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سرمقاله

پیرامون آگاهی کاذب
بابک ابراهیمی-استاد دانشگاه
اصل مستی راستی/از لعل جان مِی خواستی نفزودهات جز کاستی
مستان سیه افتادهاند از
ِ
رونق چرا رفت از میان پرسی مدام از عامیان/گر اصل شد خیزی مگر مجلس چرا آراستی
یادداشت آگاهی کاذب ،اگرچه یادداشت بلندی مینمود اما با توجه به وسعت تأثیرگذاری گسترده آگاهی کاذب
بر حیات آدمیان اندک بود و به علت دامنه تاریخی آن و جریان سیالش در حیات بشری و روابط میان انسانها
بایدوشاید بدان باز پرداختن تا آگاهی حقیقی بیشتری پیرامون آگاهی کاذب داده شود و بیشتر اندیشیده شود،
محل تأملی که از فلسفه تا روانشناسی میتواند یاریگر توضیح باشد .فارغ از امر تاریخی ،فلسفی ،معرفتی یا
سیاسی ،تجربه شخصی در روابط اجتماعی از نکات مهم این یادداشت بوده است که سؤالها و نظرها بیشتری
را دوستان افزودند که هر انسانی تجربه تلخی با دروغ و تبعات آن داشته و دارد و از تبعات آن مصون و در امان
نیست .واضح است که اگر آگاهی کاذب شناخته و ممانعت شود ،لطمات کمتری به فرد زده میشود .باورش شاید
سخت باشد که همین آگاهی حقیقی از آگاهی کاذب و شناخت دروغ میتواند جهت زندگی و مسیر سرنوشت
انسان را بهسوی بهتری و هدف خوشبختی رقم زند .برای شناخت یک پدیده باید بیشتر درباره آن فلسفید و
اندیشید و سؤالهای بیشتری مطرح کرد و درصدد کشف حقیقت بیشتری برآمد .کدامیک از حاالت در زندگی
مشمول آگاهی کاذب و تحت فرمان آن پیش میرود و مرزهای انگیزه دروغ یا باور آمر امر دروغین کجاست؟
یعنی آگاهی کاذب بر اساس و با انگیزه دروغ ارائه میشود یا باور؟ پذیرش آن قاعدت ًا باید بر اساس باور باشد
ولی خودفریبی خودخواسته در آن چه نقشی دارد؟ روشن کردن مرز باور و دروغ دشوار است و در حوزه رشته
روانشناسی قرار میگیرد اما این فرضیه شاید درست باشد که تکرار دروغ ،موجب باورپذیری آن میشود .تیم
تحقیقاتی با حضور محققان برجسته از جمله  Lynn Hasherپروفسور بازنشسته در بخش روانشناسی
دانشگاه تورنتو در مطالعاتی نخستین بار در سال  ۱۹۷۷در دانشگاه ویالنوا و دانشگاه تمپل آمریکا به «اثر
گمراه کننده حقیقت»  illusory truth effectیا عناوین دیگری چون illusion of truth
 effect, reiteration effectو  ..پی برد که «تکرار ،باورپذیری مسائل را باال میبرد و پردازش
گزارهها (یعنی روان) را نسبت به جمالت جدید آسانتر میکند و افراد را به این نتیجهگیری نادرست (گاهی
اوقات) هدایت میکند که آنها صادقتر هستند .برای بار دوم یا سوم ،مغز آنها سریعتر به آن پاسخ میدهد و
آن تسلط را [به اشتباه] بهعنوان سیگنالی برای حقیقت نسبت میدهد ».شاید طبیعت و روح و روان آدمی میل
به دروغباوری و سهلانگاری دارد و غفلت محلیست که با ورود آگاهی کاذب در روح و روان آدمی ،مجوز فساد
و ابتذال و تباهی صادر میگردد .اگر تربیت و ریاضت اخالقی در میان نباشد ،آدمی رو به ابتذال میرود .فرایند
نیایش و نماز و خلوت با خدای در صورت حقیقی بودن ،تمرین و ریاضت و دارویی روحیست برای جلوگیری
از یک سقوط طبیعی و ماندن بر دامنهها یا قلههای زندگی سالم و درست.
المستقیم
باحترا ِم اهدنا الصراط ُ
در دیا ِر عشق گشتیم همواره ُمقیم
آدولف هیتلر ناخواسته در کتاب نبرد من به همین اصل روانشناسی تکرار برای دریافت ایده نهان اشاره میکند
که احتما ًال خود نیز خودخواسته یا ناخواسته قربانی آن است .فرد خارج از اجتماع جاری دور از بستر تاريخ تعیین
سرنوشت نمیگردد.در مثالی تاریخی ،اگر سیر تحول آدولف هیتلر را در نظر بگیریم ،او زخمخورده جنگ جهانی
اول است و در بستر تحوالت فلسفی آلمان بر اساس باورهای دیالکتیک هگلی مبتنی بر نبرد مداوم تز و آنتیتز
در عالم طبیعت و هستی در کنار توهم مأموريت تاریخی ملت آلمان برای جهان و نیز در طلب ابرمرد نیچهای
که نقش قهرمان نجاتبخش را دارد ،میخواهد از هستی و شرافت آلمان دفاع نماید و خود را در قالب ابرمردی
نجاتدهنده میبیند که با جنگ (برآمده از درک دیالکتیک هگلی) باید آلمان را به جایگاه عظمت خود برساند
و امپراطوری یا رایش سوم را بنا نهد.
بیتردید پیشرفتهای پوزیتیویستی در علم و دانش داروینیسم که از حوزه علوم تجربی به علوم اجتماعی
برکشیده شده بود ،در خلق و شکل دادن به هیکل نازیسم با روح آگاهی کاذب ،مؤثر بود که امر غیرواقع و
پرابهام نژاد برتر در مرکز ثقل آرمان و رؤیای دولت حزب نازی قرار گرفت .تا اینجای کار میبینیم که بستر
فلسفی جامعه باور و آگاهی کاذبی را به هیتلر و بخش قابلتوجه جامعه آلمان القا کرده که آنان را مصمم
پیش میراند ،که اگر ذرهای تردید در باور جمعی و شکاف در نظام اعتقادات میافتاد ،ماشین فلسفی نازیسم و
بهتبع آن ماشین جنگی دولت نازی ُکند و متوقف میگردید .چه ،ازاینرو وزیر تبلیغات در دستگاه نازی برای
جلوگیری از بروز همین منافذ ،ت ََرکهای ریز و شکافها قدرتمند حاضر بود .اگرچه نمیتوان تردید داشت که
تردیدهایی در داخل دستگاه هم به وجود آمده باشد ،اما منافع و یا ترس از مجازات سنگین ،مانع از بسط و تداوم
تردید میشد .پس توهمات فلسفی بر مبنای آگاهی کاذب یا همان خیانت روشنفکران و گمراهی فیلسوفان
کار دست آلمان و بشریت داده و بخش قابلتوجهی از جامعه ازجمله هیتلر آن را صادقانه باور کرده بودند.
اما کارکرد اجتماعی آگاهی کاذب در روابط فردی حتی فاجعهبارتر است و اثری ویرانگر و تبهکارانه در حد دولت
فاشیست و تبهکار نازیها دارد وقتی بدون آگاهی حقیقی اقدام به انجام امری اجتماعی چون انتخاب رشته
تحصیلی یا کاری ،استخدام ،ازدواج ،مهاجرت و … میگردد .روح جمعی جمع روح فردی به عالوه عناصر دیگر
است .گویی نوعی گمگشتگی و ازحقیقتبیگانگی و گنگی بر بیداری و پذیرش آگاهی حقیقی حسب ویژگیهای
روانی ترجیح داده میشود .باید به تأکید تکرار کرد یک معنای دروغ در جامعه ،همان دو رخ بودن است.
تا دو ُرخ در قلعه زندانبان بُ َود/یوسف از پاکی در آن زندان بُ َود
ل ها افتان بُ َود
خیزش شه از جنو ِد جان بُ َود/گرچه اسب و پی 
ِ

سخن روز
نگاه

یادداشت روز

چشماندازی که آرزوست!
حبیب رمضانخانی-فعال حوزه رسانه

«سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مهمترین خط مشی در نظام آموزش
وپرورش کشور ماست که در راستای سند چشم انداز  ۱۴۰۴برای تحقق ایرانی
توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقه ،با هویت
اسالمی و انقالبی ،الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط
بین الملل حرکت میکند»...
این فقط بخشی از اهداف یا بهتر بگوییم آرزوهاییست که قرار است  ۴سال دیگر
به آن برسیم و در کنار آن آموزش و پرورش را متحول کرده و موجبات الگو و
غبطه جهانیان به خود شویم!
حال با این انتظار ،بعد از گذشت چهل روز از سال تحصیلی ،سی درصد از دانش
آموزان به وسایل ارتباط مجازی و الکترونیکی دسترسی ندارند .تعداد زیادی به
دلیل اختالل در سفارش ،همچنان کتاب درسی نداشته و برای جبران به تهیه
کتاب دست دوم و کمک درسی روی آوردهاند و موجبات تاخت و تاز بیشتر
موسسات کنکور و ناشران کتابهای کمک آموزشی شدند تا بیشتر از سابق گلوی
این وزارتخانه را بفشارند!
از طرفی همچنان به دلیل موقعیت شغلی نامناسب و فارغ التحصیالن بیکار رشته
انسانی ،هجوم به رشته تجربی و مشخصا تالش برای قبولی در زیر مجموعههای
پزشکی بسیار باال گرفته .این امر باعث شده عمال رشتههای علوم انسانی خالی از
جذب نخبگان شده و در نتیجه در آینده بیشتر از امروز شاهد ضعف و ناکارآمدی
مدیران برآمده در مشاغل مرتبط با علوم انسانی خواهیم بود.
با این روند ،اولویت شغل محوری در آموزش و پرورش به جای زندگی محوری،
باعث شده؛ کمترین تمرین و آموزشها برای درونی کردن ارزشهای زندگی و
تعامل اجتماعی به محصالن انجام شده و جایی برای اولویت و اهمیت اموری
چون؛ قانونمداری ،نظم ،احترام به محیط زیست ،احترام به نقد و نظر و عقیده
مخالف ،تقویت کارگروهی ،تسامح و مدارا و ...نباشد.
در کل به دلیل آینده شغلی مبهم ،زندگی و نشاط فرزندان ستانده میشود ،به
بهای تضمین شغل آینده آنها.
از آن سو ،مهاجرت نخبگان و گاهی دانش آموزان عادی ،اینبار نه در دوران
دانشگاهی ،بلکه دوران دبیرستان شتاب افزونی گرفته و جزء اهداف و الگوهای
دانشآموزان ،مخصوصا مدارس سمپاد و نمونه شده است.
در مورد باقی دانش آموزان ،همانند فاصله و شکاف طبقاتی رخ داده در جامعه،
در آموزش و پرورش نیز شاهد این نابرابریو تبعیض بسیار باال هستیم .طوری
که به دلیل امپراتوری موسسات کنکور و کالسهای خصوصی خاص ،پولهای
هنگفتی بابت برخورداری از آنها هزینه و در نتیجه عمال رشتهها و گرایشهای
پولآور و وجههدار در سیطره طبقه باال دست بوده و شانسی برای قبولی دانش
آموزان قشر پایین دست نمیگذارد...
اما آنچه در این دو سال شکاف و تبعیض را در آموزش و پرورش عمیقتر کرده،
بحث همهگیری کرونا بوده که عمال مدارس غیرانتفاعی ،نمونه ،سمپاد و غیره را
با امکانات و تجهیزات در امر آموزش شاید گزاف بهتر از قبل پیش برده و اما در
مقابل اکثریتی از دانش آموزان عمال در این دو سال به دلیل مشکالت زیرساختی
و ارتباطی ،از همان نیمبند آموزش نیز کمتر برخوردار شده و برخی رسما آن را
رها کردهاند...
البته در پایان ،یک موضوع کم اهمیتتر هم هست! و اینکه ،این وزارتخانه سه
ماه هست که وزیر ندارد و تازه معلمانش هم به دلیل وضعیت معیشتی و دریافتی
نامناسب ،معترض وضعیت بوده و با ایثار و چندشغلی نوید تحقق تحول سند
بنیادین را میدهند!

اجالس گروه ۲۰
عبدالرضا اعتمادیان-روزنامهنگار

تغییر رویکرد آمریکا!
روح اهلل سوری -فعال حوزه رسانه

تاریخچه گروهگرایی کشورهای فرادست ،بعد از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۷۵
میالدی برابر با  ۱۳۵۳بنام گروه  ۷بنیان نهاده شد .عجیب اینکه کشورهای شکست
خورده از جنگ جهانی دوم (آلمان و ایتالیا و ژاپن) در درون کشورهای متفق با تمام
قدرت حضور پیدا کردند و این کشورهای شکست خورده و سوخته هیچ موقع با شعار
نفرت از همدیگر دور نشدند هیچ ،بلکه آغوش یکدیگر را فشردند .با این همه ،در سال
 ۲۰۰۶با ورود روسیه به این باشگاه به گروه  G8تغییر نام پیدا کرد .البته بحران اوکراین
باعث شد روسیه از آن خارج شود .اما در سال  ۱۹۹۰با رشد کشورهای دیگری مانند
هند و چین و برزیل و  ...گروه بزرگ اقتصادی بنام  G20در راستای  G7با همراهی
کمیسیون اروپا پایهگذاری شد .گروهی که هم اکنون  ۹۰درصد درآمد ناخالص ملی و
 ۸۰درصد تجارت جهانی را با دو سوم جمعیت جهان در زیر چتر خود قرار داده است که
 ۳/۸۲درصد گاز گلخانهای جهان را تولید میکنند( .ویکی پدیا) با نگاه معکوس یعنی
 ۳۰درصد جمعیت جهان ،تنها در  ۲۰درصد تجارت جهانی نقش دارند .یعنی کمتر از
 ۷/۱۷درصد گازهای گلخانهای را تولید میکنند .حال از  ۷/۱۷درصد ۵۸/۱ ،درصد به
ایران اختصاص دارد که رتبه سیزدهم جهان را یدک میکشد با کاهش وزن ایران۳۰ ،
درصد جمعیت جهان ،کمتر از  ۱۲/۱۶درصد گاز گلخانهای را تولید میکنند.
«رتبه باالی ایران بخاطر توسعه در دهه  ۴۰و  ۵۰است .درحالیکه ماشین آالت سبک
و سنگین در همه حوزههای حمل و نقل ،استخراج نفت ،پاالیشگاهها ،کارخانجات
صنعتی و کشاورزی ،ساختمان سازی شهری و روستایی بهدلیل تحریم نتوانسته
خود را با فن آوری روز مطابقت دهد ».منظور از این مقاله این است که آیا سران
کشورهای گروه  ۲۰با هژمونیای که دارند توانایی کنترل گازهای گلخانهای را دارند؟
به نظر بنده ،بعید به نظر میرسد چون تا زمانی که رقابت ابزار جنگی و جنگهای نیابتی
در مانیفیست کشورها وجود دارد هر روز دامنه لشکرکشی و انفجار تانکر و نفتکشهای
سوخت و حمله به پاالیشگاهها و تاراج منابع زیست محیطی با خشک کردن تاالبها و
بریدن درختان و دستاندازی به دریاها و دریاچه و اقیانوسها ،با هدف منافع ملی ،راه
خردی را مغلوب خواهد کرد .با این فرایندها ،مگر میشود از کنترل گازهای گلخانهای
صحبت کرد! هرچند انسانهای فرهیخته از رونمایی تفکرات انرژی پاک غافل نشده
باشد .آمریکا و اتحادیه اروپا و انگلیس و فرانسه تازه به جنگ تسلیحاتی رو آورده و در
فروش زیر دریایی به استرالیا ماهیت خود را نشان دادهاند.
یا چین و روسیه و هند و پاکستان و  ...تازه هژمونی نظامی و اقتصادی خود را
شروع کردهاند و عربستان و ایران و ترکیه نیز ،بر سر امالقرای اسالم در حال نزاع
نانوشتهاند .با این پیشفرضها آیا محیط زیست یاوری انسانی دارد؟ بعید است!
چرا که تا زمانیکه اتوپیای دینی و کالمی و فلسفی شرق و غرب در پی ساختن
آرمانشهر خود و برای رسیدن به منافع خود هستند ،این راهها فقط به بیراههها
ختم خواهد شد ،بمب اتمها ذهن معیوب جوالندار جهان بشریت خواهد شد.
امیدوارم راهی پیدا شود.

ِإ َّنا ِ َّ ِ
ون
ل َو ِإ َّنا ِإ َل ْیهِ َر ِ
اج ُع َ

جنابآقاییاسرشعبانیفر

درگذشت والده گرامی و بزرگوارتان را صمیمانه به جنابعالی و همه
بستگان داغدار تسلیت می گوییم و از خداوند منان برای آن فقیده
سعیده آمرزش و رحمت الهی و برای بازماندگان معزز تندرستی و
شکیبایی و پاداش نیکو و برای شما سالمتی و سربلندی مسألت
میکنیم.

روزنامهمستقل

خروج آمریکا از افغانستان سواالت مهمی را پیرامون علل و انگیزههای این اقدام آمریکا ایجاد
کرده است .منتقدین عمدتا بر تاثیر منفی خروج آمریکا در گسترش افراطگرایی در منطقه و
تحدید برخی دستاوردهای حوزه اجتماعی بخصوص در زمینه زنان تاکید کرده و به همین
خاطر شکست دولت– ملت سازی در افغانستان را مهمترین دلیل انتقاد خود به رویکرد دولت
آمریکا در قبال افغانستان ذکر میکنند .اگر هدف آمریکا از حضور در افغانستان را شکل دادن
به فرآیند دولت -ملت سازی و تقویت زیرساختهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی این کشور
در نظر بگیریم به نظر میرسد که بخش عمدهای از این انتقادات قابل پذیرش خواهد بود.
هرچند که جو بایدن در اولین سخنرانی خود پس ازخروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به
صراحت هدف آمریکا از حضور در افغانستان را چیزی غیر از دولت -ملت سازی عنوان نمود
و دراین رابطه بر نقش دولت ،جامعه و بافت سیاسی و قومی افغانستان در شکست دولت–
ملت سازی و سقوط کابل تاکید نمود .در کنار انتقاداتی که به رویه آمریکا و عدم موفقیت
آن در پروسه دولت– ملت سازی در افغانستان مشاهده میشود ،برخی دیگر اساسا سیاست
آمریکا در گسترش لیبرال دموکراسی در قالب هژمونی لیبرال و یا لیبرالیسم تهاجمی مورد
حمایتنومحافظهکارانراسیاستینامناسبواشتباهعنوانمیکنندکهنتیجهایجزتحمیل
هزینههای مالی هنگفت و ایجاد تصویر نامناسب از آمریکا در کشورهایی که مقصد اینگونه
مداخالتهستندبههمراهنداشتهاست.بههرحالدرمیانهاینمناظراتوکشمکشهابهنظر
میرسد که در حال حاضر خروج آمریکا از افغانستان را باید به معنای دست باال داشتن دیدگاه
دومویاالاقلبهنفعدیدگاههایمخالفگسترشلیبرالیسمازسویآمریکادرخارجازمرزهای
این کشور (بخصوص از طریق نظامی) در نظر گرفت .اما اینکه روند امور در آینده نیز همچنان
به نفع این دیدگاه باشد یا نه ،موضوعی است که برای دستیابی به پاسخ آن باید منتظر گذر
زمانباشیم.اینکهچراایاالتمتحدهحاضربهتوقففرآینددولت–ملتسازیدرافغانستانبه
بهایحضورطالباندرقدرتسیاسیاینکشورشدهاستنیازمندتحلیلپویاییهایسیاست
داخلی و خارجی آمریکا طی دو دهه اخیر میباشد و بر این اساس خروج آمریکا از افغانستان را
باید موضوعی متاثر از دو عامل زیر در نظر گرفت:
هزینههایمادیحضوربیستسالهآمریکادرافغانستان
مرکز بر چین به عنوان تهدیدی که توانایی به چالش کشیدن موقعیت برتر
آمریکا در سطح نظام بین الملل را طی سالهای آینده دارد
دو نکته را میبایست در ارتباط با این دو عامل در نظر داشت نکته نخست اینکه این دو عامل،
موضوعاتی با پیشینه تاریخی در سیاست آمریکا میباشند و زمینه طرح آنها به دوره زمانی
 ۱۲تا ۱۶ساله گذشته در دولتهای اوباما ،ترامپ و نهایتا بایدن بر میگردد نکته دوم اینکه این
دو عامل کامال با یکدیگر در ارتباط و تعامل هستند و نمیتوان آنها را جدای از یکدیگر مورد
تحلیلقرارداد.نقطهآغازتوجهبهمسالههزینههایجنگافغانستاندرداخلآمریکاوضرورت
کاسته شدن از حضور این کشور در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا به دوران ریاست جمهوری
باراک اوباما باز میگردد .هرچند که اگر دقیقتر هم بخواهیم نگاه کنیم ردپای این مساله را
میتوان در اواخر دوره ریاست جمهوری بوش پسر و کاهش حمایت داخلی از جنگهای این
کشور در افغانستان و عراق مشاهده کرد .بطور واضحتر در آن زمان حمایت از جنگ عراق و
افغانستاندرمیانجمهوریخواهانیککاهشبیستدرصدیودرمیاندموکراتهاهمیک
کاهش چهل درصدی را نشان داده بود .در ادامه پس از دولت اوباما و مطرح شدن سیاست
آسیامحوریایندولت،دردولتترامپنیزتحتشعاراولآمریکا،انتقادبهجنگهایبیپایان
منجربهشکلگیریمذاکراتمیانآمریکاوطالبانودرنهایتخروجکاملنیروهایآمریکایی
از افغانستان چند ماه پس از روی کار آمدن دولت بایدن گردید .بدون تردید هزینه دو تریلیون
دالری آمریکا در جنگ افغانستان ،ادامه حضور این کشور را هم از نگاه سیاستمداران و هم از
نگاه رای دهندگان آمریکایی با مشکالتی مواجه نموده و این عامل در هدایت و شکلگیری
تحوالتی که منجر به خروج آمریکا از افغانستان گردید به خصوص وقتی آن را در زمینه رقابت
آمریکا با چین قرار دهیم ایفاگر نقش مهمی بوده است.
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امیرعبداللهیان به کرونا مبتال شد

نتیجه آزمایش کرونای حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز مثبت شد.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ سخنگوی وزارت امورخارجه در این باره گفت حال عمومی وزیر امور خارجه خوب است و از قرنطینه در حال انجام کارهای روزانه است.
سعید خطیب زاده درباره برخی اخبار منتشر شده مبنی بر تغییر برنامه دیدارهای امیرعبداللهیان گفت :حال عمومی ایشان خوب است و از قرنطینه در حال انجام کارهای روزانه است.
خطیب زاده با تایید تغییر برنامه دیدارهای وزیر امورخارجه ایران از دستور پزشک مبنی بر ضرورت در قرنطینه بودن او خبر داد.

خبر

حجت االسالم قوامی:

بخشی از این اصولگراها «منافق» هستند
حجت االســام قوامی گفت« :من اگر جای رئیسی بودم حتما از آقای
صافی گلپایگانی دفاع و حمایت علنی میکردم برای اینکه او مورد اعتماد
کامل حضرت امام بود  .او کســی بود کــه امام وی را به عنوان اولین نفر
برای شورای نگهبان انتخاب کرد .او البته بعد از تشکیل مجمع تشخیص
مصلحت نظام اســتعفا کرد چون خیلی موافق تشــکیل مجمع تشخیص
نبود».
به گزارش دیده بان ایران؛ حجت االســام ناصرقوامی ضمن اشــاره به
اینکه «بخشــی از اصولگراها متاسفانه به دروغ میگویند که طرفدار دین
و ارزشها و انقالب هســتند» گفت« :به نظر من بخشی از این اصولگراها
کامال منافقانه حــرف میزنند .از یک طرف میگویند که ذوب در والیت
هســتیم و از طرف دیگر به راس آن والیت که امام بود و میگفت توهین
به مراجع رشــته ارتباط انشان را با ائمه اطهار قطع میکند ،توجه ندارد.
این حرفی بود که امام قبال انقالب میگفتند».
وی افــزود« :من نمیدانم اینها چگونه مدعی هســتند که مدافع ولی
فقیه هســتیم و اینچنیــن به مراجع توهین میکننــد! البته عجیب هم
نیســت چون اینها همانهایی هســتند که به منزل آیتاهلل منتظری و
آیــتاهلل صانعی حمله کردنــد .به نظر من اینها قطعــا در اینکه مدافع
ارزشهای دینی یا والیت فقیه هستند ،صادق نیستند».
قوامی در پاســخ به اینکه آیا ســکوت آقای رئیس جمهور در قبال این
جریان موجب نگرانی از تکــرار دوران احمدینژاد و رابطه مکدر دولت و
مراجع نمیشــود؟ گفت« :به نظر من آقای رئیســی دچار یک مشکل و
یک تناقض درون گروهی شــده است .یعنی االن مانده که چه کند چون
اینها همانهایی هستند که پشت سر او بودند و برایش رای جمع کردند.
آقای رئیســی هم که قطعا راضی به اهانت به مراجع نیســت چون من او
را میشناســم و میدانم؛ نمیتواند موضعگیــری کرده و با اینها برخورد
کند .به این خاطر که بخشــی از همینها بودند که آقای رئیســی را سر
کار آوردند .بر این اســاس آقای رئیسی بین دو راه مانده و نمیداند که از
مراجع حمایت کند و طرفداران خود را از دســت دهد یا از اینها حمایت
کند و شاهد تبعات آن باشد؟! خالصه راهش همین است که فعال سکوت
کرده و چیزی نگفته است».
این فعال سیاســی اصالحطلب در پاسخ به اینکه نتیجه سکوت رئیسی
و ادامه راه فعلی از ســوی افراطیون چیســت؟ گفــت« :اینها حمالت
اینچنینی را میکنند که علمای دیگر ســکوت کنند و قضیه تمام شــود.
آنها قضیه را تمام شــده فرض میکنند چــون آقای صافی گلپایگانی که
قطعا علیه آنها موضعگیری نکرده یا حرفی نمیزدند .به این صورت است
که دیگران را ســاکت میکنند تا ســایر علما هم حواسشــان باشد که با
اصولگرایان درگیر نشوند».
وی ادامه این رویه را منجر به حاشــیه نشــینی و انزوای علما دانست و
گفت « :همین حاال هم علمایی که به شــدت از این وضع و اوضاع کشور
ناراحت هستن حرف نمیزنند و خودشان را کنار کشیدهاند .به هر صورت
االن شــخصیتها و علمایی که مجیزگوی حکومت نیســتند ،به حاشیه
رانده شدهاند و متاسفانه خیلی وقت است که اینچنین است».
قوامی در پاســخ به اینکه رئیســی باید در این میانه چطور عمل کند؟
گفت« :من اگر جای رئیســی بودم حتمــا از آقای صافی گلپایگانی دفاع
و حمایــت علنی میکردم برای اینکــه او مورد اعتماد کامل حضرت امام
بود  .او کســی بود که امام وی را به عنوان اولین نفر برای شورای نگهبان
انتخاب کرد .او البته بعد از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام استعفا
کرد چون خیلی موافق تشــکیل مجمع تشــخیص نبود .خالصه من اگر
جای آقای رئیســی بودم االن از او حمایت میکردم و به اصولگرایانی که
توهیــن کردهاند هم نصحیت میکردم کــه حرمت مراجع تقلید را حفظ
کنند و حرف مراجع از دریچه دلســوزی است نه سیاسی .به نظر من این
رویکرد به نفع شخصیت آقای رئیسی است».

چمران:

اشغال سفارت آمریکا باعث شد که ُابهت
آمریکا بشکند
بــه گزارش دیده بان ایران؛ مهدی چمران در ابتدای جلســه بیســتم
شورای ششــم در نطق پیش از دستور خود گفت :امروز یازدهم آبان ماه
مصادف اســت با سالروز شهادت طیب که عاقبت به خیری او هم بخاطر
پیوستن به اردوگاه انقالبی حضرت امام بود.
او ادامه داد :بعد از  ۱۵خرداد ســال  ۴۲او را دســتگیر کردند و به این
دلیل که از او استفاده تبلیغاتی کنند از او خواستند که بیاید و علیه امام
شــهادت دهد که از حضرت امام پول گرفته است و حوادث  ۱۵خرداد را
راه انداخته است .او در برابر این درخواست ایستاد و پای چوبه اعدام رفت.
چمران با اشاره به  ۱۳آبان گفت ۱۳ :آبان سالروز تسخیر النه جاسوسی
توســط دانشجویان پیرو خط امام و یک حرکت مهم و انقالبی بود که در
تاریخ کشور ما رخ داد.
وی ادامه داد :جاســوس خانهای که آمریکا داشــت و بعد از انقالب هم
فعالیت آن را ادامه میداد و حتی عدهای را جذب و ســاماندهی کرده بود
که توســط دانشجویان تسخیر شد و اسنادی که خُ رد شده بود طی سالها
بازیابی شد و در چندین جلد کتاب منتشر کنند.
چمران ادامه داد :تسخیر النه جاسوسی حرکتی عجیب در دنیا و کشور
ما بود و سابقه نداشت اُبهت آمریکا را اینگونه بشکند و آن را تسخیر کنند
و اعضای سفارت را گروگان بگیرند و این در تاریخ ما باقی ماند.
رئیس شورای اسالمی شهر تهران اظهار داشت:
حضرت امام از این واقعه حمایت کردند و آن را انقالب دیگری نامیدند.
تســخیر النه جاسوســی به مردم دنیا نشــان داد که اگر ملتی بخواهد
میتواند در مقابل دشمن هر چقدر قدرتمند باشند ایستادگی و مقاومت
کند و پیروز شود.
او گفت :امروز خط دانشجویان پیرو امام ادامه دارد و همچنان دشمنی
آمریکاییها را می بینیم.

خبر

نقدعلی:

وزیر بهداشت به درخواست نمایندگان وقعی ننهاد
نماینده مردم خمینی شــهر در مجلس از عدم
حضور وزیر بهداشت برای پاسخگویی به سواالت
درباره واکسیناسیون کرونا انتقاد کرد.
به گزارش دیده بــان ایران؛ محمدتقی نقدعلی
در نشست علنی شورای اسالمی در اخطاری طبق
اصل سوم بند  ۶و  ۸قانون اساسی و ماده  ۲۲بند
 ۱۱مطرح کرد :حدود یک ماه است که نمایندگان
مجلس در موضوع واکسیناسیون به وزیر بهداشت
نامه نوشته اند.
وی ادامــه داد :این نامه ســه مــورد را مطرح
میکرد؛ اول اینکه نتایــج تزریق ۸۰میلیون دوز

واکســن برای مبنای جنس و سن افراد ،چه بوده
اســت؟ دوم؛ دالیل تزریق به افراد زیر  ۱۸ســال
بر مبنای کدام تحقیقات بوده اســت؟ سوم؛ طبق
گفتــه رئیس جمهور واکسیناســیون باید اقناعی
باشد.
نماینده مردم خمینی شــهر در مجلس یازدهم
مطرح کرد:
وزیر بهداشــت به این درخواســت نمایندگان
وقعی ننهاده اند و پاســخ ندادند ،و شأن مجلس
در این قضیه رعایت نشده است.
ایــن نماینده مردم در مجلــس یازدهم تصریح

کرد :بســیاری از جوانان حــوزه انتخابیه ،جوانان
انقالبــی و پیرو نظام و والیت فقیه هســتند ،اما
ســواالتی دارند که وزیر باید پاســخ دهد و آقای
عین اللهی جلســه ای با نمایندگان بگذارند تا ما
بتوانیم پاسخ افراد در حوزه انتخابیه را بدهیم.
محمدباقــر قالیباف در پاســخ بــه اخطار این
نماینده تاکید کرد:
به طور روشن اگر رئیس هر کمیسیونی وزیری
را دعوت می کند ،وزیر باید بیاید.
اگر کمیسیون بهداشت نامه ای به وزیر فرستاده
است ،آقای عین اللهی موظف است که بیاید /.ایلنا

محسنی اژه ای:

منافقین هم خوب شعار می دادند اما در ادامه
دکتر بهشتی و ..را به شهادت رساندند

رئیس دستگاه قضا بدون اشاره به
ماجرای تعرض اخیر ارگان رسانه
ای جبهه پایداری به ایت اهلل صافی
گلپایگانی گفت:
زاویه منافقین از حق در جایی
بیشتر شد که اگر چه شعارهای
به ظاهر خوبی سرمی دادند ،اما
آرام آرام به مرحلهای از انحراف
رسیدند که عالمان دین و افرادی
همچون آیت اهلل بهشتی ،آیت اهلل
قدوسی و  ...را به عنوان سد راه
اسالم به شهادت رساندند و خون
 ۱۷هزار انسان بی گناه را بر زمین
ریختند.
به گزارش دیده بان ایران؛

غالحسین محسنی اژهای ،رئیس
قوه قضاییه روزگذشته در جلسه
شورای عالی قوه قضاییه با اشاره
به سالروز «شهادت آیت اهلل قاضی
طباطبایی» ،از وی به عنوان انسانی
وارسته و خیرخواه که عمر خود را
وقف تبلیغ دین و تعلیم و تربیت
کرد و در این راه به فیض شهادت
نائل آمد یاد کرد و گفت:
زندگی شهید قاضی طباطبایی و
قاتالن و حامیان قاتالن او عبرت
آموز است که ببینند این شهید
عزیز در چه جایگاهی قرار گرفته
و آنها به چه وضعیتی دچار شده
است.

محسنی اژهای افزود:
منافقین با شعارهای ارزشی وارد
میدان شدند ،اما انحراف و جدایی
آنها از راه حق از جایی شروع شد
که در فهم دین از عالمان دین
شناس استفاده نکرده و به فهم
ناقص خود اکتفا ،و قرآن و مکتب
ناب اهل بیت را رها کردند.
وی ادامه داد:
زاویه منافقین از حق در جایی
بیشتر شد که اگر چه شعارهای
به ظاهر خوبی سرمی دادند ،اما
آرام آرام به مرحلهای از انحراف
رسیدند که عالمان دین و افرادی
همچون آیت اهلل بهشتی ،آیت اهلل

قدوسی و  ...را به عنوان سد راه
اسالم به شهادت رساندند و خون
 ۱۷هزار انسان بی گناه را بر زمین
ریختند.
محسنی اژهای تصریح کرد:
کار مدعیان حمایت از خلق و
مردم به جایی رسید که با انحراف
از مسیر حق به فقها ،مراجع،
حضرت امام و دین پشت کردند و
در یک مقطع علیه مردم خودشان
با صدام جنایتکار هم همدست
شدند و امروز هم با آمریکا و
رژیم صهیونیستی برای ضربه
زدن به کشور خودشان همراهی
میکنند.

سلیمی:

مننگفتممدیراندولتروحانیبهبهانهآلودگی
هوا به ژنو و وین میرفتند
نماینده مجلس درباره بازتاب سخنانش در
فضای مجازی و تیتر رسانه ها گفت :من گفتهام
برخی مدیران که قب ً
ال مسئولیت داشتهاند ،نه
مدیران آقای روحانی .برخی افراد که زمانی در
کشور مسئولیت داشتند به بهانه آلودگی هوا
مدتی به ژنو و وین میرفتند .اما کلمه دولت
اقای روحانی را نگفتم.
به گزارش دیده بان ایران؛ یکی از نمایندگان
مجلس شورای اسالمی مدعی شده برخی
مدیران دولتی در زمان مسئولیتشان به
بهانه آلودگی هوا به خارج از کشور سفر
میکردند.
یکشنبه این هفته حجتاالسالم والمسلمین
علیرضا سلیمی که عالوه بر نمایندگی حوزه
انتخابیه محالت ،عضو هیئت رئیسه پارلمان
هم است ،درباره طرح برخی نمایندگان برای
تعیین ضوابط خروج از کشور مسئوالن ،پس از
اتمام دوره فعالیتشان توضیح داده و مدعی شده
«یکی از مشکالت کشور این است که ایران خانه
دوم برخی مسئوالن است و به همین خاطر در
برنامهریزیها و اقداماتشان ،همه تخممرغهای

مسائل کشور را در سبد چند کشور غربی قرار
میدهند».
سلیمی این مسئله را دارای مشکالت و مفسده
دانسته و میافزاید «همین االن هم برخی از این
افراد که در دولت گذشته در سطح معاون وزیر
و رؤسای سازمانهای مهم کشوری مسئولیت
داشتهاند ،به بهانه آلودگی هوای تهران ،دو
سه ماه به ژنو و وین رفتهاند و آنجا ساکن
شدهاند.
جالب است از همانجا درباره مسائل کشور
مصاحبه و تئوریپردازی میکنند و کشور را به
هم میریزند.
در تابستان اخیر هم برخی از همینها به
بهانه گرمی هوا راهی کشورهای اروپایی
میشدند».
سخنان آقای سلیمی بازتاب زیادی در فضای
مجازی داشت و رسانهها تیتر کردند «برخی
از مدیران ارشد دولت روحانی ،به بهانه
آلودگی هوای تهران ،دو سه ماه در ژنو و وین
میماندند!»
این نماینده مجلس درباره بازتاب

سخنانش در فضای مجازی و تیتر رسانهها،
گفت:
«من گفتهام برخی مدیران که قب ً
ال مسئولیت
داشتهاند ،نه مدیران آقای روحانی.
برخی افراد که زمانی در کشور مسئولیت
داشتند به بهانه آلودگی هوا مدتی به ژنو و
وین میرفتند .اما کلمه دولت اقای روحانی را
نگفتم».
وی با تکرار ادعای خود افزود:
«در تابستان هم که گرم بود ،این دسته (به
خارج از کشور) تشریف میبردند کارشان را
انجام میدادند».
سلیمی در پاسخ به اینکه آیا سندی از خروج
این مدیران از کشور دارد ،اظهار کرد:
من بی سند صحبت نمی کنم ،من خودم با
آنها روبهرو شدم.».
اما در ادامه این نماینده از بیان سِ َمت یا
مسئولیت این مدیران امتناع کرد و نسبت به
اینکه آیا آن افراد را به قوه قضائیه معرفی کرده
است یا نه ،پاسخ روشنی نداد.
منبع :باشگاه خبرنگاران

صباغیان:

چرا از رعایت نشدن پروتکلها در برخی
مراسمهای مذهبی حرفی نزدید؟
نماینده بافق و مهریز با بیان اینکه گزارش
کمیسیون بهداشت و درمان درباره عملکرد ستاد
مقابله با کرونا در دولت سابق کامل نیست ،گفت
ی در برخی از مراسمهای
که پروتکلهای بهداشت 
مذهبی رعایت نشده که در این گزارش نیامده
است.
به گزارش دیده بان ایران؛ محمدرضا صباغیان
در جلسه علنی صبح امروز (سهشنبه) مجلس
شورای اسالمی و بعد از قرائت گزارش کمیسیون
بهداشت درباره عملکرد رئیس جمهور سابق در
ستاد مقابله با کرونا در اخطاری اظهار کرد :این
گزارش خوب بود اما باید یکسری کوتاهیها و
ضعفها در نحوه مدیریت را پوشش میداد،

حرفهای متناقضی زده شد منتها بیشتر تمرکز
کمیسیون بهداشت بر موضوع سفرها بود که
باید پروتکلها رعایت میشد ،در این بین در
این گزارش به رعایت نشدن پروتکلها در برخی
مراسمهای مذهبی اشاره نشده است .دو هفته
قبل در مشهد در صحنهای حرم امام رضا (ع)
جای سوزن انداختن نبود و خیابانهای اطراف پر
از جمعیت بود.
این نماینده مجلس شورای اسالمی اظهار کرد:
چرا کمیسیون بهداشت بحث رعایت پروتکلها
را تفکیک کرده و همه کوتاهیها را نیاورده است،
این گزارش یک جانبه بوده و همه مسائل را ندیده
است.

سياسي

صباغیان همچنین با اشاره به ماده  ۲۳۴اظهار
کرد:
تاکنون بیش از  ۳تا  ۴بار گزارش عملکرد رئیس
جمهور سابق در موارد مختلف در مجلس شورای
اسالمی قرائت شده و مجلس آن را وارد دانسته
و آن را به قوه قضاییه ارجاع داده است .باید به
این تخلفات رسیدگی شود نه فقط اینکه صرف
گزارش باشد.
وی در پایان اظهار کرد :کمیسیون بهداشت
باید درباره بحث کرونا شفافسازی کند و درباره
واکسن به مردم توضیح دهد .مردم خواهان
شفافسازی هستند.
ایسنا

احمد زید آبادی:

هدفجبههپایداریارعابمنتقداناست

احمد زیدآبادی در یادداشتی نوشت:سخنان آیتاهلل صافی در دیدار با محمدباقر
قالیباف واکنشهای زنجیرهواری پیدا کرده است که بهرغم درخواست دادستان
کل کشور برای خاتمه آن ،به این زودی پایان نخواهد یافت.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ احمد زیدآبادی فعال سیاسی و روزنامه نگار
به موضوع اهانت ارگان رسانه ای جبهه پایداری به یک مرجع تقلید واکنش
نشان داد.
بنابر گزارش دیده بان ایران؛ احمد زید آبادی در یادداشت خود در اعتماد
نوشت«:سخنان آیتاهلل صافی در دیدار با محمدباقر قالیباف واکنشهای
زنجیرهواری پیدا کرده است که بهرغم درخواست دادستان کل کشور برای
خاتمه آن ،به این زودی پایان نخواهد یافت.
درخواست آیتاهلل صافی برای پایان قهر جمهوری اسالمی با دیگر کشورها
به منظور بهبود وضع معیشتی مردم ،قاعدتا میتوانست توسط همه نیروهای
مخالف این پیشنهاد ،نادیده گرفته شود؛ چنانکه برخی رسانههای طیف تندروتر
اصولگرایی همین کار را کردند تا بلکه سخنان آقای صافی بازتاب الزم را پیدا
نکند و به سرعت به محاق فراموشی سپرده شود.
با این حال ،طیفی از نزدیکان جبهه پایداری توان خویشتنداری و سکوت و
نادیدهانگاری را در این باره از دست دادند و با لحنی که در ادبیات رسمی
جمهوری اسالمی در خطاب قرار دادن «مراجع مورد تایید نظام» نامتعارف و
«اهانتآمیز» تلقی میشود ،پیشنهاد آیتاهلل را به شدت مورد نقد و نکوهش
قرار دادند.
به نظرم ،دلیل این ماجرا بیش از ناشکیبایی و نابردباری معمول این طیف
سیاسی در برابر اظهارنظرهای مغایر عالیق سیاسی خود است و علت اصلی آن
را باید در جای دیگری جستوجو کرد.
واقعیت این است که جریان نزدیک به جبهه پایداری در سالهای اخیر خود
را به عنوان سرسختترین نیروی مخالف برجام و پیامدهای پذیرش و اجرای
آن نشان داده است .آنها از مخالفت با برجام نه فقط یک ایدئولوژی هویتساز
برای خود برساختهاند ،بلکه ظاهرا در سایه این مخالفت منافع سیاسی ویژهای
را هم برای خود تعریف کرده و دنبال میکنند.
گمان آنها علیالظاهر بر این بود که با پایان ریاستجمهوری حسن روحانی،
عمر برجام نیز به سر رسیده است و دولت ابراهیم رییسی در حوزه سیاست
خارجی در جهت منویات این جریان حرکت خواهد کرد .به خالف انتظار آنان
اما آقای رییسی و دستگاه وزارت خارجه او علیه اصل برجام موضعی نگرفتهاند و
اجرای به آن را چنانچه به لغو تحریمهای اقتصادی امریکا علیه کشور بینجامد،
در دستور کار خود قرار دادهاند .روشن است که اگر برجام احیا و در مسیر اجرا و
تعهد متقابل قرار گیرد ،رابطه تهران -واشنگتن از وضعیت تشنج فزآینده خارج
و راه برای نوعی تعامل مسالمتآمیز بین دو کشور هموار میشود.
این اما درست همان چیزی است که نیروهای نزدیک به جبهه پایداری آن
را خالف ایدئولوژی خودساخته و منافع سیاسی خود میدانند و با تمام قوا
میکوشند راه آن را به هر طریقی سد کنند .در حقیقت به دلیل همین نگرانی
است که برخی از آنان در برابر سخنان آیتاهلل صافی رسم احتیاط را کنار
گذاشته و با نوعی بیپروایی غیرمعمول در فضای رسمی سیاسی کشور ،آیتاهلل
را به باد انتقاد گرفتند.
ظاهرا تصور آنها بر آن است که تاکید آیتاهلل صافی بر ضرورت پایان قهر با
کشورهای جهان ،موضع طرفداران احیای برجام و تعامل با امریکا را در مقابل
طیف خودشان تقویت میکند و زمینهساز حرکت سریعتر دولت رییسی به سمت
احیای برجام میشود .از اینرو ،آنها با انتخاب لحنی گزنده علیه آیتاهلل صافی
درصدد ارسال این پیام به دیگر چهرههای حامی تشنجزدایی در روابط خارجی
برآمدند که در این مورد خاص اصطالحا با کسی تعارف و شوخی ندارند و حتی
اگر مرجع تقلید سالخوردهای در سطح آقای صافی نیز اشارهای به این موضوع
داشته باشد ،بدون درنگ و مالحظه با او برخورد میکنند.
با این همه ،بیاحتیاطی نزدیکان پایداری تاکنون نتیجه عکس به دنبال داشته
است؛ بهطوری که بسیاری از سران حوزه با دفاع همهجانبه از آیتاهلل صافی
نه فقط مرعوب آنان نشدهاند ،بلکه با دستور دادستان کل کشور برای تعقیب
قضایی آنها ماجرا وارد مرحلهای تازه شده است.
واضح است که دولت رییسی هر گامی که به سمت احیای برجام بردارد ،خشم
نزدیکان به جبهه پایداری بیشتر برافروخته میشود .آنان اما در حال حاضر
نمیخواهند و نمیتوانند خشم خود را متوجه دولتی کنند که مورد حمایت
آنهاست و برخی پستها را نیز به نزدیکان آنان سپرده است .بنابراین آنها
میکوشند تا در این مورد بهزعم خود پای «غربگرایان» را وسط بکشند و
گرایش روزافزون به احیای اصل برجام در دستگاه دولت و روحانیون بلندپایه را
به توطئه پشتپرده اعضای دولت روحانی و برخی اصالحطلبان نسبت دهند و
خشم خود را بر سر آنان خالی کنند.
این آدرسهای اشتباه اما راه به جایی نمیبرد .در حال حاضر ریش و قیچی
برجام در دست دولت مورد حمایت آنهاست .اگر دولت تصمیم به احیای برجام
بگیرد ،دیگر غربگرایان را مسبب آن معرفی کردن همچون نعل وارونهای است
که همگان از وارونگی آن اطالع دارند و در ردیابی آن دچار گمراهی نمیشوند.
بنابراین طیف نزدیک به پایداری و همفکران آنها برای تداوم وضع موجود و
استمرار تحریمها ،مجبورند دولت رییسی را به هر قیمتی از احیای برجام باز
دارند .اگر آنها در این تالششان ناکام بمانند آنگاه یا باید ایدئولوژی خودساخته
خود را رها کنند و با شرایط جدید همراه شوند یا با تمام قوای خود درصدد
مخالفت با دولت رییسی و کارشکنی در مسیر آن برآیند .هرکدام از این دو مورد
نیز برای آنان دردناک است!

محسن رضایی:

رئیسیبرتقویتارتباطبانخبگانتاکیددارد
مهر نوشت:معاون اقتصادی رئیسجمهور با تاکید بر لزوم ایجاد نظام اجماع نخبگانی
در روند اداره اقتصادی کشور ،گفت :دولت مصمم است قبل از تصمیمگیریهای مهم
اقتصادی با اساتید و نخبگان اقتصاد ،همفکری کند .محسن رضایی معاون اقتصادی
رئیس جمهور دوشنبه شب در نشست مشترک معاونت اقتصادی ریاست جمهوری و
وزارت اقتصادی ودارایی با صاحب نظران اقتصادی به تاکید رئیس جمهور بر تقویت
ارتباط دولت با نخبگان در حوزههای مختلف بویژه اساتید اقتصاد اشاره کرد و گفت:
دولت استفاده از ظرفیت نخبگان و اساتید برجسته حوزه و دانشگاه را برای اداره کشور
ضروری میداند و در زمینه موضوعات اقتصادی ،وزارت امور اقتصادی و دارایی
محوریت برگزاری جلسات و نشست های مختلف با صاحبنظران حوزه اقتصاد را بر
عهده دارد .وی با تشریح مراحل توسعه یافتگی در غرب و شرق بر پایه دو مدل دانش
و فناوری ،افزود :در ایران اسالمی بهترین الگو را ایجاد سیستم اجماع نخبگانی می دانم
که فراتر از افراد ،جناح بندیها و جریانات سیاسی ،روند ارتباط دولت با دانشگاه و فناوری
را در راستای پیشرفت اقتصادی کشور برقرار کند .معاون اقتصادی رئیسجمهور تصریح
کرد :معتقدم با توجه به تجربیات گذشته ،وجود نظام و سیستم اجماع نخبگانی در کشور
می تواند در تسریع و شتاب بخشیدن به روند توسعه اقتصادی کشور موثر باشد .در این
جلسه که  ۳ساعت به طول انجامید ۱۵ ،نفر از اساتید و صاحبنظران اقتصادی دیدگاه ها
و نظرات خود را در خصوص موضوعات مهم اقتصادی کشور بیان کردند.
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واکنش توئیتری عباس عبدی به ارسال گزارش
عملکرد روحانی درباره کرونا به قوه قضاییه
خبر

خباز:

آقای رئیسی با «آرزو ،شاید و ممکن
است» نمی شود کشور را اداره کرد
فعال سیاسی اصالح طلب گفت :از دولت آقای رئیسی برنامه ندیدیم ،آنچه
دیدیم شعار ،آمال و آرزو بوده است .در واقع نوعی گفتاردرمانی است ،البته
این گفتاردرمانی هم دارد کم کم خاصیت خودش را از دست می دهد
چون مردم عموما این حرف ها را باور نمی کنند .ضرب المثلی هست که
می گوید «آرزو بر جوانان عیب نیست» اما با «آمال»« ،آرزو»« ،شاید»
و «ممکن است» نمی شود کشور را اداره کرد .کشور نیاز به تدبیر و برنامه
دارد.
به گزارش دیده بان ایران؛ سیدابراهیم رئیسی بارها اعالم کرده است که
اداره کشور به ویژه اقتصاد و معیشت مردم را به برجام گره نمی زند اما
سئوال اصلی آن است که دولت او بدون برجام چه پلنی برای اداره کشور
دارد.
محمدرضا خباز در گفتگو با نامهنیوز درباره ماهیت «پلن بدون برجام»
دولت سیدابراهیم رئیسی برای اداره کشور گفت 3 :ماه از ریاست جمهوری
آقای رئیسی می گذرد ،قرائن و شواهد نشان می دهد که دولت برنامه
کارشناسی و دقیقی که مورد تأیید و حمایت اقتصاددانان کشور باشد ،در
دست ندارد.
وی افزود :وقتی دولت سیزدهم اعالم کرد «می خواهد مشکل معیشت
مردم را حل و وضعیت اقتصاد را صالح کند» ،برنامه روشنی را ارائه خواهد
داد ،ظرف مدت سه ماه گذشته این دولت نشان داد برنامه ای برای تحقق
این وعده ها ندارد بنابراین این وعده ها در حد آرمان و آرزو است.
این فعال سیاسی اصالح طلب اظهار کرد :دولت سیزدهم می گوید «آینده
اقتصاد کشور را به برجام گره نمی زند» ،اما واقعیت آن است که این آینده
اقتصاد به برجام گره خورده است چون بدون برجام دولت چگونه می
خواهد اقتصاد کشور را با وجود تحریم به سامان کند .اصال چنین چیزی
قابل تصور نیست.
وی ادامه داد :اقتصادی که تحت تسلط و سیطره تحریم است و رکود مزمن
و تورم باالی  50درصد دارد ،فقط معجزه می تواند آن را به سامان کند که
معجزه هم امکان پذیر نیست .پس سئوال از دولت این است که چگونه و
با چه روشی می خواهد اقتصاد کشور را اصالح کند؟ چه برنامه ای دارد؟
تا به حال برنامه ای از این دولت ندیدیم هرچند آقایان آمال و آرزوهای
فراوانی را بیان کردند.
این نماینده ادوار مجلس با اشاره به صحبت های یکی از اعضای کابینه
دولت رئیسی بیان کرد :یکی از این آقایان کاندیدای انتخابات ریاست
جمهوری بود ،او گفت «ظرف سه روز مشکل بورس را حل می کند» یا
گفته می شد «دولت آقای رئیسی ظرف یک هفته مشکل بورس را حل
می کند» خوب االن  90روز گذشته است ،وضع بورس بهتر که نشده بلکه
بدتر هم شده است.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم هیچ برنامه ای برای اصالح اقتصاد کشور
ندارد ،افزود :اخیرا نیز آقایان گفتند «خبرهای خوشی به مردم می دهند»،
به نظرم آنها نباید دیگر شعار اصالح اقتصاد کشور را بدهند چون خود این
گفتنها توقعات مردم را دائم افزون می کند حال آنکه با این چشم انداز
مشخص است که چیزی برای مردم حاصل نمی شود .نتیجه هم آن خواهد
بود که ناامیدی مردم از تصمیم سازان و تصمیم گیران روز به روز زیادتر
می شود.
این فعال سیاسی یادآور شد :یک نفری ته چاه بود رفیقش گفت «صبر
می کنی بروم طناب بیاورم» طرف جواب داد «صبر نکنم می خواهم چه
کار کنم» .االن مردم چنین وضعیتی پیدا کردند برخی که اهل مطالعه
هستند ،می بینند برنامه ای در کار نیست لذا دل نمی بندند ،گروهی نیز
که زیر فقر مطلقاند چون چاره ای ندارد ،می گویند «شاید امیدی باشد و
دولت بتواند مشکل را حل کند».
خباز اظهار کرد :از دولت آقای رئیسی برنامه ندیدیم ،آنچه دیدیم شعار ،آمال
و آرزو بوده است .در واقع نوعی گفتاردرمانی است ،البته این گفتاردرمانی
هم دارد کم کم خاصیت خودش را از دست می دهد چون مردم عموما
این حرف ها را باور نمی کنند .ضرب المثلی هست که می گوید «آرزو بر
جوانان عیب نیست» اما با «آمال»« ،آرزو»« ،شاید» و «ممکن است»
نمی شود کشور را اداره کرد .کشور نیاز به تدبیر و برنامه دارد.

بخشایش اردستانی:

مشکل بین ایران و عربستان «یمن» است
به گزارش دیده بان ایران ،احمد بخشایش اردستانی درباره آینده مذاکرات
تهران و ریاض گفت :اگر ایران ،عربستان و ترکیه با هم متحد شوند ،کل
خاورمیانه را از آن خود خواهند کرد اما اگر آنها در رقابت با هم به سر
ببرند ،هیچ کدام به اهداف خود نمی رسند .مشکل امروز سه کشور رقابت
بر سر حوزه نفوذ است.
وی افزود :ترکیه می خواهد در سوریه و افغانستان اهداف خود را پیش
ببرد ،عربستان می خواهد در امارات ،بحرین ،کویت ،یمن ،لبنان و عراق
حرف برای گفتن داشته باشد .معتقدم تعارض بین تهران و ریاض چند
روز پیش خودش را در لبنان نشان داد .معلوم شد بین ایران و عربستان
مشکل یمن است.
این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی یادآور شد :در موضوع یمن یا حوثی ها
باید یک مأرب را بگیرند و عربستان را تحت فشار قرار بدهند که عربستان
به حکومت حوثی ها را بپذیرد و ایران را میانجی گری کند و روابط آنها
اصالح شود .البته ایران و عربستان چهار دور با هم صحبت کردند مثال خط
هوایی بین مشهد و مکه کشیده شود ولی به هر صورت تا به حال چشم
انداز مثبتی در روند مذاکرات تهران و ریاض مشاهده نمی شود.
وی افزود :معموال وقتی فضای بین دو کشور رقیب مثبت می شود که
اوضاع بین آنها خیلی جنجالی شود و مشکلی عجیب به وجود آید که دو
طرف عزم شان بر این قرار گیرد که موضوع را یک طوری حل کنند چون
چنین شرایطی االن بین ایران و عربستان نیست احساس نمی کنم در
کوتاه مدت مذاکرات آنها به نتیجه برسد.
این استاد دانشگاه یادآور شد :اوالً عربستان هنوز امید به آمریکا دارد و من
فکر نمی کنم ایران حاضر باشد داخل برجام بیاید چون رویکرد مقاومت
به خود گرفته است ،وقتی آمریکایی ها حاضر نباشند امتیازاتی به ایران
بدهند طبیعی است که ایران نیز همین خط مقاومت را دنبال کند .مادامی
هم که بین ایران و آمریکا چنین وضعیتی حاکم باشد ،عربستان نیز متأثر
از آمریکا عمل خواهد کرد.
بخشایش گفت :البته عربستان می بیند که آمریکا از منطقه در حال خارج
شدن است بنابراین ریاض به فکر فرو رفته که اینقدر هم نمی تواند از
مواضع آمریکا دفاع کند و باید با ایران قدری راه بیاید /.فردانیوز

عباس عبدی ،تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی به ارسال گزارش عملکرد روحانی درباره کرونا به قوه قضاییه واکنش نشان داد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین ،عباس عبدی به ارسال گزارش عملکرد روحانی درباره کرونا به قوه قضاییه واکنش نشان داد و نوشت :کار به کجا رسیده که حامیان طب سنتی برای کم
کاری روحانی در مقابله با کرونا مدعی شده اند.
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سیدحسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی در گفتگو با مستقل:

اصالحات ساختاری را تنها راه حل می دانم
سرویس سیاسی مستقل
با گذشــت  ۴۲ســال از تاسیس نظام
جمهوری اسالمی میتوان معدود مواردی
که طی آن تغییرات اساســی در ساختار
نظام ایجاد شــده را شماره کرد .پس از
تصویب اولین قانون اساســی جمهوری
اســامی ایران در ســال  ،۱۳۵۸امام
خمینی در سال  ۱۳۶۸در نامهای خطاب
به آیتاهلل خامنهای رئیسجمهور وقت
هیئتی به ریاست علی مشکینی را مأمور
بازنگری و اصالح قانون اساسی نمود.
همهپرســی بازنگری قانون اساســی
ایران پس از پیشــنهاد و تأیید اصالحها
در هیئت بازنگــری در تاریخ  ۶مرداد
 ۱۳۶۸بــا  ٪۹۷٫۵رای بــه تصویــب
مردم ایــران رســید .با تائیــد این
همهپرســی موارد عمدهای از تغییرات
وارد قانــون اساســی شــد از جمله:
افزایش اختیارات رهبری ،حذف شورای
رهبــری ،حذف مقام نخســتوزیری و
تشــکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام.
پس از این اصالحات (که بیشتر در جهت
تمرکز قدرت بود) تاکنون تغییر اساسی
در ساختارها ایجاد نشــده است ،بلکه
برحســب نیاز و مرور زمان برخی اصول
متروک و برخی متورم شدهاند.
همین امــر میتواند ضــرورت انجام
رفراندوم یا تغییرات ساختاری در نظام
و بازنگری قانون اساسی را نشان دهد.
ضمنــا طبق اصل  ۵۹قانون اساســی
مصوب ســال  ۱۳۵۸تقاضای رفراندوم و
درخواســت مراجعه به آراء عمومی باید
به تصویب دو ســوم مجموع نمایندگان
مجلس برســد .با ایــن مقدمه میتوان
گفت پیشــنهاد اصالح ساختار یا اجرای
رفراندوم نه خط قرمز نظام اســت و نه
به خودی خود میتواند دســتاویز اتهام
"اقدام علیه امنیت ملی" نامیده شود.
اصوال نگاه جهانی به بازنگری در قانون
اساســی نگاه بهبود و پیشرفت است نه
تزلزل.
در توضیح ضرورت اصالح ســاختار و
بازنگری در قانون اساسی میتوان نمونه
کشور آلمان را مثال زد که قانون اساسی
این کشور طی  ۷۰سال  ۶۳بار دستخوش
تغییر شده است.
در قانون اساســی ایــران نیز آخرین
فصل قانــون اساســی بــه بازنگری
اختصاص یافت و اصــل یکصد و هفتاد
و هفتــم به عنــوان "اصــل بازنگری"
در قانــون اساســی جــای گرفــت.
با این مقدمه ســراغ چهرههای سیاسی
از جناحها و گرایشهای گوناگون رفتیم
تا ببینیم از دید آنــان این تغییر چقدر
ممکــن و ضروری اســت و آیا میتواند
منجر بــه بهبود عملکرد این ســاختار
شود؟
گفتگــوی این شــماره ما بــا دکتر
سیدحسین موســویان است که رئیس
هیئت رهبــری_ اجرایی جبهه ملی بوده
و از سال  ۳۷مشغول فعالیت سیاسی و
مدنی میباشد .این گفتگو را بخوانید:
آیا به نظر شــما ســاختار جمهوری
اسالمی نیاز به بازنگری و اصالح دارد؟

بــه نظر مــن علــت اصلــی گرفتاریها و
مصائــب و بحرانهایی که امروز ملت ایران با
آنها دست به گریبان است مانند بحرانهای
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و محیط زیستی
همه به دلیل نواقص ســاختاری است که در
مــواردی حتی بــا موازین حاکمیــت ملی و
بهرهگیری از خرد جمعــی ملت ایران فاصله
دارد.
اصل تفکیک قوای سهگانه که الزمه حتمی
مردمساالری اســت در این ساختار نمیتواند
تحقــق یابد .به همین دلیل روشــن و واضح
ســاختار فعلی وافی به مقصود نبوده و نیاز به
بازنگری و اصالح و تغییر دارد.
آیا انتخابات مســیر رفع مشــکالت
اساسی مردم است؟
اصــوال اگر انتخابــات بــرای گزینش تمام
نهادها ،آزاد و ســالم و بدون دخالت حکومت
و عوامل آن انجام شــود در حقیقت حاکمیت
ملی شــکل میگیرد و با اســتقرار حاکمیت
ملی مشــکالت اساســی جامعه رفــع خواهد
گردید.
مبــارزات مدنی چگونه راهگشــای
اصالحات ساختاری نظام خواهد شد؟
ابراز نارضایتی مردم به هر شکلی و مبارزات
مدنــی آنان در هر قشــری و بــه هر صورتی
نشان دهنده سیاستهای نادرست و ناکارآمد
است که بنا بر این لزوم اصالحات در ساختار
قدرت و ضرورت تحــول در جامعه را مطرح
میسازد و مســلما این خواســته عمومی به
پیش خواهد رفت.
امروزه چه سبک کنشگری سیاسی را
توصیه میکنید؟
در اوضاع فعلــی ،گرویدن و حمایت کردن
از جوامع مدنی و ســازمانهای سیاسی اصیل
و مردمی را بــه آحاد ملــت توصیه میکنم.
کنشــگری سیاســی اگــر در ســازمانهای
سیاســی و جوامــع مدنــی متمرکــز گردد،
میتوانــد حــرکات قوی و گســتردهای را به
شکل مسالمتآمیز و خشونت پرهیز به وجود
آورد و نتایج مثبت و ســازندهای را رقم بزند.
آیا مشــارکت در انتخابات را امری رو
به جلو میدانید و یــا باید در نهایت به
تحریم تن داد؟
شــرکت در انتخاباتهاي مهندسی شده یا
تحــت نظارت اســتصوابی و انتخاب بین بد و
بدتر راه به جایی نمیبرد.
تجربه بیــش از چهار دهه ایــن نتیجه را
ثابت کرده است.
اگر شــرایط انتخابــات آزاد و بدون دخالت
حکومت وجود داشته باشد ،آن بحث دیگری
است.
چگونه میتــوان یا بایــد اصالحاتی
متناسب با آرمانهای انقالب را در نظام
ایجاد کرد؟
از اولین شــعارهای انقالب "زندانی سیاسی
آزاد بایــد گــردد" بود و بعد شــعار آزادی و
استقالل.
برای برگشت به آرمانهای ملت در انقالب
باید زندانیان سیاســی در سراسر کشور آزاد
شــوند .آزادیهای اساســی ملت ایران مانند

آزادی احــزاب و اجتماعات ،آزادی مطبوعات
و آزادی انتخابــات محترم دانســته شــود و
باالخره در یــک انتخابــات آزاد ،نمایندگان
واقعی مردم کار بازنگری در ســاختار قدرت
را به انجام برسانند.
البته وقت تنگ اســت و ممکن است برای
انجام این اقدامات فرصت کم کم از بین برود.
دولت رئیســی برای حل معضل فساد
مدیران دولتی اقدام به تقســیم مناصب
دولتی بین فارغ التحصیالن دانشــگاه
امام صادق کرد.
آیا منشــاء مشکالت کشور و مردم به
دلیل نبود مدیران و مســئوالن دلسوز
انقالبی است؟
مبارزه با فســاد را باید از کارگزاران درجه
اول قوه مجریه و ســایر قوای سهگانه شروع
کــرد .ایــن گفته قدیمی اســت کــه با یک
دستمال کثیف نمیشود آیینه را پاک و تمیز
کرد.
در جهــت جایگزینی مدیران نســل
قبلی و اصالح در روشهــای مدیریتی
بهترین راهکار چیست؟
بهتریــن راهــکار اســتفاده از نیروهــای
متخصص تحصیل کــرده و آگاه و وطنخواه
و مردم دوســت اســت که اگر کســی چنین
ویژگیهایی داشــته باشــد ،یقینا درستکار و
پاکدست هم خواهد بود.
نظارت بر کار مدیران و برخورد با کجرویها
و ســوءمدیریتها هم امری ضروری اســت.
تا چه اندازه معتقدید نگاه به سیاست
خارجی و اقتصاد بایــد از آرمانگرایی
فاصله گرفته و بــه واقعگرایی نزدیک
شود؟
قطعــا سیاســت خارجی بایــد در خدمت
اهداف و سیاســتهای داخلی انتخاب شود.
اگــر منافع ملــی و تامیــن رفــاه و زندگی
ســعادتمندانه مــردم و حفظ امنیت کشــور
مورد نظر باشــد ،سیاســت خارجــی باید در
همیــن راســتا و در جهت عــدم مداخله در
کار همســایگان و تعامل بــا جامعه جهانی با
حفظ احترام متقابل با همه دولتها در پیش
گرفته شــود و حفظ منافع ملی و رفاه جامعه
و زندگی ملت این طور ایجاب میکند.
بیشترین آسیب از تصمیمات هیجانی
و بیتدبیری در کدام وجوه جامعه ایران
وارد شده است.
فرهنگ ،اقتصاد ،آموزش ،مدیریت یا
دیگر عرصهها؟
تصمیمــات هیجانی نابجا و ســوء رفتارها
میتواننــد موجــب آســیب بــه جامعه در
زمینههــای مختلف بشــوند .از دید من مثال
اشــغال ســفارت آمریکا و گروگانگیری در
ماههــای اول انقالب تالی فاســدهایی مانند
جنگ هشــت ســاله عراق با ایران با آن همه
خســارات جانی و مالی ،صدمه بر شــئونات
فرهنگی کشور و انزوای بین المللی ،از دست
رفتــن فرصتهــا و پدید آمــدن بحرانهای
اقتصــادی ،گرانــی و تــورم ،فقــر و بیکاری
امروزی را به دنبال داشت و صدمات جبران
ناپذیری به توســعه و پیشــرفت جامعه ایران
وارد نمود.

وزیر کشور:

محدودیتهای کرونایی ادامه دارد
تسنیم نوشت :وزیر کشور در پاسخ به سوالی
درباره منع تردد شبانه و سرانجام لغو آن ،گفت:
منع تردد شبانه باید در ستاد ملی کرونا بررسی
شود و چون مصوبهی ستاد است؛ تصمیمات و
مصوبات برای اجرا ،به قرارگاه ارائه خواهد شد.
وزیر کشور گفت :منع تردد شبانه باید در ستاد
ملی کرونا بررسی شود و چون مصوبهی ستاد
است؛ تصمیمات و مصوبات برای اجرا ،به قرارگاه
ارائه خواهد شد.
احمد وحیدی وزیر کشور و فرمانده قرارگاه
عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا در حاشیه
جلسه این قرارگاه که پیش از ظهر امروز در محل
وزارت کشور برگزار شد ،در جمع خبرنگاران اظهار
داشت :موضوع جلسه امروز درباره پیک ششم و
نگرانیهای در اینخصوص بود؛ چون  22شهر
قرمز داریم و احتمال افزایش آن نیز وجود دارد.

همگی باید نسبت به پیک ششم حساس باشیم
و به بررسی راهکارهای موجود برای اقدام بهموقع
پرداختیم .همچنین درباره تقویت طرح شهید
سلیمانی در زمینهی مراقبتها ،غربالگریها و
تستهای سریع و سایر اقدامات مورد نیاز نیز
تاکید شد که توسعه یابد.
وی افزود :در این عرصه باید تالش همگانی بشود
تا وارد پیک ششم نشویم؛ محدودیتها تاکنون
تغییری نکرده مگر اینکه پیشنهادات جدیدی
به ستاد ملی کرونا ارائه و در ستاد بررسی شود؛
محدودیتها تا رفع نگرانیها ادامه دارد.
وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره منع تردد
شبانه و سرانجام لغو آن ،خاطر نشان کرد :منع
تردد شبانه باید در ستاد ملی کرونا بررسی شود و
چون مصوبهی ستاد است؛ تصمیمات و مصوبات
برای اجرا ،به قرارگاه ارائه خواهد شد.

وحیدی همچنین در پاسخ به سوال دیگری
درباره بازگشایی مدارس گفت :در این زمینه طبق
ابالغی که قب ً
ال توسط وزارت آموزش و پرورش
شده ،عمل خواهد شد و کار با حفظ پروتکلهای
بهداشتی و مراعات پیش خواهد رفت و به شکل
ترکیبی حضوری و مجازی عمل میشود .در
شهرهای قرمز و نارنجی چون محدودیتها بیشتر
است و باید مراقبتها نیز افزایش یابد ،طبق
دستورالعملهای مربوط به همان رنگبندی عمل
میشود.
وزیر کشور در پایان در پاسخ به سوالی
درخصوص انتخاب استانداران ،ضمن تاکید بر
اینکه میکوشیم تا از بهترین گزینه ها استفاده
کنیم ،بیان کرد :از همهی مشورتها برای این
کار استفاده و بررسی میکنیم اما این موضوع از
اختیارات دولت است.

علی محمد نمازی:

در جامعه جوک شده که باید فرزند و داماد
سیاسیونباشیدتاپستمهمبگیرید
ایلنا نوشت :یک فعال سیاسی اصالحطلب گفت که در این دوره و با
وجود یکدستی قوا فامیل بازی در مناسبات بسیار پررنگ شده و امروز
این جوک در جامعه رواج یافته است که یا باید فرزند و یا داماد سیاسیون
باشید که پست مهم به شما داده شود.
علی محمد نمازی  ،درباره روند خویشاوندساالری در میان جریان
اصولگرایی بعد از یکدست شدن قوا ،آن هم درحالی که این جریان
خانواده هاشمی و روحانی و سایر مسئوالن را مورد شماتت قرار میدادند
که چرا از اقوام خودشان در سمتهای استفاده میکنند ،گفت :مشاهده
میکنیم امروز شعارها و وعدههایی که جناب آقای رئیسی در انتخابات
دادند تحقق پیدا نکرده است و یا معکوس آن گفتهها رخ داده از جمله
همین خویشاوندساالریها که ریشه در عدم شایستهساالری دارد.
این فعال سیاسی اصالحطلب خاطرنشان کرد :در کشور هنگامی که
شایستهساالری نباشد افرادی روی کار میآیند که بتوانند رابطه بهتری
با کسی که در رأس کار است ،برقرار کنند.
وی تاکید کرد :هنگامی که موضوع ضابطهمندی و شایستهساالری کنار
میرود و رابطه جای آنها را میگیرد ،فامیلها ،شریکها ،هم جناحیها
و همبندیها روی کار میآیند و دیگر شایستهساالری رعایت نمیشود.
این عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی تاکید کرد :ریشه
شایستهساالری اصل دموکراتیک و جمهوری بودن نظام است که فقدان
این عدم شایستهساالری است .بیشک بدون وجود این فاکتور،چرخش
و گردش قدرت و مدیریت با خواست،اراده و رأی مردم صورت نمیگیرد
و عوامل دیگری در انتخابات وارد میشوند که این امر باعث میشود
انتخابات از آن هویت اصلی خودش که چرخش قدرت با خواست و اراده
مردم است ،خارج شود.
وی یادآور شد :در انتخابات ریاست جمهوری تمام کاندیداهایی که
احتمال داده میشد که میتوانند رقیب آقای رئیسی باشند طوری شد
که یا ثبت نام نکردند و یا اگر هم ثبت نام کردند همه رد صالحیت شدند
و چند نفر که همراه ایشان بودند و  ۲نفر دیگر هم هیچ احتمال رأیآوری
نداشتند باقی ماندند که مشخص بود انتخاب آقای رئیسی با مشارکت ۲۰
درصد به باال قطعی است.
نمازی خاطرنشان کرد :تا زمانی که به قانون اساسی خودمان و اصل
 ۵۶بازنگردیم و بعد جمهوریت نظام را تحکیم و تقویت نکنیم چنین
اقداماتی وجود دارد.
وی ادامه داد:زمانی هستند افرادی که ممکن است یک مقداری رابطه
در انتصابشان وجود داشته باشداما ادعایی ندارند ولی این جمعی که
امروز در رأس قوه مجریه قرار گرفتند شعار و ادعاشان این است که ما
میخواهیم از رابطه بازی جلوگیری کنیم و از ارجحیت رابطه بر ضابطه
بپرهیزیم و اتفاقا مشاهده میکنیم بالعکس عمل میکنند یعنی ضابطه
تحت الشعاع رابطه قرار گرفته است و فامیلبازی بسیار پررنگ شده است
برای همین اساس است که امروز در جامعه جوک شده که باید فرزند و
داماد سیاسیون باشی که پست مهم داده شود.
این فعال سیاسی اصالحطلب گفت :اقداماتی که این روزها مشاهده
میکنیم خلف وعده است ،چرا که نمیتوانیم وعدهای به مردم بدهیم
و برخالف آن عمل کنیم آقای رئیسی و وزرا و همکارانش دچار خلف
وعده هستند و از شایستهساالری فاصله گرفتهاند و آن چیزی که مردم
مشاهده میکنند و دربارهاش سخن میگویند این است که رابطه بر
ظابطه اولویت پیدا کرده است.
وی درباره اینکه این دست اقدامات(خویشاوندساالری) چه تاثیری بر
اعتماد عمومی جامعه به دولت و حاکمیت میگذارد ،گفت :قبل از این که
این دولت بر سر کار بیاید مقام معظم رهبری فرمودند که به اعتماد بین
دولت و ملت آسیب وارد شده و باید احیا شود و یکی از پیش زمینههایی
که آقای رئیسی به میدان آمدند و این انتخابات برگزار شد این بود که
اعتماد بین دولت و ملت احیا شود.
نمازی ادامه داد :با برخی از رفتارها اعتماد بین دولت و ملت قطعا آسیب
میبیند و آن اعتمادی که باقی مانده است از بین میرود .معتقدم از
زمانی که آقای رئیسی آمده اعتماد ملت به دولت بدتر شده است و
در ادامهاش بدتر خواهد شد و آسیبهایی به کشور وارد میکند ،به
طور مثال اگر کشور در یک شرایط سختی قرار بگیرد و از مردم کمک
بخواهند آنان توجهی به این درخواست نمیکنند؛ چراکه باور ندارند و
این رفتار جامعه نتیجهاش آسیب به کشور و نظام وارد خواهد کرد.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی:

در هیچ شهری راهپیمایی  ۱۳آبان نداریم
قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی گفت :شعار محوری
بزرگداشت یوم اهلل  ۱۳آبان « ایستادگی و مقاومت مردم ایران رمز افول
سلطه استکباری آمریکاست» است.
به گزارش دیده بان ایران؛ حجت االسالم والمسلمین مجتبی اشجری در
نشست خبری برگزاری روز ملی  ۱۳آبان گفت:
وی ادامه داد :ما معتقدیم باید برای برگزاری روز ملی مبارزه با استکبار
جهانی از دهه اول محرم الگو گرفته شود ،به شکلی که ما از یک هفته
قبل برنامه ها رو شروع کنیم و در روز  ۱۳آبان شاهد اجتماع مردمی
باشیم.
قائم مقام شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسالمی تصریح کرد :با
رعایت توصیه های بهداشتی و دستور العمل های ستاد ملی در بیش از
 ۸۰۰شهر ساعت  ۱۰صبح روز پنجشنبه برگزار می شود .در هیچ شهری
راهپیمایی نداریم و این مراسم فقط به شکل اجتماع با شکوه در محل
های غیرمسقف که عمدتا در میادین و خیابان های شهرها خواهد بود،
برگزار می شود.
همچنین نواخته شدن زنگ استکبار ستیزی را خواهیم داشت و این ویژه
برنامه ساعت  ۸و  ۳۰دقیقه  ۱۲آبان در  ۱۱۰مدرسه در سراسر کشور
با استفاده از شبکه شاد برگزار می شود .عالوه بر این در  ۱۲آبان در
دبیرستان شهید کدخدایی واقع در میدان پاستور توسط آقای کاظمی
سرپرست وزارت آموزش و پروش نواخته می شود .همچنین خطبه های
نماز جمعه  ۱۴آبان به موضع استکبارستیزی اختصاص دارد.
وی گفت ایجاد ایستگاه سیار واکسیناسیون کرونا در محل اجتماع مراسم
هم در تهران و هم در مراکز استان ها در نظر گرفته شده است.
اشجری گفت :در مراسم تهران حسین سالمی فرمانده کل سپاه سخنران
اصلی مراسم هستند ،البته در کنار سخنرانی اجرای مداحی حماسی،
گروه های سرود و بیانیه دانشجویی و دانش آموزی نیز قرائت می شود.
مراسم تهران مقابل النه جاسوسی با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار
می شود /.ایسنا
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اخبار
در راستای مسئولیت اجتماعی پگاه انجام شد:

اهدای خون همکاران پگاه فارس

همکاران شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس ،با حضور در پایگاه انتقال
خون مستقر در شرکت ،در طرح اهدای خون ،مشارکت کردند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت صنایع شیرایران
(پگاه) ،این اقدام همکاران ،همزمان با فراخوان سازمان انتقال خون ایران
مبنی بر کاهش ذخایر خونی در استان ،بارعایت فاصله گذاری اجتماعی
و پروتکلهای بهداشتی انجام شد.

تمدید مهلت ارسال مقاالت در همایش
ملی بیمه و توسعه

سود خالص شرکت معدنی امالح ایران
 ۴۱درصد افزایش یافت

به گزارش روابط عمومی شرکت معدنی امالح ایران؛ شرکت معدنی امالح ایران در  ۷ماهه منتهی به  ۳۰مهرماه سال  ۱۴۰۰موفق به افزایش  ۴۱درصدی در شاخص سود خالص شد و از فروش محصوالت خود
بیش از  ۳،۳۰۵میلیارد ریال درآمد کسب کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  ۷۸درصد رشد داشته است.
صادرات شرکت در این مدت با رشد  ۴۶درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از  ۱۴۳میلیارد ریال بوده است که نسبت به بودجه  ۶درصد رشد داشته است.
تولید محصوالت با توجه به استفاده حداکثری ظرفیت خطوط تولید با رشد  ۶۰درصدی نسبت به ظرفیت اسمی ،در هفت ماهه سال جاری به بیش از  ۱۶۳هزار تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵
درصد افزایش داشته است .فروش محصوالت شرکت طی عملکرد  ۱ماهه منتهی به  ۳۰مهرماه  ۱۴۰۰نیز با رشد  ۷۴درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به بیش از  ۴۸۸میلیارد ریال رسیده است.

اقتصادی

مشاور مدیرعامل و مدیر گروه روابط عمومی شرکت مس خبر داد:

ارائه خدمات درمانی رایگان به بیش از  4هزار نفر در دو اردوی جهادی

مشاور مدیرعامل و مدیر گروه روابط عمومی شرکت
مس گفت :به دنبال برگزاری دو اردوی جهادی –
درمانی در شهرهای رفسنجان و بافت به بیش از 4
هزار نفر خدمات درمانی رایگان ارائه شده است.
به گزارش مس پرس ،محمدجواد خلیلی مشاور
مدیرعامل و مدیر گروه روابط عمومی شرکت مس
با اشاره به برگزاری دو اردوی جهادی  -درمانی در
روستای «خنامان» از توابع شهر رفسنجان و روستای
«قنات ملک» در منطقه رابر شهرستان بافت ،افزود:
در این دوره از اردوهای جهادی خدمات دارویی و
درمانی در زمینههای زنان و زایمان ،دندانپزشکی ،مغز
و اعصاب ،اطفال ،گوش و حلق و بینی ،سونوگرافی،
داخلی و پرستاری ارائه شد.
مدیر گروه روابط عمومی شرکت مس بیان کرد :هزار

و  704مورد از خدمات در روستای خنامان شهرستان
رفسنجان و بیش از  2هزار مورد نیز در روستای قنات
ملک در منطقه رابر ارائه شده است.
خلیلی با اشاره به انجام خدمات بیناییسنجی
اهالی مناطق خنامان و رابر ،گفت :تعدادی از افراد
مراجعهکننده پس از انجام مرحله بیناییسنجی بهطور
رایگان عینک طبی دریافت کردند.
مشاور مدیرعامل و مدیر گروه روابط عمومی شرکت
مس در توضیح خدمات ارائهشده در منطقه خنامان،
افزود :با استقرار آزمایشگاه سیار در این منطقه،
تعداد  1704نفر بهصورت رایگان از خدمات درمانی
آزمایشگاه طبی ارائهشده استفاده کردند.
وی با اشاره به توزیع رایگان تجهیزات توانبخشی به
افراد کمبرخوردار ،اظهار داشت :از سوی شرکت مس،

 3ویلچر به افراد کمتوان در روستای خنامان اهدا شد.
خلیلی با اشاره به رویکرد شرکت مس در زمینه
ارتقای سطح بهداشت مناطق کمبرخوردار ،گفت:
خدمات دامپزشکی نیز بهصورت رایگان به دامداران

این مناطق ارائه شده و در نهایت به  12هزار رأس
دام در این دوره توسط تیم دامپزشکی ،خدمات الزم
داده شد .وی افزود :برای تسهیل در ایابوذهاب و
اعزام مردم روستاهای مختلف به محل برگزاری اردوی
جهادی و ایستگاههای ارائهکننده خدمات درمانی،
سرویس رفتوبرگشت توسط شرکت مس تدارک
دیده شد .مدیر گروه روابط عمومی شرکت مس بیان
کرد :در اردوی دوروزه شهید سلیمانی در منطقه رابر
همچنین اقداماتی بهمنظور بهسازی محل اجرای طرح
و فراهم ساختن شرایط مناسب در محیط انجام شد.
خلیلی خاطرنشان کرد :همچنین ،در راستای
اجرای منظم و گسترده اردوهای جهادی ،پایان هفته
جاری نیز اردوی جهادی درمانی در منطقه ورزقان
برگزار میشود.

طی شش ماه نخست امسال به ثبت رسید:

تنوع بخشی در تهیه نقشه های زمین شناسی در مقیاس
یک 25هزارم تا یک هزارم از سوی ایمپاسکو
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپسکو)،
طی نیمه نخست امسال تنوع بخشی در تهیه نقشه
های زمین شناسی را به ثبت رساند .در این مدت
نقشه های یک 25هزارم ،یک بیست هزارم ،یک پنج
هزارم و یک هزارم برای نواحی مختلف معدنی تهیه
شد.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو ،در شش ماه نخست
سال  ،1400نقشه یک 25هزارم برای مساحت 800

کیلومتر مربع از نواحی امید بخش تهیه شده است.
همچنین نقشه های یک 20هزارم ،یک 5هزارم و یک
هزارم برای  758کیلومتر مربع پلی متال و آهن از سوی
این شرکت تهیه شده است.
عالوه بر این بیش از  ۳۰هزار متر حفاری در حوزه پلی
متال و آهن نیز صورت گرفته است.
گواهی کشف طال و مس
یک فقره گواهی کشف به میزان  ۲۰۲میلیون تن ماده

معدنی طال و مس و نیز  ۱۰فقره پروانه اکتشاف جدید
در حوزه های آهن ،پلی متال و غیرفلزی در استان های
سیستان و بلوچستان ،خراسان جنوبی و لرستان دریافت
شده است.
الزم به یادآوری است در  ۶ماهه نخست سال ۱۴۰۰
برداشت ژئوفیزیکی به روش مغناطیس سنجی به تعداد
بیش از  ۲هزار قرائت در حوزه پلی متال انجام شده
است.

مدیر عامل بانک توسعه تعاون:

مهلت ارسال مقاالت بیستوهشتمین همایش ملی بیمه و توسعه تا  ۱۶آبان
 ۱۴۰۰تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه حکمت به نقل از روابط عمومی پژوهشکده
توهشتمین همایش ملی بیمه و توسعه تا ۱۶
بیمه ،مهلت ارسال مقاالت در بیس 
آبانماه سال جاری تمدید شد.
توهشتمین همایش ملی بیمه و توسعه با موضوع «نقش صنعت بیمه
بیس 
در رونق اقتصادی ،با محوریت تحول دیجیتال» ۱۳ ،و  ۱۴آذرماه سال جاری
برگزار میشود و کلیه اساتید ،دانشجویان و صاحبنظران حوزههای مرتبط با
صنعت بیمه تا  ۱۶آبانماه فرصت دارند با ورود به بخش ارسال مقاالت در
سایت همایش از طریق نشانی  https://seminar.irc.ac.irو یا
ورود مستقیم به سایت ثبتنام و ارسال مقاالت به نشانی http://
 seminarpaper.irc.ac.ir/usersنسبت به ارسال مقاالت خود
اقدام نمایند.
الزم به ذکر است ،بیستوهشتمین همایش ملی بیمه و توسعه ۱۳ ،و  ۱۴آذرماه
سال جاری با حضور مدعوین و به صورت مجازی در دانشگاه الزهرا(س) برگزار
خواهد شد .بر پایه این گزارش ،مراسم بزرگداشت روز ملی بیمه صبح  ۱۳آذر در
سالن همایشهای دانشگاه الزهرا(س) برگزار میگردد و در ادامه این مراسم و در
بعدازظهر سیزدهم آذر تعدادی از پنلهای منتخب ارائه خواهد شد.
در ادامه برنامههای همایش در  ۱۴آذرماه  ۱۴۰۰نیز برخی پنلهای منتخب
و سخنرانیهای تخصصی ارائه خواهد شد .همچنین در حاشیه بیستوهشتمین
همایش ملی بیمه و توسعه نمایشگاه صنعت بیمه برگزار خواهد شد.

بانک توسعه تعاون آماده اجرای راهبردهای اقتصادی دولت در حوزه تعاون و اشتغال است
مدیر عامل بانک توسعه تعاون بر آمادگی بانک بر
اجرای سیاستها و راهبردهای اقتصادی دولت در حوزه
های تعاون و اشتغال تاکید ورزید.
حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توسعه تعاون در
جلسه بررسی وضعیت استان آذربایجان غربی اظهار
داشت :برنامههای اقتصادی دولت از سوی وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی ،وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس
کل بانک مرکزی مطرح میشود و این بانک نیز به عنوان
نهاد مالی دولتی که عهده دار اجرای طرحهای ملی مهم
در حوزه تامین مالی اشتغال و کارآفرینی در سطح
کشور می باشد ،با بکار گیری امکانات و بهره گیری از
ظرفیتها ،بخش مهمی از عملیات بانکی مورد نیاز برای
پیشبرد اهداف اقتصادی دولت را به عهده خواهد گرفت.
وی افزود:
تاکید وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بر اهمیت نقش
تعاون در ایجاد اشتغال و نقش آفرینی تعاونگران در
اقتصاد ملی ایجاب می کند تا با شناسایی تعاونی های
حائز مزیت در بخش های کشاورزی ،صنعت و خدمات؛
حمایت مناسبی از سوی واحدهای بانک توسعه تعاون از

رئیس انجمنتولیدکنندگانفوالد ایران:

موسسهراهبردهایبازنشستگیصبامنتشرکرد؛

گونهشناسیسبکزندگیبازنشستگان
صندوقبازنشستگیکشوری
کتاب «بازنشستگی و ناخرسندیهای آن :گونهشناسی سبک زندگی
بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری» اثری پژوهشی است که توسط
عباس گرگی و سعید گودرزی تهیه شده و توسط موسسه راهبردهای
بازنشستگی صبا در ۳۱۰صفحه منتشر شده است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی
کشوری ،این کتاب ،کاوشی در سنخشناسی سبک زندگی بازنشستگان
و شناخت فرایند شکلگیری و انتخاب سبک زندگی افراد بازنشسته و
پویاییهای حاکم بر آن است.
عنوان اصلی این کتاب ،برگرفته از کتاب «بازنشستگی و ناخرسندیهای
آن» اثر میکائیل سیلور ( )۲۰۱۸است.
سیلور در این کتاب با الهام از آرای فروید به بررسی تجارب مختلف
بازنشستگان می پردازد.
فروید در کتاب «تمدن و ناخرسندیهای آن» ،به نارضایتیهای
تعمیمیافتهای اشاره میکند که ناشی از اعمال محدودیت بر غرایز و اصل
لذت ،از طریق هنجارها و الزامات فرهنگی و اجتماعی است.
سیلور نیز در کتابش ،ساخت اجتماعی بازنشستگی را مانع از مشارکت
بالقوۀ نیروی کار میداند.
او شرایطی را توصیف میکند که در آن فرد بازنشسته با ازدستدادن
هویت و منابع شخصیاش ،در وضعیتی آنومیک (بی هنجاری) گرفتار
میشود.
با توجه به این مقدمه ،مضمون اصلی کتاب پیش رو ،دیالکتیک رهایی/
محدودیت است.
هدف مؤلفان در این کتاب ،گونه شناسی سبک زندگی بازنشستگان و
کاوش در فرایندهای حاکم بر شکلگیری سبک زندگی بازنشستگان بر
اساس دیالکتیک رهایی/محدودیت و عاملیت /ساختار است.

کارآفرینان بخش تعاون به عمل آید.
مهدیان خاطر نشان کرد :عزم و اراده ارکان
سیاستگزاری و برنامه ریزی بانک توسعه تعاون بر آن
بوده است تا واحدهای بانک همواره در وضعیت مطلوب
مالی و بانکی قرار داشته باشند و همکاران با تکیه بر
دانش و تخصص اعتیاری و بانکی ،توان ارائه خدمات
تخصصی به جامعه هدف در منطقه جغرافیایی خود را
داشته باشند و رصد وضعیت استانها از این منظر حائز
اهمیت است.
وی با تبیین وضعیت بانک توسعه تعاون در استان
آذربایجان غربی گفت :با بررسی دقیق مزیت های

اقتصادی استان و حضور  14واحد بانک ،چشماندازی
مطوب برای دستیابی استان به جایگاهی ممتاز در
شاخص های بانکی و مالی ترسیم شده است و در مقطع
کنونی نیز با همفکری و پشتیبانی واحدهای ستادی
و تالش همکاران استان ،آذربایجان غربی در مسیر
کارآمدی و بهره وری باالتر هدایت خواهد شد.
مهدیان با اشاره به عملکرد مناسب استان در واگذاری
و فروش اموال تملیکی گفت :الزم است همکاران استان
در سطوح مدیریتی و اجرایی ،نسبت به اصالح مدل
کسب و کار ،تنوع بخشی به سبد محصوالت و خدمات
بانکی ،بهره گیری بیشتر از خدمات تخصصی از قبیل
صدور ضمانتنامه ،اعتبار اسنادی و خرید دین اهتمام
کافی داشته باشند.
جانشین پروری و اعتماد به نیروهای جوان حائز
اهمیت است
سید باقر فتاحی رییس هیات مدیره بانک توسعه
تعاون گفت :جانشین پروری و اعتماد به نیروهای جوان
در بسیاری از استانها نتایج مثبتی به همراه داشته است
و انتقال مطالب کلیدی از سوی همکاران ستادی به

واحدهای اجرایی و شعب در حوزه های تخصصی تاثیر
مستقیمی در افزایش کارآمدی واحدها دارد.
وی افزود :استان آذربایجان غربی در تولیدات باغی،
دامی ،عسل ،گوشت قرمز و علوفه و چغندر از استانهای
سرآمد کشور است و ارائه خدمات بانکی و تامین مالی
کسب و کارهای فعال در این حوزه ها می تواند منجر
به تقویت بخش های تعاون و کارآفرینی استان شود.
در این جلسه سعید معادی معاون مدیرعامل در امور
استان ها و بازاریابی ،جعفر مشکی مشاور مدیرعامل،
رسول ارجمند مدیر امور سرمایه انسانی ،احمد محمدی
مدیر امور استان ها و شعب ،یونس کالنتری رئیس اداره
کل امور مشتریان و توسعه بازار و هادی بخت یار رئیس
اداره کل راهبری و پشتیبانی استان ها و شعب دیدگاهها
و نقطه نظرات تخصصی را در خصوص عملکرد استان
آذربایجان غربی ارائه دادند و مهدی درستی مدیر شعب
استان آذربایجان غربی ،مهدی نوجوان معاون اعتباری
و حقوقی استان و اکبر نصرتی راد رییس شعبه مرکزی
ارومیه نیز توضیحاتی در مورد وضعیت استان در شاخص
های مختلف مطرح نمودند.

اگر بحث انرژی در صنعت فوالد حل نشود در تولید دچار مشکل خواهیم شد
رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گفت :اگر
بحث انرژی در صنعت فوالد حل نشود در تولید دچار
مشکل خواهیم شد و باید در برنامههای تولید بازنگری
شود.
به گزارش میمتالز ،بهرام سبحانی ( ۹آبانماه) در
هشتمین کنفرانس بینالمللی استیلپرایس اظهار کرد:
نزدیک به  ۲میلیارد تن فوالد تولیدی در جهان داریم
که سهم ایران  ۳۰میلیون تن است که اکنون با قطعی
برق ممکن است این میزان تولید کمتر شود.
وی افزود :اکنون ظرفیت نصب شده  ۴۰میلیون تن
بوده و  ۲۵درصد از این ظرفیت به دالیل مدیریتی،
لجستیکی و  ...خالی است؛ در گذشته قرار بود
شرکتهای فوالدی سنگآهن خود را از طریق معادن
تامین کنند ،اما این شرکتها از توسعه افقی به سمت

توسعه عمودی و در نهایت به سمت فوالدسازی رفتند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گفت :اکنون
مشکل کورههای القایی کمبود خوراک است که اجازه
نمیدهد خطوط تولید کنترل شوند؛ از زمانی که
ظرفیت تولید کمتر از ۲۵میلیون تن بود ،محدودیتهای
برق و گاز وجود داشته است؛ بنابراین ممکن است تنها
از ۵۵میلیون تن  ۵۰میلیون تن ظرفیت آن ایجاد و به
مرحله تولید برسد .وی خاطرنشان کرد :امسال نیز این
محدودیتهای برق خیلی زیاد بود و بر روند تولید اثر
گذاشت .اکنون نیز برای زمستان با کمبود گاز مواجهیم
و در نهایت روی تامین برق نیز اثر خواهد داشت؛ حتی
با رسیدن به  ۵۵میلیون تن فوالد ،با وجود محدودیتها
امکان بهره برداری از آن وجود ندارد.
سبحانی با اشاره به سرمایهگذاری شرکتهای

صنعتی و معدنی برای تولید برق اذعان داشت :در
خوشبینانهترین حالت سرمایه گذاری شرکتها برای
تولید برق در  ۳سال آینده به بهره برداری میرسد؛
همواره  ۱۲تا  ۱۴میلیون تن مازاد تولید داریم که باید
صادر شود که متاسفانه منع صادراتی برای آن گذاشته
میشود .این در حالیست که ایران تحریم بوده و فروش
محصوالت بسیار سخت است نباید محدودیتهای
داخلی داشته باشیم.
وی تصریح کرد :صادرات باید تسهیل شود و برنامه
برای ایجاد ارزش افزوده محصوالت گذاشته شود؛ امروز
حساسیتهایی روی موضوع گازهای گلخانهای وجود
دارد .بر اساس آمار موجود۴ ،درصد کربن پخش شده
در اروپا برای فوالد است و ۲۲درصد سهم گازهای
گلخانهای برای فوالد است .از اینرو قرار است اتحادیه

اروپا بر مبنای میزان کربن منتشر شده برای شرکتها
تعرفه تعیین کند که در این صورت برای ایران تعرفههای
سنگینی در نظر گرفتع خواهد شد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران عنوان داشت:
اکنون فرآیند  ccsوجود دارد که با استفاده از آن کربن
خروجی از تولید فوالد را جمع آوری میکند .ما نیز
میتوانیم این روش را در ایران را اجرایی کنیم ،اما
در ادامه باید به سمت تولید فوالد پاک حرکت کنیم؛
امیدواریم در شهرهای صنعتی و بزرگ مثل تهران و
اصفهان به این سمت حرکت کنیم و واحدهای تحقیق و
توسعه و سرمایهگذاران به این سمت بروند.
وی در پایان تأکید کرد :اگر بحث انرژی در صنعت
فوالد حل نشود در تولید دچار مشکل خواهیم شد و
باید در برنامههای تولید بازنگری شود.

احیا ِء و فعال سازی محدودههای معدنی لیتیم کلید خورد
مدیر اجرایی طرح احیا و فعال سازی معادن کوچک مقیاس
از احیا و فعال سازی محدوده های معدنی لیتیم خبر داد.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو به نقل از ایمپاسکو ،سید
رضا عظیمی با بیان این مطلب گفت :پس از هماهنگی الزم
در جلسههای حضوری با سرمایهگذار چینی و دارنده مجوز
محدوده لیتیم ،بازدید توسط سرمایه گذار و سرمایه پذیر
بخش خصوصی به همراه کارشناسان طرح احیاءِ ،فعال سازی
و توسعه معادن کوچک مقیاس از یک محدوده اکتشافی لیتیم
استان همدان صورت گرفت.
مدیر اجرایی طرح احیا و فعال سازی معادن کوچک مقیاس

در ادامه افزود :با حضور نمایندگان طرفین از محدوده مذکور
نمونه برداری های الزم صورت گرفت و از آنجائیکه سرمایه
گذار بخش خصوصی از کشور چین می باشد و تامین تجهیزات
و دانش فنی را تامین خواهد نمود ،پس از انجام آنالیز نمونه
ها در آن کشور (به دلیل حساسیت در دقت آنالیز و استفاده
از تجربیات آنها در فرآوری لیتیم) در خصوص نحوه سرمایه
گذاری و مشارکت بررسی و تصمیم گیری نهایی اقدام خواهد
کرد.
وی خاطر نشان کرد :در حال حاضر در کشور دو محدوده
اکتشافی در استان همدان و پنج محدوده در استان خراسان
رضوی وجود دارد ،که شامل سه محدوده اکتشافی فعال و دو

محدوده اکتشافی مزایده ای می باشد.
عظیمی هدف از این اقدام را حضور مجموعهای با تجربه
در زمینه فرآوری لیتیم عنوان کرد و گفت :خوشبختانه
این سرمایهگذار در دو زمینه فرآوری و استحصال لیتیم از
شورابهها و منابع سنگی تجارب بسیاری دارد.
مدیر اجرایی طرح احیا و فعال سازی معادن کوچک مقیاس
مهمترین کاربردهای این فلز سبک وزن را در باتریهای قابل
شارژ عنوان کرد و افزود :در تلفن های همراه ،رایانه های
ل های برقی و در صنایع هواپیما سازی آلیاژی
دستی ،اتومبی 
از لیتیم آلومینیوم مورد استفاده قرار می گیرد.
وی در ادامه افزود :خواص این آلیاژ سبک ،قابل انعطاف

بودن و همین طور محکم و مقاوم بودن آن است و از فواید
عنصر لیتیم نیروی کششی زیاد آن می باشد و به دلیل دارا
بودن وزن کمی گزینه بسیار مناسبی برای باتری های کم
وزن و پر انژری است .عظیمی در خاتمه گفت :امیدواریم با
این ارتباط و شبکهسازی ،توسعه و راهاندازی معادن لیتیم در
کشور تقویت و اجرایی گردد.
گفتنی است با کاربرد عنصر لیتیم همراه با سرب ،آلیاژی
ی شود که در ساختن بلبرینگ چرخ های قطار نیز
تولید م 
بکار گرفته میشود ،همچنین به علت گرمای ویژه باالی عنصر
لیتیم (بیشتر از تمامی جامدات) در انتقال حرارت بسیار مورد
استفاده قرار می گیرد.

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

اقتصادی

رشد  14درصدی تولید آهن
اسفنجی در فوالد سفیددشت طی 6
ماهه نخست امسال

مدیر مجتمع فوالد سفیددشت از رشد  14درصدی تولید آهن اسفنجی طی  6ماهه نخست امسال خبر داد.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو ،محمود ارباب زاده افزود :طی شش ماه امسال  455هزار تن آهن اسفنجی در این مجتمع تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته(390
هزار تن) حاکی از رشد تولید در این طرح فوالدی است .وی گفت :میزان تولید آهن اسفنجی در مهرماه امسال  72هزار تن ثبت شده است.
مدیر مجتمع فوالد سفیددشت در خصوص برنامه جذب نیرو در این مجموعه گفت :مراحل آزمون کتبی ،مهارتی و ارزیابی توسط دانشگاه شهرکرد ،فوالد مبارکه و فوالد سفیددشت
در حال انجام است و به زودی  280نفر وارد این مجموعه خواهند شد.
وی افزود :در حال حاضر  300نفر در حوزه بهره برداری و  350نفر در بخش فوالد سازی سفیددشت مشغول به کار هستند.
ارباب زاده اعالم کرد :میزان پیشرفت فیزیکی واحد فوالدسازی سفیددشت 90درصد است.

عبدالمجید شیخی ،کارشناس اقتصادی در گفتگو با «مستقل آنالین» مطرح کرد؛

دولت بهتر است آرامش بازار ارز را بهم نزند
مســتقل آنالین  /گروه اقتصــادی :در حال حاضر به
نظر می رسد که دو راهکار برای حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی
وجــود دارد که اولین آن ارائه بــه صورت ریالی در یک
حلقهای از زنجیره تولید است .پیشنهاد میکنم به جای
آنکه این رقم در ابتدا حلقه به واردکننده پرداخت شود،
در انتها برای تولید کننده مورد توجه قرار گیرد .چنانچه
دولت تصمیم داشته باشد تا به حمایت از مصرف کننده
بپــردازد ،در حلقه آخر زنجیره تولیــد و توزیع باید این
کار را انجام دهد .اینگونه که بخشی از هزینه تمام شده
را برای کارخانه تامین کــرد و با این روش هم از تولید
حمایــت به عمــل آورد و هم قیمت کاالهــا پایین نگه
داشــته خواهد شــد و مانعی هم برای شوک تورمی به
وجود میآید .دومین پیشــنهاد این است که بخشی از
ارز  ۴۲۰۰تومانــی متعلق به حوزه دارو اســت ،در این
قســمت میتوان به راحتی ارز  ۴۲۰۰تومانی که باعث
قاچاق معکوس دارو شــده را مورد حذف قرار دهیم و به
چند شــرکت معتبر و دارای صالحیت اجازه داده شود
که نســبت بــه واردات دارو اقدام کنند ،بــا این تفاوت
که داروهایی که تا به امروز مشــمول ارز  ۴۲۰۰تومانی
شــدند ،هزینه آنها از طریق مکانیزم شرکتهای بیمه
تامین شود.
کشــور به هر حال دارای یک نظام بیمه اســت که از
طریق آن میتــوان به راحتی مســئله داروهای گران
قیمت را حــل کرد ،طرح مدلهای دیگــر دور از نظام
حکمرانــی در فضای کنونی جامعه اســت .درصورتیکه
بنا باشــد تا این روند قیمتهــا را دو یا حتی یک و نیم

و به آنها میدهند  ،اما وقتی ارز ارزان حذف شود ،قطعا
با کارت اعتباری و بسته کاال نمیتوان آن را جبران کرد،
البته این امکان وجود دارد که به صورت مقطعی این کار
صورت گیرد ،ولی در نهایت اثرات تورمی آن قطعا جامعه
را اذیت خواهد کرد و به تولید هم ضربه میزند زیرا که
فعاالن اقتصادی به دنبال واردات از خارج خواهند رفت.
در حالی که باید از تولید حمایت به عمل آورد.

برابر کند ،همانطور که اشاره کردم ،یک شوک تورمی به
جامعه تزریق میکند که با ده بسته کاالیی و هزار کارت
اعتباری به مردم ،پولی که از جیبشان بابت تورم خارج
شده ،برنخواهد گرداند.
بایــد کاری صــورت گیرد تــا ارزش ریالــی مواد
پروتئینی ،مرغ و لبنیات از پشــت شیشــه مغازه بدون
تغییر باقــی بماند ،تا به امروز جهــت تحقق همین امر
ارز  ۴۲۰۰تومانــی به واردکننده داده میشــد .اکنون
پیشــنهاد میشــود که این امتیاز حذف شود و به جای
آن به صورت ریالی انتهای حلقه زنجیره تولید پرداخت
شــود ،اما درصورتی که ارز  ۴۲۰۰تومانی حذف شود و
مطرح کنند که به همه خانوادههای ایرانی ســبد کاالیی
خواهیم داد.
که با یک حرکت شــوکی ایجاد میشود که با بسته
کاالیــی تامین نمیشــود زیرا این بســته کاالیی برای
شــرایط عادی مفید اســت ،یعنی جهت حمایت از یک
بخشی از دهکهای جامع ،بسته کاالیی تعریف میکنند

*اثرات تورمی حذف ارز  4200تومانی
در همیــن ارتباط عبدالمجید شــیخی ،کارشــناس
اقتصادی در گفتگو با خبرنگار «مســتقل آنالین» گفت:
از آنجایی که دولت با حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی نمیتواند
اثرات غیر مســتقیم دســتکاری نرخ ارز را کنترل کند،
بهتر است آرامش نســبی فعلی را به هم نزند و به جای
آن بازار را اصالح کند.
درباره تغییرات نرخ ارز و آثار تورمی آن بعد از اجرای
سیاست حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی ،نیز می توان گفت که
مســئله اصلی این اســت که اگر دولت به نرخ ارز دست
بزنــد ،خط و راس قیمت ارز در بازار مجددا افزایش پیدا
میکند .به عبارت ساده ،سیاستهای پولی در کشور ما
جواب نمیدهد.
این کارشــناس اقتصادی ادامــه داد :هر زمان که به
دنبال ارز تک نرخی بودیم ،قیمت ارز را باال بردیم و هر
زمــان که دنبال ارز چند نرخی بودیم ،مجددا قیمت ارز
را بــاال بردیم .هر کجا که با سیاســتهای پولی در بازار
پولی تغییراتی ایجاد کردیم ،باعث افزایش نرخ ارز شده

اســت .این اقدام دولت (حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی) دو اثر
مســتقیم و غیر مستقیم دارد .اثر مستقیم آن این است
که رانت ما به تفاوت ارز  ۴۲۰۰تومان تا  ۲۵هزار تومان
را موقتا بــر میدارد و این تفاوت را خودش مســتقیما
از طریق کارتهــای اعتباری به مصرف کننده پرداخت
میکند.
این تحلیلگر مســائل اقتصادی در ادامــه بیان کرد:
اثر غیر مســتقیم آن این اســت که ،چون کنترلی روی
رفتــار عوامل دخیل در بازار نــدارد ،خط و راس قیمت
ارز افزایش پیدا میکند .با افزایش نرخ ارز مجددا قیمت
تمام شــده تولیــد کاالها برای مصرف کننــده و تولید
کننده باال میرود .عوامل بازار نیز از این فرصت استفاده
میکنند و میتوانند همین ارز  ۲۵هزار تومانی را به ۶۰
یا  ۸۰هزار تومان برسانند.
شــیخی در پایان گفت :بنابراین همین گرانی نرخ ارز
به طور غیرمســتقیم ،روی قیمتهایــی که هیچ هزینه
ارزی ندارند ،اثر میگذارد و یک جو روانی عجیبی مجددا
ایجاد میکنــد .بنابراین از آنجایی که دولت نمیتواند با
این بازار ناسالم ،اثرات غیرمستقیم دستکاری نرخ ارز را
کنترل کند ،بهتر است که این آرامش نسبی فعلی را به
هم نزند و به جای آن بازار را اصالح کند .اگر میخواهد
یارانه مستقیم به اقشار پرداخت کند ،در ابتدا الزم است
که اقشار مختلف را شناسایی کند؛ بنابراین این یارانه هم
مانند طرح هدفمندی یارانهها شکست میخورد و دولت
هر چه دوندگی کند نمیتوانــد ما به تفاوت ارز ۴۲۰۰
تومانی با ارز  ۲۵هزار تومانی را جبران کند.
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خبر

بازدید معاون اول رییس جمهور از
شهروندآلاحمد

جلسه فوقالعاده ستاد تنظیم بازار کشور به ریاست معاون اول رییس
جمهور در فروشگاه شهروند و میدان میوه و تره بار جاللآلاحمد برگزار
شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهروند ،در پی گرانیهای اخیر و افزایش
قیمت اقالم خوراکی جلسه فوقالعاده ستاد تنظیم بازار کشور به ریاست
محمد مخبر معاون اول رییس جمهور و با حضور جلیل نگارنده مدیرعامل
شرکت شهروند و جمعی از مسئوالن و مدیران کشوری و شهری برگزار
شد.

جشنواره بیمه های آتش سوزی (ایمن شو)
تمدیدشد

نگاهی به روند مثبت چند شاخص کلیدی عملکردی بانک دی
نگاهی به چند شاخص کلیدی عملکردی بانک
دی و مقایسه آن ها با سالهای پیشین نشان می
دهد که همزمان با توسعه خدمات به مشتریان و نیز
ارائه راهکارهای تازه برای حل مشکالت ساختاری،
دستاوردهای قابل توجهی در این نهاد مالی محقق شده
است .به گزارش روابطعمومی بانک دی ،این بانک ۱۳۵
هزار میلیارد ریالی ،در حالی توانسته با احیای پتانسیل
های استفاده نشده ،خود را از شرایط سخت پیشین جدا
کرده و روندی رو به رشد را تجربه کند که در مقایسه با
رقبای خود از امکانات کمتری نیز برخوردار است.
بهبود کفایت سرمایه
نسبت کفایت سرمایه یکی از نسبتهای سنجش
سالمت عملکرد و ثبات مالی بانکها است .بانکها
باید سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از
فعالیتهای خود را داشته و مراقب باشند که آسیبهای
وارده به سپردهگذاران منتقل نشود.
گرچه عدد مطلق کفایت سرمایه معیاری برای سنجش
عملکرد است ،اما روند تغییر آن نیز می تواند نشان
دهنده سیر تحول مثبت یا منفی یک بانک باشد .آن
طور که تازه ترین اطالعات منتشر شده نشان می دهد،

نسبت کفایت سرمایه بانک دی از پایان سال  ۱۳۹۸تا
پایان خرداد ماه سال جاری ،حدود  ۳۹درصد بهبود
یافته که بسیار قابل توجه است.
افزایش منابع در اختیار
همه دارایی بانک ،منابع آن است .با افزایش منابع در
اختیار ،قدرت تسهیالت دهی و در نتیجه درآمدزایی و
سودآوری بانک افزایش می یابد .اطالعات موجود نشان
می دهد منابع بانک دی در دو سال اخیر با رشد فزاینده
ای در حال افزایش است.
منابع این بانک در سال گذشته نسبت به سال قبل آن
حدود  ۲۱درصد و در پایان خرداد ماه سال جاری نسبت
به پایان سال  ،۱۳۹۸همزمان با تغییر مدیریت بانک
بیش از  ۳۰درصد رشد داشته است .مانده منابع بانک
در پایان فصل بهار امسال بیش از  ۴۷۱هزار میلیارد
ریال بوده است.
رشد تسهیالت پرداختی
افزایش منابع بانک به ویژه رشد منابع ارزان قیمت
به افزایش تسهیالت پرداختی بانک منتهی شده است.
طبیعی است که با این روند ،هم رضایت مشتری جلب
شده و هم درآمدزایی بانک به منظور توسعه خدماتش

افزایش داشته است.
بانک دی در سال  ۱۳۹۸نسبت به سال قبل آن با رشد
خیره کننده  ۱۵۰درصدی تسهیالت پرداختی مواجه
شده است .این اقدام را می توان ناشی از تعریف طرح
های تسهیالتی جدید و خرد با جامعه هدف فرهنگیان،
کسب و کارهای کوچک ،زنان و … .دانست.
در سال جاری نیز همین روند با رشدی مالیم و بیش
از  ۷درصدی ادامه یافته و عددی بیش از  ۲۰۷هزار
میلیارد ریال را محقق کرده است.
جهش سرمایه گذاری

سرمایه گذاری ،یکی از مهمترین راهکاری بانک
های برای کمک به توسعه اقتصاد کشور و نیز تامین
نظر سهامداران و سپرده گذاران است .این اقدام زمانی
اهمیت بیشتری پیدا می کند که سرمایه گذاری ها در
جهت کمک به رونق تولید و نیز افزایش عمق فعالیت
شرکت های بورسی و صندوق های سرمایه گذاری باشد.
آن طور که از اطالعات جدید بر می آید ،میزان سرمایه
گذاری بانک دی در پایان سال گذشته نسبت به سال
قبل آن بیش از  ۴۵۰درصد بیشتر شده است .طبیعی
است که سرمایه گذاری ها در یک دوره بازگشت میان
مدت به سود خواهد رسید و منافع آن به همه ذینفعان
بانک بازخواهد کشت.
مانده سرمایه گذاری این بانک در آخرین روز خرداد
ماه امسال ،مبلغی بیش از  ۲۱۲هزار میلیارد ریال برآورد
شده است ،در حالی که تنها در سال  ،۱۳۹۹بانک دی از
محل سرمایه گذاری خود بیش از  ۶۵هزار میلیارد ریال
درآمد کسب کرده است.
با چنین روندی ،می توان دست کم تا پایان سال
جاری ،شرایط مطلوب تری برای این بانک تحت
مدیریت برات کریمی را پیش بینی کرد.

جشنواره آتشسوزی (ایمن شو) که از روز آتشنشانی و ایمنی ( 7مهر
ماه) تا سالروز تاسیس بیمه ملت ( 12آبان ماه) با هدف افزایش سهم بازار
بیمه آتشسوزی و توانمندسازی نمایندگان در امر فروش ،طراحی و در
حال اجرا بود؛ تا روز بیمه ( 13آذرماه) تمدید شد.
.متقاضیان و عالقهمندان میتوانند به منظور اطالع از شرایط طرح و
برخورداری از  35درصد تخفیف انواع بیمههای آتشسوزی بیمه ملت به
نمایندگان بیمه ملت در سراسر کشور مراجعه کنند.

بهبود شاخص های ماشین سازی تبریز پس
از واگذاری به ایدرو

در هفت ماه اول سال جاری صورت گرفت:

پرداخت  ٥٢٠٠فقره وام ودیعه مسکن توسط بانک صادرات ایران
بانک صادرات ایران در هفت ماه اول سال جاری بیش
از  ٥٢٠٠فقره وام ودیعه مسکن به ارزش بالغ بر هزار و
 ٦٠٠میلیارد ریال به مستاجران پرداخت کرد.
به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران ،این بانک
به منظور حمایت از مستاجران از ابتدای سال  ١٤٠٠تا
پایان مهرماه سال جاری پنج هزار و  ٢٢٠فقره وام ودیعه
مسکن به ارزش هزار و  ٦٣١میلیارد ریال به مستاجران
پرداخت کرده است.
این بانک همچنین در سال  ٩٩بیش از دو هزار

و  ٨٤٤میلیارد ریال به  ١٥هزار و  ٩٣نفر وام ودیعه
مسکن پرداخت کرد .استانهای خوزستان ،کردستان،
فارس ،آذربایجان شرقی ،چهارمحال و بختیاری،
مازندران ،زنجان ،کرمان ،مرکزی و البرز ١٠ ،استان
اول دریافتکننده بیشترین وام ودیعه مسکن از بانک
صادرات ایران در سال  ٩٩بودهاند.
پرداخت وام ودیعه مسکن برای مستأجران در قالب
برنامههای حمایتی بانک صادرات ایران در شرایط

ویژه ناشی از بیماری کرونا ،از ابتدای شهریور ماه سال
 ٩٩آغاز شده و در کنار پرداخت تسهیالت حمایت از
کسب و کارهای آسیبدیده از کرونا ،به منظور کاهش
مشکالت هموطنان به اجرا درآمده است.
بانک صادرات ایران طی سالهای اخیر کمک به
بخش مسکن را در شهرها و روستاهای کشور با پرداخت
تسهیالت حمایتی مورد توجه قرار داده و پرداخت
تسهیالت بافتهای فرسوده شهری و بهسازی و نوسازی
مسکن روستایی را نیز به صورت جدی دنبال میکند.

مدیرعامل شستا در نشست تخصصی با مدیرعامل رایتل:

حوزه مارکتینگ رایتل تقویت شود

به گزارش شستا رسانه :نشستهای تخصصی علی
رستمی مدیرعامل شستا با مدیرعامل هلدینگ خدمات
ارتباطی رایتل و با حضور جالل بهارستان و حسین ملک
معاونان شستا ،در محل سالن کنفرانس این مجموعه
برگزار شد.
دراین نشست یاسر رضاخواه مدیرعامل هلدینگ
خدمات ارتباطی گزارشی از اقدامات و فعالیتهای این
هلدینگ ارائه داد.
رضاخواه در این نشست با اشاره به گزارشات مالی
گفت :در سال  ۹۸با تصحیح قراردادها با اپراتورهای
طرف قرارداد ،حق تضییع شده در این قراردادها جبران
شد و از همان سال شرکت وارد سودهی شده است .در
این راستا قرارداد های رومینگ اصالح شد و در توسعه
بازار نیز از هوش مصنوعی استفاده شده است.
وی افزود :راه اندازی باشگاه مشتریان سازمان
تامین اجتماعی با استفاده از ظرفیت های رایتل یکی

از اقدامات مثبت و اثربخش این هلدینگ می باشد.
میتوان با استفاده از ظرفیت های خانواده بزرگ تامین
اجتماعی در سراسر کشور و همچنین زیرمجموعه های
آن ،پروژه های سودمند و زیرساختی بزرگی اجرا کرد.
مدیرعامل هلدینگ خدمات ارتباطی رایتل با اشاره
به اهم دستاوردهای این هلدینگ تشریح کرد :افزایش
بیش از  ۳۰۰درصدی ترافیک شبکه ،کاهش هزینه های
جاری و عملیاتی ،راه اندازی سرویس  4G+کیفیت
بهتر از سایر اپراتورها در ارائه سرویس در شهرها و
کالن شهرها ،بهره گیری از منابع داخلی و ایفای نقش
کلیدی در پروژه های وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
و هوشمند سازی از جمله دستاوردهای رایتل در سال
های اخیر می باشد.
علی رستمی در این جلسه با اشاره به حوزه فعالیت
هلدینگ خدمات ارتباطی رایتل گفت:
حوزه آی تی به عنوان حوزه ماموریتی هلدینگ رایتل

یکی از بزرگ ترین بازارهای اقتصادی برای کسب سود
و درآمد در جهان است .امروز پتانسیل رایتل نسبت به
رقبا در کشور بیشتر است .باید از این پتانسیل در تحقق
اهداف و چشم اندازها بیش از پیش بهره برد.
وی افزود :طراحی و اجرای فناوری های نوین در
خانواده بزرگ سازمان تامین اجتماعی با استفاده از
ظرفیت های موجود و در راستای خدمت به مردم از مهم
ترین ماموریت های امروز هلدینگ رایتل است که باید
به صورت شبانه روزی و با استفاده از نیروهای جهادی
و متخصص انجام گیرد .مدیرعامل شستا با بیان اینکه
حوزه مارکتینگ باید تقویت شود ،گفت :روابط عمومی
در این راستا میتواند با هماهنگی و معرفی ظرفیتهای
داخلی در تحقق این ماموریت هلدینگ رایتل را کمک
کند .مدیرعامل شستا بر استفاده از نیروهای متخصص
در هلدینگ رایتل تاکید کرد و افزود :رایتل یک مجموعه
دانش محور است لذا باید از نیروهای متخصص در انجام

ماموریتها استفاده کرد .برای بهکارگیری نیروهای
متخصص آزمون علمی برگزار شود و از میان نخبگان
و صاحبان دانش افراد الزم انتخاب شوند.
رستمی در این جلسه دستورات الزم را برای سرعت
بخشیدن و رفع چالشهای مطرح شده رایتل را صادر
کرد.

معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایدرو از بهبود شاخص های عملکردی
گروه ماشین سازی تبریز پس از واگذاری به ایدرو خبر داد.
به گفته محسن صالحی نیا فرایند عارضه یابی این شرکت آغاز شده و
در دست پیگیری است که بر اساس یافته های مطالعات اقدامات بهبود
به مرحله اجرا در می آید.
صالحی نیا مواردی چون تامین سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت،
بازگشایی حساب بانکی و رفع مشکالت مرتبط با آن ،تامین بدهی شرکت
به خزانه دولت و تهیه برنامه جامع و عارضه یابی به منظور بازسازی و
نوسازی شرکت را از جمله اقدامات اصالحی سازمان گسترش جهت برون
رفت گروه ماشین سازی تبریز از مشکالت فعلی عنوان کرد.
رئیس ایدرو تعیین و انتصاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت،
مذاکره با شرکت های معتبر بین المللی در صنعت ماشین ابزار برای
همکاری مشترک و تولید محصوالت جدید ،برنامه ریزی جهت ایجاد
اولین مرکز دستگاه های ماشین افزار و جلوگیری از مزایده ملک مرکز
آموزش شرکت با پرداخت اصل بدهی به سازمان آموزش فنی و حرفه
ای را از دیگر اقدامات انجام شده ایدرو برای احیای ماشین سازی تبریز
برشمرد و گفت:
میانگین تولید ماهانه چهار ماهه پس از حضور مدیریتی ایدرو به میزان
 ۱۳۴درصد نسبت به میانگین تولید ماهانه قبلی شرکت افزایش داشته
است ،فروش چهار ماهه نخست پس از بازگشت شرکت به ایدرو با ۶۴
درصد از کل فروش سال شرکت بوده و میانگین فروش ماهانه سه ماه پس
از حضور مدیریتی ایدرو به میزان  ۲۳۵درصد نسبت به میانگین فروش
ماهانه هشت ماهه قبلی افزایش داشته است.
گروه ماشین سازی تبریز پس از اجرای سیاست های کلی اصل  ۴۴قانون
اساسی و حسب مصوبات هیئت محترم وزیران در سال  ۹۴به موسسه
صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد واگذار شد که مجددا در
سال  ۹۹به دلیل مشکالت پیش آمده به ایدرو برگشت داده شد.
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علم و فناوری

جنگ آمریکا ،روسیه و چین در فضا
ایاالت متحده ،روسیه و چین به عنوان سه رقیب در مسابقهی پیشرو بودن در
فضا در حال آزمایش سیستمهای نظارتی و آسیبپذیریها در مدار زمین هستند و
به نظر میرسد جنگ و اختالفاتشان از زمین فراتر رفته و به فضا کشیده شده است.
به گزارش ایسنا و به نقل از آیای ،فضا ممکن است بزرگ باشد ،اما احتما ًال
برای این سه کشور رقیب به اندازه کافی بزرگ نیست.
چین تاکنون تواناییهای خود را در مانور و ردیابی ماهوارهها با مهارت و دقت
باال ثابت کرده است و این به ارتش این کشور امکان میدهد رصد کند چه
زمانی یک ماهواره آمریکایی به یک ماهواره چینی نزدیک میشود و ماهواره
خود را در عرض  ۲۴ساعت از ماهواره آمریکایی دور کند .این را یک ویدیو از
شرکت  COMSPOCنشان میدهد که به تازگی این سناریو را به تصویر
کشیده است .این شرکت ،ردیابی فضایی و سایر اطالعات مربوطه را برای مقامات
خصوصی و عمومی فراهم میکند.
این مسئله نشان میدهد که تاکتیکهای جنگی بین این سه ابرقدرت از
روی زمین فراتر رفته و به فضا کشیده شده است و این کشورها در حال بررسی
تاکتیکهای جنگی خود در مدار زمین هستند.
یک حادثه در ژوئیه  ۲۰۲۱رخ داد که طی آن یک ماهواره جاسوسی فضایی
به نام " "۲۷۱ USAبه طور مخفیانه توسط نیروی هوایی آمریکا توسعه یافته
بود شروع به نزدیک شدن به یکی از ماهوارههای چین به نام " "۲۰-SJکرد.
این ماهواره یکی از پیشرفتهترین و سنگینترین ماهوارههای جمهوری خلق چین
است.
ماهواره " "۲۷۱ USAکه بخشی از برنامه "آگاهی موقعیت فضایی
ژئوسنکرون"( )GSAPPآمریکا است ،با حرکت در یک مسیر مداری موازی
بر ماهواره " "۲۰-SJچین سایه انداخت .اما مقامات چینی توانستند ماهواره
آمریکایی را ببینند و متعاقب ًا به ماهواره خود دستور دادند که از آن نقطه دور شود.
این نوع مسائل به ندرت در فضا دیده میشود ،اما گویا قرار است از این پس
بیشتر شاهد چنین نبردهایی باشیم و احتما ًال در سالهای آینده به یک قاعده
تبدیل خواهد شد.
اما این موضوع ،یک زمینهی کام ً
ال جدید از تحقیقات را به روی ما باز میکند
که شامل هر زمینهی علمی مرتبط با سفرهای فضایی است .میتوان آن را
"تاکتیکهای جنگ فضایی" نامید و شرکتهایی مانند ""COMSPOC
که ردیابی فضایی را برای مقامات خصوصی و دولتی و دولتها فراهم میکنند،
بخشی از معادله خواهند بود.
البته ارتش ایاالت متحده قب ً
ال نیز اشیاء را در فضا ردیابی میکرده است ،اما این
دادهها به شدت محدود به آنهایی است که عاری از تهدیدات امنیت ملی تلقی
میشوند .بدیهی است که این نظارت بر روی ماهوارههای جاسوسی است ،اما به
نظر میرسد این جنگ در حال گسترش به سمت انواع ماهوارهها است و دیگر
فقط به ماهوارههای جاسوسی محدود نمیشود.
"جیم کوپر" رئیس بخش آگاهی موقعیت فضایی در شرکت
" "COMSPOCمیگوید :آنها شروع به انجام مانورهای کالیبراسیون
میکنند که مانورهای بسیار بسیار کوچکی هستند ،بنابراین انجام این کار سخت
است .این کار نیازمند داشتن سیستم مناسبی است که بتواند این مانورهای کوچک
را در زمانی که یک ماهواره به شما نزدیک میشود یا شما به یک ماهواره نزدیک
میشوید ،پردازش کند و تشخیص دهد.
یکی دیگر از موارد عجیب تاکتیک فضایی مربوط به فضاپیمای متفاوتی از چین
بود ،زمانی که در سال  ۲۰۱۸ماهوارهای را که ایاالت متحده فکر میکند ممکن
است یک ماهواره ضدفضایی به نام " "۳ TJSباشد ،به فضا پرتاب کرد و آن را
در مدار مستقر کرد .دادههای " "COMSPOCدر مورد " "۳ TJSآن را با
فرض مدار ژئوسنکرون( )GEOثبت کردند ،اما مشاهده شد که مرحله فوقانی
موشک در آن مدار قرار گرفت و ماهواره در مداری موازی و باالتر قرار گرفت.
"کوپر" در مورد این رویداد که در ماه مه  ۲۰۱۹اتفاق افتاد ،میگوید :ناگهان
میبینید که هر دو آن جا هستند ،برای تغییر مدارشان مانور دادند و دقیق ًا در یک
زمان و به یک روش این کار را انجام دادند .بنابراین آن مانورها اساس ًا پشت سر
هم و همزمان انجام شدهاند و میتوانید ببینید که مرحله فوقانی موشک اکنون در
جایی پرواز میکند که ماهواره " "۳ TJSقب ً
ال قرار داشت.
در نهایت اینکه به نظر میرسد چین ،روسیه و ایاالت متحده به طور همزمان
در حال آزمایش استفاده از فضا به عنوان وسیلهای برای برون سپاری اختالفات
زمینی خود هستند.

خنثی کردن اکثر سویههای کرونا
با یک ترکیب شیمیایی

محققان "دانشگاه تورنتو" در مطالعه اخیرشان راهی جدید برای خنثی
کردن کروناویروس سندرم حاد تنفسی  ۲پیشنهاد کردهاند.
به گزارش ایسنا و به نقل از تی ان ،محققان دانشگاه تورنتو ترکیبات
شیمیایی ایجاد کردهاند که میتواند کروناویروس سندرم حاد تنفسی  ۲و
چندین سویه آن را خنثی کند .محققان کانادایی در مطالعه اخیرشان در
مقالهای که اخیرا در مجله " "Medicinal Chemistryمنتشر شده
است ،از ایجاد پپتیدهای  Dکه ویروس را خنثی کرده و عفونت سلولهای
انسانی را متوقف میکند ،خبر دادند .این ترکیبات که به عنوان پپتیدهای
تصویر آینهای( )mirror-image peptidesشناخته میشوند ،دارای
خواص شیمیایی هستند که این موضوع آنها را برای توسعه درمانهای ضد
ویروسی کم هزینه گزینه مناسبی میسازد" .فیلیپ کیم"()Philip Kim
نویسنده ارشد این مطالعه و استاد ژنتیک مولکولی و علوم کامپیوتر در مرکز
تحقیقات سلولی و زیست مولکولی دانلی گفت :یک مزیت بزرگ پپتیدهای
تصویر آینهای پایداری طوالنی و ارزان بودن روند تولید آنهاست .میتوانید
آنها را به عنوان یک اسپری بینی که در پیشگیری از بروز عفونت موثر هستند
در نظر بگیرید.
پپتیدها شبیه پروتئینها هستند زیرا از همان آمینواسیدهای ساختمانی
تشکیل شدهاند.
اما از مولکولهای پروتئین کوچکتر هستند .آنها میتوانند به گونهای
طراحی شوند که تقریبا به هر هدف مولکولی متصل شوند و با توجه به دارا
بودن برخی ویژگیها نسبت به داروهای مولکولی کوچک ،خطر عوارض
جانبی را نیز کاهش میدهند.
به این ترتیب پپتیدها شبیه آنتیبادیها هستند اما به دلیل اندازه کوچکشان
ایجاد آنها حداقل  ۱۰۰برابر ارزانتر است .ترکیبی از هزینه کم و مقیاس
بندی آسان ساخت پپتیدها را گزینه خوبی برای دانشمندان به ویژه محققان
کشورهای کم درآمد میکند .پپتیدهادر بدن به سرعت توسط آنزیمهایی که
برای از بین بردن نسخههای مضر تولید شده توسط باکتریها و سایر عوامل
بیماری زا تکامل یافتهاند ،تجزیه میشوند.اما محققان با گزینه "پپتیدهای
تصویر آینهای" به یک راه حل مناسب رسیدهاند چرا که این پپتیدهای جدید
در برابر تخریب مقاوم هستند.
این پپتیدها در برابر چندین سویه مانند آلفا ،بتا و گامابه خوبی عمل میکند.
کیم میگوید ،اگرچه محققان عملکرد آن در برابر نوع دلتا را بررسی نکردهاند،
اما شواهد نشان میدهد که آن سویه نیز نسبت به داروهای پپتیدی حساس
است.
محققان این مطالعه برای تجاری سازی تحقیقات خود با شرکت
بیوتکنولوژی  Decoy Therapeuticsهمکاری کرده است.

کارگردان و بازیگر "جومانجی"
بار دیگر با هم همکاری میکنند

جیک کاسدان و دواین جانسون کارگردان و بازیگر "جومانجی" برای تولید فیلمی حادثهای بار دیگر با هم همکاری میکنند.
به گزارش مهر به نقل از هالیوود ریپورتر ،جیک کاسدان کارگردان فیلم "جومانجی" قصد دارد با حضور دواین جانسون بازیگر ستاره هالیوود و فیلم "جومانجی" ،اثری ماجراجویانه و حادثه ای را برای آمازون کارگردانی کند.
کریس مورگان که در حال نگارش فیلمنامه این اثر است نیز پیش از این در اسپیناف "هابز و جابز" از مجموعه فیلم های "سریع و خشمگین" با دواین جانسون همکاری داشته است.
آمازون قصد دارد ساخت فیلم را در سال  ۲۰۲۲انجام و در تعطیالت  ۲۰۲۳آن را اکران کند.
کاسدان و جانسون پیش از این در  ۲فیلم "جومانجی :به جنگل خوش آمدید" و "جومانجی :مرحله بعد" با یکدیگر همکاری داشتند که فروش جهانی آنها بیش از یک میلیارد و  ۷۰۰هزار دالر بوده است.

ری؛ شهری با قدمت  ۸هزار سال

احمد ابوحمزه -پژوهشگر
توقف بیدلیل احداث موزه در شهر ۸
هزار ساله هویت تاریخ ری دستخوش
بازیهــای سیاســی شــده اســت
پژوهشگر تاریخ ری با اشاره به اینکه
ســیزدهمین شهر ســاخته شده در
دنیا موزه ندارد ،گفت :ســال گذشته
طرح احداث موزه ری به شــهرداری
منطقــه  ۲۰ارائه و در همان روزها با
اختصاص بودجه دو میلیارد تومانی
موافقت شد اما متأسفانه در ماههای
گذشته به دالیل نامعلومی پیگیری
الزم برای تخصیص آن انجام نشــد
و ادامــه طــرح را متوقــف کردند
احمــد ابوحمزه اســتاد دانشــگاه و
پژوهشــگر تاریخ ری در گفتوگو با
خبرنگار فارس در ری ،با اشــاره به

لزوم احداث موزه در شهر ۸هشــت
هــزار ســاله ری اظهار کرد :ســال
گذشــته طــرح توســعه مرکز ری
شناســی بهمنظــور احــداث موزه
مردمــی بر اســاس اصــول و قواعد
مراکــز تاریخی مهم به شــهرداری
منطقه  ۲۰ارائه شد و در همان روزها
نیــز موافقت مجموعه شــهرداری با
اختصاص بودجه دو میلیارد تومانی
اعالم شد اما متأســفانه در ماههای
گذشته به دالیل نامعلومی پیگیری
الزم برای تخصیص آن انجام نشــد.
وی بــا بیــان اینکه مــوزه ری باید
دارای قابلیــت دسترســی عمومی
باشــد ،گفت :موضوعیــت موزه باید
بهگونهای باشــد که برای مردم با هر
سلیقهای و با هر قصدی که وارد این
شهر میشــوند جذابیت داشته باشد
و اطالعــات کلی شــهر تاریخی ری
را در اختیــار عالقهمندان قرار دهد.
کارشناس مسائل تاریخی ادامه داد:
این موزه در طراحی دارای تجهیزات
و فناوریهای نوینی است و میتواند
امــکان نمایش آثار تاریخی را بهطور
مجازی فراهم کند و تمام ظرفیتهای
ری اعم از اولینهــا و تاریخ هزاران
ســاله ری را بــه نمایش بگــذارد.

ابوحمزه با اشاره به اینکه طرح توسعه
مرکز ری شناسی به شهرداری ارائه و
چندین جلســه نیز با شهردار وقت و
معاونین و خصوصا معاونت فرهنگی
شــهرداری منطقه  ۲۰برگزار شــد،
تصریح کرد :پس از آن به دلیل آتش
ســوزی در آن مرکز شــهردار وقت
منطقه  ۲۰مجددا ً درخواســت ارائه
طرحی کاملتــر و حتی با هزینهای
بیشــتر داشــت که مجددا ً از سوی
کارشناســان اقدامــات الزم انجــام
گرفــت و طرح جدید مجــددا ً ارائه
شــد و در حال حاضر نیــز اقدامات
ســاخت و ســاز و طراحی بر اساس
طــرح پیشــنهادی ما بوده اســت.
وی ادامــه داد :جلســهای با حضور
کارشناســان حوزه موزه و مسؤوالن
شهرســتان تشکیل شــد که طرح
نهایی و حتــی جانماییها نیز لحاظ
و بر اســاس طرح اولیه تمام اقدامات
درخــور و قابل توجه طراحی شــد
بهگونهای که بر اساس مطالعات انجام
گرفته از تمــام تجهیزات و فنآوری
روز در این پروژه استفاده خواهد شد.
این اســتاد دانشــگاه ادامــه داد :بر
اســاس پیشبینیهای انجام گرفته
امــکان نمایــش  ۱۰دوره مهــم از

تاریــخ ری همراه با شــخصیتهای
معــروف و آرمیــدگان در ری بــه
واســطه تجهیز با ابــزار مولتی مدیا
اجرایی خواهد شد و تولید محتوای
خاص بــرای ارائــه به ســایتها و
فضای مجــازی بهمنظور بهرهگیری
مراجعان در نظر گرفته شــده است.
ابوحمزه یادآور شد:
شــهرداری در مقطعی در ســال
گذشــته موافقت خــود را با اجرای
طرح اعــام کرد و بودجــه آن نیز
تأمین شــد اما پس از آن در ابتدای
ســال جاری به دالیل نامشــخصی
ادامــه طــرح را متوقــف کردنــد.
این پژوهشــگر ری شناس در پایان
خاطرنشان کرد:
در حال حاضر شــهر تاریخی ری
موزه نــدارد و این در حالی اســت
که ســایر شــهرهای هم رده با ری
دارای چندیــن موزه بــرای نمایش
آثار تاریخی آن ســرزمین هســتند
لذا امیدواریم در دوره جدید شورای
شهر و رویکرد شهردار جدید منطقه
 ،۲۰تمهیدات ویژهای در زمینه ایجاد
این موزه انجام شــود زیرا تحقیقات
گســتردهای برای اجــرای این طرح
انجام گرفته است.

علم و هنر

خبر

بازگشت آثار تاریخی غارتشده
از آمریکا به هند
مقامــات آمریکا مجموعه بزرگی از آثار تاریخی غارتشــده متعلق به
هند را به این کشور بازگرداندند.
به گزارش ایسنا و به نقل از نیویورکتایمز ،مقامات آمریکایی  ۲۴۸اثر
تاریخی به ارزش کلی  ۱۵میلیون دالر را روز پنجشــنبه به هند تحویل
دادند.
مقامــات آمریکا همچنین برای برگــزاری دادگاهی در نیویورک برای
دالل هنری که به قاچاق بســیاری از این مجموعه آثار متهم است ،ابراز
امیدواری کردند.
این دالل آثار هنری که "ســبهاش کاپــور" نام دارد پیشتر به عنوان
مالک یک گالری هنری در منهتن شــناخته میشــد و از ســال ۲۰۱۱
تاکنون در هند در بازداشــت به ســر میبرد .جرایمی همچون سرقت و
قاچــاق مرتبط با بیش از  ۲۵۰۰اثر تاریخی آســیای جنوبی متوجه این
دالل است.
آثار تاریخی که روز پنجشنبه به کنسولگری هند در نیویورک تحویل
داده شدند ۲۳۵ ،اثر که از انبارهای "کاپور" کشف و  ۱۳اثر که در جریان
تحقیقات دیگری توقیف شدهاند هستند.
از جملــه این آثار به دو مجســمه برنزی متعلق به قــرن دوازدهم و
شــانزدهم میالدی که به ترتیب  ۴میلیون و  ۴۳۷,۵۰۰دالر ارزش دارند
میتوان اشاره کرد.

"ونوم  "۲در یک قدمی تبدیل به دومین
فیلمپرفروشآمریکا

کشف زوایایی جدید از زندگی انسان
 نئاندرتالدرکرمانشاه

سرپرســت فصل چهارم کاوش در
مجموعــه غار و پناهــگاه صخره ای
"باوهیوان" کرمانشاه از کشف زوایایی
جدیــد از زندگی نئاندرتــال ها در این
محوطه خبر داد.
دکتر سامان حیدری گوران ،بااشاره
به اتمــام فصــل چهــارم کاوش در
مجموعه غار و پناهگاه صخره ای باوه
یوان کرمانشــاه ،اظهار کرد :این فصل
از کاوش از هفتم مهر شــروع شد و به
مدت  ۲۳روز ادامه پیدا کرد.
وی افزود :این فصــل از کاوش به
منظور تعییــن عرصه و حریم محوطه
باســتانی باوه یوان صــورت گرفت،
چراکه طی  10سال اخیر انجام برخی
فعالیــت هــای عمرانی آســیب های
زیادی به این محوطه وارد کرده است.
این باســتان شــناس کرمانشاهی
تصریح کرد :در این فصل از کاوش در
مجموعه غار و پناهگاه صخره ای باوه
یوان حدود  ۱۲گمانه زمین شناسی را
در شعاع قابل توجهی از محوطه ایجاد
کردیم که نتایج خوبی به همراه داشت.
وی بــا بیان اینکــه در این فصل از
کاوش محوطه باستانی باوه یوان حدود
دو هزار قطعه ابزار سنگی از الیه های
مختلف کشــف شــد ،افزود :طی سه
فصل اول کاوش ها نیز حدود  ۱۰هزار
و  ۶۰۰قطعه ابزار ســنگی و استخوان
کشف شده بود.
حیدری گــوران در ادامه درخصوص
دستاورد کاوش های اخیر در مجموعه
غــار و پناهگاه صخــره ای باوه یوان
گفــت :پژوهش های بــاوه یوان افق
هــای جدیدی را در رابطــه با زندگی
انســان نئاندرتال پیش روی ما ترسیم
مــی کند و بــه جرات مــی گویم که
محوطه باوه یوان می تواند در آینده به
عنوان یک محوطه مرجع در کوهستان
زاگرس ،فالت ایران و حتی خاورمیانه
باشد.
وی بــا بیان اینکه بخــش هایی از
کشــفیاتی که در فصل چهارم کاوش
بدست آمده بســیار بارز و مهم است،

گفت :باتوجه بــه اینکه باید ابتدا روی
نتایــج کار مطالعاتی صــورت گیرد و
در میراث فرهنگی مطرح شــود ،فعال
جزییــات ایــن کاوش ها را منتشــر
نخواهیــم کرد و بصــورت کلی نتایج
حاصل شده اعالم می شود.
این باســتان شــناس پارینه سنگی
ادامــه داد :در این مرحلــه از کاوش
ها ،مطالعــات عمیق تری در خصوص
محوطه باســتانی باوه یــوان صورت
گرفت و زوایایی دیگر از استقرار انسان
نئاندرتال در این محوطه و کرمانشــاه
بدســت آمد که نیاز به کار کارشناسی
و مطالعات دارد.
به گزارش ایسنا وی گفت :در فصل
چهــارم اطالعاتــی از جوامع انســان
نئاندرتال بدست آوردیم و مشخص شد
با یک محدوده طبیعی وســیع در باوه
یوان روبرو هستیم که شبیه یک حصار
طبیعی است که انسان ها بویژه انسان
نئاندرتال در داخــل این حصار زندگی
می کردند.
شرایط این حصار بگونه ای است که
یک سمت آن دیواره طبیعی صخره ای
حدود  ۵۰متری است و ظاهرا در زمان
های دور صخره هایــی بزرگ از این
دیواره جدا شــده و با سقوط در دامنه،
حصاری طبیعــی را شــکل داده اند.
باتوجــه به اینکه این دیــواره مقداری
پیشانی دارد برای همین صخره هایی
کــه از دیواره جدا شــده بودند پس از
برخورد با پیشانی دیواره مقداری دورتر
در جلوتر پرتاب شــده و صخره های
دیگر در کناره بدون برخوردی به پایین
افتــاده اند که این رخــداد یک حیاط
طبیعی نیم دایره را شکل داده است.
حیدری گــوران با بیــان اینکه این
حیاط طبیعی برای مدت زیادی محل
استقرار انسان ها بوده ،افزود:
مطمئن هســتیم از حداقل  ۷۰تا ۷۵
هزار ســال پیش این محوطه و دشت
کرمانشاه محل استقرار انسان ها بوده
است.
زمانی کــه در این محوطــه دندان

انسان نئاندرتال پیدا شد ،متوجه شدیم
که جزو آخرین نســل از نئاندرتال ها
بوده و حدودا  ۴۲تا  ۴۳هزار سال قبل
در این محوطه زندگی می کرده است.
وی ادامه داد :از حدود یک تا دو هزار
ســال قبل از انقراض انسان نئاندرتال
شاهد سکونت انسان مدرن نیز در این
منطقه هســتیم که تا حدود  ۱۳هزار
و  ۴۰۰ســال قبل ادامه داشــته است.
بنابراین مطمئنیم که جوامع نوســنگی
هم از این محوطه اســتفاده کرده اند،
چون جسته و گریخته شواهدی از آنها
وجــود دارد و احتماال بعدها اســتقرار
انسانی از این محوطه به آنسوی جاده
ای که کنار محوطه اســت منتقل شده
که اکنون به شــکل یک تپه باستانی
اســت و نیاز اســت که روی آن هم
مطالعات و کاوش هایی صورت گیرد.
این باستان شناس از احتمال برخورد
انســان نئاندرتال و انسان امروزی در
این منطقه خبــر داد و گفت :مطمئنم
کرمانشاه در دگرگشــت نئاندرتال ها؛
جوامع انســانی منقرض شده ای که از
بیش از  ۳۵۰هزار سال قبل در اوراسیا
زندگی می کرده اند ،نقش ایفا کرده و
آخرین نسل از این جوامع در کرمانشاه
زندگی می کرده است و این مهمترین
دستاورد ما از کاوش در باوه یوان است.
وی ادامه داد :براســاس مطالعات ما
انســان های مدرن از حدود  ۴۱هزار
سال قبل در کرمانشاه زندگی می کرده
انــد ،یعنی همان زمان کــه نئاندرتال
ها هم بوده اند ،بنابراین با اســتناد به
اطالعاتی که داریــم معتقدیم در این
دوره احتماال در کرمانشــاه یکدیگر را
دیده اند.
حیدری گوران متذکر شد:
اگر این اتفاق افتاده باشد و از سوی
دیگر این مسئله را در نظر بگیریم که
علم ثابــت کرده ژنوم انســان مدرن
در جوامــع کنونــی  -غیــر از جوامع
آفریقایی -حدود  ۱.۵تا چهار درصد از
ژن انســان نئاندرتال را حامل هستند،
در نتیجه کرمانشــاه بایستی در جریان

این برخورد نقش ایفا کرده و این دو در
کرمانشاه امتزاج خویشاوندی داشته اند
و دارای فرزند شده اند.
وی با تاکیــد براینکه ادامه مطالعات
در این زمینه می تواند به نتایجی منجر
شــود که بازتاب خوبی خواهد داشت،
گفت :اگــر بتوانیم فصل پنجم کاوش
هــا را در خرداد  ۱۴۰۱پیگیر باشــیم،
مدارک بیشــتری جمع آوری خواهیم
کرد و ســعی می کنیم مقداری کاوش
هایمان را گسترده تر کنیم.
سرپرســت فصل چهارم کاوش در
مجموعــه غار و پناهــگاه صخره ای
باوه یوان کرمانشــاه در بخش دیگری
از ســخنانش با بیان اینکه پروژه گذار
از پارینه سنگی میانی به نوین در حال
وسیع شدن اســت ،گفت :خوشبختانه
دانشــجویان زیادی تاکنــون به این
پروژه ملحق شده اند و در حال حاضر
دامنه دارترین و متمرکز ترین پژوهش
های پارینه ســنگی ایران در کرمانشاه
در حال رخ دادن است و می توان این
ادعا را کامال با مدرک و سند ارائه کرد.
حیــدری گــوران عنوان کــرد :در
حال حاضــر چهار دانشــجوی مقطع
کارشناســی ارشــد و یک دانشجوی
مقطع دکتــری پایان نامه های خود را
بــا موضوع باوه یوان قرار داده اند و در
فصل چهارم با درخواست ما از میراث
فرهنگــی این دانشــجویان هم برای
انجام مطالعات خود حضور داشتند.
حیدری گــوران افــزود :هم اکنون
گروه های باســتان شناسی دیگری در
اراک ،سمنان و جســته و گریخته در
فارس مشــغول به کار هســتند ،اما با
همکاری میراث فرهنگی و همکارانم
پروژه "منشــا انســان در ایــران" در
کرمانشاه فرم و چارچوب بسیار خوبی
به خود گرفته و دانشجویان عالقمند و
فعالی جذب آن شده اند که امیدواریم
با اتمام پایان نامه های آنها کرمانشاه
به شکل بهتری از آن چیزی که هست
به دنیا معرفی شود و به نوعی الگویی
برای استان های دیگر باشد.

نقاشیهای غارتشده حراج میشوند
ســه تابلــو نقاشــی متعلــق به
اســتادان قدیم نقاشی که در دوران
جنــگ جهانی دوم غارت شــدهاند
در کریســتیز به مزایده گذاشــته
میشــوند .به گزارش ایســنا ،سه
تابلو نقاشــی غارتشــده در دوران
جنــگ جهانــی دوم از جمله یکی
از نقاشــیهای "ال گرکو" هنرمند
چیرهدســت اســپانیایی در جریان
حراجی آثار اســتادان قدیم نقاشی
کریستیز در هفتم دسامبر به مزایده
گذاشته خواهند شد.

این ســه تابلو نقاشــی چند سال
پیش به وارثان "جولیوس و کامیال
پریستر" زوجی که مالک اصلی آنها
بودند تحویل داده شــد؛ این یعنی
این آثار هنری بیــش از هفت دهه
پس از آنکه توســط نازیها مصادره
شــدند به دســت وارثان اصلیشان
رســیدند" .پریســتر" و همسرش
مجموعــهای متشــکل از بیــش از
 ۸۰تابلو نقاشــی اســتادان قدیم از
جمله آثار "پل روبنــس"" ،آنتونی
ون دایــک" و "فرانــس هالس" را

جمعآوری کردند.
نقاشی که از "ال گرکو" به مزایده
گذاشــته خواهد شد تابلو نقاشی به
نام "پرتره یک جنتلمن" اســت که
به ســال  ۱۵۷۰تعلق دارد و مردی
در لباس سیاه را به تصویر میکشد
که به مخاطب نگاه میکند .انتظار
مــیرود ایــن نقاشــی در حراجی
پیشرو به قیمتــی بین ۶۹۰,۰۰۰
تا  ۱.۷میلیون دالر به فروش برسد.
"ال گرکو" این نقاشــی را در اوایل
دوران فعالیتــش به عنــوان نقاش

و پیــش از آنکه خلق نقاشــیهای
مذهبی که برای آنها مشهور است
را آغاز کند ،خلق کرده است.
تابلو نقاشی اثر "امانوئل دی ویت"
در ایــن حراجی همچنیــن تابلو
نقاشی از "امانوئل دی ویت" نقاش
هلندی که در آن فضای داخلی یک
کلیســا به تصویر کشیده شده است
به همــراه یک پرتره قرن پانزدهمی
که به یک نقاش ناشــناس ملقب به
"استاد فرانکفورت" نسبت داده شده
است نیز به حراج گذاشته میشوند.

قســمت دوم از فیلم ابرقهرمانی "ونوم" تا رســیدن به جایگاه دومین فیلم
پرفروش گیشه پساکرونایی آمریکای شمالی تنها یک آخر هفته فاصله دارد.
به گــزارش ایرنا ،پایگاه اطالع رســانی اگزیبیتر ریلیشــنزExhibitor /
 Relationsدر توییتی پیشبینی کرد فیلم ونوم :بگذار کارنیج بیاید به زودی
به دومین فیلم پرفروش در گیشه آمریکای شمالی تبدیل شود  .
براســاس پیشبینیها ،قسمت دوم از فیلم ونوم این آخر هفته  ۵میلیون دالر
دیگر فروش میکند و میزان فروش آن در آمریکا به  ۱۹۰میلیون دالر میرسد.
چنین درآمدی این فیلم ابرقهرمانی را از بیوه ســیاه و ســریع و خشن  ۹که به
ترتیب با فروش در مجمــوع  ۱۸۳میلیون و ۷۰۰هزار و  ۱۷۳میلیون دالر ،جلو
میاندازد.
اگر این پیشبینی به حقیقت تبدیل شــود ،ونوم پشــت ســر شانگ چی در
جایگاه دوم پرفروشترین فیلمهای پساکرونایی گیشه آمریکا قرار خواهد گرفت.
شانگ چی  ۲۲۰میلیون دالر در گیشه آمریکای شمالی فروش کرد و تنها فیلمی
است که فروش آن در دوران کرونا از مرز  ۲۰۰میلیون دالر فراتر رفت.
بازگشــت فیلمهای ابرقهرمانی روی پرده به نفع گیشــه کرونازده سینماها
تمام شــد .فیلم ونوم :بگذار کارنیج بیاید به محض اکران نشــان داد که یکی از
موفقترین فیلمهای روز خواهد بود .این فیلم با بیش از  ۹۰میلیون فروش در سه
روز اول اکران در آمریکا بزرگترین اکران افتتاحیه از پایان سال  ۲۰۱۹را داشت.
این فیلم در سینماهای بینالمللی نیز  ۱۷۰میلیون دالر فروش کرده که مجموع
فروش آن در گیشه جهانی را به  ۳۶۰میلیون دالر میرساند.
ونوم  ۲بــه کارگردانی اندی ســرکیس ،اقتباســی از یک داســتان مصور
ماجراجویانه است .از بازیگران این فیلم میتوان به تام هاردی ،وودی هارلسون،
میشــل ویلیامز ،رید اسکات و نائومی هریس اشاره کرد .هاردی در این فیلم به
نقش شــخصیت منفی کالسیک فیلمهای مرد عنکبوتی برگشته و این بار برای
رویارویــی با یک قاتل زنجیرهای صاحب قدرتهای ویژه به نام کارن ِج (با بازی
وودی هارلسون) آماده میشود.
ونوم  ۲تا رسیدن به پرده سینما مسیر پرفرازونشیبی را پشت سر گذاشت .این
فیلم اول قرار بود اکتبر سال ( ۲۰۲۰مهر -آبان  )۹۹اکران شود؛اما به دلیل شیوع
کرونا یک بار تا ژوئن ( ۲۰۲۱خرداد -تیر  )۱۴۰۰به تاخیر افتاد و یک بار تا اواخر
ماه سپتامبر (شهریور -مهر  .)۱۴۰۰در جدیدترین تغییرات نیز قرار شد این فیلم
 ۱۵اکتبر ( ۲۳مهر) روی پرده ســینماها برود .اما ونوم  ۲سرانجام زودتر از آنچه
اعالم شده بود و در تاریخ اول اکتبر ( ۹مهر) در سینماهای آمریکا اکران شد.

کشف جواهری متعلق به دوران
پارینهسنگی در ژاپن

جواهری بســیار قدیمی ،مهرهای با قدمت  ۲۳هزار ســال و احتماال متعلق به
دوره پارینهسنگی در ژاپن کشف شد.
بــه گزارش ایرنــا از مجله آرت نیوز ،هفته گذشــته از یکــی از قدیمیترین
جواهــرات مزین به رنگ مصنوعی در ژاپن رونمایی شــد .بــه نقل از روزنامه
ماینیچی این مهره  ۲۳هزار ســاله در واقع  ۵ســال پیش پیدا شد اما کشف آن
در آســتانه اولین نمایش این جواهر باستانی در موزه هنر اوکیناوا در ژاپن علنی
شده است .پیشبینی میشود مهره مذکور که یکی از اولین نمونههای پیشرفت
خالقانه در دوران پیشاتاریخ اســت ،اطالعات ارزشمندی درباره فرهنگ پارینه
سنگی فراهم کند .این مهره روی یک عاج کنده کاری و سپس با رنگدانه قرمز
رنگآمیزی شده اســت البته آثار این رنگ قرمز امروزه تنها در شیارهای مهره
پیداست .این مهره در غار ساکیتاری واقع در جبهه جنوبی جزیره اوکیناوا کشف
شــده و گمان میرود به دوران پارینه سنگی پسین و حدود  ۲۳هزار سال پیش
تعلق داشته باشد.

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

اجتماعی

نرخ بیکاری «زنان جوان»
به  ۳۱درصد رسید

بنا بر آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران ،نرخ بیکاری زنان  ۱۸تا  ۳۵ساله در تابستان امسال به  ۳۱درصد رسیده است .به گزارش ایسنا ،مطابق با آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران ،نرخ بیکاری زنان  ۱۸تا  ۳۵ساله که در سه
ماهه نخست امسال  ۲۷.۸درصد بود؛ در تابستان سال جاری به  ۳۱درصد رسیده است .به طور کلی ،نرخ بیکاری جوانان  ۱۸تا  ۳۵ساله از  ۱۵.۶درصد در بهار  ۱۴۰۰به  ۱۷.۶درصد در تابستان امسال رسیده و در این بین نرخ بیکاری
مردان جوان  ۱۸تا  ۳۵ساله نیز از  ۱۲.۹درصد در بهار امسال به ۱۴.۶درصد در تابستان سال جاری رسیده است.
در واقع نرخ بیکاری زنان جوان  ۱۸تا  ۳۵ساله همواره بیشتر از نرخ بیکاری مردان جوان این رده سنی بوده است؛ به طوری که درحالی نرخ بیکاری مردان جوان  ۱۸تا  ۳۵ساله طی سالهای  ۹۵تا  ۹۹بین  ۱۴تا  ۱۶درصد در نوسان بوده
که نرخ بیکاری زنان جوان  ۱۸تا  ۳۵ساله در همین سالها بعضا به  ۳۴درصد نیز رسیده و بین  ۲۷تا  ۳۴درصد در نوسان بوده است.
در سال گذشته نیز ،به طور کلی نرخ بیکاری جوانان  ۱۸تا  ۳۵ساله  ۱۶.۷درصد و به تفکیک نرخ بیکاری زنان  ۱۸تا  ۳۵ساله  ۲۷.۹و نرخ بیکاری مردان  ۱۸تا  ۳۵ساله  ۱۴.۱درصد بوده است.

 ۲برابر شدن جمعیت «زیرخط فقر» طی سه سال اخیر

۲۵درصد جمعیت کشور حاشیه نشیناند
رئیــس موسســه مطالعات دین و اقتصاد با اشــاره به
نتایــج برخی مطالعات انجام شــده در زمینه فقر که از
سوی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی انجام شده
گفت :کشــور در  ۱۰زمینه آسیب پذیر شده که یکی از
آنها ،حاشیه نشینی است؛ در حال حاضر میزان جمعیت
حاشیه نشــین از  ۲۵درصد کل جمعیت کشور در حال
عبور است،
به گزارش ایسنا ،فرشاد مومنی رئیس موسسه مطالعات
دین و اقتصاد با مدیران و برخی از پژوهشــگران موسسه
عالــی پژوهش تامین اجتماعی دیــدار و گفتگو کرد که
بخشی از سخنانش در ادامه میآید.
وی با اشــاره به نتایج بدســت آمده از گزارش فقر در
موسســه عالی پژوهــش تامین اجتماعــی در خصوص
وضعیت نامطلوب فقر در روســتاها و توجه به این نکته
که جمعیت زیر خط فقر در روستاها بیش از جمعیت زیر
خط فقر شهری است گفت:
گفته میشود هر سیاســت فقرزایی که در دستور کار
قرار میگیرد با اینکه ممکن اســت ابتدا به ســاکن و در
ظاهــر بر جامعه روســتایی بیتاثیر باشــد اما نتایج آن
نشــان میدهد که آسیب پذیری جامعه روستایی از این
سیاستها بیشتر است.
وی گفت :در  ۵۰ســال اخیر یــک مطالعه نداریم که
غیر از این را گفته باشد در سال  ۱۳۸۳بانک جهانی در
مورد شوک قیمت بنزین مطالعهای را انجام داد و کتابی
با عنوان "اقتصاد ایران از نگاه بانک جهانی" نیز منتشــر

کرده در این کتاب ،آنها اظهار شــگفتی میکنند چرا که
تصور اولیه شــان این بوده که تــورم زایی قیمت بنزین
بر روی خانوارهای روســتایی کمترین تاثیر را میتواند
داشــته باشد اما پس از انجام محاســبات به این نتیجه
رســیدهاند که زیان رفاهی خانوارهای روســتایی از این
بابت دو برابر خانوادههای شهری است .البته این مسئله
جدیدی نیست و تمام مطالعات قبلی هم بر این موضوع
تاکید دارند اما موضوعات تکاندهنده در حال رخ دادن
اســت که نظام پایش ما دچار فلج مغزی شــده و شاید
بدیهیترین چیزها را نمیبیند.
مومنی ادامه داد :در  ۱۰ســال گذشــته بیش از  ۵بار
شاهد سبقت شاخص  cpiروســتایی نسبت به شهری
بودهایم که در هر کجای دنیا این مســئله اگر رخ میداد
آنها دچار نگرانی میشــدند چراکه این شــاخص بر پنج
مورد داللت دارد که اساس امنیت ملی را متزلزل میکند
و توسعه را ناممکن میسازد.
وی با بیان اینکه باب اندیشــه ورزی مسئله محور و با
کیفیت تا حد زیادی مسدود شده ،اظهار کرد :کشور در
 ۱۰زمینه آسیب پذیر شده که یکی از آنها ،حاشیه نشینی
است؛ در حال حاضر میزان جمعیت حاشیه نشین از ۲۵
درصد کل جمعیت کشور در حال عبور است ،این مساله،
نشــان دهنده آن اســت که در آن دوره ،به اعتبار اینکه
بر روی ارتقای بنیه تولید فناورانه در بخش کشــاورزی
کار بایســتهای انجام نشده بود و بخش اصلی اهتمام به
خدمات عمرانی و زیرســاختی فیزیکی اختصاص یافت،

زمانی که اولین شــوک از طریق سیاستگذاریهای غلط
وارد شد ،به هیچ وجه آن خدمات در آن ابعاد بزرگی که
ارائه شده بود ،نگهدارنده جمعیت روستایی نبود و اکنون
تعداد روستاهای خالی از سکنه ابعاد نگرانکنندهای پیدا
کرده است.
وی اظهار کــرد :در موج اصالحات ارضی میبینیم که
فقط جمعیت نیــروی فعال مهاجرت میکرده و پیوند و
همدلی آنها با روستا از بین نمیرفته اما اکنون با پدیده
تخلیه روســتاها به طور کامل مواجه هســتیم و به نظر
میرسد بهتر است در ســال تدوین برنامه هفتم توسعه
اهتمام ویژه در بحث حمایت اجتماعی به ویژه در مناطق
روستایی داشته باشیم و به این نکات کلیدی توجه کنیم.
مومنی گفت :نتایج پژوهشها بویژه مطالعه موسســه
عالی پژوهش نشــان میدهد که در دوره ســه ساله ۹۶
تا  ،۹۹جمعیــت زیر خط فقر بیش از دو برابر شــده و
این نیازمند گفتگوهای جدی اســت و باید بررسی شود
که چه عواملی موجبات ایجاد این شــوک را فراهم کرده
است!؟
این اســتاد دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی
با تاکید بر اینکه اکنون نیازمند گفتگوهای ملی هستیم،
ادامه داد :متاسفانه در برخی سطوح حتی نگاه به مسائل
اجتماعــی و اقتصادی نگاهی امنیتی پیــدا کرده و این
موجب میشــود واکنشها خامــوش بمانند و زمانی که
اوضاع شکننده شد دیگر آن موقع ،اعتراضات و واکنشها
قابل پیش بینی و قابل جمع کردن نخواهد بود.

وی اظهــار کرد :این نحوه جهش جمعیت به زیر خط
فقر در تاریخ بیش از صدساله کشور بیسابقه بوده و این
امر نیازمند آن اســت که از دهها زاویه به آن نگاه شود،
ســطح آگاهی عمومی و نظام آموزشــی و تربیتی کشور
باید به موضوعاتِ کم اهمیت ،پشــت کند و در مقابل به
مسائل مبتالبه و حیاتی در جامعه بنگرد.
مومنی با اشاره به نزدیک شدن به فصل بودجه نویسی
در کشور گفت:
رفاه را نمیتوان مستقل از تحوالت فناورانه دید چراکه
جزء حیاتیترین مسائل این است که اثار بنیه تولید ملی
در مســائل سطح کالن دیده شود در حالی که اکنون به
کلی نادیده گرفته میشود از طرفی فهم نظری از مسائل
بسیار تعیین کننده است و در هدف گذاری برنامه های
توسعه باید به آن توجه کرد.
رئیس موسســه مطالعات دیــن و اقتصاد گفت :تمام
اهداف توســعه از ســال  ۱۳۲۷تا برنامه ششم توسعه و
اکنون در برنامه هفتم توسعه نیز تکرار میشود و این به
معنی آن اســت که به فهم نظری دیررسیدهایم و حتی
یکی از اهداف کلیدی برنامه توسعه تاکنون محقق نشده
است.
به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین
اجتماعی ،وی ضمن تقدیر از تالشهای انجام شــده در
موسســه عالی پژوهش تامین اجتماعی اظهار داشــت:
امیدوارم همه ما در شــرایط کنونی و حســاس کشور،
نگاهی غیرسیاستزده و ملی به مسائل داشته باشیم.

درخواست فاطمه هاشمي از رئیس جمهور برای ارتقاء سطح درمان بیماران ()Eb

ارتقاء سطح درمان بیماران این حوزه شایسته نگاه ویژه و دولت سیزدهم است

رئیــس بنیاد امــور بیماریهای خاص در نامهای از ریاســت
جمهوری خواست تا جهت ارتقاء سطح درمان بیماران مبتال به
بیماری ( )Ebاقداماتی از قبیل تحت پوشش قرار گرفتن کلیه
خدمات درمان این بیماران ،گسترش مراکز درمانی و ارتقاء سطح
درمان آنان و ایجاد زمینههای اشتغال و ...در دستور کار قرار گیرد
به گزارش روابط عمومی بنیــاد امور بیماریهای خاص ،درنامه
فاطمه هاشمی که خطاب به ریاست جمهوری نوشته شده ،آمده
اســت« :از ابتدای ســال  ۱۳۹۰این بنیاد با شناسایی و حمایت
از حدود  ۴۰۰بیمار (ای بی) راهکارهای خدمترســانی به این
بیماران را با برگزاری جلســات متعدد با پزشــکان ،کارشناسان
و مســئولین وزارت بهداشــت مورد بررســی قــرار داده که با
پیگیریهای انجام شده و جمعآوری آمار و تهیه بانک اطالعاتی
این بیماران موفق شدهایم پانسمان مورد نیاز را به صورت رایگان
در اختیار آنان قرار داده و با همکاری بنیاد مســتضعفان مکانی

بــرای راهاندازی خانــه (ای بی) اختصاص دهیــم .همچنین با
هماهنگی وزارت بهداشــت مقرر گردید که مراکز درمانی جهت
رســیدگی به بیماران (ای بی) راهاندازی شــوند و وسایل مورد
نیاز (پانســمان و )...از طریق ایــن وزارتخانه تهیه و توزیع گردد
درادامــه نامه مذکور مطرح شــده اســت« :در حــال حاضر با
توجه به روند افزایشــی این بیمــاران (تاکنون بیش از  ۷۰۰نفر
شناسایی شــدهاند) و چالشهایی که در نحوه توزیع پانسمان و
عدم بیمه بودن وســایل و لوازم مصرفی موردنیاز بیماران و نیز
مراجعه آنان جهت رفع مشــکالت درمانی ،جلسه هماندیشی با
حضور کارشناسان بیماران خاص وزارت بهداشت در محل بنیاد
امور بیماریهای خاص برگزار گردید تا به وضعیت این بیماران
در کشــور پرداخته شود ،در این نشســت مواردی از قبیل عدم
حضور پرستار و پزشک عمومی آموزش دیده در بعضی از مراکز
درمانی ،کمبود پزشــک متخصص پوســت در بعضی از مراکز

درمانی ،توزیع نامناسب پانســمانهای مورد نیاز ،عدم حمایت
بیمه از لوازم مصرفی این بیماران ،با توجه به مشــکالت فراوان
این بیماران خدمات دریافتی مانند بالونگذاری و دندانپزشکی تا
سقف محدودی تحت پوشش بسته خدمتی وزارت بهداشت بوده
که با توجه به شرایط جســمی برخی از بیماران نیاز به افزایش
دارد و انجام آزمایشهای ژنتیک برای شناســایی و جلوگیری از
تولد نوزاد جدید در خانوادههایی که بیمار (ای بی) دارند و تحت
پوشــش بیمه قرار گرفتن این آزمایشات ،ارائه خدمات آموزشی
و بهداشــت روانی به خانوادههای بیماران ،فرهنگسازی جامعه
در نحوه نگرش به بیماران و ایجاد اشــتغال و ارائه تســهیالت
معیشتی مورد بررســی قرار گرفت در بخش دیگری از این نامه
که خطاب به ریاســت جمهوری نوشــته ،ذکر شــده است« :با
توجه به اینکه تاکنون اقدامات نســبتا مناسب برای این بیماران
صورت گرفته است ،لذا ارتقاء ســطح درمان بیماران این حوزه

شایســته نــگاه ویژه حضرتعالی و دولت ســیزدهم میباشــد.
خواهشــمند است دســتور فرمایید با اقدامات ذیل در رابطه با
بیماران (ایبی) انجام پذیرد:
الف -کلیه خدمات بیماران ای بی تحت پوشش بیمه قرار گیرد.
ب -مرتفــع نمودن مشــکالت توزیــع پانســمان از طریق
داروخانههای بیمارستان محل درمان.
پ -گســترش مراکز درمانی و ارتقاء ســطح درمان آنان در
استانهایی که بیمار ای بی دارند.
ت -ایجاد زمینههای اشتغال ،آموزش خانوادههای بیماران در
نگهداری از آنان ،فرهنگ سازی جامعه در برخورد با این بیماران.
الزم به ذکر اســت ایــن بنیاد آمادگی خــود را برای هرگونه
همــکاری در زمینههای فوق اعالم میکند .پیشــاپیش از نگاه
و توجــه ویژه حضرتعالــی در کمک به بیماران خاص کشــور
سپاسگزارم».

استاندارتهران:

اســتاندار تهران گفت :در فضای فعلی کــه با کمبود منابع مواجه
ایم تنها پول و هزینه مشــکالت اســتان تهران را مرتفع نمی کند؛
بلکه باید بی واســطه در میان مردم حضور داشته باشیم و از نزدیک
مشکالت آنها را بشنویم و با مردم گفتگو کنیم.
به گزارش ایســنا ،نخســتین نشست محســن منصوری استاندار
تهران با فرماندران اســتان تهران با محوریت آیین تکریم و معارفه
مدیرکل بازرسی ،امور حقوقی و ارزیابی عملکرد استانداری در محل
سالن جلسات استانداری تهران برگزار شد.
اســتاندار تهران در ابتدای این نشســت با قدردانــی از زحمات
فرمانداران استان تهران به ویژه در ایام انتخابات اظهار کرد :زحمات
فرمانداران در شهرســتان ها و همزمانی برگزاری انتخابات و شرایط
کرونا در اســتان تهران قابل تقدیر اســت .وی با اشاره به مسئولیت
خطیر اداره کل بازرسی استانداری تهران در نظارت بر فرمانداری ها
و سایر دستگاه های اجرایی این استان ،این اداره کل را چشم بینای
هر مجموعه دانســت و افزود :مسئولیت اداره کل بازرسی استانداری
در اســتان تهران با توجه به گستردگی ادارات سنگین و دشوار است
و در ایــن حــوزه از مدیرکل جدید انتظار اقــدام جهادی و عاجل و
انقالبی دارم.
اســتاندار تهران تاکید کرد :موارد تحت امر بازرســی بسیار مهم
و راهبردی اســت و مدیرکل بازرســی باید بدون جهت گیری و جز
به جز به پرونده ها و مشــکالت این حوزه رسیدگی کند .منصوری
گفتگــوی صادقانه با مــردم را یکی از راه های افزایش ســرمایه
اجتماعی در کشور دانست و گفت :در برخی موارد مسائلی در استان
شــاهدیم که حل و فصل آنها یا چندین سال به طول انجامیده است
و یا اصال به سرانجام نرسیده است و باید با مردم صادقانه مسائل را
در میان بگذاریم و گفتگو کنیم.
وی در ادامه با تاکید بر اســتمرار ســفرهای شهرستانی در استان
تهران هدف از این سفرها را حضور بی واسطه در بین مردم ارزیابی
کرد و افزود :بازدیدهای شهرســتانی من به عنوان اســتاندار تهران
ادامه می یابد و معتقدم محدودیت های منابع این اجازه را نمی دهد

مشکالت تهران تنها با پول و هزینه قابل رفع نیست
که تهران را با پول اداره کرد و باید در میان مردم باشیم و مشکالت
آنها را بشــنویم و با توکل به خدا از این شرایط عبور کنیم.
اســتاندار تهران خاطرنشان کرد :با حضور میدانی و در میان مردم
بــودن می توان خال کمبود منابع را مرتفع کرد و در برخی موارد هم
پول نیاز نیســت و می توان با هم افزایی بین دســتگاه ها از شرایط
سخت عبور کرد.
منصــوری در ادامه با ذکر این مطلب کــه رئیس جمهور آمادگی
کامل دارد که به شهرستان های استان سفر کند ،عنوان کرد :تاکید
رییس جمهور و البته باور قلبی من بر حضور در شهرســتان ها است
و ســعی دارم تا به صورت میدانی در جریان مشــکالت شهرستان
های استان قرار بگیرم.
ضرورت ارائه برنامه عملیاتی و مبتنی بر اولویت بندی
مشکالت شهرستان های استان
وی با اشــاره به حوزه اختیارات فرمانداران و نقش حاکمیتی آنها
در شهرســتان ها تصریح کرد :در برخی موارد فرمانداران باید خود
پیشگام باشند ،چراکه بســیاری از اختیارت استاندار را در شهرستان
دارند.
اســتاندار تهران همچنین خواستار ارائه برنامه عملیاتی و مبتنی بر
اولویت بندی مشــکالت شهرستان های استان از سوی فرمانداران
شد و تاکید کرد :باید در شهرستان ها اولویت بندی کنیم و اگر برای
هر شهرســتان بعضا چندین اولویت معرفی می شود این بیانگر این
موضوع است که اصال اولویتی نداریم.
منصوری با اشــاره به پیشرفت های کشور از بدو پیروزی انقالب
این پیشــرفت ها را ناشــی از نعمت رهبری امام (ره) و مقاممعظم
رهبری دانست و گفت :معتقدم در کشور همه دولت ها با هر گرایش
سیاســی خدمت کرده اند و کشور پیشــرفت داشته به این دلیل که
در رأس نظام ولی فقیه اســت که واقف به همه امور و شئون است.
تعامــل حداکثری دولت با مجمع نمایندگان اســتان تهران برای
رفع مشکالت استان
وی با بیان اینکه باید در مورد اقداماتی که نظام در کشــور داشته

اطالع رســانی دقیق و جامع به مردم داشته باشیم بیان کرد :انصافا
کارهای بزرگی صورت گرفته و نباید زحمات مســئولین را زیر سوال
برد و باید به مردم اطالع رسانی شود که چه خدماتی صورت گرفته
است.
استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود گفت :فرمانداران
اســتان برای هر شهرستان در نهایت ســه اولویت تعیین کنند تا در
سطح ملی از وزرای مربوطه پیگیری و مطالبه کنیم.
منصوری با اشــاره به تعامل حداکثری دولت با مجمع نمایندگان
اســتان تهران برای رفع مشکالت استان تاکید کرد :باید از ظرفیت
مجمع نمایندگان اســتان حداکثر بهره را بگیریم و البته دسترسی به
وزرا در تهران نوعی ظرفیت اســت و باید با مطالبه گری مشکالت
شهروندان را پیگیری کنیم.
سطح مدیریت فرمانداران در استان تهران سطح ملی
است
وی ادامه داد :هر چند در برخی مواقع شاهدیم که سطح اختیارات
فرمانداران اصال تناســبی با میزان مسئولیت شــان ندارد اما سطح
مدیریت فرمانداران در اســتان تهران سطح ملی است و باید از این
توانمندی استفاده کرد.
منصوری در ادامه با اشــاره به آســیب های اجتماعی در اســتان
تهران از وجــود معتادین متجاهر ،کودکان کار و خیابان در پایتخت
انتقاد کرد و افزود:
در نشســتی که به زودی با شــهردار و برخی مقامات استانی که
ذی مدخل در بخش آسیب های اجتماعی هستند موارد را با جدیت
پیگیری می کنیم و در نظر داریم تا ظرف کمترین زمان ممکن اقدام
به جمع آوری معتادیــن متجاهر به ویژه در پایتخت کنیم و مصوبه
شورای امنیت کشور را نیز اخذ کردیم.
اســتاندار تهــران همچنین از برنامه ریزی در خصوص ســاخت
مسکن در استان خبر داد و گفت :در زمینه ساخت مسکن در تهران
بســیار عقب ماندگی داریم و به نظر می رســد که باید با جدیت در
حوزه مسکن ورود پیدا کنیم.

لزوم تشکیل ستاد مسکن در شهرستان های استان
تهران
منصوری اظهار داشــت :فرمانداران در شهرســتان متبوع هر چه
سریع تر ستاد مسکن را تشکیل دهند و باید با هدف گذاری در شهر
و اســتان در نهضت مسکن ســازی به تکلیف خود عمل کنیم و در
این راســتا خیلی از زمین ها متعلق به دولت و برخی شهرســتان ها
زمین متعلق به بنیاد اســت و می توان از این ظرفیت بهره گرفت.
وی با اشــاره بــه مدیریت و نحوه صحیح هزینــه منابع مالی در
پروژه های عمرانی اســتان تهران گفت :در شــرایط موجود شروع
کردن پروژه جدید به صالح نیســت و اولویت و راهبرد ما در استان
تکمیل پروژه با درصد پیشــرفت فیزیکی باال است .استاندار تهران
همچنیــن بر حمایت قاطع خود از فرمانداران در خصوص نظارت بر
شــهرداری ها و عملکرد شوراهای شهر و روستا تاکید کرد و افزود:
 ۲۳شــهرداری در اســتان با سرپرست اداره می شــوند که البته در
بخش هایی هم کار به اســتانداری برمی گردد و در حوزه شهرداری
ها و شــوراها فرمانداران هر قدر سختگیری ونظارت کنند به عنوان
استاندار تهران از عملکرد آنها حمایت جدی می کنم.
تعامل حداکثری با شــهرداری تهران در راستای رفع
مشکالت شهروندان
رئیس شورای اداری استان تهران همچنین بر تعامل حداکثری با
شــهرداری تهران در راستای رفع مشکالت شهروندان استان تاکید
کرد و افزود :بنای ما با شــهرداری تهران تعامل و همکاری است و
اگرچه در برخی موارد نظیر حریم با شــهرداری حرف جدی داریم و
معتقدم در فضای تنش و اختالف تنها مردم استان متضرر می شوند
و باید با همکاری این مشــکالت را مرتفع کنیم و حسن تعامل بهتر
از ایجاد چالش با شهرداری تهران است.
منصوری خواستار نظارت جدی فرمانداران استان بر نحوه عملکرد
مدیران شهرســتانی شد و تصریح کرد :بخشــی از نارضایتی مردم
مربوط به عدم پاسخگویی مدیران ادارات است و فرمانداران باید بر
عملکرد ادارات نظارت جدی داشته باشند.

بزرگترین مرکز تغسیل ایزوله در تهران ساخته میشود
شــهردار تهران با بیان اینکه امروز به جرات میتوان گفت بهشت
زهرا با بیش از  ۵۱ســال تجربه اندوزی و خدماترســانی به الگویی
برای ســایر آرامستانها تبدیل شده اســت ،گفت :کرونا باعث شد این
حقیقت که بهشــت زهرا الگو و مرجع سایر آرامستانهای کشور است
نمایانتر شود .علیرضا زاکانی شهردار تهران پس از بازدید از سازمان
بهشــت زهرا (س) ،مجتمع عروجیان و خدمات رسانی به مردم توسط
این سازمان در بحران کرونا در جمع پرسنل سالن های تطهیر حضور
پیدا کرد و با اشــاره به اینکه برای ما افتخار است که بتوانیم به مردم
خدمــت کنیم و این خدمتی که انجام میدهیــم در نهایت باعث این
معنا شــود که خداوند از ما رضایت پیدا کند ،تصریح کرد :از تک تک
عزیزانی که در ســازمان بهشت زهرا (س) با جوهره جهادی از ابتدای
بحــران کرونا به مردم خالصانه خدمت کردند .چه جهادگرانی که فتح

باب کردند و چه عزیزان همکاران در ســازمان بهشت زهرا (س) که
ایثارگرانه به همنوعان خود خدمات رسانی کردند ،جای تقدیر و تشکر
دارد .وی ادامــه داد :آن ابتدای کرونا را به یــاد بیاوریم ،در آن روزها
ترس و خوف از این بیماری و ســرایت آن همه گیر بود و در آن زمان
ایســتادن و خدمات رسانی به مردم ارزشــی واال و بی پایان به شمار
میرود .زاکانی گفت :این موضوع که کار هر چقدر ســخت تر و دشوار
تر باشــد و نیاز به تالش گســترده تر داشته باشد تا به نتیجه مطلوب
برسد ،و اینکه ما هر چقدر عمق اخالصمان و عمق اعتقادمان به سر
منش ُا هستی بیشتر باشد ،برکت و خیر بیشتری هم درونش نهفته است
بر همگان ثابت شــده و قابل انکار نیست .شهردار تهران تصریح کرد:
افتخار و ارزش از همان ابتدا نصیب کارکنان بهشت زهرا (س) شد که
با تغسیل اموات کرونایی و تکریم خانواده های داغدار در بهشت زهرا

(س) توانستید با رعایت همه موارد شرعی و بهداشتی تبدیل به الگوی
خدمات رسانی شوید .شهردار تهران با تجلیل از کارکنان بهشت زهرا
(س) تاکید کرد :کار و خدماتی که کارکنان بهشت زهرا (س) به مردم
ارائه می کنند ،خدماتی خاص و دشوار است و کار هر کسی نیست که
در چنین شرایطی سخت و دشوار مانند کرونا ایثارگرانه و جهادگونه با
ایســتادگی مثال زدنی صحنه را خالی نکنــد و به همنوع خود خدمت
کند .شهردار تهران در ادامه از روند ساخت ساختمان جدید مرکز ایزوله
بهشــت زهرا بازدید کرد  ،این مرکز به عنوان بزرگترین و مجهزترین
مرکــز ایزوله تطهیر متوفی در جهان اســام در زمینی به مســاحت
 ۷۶۰۰متر مربــع و حدود  ۸۰۰۰متر مربع بنــا در دو طبقه احداث و
با رعایت کلیه استانداردهای بهداشتی در مکانی با دسترسی مناسب و
با هدف سرویس دهی به عنوان مکمل عروجیان فعلی و یا در شرایط

بحرانی و یا خدمات رسانی به آرامستانهای آینده شهر تهران طراحی و
در حال احداث است
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مدیرانعاملسازمانبهشتزهرا(س)وسازمان
بازنشستگیشهرداریتهرانمنصوبشدند

علیرضــا زاکانــی در احکامــی جداگانه ســعید غضنفری را به ســمت مدیر
عامل بهشــت زهرا و جواد مالکی را به ســمت مدیرعامل ســازمان بازنشستگی
تهــران منصوب کرد .علیرضا زاکانی شــهردار تهران با صــدور احکام جداگانه
ســعید غضنفری را به ســمت مدیر عامل ســازمان بهشــت زهرا (س) و جواد
مالکــی را به ســمت مدیرعامل ســازمان بازنشســتگی تهران منصــوب کرد.
ســعید غضنفــری مدیر عامل ســازمان بهشــت زهــرا (س) ،متولــد ،۱۳۵۹
دانــش آموخته رشــته مدیریــت اجرایی(  )mbaاز دانشــگاه تهران اســت.
از اهــم فعالیــت هــای مدیریتــی و اجرایــی غضنفری مــی توان بــه؛ قائم
مقــام ســتاد مدیریت محالت شــهر تهــران ،دبیر شــورای عالــی فرهنگی،
اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری تهــران ،دبیــر ســتاد فرهنگــی اربعیــن
ایــران و عــراق ،مدیرعامــل بنیــاد فرهنگــی دعبــل خُ زاعــی اشــاره کرد.
همچنین جواد مالکی مدیرعامل ســازمان بازنشســتگی تهــران ،دارای مدرک
مهندســی متالورژی صنعتی و کارشناســی ارشــد مدیریــت اجرایی( mba
) از دانشــگاه علم و صنعت اســت و از اهم ســوابق کاری او میتوان به مشــاور
اقتصــادی و امور مجامع گــروه ایرانیان اطلس ،عضو هیــات مدیره معاون مالی
و اداری شــرکت بین المللی توســعه ســاختمان ،معاون مالی و اداری سازمان
فنــاوری اطالعــات و ارتباطات شــهرداری تهران ،سرپرســت معاونــت برنامه
ریزی مالی و اداری شــرکت نوســازی عباسآباد شــهرداری تهران ،اشاره کرد.
نکته مهم این انتصابات این اســت که مدیران منصوب شــده هر دو نفر از بدنه
کارکنان شهرداری تهران انتخاب شده اند

فوت کروناییهای تهران دو رقمی شد

عضو شورای شهر تهران با اشاره به دو رقمی شدن آمار فوتیهای ناشی از کرونا
در تهران ،گفت :امیدواریم این روند ادامه پیدا کند و هر چه زودتر میزان فوتیها از
این رقم نیز کمتر شود .ناصر امانی با اشاره به کاهش آمار فوتیهای ناشی از کرونا
در تهران اظهار کرد :بر اساس گزارشی که روز شنبه از بهشت زهرا گرفتم در این
روز آمار فوتیها  ۷۵نفر ثبت شده است که این تعداد در بهشت زهرا پذیرش شدند.
وی با اشاره به دو رقمی شدن آمار فوتیهای ناشی از کرونا در تهران گفت :امیدواریم
این روند ادامه پیدا کند و هر چه زودتر میزان فوتیها از این رقم نیز کمتر شود.
عضو کمیســیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در رابطه با آخرین وضعیت
اســتفاده از دستگاه شستشــوی مکانیزه در بهشت زهرا تصریح کرد :در گذشته
این دســتگاه در مشــهد اســتفاده شــده و در حال حاضر نیز این دستگاه قرار
اســت در بهشــت زهرا و در فرآیند تطهیر اموات مورد اســتفاده قــرار بگیرد.
امانــی گفــت :البتــه در فرآیند تطهیــر اموات قطعا مســائل شــرعی رعایت
خواهد شــد و این دســتگاه در راســتای تســهیل کار غســالها و غســالهها
خواهد بود .به زودی این دســتگاه در بهشــت زهرا مورد اســتفاده قرار خواهد
گرفــت .وی همچنین در رابطه بــا مکان جدید برای دفن امــوات در پایتخت
گفــت :مطالعاتــی در ایــن زمینه توســط حوزه خدمات شــهری شــهرداری
تهــران انجام شــده و مشــاوری نیز برای این موضوع انتخاب شــده اســت و
به زودی قرار اســت در قالب یک الیحه به شــورای شــهر تهران ارســال شود.
عضو شورای شــهر تهران گفت :بنابر پیگیریهای انجام شده دو نقطه در شرق
تهران برای احداث مکان جدید در ارتباط با دفن اموات پیش بینی شــده است
که قرار است از این دو نقطه یک نقطه انتخاب شود.

اتباع خارجی برای دریافت واکسن به مراکز
واکسیناسیونبهشتزهرامراجعهکنند
مدیر عامل سازمان بهشت زهرا(س) گفت :در بهشت زهرا در مکانی در مجاورت
درب خروجی مترو و جوار حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) و شهدای گرانقدر،
مرکز واکسیناســیون تعبیه شده و همه و حتی اتباع خارجی میتوانند برای تزریق
واکســن کرونا به این مرکز مراجعه کنند .ســعید خال؛ مدیر عامل سازمان بهشت
زهرا(س) اظهار کرد :در طی  ۲۰ماه گذشته سازمان بهشت زهرا شرایط بسیار سختی
و طاقت فرســای را سپری کرده است .شرایط غیرقابل تصوری که در طول فعالیت
این سازمان بی سابقه بود و حتی نظیر آن را در طول دفاع مقدس را نداشتهایم .وی
تصریح کرد :سازمان تالش کرد با تالش و کار بیشتر و حتی در ایام خاص و تعطیالت
در کنار مردم باشد و تا این لحظه در بهشت زهرا(س) قطعهای به نام قطعه کرونایی
نداشتهایم و خانوادههای متوفیان کرونایی در هر قطعهای که درخواست داشتند با
رعایت تمام پروتکلهای بهداشتی و شرعی عزیزشان به خاک سپرده شده است .خال
ادامه داد :سازمان بهشت زهرا (س) از  ۱۶فروردین  ۹۹تا به امروز بیش از یک سال
و نیم است که تمام متوفیان ناشی از کرونا را با آب تطهیر و تغسیل کرده و در نهایت
به خاک میســپارد .مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) افزود :بر اساس آمار وزارت
بهداشت حدود  ۴۰درصد از متوفیان کرونایی در کل کشور مربوط به شهر تهران است.
وی با اشــاره به ورود واکسن در کشور و واکسیناسیون گروههای مختلف گفت :بنا
به دستور زاکانی شهردار تهران به صورت جهادی و با همکاری سازمان پیشگیری و
مدیریت بحران شهر تهران و سایر مجموعههای شهرداری تهران ،پایگاههای متعددی
در شهر تهران راهاندازی شده است و در بهشت زهرا نیز در مکانی در مجاورت درب
خروجی مترو و جوار حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) و شهدای گرانقدر ،سوله
بحران تبدیل به مرکز واکسیناسیون شده است و شهروندان میتوانند به این مرکز در
بهشت زهرا برای دریافت واکسن مراجعه کنند و هیچ محدویتی برای تزریق واکسن
وجود ندارد و حتی اتباع نیز میتوانند برای دریافت واکسن به این محل مراجعه کنند.
وی اظهار کرد :عاجزانه از خانوادهها درخواست میکنم با این فرصتی که برای دریافت
واکسن فراهم شده است استفاده کنند به دلیل اینکه تمام متوفیانی که در این روزها
در بهشت زهرا پذیرش میشوند افرادی بودند که واکسن نزدهاند.

آستان دوست

صاحب امتیاز و مدیرمسئول :فریبا عباسی

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت
که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت
من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش
هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت
حضرت حافظ

سـردبیر :علی نظری
سرویس سیاسی :امیررضا نظری
سرویس بینالملل :امیرحسین نظری
سرویس اقتصادی :ابراهیم نظری
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نخستوزیراسرائیل:

الگوی من برای مقابله با تهران ،برنامه
«جنگ ستارگان» ریگان است

«نفتالــی بنت» نخســتوزیر رژیم صهیونیســتی گفت کــه ایران در
پیشرفتهترین نقطه توانایی خود برای غنیسازی اورانیوم قرار دارد.
بنت در مصاحبه با نشریه «تایمز» که پیش از سفر به گالسگو و شرکت
در کنفرانس تغییرات اقلیمی ســازمان ملل متحد انجام شده است،گفت
که میخواهد هزینه را برای ایران باال ببرد.
وی با تاکید بر اینکه پیشرفت هستهای ایران مساله پنهانی نیست ،با
تکرار برخی ادعاهای پوشالی گفت که ما علیه آنها کار خواهیم کرد و از
تمام انرژی ،تمام نوآوری ،فناوری ،و اقتصاد خود استفاده خواهیم کرد تا
به نقطهای برسیم که از آنها چند قدم جلوتر باشیم».
نفتالی بنت ،نخست وزیر اســرائيل ،در ادامه مصاحبه خود مدعی شد
که الگوی او برای مقابله با برنامه هستهای ایران برنامه «جنگ ستارگان»
رونالد ریگان ،رئیس جمهوری آمریکا ،در دهه  ۱۹۸۰میالدی است.
به ادعای وی ،رونالد ریگان مســکو را بمباران نکرد اما با سیاست فشار
خود موجب تغییرات اساســی در شــوروی و فروپاشی آن شد.در نتیجه
رویکرد آمریــکا در دوران رونالد ریگان ،هزینههای دولت وقت مســکو
در رقابــت نظامی در برابر آمریکا افزایــش یافت که اقتصاد آن ابرقدرت
را فلج کرد.

آمریکادرگوآمنظامیانتایوان
را آموزش میدهد
پــس از آن که گزارشهایی درباره حضور نیروهای آمریکایی در تایوان
تایید شد ،این جزیره خودگردان اعالم کرد ۴۰ ،تن از سربازان ارتش آن
به دست آمریکاییها در گوام تحت آموزش قرار گرفتهاند.
به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری آناتولی ،وزیر دفاع تایوان اعالم
کرد که تبادل و همکاری بین آمریکا و تایوان چند ســال است که ایجاد
شده است .وی درباره پاســخ به اینکه آیا سربازان تایوانی در پایگاه تازه
تاسیس آمریکا مستقر در جزیره گوام هستند ،افزود :این آموزش و تعلیم
نیروهــای تایوان در گوام بخشــی از یک چرخه تبادالت اســت ،اما این
مساله نیاز به گمانهزنی ندارد .این آموزش پس از آن صورت گرفته است
که تســای اینگ ون ،رئیس جمهوری تایوان اخیرا تایید کرد ســربازان
آمریکایی در این جزیره برای اهداف آموزشی مستقر شدهاند.
ســربازان لشکر  ۹۹نیروهای تفنگداران ویژه تایوان برای یک ماه تحت
آموزش نیروهای آمریکایی در گوام قرار میگیرند که بخشی از رزمایش
آبی-خاکــی آمریکا  -تایوان اســت و تحت تعلیم جنگهای شــهری و
حمــات هوایی قرار میگیرند .رئیس جمهــوری تایوان در گفتگویی با
کانــال خبری آمریکایی با اعــام اینکه گفتگو با پکن بــه تایوان اجازه
میدهــد تا به صــورت صلحآمیز با چین همزیســتی مســالمتآمیز و
صلحآمیز داشــته باشد ،افزود :تهدید از سوی چین هر روز رو به افزایش
اســت .چین ،تایوان با  ۲۴میلیون نفر جمعیت را یکی از استانهای جدا
شــده تلقی میکند و تاکید داشــته در صورت ضرورت حتی شده با زور
آن را تحت کنترل خــود قرار میدهد .تایپه اما تاکید دارد که از ۱۹۴۹
اســتقالل یافته و روابط دیپلماتیک دستکم با  ۱۵کشور دارد .تنشها
بین تایوان و چین زمانی شدت گرفت که چین پروازهایی به حریم هوایی
تایــوان انجام داد و دولت تایپه اعالم کــرد که جنگندههای چین حریم
هوایی آن را نقض کردهاند.

العربیالجدید:

عربستان به دنبال بهانه ای برای قطع
کمک مالی به لبنان بود
العربی الجدید در مطلبی به قلم حسام کنفانی نوشت :شرایط نابسامان لبنان با قطع رابطه
برخی دولتهای عربی حاشیه خلیج فارس ،بدتر شده و یافتن راه حلی برای مشکالت آن،
دشوارتر از گذشته میشود ،چرا که به دنبال اظهارات جرج قرداحی وزیر اطالع رسانی دولت
لبنان در مورد عربستان ،امارات و جنگ یمن ،سعودیها جنگ مستقیم خود با لبنان را آغاز
کردند و مشــخص شد که ریاض به کلی دست از پرونده لبنان شسته و دلیل آن ،اطمینان
سعودیها از سیطره کامل حزب اهلل بر حکومت در لبنان است.
به گزارش «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است :به این ترتیب ،عربستان دیگر هیچ
کمکی به لبنان برای خروج از بحران اقتصادی خفه کننده اش نمیکند و حتی چراغ ســبز
رئیــس دولت لبنان ،نجیب میقاتی برای ارتباط با ریاض را نادیده گرفته و هیچ توجهی به
آن نکرد .این درحالی است که دولت های سابق لبنان ،برای درخواست کمک از دولتهای
عربی حاشیه خلیج فارس و بویژه عربستان ،کار ساده تری داشتند و کمکهایی که به آنها
میشــد ،بدون هیچ پیش شرطی بود ،اما امروز لبنان در مذاکره با دولتهایی که میتوانند
به آن کمک مالی کنند ،شرایط سختی دارد و ناچار باید شروطی را عملی کند که در سایه
اختالف نظر بین مسئوالن لبنانی ،گهگاه اجرای این شروط ،محال میشود.
این در حالی اســت که امروز عربستان بویژه در تعامل با لبنان تغییر کرده و تالشهای
قبلی سعودی برای مهار حزب اهلل با شکست مواجه شده و نتیجه عکس داشت .به همین
دلیل بود که ســعودیها اظهارات قرداحی را فرصتــی برای قطع هر راهی در برابر تالش
دولت لبنان در راســتای درخواست کمک از عربستان ،یافتند .با توجه به سابقه روابط لبنان
و عربســتان ،میتوان گفت واکنش ســعودیها به اظهارات قرداحی مبالغه آمیز بود .آنچه
وزیر لبنانی گفت ،با اینکه از نا اگاهی وی از شــرایط یمن و چگونگی در گرفتن جنگ در
آن ،سرچشمه میگیرد ،مستلزم فرا خواندن سفیران نبود .گذشته از اینکه تنش با عربستان
در داخل لبنان در رابطه با حوادث یمن و آنچه به آن مربوط اســت ،مساله جدیدی نیست
و ســید حســن نصراهلل ،دبیرکل حزب اهلل در مناسبتهای مختلفی با عبارتهای تندتر از
عبارتهای قرداحی به عربستان حمله کرده بود .اگر بگوییم نصراهلل نماینده مستقیم دولت
لبنان نیســت ،وزیر خارجه سابق این کشور ،شــربل وهبه هم پیش از این در جریان یک
گفتگوی تلویزیونی ،دولتهای عربی حاشــیه خلیج فارس را متهم به تامین مالی داعش
و اعزام نیرو به ســوریه و عراق کرده ،اما با این همه ،واکنش ســعودی به این ســطح از
حساسیت نرسیده بود .بدیهی است که تنش فعلی ،دربردارنده پیامهای سیاسی و اقتصادی
برای دولت لبنان اســت و مهمترین آن ،بسته شدن باب تمام کمکهای مالی دولتهای
عربی حاشیه خلیج فارس به روی لبنان است .بنابراین ،امروز لبنان هیچ امیدی برای گرفتن
وام یا کمکهای مالی از این دولتها برای عبور از بحران اقتصادی بی ســابقه خود ندارد.
همچنین ریاض میخواهد پیام نارضایتی خود از ســاختار حکومت لبنان و تشکیل آن را به
لبنانیها برساند ،بویژه آنکه وزرای روی کار آمده در دولت لبنان نیز از بین کسانی انتخاب
شــدند که هیچ نزدیکی به سعودیها ندارند .میتوانیم یک نکته دیگر را هم به محاسبات
سعودیها اضافه کرده و بگوییم عربستان ،بحران اقتصادی لبنان را فرصتی برای تضعیف
حزب اهلل میداند و برای این مهم ،الگوی فشار اقتصادی ترامپ بر ایران را پیش رو دارد.
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تایم:

خطر نابودی برجام بیشتر از هر زمان دیگری احساس می شود
تایــم در مطلبی بــه قلم ایان برمر نوشــت :آمریکا و
ایران به رویارویی نزدیکتر میشــوند .در سال ،۲۰۱۵
ایران با ایاالت متحده ،بریتانیا ،فرانســه ،آلمان ،روسیه
و چیــن قراردادی امضا کرد تا تولید هســتهای خود را
در ازای لغو تحریمهایی که اقتصاد کشــور را فلج کرده
بود ،محدود کند .در سال  ،۲۰۱۸دونالد ترامپ ،رئیس
جمهور ســابق آمریکا به وعده انتخاباتی خود مبنی بر
خروج ایــاالت متحده از توافق عمل کرد و ایران دوباره
فعالیت هستهای خود را افزایش داد .پرزیدنت جو بایدن
متعهد شــد که برای بازگرداندن توافق تالش کند ،اما
ایــران که تمایلی به مذاکــره از موضع ضعف ندارد و از
اینکه روسای جمهور ایاالت متحده به راحتی میتوانند
از توافقات قبلی این کشور کناره گیری کنند ،خشمگین
است ،برای رسیدن به توافق دوباره مقاومت میکند.
به گزارش "انتخاب" ،در ادامه این مطلب آمده است:
دولت ایران در مقاطع مختلف گفته است که میخواهد
این توافق را احیا کند و ابراهیم رئیســی ،رئیسجمهور
جدید این کشــور ،وقتی در ماه اوت روی کار آمد ،برای
امضای سریع توافق با واشنگتن فرصت داشت .او مجبور
بود در راســتای بازگشــت به توافق ،محدودیتهایی را

برای آنچه ایران اصرار دارد برنامه هســتهای صلحآمیز
اســت ،بپذیرد ،اما لغو تحریمها بــه ایران اجازه میداد
تا نفت و ســایر صادرات خود را بیشــتر بفروشــد و به
بازســازی اقتصادش کمک کند .ایران به جای اینکه به
ســمت بازگشــت به توافق گام بردارد ،برنامه هستهای
خود را به گونهای افزایش داده اســت که "زمان گریز"
مورد نیاز برای ساخت سالح هستهای را کاهش دهد و
رئیسی در زمینهی مذاکره فعال عمل نکرده است.
دیپلماسی اکنون متوقف شده است و چشم اندازهای
موفقیــت در حال محو شــدن اســت .دولــت بایدن
گزینههای کمی دارد .خروج آشفته از افغانستان ،تحمل
رئیس جمهور را برای ریســک پذیــری در مقابل ایران
کاهش داده است.
اســرائیل که از برنامه هســتهای ایران به عنوان یک
تهدید وجودی صحبت میکند ،بیم آن دارد که تمرکز
سیاســت خارجی بایدن بر چین و عزم او برای معطوف
کردن تمرکز امنیتی آمریکا به ســمت آســیا ،تل آویو
را تنها بگذارد .این در حالی اســت که متحدان آمریکا
در خلیج فارس بیشــتر نگران جنگهای نیابتی ایران و
تهدیدهای سایبری هستند.

مبارزه بر سر برنامه هستهای ایران میتواند پیامدهای
سرریز برای کشــورها و منطقه داشته باشد .با کمرنگ
شــدن امیدها برای احیای توافق هســته ای ،ایران بر
توافق محدودتری پافشــاری خواهد کرد .در راســتای
تالش برای تحمیل این رویکرد ،ایران اورانیوم بســیار
غنیشده بیشــتری را انباشــته خواهد کرد .همچنین
تهــران ســانتریفیوژهای پیشــرفتهتر و تکنیکهــای
آزمایشــی را برای تبدیل اورانیوم به فلزی که میتوان
از آن برای ســاخت بمب اســتفاده کرد ،به کار خواهد
گرفت .در حالــی که دولت بایدن با متحدان خود برای
فشار اقتصادی بیشتر بر ایران کار میکند ،تهران ممکن
است دوباره به جهان یادآوری کند که میتواند کشتیها
را در خلیج فارس مورد حمله قرار دهد.
همچنین ایــن خطر در داخل ایــران وجود دارد که
ادامه فشــار اقتصادی ،انتقادات شدید را برانگیزد و اگر
رئیسی معتقد نباشد که باید امتیازات هستهای الزم را
برای کاهش مشکالت داخلی ارائه دهد ،ممکن است در
عوض در مناقشــات مختلف خاورمیانه اقداماتی انجام
دهد  ...باید به خاطر داشــت که ایران به طور مستقیم
یا غیرمســتقیم به ویژه در عراق و یمن درگیر اســت.

 ....تهران همچنین احتماالً حمله جسورانه  ۲۰۱۹خود
به زیرســاختهای نفتی عربستان ســعودی را حداقل
در حال حاضر تکــرار نخواهد کرد .امــا رئیسجمهور
ایران گزینههــای زیادی در اختیــار دارد که میتواند
مجددا ً هشــدارهای امنیتی را افزایش دهد و بر افزایش
قیمتهای باال و در حال صعود نفت بیافزاید.
همچنیــن این خطر ادامه دارد که اســرائیل تصمیم
بگیرد که بایــد برای متوقف کردن ایــران با همکاری
واشــنگتن یا بدون آن ،دست به اقدام نظامی بزند .این
احتمــال هم وجود دارد که تل آویو دســت به اقدامات
با شــدت کمتر ،اما همچنان خطرناک علیه ایران بزند.
خرابکاری اســرائیل در سایتهای هســتهای و نظامی
ایــران از جملهی این اقدامات اســت که باعث تحریک
انتقامجویی ایران ،از جمله در فضای ســایبری میشود.
اشــتباه محاســباتی در هر دو طرف میتواند منجر به
درگیری مارپیچی شود.
روســای جمهور جدید ایاالت متحــده و ایران هر دو
ضعیف بازی میکننــد و این امر به طور غیرمنتظرهای
بازگرداندن توافقی را که منافع بزرگی برای هر دو طرف
دارد ،دشوار میکند.

المانیتور:

تل آویو به دنبال اجرای «دیپلماسی محاصره» علیه ایران است؟

المانیتور در مطلبی به قلم بن کاســپیت نوشــت :نیروی
هوایی اســرائیل ،پنجمین رزمایش پرچم آبی خود را در ماه
گذشته با حضور اســکادرانها و خلبانان جنگنده از ایاالت
متحده ،بریتانیا ،آلمان ،ایتالیا ،یونان ،فرانســه و هند انجام
داد .در همیــن ارتباط ،ابراهیم ناصر محمد العلوی ،فرمانده
نیروی هوایی امارات برای مشــاهده رزمایش وارد اسرائیل
شــد و به فرماندهان نیروی هوایی  ۱۰دولت دیگر پیوست.
علوی توســط همتای اســرائیلی خود ،سرلشــکر آمیکام
نورکین ،در پایگاه نیروی هوایی پالماخیم در مرکز اسرائیل
مورد اســتقبال قرار گرفت ،جایی که آنها به بررسی یک
گارد افتخاری پرداختند.
به گــزارش "انتخاب" ،در ادامه این مطلب آمده اســت:
در حالی که افســران ارشد کشــورهای عربی در گذشته از
اســرائیل دیدن کرده اند ،بازدیدهای آنها همیشه مخفیانه
بوده اســت .این بار ،نیروهای دفاعی اسرائیل عکسهایی
را منتشر کردند که نشــان میدهد مهمان اماراتی در حال
بررسی گارد افتخاری در کنار نورکین است .این تصاویر در
رســانههای اسرائیلی پخش شــد ،اما مخاطبان هدف آنها،
 ۱۷۰۰کیلومتر آن طرفتر در تهران بود.
یک منبع دیپلماتیک ارشد که نخواست نامش فاش شود
به المانیتور گفت :تصور کنید یک اســکادران اماراتی و نه
فرمانده نیروی هوایی این کشــور در رزمایش بعدی پرچم
آبی شرکت کند .یا ،به طور متناوب ،در عرض دو هفته ،دو
ماه یا دو ســال ناگهان شــاهد مانور اسکادرانهای نیروی
هوایی ارتش در امارات باشید .میتوانید تصور کنید که این

موضوع در تهران چه تأثیری خواهد داشت؟
المانیتور در ســالهای اخیر اغلــب از تالشهای ایران
برای محاصره اسرائیل ،دخالت و استقرار در سوریه ،کنترل
لبنان از طریق حزباهلل ،تالش برای حضور در بلندیهای
جوالن سوریه ،نفوذش بر حماس و جهاد اسالمی در سوریه
و استفاده بالقوه تهران از یمن به عنوان سکوی پرتاب برای
حمالت موشکی علیه اســرائیل و موارد دیگر گزارش داده
است .آنچه تاکنون از کانون توجه دور مانده ،تالش اسرائیل
برای محاصره ایران است که پشت درهای بسته به عنوان
"دیپلماسی محاصره" توصیف میشود.
یک دیپلمات غربی که در منطقه ما خدمت میکند اخیراً
بــه المانیتور گفت :ایرانیها با جدیــت این تحوالت را زیر
نظر دارند و این مســائل باعث نگرانی شــدید تهران شده
است .آنها روابط اســرائیل را با بحرین و امارات میبینند
و گفتگــوی تل آویو با ســعودیها را زیر نظر دارند .تهران
حضــور اســرائیل را در آذربایجان میبینــد .مقامات ایران
میدانند که اســرائیل به تهــران بســیار نزدیکتر از آن
چیزی اســت که فکــر میکردند .بر اســاس گزارشهای
هفته گذشته ،سپهبد آویو کوچاوی ،رئیس نیروهای دفاعی
اســرائیل ( )IDFبه نیروی هوایی ارتش دستور داده است
کــه مانورهای خود را برای حمله احتمالی در ایران از ســر
بگیرند .گزارشهای دیگر حاکی از آن است که دولت ۱/۵
میلیارد دالر برای ارتقای گزینه نظامی که اســرائیل در ۱۱
سال گذشــته آن را مطرح کرده ،اختصاص داده است .امیر
الزار ،فرمانــده عملیات نیروی هوایی ارتش اســرائیل ،در

جریان این مانور به خبرنگاران گفت که ارتش اســرائیل در
حال تغییر نقطه شروع خود و تمرکز بیشتر بر نگاه به شرق
اســت .وی خاطرنشان کرد :اسرائیل نباید فراموش کند که
نیروی هوایی از قابلیتهای اولیه الزم برای اقدام در حلقه
سوم برخوردار اســت تا ارتش اسرائیل از صفر شروع نکند.
دایره سوم اصطالحی اســت که اسرائیل برای کشورهایی
مانند ایران به کار میبرد که با اسرائیل مرز مشترک ندارند،
بــا این وجود از برتری اســتراتژیک قابل توجهی نســبت
به همه رقبای خود در منطقه برخوردار هســتند .اســرائیل
در روزهای اخیر به شــدت چنین ســیگنالهایی را تقویت
کرده اســت و این در ارتباط آشکار با تالشهای آمریکا در
مورد تمایلش برای بررســی یک گزینه نظامی معتبر برای
بازگرداندن ایرانیها به میز مذاکره و اعمال فشــار بر آنها
برای سازش است.
به عنــوان مثال ،گزارش ها دربــاره تامین دفاع هوایی
سوریه توسط ایران می گوید یک سامانه ضدهوایی ایرانی
اخیراً ســعی کرد جتهای نیروی هوایی ارتش را در هنگام
حمله به اهدافی در ســوریه رهگیری کند .این ســامانهها
طبق گزارشها توسط ایران تامین شده است .طبق گزارش
ها ،هواپیماهای اســرائیلی از موشــکهای شلیک شده به
آنها فرار کرده و ســامانه آن را منهــدم کردند .در همین
حال ،حمالت در ســوریه ادامــه دارد ،حمله دیگری در ۲۴
و  ۲۵اکتبر صورت گرفت که به اســرائیل نسبت داده شد.
این بار حمالت علیه اهدافی در بلندیهای جوالن ســوریه
بود .اسرائیل مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.

فاصله نسبی طوالنی بین اسرائیل و ایران توانایی اسرائیل
را بــرای وارد کردن ضربه مهم به پروژه هســتهای ایران
بســیار محدود میکند .این برخالف پروژههای هســتهای
است که توسط صدام حسین در عراق و بشار اسد در سوریه
راهاندازی شــد و طبق گزارشهای خارجی ،اسرائیل آنها
را در مراحــل اولیه خنثی کرد .از ســوی دیگر ،باید توجه
داشت که توانایی ایران بر اساس یک راکتور هستهای واحد
نیست .ایران تأسیسات غنیسازی اورانیوم خود را در مناطق
وسیعی گســترش داده و آنها را به شدت در اعماق زمین
مستحکم کرده است .این شرایط به شدت بر گزینه نظامی
اسرائیل برای سرکوب جاه طلبی هستهای ایران ،هر چقدر
هم که پیچیده باشد ،تأثیر میگذارد.
با این حال ،این شرایط به طور قابل توجهی تغییر میکند
اگر جتهای تهاجمی اسرائیل بتوانند قبل یا بعد از حمالت
خود ،در نزدیکی ایران فرود بیایند .حرکت خزنده اســرائیل
به ســمت ایران ،یعنی اتحادهای راهبردیای که تل آویو
با کشــورهای همسایه ایران ایجاد میکند ،سطح اضطراب
ایران را به اوج میرســاند .یک منبع دیپلماتیک در اسرائیل
که خواست نامش فاش نشــود به المانیتور گفت :اسرائیل
چارهای ندارد.
آمریکاییها واقع ًا مانند ما نیستند ،آنها همچنان فقط به
دیپلماســی اعتقاد دارند .علیرغم آخرین اعالمیهها در مورد
گزینههای دیگر از سوی واشــنگتن ،ما درک میکنیم که
در حال حاضر تنها کســی هستیم که میتوانیم یک گزینه
نظامی واقعی و معتبر ارائه کنیم.

النشره:

عربستان فریاد میزند :نفوذ از دست رفتهام در لبنان را بازگردانید!

عربســتان که در حــال انجام رایزنیهایــی با دولت
آمریکا درباره لبنان است ،با صدای بلند فریاد میزند و
از طرفهای گفتوگوکننده خود میخواهد به ویژه در
آستانه انتخابات پارلمانی سال آتی لبنان که همه جهان
بر برگزاری آن اصرار دارند ،نفوذش در لبنان را به حالت
قبل بازگرداند.
به گزارش ایســنا ،سایت النشــره لبنان در تحلیلی
نوشــت" :این ســخن نه منطقی و نه درست است که
بگوییم لبنان میتواند بدون عربســتان به شکل عادی
به فعالیتهای خود ادامه دهد ،زیرا دالیلی که لبنان را
به این کشور عربی مرتبط میکنند ،زیاد بوده و تنها به
بخش مالی و اقتصادی محدود نیســتند بلکه به جایگاه
معنوی عربستان از منظر دینی و در کل در خلیج فارس
مربوط میشــوند .اینکه برخی معتقدند یک گروه مهم
از لبنانیها (یعنی اهل تســنن) میتوانند از عربستان و
تاثیر مذهبی ،مالی و سیاســی آن بر خودشــان دست

بکشــند ،یک توهم اســت؛ اما باید از یک منظر دیگر
نیز به آن نگاه کرد ،عربســتان از لبنان اســتفاده کرده
و میکنــد آن هم نــه فقط از منظر اقتصــادی و مالی
بلکه از این منظر که لبنان را برگ برندهای در دســت
خود دانسته و خود را دارای نفوذ بسیاری در این کشور
میداند و این مساله در طول تاریخ معاصر لبنان آشکار
بود که عربستان بازیگر اصلی در لبنان است و هر اتفاق
مهمی در این کشور با دانش و مشارکت عربستان انجام
میشود .نکته قابل توجه در چند سال گذشته این است
که نفوذ عربســتان در لبنان با سیاســتی که محمد بن
ســلمان ،ولیعهد فعلی عربســتان در پیش گرفته رو به
کاهش است و همه طرفها در داخل عربستان ،منطقه
و نیــز جهان را نگــران کرده و تازهتریــن "کودتا" در
عربستان اســت ،همچنین برای اولین بار اتفاق بزرگی
در شــورای همــکاری خلیج فــارس رخ داد و یکی از
کشــورهای عضو آن محاصره شد ،همچنین بن سلمان
پــس از ماجرای تــرور جمال خاشــقجی ،روزنامهنگار
عربستانی در کنسولگری این کشور در ترکیه ،مشکالت
متعددی را با جهان ایجاد کرد ،درســت اســت که بن
سلمان در عبور از این موانع به شکلی موفق عمل کرد؛
امــا تاثیرات این اقدامات در افــکار عمومی جهان باقی
مانده و بر سیاســت کلی عربستان تاثیر گذاشته و یکی
از نتایج آن کاهش نفوذ گســترده این کشور در لبنان
بود ،البته این امر در ایجاد اختالفنظر عمیقی با ســعد
حریری که برجستهترین قطب سنی لبنان بود ،تاثیری
نداشت و عربستان عامدانه او را با کمک گروههای اهل

تسنن دیگر تضعیف کرد.
امــروز عربســتان با قــدرت بــه لبنان بازگشــته و
بــا سوءاســتفاده از اظهارات جــورج قرداحــی ،وزیر
اطالعرسانی لبنان پیش از انتصاب در وزارتخانه ،سقف
تنش را تا حد ممکن باال برد .ریاض به دنبال ابن بحران
بر اقدامات خود افزود و راه را بر ســفرا بســته و درگاه
معامالت تجاری را مسدود کرد و اگر میتوانست اقلیت
لبنانــی در آنجا را (با اینکه میدانــد آنها برای گذران
زندگی در آنجا بوده و پناهجو نیستند) بیرون میکرد و
قطعا از واکنشهای بینالمللی ترســیده است .پیوستن
امارات بــه این تنــش طبیعی بود زیــرا فحوای کالم
قرداحی شــامل حال ابوظبی نیز میشــد و همینطور
در مورد بحریــن به عنوان خواهر کوچک عربســتان،
اما موضعگیری کویــت در این خصوص موجب تعجب
بسیاریها شد زیرا کویت در کنار قطر و عمان بودن را
انتخاب نکرده و تصمیم گرفت با آنها متفاوت باشــد و
حتی موضعگیری عربســتان را در پیش بگیرد ،اقدامی
که به نظر بســیاری از کارشناســان اگر صباح االحمد
الجابــر الصبــاح ،امیر فقید کویت در قیــد حیات بود،
چنیــن نمیکرد زیرا او همــواره به جای قطع روابط به
دنبال نزدیکسازی رویکردها بود.
بسیاری این تنش گسترده عربستان را "فریادی بلند"
خطاب به طرفهای مربوطه و به طور مشــخص آمریکا
و فرانسه دانستند که "ریاض نیاز لبنان است (لبنان به
عربســتان نیاز دارد) و تصمیم گرفته نفوذ خود را که از
مدتها قبل در این کشــور از دست رفته ،بازگرداند و

احزاب بزرگ باید راهحل الزم برای این مســاله را پیدا
کنند زیرا عربســتان پس از اینکه نفوذ گســترده خود
در یمــن را از دســت داد و قدرتش در خلیج فارس در
پی موفقیت قطر در به چالش کشــیدن آن کاهش پیدا
کرد و قدرت تحمیل خود در عراق را ندارد ،نمیخواهد
در مــورد لبنان بیتوجهی کند ،همه میدانند که توجه
بینالمللی به لبنان متوقف نشده و این کشور ملعبهای
دائمی برای میدانهای خارجی اســت و اهمیت آن هم
در همین اســت .این حرف یک پیشگویی نیست بلکه
بر اساس اظهارات و موضعگیریهای اخیر است ،چگونه
میتوان بیانیه وزارت خارجه عربســتان و اظهارات وزیر
آن درباره اینکه اصل مشکل لبنان حزباهلل است ،توجیه
کرد؟ در حالی که حزباهلل سیاســت ،موضعگیریها و
اقداماتش را از سالها قبل تغییری نداده ،در دوره اخیر
نیز تنشــی علیه عربستان ایجاد نکرده ،پس چه اتفاقی
افتاده که مستحق چنین واکنشی از سمت ریاض است؟
رمز شب در اظهارات وزیر خارجه عربستان در نشست
کمیته بحران لبنان پنهان اســت و بند مشترک آن دو
واشنگتن اســت ،عربستان در حال انجام رایزنیهایی با
دولت آمریکا درباره لبنان است و همزمان بیروت ورود
آمریکاییها و فرانســویها در این موضوع را خواســتار
شد و این نشــان میدهد عربستان با صدای بلند فریاد
میزنــد و از طرفهای گفتوگو کننده خود میخواهد
به ویژه در آستانه انتخابات پارلمانی سال آتی لبنان که
همه جهان بر برگزاری آن اصرار دارند ،نفوذش در لبنان
را به حالت قبل بازگردانند".

