالاخیرامرکزپژوهشهایمجلسهمگزارشیمنتشرکردهکهنشانمیدهدبهرغم
ازدسترفتن شغل88۵هزار شاغل در فاصله سالهای 97تا ،98نرخ بیکاری در ایران ۱/7درصد کاهش داشته است .حال از گزارش بازوی پژوهشی مجلس میتوان
علتاصلیاینتناقضآماریپیبرد.براساسمطالعاتاینپژوهشگاه،ازجمعیتسهمیلیونو۲70هزارنفریبیکاراندرزمستان 3۵/۱،97درصدافرادموفقبهیافتن
شغل شدهاند و  ۲7/9درصد از بیکاران زمستان  ،97به دلیل دلسردشدن از یافتن شغل از بازار کار خارج شدهاند .اما  3۶/8درصد افراد همچنان بیکار ماندهاند .حال
باید توجه داشت اگر افراد دلسردشده همچنان در بازار کار باقی میمانند ،نرخ بیکاری در زمستان  98به  ۱3/۶درصد میرسید .یعنی سه درصد بیشتر از نرخ بیکاری
 ۱0/۶درصدی که مرکز آمار برای زمستان 98اعالم کرد.

پس از شیوع کرونا در ایران شمار زیادی از کارگران و حتی
کارمندان شغل خود را از دست دادند .گروههایی هم که پای کار
ماندند ،با نیمی از ظرفیت به فعالیت خود ادامه دادند و در این
مدت با مشکالت عدیده مواجه شدند .با اینکه انتظار میرفت این
روند تاثیر مستقیمی بر نرخ بیکاری بگذارد ،اما گزارش مرکز آمار
از نرخ بیکاری در فصلی که کرونا وارد ایران شد نشان میدهد
وضعیت بازار کار بهمراتب بهتر از زمستان سال  97بوده است.
طبق این گزارش ،نرخ بیکاری در زمستان سال  98با قرار گرفتن
در محدوده  10/6درصدی 1/7 ،درصد بهبود یافته و بر شمار
شاغالن کشور افزوده شده است؛ موضوعی که مرکز پژوهشهای
مجلس نیز در گزارش اخیر خود آن را تایید میکند .اما اکنون
این پرسش مطرح است چطور بحرانی که بیش از نیممیلیارد از
مردم جهان را به سمت فقر مطلق کشانده و عده زیادی را هم
بیکار کرده تاثیری بر شاخص نرخ بیکاری ایران نداشته است؟ مگر
میشود اقتصاد کشوری رشد اقتصادی منفی  7درصد را تجربه
کند ،اما اشتغالزا باشد؟ از سوی دیگر ،اخیرا عیسی منصوری،
معاون وزیر کار ،اعالم کرد که آثار منفی کرونا بر مشاغل حداقل
بین سه تا پنج سال آینده ادامه خواهد داشت و در این مدت باید
شاهد بیکار شدن عده بیشتری باشیم .با تمام این اوصاف ،برخی
از مسئوالن مرکز آمار ایران اعتقاد دارند که هیچ رابطهای بین
نرخ رشد اقتصادی کشورها و شاخص بیکاری وجود ندارد .آنها
چنین مقایسهای را آدرس غلط میدانند و تحلیلگران را متهم به
اخالل افکار عمومی میکنند .حال پرسش این است که نرخ رشد
اقتصادی چطور محاسبه میشود که تاثیری بر نرخ بیکاری ندارد؟
مگر جز این است که تولید بیشتر کاال و محصول بر بهبود یا افت
شاخص رشد اقتصادی تاثیر میگذارد؟ در نبود تولید است که
رشد اقتصادی سقوط میکند و روی اعدادی نظیر منفی  7درصد
درجا میزند .فقط کافی است دوران اجرای برجام را یادآوری

کنیم .در همان اولین سال اجرای برجام ،نرخ رشد اقتصادی ایران
تا بیش از  12درصد هم پیش رفت .چراکه با لغو تحریمها خیل
سرمایهها به سمت خاک ایران سرازیر شد و حضور شرکتهای
بزرگ بینالمللی در حوزههای نفت ،ناوگان هوایی ،خودروسازی،
لوازمخانگی و  ...تولید رفتهرفته رونق گرفت؛ بنابراین اکنون
که تحریم به عمق خود رسیده ،حجم سرمایهگذاری ،تولید و
صادرات هم در بدترین حالت خود قرار دارد .پس پرسشی که
برای مسئوالن مرکز آمار میتوان مطرح کرد این است که در نبود
تولید و سرمایهگذاری ،نیروی کار قرار است در چه بخشهایی
مشغول به فعالیت شوند؟ این پرسش را بهطور مشخص معصومه
محمدی ،رئیس گروه آمارهای نیروی کار مرکز آمار ،باید پاسخ
بدهد که روز  23خرداد در گفتوگو با ایسنا اعالم کرد« :در زمان
رکود اقتصادی لزوما نباید افزایش نرخ بیکاری یا کاهش آن رخ
دهد و بعضی از قیاسهای نادرست در این مورد میتواند به ایجاد
ابهام و تردید بین اذهان عمومی منجر شود .».اما بههرحال این
تردیدی است که به درست یا غلط در افکار عمومی به وجود آمده
و رسانهها هم آن را انعکاس میدهند.
سیل بیکاری از راه میرسد؟
افت شدید شاخص رشد اقتصادی در دو سال گذشته تاثیر
مستقیمی بر بیکارشدن افراد داشته است .حال در پاسخ به این
پرسش که چرا به رغم افت رشد اقتصاد ی ،آمار رسمی نشان
از افت  1/7درصدی نرخ بیکاری دارد به چند موضوع ،ازجمله
گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس میتوان توجه داشت؛
اوال اینکه تغییر معیار حداقل سن از  10سال به  15سال برای
محاسبه نرخ بیکاری یکی از مهمترین عوامل افت نرخ بیکاری در
دو سال گذشته به حساب میآید که البته مسئوالن مرکز آمار
این عامل را هم بدون تاثیر میدانند .اما برای پیبردن به معمای
افت نرخ بیکاری در زمستان  98میتوان به بخشی از گزارش اخیر

مرکز پژوهشهای مجلس اشاره داشت .طبق این گزارش «از
جمعیت سهمیلیون و 270هزار نفری بیکاران در زمستان ،1397
 35/1درصد موفق به یافتن شغل شدهاند و مابقی یا همچنان
بیکار ماندهاند ( 36/8درصد) یا عمدتا به دلیل دلسردشدن از
یافتن شغل از بازار کار خارج شدهاند ( 27/9درصد) ».توجه به
همین نکته کافی است تا به یکی از مشکالت اطالعرسانی مرکز
آمار پی ببریم .این مرکز صرفا به افراد که بهشکل رسمی جویای
کار هستند توجه دارد و این افراد را جزو بیکاران شناسنامهدار
خود به حساب می آورد  .خود بازوی پژوهشی مجلس به این
نتیجه رسیده است که اگر افراد دلسردشده همچنان در بازار
کار باقی می ماند ند نرخ بیکاری د ر زمستان  1398به جای
 10/6درصد اعالمشده توسط مرکز آمار ایران ،به  13/6درصد
میرسید؛ البته این مرکز این موضوع را هم میافزاید که معموال
مطالعات فصلی خود را در ماههای میانی فصول انجام میدهد.
بر این اساس ،مطالعات مربوط به آمار بیکاری در زمستان 98
د ر بهمن ماه ،یعنی یک ماه قبل از ورود کرونا به ایران صورت
گرفته است .عالوه بر این ،گزارش مرکز پژوهشها به این نکته
تاکید دارد که در فصل موردمطالعه 15میلیون و 400هزار نفر
از شاغالن در کارگاههای یک تا چهارنفره مشغول به کار بودند
و د ومیلیون و 100هزار نفر هم د ر کارگاه های پنج تا 9نفره.
سهم کارگاههای باالی  50نفر هم چهارمیلیون و 600هزار نفر
اعالم شده است .در این بین باید توجه داشت که فقط  40درصد
شاغالن کشور د ر بخش رسمی مشغول به فعالیت هستند و
 60درصد فعاالن بازار کار بدون هیچ قرارداد یا بیمهای مشغول
به کار هستند  .این مرکز پیش از این هم پیشبینی کرد ه بود
که شمار بیکاران در سال جاری و بیشتر به دلیل شیوع کرونا
2/7میلیون تا 6/2میلیون نفر افزایش مییابد و بدین شکل سیل
بیکاری در ایران از راه میرسد.

تعداد بورسیها؛ بیش از 48میلیون نفر!

شاخص بورس به یکميليون و۲۰۰هزار واحد رسيد
شاخص کل بورس د یروز بیش از 14هزار واحد صعود
کرد و وارد کانال یکمیلیون و 200هزار واحد شد .به گزارش
ایسنا ،معامالت روز گذشته بازار سرمایه د ر حالی به پایان
رسید که شاخص کل بورس با 14هزار و  698واحد صعود
رقم یک میلیون و 200هزار واحد را ثبت کرد  .شاخص کل
با معیار هموزن نیز با  8760واحد صعود در رقم 389هزار و
 336واحد ایستاد .معاملهگران این بازار یکمیلیون معامله
انجام دادند که 132هزار و 460میلیون ریال ارزش داشت.
مخابرات ایران ،ایران خود رو ،پتروشیمی پارس و پاالیش
نفت اصفهان نسبتبه سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در
مقابل فوالد مبارکه اصفهان ،صنایع پتروشیمی خلیج فارس
و گروه مد یریت سرمایه گذاری امید نسبت به سایر نماد ها
بیشترین تاثیر منفی را روی بازار گذاشتند .همچنین بانک
ملت ،پاالیش نفت اصفهان ،فوالد مبارکه اصفهان ،ملی صنایع
مس ایران ،گسترش سرمایهگذاری ایرانخودرو ،بانک تجارت
و سرمایهگذاری غدیر نمادهای پربیننده بورس بودند .شاخص
کل فرابورس نیز با  207واحد صعود در رقم 13هزار و 489

واحد ایستاد .معاملهگران این بازار 715هزار معامله به ارزش
54هزار و 109میلیارد ریال انجام دادند .هلدینگ صنایع معدنی
خاورمیانه ،سنگ آهن گوهرزمین ،پتروشیمی زاگرس ،فوالد
هرمزگان جنوب ،فرابورس ایران و گروه سرمایهگذاری میراث
فرهنگی نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل
سهامی ذوب آهن اصفهان نسبتبه سایر نمادها بیشترین تاثیر
منفی را روی فرابورس گذاشتند .سهامی ذوب آهن اصفهان،
گروه صنایع کاغذ پارس ،سیمان الر سبزوار ،بانک دی ،صنایع
ماشینهای اداری ایران ،کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
و گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی نماد های پربینند ه
فرابورس بودند.
 8۲۲هزار کد بورسی صادر شد
جذابیت بازار سرمایه به آزاد سازی سهام عد الت و به تبع
آن ،ورود مشموالن سهام عدالت به بازار سرمایه به یکدیگر
گره خورده تا این روزها بازار سرمایه بیش از هر زمان دیگری
میزبان کدهای جدید بورسی باشد؛ بهطوریکه آخرین آمار
حاکی از آن است که تعداد بورسیها به بیش از 48میلیون

رئیس سازمان حمایت اولتیماتوم داد

مهلت ثبت قيمتها در سامانه ۱۲۴تا امروز

رئیس سازمان حمایت مصرف کنند گان و تولید کنند گان
اعالم کرد که همه تولیدکنندگان و عرضهکنندگان لوازمخانگی
باید حداکثر تا روز سهشنبه قیمتهای خود را در سامانه 124
ثبت کنند و بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار ،ثبت د ر این
سامانه ( )124جزئی از زنجیره تامین و فروش است .به گزارش
شاتا ،عباس تابش در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه اگر
تولیدکننده یا عرضهکننده قیمت کاالی خود را در سامانه 124
ثبت نکند ،بهعنوان عرضه خارج از شبکه مورد برخورد قرار خواهد
گرفت ،گفت که از روز سهشنبه دستورالعمل نظارتی لوازمخانگی
را ابالغ خواهیم کرد و وارد فاز برخوردی در این حوزه میشویم .او
افزود :درخصوص بازدارندگی مجازاتها به دنبال اصالح قوانین
هستیم و پیگیری میکنیم که قانون و سقف جرایم برای رسیدن
به حداکثر بازدارندگی اصالح شود ،اما همین قانون فعلی نیز
بازدارندگی خود را دارد .رئیس سازمان حمایت با اشاره به تاکید
رئیسجمهوری بر اهتمام جدی همه دستگاهها در رعایت حقوق
مصرفکنندگان ،اظهار کرد  :وزارت صمت و سازمان حمایت
مصرف کنند گان و تولید کنند گان این د ستور را د ر چارچوب

وظایف بخشی خود در سه بخش در حال اجرا دارد .بخش اول این
موضوع ،تامین است که تاکیدات سرپرست وزارت صمت نیز بر
روی تامین ارز ،تامین مواد اولیه و ذخیره مناسب کاالیی است.
بخش دوم هم مربوط به قیمت است و تولید برای تداوم حیات
خود باید قیمت مناسب خود را داشته باشد و نگاه ما این است
که مسیر حمایت از مصرفکننده از تولید وافر و کافی میگذرد.
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان موضوع
برخورد با متخلفان بازار را بخش سوم وظایف عنوان کرد و گفت:
بعد از دستور هفته گذشته رئیسجمهوری ،بازرسان سازمان
حمایت برای  500شرکت متخلف به ارزش 23هزار میلیارد
تومان پرونده تخلف تشکیل دادهاند و  50درصد این پروندهها به
تعزیرات ارسال شده است و تا آخر ماه  50درصد دیگر نیز ارسال
خواهد شد.
اعالم زمان عملیاتیشدن سامانه گارانتی
او در ادامه با بیان اینکه انتظارات و گالیههای مردمی در حوزه
کنترل بازار درست است و ما مکلف به رفع این دغدغهها هستیم،
اظهار کرد :سازمان حمایت سامانههای خود را بهروز کرده و تا

نفر رسیده است .در سال گذشته ،حدود 822هزار کد صادر
شد تا پرونده این بازار با 11میلیون و 665هزار کد بسته شود.
بر این اساس ،آمار صدور کدها در سال گذشته حاکی از آن
بود که در فروردین  5هزار کد ،در اردیبهشت 39هزار کد ،در
خرداد 23هزار کد ،در تیر 34هزار کد ،در مرداد 48هزار کد و
در شهریور 61هزار کد صادر شده است .میزان صدور کدها در
مهرماه رشد چشمگیری داشته و در این ماه 91هزار کد صادر
شد .همچنین در آبان ،آذر و دی به ترتیب شاهد صدور 25هزار،
52هزار و 68هزار کد بودیم .این آمار در بهمنماه  154و در
اسفند نیز 172هزار کد بود .بر این اساس ،در سال  1398حدود
822هزار کد جدید در بازار سرمایه صادر شد تا تعداد کل کدها
به رقم 11میلیون و 665هزار کد برسد .این درحالی است که
تعداد کدهای صادرشده در کل سال  ،1397حدود 895هزار
کد بود .اما به نظر میرسد بازار سرمایه امسال جایگاه دیگری
بین مردم پیدا کرده است؛ بهطوریکه تعداد ثبتنامکنندگان
د ر سامانه سجام  18برابر نسبت به مد ت مشابه سال قبل
افزایش یافت.
دو هفته آینده سامانه گارانتی برای خدمات گارانتی کاالهای
مصرفی و سرمایهای عملیاتی خواهد شد .رئیس سازمان حمایت
از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه موثرترین راهکار
برای کنترل بازار استفاده از سامانهها است ،تصریح کرد :در سال
 1398نسبت به سال  1397حدود  11درصد بازدید و بازرسی
از انبارها و مراکز نگهداری کاال که در سامانه انبارها ثبت شده
بودند ،افزایش پیدا کرد و  38درصد تخلفات کمتر شد .تابش
با اشاره به اینکه حوزه لوازمخانگی موردتاکید رئیسجمهوری
نیز بوده ،از برگزاری نشستی با اتحادیه لوازمخانگی خبر داد و
گفت :تمام کاالهای هدف این حوزه (پنج کاال) را اصالح قیمت
کردیم که در این راستا تلویزیون تا  20درصد و سایر لوازمخانگی
تا  25درصد اصالح قیمت شد .همچنین از همه تولیدکنندگان
و عرضهکنندگان لوازمخانگی خواستیم حداکثر تا روز سهشنبه
قیمت های خود را د ر سامانه  124ثبت کنند که بر اساس
مصوبه ستاد تنظیم بازار ،ثبت در این سامانه ( )124جزئی از
زنجیره تامین و فروش است .او همچنین با اشاره به سخنان
رئیسجمهوری در جلسه اقتصادی دولت مبنی بر اینکه کوتاهی
و اهمال در برابر افزایش قیمتها پذیرفته نیست ،اظهار کرد :این
تاکید و دستور رئیسجمهوری در خصوص اعمال واکنش بهموقع
در مقابل افزایش قیمتها ،دستور اول رئیسجمهوری نیست و
نشانگر حساسیت ایشان نسبتبه حوزه مصرفکنندگان و دغدغه
حقوق آنان است.

گفتـــ وگــو
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بهاءالدینحسینیهاشمیتحلیلگربازار
پولیوبانکی در گفتوگوبا«آرمانملی»:

جلوي استقراض دولت
از بانک مرکزي گرفته شود

حذف تقاضای کاذب با افزایش نرخ
سودبانکی
خاکریز سپردههای بانکی را برنداریم

آرمان ملی-محمد سیاح :بانک مرکزی گزید ه ای از آمارهای
اقتصادی در سال گذشته را منتشر کرده که طبق اطالعات موجود در
بخش پولی و بانکی ،میزان نقدینگی در اسفند گذشته بیش از 2400هزار
میلیارد تومان است که با رشد  31درصدی مواجه شده است .عالوهبراین،
سهم پول از این میزان نقدینگی 427هزار میلیارد تومان و سهم شبهپول
از میزان نقدینگی در اسفند سال گذشته معادل 20448هزار میلیارد
تومان بوده که به ترتیب نسبتبه سال قبلش  49/8و  28درصد افزایش
یافته است .همچنین ،میزان داراییهای خارجی سیستم بانکی در اسفند
سال گذشته نسبتبه اسفند سال  97با رشد مواجه شده است .در همین
زمینه «آرمانملی» گفتگویی با بهاءالدین حسینیهاشمی ،تحلیلگر بازار
پولی و بانکی ،داشته که در ادامه میخوانید.
رشد نقدینگی چه اثراتی در اقتصاد کشور خواهد داشت؟
بستگی دارد که رشد نقدینگی از چه منبعی باشد ،به این دلیل که
رشد نقدینگی بهصورت کلی از محل پایه پولی است .پایه پولی سه
جزو مهم دارد که هر سه مورد موجب افزایش تورم میشوند ،اما در دو
مورد آن ،اگر نقدینگی افزایش یابد به تورم ،بحران پولی ،مالی ،بانکی
و اقتصادی منجر میشود .نوع خوب آن افزایش خالص داراییهای
خارجی است .بدین معنا که تراز پرداخت مثبت خارجی یا پیشبود
منابع ارزی نسبتبه مصارف ارزی بیشتر باشد که در این صورت هم
باعث افزایش نقدینگی و هم رونق میشود ولی دو جز دیگر دارد که
بدترین آن قسمت افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت است .یعنی
دولت و شرکتهای دولتی از بانک مرکزی استقراض یا اسکناس بدون
پشتوانه چاپ کنند و پایه پولی افزایش یابد و با افزایش پایه پولی،
بهوسیله ضریب فزاینده پولی قدرت وامدهی بانکها حتی تا  10برابر
بیشتر میشود که افزایش نقدینگی را بههمراه دارد و چون مابهازای
کاال در بازار وجود ندارد ،این افزایش نقدیگی به بخش عمومی قیمتها
منتقل و باعث افزایش قیمتها میشود .این نوع تورمزا و بسیار مخرب
است و متوسط حقوقبگیران با درآمد ثابت را فقیر و فقیرها را فقیرتر و
اغنیا را پولدارتر میکند و مکانیزم بدی است .جز دیگر پایه پولی دارد
که آن هم مطالبات بانک مرکزی از بانکهاست و به اضافه برداشت
بانکها از بانک مرکزی برمیگردد و این هم زمانیکه دولت وضع مالی
خوبی نداشته باشد افزایش مییابد .به این دلیل که دولت با استقراض
از بانکها یا ناتوانی در انجام تعهداتش ،بدهکاران مطالبات بانکها را
نمیدهند و بانکها با کمبود و ریسک نقدینگی مواجه میشوند و مردم
هم ناچارا با اضافه برداشت از بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی،
نقدینگی و تورم میشوند .متاسفانه این روند مزمن و آزاردهنده در
چهار دهه اخیر همیشه وجود داشته و با عوامل خارجی مانند تحریمها
و موضوعات دیگری که داریم تشدید شده است .االن در اوج این بحران
قرار داریم و حجم نقدینگی بدون رشد تولید ،خدمات یا تولید ناخالص
ملی بهشدت افزایش یافته و بحران قیمتی را موجب شده است .از
طرفی درآمد ارزی هم به حداقل خودش رسیده و کسری بودجه
قطعا بیشتر و باعث استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی خواهد شد.
در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی به سهم شبهپول
از میزان نقدینگی اشاره شده است ،شبهپول در اقتصاد به
چه معناست؟
نقدینگی یعنی مجموع اسکناس و مسکوکات در جریان به همراه
شبه پول و سپرد ه های د ید اری .به اسکناس و مسکوکات و ماند ه
حسابهای جاری و چک که مردم از آن به شکل پول برای خرید کاال
استفاده میکنند ،اصطالحا پول فیزیکی و به ماندههای پساندازها
و حساب های بلند مد ت یعنی سپرد ه سرمایه گذاری کوتاه مد ت،
سپرد ه های پس اند از قرض الحسنه و سپرد ه های سرمایه گذاری
بلندمدت هم شبهپول گفته میشود که برای تبدیل به پول باید به
حسابهای جاری واریز شوند.
افزایش شبهپول در اقتصاد چه تاثیری دارد؟
تمام دنیا در شرایط تورم سیاستهای انقباضی بهکار میگیرند،
یعنی حجم عرضه پول در کشور را کاهش میدهند که یکی از ابزارهای
آن افزایش نرخ سود سپرده است تا بهجای اینکه دارندگان سپرده
خودشان مستقیم در بازارهای ارز ،طال ،خودرو ،زمین و ساختمان وارد
شوند ،پولشان را به شکل سپردهها در بانک نگه دارند و حساب پسانداز
بلند یا کوتاهمدت باز کنند .افزایش حجم شبهپول نشاندهنده پایداری
سپرده در بانک بوده و سیال نیست که به بازارهای دیگر برود .در اقدام
د یگر نرخ سود تسهیالت را باالتر می برند تا از آن طرف هم مرد م
تقاضای زیادی برای پول نکنند و عرضه پول کمتر شود .نرخ سپرده
قانونی را هم باال میبرند که بانکها منابع زیادی برای وامدهی نداشه
باشند .این سه ابزار برای کنترل حجم نقدینگی در شرایط تورمی
است ،اما متاسفانه در شرایطی که با تورم لجامگسیخته مواجه هستیم
و رکود عظیمی کشور را دربرگرفته است که حتی اگر درصد رشد آن
نسبتبه سالهای قبل یکسان میبود ،حجم زیادی دارد .در نتیجه
ما سیاستهای انقباضی را بهکار نمیگیریم .نرخ سود سپردهها را
کاهشدادن ،یعنی خاکریز جلوی سپردهها را برداشتن که در نتیجه
آن سپردهها به بازار سهام ،بورس ،طال ،زمین و ساختمان و خودرو
سرازیر میشود و هر جایی میتواند برود .باال بودن نسبت پول به
شبهپول در شرایط تورم بسیار خطرناک است .در شرایط رونق باید
کاری کنیم که سپردهها به سمت تولید برود.
با وضعیت اقتصادی موجود کشور و مشکالت بانکی آیا
هدایت نقدینگی به سمت تولید عملی است؟
عموم مردم به سیستم بانکی بهویژه بانکهای دولتی و نیمهدولتی
اعتماد دارند ،درست است که بانکها با موسسات اعتباری غیرمجاز
کارهایی کرد ند  ،اما آنها هم پول مرد م را گرفته اند و د ولت پول
سپردهگذاران را پرداخت کرد و همین تالش برای خلق پول بهمنظور
تامین سپردههایی که موسسات مالی آن را بلعیدند هم در بروز تورم
موثر بود .من اگر سیاستگذار بودم در شرایط تورمی نرخ سود سپرده
بانکی را به باالی  20درصد میرساندم تا به جای اینکه مردم خودشان
وارد این بازارها شود بتوانند سپردهگذاری کنند .به همین دلیل اگر
نرخ سود بانکی را به باالی  25درصد برسانند ،پایداری سپرده در
بانکها یا همان شبهپول بیشتر شده و باعث خواهد شد تا تقاضای
کاذب در بازار حذف و تورم کاهش یابد.
افزایش بد هی های د ولت هم مورد د یگری است که به
آن اشاره شده است ،آیا این افزایش بدهی تاثیری در اقتصاد
دارد؟
افزایش بدهی باعث افزایش پایه پولی یا همان پول جدیدی میشود
که دولت وارد سیستم بانکی میکند و بانکها آن را وام میدهند که
باعث افزایش  10برابری نقدینگی اولیه کشور میشود .این است که
بدهی دولت یا بانکها به بانک مرکزی افزایش مییابد باعث افزایش
شدید نقدینگی و در نهایت تورم میشود که تاثیر مستقیم در کاهش
ارزش پولی کشور را به همراه دارد.
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سیاسـی
یادداشـــــت

معمای مدیریت کالن
کوروش الماسی
محقق و پژوهشگر
به د الیل امرى معماگونه جلوه می کند  .اول ،هنگامی که
انسانها دلیل وقوع یا سازوکار یک امر ،موضوع یا رخداد را
د رک نکنند  .د وم ،زمانی که امر یا موضوعی بسیار بد یهی و
قابل فهم به شکلی بسیار مبهم ،پیچید ه و غیرعقالنی بروز
و ظهور میکند .اگر مدیریت کالن سیاسی در جهان معاصر
بر خالف قرون پیشین آنقد ر پیچید ه و بغرنج نیست ،باید
روشن شود ،دلیل این همه ناکارآمدى که منشأ بیسابقهترین
چالش هاى اجتماعی و ملی د ر تاریخ معاصر ایران است،
چیست؟ وجود انواع چالشهاى اجتماعی و ملی در عرصههاى
معیشت شهروندان ،روابط خارجه ،اقتصادى ،تضعیف اخالق
سیاسی و ...نه تنها چشم انداز مدیریت کالن را بسیار تیره و
تار کرده ،بلکه منشأ بیسابقه ترین ناامیدى میان شهروندان
شد ه است .د ر راستاى چارهاند یشی به منظور برون رفت از
بن بست مد یریت کالن و حل و فصل انواع چالش هاى فلج
کننده ،تبیین کلی و مختصر از چند مفهوم کاربردى که نقش
اساسی در کارآمدى مدیریت کالن دارد ،هدف این موجز است.
خرد چیست؟ توانایی ذهنی انسانها به منظور فهم ،تشخیص
و تحلیل امور گوناگون انسانی ،اجتماعی و محیط زیست به
منظور تدبیر انواع راهکارها ،طرحها و راهبردها براى ایجاد
زیست نسبتا سهل و امن میباشد .مدیریت چیست؟ به بیانی
بسیار کلی و مختصر ،مدیریت در هر امر انسانی یا اجتماعی
معطوف به ساماند هی و سازماند هی توانایی ها ،امکانات،
داراییها ،نیروها ،تخصصها و...به منظور تحقق برخی اهداف
انسانی ،اجتماعی و ملی است .کارآمدى چیست؟ به بیان کلی و
مختصر ،زمانی که عملکرد و هزینههاى افراد ،نهادها ،موسسات
و ...براى تحقق برخی اهداف ،طبق برنامهریزى یا حتی مطلوب
تر از آنچه انتظار میرفت ،پیش میرود ،گفته خواهد شد که
این افراد یا نهادها کارآمد هستند .به عبارتی ،کارآمدى ،حاکی
از تسلط مطلوب بر روند اجرایی کردن مسئولیتی که به فرد یا
نهادى محول شده است ،میباشد .بنابر تبیین کلی و مختصر
فوق از مد یریت و کارآمد ى ،د استان یا موضوع مد یریت
ال ساد ه ،شفاف و قابل فهم حتی براى شهروندان داراى
کام ً
تحصیالت متوسطه میباشد .اینکه ،ایران حدود 8۰میلیون
جمعیت د ارد  .مساحت کشور حد ود  1۶۴8۰۰۰کیلومتر
مربع است .تعد اد و مقد ار انواع ذخایر ،منابع و د ارایی هاى
طبیعی کشور کامال مشخص است .بنابراین ،همانند ،جوامع
معاصر توسعه یافته که مدیریت کالن مبتنی بر خرد جمعی
عمل می کند  ،تنها وظیفه و مشروعیت کارگزاران مد یریت
کالن در هر سطحی ،مدیریت و سازماندهی داراییها ،ذخایر،
تواناییها ،شهروندان ،تخصصها و ...به منظور تحقق نیازها،
اهداف ،آرزوها و...ملی(جمعی) است .براى درک استدالل فوق
الزم نیست کارشناس متافیزیک یا داراى تحصیالت آکادمیک
باشیم .به عبارتی ،وظیفه مدیریت کالن سیاسی تهیه و تامین
ملزومات زیست اجتماعی مثل ،غذا ،لباس ،مسکن ،آموزش،
بهداشت و درمان ،شادى ،و ...براى شهروندان تحت حمایت
است .با این وصف چه باید کرد؟ یا به عبارتی چگونه میتوانیم
از مخمصه مدیریت کالن که اساس بیسابقهترین چالشهاى
اجتماعی و ملی است ،خالص شویم؟ پاسخ :کارگزاران وطن
دوست و صادق مدیریت کالن باید به خرد جمعی تکیه کنند.
راهکارى پیش روى مد یریت کالن سیاسی وجود د ارد  ،یا
واقعیت را انکار کنند و روند طبیعی حکومت هاى ناکارآمد
(تاریخ مملو از مصادیق سرنوشت مدیریتهاى ناکارآمد است)
را طی کند ،یا با توسل به خرد جمعی و حرکت در مسیر تحقق
منافع ملی ،اقد ام به بهبود زیست اجتماعی شهروند ان که
مبناى کارآمدى مدیریت کالن است ،کند .شاید تکیه بر خرد
جمعی توسط صاحبان اصلی قد رت را بتوان اینگونه تبیین
کرد بر اساس د الیل بی شمار و تجربیات گران و سخت ،د ر
جهان معاصر حکمرانی جناحی غیرممکن و تنها با هزینههاى
جانی و مالی فراروان در کوتاهمدت میسر است .حکمرانی کم
هزینه ،پایدار و کارآمد بر شهروندان خردمند و آگاه به امور
انسانی و اجتماعی تنها و تنها ،برآیند دخالت و حضور نخبگان
با دیدگاههاى متفاوت در فرایند تصمیمسازى و تصمیمگیرى
مدیریت کالن است .به فرموده مقام معظم رهبرى بازى در
زمین دشمن است .به گواه شواهد بسیار ،حکمرانی کارآمد،
پایدار و کمهزینه در جهان معاصر برآیند همکارى نخبگان
میهن دوست در مدیریت داخلی و رقابت خرد و اراده ملی با
کشورهاى دیگر است.

نــکــتــه

سفیر ایران در عراق:

سفر سردار قاآنی ارتباطی با

گفتوگوی عراق و آمریکا ندارد

آرمان ملی :سفیر جمهورى اسالمی ایران د ر بغد اد  ،د ر
گفتوگویی اختصاصی با یک رسانه عراقی به آخرین تحوالت
منطقه و جهان پرداخت .وى در رابطه با اینکه آیا سفر سردار قاآنی
به عراق با گفتوگوهاى عراقی  -آمریکایی ارتباط دارد؟ گفت :آقاى
قاآنی هرگاه به عراق آمد با دعوت رسمی و هماهنگی مسئوالن
عراقی بود و همه این سفرها در راستاى تقویت روابط دو کشور
است .گفتوگوهاى عراقی  -آمریکایی تصمیم داخلی مسئوالن
عراقی است و اگر پارلمان عراق از تصمیمات دولت حمایت کند
ما نیز حمایت میکنیم .وى همچنین خاطرنشان کرد که سیاست
جمهورى اسالمی ایران این است که نیروهاى آمریکایی نه تنها از
عراق بلکه باید از تمام منطقه خارج شوند .مسجدى تاکید کرد:
زمان سفر سردار قاآنی به عراق هیچ ارتباطی با گفتوگوى عراق و
آمریکا ندارد و این سفر در راستاى منافع دو کشور و روابط دوجانبه
است ،حاال میخواهد مذاکرات باشد یا نباشد .سفیر کشورمان در
بغداد تاکید کرد :از طرف مسئوالن رسمی عراق از سردار قاآنی
استقبال شد و ایشان جایگزین سردار سلیمانی هستند .ما نباید
فراموش کنیم که سردار قاآنی یکی از مسئولین عالیرتبه ایران
است و مسئوالن عراقی احترام خاصی براى او قائل هستند .
دیدارهاى سردار قاآنی در سطح دیدارهاى سردار سلیمانی است و
ایشان نقش مهمی در راستاى تقویت روابط دو کشور دارد .چه بسا
برخی از این دیدارها رسانهاى نشود و این مساله طبیعی است اما
همه این دیدارها با اطالع مسئوالن عراقی انجام شد.

a r m a n m e l i . i r

سال سوم
شماره 748

رابمکایر،سفیرانگلیسدرایراندرگفتوگوبا«آرمانملی»:

نمیخواهیمشاهدشکست
توافقهاباشیم
خواسته بریتانیا بازگشت ایران به تعهدات هستهای است
روند ابتال به کووید  ۱9در بریتانیا در حال کنترل است

آرمان ملی -محمدحسین لطفالهی :ایران و بریتانیا عالوه بر همکاریهای مشترک اختالفاتی نیز دارند اما این روزها بحرانی در جهان شایع است که قریب به اتفاق همه کشورها
را درگیر خود کرده و مقابله با آن به تالشهای بینالمللی بستگی دارد« :ویروس کرونا» .روزنامه «آرمان ملی» در گفتوگو با راب مک ایر ،سفیر بریتانیا در جمهوری اسالمی ایران
به بررسی تالش بریتانیا در مقابله با ویروس کرونا و همکاریهای دو کشور در این زمینه پرداخته است .همچنین سفیر بریتانیا ضمن اشاره به برخی اختالف نظرهای دو طرف
بهویژه در موضوع برجام ،به بیان مواضع دولت متبوعش پرداخته است که در ادامه متن آن را میخوانید.
شیوع ویروس کرونا هزینههای جانی اقدامات سختگیرانهاى که در ماه مارس اعمال قرار زیر هستند  - :سطح  1ویروس کرونا یعنی این گفتمان بوده که چگونه میتوان واکسنها را
و مالی زیاد ی بر مرد م بریتانیا وارد آورد ه شدند به تدریج در حال برداشته شدن هستند و این ویروس معلوم نیست در کشور وجود داشته بهصورت مساوى و عادالنه در اختیار دنیا گذاشت.
است .بهنظر شما لندن تا چهاندازه در مقابله اقدامات جدیدى اعمال شدهاند .اقدامات جدید باشد  -سطح  2ویروس کرونا یعنی این ویروس نشست جهانی واکسن که توسط بریتانیا برگزار
با بیماری کووید  ۱9موفق بوده است؟
در مرزهاى بریتانیا ،که مشتمل هستند بر قرنطینه د ر کشور وجود د ارد اما نرخ انتقال بیمارى کم شد بیش از 8میلیارد دالر از  ۳2دولت اهداکننده
ویروس کرونا بزرگترین چالشی است که شخصی د و هفته اى همه افراد ى که وارد کشور است  -سطح  ۳الف ویروس کرونا یعنی اپیدمی در و  12نهاد  ،شرکت و سازمان براى ایمن سازى
بریتانیا د ر د هه هاى گذشته با آن مواجه شد ه می شوند از جمله خود شهروند ان این کشور با حال گسترش است  -سطح  ۴الف یعنی اپیدمی ۳۰۰میلیون کود ک و حمایت از مبارزه جهانی
است و ما تنها کشورى نیستیم که در این وضعیت هدف کمک به محافظت از مردم ،آماده شدن در در حال گسترش است ،نرخ انتقال باالست یا خطر علیه ویروس کرونا تامین شد.
هستیم .ما در سر تا سر دنیا شاهد تاثیر ویرانگر این برابر موج دوم ابتال ،کمک به شناسایی و جداسازى باالرفتن انتقال به سرعت وجود دارد  -سطح ۵
فکر میکنید این بیماری چه تاثیری بر
بیمارى هستیم .این بیمارى تهدیدى است براى موارد ابتالیی جدید و پایین نگه داشتن نرخ ابتال مانند سطح  ۴است و یک خطر جدى وجود دارد مناسبات بینالمللی بریتانیا خواهد گذاشت؟
تغییر نوع زندگی ما و نیز گرفتن جان عزیزان ما .طراحی شدهاند.
که ظرفیت بخش خد مات بهد اشتی براى پاسخ بیماری کووید  ۱9کشور شما را به سوی
همانند بسیارى از کشورهاى دیگر ،بریتانیا هزینه
یکی از موضوعاتی که د ر خصوص به بیمارى د ر حال تمام شد ن باشد  .براى ثبت ملی گرایی بیشتر رهنمون خواهد ساخت
کشورهای
گزافی پرد اخته است .اگر به خاطر تالش هاى برخورد
پیشرفتمان ،ما مشغول تاسیس یا بریتانیا را نسبت به ضرورت همکاریهای
فوقالعاده دکترها و پرستارهاى ما نبود و همچنین اروپایی با بیماری
یک سیستم هشد ارد هند ه بیشتر در عرصه بینالمللی آگاه کرده است؟
سطح کرونا هستیم .این
د ولت بریتانیا به این سرعت د ر جهت افزایش کووید  ۱9گفته می شود
همزمان با در نظر گرفتن این که ویروس
اوایل سال جاری
این
ظرفیت سازمان خد مات بهد اشت ملی بریتانیا «غافلگیری»
سیستم هشد ار د هند ه مشخصا کرونا نشان داده است که براى به کنترل درآوردن
میالدی ،سه
 NHSعمل نکرده بود ما شاهد وضعیت متفاوتی کشورهاست .د ر مورد
از طریق تعیین نرخ ابتال و تعداد این اپیدمی همکارى بینالمللی بسیار حیاتی است،
کشور اروپایی
می بود یم .عالوه بر تاسیس بیمارستان هاى بریتانیا نیز در ابتدای امر
موارد کرونا مشخص می شود  .باید همچنین توجه د اشت که بریتانیا همیشه
یک بسته حمایتی
صحرایی[]1جدید ،ما تعداد تختهاى مخصوص پاتریک واالنس مشاور
این سیستم هشد ار د هند ه براى برطرف کردن نگرانیهاى جهانی با جامعه
شامل کمکهای
بیماران در وضعیت حاد را بیش از دو برابر و نیز علمی دولت آقای بوریس
مشخص می کند که اقد امات بینالملل همکارى کرده و این روند مسلما ادامه
مادی و مالی به
تعد اد تست هاى روزانه کرونا را به بیش از  1۰جانسون گفته بود که
مربوط به فاصلهگذارى اجتماعی خواهد داشت .بریتانیا تاریخچه طوالنی از کمک
برابر افزایش دادهایم .ویروس کرونا اقتصاد نه تنها «اگر تعداد کشتهشدگان
چقد ر موثر بود ه است .هرچه به کشورها در سراسر جهان براى آماده ساختن
ارزش 5میلیون
بریتانیا بلکه سایر کشورها را نیز تحت تاثیر قرار کرونایی ۲0هزار نفر باشد،
سطح هشد ار پایین تر باشد  ،آنها در برابر موارد وسیع شیوع بیمارىها دارد.
یورو برای کمک
د اد ه است .ما به سرعت یک مکانیسم حمایتی یک خروجی خوب برای
فاصله گذارى ها کمتر و هرچه ما به تنهایی در حال انجام این کار نیستیم بلکه
به جلوگیری از
براى مشاغل و کارمند ان مستقر کرد یم و یک د ولت است» .امروز این
سطح هشد ار باالتر باشد این کار را در همکارى با شرکاى بینالمللی خود
گسترش ویروس
استراتژى ملی براى بهبود اوضاع اقتصادى کشور رقم بسیار باالتر رفته
فاصلهگذارىها سختگیرانهتر همچون گروه  ،۷گروه  ،2۰اتحادیه اروپا ،کشورهاى
کرونا در اختیار
تدوین کردهایم .اما همزمان ،در همکارى با گروه است .سناریوهای بعد ی
خواهند شد ۵ .سطح وجود دارد مشترک المنافع ،ناتو ،سازمان ملل و دیگر نهادهاى
ایران قرار دادند
 ۷و نیز گروه  2۰اقداماتی را اتخاذ کردهایم تا در دولت شما چیست؟
و در سطح  1نرخ ابتال کم است چندملیتی انجام میدهیم و هدف نهایی این است
و در سطح  ۵نرخ ابتال باالست.
اکنون که روند ابتال
عین اینکه در حال گذار از این بیمارى همهگیر
که به شیوع بیمارىها یک پاسخ جهانی موثر ارائه
هستیم از ایجاد هرگونه تاثیر عمیق و بلندمدت د ر بریتانیا د ر حال کنترل است و کشورهاى
دانشمندان بریتانیایی نیز احتماال مانند نماییم .به همین منظور از جمله اقد اماتی که
ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی جلوگیرى شود  .دیگر نیز در حال برداشتن محدودیتهاى اعمال دانشمندان دیگر کشورها بهدنبال رسیدن به انجام میدهیم ارائه کمکهاى مالی مستقیم به
البته تنها ما نیستیم که درگیر این بیمارى همهگیر شده هستند ،دولت بریتانیا نه تنها روى حفاظت واکسن کرونا هستند؟ چه پیشرفتهایی در کشورهاى آسیبپذیر است تا کمک کنیم ساختار
جهانی شدهایم ولی به هر ترتیب در حال ایفاى یک از جان انسان ها ،بلکه بر حمایت از معیشت این زمینه حاصل شده است؟
بهد اشتی خود را آماد ه سازند  .اقد امات د یگر
نقش عمده در پاسخ جهانی به این ویروس هستیم .خانوادهها متمرکز شده است .با وجود این ،همه
د انشمند ان بریتانیایی د ر د انشگاه شامل ارائه کمک مالی مستقیم به سازمان هاى
تالش هاى ما از طریق سازمان هاى بین المللی کشورها مشخص ساختهاند که به همراه برداشتن آکسفورد و کالج سلطنتی لندن رهبرى تالشها بینالمللی همچون سازمان بهداشت جهانی است
کلید ى و سفارتخانه هایمان و همچنین شرکاى محد ود یت ها ،اقد امات الزم براى جلوگیرى براى د ستیابی به یک واکسن موثر را د ر د ست تا سرعت گسترش ویروس کاهش یابد.
بریتانیا در سراسر جهان در جریان است .بریتانیا در از بروز موج د وم ویروس کرونا نیز باید اتخاذ گرفتهاند .آزمایشهاى بالینی روى این واکسنها
نظر دولت بریتانیا در خصوص عملکرد
خط مقدم ارائه پاسخ مناسب به این ویروس بوده شود .این اصل بهویژه از این جهت مهم است که د ر د انشگاه آکسفورد آغاز شد ه است و د ولت سازمان بهد اشت جهانی د ر د وره شیوع
است و به همین منظور بهطور مشترک میزبان دو جانفشانیهایی که در طول اعمال قرنطینه براى به بریتانیا بیش از ۴2میلیون پوند براى پشتیبانی پاند می کرونا چیست؟ موضع شما نسبت
رویداد به نامهاى «نشست پاسخ جهانی به ویروس کنترل درآوردن ویروس انجام شدند نباید به هدر از آزمایشهاى بالینی در اختیار هر دو دانشگاه به اقداماتی نظیر قطع کمکهای مالی به این
کرونا»[ ]2در تاریخ  ۴ماه مه ( 1۵اردیبهشت) و روند .دولت بریتانیا بهزودى یک اپلیکیشن را ارائه قرار د اد ه است .بریتانیا همچنین براى کشف سازمان چگونه است؟
«نشست ائتالف جهانی واکسن»[ ]۳در ۴ژوئن خواهد کرد که شهروندان میتوانند آن را دانلود واکسنهاى جدید و نیز انجام سریع روند آزمایش
د ولت بریتانیا علنا اعالم کرد ه است که
( 1۵خرداد) بودهایم.
کنند و با استفاده از آن متوجه شوند آیا در تماس و درمان براى همه افراد نیازمند به این خدمات در سازمان بهداشت جهانی و در یک سطح وسیعتر
چه سیاستهایی برای مقابله با ویروس با موارد مبتال به ویروس کرونا بودهاند و اگر چنین حال همکارى با شرکاى بینالمللی خود است .در سازمان ملل باید مورد حمایت قرار گیرند تا بتوانند
کرونا د ر نظر گرفته شد ه و همراهی مرد م بوده است میتوانند خود را قرنطینه خانگی کنند تاریخ چهارم ماه مه سال جارى ( 1۵اردیبهشت رهبرى ارائه یک پاسخ بهد اشت عمومی موثر
بریتانیا با این سیاستها چگونه بوده؟
تا گسترش ویروس تحت کنترل د رآید  .د ولت  ،)1۳99بریتانیا بهطور مشترک میزبان نشستی و مبتنی بر شواهد را د ر قبال ویروس کرونا به
د ولت بریتانیا ،با کمک راهنمایی هاى  ۵مرحله تست را مشخص کرد ه است که باید به نام «تامین هزینه بین المللی پاسخ جهانی د ست گیرند  .گفتنی است که از ملزمات چنین
قبل از اینکه کشور به تدریج و با به ویروس کرونا» بود .
مشاوران علمی خود ،در ابتدا
پاسخی مشتمل است بر افزایش
احتیاط محدودیتها را بردارد هد ف از این نشست شروع
اقدامات سختگیرانهاى را در
کارآیی ساختارهاى بهد اشتی
بریتانیامتوجه
سیستم
انجام شوند  .این تست ها که یک پویش یک ماهه براى
جهت اعالم قرنطینه و اجراى
که بسیار آسیب پذیر هستند .
است که مردم
هشداردهنده
هم اکنون اجرایی شد ه اند به جمعآورى کمکهاى مالی
فاصله گذارى هاى اجتماعی
بریتانیا به همکارى با شرکاى
ایران با فشارهای
مشخصمیکند
قرار زیر هستند  - 1 :د ریافت جهت تامین هزینه هاى
اتخاذ نمود .با وجود رخ دادن
بینالمللی خود همچون گروه ،۷
شواهدى که نشان دهد سازمان تحقیق و توسعه براى کشف
تاسف بار تلفات انسانی،
فزاینده اقتصادی
که اقدامات مربوط
گروه  ،2۰اتحادیه اروپا ،کشورهاى
ویروس
ید
جد
هاى
واکسن
توانایی
ملی
اشت
بهد
مات
خد
بریتانیا به لطف همکارى
مشترک المنافع ،ناتو ،سازمان
مواجههستند
به فاصلهگذاری
آزمایش
انجام
نیز
و
کرونا
بیماران
اد
تعد
به
گی
رسید
مرد م این کشور توانست
ملل و دیگر نهادهاى چند ملیتی
وبههمینعلت
اجتماعیچقدر
کرونا در سراسر کشور را دارد 2 ،و د رمان این ویروس بود .
سرعت پخش ویروس
ادامه خواهد داد تا به این ویروس
است که ما در حال
موثر بوده
– مشاهده کاهش پایدار در نرخ د ر این روید اد  ،بریتانیا به
کرونا را کاهش دهد .بریتانیا
یک پاسخ جهانی محکم د اد ه
همکاری با شرکای
است .هرچه
مرگ روزانه حاصل از ویروس تامین ۳88میلیون پوند
همچنین د ر تالش براى
شود .انجام این امر شامل خواهد
خودهستیمتا
سطحهشدار
کرونا– ۳ ،شواهد ى که نشان کمک مالی براى حمایت از
کاهش آسیب هاى د یگرى
بود بر تامین کمک هاى مالی
دهد روند ابتال در حال کاهش تحقیقات مربوط به توسعه
است که قرنطینه ایجاد کرده
توافق هستهای با
پایینترباشد،
مستقیم به کشورهاى آسیبپذیر
رمان
د
و
تست
انجام
واکسن،
اینکه
از
اطمینان
–
۴
است،
است؛ از جمله صدماتی که به
تا بتوانند ساختارهاى بهداشتی
ایران حفظ شود
فاصلهگذاریها
مبلغ،
این
از
.
شد
ویروس
تست
انجام
براى
نیاز
مورد
اقالم
روحیه مرد م و معیشت آنها
خود را آماده سازند و نیز کمک به
واینستکسنیز
کمتروهرچه
و نیز تجهیزات محافظت فردى 2۵۰میلیون پوند در اختیار
وارد شده است .اما این خطر
سازمانهاى بینالمللی همچون
فعالبماند
سطحهشدار
کادر درمانی در حد نیاز وجود ائتالف ابتکارهاى آمادگی در
وجود دارد که هنگام برداشتن
سازمان بهداشت جهانی تا بتوانند
باالترباشد
محد ود یت ها ،موج د وم از
دارد – ۵ ،ابراز اطمینان از اینکه برابر اپیدمیها[ ]۴خواهد شد که بیشترین تعهد سرعت گسترش ویروس کرونا را کاهش دهند.
فاصلهگذاریها
موج دوم شیوع رخ نخواهد داد .مالی از هر کشور دیگرى بود .این یک تالش جهانی
ابتالى این ویروس شروع شود
آیا همکاری هایی میان د ولت ایران
و در نتیجه تمام تالشهاى ما
سختگیرانهتر
همچنین ،د ولت یک سامانه است – چرا که این کارى است که نه فقط یک و د ولت بریتانیا برای مقابله با این ویروس
به هدر رود .ما باید خود را با
جد ید هشد ار سطح گسترش کشور و نه فقط یک شرکت دارویی خواهند توانست وجود دارد؟
خواهندشد
ویروس کرونا در حال راهاندازى به تنهایی انجام د هند  .کشور بریتانیا از ابتد اى
یک واقعیت جد ید سازگار
ایران تجارب بسیارى براى به اشتراک
کنیم؛ واقعیتی که بر مبناى آن جامعه میتواند تا دارد .این سامانه میزان گسترش ویروس کرونا در تاسیس ائتالف جهانی واکسن[ -]۵سازمانی کمک گذاشتن با دنیا دارد .این کشور تجربه به کنترل در
جایی که امکان دارد به زندگی عادى بازگردد در بریتانیا را آنطور که ارزیابی شده ارائه میکند و میکند تا نیمی از جمعیت کودکان جهان در برابر آوردن بیمارىها را دارد .درک این امر مهم است که
حالی که همزمان اقدامات مراقبتی براى محافظت مشخص میسازد چه سطحی از فاصلهگذارىهاى کشند ه ترین بیمارى ها واکسینه شوند  -حامی دیگران چه کارهایی در حال انجام دادن هستند و
از گسترش این بیمارى همچنان اتخاذ شود  .اجتماعی باید اعالم شود  .پنج مرحله هشد ار به جدى آن بوده است و یکی از اهداف این نهاد تشویق چه اقداماتی را براى یافتن زمینههاى همکارى بین

..

سه شنبه

1399 3 27

 24شوال  16 /1441ژوئن 2020

کشورها و انجام هماهنگیها با آنها در موثربودن
مبارزه با این بیمارى انجام دادهاند .ما در حال رایزنی
با وزارتخانههاى ایران در حوزههایی که روشهاى
سازنده براى همکارى متخصصان ما وجود دارد
هستیم .اوایل سال جارى میالدى ،این سه کشور
اروپایی یک بسته حمایتی شامل کمکهاى مادى و
مالی به ارزش۵میلیون یورو براى کمک به جلوگیرى
از گسترش ویروس کرونا در اختیار ایران قرار دادند.
د ر اسفند  ۱398سفارت بریتانیا د ر
تهران ،شرایط صدور ویزا را برای اتباع ایرانی
محد ود کرد  .آنچنان که این سفارتخانه
توضیح داده دلیل این «محدودیت مقطعی»،
تعلیق پروازها با همه گیری ویروس کرونا
است .چه زمانی این محد ود یت برد اشته
خواهد شد؟
سازمان امور ویزا و مهاجرت بریتانیا ،که زیر
مجموعه وزارت کشور است ،مسئول ارائه خدمات
ویزا در سطح جهان است .با وجود اینکه این سازمان
به علت محدودیتهاى مرزى ،مسافرتی و بهداشتی
که هنوز وجود دارند در حال حاضر قادر به ارائه
خدمات نیست ،اما وزارت کشور همچنان در حال
نظارت و بررسی وضعیت است .به محض اینکه
اوضاع تغییر کند  ،سازمان امور ویزا اطالعات
جد ید ى را د ر مورد خد مات و وضعیت خد مت
رسانی مرکز صدور ویزا در تهران اعالم خواهد کرد.
به رغم شیوع ویروس کرونا در ایران
و تاثیرات مخربی که شیوع این ویروس بر
زندگی و سالمت مردم گذاشت ،مردم ایران
همچنان تحت تحریمهای یکجانبه گرایانه
ایاالت متحد ه رنج می کشند  .کشورهای
اروپایی تدابیری برای تجارت ضروری نظیر
تجارت دارو و غذا با ایران اندیشیدهاند؟
بریتانیا متوجه است که مرد م ایران با
فشارهاى فزایند ه اقتصاد ى مواجه هستند و به
همین علت است که ما در حال همکارى با شرکاى
خود هستیم تا توافق هستهاى با ایران حفظ شود و
اینستکس نیز فعال بماند .اینستکس به وجود آمد
تا فعالیت هاى تجارى که بسیار مورد نیاز مرد م
ایران است را تسهیل نماید .نمونههایی از این نوع
فعالیتها عبارتند از؛ تامین اقالم بشردوستانه و
مصرفی همچون مواد غذایی ،محصوالت کشاورزى
و دارو .در همین راستا ،سه کشور اروپایی (آلمان،
بریتانیا و فرانسه) همچنان به تعامل با شرکتهاى
اروپایی و ایرانی که مایل به استفاده از مکانیسم
اینستکس براى انجام تجارت اقالم بشردوستانه
هستند ادامه خواهد داد.
با توجه به ضعفهای اینستکس ،شما
میدانید که انتقال پول ایران به کانالهای
مالی اروپایی نظیر اینستکس و کانال مالی
سوئیس چندان مقدور نیست .آیا تدابیری
برای رفع این مشکل اندیشیده شده؟
بریتانیا همچنان به اینستکس به عنوان
بخش کلیدى تعهدات ما ذیل برجام پایبند است .ما
به رایزنیهاى فشرده با شرکاى فرانسوى و آلمانی
خود و نیز همتاهاى ایرانی خود اد امه خواهیم
د اد تا اطمینان حاصل شود که این ابزار موثر و
کارآمد باقی می ماند و براى حمایت از تجارت
مشروع بینالملل میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
ما تالش هاى بسیار زیاد ى براى اجرایی کرد ن
اینستکس انجاام دادهایم و این کار را در آینده نیز
انجام خواهیم داد.
فارغ از موضوع کرونا یکی د یگر از
نگرانیهای ایرانیان ،مواضع دولت انگلیس در
قبال توافق هستهای است .لندن چه نگاهی
به توافق هستهای دارد و آیا شما مشارکتی
د ر طرح هایی نظیر تمد ید تحریم های
تسلیحاتی علیه ایران یا تالش برای اسنپ
بک خواهید داشت؟
برجام یک دستاورد چشمگیر بود و ما در
تالش بسیار با شرکاى خود هستیم تا آن را حفظ
نماییم .برجام یک توافق متقابل است که در آن هر
دو طرف ذینفع هستند و تحریمها در ازاى پاى
بندى ایران به محدودیتهایی که این توافقنامه
مشخص کرده بود برداشته شدند .ما همچنان به
همکارى با طرفهایی که در این توافق نامه باقی
ماند ه اند اد امه خواهیم د اد تا راه حل هایی براى
پشتیبانی از ادامه تجارت با ایران یافت شود ،اما
ایران نیز باید به تعهدات خود ذیل برجام بازگردد.
ما مکانیسم حل اختالف طراحی شده در برجام را
فعال کردیم تا تالش کنیم یک گشایش به سمت
جلو پیدا شود.
برجام در خطر است و اگر یکبار دیگر
توافق ایران با غرب نظیر آنچه در سال ۲00۵
اتفاق افتاد از بین برود ،افکار عمومی ایران
نگاه بسیار بدی به کشورهای اروپایی پیدا
خواهند کرد  .تا چه اند ازه برای شما این
موضوع اهمیت دارد؟
ما مشتاق هستیم تا شاهد روابط
نزد یک تر و بهتر بین ایران و جامعه بین الملل
از جمله کشور بریتانیا باشیم .هدف تالشهاى
دیپلماتیک ما ایجاد شرایطی است که این اتفاق
بیفتد  .ما مایل هستیم از موفقیت هایی که د ر
نتیجه توافق هاى گذشته د اشته ایم استفاد ه
کنیم نه اینکه شاهد شکست خوردن آن توافقها
باشیم .آنچه براى رسیدن به این هدف نیاز داریم
حسن نیت و تالش زیاد توسط همه طرف ها ،و
نه فقط کشورهاى اروپایی ،است.
پانویسها:
[Nightingale hospitals]1
[ The Coronavirus Global ]2
Response Summit
[The GAVI summit ]3
[The Coalition for Epidemic ]4
Preparedness Innovations
[Gavi, The Vaccine Alliance]5

روی خـــط

طرحی که صدای اصولگرایان را هم
درآورد!

طرح دو فوریتی تغییر نام
فرودگاه مهرآباد

سبقت نمایندگان در ارائه
طرحهای بحثبرانگیز
آرمان ملی :نمایندگانی که پیش از حضور در
مجلس از مشکالت مردم ،وضعیت بد اقتصادى
و معیشتی و لزوم تصحیح این روند رو به بهبود
سخن میگفتند از زمان حضورشان در خانه ملت
اولویتهایشان تغییر یافته است؛ گویی اینکه
هر چه بخواهند به عنوان طرح ارائه میدهند.
از پیشنهاد ختم قرآن د ر مجلس تا تغییر نام
فرودگاه مهرآباد به سردار سلیمانی و نامگذارى
خیابانی در تهران به نام جورج فلوید .این در
حالی است که د ر هیچ یک از اینها مسائل و
مشکالت جامعه و کشور دیده نمیشود .البته
گرچه  2۰۰نفر از نمایند گان طرح تغییر نام
فرودگاه مهرآباد را امضا کرده و با دو فوریت آن را
به هیات رئیسه ارجاع دادهاند اما احمد امیرآبادى
مسئول طرحها در هیاترئیسه میگوید تاکنون
اینگونه طرحها به هیاترئیسه نرسیده است.
طرحهای بحثبرانگیز
مجلس یازد هم با شعارهاى پر طمطراق
اقتصادى و بهبود وضعیت اقتصادى و معیشتی
روى کار آمده و منتخبان آن هم بارها با انتقاد
از وضعیت موجود نسبت به تغییر رویکرد ها
تاکید داشتهاند .این در حالی است که عملکرد
نمایندگان از زمان آغاز فعالیت مجلس تاکنون
حکایتگر روند دیگرى است .چنانکه به جاى ارائه
طرحهاى بلند مدت اقتصادى و راهحلهایی براى
برونرفت از شرایط فعلی به مسائلی میپردازند
که اساسا اولویتی براى آن متصور نیست و این
مسائل جایگاه تصمیمگیرى مجلس را به عنوان
تنها نهاد قانونگذارى کشور با چالش مواجه
کرده است .از نمونه این طرحها میتوان به طرح
ختم قرآن د ر مجلس اشاره کرد که از سوى
حجتاالسالم حسین جاللی نماینده مردم انار
و رفسنجان مطرح شد .به گفته وى اگر هر نفر
دو صفحه از قرآن را قرائت کند هر روز یک ختم
قرآن در مجلس صورت میگیرد .این در شرایطی
است که نمایندگان در مجلس حضور دارند تا به
قانونگذارى و نظارت بر عملکردهاى دستگاههاى
اجرایی بپردازند و در تصمیمگیرىهاى کالن
کشورى مشارکت داشته باشند .بحث دیگرى
که سروصدا کرد پیشنهاد محمدمهدى زاهدى
نمایند ه کرمان بود که د ر صفحه توئیتر خود
نوشت« :پیشنهاد دارم نام یکی از خیابانهاى
تهران د ر اعتراض به نظام سرمایه د ارى و
نژادپرستی غرب به اسم جورج فلوید نامگذارى
شود .امروز جمهورى اسالمی ایران نقطه امید
ملتها براى مبارزه با استبداد داخلی و استعمار
خارجی است» .اما شاید بحث برانگیزترین
تصمیم نمایندگان که قید دو فوریت براى آن
درنظر گرفتهاند تغییر نام فرودگاه مهرآباد به نام
شهید سپهبد قاسم سلیمانی است که با انتقادات
زیادى نیز روبهرو شده است .آنچه مشخص است
طرح دو فوریتی براى مسائلی است که از اهمیت
باالیی برخوردار است و نمایندگان تصویب هرچه
سریعتر آن را به صالح جامعه و کشور میدانند.
حال پرسش اینجا است که با این همه مشکالت
ریز و درشتی که در جامعه وجود دارد تغییر نام
فرودگاه مهرآباد آن هم با قید دو فوریت چه وجهی
د ارد ؟ به نظر می رسد طرح اینگونه موضوعات
نشان میدهد نمایندگان مجلس نگاهی آیندهنگر
و کالننگر به مسائل مهم کشور ندارند ،با مسائل
سطحی برخورد میکنند و به مسائلی میپردازند
که هیچ دردى از مردم دوا نمیکند .البته شاید
کمی زود باشد که بخواهیم عملکرد مجلس
یازدهم را صرفا در اینگونه مسائل خالصه کنیم،
اما با همین طرح و پیشنهادات نیز میتوان فهمید
که مجلس یازدهم چه رویکرد و نگرشی دارد.
تغییر نام فرودگاه مهرآباد؟
مجلس یازد هم تالش می کند نشان د هد
مجلسی متفاوت با مجلس پیشین است.
نمایندگان براى اینکه نشان دهند به دغدغههاى
راىدهندگان توجه نشان میدهند طرحهاى
بحثبرانگیزى را مطرح میکنند .آخرین طرح
جنجالی تغییر نام فرود گاه مهرآباد تهران به
فرود گاه شهید قاسم سلیمانی است که
واکنشهاى زیادى در پی داشته است .یکشنبه
نماینده آباده در مجلس از تهیه طرح دو فوریتی
مجلس براى تغییر نام فرود گاه بین المللی
مهرآباد به فرود گاه بین المللی شهید سپهبد
قاسم سلیمانی خبر داد .گفته میشود بیش از
 2۰۰نماینده این طرح را امضا کردهاند .در متن
طرح گفته شده که بیشتر فرودگاههاى بزرگ
در پایتخت کشورها به نام رهبران و قهرمانان
تاریخساز و بزرگ ملی آن کشور است .در این
طرح با اشاره به اینکه فرودگاه مهرآباد پذیراى
سران و مقامات خارجی است و به عنوان فرودگاه
بین المللی شناخته می شود اقد ام تروریستی
و ناقض مقررات بینالمللی آمریکا در حمله به
یک مقام ارشد سیاسی و میهمانان خارجی یک
کشور در ورودى فرودگاه بغداد ،باید تا ابد در
اذهان ملل جهان باقی بماند .این طرح افزوده
است« :هر گردشگر ،مسافر و مقامی که قصد
سفر به پایتخت ایران را داشته باشد ،در اولین
نگاه متوجه شود که تهران دو فرودگاه د ارد ؛
یکی مزین به نام بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی و
دیگرى مزین به نام قهرمان بینالمللی و پرچمدار
مبارزه با استکبار جهانی و فرمانده جبهه جهانی
مقاومت است که به فرمان شقی ترین رهبر
خودکامه جهان ترور شده است» .البته این طرح
فعال در مجلس اعالم وصول نشده است .با این
وجود با انتقادات زیادى در شبکههاى اجتماعی
روبهرو شده و حتی فعاالن سیاسی اصولگرا نیز
آن را زیر سوال بردهاند.
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نادر هوشمندیار تحلیلگر سیاستگذاری اقتصادی در گفتوگو با «آرمان ملی»:

رانت اقتصادی تولید و بخش خصوصی را زمین میزند
باید از ویژه خواریهای کالن ضد تولید جلوگیری شود

عکس:آرمانملی/فاطمهفتاحی

آرمان ملی :مقام معظم رهبرى در سخنان خود در ابتداى سال
 1۳98مساله تولید را مسالهمحورى سال دانستند و شعار سال را
به همین مناسبت «رونق تولید» قرار دادند و بهتمامی مسئوالن،
مردم و بخشهاى تولید توصیه کردند که در این سال تمام توان و
همت خود را مصروف تحقق این شعار کنند؛ شعارى که از طریق
تقویت تولید ملی و افزایش قدرت و استحکام اقتصادى ،در پی
مقابله با توطئهها و اقدامات خصمانه دشمنان در عرصه اقتصادى
است .همین امر سبب شد گمانهزنیهاى زیادى در خصوص راههاى
گذار بهسوى اقتصاد تولیدمحور از سوى کارشناسان مطرح شده و
هر کسی از ظن خود نکاتی را دراینباره مطرح کند .براى بررسی این
موضوع «آرمان ملی» با نادر هوشمندیار ،تحلیلگر سیاستگذارى
اقتصادى به گفتوگو پرداخته که در ادامه میخوانید.
حوزه اصلی فعالیت شما د ر سیاستگذاری عمومی و
مدیریت دولتی است ،میشود یک تعریف بسیار کوتاه از
اقتصادبفرمایید؟
علم اقتصاد ،به معنی تهیه کاال و خدمات مورد نیاز با استفاده از
منابع و امکانات موجود است؛ و بر دو نوع است ،تولید مداوم و تولید
متناوب .فعالیت تولیدى سلسله اقداماتی است که براى تبدیل
منابع به کاالهاى مورد نیاز صورت میگیرد.
استفاده از قدرت سیاسی در جهت دادن به ویژهخواری
و ایجاد تامین منافع شخصی و گروهی و فساد بهواسطه
گسترشاقتصادضدتولیدچگونهشکلمیگیرد؟
بلوغ فکرى با برنامهریزى در مسیر خالقیت ،نوآورى ،تولید و
توجه خاص به  ITمیتواند در جلوگیرى از ویژهخوارى کالن که در
دهههاى اخیر در بنبست اقتصاد ضدتولید در مسیر جهت دادن
به فرهنگ سوداگرى و مفتخوارگی شکل گرفته است ،بسیار

گــــزارش ویــژه

مؤثر واقع شود .قاعدتا تجربه دیگر کشورها در مسیر برنامهریزى
فنی-تخصصی با رویکرد به خالقیت ،نوآورى و توجه خاص به نگاه
علمی بهویژه در عرصه  ITو همچنین ایجاد مشارکت قانونمند
و روان سرمایه همگی مجموعه عواملی بودهاند که نقش مهمی
در ایجاد محدودیت براى سوداگرى و داللبازى و مفتخوارگی
داشته و مسیر مشارکت و تمایل سرمایه و انرژى را به سمت تولید
تسهیل کردهاند.
چه چارچوب یا آناتومیای در جلوگیری از رشد و توسعه
همهجانبه اقتصاد ضد تولید مطرح است؟
امروز در این شرایط ،از یک طرف کشور ما به چارچوبی کالن
براى تولید ثروت ،سازماندهی ،احترام به قانون و شخصیت در
ایران نیازمند است و از طرف دیگر ،آشتی با جهان و سرمایهگذارى
خارجی برنامهریزى توسعهمحور را میطلبد .در شرایطی که اقتصاد
کشور به طرف ویژهخوارى کالن با حرکت جهشدار و تأثیرپذیرى
و پیشزمینههاى آن از برنامهریزان و دولتمردان در دو دهه گذشته
سرچشمه میگیرد و از طرف دیگر ،میتوان گفت کشور در حال
حاضر نیازمند اجماع نظر جریان هاى اثرگذار سیاستگذارى
اقتصاد ى د اخلی و ارتباط با اقتصاد بین المللی و تشویق آحاد
مردم در مشارکت تولید است .همچنین تفکر سازماندهی ،آزادى
فعالیتهاى اقتصاد بازارمحور ،احترام به حقوق شهروندى و تولید
ثروت از طریق تولید انبوه که شامل مراحل اولیه آناتومی د ر
جلوگیرى از رشد و توسعه همهجانبه اقتصاد ضدتولیداست.
به نظر شما در بنگاههای اقتصادی ،چگونه میشود با ایجاد
مزیت نسبی در جهت رهایی از اقتصاد ضدتولید ،بهره برد؟
ابتدا باید مزیت نسبی در هر کشور ،منطقه و نقطه جغرافیایی
شناسایی شود .در یک منطقه ممکن است این مزیت ،آب فراوان

گزارشیازروندفعالیتهای
شرکتداروسازیفارابی
ازشرکتهایتابعهشستا
شرکت داروسازى فارابی (سهامی عام)یکی
از بزرگترین شرکت هاي داروسـازى کشـور
اســت که به منظور تولید انبوه فرآوردههاى
دارویی احـداث و در دى ماه سال  1۳۷1مورد
بهره بردارى قرار گرفته است.
این مجتمع در زمینی به وســعت  ۴۰هکتار
در دامنه کوههاى جنوبی شهر زیبا و تاریخی
اصفهان بنا شده است.
شرکت داروســازى فارابی با تهیه مواد اولیه
باکیفیت و با رعایت دقیــق الزامات GMPو
ضوابط  WHOدر ساخت و کنترل داروهـــا
و همچنیـــن بر اســاس استـــانداردهاى
بینالمللیUSP ، BPو ،EPبهترین محصوالت
دارویــی و مکمل هاي رژیمــی ـ غذایی را با
اثـربخـشی کلینیـکی مطلوب تولید و عرضه
مینماید.
سه گروه عمده فرآورده هاي دارویی تولید شده
در شرکت داروسازى فارابی شامل :انواع فرآورده
هاي دارویــی آنتی بیوتیــک خوراکی ،انواع
فرآورده هاي دارویی غیر آنتی بیوتیک خوراکی
و انواع مکمل هــاي رژیم غذایي ميباشــد.
همچنین نظام هاي مدیریتی ،مدیریت کیفیت
 ،ISO 9001:2008مدیریت زیست محیطی
 ISO 14001:2004و مدیریــت ایمنی و
بهداشت حرفه اي 18001:2007 OHSAS
به صورت نظام مدیریــت یکپارچه ()IMS
بــا دریافــت گواهینامــه هــاي مربوطه از
موسسه  MICانگلستان و نیز نظام مدیریت
آزمایشگاهها ISO17025:2008با دریافت
گواهینامه از مرکز ملی تایید صالحیت ایران،
در این شرکت استقرار یافته است.
خدمت رساني شــرکت داروسازی
فارابی در زمان شیوع کرونا
در زمان شیوع ویروس کرونا داروسازى فارابی
با انجام اقدامات گســترده در سطح شرکت
از قبیل ضد عفوني کردن کلیــه واحد ها به
صورت روزانه،چک کردن دماى بدن کارکنان

به صورت روزانه و توزیع ماسک و دستکش به
جلوگیرى از شیوع این بیمارى کمک نموده
است.

تقسیم ســود  ۶۱30ریالی در مجمع
ساالنه
مجمع عمومی عادى ســالیانه صاحبان سهام
شــرکت داروســازى فارابی بــراى عملکرد
ســال مالی منتهی به پایان ســال  1۳98روز
یکشنبه 18خرداد  99با حضور  81/2۴درصد
سهامداران و نماینده ســازمان بورس و اوراق
بهادار و نماینده بازرس قانونی شرکت (سازمان
حسابرسی) در سالن تالش و با رعایت پروتکل
هاي بهداشــتی درحالی که امکان شــرکت
ســهامداران از طریق پخش زنده در وبسایت
داروســازى فارابی فراهم شــده بــود ،برگزار
شــد و صورتهاى مالی ســال  1۳98شرکت
مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر شــد از
محل سود انباشته (سود قابل تقسیم) به مبلغ
 ۴,۰89,1۵8میلیون ریال ،مبلغ ۳,۶۷8,۰۰۰
میلیون ریال بهصورت خالص (به ازاى هر سهم
 ۶1۳۰ریال) بهعنوان ســود ســهام با رعایت
مفاد اصالحیه قانون تجارت ،تقســیم و طبق
برنامه زمانبندى اعالم شده در وجه سهامداران
پرداخت گردد.
مهندس علیرضا جعفرى نســب مدیرعامل
شرکت داروسازى فارابی در مورد چشمانداز
شرکت در آینده به ایجاد سایت تولید داروهاى
خاص که موجب افزوده شــدن محصوالت
جدید به سبد دارویی شــرکت و توسعه بازار
محصوالت فارابی منجر خواهد شد ،اشاره کرد.
وى همچنین بر لزوم تداوم توســعه متوازن
شــرکت به نحوى که موجب حفــظ منافع
ذینفعــان گــردد ،تاکید نمــود و مهمترین
برنامههاى شرکت را ایجاد ارزش افزوده ،خلق
منابع مالی الزم جهت تغییرات در ســاختار
مالی و حفظ و ارتقاء ســهم بازار محصوالت
شرکت دانست.

یا زمین حاصلخیز باشد و در منطقهاى زیرساختهاى صنعتی یا
در منطقهاى دیگر جاذبههاى توریستی مطرح باشد .به همین
دلیل و قبل از هر چیز موضوع آموزش اهمیت جدى دارد .نقش
دولتها باید برچیدن موانع بر سر راه مشکالت فعال جمعیتها
در مسیر توسعه و تولید باشد .تحقق این امر و آگاهی به آن زمینه
کوچک سازى د ولت ها را فراهم می کند  .آزاد ى فعالیت هاى
اقتصاد ى با محوریت بازار ،عرضه و تقاضا ،احترام به قانون و
قانونمندى به حقوق شهروندى و تولید ثروت مراحل اولیه عدالت
و توزیع قدرت و ثروت هستند که کشورهاى آ.س.آن و بعضی از
کشورها بعد از سال  198۰دقیقا متوجه آن شدند و به آن عمل
کردند.
چرا نگاه به بخش خصوصی در ایران مثبت نیست؟
به دلیل محوریت رشد قارچگونه ویژهخوارى در اقتصاد ضد
تولید که به خاطر د رآمد نفت و د ولت رانتیر د ر ایران ،بخش
خصوصی آن چنان که باید و شاید رشد نکرد ه است .البته د ر
کشورهاى د یگر هم د رآمد نفت بود ه ولی د ولت رانتیر شکل
نگرفته است ،بنابراین جایگاه بخش خصوصی تابع جهتگیرىها
در تصمیمسازىها و سیاستگذارىهاى کالن است .میتوان به
جمعیت قابلتوجه بخش خصوصی ،فرصتهاى فراوان براى تولید
کاالهاى ایرانی و عرضه کاال و خدمات ،اشتغالزایی و صادرات توجه
داشت .از طرف دیگر ،در توسعه اقتصاد ضدتولید که روى دیگر
آن کفه سطوح فقر و ناآرامیهاى شهروندى و فاصلههاى طبقاتی
است ،که اصل اعتراض به مسائل اقتصادى ،مالی ،معیشت مردم و
اختالسهاى نجومی و سیستم بانکی را دربرمیگیرد ،ممکن است
در این شرایط ،عدهاى هم مسائل سیاسی را مطرح کنند ولی به
نظر میرسد که ثقل ناآرامیها اقتصادى است.
نظر کلی شما در مورد نقش ویژهخواران در دهلیزهای
اقتصادضدتولیدچیست؟
در یک نتیجه کلی ،براى جلوگیرى از ریشه لجامگسیخته رشد
اقتصاد ضدتولید و مفتخوارگی ،ضرورت دارد با آحاد مردم در
سرمایهگذارى داخلی آشتی کرده و به قول آدام اسمیت توجه به
دست نامرئی بازار و احترام مالکیت خصوصی و با دیگران طورى
رفتار کنیم که افراد در طرح نظرهایشان احساس راحتی کنند و
اگر در معرض انتقاد فردى قرار گرفتهایم ،از خود رفتارهاى واکنشی
و ناپسند نشان ندهیم .در اجماعسازى هنر بزرگ مدیریت بهطور
عام و سیاستگذارى در مدیریت دولتی به طور خاص ،به گونهاى
در مورد عملکرد آنان بتوانیم به اصولی پایبند باشیم و آنها را قبول
کرده و به آن عمل کنیم .ساختن فرهنگ مشترک در رشد اقتصاد
ضد تولید ،از طریق شبکهسازى و مجموعهسازى میسر خواهد بود
و در شرایطی محقق میشود که فرهنگکارى افراد سیاستگذاران
یکی باشد و از ویژهخوارى کالن در دروازههاى دهلیزى ویژهخوارى
و رانتیراقتصاد ضدتولید که جهت دادن به فرهنگ سوداگرى و
مفت خوارگی است ،جلوگیرى شود.

ســیـاســی 7
یادداشــــت

ضرورت جهانیسازی مساواتگرا
علی دینی ترکمانی
استاد دانشگاه

سیاتل ،صحنه مبارزه مساواتگرایان علیه نظم مبتنیبر نظام
تولید و توزیع نابرابر است .یکبار در سالهاى دهه اول قرن جارى،
مخالفان نظام اقتصاد جهانی غیردموکراتیک ،مانع از برگزارى
اجالس وزیران سازمان تجارت جهانی در این شهر شدند.
تظاهرات به خاک و خون کشیده شد .این واقعه را مستندسازى
به نام استوارت توانسند در سال  2۰۰۷در فیلمی دیدنی به نام
«نبرد در سیاتل» به تصویر کشیده است .جامعه و اقتصاد آمریکا
بهمثابه مرکز نظام اقتصاد جهانی ،بهرغم پیشرفتهاى حیرتانگیز
فناورى ،پارادوکسیکال است؛ «سیلیکون ولی» با نوآورىهاى
فنآورانه حیرتانگیز یا ناسا و تسخیر فضا و تاسیس شهر فضایی
براى اقامت متقاضیان مهاجرت به فضا در سویی و تبعیضهاى
نژادى و فقر بخشی از جامعه در سوى دیگر .پیشرفت هاى
فنآورانه در عرصه پزشکی از سویی و ناتوانی بخشی از جامعه در
تامین هزینههاى سنگین بیمارىهاى صعبالعالج در سوى دیگر.
اوباما ،چه با حضور خود در مقام ریاستجمهورى و چه با طرح
«بیمه اوباما» ،تالش کرد سر و سامانی به این نابرابرىها بدهد؛ ولی
به نظر میرسد پیشبرد امر اجتماعی مساواتگرایی بدون بازتوزیع
اساسی ثروت و درآمد و دموکراتیزه کردن ساخت قدرت سیاسی
چندان ممکن نیست .البته ،در چارچوب اصل تحلیل مشخص از
شرایط مشخص ،توجه به این نکته حائز اهمیت است که پیشبرد
پروژه مساواتگرایی اجتماعی در کشورهایی که قانون و صندوق
راى ،دستکم روى کاغذ ،برقرار است متفاوت از کشورهایی است
که این وجه مشخصه ى مهم را ندارند .در اولی ،امر اجتماعی
بازتوزیعی و میدان دادن به گروههاى مورد تبعیض و در دومی
امر سیاسی حاکمیت قانون و همراه با آن دموکراتیزه کردن نظام
تولید و توزیع ضرورى است .یعنی ،نباید با نادیده گرفتن چنین
تفاوتهایی ،در تله تحلیلهایی افتاد که با تاکید بر مبارزات بر
حق ضد تبعیض نژادى آمریکا ،همچون برخی از پستمدرنها یا
برخی از چپها و بنیادگرایان ،در پی یکسانسازى شرایط کشورها
با یکدیگر هستند .واقعیت این است که وجود ساخت سیاسی
مبتنی بر الگوى پیشنهادى مونتسکیو این اجازه را میدهد که
در آمریکا ،فردى مانند ترامپ ناچار از پاسخگویی به قدرتهاى
کم و بیش همسنگ باشد .هم حزب رقیب و هم نهادهاى نظارتی
و هم رسانه هاى وابسته به حزب رقیب با خلق فرصت نقد و
شفافسازى ،مانع هستند .نکته نهایی؛ یکبار دیگر باید کالم جان
راولز را ذکر کرد« .همانطور که حقیقت معیار نظامهاى فکرى
است ،عدالت هم فضیلت نظامهاى اجتماعی است» .تبعیض و
نابرابرى ،موجب بروز احساس طردشدگی اجتماعی میشود.
احساسی که به ناچار با جرقه اى سر از فوران آتشفشان خشم
اجتماعی درمیآورد .دلیل این نیز روشن است .وقتی انتظارات
احساس بیگانگی با نظام
ِ
برآورده نشود ،طردشدگان طعم تلخ
سیاسی و اجتماعی حاکم را با همه وجودشان حس میکنند و در
بزنگاهی آن را در قالب خشم و عصیان بازتاب میدهند.
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جامعـه
یادداشـــت

«ازدواج اجباری»
محکوم به شکست است

جعفر بای
جامعهشناس
چند ی پیش از سوی فرد ی غیرمسئول پیشنهاد
اجباریسازی امر خطیر ازدواج ارائه شده بود که این موضوع
در اولین نگاه عدم درک دقیق پیشنهاددهنده نسبت به مقوله
ازد واج را آشکار می نماید و ثابت می شود که ایشان تعریف
درستی نسبت به ازدواج ندارد و زاویه دید و نوع نگاهشان به امر
ازدواج کامال خطا است؛ ازدواج بهعنوان یک قرارداد اجتماعی
حقوق و تکالیفی را بهدنبال دارد و به همین دلیل این مسأله
مهم یکی از اساسیترین انتخابهای زندگی است .آدمی در
طول حیات خویش روزانه دست به میلیونها انتخاب میزند
و از میلیاردها انتخابی که در زندگیاش دارد سه انتخاب بسیار
تعیینکننده و شاخص و تاثیرگذار بر سایر انتخابها است ،در
عصر جد ید انتخاب رشته تحصیلی و سپس انتخاب شغل و
در خاتمه انتخاب همسر ،از انتخابهای سهگانه زیرساختی و
تعیینکننده و تاثیرگذار بر سایر انتخابهاست و اگر این سه
انتخاب به درستی صورت پذیرد قطعا زندگی با موفقیتهایی
قرین خواهد شد و اگر به هر د لیل یکی از انتخاب ها د چار
تزلزل ،خطا و فروپاشی شد کامل زند گی فرد را تحت تاثیر
قرار خواهد داد و آدمی در حیاتش دچار وفقه میگردد و به
همین دلیل مربیان تربیتی بدون مداخله در برگزاری هر یک
از انتخاب های فوق الذکر راهنمائی و هد ایت هایی را انجام
میدهند .هرگونه مداخله و تصمیمگیری به جای افراد ،آنها را
دستخوش مشکالت جدی میکند .تقدم و تاخر هر یک از این
انتخابهای مهم سهگانه نیز موجبات بروز مشکالت اساسی در
زندگی میشود ،باید با دقت ،توجه و مشورت ،همراه با راهنمائی
الزم صورت گیرد تا افراد در انتخابهایشان موفق عمل کنند.
درستی و نادرستی هر یک از این انتخابها آثار بهسزایی در کل
انتخابهای یک فرد در زندگیاش دارد .اگر دقت کنید همه
صحبتها از انتخاب است که با تمایل باطنی فرد باید سازگار
باشد ،نمیتوان با اجبار و تحمیل فرد را برای پذیرش شرایط
جدید در زندگی آماده ساخت؛ نمیتوان با تحمیل تعهدات
جدیدی ،حقوق و تکالیف نوینی را برای فرد وضع نمود ،هر یک از
این انتخابها اگر با اکراه و اجبار صورت پذیرد قطعا با ناکامیهای
فوقالعادهای همراه خواهد بود؛ این اقدامات با نفس امر خطیر
ازدواج ناسازگاری دارد ،در اتخاذ انتخاب صحیح فرد باید مجال
اندیشیدن و فرصت فکر کردن و مشورت نمودن را داشته باشد تا
بتواند با موفقیت کامل زندگی مناسب و مطلوبی را پایهگذاری
کند .پس هر گونه اجبار با روح لطیف ازدواج سازگاری ندارد و
برای زندگی فرد چالشهای جدی پدید میآورد .این امر مقدس
در هیچیک از فرایض دینی نیز اجبار و الزام تلقی نشده است،
عوارض و بازتابهای ازدواج اجباری و تشکیل خانواده تحت
فشار ،مشکالت جدیدی را در زندگی پدید میآورد؛ قطعا اجباری
کردن این امر صد در صد انتخابی از چاله به چاه انداختن جوانان
محسوب میشود و مشکالت آثار عوارض ناشی از اجبارسازی
امر مهم ازدواج که در هیچیک از ادیان اجباری محسوب نشده
جامعه را دستخوش مشکالت اساسی و گرفتاریهای جدی
نموده و معضالت و آثار عوارض آن به مراتب بزرگتر ،پیچیدهتر و
پرمسالهتر از ازدواج نکردن جوانان است.

روی خط آرمان ملی

88760176

وام کرونا
ما برای وام یک میلیونی کرونا ،با سیم کارت ایرانسل
پیام دادیم ولی چیزی پرداخت نکردند .االن هم میپرسیم
می گویند باید با همراه اول پیام می دادید نه ایرانسل االن
تکلیف ما چیه؟ مهلت هم که تمام شده است لطفا مسئوالن
درباره کسانی که این وام برای آنها واریز نشده است توضیحاتی
بدهند.
شکری از تهران

a r m a n m e l i . i r

افزایش
۲۶درصدی
حقوقبازنشستگان

نگرانیازکاهشآمارتولدوجمعیتدرنیمهدومامسال
مسائلاقتصادیوترسازدورانپساکرونا،میزانتولدراکاهشدادهاست

سامانه جریمه عابران پیاده

آرمان ملی :رئیس پلیس راهور ناجا از طراحی
سامانهای برای جریمه عابران پیاده متخلف خبر
داد .سردار سیدکمال هادیانفر افزود :ما باید به
رعایت حق تقدم با اولویت عابران پیاده برسیم و به
سمت جریمه کردن افراد برویم .ما سامانه مربوطه
را طراحی کردهایم ،کد ملی و چهره افراد را هم
داریم .میتوان تطبیق داد و جریمه کرد .اگر عابر
پیاده تخلف کرد ،میتوان با این شیوه او را جریمه
کرد .به گفته رئیس پلیس راهور ناجا ،میتوان
این طرح را با همراهی شهرداری تهران به شکل
پایلوت اجرایی کرد.

افزایش شهریه مدارس غیردولتی

آرمان ملی -منیره چگینی :در شرایطی که کارشناسان از کاهش آمار ازدواج و فرزندآوری ابراز نگرانی شدید میکنند و آن را زنگ خطری برای آینده
نه چندان دور هرم جمعیتی ایران میدانند ،این روزها آمار سقط جنین نیز در کشور با افزایش چشمگیری همراه بوده است؛ اتفاقی که به باور بسیاری
از کارشناسان بهدلیل ترس خانوادهها از شیوع کرونا و آینده نامعلومشان است .تبعات این اتفاق را میتوان در ششماهه دوم سال  99به وضوح دید که
بنا به گفته متخصصان قطعا آمار تولد بهصورت چشمگیری کاهش پیدا میکند .این امر مقولهای به مراتب خطرناکتر از کاهش شیب افزایش یا کاهش
جمعیت است زیرا کشور را با یک شوک جمعیتی مواجه میکند .این اتفاق زمانی رنگ و بوی نگران کنندهتری به خود میگیرد که ساالنه بهطور میانگین
80هزار مجوز قانونی سقط جنین در کشور ما صادر میشود ،اما آمار مراکز زیرزمینی و پزشکانی که بهصورت غیرقانونی اقدام به این کار میکنند حدود
سه تا چهار برابر آمار رسمی است .با این اوصاف در سال حدود  300تا 400هزار جنین در کشور ما سقط میشود و این روزها که کشور با شیوع و ترس از
کرونا دسته و پنجه نرم میکند و سقط جنین قانونی و غیرقانونی نیز افزایش داشته ،میتواند تبعات نگران کنندهای را به همراه داشته باشد.
پزشکان احتمال سقط جنین را در مادران مبتال
به کرونا رد کردهاند ،اما زوجها بهدلیل مسائل و
مشکالت اقتصادی ممکن است یا برنامه خود برای
فرزندآوری را به تاخیر بیندازند که خود موجب
باال رفتن سن بارداری و در برخی موارد از دست
دادن فرصت بارداری میشود و یا اینکه در صورت
بارداری ناخواسته به سمت سقط جنین بروند که
موجب خطر در بارداریهای آینده میشود .عالوه
بر این مسائل که متوجه خانواده هاست ،احتمال
کاهش ازدواجها بهدلیل فاصلهگذاری اجتماعی
نیز مساله را دوچندان می کند؛ چراکه تاخیر
در ازدواج بهصورت طبیعی بر فرزندآوری تاثیر
می گذارد .برخی محققان نیز نسبت به احتمال
افزایش ناباروری در کشور در آینده بهدلیل عوارض
ناشی از ابتال به کرونا هشدار دادهاند .روز گذشته
محمدجواد محمودی ،رئیس کمیته مطالعات
و پایش سیاست های جمعیتی ستاد فرهنگ
شورای عالی انقالب فرهنگی نیز از تبعات این امر
ابراز نگرانی شدید کرد و گفت :پیشبینی ما این
است که شیوع کرونا ،فرزندآوری را کاهش میدهد
و در کاهش رشد جمعیت تاثیرگذار است .در این
شرایط ممکن است خانوادهها به خصوص مادران
از ترس شرایط کرونایی ،از فرزندآوری اجتناب
و حتی از ترس ابتالی خود و فرزندشان اقدام به
سقط جنین کنند .وی با اشاره به جلوگیری از
سقط جنینهای قانونی و ضرورت فرهنگسازی
در این زمینه عنوان کرد« :بدون شک سیستم
آموزشی ما نه تنها در این مقوله که برای رشد
اقتصادی هم باید تغییر کند و مساله فرزندآوری
هم از این مساله مستثنی نیست .در نتیجه تمام
آموزشها برای تشویق مردم در این مقوله نیاز
به بازنگری دارد» .همچنین عباس عبدی ،فعال

سیاسی و اجتماعی در یادداشتی که در اختیار
رسانهها قرار داده بود به این موضوع تاکید کرده
است :پس از کرونا فرآیند کاهش زاد و ولد شدیدتر
خواهد شد .حتی امسال نیز ممکن است به دالیل
گوناگون و ترس از حضور در بیمارستانها ،سقط
جنین افزایش پیدا کند و انگیزه فرزندآوری کمتر
شود که به احتمال فراوان آثارش را در سال ۱4۰۰
نشان خواهد داد .از سوی دیگر مشکالت اقتصادی
ناشی از کرونا بیشترین تاثیر را در کاهش ازدواج
و فرزندآوری خواهد گذاشت و به احتمال فراوان
طی دو سال آینده یعنی تا سال  ۱4۰۰میزان زاد
و ولد به زیر یکمیلیون خواهد رسید و اگر مرگ و
میر کرونا خیلی زیاد نباشد ،حداقل ۵۰۰هزار نفر
مرگ و میر ساالنه را در کشور شاهد خواهیم بود
و رشد جمعیت به زیر ۰.۵درصد خواهد رسید.
البته این بحران مختص ایران نخواهد بود .ایتالیا
نیز یکی دیگر از کشورهایی است که در این زمینه
دچار بحران جدی خواهد شد .جمعیت ایتالیا از
سال گذشته شروع به کاهش کرده است و اثر
ناشی از کرونا می تواند سرعت این ضربه را به
شدت افزایش دهد .از سال  ۲۰۱8تاکنون حدود
۲۰۰هزار نفر از جمعیت ایتالیا کم شده است .کرونا
نه تنها رشد زیادی در مرگ و میر خواهد داشت،
بلکه در کوتاه مدت ممکن است کاهش شدید
موالید را سبب شود.
گیالن و مازندران ،پیرترین استانها
این روزها سیاست های دولت بر فرزندآوری
است ،همانطور که حامد برکاتی مدیرکل دفتر
سالمت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت از
حذف توزیع رایگان اقالم پیشگیری از بارداری در
شبکههای بهداشتی ایران برای مبارزه با کاهش
جمعیت خبر میدهد و میگوید« :برای اولین بار

در تاریخ نرخ رشد جمعیت ایران به زیر یک رسیده
و آمار زاد و ولد در سال گذشته نسبت به سال،۹4
۲۵درصد کاهش داشته است» .این در حالی است
که طبق آمار رسمی امروزه دومیلیون و 7۰۰هزار
مجرد میانسال در کشور وجود دارد و در حال
حاضر حدود ۰.۹درصد جمعیت سالمند ،افرادی
هستند که دارای تجرد قطعی بوده و اصال ازدواج
نکردهاند .همچنین استانهای گیالن ،مازندران،
مرکزی ،همدان و آذربایجان شرقی پیرترین
استانهای کشور محسوب میشوند.
بارداری ناخواسته ،روی دیگر سکه
در این رابطه یک جمعیت شناس از آمار
قابل توجه سقط جنین در ایران میگوید .شهال
کاظمیپور معتقد است که در این برهه از زمان
به واسطه ترس از مراجعه به مراکز درمانی،
پیشگیری از بارداری شایع شده است .بنابراین به
احتمال زیاد در پاییز  ۹۹کاهش آمار فرزندآوری
خود را بیشتر نشان دهد .طبق آماری که اخیرا
اعالم شده است حدود یک و نیم میلیون تولد و
3۰۰هزار فقره سقط جنین نیز صورت میگیرد
که تعدادی عمدی و تعداد دیگر غیرعمدی است.
کاظمیپور با اشاره به افرادی که به عمد فرزندان
خود را سقط میکنند ،گفت :همچنین باید به این
موضوع نیز اشاره داشت که در شرایط کرونا کسانی
نیز هستند که فرزند نمیخواهند و برنامهریزی در
این رابطه نداشتهاند و به خاطر ترس از رفتن به
بیمارستان اقدام به سقط نمیکنند ،امکان دارد
این سقطها به تولد فرزند منجر شود .نمیتوانیم
حکم بدهیم اما من معتقدم برخی به خاطر ترس
از کرونا به بیمارستان نمی روند و فرزند خود را
نگه میدارند از این رو بارداریهای ناخواسته این
کاهش جمعیت را جبران میکند.

«آرمان ملی» از آخرین وضعیت شیوع کرونا گزارش میدهد

کرونا در وضعيت قرمز ادامه دارد
۲0درصد شهرها در وضعیت ایمن قرار دارند

کمفروشی

پیرو درج مطلبی در تاریخ  ۹۹/3/۲۱تحت عنوان«شلوغی
مترو» به اطالع میرساند :شرکت بهرهبرداري مترو به منظور
پیشگیري از شیوع ویروس کرونا ،اقدامات مناسب و قابل
توجهي در ایستگاه ها و قطارها انجام داده است؛ از جمله
کاهش سرفاصله حرکت قطارها در خط سه از  7به  6دقیقه،
در خط دو از  ۵/3به  3دقیقه که رضایت مسافران محترم را
در بر داشته است .ضمن اینکه تمامي ایستگاه ها و قطارها
توسط پرسنل شرکت در طول روز و به شکل مرتب نظافت و
ضدعفوني ميشود .این شرکت تالش ميکند با توجه به کمبود
واگن در این شرایط حساس ،با تمامي امکانات موجود و توان
اجرایي خود و افزایش سرویسدهي فوق العاده در ساعات پیک
مسافري و در تمامي خطوط و بخصوص ایستگاه هاي شلوغ و
پرتردد همچون ایستگاه هاي تئاتر شهر و دروازه دولت ،رضایت
مسافران گرامي مترو را فراهم نماید.
شرکت بهرهبرداری راهآهن شهری تهران و حومه
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افزایش سقط جنین از ترسکرونا

از مسئوالن خواهش میکنم به قیمتها نظارت داشته باشند.
برنج ایرانی که برای کشور خودمان هست آنقدر گران است که
خیلیها توان خرید برنج ایرانی را ندارند از روی ناچاری برنج
هندی خریداری میکنند که قیمت برنج هندی هم از 7۵۰۰۰
به ۱۵۰۰۰۰تومان رسیده خواهش میکنم رسیدگی کنند.
عبیدی از تهران

جوابیه مترو

1399 3 27

«آرمان ملی» بررسی میکند

گرانی برنج

کم فروشی اجناس به بستنیهای لیوانی هم کشیده شده
است داخل بستنی لیوانی را که باز میکنیم نصف هم بستنی
داخلش نیست هیچ کس هم اصال جوابگوی این مشکالت و
کمفروشیها نیست.
یک شهروند از تهران

سال سوم
شماره 748

..

سه شنبه

کوتـــــاه

آرمان ملی :در این روزها شیب نموداری
کرونا در حال افزایش است و این امر را میتوان
در آمار رسمی تعداد مبتالیان روانه به وضوح
دید ،مراجعه بیماران جدید در استانهای تهران،
خراسان رضوی و بوشهر بیمارستانها در حال
افزایش است و کماکان استانهای خوزستان،
آذربایجان غربی ،هرمزگان ،کردستان و سیستان
و بلوچستان در وضعیت قرمز قرار دارند .بنا بر
اعالم رسمی سخنگوی وزارت بهداشت و درمان
از دوشنبه ( ۲۵خرداد) تا سه شنبه ( ۲6خرداد)
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ،دوهزار و
 44۹بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور
شناسایی شد که  84۲مورد بستری شدند .به
این ترتیب مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور
به ۱8۹هزار و  876نفر رسید .در همین مدت
زمانی ۱۱3 ،بیمار جان خود را از دست دادند
و مجموع جان باختگان این بیماری به 8هزار و
 ۹۵۰نفر رسید .تاکنون ۱۵۰هزار و  ۵۹۰نفر از
بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص
شدهاند و  ۲76۵نفر از بیماران در وضعیت شدید
این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.اکنون حدود
چهار ماه از شیوع بیماری کرونا در کشورمان
می گذرد ،هرچند بالفاصله پس از شیوع این

بیماری دولت با تشکیل ستاد ملی مقابله با این
بیماری توانست بهطور چشمگیری این بیماری
را مدیریت و مهار کند و منحنی ابتال به کرونا در
کشور سیر نزولی به خود گرفت ،اما به عقیده
کارشناسان بازگشاییهای هیجانی و ناگهانی
یکی از دالیلی است که توانست منحنی ابتال
به کرونا را با جهش مواجه کند ،کما اینکه مردم
طرحهای فاصلهگذاری اجتماعی و خطر شیوع
کرونا را جدی نمیگیرند.
موج دوم و سوم سختتر است
در این شرایط کارشناسان براین باورند که
ایمنی بیشتر نقاط کشور در برابر کرونا ،هنوز
زیر ۲۰درصد است ،احتمال وقوع موج بعدی
کرونا در بسیاری از شهرهای کشور دور از ذهن
نیست .این موضوع را دکتر رضا ملک زاده ،عضو
کمیته اجرایی پژوهش بزرگ بینالمللی سازمان
بهداشت جهانی نیز تایید می کند و توضیح
می دهد :به جز سه شهر کشورمان که بیش
از 6۰درصد مردم آنها ایمنی کسب کرده اند،
در سایر مناطق ،ایمنی زیر ۲۰درصد و در
مناطق روستایی که 3۰درصد جمعیت کشور
را تشکیل می دهند ،ایمنی زیر ۱۰درصد است.
وی همچنین معتقد است که بیش از هشتهزار

تخت آی سی یو در بیمارستانهای تحت پوشش
وزارت بهداشت ،بخش عمومی و بخش خصوصی
پذیرای بیماران بدحال مبتال به کرونا بودهاند.
 ۱7۵۰۰خانه بهداشت در روستاها ۲8۰۰ ،پایگاه
سالمت در شهرها و  ۵7۰۰مرکز جامع سالمت
در شهرها و روستاها همچنان به ارائه خدمات
در زمینه شناسایی یا درمان مبتالیان مشغول
هستند .وی از احتمال وقوع موج دوم و حتی
سوم کرونا در ایران ابراز نگرانی میکند می گوید:
موجهای بعدی همه گیری کووید  ۱۹می تواند
سخت تر و ممکن است افزایش ابتال در گروه های
سنی یا جمعیتی خاص یا در مناطق به خصوصی
در هر کشور یا مانند موج اول همهگیری باشد.
پاییز سخت در راه است
این گفته ها در شرایطی مطرح می شود که
با وجود شرایط فعلی کشور و بیتوجهی مردم
به طرح فاصله گذاری اجتماعی ،بسیاری از
کارشناسان احتمال اوج گیری مجدد کرونا در
فصل پاییز را می دهند .همایون سامه یح نجف
آبادی ،نماینده کلیمیان در مجلس یازدهم به
احتمال اوج گیری مجدد کرونا در فصل پاییز،
گفت :واکسینه شدن مردم در برابر بیماری
آنفلوآنزا ،صرفه جویی بسیار زیادی برای نظام
سالمت و دولت به همراه خواهد داشت .وی
همچنین با اشاره به احتمال شیوع مجدد کرونا
در فصل پاییز ،گفت :خطر کشندگی آنفلوآنزا
حدود سه برابر کرونا است اما احتمال انتقال
و سرایت کرونا ویروس به مراتب بیشتر است.
ازطرفی شیوع همزمان آنفلوآنزا و کرونا در
پاییز می تواند مشکالت بسیار زیادی را برای
بیمارستان ها به دلیل کمبود تحت مراقبت ها
ویژه ایجاد کند که به تبع آن تعداد مرگ و میرها
نیز افزایش پیدا میکند.

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
از صد ور احکام بازنشستگان
تامین اجتماعی بر مبنای افزایش
۲6درصدی حداقل حقوق در تیرماه
خبر داد .محمد شریعتمداری افزود:
احکام بازنشستگان تامین اجتماعی
برمبنای ۲6درصد افزایش حداقل
مزد و نیز تسری به سایر سطوح
برمبنای ۱۵د رصد به اضافه عد د
ثابت حدود ۱64هزار تومان برای
تیرماه صاد ر می شود  .با تامل و
تد بیری که بنا به خواست کانون
بازنشستگان و پیشکسوتان صورت
گرفت ،مصوبه افزایش حقوق
بازنشستگان تامین اجتماعی پس
از تصمیم شورایعالی کار برای
حد اقل مزد و مزد سایر سطوح
تنظیم شد  .د ر اد امه این مسیر با
تصویب هیات امنای تامین اجتماعی
و صند وق های بازنشستگی برای
افزایش سایر آیتمهای مزدی نظیر
خواربار ومسکن و ...تصمیمات
جدیدی گرفته خواهد شد.

هشداردرباره
مافیایزباله

رئیس شورای اسالمی تهران
گفت :مافیاهای زباله میآیند و باعث
زمین خورد ن طرح های اصالحی
می شوند  ،باید مراقب این نفوذها
بود و نگذاشت آنها به هد ف شوم
خود برسند .محسن هاشمی افزود:
در اجرای این سامانه یکپارچه ،بعد
از سه سال به اجرای طرح کاپ
رسید یم که مربوط به اپلیکیشنی
برای جمع آوری زباله تر و خشک
است .راهاندازی این نرمافزار گامی
رو به جلو برای تحول سیستم
پسماند تهران است .وی با یادآوری
این نکته که هنوز در تهران مخازن
جمع آوری زباله روباز است و این
یک نقطه ضعف برای شهر تهران
محسوب می شود  .گفت :د ر د نیا
مخازن بهصورت رو بسته طراحی
میشوند تا اجازه دست درازی افراد
سودجو به زباله داده نشود .محسن
هاشمی با اشاره به اینکه پس کاهش
تولید پسماند به سراغ کاهش دفن
پسماند برویم گفت :باید حرکت
کنیم که در آنجا موضوعات مرتبط
با تفکیک زباله مطرح میشود.

راهکار کاهش
آتشسوزی جنگلها

آرمان ملی :رئیس سازمان مدارس و مراکز
غیرد ولتی و توسعه مشارکت های مرد می
د رباره افزایش شهریه سال تحصیلی جاری
گفت :میانگین افزایش شهریه امسال ۲3درصد
است که البته سقف افزایش امسال 3۰د رصد
و حد اقل شهریه نیز ۱۵د رصد است .مجتبی
زینیوند افزود :باالترین میزان شهریه ابتدایی
 ۱۲میلیون ،متوسطه اول  ۱4میلیون ،متوسطه
د وم ۱7میلیون و شهریه پایه د وازد هم تحت
فعالیت های مکمل است .ما  4۵مد رسه را
شناسایی کرد یم که شهریه های غیرمتعارف
گرفتند  .ما تعد اد  7مد رسه که جزو مد ارس
برند بود ند از طریق شورای نظارت تهران لغو
مجوز شدند.

 30000سایت شرطبندی
مسدود شد

فارس :رئیس پلیس فتا ناجا گفت :پلیس
با هرگونه اقد ام شرط بند ی و قمار د ر فضای
مجازی برخورد می کند  .سرد ار وحید مجید
افزود :تاکنون 3۰هزار سایت شرطبندی بسته
شده است.

برخورد پلیس با سگگردانی

آرمان ملی :رئیس پلیس راهور ناجا از
برخورد با تخلفات و مظاهر علنی فساد از
جمله سگ گرد انی ،شیشه د ود ی ،آهنگ و
صداهای بلند و تظاهر به تفاخر با ماشینهای
لوکس و گرانقیمت خبر داد .سردار سیدکمال
هادیانفر افزود :نباید اجازه داد مظاهر علنی
فساد گسترده شود .در سال گذشته ۱7هزار
و  ۱8۵نفر بر اثر سوانح رانندگی جانباخته
و 36۵هزار مجروح و معلول شدند .تصادفات
هشتدرصد زیان مستقیم به تولید ناخالص
کشور وارد میکند.

فراخوان سربازمعلمها

آرمان ملی :معاون احضار و اعزام سازمان
وظیفه عمومی نیروی انتظامی گفت :همه
مشموالن طرح سربازمعلم که برگ آماد ه به
خدمت به تاریخ اول تیرماه  ۹۹را دریافت کردهاند،
باید در تاریخ تعیین شده خود را معرفی کنند.
سرهنگ نجف حمیدزاده اظهار کرد :مدت خدمت
مشموالن طرح سرباز معلم  ۲4ماه است ،این
دسته از مشموالن دوره آموزش رزم مقدماتی را
به مدت یک ماه در مراکز آموزش سپاه پاسداران
سپری و بالفاصله پس از اتمام دوره آموزشی در
وزارت آموزش و پرورش بهکارگیری میشوند.

مراقب تب کریمه باشید

برنا :رئیس انجمن متخصصان داخلی گفت:
اغلب افراد در معرض بیماری تب کریمه کنگو
از آموزشهای مناسب در زمینه مصونیت در
برابر این بیماری برخوردار نیستند ،همین امر
باعث افزایش مبتالیان به این بیماری میشود.
ایرج خسرونیا ،افزود :دامپروران ،چوپانها،
قصابها ،شکارچیها و هر شغلی که با دام در
ارتباط است ،در معرض ابتال به این بیماری
است .برخی از افراد که به مصرف گوشت خام
عادت داشته یا گوشت را از کنار جادهها و بدون
مهر استاند ارد از سوی نهاد های بهد اشتی
مربوطه خریداری میکنند ،نیز در معرض ابتال
به این بیماری هستند.

برخورد با لباسهای مبتذل

رئیس سازمان حفاظت محیط
زیســت در دیدار بــا نمایندگان
مجلس شورای اســالمی با اشاره
بــه اقدامــات انجــام گرفتــه در
حوزههای مختلف محیط زیستی،
تدوین برنامهای مــدون ،پایدار و
فراگیــر بــرای نجات زاگــرس را
خواســتار شد .عیســی کالنتری
در دیدار با معاونــان و نمایندگان
اســتان های زاگرس نشــین د ر
مجلس شورای اسالمی به منظور
بررسی راهکارهای حفظ و احیای
زاگرس مرکزی ،آتشســوزی در
مناطق جنگلی کشور را بخشی از
اکوسیستم محیط دانست و گفت :
آتش سوزی جنگلی طبیعی است و
در هر کجای دنیا احتمال وقوع آن
وجود دارد .وی افــزود :با همکاری
مجلس و دولت میتوان مســائل و
مشــکالت مناطقی را که هرساله
دچار آتش سوزی می شــود را تا
حدود زیادی کاهش داد.

آرمان ملی :معاون نظارت بر اماکن
عمومی پلیس پایتخت از برخورد با عرضه
لباسهای مبتذل و نامتعارف زنانه و مردانه
خبر د اد  .سرهنگ ناد ر مراد ی اد امه د اد :
د ر همین راستا نیز ماموران پلیس اماکن
با هماهنگی صنوف به تمامی واحد های
تولید کنند ه و عرضه کنند ه پوشاک اعالم
کردند که هرگونه تولید و فروش محصوالت
دارای تصاویر و متن های نامناسب و نیز لباس
های دارای طراحی نامناسب مانند مانتو ها و
پیراهن های شیشه ای و  ...ممنوع بوده و در
صورت مشاهده با آن برخورد خواهد شد.

تخریب خانه تاریخی ارامنه

باشگاه خبرنگاران :معاون شهردار منطقه
 ۱۱تهران از تخریب خانه قدیمی خیابان ارامنه
سابق با رأی دیوان عدالت اداری خبر داد .محمد
شهرآباد ی افزود  :با توجه به شکایت مالک و
حسب کارشناسی انجام شد ه از سوی د یوان
عدالت اداری ،ملک مورد نظر فاقد ارزش میراثی
بوده است .درخواستی از سوی مالک در خصوص
تقاضای تملک و حفظ بنا توسط شهرد اری
نداشتهایم و مالک خواهان تخریب و تغییر کاربری
ملک بوده است.

یادداشت

شورايپنجمشهرسازيرا
سروسامانميدهد

اد امه از صفحه اول/بررسی تصمیم
گیرى هاى شوراهاى معمارى مناطق طی
سالهاى گذشته حکایت از این دارد که غالب
پروند ه هاى شهرسازى مناطق یک یا چند
بار در این شوراها مطرح و بیش از  8۰درصد
تصمیمگیرىهاى این شوراها مغایر مفاد طرح
تفصیلی و ضوابط مالک عمل شهرسازى و
معمارى از جمله اعطاى مازاد طبقه ،افزایش
سطح اشغال ،کسرى پارکینگ ،تغییر کاربرى
و مواردى از این قبیل بوده است.
باغهای تهران ،برج نشد
بررسی تحلیلی ساختوساز در باغها طی
 1۰سال ( )8۷-9۷بر مبناى مصوبه برج-باغ
نشان میدهد که در همین د وره8۵ ،درصد
پروانههاى صادره سطح اشغال بیش از سطح
اشغال مجاز مصوبه برج-باغ (یعنی۳۰درصد)
داشتهاند و تفاوتهاى قابلتوجهی بین سطح
و سطوح بارگذارى گواهی هاى پایان کار
با پروانه هاى صاد ره وجود د ارد  .بر اساس
گزارش بررسي مغایرتهاي طرح تفصیلي،
مالکعمل و مستحدثات منطقه یک
شهرداري تهران طی سال هاى 91 – 9۵
توسط وزارت راه و شهرسازى ،د ر مجموع
از بین  ۳۷۶9پروانه صاد ره از ابتد اى سال
 91تا پایان ( 9۵بر اساس آمار مرکز ایران)،
تعداد  2۶۰۵احد اث مغایر با ضوابط طرح
تفصیلی صورت گرفته که نشان از مغایرت ۶9
درصدى مستحدثات با طرح تفصیلي مالک
عمل داشته که مشهودترین مغایرتها در این
منطقه شامل بلندمرتبهسازي و افزایش تعداد
طبقات غیرمجاز بوده بهطورىکه بر مبناى
این گزارش  82۵2طبقه بیش از حد مجاز در
محدوده منطقه یک طی سالهاى  1۳91تا
 1۳9۵احداث شده است.
بررسیهاى مربوط به پروندههاى داراى
تخلفات ساختمانی نشان میدهد ،صرفا در
یک سال از سال هاى اخیر عالوه بر حد ود
 8۵۰۰پروند ه با متراژ خالف  ۳/8میلیون
مترمربع که به کمیسیون هاى ماد ه صد
جهت رسید گی توسط شهرد ارى ارسال
شد ه است به تعد اد ۳۴هزار پروند ه د اراى
تخلفات ساختمانی که معاد ل 1/۷میلیون
مترمربع بنا بوده در کمیسیون داخلی مناطق
تصمیم گیرى شد ه و اینکه چنین اعد اد و
متراژهایی در سایر سالها هم حتی بیشتر از
این بوده است.
اجرای ماده ۱00
با این همه بر اساس اذعان نهادهاى نظارتی
اعم از قوه قضائیه ،دیوان عدالت ادارى ،سازمان
شهردارىهاى وزارت کشور و شوراهاى شهر
کشور ،خأل قانونی موجود د ر ماد ه 1۰۰
قانون شهرد ارى ها موجب شد ه که د ست
شهردارىها در ارسال یا عدمارسال پروندهها
به کمیسیون ماده  1۰۰باز باشد؛ لذا امکان
بررسی پروند ه هاى تخلف ساختمانی د ر
کمیسیون داخلی و مناطق شهردارى را فراهم
کند که متاسفانه فرآیند تصمیم گیرى ها
در آنها در خصوص میزان عوارض و جرائم،
سازوکار نظارت بر این تصمیمگیرىها ،نحوه
ارسال درخواست و بررسی پروندهها عموما،
سلیقه اى ،غیر همسان و د ر یک کالم بستر
ایجاد رانت بود ه که نیازمند شفاف سازى،
وحد ت رویه و ضابطه مند ى است .فعالیت
کمیسیونهاى داخلی و پشتوانههاى قانونی
آنها شامل :یک ،براساس مفاد ماده  1۰۰قانون
شهرد ارى« ،شهرد ارى می تواند از عملیات
ساختمانی ساختمان هاى بد ون پروانه یا
مخالف مفاد پروانه به وسیله ماموران خود
اعم از آنکه ساختمان د ر زمین محصور یا
غیرمحصور واقع باشد جلوگیرى کند  ».و
همچنین تبصره  1یک ذیل ماده  1۰۰قانون
شهرد ارى نیز « د ر موارد مذکور فوق که از
لحاظ اصول شهرسازى یا فنی یا بهد اشتی
قلع تاسیسات و بناهاى خالف مشخصات
مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون
پروانه شهردارى ساختمان احداث یا شروع
به احد اث شد ه باشد به تقاضاى شهرد ارى
موضوع در کمیسیونهاى ماده  1۰۰مطرح
میشود».
پایان بیانضباطیها
تعیین سقف مجاز رسید گی به تخلفات
د ر کمیسیون د اخلی ،تعیین مسئولیت ها
در رسیدگی به تخلفات کمیسیون داخلی،
تد وین سازوکارهاى نظارتی بر عملکرد
کمیسیون د اخلی ،استثنا شد ن د ریافت
عوارض د ر بررسی برخی تخلفات د ر
کمیسیون داخلی ،تاکید بر رعایت مقررات
ملی ساختمان و ضوابط مالک عمل طرح
تفصیلی در رسیدگی به تخلفات ،سیستمی
شدن مراحل و فرآیندهاى بررسی تخلفات
در کمیسیونهاى داخلی ،انتشار تصمیمات
کمیسیون د اخلی د ر سامانه شفافیت
شهرد ارى تهران ،تعیین عوارض و جرائم
رسید گی به تخلفات کمیسیون د اخلی د ر
جهت رسید ن به وحد ت رویه و سیستمی
کردن آن ،احصا و محدود کردن اختیارات
کمیسیون داخلی ،تخلف محسوب شدن عدم
رعایت حدود و اختیارات کمیسیون داخلی را
میتوان از رویکردهاى تدوین و تصویب این
الیحه بیان کرد .لذا با صراحت اعالم میکنم
به هیچ عنوان هیچ بند ى از این مصوبه
شوراى پنجم نه تنها زمینه بروز تخلف را
فراهم نکرده است ،بلکه با این مصوبه مشروط
به اجراى د قیق ،مطمئنا بخش عمد ه اى از
بیانضباطیهاى حوزه شهرسازى و معمارى
شهر تهران ساماندهی خواهد شد.
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رضا ملکزاده ،معاون تحقیقات وزیر بهداشت تشریح کرد:

چراآهنگ«کاهششیوعکرونا»کندشدهاست؟

معاون تحقیقات وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با اعالم تا نیمه اول خرداد ماه ،طراحی سامانه ثبت بیماران مبتال به کووید
اینکه ایمنی بیشتر نقاط کشور در برابر کرونا ،هنوز زیر  2۰درصد  -19به منظور پیگیرى طوالنی مدت وضعیت سالمت مبتالیان و
است ،از احتمال وقوع موج بعدى کرونا در بسیارى از کشورها از طراحی مطالعات پژوهشی ملی و بین المللی در زمینه این بیمارى
جمله ایران به دالیل متعدد خبر داد .رضا ملکزاده ،عضو «کمیته در آینده ،همچنین با پیوستن به مطالعه کارآزمایی بزرگ بالینی
اجرایی پژوهش بزرگ بین المللی  Solidarity clinical trialسازمان بهداشت جهانی (Solidarity clinical trial for
 for COVID-19 treatmentsسازمان بهداشت جهانی» در  )COVID-19 treatmentsبا مشارکت  29بیمارستان وابسته
مورد میزان ایمنی ایجادشده در شهرهاى مختلف کشور در برابر به  1۶دانشگاه علوم پزشکی ،بیشترین بیماران مبتال را وارد این
ویروس کرونا توضیح داد :به جز سه شهر کشورمان که بیش از  ۶۰مطالعه کرده و از این نظر نسبت به بسیارى از مراکز پژوهشی اروپا،
درصد مردم آنها ایمنی کسب کرده اند ،در سایر مناطق ،ایمنی آمریکا و سایر نقاط جهان که همکار این مطالعه جهانی هستند،
زیر  2۰درصد و در مناطق روستایی که  ۳۰درصد جمعیت کشور فعالتر عمل کرده است.
را تشکیل می دهند ،ایمنی زیر  1۰درصد است .معاون تحقیقات
احتمال وقوع موج دوم و حتی سوم
وزیر بهداشت درباره آخرین وضعیت شیوع کرونا و اقدامات انجام
عضو «کمیته اجرایی پژوهش بزرگ بین المللی Solidarity
شده وزارت بهداشت از زمان آغاز اپیدمی بیمارى کووید  19تاکنون  clinical trial for COVID19 treatmentsسازمان
گفت :ایران با برخوردارى از قوى ترین شبکه بهداشت و پیشگیرى ،بهد اشت جهانی» گفت :با وجود تالش هاى گسترد ه وزارت
تالشهاى فوقالعادهاى براى کنترل اپیدمی کرونا انجام داده بهداشت براى کنترل کرونا در ایران ،شمار مبتالیان در کشور به
که با موفقیت هاى قابل توجهی نیز همراه بوده است .به گزارش بیش از  18۷هزار نفر (تا  2۵خرداد) رسیده و تعداد جانباختگان
معاونت تحقیقات وزارت بهداشت وى در این خصوص توضیح داد :به مرز  9هزار نزد یک شد ه است .ملک زاد ه افزود  :استان هاى
در گام نخست ،برنامه غربالگرى بیماران مبتال به کرونا را طراحی آذربایجان غربی ،هرمزگان ،خوزستان ،کرد ستان ،کرمانشاه،
و اجرا کرد تا با مراقبت اولیه و در صورت نیاز به انجام آزمایش از سیستان و بلوچستان و بوشهر در وضعیت قرمز قرار دارند .بر اساس
مراجعه مستقیم افراد به بیمارستان ها پیشگیرى و با آموزش و آمار رو به افزایش ابتال و مرگ ها ،احتمال وقوع موج دوم و حتی
حمایت الزم ،مشکالت و نگرانی مردم را برطرف کند؛ چرا که در سوم کرونا در جهان و از جمله در ایران به طور جدى مطرح است و
شرایط بحرانی اپیدمی ویروس کرونا ،دور نگه داشتن افراد سالم از با هر موج ،تلفات انسانی روى می دهد.
بیمارستان ها ،کلید موفقیت در کنترل بیمارى بود .ملکزاده ادامه
موج دوم میتواند سختتر باشد
داد :در شبکه درمان کشور ،نزدیک به  ۵۰هزار پزشک متخصص و
معاون تحقیقات وزیر بهداشت با ارائه این توضیح که موج دوم
فوقتخصص در اقصی نقاط میهن ،از جمله سه هزار متخصص در شیوع همه گیرى بیمارى هاى عفونی بد ان معناست که پس
شهرهاى محروم و در گرماى بیامان جنوب کشور ،طی سختترین از کاهش موارد جد ید بیمارى ،تعد اد مبتالیان دوباره افزایش
شرایط ،به د رمان بیماران مبتال به کرونا مشغول هستند  .وى پیدا کند ،افزود :همچنین موجهاى بعدى همهگیرى کووید 19
افزود  :بیش از هشت هزار تخت آى سی یو
می تواند سخت تر و ممکن است افزایش
د ر بیمارستان هاى تحت پوشش وزارت
ابتال د ر گروه هاى سنی یا جمعیتی خاص
کرونا بین ما
بهد اشت ،بخش عمومی و بخش خصوصی
یا د ر مناطق به خصوصی د ر هر کشور یا
خواهد ماند و تا
پذیراى بیماران بدحال مبتال به کرونا بودهاند.
مانند موج اول همه گیرى باشد  .ملک زاد ه
زمان آماده شدن
 1۷۵۰۰خانه بهداشت در روستاها28۰۰ ،
در پاسخ به این پرسش مهم که «چرا آهنگ
پایگاه سالمت د ر شهرها و  ۵۷۰۰مرکز
کاهش شیوع کرونا کند شده است؟» توضیح
واکسن اختصاصی
جامع سالمت در شهرها و روستاها همچنان
د اد  :آمارهاى جهانی نشان می د هد شوک
ویروس ،ما در
به ارائه خدمات در زمینه شناسایی یا درمان
کرونا به نظام هاى سالمت کشورها با روند
قلههای فصلی ،با آن
مبتالیان مشغول هستند  .ملک زاد ه اد امه
کامال صعودى همچنان ادامه دارد .در حالی
زندگی خواهیم کرد
داد :همچنین  12۰۰مرکز درمانی سرپایی
که ماه ها پس از موج اول اپید می کرونا،
و نمیتوانیم پایانی
کووید  19که مجهز به امکانات نمونه گیرى
چشمها به نقطه کاهش موارد ابتال دوخته
قطعی برای کرونا
براى تست تشخیصی و د رمان سرپایی و
شده بود ،اما باز شدن درهاى قرنطینه ،شروع
آموزش بیماران هستند 1۶ ،ساعته به ارائه
کسب وکارها ،برداشته شدن محدودیتهاى
متصور شویم
خدمات تشخیصی و درمانی کرونا و آموزش
رفت و آمد ى قبلی ،افزایش تست هاى
به بیماران میپردازند .همچنین موثرترین
آزمایشگاهی و شناسایی ناقالن جد ید ،
داروى مورد نیاز بیماران مبتال به کرونا ،به
آمار مبتالیان بیمارى کووید  19در جهان
صورت رایگان در اختیار بیماران بسترى که
را به مرز هشت میلیون نفر نزدیک کرده و
به آن نیاز داشتهاند ،قرار گرفته است .معاون تحقیقات وزیر بهداشت تعداد مرگها را به بیش از  ۴۰۰هزار نفر افزایش داده است .او با
همچنین در تشریح تالش هاى تحقیقاتی ایران براى مقابله با کرونا اشاره اینکه در حال حاضر آمریکا ،برزیل ،روسیه ،هند ،انگلستان،
و دستیابی به درمان موثر این بیمارى گفت :ایران با بهره مندى از اسپانیا ،ایتالیا ،پرو ،آلمان ،ایران ،ترکیه ،شیلی ،فرانسه ،مکزیک،
شبکه وسیع پژوهشی ،عالوه بر تصویب  29۷۰پروژه تحقیقاتی پاکستان 1۵ ،کشور اول جهان در تعداد ابتال هستند ،بارزترین مثال
مرتبط با کووید  19و اختصاص  2۰میلیارد تومان اعتبار به دانشگاه براى بازگشت کرونا به سرعت شیوع گذشته را آلمان دانست که با
هاى علوم پزشکی براى طرح هاى مصوب ،اعالم فراخوان حمایت از وجود برخوردارى از سیستم بهداشتی بسیار قوى ،اختصاص شمار
پروژه هاى تحقیقاتی کالن و بین رشته اى/دانشگاهی کووید  19 -قابل توجهی از تختهاى آى سی یو به بیماران بدحال مبتال و حتی
توسط موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (نیماد) با انجام تست هاى فراوان و رایگان کرونا ،در حال حاضر در رده نهم
اعتبار هشت میلیارد تومان و دریافت  28۶پروژه تحقیقاتی ،ثبت فهرست جاى گرفته است؛ یا کرهجنوبی با وجود همه موفقیت ها با
بیش از  22۰کارآزمایی بالینی در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران افزایش مجدد شمار مبتالیان ،بار دیگر به بسته ماندن در مدارس

تن داده است .به گفته وى ،این شرایط تحمیلی بر کشورها ،یک بار
دیگر ،اهمیت پیام سازمان بهداشت جهانی را یادآور می شود که
کرونا را باید یک مساله جهانی دانست که هیچ کشورى نمی تواند
ادعاى مصویت در برابر آن را داشته باشد و این که جهان با هم در
برابر کرونا موفق خواهد شد و هر دولت و هر فرد ،باید نقش خود
را به خوبی ایفا کند.
کاهش رعایت پروتکلهای بهداشتی
ملک زاد ه با اشاره به کاهش رعایت پروتکل هاى بهد اشتی از
سوى مردم و اصناف از میانگین  ۷۷درصد تا پایان اردیبهشت ماه
به میانگین  22درصد در کل کشور و  11درصد در تهران در حال
حاضر گفت :پیش از این بارها هشدار داده شده بود که درصورت
عدم رعایت پروتکلهاى بهداشتی و فاصلهگذارى اجتماعی ،ما
شاهد وقوع موج دوم اپیدمی کرونا خواهیم بود .به گفته وى ،یکی
از دالیل مهم کاهش رعایت پروتکلهاى بهداشتی ،تصور بسیار
اشتباه «توقف موج شیوع ویروس کرونا» است .همین تصور اشتباه
همچنین سبب شد ه است شمار زیاد ى از مرد م د ر تعطیالت،
مسافرت کرد ه و راهی شهرهاى مختلف شوند و به رغم تالش
شبانهروزى و پرفشار کادر درمانی کشور و نیروهاى سایر بخشهاى
امدادى ،امروز شاهد قرار گرفتن تعدادى از استانها در وضعیت
هشدار هستیم .ملکزاده خاطرنشان کرد :در شرایطی که روابط و
مبادالت بین همه کشورها نمی تواند تعطیل شود ،اقتصاد و کسبو
کار خسارت هنگفت دیده از کرونا را نمی توان ساکن و غیرفعال نگاه
داشت و حتی اعمال محدودیت هاى اجتماعی به سختی قابلیت
تداوم خواهد یافت و در حالی که وزارت بهداشت ،تمام ظرفیت
خود را براى کنترل ویروس کرونا در جامعه به کار گرفته و از هیچ
کوششی فروگذار نکرده است ،تنها روش براى مقاومت در برابر این
دشوارى ها و تا زمان آماده شدن واکسن یا درمان ساده و مفید
کرونا ،حداقل در سال جارى ،جلوگیرى از شکل گرفتن اجتماعات
(مذهبی ،سیاسی ،آموزشی ،اجتماعی ،خانوادگی و  ،)...رعایت
پروتکلهاى بهداشتی مقابله با کرونا ،حفظ فاصلهگذارى اجتماعی،
استفاده از ماسک بهخصوص در اجتماعات چند نفره ،جدى گرفتن
شست و شوى مرتب دستها با آب و صابون به مدت  ۳۰ثانیه است.
کانونهای پرخطر در زمان اوجگیری کرونا
معاون تحقیقات وزیر بهد اشت د ر اد امه ،د رباره کانون هاى
پرخطر در زمان اوجگیرى کرونا گفت :بررسی موج اول اپیدمی
کرونا در کشور حاکی است مدارس و دانشگاهها ،آزمایشگاهها،
مطبهاى پزشکی و اورژانس ،مراکز د رمانی ،اماکن عمومی و
تجمعات ،تئاترها ،سینماها یا کنسرتها ،مسافرت و محلهاى کار،
پرخطرترین کانونها براى شیوع کرونا بودهاند .وى افزود :با توجه
به تعطیلی تعداد زیادى از این مراکز و نیز برخی حرف و مشاغل
د ر زمان اعمال محد ود یت هاى اجتماعی پیشگیرانه همزمان
با اوجگیرى کرونا ،اگرچه خطر انتشار ویروس د ر کانون هاى
فوق ،تحت کنترل د رآمد  ،اما همین کانون ها د ر صورت شروع
موج هاى بعد ى اپید می می توانند مجد د ا به عنوان نقاط اصلی
خطر مطرح باشند .به گفته وى ،نتایج بررسی ها نشان میدهد:
پزشکان و پرستاران د اراى ارتباط مستقیم با مبتالیان ،افراد
شاغل در داروخانهها ،کارمندان بانکها ،صندوقداران و کارگران
سوپرمارکت ها و رستوران ها ،کارکنان حمل و نقل عمومی و
کارمندان مراقبتهاى بهداشتی درجه یک ،به ترتیب پرخطرترین
گروه هاى شغلیدر معرض ابتال هستند.
بیماران در معرض خطر کرونا
ملکزاده همچنین لزوم مراقبت بیشتر افراد داراى بیمارىهاى
زمینهاى پرخطر در برابر کرونا مانند بیمارىهاى قلبی -عروقی،
دیابت ،فشار خون باال ،کلیوى ،تنفسی و ریوى ،بدخیمی ها ،نقص
ایمنی ،اچ آى وى ،پیوند عضو و چاقی را یادآور شد .وى اظهار
داشت :افراد سنین  ۶۰سال به باال بیشتر از سایر گروههاى سنی در
معرض خطر کرونا قرار دارند و باید احتیاطهاى الزم و مراقبتهاى
پیشگیرانه کافی را همچنان رعایت کنند .معاون تحقیقات وزیر
بهداشت گفت :معموال بروز عفونتهاى تنفسی از جمله آنفلوآنزا
در ماههاى گرم سال کمتر می شود و حتی تحقیقات درباره دیگر
انواع ویروس کرونا نشان داده که خشکی هوا و پرتو فرابنفش آفتاب
در تابستان ،شرایط را براى ویروس در بیرون بدن میزبان نامساعد
میکنند .اما رفتار این ویروس جدید هنوز ناشناخته است و با توجه
به قدرت باالى سرایت آن ،نیازى به شرایط خاص آب و هوایی ندارد
تا بتواند میزبانی براى خود بیابد و تکثیر شود.
کرونا کی پایان مییابد؟
این روزها یک پرسش تکرارى مطرح می شود :کرونا کی پایان
می یابد؟ ملکزاده در پاسخ به این پرسش گفت :کرونا در بین ما
خواهد ماند و تا زمان آماده شدن واکسن اختصاصی ویروس ،ما در
قلههاى فصلی ،با آن زندگی خواهیم کرد و نمیتوانیم پایانی قطعی
براى کرونا متصور شویم.

تبعات طبیعتگردی نادرست برکوهستانها و جنگلها
رئیس اداره محیط طبیعی اداره کل حفاظت
محیطزیست استان تهران با اشاره به نقش برخی
گرد شگران د ر تخریب محیط زیست و وقوع
آتشسوزى در عرصههاى طبیعی گفت :حضور
و نحوه عملکرد انسان ها د ر طبیعت یکی از
اصلیترین عوامل تخریب محیط زیست است که
از جمله آنها میتوان به آتشسوزىهاى عمدى
و غیرعمد ى اشاره کرد  .امیرعباس احمد ى
یکی از عمدهترین عوامل تخریب پوششهاى
گیاهی و اکوسیستم هاى کوهستانی را
آتش سوزى با منشأ انسانی د انست و گفت:
یکی از عمد ه ترین عوامل تخریب پارک هاى
جنگلی سرخهحصار و خجیر در استان تهران،
آتش سوزى هایی هستند که طی تعطیالت و
روزهاى آخر هفته توسط گرد شگران د ر این
مناطق رخ میدهند .وى با اشاره به خشک شدن
پوشش گیاهی کوهستانها ،گفت :با توجه به
اینکه پوششهاى گیاهی کوهستانهاى استان
تهران امسال خیلی زود خشک و مانند یک منبع
باروت شدهاند ،تعداد آتشسوزىها در استان
افزایش پیدا کرده و کار ما را در اطفاى حریق
سخت کرده است .وى در ادامه با بیان به اینکه
مراتع در استانهاى مختلف بهخصوص تهران

رو به خشکی هستند ،اظهار کرد :گردشگران
باید سعی کنند هنگام ورود به مناطق طبیعی و
مرتعی مالحظات الزم را در نظر داشته باشند و
اگر مجبور به روشن کردن آتش در این مناطق
شدند آن را در ابعاد بسیار کوچک روشن کنند
و از خاموش شد ن آن اطمینان حاصل کنند.
احمد ى اضافه کرد  :برخی افراد بد ون اینکه
متوجه باشند ،اجسام شفافی را در این مناطق
باقی میگذارند که میتواند باعث تمرکز نور و
احتراق شود .بنابراین باید نسبت به این مسئله
نیز هوشیار باشند و ضمن همکارى با محیطبانان
و افراد حاضر در عرصه ،خودشان نیز به عنوان
یک محیط بان از این مناطق حفاظت کنند تا
شاهد آتشسوزىهاى گستره در سطح مناطق
جنگلی و مرتعی نباشیم.
عوامل تخریب پوششهای گیاهی
احمدى در بخش دیگرى از صحبتهاى خود
به د یگر عوامل تخریب پوشش هاى گیاهی و
اکوسیستمهاى کوهستانی اشاره و تاکید کرد:
هر زیستگاه براى حضور گرد شگران ظرفیت
زیستی متفاوتی د ارد که به آن «ظرفیت برد
تفرجی» گفته میشود و با چند مولفه از جمله
ظرفیت برد فیزیکی ،اکولوژیک و اجتماعی

قابل محاسبه است .بنابراین حضور بد ون
برنامهریزى و بیش از حد ظرفیت گردشگران
د ر کوهستان ها می تواند آثار مخربی را براى
اکوسیستمهاى کوهستانی مانند تخریب پوشش
گیاهی ،جانورى و خاک را به دنبال داشته باشد.
کوهستانها با وجود ظاهر استوارى که دارند در
عین حال بسیار شکننده هستند .وى ادامه داد:
تمام زیستگاه هاى کوهستانی را نمی توان به
تفرج اختصاص داد .بنابراین با محاسبه ظرفیت
برد تفرجی هر زیستگاه ،محدودههایی به عنوان
زون هاى تفرجی گسترد ه و متمرکز تعیین
میشوند؛ مانند پارک ملی الر و حوضه آبریز الر
در استان تهران که تنها بخشهایی از آن به تفرج
اختصاص داده شده است .از این رو اگر حضور
و بهرهبردارى گردشگران بیش از حد ظرفیت
زیستی کوهستانها باشد میتواند باعث تخریب
این اکوسیستمها و پوششهاى گیاهی آن شود.
از بین رفتن برخی گونههای اندمیک
رییس اد اره محیط طبیعی اد اره کل
حفاظت محیطزیست استان تهران با اشاره
به اینکه «تفرج» یکی از استفادههایی است
که میتوان از مناطق کوهستانی کرد ،گفت:
از دید زیستمحیطی «تفرجگر طبیعی» به

منزله فردىاست که با هدف حفاظت از طبیعت
و پوشش گیاهی وارد منطقه میشود ،اما برخی
افراد با برد اشت بیش از حد از پوشش هاى
گیاهی یا براثر لگدمال کردن آن یا استفاده از
«موتورهاى کراس» در این مناطق میتوانند
پوشش گیاهی آن را نابود کنند و باعث از
بین رفتن برخی گونههاى اندمیک شوند که
خاستگاه آنها از همان منطقهاست و اگر از بین
برود ممکن است دیگر در هیچ جاى دنیا یافت
نشود .همچنین زبالههایی که در این مناطق
کوهستانی رها میکنند ،میتواند طی سالیان
سال مضراتی را براى طبیعت ایجاد کند .بنابراین
گردشگران باید تا حد امکان براى حضور در
مناطق طبیعی برنامه ریزى زیست محیطی
داشته باشند  .وى با اشاره به افزایش میزان
حضور گردشگران در مراتع و مناطق جنگلی
خاطرنشان کرد :پیادهروى بیش از حد ظرفیت
و خارج از مناطق تعیین شده میتواند باعث
تخریب تاج پوششهاى کف این مناطق شود ،اما
در مناطق کوهستانی مانند البرز مرکزى بیشتر
شاهد حضور موتورسواران کراس و دوچرخه
سواران هستیم که تردد بیش از انداره آنها در
این زیستگاهها و خارج شدن از محدودههایی
که به عنوان مسیر عبور و مرور براى آنها
تعیین شد ه منجر به تخریب زیستگاه هاى
کوهستانیمیشود.

گــزارش
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همزمان با موج صعودی کووید  ۱9رخ داد

عروسيهاي زیر زمیني براي دور زدن کرونا

آرمان ملی :تاکید وزارت بهداشت بر فاصلهگذارى اجتماعی
به معنی الزام به کاهش مراسم بود .در روزهاى اول که مردم
تحت تاثیر فضا و نگرانی از ابتالى به ویروس فاصله گذارى
اجتماعی را رعایت میکردند ،آمار مبتالیان کمکم رو به کاهش
گذاشت .اما کم شدن آمار مبتالیان در کنار این فکر که با گرم
شدن هوا انتقال ویروس کمتر خواهد شد ،در برخی مناطق
کشور دوباره مراسم عزا و عروسی برگزار میشود .البته تفاوتی
به برگزارى مراسم در دوران قبل از کرونا دیده میشود .تفاوت
این است که هنوز حساسیتها براى رعایت فاصلهگذارى از
سوى مسئوالن وزارت بهداشت وجود دارد و به همین دلیل
مراسم عزا و عروسی پنهانی برگزار میشود .برگزار شدن این
مراسم ،جهشی در مبتالیان به ویروس کرونا ایجاد کرده است.
این مراسمها نه به شکل معمول ،بلکه به صورت مخفیانه در
منازل ،باغها و حتی پارکینگ برگزار میشود ،حتی اخبارى
به گوش میرسد که برخی مراسم عروسی خود را در پشت بام
متجمعهاى مسکونی برگزار میکنند که البته به گفته شاهدان
چندان پروتکلهاى بهداشتی هم در آنها رعایت نمیشود.
الزام عروسی کردن!
هفته گذشته بود که خبرهایی از بازگشایی تاالرهاى
پذیرایی در مناطقی با وضعیت سفید رسانهاى شد که البته
موافقان و مخالفانی هم د اشت .مخالفان ،این بازگشایی را
باعث افزایش تجمعات و د ر نتیجه افرایش تعد اد مبتالیان
میدانستند و موافقان که اغلب زوجهاى جوان و خانوادههاى
آنها بودند ،میگفتند تعویق مراسم عروسی خود یا فرزندانشان
خسارتهاى مختلفی را متوجه آنها کرده است .یک زوج که
مراسم ازدواج خود را در اسفند ماه به دلیل شیوع ویروس کرونا
برگزار نکردند و همچنان منتظر بهبود شرایط بیمارى هستند
میگویند که برگزار نشدن مراسم باعث مشکالت فراوانی براى
آنها شده است .آنها مجبورند اجاره بهاى منزلی را پرداخت کنند
که هنوز در آن زندگی نمیکنند ،از طرفی نمیخواهند بدون
برگزارى مراسم زندگی مشترک خود را شروع کنند.
مهمترین نگرانی؛ افراد محتمل
حمید سورى اپیدمیولوژیست ،استاد دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی و عضو کمیته مقابله با کرونا می گوید  :عمد ه
نگرانیهایی که در نشستهاى خود داریم ،این است که افراد
محتمل یعنی افرادى که هنوز هیچ عالئم بالینی ندارند و به
ظاهر سالم هستند ،بیمارى را به دیگران منتقل کنند و احتمال
این انتقال در چنین مراسمهایی بسیار زیاد است .این نگرانی
در حالی از سوى این عضو کمیته مقابله با کرونا ابراز میشود که
اقدامات اولیه هم مثل تب سنجی و امثال آن که براى شناساسی
افراد محتمل انجام میگیرد ،کفایت الزم براى شناسایی افراد
محتمل یا بیمار را ندارد .چرا که به گفته سورى در جامعه ما
تب فقط  ۴۰درصد افراد داراى عالئم را شناسایی میکند و در
 ۶۰درصد موارد ،فرد میتواند مبتال یا محتمل به بیمارى باشد،
ولی هیچ عالمتی از تب در وى وجود نداشته باشد .بنابراین
مهمترین نکته در این شرایط این است که احتمال انتقال را به
حداقل ممکن برسد.
مراسم پنهانی و پروتکلهای بهداشتی

اما نکته دیگرى که در این بین میتوان به آن اشاره کرد،
این است که مخفیانه برگزار شدن این مراسمها باعث میشود
افراد کمتر پروتکلهاى بهداشتی را رعایت کنند .به طورى که
برخی معتقدند اگر این مراسمها به صورت معمول در تاالرها
برگزار می شد  ،با رعایت نکات بهد اشتی صورت می گرفت
و مخفیانه برگزار شد ن آن باعث می شود هیچ نظارتی بر
برگزارى آنها صورت نگیرد .سورى میافزاید :بعضا مشاهده
می شود عد ه اى براى برگزارى مهمانی هاى خصوصی خود
تستهاى آزمایشگاهی انجام میدهند و وقتی تست آنها منفی
گزارش شد به این تصور که بیمار نیستند مهمانی یا مراسم
خصوصی برگزار میکنند .در صورتی که تستهاى انجام شده
تا حد زیادى نتیجه را به صورت کاذب ،منفی نشان میدهند.
آمارها نشان میدهد حدود  2۰درصد تستها نتیجه را منفی
کاذب نشان میدهند .در صورتی که طبیعتا باید با روشهاى
پیشرفتهتر یا تکرار آزمایشها و نمونهگیرى درست مطمئن
شویم نتیجه تست واقعا مثبت است یا منفی .بنابراین صرف
گرفتن تستها کفایت نمیکند .وى ادامه میدهد :همچنین
صرف اینکه ما فکر کنیم فردى که به بیمارى مبتال شده ،امکان
ابتالى مجدد ندارد نیز اشتباه است .درست است که احتمال
ابتالى مجدد در این افراد بسیار پایین است ،اما احتمال انتقال
بیمارى توسط این فرد به دیگران کماکان وجود دارد حتی بعد
از این که فرد به ظاهر بهبودى پیدا کرده باشد .به اعتقاد سورى
ما باید مردم را آگاه کنیم که شرکت در مراسم عروسی احتمال
ابتال به بیمارى را به شدت باال میبرد .آنها باید بدانند کسانی که
در این مراسمها بیمارى میشود بار اقتصادى و روانی شدیدى
را به کل جامعه تحمیل میکنند .کسانی که از دل این مراسم
پنهانی بیمار میشوند تخت بیمارستانی اشغال میکند ،کادر
درمانی را درگیر خود میکند و خود نیز به عنوان کانونی براى
انتقال بیمارى به دیگران تبدیل میشوند.
ایمنی  ۱0تا  ۱۲میلیون نفر
مشخص است که اساسا سرعت گسترش اپیدمی به همین
موارد بستگی دارد و با توجه به اینکه جامعه ما تا رسیدن به
ایمنی اجتماعی یا گلهاى فاصله زیادى دارد طبیعتا این اتفاقات
میتواند بار ناشی از اپیدمی را در جامعه ما چند برابر کند .به
گفته سورى بر اساس برآورد وى تا به امروز چیزى بین  1۰تا
 12میلیون نفر ایمنی در افراد ایجاد شده است که این رقم
نشان میدهد تا رسیدن به مرز  ۵۰میلیون نفرى که در نتیجه
آن ایمنی گلهاى ایجاد شود فاصله زیادى داریم .در واقع هنوز
 8۰درصد افراد ایمنی پیدا نکردهاند که تعداد بسیارى از آنها
گروههاى حساس هستند که احتمال بسترى شدن و مرگ در
آنها بیشتر است .بنابراین ابتال و مرگ افراد میتواند اتفاق نیفتد
اگر که نخست قوانین با سختگیرى بیشترى اجرا شود و دوم
اینکه مردم از انجام رفتارهاى غلط و ضداجتماعی بپرهیزند.
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فرهنگوهنر
رو در رو

ریحانه رضی:

«مانستر» در انتظار اجرای مجدد است
ریحانه رضی بازیگر تئاتر و سینما از دریافت جایزه بهترین
بازیگر مکمل زن از جشنواره کویین پالم کالیفرنیا خبر داد و
عنوان کرد :در انتظار اجرای دوباره نمایش «مانستر» است.
ریحانه رضی بازیگر تئاتر ،سینما و تلویزیون درباره فعالیتهای
اخیرش گفت :آخرین کار تئاتری که بهعنوان بازیگر در آن
حضور داشتم نمایش «مانستر» به کارگردانی کوروش شاهونه
و تهیه کنندگی سجاد افشاریان بود که در پردیس تئاتر
شهرزاد روی صحنه میرفت که با وجود استقبال مخاطبان
و اینکه نمایش تمدید شده بود .با شروع بحران کرونا اجرای
آن متوقف شد اما در نظر داریم مجددا نمایش را به صحنه
ببریم .صحبتهایی با پردیس تئاترشهرزاد صورت گرفته و
منتظر بهبود و عادی شدن شرایط برای اجرای کار هستیم،
اما هنوز زمان اجرا قطعی نیست .وی ادامه داد :همچنین
در زمینه بازیگری در سینما نیز بهتازگی برای بازی در فیلم
سینمایی «لجنخوار» به کارگردانی و تهیهکنندگی محمد
اسدنیا جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن را از جشنواره
کویین پالم کالیفرنیا دریافت کردم .این فیلم بهعنوان برنده
در بخش جایزه طالیی ،شایسته حضور در نمایشهای ساالنه
و مراسم اهدای جوایز جشنواره بینالمللی «کوئینپالم» در
ماه سپتامبر شده است .این فستیوال که یکی از دروازههای
ورود به اسکار نیز است در هر فصل بهصورت آنالین برگزار
میشود و برگزیدگان در رویداد ساالنه حضور پیدا میکنند.
رضی یادآور شد :علیرضا استادی ،علیرضا مهران ،ثریا حلی،
حمیدرضا محمدی ،بهار رضیزاده و… دیگر بازیگران این اثر
سینمایی هستند که داستانی اجتماعی دارد .این فیلم که از
 ۲سکانس پالن تشکیل شده است روایت زندگی ۲دختر است
که به موادمخدر اعتیاد دارند و من نقش یکی از این دخترها را
ایفا میکنم .بازیگر سریال «کیمیا» درباره دیگر فعالیتهایش
بیان کرد :در حال حاضر ۲فیلم سینمایی با عنوانهای «گیتی
همسر علیرضا» به کارگردانی حمیدرضا هنری و تهیهکنندگی
همایون عطاردی و «شاهین» به کارگردانی ساالر طهرانی و
تهیهکنندگی آرش سجادی حسینی را آماده اکران دارم که
امیدوارم اتفاقات خوبی در انتظارشان باشد .همچنین در ۲
فیلم کوتاه نیز بازی کردهام که یکی از آنها در ژانر وحشت است
و قرار است در فستیوالهای خارجی به نمایش گذاشته شود.
وی در پایان صحبتهایش متذکر شد :فروردین  ۹8با بازی
در نمایش «خودی خواری» به کارگردانی حسین نورشرق
در هفته تئاتر ایران در شهر مسکوی روسیه که توسط مرکز
فرهنگ موسیقایی ملل کنسرواتوری چایکوفسکی مسکو و
تئاتر اوکوال برگزار شد ،حضور داشتم که تجربه خوشایندی
برایم بود .این نمایش محصول مشترک ایران و روسیه بود و
من با پارتنری روسی بازی میکردم که کار بسیار سخت و در
عین حال لذتبخشی بود چون من باید دیالوگهایم را به زبان
فارسی میگفتم و بازیگر مقابلم به زبان روسی حرف میزد که
این مساله چالش مهمی را برایمان رقم زد.

مـــوسیقی

از سوی دفتر موسیقی ارشاد اعالم شد

دستورالعمل اجرای کنسرتها
در روزهای کرونایی
دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با انتشار
اطالعیه ای دستورالعمل اجرای کنسرت در روزهای
کرونایی را اعالم کرد .دفتر موسیقی معاونت امور هنری
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با توجه به اعالم آغاز
فعالیت های هنری از ابتدای تیرماه ،دستورالعملی را به
سالن ها و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ها
اعالم کرد .دفتر موسیقی با توجه به برگزاری دو جلسه
با نمایندگان سالن های اجرای صحنه ای موسیقی و
تشکل های حوزه موسیقی اعالم کرد که صدور مجوز
اجراهای صحنهای موسیقی با رعایت موارد زیر از ابتدای
تیرماه امکانپذیر است .در متن دستورالعملهای اجرای
موسیقی صحنهای در سالنهای برگزاری کنسرت آمده
است۱:ـ بلیتفروشی در سایتهای بلیتفروشی حداکثر تا
۵۰درصد ظرفیت سالن موردنظر انجام شود۲.ـ سایتهای
بلیتفروشی بهگونهای برنامهنویسی کنند که بر آن مبنا به
ازای هر خرید (فردی یا گروهی) و رزرو صندلی ،حداکثر
دو صندلی قبل و بعداز آن امکان فروش بلیت نداشته
باشد و مساله فاصلهگذاری موردتوجه قرار گیرد3.ـ سالن
اجرای صحنه ای ،یکبار در روز با دقت کامل ضدعفونی
شود4 .ـ با استفاده از دستگاه تبسنج در ورودی سالنها،
اندازهگیری دمای بدن مخاطبان انجام گیرد .در صورت
امکان از دوربینهای حرارتی برای سنجش دمای مخاطبان
استفاده شود۵.ـ استقرار اورژانس یا کارشناس بهداشت در
سالنها ضروری است6 .ـ کارکنان و انتظامات سالن باید
از ماسک و دستکش استفاده کنند7 .ـ روی بلیت های
خریداران ،الزام همراه داشتن ماسک و دستکش حین
ورود به سالنهای اجراهای صحنهای درج شود8 .ـ الزام به
رعایت فاصله زمانی دو ساعت بین هر اجرای صحنهای برای
سهولت در خروج مخاطبان سانس قبلی و ورود مخاطبان
سانس بعدی۹ .ـ از ورود افراد متفرقه به پشت صحنه
اکیدا جلوگیری شود۱۰ .ـ پذیرایی ویژه مهمانان حذف
شود .صرفا از نوازندگان ،با موادغذایی بسته بندی شده
پذیرایی شود۱۱ .ـ گروه هنری (نوازندگان) در ساعاتی که
قبل از شروع اجرای صحنهای مشغول تمرین و تست صدا
هستند باید از ماسک استفاده کنند۱۲ .ـ انجام خطگذاری
در ورودی های سالن های اجرای صحنه ای برای رعایت
فاصلهی اجتماعی۱3 .ـ تنظیم صدا (ساندچک) حداقل دو
ساعت قبل از شروع برنامه به پایان رسیده باشد تا به تراکم
حضور مخاطبان در البی سالنها منجر نشود۱4 .ـ بوفههای
پذیرایی سالنهای اجرای صحنهای ،موظف به تبعیت از
دستورالعملهای بهداشتی مصوب وزارت بهداشت هستند.
۱۵ـ مسئول سالن اجراهای صحنهای از طریق بلندگوهای
سالن ،لزوم رعایت موارد بهداشتی را به مردم یادآوری کند.
موارد فوقالذکر در فاصله زمانی تیر و مردادماه سالجاری و
تا قبل از آغاز ماهمحرم اجرا میشود .دفتر موسیقی نسبت
به اجرای موارد فوق نظارت کامل میکند و بهطور مستمر از
سالنها و شرکتها گزارش دریافت میکند .هرگونه تغییر
شرایط بهداشتی و ابالغیههای ستاد ملی کرونا در اسرع
وقت به سالنها و شرکتها اعالم میشود.

a r m a n m e l i . i r

سال سوم
شماره 748

علی نصیریان:

بارفتن«کشاورز»
نسلطالییبازیگریمنقرضشد

علی نصیریان گفت :این روزها جوانان بسیاری پا به عرصه بازیگری
گذاشتهاند ،بازیگرانی که به استعدادهای خوبی هم در میانشان دیده میشود،
اما نسل کشاورز دیگر تکرار نمیشود ،با درگذشت عزتا ...انتظامی ،داوود
رشیدی ،جمشید مشایخی و محمدعلی کشاورز نسل طالیی بازیگری در
ایران منقرض شد .بازیگر سریال «شهرزاد» ،پیرامون فقدان از دستدادن
«محمدعلی کشاورز» بازیگر مطرح سینما ،تئاتر و تلویزیون گفت :محمدعلی
کشاورز از جمله بازیگران و انسانهای غیرقابل تکرار است ،من و کشاورز در
اواسط دهه  3۰با یکدیگر همکاری داشتیم و وی با کارگردانان بزرگی در
عرصه سینما ،تئاتر و تلویزیون همکاری داشت .وی کشاورز را رفیق دیرینه
خود دانست و افزود :محمدعلی از جمله دوستان صمیمی و نزدیک من طی
سالهای سال همکاری و رفاقت بود ،کشاورز برای من بینهایت عزیز بود و
بهحدی با وی احساس نزدیکی داشتم که وی همچون عضوی از خانوادهام بود
و همواره با هم رفت و آمد خانوادگی داشتیم .نصیریان با اشاره به نبوغ بازیگری
کشاورز تصریح کرد :محمدعلی کشاورز هنرمند بسیار برجسته و باسوادی
بود ،وی عالوه بر بازیگری در زمینه کارگردانی هم تجربه داشت و همیشه
سعی میکرد تا بهترین خود را برای مخاطب به نمایش بگذارد .بازیگر سریال
«میوهممنوعه» درگذشت کشاورز را فقدانی بزرگ در تاریخ بازیگری کشور
خواند و اضافه کرد :از دستدادن هنرمندانی همچون محمدعلی کشاورز در این
سطح از حرفهای بودن و انسانیت جبرانناپذیر است ،وی از جمله پایهگذاران
تئاترجدید در کشور بود ،امثال کشاورز تکرارنشدنی هستند .امیدوارم نسل

جدید در راه جاودانگی تالش کنند اما بهواقع جا پای کشاورز گذاشتن ممکن
نیست .وی در همین راستا ادامه داد :این روزها جوانان بسیاری پا به عرصه
بازیگری گذاشتهاند ،بازیگرانی که به استعدادهای خوبی هم در میانشان دیده
میشود اما نسل کشاورز دیگر تکرار نمیشود ،با درگذشت عزتا ...انتظامی،
داوود رشیدی ،جمشید مشایخی و محمدعلی کشاورز نسل طالیی بازیگری
در ایران منقرض شد .این بازیگر پیشکسوت سینما دلیل موفقیت محمدعلی
کشاورز در بازیگری را اینگونه توصیف کرد :کشاورز بازیگر بسیار فهمیدهای
بود ،هر نقشی را بازی نمیکرد ،وی میدانست که باید نقشهای متفاوتی
بازی کند و در ایفای چنین نقشهایی بینظیر بود ،کشاورز بهخوبی تفاوت
میان نقشها را درک میکرد و از همان جوانی میدانست که تفاوت در همین
نقشها باعث رشد و ترقی وی میشود .وی در همین رابطه اذعان کرد :کشاورز
در انتخاب نقش بسیار دقیق بود ،وی در ایفای همین نقشهای متفاوت بود
که توانست استعداد و توانایی خود را به نمایش بگذارد .برای کشاورز متفاوت
بودن نقش در کنار کارگردانی و فیلمنامه از جمله نکات مهم در انتخاب نقش
بود .نصیریان درباره فعالیتهای اخیر خود در عرصه بازیگری خاطرنشان کرد:
چندین سناریو به دستم رسیده اما واقعایت امر هیچکدام برایم جذاب نبودهاند،
هماکنون سر کار خاصی نیستم و ترجیح میدهم برای نقشی جذاب منتظر
بمانم ،سن من آنطور نیست که بخواهم برای هر نقشی خودم را به آب و آتش
بزنم و یا اینکه بهزور پرکار باشم ،من تالش میکنم که در این روزهای پایان
زندگیام نقشهای به یادماندنی ایفا کنم.

سیامک اطلسی:

بازیگری همتای محمدعلیکشاورز نمیآید

سیامک اطلسی گفت :آقای «کشاورز»
استادی بود که در بسیاری از فیلمها و در تئاتر
و تلویزیون بازی های درخشانی داشت و در
واقعیت و به لحاظ شخصیتی فردی مصمم،
انسانی شریف و خونسرد بود که بازیگری همتای
او نمی آید .این بازیگر سینما و تلویزیون که
سابقه حضور در کنار مرحوم کشاورز در تلویزیون
را دارد ،بیان کرد :آقای کشاورز استاد مسلم
بازیگری بود که از بین ما رفت .من خاطرات
زیادی از سریال پدرساالر با این هنرمند دارم
و حقیقتا بازیگری را در کنار او تجربه کردم و
چیزهای زیادی از او یاد گرفتم .وی افزود :آقای
کشاورز استادی بود که در بسیاری از فیلمها و
در تئاتر و تلویزیون بازیهای درخشانی داشت؛
در واقعیت و بهلحاظ شخصیتی آدمی مصمم،
انسانی شریف و خونسرد بود که بازیگری همتای
او نمیآید .اطلسی در اشاره به آنچه از کشاورز در
بازیگری آموخته است ،بیان کرد :دقت در کار،
توأم با خونسردی و درعین حال انسان بودن،
برای من در جنس بازیگری او برجسته بود .نقش
را ایفا میکرد و بهدرستی درمیآورد بهطوریکه
در خاطره ها می ماند؛ مرحوم کشاورز انسانی
بسیار ساکت و تأملبرانگیز بود .کسانی که در
کنار ایشان کار میکردند ،آن کاری که باید را

انجام میدادند ،چراکه کشاورز بر کارشان تسلط
داشت ،نقش را حفظ می کرد و به آن اهمیت
میداد و بازیگران جوانی که این خصائل رفتاری
را میدیدند ،واقعا از ایشان یاد میگرفتند و در
کنار ایشان کار کردن برایشان تجربه بود .بازیگر
نقش «مصطفی» (برادر اسدا...خان) در سریال
پدرساالر درمورد حال و هوای بازی در این
سریال در کنار محمدعلی کشاورز خاطرنشان
کرد :آن سریال برای تمام ما بازیگران یک تجربه
زندگی بود چرا که در کنار آقای کشاورز سعی
می کردیم تا واقعیت ها را ارائه بدهیم؛ یعنی
تالش میکردیم تا نقشی که نوشتهشده بود را
یکی بهتر از دیگری ارائه و ایفا کنیم .چراکه خود
آقای کشاورز حضور داشت و ما هم تحتتاثیر
بازی او تالش میکردیم بهترین بازی خودمان
را ارائه دهیم .این آدمها (محمدعلی کشاورز،
جمشید مشایخی ،عزت ا ...انتظامی ،داوود
رشیدی و علی نصیریان) ازنظر بازیگری و ارائۀ
نقش در تئاتر ،سینما و تلویزیون سنگ تمام
گذاشتند؛ یعنی تکرار نمیشوند و کسی جای
آنان را نمیگیرد و در ذهنها ماندگار هستند.
اینکه بازیگری بتواند این ماندگاری را در اذهان
ایجاد کند ،استاد تلقی میشود و استاد کشاورز
یکی از این بازیگرانی بود که این اثرگذاری را

خاطرات آهنگساز «پدرساالر» از محمدعلی کشاورز

محمدعلی کشاورز ،بازیگر سینما ،تئاتر
و تلویزیون روز دوشنبه در سن ۹۰سالگی از
دنیا رفت .بهرام دهقانیار ،آهنگساز موسیقی
متن مجموعه ماندگار «پدرساالر» که در
سال های  ۱37۲تا  ۱374تولید و پخش
شد ،گفت :کارگردان سریال ،با من تماس
گرفت و گفت که باتوجه به تسلطی که در
موسیقی ایرانی دارم و پیشتر هم با آثارم
آشنا شده ،تصمیم به دعوت از من برای
ساخت موسیقی گرفته است .در نتیجه
برای ساخت موسیقی سریال «پدرساالر»،
بخش هایی از چند قسمت اول را که
فیلمبرداری شده بود ،به من نشان دادند.
من هم بالفاصله وقتی صحنه ها را دیدم،
با الگویی که مرحوم کشاورز بهعنوان یک
پدرمقتدر ارائه داده بودند ،تمی در ذهنم
شکل گرفت که بعدها در موسیقی تیتراژ
پیاده شد .او ادامه داد :در همان لحظه با
پیانویی که در آنجا بود ،ایدهای که در ذهنم
شکل گرفت را برای مرحوم خواجویی
(کارگردان سریال) نواختم .از ایشان سوال
کردم که آیا چنین فضای صوتی که در
موسیقی چهارگاه ایرانی باشد را برای این
سریال مناسب می بیند که با آن موافقت
کردند .از آنجایی که مرحوم خواجویی

پیشتر از حضور استاد محمدعلی کشاورز
در این سریال به من خبر داده بودند،
خیلی دوست داشتم که نظر ایشان را نیز
درباره ایده موسیقی متن سریال بدانم.
قرارگذاشتیم که وقتی طرح تیتراژ را تمام
کردم ،مرحوم خواجویی بههمراه مرحوم
کشاورز بیایند و کار را بشنوند .این بهانهای
شد تا من سعادت دیدار مرحوم کشاورز را
در خانه خودم داشته باشم .به محض اینکه
صدای تیتراژ از استودیوی من پخش شد،
دیدم که سر خود را باال آورد ،بلند شد و
مرا بوسید و بغل کرد و گفت که «به تو
تبریک میگویم .این خود جنس و موسیقی
است که میخواستیم .با این موسیقی که
ساختی ،کاراکتر مرا در این سریال به خوبی
تعریف کردی ».این آهنگساز افزود :این
تعریفها بسیار برایم جذاب بود؛ زیرا در
آن سالها بهتازگی از آلمان بازگشته بودم
و این تشویق ها خیلی می توانست برایم
تعیینکننده باشد .این دیدار ،فرصتی شد
که طی ضبط پروژه ،دو بار دیگر هم آقای
کشاورز را مالقات کردم که حدود دو ـ سه
ساعت مهمان من بودند و درباره قطعاتی
که کار کرده بودم و ایدههای آن پروژه با هم
صحبت کردیم.

بر ذهن ها گذاشت .اطلسی در تشریح علت
اثرگذاری کشاورز و همنسالن وی (جمشید
مشایخی ،عزت ا ...انتظامی ،داوود رشیدی و
علی نصیریان) در سینما ،تئاتر و تلویزیون تاکید
کرد :فیلمهایی که شما از این آدمها میبینید که
به صورتی درمی آمدند که بر دل می نشستند،
نتیجه عالقه و حسی بود که این آدمها در ایفای
نقششان گذاشته بودند .زمان در کار این نسل
مطرح نبود یعنی عجله ای نداشتند؛ فیلم ۲4
فریم بود و وقتی فیلم را میگرفتند ،خود خودش
بود یعنی اگر صحنه ای خراب می شد از اول
فیلم می گرفتند .امروز در سینما زمان مطرح
است و میخواهند سریع کار و بازی را از بازیگر
بگیرند که به فیلم بچسبانند و هرجایی که خراب
میشود ،ازآنجا به بعد را میگیرند .درحالیکه در
دوره قبل اینگونه نبود .وی ادامه داد:آن زمان
دیالوگ که نوشته می شد ،حفظ و ادا میشد؛
یعنی بازیگران آن شخصیت فیلمنامه را بازی
میکردند؛ درنتیجه بازیها دلنشین بود به دل
مخاطب مینشست و در خاطرات باقی میماند.
امروز این گونه نیست ،کار دیجیتال و بگیر و
برو شده و کیفیت متاسفانه مانند قبل نیست.
دیالوگها را میخوانند و میگذرند .درنتیجه
بازیگران و کارهای آن دوره تکرار نمیشوند.
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امثالکشاورزبههنر
اعتبارمیبخشیدند

پرویز پورحسینی که در سه
نمایش گوناگون با محمدعلی
کشاورز همبازی بوده است،
با نگارش نوشتاری کوتاه ،او را
بازیگری دانست که به هنر نمایش
این سرزمین اعتبار بخشیده است.
متن یادداشت این هنرمند به شرح
زیر است« :آقای کشاورز را از دهه
 ۱34۰میشناختم از اداره هنرهای
دراماتیک .در نمایشهای «مرغ
دریایی» « ،لئوکادیا» و «آندورا»
با ایشان همبازی بودم .در فیلم
«کمالالملک» علی حاتمی هم در
خدمت ایشان بودم .بازیگری بود
قدرتمند و توانا .حضور فوقالعادهای
روی صحنه داشت .آقای کشاورز
یکی از ارکان اساسی بازیگری بود.
تاثیر ایشان بر صحنه نمایش این
سرزمین ،انکارناشدنی است .وقتی
با ایشان همبازی بودی ،احساس
می کردی که به ستون محکمی
روی صحنه تکیه کردهای .آقای
کشاورزجزوچندبازیگرپیشکسوت
هنر نمایش ایران زمین بود .جایش
همیشه روی صحنه و پرده سینما
و صفحه تلویزیون خالی است.
امثال ایشان به هنر نمایش اعتبار
میبخشیدند».

«خیابانی» مستند
ورزشایرانرامیسازد

جواد خیابانی ،گزارشگر فوتبال
از ساخت فیلم مستند «تاریخ
ورزش ایران» با بهرهگیری از منابع
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
خبر داد .جواد خیابانی مجری،
کارشناس و گزارشگر فوتبال
توضیح داد :برای ساخت «مستند
ورزش ایران» سالهای سال است
که در حال تحقیق هستم .وی
افزود :پایه و اساس ساخت یک
فیلم مستند و تاریخی تحقیق
و پژوهش است و اسناد مرتبط
میتواند زوایای پنهان یک سوژه
را نشان دهد .به همین دلیل
برای ساخت این مستند نیاز به
مدارک و اسناد داشتم .خیابانی
ادامه داد :برای ساخت مستند
درباره شخصیتهای ورزشی مانند
غالمرضا تختی ،پرویز خسروانی
و حتی تیم هایی مثل شاهین،
پیروزی ،استقالل و بسیاری دیگر
از موضوعات جذاب ورزشی نیاز
به منابع غنی و اسناد معتبر بود.
وی ادامه داد :کتابخانه ملی ایران
در حوزه اسناد کاغذی به عنوان
یک مرجع مطرح است و از منابع
موجود در این سازمان توانستم
برای انجام پژوهش استفاده کنم.

ســـینما

تشکیل کارگروه مبارزه با
قاچاق فیلمهای سینمایی
کارگروه مبارزه با سرقت و قاچاق فیلمهای
سینمایی با ریاست جانشین فرمانده نیروی
انتظامی تشکیل شد .سیدغالمرضا موسوی
دبیر شورایعالی تهیهکنندگان سینمای ایران
ضمن اعالم این خبر افزود :این کارگروه تالش
خواهد کرد تا سرقت و قاچاق فیلم را در فضای
مجازی تا حدممکن کنترل و خاطیان را
تحویل مراجع قضائی بدهد .وی افزود :در پی
نمایش فیلمها بهصورت آنالین ،سرقت فیلم
در فضای مجازی به شکل غیرقابل قبولی
افزایش یافت .به گونه ای که ظرف کمتر از
دو تا شش ساعت فیلمها دانلود و به نمایش
غیرقانونی در می آید .وی اضافه کرد :اغلب
دانلودکنندگان هم صرفا تماشاگران معمولی
نیستند ،بلکه افرادی هستند که با این دانلودها
و ارائه آن به تماشاگران کاسبی پرسودی به
زیان تهیهکنندگان بهراه انداختهاند .موسوی
اضافه کرد:به همین دلیل و جهت جلوگیری
از سرقت که در شرایط کنونی عمدا در فضای
مجازی صورت می گیرد ،به دیدار سردار
هداوند جانشین فرمانده نیروی انتظامی
تهران بزرگ رفتیم .در این نشست که چندتن
از فرماندهان بلندپایه پلیس تهران و از جمله
فرمانده پلیس فتا ،پلیس امنیت و برخی دیگر
از مسئوالن نیرو حضور داشتند ،مشکالت
سرقت فیلمها را به اطالع رساندیم .او ادامه
داد :خوشبختانه سردار و همکارانشان با
موضوع و معضل سرقت فیلمها و تبعات آن
کامال آشنا بودند .موضوع سرقت فیلم ها
در فضای مجازی مورد بررسی همه جانبه
قرار گرفت .از آنجا که برای مبارزه نیاز به
اطالعات تخصصی و شاکی خصوصی نیز بود،
سردار با پیشنهاد شورایعالی تهیهکنندگان
جهت تشکیل کارگروهی برای مبارزه و
پیگیری موافقت کردند ،ایشان با حُ سننیت
و در جهت مدیریت این مبارزه ،ریاست کار
گروه را نیز پذیرفتند .جانشین رئیس پلیس
تهران اعالم داشت که نیروی انتظامی با قاچاق
محصوالت فرهنگی برخورد قاطع خواهد
کرد و در راستای وظیفه با هرگونه سرقت،
توزیع ،و انتشار غیرمجاز فیلمهای سینمایی
و محصوالت شبکه نمایش خانگی برخورد
جدی خواهد کرد .بنا بر این گزارش ،کار گروه
مبارزه با سرقت و قاچاق فیلم و محصوالت
فرهنگی هفته آینده با حضور نمایندگان
شورایعالی تهیه کنندگان ،علی قائم مقامی
نماینده هیاتمدیره خانه سینما و فرماندهان
ذیربط تشکیل خواهد شد .در همین نشست
در جهت مبارزه با نمایش غیرقانونی فیلمها
در شبکه های ماهوارهای فارسیزبان ،مقرر
شد شورایعالی به نمایندگی تهیهکنندگان و
با همکاری مالکان فیلم در دادسرای فرهنگ و
رسانه اقامه دعوی کنند تا قوه قضائیه اقدامات
الزم را انجام دهد

کـــوتاه

عطایی به «خانه امن» پیوست
حمیدرضا عطایی که در سریال «ترور
خاموش» نقش مرتضی را ایفا میکرد ،یکی
از نقشهای اصلی سریال «خانه امن» را به
عهده گرفت .حمیدرضا عطایی که تجربه
بازی در «مختارنامه» را دارد ،برای ایفای
یکی از نقش های اصلی ،به گروه بازیگران
سریال «خانه امن» به تهیه کنندگی
ابوالفضل صفری و کارگردانی احمد معظمی
پیوست .عوامل ساخت سریال پیش از این
با «سارق روح» سراغ فرقه های انحرافی
رفته؛ در «ترورخاموش» مباحث مافیایی
موادمخدر را افشا کرده و حاال در «خانه امن»
روی موضوعات جاسوسی -امنیتی دست
گذاشتهاند .عطایی در سریال «ترورخاموش»
شخصیت مرتضی را ایفا کرد و در قالب یک
مامور اطالعاتی که در پایان تصویر یک
قهرمان را ارائه داد ،ظاهر شد و قرار است
در سریال «خانه امن» این کاراکتر ادامه پیدا
کند« .خانه امن» براساس فیلمنامه ای از
حسین ترابنژاد در  4۵قسمت و به سفارش
مرکز سیمافیلم تولید میشود.

سـخـن مـترجـم

دربارهجهانداستانیمحمدحسنعلوان

علیهعقبماندگی

سیدحمیدرضامهاجرانی
مترجم
بی ترد ید می توان از محمد حسن علوان
بهعنوان یکی از نویسندگان نوآور در عرصه
ادبیات داستانی جهان عرب معاصر یاد کرد.
سبک نگارش او د ر آثارش چنان است که
خواننده را تا الیههاى درونی داستان با خود
می برد  .ناقد ان ویژگی هاى متمایز زیاد ى
براى این نویسنده قائل شدهاند ،ولی به نظر
من یکی از بارزترین ویژگیهایش که از او یک
نویسنده موفق عمل آورده زبان او در سرایش
داستانهایش است .او با بهرهگیرى از زبانی
کامال سازوار با داستان به شکل موفقی توانسته
خواننده را در همان زمان و فضا قرار دهد .اوج
هنر او در اتخاذ زبان را میتوان در رمان «مرگی
کوچک» دید که به شکل هنرمندانهاى سه
کتاب را در قالب قصه به نمایش گذاشته است.
کتاب نخست دستنوشتهها است که از قرن
ششم هجرى آغاز و تا قرن بیستم ادامه دارد و
هر دستنوشته مطابق با همان زمان نگاشته
شد ه است .کتاب د وم عبارت از برگزید ه
سخنان محییالدین است که در آغاز هر فصل
آمده و جریان داستان ،با زبانی بسیار شیوا،
در آن فصل توضیح و تفسیرى است بر همان
گفته و سخن و نهایتا کتاب سوم که عبارت
از خود داستان است که به شکلی زیبا منطبق
با زبان و حال مردمانی است که در آن دوره
میزیستهاند.
مهم ترین عوامل و انگیزه هایی که ،البته
مضاف بر برگزیدهشدن این کتاب بهعنوان
برند ه جایزه بوکر ،اینجانب را به ترجمه
آثار محمد حسن علوان
تشویق کرد ،زبان گفتار
و نیز دید انتقادىاش به
جوامع عقیدتی و واپسگرا
بود .زندگی محییالدین
د ر این کتاب که علوان
آن را به تصویر کشیده به
گونهاى است که میتوان
به شکلی بسیار نزدیک به
ذهن ماهیت آن را در یک جمله
خالصه کرد و آن اینکه« :اگر جمادید آهنربا
باشید ،اگر نباتید عَشَ قه باشید و اگر انسانید
عشق ،که عشق یک تنفس عمیق است از هواى
ناب بهشت ».ترجمه این کتاب پَرى بود براى
بازکردن و براى پروازکردن از فراى باروهایی با
زاویههاى سیاه ،قبیح و تند براى دستیافتن
به جهانی پر از شمیم عشق و آزادى.
دیگر کتابی که از این نویسنده ترجمه کردم،
کتاب «سگ آبی» «القندوس» است .به نظر
من دومین شاهکار ادبی این نویسنده ،بعد از
«مرگی کوچک» ،همین کتاب است که با
زبانی آمیخته به طنز سه نسل ،در قالب سه
بافت اجتماعی ،از جامعه عربستان سعودى را
بهعنوان نماد جوامعی که در آن یک حکومت
ایدئولوژیک توتالیتر حکومت میکند به باد
شدیدترین انتقادها گرفته .او در این کتاب
سه بافت عشایرىِ روستانشین ،شهرنشین و
مهاجر را مورد کنکاش و واکاوى قرار داده و
بیان داشته این سه بافت بر مبناى آنکه همگی
ناگزیر از پذیرش اندیشهها و عقاید دیکتهشده
خرافی و عقیدتی تحمیلشده از سوى حکومت
هستند به بیمارى فراموشی هویت مبتال
شدهاند و پایبند به اصولی هستند که خودشان
درک درستی از فلسفهاش ندارند و به شکل
مورثی پذیرایش شدهاند و درنتیجه مردمی
شدهاند که به راحتی فریب میخورند ،ولی
سران به آنان چنین القا میکنند که برترین
ملتها هستند؛ صفتی که هرگز درک درستی
از آن ندارند.
هرچند علوان در کتاب «سگ آبی» مشخصا
جامعه عربستان سعودى را هدف قرار داده ،ولی
درواقع منظور او تمامی جوامع و کشورهایی
است که به همان سبک اداره میشوند .عشایر
که همواره در بافت کهنباورىهاى خود غرق
مانده و تصورشان از دنیا همان محدودهاى است
که در آن زندگی میکنند .دوم شهرنشینانش
که همان عشایر نیمه موفق اند که به شهر
مراجعه کرده و با آنکه در شهرى مدرنیته،
بهظاهر ،زندگی میکنند ،ولی همچنان در بند
خرافات و کهنباورىهاى خود ماندهاند و سعی
دارند با تیول قراردادن هر محله از شهر همان
سیادتهاى روستایی خود را به دیگران تحمیل
کنند و با نامگذارى خیابانها ،محلهها و ساخت
بناهاى مذهبی مثل مسجد به اسم خود نماد و
نمودى داشته باشند.
علوان در «سگ آبی» با زبان طنز نژادگرایی
و تحمیل عقاید دیکتهشده از سوى سران و
سلطه را به مردم به مانند جیوهاى میداند که
در ظاهر پرجالست ،ولی از بینبرنده طالى ناب
هویت است .هویتی که هر سه بافت اجتماعی
جامعه حتی آن دسته از مهاجرانش به کشور
آمریکا آن را فراموش کردهاند و قدرت حضور در
جامعه جهانی را ندارند و نمیتوانند خود را با آن
منطبق سازند ،لذا محکوم به انزوا ،واپسگرایی و
شکست میشوند.
«سگ آبی» را میتوان با کتاب «بازگشت به
خویشتن» دکتر علی شریعتی مقایسه کرد .او
در این کتاب بیان میدارد که چنین جوامعی
صرفا درصدد آنند دست به کار تغییر ظاهر
خود شوند ،ولی از هویت و دورن خود غافلند.
آنان برخالف سگ آبی که به آنچه هست و دارد
افتخار میکند سعی دارند به چیزى که ندارند
و شخصیتی که فاقد آنند افتخار کنند.
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ادبــیــات 11

نویسنده باید برای انتقال حقیقت دست به قلم شود

گروه ادبیات و کتاب :نام عربستان سعودی به ندرت با ادبیات داستانی معاصر گره خورده است .اما از سال ۲0۱۶محمدحسن علوان ( )۱979این دو نام را باهم آشتی داده است.او حاال یکی از نویسندههای شناختهشده عرب در جهان
است که با دو رمان «سگ آبی» ( )۲0۱3و «مرگی کوچک» ( )۲0۱۶به مرحله نهایی جایزه بینالمللی بوکر عربی راه یافته و توانسته است با رمان «مرگی کوچک» این جایزه را از آن خود کند« .سگ آبی» عالوه بر جایزه جهانی عرب،
ترجمهآنبهفرانسهنیزجایزهبهترینترجمهراازآنخودکردهاست.علواندرسال ۲009بهعنوانیکیاز 39نویسندهبرترعربشناختهشدهبود.ازعلوانتاکنونپنجرمانمنتشرشده،کهرمانهای«سگآبی»و«مرگیکوچک»
هر دو با ترجمه سیدحمیدرضا مهاجرانی از سوی نشر روزنه منتشر شده است .آنچه میخوانید برگزیده چند گفتوگو با محمدحسن علوان درباره این دو رمان است که از زبان عربی ترجمه شده است.

آقایعلوانبارمان«مرگیکوچک»شروعکنیم
که برایتان جایزه بوکر عربی را به ارمغان آورد .در مورد
نطفهآغازیناینداستانواینکهچهشدآنرابهنگارش
درآوردیدتوضیحدهید؟
اواسطسال 2۰1۵بودکهمندرسرماىاستخوانسوزاوتاوا
در کشور کانادا ابتدا دست به کار جمعآورى منابع و کتابهایی
شدم که در مورد زندگی و آثار و اندیشههاى محییالدین بن
عربیتألیفشدهوبایداعترافکنمکهقصدمازاولمطلقانوشتن
یکرماندرموردزندگیاونبود،ولیوقتیمطالبراجمعآورى
کردم بعد از دستهبندى آنها متوجه شدم که میتوان از آن یک
رماندرخصوصزندگیمحییالدینملقببهشیخاکبرازتولد
تا وفات خلق کرد ،براى همین دست به نگارش داستان زندگی
مردىشدمکهبراىپیداکردنحقیقتوجودخویشپهنهزمین
را طی کرد و از غربیترین نقطه آندلس تا آذربایجان براى یافتن
«منِ خویش»ازهیچنقطهاىفروگذارنشد.
استقبالخوانندگانوناقدانازاینکتابچطوربود؟
بله ،بیشتر خوانندگان و ناقدان وقتی این کتاب را مطالعه
کردند متوجه شدند که در کل سبک نگارش و شیوهاى که در
اینکتاببهکاربردهامباسایرآثارپیشینم،حتیازحیثحجمو
تعدادصفحات،قابلمقایسهنیستونوعینویننگارىدرآنراه
دارد .علتش هم این است که من هنگام نگارش این کتاب براى
اولینباربودکهناگزیرازمراجعهبهصدهاکتابورفرنسمربوط
به وقایع و حوادث تاریخی در دوران حیات ابن عربی شدم و از آن
طرفهممجبورشدمدرسبکنگارشوحتیانتخابواژههایم
طورىعملکنمکهمطابقباآنمقطعازتاریخباشدودرحقیقت
لحنوسبکنگارشمبامرورزمانبهشکلیسیالدرحرکتبود.
از سبک نگارش در قرن ششم (کلبه آذربایجان) شروع شد و تا
قرنبیستمادامهیافتواینخودیکیازجذابیتهاىرمانبراى
خوانندهشد؛یکنوعسیرزمانیطیچهاردهقرن.
در داستانتان تا حدی هم به صور خیال روی
آوردهایدوآنرادرکنارحقایقزندگیاوگذاشتهاید.فکر

نمیکنید این کار باعث شود تا حدودی حقیقت زندگی
محییالدینتحتتاثیراوهامقراربگیرد؟
البته روایت داستان زندگی بزرگمردى چون محییالدین
بن عربی ملقب به شیخاکبر در کتاب من تا حدودى آمیخته
به صور خیال هم شده ،اما این صور خیال نهتنها وهمبرانگیز و
لطمهزننده به حقیقت زندگی آن عارف بزرگ نمیشود و آن را
وهمآلوده نمیکند ،بلکه برعکس آن صور خیال توانسته به نحو
مطلوبی نادانستهها و مجهوالت زندگی آن عارف صاحبنام را
که مانند خأل و گمشدهاى در مسیر شناخت ما از اوست ،پر کند.
صورخیالیکهدراینکتابزینتبخشحقیقتشدهوتاحدود
زیادى میتواند در کشف اسرار و تفسیر پیچیدگیهاى زندگی
رازآلودمحییالدینراهگشاباشد.ضمنآنکهمندراینداستان
بههیچوجهقصدنداشتمخوانندهباکتابیرودرروشودکهصرفا
با یک چهره تاریخی از زمان والدت تا وفات آشنا میشود؛ بلکه
قصدمجذابکردنرمانازطریقاینشیوهبودهاست.
چهشدکهمحییالدینرابرایاینداستانانتخاب
کردید؟
یک ویژگی بارز مرا به این سمت هدایت کرد و جذب
شخصیتاینعارفصاحبنامشدموآناینکهنقطهعطفزندگی
محییالدین که او را از سایر عرفا و اهل تصوف متمایز میکند
همان سفرهاى دائم و بیوقفه اوست که قصد داشته از مسیر
آن سفرها خود را بازیابد و به خویشتن بازگردد .من در آخرین
دستنوشتهکهدرفصلپایانیکتابآوردهامسعیکردهامبهاین
موضوعاشارهکنمکهبراىیافتنحقیقتخویشبایدسفرىبه
درازآهنگیمحییالدینداشت.سفرىکههرشهرومنزلشچون
حلقههاىزنجیردرامتدادهمقرارگرفتهوازدستدادنحتییک
حلقهنیزمیتواندسالکراازنیلبهمقصودبازدارد،همانطورکه
قهرمانآندستنوشتهوشوهرشکههردوپژوهشگردرعرصه
آثار و اندیشههاى محییالدینبودهاند ،اعترافکردهاندکه مادر
مسیرسفرهاىخودبهآنچهمحییالدینرسیده،نایلنشدهایم،
چراکهبهواسطهمسیحیبودنشوهرازسفربهمکهبازماندند.

کداماندیشهازاندیشههایمحییالدینبرایشما
جذابتربودهاست؟
ایمانش به مذهب عشق .این موضوع را بگویم که با خواندن
ترجماناالشواق به این نتیجه و باور رسیدم که جانمایه سلوک
در طریق عشق درک کعبه وحدت است؛ کعبهاى بیجهت و
درعینحال پرجهت که پذیراى تمامی عشقها است؛ درست
همانطور که محییالدین در ترجماناالشواق سرود« :دشت
قلب من پذیراى تمامی صورتهاست /هم چراگاه آهوان است
و هم دیر راهبان /هم بتکده است و هم کعبه /هم الواح تورات را
داردهمآیاتقرآنرا/منبههرسوروکنممومنبهمذهبعشق
هستم/عشقدینوایمان مناست/ایناستباورمذهبیمن».
مندرجاىجاىکتاببهاینحقیقتاشارهکردهام،ازجملهوقتی
پسرسودکینبهدنیاآمدومحییالدینبراىآنکودکچنیندعا
کرد«:بارالهاقلباینکودکرابهمانندکعبهگردان».
راز ماندگاری عرفان محییالدین در این کتاب را
چگونهتفسیرکردهاید؟
باآنکهمحییالدینبنعربیدائمدرسفربودهوماندگارىاش
دریکدیارحداکثربیشازدوالیسهسالطولنکشیدهوازغرب
آندلس تا آذربایجان و آناتولی در دورانهاى مختلف حکمرانی
زندگی کرده و حتی در مقاطعی از زمان با دولتمردان و حکام
هم همنشین بوده و قطعا فلسفه و اصول عمیق تصوف و عرفان
نظرىوعملیاشراطیهمینسفرهابهدستآوردهاست،ولی
امروزهمحققانوپژوهشگرانتاریخآنگونهکهبایدوشایددرمورد
زندگیاوچیزىنمیدانند.
هدف از دستنوشتههایی که در پایان هر فصل
آوردهایدچهبودهاست؟
من در آن دستنوشتهها داستان جابهجا و دست به
دستشدن نسخههاى خطی ابنعربی را که به دست خودش
نوشته شده نقل کردهام که چگونه آن نسخهها به عنوان میراثی
مکتوب که نمایندهاى ملموس از تمدنی بلندمایه است با جان و
دل توسط شاگردان و مریدانش حفظ شده ،ولی در پایان توسط

با توجه به اینکه سگهاى آبی در
یکجوانسورىبهقیمتدوهزاردالربه
آمریکا بهعنوان یک نماد مورد توجه
فروش رفته است .با این کار قصد داشتم
قراردارندمتوجهشدهامکهاینحیوانات
بگویم راز بقا و ماندگارى تمدن ما در
به محض آنکه به سن بلوغ میرسند از
حفظ و پاسداشت میراث مکتوبمان
خانواده جدا میشوند و خودشان اقدام
است که اگر آن را به عنوان یک ارزش در
به سدسازى و ایجاد یک فضا و محیط
جوامعخودمانترویجومعرفیاشنکنیم
مستقل براى خودشان میکنند و به
چه سرانجامی خواهد داشت .مرگ یک
نوعی میتوان گفت یکجور زندگی بر
دستنوشته و نسخه خطی مرگ تمدنی
مبنا و شاکله زندگی آمریکایی دارند،
ریشهداراست.
براى همین قهرمان داستان و اعضاى
به نظر خود تان «مرگی
خانواد ه اش را به زند گی و خانواد ه
کوچک» یک اثر اد بی است یا
سگهاى آبی تشبیه کردهام .با این
فرهنگی؟
توضیح که یک فرزند عشیره وقتی
قطعا من در این اثر به جنبه فرهنگی
اقد ام به مستقل زیستن می کند
موضوع بیشتر دقت کردهام ،چون
وابستگیهاى خانوادگی اعم از پدر،
اعتقاد دارم وقتی یک اثر از جنبه و
مادر ،برادر و خواهر از یکسو او را
لعاب فرهنگی متجلیترى برخوردار
به سوى خود میکشد و از طرفی
باشد هم ماندگارىاش بیشتر است
براییافتنحقیقت
دهشتزدگیاش در برابر فرهنگ
و هم در متن جوامع تأثیرگذارتر
خویشبایدسفری
جوامعنوینازسوىدیگراوراخواسته
خواهد بود به شکلی که می توان
به درازآهنگی
یا ناخواسته با چه مشکالتی مواجه
آنها را به بیدارى فراخواند و نقش
میکند.
یک بیدارگر را ایفا کرد؛ چون اثر
ابنعربی داشت؛
در مورد قهرمان داستان،
خوانند
ادبی را بیشتر متخصصان می
سفریکههرشهر
غالب الوجزی ،او در آن داستان
و از آن لذت میبرند ،درحالیکه
و منزلش چون
نمادچیست؟
یک اثر فرهنگی حتی براى قشر
حلقههایزنجیر
غالبالوجزىیکجوان ۴۰ساله
تحصیلنکردههمجذاباستوعامه
در امتداد هم قرار
سعودى است که صرفا به واسطه
مردم آن را میپسندند و خواهان
گرفته و از دستدادن
داشتن پول به آمریکا رفته است .او
مطالعهاشهستند.
حتی در کشور خودش هم شکست
در مورد آثار محییالدین
حتییکحلقهنیز
خورده بود .از دانشگاه اخراج شده و با
بنعربیکهبرایروایتاینقصه
میتواند سالک را
پولهاییکهداشتهبیآنکهتخصصی
ازآنهاکمکگرفتهایدبگویید؟
از نیل بهمقصود
داشته باشد یا از عهده انجام کارى
وقتی به یک نسخه خطی از
بازدارد
بربیاید به آمریکا سفر کرده ،چون با
ترجماناالشواق برخورد کردم با
مطالعهآنفهمیدممردىکهچنیندرکعمیقیازعشقداشته خودش میاندیشید همین که از آن محیط و خانواده بسته و
ودرمورداوآنطورکهشایستهوبایستهاستکارنکردهاندتصمیم سنتی بگریزد ،بُرد خواهد کرد ،ولی وقتی پایش به ویالمت
گرفتمبامحورقراردادناندیشههاىبرآمدهازهماندیواندست رسید متوجه شد با چه مشکالت بزرگترى رودررو است؛
بهکارنوشتناینداستانشوم،هرچنددراینمیاناز«فتحمکی» مشکالتیکهنهپولونهنفتقادربهحلآنهانیست.بههمین
وبخشهاییاز«فصوصالحکم»همغفلتنورزیدموبااستخراج خاطرقهرمانداستانبامقایسهبینایندوفرهنگضدونقیض
کلمات قصار او از البهالى آن کتب ،هر فصل را به آن اختصاص سعی دارد ریشههاى این مشکالت را مورد واکاوى قرار دهد و
دادهوداستانراطورىکهبهشکلیسادهونزدیکبهذهنبراى بگوید پرورشدادن جوانان ،اعم از زن و مرد ،در محیطهاى
بستهخالقچهمشکالتومصائبیمیشود.
خوانندهباشد،تفسیروتحلیلکردهام.
آیا فکر نمیکردید دید انتقادی شدیدتان به
د ر مورد «سگ آبی» توضیح د هید که تا
همینجوامعشماراازجایزهبوکرمحرومکند؟
منتخبهاینهاییبوکرعربیهمراهیافت؟
البته نمیتوان منکر این واقعیت شد که دریافت جایزه در
کتاب «سگ آبی» هم در نوع خود مورد عنایت ویژهاى از
سوى خوانندگان قرار گرفت .من در این داستان قصد داشتم هرسطحیبراىیکنویسندهازاهمیتبرخورداراست،جایزه
به واکاوى ریشههاى دو فرهنگ متناقض بپردازم .به این معنا بوکرکهجایگاهخودشراداردولیاینواقعیترانیزبایدبدانیم
که یک جوان عرب وقتی از زندگی عشیرهاى و طائفهاى که تا که هدف و غرض اصلی یک نویسنده ،حاال هر نویسندهاى از
پیش از آن در آن رشد کرده و پرورش یافته با آن وابستگیهاى هر کشورى ،اگر دستیابی به جایزه باشد و این موضوع برایش
فرهنگیواردیکمحیطبازوآزادمیشود،براىکنارآمدنباآن دردرجهاولاهمیتقراربگیردیقینااستعدادنویسندگیاش
محیط تا چه حد با دشواریابی روبهرو میشود و همین امر او را خفهمیشودوقوهابتکارازاوبسیارفاصلهمیگیرد،چوندرواقع
از رسیدن به اهدافش بازمیدارد .همانطور که غالب ،قهرمان تبدیل بهنوعی سفارشنویس خواهد شد .یک نویسنده باید
داستان ،در هر دو سفرش از سعودى به آمریکا به نوعی شکست سعیکندبهخاطربیانوانتقالیکحقیقتدستبهقلمشود.
خورد و به اهدافش نرسید .بله ،این داستان تا لیست نهایی بوکر باآنکهانجامچنینکارىمطلقاسادهنیست،ولیمنهمیشه
همپیشرفت،ولیموفقنشد،اماجایزهداستانسراییفرانسهرا سعی کردهام در درجه اول جهت درمان آن دسته از آالم و
دردهاییمطلببنویسمکهگریبانجوامعراگرفتهوهمگان
بهخودشاختصاصداد.
و اینکه خانوادههای عشیرهای را با زندگی ازآنرنجمیبرندتااثرمنبهعنوانیکراهکارجهتبرونرفت
سگهایآبیمقایسهکردهاید؟
ازآنمصائبجلوهکند.

درباره کتاب «مرگی کوچک» نوشته محمدحسن علوان
مهدی کریمی
منتقد
«بارالها!
این تنها من نیستم که دوستت میدارد
اما این تنها تویی که دوستت میدارم».
کتاب «مرگی کوچک» در پی «ابنعربی» است و با این هدف طراحی شده
است .این کتاب ترجمهاى است از کتاب «موت صغیر» اثر محمدحسن علوان
که سیدحمیدرضا مهاجرانی آن را به فارسی برگردانده است« .مرگی کوچک»
ششمین کتاب و پنجمین رمان محمدحسن علوان ،نویسنده عربستانی است .او
متولد سال  19۷9در شهر ریاض و داراى مدرک دکترا در رشته بازاریابی و تجارت
بینالملل از دانشگاه کارلتون کانادا است .علوان در سال  2۰1۰میالدى در زمره
سیونه نویسنده عربی برتر زیر  ۴۰سال برگزیده شد .رمان «سگ آبی»اش در
سال 2۰1۳جزو نامزدهاى نهایی جایزه بوکر بود .ترجمه فرانسه همین رمان نیز در
سال 2۰1۵از سوى «بنیاد جهان عرب پاریس» بهعنوان برترین رمان ترجمهشده
در آن سال برگزیده شد.
«مرگی کوچک» روایتی تودرتو دارد و نویسنده سه کتاب مرتبط را در یک کتاب
گنجانده است در  1۰۰روایت که  88روایت آن روایت زندگی ابنعربی است و
 12روایت دیگر برگرفته از نسخ خطی موجود در کتابخانههاى بیروت و ...است.
کتاب شامل چندین ِسفْر ( ِسفْر آغازِ ،سفْر دوم پس از آغازِ ،سفْر سوم و )...است و
از این جهت ما را به یاد ساختار کتاب مقدس میاندازد (اسفار تورات ).از طرفی
دیگر ،داستان ،به طور منظم با روایتهایی موازى شکسته میشود .روایتهایی
که این گونه تدوین شدهاند تا سیر آن نسخه خطی (زندگینامه یا میراث معنوى
او) خودنوشت ابنعربی را (در کتاب حاضر) از زمان مرگ او تا سال 2۰1۶میالدى،
قرن به قرن نشان دهند؛ که کتاب از کجا به کجا رفته و چگونه در کتابخانههاى
دربار ،مزارها و قبهها و بارگاهها دستبهدست گشته و شاهد چه اتفاقاتی بوده است.
کتاب اول ،زندگی ابنعربی به روایت خود اوست .کتاب دوم زندگینامه
همین زندگینامهاى است که ابنعربی آن را نوشته است .بهاینترتیب که
سرگذشت خود کتاب و دستبهدستشدنهاى آن طی  8۰۰سال روایت
میشود(.از یکی از روزهاى سال  1212میالدى که ابنعربی در باالى قلهاى از
کوههاى آذربایجان شروع به نوشتنش میکند ،تا یکی از روزهاى سال 2۰12
که یک جوان پناهنده سورى ،که بر اثر خزان عربی از کشورش آواره شده ،در
قهوهخانهاى در بیروت این کتاب را به قیمت دوهزار دالر به یک تحصیلکرده
دانشگاه سوربن میفروشد).
در طول این  8۰۰سال کتاب  12بار در برشهاى مختلف تاریخی ،جابهجا و

نقش عاشق در اصل جان

دستبهدست شده و سفرهاى پرماجرایی را از سر گذرانده است و نویسنده از
هرکدام از این دستبهدستشدنها یک روایت آورده است که در عین اینکه
میتوان به هرکدام از آنها بهعنوان یک داستان کوتاه نگاه کرد ،تصویرى از اوضاع و
احوال آن برش تاریخی نیز در اختیار خواننده قرار میدهند؛ بهطورىکه مخاطب،
برخی از مصیبتهایی را که از حمله مغول تا خزان عربی بر مردم این منطقه رفته
است در برشهاى مختلف میبیند .هرکدام از اینها از زبان یک راوى نقل میشود که
یا واگذارکننده نسخه دستنوشت ابنعربی است یا گیرنده آن یا شاهد این دادن و
گرفتن .مکان این دستبهدستشدنها هم متفاوت است و شهرهایی از سمرقند
تا بیروت را دربرمیگیرد.
کتاب سوم ،کتابی کوچک است از کلمات قصار خود ابنعربی که در ابتداى
بخشهایی از رمان که به زندگی ابنعربی میپردازند ،آورده شده است ،جملههایی
کوتاه و درعینحال نغز و پرمغز و کار خالقهاى که مترجم کرده در این است که
اغلب در ابتداى متن هر فصل در کنار کالم ابنعربی متنی از بزرگان فرهنگ و ادب
ایرانزمین و بهطور مشخص« ،موالنا» را ضمیمه کالم نویسنده کرده است« :سفر
پلی است براى بازگشت به خویشتنمان» (ابنعربی)« /سفر از خویشتن باید چو با
خویشی سفر چه بود» (موالنا).
نام کتاب برگرفته از سخن «محییالدین عربی» است« :الحبُّ موتٌ صغیرٌ» او در
این کتاب زنده است تا روایت عاشق و مرگ کوچک او را بازگو کند« :محییالدین در
این قصه با ماست و در کنار ماست .گاهی چون ستارهاى رخ مینماید که به دو انگیزه
دوستش میداریم :یکی آنکه درخشان است و دیگر آنکه نفوذناپذیر؛ اما در اوج
نفوذناپذیرى مثل تشعشی که بر سقف آسمان آویخته ،بلکه با ما و نزدیک ماست
و با این همه و در عین با همگی تنهاست با خداى خود که با او همان معاملهاى را
میکند که با عبد ِاَوّابش ایوب کرد».
اینکتابقصهسرمدعشقاست؛«حضرتمحییالدینبنعربی».داستانزندگی
مردى که از اندکبودن خود واهمه نداشت ،چون به آن پایه از تعالی دست یافته بود
کهدیگرهیچتمناییاز«من»خویشنداشتودراوجاینبیتمناییبودکهملکوت
آسمان و بهشت را از آن خود کرد« :شخصیتهاى این داستان گروهیشان حقیقی
هستند که باورشان داریم و گروهیشان که حقیقی نیستند شاید؛ اما بهگونهاى در
عرصه قصه رخ نمودهاند که عاشق باورکردنشانیم و میخواهیم باورشان بداریم،
حقایقی هستند بر گونه اساطیر .اما قهرمانان این داستان ،غیر از اشخاص ،کتابها
و آثار مکتوب اوست .کتابهایی که دستبهدست دوران به دوران را طی میکند و
نزد کسانی به ودیعه میماند که عشقورزى به محییالدین و ماالمالکردن سینه از

درد عشق ،کسبوکارشان است ».محییالدین در این داستان مطلقا نقش قهرمان
را بازى نمیکند ،چون ترسو نیست .نقش یک قدیس را بازى نمیکند ،چون شرور
انیس سلطان و خلیفه را هم بازى نمیکند ،چون در کشتن
نیست .نقش رفیق و ِ
همنوعان خود بیتاب نیست و در یک کالم او «اصال نقش بازى نمیکند» ،چون
دروغگو نیست .او از سرآمدان فکر و فرهنگ و دانش و بینش و فراتر از آن یکی از
شگفتیهاى تبار انسانی است و نویسنده در پی به تصویرکشیدن زندگی این مرد
بزرگ در قالب زندگینوشت است و اثرش ،کتابی سترگ شده ،که در آن میتوان
حضور او و واالمقامان جهان عرفان و عشق و فلسفه (شمس تبریزى ،ابنرشد و)...
را در کنار هم در محفل انسی دید .تجربههاى روحی و عرفانی او با خوابی آغاز شد،
خوابی که او در ایام نوجوانی دید و این خواب زندگی او را دستخوش تغییر کرد و
دگرگونی روحی او ابتدا پدر و بعد دوست پدر را (ابنرشد) برانگیخت .او درباره مرگ
این بزرگ میگوید« :شب از نیمه گذشت و خواب به چشمم نیامد .کاغذهایم را
بیرون آوردم بلکه بتوانم چیزى بنگارم ،اما نگارش هم با من سر ناسازگارى داشت و
کلماتبهنیشقلممنمیآمدند،پسازمدتیمتوجهشدمتنهاچیزىکهتوانستهام
بر صفحه کاغذ مکتوب کنم یک کلمه بود« :ابنرشد» که به زیباترین شکلی آن
را نگاشته بودم به قدرى زیبا که در سراسر عمرم نتوانسته بودم به این زیبایی و
چشمنوازى کلمهاى را به سبک «کتابت آندلسی» بر صفحه مکتوب کنم! سکوت
اختیار کردم و در بحر بیپایاب این کلمه و نام فرورفتم و بس تامل کردم و اندیشیدم
و اندیشیدم و اندیشیدم»...
رمان «مرگی کوچک» داستان زندگی تاریخی محییالدین عربی با آمیزهاى از
صور خیال است و از زمان والدت وى در آندلس در نیمه سده ششم هجرى تا وفات
او در دمشق را دربرمیگیرد .این رمان سفرهاى محییالدین از آندلس در غرب تا
آذربایجان در شرق و نیز گذار او را به مغرب و مصر و شام و حجاز و عراق و ترکیه به
تصویر میکشد .او این سفرها را همراه با تجربه صوفیانه عمیق خود میگذراند تا
رسالت خود را زیر سایه حکومتهایی فرضی به انجام برساند .از شهرهاى متعدد
گذر میکند و با انسانهاى بسیارى برخورد میکند و از این رهگذر حوادث تخیلی،
جنگهاى فرساینده و احساسات آشفتهاى را نیز از سر میگذراند.
نویسنده هدفش از این کتاب به سرانجامرساندن یک اثر صرفا بیوگرافیوار نبوده ،او
برپایهیکنیازواهمیتشناختاینچهرهبرجستهتاریخیعرفانیدستبهاینکار
بزرگ و دست به خلق اثرى زده که بهطور کلی درباره قهرمانش منابع چندانی وجود
ندارد و پیشتر هم بهطور مشخص درباره او چنین مطلبی داستانی ،نگاشته نشده
است و این امر میتوانسته بعد از خلقش ،حرف و حدیثهاى فراوانی را ایجاد کند که

د یـــد گــاه

این اثر در این مورد سر سالمت به در برده است و توانسته برنده بوکر عربی نیز شود.
نوشتندربارهچنینمردبزرگیکارىخطیراست؛کارىکهنویسندهخطیربودنش
را به جان خریده تا شاید او هم همچون از دعاى خیر مخاطب از پس دعاى خیر
صاحب کرامت بهرهمند شود و دستگیر .نوشتن درباره این مرد بزرگ ،اثرى
خواندنی درآمده است و از حیث یادآورى کمال انسانی ،کارى بزرگ و ارزشمند و
احترامی به تاریخ اندیشه انسانی است و گویی با «عطار» دیگرى روبهرو هستیم
که بهجاى پرداخت و توجه به یاد نگاهداشتن شرح زندگی عرفا اینبار یک تن را
بهجاى هفتادودو تنها برگزیده و بهجاى یک گفتار ،گفتارها را جانمایه کالمش
کرده و او را به عصر ما آورده و زنده نگه داشته است و دیروز ما را به امروز ما پیوند
زده در کتابی که درست است که عنوان «مرگی کوچک» را به نام یدک میکشد،
اما بهواقع از مرگی بزرگ سخن میگوید« :محییالدین در این قصه میگوید
«عشق» اصل است و «عاشق» فناناپذیر ،مرگ عاشق «مرگی کوچک» مرگی که
براى روانهاى پاک و خمناشدنی و باورمندان به شریعت محمد مثل عادتی است
به زندگی ،مرگی که از پس آن هزاران لبخند فرشته برمیآید همه سرشار از حسن
و حیاتی جاودان».
«مرگی کوچک» روایتی داستانی از مردى است که در طول زیستن خود تاریخ
را تحتالشعاع نگاه خود قرار داده و هنوز که هنوز است همچون جوانهاى سر
از تاریخها برآورده و به زندگانی خود ادامه میدهد؛ روایتی که خوانش آن ،این
کمک را به ما میکند تا درس عشق را فرابگیریم .مردى که با «فتوحات مکیه» و
«فصوصالحکم» و دیگر آثار خود ما را به دریاى بیکرانه معرفت ،میبرد که یک
پیمانه برداشت از آن براساس عمق نگاه است که شکل میگیرد .آثارى که به دید او،
نوشتههاى او نیستند ،بلکه پیامهایی هستند که از او خواستهاند تا آنها را به مردم
برساند« :واالترین شاهکار ابنعربی ،بهمانند بسیارى از بزرگان عرفان ،زندگیاش
است .زیستنی بیرون از متعارف و آکنده از ذکر ،تسبیح ،عشق و نماز بر سجادهاى
بهپهناى کره زمین بهسوى قبلهاى بهگستره آسمان و آفاق».
ابنعربی مردى از سدههاى ششم و هفتم هجرى است .اهمیت اندیشه او در این
است که پختگی و جالى اندیشه را در حوزههاى گوناگون بهدیده حضور درآورده
است ،اعم از فقه ،الهیات ،تصوف و تفسیر و ...او پل پیوندى است وصلدهنده میان
میراث جهانی و میراث اسالمی .او هم داشتههاى عصر خود را میشناخته و از آن
بهره گرفته و در بازسازى انسانیت بهکار گرفته است و این دستاورد بزرگی است
که او به آن دست یافته است و دستاورد او میراثی براى بزرگان و آیندگان بعد از
خودش نیز بوده و پلهاى براى باالتررفتن در مقام انسانی که موالنا یکی از این
بهرهمندان او است که با تعمق و زیستن در اندیشه او توانسته از پلههاى معرفتی
که او ساخته باال رفته و گامهایی رو به جلو در کمال و تشخص مقام انسانی بردارد و
آوازه درستبودن را جهانی کند و جهانی نو بیافریند« :محییالدین در این داستان،
قلبی دارد راست ،هنردان ،باورمند و استوار بر پایه چهار ستون بنیادین دلیرى،
بخشندگی ،انساندوستی ،و آدمیت».

د انستـــنی ها

نارسایی تنفسی؛ علت اول مرگ کروناییها

فرزاد شیدفر
متخصصتغذیه

پرتقال

روغن زیتون

مصرف چربی های اشباع نشده به جای چربی های اشباع و ترانس،
یک توصیه کلیدی برای همه افراد است .مصرف روزانه روغن زیتون کمتر
فراوری شده و بکر ،نه تنها با کاهش خطر ابتال به دیابت همراه است ،بلکه
اثرات ضدالتهابی این نوع روغن ،باعث افزایش مصرف گلوکز توسط سلولها
میشود.

مبتالیان به کووید  ۱۹که بهبود پیدا
کرده اند ،بیشتر باید میوه ها و سبزیجاتی
را مصرف کنند که حاوی ویتامین  Cو
آنتی اکسیدان مفید هستند که می توانند
التهاب و عفونت بدن را کاهش دهد .با توجه
به اینکه در حال حاضر در فصل تابستان
هستیم و در این فصل طیف وسیعی از میوهها
وجود دارد ،مصرف میوه ها و صیفی جاتی
نظیر :گوجهفرنگی ،انواع توت ،زردآلو و سایر
میوه های تابستانی عالوه براینکه سیستم
دفاعی بدن را باال میبرد ،سبب افزایش تنوع
غذایی و رسیدن مواد مغذی مورد نیاز به این
افراد می شود .میوه ها گزینه مناسبی برای
میان وعده هستند ،بهتر است این افراد در
وعده هایی اصلی غذایی حتما از سبزی و
ساالدکاهو بدون سس چرب استفاده کنند.
بهبودیافتگان کرونا باید از مصرف مواد غذایی
چرب ،سرخ کرده ،شیرین و شور بپرهیزند،
چرا که این افراد دوران نقاهت را طی میکنند
و بیشتر به استراحت می پردازند و مصرف
اینگونه خوراکیها موجب افزایش وزن آنها
می شود .اضافه وزن و چاقی مقاومت بدن
را پایین میآورد و باعث افزایش التهاب در
بدن میشود ،به همین دلیل بهبودیافتگان
کرونا باید مراقب باشند که دچار اضافه وزن
نشوند .این افراد برای جلوگیری از افزایش
وزن و عوارض آن باید فعالیت فیزیکی خود
را افزایش دهند و در طول روز بین  ۲۰تا ۲۵
دقیقه داخل منزل پیادهروی کنند .از آنجایی
که مصرف موادمغذی و پرهیز ار خوردن
غذاهای مضر نقش مهمی در سالمتی افراد
دارد و از ابتال به انواع بیماری ها جلوگیری
می کند ،این نوع رژیم غذایی برای همه
حتی افراد سالم هم توصیه می شود ،اما
بهبودیافتگان کرونا بهدلیل پشتسرگذاشتن
یک دوره بیماری باید بیشتر به این رژیم
غذایی پایبند باشند .توجه به تاریخ تولید و
انقضای و همچنین پروانه ساخت محصوالت
غذایی از وزارت بهداشت قبل از خرید و
مصرف ضروری است ،چرا که رعایت این
موارد کیفیت ایمنی مواد غذایی بستهبندی
شده را افرایش میدهد و باعث میشود مواد
سالمتری وارد بدن شود.

نخود ،لوبیا و عدس ،غذاهای شناخته شده با شاخص گلیسمی پایین
هستند و برای دیابتی ها گزینه های مناسبی محسوب می شوند .با این حال
تحقیقات نشان داده که این موادغذایی خاصیت درمانی هم دارند .بهطوریکه
مبتالیان به دیابت نوع ۲در مقایسه با سایر بیماران ،شاهد کاهش مقادیر
هموگلوبین کاهش فشارخون هستند.

موادغذاییمفیدبرایدیابتیها
اینفوگرافیک  :آرمان ملی  /علی کریمی

انتخاب موادغذایی سالم برای کنترل قندخون در افراد مبتال به دیابت نوع ۲بسیار
مهم است؛ اما در این میان برخی درمان های غذایی نیز وجود دارند که نه تنها
قندخون را کنترل میکنند ،بلکه از عوارض این بیماری نیز میکاهند.

سبزیجات برگ سبز

مصرف سبزیجات برگ سبز غیرنشاستهای ،از قبیل کلم،
کاهو ،اسفناج و ...با کاهش هموگلوبین  A۱cهمراه است و
خطر ابتال به بیماریهای قلبیوعروقی را در مبتالیان به
دیابت تا حد زیادی میکاهد .این سبزیجات حاوی
ویتامینهای  A، Cو  Eهستند و منابع خوبی
از منیزیم محسوب میشوند.

شکالت تیره

برخی تحقیقات نشان دادهاند که مصرف روزانه مقادیر
کمی از شکالت تیره با کیفیت باال ،میزان قند خون ناشتا و
فشارخون را کاهش میدهد .ترکیبات موجود در این نوع
شکالت بهنام پلیفنولها ،باعث کاهش قندخون میشود.

وعدههای غذایی گیاهی

رژیم های غذایی گیاهی به همراه آجیل و حبوبات،
سرشار از مواد مغذی هستند و مصرف آنها در طوالنی مدت،
باعث کاهش هموگلوبین ،A۱cتریگلیسیرید و فشارخون
در مبتالیان به دیابت نوع ۲میشود.

پروبیوتیکها

برای افزایش باکتریهای خوب روده ،شما نیاز به مصرف
محصوالت حاوی پروبیوتیک دارید .مصرف پروبیوتیکها سطح
گلوکز ناشتا و هموگلوبین A۱cرا کاهش میدهد.

درمان افسردگی با روغن ماهی

محققان با استفاده از سلولهای بنیادی بهدست آمده از افراد بزرگسال مبتال به
افسردگی ،مطالعهای را در مورد روغن ماهی انجام دادند و دریافتند این روغن موجب
ایجاد واکنش ضدافسردگی میشود« .مارک راسنیک» میگوید« :شواهد حاکی از
این است که روغنماهی یک درمان برای افسردگی است ».افسردگی شایعترین
اختالل روانپزشکی است ،اگرچه درمان آن در یکسوم بیماران ناموفق است .در
این مطالعه ،از سلولهای پوست افراد بزرگسال مبتال به افسردگی استفاده شد و
روغنماهی بر روی آنها آزمایش شد .راسنیک اظهارکرد« :ما مشاهده کردیم که
روغن ماهی بر روی سلولهای گلیا عمل میکند»« .گلیا» نوعی سلول مغزی است
که نورونها را احاطه میکند و شواهد نشان میدهد که گلیا در افسردگی نقش دارد.

2

نتایج یک مطالعه نشان میدهد ،بدن تمام بیمارانی که از کرونا بهبودی
یافتهاند ،یک پادتن خنثیکننده تولید میکند که این ویروس را بیاثر میسازد.
این مطالعه که بر روی  ۱4۹بیمار بهبودیافته از کووید ۱۹انجام شد ،نشان
میدهد سیستم ایمنی بدن تمامی این بیماران قادر به تولید پادتن است .اگرچه
بسیاری از پادتنها میتوانند به سطح ویروس بچسبند و آن را غیرفعال سازند.
پروفسور «مایکل نوسنزوویگ» گفت :این موضوع نشان میدهد که تقریبا بدن
همه بیماران بهبودیافته از کرونا میتواند پادتن بسازد؛ این موضوع خبر خوبی
برای ساخت واکسن است .وی افزود :اگر بتوان واکسنی ساخت که این پادتنهای
خاص را استخراج کند ،در آن صورت این واکسن برای بسیاری از افراد موثر است.
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مطالعه جدید نشان می دهد مصرف منظم آسپرین خطر سرطان روده
ارثی را حداقل تا  ۱۰سال بعداز توقف درمان کاهش میدهد .مطالعه محققان
شامل یک دوره  ۱۰ساله بود .یافتهها نشان داد مصرف روزانه آسپرین برای افراد
در معرض ریسک باالی ابتال به سرطان کلورکتال ،از ابتال به سرطان پیشگیری
میکند« .سر جان برن» ،میگوید« :مصرف روزانه  ۲آسپرین بهمدت ۲سال از
فرد مبتال به سندروم لینچ در مقابل سرطان کلورکتال محافظت میکند ».یافتهها
نشان داد افرادی که آسپرین مصرفکرده بودند  4۲درصد کمتر با احتمال ابتال
به سرطانهای روده روبهرو بودند .کسانی که دو سال کامل آسپرین مصرف کرده
بودند  ۵۰درصد کمتر با ریسک ابتال به سرطانهای روده مواجه بودند.

آ ر م ا ن م لی

افقــی

9

2

7

مصرف آسپرین و کاهش سرطان روده

بدن بهبودیافتگان کرونا پادتن میسازد

جدول سودوکو

1

آجیل و کره بادامزمینی

خوردن  ۵وعده آجیل در هفته ،با کاهش خطر ابتال
به بیماریهای قلبی و سکتهمغزی در زنان مبتال به دیابت
نوع ۲ارتباط دارد و باعث کاهش چربی خون نیز میشود.

جدول کلمات متقاطع

9

فوق تخصص ریه گفت :بیماری که دچار سرفه ،بدن
درد ،ضعف ،تب ،اختالل بویایی و چشایی شده است ،به
احتمال زیاد به کرونا مبتال شده است .سیدعلی جواد موسوی
فوق تخصص ریه درباره اینکه «آیا هر نوع سرفه ای نشان
از ابتال به کروناست؟» ،اظهارکرد :متاسفانه روشی وجود
ندارد که بگوییم سرفه کردن نشانه کروناست یا سرفه فرد،
علت دیگری دارد .وی ادامه داد :مهمترین چیز این است که
برای نمونه ،فردی دچار سرفه شده است و به مراکز درمانی
مراجعه می کند و می گوید پدرم مبتال به کرونا شده و ما
می گوییم این فرد نیز به دلیل نزدیک بودن به فرد مبتال به
کرونا به این بیماری دچار شده است؛ یعنی اینها فاکتورهای
کمککننده است .این فوقتخصص ریه با بیان اینکه ابتال به
کرونا مجموعه ای از یکسری عالئم است ،افزود :بیماری که
دچار سرفه ،بدن درد ،ضعف ،تب ،اختالل بویایی و چشایی
شده است احتماال به کرونا مبتال شده اما برای نمونه فردی
اعالم میکند دراثر برخورد با دود دچار سرفه شده است؛ در
نتیجه ما می گوییم این دیگر نشانه ابتال به کرونا نیست و
بیشتر منشا آلرژی است.

نوع تغذیه
در بهبودیافتگان کرونا

 24شوال  16 /1441ژوئن 2020
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4

هر«سرفهای» نشانه کرونا نیست

سال سوم
شماره 748

1399 3 27

بلوبری میوهای کوچک آبیرنگ ،سرشار از موادمغذی و کربوهیدراتهای
پیچیده است .تحقیقات نشان میدهد که خوردن بلوبری ،زغالاخته و دیگر
میوههای خانواده توت ،منجر به بهبود حساسیت به انسولین میشود .همچنین
مواد شیمیایی گیاهی موجود در این میوهها ،خاصیت ضد التهابی دارد و باعث
کاهش خطر ابتال به بیماریهای قلبیوعروقی و دیابت نوع ۲میشود.

1

نکتـــــه

سه شنبه

میوههای خانواده مرکبات دارای تاثیرات مثبت و طوالنیمدت بر قندخون
و میزان کلسترول است؛ آن هم به لطف وجود ترکیب ضدالتهابی به نام
هسپریدین و دوز کافی از فیبر محلول .محققان اعالم کرده اند که خوردن
میوههای خانواده مرکبات ،بهجای آبمیوه آنها ،خطر ابتال به دیابت نوع ۲را به
میزان بیشتری کاهش میدهد.

7

یک فوق تخصص بیماری های ریوی با تاکید بر اینکه
اپیدمی کرونا تمام نشده و همچنان با شدت گذشته عمل
میکند ،با اشاره به افزایش ابتال در تهران ،گفت :تماسهای
مکرر مردم در اماکن عمومی بدون استفاده از ماسک و سایر
ابزارهای حفاظتی و عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی از
مهمترین عوامل افزایش شیوع و انتقال بیماری است .دکتر
عاطفه عابدینی ،فوقتخصص بیماریهای ریوی بیمارستان
مسیح دانشوری با بیان اینکه کووید ۱۹تظاهرات بالینی و عالئم
متنوعی دارد ،اظهارکرد :البته همچنان شایعترین عضوی که
درگیر میشود ،ریه و بعداز آن عالئم گوارشی است که بهنظر
میرسد نسبت به اوایل شیوع اپیدمی افزایش یافته است.
تظاهرات بالینی کرونا
وی با بیان اینکه با گذشت زمان دانش متخصصان نسبت
به این بیماری نوپدید افزایش یافته است ،گفت :در حال حاضر
میدانیم که بسیاری از سردردهای مقاوم یا تازه آغازشده و یا
کاهش حس چشایی یا بویایی میتواند از عالئم کرونا باشد.
همچنین اختالالت لختهای منجر به سکتهمغزی نیز از دیگر
عالئم احتمالی ویروس کووید ۱۹است که در اوایل اپیدمی یا
کمتر مشاهده میشد و یا توسط کادردرمان و متخصصان مورد
توجه قرار نمی گرفت .این در حالی است که طی چند وقت
اخیر برخی بیماران کرونایی با عالئم سکته و یا سردردهای
مقاوم تازه شروعشده مراجعه میکنند .وی ادامه داد :البته این
تظاهرات بالینی متنوع به این معنا نیست که دیگر ریه درگیر
نمیشود ،بلکه عالوه بر ریه احتمال درگیری سایر بخشها
هم وجود دارد ،ولی بهنظر میرسد که عالئم بیماری نسبت به
اوایل اپیدمی تغییر کرده بهخصوص اینکه افراد معموال با عالئم
ناشایع مراجعه میکنند و پس از اسکن ریه ،درگیری ریوی هم
مشاهده میشود و متاسفانه هنوز عامل مرگ بیماران کرونایی
نارساییهای تنفسی است .وی در رابطه با وضعیت مرگومیر
بیماران کرونایی ،عنوان کرد :در ابتدای اپیدمی اکثر بیماران
با وضعیت تنگی نفس حاد مراجعه میکردند که همین مساله
عامل افزایش آمار مرگومیر بیماران کرونایی بود .البته احتمال
جهش و یا تضعیف و کاهش شدت آسیبزایی ویروس نیز جزو
فرضیههای مطرح است که هنوز تایید قطعی نشده است .این
فوقتخصص ریه با بیان اینکه تعداد کیسهای شدید بیماری
کمی کاهش پیداکرده است ،گفت :البته هنوز میزان مرگومیر
ناشی از بیماری کرونا وجود دارد و همچنان ناشناختههای
زیادی درباره این بیماری نوپدید باقی مانده ،بهعنوان نمونه
هنوز نمیدانیم چه افرادی از نظر ایمنی ژنتیکی مستعد ابتال
بوده و بدنشان قدرت مقابله با آن را ندارد .عابدینی همچنین
درباره درمانهای مرتبط با کرونا تصریح کرد :درمان کووید۱۹
در حال حاضر به دو شاخه درمانهای ضدویروسی و درمان
برای تعدیل سیستم ایمنی تقسیم میشود که بسته به شرایط
بیمار و مرحله بیماری اعمال می شود .البته بسیاری از این
درمان ها از همان نیمه های اسفند اعمال شده و طرح این
مساله که االن روشهای درمانی داریم که در ابتدا نداشتیم،
واقعا درست نیست.
افزایش آگاهی مردم
وی با اشاره به برخی از علل کاهش آمار مرگومیر بیماران
کرونایی ،تصریح کرد :طی ماههای اخیر عالوهبر افزایش دانش
و تجربه کادردرمان ،آگاهی مردم نسبت به این بیماری بیشتر
شده و افراد با دیدن عالئم سریعتر به مراکز درمانی مراجعه
میکنند که خود مساله باعث کاهش مرگومیر شده و البته
مساله فرضیه تضعیف ویروس نیز مطرح است .این فوقتخصص
ریه همچنین در رابطه با انتشار مطالبی در فضای مجازی مبنی
بر درگیری شدید ریه در مبتالیان بدون عالمت ،اظهارکرد:
درگیری با کرونا مراحل و شدت مختلفی داشته و افراد را از
مراحل ابتدایی تا شدید نارسایی ریه درگیر می کند ،حتی
ناقالن بدون عالمت نیز وجود دارند که تنها از طریق انجام
تست شناسایی شدهاند .با اینحال اگر فردی دچار نارسایی
و درگیری شدید ریوی یعنی درگیری باالی  ۵۰درصد باشد
حتما عالمتدار خواهد بود و بیماری بهصورت سرفه خشک و
یا تنگینفس خود را نشان میدهد و اگر فردی بیعالمت باشد،
مطمئنا درگیری ریوی خفیف است .عابدینی در بخش دیگر
گفتوگویش با هشدار نسبت به تبعات ناشی از عدم رعایت
نکات بهداشتی و فاصلهگذاریها از سوی مردم ،با تاکید بر
اینکه اپیدمی کرونا تمام نشده و همچنان با شدت گذشته عمل
میکند ،ادامه داد :با توجه به آمارها میدانیم که هنوز بسیاری
از استانهای کشور در وضعیتقرمز قرار دارند و آمار مبتالیان
هنوز بسیار باالست.
همه باید از ماسک استفاده کنند
این فوقتخصص ریه در خاتمه با تاکید بر ضرورت استفاده
از ماسک برای تمامی افراد جامعه ،عنوان کرد :بسیاری از افراد
ممکن است ناقل بدون عالمت باشند و از این طریق منجر به
شیوع باالتر بیماری شوند ،برخی عالئم خفیف داشته و بدون
توجه به این مساله در مجامع عمومی و محیط کار حاضر
میشوند و بیماری را به سایرین منتقل میکنند و به این مساله
نیز توجه نمی کنند که شاید بیماری در نفر بعدی شدیدتر
ظاهرشده و یا حتی منجر به مرگ افراد شود.

بلوبری
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خبـــر و نظـــر
کره شمالی:

کره جنوبی را مجازات می کنیم

روزنامه حزب حاکم کار در کره شمالی روز
دوشنبه نوشت که این کشور با اقدامات پی درپی
خود کره جنوبی را مجازات خواهد کرد .روزنامه
رودونگ سینمون این مطلب را روز دوشنبه
پس از اظهارات کیم یو جونگ خواهر رهبر کره
شمالی منتشر کرد که گفته است به ارتش براى
بررسی اقدام نظامی دستور داده شده است.کره
شمالی این روزها به طور روزمره مسئوالن و
دولت کره جنوبی را مورد انتقاد قرار می دهد و
از آنچه تبلیغات ضد پیونگ یانگ با انتشار بالنها
و برگههاى تبلیغاتی درمناطق مرزى خوانده،
ابراز انزجار کرده است.روابط دو کره پس از قطع
ارتباطات کره شمالی با کره جنوبی متشنج شده و
خواهر قدرتمند رهبر کره شمالی به ارتش دستور
داده است هر اقدام الزم براى مجازات کره جنوبی
را مورد بررسی قرار دهد .گزارش آورده است ارتش
انقالبی و مقتدر کره شمالی دست به اقدامات
تالفی جویانه بیامان خواهد زد و انتقام مردمی
را که از هر زمانی خشمگینتر هستند خواهد
گرفت .روزنامه افزوده است که مردم و سربازان
این کشور اجازه نخواهند داد تا هویت رهبر
عالیقدر خدشهدار شود و برنامه تالفیجویانه در
دستور کار است تا این خشم به نمایش گذاشته
شود .کرهشمالی همچنین از کرهجنوبی انتقاد
کرده که مسبب این شرایط پر تنش است زیرا
جلوى تبلیغات علیه رهبر کره شمالی را نگرفته و
از خود بی مسئولیتی نشان داده است .این مطلب
در بیستمین سالگرد امضاى بیانیه  1۵ژوئن میان
دو کره منتشر میشود و کرهجنوبی در همین
سالگرد خواستار مصالحه طرفین شده ولی کره
شمالی این اظهارات را غیرمسئوالنه توصیف کرده
است .همزمان با افزایش تنشها پنتاگون اعالم
کرده است که ارتش آمریکا در منطقه براى مقابله
با هر تهدیدى از سوى کرهشمالی جایگاه دفاعی و
راهبردى نظامی خود را تقویت خواهد کرد.

فاجعه کرونا در برزیل

عمیقتر شدن فاجعه گسترش کرونا در برزیل،
یادآور تراژدى همهگیرى آنفلوآنزاى اسپانیایی
سال  1918میالدى در این کشور آمریکاىالتین
است؛ کشورى که حاال پس از آمریکا رتبه دوم
میزان مرگ و میر و ابتال در اثر کرونا را در سطح
جهان به خود اختصاص داده است .به گزارش
گاردین ،دروزیو وارال که کودکی خود را در دهه
 ۴۰میالدى در سائوپائولو (یکی از شهرهاى مهم
برزیل) گذرانده ،قصههاى مادربزرگش را به یاد
میآورد که چگونه آنفلوآنزاى اسپانیایی جامعه
کارگران مهاجر را مورد تاخت و تاز قرار داده
بود .بیمارىاى که در اثر ابتال به ویروس اچ  1ان
 ،1در میانسالهاى  1918تا  1919جان  1۷تا
 ۵۰میلیون نفر انسان را گرفت .در گزارش درج
شده در این روزنامه بریتانیایی آمده است :وارال
به یاد آورد که چگونه بسیارى از مردم برزیل در
اثر این بیمارى جان دادند و تعداد جانباختگان
به حدى بود که جنازهها در خیابان و پیادهرو رها
میشد و هر روز صبح چرخدستیها آنها را جمع
کرده و براى دفن به گورستان میبردند .حال
بیش از یک قرن از مصیبت آن بیمارى میگذرد
و بازهم بزرگترین کشور آمریکاىجنوبی در
تقالى نجات از یک بیمارى همهگیر دیگر است.
درحالیکه مقیاس دقیق فاجعه کووید 19در
برزیل به دلیل جغرافیاى گسترده این کشور ،هنوز
ناشناخته است اما آمار رسمی خبر از بدتر شدن
روز به روز این فاجعه میدهد .برزیل روز جمعه
از بریتانیا به عنوان کشورى که رتبه دوم مرگ و
میر جهان را در اثر کرونا در دست داشت ،پیشی
گرفت و تاکنون براساس آمار رسمی اعالم شده،
از تاریخ  1۷مارس ( 2۷اسفند) بیش از  ۴2هزار
نفر برزیلی در اثر ابتال به این ویروس جان خود
را از دست دادهاند .براساس پیشبینی یکی از
دانشگاههاى واشنگتن احتماال بیش از  1۰۰هزار
برزیلی دیگر تا پیش از ماه آگوست (اواسط مرداد تا
اواسط شهریور) جان خود را در اثر ابتال به کرونا از
دست میدهند و به این ترتیب این کشور صاحب
بیشترین نرخ مرگ و میر ناشی از این ویروس
تاجدار خواهد شد .در این میان و با عمیقتر شدن
فاجعه همه گیرى کرونا ،خشم شدید نسبت به
واکنش «ژائیر بولسونارو» رئیسجمهورى این
کشور در مواجهه با کرونا باال گرفته است« .کلودیو
برتولی فیلو» نویسنده کتابی که در مورد بیمارى
همه گیر  1918نوشته شده ،میگوید :رهبران
آن زمان برزیل در ابتدا آنفوالنزاى ناشناخته را
دستکم گرفتند ،درست همان کارى که بولسونارو
انجام داد و آن را یک سرماخوردگی ساده توصیف
کرد .مقامات نیز تالش کردند مقیاس واقعی
این فاجعه را پنهان کنند شبیه همان کارى که
وزارت بهداشت بولسونارو متهم به انجامش شده
است .از دیگر شباهتهاى این دو بیمارى همه
گیر میتوان به تجویز داروهاى بدون آزمایش و
خطرناک اشاره کرد ،درست همانطور که رهبر
پوپولیست برزیل علیرغم شواهد علمی محدود
از اثربخشی آن ،استفاده از هیدروکسی کلروکین
(دارویی که براى درمان ماالریا تجویز میشود)
را ترویج کرده است .برتولی فیلو افزود :در زمان
شیوع آنفلوانزاى اسپانیایی نیز بسیارى از بیماران
به دلیل تزریق جیوه جان خود را از دست دادند.
از دیگر شباهت هاى این دو بیمارى همه گیر
قربانیانی بودند که ویروس بیشتر طبقات ضعیف
را نشانه می گرفت؛ در حقیقت ،مستندات
قبرستان ها نشان می دهد که بیشترین آمار
مرگ و میر در زمان همه گیرى آنفلوانزاى
اسپانیایی از میان طبقه کارگر بود .هماکنون نیز
در ریو دوژانیرو به عنوان بزرگترین شهر برزیل؛
ساکنان محالت فقیر و محرومی که امکان
رعایت فاصله اجتماعی و کار کردن از خانه را
ندارند ،باالترین آمار مرگ و میر را در دست
دارند .براساس آخرین آمار رسمی ،با شروع
همهگیرى کووید 19در سراسر جهان ،برزیل
با نرخ مرگ و میر  ۴۳هزار و  ۳۰۰نفر و ابتالى
بیش از  8۶۷هزار نفر ،پس از ایاالت متحده رتبه
دوم را در میان کشورهاى جهان دارد.
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اعتراضات خیابانی در بیروت و طرابلس همچنان ادامه دارد

بحران لبنان درگیر عوامل داخلی و خارجی

آرمان ملی :بحران اقتصادى لبنان را در آستانه
یک ورشکستگی کامل قرار داده و دولتی که از
یکسو با بیاعتمادى داخلی و از سوى دیگر با
فشارهاى بینالمللی روبهروست ،قادر به مدیریت
بحران نیست .همین امر سبب شده اعتراضات
خیابانی در لبنان روزبهروز شدت گیرد و مردمی
که از فشار اقتصادى و فقر به خشم آمدهاند ،در
خیابان به دنبال راه حل بحران باشند .در لبنان
قدرت خرید کارمندان و کارگران در قیاس با
پائیز گذشته تا یک سوم کاهش پیدا کرده است.
در این شرایط نجات اقتصاد لبنان اکنون بدون
کمکهاى خارجی غیرممکن شده و با توجه به
تحریمها شرایط بدتر نیز خواهد شد .از نیمه ماه

مه 2۰2۰مذاکرات بین صندوق بینالمللی پول
و مقامات لبنانی براى دریافت وام  1۰میلیارد
دالرى ادامه دارد .صندوق بینالمللی پول براى
پرداخت این وام خواستار اصالحات اساسی
در این کشور گشته اما اصالحات اقتصادى که
یکی از پایههاى اعمال سیاستهاى ریاضتی
از سوى دولت است ،چندان دست یافتنی به
نظر نمیرسد .عالوه بر این از نیمه دوم ژوئن
تحریمهاى آمریکا تحت عنوان «الیحه سزار»
علیه سوریه و دولت بشار اسد اعمال میشود .این
تحریمهاى آمریکا تاثیر مستقیمی بر بانکهاى
لبنان و حزبا ...لبنان خواهد گذاشت .آمریکا
اعالم کرده است که با این تحریمها نمیخواهد

به اقتصاد لبنان ضربه بزند بلکه قصد دارد
حزبا ...لبنان را نابود کند .با این وجود تجربه
تحریمهاى آمریکا و سیاست فشار حداکثرى
این کشور به ویژه در موضوع ایران نشان داده
است که به رغم ادعاهاى مقامات آمریکایی،
پس از تحریمها این اقشار کم درآمد هستند که
زندگی خود را سخت تر از گذشته پی میگیرند.
اعتراضات ادامه دارد
در روزهاى گذشته دولت لبنان بهدنبال ادامه
سقوط ارزش پول ملی و تظاهرات اعتراضی ،در
دو نوبت جلسه فوقالعاده برگزار کرد .در حالیکه
احتمال میرفت رئیس بانک مرکزى برکنار شود
او به مسئولیت خود ادامه داد ،رئیس پارلمان از

افزایش سهم آلمان در بودجه اتحادیه اروپا به  ۴2درصد
دولت آلمان قصد دارد طی سالهاى آینده
سهم خود از تامین بودجه اتحادیه اروپا را به
 ۴2درصد افزایش دهد .روزنامه دى ولت آلمان
(دوشنبه) با استناد به منابع خود از بروکسل
اعالم کرد آلمان سهم خود در بودجه اتحادیه
اروپا را  ۴2درصد افزایش داده و به  1۳میلیارد
یورو ( 1۴.۶۳میلیارد دالر) در سالهاى آینده
میرساند .بر اساس آخرین پیشنهادات بروکسل
کشورهاى عضو باید براى هفت سال آینده

حدود 1/۰۷۵درصد از تولید ناخالص داخلی
خود ( )GDPرا به بودجه اتحادیه اروپا اختصاص
دهند که این میزان با توجه به تولید ناخالص
داخلی این کشورها در سال  2۰18به معناى
تزریق بودجه اى معادل  1 /1تریلیون یورو
خواهد بود .سران کشورهاى عضو اتحادیه اروپا
قرار است روز جمعه یک نشست مجازى براى
گفتوگو درمورد بودجه این منطقه پولی براى
سالهاى  2۰21تا  2۰2۷به نام چارچوب مالی

چند ساله ( )MFFو همچنین صندوق جبران
خسارت هاى ناشی از بحران کرونا برگزار کنند.
کمیسیون اروپا اواخر اسفند در تشریح راهبرد
رشد اقتصادى اتحادیه اروپا اعالم کرد که تولید
در این اتحادیه به اندازه کافی سریع نیست،
سرمایهگذارى همچنان کم است و بدهی عمومی
در کشورهایی که به شدت به کاهش آن نیاز
دارند ،باالست .بنا بر اعالم بروکسل کشورهایی با
داراییهاى عمومی کامل همچون آلمان و هلند

توافق بر سر کاهش نرخ دالر به کمتر از ۴هزار
لیره خبر داد و با ایم حال اعتراضات همچنان
ادامه دارد .به نوشته خبرگزارى فرانسه ،سقوط
تدریجی لیره لبنان با انفجار تورم همراه بوده و
تعطیلی مشاغل در دوران کرونا و اخراجهاى
دستهجمعی و بیکارى ،این بحران را تشدید کرده
است .روز جمعه نرخ خرید دالر آمریکا در بازار
ارز لبنان دستکم  ۳89۰لیره و نرخ فروش آن
 ۳9۴۰لیره بود ،در حالیکه در بازار سیاه ،هر دالر
آمریکا ۵۶۰۰لیره معامله شد .مشکالت اقتصادى
قدمت چندین ساله در لبنان دارد و یکی از عوامل
اعتراضات بیسابقه در این کشور بود که در اکتبر
سال  2۰19آغاز شد و به مبارزه با طبقه سیاسی
حاکم و فساد منجر گردید .در شبهاى گذشته
گذشته لبنانیها دوباره به خیابانها رفتند و در
اعتراض به سقوط ارزش پول ملی الستیک آتش
زدند و جادهها را مسدود کردند .آنها علیه ریاض
سالمه ،رئیس بانک مرکزى و دولت حسن دیاب
و عدمتوانایی آنها در جلوگیرى از این وضعیت
شعار سر دادند .بیروت پایتخت لبنان صحنه
درگیرى میان نیروهاى امنیتی و معترضان بود و در
طرابلس بر اثر این درگیرىها  8نفر زخمی شدند.
معترضان نیز چندین بزرگراه را بستند و همزمان
با برگزارى جلسه فوقالعاده هیات دولت همچنان
در خیابانها بودند .نبیه برى ،رئیس پارلمان لبنان
پس از جلسه هیات دولت اعالم کرد که بر سر
کاهش نرخ دالر به کمتر از ۴هزار لیره توافق شد.
در این جلسه که ریاض سالمه نیز شرکت داشت،
گفته شد که بهمنظور دستیابی به این هدف بانک
مرکزى مقادیر زیادى دالر به بازار تزریق کند.
چشمانداز سیاه
دور جدید تظاهرات از ظهر روز جمعه 12
ژوئن در بیروت و همچنین طرابلس آغاز شده بود
در روزهاى شنبه ،یکشنبه و دوشنبه همچنان
ادامه یافته است .ارزش لیره لبنان از زمان آغاز
تظاهرات ضد دولتی در اکتبر سال گذشته
تاکنون حدود  ۷۰درصد کمتر شده و شیوع
ویروس کرونا نیز به بحران اقتصادى در این کشور
به شدت دامن زده است .دولت لبنان از صندوق
بینالمللی پول درخواست کرده تا براى خروج
از این وضعیت بحران اقتصادى به این کشور
وام چند میلیارد دالرى بدهد اما فراتر از بحران
اقتصادى ،میتوان ناامیدى از آینده و نبود چشم
انداز تغییر را اصلی ترین دلیل اعتراضات سیاسی
در لبنان دانست.
که سال ها مازاد بودجه داشته اند ،باید سرمایه
گذارى در زمینه افزایش رشد را باال برند و از
حرکت به سوى اقتصادى سبزتر و دیجیتالی
حمایت کنند .این گزارش در حالی منتشر
شد که سران اتحادیه اروپا پیشتر در نشست
ویژه خود پس از ساعت ها چانه زنی درمورد
راهکارهاى تامین کسرى بودجه اتحادیه ناشی
از برگزیت به نتیجه مطلوبی دست نیافتند.
نخستین نشست سران اروپایی در بروکسل
اواخر سال گذشته براى تعیین بودجه هفت ساله
اتحادیه در فضایی مملو از نگرانی و تنش ناشی از
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا برگزار شد.

روسیه  2دیپلمات جمهوری چک را اخراج میکند
در ادامه تنش هاى دیپلماتیک بین فدراسیون روسیه و
جمهورى چک که در پی اخراج دو دیپلمات روس از پراگ
آغاز شد ،حاال مسکو در اقدامی متقابل دو دیپلمات جمهورى
چک را اخراج میکند .بنابر اعالم خبرگزارى رویترز به نقل
از سفیر چک در مسکو ،روسیه دوشنبه به وى اعالم کرد
بعد از آن که این کشور دو دیپلمات روس را اوایل ماه جارى
میالدى (ژوئن) از پراگ اخراج کرد 2 ،دیپلمات چک «عنصر
نامطلوب» خوانده شده و اخراج خواهند شد .سفیر پراگ در
مسکو به وزارت خارجه روسیه احضار شد .به نوشته خبرگزارى

«اسپوتنیک» ،یک منبع در وزارت خارجه روسیه با اعالم این
خبر گفت که مسکو مراتب اعتراضش درباره شایعات ساخته
شده علیه دیپلماتهاى این کشور و همچنین اخراج دو نفر
از آنها را ابالغ کرده است .روز جمعه بود که دولت جمهورى
چک ،دو کارمند سفارت روسیه در پراگ را پس از نشر شایعاتی
درخصوص احتمال سوءقصد علیه مقامات جمهورى چک از
این کشور اخراج کرد« .آندره بابیش» نخستوزیر جمهورى
چک گفت ،این تصمیم پس از آن اتخاذ شده که شایعاتی
پیرامون تالش براى مسموم کردن شهردار پراگ و چند مقام

دیگر این شهردارى منتشر شد .بر اساس این شایعات «آندره
کنچاکوف» معاون مدیر مرکز علوم و فرهنگ سفارت روسیه
در پراگ ،اواسط ماه مارس (اواخر اسفند) مقادیرى سم کشنده
را با خود از روسیه به جمهورى چک منتقل کرده بود .دولت
روسیه پیش از نیز شایعه تالش کنچاکوف براى مسموم کردن
مقامات جمهورى چک را رد کرده بود .چندى پیش «سرگئی
الوروف» وزیر امور خارجه روسیه خبرهاى پیرامون تالش
جهت سوءقصد علیه شهردار پراگ را داستانی جعلی توصیف
کرد که هیچ انسان عاقلی آن را باور نمیکند.

چین:

گونه جدید کرونا از اروپا وارد شده است

متخصص مرکز کنترل بیمارى هاى شهر
پکن در واکنش به شیوع مجدد ویروس کرونا
در بازار میوه و تره بار پکن در چند روز گذشته
اعالم کرد گونه جدید کروناى شناسایی شده
در پایتخت چین ،از اروپا وارد شده است« .یانگ
پنگ» روز دوشنبه در یک نشست خبرى در پکن
افزود :منبع ویروس کرونا در بازار شین فادى
پکن که بیشتر موارد مبتالى جدید در روزهاى
اخیر با آن ارتباط داشته اند ،در حال تحقیق و
بررسی است .وى تصریح کرد :تشخیص توالی

ژنی ویروس شناسایی شده نشان میدهد این
گونه ویروس از اروپا وارد شده است اما این که
ویروس چگونه وارد چین شده ،هنوز معلوم
نیست .این کارشناس چینی افزود :ویروس به
احتمال زیاد از طریق محصوالت دریایی ،گوشت
و یا افرادى که وارد بازار شده اند به این بازار
سرایت کرده است .در سه روز گذشته افزون بر
 1۰۰مورد جدید از ابتال به ویروس کرونا در پکن
شناسایی شده است که بیشتر آنها در بازار شین
فادى بوده است بعد از مشاهده موارد جدید در

پکن 11 ،منطقه مسکونی و یک بازار محلی در
جنوب پایتخت به شکل ویژهاى قرنطینه شدند.
مقامات چینی همچنین در واکنش به مبتال
شدن شمارى از مردم پکن به کرونا 9 ،مدرسه
و مهد کودک را تعطیل و هرگونه استفاده از
وسایل ورزشی عمومی و سفر از سایر استانها
به پکن را نیز به طور موقت ممنوع کردند .بازار
میوه و گوشت شین فادى در منطقه فنگتاى
پکن  9۰درصد میوه و سبزى مصرفی شهر 21
میلیون و  ۵۰۰هزار نفرى پایتخت را تامین می

توقف استقرار سامانه موشکی آمریکا
در ژاپن

قرنطینه خودخواسته
نخستوزیر قزاقستان

به گزارش رویترز« ،تارا کونو» وزیر دفاع ژاپن اعالم کرد
که برنامه استقرار 2سامانه دفاع موشکی «ایجیس» ساخت
آمریکا در این کشور را متوقف کرده است .پیشتر قرار بود
سامانههاى آمریکایی مذکور به بهانه مقابله با موشکهاى
بالستیک کره شمالی در این کشور مستقر شوند .وزیر
دفاع ژاپن گفت :استقرار این سامانه به دالیل فنی و مالی
متوقف شده است .پیشتر قرار بود 2سامانه موشکی ایجیس
ساخت کارخانه «الکهید مارتین» در شمال و جنوب ژاپن
مستقر شود که با مخالفت اهالی محلی مواجه شده بود.
آمریکا از سویی با اقدامات و تهدیدات خود به تحریک
کرهشمالی پرداخته و از سوى دیگر از کشورهاى منطقه
به بهانه آزمایشهاى دفاع موشکی پیونگ یانگ با دریافت
مبالغی گزاف اخاذى میکند.

عسکر مامین نخستوزیر قزاقستان پس از اینکه اعالم
شد تست کرونا وزیر بهداشت این کشور مثبت است،
تصمیم به خود قرنطینگی گرفت .به گزارش خبرگزارى
 regnumروسیه ،نخستوزیر قزاقستان در  12ژوئن
در سفرى کارى با وزیر بهداشت این کشور همسفر بود.
هرچند جواب آزمایشات مامین منفی بوده و اثرى از
بیمارى وجود ندارد .وزیر بهداشت قزاقستان اعالم کرد:
دوستان ،متاسفانه باید اعالم کنم تست آخر کرونا من
مثبت اعالم شده است .او خبر داد داراى عالئم بیرونی
کرونا است و به همین دلیل وى را در بخش بیمارىهاى
عفونی بسترى کرده اند .براساس آخرین آمار منتشر
شده ،تعداد مبتالیان به  1۴هزار و  ۴9۶نفر رسیده است.
 ۷۳نفر نیز جان خود را از دست دادهاند.

کند وجود ویروس در تختههاى مخصوص خورد
کردن ماهی در این بازار محرز شده است .اکنون
مقامهاى بهداشتی چین ،روى آزمایش پزشکی
کارکنان و مشتریان بازار بزرگ پکن متمرکز
شدهاند قرار است  1۰هزار کارگر این بازار و 9۰
هزار از ساکنان اطراف این بازار همگی تست
کرونا بدهند .شیوع ویروس کرونا معروف به
«کووید »19براى نخستین بار اواسط ماه دسامبر
( 2۴آذر) در شهر «ووهان» واقع در مرکز چین
گزارش شد ابتدا از این بیمارى به عنوان ذات الریه
نام برده می شد اما کمیسیون ملی بهداشت چین
بعد از انجام یک سرى تحقیقات ،در  ۳۰دسامبر
سال  9( 2۰19دى ماه  )98به صورت رسمی
شیوع این ویروس را در چین اعالم کرد.

هند کاردار پاکستان را
احضار کرد
به دنبال مفقود شدن دو کارمند کمیسیون عالی هند
در اسالم آباد ،دهلی نو کاردار پاکستان را احضار کرد.
به گزارش خبرگزارى اسپوتنیک ،این اقدام دستگاه
دیپلماسی هند پس از آن صورت گرفته که گزارشهایی
مبنی بر مفقود شدن دو مقام کمیسیون عالی هند در
اسالمآباد منتشر شد .منابعی در وزارت خارجه هند گفته
بودند که دو کمیسیونر ارشد هند در محل کار حاضر
نشده اند .مقام هاى پاکستانی نیز اعالم کردند که این
مساله را تحت نظر قرار خواهند داد .این مساله به دنبال
ادعاهاى هفته گذشته اسالمآباد مبنی بر دستگیرى دو
جاسوس هندى در منطقه خط کنترل رخ داده است.
مظنونان کارتهاى هویت و دیگر اسناد و همچنین پول
هندى به همراه داشتهاند.

فراســـو
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کار دشوار لندن و اتحادیه اروپا
برای گشودن گره برگزیت

مقامات اتحادیه اروپا و انگلیس در حالی (دوشنبه) در مورد ادامه روند
دشوار خروج لندن از این اتحادیه گفتوگو میکنند که امید اندکی به
توافق دوجانبه تا پایان مهلت تعیینشده براى این مذاکرات وجود دارد.
نشریه تاگس شاو آلمان (دوشنبه) با اشاره به گفتوگوى ویدئویی
«بوریس جانسون» نخستوزیر انگیس با خانم «اورسوال فون در الین»
رئیس کمیسیون اروپا در مورد موانع موجود بر سر اجرایی شدن برگزیت
نوشت :مذاکرات بین اتحادیه اروپا و دولت انگلیس در مورد توافق هاى
تجارى و نحوه همکارى هاى دو جانبه پس از برگزیت ،پیشرفت کمی
دارد .در چنین شرایطی لندن و بروکسل اکنون می خواهند چگونگی
پیشبرد این روند را در یک کنفرانس ویدئویی بررسی کنند .بر این اساس
رهبران اتحادیه اروپا تاکنون فقط بر سر یک نکته با بوریس جانسون به
توافق رسیدهاند :فرصت براى مشخص کردن زمینه هاى مشارکت آینده
بسیار کوتاه است .یک توافقنامه تجارى باید تا ۳1اکتبر (دهم آبان) امضا
شود تا بتوان آن را تا پایان سال جالی میالدى توسط مقامات اروپایی،
دولتهاى عضو اتحادیه اروپا  ،پارلمان اروپا و انگلیس و پارلمان هاى ملی
و برخی از نهادهاى منطقه اى اتحادیه اروپا تصویب کرد .این در حالی
است که طرف انگلیسی قاطعانه تمدید مذاکرات تجارى را رد کرده و
خواستار شدت بخشیدن بر روند این مذاکرات در هفته هاى آینده شده
است .بنا به درخواست لندن  ،مذاکرات تا پایان جوالى (دهم مرداد) براى
اطمینان از پیشرفت ادامه خواهد یافت.
اتحادیه اروپا آماده اعطای امتیاز است
در همین رابطه «دیوید مک آلیستر» نماینده پارلمان اروپا می گوید
که طرف انگلیسی هنوز تمایل براى دستیابی به توافق اساسی دارد.
همچنین «برند النگ» کارشناس اقتصادى در پارلمان اروپا معتقد است
که کنفرانس ویدئویی رئیس کمیسیون اروپا و نخستوزیر انگلیس یک
آزمایش سنجش جدیت است که انگلیسیها چقدر عالقه مند به توافق
تجارى هستند.به منظور تحقق این مذاکرات ،اتحادیه اروپا نیز آماده
اعطاى امتیازات است .فون در الین  ۶ماه پیش در اولین نشست خود در
خصوص برگزیت پیام بروکسل را به بوریس جانسون داد و گفت :ما به هر
اندازه که بتوانیم تالش خواهیم کرد و تا حد توان پیش خواهیم رفت .اما
حقیقت این است که مشارکت نمیتواند مانند گذشته باشد .انگلیسیها
در چهار مذاکره اخیر برگزیت یک چیز را روشن کردهاند :آنها به هیچوجه
آماده اتخاذ کلیه استانداردهاى اتحادیه اروپا در زمینه حفاظت از
محیطزیست ،نیرهاى کار و مصرفکنندگان و همچنین مالیاتها
و کمکهاى دولتی براى داشتن امتیاز دسترسی به بازارهاى داخلی
اتحادیه اروپا نیستند .مک آلیستر دسترسی نامحدود به بزرگترین
بازار واحد جهان را براى اقتصاد انگلیس بسیار جالب عنوان میکند.
اما این استدالل اقتصادى براى بوریس جانسون چندان مهم نیست .او
نگران بازگرداندن حاکمیت انگلیس از طریق برگزیت است .از نظر وى ،به
رسمیت شناختن بیشتر استانداردهاى اتحادیه اروپا خیانت به برگزیت
خواهد بود و توافقنامه تجارى آینده انگلیس با ایاالت متحده را بسیار
دشوار میکند .به گفته النگ لندن نیازمند توافق با بروکسل است ،زیرا
حدود  ۴۵درصد کاالهاى خود را به اتحادیه اروپا صادر می کند .در حالی
که کمتر از 1۰درصد تجارت خارجی اتحادیه اروپا به انگلیس میرود .دو
طرف به خوبی می دانند که مشارکت بین انگلیس و اتحادیه اروپا دیگر
مانند قبل نخواهد بود ،اما چگونه می توان این رابطه را همچنان یک
مشارکت برد-برد حفظ کرد؟ این اکنون سوال اساسی براى فون در الین
و همچنین براى آنگال مرکل است که از ماه آینده ریاست دوره اى شوراى
اتحادیه اروپا را عهده دار شده و نقش مهمی در مرحله تعیین کننده
مذاکرات برگزیت با بوریس جانسون خواهد داشت.

تداوم وضعیت دورکاری در آسیا
برای مقابله با کرونا
منابع خبرى گزارش دادند :بسیارى از شرکتها در آسیا به آرامی
کارمندانشان را به محل کار بازمیگردانند ،اما با توجه به ابتالى بیش از
هفت میلیون نفر در سراسر جهان به ویروس کرونا و نبود واکسنی براى
این بیمارى ،انتظار می رود دورکارى همچنان در این منطقه ادامه یابد.
به گزارش روز دوشنبه روزنامه استریتتایمز سنگاپور ،اکثر شرکتها
برنامههاى کارى قابل انعطاف را در پیش گرفتهاند ،از اینرو دستکم نیمی
از کارمندان میتوانند همچنان دورکارى کنند و امکان بازگشت نیم
دیگر به محل کار وجود دارد .هدف از اتخاذ این تصمیم ،جلوگیرى از
پرشدن محیطهاى کارى از همه کارمندان است ،امرى که شیوع ویروس
کرونا را تسهیل میکند .به طور قطع ،کارمندان به محض مهار کرونا و
کاهش شیوع این ویروس به محیطهاى کارى باز میگردند .اگرچه تغییر
گسترده در کار از خانه ،به شرکتها کمک کرده است سرپا بمانند و به فکر
تجدیدنظر درمورد نحوه اداره دفاتر باشند ،این اتفاق نظر وجود دارد که
همه نمیتوانند به یک دفتر کار از خانه روى آورند و کارآمد باقی بمانند.
«تیمبول سیرگار» دبیرکل سازمان کارگران اندونزیایی گفت :انجام این
کار در جریان همه گیرى کرونا ممکن است ،اما براى دورههاى طوالنی
مدت امکانپذیر نیست« .کارل چوآ» مدیر اقتصادى فیلیپین نیز گفت:
دورکارى براى بخشهاى فناورى اطالعات و بخشهاى خدمات رسان کار
میکند ،اما نمیتوان انتظار داشت که کارگران کارخانهها ،پیشخدمتها
و رانندگان از خانه کار کنند .با این وجود ،حتی براى کسانی که هر بخش
از کار را میتوانند از راه دور انجام دهند ،تردیدهایی وجود دارد .نتایج
یک مطالعه جدید نشان میدهد ،اگرچه  88درصد از شرکتهاى بزرگ
ژاپنی دورکارى را برگزیدهاند ،تنها  ۴۶درصد از شرکتهاى کوچک
و متوسط تا اواسط ماه آوریل (اواخر فروردین ماه) این رویه را درپیش
گرفتهاند .همچنین یک بررسی در کره جنوبی مشخص کرد که تنها
 ۴۰درصد از شرکتها مایلند به کارمندان خود اجازه دورکارى دهند.
اکثر نیروهاى کارى در این کشور به محل کار بازگشتهاند ،اما مدیران
شرکتها همچنان به افرادى که نیاز به دورکارى دارند ،اجازه این کار را
دادهاند .از سویی ،زیرساختها در کشورهایی چون اندونزى و فیلیپین
با توجه به سیگنالهاى تلفنی منقطع و اینترنت غیرقابل اعتماد ،از روى
آوردن به دورکارى حمایت نمیکند .عالوه براین ،فرهنگ کار در میان
آسیاییها به ارتباطات شخصی متمایل است ،از اینرو لزوم ترک خانه،
همواره مجاب کننده است .به نظر میرسد در چین ،بسیارى تجربه
دورکارى را کنار گذاشته و به دفاتر کارى بازمی گردند ،اگرچه برخی
شرکتها امکان روشهاى انعطاف پذیرترى چون ارتباط از راه دور را براى
بخشی از هفته کارى فراهم کردهاند .براساس این گزارش ،کار از خانه در
زمان قرنطینه ،بسیار سختتر از معمول است .افرادى که تنها زندگی
میکنند ،از احساسات عاطفی ناشی از انزواى اجبارى شکایت میکنند
و افرادى که فرزند دارند ،مراقبت از فرزند ،آموزش در خانه و مشاغلشان
را خسته کننده مییابند .این وضعیت به ویژه براى زنان ،سختتر است.
به گفته «آرتی دسیکان» مدیر شرکت مشاوره مالی «آناند راتی» در
بنگلور ،براى بسیارى از زنان ،رفتن به محل کار ،زمانی فراهم میکند که
میتوانند در اختیار خود باشند ،کار از خانه همه مرزها را از میان برداشته
است .وى یادآور شد که ساعات طوالنیترى را از خانه کار میکند و تمام
روز از مشتریانش تلفن دارد ،حتی زمانی که باید از دخترش مراقبت،
آشپزى و منزل را تمیز کند .او نیز همچون زنان دیگر مشتاق است در
سریعترین زمان ممکن به محل کار بازگردد« .سیتی آیسیا تومین» از
موسسه تحقیقاتی «خزانه» مالزى نیز گفت که مجبور کردن شرکتها
به انطباق تدابیر دورکارى ممکن است سطح نابرابرى را به طور بالقوه
افزایش دهد ،زیرا این گزینه به نفع کسانی است که از مهارت باالیی
برخوردارند و از جبرانهاى قابل توجهی برخوردارند ،اما خوداشتغالها
جزو آسیبپذیرترینها هستند.
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دیدگــــاه

دلیل اصرار پرسپولیس برای ادامه لیگ
حمید مطهری
مربی تیم پرسپولیس
 ۳ماه از آخرین بازى ما که مقابل شهرخودرو انجام دادیم،
میگذرد .طبیعی است که از نظر بدنی آمادگی کامل نداشته
باشیم .براى برگشتن به شرایط قبلی نیاز به زمان داریم .اما
نسبت به چیزى هم که پیش بینی می کردیم ،واقعا بچه ها
بهتر و جلوتر بودند .درمورد اصرار پرسپولیس در رابطه با از
سرگیرى لیگ نوزدهم ،باید بگویم حتی اگر تیم ما دهم جدول
هم بود ،دوست داشتیم بازىها برگزار شود .چون تیممان در
جدول صدرنشین است ،چنین صحبتهایی را مبنیبر آغاز
لیگ مطرح نکردهایم .فوتبال حس خوب و نشاط را به جامعه
می دهد و هواداران و مردم از شروع بازى ها لذت خواهند
برد و این حس خوب را از فوتبال خواهند گرفت .وقتی همه
مشاغل راه افتاده است ،باید با رعایت پروتکلهاى بهداشتی
لیگ را هم آغاز کرد .باشگاه پرسپولیس ،اولویتش سالمت
جامعه است .هیچ وقت نگفتیم که تحت هر شرایطی باید
بازىها برگزار شوند .اما در کنار آن دوست داشتیم شادابی در
جامعه وجود داشته باشد و تیمها حقشان را در زمین بگیرند.
عالقهاى نداریم که کسی ما را قهرمان اعالم کند و دوست داریم
حقانیت تیمها در زمین مشخص شود .درباره جذب اوساگونا و
استوکس و انتقادهایی که از این خریدها میشود ،باید بگویم
استوکس بازیکن توانمندى است .اما شرایط حرفهاى را رعایت
نکرد .یک مرخصی کوچک و  2۴ساعته گرفت و دیگر خودش
را معرفی نکرد .من انتقاد هایی که از این خرید می شود را
متوجه نمیشوم .همه از تواناییهاى استوکس باخبر هستند،
اما او شرایط حرفهاى بودن را رعایت نکرده است .بیشتر از این
هم نمیخواهیم درباره او صحبت کنیم و استوکس در اختیار
باشگاه است .اوساگونا هم با توجه به لغو پرواز هاى آفریقا
نتوانسته خودش را به تمرینات برساند.

فوتبــــال داخلــــی

ایسنا :رئیس کمیته انضباطی فدراسیون توضیحاتی درباره
مخالفت هاى اخیر با شروع لیگ برتر ارائه کرد .ابوالفضل
حسنزاده محمدى ،رئیس کمیته انضباطی فدراسیون عنوان
کرد :هرگونه مصاحبه تحریک آمیز و طرح مطالب کذب و
خالف واقع درباره انجام مسابقات یا تحریک بر عدم شرکت
در مسابقات ،مطابق مقررات انضباطی مصوب سال ،1۳9۷
تخلف انضباطی محسوب و محرومیت شخص خاطی را در
پی خواهد داشت .وى افزود :بدون شک کمیته انضباطی در
اسرع وقت نسبت به این قبیل تخلفات رسیدگی و تصمیم
الزم را خواهد گرفت .بر همین اساس از تمامی باشگاه ها
می خواهم بر بیان مطالبی که از سوى بازیکنان یا مربیان
تیم ها در مصاحبه با رسانه ها و در فضاى مجازى صورت
میگیرد ،نظارت کامل داشته باشند .سایت فدراسیون فوتبال
همچنین نوشت :پیش از این فدراسیون فوتبال طی نامهاى
به کلیه باشگاهها و سازمان لیگ فوتبال و فوتسال اعالم کرده
بود که براساس مقررات انضباطی ،پایبندى و رعایت تمامی
آییننامه ،بخشنامهها و دستورالعملهاى صادره در خصوص
چگونگی برگزارى مسابقات فوتبال ،فوتسال ،فوتبال ساحلی و
رعایت پروتکلهاى بهداشتی در همه ردهها از سوى باشگاهها،
بازیکنان و مقامات رسمی الزم و ضرورى است و هرگونه
تخطی از مقررات ابالغی ،تخلف انضباطی محسوب و قابل
ارجاع و رسیدگی در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال است.
تسنیم :سرپرست باشگاه پرسپولیس که براى بازگشت بشار
رسن به ایران به این بازیکن نامه رسمی زده و قول داده بود
که بخشی از قرارداد وى را دیروز (دوشنبه) پرداخت کند،
نتوانست این قولش را عملی کند .مهدى رسولپناه امیدوار
بود که کارگزار باشگاه پرسپولیس طبق توافق طرفین مبلغ
پنج میلیارد تومان به این باشگاه پرداخت کند و با توجه به
اینکه این اتفاق رخ نداد ،بشار هم به پول خود نرسید .این در
حالی است که مدیربرنامههاى بشار رسن در این میان واسطه
شده بود تا این بازیکن براى حضور در تمرینات سرخپوشان به
تهران بیاید .هافبک عراقی از اتفاق رخ داده ناراحت است و به
مسئوالن باشگاه پرسپولیس اعالم کرده فقط تا روز پنجشنبه
منتظر پرداخت طلبش خواهد ماند.

بین الــــملل

دعوای مدیران سابق و فعلی استقالل
آرمانملی :باشگاه استقالل که با مشکالت مالی و شکایت بازیکنان
خارجی خود مواجه شده ،حاال با حاشیههاى مدیریتی نیز روبهرو
شده است .امیرحسین فتحی مدیرعامل سابق استقالل در مورد
تصمیمات مدیران فعلی باشگاه استقالل صحبت کرد که البته
واکنش مدیران فعلی را نیز بهدنبال داشت.
صحبتهای فتحی
امیرحسین فتحی درباره مصاحبه پیشکسوتان باشگاه استقالل
از جمله علی جبارى علیه خودش گفت :همه کسانی که در استقالل
مدیریت کردند ،به اندازه بضاعت خود زحمت کشیدند .من هم در
۷ماهی که از باشگاه خارج شدم ،علیه کسی صحبت نکردم ،اما
پیشکسوتان را علیه من تحریک کردند .فتحی به این دلیل خیانت
کرده که پس از چهار سال ،تیم را در صدر جدول تحویل داد و رفت.
فتحی به این دلیل به خیانت متهم میشود که به گواهی دوست
و دشمن ،بهترین مربی ایران را با کمترین دستمزد آورده است.
وى با اشاره به شایعه حقوق  2۵میلیون تومانی خود در استقالل
تصریح کرد :با این دروغ ،هواداران را علیه من تحریک کردند و
دوستان که میخواستند دریافتی خود را توجیه کنند ،دوبرابر رقم
را به من نسبت دادند .حقوق ماهیانه من کمتر از 1۰میلیون تومان
و 8میلیون و خُ ردهاى بوده است .سعادتمند با علم به این موضوع
چنین حرفی (حقوق  2۵میلیون تومانی) زده است .منزوى درباره
این اظهارنظر عذرخواهی کرد ،اما خودشان (سعادتمند) بهخاطر
تشویش اذهان عمومی ،شهامت گفتن اشتباه را ندارند .من طرح
دعوى کردم و باید فیش حقوقیام را بیاورند .مدیرعامل پیشین
باشگاه استقالل در پاسخ به این پرسش که آیا دستهاى پشتپرده

در این اظهارنظرها نقش دارند یا خیر ،عنوان کرد :دقیقا .مگر
میشود  1۰هفته متوالی ببریم و به فتحی فحش بدهند؟ استقالل
بهترین بازىها را ارائه میکرد ،اما به من توهین میشد .میگفتند
در اصفهان قرار است مقابل هتل به تو توهین شود ،به یکسرى
افراد مبلغ مشخصی بده یا فالن کار را کن که این اتفاق نیفتد ،اما
این پیشنهاد را نپذیرفتم .میگفتند در ورزشگاه آزادى روى فالن
سکو به تو توهین خواهد شد .من گفتم هر کارى میخواهید انجام
دهید« .به آنها گفتم فتحی مطابق نواى سکوها پیش نمیرود و
کارش را انجام میدهد ،».فتحی که با برنامه «آفساید» رادیوجوان
گفتوگو میکرد ،ضمن بیان این جمله خاطرنشان کرد :تیمی که
میبازد ،هوادارانش ناراحت میشوند ،اما مگر میشود پنج گل به
صنعت نفت بزنیم و به فتحی توهین شود؟ کسانی خط میدادند
که دنبال آمدن به استقالل و صندلی بودند .این دوستان از سادگی
جبارى استفاده و مرا به خیانت متهم کردند .وى افزود :کسی به
استقالل خیانت کرد که در ازاى ۴۰هزارتومان به راهآهن رفت و
مقابل استقالل ،دستش را مشت کرد .کسی خیانت کرده که با
۴۰هزارتومان و 1۰۰کیلو برنج به تیم دیگرى میرود .کسی خیانت
میکند که به اسطورههاى باشگاه از جمله ناصر حجازى توهین
میکند ،عکس او را از اتاقش پایین میآورد و میگوید آن را پاره
کنید .جبارى مقابل مربی تیم پیشکسوتان استقالل عکس حجازى
را پایین آورد و گفت که او در «شهباز» بازى کرده و غالمحسین
مظلومی ،منصور پورحیدرى و نصرا ...عبداللهی «شاهینی»
هستند .همهچیز را به من نسبت دادند و حتی کم بود بگویند کرونا
هم کار فتحی بود!
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تایید یک پیشکسوت
امیرحسین فتحی مدیرعامل سابق باشگاه استقالل ،در گفتوگویی
رادیویی ،علیه علی جبارى صحبتهایی را به میان آورد و ادعا داشت،
کسی به استقالل خیانت کرده است که در زمانی که علی شورى تیم
پیشکسوتان را تمرین میداد ،عکس ناصر حجازى را پایین کشیده
است .علی شورى پیشکسوت تیم فوتبال استقالل در گفت وگو با
ایسنا ،درباره این اتفاقاظهار کرد :ما بعداز فوت ناصر حجازى یک
روز در کمیته پیشکسوتان بودیم و من عکس ناصر حجازى را با یک
روبان سیاه در کمیته گذاشته بودم .بعداز آن علی جبارى با لحن بد
به من گفت که براى چه عکس حجازى را گذاشتید؟ من هم به او
گفتم که حجازى همبازى شما بوده است ،اما جبارى در پاسخ به
صحبتهاى من گفت که عکس او را پایین بیاورید .او ادامه داد :من
بعداز واکنش جبارى کلید رختکن را تحویل دادم و گفتم شما که با
رفیقهاى خودتان اینطور برخورد میکنید واى بهحال امثال من که
االن در اینجا حضور دارم .بعداز آن اتفاق من کمیته را ترک کردم .من
شاهد این اتفاق بودم و االن هم عکس ناصرخان در خانه من است .من
صحبتهاى آقاى فتحی را تایید میکنم .در حال حاضر سوالی که باید
مطرح شود ،این است که آقاى جبارى در کمیته پیشکسوتان چه کارى
انجام داده است؟ او تا بهحال یک بازى دوستانه برگزار کرده است؟
جبارى توان اجرایی این مسئولیت را ندارد .شورى افزود :هنگامی
که تمام پیشکسوتان استقالل جمع شدند ،قرار بود براى ریاست
کمیته پیشکسوتان رأىگیرى شود و چون قداست آقاى جبارى قرار
بود پایمال نشود ،ایشان بهعنوان رئیس کیمته پیشکسوتان انتخاب
شد و اگر غیر از این بود من انتخاب میشدم .جبارى در حال حاضر
نمیتواند بچهها به یکدیگر وصل کند .هیچکسی بهدنبال وضعیت
پیشکسوتان نیست.
کنایه سعادتمند
مدیرعامل باشگاه استقالل بدون نام بردن از امیرحسین فتحی
تاکید کرد که برخی ها با افکار عمومی بازى می کنند و می گویند
۵۵۰هزار دالر طلب شفر نزدیک به صفر است .مدیرعامل باشگاه
استقالل در جلسهاى با معاونان و کارمندان این باشگاه خاطرنشان
کرد :نباید بهخاطر عدم پرداخت یک بدهی ،قرارداد جدید امضا و
 ۵۰درصد به قرارداد قبلی اضافه کنیم .نباید بگوییم وینفرد شفر را
با ضرر صفر جمع میکنیم و بعد ببینیم که ۵۵۰هزار دالر باید به او
بدهیم ۵۵۰ .هزار دالر صفر است؟ آیا با وضعیت مملکت و شرایط
کشور ،پرداخت 1۰میلیاردتومان صفر حساب میشود؟ کل حقوق
باشگاه استقالل در ماه 2۰۰میلیون تومان است بعد 1۰میلیارد ،صفر
است؟ نمیخواهم وارد جزئیات شوم ،اما جالب است که عدهاى با افکار
عمومی بازى میکنند .سعادتمند در ادامه با اشاره به تغییر چارت
باشگاه استقالل ،تصریح کرد :بعد از مطالعه ساختار باشگاه هایی
مثل بارسلونا ،رئالمادرید ،اتلتیکومادرید ،منچستریونایتد و ...چارت
آنها را تلفیق کردیم و بعداز بومیسازى آنها ،معاونان و شرح وظایف
را مشخص کردیم تا ساختار شکل بگیرد .همه بخش ها به صورت
تخصصی کار دنبال میشود .عزیزان با مقام باالدستی خود هماهنگ
باشند و در قالب یک خانواده کار را دنبال کنیم .در پایان ،معارفه رسمی
مهندس شعبانی مشاور اجرایی و برنامهریزى و مدیر حوزه مدیرعامل،
شهرام عظیمی ،معاون مدیریت توسعه و منابع ،مهندس مددى معاون
ورزشی ،مهندس مهدى نوروزى معاون اقتصادى و بازاریابی ،کفشدوز
مقدم مدیرحقوقی و قیم مدیر روابط بینالمللی انجام شد.

کیروش:

ماموریت ایران در جامجهانی ممکنکردن غیرممکن بود
بعداز آن بازی تیمملی ایران صدرنشین گروه
مرگبود.قبلازشروعجامجهانیپیشبینیچنین
شروعی را داشتید؟
قبل از بازى مقابل سه تیم قهرمان میدانستیم که کار
سخت است ،اما ماموریت مشخص بود .ماموریت ما
ممکنکردن غیرممکن و در هرشرایطی ،رسیدن
به مرحله حذفی بود.
کار تیمملی برابر اسپانیا گره خورد.
اگر برگردیم به آن دیدار ،تعویض
خاصی را انجام میدهید؟
بله! تعویض میکردم اما نه در تیم ایران.
اگر در اختیار من بود در تیم حریف
(اسپانیا) تعویض میکردم.
تیمملی ایران برابر اسپانیا بعداز
گلی که دریافت کرد ،فرصتهایی
برای گلزنی بهدست آورد ،این در حالی
بود که برخی تیم شما را صرفا یک تیم
تدافعی قلمداد میکردند .برنامه شما برای
آن دیدار چه بود؟
برنامه مثل همیشه یکسان بود .بازى کنید تا برنده شوید.
ایران برابر پرتغال هم ،بازی خوبی به نمایش

جامجهانی رویدادى خاطرانگیزى براى یک ملت است .تیمملی فوتبال
ایران هم در آخرینبار که در این رویداد بزرگ شرکت داشت ،عملکردى
از خود به نمایش گذاشت2۵ .خرداد سال  ،9۷تیمملی فوتبال ایران
توانست پس از2۰سال دومین پیروزى خود را در تاریخ جامهاى جهانی
بهدست آورد تا این دوره از مسابقات براى فوتبال ایران رویایی آغاز شود.
شاگردان کیروش پس از پیروزى یک بر صفر برابر مراکش ،به لطف
تساوى اسپانیا و پرتغال ،صدرنشین گروه مرگ شد .در ادامه شکست
یک بر صفر برابر اسپانیا و تساوى یک بر یک برابر پرتغال ،تیمملی ایران را
 ۴امتیازى کرد ،اما با اینحال با یک امتیاز اختالف در رده سوم گروه دوم
رقابتها قرار گرفت و نتوانست راهی مرحله حذفی شود .به بهانه سالروز
دیدار ایران  -مراکش در جامجهانی  2۰18روسیه« ،ایسنا» با کارلوس
کیروش گفتوگویی انجام داده که در ادامه میخوانید.
ابتدا میخواهیم از پیروزی خاطرهانگیز در دیدار برابر
مراکش صحبت کنید .آن شب بر شما و تیمملی چه گذشت؟
شادى و غرور .من بعداز آن همه فداکارى و تالش بسیار خوشحال شدم.
قبل از آن بازی ،هواداران ایرانی با استرس و هیجان و البته
امیدواری زیادی منتظر شروع بازی بودند ،اما در دقایق ابتدایی
آنقدر فشار از سوی حریف زیاد بود که هر لحظه را با ترس
میدیدیم .آن دقایق چه اتفاقی رخ داده بود؟
شرایط عادى بود .تیمملی در مواقع ضرورى آماده جنگیدن بود و براى
لذتبردن از بازى در  9۰دقیقه آماده شده بود.

هادی عقیلی:

در مورد ویلموتس از واژه «شارالتان» استفاده میکنم
هادى عقیلی ،مدافع پیشین تیم ملی فوتبال ایران گفت :اگر
فوتبالیستها در فدراسیون فوتبال مدیر باشند ،چنین اشتباهات
بزرگی در زمینههاى مختلف رخ نمیدهد .هادى عقیلی درباره شکایت
مارک ویلموتس از فدراسیون فوتبال و انتقادهاى صورتگرفته از
مسئوالن پیشین فدراسیون اظهارکرد :وقتی کیروش از تیمملی جدا
شد ،مسئوالن فدراسیون فقط میخواستند که سریع یک مربی را
انتخاب کنند که معروف و البته اروپایی باشد .ویلموتس قبلاز هدایت
تیمملی ایران کار مهمی انجام نداده بود .در ضمن جاى سوال است که
او چرا بیکار بود و در نهایت به تیمملی آمد« .وزارت ورزش و مسئوالن
فدراسیونفوتبالادعامیکنندکهفوتبالیستهانبایدمدیرشوند،».وى

با بیان این جمله خاطرنشان کرد :زمان کیروش نتوانستند مصاحبهها
و برخی مسائل دیگر را کنترل کنند و زمان ویلموتس هم این مشکل
در قرارداد بهوجود آمد .وقتی فوتبالیها ،فوتبال را مدیریت کنند ،این
اشتباهات و گافهاى بزرگ هم کم میشود و میتوان خیلی چیزها را
کنترل کرد ،مانند زمانی که دادکان ریاست فدراسیون را بر عهده داشت.
مدافع پیشین تیمملی فوتبال ایران در ادامه افزود :بیجهت نیست که
فدراسیون این همه «سوتی» میدهد .آنها با انتخاب ویلموتس فقط
میخواستند بگویند که وقتی کیروش رفت ،ما سرمربی انتخاب
کردیم .آن زمان هم گفتم که ویلموتس مرا یاد استیماچ (سرمربی
سابق سپاهان) میاندازد و درباره سرمربی سابق تیمملی میتوانم از

گذاشت .ما می توانستیم آنها را در لحظات آخر شکست
دهیم .اگر تیم کشورتان را شکست میدادیم ،چه احساسی
داشتید؟
اگر پیروز می شدیم ،احساسم مثل همه بردها بود .از پیروزى
خوشحال میشدیم و بازیکنان و کادر را ستایش میکردیم.
تیمملی با هدایت شما برای اولینبار در تاریخ،
در آستانه صعود به مرحله بعدی جامجهانی
بود .روزهای حضور در روسیه برای تیمملی
چطور گذشت؟ وقتی به آن روزها فکر
میکنید ،آیا کاری بود که نیاز بود انجام
شود؟ مثال نیاز به حمایت مسئولی بود؟
نه! گذشته است .اکنون فقط باید از خاطرات
خوب لذت ببریم.
تیمملی یک قدم تا صعود به مرحله
بعد فاصله داشت .حواشی پیش از
جام جهانی که برای تیم ملی ایجاد شد،
چقدر شانس صعود تیم را کم کرد و روی
عملکردتیمتاثیرگذاشت؟
من هرگز اجازه نمیدهم بازیکنانم بهخاطر کمبودها
بدون تمرکز بازى کنند .آنها همیشه با هوشیارى ،تعهد
و غرور بازى میکردند.

لفظ «شارالتان» استفاده کنم .چطور میشود او قبل از بازى با عراق
استعفا بدهد ،سپس در همین بازى روى نیمکت تیمملی بنشیند و بعد
جدا شود و دنبال غرامت باشد؟ وى با اشاره به شکست تیمملی در بازى
با عراق گفت :زمان مربیگرى کیروش ،کمربند خطهافبک محکم
بود ،اما ببینید که در دیدار برابر عراق چه شرایطی در خط هافبک
داشتیم و چگونه بازى را به آنها داده بودیم .ببینید ویلموتس میتوانست
چه تعویضهایی انجام دهد که نداد و چگونه در چیدمان ترکیب
اشتباه کرد .آیا فسخ قرارداد قبل از بازى با عراق در روحیات ،تمرکز
و تصمیمگیرى این مربی نقش نداشته است؟ عقیلی خاطرنشان کرد:
در مورد ویلموتس ،افراد حقوقی و مسئوالن فدراسیون فوتبال اشتباه
بزرگی مرتکب شدند .با این شرایط دالر و یورو و دستمزدهایی که مردم
ما در این شرایط سخت اقتصادى ،این ارقام را در ذهن خودشان تبدیل
به ریال میکنند ،میتوانستیم از جذب مربی خارجی صرفنظر کرده
و از مربی ایرانی استفاده کنیم .این موضوع هیچ ایرادى هم نداشت.

عکسنوشــت

هافبک کروات تیم فوتبال رئالمادرید معتقد است امباپه
براى رسیدن به سطحی باالتر در فوتبال باید پارىسنژرمن
را ترک کند .کیلیان امباپه 21ساله که در کارنامه حرفهاىاش
عناوین انفرادى و تیمی خاصی از جمله قهرمانی در جام جهانی
دیده میشود ،مورد توجه باشگاههایی همچون رئالمادرید و
لیورپول قرار داد .لوکا مودریچ ،هافبک کروات کهکشانیها
میگوید :ستاره فرانسوى پاریسیها براى رسیدن به سطحی
باالتر باید پارکدوپرنس را ترک کند .مودریچ ادامه داد :امباپه
تمامی ویژگیهاى الزم براى تسخیر صحنه فوتبال را دارد ،اما
من فکر می کنم براى اینکه او جهشی در پیشرفتش داشته
باشد ،باید به تیمی برود که به آسانی به پیروزى نرسد .هافبک
کروات سفیدپوشان مادریدى اظهارکرد :دوست دارم دوران
بازیکنی ام را در رئال مادرید به پایان برسانم اما این به نظر
باشگاه هم بستگی دارد .دوره هاى
مربیگرى را هم سپرى خواهم کرد.
براى ما تیم ملی کرواسی حسی
باالتر از فوتبال دارد و حضور در آنجا
بهعنوان بازیکن و سرمربی افتخارى
است .مودریچ اضافه کرد :نام
رونالدو در بین بهترین بازیکنان
تاریخ است .ما در رئالمادرید
دلمان براى گلزنی ها و
شخصیت کریس تنگ شده
است.اوهمیشهمیخواستبه
پیروزى برسد و با ایجاد انگیزه
در ما باعث میشد تا ما از
خود واکنش نشان دهیم.
رونالدو قلب بزرگی دارد
و همیشه آماده کمک به
هرکسی که نیاز به کمک
او دارد ،است.

آبیها بهدور از آرامش

سال سوم
شماره 748

..

سه شنبه

مصدومیت

فرناندو موسلرا دروازهبان سرشناس گاالتاسارای پس از
برخوردبابازیکنحریفدریکمسابقهازرقابتهایقهرمانی
سوپرترکیهدچارشکستگیازدوناحیهدرپایخودشد.طبق
گزارشها ،موسلرا دچار شکستگی در دو ناحیه پای راست
خودشدهاست.دورهبهبودیازپنجتاهشتماهخواهدبودو
بهاینترتیباوشروعفصلبعدلیگترکیهرانیزازدستداد.

قهرمانی

بعد از شیوع کرونا تنها رشتهای که مسابقات آن همچنان
باکیفیت باال در حال برگزاری است رشته شطرنج است .در
فینال مسابقات اینترنتی شارتر فرانسه شاهد رویارویی دو
استادبزرگایرانیعلیرضافیروزجاوپرهاممقصودلوبودکهدر
نهایتاینرقابتتمامایرانیدرفینالرافیروزجابعدازکسب
۲بردو۲تساویبانتیجهسهبریکبهنفعخودبهپایانبرد.

رکورد

گفتـــ وگــــو

کمال کامیابینیا ،خود را برای شکستن رکورد آماده کریم
باقریمیکند.اگرکامیابینیایکقراردادجدیدباپرسپولیس
امضاکندوتا3۶سالگیعضواینتیمبماند،رکوردکریمباقری
رامیشکندوبهعنوانباسابقهترینهافبکدفاعیپرسپولیس
در لیگبرتر خود را معرفی میکند؛ اتفاقی که البته با آمادگی
مستمرجسمانیوحفظفرمفنیکنونیممکنخواهدبود.

وحید شمسایی:

کرونا همه سیستمها را
بههم ریخته است

وحیدشمسایی،کاپیتانسابقتیمملیفوتسالمعتقد
است که بازگشت استقالل و پرسپولیس تهران به این
رشته ورزشی اتفاق مناسبی است .وى در خصوص این
مساله و البته لیگبرتر فوتبال صحبت کرد.
نظر شما درباره تیمداری استقالل و
پرسپولیسدرفوتسالچیست؟
وقتی در رشتهاى اسمهاى بزرگ میآید قطعا به
رونق آن کمک میکند .سالنها پرمیشود و پخش
تلویزیونی هم میآید .در فوتسال تیمهایی مثل
پرسپولیس ،استقالل و پاس بودند که افتخاراتی
هم کسب کردند و رفتند .در بازىهاى سرخابیها
تماشاگران میآمدند و یادم نمیرود شهرآورد فوتسال
سرخابیها در ورزشگاه آزادى  8هزار نفر در تهران
آمدند در حالی که بازىهاى فوتسال در پایتخت
عموما تماشاگر زیادى ندارد.
در این روزهای کرونایی قرار است مسابقات
لیگبرتر دوباره برگزار شود؛ موافق هستید؟
کرونا سیستم همه چیز را در جهان بههم ریخته
است .در فوتبال ما درآمدزایی چندانی وجود ندارد و
شاید برخیها به همین دلیل خواستار تعطیلی لیگ
بودند .از سویی باید به زندگی با کرونا عادت کنیم و
با رعایت پروتکلهاى بهداشتی فعالیتها را از سر
بگیریم .برگزارى ادامه بازىها بهصالح است ،چون
تجربهاى هم میشود براى لیگ آینده تا با وجود کرونا
چطور بتوانیم بازىها را برگزار کنیم.
گفته میشد درصورت تعطیلی مسابقات
لیگقهرمانیبایدبهپرسپولیسبرسد؟
پرسپولیس با  1۰امتیاز اختالف در صدرجدول
است .اگر بازىها ادامه پیدا کند قهرمانی پرسپولیس
قطعی نیست و هیچکس نمیتواند چنین ادعایی
بکند ،اما اگر بنا بود بازىها تعطیل شود حرفهاى
نیست تیم قهرمان را معرفی نکنند و در این شرایط
پرسپولیس باید قهرمان معرفی میشد.
شما سابقه بازی در تیم فوتبال استقالل را
هم دارید .در مورد مربیگری فرهاد مجیدی در
استقالل چه نظری دارید؟
یکسرى افراد هستند که آدمهاى بزرگی در
باشگاههاى خود بودند که فرهاد مجیدى هم اینگونه
است .بازیکنی که در بازىهاى بزرگ و در شهرآوردها
باعث خوشحالی استقاللیها شده و حاال در عرصه
مربیگرىبهدنبالموفقیتدراستقاللاست.متاسفانه
ما خوشاستقبال و بدبدرقه هستیم و میترسم اتفاقی
که هواداران استقالل براى قلعهنویی و منصوریان رقم
زدند براى مجیدى هم بیفتد.

خارج از مستطیل سبــــز
اولویت تیمملی
مربی خارجی باشد

ایسنا :سیدمحمد موسوى در واکنش به این
موضوع که با توجه به شرایطی فعلی چه مربیاى
می تواند گزینه مناسبی براى نیمکت تیم ملی
باشد؟ توضیح داد :بهنظر من چون زمان کم است،
در این مدتکوتاه مربی خارجی درجه یک میتواند
تیمملی ایران را در المپیک به موفقیت برساند .البته
اینکه قرار باشد صرفا مربی خارجی بیاوریم خوب
نیست و در این شرایط مربیان داخلی داریم که بهتر
هستند .االن در فوتبال مربی را آوردهاند که سطح
آن از بازیکنان تیمملی پایینتر است ،پس صرفا
نباید بگوییم تنها مربی خارجی خوب است .او ادامه
داد :اولویت دوم تیمملی ،مربیان بزرگ داخلی که
در اختیار داریم .مربیانی در داخل کشور داریم که
از لحاظ فنی و مدیریت سطح قابل قبولی دارند.

خبــــر

احتمالبرگزاریجشنقهرمانی
لیورپولدرپارکینگورزشگاه

شاگردان یورگن کلوپ ممکن است مجبور
شوند جشن قهرمانی شان در لیگ برتر انگلیس
را در پارکینگ ورزشگاه رقیب همشهرى خود
برگزار کنند .به گزارش نشریه سان ،با توجه به
پروتکل بهداشتی مسابقات لیگبرتر انگلیس ،تیم
فوتبال لیورپول ممکن است هفته آینده مجبور
شود جشن قهرمانیاش را در پارکینگ ورزشگاه
خانگی تیم فوتبال اورتون برگزار کند .در صورتیکه
منچسترسیتیچهارشنبهدرمصافباآرسنالمغلوب
شود ،لیورپول با کسب پیروزى در دربی مرسیساید
اولین قهرمانی اش در لیگ برتر انگلیس بعداز
۳۰سال را قطعی میکند .بهمنظور امکانپذیرشدن
فاصلهگذارى اجتماعی قیدشده در پروتکل بهداشتی
لیگبرتر انگلیس ،اعضاى تیم فوتبال اورتون بهعنوان
میزبان دربی مرسیساید مجبور هستند که از هر دو
رختکن تیم میزبان و مهمان استفاده کنند .به این
ترتیب قرار است یکسرى کابینهاى موقت بهعنوان
رختکن براى تیم مهمان یعنی لیورپول در فضاى
پارکینگ ورزشگاه گودیسون پارک مستقر شود تا
شاگردان یورگن کلوپ در آنها لباسهاى خود عوض
کنند .گویا در همان محل هم قرار است محلی براى
خودروها و دستاندرکاران واحد پخش سیار در نظر
گرفته شود تا جشن قهرمانی صدرنشین جدول
ردهبندى لیگبرتر پوشش تلویزیونی داده شود.
این بدان معناست که احتماال بازیکنان لیورپول
حتی الزم نیست در ابتداى بازى یا بین دو نیمه
از تونلهاى باریک ورزشگاه گودیسون پارک عبور
کنند ،طبق پروتکل پزشکی لیگ برتر انگلیس،
بازیکنان لیورپول اجازه ندارند همگی در یک اتاق
قهرمانیشان را جشن بگیرند و باید به دو دسته
تقسیم شوند و جشن قهرمانیشان هم نباید بیش
از  ۴۰دقیقه بهطول بینجامد.

کوتاه حوادثـــــی

برقگرفتگی جوان 2۵ساله
فرمانده انتظامی کنگان از مرگ مرد
جوان  2۵ساله براثر برق گرفتگی در این
شهرستان خبر داد .سرهنگ رهام رضایی
دربیان جزئیات این خبر گفت :با اعالم
گزارشی به مرکز فوریت هاى پلیسی
 ،11۰مبنی بر وقوع حادثه منجر به مرگ
فردى عوامل انتظامی و امدادى براى
بررسی موضوع به محل وقوع حادثه اعزام
شدند .فرمانده انتظامی کنگان اظهارکرد:
ماموران با حضور در محل حادثه دریافتند
که یک جوان  2۵ساله براى رها سازى
یک کبوتر ،باالى تیربرق رفته که به ناگاه
دچار برق گرفتگی شده و از تیر برق به
پایین سقوط کرده و به شدت مجروح شده
است .وى خاطرنشان کرد :با کمک عوامل
امدادى ،فرد مذکور به بیمارستان امام
خمینی کنگان منتقل میشود ولی بهدلیل
شدت صدمات وارده ناشی از برقگرفتگی
جان خود را از دست داد.
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کشف ۵6کیلو حشیش
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر
فرماندهی انتظامی استان اصفهان از
دستگیرى ۳سوداگر مرگ و کشف بیش از
۵۶کیلو حشیش در بازرسی از کوله همراه
آنها خبر داد .سرهنگ غالمحسین صفرى
با بیان این خبر اظهارکرد :ماموران یگان
تکاورى فرماندهی انتظامی استان اصفهان،
با هوشمندى باالى خود حین کنترل و
رصد حوزه ماموریتی خود در بیابان هاى
اطراف ایست و بازرسی شهید شرافت نائین
به ۳نفر که قصد دورزدن آنجا را داشتند
مشکوکشده و به طرف آنها میروند ،اما این
افراد به محض مشاهده ماموران از صحنه
متوارى میشوند .وى افزود :با فرار متهمان،
ماموران بالفاصله وارد عمل شده و در یک
عملیات ویژه و ضربتی آنها را دستگیرکرده
و در بازرسی از کولههاى همراه آنها ۵۶کیلو
و ۷۶۰گرم حشیش کشف کردند .رئیس
پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی
انتظامی استان اصفهان گفت :در این رابطه
پرونده تشکیل و هر  ۳سوداگر مرگ براى
اقدامات قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

 2کشته در واژگونی
موتورسیکلت
براثر واژگوني یک دستگاه موتورسیکلت
در شهرستان دورود ،راکب و ترک نشین
آن جان خود را از دست دادند .سردار
حاجی محمد مهدیان نسب اظهار کرد :در
پي وقوع یک فقره واژگونی موتورسیکلت
در شهرستان دورود ،ماموران کالنتري
 11به همراه عوامل امدادي جهت بررسي
موضوع به محل اعزام شدند.وى ادامه داد:
در بررسي به عمل آمده توسط ماموران
مشخص شد یک دستگاه موتورسیکلت با
جدول و تیربرق کنار بلوار برخورد کرده
است.فرمانده انتظامی لرستان افزود :در
این سانحه دلخراش متاسفانه راکب و
ترکنشین موتورسیکلت بهدلیل جراحات
وارده جان خود را از دست دادند .وى با
اشاره به اینکه کارشناسان پلیس راهور
علت حادثه را عدم توانایي در کنترل وسیله
نقلیه ناشي از تخطي از سرعت مطمئنه
اعالم کردند ،افزود :راکبان موتورسیکلت
در هنگام رانندگي بایستي قوانین و مقررات
راهنمایی و رانندگي را رعایت کنند تا شاهد
این اتفاقات ناگوار نباشیم .
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دادگـــــاه

قاضی مسعودیمقام در دادگاه ۲۱متهم ارزی:

بانک مرکزی متهم است

وکیل :موکلم مردهشور بود و کاری نداشت مرده کیست

 ۶میلیاردی که خون بهپا کرد

حریق در آشپزخانه ساختمان
سخنگوى سازمان آتشنشانی و خدمات
ایمنی شهردارى تهران از وقوع حریق در
یک ساختمان مسکونی خبر داد .سید
جالل ملکی اظهارکرد :دوشنبه یک مورد
آتش سوزى در یک ساختمان مسکونی
در محله شمس آباد ،میدان بهشتی به
سازمان آتشنشانی تهران اطالع داده شد
که بالفاصله دو ایستگاه بههمراه تجهیزات
پشتیبانی به محل اعزام شدند .وى در ادامه
گفت :محل آتشسوزى یک ساختمان چهار
طبقه و هشت واحدى بود که در آشپزخانه
یکی از واحدهاى آخرین طبقه حریق رخ
داده بود .این واحد مسکونی حدود 12۰متر
وسعت داشت و در آن بسته بود .ملکی با
بیان اینکه آتش نشانان با تجهیزات الزم
در واحد را بازکردند ،اظهارکرد :اطالعات
اولیه حاکی از آن بود که افرادى داخل واحد
مسکونی حضور دارند .سخنگوى آتشنشانی
تهران ادامه داد :دود زیادى از داخل واحد
خارج میشد و به محض حضور آتشنشانان
مشخص شد که حریق در حال گسترش
است .وى با بیان اینکه آتشنشانان همزمان
با اطفاى حریق متوجه حضور یک پسر
1۰ساله شدند که دچار معلولیت بود ،گفت:
آتشنشانان او را که دچار دودگرفتگی شده
بود ،به سرعت خارج کردند و به اورژانس
تحویل دادند .خوشبختانه او زنده بود .به
گفته سخنگوى سازمان آتشنشانی تهران
در ابتداى عملیات گزارش شده که مادر این
کودک نیز داخل واحد مسکونی حضور دارد،
اما زمانی که آتشنشانان محل را جستوجو
کردند ،متوجه شدند که فرد دیگرى داخل
واحد مسکونی حضور ندارد .ملکی در پایان
اظهارکرد :تخلیه دود و ایمنسازى انجام و
محل به مالکان تحویل داده شد.

حـوادث 15

میخواستم بترسد ،کشته شد!
افزود :مقتول سر دوست من یعنی «شاهین» زن که چادر و ماسک دارد وارد ساختمان می شوند و چند
چندى پیش خبر قتل یک مرد ۳۶ساله
کارآگاهگودرزی :کاله گذاشته بود و  ۶میلیارد از او باالکشیده دقیقه بعد زن بدون چادر از ساختمان خارج شده و با خودرو
در حکیمیه ،توسط پلیس مورد بررسی قرار
در گام نخست بود« .شاهین» از من خواست تا با چند نفر سمند محل را ترک میکند و ساعت 21و ۳۰دقیقه ۴ ،مرد
گرفت .این پرونده  ۴متهم داشت که در بین
تحقیقات دیگر همراهیش کنم تا بتواند از «فرهاد» در حالی که اسناد و مدارکی را در دست داشتند به سرعت از
مجرمان ،تاجر ،کارآموز وکالت و پرستار دیده
کارآگاهان اداره پولش را پس بگیرد .این متهم اظهارکرد :شب ساختمان خارج شده و پیاده از محل می گریزند .این مقام
میشد« .شاهین» متهم اصلی این پرونده در
حادثه به خانه اش رفتیم با حلوا او را فریب انتظامی گفت :با توجه به تحقیقات صورتگرفته و سفتههاى
گفتوگو با میزان گفت :من درآمد خوبی دارم،
دهم به بررسی
دادیم تا در را باز کند ،بعد وارد خانهاش شدیم .کشفشده در صحنه قتل کارآگاهان متوجه شدند «فرهاد» با
تاجرم و یک کلینیک زیبایی دارم ،حتی یک
دوربینهای سروصدا میکرد و ممکن بود ما را لو دهد ،براى یکی از دوستانش بهنام «شاهین» اختالف مالی داشته است.
اختراع هم به ثبت رسانده ام .چندى پیش
مداربسته همین من محکم او را گرفتم و یک نفر دیگر که به همین دلیل تحقیقات کارآگاهان بر روى این فرد متمرکز
با «فرهاد» در یک بیمارستان آشنا شدم و
ساختمانهای همراهمان بود ،به او یک آمپول آرامشبخش شد و مشخص شد «شاهین» در شب حادثه به همراه زنی
«فرهاد» متوجه وضعیت مالی من شد .او
مجاور محل زد .بعداز گرفتن چند اثرانگشت متوجه شدیم به نام «ناهید» و 2تن از دوستانش و همچنین برادرش به
به عنوان وکیل به من نزدیک شد و من را
وقوع جنایت دیگر نفس نمی کشد .این مجرم تاکید کرد :منزل مقتول مراجعه کرده است .با شناسایی متهمان هر ۵
متقاعد کرد با او در یک پروژه همکارى کنم.
همسن و سال خودم بود ،کشتن او براى ما متهم در یک عملیات ضربتی و به صورت همزمان دستگیر
وى افزود :من میلیارد ها تومان در اختیار
پرداختند که
پول نمیشد ،اما طاقت نیاورد .او در پاسخ به و به اداره دهم پلیس آگاهی انتقال یافتند .گودرزى ابراز
«فرهاد» قرار دادم و فکر می کردم من را
مشخص شد در این سوال که سابقه کیفرى یا اعتیاد دارد ،داشت« :شاهین» در همان بدو ورود به اداره دهم به قتل
صاحب یک پروژه عظیم کرده است .اما بعد
ساعت  ۲۱شب پاسخ داد :نه ،من اصال اهل این مسائل نیستم «فرهاد» اعتراف کرد و اظهارکرد که با «فرهاد» ۳سال پیش
از مدتی فهمیدم او سرم کاله گذاشته و از
حادثه یک زن و هیچوقت سراغ این کارها نرفته بودم .حتی در بیمارستان آشنا شدم که پس از مدتی به من پیشنهاد
پروژه خبرى نیست و متوارى شد .این متهم
شرکت در یک پروژه را داد و من که به او اعتماد پیدا کرده
بههمراه ۴مرد سیگارم نمیکشم.
ادامه داد :او چکها را در وجه سکه ،ارز و طال
بودم در طی این  ۳سال  18فقره چک به مبلغ حدود 18۰
من
از من گرفت ،یعنی بیش از 1۵هزار سکه.
ماجرای قتل از زبان پلیس
با یک خودرو
سرهنگ کارآگاه علی گودرزى درباره میلیارد ریال به او دادم ،اما چند وقت پیش فهمیدم پروژهاى
بارها تالش کردم این مساله را بدون دعوا حل
سمند به درب
این پرونده قتل گفت :ساعت 21و ۴۰دقیقه در کار نیست و از من کالهبردارى کرده و حتی تعدادى از
کنم ،اما «فرهاد» گوشش بدهکار نبود .براى
مجتمع مسکونی هفدهم اردیبهشت ماه گزارش وقوع یک چکها را برگشت زده است .این مقام انتظامی گفت« :فرهاد»
همین با یک وکیل مشورت کردم« .شاهین»
مراجعه کردهاند فقره قتل از طریق کالنترى 1۴۶حکیمیه به ادامه داد :با «ناهید» که وکیل بود مشورت کردم و او گفت از
بیان کرد :این زن که بعدا متوجه شدم تنها
و در ابتدا  ۴مرد پلیس آگاهی اعالم شد که بالفاصله اکیپی لحاظ قانونی نمیتوانی اقدامی انجامدهی و باید با ترساندن
کارآموز وکالت است و نه وکیل ،به من پیشنهاد
با ماسک و یک از کارآگاهان اداره دهم به محل اعزام و با «فرهاد» مجبورش کنی سفته به تو بدهد تا بتوانی خسارتت را
داد براى پس گرفتن چک هایی که دست
زن که چادر جسد مرد ۳۶ساله اى به نام «فرهاد» روبه رو از او بگیرى .به همین دلیل با دو تن از دوستان و برادرم صحبت
«فرهاد داشتم» ،از او پاى سفتهها امضا بگیرم.
شدند که دست هایش از پشت بسته و یک کردم و آنها نیز حاضر شدند به من کمک کنند و همگی در
او اظهارکرد :گوش «فرهاد» بدهکار نبود،
و ماسک دارد
شال زنانه دور گردنش بود و خفهشده و توسط شب حادثه با سمند «ناهید» به درب منزل فرهاد رفتیم و
براى همین نقشه کشیدم با برادرم و همان
وارد ساختمان قاتل یا قاتالن نیز آثار انگشت مقتول بر روى چون میدانستم «فرهاد» در را به روى هر کسی باز نمیکند
وکیل و یکی از دوستانم که پرستار و دیگرى
میشوند تعدادى سفته زده شده بود که تعدادى از «ناهید» با یک بشقاب حلواى نذرى به درب منزل «فرهاد»
که هیکل درشتی داشت به خانه «فرهاد»
سفتهها نیز در محل کشف شد .وى ادامه داد :رفت و وقتی در را باز کرد ما بهزور وارد شدیم و «ناهید» هم
برویم و او را مجبور کنیم ،سفتهها را امضا کند.
رفت .در ابتدا دست و پایش را بستیم و اقدام
«شاهین» اظهارکرد :با ترفند نذرى حلوا وارد خانهاش شدیم؛ یکی از آشنایان مقتول به نام «مهشید» که
به زدن اثرانگشتت پاى حدود  2۰فقره سفته
اما بعداز ورود به خانه اش ،دادوبیداد راه انداخت ،دوست جسد را کشف کرده بود در بازجوییهاى اولیه
«شاهین» :کردیم و با توجه به مقاومت مقتول و اینکه قصد
پرستارم به او آمپول زد تا کمی آرام شود ،اما «فرهاد» ایست اظهار کرد که دو شب بود که موبایل مقتول از
باترفندنذری داشت سرو صدا کند ،یک عدد آمپول کورتان
قلبی کرد .نفسش دیگر باال نیامد ،فکر می کنم او از ترس دسترس خارج شده بود و تماسی نداشتیم من
حلواوارد به او تزریق کردیم و دهانش را با شال بستیم و
جانش را از دست داد.
که نگران شده بودم به درب منزلش مراجعه
خانهاششدیم؛ بعداز چند دقیقه متوجه شدیم حالش بدشده
قصد من ترساندن بود نه قتل
کردم و مشاهده کردم خودروى متوفی در
امابعدازورود و نفس ندارد .سعی کردیم با ماساژ و تنفس
«ک.ز» متهمی است که میخواهد اینگونه در رسانهها خود پارکینگ است و صداى تلویزیون از منزلش به
مصنوعی نجاتش بدهیم ولی فوت کرده بود.
را معرفی کند .او به جرم مشارکت در قتل «فرهاد» بههمراه گوش میرسد ،اما در را باز نمیکند به همین
بهخانهاش،
ما هم وحشتزده با برداشتن گوشی موبایل و
همدستانش دستگیر شده است .به نظر می رسد از او براى دلیل با پلیس و آتشنشانی تماس گرفتم و بعد
دادوبیدادراه لپتاپ و سفتهها از محل متوارى شدیم که در
اینکه هیکلدرشتی دارد و ممکن بود در ترساندن «فرهاد» از گشوده شدن در با جسد «فرهاد» روبه رو
انداخت،دوست این بین تعدادى از سفتهها هم جاماند .پیاده
نقش داشته باشد ،استفاده کرده باشند .این متهم گفت :شدیم .کارآگاه گودرزى افزود :در گام نخست
پرستارمبهاو تا اتوبان بابایی رفتیم و از آنجا با خودروى من
پرونده من سنگین است ،همینجورى سرم باالى چوبهدار تحقیقات کارآگاهان اداره دهم به بررسی
آمپولزدتاکمی متوارى شدیم .معاون مبارزه با جرائم جنائی
است ،اما می خواهم داستانم را تعریف کنم تا شاید براى دوربینهاى مداربسته ساختمانهاى مجاور
آرامشود،اما پلیس آگاهی پایتخت در پایان گفت :متهمان
کسی عبرت شود .او ادامه داد :جرمم قتل است ،براى گرفتن محل وقوع جنایت پرداختند که مشخص شد
با دستور بازپرس دادسراى ناحیه  2۷تهران
امضا پاى سفتههاى رفیقم ،به خانه مردى پا گذاشتم که هیچ در ساعت  21شب حادثه یک زن بههمراه ۴مرد
«فرهاد»ایست
براى انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره
شناختی از او نداشتم .فقط میخواستیم بترسد و امضا کند ،اما با یک خودرو سمند به درب مجتمع مسکونی
قلبیکرد دهم پلیس آگاهی پایتخت قرار دارند.
بعداز امضاى چند سفته متوجه شدیم نفس نمیکشد« .ک.ز» مراجعه کردهاند و در ابتدا  ۴مرد با ماسک و یک

انهدام باند سارقان موبایلقاپ

رئیـس پلیـس آگاهـی استـان سیستـان وبلوچستان  ،از
دستگیرى  ۳نفر ،اعضاى یک باند حرفهاى موبایلقاپ با ۳2فقره
سرقت خبر داد .سرهنگ ابراهیم مالشاهی رئیس پلیس
آگاهی سیستانوبلوچستان در تشریح جزئیات این خبر گفت:
در پي وقوع چند فقره موبایلقاپی و کیفقاپی از عابران پیاده
در معابر خلوت شهرستان زاهدان با شیوه و شگردهایی مشابه
توسط ۳نفر ترک نشین ناشناس یک دستگاه موتورسیکلت،
موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی استان
قرار گرفت .وى افزود :این سارقان با سروصورتی پوشیده به
وسیله یک دستگاه موتورسیکلت سوژه هاى موردنظر خود
را در محلهاي تاریک و خلوت انتخاب و در فرصتی مناسب

و با سرعت باال از پشت سر به عابران پیاده نزدیک و اقدام
به سرقت کیف و تلفن همراه آنها می کردند .رئیس پلیس
آگاهی استان سیستان وبلوچستان تصریح کرد :کارآگاهان
اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی با جمع آورى سرنخ هاى
موجود مشخصاتی کلی از سارقان بهدست آورده و با همکارى
کالنترىهاى شهرستان زاهدان گشتهایی هدفمند در سطح
شهر راهاندازى شد .سرهنگ مالشاهی خاطرنشان کرد :تالش
پلیس براى دستگیرى اعضاى این باند ادامه داشت تا اینکه،
یکی از واحدهاى گشت انتظامی شهرستان زاهدان ،سارقان
را که در یکی از محالت خلوت شهر ،قصد کیف قاپی از یک
شهروند را داشتند مشاهده و در اقدامی ضربتی و غافلگیرانه

موتورسیکلت آنها را توقیف و هر  ۳سارق را دستگیر کرد .این
مقام انتظامی با اشاره به اینکه در بازرسی از منازل سارقان 22
دستگاه تلفن همراه مسروقه کشف شده است ،خاطرنشان کرد:
متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی به فعالیت بزهکارانه خود
معترف و در بازجوییهاى تکمیلی به  ۳2فقره موبایلقاپی و
کیفقاپی در سطح شهرستان زاهدان اعتراف کردند .رئیس
پلیس آگاهی استان با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضائی
از شهروندان خواست :ضمن رعایت هشدارهاى پلیسی از تردد
در نقاط خلوت و حاشیهاى شهر بهخصوص در ساعت پایانی
شب خوددارى و در صورت مشاهده موارد مشکوک سریعا با
تماس  11۰موضوع را به پلیس اطالع دهند.

رئیس پلیس پایتخت تشریح کرد

جزئیات قتل فجیع اعضای یک خانواده
رئیس پلیس پایتخت از دستگیرى عامل قتل عام یک
خانواده در محله باغ فیض خبر داد و جزئیات قتل فجیع
اعضاى یک خانواده را تشریح کرد .سردار حسین رحیمی
در این باره گفت :خبرى در مورد قتل اعضاى یک خانواده به
مرکز فوریتهاى پلیس 11۰اطالع داده شد که بهدنبال آن
عوامل کالنترى در محل حاضر شده و مشاهده کردند ۳عضو
خانواده شامل مرد ۳2ساله زن 28ساله و فرزند ۴سالهشان به
شکل فجیعی به قتل رسیده بودند .وى با بیان اینکه بالفاصله

تیمی ویژه در پلیس رسیدگی به این پرونده را در دستور
کار خود قرار داد ،گفت :ماموران با استفاده از عدله ،شواهد
و قرائن موجود موفق به شناسایی و دستگیرى عامل قتل که
پسرعموى مرد خانواده بود شدند و او را در عملیاتی دستگیر
کردند .رئیس پلیس پایتخت با بیان اینکه این فرد حاضر به
پذیرش جرم خود و اعتراف به جنایت نمی شد ،ادامه داد:
سرانجام در نیمه شب متهم به قتل این ۳نفر اعتراف کرده
و دلیل آن را حسادت و اختالفات مالی اعالم کرد .رحیمی

در مورد شیوه ارتکاب قتل نیز گفت :برابر آنچه که متهم
تاکنون اقرارکرده او صبح وارد خانه پسرعمویش شده و در
حالی که همسر و فرزندش در خواب بودند ،پسرعمویش را
با ضربات متعدد چاقو به قتل رسانده و پس از آن با توجه به
اینکه زنجوان و فرزندش از خواب بیدارشده و متوجه جنایت
شدند ،آنها را نیز به قتل رسانده و محل را ترک کرده است .به
گفته رحیمی ،رسیدگی به جزئیات این پرونده از سوى پلیس
با دستور مقام قضائی ادامه دارد.

آرمان ملی :در ابتداى دادگاه 21متهم ارزى قاضی مسعودىمقام
ضمن تفهیم مواد  19۳و  19۴قانون آئین دادرسی کیفرى از وکیل
متهم سعیدىفر خواست در جایگاه قرار گیرد تا اظهارات خود را بیان
کند .وکیل متهم سعیدىفر در جایگاه قرار گرفت و گفت :موکل بنده
در بخش صرافی هیچکارى برخالف قانون انجام نداده است ،موکل
صرفا با گروهی کار کرده است که امروز به عنوان متهم در دادگاه
حضور دارند .این وکیل ادامه داد :بر اساس کیفرخواست عمل موکل
من جرم است ،اما موکل من تمام اقدامات خود را در سامانه ثنا ثبت
کرده است .آیا نهادهاى نظارتی که وظیفهشان نظارت بر عملکرد
صرافیها است ،در این باره گزارشی ارائه کردهاند؟ وزارت صمت و بانک
مرکزى از نهادهاى نظارتی هستند ،آیا بانک مرکزى که بلکلیست
را اعالم میکند این افراد را در بلکلیست قرار داده است؟ و به صرافی
اعالم داشته است؟ آیا بانک مرکزى اعالم کرده است که با این گروه
معامله نکند؟ قاضی گفت :عدمنظارت توجیه رفتار مجرمانه نیست
و این موضوع رافع مسائل کیفرى نیست .وکیل گفت :موکل من
میگوید به هیچ عنوان فکر نمیکردم که اقدامات من برخالف قانون
باشد .قاضی ادامه داد :اتهامات موکل شما معامالت غیرمجاز است.
وکیل متهم گفت :تمام این معامالت غیرمجاز ثبت شده است .قاضی
خطاب به وکیل متهم گفت :نهاد نظارتی که میگویید مانند بانک
مرکزى خود متهم است .برخی از وجوه متهمان که مبالغی دریافت
کردهاند در دادگاه کیفرى دو بررسی خواهد شد .مقامات بانک مرکزى
نیز باید پاسخگو باشند .سیستم بانکی ما نظارتی نداشته است ،اگر
نظارتی بود این همه پول نمیرفت و این نشاندهنده وجود فساد
است .رئیس دادگاه تاکید کرد :وقتی قوه قضائیه وارد شد گزارشها
یکبهیکدرصرافیهاتغییرکرد.متأسفانهوظایفیکهبرعهدهبرخی
کارکنان دولت است درست انجام نمیشود که این موضوع به خاطر
عدم تخصص و عدمرعایت موازین اخالقی و دینی است و چینشها
طورى است که نه تخصصی دارند و نه خودشان تعقیبکننده هستند.
همه پروندههاى ما به علت عدمنظارت است .وکیل متهم سعیدىفر
ادامه داد :نهادهاى نظارتی نهتنها گزارشی ارائه نکردهاند حتی به موکل
بنده نیز موردى را اعالم نکردهاند .قاضی خطاب به وکیل متهم گفت:
در مورد انتفاع دو میلیارد تومانی توضیح دهید.
اقدامات موکلم بر اساس دو امضا بود
وکیل گفت :موکل من میگوید هیچمبلغی دریافت نکرده است.
تمام اقدامات موکل من بر اساس دو امضا بوده است .قاضی خطاب به
وکیل گفت :منظور شما از دو امضا چیست؛ یعنی نفر بعدى هم بیاید؟
وکیل این متهم گفت :موکل من موردى به تنهایی انجام نداده است
و شاید  ۴۰ ،۳۰نفر دیگر هم بودهاند که با آنها نیز امضا داشته است.
موکل من اقداماتش را با این تصور انجام داده است که تخلف و جرمی
انجام نداده است .وکیل مدافع متهم سعیدىفر در ادامه دفاعیات خود
گفت :موکلم میگوید ما مردهشور بودیم و کارى نداشتیم این مرده
کیست .اگر به ما میگفتند این ارز ،ارز اتاق مبادالت است جریان
متفاوت بود .همچنین موکلم بیان داشته در هر موردى از طرف
بانک به وى دستور داده میشد همان کار را انجام میداده است.
وى ادامه داد :ارز اتاق مبادالت به حساب بانک میرود و به صرافی
نمیآید ،صرافی امکان جابهجایی این ارز را ندارد و مشترى باید به
بانک مراجعه کند .در مورد درهمهایی که ارائه شد نیز مستقیماً در
بانک امارات بوده است و به بانکهاى داخلی ارتباطی نداشته است.
وکیل متهم ادامه داد :من سوالی دارم که پرسیده شود صرافی چقدر
سرمایهگذارى داشته است؟ 28۰میلیون دالر بالغ بر 8۰۰میلیارد به
حساب ذىنفع رفته است ،اگر تأمینکننده ارز صرافی است باید در
کیفرخواست ثبت شده باشد .وکیل متهم پاسخ داد :صرافی نیز باید
جزو متهمان باشد ،چون پول به حساب صرافی رفته است .نماینده
دادستان در ادامه مستنداتی را در ارتباط با ریز حساب ارزى صرافی و
نامهاى از شرکت دریا نور زئوس به صرافی در دادگاه به نمایش گذاشت
و گفت :شما میگویید ارزى از دنیا معتمد پارسه واریز شده ،اگر این
ارز امانی بوده خودشان باید دستور پرداخت بدهند؛ اما دوباره شرکت
دریاى نور زئوس درخواست میکند .نماینده دادستان افزود :باید
صالحیت و صحت صدور وکالت دوم که مبناى قرارداد دوم میشود،
اثبات شود .آقایان مدعی هستند امضاى آنها نیست ،قرارداد کارگزارى
اول در شهریور منعقد میشود و یک ماه بعد آقاى رستمی به اسدبیگی
وکالت میدهد .صرافی سوئیفتهاى مختلف را به واسطه شرکتها
درخواست کرده است و آقاى سعیدىفر که رئیس صرافی بود باید
بررسی میکرد ارز از چه حسابی آمده است .وکیل مدافع متهم
سعیدىفر گفت :این بحثها مربوط به تنخواه است .هر کارگزارى
تضمین ارائه میداد تنخواه میگرفت .قاضی مسعودىمقام خطاب
به وکیل گفت :اگر تنخواه است یک سند ارائه دهید .وکیل متهم
سعیدىفر پاسخ داد :سندى ندارم .نماینده دادستان خطاب به وکیل
بیان کرد :شما مدعی هستید در یک بازه زمانی  29۵میلیون دالر،
 1۷۶میلیون دالر و قریب  ۳۷۰میلیون دالر از تنخواه استفاده شده
است نماینده دادستان خطاب به وکیل مدافع متهم سعیدىفر گفت:
در مورد نقش زئوس توضیح دهید .وکیل متهم پاسخ داد :زئوس
کارگزار صرافی بوده است در تاریخ  2۵.۷.9۴نامه آریاک به امور
بینالملل و نامه امور بینالملل به صرافی ارسال شده است و در مورد
یک وکالتنامه نیز تاریخ و شماره دفتر خانه مشخص نیست .قاضی
گفت :وکالتنامههایی داریم که امسال امضا شده است و تاریخ آن سال
 1۳۳۶خورده است .موکل شما بدونرویت وکالتنامه نمیتوانسته
اقدامی کند ،چه چیزى در وکالت نامه نوشته شده است .در این میان
متهم رستمی در ارتباط با وکالتنامه گفت من امضا نکردم .نماینده
دادستان در بخشی از دادگاه گفت :سعیدىفر خود سابقه بانکی
باالیی داشته و قطعاً میفهمیده است و خود روساى بانک کشاورزى
در پرونده جدید میگویند مبلغ باالست و سعیدىفر نمیتواند بگوید
که مطلع نبوده است .نماینده دادستان بیان کرد 29۵:میلیون دالر در
دریاى نور زئوس 1۷۶،میلیون دالر از دنیاى معتمد پارسه و همچنین
امارت گستر اقلیم و یک شرکت دیگر نیز بوده و نمیتوان گفت
سعیدىفر از موضوع بیاطالع بوده است؛ چرا که نمیشود یک شخص
در سطح عالی صرافی از اقدامات زیر مجموعه خود مطلع نباشد و یک
میلیارد و اندى گرفته باشد .وى تأکید کرد :سعیدىفر اطالع داشته و
اقدامات مجرمانه او براى دادسرا محرز است.
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ما پولدار نیستیم ،اداشو درمیاریم!

ندا حائری

امروز هم خبرهاى جالبی در رسانهها منتشر شده که نشان میدهد خوشبختانه بخش
طنز و کمدى مملکت تعطیل نیست و دارد مثل بنز کارش را انجام میدهد و اگر هم
جایی کم و کسرى داشته باشیم ،مسئوالن با تصمیمهایی که میگیرند این کم و کسرى
را جبران میکنند.
مثال همین امروز آقاى نوبخت گفته که با افزایش آستانه تحمل مردم مشکالت را پشت
سر میگذاریم .باور کنید بنده از آستانه تحمل شما بیخبرم اما بنده مجبور شدم دیروز
آستانه تحملم را به یک نفر که از نبود آستانه تحمل رنج میبرد ،بفروشم تا اجارهخانهام را
بدهم .االن وارد سایت دیوار که بشوید ،آستانه تحمل خرید و فروش میشود و یک «آستانه
تحمل را که براى یک دکتر بوده که روزى نیم ساعت با آن تا مطب میرفته» با قیمت
باالیی براى فروش گذاشتهاند.
همچنین در خبرها اعالم شده که با تظاهر به تفاخر با ماشینهاى لوکس و گرانقیمت
برخورد میشود .تظاهر به تفاخر که نداریم آن را به فروش بگذاریم اما واقعا با معناى این
یکی هم مشکل داریم .االن پراید  9۰میلیونی سوار شویم ،تظاهر به تفاخر نیست؟ گیالس
کیلویی  1۰۰هزار تومان چطور؟ اگر گیالس و زردآلو بخوریم تظاهر به تفاخر محسوب
نمیشود؟ چه تعدادى حق داریم بخوریم که تظاهر به تفاخر محسوب نشود؟
آنطرف اگر کسی به هر دلیلی پولدار باشد یا دوستان پولدارى داشته باشد ،چهکار کند؟
مثل بنده و شما باید سوار پیکان شود ،اشکنه بخورد و تنها میوهاى که توان خرید آن را
داشته باشد ،خیار و پیاز باشد؟ اگر کمی شفافسازى کنند واقعا ممنوع میشویم.
در حالیکه همین امروز اعالم شده به زودى براى عابرانپیاده هم جریمه در نظر گرفته
خواهد شد که اتفاقا قانون خوبی خواهد بود ،چون مورد میشناسم به عنوان عابرپیاده در
حد نیسان آبی تخلف کرده است .فقط مساله اینجاست که ما در کنار اینکه عصبانیترین
مردم جهان هستیم ،رتبه بیشترین انجام عملزیبایی (در مردان و زنان) و استفاده از لوازم
آرایشی را هم در اختیار داریم .آنوقت چطورى میخواهیم با دوربین چهرهها را تشخیص
دهیم؟ خصوصا اینکه به طرز عجیبی هم این روزها همه شبیه هم شدهاند .واقعا تشخیص
یک پدر خانواده با پسرش کار سختی شده است .خالصه این طرح بسیار خوب است ،اما
اجرایش خیلی سخت است.
خبر دیگر برمیگردد به شیوع وحشتناک کرونا در استان خوزستان! مسئوالن این
شهر هم مانند کرمانشاه (که دیروز به آن پرداختیم) و شهرهاى دیگر مدام به مردم
هشدار میدهند که وضعیت شهر قرمز شده است .فقط روىشان نمیشود که ما جاى آنها
تصمیمگیرى کنیم و این عزیزان حقوقش را بگیرند .یکجورى از دست ما شاکی هستند
که انگار تقصیر ماست .دقیقا از چه روزى قرار شده که قوانین اینچنینی و محدودیتها
را مردم اعمال کنند؟
خبر آخر که دیگر واقعا حیرتانگیر است اینکه سرپرست مرکز بهداشت علوم پزشکی
جندى شاپور تایید کرده  11هزار نمونه آزمایش کرونا از  29هزار نمونهاى که طی
هفتههاى اخیر از مراجعه کنندگان در اهواز (خوزستان) گرفته شده ،به طرز عجیبی مفقود
شده است .واقعا تست کرونا به درد چه کسی میخورد؟ قیمتی دارد مگر اصال؟ پس فردا
سلطان تست کرونا پیدا نشود ،شانس آوردهایم .واقعا یکسرى از خبرها را آدم همینجورى
بهشان نگاه کند و چیزى نگوید بهتر است؛ الاقل از بار طنز آنها کاسته نمیشود .دزد هم
دزدهاى قدیم ،الاقل یک چیز بدردبخورى را میدزدیدند.

بخوانید و بدانید

کوتاهی نکنید

آیا میدانید که باید باور کنید ویروس کرونا از
طریق لباس قابلانتقال نیست و اینکه شما به لباس
یک «پرستار» الکل میزنید فقط نشان از کمخردی
شماست؟!
آیا میدانید که نباید در برابر افزایش قیمتها
کوتاهی کنید؟ پس لطفا بلندی کرده و خاطر رئیس
دولت را بیش از این مکدر نفرمائید!
آیا میدانید که دولت همواره و در تمام مشکالت
چشم به راه مشارکت ملت همیشه در صحنه است؟
البته پس از اینکه از صف بنزین خارج شدند!
آیا میدانید کاهش ضریب هوشی ایرانیان
هیچربطی به کمهوش شدنشان ندارد؟ درواقع ما
در حدی باهوش هستیم که در این شرایط حساس
کنونی عمیقا کرکره مغزمان را پایین دادهایم که نه
چیزی بفهمیم و نه به چیزی فکر کنیم تا کمتر مورد
آزار قرار بگیریم!
آیا میدانید که خورشید هم کمر به قتل ما بسته
و تا همگی کباب نشویم دست از سرمان برنمیدارد؟
آیا میدانید که ما به شدت از کمبود گاز در
کشور رنج میبریم؟ و به همین دلیل است که کولر
هیچ ماشین شاغلی در حملو نقل اینترنتی ،گاز
ندارد؟!
آیا میدانید که مرزهای «افزایش یافتن» جابهجا
شده و وقتی یک نفر میگوید میزان رضایت باال رفته
کامال درست میفرماید و اصوال من چه کسی هستم
که بخواهم روی حرف ایشان حرف بزنم؟!
آیا میدانید که پاسخگویی هرچه سریعتر به
تلفنهمراهتان موجب چاق شدن شما نخواهد شد؟
و حتی مقادیر زیادی دعای خیر برایتان به همراه
خواهد آورد!
آیا میدانید که جای اردوگاههای کار اجباری
در میان قوانین دوازدهگانه ازدواج اجباری بسیار
خالیست؟
آیا میدانید که با افزایش دویست هزار تومانی
حق مسکن ،تمامی کارمندان در دو راهی خرید منزل
یا سفر مجاز به خارج ،قرار گرفتهاند؟
آیا میدانید که خوردن قارچ ،خورشت کرفس
و کدو خورشتی موجب چاقی ،کچلی و بیریختی
غیرقابل بازگشت میشود؟

مارک دی آنجلیس  -ایتالیا (حریم شخصی در اماکن عمومی!)

کارتون فرنگی

غیـــر محرمانـــه
استعفای شهردار هشتگرد

انتقاد آقاتهرانی از دعوای نمایندگان

رمزگشایی از دلیل اخراج کرانچار

بازداشت شکارچی پلنگ در مشهد

شناسایی  ۸۸۵هزار سایت و کانال مجرمانه

شـهردار شـهرجدید هشـتگرد در اولیـن جلسـه شـوراى ادارى
شهرسـتان سـاوجبالغ از سـمت خـود کناره گیـرى کرده اسـت.
اصغـر آقایـی در ارتباط بـا دالیل ایـن تصمیـم خود گفـت :برخی
رسـانهها به محـض اینکـه متوجـه کنارهگیـرى مدیرى از سـمت
خـود میشـوند بهگونـهاى وانمـود میکننـد کـه گویـی نقشـی
در ایـن موضـوع ایفـا کردهانـد .وى اضافـه کـرد :متاسـفانه فضاى
مجـازى باعـث سوءاسـتفاده برخـی رسـانهنماها شـده اسـت اما
بایـد عنـوان کنـم رسـانههاى باجخـواه بـه هیچوجـه نقشـی در
اسـتعفاى بنـده نداشـتهاند.

نماینـده تهـران در مجلس ضمـن انتقـاد از نماینـدگان مجلس
کـه تمایلـی بـراى عضویـت در کمیسـیون فرهنگـی از خـود
نشـان ندادهاند ،گفـت :از تعـداد نمایندگانی که جهـت عضویت
در کمیسـیون فرهنگـی مجلـس ثبتنـام کردهانـد ،بهخوبـی
میتـوان فهمید کـه نمایندگان تـا چه حد بـه مسـائل فرهنگی
کشـور اهمیت میدهنـد .مرتضـی آقاتهرانی افـزود :نمایندگان
بـراى عضویـت در کمیسـیونهاى فرهنگـی و برخـی دیگـر از
کمیسـیونهاى مجلـس تمایلـی ندارنـد ،بـراى عضویـت در
برخـی از کمیسـیونها حتـی  ۶۰نفـر از نماینـدگان ثبتنـام
کردهانـد و بـر سـر عضویـت در ایـن کمیسـیونها بـا یکدیگـر
دعـوا دارند.

مدیرعامـل اسـبق باشـگاه سـپاهان اتفاقـات یـک فصلونیـم
حضـورش در این تیـم را کـه منجر به قهرمانی شـده اسـت تبدیل
بـه کتاب کـرده کـه نکتـه جالبـی دربـاره اخـراج کرانچار نوشـته
اسـت .خلیلیان در این باره مینویسـد« :از نظر شـخصیتی کسـی
نبـودم که بـراى آب خوردن کسـب تکلیـف نماید ،چهبسـا در این
صورت نمیتـوان باشـگاهی بـه حساسـیت سـپاهان را اداره کرد.
با توجـه به ایـن شـرایط مـا فـورا دسـت بـه کار شـدیم و از طریق
رسـول خوروش ،به حسـین فرکـی پیغـام دادیـم .در عیـن حال،
نمیخواسـتیم کوچکتریـن بهانهاى به دسـت کرانچـار و تونچی
بدهیـم .یکـی ،دو روز بعـد سـرزده بـه تمریـن رفتـم .در چمـن از
دور بـوى نامطبـوع تنـد نوشـیدنی بـه مشـامم رسـید کـه حتـی
خلعتبـرى هم خیلی آهسـته چیـزى گفت .اینجـا دیگر پایـان راه
بود (هـذا فِـراقُ ب ِینـی و ب ِی ِنهُ)».

مدیـرکل حفاظـت محیطزیسـت خراسـان رضوى از دسـتگیرى
یک شـکارچی پلنگ در شهرسـتان مشـهد خبر داده اسـت .تورج
همتـی در این بـاره گفت :در پـی گـزارش دریافتی از دوسـتداران
طبیعـت مبنـی بـر شـکار یـک قـالده پلنـگ ایرانـی و نگهـدارى
تاکسـیدرمی آن در یـک منـزل مسـکونی در مشـهد ،ایـن منـزل
با مجـوز قضائـی مـورد بازرسـی قـرار گرفته اسـت .تـورج همتی
مدیرکل حفاظت محیطزیسـت خراسـان رضوى در ادامـه افزود:
در این بازرسـی ،تاکسـیدرمی یک قالده پلنگ ایرانـی و یک قطعه
پرنـده آبـزى ،یـک قبضه سـالح شـکارى دولـول کالیبـر ،12یک
دسـتگاه دوربین چشـمی و  1۰تیر فشـنگ غیرمجـاز چهارپاره از
این منزل مسـکونی کشـف شـده اسـت.

فرمانـده نیـروى انتظامی قـم در دیـدار با آیـتا ...علیرضـا اعرافی
مدیـر حوزههـاى علمیـه کشـور دربـاره شناسـایی  88۵هـزار
سـایت و کانـال مجرمانـه گفت 88۵ :هـزار سـایت ،کانال و بسـتر
فضـاى مجـازى مجرمانـه را شناسـایی کردهانـد کـه بالـغ بـر ۷۰
درصد آن در اینسـتاگرام شـکل گرفته اسـت که همچنان نظارتی
روى آن وجود نـدارد .این در حالی اسـت که سـردار سـیدمحمود
میرفیضـی بـا اشـاره بـه مشـکلهاى موجـود در حـوزه امنیـت
اخالقـی و آسـیبهاى اجتماعی ،عنوان کـرد :نیـروى انتظامی در
راسـتاى عمل به وظایـف  21گانـه خود ،پیوسـتهاى پژوهشـی
را در دسـتور کار قـرار داده اسـت .از جملـه ایـن مـوارد میتـوان
بـه نهادینهسـازى پاسـخگویی و مطالبهگـرى ،وظیفهمنـدى،
ابزارشناسـی ،گفتمانسـازى و جریانسـازى فکـرى اشـاره کرد.

کشف استخوانهای دوره اسالمی

خاکبردارىهـاى متـرو در ایسـتگاه قونقـا در ضلـع جنوبـی بـاغ
گلسـتان تبریز منجـر بـه نمایان شـدن اسـتخوانهایی شـده که
این پروژه را تا اعـالم نتیجه بررسـیهاى باستانشناسـان متوقف
کرده اسـت .در این رابطـه مدیرکل میـراث فرهنگی ،گردشـگرى
و صنایـع دسـتی آذربایجـان شـرقی گفـت :اسـتخوانهایی کـه
پیـدا شـده متعلـق بـه یـک انسـان اسـت و باتوجـه بـه آنکـه این
مـکان در گذشـته گورسـتان تاریخـی متعلـق بـه دوره اسـالمی
بوده اسـت ،ایـن اسـتخوانها نیـز مربوط به همـان دوره هسـتند.
تاکنـون اسـتخوانهاى یـک نفـر پیـدا شـده و نمونهبردارىهـا
بـراى بررسـی انجام شـده اسـت .ایـن در حالی اسـت که بـه گفته
احمـد حمـزهزاده ،در گورسـتان گجیل کـه امروزه در مسـیر خط
متروى تبریـز قرار گرفتـه اسـت ،از قرون میانی اسـالمی تـا اوایل
دوران قاجـار تدفیـن انجـام میشـده و باتوجـه بـه آنکـه ایـن
قبرسـتان مربـوط بـه دوره اسـالمی اسـت ،هیـچ شـیء در قبرها
پیـدا نمیشـود.

استندآپ کمدی زنان اشکال دارد

حجتاالسـالم سیدحسـین حسـینیقمی بـه روایتـی دربـاره
واکنـش امـام صـادق(ع) نسـبت بـه شـوخی یکـی از اصحابش با
نامحرم اشـاره کرده و با اسـتناد به ایـن روایت ،از نقش ناسـازگار با
شـئون اسـالمی زنان در برخی برنامههـاى تلویزیون انتقـاد کرده
اسـت .گفتنی اسـت ایـن کارشـناس برنامه سـمت خـدا بـا انتقاد
از برخـی برنامههـاى به ظاهـر طنـز صداوسـیما گفت :امـروز اگر
ایـن حرفهـا را در رسـانه بگوییـم خیلیهـا میخندنـد .شـب تا
دیر وقـت و تا سـاعت یـک و دو نیمه شـب دور هم جمع میشـوند
ال رعایـت محـرم و نامحرمی نمیشـود .بنده روزى در رسـانه
و اص ً
ملی عـرض کـردم کـه در تلویزیـون دختـر جـوان هفـده ،هجده
سـالهاى را میآورنـد تـا اسـتندآپ کمدى بـازى کنـد؛ هـزار ا َدا و
اطوار درمـیآورد ببینـد میتواند از مـردم که در مقابل او هسـتند
نمـره بگیرد یـا نه!

پرچم ایران روی شانههای قدوس

بازیکنـان تیمملـی خیلـی زود سـامان قـدوس را پذیرفتهانـد و
بـا او رفتـارى کردهانـد کـه از روز اول احسـاس غریبگـی نکـرده
اسـت .گفتنی اسـت هافبک تیـم ملی خیلـی زود فهمیـد تصمیم
درسـتی گرفته اسـت .سـامان قـدوس کـه بعـد از صعود ایـران به
جـام جهانـی  2۰18تصمیـم گرفتـه بـه تیم ملـی ملحق شـود ،از
همان ابتدا جـو خوبی را تجربـه کرده اسـت .بازیکنان طـورى با او
رفتار کردهانـد که احسـاس غریبگـی نکرده اسـت .سـامان بعد از
بازى بـا مراکـش و برد تیـم ملی هـم به قدرى خوشـحال بـوده که
پرچم ایـران را روى شـانههاى خـود انداخته و این چنین عکسـی
با دوربیـن محسـن معتمدکیـا مدیـر رسـانهاى وقت تیـم ملی به
یـادگار گرفته اسـت.

دستگیری عامالن تیراندازی در دهدشت

رئیـس کل دادگسـترى اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد دربـاره
دسـتگیرى عامـالن تیرانـدازى در دهدشـت گفـت :چنـد وقتـی
بـود کـه عـدهاى شـبانه اقـدام بـه تیرانـدازى در شـهر دهدشـت
میکردنـد .حسـن نگینتاجـی در ادامـه سـخنانش در ایـن بـاره
افـزود :در یک فقـره تیراندازى شـبانه اراذل و اوبـاش 2 ،باب مغازه
در این شـهر آتش گرفته اسـت .وى بـا بیـان اینکه تیـم اطالعاتی
نیـروى انتظامـی در مـدت دو هفته موفق به شناسـایی آنان شـده
اسـت ،خاطرنشـان کرد :این گـروه در آخریـن اقدام خـود قصد به
رگبـار گلولـه بسـتن منزلـی در روسـتاى «طولیان» دهدشـت را
داشـتهاند که محل اختفـاى آنهـا شناسـایی و بهوسـیله مأموران
مقتـدر پلیس محاصـره شـدهاند .گفتنـی اسـت اراذل و اوباش که
 ۵نفـر بودهانـد دسـتگیر و از آنهـا  ۳قبضه اسـلحه کالشـینکف،
کلـت کمـرى و وینچسـتر و مقدارى مهمات کشـف شـده اسـت.

بازداشت چوپان حیوانآزار

 21خـرداد فیلمی کوتـاه در فضاى مجازى منتشـر شـد که نشـان
میداد فـردى در سردشـت بـا تحریک یـک سـگ گلـه وى را وادار
به کشـتن یـک بچه گـراز کرده اسـت و خـودش نیـز از ایـن صحنه
فیلمبـردارى میکنـد .انتشـار ایـن فیلم ،باعـث جریحهدار شـدن
افکار عمومی شـد .در این رابطه سـرهنگ موسـی بهـارى ،فرمانده
انتظامی سردشـت در تشـریح جزئیات دسـتگیرى این حیـوانآزار
گفت :این فیلم در همان سـاعت اولیه انتشـار توسـط کارشناسـان
پلیـس فتـاى ایـن شهرسـتان رصـد شـده و بـا هماهنگـی قضایی
موضـوع در دسـتور کار این پلیس قـرار گرفته اسـت .ایـن در حالی
اسـت که کارشناسـان پلیس فتا با بررسـی فنی موفق به شناسـایی
متهم مـورد نظـر شـدهاند و پـس از هماهنگیهـاى قضایـی متهم
در عملیاتی توسـط کارشناسـان این پلیس بازداشـت شـده اسـت.

