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  صفحه2

وقتی ویروس کرونا یا ویروس های مشابه در جامعه ای گسترش 
پیدا می کند در حوزه اقتصاد نیز تاثیر خواهد داشت. با اینکه 
سبک تاثیر متغیر است اما واقعیت این است که بنیه اقتصاد را 
ضعیف می کند. نکته ای که در خصوص این ویروس وجود دارد 
این است که دولت یا مجلس در خصوص اشاعه این ویروس 
در تقابل با حوزه اقتصاد چه تصمیمی باید بگیرند؟ علم اقتصاد 
بیانگر این است که مردم باید در سالمت کامل باشند تا بتوانند 
قدرت حوزه اقتصاد را که رفاه آور است گسترش دهند. وقتی 
مردم در سالمت نباشند و سالمت شان در گرو بحث دیگری 
چون رعایت بهداشــت و قرنطینه و عوامل شبیه این باشد، 
باید چه موضعی را اتخاذ کرد. در شرایط عادی وقتی دولت ها 
حتی یک روز را به مناسبت و شرایطی تعطیل می کنند اتفاقا 
کارشناسان اقتصادی سختگیری کرده و تحلیل می کنند که 
به بنیه اقتصادی زیان وارد می شــود. همانطور که با ورود هر 
دوره نمایندگان به مجلس درباره تعطیالت رسمی در طول 
ســال بحثی در قالب طرح و کمیســیون ها مطرح می شود 
هرچند در آخر بی نتیجه اســت اما نشان دهنده این است که 
این حساسیت وجود دارد که تعطیالت زیادی در کشور داریم. 
بنابراین در شرایط طبیعی هم کارشناسان اقتصادی حساسیت 
به خرج می دهند و بیان می کنند که به معنای عدم استفاده 
از توانمندی های مردم است و در تولید ناخالص داخلی تاثیر 
خواهد گذاشت و بافت فرهنگی جامعه را تا حدودی حتی تنبل 
می کند. اما در این شرایط وقتی بحث سالمتی مطرح می شود، 
همه این پارامترها و تحلیل ها به کنار گذاشته می شود و آنچه 
اولویت می یابد به صورت مطلق و حتی نه به صورت نســبی، 
سالمتی مردم است و اتفاقا در این رابطه هم اقتصاد بیانگر این 
است که باید هزینه کرد. یعنی باید امکانات سالمتی و بهداشت 
رعایت شود تا نیروی کار بتواند در سالمت کامل دوره را طی 
کند تا بعد بتواند عقب افتادگی ها و هزینه هایی که در حوزه 
اقتصاد برای بحث سالمت و بهداشت شده را جبران کند. اما 
آنقدر به غیر از حرف های متناقض که از جانب برخی مسئوالن 
شنیده می شود در شبکه های اجتماعی هم خود مردم به این 
بحث دامان می زنند. یعنی اگر این ویــروس در یک منطقه 
شیوع یافته و مقامات مسئول که وزارت بهداشت است آمار را 
یک عدد اعالم می کند اما همین عدد در شبکه های اجتماعی 
چند برابر می شــود. اینکه چرا دولت یا مجلس در این ارتباط 
تصمیمی که ما احساس می کنیم باید گرفته شود را نمی گیرند 
به این برمی گردد که دستیابی ما به اطالعات کم است و بیشتر 
می توان در حالت احساسی که در بین مردم هست موضوع را 
ارزیابی کرد. اما نظامات کشــور، دولت و مجلسی را تشکیل 
می دهد و قاعدتا مردم نیســتند که به بحث های سالمتی و 
ایمنی و بهداشت جهت می دهند بلکه نمایندگان شان در دولت 
و مجلس اطالعات دست اول را رصد می کنند و وزارت بهداشت 
که مرجع اصلی رسیدگی به این امور است، تنها جایی است که 
می تواند سالمت مردم را نشانه رود و آن را بیمه کند. واقعیت 
این است که نمی دانیم اگر دولت، شهر یا منطقه ای را قرنطینه 
نمی کند واقعا نیاز بوده و کوتاهی می کند. چون قرنطینه کردن 
محدودیتی ایجاد می کند و می تواند از ترددها جلوگیری کند. 
فرض کنیم قم یا تهران را قرنطینه کنند تا کسی وارد یا خارج 
نشود ولی آیا شرایطش مهیاست و مشکلی به وجود نمی آورد؟ 
امیدواریم که دولت و مجلــس اطالعات دقیقی به مردم ارائه 
دهند. نمی توانم به خودم بقبوالنم که عمدی در کار است که 
شهر را قرنطینه نمی کنند یا فضای یک منطقه ای را محصور 
نمی سازند. شهر ووهان چین بارها ضدعفونی شد اما ما هنوز در 
سطح شهرها شاهد این مقوله نبوده ایم. از طرفی عضو سازمان 
بهداشت جهانی هســتیم و اگر هم محدودیتی برای واردات 
داشته باشــیم چون حق عضویت پرداخت می کنیم، وظیفه 
سازمان است که حتی در شرایط تحریمی بسیاری از تجهیزات 
بهداشتی را فراهم کند. بنابراین تا اینجا مسئوالن این احساس 
را نکرده اند که می بایست فراتر از آنچه تصمیم گرفته اند و به 
تعطیلی همایش ها و نشست ها انجامیده، تصمیم بگیرند و آن را 
به بحثی به نام قرنطینه یا حتی قفل کردن شهرها منجر کنند. 
در رصد اطالعات سازمان بهداشت جهانی که آنها نیز حساس 
هستند، پیشنهاد قرنطینه به ایران عنوان نشده است. اگر هر 
موضوعی را در جای خودش داشته باشیم از بسیاری از شایعات 

می توانیم جلوگیری کنیم.
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جناب آقای  سید علیرضا آوایی 
وزیر محترم  دادگستری

مصیبت وارده  درگذشت برادر بزرگوارتان را  به جنابعالی صمیمانه تسلیت 
می گویم. از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت واسعه الهی و 

برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجر مسألت می نمایم.
                                                                                                 حسین عبداللهی 

افزایش هزینه های احتکار؛ مقابله اقتصادی با کرونا

تجربه شخصي از یك روز با کرونا

 پیش بینی تعامالت دولت 
و مجلس آینده

محمدرضا بادامچی
نماینده مجلس دهم

 راي خریدند براي 
 ورود به مجلس؛ 
باطل کنید
  پول  کثیف 
 در انتخابات نقش 
تعیین کننده دارد 

 

شـاید تا هفته قبل برای بیشـتر مردم هنوز کرونا جـدی نبود. نماهایی کـه در اخبار 
از چین نشـان داده مي شـد برای همه رخدادی در دوردسـت بود. این چنـد روز ولی 
ناگهان موج دلهره باال گرفته  اسـت. احتمال بـودن چیزی ناشـناخته در میان مردم 
برایشان ترسناک اسـت. اعضای شـورای شهر، شـهردار و مدیران شـهرداری مراکز 
اجتماعـی و خدمات اجتماعی شـهر را بـه مواد ضدعفونـی و اتاق جداسـازی مجهز 
کردنـد. در این روزهـا گندزدایی مداوم وسـایل حمـل و نقل عمومـی و محیط های 
همگانـی انجـام می شـود و تـالش می شـود کـه پیشـگیری و گندزدایـی درسـت 
صـورت بگیرد.امـا ارتبـاط من بـا این بیمـاري چه بـود؟ هـر دو هفتـه یکبـار برای 
مالقـات مردمی بـه منطقه هـای شـهرداری مـی روم چـون شـرایط و مسـاله های 
مردم جاهای مختلف تهـران متفاوت هسـتند و این مالقات ها بـرای تصمیم گیری 
عادالنه در موضوع های شهری مهم هستند. از سـویی از ۲۳ بهمن برنامه کمیسیون 
برای بررسـی بودجـه منطقه هـا و بخش هـا و سـازمان های شـهرداری فعال شـد و 
من مسـئول جلسـه بودم. حاال بیـش از یک هفته گذشـته و یکـی از مدیـران پرکار 
شهرداری که در آن جلسـات بوده در بیمارستان بستری اسـت. این اتفاق برای همه 
هشـدار جدی تر شـد. کار مـا به گونه ای اسـت کـه مـداوم با جمـع سـروکار داریم و 
محیط های شـلوغ و خسـتگی مزمن و مداوم که سـطح ایمنـی بدن مـان را کاهش 
می دهـد. کم خوابی مـداوم برخی از مـا در چهره مان پیداسـت. گاهـی این وضعیت 
کاری باعـث نشـانه هایی می شـود. در این میانـه خبر بیمـاری، ضـرورت پیگیری و 
انجـام آزمایش بـرای پیشـگیری از انتقـال احتمالـی بیش از پیـش بـود. باتوجه به 
خسـتگی شـدید و گرچه تب نداشـتم با مشـورت همـکارم ، بـرای بررسـی و انجام 
تسـت به بیمارسـتان مراجعه کردم. خسـتگی و درماندگی مردم از یکسـو و فشـار 
کاری بر کارکنان و کادر درمانی از سـوی دیگر، نمایی آزاردهنده بـود. هراس از خود 
بیمـاری پررنگ تر و صدای سـرفه ها دلهره آور شـده اسـت. باتوجه بـه تصمیمي که 
چنـد روز قبل گرفته شـده بیمارسـتان.... بـه عنـوان مرجع تخصصی تعیین شـده 
و بـرای همین بـا سـرعت وسـایل می آورنـد و تکنیسـین های فنی مشـغول نصب 
تجهیزات هسـتند. هرازگاهی خسـتگی و ناخشنودی کسـی صدای بلند و فریادش 

را بـر سـر دیگـران برمی کشـد ولـی کادر بیمارسـتان بـا صبـوری فضـا را مدیریت 
می کنند. هوا خیلی سـرد است شـاید بیماری سـردترش هم کرده. بسـیاری مردم 
پافشـاری بر انجام تسـت دارند که نشـدنی اسـت. وضعیت من دوبار توسط پزشک 
متخصـص؛ یکبـار پزشـک اورژانـس و دوبار پزشـک جراح بررسـی شـد. مهم ترین 
مسـاله جلسـه های مشـترک اخیر و درد مبهم قفسـه سـینه بود. مراجعان سالمند 
شـرایط سـخت تری دارند هم هشـدارها هم سـرما و هم فضای بیرون و درون مرکز 
درمانـی بـرای انجـام مراحل برایشـان سـخت اسـت. هنـوز و اینجـا هـم خیلی ها 
سـاده ترین هشـدارهای بهداشـتی را که روزی هـزاران بار اطالع رسـانی می شـود، 
رعایت نمی کننـد. برای همین شـرایط کادر درمان دشـوارتر اسـت. پزشـک جراح 
می نویسـد که تسـت انجام شـود. دور از دیگران می ایستم. اسـپری گندزدا را مرتب 
به دسـت هایـم می زنـم و ماسـک روی صورتم را دسـت نمی زنـم. خودرویـی برای 
جابجایی هسـت که با آن به سـاختمان برده می شـویم. از پنجره اش از بیرون عکس 
گرفته ام. پرونده و شـرح حال ... . پرسـتار و پزشـک خود را معرفـی می کنند. برخی 
هنوز خانـواده شـان نمی دانند که اینجا هسـتند. وسـایل و گوشـی همراهـم با من 
اسـت و از تکرار زنگ گوشـی مـی فهمم  که خبری کار شـده. آسـم نـدارم. وضعیت 
کلی ام خوب اسـت و برای تشـخیص و پیشـگیری از انتقال آمـده ام. از بیماری هول 
بزرگ تـری نبایـد سـاخت. نمونه برداری ها انجام شـد و باید تا روشـن شـدن نتیجه 
منتظـر بمانم. همه جا سـرد اسـت، بـرای تهویه فضا پنجـره را بـاز گذاشـته ایم. نور 
سـفید، سـرما و خسـتگی را با کتابی کـه بـرای خواندن کنارم گذاشـتم به حاشـیه 
می رانـم. کادر درمـان و پزشـکی ایران پرتوان اسـت. ما در شـرایط تحریم سـنگین 
و همه جانبه ایـم. بیمـاری در کشـور وجـود دارد. بـا ایـن همه هنـوز هم می تـوان با 
تصمیم هـای بهنـگام و درسـت از چالشـی پیچیده تر پیشـگیری کرد. جلسـه های 
کاری را بـه ویدیوکنفرانس تبدیل کرد، حضـور اجتماعـی را کمینه)حداقلی( کرد، 
رفتارهای بهداشتی را بهبود داد و اولویت نخسـت را سالمتی خود و مردم تلقی کرد. 
بیمارستان هایمان با همه کاسـتی ها، کادر درمان با وجود خسـتگی ها و زندگی مان 
با همه ی شکسـت و بسـته گی ها هنـوز کار می کننـد. اینجـا و اکنون بـرای ما بیش 
از همه پیشـگیری و آرامش کارسـاز خواهد شـد. کمتر بیـرون  برویـد، از اجتماع ها 
دوری کنید، شستشـو و گندزدایـی را مـداوم انجام دهید و بـا آگاهی این شـرایط را 
مدیریت کنیـد. زمسـتان می گـذرد و روسـیاهی اش می ماند بـرای تاریکـی. بهار با 

آفتاب سـر بر خواهـد آورد.

با تصاحـب بیـش از 75 درصد از کرسـی های مجلس توسـط جنـاح رقیب 
اصالح طلبـان، تعامـل دولـت اعتدالگـرای دوازدهـم در آخریـن سـال های 
حضـورش، با ایـن مجلـس، در ظاهـر نگران کننده به نظـر می رسـد. این در 
حالی اسـت که دولت آقای حسـن روحانی پیش از این نیز در موارد مشـابه، 
با مجلس نهم تعامالت خوبی داشـته و با مشـکل خاصی مواجه نبوده است. 
اگرچه مجلس نهم مجلسـی اصولگرا بود، ریاسـت علی  الریجانی بر مجلس 
نیز  بـر تعامـالت دولت با آن، بسـیار تعیین کننـده بود. بـا آغاز بـه کار دولت 
و شـعار و رویه تدبیـر و امید، نماینـدگان نگرانی هـای دولت احمدی نـژاد را 
از ایـن دولت روحانـی نداشـتند و با نگاه روشـن بینانـه، دولت تدبیـر و امید 
را در مواجهـه بـا مشـکالت مدبرتـر از دولت هـای گذشـته می دانسـتند و 
اذعان داشـتند این دولـت می تواند بـا اعتمادسـازی گام های جـدی در رفع 
تحریم ها بـردارد. از اینـرو تعامل مثبت با دولـت روی کارآمـده از برنامه های 
این مجلس اعالم شـد که در عمل نیز شـاهد آن بودیـم و از میـان 18 نامزد 
معرفی شـده بـرای کرسـی های کابینه از سـوی دولـت یازدهـم، مجلس به 
15 تـن از آنها رای اعتمـاد داد که در مجمـوع تعامالت این مجلـس با دولت 
مثبت ارزیابی می شـود. کارشناسـان نیز به نسـبت مجلس دهم و ورود افراد 
نزدیـک به دولـت در مجلس، مجلس نهـم را همراه تـر معرفی کردنـد.  برای 
بررسـی دقیق تر تعامـالت میان مجلـس جدید و دولـت باید صبـر کنیم به 
اعتراضات رسـیدگی شـود تـا چینش نماینـدگان قطعـی شـده و زمانی که 
اسـامی از سـوی وزارت کشـور ابالغ شـد، ببینیم چـه افـرادی وارد مجلس 
می شـوند و پس از آن ارزیابی کنیم. بـا وجود ادعـای فراوان نامزدهـای وارد 
شـده به ایـن دوره از مجلـس در خصـوص انقالبـی بـودن، می تـوان ارتباط 
دولـت روحانی بـا آنـان را همچون تعامل بـا مجلس نهم دانسـت، زیـرا طرز 
تفکر قالب مجلس نهم همچون مجلـس یازدهم بوده و بسـیاری از افراد این 
مجلس در آن دوره نیز حضور داشـتند. اگرچه شعارهای مطرح شده از سوی 
این جریان از تضـاد آنان با دولت حکایـت دارد و بارها دیده شـده اعضای این 
جریان با ادعای اسـتیضاح رئیس دولت و زیر سـوال بـردن تمام فعالیت های 
دولت، سـودای قدرت در سـر داشـتند و در آخرین اظهـارات، دولت روحانی 
را برای  کاله بر سـر مجلـس آتی گذاشـتن ناتـوان معرفی کردنـد، اظهارات 
سیاسـی بیش نبـود و بـرای ارزیابـی تعامـالت آینده نمی تـوان بـرآن تکیه 
نمود. زیـرا آنچـه در این شـرایط مهـم به نظـر می رسـد، منافع ملی کشـور 
اسـت و قطعا تمامی جریان های حاضـر طبق منافع ملی تعریف شـده پیش 
خواهند رفـت و از تندروی هـا در این بـاره از سـوی نهادهـای باالتر ممانعت 
به عمل خواهد آمد. درسـت اسـت این مجلس با اسـتفاده از مشکالت جاری  
و نثار هجمه هـای بی رویه به دولـت و جریان نزدیـک به دولت توانسـت این 
کرسـی ها را تصاحب کند، شـاهد هسـتیم میزان کمی از این مشکالت تنها 
بر گـردن دولـت اسـت و در عمـل این جریـان جایـگاه این مـوج سـواری را 
پیدا نمی کنـد و نمی تواند بـر همین منـوال ادامه دهـد. از اینرو تضـاد میان 
مجلس یازدهم بـا دولت فعلی جـدی به نظر نمی رسـد و تنهـا در حد همان 

شـعارهای تبلیغاتی برای جمـع آوری آرا باقـی خواهد ماند.

»آرمانملي«داليلسفرنمايندگانسازمانبهداشتجهانیرابررسيميكند

 امیررضا واعظ آشتیانی 
در گفت وگو با »آرمان ملی«:

                          یاد   د   اشت های آرمان ملی                                                
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غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی
شعارهای عوام پسندانه، 

سابقه  رفتارهای  پوپولیستی

صفحه 4

حمید حاج اسماعیلی 
انعطاف بیشتر دولت در حمایت از کارگران  

سرمقاله:صادق زیبا کالم
رئیس جمهور و تیغ تیز مجلس یازدهم 

صفحه2

                          گفت وگوهای  آرمان ملی                                                
سید محمود میرلوحی : 

مجلس یازدهم از مجلس هفتم الگوبرداری نکند

یحیی آل اسحاق:
کرونا صنعت گردشگري  را    از کار انداخت

صفحه 3

صفحه 5

صفحه  4

با باال رفتن قیمت  میوه بر اثر کرونا 

زنجبیل، سیر و لیموترش کاالی لوکس شدند!
»آرمان ملی« از کاسبان کرونا گزارش می دهد
بهنوش بختیاري تحت پیگرد کرونایي
     تبلیغ دروغین این سلبریتي درباره یك شربت
 سبب شد که سازمان تعزیرات وارد عمل شود

  از دید نمایندگان این سازمان 
  ناکارآمدی مدیریتی  می تواند تهدیدی

  برای امنیت    جهانی در عرصه سالمت باشد

   ارتش برای مقابله با کرونا به میدان آمد 
   رئیس جمهور گالیه مند از کمبود ماسك! 

   نماز جماعت، اعتکاف و محافل مذهبی
 حرم حضرت    معصومه)س( در قم تعطیل شد 

   دستور رئیسی برای پیشگیری از کرونا در زندان ها  

   نظر مراجع تقلید درباره سفر به قم  

کرونـا از دو منظـر داخلـی و خارجـی، اقتصـاد ایـران را خطرپذیر کرده اسـت. 
معمـوال در اسـفند مـاه تمایـل مـردم بـه خریـد و فـروش افزایـش می یابـد 
و بیشـترین گـردش مالـی بسـیاری از اصنـاف و مشـاغل در ایـن مـاه اتفـاق 
می افتـد. عـالوه بـر مشـاغل خـرد و متوسـط، صنایعـی همچون گردشـگری 
درگیـر این ویـروس جدیـد شـده اند. محور بعـدی به موضـوع مدیریـت روانی 
و جامعه شـناختی بـروز بحـران مربـوط می شـود. اینکه مـردم به دلیـل واهمه 
بروز کمبـود کاال، بـه فروشـگاه های مواد غذایـی هجـوم آورند تعـادل عرضه و 
تقاضا را بر هـم می ریزد. سـومین موضوع بـه حوزه تجـارت ایـران بازمی گردد. 
با اینکه مـا امروز در شـرایط تحریـم به سـر می بریم، امـا تجارت با کشـورهای 
همسـایه همچنان ادامـه دارد. به ویـژه در شـرایط کنونی عراق شـریک تجاری 
اسـتراتژیک ایران به حسـاب می آید؛ امـا کرونا صـادرات ما به این کشـور را هم 
مختل کرده اسـت. اینها مواردی بودند که در بعـد داخلی باید مـورد توجه قرار 
بگیرند. تاثیـر بین المللی ویـروس کرونـا را هم نبایـد نادیده گرفت. بیشـترین 
مبادالت اقتصـادی ایران با کشـور چیـن انجام می گیـرد. این کشـور همچنان 
خریدار نفـت و مشـتقات پتروشـیمی ایران به حسـاب می آیـد. کرونـا در خود 
چین سـرعت گـردش مالـی را بـه حداقـل رسـانده و تبدیل درهـم به یـوآن و 
سـپس به دالر را به وقفـه انداختـه اسـت. واردات از چین نیز این روزها بشـدت 

کاهش یافته کـه بخشـی از نیاز مـا را تحت تاثیـر قـرار می دهد. در ایـن زمینه 
به قـوه قضائیه پیشـنهاد می شـود کـه بـا افزایش هزینـه احتـکار، بـه مقابله با 
محتکران بـرود و مدلی بازدارنـده را به اجرا بگذارد. کشـوری کـه درگیر تحریم 
و جنـگ اقتصـادی اسـت کـه نبایـد مـدام در برهه های مختلـف مـورد هجوم 
محتکـران و سـودجویان قـرار بگیـرد. اکنون دیگـر بهتر اسـت اقدامـی عملی 
صورت بگیرد. شـاید عده ای قبول نداشـته باشـند، اما اخبار رسـمی هم نشـان 
می دهد کـه در مدت اخیـر عده ای بـه احتـکار لـوازم بهداشـتی روی آورده اند. 
قوه قضائیـه باکمک مجلـس باید هزینـه این نـوع رفتار را بـاال ببرد. پیشـنهاد 
دوم به فرهنگ سـازی مربوط می شـود. نمی توان کشـور را برای مـدت طوالنی 
تعطیل کرد تـا کرونا از ایران خارج شـود. رسـانه ها هم در این زمینـه می توانند 
یاری گر دولت باشـند و بـا ارائه راهکارهای پیشـگیرانه ترس عمومـی را کاهش 
دهنـد. راهکار دیگـر هم بـه دولت اسـت؛ کسـب وکارهای خـرد و متوسـط در 
ماهـی با رکـود مواجـه شـده اند که معموال هرسـاله بیشـترین سـود را کسـب 
می کننـد. دولـت بـرای برطرف کـردن این رکـود بایـد چـاره ای بیندیشـد. در 
این زمینه اشـاعه آرامش بـه جامعـه و افزایش اعتمـاد عمومـی می تواند تقاضا 
را در بـازار افزایش دهـد و مـردم را برای تامیـن نیازهای عیـد به بازار بکشـاند. 
تعطیلی مـدت دار، زیـان کالنـی را متوجه ایـن کسـب وکارها می سـازد. به هر 
حـال گفتـه می شـود دولـت در توزیع لـوازم بهداشـتی پیش قـدم شـده و قرار 
اسـت نیاز عمومی را پاسـخ دهد. نقش تیـم اطالع رسـانی دولت در ایـن زمینه 
اهمیت بسـیاری دارد؛ در صورتی کـه این تیم وظیفـه خود را به درسـتی انجام 

دهد، شـاید بـه زودی آرامش بـه بـازار بازگردد.

وحید شقاقی شهری
اقتصاددان علی اصغر زرگر

تحلیلگر مسائل بین الملل

صفحات 2و3و7 و8

پشت پرده درخواست جدید 
ترامپ از ایران

در رابطـه بـا صحبت هـای جدیـد دونالـد ترامپ که 
از جمهوری اسـالمی ایـران درخواسـت کـرده بود تا 
مقابله بـا داعـش را ادامه دهـد، باید گفت که ایشـان 
هـم در سیاسـت داخلـی و هـم در سیاسـت خارجی 
همـواره در موضع گیری هـای خـود دچـار تناقـض 
بـوده اسـت و بسـیاری از اعالمیه هایـی کـه منتشـر 
می کنـد بـه دور از انتظـار اسـت. ایـن موضع گیـری 
اخیر رئیـس جمهـوری آمریکا نیـز در همین راسـتا 
اسـت اما از سـوی دیگـر نیز سیاسـت خـود را محول 
کردن دردسـرهای موجـود در خاورمیانه بـه دیگران 
و یـا بـه نحـوی حـل و فصـل کلـی معضالت اسـت. 
در همیـن راسـتا مذاکرات گسـترده ای بـا طالبان در 
سـال های اخیـر داشـته اسـت و در تـالش اسـت تـا 
ائتالفـی میان ایـن گـروه و دولت مرکزی افغانسـتان 
ایجـاد کند تا بـا ایـن سیاسـت یکـی از طوالنی ترین 
جنگ هـای خـود را خاتمـه دهـد. در سـوریه نیـز 
آمریکا قصـد دارد تـا ترکیـه و رژیم صهیونیسـتی را 
سـوار بر موقعیت کنـد و بـا صحبت هایی که داشـته 
اسـت شـاید می خواهد ایـران را بـه نحـوی در مقابل 
نقـاط جدیـد شـکل گیـری داعـش قـرار دهـد و از 
دردسـر خود در ایـن زمینه بکاهد. در گذشـته برخی 
هماهنگی ها نیز میـان طرفین در عراق و افغانسـتان 
نیز رقم خـورده بـود و شـاید ایـن احتمـال در آینده 
نیز وجود داشـته باشـد. درسـت اسـت که آمریکا در 
برخـی مواقع از داعـش حمایت کـرد اما سـرانجام به 
ایـن نتیجه رسـید که ایـن گـروه احتماال بـرای خود 
این کشـور نیز دردسـر خواهد شـد، بنابراین ائتالفی 
بـرای نابـودی آن تشـکیل داد. در گام اول می تـوان 
ایـن برداشـت را داشـت کـه به جهـت واگـذار کردن 
مسـئولیت های خود در منطقه این صحبـت را کرده 
اسـت اما بایـد توجه کـرد کـه ترامپ ایـن صحبت ها 
را در چه موقعیتـی و در چه زمانی عنوان کرده اسـت، 
زیرا احتمـال اینکـه کاربرد داخلی داشـته باشـد و یا 
صرفـا کاربرد گفتـاری در عرصـه بین المللی داشـته 
باشـد، وجـود دارد. نمی تـوان از این مقوله بـه راحتی 
عبـور کـرد کـه ترامـپ نیازمنـد تبلیغـات و آرامش 
در داخـل کشـور اسـت و هر چـه بـه زمـان انتخابات 
ریاسـت جمهـوری ایـن کشـور نزدیک تر می شـویم 
این مولفه پررنگ تر می شـود و شـاید به دفعات از این 
موضع گیری هـای جدیـد و عجیـب از وی در ماه های 
آینده مشـاهده کنیم. در چنـد وقت اخیر نیز شـاهد 
بودیـم که حـدود چهـار مرتبـه بـا ادعاهای واهـی از 
ترور سـپهبد سـلیمانی بـه نفع خـود بهره جسـت و 
در سـخنرانی های انتخاباتی آن تـرور را ابزار تبلیغات 
بـرای خود نمـود. بایـد توجه کـرد مهم تریـن رویداد 
پیش رو بـرای ترامپ، انتخابـات ۲0۲0 اسـت و برای 
جمع کـردن آرا ممکن اسـت بـه هر چیزی متوسـل 
شـود و این امـر زمانـی کـه رقابت میـان او و سـندرز 

جدی تـر شـود، بیشـتر خواهد شـد.

الهام فخاري
عضو شوراي شهر تهران

هشدار بهداشت جهانی به ايران؛ چرا؟
صفحه  2



سال  سوم 2    سیاسـت  
a شماره   673 r m a n m e l i . i r

یک فعال سیاسـی گفـت: نماینـدگان آتـی نباید 
اصـا بـه شـعارهایی کـه علیـه دولـت می دادنـد 
در مجلـس دامـن بزننـد. بـرای پیشـبرد اهـداف 
سیاست داخلی و سیاست خارجی نیازمند تعامل 
مجلـس آتـی بـا دولـت فعلـی هسـتیم. ابراهیـم 
نکـو اظهـار کـرد: در بحـث مربـوط بـه سیاسـت 
داخلی اکثـر کاندیداهـا و منتخبـان دوره یازدهم 
شـعارهایی در خصوص بهبـود شـرایط اقتصادی 
و ترمیم بخش هـای صنعتـی و کارخانه هـا دادند. 
عموما منتخبان این دوره از مجلس در شـعارها به 
موضوع معیشـت مردم پرداختنـد. وی ادامـه داد: 
عمده شعارشـان هم انتقاداتی به عملکرد مجلس 
قبل بود. در این راسـتا مردم انتظارشـان این است 
که آن ها دسـتاوردی نوین در این مجلس نسـبت 
بـه آنچـه نماینـدگان اسـبق داشـتند بـه دسـت 
آورنـد. این نماینـده سـابق مجلس گفـت: یکی از 
اولویت هـای پیـش روی مجلـس آینـده توجه به 
معیشـت مـردم اسـت. هرچنـد خیلی سـخت به 
نظر می رسـد که در سـال های اولیه بتوانند کاری 
در ایـن حـوزه از پیش ببرنـد، امـا انتظار اسـت در 
جهت کاهـش رنج معیشـتی خانوارها تصمیمات 
اجرائـی جدیدی بگیرنـد و بـرای رشـد اقتصادی 
و کاسـتن از تـورم جـاری کاری کننـد. وی ادامـه 
داد: اولویـت دوم شـاید غفلتی اسـت کـه دیگران 
کردند و حاال از سـوی نمایندگان منتخـب باید به 
یک وحـدت ملی و عبارت دیگر آشـتی سیاسـی و 

جناحـی منجر شـود.

نیازمند تعامل 
دولت و مجلس هستیم

یـک عضـو مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام با 
ارسـال نامه ای به منتخبان مجلس یازدهم ضمن 
ارائـه چنـد تذکـر و پیشـنهاد به آنهـا در راسـتای 
تبدیل مجلـس یازدهـم به مجلسـی پویـا، از آنان 
خواسـت تا در جهـت مبـارزه و پیشـگیری از بروز 
فسـادهای احتمالـی، نمایندگانی کـه تاکنون به 
پویـش مجلس ضد فسـاد نپیوسـته اند بـا امضای 
تعهدنامه شـفافیت بـه ایـن پویش ملحق شـوند. 
احمـد توکلـی در ایـن نامـه نوشـت: انتخابـات 
تمام شـد. نـرخ مشـارکت در قیـاس بـا انتخابات 
۱۰ دوره پیشـین مجلـس، نسـبتاً پایین تـر بـود. 
البته نگرانی از شـیوع بیماری کرونـا عامل مؤثری 
بـرای این کاهـش بـوده اسـت. ولی تعیین سـهم 
ایـن بلیه طبیعی و سـهم سـایر عوامل سیاسـتی، 
مدیریتی و رفتاری مقامات و مسـئوالن و نیز سهم 
فسـاد گسـترده و چاره هر کـدام از آنهـا به تحقیق 
مسـتقلی نیازمنـد اسـت. آنچـه ذکـرش در ایـن 
مقال الزم اسـت، هشـدار به جریـان برنده اسـت. 
برادران اصولگرا باید این حقیقت را در برابر چشـم 
داشـته باشـند که عامـل اصلـی پیـروزی، ضعف 
و ناکارآمـدی دولـت و مجلسـی بـود کـه رقبـای 
اصاح طلـب اکثریـت را در آن ها داشـتند. وگرنه، 
شـما هم مانند اصاح طلبـان در چهار سـال پیش 

بـدون نیازسـنجی به بسـتن لیسـت پرداختید.

از بروز فسادهای 
احتمالی جلوگیری کنید

اخــبــارکـوتـاه
دادگاه ۸ عربستانی به بهانه جاسوسی 

برای  ایران 
دادگاهـی در عربسـتان هشـت شـهروند 
سـعودی را با ادعـای اینکه بـرای ایران جاسوسـی 
می کرده انـد بـه مجـازات اعـدام و یـا حبـس 
محکـوم کـرد. دادگاه مدعی اسـت که یکـی از این 
متهمـان در تمـاس بـا یکـی از ماموران سـرویس 
اطاعاتـی ایـران، اطاعـات طبقـه بنـدی شـده 
)محرمانـه( مرتبط بـا امنیت ملی و دو سـفارتخانه 
خارجـی در عربسـتان را در اختیار ایران قـرار داده 
اسـت. بنا بر احـکام صـادر شـده از سـوی دادگاه، 
ایـن متهـم کـه بـه دلیـل ماهیت شـغلش بـه این 
اطاعـات محرمانـه دسترسـی داشـته، بـه اعدام 
محکـوم شـده اسـت. هفـت نفـر دیگـر نیـز طبق 
حکم ایـن دادگاه به اتهـام آنچه »همـکاری با افراد 
مرتبط با سـفارت ایـران و ارائه اطاعات بـه آنها در 
ارتباط با مسـائل داخلـی و اقتصادی عربسـتان در 
ازای دریافـت پول« عنوان شـده اسـت، بـه زندان 
محکوم شـده اند. آنهـا می توانند طـی ٣۰ روز علیه 

حکـم خـود درخواسـت تجدیـد نظـر کنند.
 

درخواست ترامپ از ایران
رونالـد ترامـپ از ایـران خواسـت بـه اقدامـات خـود 
علیه گروه تروریسـتی داعـش ادامه دهـد. دونالد ترامپ 
که به هند سـفر کرده گفت: ایـران از داعش بیزار اسـت و 
باید با آن بجنگـد. او از ایران خواسـت تا بـه اقدامات خود 
علیه داعـش ادامه دهـد. ترامـپ در عین حـال گفت که 
آمریکا مصمم اسـت نیروهایش را از افغانسـتان که یکی 

از مناطق حضـور داعش اسـت، خـارج کند.
 

تکذیب ابتالی چهار نماینده به کرونا
رئیـس کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلـس 
ابتای چهـار نماینـده بـه ویـروس کرونـا را رد کرد. 
علـی نوبخـت حقیقـی گفـت کـه چنیـن چیـزی 
صحت ندارد. وی ادامه داد: البته روز دوشـنبه از همه 
نمایندگانی که بـه نحـوی در مناطق آلوده بـه کرونا 
تردد داشتند، تست کرونا گرفته شـد. وی همچنین 
در واکنـش بـه انتشـار اخبـاری بـه نقـل از او درباره 
ابتـای دو نماینـده مجلـس بـه کرونا گفـت: چنین 
چیـزی صحـت نـدارد. صحبـت مـن دربـاره ابتای 
دو همـکار پزشـکم بـه کرونا در بیمارسـتان مسـیح 
دانشـوری بود که از آن  به اشتباه برداشـت ابتای دو 
نماینـده مجلس شـد که صحت نـدارد. ضمـن آنکه 

این دو پزشـک نیـز در حـال درمان هسـتند. 
 

نشست کمیسیون مشترک برجام 
وزیر امورخارجه روسـیه نشسـت آتی کمیسیون 
مشـترک برجـام را فرصتـی بـرای رفـع تنش هـا 
پیرامـون ایـن توافـق برشـمرد. سـرگئی الوروف در 
کنفرانس خلع سـاح در ژنو به نشست روز چهارشنبه 
کمیسیون مشـترک برجام اشـاره کرد و گفت که این 
نشسـت، فرصتـی خواهـد بـود بـرای پایـان دادن به 
تنش هـا پیرامـون توافق هسـته ای بـا ایـران. الوروف 
تصریـح کـرد: ویـن، چهارشـنبه میزبان کمیسـیون 
مشـترک طرف هـای برنامـه جامـع اقـدام مشـترک 
)برجـام( خواهد بـود. این یـک فرصت اسـت، اگرچه 
یـک شـانس صـد درصـدی نیسـت امـا همچنـان 
فرصتـی بـرای متوقـف کـردن رونـد تنش هـا، پیش 
از آن اسـت کـه خیلـی دیر شـود. بنابـر این گـزارش، 
سـرگئی ریابکوف، معـاون وزیـر امورخارجه روسـیه 

قـرار اسـت در ایـن نشسـت شـرکت کند. 
 

دستور برای تولید 
مواد ضد عفونی کننده و ماسک

وزیر دفاع دسـتور تولیـد مواد ضـد عفونی کننده 
و ماسـک های بهداشـتی را به سـازمان های مختلف 
وزارت دفـاع صادر کرد. در پی شـیوع ویـروس کرونا، 
امیر سـرتیپ حاتمی در جهت کمک به مهار اشـاعه 
این ویـروس و کمـک به مـردم، با صـدور دسـتور به 
صنایـع مختلـف وزارت دفاع، خواسـتار تولیـد انبوه  
مایـع ضـد عفونـی کننـده و ماسـک های محافـظ 
اسـتاندارد شـد. وزیـر دفـاع در نشسـت شـورای 
راهبـردی وزارت دفاع از مسـئوالن سـازمان صنایع 
دفـاع خواسـت بـا تولیـد و عرضـه حداقـل روزانـه 
2۰هـزار لیتـر مـواد ضـد عفونـی کننـده و افزایـش 
حداکثـری تولیـد انـواع ماسـک های بهداشـتی 
محافظ برتأمیـن نیاز بازار و مجموعه های بهداشـتی 

و درمانـی حداکثـر تـاش خـود را مبـذول کنند. 
 

بازگشایی مرز ایران- افغانستان
سـخنگوی شـورای امنیت ملـی افغانسـتان در 
پیامی توئیتری از بازگشـایی مرز این کشـور با ایران 
خبر داد. جاوید فیصل در حسـاب کاربـری خود در 
توئیتر نوشـت: بنابـر تصمیم کمیتـه کاری ویروس 
کرونـا، مجموعـه رفـت و آمدهـا بـا ایـران مطابـق 
بـا دسـتورالعمل های سـازمان جهانـی بهداشـت، 
اقدامات اجرائـی کنتـرل وزارت بهداشـت و وزارت 
امورخارجـه افغانسـتان انجـام خواهد گرفـت. وی 
تصریـح کرد: هـم اکنون مسـافران می تواننـد از هر 
دو مرز تـردد کنند. شـورای امنیت ملی افغانسـتان 
روز یکشـنبه اعـام کـرده بود کـه رفـت و آمدهای 
زمینـی و هوایی با ایـران بـرای جلوگیری از شـیوع 
ویـروس کرونا بـه طور موقـت، متوقف خواهد شـد.

 
کنایه نماینده اصالح طلب به اصولگرایان

شـهاب الدین بی مقـدار، نماینـده اصاح طلب 
مـردم تبریـز در مجلـس گفـت: در مجلـس فعلی 
برخـی دوسـتان اصولگـرا بـر اسـتیضاح و عـدم 
کفایـت رئیس جمهـوری اصـرار داشـتند، منتهـا 
بعید اسـت رهبری اجـازه چنیـن کاری را به آن ها 
بدهند. امـا ایـن نگرانـی وجـود دارد که دسـت به 
اقدامـات افراطـی ای همچـون خـروج از NPT و 
برجـام بزننـد. ادعـای اصولگرایـان ایـن اسـت که 
ناجی کشـور و منجی عالم بشـریت هسـتند. یکی 
از همـکاران بـه شـوخی می گفـت،  ای کاش قبـل 
از خردادمـاه ۹۹ مجلـس را تحویـل ایـن منجیان 
بدهیـم تـا عالـم را نجـات دهنـد. درسـت اسـت 
کـه مجلس یازدهـم یکدسـت اصولگرا و منسـجم 
می شـود، ولـی ایـن نگرانی وجـود دارد که دسـت 
بـه اقدامـات افزاطـی و غیرعاقانه ای مثـل خروج 
از NPT و برجـام بزننـد کـه هزینه های سـنگینی 

بـه کشـور تحمیـل می کنـد.

یـک کارشـناس مسـائل بین الملـل گفـت: بـا 
وجـود اینکـه تبعـات نپیوسـتن بـه FATF بـه 
عهـده تصمیـم گیرنـدگان در این بـاره اسـت اما 
دولت نبایـد بـرای کاهش آثـار تخریبی شـرایط 
پیـش آمـده دسـت از تـاش بـردارد. مهـدی 
مطهرنیـا بـا اشـاره بـه قـرار گرفتـن نـام ایـران 
در لیسـت اقدامـات مقابلـه ای FATF  و قطـع 
همکاری هـای بانکـی و مالـی کشـورهایی کـه 
تاکنون با ایـران همکاری داشـتند گفت: تصمیم 
گیرندگان درباره موقعیت ایـران در FATF باید 
تبعات تصمیمـات خود بر کشـور و اوضـاع بانکی 
و مالـی را بپذیرنـد و پاسـخگوی افـکار عمومـی 
باشـند. در عین حال این به معنای آن نیسـت که 
بخش های مسـئول در دولت دیگر دست از تاش 
بردارنـد بلکـه بایـد بـرای رسـیدن بـه موقعیتی 
بهتـر و ایجـاد فضای مناسـب تـاش کننـد. وی 
دربـاره قطع تـاش دولـت بـرای اقنـاع مخالفان 
FATF تصریـح کـرد: ناامیدی و کنارگذاشـتن 
تاش ها و کارکردها، اشـتباه و خـارج از عقانیت 
و خردگرایـی در حوزه سیاسـی و مدیریتی اسـت 
از ایـن رو اگـر حتی یک درصـد احتمال اسـتفاده 
از ایـن ابزارها بـرای بهبـود وضعیت و رسـیدن به 
شـرایط مطلوب وجـود دارد نباید دسـت از تاش 
برداشـت و بخش هـای مسـئول بایـد بـه وظایف 
خـود عمـل کننـد. وی ادامـه داد: مـا نیازمنـد 
بررسـی وضعیـت کنونـی و محدودیت هایـی که 
آثـار تخریبـی می تواند داشـته باشـد هسـتیم تا 

بتوانیـم ایـن آثـار را کاهـش دهیم.

تصمیم گیرندگان 
 FATF نپیوستن به

پاسخگو باشند

چهار شنبه 
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آرمان ملی-حمید شـجاعی: اعام آمـار فـوت 5۰ نفر 
در قم  براثـر کرونا از سـوی احمد امیرآبـادی فراهانـی  نماینده 
قـم همچنـان بـا واکنش هـای متفاوتـی روبه رو اسـت. پـس از 
معاون وزیر بهداشـت کـه به تکذیـب آمـار ارائه شـده پرداخت 
روز گذشـته دبیر شـورای عالـی امنیت ملـی نیز به این مسـاله 
واکنـش نشـان داد و در توئیتـی خبـر از درخواسـت خـود از 
دادسـتان کل کشـور بـرای صحـت سـنجی آمـار ارائه شـده از 
سـوی نماینـده قـم داد. حجـت االسـام مجتبـی ذوالنـوری و 
علیرضـا زاکانـی منتخب جدیـد مردم قـم نیـز بـا رد و تکذیب 
آمار امیرآبـادی خواهان عـدم ایجاد تـرس و وحشـت کاذب در 

میـان جامعه شـدند.
  ماجرای فوت 50 نفر

روز دوشـنبه بـود کـه احمـد امیرآبـادی نماینـده قـم در 
اظهاراتی با اشـاره به شـیوع کرونا در قـم با بیان اینکـه روزانه ۱۰ 
نفر در قم از بین می روند، گفت: تا  دوشـنبه شـب حـدود 5۰ نفر 
به دلیل ابتا به ویـروس کرونا فـوت کرده اند.« جالـب اینکه وی 
اظهار داشـته اولین فوتی های مشـکوک به کرونا 24 بهمن فوت 
کرده انـد. این اظهـار نظـر نماینده قم باعث شـد تـا واکنش های 
بسـیاری از سـوی برخی مسـئوالن امر تا فعاالن سیاسی صورت 
گیرد. چنانکـه ایرج حریرچـی معاون وزیر بهداشـت بـا تکذیب 
ایـن قضیـه بیـان کـرد: »آقـای امیرآبـادی بایـد ثابت کنـد که 
افراد معرفـی شـده دارای ایـن ویژگی ها هسـتند. اگر ایـن گونه 
بود من بـا صداقـت کامل از سـمت خـود اسـتعفا می دهـم ولی 
اگر اینگونـه نبود ایشـان هم همینقدر صداقت داشـته باشـند و 

استعفا دهند.« برخی فعاالن سیاسـی همچون سید محمدعلی 
ابطحی و آذر منصوری نیز به سـکوت امیرآبادی از 24 بهمن تا 5 
اسفند اشـاره کرده و اذعان داشـته اند که اگر این موضوع صحت 
داشـته چرا نماینده قم تا کنون بر این موضوع سـرپوش گذاشته 
و پیش از ایـن این آمـار را مطرح نکرده اسـت. هر چند بـه اذعان 
بسـیاری عدم ارائه ایـن آمار در زمـان مقتضی به دلیـل در پیش 
بودن انتخابات و تبلیغات انتخاباتی بوده که شـاید در میزان رای 

وی تاثیـر گـذار جلوه می کرده اسـت. 
    صحت سنجی ادعای نماینده قم

دبیر شـورای عالی امنیت ملی به اظهـارات اخیر نماینده قم 
واکنش نشـان داد و خواسـتار تحقیق و تفحص در این باره شد. 
دریابان علی شـمخانی در حسـاب توئیتر خود نوشـت: دیروز از 
دادسـتان کل کشـور خواسـتم کـه اظهـارات آقـای امیرآبادی 
نماینده مردم شـریف قم در مجلس را در مورد تعـداد مبتایان 
و فوت شـدگان کرونا در قم صحت سـنجی و نتیجـه را به مردم 
اعام کنـد. انتشـار اخبـار غیرواقعـی و پنهانکاری هـر دو مخل 

امنیت ملـی و زائل کننده سـرمایه اجتماعی اسـت.
   تکذیب ذوالنوری

رئیـس کمیسـیون امنیت ملـی مجلس اظهـار داشـت: در 
خصـوص بیمـاری ویروسـی کـه بـه نـام کرونـا در قم و کشـور 
شـایع اسـت باید ایـن را بگویـم کـه آنقدر جـای نگرانـی وجود 
نـدارد. مجتبـی ذوالنـوری گفـت: اینقـدر که امـروز سـروصدا 
شـده و ترس، وحشـت، رعب و نگرانی در مردم ایجاد شـده این 
نگرانی هـا کاذب اسـت. امـروز خوشـبختانه در قم ما یـک مورد 

داشـتیم که تسـت او مثبت بود و پس از قرنطینـه و مراحلی که 
باید طی می شـد بهبـود یافـت و بیمارسـتان را ترک کـرد و در 
حقیقت بـا مراقبـت از کرونایـی که مبتا شـده بود نجـات پیدا 
کـرد. نماینده قـم افزود: اینکـه گفته می شـود در قـم 5۰ نفر به 
خاطـر این موضـوع ظـرف مـدت ۱۰ روز فـوت شـده اند چنین 
چیزی بـا بررسـی های ما صحت نـدارد چـرا که ما سـیر مرگ و 
میر طبیعی در همه بیمارستان های کشـور از جمله قم را داریم 
و در بیمارسـتان کامکار و فرقانی و دیگر بیمارستان ها ما مرگ و 

میـر را به طـور طبیعـی داریم.
    رد آمار  امیرآبادی

یک منتخب مـردم قم در مجلـس یازدهم اظهار داشـت: در 
قم در مجمـوع دو هفته قبـل 42 فوتی وجود داشـته اسـت که 
فقط ۹ مـورد آن کرونـا مثبـت بوده انـد و آزمایش ۶ نفـر از افراد 
هم بـه ویـروس کرونـا منفـی اعام شـده اسـت، ضمـن اینکه 
2۷ نفـر از ایـن افراد هم مشـکوک هسـتند که جـواب آزمایش 
آنها نیامده اسـت که البتـه ممکن اسـت نتیجه آنها مثبـت و یا 
منفی باشـد، لذا در مجموع می توانـم بگویم که این آمـار از بین 
مبتایان موجود اساسا باال نیست و شـاید نزدیک به 2 درصدی 
باشـد کـه در آمارهـای جهانـی به صراحـت به آن اشـاره شـده 
اسـت. علیرضا زاکانی گفـت: من 2 روز گذشـته به بیمارسـتان 
کامکار در قم مراجعه کردم و روز سه شـنبه کـه مجدد پیگیری 
کردم متوجه شـدم که بخشـی از افرادی که در روز مذکور در آن 
بیمارسـتان بسـتری بودند، پس از درمان های الزم بهبود یافته 
و بخشـی از آنها هم از آی سـی یو به داخل بخش منتقل شـدند.

آرمان ملیـ  نسـترن فراهانی: تبلیغـات انتخاباتی برخی 
کاندیداهای پرحاشـیه انتخابات یازدهمیـن دوره مجلس به خوبی 
نشـان می داد بعضی از این چهره ها برنامه مشـخصی بـرای حضور 
در مجلس ندارند. ابراهیم فیـاض در این باره به »نامـه نیوز« گفت: 
مجلس آینـده با دولت درگیر نمی شـود که بخواهـد رئیس جمهور 
را اسـتیضاح و برکنـار کنـد؛ مگـر آنکـه روحانـی بخواهـد حالـت 
رادیکال پیـدا کند یا آنکـه روحانی بگویـد »خسـته ام، نمی توانم با 

این مجلس کار کنـم ... «.
   تازه واردان برنامه  دارند؟

پروانـه مافـی نماینـده مجلس دهـم در ایـن بـاره بـه »آرمان 
ملی«گفـت: عزیـزان تـازه بـه مجلـس رسـیده بـا غوغاسـاالری 
فعالیت هایـی را شـروع کرده انـد و حتـی تبلیغـات آنهـا هـم 
در انتخابـات بـه همیـن شـکل پیـش رفـت حتـی امـروز هـم بـا 
غوغاسـاالری می خواهند در مجلس کار کنند. رئیـس قوه قضائیه 
به منتخبان تاکیـد زیادی کردند کـه به جای حواشـی، چندماهی 

که تا ورود بـه مجلس فرصـت دارید برای مشـکات مـردم راهکار 
پیـدا کنیـد و برنامه های خـود را بـرای تـورم و گرانی ارائـه بدهید. 
مافی معتقد است: حل مشـکات اقتصادی فعلی به این سادگی ها 
و بـا شـعار انتخاباتـی پیـش نمـی رود و بـا شـعارهای انتخاباتـی 
نمی توان مشـکات امروز مردم را حل کـرد، همـکاران باید بدانند 
مملکت داری و اداره کشـور با غوغاسـاالری امکان پذیر نیست، آنها 
باید با دسـت پـر بیایند و برنامه داشـته باشـند. مشـکات بسـیار 
بیشـتر از چیزی اسـت که فکر می کننـد و چیزی کـه  از بیـرون از 
مجلـس می بینند با مسـائل داخلی مجلس بسـیار متفاوت اسـت. 
تازه واردان مجلس یکدسـت هسـتند و با اسـتفاده از ایـن موضوع 

حداقل همفکـری کننـد تـا بـاری را از دوش مـردم بردارند.
    انتخابات تمام شده است

پروانه مافـی با اشـاره به مشـکات امروز کشـور تصریـح کرد: 
ویـروس کرونـا تنهـا یـک مـورد از مشـکات امروز کشـور اسـت، 
این دوسـتان چه برنامه ای بـرای مهـار آن دارنـد؟ یا به دنبـال این 

هسـتند که با بحث های سیاسـی بخواهنـد فضارا متشـنج کنند؟ 
به دوسـتان تازه وارد توصیـه می کنـم از الک خود بیـرون بیایند و 
باور کننـد انتخابات تمام شـده اسـت و بحث شـعارهای انتخاباتی 
هم به پایان رسـیده اسـت و بایـد وارد میدان عملی حل مشـکات 
مردم بشـوند. نماینده اصاح طلب مجلس با بیان اینکه نمایندگان 
تـازه وارد مجلـس بایـد قبـل از ورود به مجلـس برنامه ریـزی برای 
مشـکات داشـته باشـند گفت: به خاطر دارم ما قبل از اینکـه وارد 
مجلس شـویم برنامه مفصلی به نام برجـام را طراحی کـرده بودیم 
و در همه بخش های کشـور بـرای آن برنامه داشـتیم. تازه مـا با آن 
برنامه آمدیـم و آنقـدر مـورد لطف برخـی دوسـتان قـرار گرفتیم 
امـا برخـی  نماینده هـای جدیـد فکـر می کننـد شـاخ رسـتم را 
شکسـته اند و به مجلس وارد شـده اند. برخی  بـرای اینکه می دانند 
کارآمـدی ندارند  بحـث اسـتیضاح یا اسـتعفای رئیس جمهـور را 
مطـرح می کنند. روحانـی کار خود را می کند شـما هـم کارخود را 

انجـام دهید اگـر ادعایـی دارید.

گزارش »آرمان ملی« از واکنش ها به آمار فوتی های کرونایی  نماینده قم: 
نمایندگان  دیگر قم آمار امیر آبادی را تکذیب کردند

مجتبی ذوالنوری : صحت ندارد                                          علی شمخانی: دادستان کل اظهارات امیر آبادی  را صحت سنجی کند

رئیس جمهور و تیغ تیز مجلس یازدهم
 

ســــرمــقــاله

تردیدی نمی توان داشـت کـه مجلس یازدهم قریـب به ٣ماه 
دیگر با یک هجمه سـنگین علیه دولت و شـخص آقـای روحانی 
کار خـود را آغاز خواهـد کـرد. در واقع از هـم اکنـون قابل پیش 
بینـی اسـت کـه بسـیاری از چهره هـای اصلـی تنـدرو کـه وارد 
مجلـس یازدهـم شـده اند و حتـی چهره هـای معتـدل همچون 
آقـای قالیبـاف فرصـت را از دسـت نـداده و هرجـا کـه تریبونی 
پیدا کنند به دولـت روحانی انتقادکرده اسـت. امـا هنوز مجلس 
یازدهمـن رسـما آغاز بـه کار نکـرده که حمـات سـنگین علیه 
آقـای روحانـی وارد فاز جدیدی شـده اسـت، لـذا سیاسـتی که 
ظرف ٣ سـال گذشـته شـروع کرده انـد بسـیار سـنگین تر ادامه 
خواهد داشـت. همانطور کـه می دانیـد سیاسـت تندروها ظرف 
چند سـال اخیر این بـوده که بـا حمله و انتقـاد از روحانـی کلیه 
مشـکات و مسـائل کشـور را بر سـر وی بریزند. این سیاسـت را 
بعد از تشـکیل مجلس هم ادامه خواهنـد داد و جدا از زیر فشـار 
قـرار دادن وزرای کابینـه و شـخص رئیس جمهور ممکن اسـت 
کـه حتـی در صـدد اسـتیضاح وی برآیند. پرسـش اساسـی آن 
اسـت که آیا مسـئوالن بـا اسـتیضاح حسـن روحانی و یـا حتی 
رای کبـود و برکنـاری وی موافقـت خواهند کرد یا خیـر. ممکن 
اسـت نماینـدگان بـا اسـتیضاح موافقـت نمایند تـا توجـه افکار 
عمومی به این سـمت جلب شـود که مشـکات کشـور زیر سـر 
آقای روحانی اسـت اما اینکـه آیا با برکنـاری وی موافق باشـند، 
جای تردیـد دارد. در عیـن حال مجلـس یازدهم تـاش خواهد 
کرد که شـماری از وزرا و ایضا شـماری از اسـتانداران، مسئوالن 
و مدیران شـرکت های بـزرگ دولتـی را تغییـر دهند. اما سـوال 
اینجـا اسـت که بـه هـر حـال ایـن سیاسـت را نمی توان تـا آخر 
دنیـا ادامـه داد. مجلـس دهـم در خردادمـاه آینـده بـه پایـان 
می رسـد و دولت روحانی نیز در سـال ۹۹ به پایان خـود نزدیک 
می شـود.  بایـد از تندروها پرسـید که پـس از آقـای روحانی چه 
می خواهنـد بکنند؟ باالخـره طی یک سـال و نیـم دیگر مجلس 
دهـم و رئیـس جمهوری بـه نام حسـن روحانـی وجـود نخواهد 
داشـت. پـس از اینهـا تندروهـا بـا بحـران عمیـق اقتصـادی که 
کشـور را در خـود فـرو بـرده چـه می خواهنـد کننـد؟ بـا رشـد 
منفی ۹ کـه در پایـان سـال ۹8 بـه آن خواهیم رسـید؛ بـا تورم 
بـاالی 4۰ درصد بـا یکـی از بزرگتریـن آمـار بیـکاری و باالخره 
بـا بودجه ای کـه قریـب به یـک سـوم آن از همیـن حـاال معلوم 
نیسـت از کجا باید تامیـن شـود، تندروهـا در ۹۹ و نهایتا ۱4۰۰ 
چـکاری می خواهنـد، انجام دهنـد. واقـع مطلب آن اسـت که تا 
مدتی می تـوان به این سیاسـت ادامـه داد که همـگان فکر کنند 
همـه مشـکات و مصیبت هـای کشـور ناشـی از مدیریـت آقای 
روحانی اسـت. شـش مـاه، یک سـال، دو سـال ٣ سـال می توان 
به این سیاسـت ادامـه داد امـا باالخـره پـس از آقـای روحانی و 
مجلـس دهـم می خواهنـد مشـکات را بر گـردن کـدام چهره، 

شـخصیت و نهـاد بیندازند؟

صادق زیبا کالم
استاد دانشگاه

قریب بـه اتفـاق نماینـدگان مجلـس یازدهـم با شـعارهایی 
عـوام پسـندانه، پوپولیسـتی و همچنیـن بـا مقصـر نمایانـدن 
دولـت در برابـر تمـام مشـکات برسـرکار آمدنـد. درحالی کـه 
علل مشـکاتی چون بیـکاری، تورم، حجـم بـاالی نقدینگی و... 
تنها دولـت نبـوده و با انداختـن تـوپ در زمین دولت توانسـتند 
خـود را مدافـع حقـوق مـردم نشـان داده و آرای الزم را کسـب 
کنند. اکنـون ایـن افـراد سـرکارآمده و علی القاعـده نمی توانند 
از شعارهایشـان عقب نشـینی کننـد، پـس همـان مسـیر انتقاد 
را ادامـه داده و تمـام زمانشـان صـرف درگیـری خواهـد شـد و 
قطعـا هیـچ کاری پیـش نخواهـد رفـت. از سـوی دیگـر قاطبـه 
این افراد سـابقه و منـش نظامی دارنـد که در تعامات سیاسـی، 
اجتماعـی و اداری، خـودرا نشـان خواهـد داد. درحالی کـه ایـن 
اسـتراتژی اشـتباه اسـت و اگر دوسـتان بخواهند موفق شـوند، 
فضـای تعاملـی بـا دولـت تنهـا راهـکار ایـن جریـان  می باشـد. 
شـرایط امـروز چنـدان مطلـوب نیسـت و هر کسـی بـرای فرار 
از مسـئولیت می توانـد توجیهاتـی بیـاورد. پـس اگر قرار باشـد 
دولـت بازخواسـت شـود، می توانـد بـا طـرح توجیهاتـی از ایـن 
مخمصه بیـرون بیایـد کـه برخـی از آنها منطقـی و درسـت نیز 
هسـتند. از طرفـی شـعارهایی از سـوی نمایندگان مطرح شـده 
کـه تنهـا در فضـای تعاملـی محقـق می شـود. از اینـرو برخـی 
نماینـدگان تصـور نکننـد بـرای تخریب دولـت متعهد هسـتند  
و اگـر ایـن اتفـاق نیفتـد، حقانیتشـان زیر سـوال خواهـد رفت. 
بداننـد مـردم نتیجه گرا هسـتند و بـرای رضایـت مـردم، ایجاد 
تنـش در ارتبـاط بـا دولـت الزم نیسـت. اگـر مـردم ببیننـد 
نمایندگانشـان بـرای کاهش تـورم ، افزایـش نقدینگـی، پویایی 
اقتصـاد، کاهـش تنش هـای منطقـه ای، کاهـش نـرخ بیـکاری 
و راه انـدازی مجـدد واحد هـای تولیـدی درتـاش هسـتند، 
خـود بـه خـود از نماینـدگان راضـی خواهند شـد. در ارتبـاط با 
پیش بینـی دولـت آینـده و بسترسـازی ایـن مجلـس، نیازمنـد 
زمان بیشـتری هسـتیم. اکنون اصولگرایـان بر چرخ مراد سـوار 
هسـتند و می بینیم همـه مصیبت هـا از کرونا، سـیل، زلزلـه و ... 
در زمان دولـت آقـای روحانی نازل شـد و اگـر واقع بین باشـیم 
تمام ایـن مشـکات را به پـای ایـن دولت نمی نویسـیم. امـا اگر 
مردم دولـت دیگـری بخواهنـد، دولـت آتـی مشـابه دولت های 
نهـم و دهـم البتـه عاقل تـر، منطقی تـر و حـرف گوش کن تـر 
خواهـد بـود. کاندیداهـای مجلـس یازدهـم بـرای کسـب ایـن 
جایگاه شـعارهایی دادند که چنـدان قابل تحقـق در این جایگاه 
نیسـت. حتی یک نفـر از ایـن نامزدهـا در قالـب برنامه ششـم و 
سیاسـت های اباغی رهبری صحبت نکردنـد. بنابراین برخاف 
شـعار انقابی گـری، کمتـر سیاسـت های اباغـی در زمینه های 
کشـاورزی ، گردشـگری و خدمـات را مطالعـه کرده انـد و ایـن 
مسـائل گویـای مشـکات پیـش روی مجلس اسـت. امـا برخی 
مـوارد همچـون اف ای تـی اف و لوایـح چهارگانه کـه تا بـه امروز 
بـا مخالفت روبه رو شـده اسـت بدین سـبب بـود که بـرگ برنده 
بدسـت اصاح طلبـان نیفتـد کـه قطعـا ایـن دوره بـا توجیهات 
مخصوص خود بـرای رفع آن تـاش خواهند کـرد. همانطور که 
برخی افراد منسـوب به این جریـان همـواره از مذاکره بـا اقتدار 
سـخن می گفتنـد، شـاید فراتـر از ایـن رفتـه و مذاکـره کنند و 
تاش های پیش از این از سـوی آقایـان علی  الریجانی و حسـن 

روحانـی را در تضـاد بـا این مسـاله عنـوان خواهنـد کرد.

یـــاد             د             اشــت
شعارهای عوام پسندانه، 

سابقه  رفتارهای  پوپولیستی

غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی
نماینده مجلس شورای اسالمی

آرمـان ملی: رفتـار مسـئوالن و افـراد مشـهور نظیـر بازیگران 
در زمـان بحران یکـی از فاکتورهـای تعیین کننـده در نگاه مـردم به 
مسـأله اسـت. به همین دلیل بسـیار اهمیت دارد کـه نظارتی جدی 
بر ایـن رفتارهـا وجود داشـته باشـد تـا »تشـویش اذهـان عمومی« 
یا سوءاسـتفاده از وضعیـت موجود از سـوی ایـن افراد اتفـاق نیفتد؛ 
مسـأله ای که در پی ویـروس کرونا در ایـران چندین بار دیده شـد. از 
جمله بـارز ترین این سوءاسـتفاده ها رفتار یک بازیگر در شـبکه های 
اجتماعی و تبلیـغ یـک محصـول در ازای دریافت پول بـود. بهنوش 
بختیـاری بـه دلیـل اسـتوری تبلیغاتـی عجیبـی که بـه تازگـی در 
اینسـتاگرامش منتشـر کرده بود، به چهره خبرسـاز فضـای مجازی 
تبدیل شـد. این بازیگر معموال حضور فعالی در تبلیغات مجازی دارد 
و محتوای بخشـی از پسـت ها یا اسـتوری های صفحه اینسـتاگرام او 
مربوط بـه تبلیغ بـرای کلینیک های پزشـکی یـا سـالن های زیبایی 
اسـت، اما ماجرای تبلیغ تـازه او فـرق می کند و بخشـی از مخاطبان 
را در شـبکه های اجتماعـی عصبانی کرده اسـت. بهنـوش بختیاری 
در ایـن آگهـی عجیـب، از فوایـد یـک شـربت گیاهـی در درمـان 

بیماری هـای مختلـف می گویـد. او در میـان صحبت هـای خـود به 
تأثیر این محصـول بر پیشـگیری از ویـروس کرونا هـم اشـاره و ادعا 
می کند که ایـن محصول برای پیشـگیری از این ویروس مؤثر اسـت! 
طبیعتاً در شـرایطی که مردم بیـش از هر چیز به اطاعات درسـت و 
آگاهی دربـاره ویروس کرونـا احتیاج دارنـد، نباید صرفاً بـرای آگهی 
تبلیغاتـی یک محصـول تجاری، توصیـه ای به مردم شـود کـه پایه و 
اسـاس علمی یا اعتبار ندارد در شـرایط بحرانی این روزها، توسـل به 
ماجرای کرونا برای تشـویق مردم بـه خرید یک محصـول، هرگز کار 
درستی نیسـت. تبلیغ عجیب بهنوش بختیاری، در روزهای گذشته 
انتقادهـای فـراوان کاربران فضـای مجازی را به دنبال داشـته اسـت.

    بهنوش بختیاری تحت پیگرد 
سـخنگوی سـازمان تعزیرات حکومتی نیـز گفـت: در روز های 
گذشـته یکی از سـلبریتی ها در فضای مجازی اقدام به تبلیغ شربت 
پیشـگیری از ویـروس کرونا می کرد که به دسـتور دادسـتانی تحت 
پیگیرد قانونی قرار گرفت، لذا از شـهروندان درخواسـت می کنیم که 

به این گونـه تبلیغات توجـه نکنند.

     این اولین بار نیست
 اگر رفتـار بهنـوش بختیـاری در موقعیت هـای حسـاس را به 
خاطر بیاوریـد، متوجه می شـوید کـه او پیـش از ایـن، بـاز هم در 
مقطع خاصـی صحبت هـای عجیبـی را مطـرح کـرده و گاه افکار 
عمومـی را عصبانی کرده بـود، بنابرایـن رفتار تـازه او بـرای تبلیغ 
یک محصول، چنـدان هم دور از انتظار نیسـت. بهنـوش بختیاری 
سال گذشـته در شـرایطی که عموم مردم از مسـأله گرانی گوشت 
گایـه داشـتند، در برنامـه »خیابان جام جـم« تلویزیون بـه مردم 
توصیه کـرد کـه مواظـب تغذیه خود باشـند، بیشـتر سـبزیجات 
مصرف کننـد، »گوشـت اصـا چیـز خوبی نیسـت و همـان بهتر 
که گران شـد«! او بعـد از موج واکنش هـای منفی مـردم، ویدئویی 
منتشـر کرد و سـعی داشـت صحبت های قبلـی خود را بـه نحوی 
توجیـه کنـد. اکنـون تبلیـغ بهنـوش بختیـاری بـرای محصـول 
گیاهـی موثـر بـر پیشـگیری از کرونـا، بـار دیگـر حکایـت از آن 
دارد کـه ایـن بازیگـر در موقعیت هـای خـاص و حسـاس، رفتـار 
سـنجیده و درسـتی نداشـته و شـاید اصا بهتـر باشـد در چنین 
مواقعـی دربـاره اظهارنظرهای خود حساسـیت بیشـتری داشـته 
باشـد. آنچـه واضـح اسـت، این کـه بـه طـور کلـی اظهارنظرهای 
درسـت یا نادرسـت چهره ها، بازتاب های فراوانـی دارد و مخاطبان 
ایـن افـراد در شـبکه های مجـازی، بـه صحبت هـای آنـان توجـه 
می کنند، بنابراین انتظار مـی رود هنرمندان در این شـرایط، رفتار 

سـنجیده تری از خـود نشـان دهند.

آرمـان ملی: رئیـس جمهور صبح روز سـه شـنبه در مراسـم 
افتتـاح قطعـه اول آزادراه تهران شـمال با اشـاره به شـیوع ویروس 
کرونا در ایران اظهار کـرد: ان شـاءا... از این ویـروس عبور می کنیم. 
ویـروس آنفلوآنزای نـوع بـی در آمریکا ۱۶ هـزار تلفات داشـت، در 
حالـی کـه در ایـران ایـن ویـروس صـد و خـرده ای تلفات داشـت. 
سـرعت انتقال ویـروس کرونـا بیشـتر از آنفلوآنزا اسـت اما سـخت  
تر از آنفلوآنزا نیسـت. حجت االسـام والمسـلمین حسـن روحانی 
ادامـه داد: مـردم نبایـد از ویـروس کرونـا وحشـت کننـد. همـه به 
دسـتورالعمل وزارت بهداشـت عمـل کـرده و همـه بـه هـم کمک 
کنیم. روحانی با بیان این که سـال ۹8 سـال سـیل بوده و زلزله هم 
در این سـال داشـتیم تصریح کرد: با بایای طبیعی نمی شود کاری 
کرد و نمی تـوان از اصل وقـوع آن جلوگیری کرد اما باید از آثار سـوء 
آن کـم کنیم. امسـال مشـکات و غـم زیادی داشـتیم از شـهادت 
سـردار سـلیمانی، درگذشـت مـردم کرمـان و مسـافران هواپیما و 

بایـای طبیعی، امسـال سـال سـختی بـود امـا مـردم همه جـا با 
شـهامت به میدان آمدند و در برابر تحریم ها خم نشـده و به دشمن 
التمـاس نکردند. ملـت مـا در برابـر تحریم ها تسـلیم نمی شـوند و 
سـختی را تحمـل می کننـد تـا دشـمن را پشـیمان کننـد. رئیس 
جمهور بـا بیان این کـه مردم در حـوادث طبیعی هـم امتحان خود 
را خوب پس دادند، خاطرنشـان کـرد:  این روزها ویـروس کرونا یک 
مسـافر بی دعوت اسـت و به هر کشـوری مـی رود، اما ما بایـد از این 
مشـکل هم عبور کنیـم. نباید کسـی از این حوادث سـوء اسـتفاده 
کرده و در شـرایط سـختی مردم، جیب بـدوزد. این جیب ها بسـیار 
خطرنـاک اسـت. نبایـد مردم بـرای ماسـک یـا ضـد عفونی کننده 
گرفتار باشـند و برخـی هم سوءاسـتفاده کننـد؛ چرا دنبـال درآمد 
حرام هسـتیم؟ اهم اظهارات رئیس جمهـور را در ادامه می خوانید:

   امـروز روز خوشـحال کننـده ای بـرای مـردم ایـران اسـت. 
بزرگراه تهران شـمال را در دوران تحریم ساختیم و افتخار می کنیم 

کـه تحریم ها بـر مهندسـین، کارگـران، مدیـران، وزارت راه و بنیاد 
مسـتضعفان تاثیر نگذاشـت؛ البته ممکن اسـت افتتاح این پروژه را 
با تاخیر مواجه کـرده باشـند. از روزهای اولیه ریاسـت جمهوری به 
دنبال تکمیل این پـروژه بـودم، در آن مقطع فقـط ۱۷ درصد پروژه 
انجام شـده بـود و مـن تاکیـد کـردم که دولـت دنبـال افتتـاح این 
طرح اسـت. مـن از سـال ۷5 و زمان آیـت ا... هاشـمی با ایـن پروژه 

سـر و کار داشتم.
    ایـن آزاد راه یـک سـاعت و نیـم زمـان را کوتـاه می کنـد 
و ترافیـک را کـم خواهـد کـرد و در سـوخت و وقـت صرفه جویـی 
می شود. من خودم در یک سـفر ۱5 سـاعت در راه بودم و ماشین ها 
میلیمتری حرکـت می کردند و راه بسـته بود . ما نسـبت بـه عمر و 
لذت و شـادی مردم متعهد هستیم. از پنجشـنبه  مردم به راحتی از 
این جاده اسـتفاده کنند ما هم در عـوارض تخفیف دادیـم که حاال 
بعدهـا به صورتـی جبران می شـود. تصمیـم گرفتیـم درآمد قطعه 
۱ صرف تکمیـل قطعه 2 شـود هر چنـد ایـن درآمد کافی نیسـت 
که البته دولـت هم کمک می کنـد. قرار ما بـا آقای اسـامی و فتاح 
این اسـت کـه یـک مسـیر از قطعـه دوم تـا پایـان دولـت دوازدهم 

افتتاح شـود.
    جاده و مسـیر بسـیار زیبـا و بـا پل هـا و تونل هـای فراوانی 
اسـت و معلوم اسـت در این ٣2 کیلومتر چه کار بزرگی شـده است. 
مسـیر ۱8 تونل دارد که یکـی از آنها حـدود 5 کیلومتر طـول دارد . 
هزینـه زیادی بـرای افتتـاح این پروژه شـده اسـت و در سـال بیش 
از 8۰ میلیـون لیتر سـوخت  با اسـتفاده از این مسـیر کمتر مصرف 

می شـود. این مسـیر به نفـع سـامت مردم هم هسـت.
     در دولـت ۱۱ و ۱2 در زمینـه بنـادر، راه آهـن و جـاده ، 
کارهای بـی نظیری شـده اسـت زیرا مـا معتقدیـم جـاده زیربنای 

توسـعه کشـور اسـت.

    در مراسم افتتاح بزرگراه تهران-شمال مطرح شد  

رئیس جمهور گاليه مند از كمبود  ماسك!                               
     بزرگراه تهران- شمال را در دوران تحریم ساختیم

»آرمان ملی« از کاسبان کرونا گزارش می دهد

بهنوش بختياري تحت پيگرد كرونايي 
   تبلیغ دروغین این سلبریتي درباره یك شربت سبب شد که سازمان تعزیرات وارد عمل شود

روایت »آرمان ملی«  از شعار اصولگرایان تندرو  درباره دولت
تندروها باغوغاساالري از پاسخگویي فرار نکنند

     پروانه مافی در گفت وگو با »آرمان ملی«: تبلیغات انتخاباتی تمام شده مردم را دریابید



آرمـان ملـی: شـیوع کرونـا در جامعـه باعث شـده 
تـا تمامـی بخش هـا تحـت الشـعاع ایـن ویـروس جدید 
و ناشـناخته قـرار گیرنـد. چنانکـه کرونـا تمامـی مراکـز 
آموزشـی، حـوزه علمیـه قـم، سـینماها، کنسـرت های 
موسـیقی و... را بـه تعطیلی کشـانیده اسـت. با ایـن حال 
طی چند وقت گذشـته تاکنون بسـیاری بر این عقیده اند 
که بـه جهـت محیـط محـدود و جمعیـت زندانیـان باید 
ترتیباتـی اتخـاذ شـود کـه بـه زندانیـان مرخصـی اعطـا 
شـود تا از شـیوع احتمالی این بیمـاری جلوگیری شـود. 
محمود صادقی کـه روز گذشـته در توئیتـر از مثبت بودن 
تسـت کرونای خود خبـر داده بـود در این بـاره خطاب به 
رئیس قـوه قضائیه نوشـت: »آقـای رئیسـی! خانواده های 
زندانیان امنیتی و سیاسـی تقاضـا دارند بـرای جلوگیری 
از شـیوع بیماری بـه زندانیان امنیتی و سیاسـی مرخصی 
بدهیـد تـا  کنـار خانواده هـا ایـن اپیدمـی را پشـت سـر 
بگذارنـد.« پـس از سـاعتی از این درخواسـت سـخنگوی 
قوه قضائیـه از دسـتور آیت ا... رئیسـی برای پیشـگیری از 

بیمـاری کرونـا در زندان هـا خبـرداد.
 دسـتور رئیسـی دربـاره  پیشـگیری کرونا 

در زندان هـا
سـخنگوی قـوه قضائیـه بـا اشـاره بـه شـیوع ویروس 
کرونـا در کشـور، از تمهیـدات ویـژه بهداشـتی و قضائـی 
در زندان هـای کشـور خبـر داد و گفـت: در جلسـه روز 
دوشـنبه شـورای عالـی قـوه قضائیـه و متعاقب گـزارش 
سـازمان پزشـکی قانونـی از وضعیـت مبتالیـان بـه ایـن 
ویـروس در برخـی اسـتان ها، حسـب دسـتور ریاسـت 
محترم قـوه قضائیه مقـرر گردیـد کمیته ویژه ای توسـط 
سـازمان زندان ها با همکاری و مشـارکت پزشـکی قانونی 

و وزارت بهداشـت و درمان تشـکیل و اقدامات بهداشـتی 
و پیشـگیرانه در جهـت حفـظ سـالمت زندانیـان انجام و 
پیش بیبنـی الزم در زمینه تدارک بخش های پزشـکی و 
درمانی صورت پذیرد. غالمحسـین اسماعیلی به تشکیل 
کمیتـه ای قضائـی با موضـوع بررسـی وضعیـت زندانیان 
اشـاره کـرد و افـزود: همچنیـن در جلسـه شـورای عالی 
قوه قضائیه مقرر گردید کمیته ای به ریاسـت معـاون اول 
قوه وضعیـت قضائی زندانیان را بررسـی و به اتخـاذ و ابالغ 
سیاسـت کیفری مناسـب به واحدهـای قضائی بپـردازد. 

براسـاس این سیاسـت کیفـری مقـرر شـد تدبیری 
اتخاذ شـود که ورودی زندان ها در شرایط فعلی 
کشـور حتـی االمـکان کاهـش یافتـه و بجـز 
مـواردی که بازداشـت متهمان ضـرورت دارد، 
از صـدور قـرار منتهـی بـه بازداشـت اجتناب 

شـود. همچنین در مـورد زندانیان واجد شـرایط 
نیز بنـا بـر اعطـای مرخصـی ویـژه قرار 

گرفـت. اسـماعیلی همچنین 
روزهـای  اقدامـات  بـه 
گذشـته قـوه قضائیـه در 

ایـن زمینـه اشـاره کرد 
و افزود: در ۲۴ ساعت 

گذشـته، در هـر دو بخـش اقدامـات خوبـی انجـام شـده 
وضعیت تمامی زندانیـان به صورت مسـتمر تحت رصد و 
مراقبت قـرار دارد و تیم های پزشـکی در زندان ها مسـتقر 
و وضعیـت زندانیـان تحـت کنتـرل و مراقبـت مناسـب 
بهداشـتی اسـت و خوشـبختانه در مـورد این افـراد جای 
نگرانـی وجـود نـدارد. سـخنگوی قـوه قضائیه بـه تهیه و 
ابـالغ دسـتورالعمل الزم درباره ایـن موضوع اشـاره کرد و 
گفت: در روزهای گذشته دستورالعمل های الزم در جهت 
کاهش ورودی زندانیـان و اعطای مرخصی بـه آنها تهیه و 

ابالغ شـده اسـت.
 زندان ها و ویروس کرونا

محمد بیات رئیس زنـدان مالیرگفت: 
»در راسـتای رعایـت حقوق شـهروندی و 
حفظ سـالمتی مددجویان و خانواده های 
آن هـا تـا اطـالع ثانـوی مالقـات خصوصی و 
حضـوری بـا زندانیـان قطـع شـد و تقاضا 
می شـود حتی االمکان خانواد ه ها 
از حضـور در زنـدان بـرای 
مالقات کابینـی خودداری 
کنند. برای جبـران موارد 
فوق با موافقت دسـتگاه 

قضائـی و مسـئوالن زنـدان مقـرر شـد بـه زندانیانـی که 
شرایط اسـتفاده از مرخصی دارند مرخصی طوالنی مدت 
داده شـود تا با کاهش جمعیت کیفـری زندانیان خدمات 

بهداشـتی بیشـتری به مددجویـان ارائه شـود.«
 هشدار شیوع کرونا

یـک عضـو کمیسـیون حقوقـی و قضائـی مجلـس 
نسـبت بـه احتمـال شـیوع ویـروس کرونـا در زندان ها 
هشـدار داد و گفت: محیط زندان بسـیار کوچـک بوده و 
جمعیت زیـادی در ایـن محیط های محـدود نگهداری 
می شـوند، بنابراین یکـی از مراکـز  پرخطر برای شـیوع 
کرونا محسـوب می شـود. خانه ملـت نوشـت، ابوالفضل 
ترابـی افـزود: در گذشـته کمیتـه ای متشـکل از وزارت 
بهداشـت، سـازمان زندان ها و بهزیسـتی برای مسـائل 
درمانـی و بهداشـتی زندان هـا تشـکیل شـده اسـت. بر 
همین اسـاس انتظار داریم این کمیته در  شـرایط فعلی 
بیـش از گذشـته تقویـت شـود. نماینـده نجف آبـاد در 
مجلس با اشـاره به تراکم بـاالی جمعیـت در زندان ها و 
احتمال بروز فاجعه بـا ورود ویـروس کرونا بـه زندان ها، 
یادآور شـد: بایـد بـه عناویـن مختلف اعـم از دسـتبند 
الکترونیـک، اخـذ وثیقـه، سـند و اعطـای مرخصـی به 
زندانیـان تـالش کنیـم جمعیـت کیفـری زندان هـا تا 
حد ممکـن کاهـش پیـدا کنـد. وی بـا تاکید بـر اینکه 
رعایـت اصـول بهداشـتی بـرای جلوگیـری از ابتـال بـه 
کرونا باید بـه زندانیـان آموزش داده شـود، تاکیـد کرد: 
عالوه بـر افزایش اقدامات پیشـگیری بایـد تمامی اقالم 
ورودی بـه زندان ها مورد بررسـی قـرار گرفتـه و تمامی 
سـرویس های بهداشـتی و بند هـای عمومـی  مرتـب 

ضدعفونی شـود.

رئیس سـازمان پدافند غیرعامل کشـور با بیان اینکه مهار و کنترل 
اپیدمـی ناشـی از ویـروس کرونـا در دو بعـد واقعیـت میدانـی و افـکار 
عمومی معنا پیـدا می کند، گفـت: خوشـبختانه در روزهـای اخیر یک 
عـزم ملـی و هماهنگـی در عالی تریـن سـطوح مدیریتـی کشـور پدید 
 آمده که نتیجـه آن مهار نسـبی شـیوع ویروس کرونا در کشـور اسـت. 
سـردار غالمرضـا جاللـی ادامـه داد: این مهـار به معنـای آن اسـت که 
در هفته هـای آتی ما شـاهد کاسـته شـدن از تعـداد مبتالیـان و نزولی 
شـدن منحنـی ابتـال خواهیـم بـود. وی تصریح کرد: بررسـی ها نشـان 
می دهـد که خـط رسـانه ای دشـمنان بـا سـه محور اساسـی سـازمان 
یافتـه اسـت وی در خصـوص راهبردهـای جنگ رسـانه ای دشـمن در 
شـرایط فعلی توضیـح داد: در درجه نخسـت دروغگو جلـوه دادن نظام 
بهداشـت و درمان کشـور مانند انتشـار آمار غلط از وضعیـت مبتالیان، 
ایجاد تناقض آماری بین سخنان مسئوالن اسـت، دوم القای ناکارآمدی 
سیسـتم بهداشـت و درمـان کشـور ماننـد مقایسـه های ناصحیح بین 
سـطح اقدامات ایران و سـایر کشـورها، بـزرگ نمایی کمبودهـا، حذف 
خبرهـای مثبـت و امیـدوار کننـده و در درجه سـوم هم ایجـاد ترس و 
هراس عمومی در مردم و کادر درمانی کشـور با انتشـار اخبار نادرسـت، 

اغراق دربـاره تلفـات بیمـاری و  مانند آن.

نزولی شدن منحنی ابتال به کرونا 
در هفته های آتی
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آرمان ملی: روز گذشـته خبرهایی در رسـانه ها منتشـر شـد مبنی 
بر اینکـه آیت ا... العظمی شـبیری زنجانی و کلیه اعضای دفتر و بسـتگان 
وی بر اثر بیمـاری کرونا تحـت قرنطینه قـرار گرفته اند تا مـورد معاینه و 
در صورت لـزوم آزمایش قرار بگیرنـد. امتـداد در این باره نوشـت، در پی 
درگذشـت آقای حاج سـید مجتبی فاضلی مسـئول اجرائی و مالی دفتر 
آیت ا... العظمی شـبیری زنجانی بر اثر بیمـاری کرونا کلیـه اعضای دفتر 
و بسـتگان وی تحت قرنطینه قرار گرفته انـد تا مورد معاینـه و در صورت 
لزوم آزمایش قرار بگیرند. این رسـانه، فرد مرحـوم را خواهرزاده حضرت 
آیت ا... و نیز خاله زاده آقای میرمحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و بسـیار فعال در امـور کمک به فقـرا و نیازمندان و سـاعی در انجام 

مراسـمات دفتر و یـاری به دیگـران معرفی کرد.
 تکذیب قرنطینه

مسـئول دفتر این مرجـع تقلید خبـر قرنطینـه را تکذیـب می کند. 
رئیـس دفتر آیت ا... شـبیری زنجانی روز سـه شـنبه در گفت گو بـا ایرنا، 
اعمال قرنطینه برای این مرجع تقلید و دفتر ایشـان را بـه خاطر بیماری 
کرونا تکذیب کرد و گفت: حـال این مرجع تقلید خوب اسـت و در منزل 
در حـال اسـتراحت هسـتند. حجت االسـالم والمسـلمین محمـد رضا 
باباخانی همچنیـن در خصوص فـوت یکی از اعضـای دفتـر  در روزهای 
اخیر و ارتباط دادن آن با بیماری کرونا گفت: آقای فاضلی مسـئول مالی 
دفتر از دو هفته قبل بیمار بودند، ایشـان سـابقه بیماری دیابت داشـتند 
و فوت معلوم نیسـت به دلیـل سـرماخوردگی، آنفلوآنزا و یا کرونا باشـد 
ولی سـابقه بیماری داشـتند. وی قرنطینه دفتر را نیز رد کـرد و گفت: در 
دفتر آیـت ا... شـبیری زنجانی بـه دلیل رعایت مسـائل بهداشـتی روزانه 
دو نفـر حضور دارنـد و حال آیـت ا... شـبیری زنجانی هم خوب بـوده و به 
بیمـاری کرونا مبتـال نشـده اند. او ادامه داد: آیـت ا... شـبیری زنجانی هم 

اکنون در منزل در حال اسـتراحت هسـتند.

 احتیاط های آیت ا... شبیری زنجانی در ماجرای کرونا
نـوه آیـت ا... شـبیری زنجانـی روایـت متفاوتـی دارد و می گویـد 
آزمایشـاتی انجـام شـده و هنـوز جـواب ایـن آزمایش هـا آماده نیسـت. 
نوه آیت ا... شـبیری زنجانـی درباره اخبار پخش شـده در فضـای مجازی 
مبنی بـر قرنطینه ایـن مرجع تقلیـد، گفت: ایشـان قرنطینه نیسـتند و 
آزمایشـات مرتبط با کرونا از وی انجام شـده اما هنوز جـواب نهایی اعالم 
نشـده اسـت. حجت االسالم والمسـلمین مهدی شـبیری در این زمینه 
اظهار کرد: حاج سـید مجتبی فاضلیـ  مسـئول دفتر و مسـئول اجرائی 
و مالـی آیت ا... العظمی شـبیری زنجانـیـ  دیروز بـر اثر ابتال بـه ویروس 
کرونا، بـه دیار باقـی شـتافت. وی ادامه داد: آیـت ا... شـبیری زنجانی هم 
از چهارشـنبه بنـا به خواسـت خـود از خانه خـارج نشـده اند و از ایشـان 
آزمایشـات مربـوط به ویـروس کرونـا گرفته شـده امـا هنوز جـواب این 

آزمایشـات نیامده اسـت.
  انتشار تصویر آیت ا...

سـاعاتی پس از گمانه زنی رسـانه هایی نظیر امتـداد و اعتمادآنالین، 
بدون اشـاره به این مساله و شـایعات در کانال رسمی منتسـب به ایشان 
عکسـی از آیت ا... درحال مطالعه منتشـر کرده که متعلق به روز گذشته 
اسـت. آیـت ا... شـبیری در پیامـی بـه مـردم توصیـه کرده اند کـه خطر 

بیمـاری کرونا را جـدی بگیرند.

»آرمان ملی« روایت  می کند
احتیاط های آیت ا... شبیری 

در ماجرای کرونا
 نوه آیت ا... شبیری زنجانی: ایشان از چهارشنبه 

بنا به خواست خود از خانه خارج نشده اند

آرمان ملی – علیرضا پورحسـین:  
انتخابات مجلس یازدهم پـس از فراز و 
نشـیب های فراوان باالخره برگزار شد 
و نتایـج آن همانطـور که قابـل حدس 
بـود رقـم خـورد و غالـب کرسـی های 
پارلمـان بـه اصولگرایـان رسـید. مجلسـی کـه اکثـر 
نماینـدگان آن نخسـتین تجربـه پارلمانی خـود را دارند 
و بی شـک این مقوله سـبب می شـود تـا پیش بینـی در 
مورد آینـده این نهاد تاثیرگذار در کشـور دشـوارتر شـود 
. مجلسـی که بسـیاری معتقد هسـتند شـاید همـان راه 
مجلـس هفتـم را بپیمایـد و برخی نیـز معتقد هسـتند 
می تـوان مجلسـی فراجناحـی در ایـن برهـه حسـاس 
سیاسـی در کشـور متصـور شـد . مجلسـی کـه صـدای 
تمـام ملـت را بشـنود و صرفـا نماینـده کسـانی کـه بـه 
آن هـا رای داده انـد نباشـد. در ایـن راسـتا در نخسـتین 
گام بایـد مطالبـات مـردم شـنیده شـود . ایـن مطالبات 
مقولـه ای فراتر از قانـون نیسـت. عدالت ، مردمسـاالری، 
تنش زدایی در عرصه سیاسـت و مبارزه با فسـاد خواسته 
اصلی مـردم اسـت. شـواهد و قرایـن به گونه ای اسـت که 
بـه نظـر می رسـد ایـن راه پیمودنـی اسـت و نمایندگان 
مجلـس یازدهـم می تواننـد رویکـرد خوبـی در ایـن 
مسـیر داشـته باشـند. »آرمان ملی« در راسـتای بررسی 
 عملکـرد مجلـس آینـده و ارزیابـی آن گفت وگویـی بـا 
سـید محمود میرلوحـی ، فعال سیاسـی و عضو شـورای 

شـهر تهران داشـته اسـت کـه در ادامـه می خوانید:
 رویکـرد جریـان اصالحات در قبـال مجلس 

یازدهم چیسـت؟
تالش های زیادی از سـوی جریان اصالحات انجام 
گرفت تـا مجلسـی کامـال منطبق بـا گفته هـای امام 
خمینی )ره ( شـکل گیرد. مجلسـی که در راس امور و 
عصاره فضائـل ملت باشـد و در جایگاهـی که حضرت 
امام خمینـی )ره( بـه مرحوم شـهید بهشـتی گفتند 
مجلس را قدرتمندانه تشکیل دهید زیرا مجلس قوی 
در واقع آینده کشـور را تضمین می کند. متاسـفانه در 
ده سـال اخیـر پارلمـان بـا جایـگاه اصلی خـود کمی  
فاصله گرفته اسـت و عمال جایگاه این نهـاد تاثیرگذار 
با چالش هایـی رو به رو شـده اسـت. هر چقـدر در این 
زمینـه توصیـه و خواهـش صـورت گرفت متاسـفانه 
راه بـه جایـی نبـرد. در ایـن زمینـه نیـز شـاهد بودیم 
لیسـت نیز ارائه نشـد و انتظاراتـی کـه رای دهندگان 
به اصالحـات داشـتند،  بـرآورده نشـد. با وجـود تمام 
گله هایـی که جریـان اصالحـات از انتخابـات مجلس 
دارد امـا بـه هیـچ وجـه از تضعیـف ایـن رونـد و نهاد 
حمایـت نخواهد کـرد. هرچند ایـن به تنهایـی کافی 
نبود و شـاهد بودیم که مشـارکت در انتخابات مجلس 
کاهش یافت که تبعـات خوبی در پی نخواهد داشـت. 
با وجود تمـام این تفاسـیر باید اولویت همه این باشـد 
که مجلس به جایـگاه رفیع خود بازگـردد و اختیاراتی 
را که در قانون اساسـی بـه آن تنفیذ شـده اسـت از نو 

کامـل تصاحـب کند .
 مجلس یازدهم بـا چه رویکـردی می تواند از 

خود یک کارنامـه قابل قبـول ارائه دهد ؟
افرادی کـه در زمان حـال انتخاب شـده اند با وجود 
اینکـه مـورد حمایت ما نیسـتند امـا امیدوار هسـتیم 
عـالوه بـر رای دهنـدگان، نماینـده کسـانی کـه پـای 
صندوق رای نیز نیامدند،  باشـند. یک نـگاه فراجناحی 
و غیرحزبی اسـت که در ایـن عرصـه می تواند مجلس 
یازدهم را بـه جایگاهـی درخور برسـاند. مجلسـی که 
منافع ملـی را بر منافـع حزبی ترجیـح دهـد و اولویت 
اول خـود را خواسـته مـردم بدانـد. مـردم نیـز قطعـا 
مجلسـی را طلب می کنند کـه منافع ملـی را بر منافع 
حزبی ارجح بدانـد. امیدوار هسـتم نمایندگان مجلس 
غفلت نکنند. مـن بارها ایـن مطلـب را در مـورد نحوه 
روند انتخابـات تذکر داده بودم و معتقـد بودم انتخابات 
پیـش رو ضربه خواهـد خورد امـا نپذیرفتنـد. در وهله 
دوم توصیه مـا به نماینـدگان منتخب فعلی اسـت که 
مرتکب اشـتباه نشـوند و صدای تمام ملت را بشنوند و 
صرفا نماینده کسـانی که به آن ها رای داده اند نباشـند. 
مطالبـات مـردم بایـد شـنیده شـود. ایـن مطالبـات 
مقوله ای فراتر از قانون نیسـت. عدالت، مردمسـاالری، 
تنش زدایـی در عرصـه سیاسـت و مبـارزه بـا فسـاد 
خواسـته اصلی مردم اسـت. من معتقد هسـتم این راه 
پیمودنی اسـت و نمایندگان مجلس یازدهم می توانند 
رویکـرد خوبـی در این مسـیر داشـته باشـند. امیدوار 
هستم که مجلس یازدهم راه مجلس هفتم را سرلوحه 
کار خود قـرار ندهد. مجلس هفتم بسـیار احساسـاتی 
عمل کـرد و عمال زمینـه سـاز دولتی همچـون دولت 
احمدی نژاد شـد کـه آسـیب های فراوانی برای کشـور 
بـه ارمغـان آورد . مجلـس زمانـی می توانـد کارآمدی 
خـود را حفـظ کنـد کـه بـه دور از احساسـات و جـو 
موجود بـا نگاهی کارشناسـانه به مسـائل و مشـکالت 

کشـور بپردازد .
 مجلس آتـی باید تمرکـز خـود را معطوف به 

چه حـوزه ای کند ؟
شـاید در گام نخسـت نیـاز اسـت تـا در عرصـه 
قانون گذاری با دقت بیشـتری عمل کند و کمبودهای 
کشـور و خأل هـای موجـود را در ایـن زمینـه برطـرف 
کنـد و بـه رفـع چالش هـای موجـود بپـردازد. چالش 
بزرگی در پیش روی کشـور قـرار داد و مجلـس باید با 
در نظر گرفتن امنیـت ملـی و اولویت قـرار دادن آن به 
مسـاله فرهنگ، معیشـت و اقتصاد جامعه بپردازد و با 
برنامه ای مدون به جنـگ مشـکالت رود. دیگر وظیفه 
مجلـس مقولـه نظـارت اسـت. مجلـس بایـد در ایـن 
زمینه نظـارت خود بـر قـوا و نهادهای حاکم را بیشـتر 
کند تا ایـن وظیفه بسـیار مهم بـه بهترین شـکل رقم 
خـورد. مجلـس در عرصـه سیاسـت خارجـی در ایـن 
مقطع حسـاس باید با دقت بـه سیاسـت ها توجه کند 
و مانع از برداشته شـدن گام های غیرمنطقی شود. این 
مجلـس، مجلس همه مـردم اسـت و امیدوار هسـتیم 
که صرفـا بـه یـک طیـف محـدود توجـه نشـود. باید 
اذعان کرد که مطالبـات کل جامعه بـا مطالبات طیف 
اصولگرا فاصله دارد پس بنابراین اگـر فقط پرداخت به 
مطالبات اصولگرایان در برنامه باشـد سـبب می شود تا 
شـکاف در جامعه بیشتر شـود که نتیجه مطلوبی برای 
کشـور در پی ندارد زیـرا در این برهه زمانـی مهم ترین 
نیاز مـا وحـدت اسـت. خواسـته های جناحـی تامین 
کننـده خواسـت عمـوم ملـت نیسـت. توجـه بـه این 
نکتـه شـاید بزرگترین مسـاله ای باشـد که نیاز اسـت 

بـه آن توجه شـود .

سید محمود میرلوحی در گفت وگو با »آرمان ملی«: 
مجلس یازدهم از مجلس هفتم 

الگوبرداری نکند
   منتخبان مجلس یازدهم نماینده کسانی که رای 

نداده ا ند نیز باشند

یک گفت وگو برای رئیس بنیاد مستضعفان حاشیه ساز شد         
عصبانیت فتاح از مجری صدا و سیما

آرمان ملی: صحبت های دوشـنبه شـب پرویـز فتـاح در تلویزیون 
و نزاع کالمـی او بـا مجری صدا و سـیما بـا واکنـش کاربران شـبکه های 
اجتماعـی مواجـه شـده و انتقـادات زیـادی را متوجـه رئیـس بنیـاد 
مسـتضعفان کرده اسـت. پیـش از ایـن از پرویـز فتـاح به عنـوان یکی از 
کاندیداهـای احتمالی اصولگرایـان در انتخابات ریاسـت جمهوری پیش 
رو نـام برده می شـد و حـاال این جنس رفتـار، نشـان می دهد کـه او برای 
جلب افکار عمومی کار دشـواری پیـش رو دارد. اما ماجرا از چـه قرار بود؟ 
پس از سـال ها انتظار روز گذشـته منطقۀ یک آزادراه تهران- شـمال )به 
طـول 3۲ کیلومتـر و با هـدف کوتـاه و ایمن کردن مسـیر فعلـی تهران، 
کرج، چالوس( افتتاح شـد و به همین خاطـر آقای فتاح کـه از 7 ماه قبل، 
رئیس بنیاد شـده به برنامۀ تلویزیونی دعوت شـده بود و در همان شـروع 
گفت وگـو و مجری گفت: »شـما بنیاد مسـتضعفان اید اما عـوارض را ۲5 
تا 35 هـزار تومان تعییـن کرده اید و در واقـع آزاد راه را برای مسـتضعفان 

نسـاخته اید بـرای پولدارها سـاخته اید«.
   عصبانیت رئیس بنیاد مستضعفان

رئیس بنیـاد هم پاسـخ داد: »بـرای مردم سـاخته ایم. چه پولـدار چه 
غیر پولدار. نیامده تو سـر مال نزنید. این افتخار ملی اسـت. شـما هم صدا 
و سیما هستید. هموطنان شما و مهندسـان و کارگران ایرانی ساخته اند. 
من تازه آمـده ام. اما بـه فعالیت های گذشـته احترام می گـذارم«. مجری 
اما می گوید: »چـرا باید بـه بزرگراهی که ۲3 سـال طول کشـیده احترام 
بگذاریـم؟«. فتـاح آرام آرام خشـم می گیرد و پاسـخ می دهـد: »خارجی 
آمـده گذاشـته رفتـه«. از چینی ها نـام نمی برد و بـه بهمنی که ماشـین 
آالت را دفن کردند اشـاره نمی کند چون مالحظاتی دارد و از صداوسـیما 
هم انتظـار دارد ایـن مالحظـات را رعایـت کند امـا مجری صدا وسـیما 
که عـادت کـرده بـا ایـن لحـن بـا دولتی هـا و شـورای شـهر- البتـه اگر 
اصالح طلـب باشـد- صحبـت کند یـک لحظـه فرامـوش می کند کـه او 
مقام دولتی نیسـت و بـه لحن خـود ادامه می دهـد و می گویـد: »همین 
که شـما می گویید پروژه ۴ سـال به خاطر محیط زیسـت خوابیـده بوده 
نشـان از بی تدبیری اسـت«. مجری ادامه می دهـد در خیلی از کشـورها 
کل فرآینـد توسـعه 30 سـال طـول می کشـد و فتـاح هـم در واکنـش 
می گوید: »من مسـئول کل فرآیند توسعه در کشور نیسـتم، کار بزرگ را 
نباید زیر سـؤال ببریـد«. کاربران بسـیاری در فضای مجـازی به عملکرد 
فتاح در پاسـخگویی به رسـانه اعتراض کـرده و عنـوان کرده انـد که این 
نوع رفتار مناسـب نیست. پیشـتر نیز بنیاد مسـتضعفان به علت برخورد 
خشـن نیروهایـش در پلمـب دانشـکده خبر حاشـیه سـاز شـده بـود و 

نتوانسـت رسـانه ها و افکار عمومـی را در این زمینـه قانع کند.

ویــــــژه

آرمان ملی -  مطهره شفیعی: پاسـتور گـره خورده 
در بهارسـتان اسـت و در ایـن روزها ایـن سـوال در اذهان 
شـکل گرفته که آیا ریاسـت جمهوری سـیزدهم براساس 
سـاختار مجلس یازدهم شـکل می گیـرد یا خیر. از سـوی 
دیگـر برخـی نگـران آن هسـتند کـه مجلـس اصولگرای 
یازدهـم همانند پیشـینیان خـود در  مجلس هفتـم بنای 
ناسـازگاری با رئیس جمهور داشته باشـد. آنچه در جریان 
انتخابات مجلس هفتم رخ داد در انتخابات مجلس یازدهم 
تکـرار شـد چنانکـه هفتمیـن دوره انتخابـات مجلس در 
میانـه اعتراض ها بـه رد صالحیت هـا و اسـتعفای گروهی 
از نماینـدگان اصالح طلـب مجلـس ششـم برگـزار شـد. 
بیـش از ۸000 نفـر در ایـن انتخابـات نامـزد شـده بودند، 
ولی صالحیـت بیـش از 3۶00 نفـر رد شـده بـود. احزاب 
و گروه هـای اصالح طلـب مسـتاصل مانـده بودنـد کـه آیا 
به طـور کامـل از انتخابات کنار بکشـند یا به طـور محدود 
شـرکت کننـد کـه در نهایـت از ارائـه لیسـت خـودداری 
کردنـد. پـس از انتخابـات مجلس هفتم شـرایط سـختی 
بـرای دولت اصالحات کـه روی کار بـود رقم خـورد. فرزند 
رئیـس دولـت اصالحـات دربـاره آن روزهـا می گویـد  که 
پـدرش در انتخابـات مجلس هفتـم خیلی تنها شـده بود 
و توضیـح داد: »به عنـوان یک سیاسـتمدار کـه رابطه پدر 
و فرزنـدی را کنـار می گـذارد، ممکـن اسـت کـه بگویـم 
رئیس جمهـور خیلـی بهتـر از ایـن می توانسـت عمـل 
کند. یـا می توانسـت جور دیگـری برخـورد کند یـا اینکه 
نه. ولـی می خواهـم بگویـم متعصبانـه برخـورد نمی کنم 
کـه بگویـم وای چقـدر پـدرم مظلـوم بـود و تنهـا مانـده 
بـود. شـاید حقـش بـود به عنـوان یـک فعـال سیاسـی. 
یـک فعـال سیاسـی ممکـن اسـت اشـتباهاتی کنـد که 

منـزوی شـود ولـی به عنـوان فرزنـد کـه حالـت عاطفـی 
داشـت واقعـاً دوره سـختی بـود« تفـاوت مجلـس هفتـم 
با مجلـس دهـم در ایـن بـود کـه طیـف پیـروز از روز اول 
اطمینان به پیروز شـدنش در اندیشـه ریاسـت جمهوری 
بعدی نبود امـا اکنون تصاحب کرسـی ریاسـت جمهوری 
سـیزدهم هـم و غـم اصولگرایـان شـده اسـت و برخـی از 
آنهـا در این مسـیر اخـالق را هم فرامـوش کردند. بـا مرور 
سـه مجلسـی کـه در رونـد انتخابـات ریاسـت جمهوری 
)بعـد از پایان ۸سـاله قـدرت یـک رئیس جمهـور( تعیین 
کننـده بوده انـد، می تـوان به نتایجی رسـید. سـه مجلس 
پنجـم)137۴(، هفتـم)13۸۲(، نهـم)1390( مجالسـی 
هسـتند که به خصوص در دوران حیات جمهوری اسالمی 
ایـران پـس از رحلـت امـام خمینـی)ره( در انتخـاب سـه 
رئیس جمهور یعنـی محمد خاتمی، محمـود احمدی نژاد 

و حسـن روحانـی تعیین کننـده بوده انـد.
 خودزنی اصولگرایان در مجلس و دولت

نکته قابـل تامل آنجاسـت که معموال مجالس تشـکیل 
شـده دو سـال را با رئیس جمهـور و طیفی مواجه هسـتند 
که بـا دیدگاه هـای سیاسـی آنهـا در تضـاد اسـت. به عنوان 
نمونـه مجلـس هفتـم اصولگـرا بـود و رئیس جمهـور یک 
اصالح طلـب یـا مجلـس دهـم هـم اصولگراسـت کـه باید 
دو سـال با روحانـی اعتدالـی نزدیک بـه جریـان اصالحات 
سـپری کند. قابل تامل تر آنجاسـت کـه تصمیمات مجلس 
در زمـان رئیس جمهور متضاد بـا دیدگاه نماینـدگان به نام 
دولت ارائـه و مورد نقد قـرار می گیرد مانند نماینـدگان تازه 
وارد مجلس هفتم در برابر دولت اصالحات که می خواسـت 
قیمت برخـی کاالهـا را افزایش دهـد موضع گیـری کردند 
و طرحـی را ارائـه دادنـد به نـام طـرح تثبیـت قیمت ها که 

می تـوان از احمـد توکلـی نیـز به عنـوان یکـی از طراحـان 
اصلـی آن نام بـرد. امـا این طـرح کـه از اسـاس غلط بـود و 
به نوعـی، مقابلـه با دولـت اصالحـات تلقـی می شـد کار را 
بـه جایـی رسـاند کـه دود آن به چشـم مـردم رفـت. البته 
رای اعتمـاد مجلـس هفتـم بـه گزینـه پیشـنهادی وزارت 
تازه تاسـیس »رفـاه و تامیـن اجتماعی« نخسـتین تعامل 
نماینـدگان اصولگرا بـا دولـت اصالحات بـود اما پـس ازآن 
مقابله با دولـت اصالح طلـب در مجلس علنی شـد و رکورد 
سـریع ترین اسـتیضاح به نام مجلـس هفتم ثبت شـد. وزیر 
راه بـه »مفاسـد مالـی و اقتصـادی، ترجیـح خارجیـان بـه 
نیروهـای متخصـص داخلـی و... متهم شـد. از نـکات دیگر 
اصولگرایـان پارلمانـی ایـن اسـت کـه آنها بـا دولـت بعدی 
حتی اگر اصولگرا هم باشد سرناسـازگاری می گذارند مانند 
نحوه مواجهه مجلس هفتـم با دولت نهم! سـال اول فعالیت 
پارلمـان جدیـد با سـال پایانـی دولـت اصالحـات همزمان 
بـود و درحالی کـه انتظـار می رفـت اصولگرایـان حاکـم در 
موضوعـات سیاسـی و فرهنگـی بیشـترین اختالف نظرها 
را بـا دولـت اصالحات بـروز دهنـد، بیشـتر مخالفت هـا در 
حوزه اقتصاد مطرح شـد؛ موضوعی که در سـه سـال بعدی 
و هنگام مواجهه با دولـت »محمود احمدی نژاد« تشـدید و 
دامنه آن بـه حوزه های دیگر هم کشـیده شـد. اصولگرایان 
بـا انتخـاب محمـود احمدی نـژاد در تیـر13۸۴، تمـام قـوا 
و مناصـب حاکمیتـی را تصاحـب کردنـد. رئیس جمهـور 
اصولگـرا سرمسـت از پیـروزی، اعضـای کابینـه خـود را به 
مجلـس اصولگـرا معرفـی کـرد و نماینـدگان پـس از چهار 
روز بحث و بررسـی رکورد جدیـدی را در عدم تاییـد وزرای 
کابینه نخسـت یک دولت ثبـت کردند؛ دوم شـهریور چهار 
کاندیدای پیشـنهادی وزارت آموزش وپـرورش، رفاه، تعاون 

و نفت موفق به جلـب رای اعتماد نمایندگان نشـدند تا این 
مسـاله سـرآغاز جدالی چند ماهه برای تکمیل کابینه شود. 
اوج تامل منفـی دولت اصولگـرا با مجلس همفکـر آنجا بود 
که 3 طـرح اسـتیضاح 3 وزیـر کلید خورد. اسـتیضاح سـه 
وزیر و نامه نـگاری با رهبـر. مجلس هفتم در دو سـال بعدی 
طرح سـه اسـتیضاح را تهیه کرد که دو مورد آن برگزار شد. 
سـال 13۸5 ابتدا »محمدرضا اسـکندری«، وزیر کشاورزی 
اسـتیضاح شـد و سـال 13۸۶ هم »محمود فرشـیدی« که 
هردو با کسـب اکثریت ضعیفی ابقا شـدند. طرح اسـتیضاح 
»مسـعود میرکاظمی«، وزیـر بازرگانـی هم در دسـتور کار 
مجلـس قـرار گرفـت امـا در نهایـت تعـدادی از نمایندگان 

امضای خـود را پـس گرفتند و اسـتیضاح منتفی شـد.
 رئیس جمهور 1400 با چه ویژگی هایی؟

اکنـون نمی تـوان پیش بینـی کـرد نحـوه تعامـل تازه 
واردان بـه پارلمـان با دولـت چگونـه خواهد بود امـا تصور 
نمی شـود مجلـس نشـینان بخاطـر پیـروزی در ریاسـت 
جمهوری 1۴00 برنامه تقابـل با روحانـی را پیش بگیرند. 
نامـه نیـوز نوشـت: »به طـور کلـی، در انتخـاب روسـای 
جمهور نوعی منطـق شـبه دیالکتیکی حاکم بوده اسـت؛ 
بدین صـورت که هر رئیـس جمهـوری که بعـد از دیگری 
بـه قـدرت رسـید، آرمان هـا، اهـداف و تیپـی ضـد رئیس 
جمهور قبلـی داشـته و به عبارتـی آنتی تـز او بوده اسـت. 
دولـت بعـدی بـه احتمـال بسـیار زیـاد آنتـی تـز دولـت 
روحانـی خواهد بـود و از همـان جایی قـدرت و محبوبیت 
به دسـت می آورد کـه روحانـی آن را از دسـت داده اسـت. 
بزرگترین مشـکل دولت حسـن روحانی چیسـت؟ بدون 
شک مشـکالت عدیده اقتصادی پاشنه آشـیل دولت دوم 

حسـن روحانـی بـوده و خواهـد بود.

مهم ترین داروی ضد کرونا
 اعتماد داشتن است

سـخنگوی دولـت گفـت: مهمتریـن داروی ضـد کرونـا اعتماد 
داشـتن اسـت؛ اعتماد به هم، نظام پزشـکی و نظام تولید مهمترین 
موضوع اسـت. علـی ربیعی اظهـار کـرد: مطمئن هسـتیم به همت 
وزارت صنعـت و تکنولوژی که داریم توان پاسـخگویی به نیاز جامعه 
ایـران و فراتـر از جامعـه ایـران را داریم. مـن در بحـث اجتماعی این 
موضوع را مـی گویم کـه تاریـخ بعـدا در مورد مـا قضاوت مـی کند. 
ربیعـی گفـت: از پزشـکان و خدمـه بیمارسـتان ها تشـکر می کنم، 
تاریـخ حتمـا آن هـا را قضـاوت می کنـد. از متخصصیـن هم تشـکر 
می کنم که تـالش می کنند تحت پرتـکل این مشـکل را حل کنند. 
سـخنگوی دولت گفت: مهمتریـن داروی ضد کرونا اعتماد داشـتن 
اسـت؛ اعتماد به هم، نظام پزشـکی و نظام تولیـد مهمترین موضوع 
اسـت. حتـی آدم ها بـا کنش هـای شـخصی، رفتارهای اقتصـادی و 
خریدهاشـون به این چرخه کمـک می کنند. ربیعی افـزود: ظرفیت 
اضافه و تولیـد اضافه در بخش صنعـت داریم. ارز دولتـی برای بخش 
شـما در سـال آینده در نظر گرفته شـده اسـت. وی ادامه داد: با همه 
محدودیت هایـی که داریـم کشـورمان را اداره می کنیـم. بخش دارو 
و تجهیزات پزشـکی از جمله جاهایی بـود کـه ارز ارزان قیمت به آن 

اختصـاص دادیم.

تالش برای تحقق گفت وگوی ملی را 
رها نخواهیم کرد

یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: تالش برای تحقق گفت وگوی 
ملی را رها نخواهیم کرد و با تکیه بر مطالبات بحق مردم ایران از نهادهای 
قدرت مطالبه گری خواهیم کرد . آذر منصوری درباره انتخابات مجلس و 
میزان مشارکت، افزود: طبق آخرین خبر وزارت کشور، میزان مشارکت 
مردم در این انتخابات ۴۲درصد اعالم شده است که این موضوع البته از 
مدت ها قبل قابل پیش بینی بود. وی با اشاره به اینکه نظرسنجی های 
شهریور 9۸ ، عنوان کرد: دلیل اصلی امر را باید در کاهش اعتماد مردم 
به صندوق رای و انتخابات جست وجو کرد. اگر بخواهیم نگاه واقع بینانه 
و آسیب شناسانه و فارغ از جناح بندی های به تحلیل درست این 
انتخابات و کاهش چشمگیر رای مردم داشته باشیم، باید دید دلیل 
این بی اعتمادی چیست؟ این فعال سیاسی اصالح طلب با بیان این که 
نمی شود در این تحلیل مردم را مقصر قلمداد کرد، گفت: در چند 
انتخابات گذشته مشارکت زیر 50 درصد در کشور نداشتیم. منظورم این 
است که باید دید چرا همین مردم در انتخابات گذشته با میل بیشتری 
پای صندوق می آمدند، اما در این انتخابات غیر از برخی مناطق تقریبا 
در کل کشور مشارکت زیر 50 درصد بوده است و در تهران نیز به شکلی 

بی سابقه به رقم ۲۶ درصد رسیدیم.

   کوچه بهارستان به پاستور مسدود است  

خودزنی زودهنگام اصولگرایان!
  چرا این روزها بحث ریاست جمهوری 1400 مهم است

دستور رئیس قوه قضائیه در رابطه با پیشگیری کرونا در زندانها: 
جز مـوارد ضــروری ، از صــدور 

بازداشت ها اجتناب شود

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

    عکس؛آرشیوی و تزئینی است    

    آیت ا... شبیری زنجانی درحال مطالعه



بر اســاس ماده 41 قانــون کار، تعییــن حداقل 
دســتمزد کارگران باید بر مبنای نرخ تورم و هزینه 
سبد معیشت خانوار صورت گیرد. اما در حال حاضر 
شکاف عمیقی بین حداقل دستمزد و سبد معیشت 
وجود دارد؛ موضوعی که طی ســال های گذشــته 
قدرت خرید کارگران را به شــدت کاهش داده است. 
نماینــدگان کارگری با توجه به شــرایط حســاس 
اجتماعی و اقتصادی امســال، پیش بینی می کنند 
جلسات تعیین دستمزد با حساسیتی بسیار باالتر از 
سال های گذشته برگزار شــود و رسیدن به یک نظر 
واحد را برای اعضا دشــوار کند. تورم بهمن ماه به 37 
درصد رسیده است و کارشناسان پیش بینی می کنند 
که تورم سال جاری عدد 40 درصد باشد. با این حال، 
فعاالن کارگری می گویند دولــت روی افزایش 15 

درصدی حقوق مانور می دهــد و این موضوع تعیین 
مزد کارگری برای سال 99 را با نگرانی مضاعف همراه 
کرده است. پیشنهاد جامعه کارگری این است که فراتر 
از شورای عالی کار در حوزه های بین بخشی از جمله 
مالیات و سیاست های حمایتی از بخش تولید و کارگر 
تصمیم گیری شود، در غیر این صورت در روی همان 

پاشنه قبلی خواهد چرخید. 
 تعیین هزینه ماهانه خانوار کارگری 

رقم ماهانه سبد معیشــت کارگران برای سال 
98، سه میلیون و 7۶0 هزار تومان تعیین شده که 
نسبت به رقم ســال 97 حدود یک میلیون و ۲00 
هزار تومان افزایش یافته اســت. با این وجود، رقم 
دستمزد کارگران بعد از جلســات مکرر، با افزایش 
3۶/5 درصــدی، یک میلیــون و 51۶ هزار و 88۲ 

تومان تعیین شده است. همچنین دستمزد کارگران 
دارای بیش از یک سال ســابقه کار که تحت عنوان 
»سایر سطوح مزدی« شناخته می شوند، به میزان 
13 درصد نســبت به حقوق پایه 97 به اضافه ۲۶1 
هزار و 118 تومان، افزایش یافته است. حال، رئیس 
کارگروه دستمزد شــورای عالی کار خبر داده که 
سبد معیشــت کارگران چهار میلیون و 940 هزار 
تومان تعیین شد که در مقایسه با سال گذشته یک 
میلیون و ۲00 هزار تومان افزایش یافته است.  فرامرز 
توفیقــی، در گفت و گو با ایرنا افزود: نخســتین بار 
بود که تعیین سبد معیشت کارگران طوالنی مدت 
مورد بررســی قرار گرفته و در آن تمام نمایندگان 
کارگری و کارفرمایی حاضر شده اند. او ادامه داد: دو 
طرف خواسته های خود را بیان کرده اند و نکته مهم 
این است که فارغ از هر موقعیت کاری مهم کرامت 
و شأن انســانی اســت و باید توجه کنیم که به چه 
قیمتی می خواهیم این کرامت را حراج کنیم. رئیس 
کارگروه دستمزد شورای عالی کار با انتقاد از برخی 
نمایندگان کارفرمایی گفت: برخی از این نمایندگان 
بدون توجه به کرامت انسانی اعالم کرده اند که باید 
حداقل های معیشــت برای کارگران در نظر گرفت 
و نیازی نیســت که قیمت غیر از میوه های سیب و 
پرتقال مبنا باشد و این اقالم کافی است و بسیاری 
موارد این چنینی را بیان می کرده اند. توفیقی گفت: بر 
اساس سبد معیشت کارگران، نمایندگان کارفرمایان 
تاکید داشته اند که باید سبد حداقلی، تعیین شود 
و مولفه ها و اقالم خوراکی حداقلی موجود در بازار 
تعیین شوند و این موجب اختالف نماینده کارگران 
و کارفرمایان بوده که بایــد میانگین مواد را در نظر 
گرفت. او اضافه کرد: کارفرمایان اعتقاد داشته اند با 
حداقل  آمارهای مواد موجود در بازار، سبد معیشت 
کارگران را می توان پر کرد و این نقطه اختالف بود. 
رئیس کارگروه دستمزد شورای عالی کار خاطرنشان 
کرد: اختالف یک میلیون و ۲00 هزار تومانی تعیین 
سبد معیشت کارگران در مقایسه با سال گذشته، 
مبنای ورود به تعیین دستمزد کارگران در جلسه 

شورای عالی کار است.

سکه و طال
خرید  )تومان( فروش  )تومان( سکه

6000000 6110000 سکه تمام بهار قدیم
6200000 6115000 سکه تصویر امام
3020000 3080000 سکه نيم بهار
1850000 1890000 سکه ربع بهار
940000 950000 سکه یک گرمی
610330 625834 هر گرم طالي 18 عيار

بورس
تغيير درصد عنوان شاخص

14778/73 2/93 كل
3940/16 2/93 قيمت
9755/09 2/74 بازار اول

34467/23 3/22 بازار دوم
12680/22 2/79 صنعت

545/89 2/67 30 شركت
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یاد د اشــت

مدیــرکل تعزیــرات تهران 
از کشــف ســه میلیون ماسک 
احتکارشــده در تهران و تحویل 
آن به دانشگاه علوم پزشکی برای 
توزیع در بیمارستان های دولتی، 
خبر داد. به گزارش صداوســیما، 
محمدعلی اســفنانی در حاشیه 
مراســم آغاز گشــت مشترک 
ســازمان حمایــت و ســازمان 
تعزیرات ویــژه نــوروز 99 و ماه 
رمضان، با بیان اینکــه در حوزه 
مقابله با احتکار، اقدامات خوبی 
انجام شــده اظهار کــرد: دو روز 
قبل نیز گشــت تعزیرات انباری 
را با 500 هزار ماسک احتکارشده 
کشــف کرد که این ماسک ها در 
میان مردم توزیع شــد. او افزود: 
گرچــه امروز طرح ویژه گشــت 
مشــترک نوروزی و ماه مبارک 
رمضان آغاز شده و بازار هدف ما 
نیز اقالم مورد نیاز مردم در شب 
عید است، اما به علت شیوع ویروس 
کرونا بیشتر توان ما در بحث مبارزه 
با احتکار، گران فروشــی و تقلب 
در کاالهای مورد نیــاز در بحث 
بهداشت و سالمت متمرکز شده 
است. مدیرکل تعزیرات حکومتی 
اســتان تهران اضافه کرد: مردم 
در صــورت مشــاهده تخلف در 
موضوع احتکار و یا گران فروشــی 
اقالم بهداشتی می توانند با سامانه 
135 تماس بگیرنــد یا به صورت 
مکتوب به ما اعالم کنند ما هم در 
این ایام در سریع ترین زمان ممکن 
در محل تخلف حضور پیدا کرده و 

برخورد می کنیم. 

وزیر راه و شهرسازی با اشاره 
به دستور رئیس جمهوری برای 
ادامــه ســاخت آزادراه تهران- 
شــمال گفت: با همکاری بنیاد 
مستضعفان و وزارت راه 50 درصد 
قطعه دوم تا سال 1400 ساخته 
می شــود. محمد اســالمی روز 
گذشته در مراســم افتتاح قطعه 
یک آزادراه تهران- شمال، اظهار 
کرد: همیشه سفر به شمال برای 
مردم  ســخت و پردغدغه بود، 
البته همین حاال با افتتاح قطعه 
یک، ۶0 کیلومتر سفر به شمال 
کوتاه تر و 85 میلیون لیتر مصرف 
بنزین در ســال کاهش می یابد. 
او با بیان اینکه کشــور به کارگاه 
راه ســازی تبدیل شــده است، 
تصریح کرد: از محمدباقر نوبخت، 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه، 
و این سازمان تشکر می کنم که 
برای تکمیل قطعــه یک توجه 

ویژه ای به وزارت راه داشتند. 

بازرگانــی،  اتــاق  رئیــس 
صنایــع، معــادن و کشــاورزی 
تهــران در نامــه ای بــه معاون 
اول رئیس جمهــوری خواســتار 
قرنطینه مرزی شده است. مسعود 
خوانســاری در نامه ای به اسحاق 
جهانگیــری، معــاون اول رئیس  
جمهوری، خواســت برای حفظ 
جریان صادرات، نســبت به ایجاد 
قرنظینه مرزی با همکاری وزارت 
خارجه، راه و با نظارت ســازمان 
جهانی بهداشت اقدام کنند. او در 
این نامه با بیان اینکه قرنطینه برای 
رانندگان هم قابل اجراست، تاکید 
کرده است: قطع صادرات خسارت 
جدی به اقتصاد ملی آن هم در ماه 

پایانی سال وارد می کند. 

مرزها را قرنطينه كنيد

سال سوم
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مولفه ها و شاخص هایی که االن در ارتباط با تعیین دستمزد مطرح 
می شوند، به اندازه کافی شفاف نیستند، به این معنا که نمی توانند برای 
دولت الزامی ایجاد کنند و حمایت جدی تری از کارگران را به همراه 
داشته باشند. بنابراین تاکید من این است که دولت برای رعایت حقوق 
کارگران باید انعطاف بیشتری از خودش نشان دهد. تاکیدم به این 
دلیل است که آنچه طی سال های گذشته اتفاق افتاده است، نتوانسته 
وضعیت حقوق و دستمزد کارگران را ترمیم کند یا به عبارتی دیگر 
وضعیت بد دو، سه دهه گذشته را بهبود ببخشد. پس دولت باید در 
شــورای عالی کار موارد جدی تری را مطرح کند. من فکر می کنم 
کارگران باید به این مساله آگاه باشند که باید با دولت برای تعیین مزد 
چانه زنی کنند. به این معنی که اگر دولت هدف گذاری خاصی را برای 
تعیین مزد دنبال می کند باید بتواند قدرت خرید کارگران را افزایش 
دهد. یعنی حد و مرزی که دولت برای دستمزد تعیین می کند باید به 
مقداری باشد که کفاف زندگی خانوار کارگری را بدهد. درست است 
که االن سبد معیشت تعیین می شود و وزارت کار هم به شکل صوری 
با آن همراهی می کند، اما هنوز برای دولت الزام  آور نیســت. چون 
زمانی که یک شاخص در کشور تعیین می شود که جزو شاخص های 
اقتصادی اســت، دولت باید آثار آن را بپذیرد. االن متاسفانه دولت 
درصدد است دســتمزدی را تعیین کند که قدرت مدیریتش را در 
سال آینده به لحاظ اقتصادی باال ببرد. این امر نشان دهنده این است 
که هنوز دغدغه های کارگران برای دولت جدی نیست. دولت بیش 
از اینکه دغدغه حقوق کارگران را در تعیین دستمزد داشته باشد، 
دغدغه مدیریت شرایط اقتصادی را در کشور دارد. بنابراین، ما باید 
دولت را وادار کنیم که بپذیرد از کارگران حمایت جدی تری کند. 
درست است که تاکید ما این بود که خط فقر تعیین شود، چون برای 
دولت تعهد ایجاد می کند تا برای تعیین دســتمزد پاسخگو باشد. 
متاسفانه بیشتر کارگران برای تعیین سبد معیشت که ظرف یکی دو 
سال گذشته در شورای عالی کار مطرح شده است، تالش می کنند و 
دولت تنها به شکل ظاهری با آن همراهی می کند اما در عمل با بحث 
تعیین مزد کارگران بر اساس سبد معیشت همراهی الزم را ندارد. 
اگر خط فقر تعیین می شد، آن موقع دولت جدی تر می توانست در 
مباحث دستمزد پاسخگو باشد. بنابراین تالش ما باید این گونه باشد 
که در شــورای عالی کار صرف افزایش نقدی دستمزد را پیگیری 
نکنیم. چون االن تورم حدود 40 درصد است و پیش بینی می شود که 
شرایط اقتصادی در سال آینده بهتر از امسال نباشد، چون تحریم ها 
همچنان با شدت ادامه دارند و منابع کشور با محدودیت جدی روبه رو 
است، پس اگر ما بخواهیم بار تعیین دستمزد را برای افزایش فقط در 
گروی همراهی کارفرمایان ببینیم قطعا موفق به حمایت از کارگران 
نمی شویم. چون کارفرمایان متاثر از شرایط اقتصادی کشور هستند، 
آنها هم آسیب دیده اند و نمی توانند فعالیت شان را به صورت طبیعی 
انجام دهند. بنابراین دولت باید بین نقش حاکمیتی و کارفرمایی اش 
بتواند تصویر الزم را داشته باشد و از کارگران حمایت کند. دولت به 
غیر از افزایش نقدی دستمزد، باید تخصیص بن کاالهای اساسی و 

وام ودیعه اجاره مسکن را در دستور کار قرار دهد. 

 انعطاف بیشتر دولت 
در حمایت از کارگران 

حميد حاج اسماعيلی 
فعال كارگری 

تسریع ساخت قطعه دوم 
آزادراه تهران- شمال 

    در روی همان پاشنه قبلی می چرخد؟

آرمان ملی- سوسن یحیی پور: اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار در آخرین نشست 
خود بعد از مدت ها چانه زنی، روی رقم چهار میلیون و 940 هزار تومان به عنوان هزینه سبد 
معیشت خانوارهای کارگری به توافق رسیدند. البته نمایندگان کارگری در این شورا با توجه 
به نوسانات نرخ ارز و افزایش بهای بنزین در آبان ماه، رقم پنج میلیون و 500 هزار تومان را 

پیشنهاد داده بودند که مورد پذیرش واقع نشد. 

سبد معیشت کارگران تعیین شد 

كشف 3 ميليون ماسک 
احتکارشده در تهران

آرمان ملــی: زنجبیل، ســیر و لیموترش به 
کاالهای لوکس پیوســتند! از زمان انتشار اخبار 
مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران و توصیه های 
بهداشتی و پزشکی مبنی بر تقویت قوای ایمنی، 
اقالم ویژه ای با افزایش تقاضــا و به تبع آن افزایش 
قیمت مواجه شــده اند. به نظر می رســد افزایش 
قیمت ها تنها گریبان کاالهای بهداشتی نظیر ماسک 
و ژل ضدعفونی کننده را نگرفته و این روند به بازار 
برخی از خوراکی ها نیز سرایت کرده است. خبرها از 
بازار حاکی ا ست این روزها هر کیلو زنجبیل تازه در 
خرده فروشی ها 1۲0هزار تومان و هر کیلو لیموترش 
و سیر نیز 50 هزار تومان به فروش می رسد. اسدا... 
کارگر، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی با 
بیان اینکه افزایش قیمت این محصوالت از مبدا رخ 
می دهد، گفت: وقتی در مقطع کوتاهی تقاضا برای 
محصولی بیشتر می شود، عده ای برای سودجویی از 
این فرصت استفاده می کنند و به تبع آن قیمت ها 

باال می رود.
از زمان انتشار اخبار پیرامون شیوع ویروس کرونا 
در کشور، فضای مجازی از انواع توصیه های پزشکی 
و بهداشتی پر شده اســت. پیام های تلگرامی که در 
چند روز اخیر مــردم را به اســتفاده از مواد غذایی 
همچون سیر، لیموترش، زنجبیل و مواردی از این 
دست تشویق می کردند تا مردم از این طریق بتوانند 
سیستم ایمنی خود را بیش از پیش در برابر بیماری 
جدید تقویت کنند، دست به دست چرخید تا تقاضا 
برای این محصوالت را در بازار افزایش دهد. به تبع 
افزایش تقاضا، بر مبنای قانون بازار اکنون قیمت  این 
مواد نیز با افزایش مواجه شده است. این امر همزمان 
با نایاب شدن ابزارها و مواد بهداشتی و کمیاب شدن 
انواع قرص ها و شربت های ویتامینه در داروخانه ها 

اتفاق افتاده و باعث هجوم بیشــتر مردم به سمت 
لیموترش، سیر و زنجبیل شــده است. با این حال، 
افزایش قیمت ناگهانی این محصوالت عالوه بر اینکه 
مصرف کنندگان را نگران کــرده، باعث نارضایتی 
فروشندگان میوه و سبزی نیز شده است. فروشندگان 
معتقدند برای خرید این محصوالت به صورت عمده از 
میادین میوه و تره بار بهای زیادی می پردازند؛ در حالی 
که مشتریان تصور می کنند که خود مغازه داران  برای 

سود بیشتر قیمت ها را باال برده اند.
   افزایش قیمت ها از مبدا

رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و سبزی با 
بیان اینکه اتحادیه خرده فروشی میوه و سبزی پل 
ارتباطی بین بارفروش و مصرف کننده اســت و در 
تعیین قیمت نقشی ندارد، اظهار کرد: نقش اتحادیه 
این است که با اعمال سود مصوب، محصوالت را در 
اختیار مصرف کنندگان قــرار دهد؛ بنابراین اینکه 

قیمت این محصوالت در مبدا گران می شود، بر عهده 
بخش های دیگر است. کارگر اضافه کرد: در این گونه 
مواقع متاســفانه فروشــنده متهم اصلی شناخته 
می شود؛ زیرا مردم برای خرید کاال با فروشندگان 
مواجهند. اما حقیقت این اســت که خود فروشنده 
هم محصوالتش را از مبدا گران  می خرد. حتی در 
بعضی مواقع، قیمت کاال به حــدی باال می رود که 
فروشندگان سود مصوب شــان را در کمترین حد 
ممکن اعمال می کنند. او ادامه داد: براساس کشف 
قیمت میدان مرکزی میوه و تره بار، زنجبیل تازه تا 
110هزارتومان هم به فروش رسیده است و اگر قرار 
باشد با اعمال سود 35درصدی در خرده فروشی ها 
عرضه شود قیمت آن به 140هزار تومان می رسد. 
کارگر در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه ما نیز از این 
افزایش قیمت انتقاد داریم، تصریح کرد: بر اساس 
کشف قیمت در میادین مرکزی میوه و تره بار، قیمت 
لیموترش 50 هزارتومان، سیر 35هزار تومان و لیمو 
شیرین  9000 تومان است. او تاکید کرد: قیمت سایر 
محصوالت در بازار مصرف تغییر چندانی نداشته است 
و به  قیمت ســابق به فروش می رسد و تنها افزایش 
قیمت سه محصول سیر، لیموترش و زنجبیل حاد 
اســت. کارگر ابراز کرد: اعضای ما از میدان این سه 
محصول را با قیمت باالیی به  همراه فاکتور خریداری 
و با درصدی سود مشخص در ســطح شهر توزیع 
می کنند. او خاطرنشــان کرد: همه فروشگاه هایی 
که در سطح شهر تهران اقدام به فروش هر محصول 
کشاورزی از جمله سه محصول زنجبیل، لیموترش 
و سیر می کنند باید فاکتور خرید رسمی خود را از 
عمده فروشان میدان مرکزی به  همراه داشته باشند؛ 
در غیر این صورت تخلف صورت گرفته است و باید با 

آنها برخورد صورت گیرد.

افزایش بی سابقه قیمت ها در بازار میوه با شیوع کرونا
زنجبیل، سیر و لیموترش کاالی لوکس شدند

شمارش معکوس برای تعیین مزد 99

ارز
خرید فروش ارز )بانک مركزی(
4200 4221 دالر آمریکا
4562 4584 یورو اروپا
5422 5461 پوند انگليس
2717 3176 دالر كانادا
2472 2791 دالر استراليا
679 689 لير تركيه

                   خودرو/ قيمت بازار )تومان(
69000000 سایپا 111 )سفيد( 112000000  LX رانا
85500000 تيبا  )تنوع رنگ( 103500000 GLX 405 پژو
82000000 ساینا   148000000 پژو پارس دوگانه سوز

106000000 وانت زامياد)گازسوز( 110000000 پژو 206 تيپ 2
540000000 مزدا 3 تيپ4 190000000 رنو تندر 90
256000000 B30 بسترن 223000000 پيکاپ دو كابين
101500000 وانت كارا تک  كابين 231000000 برليانس كراس

خبرو   نظـــر

وزیر صنعت، معدن و تجارت از صدور مجوز برای واردات ماسک های 
تنفسی خبر داد و گفت: به بانک مرکزی ابالغ کردیم که واردات ماسک 
اولویت اول دریافت ارز اســت و در کنار آن مجوز موقت برای تغییر 
خطوط تولیدی برخی کارخانه ها نیز صادر شده است. رضا رحمانی 
در نشست هماهنگی طرح نظارت و بازرسی ویژه نوروز و ماه مبارک 
رمضان، با بیان اینکه ظرفیت های تولیدی مناسبی در حوزه صنایع 
غذایی وجود دارد، از افزایش ۲0 درصــدی تولید مواد غذایی در 10 
ماهه امسال خبر داد و اظهار کرد: بخشی از کاالهای اساسی وارداتی نیز 
بیشتر از سال های قبل وارد شده است. او با بیان اینکه شیوع ویروس 
کرونا به دو حالت در بازار اثرگذار بوده است، تصریح کرد: تحت تاثیر 
شیوع ویروس کرونا و فضاسازی های رسانه ای، قیمت برخی کاالها 
افزایش یافته است. از طرف دیگر مصرف برخی اقالم بهداشتی نیز به 
شدت افزایش یافته که طبیعی است. رحمانی ادامه داد: شیوع ویروس 
کرونا برای برخی دشمنان این فرصت طلبی را ایجاد کرده است که 
بازار را به هم بریزند. البته برخی فروشندگان نیز از این موضوع به عنوان 
یک فرصت یاد کرده اند و کاال را احتکار یا گران فروشی کرده اند. وزیر 
صمت از استان های کشور درخواست کرده است که جلسات ستاد 
تنظیم بازار را به صورت مســتمر با حضور استانداران برگزار کنند و 
افزود: تالش داریم بتوانیم تولید اقالم بهداشتی را که این روزها بیشتر 
مورد توجه و نیاز مردم است، افزایش دهیم. این مقام مسئول در ادامه 
با تاکید بر اینکه کمبودی در زمینه شکر وجود ندارد، تصریح کرد: اگر 
عرضه با وقفه ایجاد شود، برخی به سمت احتکار می روند. البته شکر به 
اندازه کافی در کشور وجود دارد و حتی ما متهم به این بودیم که چرا 
اینقدر شکر ذخیره سازی شده است؛ بنابراین فقط باید این کاال در بازار  
عرضه شود. رحمانی از فعالیت 14 واحد فعال بزرگ در بخش مواد 
ضدعفونی کننده خبر داد و تاکید کرد: اکنون نمایندگان وزارت صمت 
در این کارخانه ها مستقر شده اند تا مشکالت شان را رفع کنند؛ بنابراین 
مشکلی برای کاالرسانی در بازار نداریم. وی همچنین از هماهنگی با 
وزارت بهداشت برای صدور مجوزهای کوتاه مدت به برخی واحدهای 
تولیدی برای تغییر خط تولیدی خبر داد تا آنها بتوانند محصوالت مورد 
نیاز پزشکی را تولید کنند. به گفته وزیر صمت در حال حاضر 70 واحد 
تولیدی مواد شوینده در کشور فعال هستند که ۲50 هزار تن ظرفیت 
تولید دارند. مواد اولیه این محصوالت نیز داخلی است و سال گذشته 
تنها نیمی از آن مصرف شده است. رحمانی در ادامه با بیان اینکه وزارت 
بهداشت تدبیر کرده که ماسک در اختیار مراکز بهداشتی و درمانگاه ها 
قرار گیرد تا به صورت رایگان توزیع شود، تشریح کرد: کسانی که مواد 
شوینده، بهداشتی و ماسک احتکار می کنند، در حق مردم خیانت 
می کنند که با برخوردهای سخت تعزیرات، دادستانی و قوه قضائیه 

مواجه خواهند شد.

مجوز واردات ماسک تنفسی صادر شد

ورود شاخص بورس به کانال 
۵۱۸ هزار واحد

آرمان ملی: شاخص کل بورس، روز گذشته 
با رشــد 14 هزار و 778 واحدی به 518 هزار 
و 513 واحد رسیده اســت. براساس معامالت 
دیروز، بیش از هشــت میلیارد و 1۶0 میلیون 
ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار بــه ارزش 5۲ 
هزار و 914 میلیارد ریال داد و ستد شده است. 
همچنین شاخص کل )هم وزن( با 4710  واحد 
افزایش به 170 هزار و 944 واحد و شــاخص 
قیمت )هم وزن( با 313۶ واحد رشــد به 113 
هزار و 803 واحد رسیده اند. شاخص آزاد شناور 
نیز با 18 هزار و 8۶5 واحد افزایش به رقم ۶44 
هزار و 9۲۲ واحد رســیده، شــاخص بازار اول 
9754 واحد و شاخص بازار دوم 34 هزار و 4۶۶ 

واحد افزایش داشته اند. 

 دومینوی سقوط قیمت نفت 
در راه است؟

ایرنا: کاهش بیــش از 10 درصدی قیمت 
طالی سیاه بعد از شــیوع کرونا حاال با کاهش 
ارزش سهام شرکت های انرژی همراه شده است؛ 
موضوعی که می تواند دومینوی سقوط بیشتر 
قیمت را به دنبال داشــته باشد. شیوع ویروس 
کرونا در کشــورهای مختلف باعث شده دامنه 
قرنطینه و کاهش تجــارت در دنیا افزایش پیدا 
کند. این امر زمینه را برای کاهش بیشتر تقاضای 
نفت فراهم کرده است؛ زیرا با قرنطینه شهرها 
در ایتالیا و بسته شدن بعضی از مرزها در ایران، 
شاهد کاهش مصرف ســوخت در بخش های 
زمینی و هوایــی خواهیم بود. از ســوی دیگر، 
کاهش قیمت نفت، ارزش ســهام شرکت های 
انرژی آمریــکا را پایین آورده اســت. حتی در 
مواردی این کاهش به پایین ترین حد در تاریخ 
رسیده و این موضوع سبب شده است نگرانی در 
مورد قیمت نفت نه تنها محــدود به امروز بلکه 
قابل ســرایت به آینده باشــد. از این جهت که 
قیمت نفت ممکن است به دلیل زیان ده شدن 
بعضی از شــرکت های بزرگ انرژی در جهان، 
همچنان پایین بماند و یــا حتی به زیر 50 دالر 
در هر بشــکه برود. با این حال فعاالن بازار نفت 
امیدوارند جلسه هفته آینده اوپک بتواند تاثیر 

مثبتی بر روند قیمت ها داشته باشد. 

افت فشار گاز نخواهیم داشت
ایسنا: سخنگوی شرکت ملی گاز ایران گفت: 
با توجه به کاهش دمای هوا، الزم اســت تمام 
مشترکان نسبت به مصرف بهینه توجه داشته 
باشند، اما آن طور که پیش بینی می شود کاهش 
فشار گاز نخواهیم داشت. محمد عسگری با بیان 
اینکه در ماه های گذشته شرایط بسیار سختی 
را برای تامین گاز پشت سر گذاشته ایم، اظهار 
کرد: امیدواریم اکنون نیز مشکلی به وجود نیاید 
و بتوانیم گاز مشترکان را بدون کاستی تامین 
کنیم. او با تاکید بر اینکه همیشــه تقاضای ما 
از مردم مصرف بهینه بوده اســت، تصریح کرد: 
الزم است تمام مشــترکان مدیریت مصرف را 
در دســتور کار خود قرار دهند و به این موضوع 
توجه ویژه ای نشان دهند. عســگری افزود: از 
ابتدا نیز برای تامین سوخت نیروگاه ها مشکلی 
وجود نداشت و وزارت نفت براساس آنچه از قبل 
تبیین شده بود، سوخت را در اختیار نیروگاه ها 
قرار داد، اما نیروگاه ها تمایل چندانی به استفاده 

از سوخت دوم نداشتند.

شیوع کرونا در ایران بازار ارز 
دوبی را به هم ریخت

آرمان ملی: ارزهــا و بورس هــای عربی 
تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا ریزشی شده اند. 
به گزارش خلیج تایمز، همه سه ارز مهم عربی در 
معامالت دیروز در برابر دالر کاهشــی بوده اند. 
همچنین آنطور که خبرگزاری رویترز گزارش 
کرده است، شــاخص های بورسی کشورهای 
عربی حوزه خلیج فارس نیز تحت تاثیر افزایش 
شمار مبتالیان به ویروس کرونا در ایران و نگرانی 
از گسترش بیماری، ریزشــی بوده اند. عالوه بر 
ایران، تاکنون افغانســتان، عراق، کویت، عمان 
و بحرین از ثبت موارد مثبــت ابتال به کرونا در 
کشورهای خود خبر داده اند. در معامالت بازار 
ارز دوبی، نرخ برابری هر دالر معادل 3/۶8 درهم 
امارات، 3/۶4 ریال قطر و 0/38 ریال عمان اعالم 
شده که هر سه ارز نسبت به روز قبل خود کاهش 
داشــته اند. عالوه بر دالر، ارزش دیگر ارزهای 
مهم جهانی در برابر سه ارز مهم عربی افزایشی 

بوده است. 

کره جنوبی بزرگ ترین 
خریدار نفت آمریکا می شود

آرمان ملــی: کره جنوبی کــه چهارمین 
واردکننده بزرگ نفت در جهان اســت، امسال 
حجم باالیی نفت از آمریکا خریداری خواهد کرد 
و با کنارزدن کانادا، بزرگ ترین مقصد صادرات 
آمریکا می شود. محاسبات رویترز نشان می دهد 
کره جنوبی با بهره بــردن از ارزانی قیمت نفت 
آمریکا در مقایسه با نفت خاورمیانه، قصد دارد 
در ســال ۲0۲0 حجم باالتری از نفت آمریکا را 
خریداری کند. کره جنوبی سال میالدی گذشته 
13 درصد از نفت مورد نیازش را از آمریکا وارد 
کرد. طبق آمار اداره اطالعــات انرژی آمریکا، 
صادرات نفت آمریکا به کره جنوبی در نوامبر سال 
۲019 به 439 هزار بشــکه در روز رسیده و در 
مقابل، صادرات به کانادا 48۲ هزار بشکه در روز 
بوده است. کره جنوبی در ماه های ژوئن، ژوییه و 
سپتامبر سال ۲019 مقصد شماره یک صادرات 
نفت آمریکا بوده و باالتر از کانادا قرار داشته است.
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فروش شرکت مس از ۲۰هزار 
میلیارد تومان عبور کرد 

اردشــیر ســعدمحمدی، مدیرعامل شرکت 
ملی صنایــع مس ایران، گفــت: مجموع فروش 
شرکت ملی صنایع مس ایران تا پایان بهمن ماه 
ســال ۱۳۹۸، به ۲۰ هزار و ۱۸۲ میلیارد تومان 
رسید که نســبت به مدت مشــابه سال گذشته 
رشــد ۱۴۵ درصدی فروش داشــته اســت.  به 
گزارش مس پرس، او با اعالم ایــن خبر و با بیان 
اینکه فروش بهمن ماه شرکت مس حدود ۱۸7۱ 
میلیارد تومان بوده است درباره تحقق برنامه های 
تولیدی شرکت مس در ۱۱ ماهه منتهی به بهمن 
۱۳۹۸ افزود: شــرکت مس طی این بازه زمانی، 
۲۲۴هزار و ۳۳۳تن کاتد مس تولید کرده است 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته در حدود 
هزار تن بیشــتر تولید کرده است. سعدمحمدی 
ادامه داد: همچنین طی این بازه زمانی شــرکت 
مس ۲7۴هزار و ۲۵۰تن آند تولید کرده اســت 
که با این میزان تولید برنامه ۱۱ ماهه امســال را 
با رشــد دو درصدی محقق کرده است. او گفت: 
عالوه  براین تا پایان بهمن ماه ســال جاری، تولید 
کارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه ۲۱۸ هزار و 
6۳۴ تن بوده است که نسبت به برنامه ۱۹7 هزار 
و ۴۳۴ تنی رشــد ۱۱ درصدی و نسبت به مدت 
مشابه ســال گذشته رشــد ۱۹ درصدی داشته 
است. ســعدمحمدی با اشــاره به اینکه تا پایان 
بهمن ماه ۱۳۹۸، تولید کاتد پاالیشــگاه مجتمع 
مس سرچشــمه ۱۴۸ هزار و ۴۹۸ تن بوده است 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد هفت 
درصدی داشته است. به گفته مدیرعامل شرکت 
مس، طی ۱۱ماهه ابتدایی سال جاری درمجموع 
۴۹میلیون و ۴۲۴هزار تن سنگ سولفور برداشت 
شده است که ســه درصد از برنامه در نظر گرفته 

شده برای برداشت سنگ سولفور جلوتر است. 

بالتکلیفی ۳۰ واگن مواد 
غذایی در مرز ترکمنستان

رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان 
خراســان اظهار کــرد: از روز دوشــنبه گمرک 
ترکمنستان ۳۰ واگن مواد غذایی را که از مدت ها 
پیش بارگیری شــده بود توقیف کرده اســت و 
اجازه ورود به آنهــا را نمی دهد و وضعیتشــان 
فعال بالتکلیف اســت. محمدحسین روشنک در 
گفت وگو با ایلنا در مورد آخرین وضعیت صادرات 
به کشــورهای آســیای میانه گفت:  صادرات ما 
به کشورهای آســیای میانه مانند تاجیکستان، 
قزاقستان و ترکمنستان از طریق واگن ادامه دارد 
تنها محدودیت برای صادرات مواد غذایی است، 
به طوری که از دیروز گمرک ترکمنستان ۳۰ واگن 
مواد غذایی را که از مدت ها پیش بارگیری شده بود 
را توقیف کرده است و اجازه ورود به آن را نمی دهد 
و وضعیت آنها فعال بالتکلیف اســت. او ادامه داد: 
البته ما پیگیر موضوع هستیم و سعی می کنیم با 
رایزنی اجازه ورود را از کشور ترکمنستان بگیریم.

 تردد باری با آذربایجان
 ادامه دارد

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و آذربایجان 
روز گذشــته گفت: مــا مرز خود را نبســتیم و 
کامیون های آذری وارد کشور می شوند و تا ظهر 
روز دوشنبه نیز کامیون های ما تردد داشتند اما 
شواهد نشان می دهد که طی ساعات آینده جلوی 
تردد باری نیز گرفته خواهد شد. به گزارش ایلنا، 
بهروز پورسلیمان در مورد بسته شدن مرزهای 
دو کشــور افزود: پس از شــیوع ویروس کرونا 
در کشــور مقامات کشــور آذربایجان تصمیم 
گرفتند مرزهای زمینــی و هوایی خود را ببندد 
و از ورود اتباع ایرانی به کشــور خود جلوگیری 
کند. او ادامه داد: به تازگی مرز بیله ســوار و مرز 
آستارا بسته شــده اند اما آذری ها هیچ تاریخی 
برای بازگشایی تعیین نکردند و گفتند تا اطالع 
ثانوی بسته خواهد بود. این در حالی است که به 
لحاظ مسافری پس از افزایش قیمت ارز و کاهش 
ارزش پول ملی کمتر ایرانی به این کشــور سفر 
می کرد و در واقع ۹۵ درصد تردد مسافری برای 
آذری هاست زیرا تردد برای آنها بدون ویزا انجام 
می شود اما مسافران ایرانی باید ۸۰ هزار تومان 
پرداخت کنند. البته با نزدیکی تعطیالت نوروزی 
مسافران ایرانی بیشــتر خواهد شد و همین امر 
باعث نگرانی مقامات آذربایجان شده است اما به 

لحاظ باری ما بیشتر تردد داریم.

 بیشترین نرخ تورم متعلق
 به ایالم

بیشــترین نرخ تورم دوازده ماهــه مربوط به 
استان ایالم )۴۴/6درصد( و کمترین آن مربوط 
به اســتان  فارس )۳۲/۸درصد( است. به گزارش 
مهر، شــاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک 
اســتان در بهمن ۱۳۹۸ از سوی مرکز آمار ایران 
منتشر شد. در بهمن ماه ۱۳۹۸ عدد شاخص کل 
برای خانوارهای کشور )۱۰۰=۱۳۹۵( به ۱۹7/6 
رسید که نســبت به ماه قبل ۱/۱ درصد افزایش 
نشــان می دهد. در این ماه بیشــترین نرخ تورم 
ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان قزوین 
با ۲/۲ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه 
مربوط به استان اردبیل با ۰/۵ درصد کاهش است. 
درصد تغییر شاخص کل نســبت به ماه مشابه 
سال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای 
کشور ۲۵ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه 
به نقطه مربوط به استان هرمزگان )۳۲/۱ درصد( 
و کمترین آن مربوط به استان کردستان )۱۸/۸ 
درصد( اســت. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به 
بهمن ماه ۱۳۹۸ برای خانوارهای کشــور به عدد 
۳7 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه 
مربوط به استان ایالم )۴۴/6 درصد( و کمترین آن 

مربوط به استان فارس )۳۲/۸درصد( است.

یحیی آل اسحاق در گفت وگو با »آرمان ملی«:

کرونا صنعت گردشگري  را
 از کار انداخت

      اثر منفی کرونا بر اقتصاد کشورها دوطرفه است
    آهنگ تجارت با عراق جاری اما کند است

گفتوگو 

آرمان ملی- زینب مختاری: ترس از شیوع 
ویروس کرونا در کنار آثار منفی بر اقتصاد جهانی، 
اکنون در حال اثرگــذاری بر روابط تجاری ایران 
با همسایگان اســت. این روزها اخباری مبنی بر 

بسته شدن مرزهای ایران با برخی کشورهای همسایه شنیده می شود 
که می تواند آثار زیان بــاری را در درازمدت بر اقتصاد تحریمی ایران 
نشــان دهد. »آرمان ملی« در گفت وگو با یحیی آل اسحاق- رئیس 
اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق- به بررسی ابعاد شیوع بیماری بر 

اقتصاد ایران پرداخته است که در ادامه می خوانید.
 شــیوع ویروس کرونا تا چه میزان بر روابط تجاری 

موثر است؟
این گونه موارد که به عنوان حوادث غیرمترقبه قلمداد می شوند در 
حوزه های مختلفی از جمله حوزه های اقتصادی اثر دارند. به ویژه این 
مساله جدید و بیماری ویروسی که پیش آمده است و فقط هم مختص 
ما نیست. ما شاید سی امین کشوری هستیم که با این بیماری درگیر 
شده ایم. با این حال حتما در روابط اقتصادی و حوزه های صادرات، 
واردات و نقل  و انتقــاالت در بخش خارجی و حتی در بخش داخلی 
اثرگذار خواهد بود. این روند تمــام روابط اقتصادی داخلی از جمله 
تولید، توزیع، انبار، نگهداری و همه موارد را از خود متاثر می کند. به  ویژه 
مواردی که انسان به طور مستقیم در آن دخالت و حضور دارد قطعا 
نقش جدی تری دارد. مانند گردشگری، اعزام نیروهای کار و رفت  و 

آمدهایی که جریان دارد. 
 ارزیابی شما از  بسته شدن مرزها از سوی همسایگان در 

روزهای گذشته چیست؟
شیوع این ویروس روی همه کشورها اثر دارد. البته این یک اثر 
طرفینی است. یعنی این طور نیست که ما به شکل تحریمی به این 
قضیه نگاه کنیم. خود ما هم اجازه نمی دهیم از بسیاری از کشورها 
کاال یا مسافر وارد شود. همین اآلن ما در رابطه با گردشگران اجازه 
نمی دهیم که هر کسی از هر کشوری بیاید و نظامات قرنطینه ای 
اجرا می شــود. متقابال هم دنیا با ما و همسایگان ما همین شیوه را 
اعمال می کنند. پس این یک واقعیت است که برای همه هست و 

برای ما هم هست.
 کدام حوزه های اقتصادی ضربه بیشتری خواهند دید؟

در حوزه گردشگری چون ما ســاالنه فقط به عراق، بیش از سه 
میلیون گردشگر و زائر می فرستیم و همین حدود هم آنها در حوزه های 
مختلف، گردشگر می فرستند، قطعا این حوزه به مشکل بر می خورد 
و کند می شود و نیازمند نظامات جدیدی ست. غیر از عراق در همه 
کشورهای دیگری هم که روابط گردشگری داریم قطعا با یک افت 

روبه رو خواهیم بود. چه در اعزام گردشگر چه در پذیرش آنها.
 اکنون وضعیت عبور و مرور کاال از مرزهای مشترک با 

عراق چگونه است؟
در حوزه صادرات عمده صادرات کاالیی ما به عراق بود که به صورت 
عادی تا چند روز قبل کاال عبور می کرد اکنون هم مرز مهران مجددا 
فعال شده و از مرز کردستان هم کاال عبور می کند. مرز استان های 
دیگر هم فعال است. اما در همین حال، نوعی از تحفظ در مرزها جریان 
دارد؛ چه از سمت عراقی ها که می خواهند کاال را وارد کنند چه ما که 
می خواهیم به نحوی از بقیه کشورها مثل ترکیه کاال بیاوریم. به ویژه 
عراق اآلن مقداری احتیاط ها را بیشتر کرده است؛ چون طبق آخرین 
آماری که خواندم حدود ۱7 نفر هم در عراق مبتال به ویروس کرونا 
شناسایی شده اند. این مسائل احتماال دامنه صادرات کاالی ما را هم 
بگیرد. اما این گونه نیست که عبور کاال کامال قطع شده باشد. کاال با یک 
حرکت کندتری دارد تحت مراقبت قرار صادر می شود. یعنی کاال از 
نظر بهداشتی مراقبت می شود اما اینکه عبور آن ممنوع شود این گونه 

نیست و فقط آهنگ عبور آن کند شده است. 
 آیا این روند می تواند مجددا به حالت قبل بازگردد؟

اآلن شنیدم که در چین تعداد زیادی بهبود پیدا کردند و ترخیص 
شدند. در داخل کشور ما هم یک عده از مبتالیان سخت هم، مراقبت 
کردند و بهبود یافتند و کنترل شده است. مسئوالن محترم باید هر 
چه زودتر نظامــات کنترلی را پیاده کنند. ایــن کار یک مقدار عزم 
ملی می خواهد که شروع شده است. یعنی خود مردم مراقبت های 
پیشگیرانه ای که الزم اســت انجام  داده اند و امیدوارم هر چه زودتر 
بتوانیــم آن را حل کنیم؛ در این صورت ســریعا ســر نقطه اولمان 
برمی گردیم. البته غیر از این مواردی که عنوان شد یک بحث سیاسی 
هم در حوزه کاال و فضایی که ایجاد شــده وجــود دارد و یک بحث 
روانی که نگرانی و آشفتگی را در عامه مردم ایجاد می کند. آن طور 
که نهادهای مربوطه می گویند دستی هست که دارند فضای روانی 
را ملتهب می کنند و نگرانی را باال می برند که این ضربه اش بیش از 

خودش است.
 سوءاستفاده سیاسی و ایجاد جو روانی که از آن سخن 

گفتید، چه آثار نامطلوبی بر اقتصاد خواهد داشت؟
اآلن در رابطه با صــادرات و واردات و روابــط بین المللی داریم 
می بینیم که برخی از بدخواهان و دشــمنان ما دارند از این داستان  
متاسفانه سوء استفاده می کنند. یعنی با بزرگنمایی، ایجاد محدودیت 
و فضاســازی دارند روابط اقتصادی ما را با دنیا بر هم می زنند. یعنی 
ایجاد نگرانی می کنند تا کسی به ایران حتی در زمینه تامین دارو رفت 
و آمد نکند. یک قسمت از ایجاد محدودیت های هوایی، زمینی و نقل 
و انتقاالت بار سیاسی دارد. فضای استکبار به هیچ چیز رحم نمی کند. 
نشان می دهد انسانیت تا چه حد در برخی افراد و نهادهای بین المللی 
از بین رفته که از سالمت بچه و بزرگ و مردم یک کشور دارند در مسیر 
اهداف تخریبی خود اســتفاده می کنند. در جنگ رسمی هم یک 
حدودی در حوزه سالمت وجود دارد. با یک اسیر و بیمار جنگی هم 
نمی شود هر طور رفتار کرد. متاسفانه اآلن یک سوءاستفاده سیاسی در 
روابط خارجی دارد صورت می گیرد. این هم یک تجربه است برای همه 
ما که این کسانی که با ما درگیرند به هیچ چیز پایبند نیستند. در برآورد 
و تعامل و رفتارهای محاسباتی خود باید اینها را حساب کنیم. یکی از 
راه های شناخت دوست و دشمن ما حتی نسبی همین امتحانات است. 
چه راهکاری را برای گذر آرام از این شرایط پیشنهاد 

می کنید؟
به ویژه اکنون که بودجه در حال بازنگری است باید توجه کنیم 
که مساله سالمت و بهداشــت عالوه بر اینکه در مسائل فردی آحاد 
ملت نقش دارد در روابط بین المللی هم نقش دارد. یعنی اگر وزارت 
بهداشت و درمان ما از اقتدار، توانایی و دانش الزم برخوردار نباشد نه 
فقط در حوزه سالمت که در حوزه روابط بین المللی سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی هم ضربه خواهیم خورد. از همین رو توجه بیشتر به بحث 
سالمت کشــور چه در امکانات و چه اختیاراتی که به آنها می دهیم 

ضرورت جامع تری نسبت به توجه صرف به سالمت فردی است.

با انتشار فیلم هایی از شهر ووهان در شبکه های مجازی و فراگیری 
ویروس کرونا در چین، کارشناسان هشدارهایی را نسبت به سرایت 
این بیماری بــدون درمان به ایران مطرح کردننــد، اما این گزاره که 
»ویروس مرز ندارد«، متاســفانه این بار هم مصداق عملی پیدا کرد 
و کرونا به هر روی راه ورود خود به ایران را یافت. بدین ترتیب سی ام 
بهمن ماه وزارت بهداشت مرگ دو نفر از شهروندان قمی را تایید کرد 
تا ترس عمومی جامعه را فرا بگیرد. افزایش نگرانی ها از آینده کافی بود 
تا مردم در ابتدا برای خرید ماسک و ملزومات بهداشتی به داروخانه ها 
هجوم ببرند. اتفاقی که به سرعت باعث شد تا عرضه  کنندگان ادعای 
خالی شدن انبارهایشان را مطرح کنند و قیمت ها بالفاصله پنج تا ۱۰ 
برابر نرخ های قبلی افزایش پیدا کند. متصدیان داروخانه ها هم تقصیر 
را به گردن شــرکت های عرضه و پخش دارو می انداختند. مسئوالن 
نیز انگشت اتهام را به سمت مردمی نشانه می گرفتند که هیچ پناهی 
در برابر درد بی درمان کرونا ندارند. آنها فقط می خواهند با دسترسی 
با ماســک، دســتکش و ژل های ضدعفونی حداقل از میزان ترس و 
نگرانی خود بکاهند؛ همین امر باعث شد عده ای آنها را به در جایگاه 
متهم ردیف اول قرار دهند. برخی از کارشناسان نیز از وجود احتکار 
را قطعی می دانستند. گویا از همان زمان که تب کرونا در ووهان داغ 
شد، عده ای خود را آماده ورود به این ویروس به ایران کرده بودند تا نان 
خود را بر تنور آن بچسبانند. اتفاقی که پس از مدت کوتاهی رخ داد و 
پیگیری های وزارت بهداشت و پلیس آگاهی هم این موضوع را تصدیق 

می کند. تعدادی از داروخانه ها هم که از همان سی ام بهمن برچسب 
»ماسک نداریم« را بر در ورودی چســبانده بودند، حال در روزهای 
ممنوعیت فروش برای خــود بازارســیاهی راه  انداخته اند و اجناس 
انبارشده را چند برابر قیمت به مشتریان خاص خود می فروشند. گویا 
آنهایی که پول بیشتری دارند، جانشان هم باارزش است، البته این فقط 
بخشی از ماجراست؛ با توجه به تجربیات گذشته، پیش بینی می شد که 
با ورود یک بیماری به ایران، سرمایه عده ای یک شبه چند برابر شود. 
یعنی کسانی که در چرخه تولید و عرضه اقالم پیشگیرانه فعالیت دارند؛ 
اما دیگر انتظار نمی رفت که عده ای سالمتی مردم را بازیچه سودجویی 
خود قرار دهند و از جان و ترس مردم برای خود منبعی برای درآمدزایی 
ایجاد کنند. متاسفانه نگاهی به اتفاقات چند روز اخیر نشان می دهد 
این انتظار بیهوده ای بود که وجود داشت و برای عده ای دیگر جان و 

سالمتی دیگران هم ارزش ندارد. 
 مردم نگران تامین مواد غذایی نباشند

سودجویان در چند روز اخیر با انتشار اخبار جعلی از احتمال بروز 
قحطی مواد غذایی تا جایی که توانســته اند بر ترس مردم افزوده اند. 
نگرانی از ابتال به ویروس کرونا کم بود، حاال شهروندان باید برای کمبود 
کاالهای اساسی هم غصه بخورند. از این رو، عده ای در دام سودجویان 
گیر افتاده اند و با هجوم به فروشگاه های زنجیره قفسه آنان را خالی از 
کاال کرده اند! این در حالی است که ذخیره انبار بسیاری از فروشگاه ها 
نیاز چندین ماهه آنها را پاسخ می دهد و کارخانجات تولید مواد غذایی 

با قدرت بیشــتری به فعالیت خود ادامه می دهند. در همین زمینه 
رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای گفت: مردم دوباره شروع به 
خرید بیش از اندازه و ذخیره ســازی بعضی از کاالها در منازل خود 
کرده اند؛ طوری که میزان خرید کاالهای اساسی، غذاهای کنسروی و 
مواد شوینده و بهداشتی بشدت افزایش یافته است. امیرخسرو فخریان 
اظهار کرد: مردم از ترس اینکه این کاالها در آینده موجود نباشد، میزان 
خرید خود را از حد نرمال افزایش داده اند. او افزود: مردم نگران تامین 
این محصوالت نباشــند، زیرا میزان تولید آنها در کشور باال و انبارها 
مملو از کاالست و همچنان در دســترس همه خواهد بود. فخریان 
تصریح کرد: چند روزی است که خرید مردم برای کاالهای اساسی و 
مواد ضد عفونی کننده و بهداشتی بیشتر شده، اما از روز دوشنبه تقاضا 

اوج گرفته است. 
 تکرار یک اشتباه

هنوز اتفاقات ســال گذشــته را فراموش نکرده ایم که با افزایش 
قیمت هر کاالیی، عده ای از شهروندان به فروشگاه ها هجوم می بردند. 
در جریان گرانی ماکارونی، کنسرو ماهی، برنج، گوشت، ماهی، رب، 
تخم مرغ و ... ساعتی طول نمی کشید تا قفسه فروشگاه ها خالی از این 
محصوالت شود. در سال جاری نیز مشابه این اتفاق در حوزه بنزین رخ 
داد. مشخص نیست که خرید ۴۰ لیتر بنزین ۱۰۰۰ تومانی بیشتر چه 
تاثیر در دورنگاه مالی یک فرد دارد که ساعت ها در صف پمپ بنزین 
می ایستد؟ به هر حال این افراد با متهم کردن دولت و اشاره کردن به 
ناتوانی مســئوالن ذی ربط در تثبیت قیمت ها، اقدام خود را توجیه 
کنند؛ اما اکنون دیگر نه بحث ناکارآمدی دســتگاه های مختلف در 
میان است و نه کسی قصد فشار به مردم دارد. کرونا یک ویروس است 
و نمی توان برای ویروس ملیت و مرز تعیین کرد. شاید به پیشگیری 
جدی تر مانع گسترش کرونا می شد، اما به هر حال اکنون این ویروس 
وارد ایران شده و عالوه بر ابتالی برخی از هموطنان، ترسی فراگیر را 
در جامعه به وجود آورده اســت. پس هجوم یکباره به فروشگاه های 
زنجیره ای دیگر معنایی ندارد. در شــرایطی که تولید مواد غذایی در 
کشور رو به توسعه است، پس دیگر هجوم به فروشگاه ها معنایی جز 
احتکار و سودجویی ندارد. اتفاقا همین افراد هستند که عاملی برای 
بروز کمبود در بازار هســتند؛ تعداد زیادی از افرادی که در روزهای 
گذشته فروشــگاه های زنجیره ای را مورد حمله قرار داده اند، اکنون 
دست به دعا نشسته اند تا قحطی رخ دهد و بتوانند این کاالها را چند 
برابر قیمت بفروشند. اما از آنها باید پرسید که پس از یک دوره سود چه 
خواهند کرد؟ البته با توجه به ذخیره مواد غذایی، این افراد به همان 
سود هم نمی رسند و این کاالها را یا باید با نصف قیمت بفروشند و یا 

چاره ای جز دورریختن آن نخواهند داشت.    

رنج خرده بازارها از رفتارهای غیرمتعارف در زمان بحران

آرمان ملی- امیر داداشی: شهروندان ووهانی در چین اولین مردمی بودند که شکل گسترده ای از ویروس کرونا جدید را تجربه کردند؛ اولین زمزمه ابتالی گسترده ووهانی ها 
به این ویروس حدود دو ماه پیش به گوش رسید. بازارهای جهانی که تحت تاثیر عوامل مختلفی عمل می کنند، این بار باید خود را آماده میزبانی از میهمانی ناخوانده 
می  کردند؛ میهمانی که گویا در بازار جا خوش کرده و این روزها به عنوان اصلی ترین عامل نوسانات بازارهای مختلف شناخته می شود. دیگر کمتر کارشناس اقتصادی را 
می توان پیدا کرد که در تحلیل های خود به ویروس کرونا اشاره نکند. از بازارهای کالن و استراتژیک گرفته تا خرده بازارها، فعال این کروناست که می تازد. بازارهای ایران 
نیز از این امر مستثنی نیستند. طی روزهای اخیر شهروندان و به ویژه کاربران فضای مجازی گویا اتفاقات ماه های گذشته را فراموش کرده اند و درباره موضوع دیگری جز 
کرونا صحبت نمی کنند. همین امر باعث بروز نگرانی هایی در حوزه اقتصاد شده و حتی برخی با سوءاستفاده از شرایط از بروز احتمالی قحطی صحبت می کنند. انتشار 
همین شایعات موج جدیدی از هجوم مردم به سمت فروشگاه های مواد غذایی را به وجود آورده است و باعث شده تعدادی از سودجویان طی چند روز اخیر قیمت اقالم 
عرضه شده را بی دلیل باال ببرند. این در حالی است که رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای با اشاره به خرید بیش از اندازه و ذخیره سازی بعضی از کاالها توسط مردم 

گفت: مردم نگران تامین این محصوالت نباشند، زیرا میزان تولید آنها در کشور باال و انبارها مملو از کاالست. 

هجوم به فروشگاه های مواد غذایی؛ این بار به بهانه کرونا

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خبر داد 

رصد بازار برای مبارزه با احتکار 
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از رصد 
بازار برای مبارزه با احتکار و کم فروشی اقالم بهداشتی خبر داد و اعالم 
کرد که از این به بعد کاالهای مشمول نظارت از طریق سازمان غذا و 
دارو نیز در سامانه جامع انبارها و سامانه اعالم موجودی ثبت خواهند 
شد. به گزارش ایسنا، عباس تابش، در حاشیه نشست هماهنگی طرح 
نظارت و بازرسی ویژه نوروز و ماه مبارک رمضان، در جمع خبرنگاران 
گفت: طرح ویژه نظارت بر بازار ایام پایانی سال، نوروز و ماه مبارک 
رمضان به منظور رصد بازار و به ویژه مبارزه با احتکار و کم فروشی اقالم 
بهداشتی، صورت می گیرد و در قالب آن، ۵۰ خودروی متحدالشکل 
سازمان حمایت در سطح بازار و ۵۰ گشت ویژه سازمان تعزیرات در 
سطح شهر تهران همزمان با سراسر کشور، کار نظارت و رصد بازار را از 
تولید تا عرضه بر عهده خواهند داشت. او با اشاره به همکاری سازمان 
تعزیرات حکومتی، دادستانی کل کشور، اتاق اصناف و انجمن حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان در این طرح از دو برابر شدن نظارت ها بر 
بازار در این مدت خبر داد و تصریح کرد: بــرای آرامش بازار به ویژه 
مقابله با سوءاستفاده ها در سایه شیوع ویروس کرونا، این گشت ها در 
بازار حضور پررنگی خواهند داشــت. این مقام مسئول از مکاتبه ای 
با ســازمان غذا و دارو با محوریت تنظیم بازار اقالم بهداشتی در این 
روزها، خبر داد و گفت: با توجه بــه اینکه نظارت بر بازارهای فروش 
محصوالت بهداشــتی به عهده ســازمان غذا و دارو است، سازمان 
حمایت برای همکاری با این ســازمان اعالم آمادگی کرده اســت. 

ضمن اینکه تولید شوینده ها و محصوالت بهداشتی مورد نیاز نیز با 
هماهنگی های صورت گرفته با تولیدکنندگان به صورت شبانه روزی 

انجام می شود. 
 ثبت کاالی بهداشتی در سامانه جامع انبار 

به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( ســازمان 
حمایت طی مکاتبه ای به ســازمان غذا و دارو اعالم کرده که حتی 
کاالهای مشمول نظارت از طریق این سازمان نیز، در سامانه جامع 
انبارها و سامانه اعالم موجودی ثبت خواهند شد. بنابراین نظارت بر 
این کاالها در زنجیره توزیع صــورت خواهد گرفت. او افزود: تمامی 
کاالهایی که نظارت بر آنها در حــوزه وزارت صنعت قرار می گیرد، 
مشمول اعالم موجودی در سامانه جامع انبارها هستند و هر کاال در 
هر انبار و در هر کجای ایران که وجود دارد، باید میزان موجودی آن، 
بر روی سامانه جامع انبارها، ثبت شود. این مقام مسئول تاکید کرد 
که اگر کسی کاالهای بهداشتی داشته باشد و در سامانه های یاد شده 
اعالم نکند مشمول برخوردهای کیفری و حقوقی خواهد شد. تابش 
حضور بازرسان ســازمان حمایت، تعزیرات و اصناف، این روزها در 
سطح بازار و انبارها را ملموس توصیف کرد و گفت: مردم هم می توانند 
از طریق تلفن ۱۲۴، ســامانه آپ و سامانه قیمت تخلفات را گزارش 
کنند؛ ضمن اینکه نگرانی نیز بابت وفور کاال وجود ندارد و کاالهای 
اساسی و ضروری، بیش از دو برابر نیاز کشور موجودی دارند؛ بنابراین 
حتی در شــرایط کنونی که خریدهای مازاد بر نیــاز در حوزه اقالم 

بهداشتی صورت می گیرد، باز هم جای نگرانی نیست و قفسه های 
مغازه ها مرتب پر خواهند شد.

 خودرو چرا گران شد؟
تابش درباره افزایش قیمت اخیر خودرو در حاشیه بازار، اظهار کرد: 
این روزها تولید خودرو دو برابر افزایش داشته بدون اینکه هیچ گونه 
افزایش قیمتی در کارخانه ها صورت گرفته باشد. بنابراین اگر اتفاقی 
در کف بازار می افتد مربوط به سایت ها و شبکه های مجازی است که 
موجب شده قیمت ها از این شبکه ها و سایت ها حذف شود. او افزود: تا 
زمانی که مطمئن شویم قیمت ها و تقاضاها واقعی است این سایت ها و 
شبکه ها مجاز به درج قیمت نخواهند بود؛ مگر اینکه افراد مشخصات 
خود را در سامانه ثبت کنند و صحت سنجی شوند. معاون وزیر صمت 
با بیان اینکه بر عرضه و تقاضا نظارت می شود تا خودرو به دست افراد 
دارای هویت واقعی برسد، تصریح کرد: سیاست های جدیدی درباره 
نحوه فروش و سود مشارکت خودرو در حال بررسی نهایی است که تا 

هفته آینده اطالع رسانی خواهد شد.

در پایتخت؛  

مسکن وارد کانال ۱۴ میلیونی شد
قیمت مسکن در پایتخت با رشد ۳/۸ درصدی ماهیانه وارد کانال 
۱۴میلیون تومان شد. بهمن ماه ۱۳۹۸ بر اساس گزارش دفتر اقتصاد 
مسکن وزارت راه و شهرسازی، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران 
به ۱۴ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان در هر مترمربع رسید که نسبت 
به ماه قبل ۳/۸ درصد و نســبت به ماه مشابه  سال قبل ۴۳ درصد 
افزایش نشان می دهد. به گزارش ایسنا، تعداد معامالت مسکن شهر 
تهران نیز در دومین ماه از زمستان ۱۳۹۸ به ۱۳ هزار و ۵۵۰ فقره 
رسیده که نسبت به دی ماه امسال ۲۵ درصد و نسبت به بهمن ماه 
پارسال ۴۲ درصد رشد نشــان می دهد. ارزش مبایعات انجام شده 
در بازار مسکن شهر تهران طی بهمن ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۵ هزار و 
۹۴۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه گذشته ۳۴ درصد و نسبت 
به ماه مشابه سال گذشته ۱۱۴ درصد افزایش یافته است. به طور 
کلی طی ۱۱ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ ارزش معامالت واحدهای 

مسکونی در تهران ۸۱ هزار و ۲7۰ میلیارد تومان بوده که رشد 6/۴ 
درصدی نسبت به ۱۱ ماهه سال ۱۳۹7  نشان می دهد. همچنین 
متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی شهر تهران در ۱۱ ماهه 
نخست سال جاری ۱۳ میلیون و ۱۸۵ هزار تومان بوده که نسبت 
به ۱۱ ماهه نخست سال  گذشته 6۴ درصد افزایش داشته است. 
تعداد  معامالت نیز  در ۱۱ ماهه ابتدایی امســال ۵۴ هزار و ۹۱۰ 
فقره بوده که از کاهش ۱۳/۵درصدی نســبت به ۱۱ ماهه ابتدای 

سال ۱۳۹7 حکایت دارد. 
 ساخت و ساز کمتر از نصف تعداد معامالت

از سوی دیگر تعداد واحدهای مسکونی در پروانه های ساختمانی 
طی دی ماه که گزارش آن در بهمن ماه اعالم شده حاکی از آن است 
که تعداد واحدهای در حال ساخت در دی ماه ۱۳۹۸ بالغ بر 6۹۸۱ 
واحد بوده که نسبت به  ماه قبل ۲۳ درصد و نسبت به دی ماه پارسال 

۱۸ درصد بیشتر شده است. یعنی حجم معامالت فعلی تقریبا دو 
برابر میزان ساخت و ساز است اما این نســبت احتماال  با کاهش 
معامالت در پایان اردیبهشت ماه می تواند تعدیل شود. قیمت خانه 
در تهران در شرایطی به رقم بی سابقه ی متری ۱۴ میلیون و ۴۵۰ 
هزار تومان رسیده که کارشناسان ســه عامل رونق پیش از عید و 
افزایش قیمت ارز را در رشد قیمت مسکن موثر می دانند. با این حال 
منحنی بازار نشان می دهد که  شیب رشد قیمت مالیم تر شده و با 
شیوع کرونا بازدید از واحدها کاهش یافته که ممکن است بر  روی 
بازار مسکن تاثیر بگذارد. مطابق آمار دفتر اقتصاد مسکن، پس از 
یک دوره چهار ماهه کاهش و ثبات قیمت از مرداد تا آبان، به یکباره 
در آذرماه همزمان با تغییر قیمت بنزین شاهد رشد ۱۳7 درصدی 
معامالت و رشد 6/۸ درصدی قیمت مســکن در تهران بودیم. اما 
افزایش در دو ماه بعد از آن به  ترتیب سه و ۳/۸ درصد بوده و به نوعی 
سرعت رشد کند است. کارشناسان معتقدند که شوک تغییر قیمت 
سوخت که منجر به افزایش نرخ ارز شد در بازار مسکن از بین رفته و 
طبیعتا در صورت آرامش در بازارهای موازی، قیمت مسکن باید در 

ماه های آینده کنترل شود. 



  انتخابات اخیر و مشارکت مردم در 
این فرایند را چگونه ارزیابی می کنید؟

کاهش چند درصدی مشــارکت مردم در 
انتخابات اخیر را نباید بــه اصطالح ناامیدی 
مردم یا نقدشان به جریان اصالحات دانست و 
اینگونه مفروض کرد که بدین دلیل رای مردم 
به سبد اصولگرایان ریخته شده است،  چرا که 
رای اصولگرایان نسبت به انتخابات های گذشته 
چندان تفاوتی نکرده است. افرادی مثل آقای 
آقاتهرانی یا... سقف و کف رایشان همین اندازه 
بوده اســت. پس آنهایی که به نارضایتی ها و 
اختالفات در جامعه دامن می زنند فکر نکنند 
که می توانند با این کارهــا رقیب را از صحنه 
حذف کننــد بلکه با این کار مــردم را  نا امید 
می کنند. اینقدر پمپــاژ اختالفات به جامعه 
و مایــوس و بی اعتماد کردن مــردم به همه 
چیز به بهای اینکه صرفا یک قوه را بدســت 
آوریم و تخریب رقیب چندان درســت به نظر 
نمی رسد. و اینگونه نیست که با این کارها مردم 
از اصالحات نا امید شوند و به سمت اصولگرایان 
بروند . باالخره تحت هر شــرایطی سبد رای 
اصولگرایان مشخص بوده و زیاد نشده است. اگر 
به آمارها به تفکیک نکاه کنیم اصولگرایانی که 
در مجلس گذشته بودند و اکنون نیز به مجلس 
راه یافته اند رایشان بیشتر نشده که باید به این 
مسائل دقت شود. از طرف دیگر دالیل استقبال 
کم مردم از انتخابات نیز بسیار است و به نظرم 
باید ارزیابی و آسیب شناسی شود. باالخره از 
نارضایتی های اقتصادی و معیشتی گرفته تا 
اعتراض به ناکار آمدی مسئوالن می توان علل 
عدم مشــارکت مردم در انتخابات را برشمرد. 
البته وقتــی می گویم ناکارآمدی مســئوالن 
منظورم به یک قوه خاص نیست و مثال فقط به 
قوه مجریه نظر ندارم. متاسفانه مردم باورشان 
نسبت به کارآمدی برخی ارکان کاهش یافته 
اســت. بحران عدم اعتماد نیز چیزی اســت 
که باید تامین شــود و این هــم به چیزی جز 
برخورد صادقانه، شــفاف و پاسخگویی همه 
ارکان در برابر مردم باز نمی گردد. نکته بعدی 
نیز که بســیار مهم و قابل توجه است  اینکه 
احساس مردم واقعا این است که از راه انتخابات 
می توانند اهداف خود را دنبــال کنند. یعنی 
آنهایی که تالش کردند مردم  امیدشان را به 
نهاد انتخابات و صندوق رای از دست بدهند و 
نهادهای انتخابی مردم را چه ریاست جمهوری، 
مجلس و شوراها قطعا باید پاسخگو باشند. قطعا 
زمانی که مردم احســاس می کنند می توانند 
مطالبات خــود را از این طریــق در انتخابات 
دنبال کنند از انتخابات استقبال می شود. هر 
چند این مسائل باید با دقت ارزیابی شود و من 
معتقدم که قوه عاقله ای وجود داشته باشد که 
این مســائل را فارغ از حب و بغض، الپوشانی 
حداقل برای تصمیم گیران شــفاف تجزیه و 
تحلیل کند. چراکه به هر صورت همه ما دلمان 
برای کشورمان می سوزد و دوست داریم آسیب 
شناسی ها واقع بینانه  و دقیق باشد و راه حل های 
آن هم واقع بینانه پیش بینی شــود. فعال این 
مشــکالتی اســت که در جامعه وجود دارد و 
می توان در مورد آنها به اظهارنظر پرداخت اما 
ارزیابی دقیق زمانی خواهد بود که آمار جزئی 

هم در اختیار باشد.
 برخی معتقدند کاهش مشــارکت 
مردم در انتخابات صرفا به اتفاقات آبان و 
دی و نارضایتی جامعه از روندهای موجود 
در این ماه ها باز می گردد؛ اساسا اتفاقاتی 
چون ردصالحیت ها تاثیری در مشارکت 

داشته است؟
من معتقدم قطعــا همه این مســائل در 
مشارکت و میزان رای مردم تاثیرگذار بوده و 
در نهایت نتیجه انتخابات نشــان می دهد که 

مردم چه رویکردی نسبت به انتخابات داشتند.  
اینکه باور به کارآمدی و توان اداره کشور توسط 
دست اندرکاران بین مردم کم شده و از بین رفته 
و همچنین بی اعتمادی که مساله ای بسیار مهم 
است به این کاهش دامن زده است. نارضایتی 
از اتفاقات آبان ماه و دی ماه نیز به دلیل کاهش 
اعتماد مردم نســبت به روندهــای جاری در 
جامعه است. در نتیجه بخشــی از جامعه در 
انتخابات شرکت نکرده اند. البته ردصالحیت ها 

نیز در جای خود تاثیرگذار بود.
 عده ای معتقدند که اصالح طلبان 
که از رویکردهای شورای نگهبان نسبت 
به خود باخبر بودند باید از ابتدا افرادی را 
وارد صحنه انتخابات می کردند که بتوانند 
از صافی این نهاد عبور کنند اما با این حال 
بازهم شــاهد حضور چهره هایی بودیم 
که احتمال رد صالحیت باالیی داشتند؛ 

تحلیل شما چگونه است؟

به نظر من این واقعا حرف درستی نیست، 
باالخره اول باید سوال کرد که چرا و به چه دلیل 
باید عده ای رد شــوند؟ اصالح طلبان در ابتدا 
فراخوان دادند و همه ثبت نام کردند  و این رد 
صالحیت  در این حد مورد انتظار نبود. کجا ما 
احتمال می دادیم کسانی که قبال تایید شدند 
اکنون ردصالحیت شوند. مثال کسی احتمال 
نمی داد کــه آقایان مطهــری و صادقی را رد 
کنند. لذا اینکه می فرمایید نوعی مغلطه است. 
باالخره اصالح طلبان حزب دارند، تشکیالت 
دارند و معلوم است که وقتی حزبی می خواهد 
در صحنه انتخابات حاضر شود و مهم ترین بروز 
و ظهور عملی اش نیز در انتخابات است، اعضای 
این حزب باید بیایند و ثبت نام کند.  نمی توان 
گفت افرادی که حزبی و تشکیالتی اند و مجوز 
فعالیت قانونی دارند نمی توانند کاندیدا شوند 
چون در صورت کاندیداتــوری رد صالحیت 
می شــوند. پس چرا اجازه فعالیت سیاســی 
داده شده است؟ کســی که فعالیت سیاسی 
می کند بیکار که نیســت  و وقــت، زندگی و 
هزینه ها و اجاره دفتر و ....را مفت گیر نیاورده 
که همین جور ماه ها کار و تالش کند تا زمان 
انتخابات که اصل کار است  نیروهای حزبی و 
تشکیالتی اش را رد صالحیت کنند. آنهم به چه 
عنوانی عدم التزام، پرسش اینجا است که اگر 
قرار است این رویه طی شود پس چرا فعالیت 
سیاســی می کنند. اگر افرادی که رد شده اند 
التزام ندارند پس چرا  در این چارچوب فعالیت 
سیاسی می کنند. یا مثال یک فرد اصالح طلب 
را به عنوان عضویت در یک حــزب  منحله یا 
غیرقانونی رد کنند. من مثال حزب خودمان را 
می زنم. وقتی کسی در یک حزب قانونی فعالیت 
می کند چرا باید رد شود؟ از حزب ما در البرز 
کسی را رد کردند که از بدو فعالیت سیاسی در 
حزب ما بوده  و در جــای دیگری هم فعالیت 
سیاسی نکرده اســت. پس چه معنی دارد که 
می گویند عضویت در یــک حزب غیرقانونی. 
بعد هم مسئولی می گوید ما مسئول برگزاری 

انتخابات پرشور نیستیم. چرا مسئول نیستید؟ 
درست است که شما مسئول برگزاری انتخابات 
پرشور نیستند ولی مسئول دلسرد کردن مردم 
هم نیستید. باید شفاف پاسخ دهید همواره هم 
می گویند که مراجعه کنید ما دلیل رد شدن را 
بگوییم چی به ما گفتند؟ البته  به نظر من اکنون 
کار از این حرف ها گذشته و مشکل این است 
که مردم نســبت به فرایندهای قانونی کمی 
دلسرد شده اند.  حال هرکس به اندازه خود که 
این دلسردی را باعث شده باید خود را نقد کند  
و پاسخگوی عملش باشــد. البته نمی خواهم 
بگویم که اصالح طلبان هم کامال منزه و بدون 
خطا بودند؛ نه ما شجاعت این را داریم که خود 
را نقد کنیم و ضعف های خــود را بپذیریم اما 
اینگونه نباشــد که همه مشکالت را به گردن 
دیگران بیندازیم. متاسفانه این در کشور باب 
شده که برای مشکالت دنبال عواملی می گردند 
که تقصیرها را به گردن آنها بیندازند. ما نباید 

خودمان را از نقد مصون بداریم.
 پس از بیانیه شــورای عالی اصالح 
طلبان مبنی بر عدم ارائه لیست برخی 
احزاب اصالح طلب به انتشــار لیست 
پرداختند اما نتیجه انتخابات نشان داد 
که آنها در این انتخابات رای آوری ندارند؛ 
از دید شما بهتر نبود که از ابتدا لیست 

ارائه نمی شد؟
البتــه آن احــزاب و تشــکل هایی که در 
انتخابات لیست دادند قطعا تحلیل های خود 
را دارند و حتما برای کار خود استدالل دارند 
و دفاع می کنند. منتها مصوبه شــورای عالی 
سیاستگذاری نبود که احزاب شورای عالی یا 
شورای هماهنگی اصالح طلبان کنش حزبی 
خود را تعطیل کنند و بــه صفت حزبی خود 
می توانستند کار کنند. منتها به صفت جریان 
اصالح طلبی نه. چراکه اصالح طلبان در تهران 
و سطوح اســتان ها بیانیه دادند که ما لیستی 
نداریم اما خود احزاب را از فعالیت منع نکردند. 
لذا همانطور کــه گفتم بایــد تحلیل احزاب 
را برای ارائه لیست شــنید کما اینکه تحلیل 
کارگزاران را پس از انتخابات خواندم که آقای 
قوچانی گفته بــود ما فرزند شکســتیم. این 
استدالل برای خود محترم است؛ هرچند که 
من شاید خیلی نقد به این رویکرد داشته باشم. 
به هر حال آنها با نام خود آمدند و پاســخگو 

هســتند و رفتار یک حزب اصالح طلب به نام 
جریان اصالحات تمام نمی شــود؛ بلکه به نام 
خود حزب خواهد بود و خود حزب نیز پاسخگو 
است. رفتار جریانی جایی است که نهاد عالی 
اصالح طلبان طرحی را کال تصویب کرده و به 
اجرا گذاشته باشد و کلیت اصالح طلبان آن را 
رعایت کنند. لــذا در قضیه اخیر چون احزاب 
منعی نشــده بودند برخی احــزاب با تحلیل 
خودشان که اکثریت هم نبودند، لیست دادند.

 در حال حاضر جریان مقابل به این 
نکته اذعان دارند کــه اصالح طلبان را 
شکست دادیم نه مثال حزب کارگزاران 

را ؛ با توجه به برآیند مشــارکت جامعه 
اگر شورای عالی رویکرد واحدی را اتخاذ 
می کرد امروز با این شرایط روبه رو بودیم؟

البته من نمی دانم که چه کسی در جریان 
اصولگرا گفته ما اصالح طلبان را شکســت 
دادیم اما شخصا به نظر من نگرش اینگونه به 
موضوع بچه گانه است. اینکه بگویند مشکل 

اصلی کشــور این نیســت که اصالح طلب 
اصولگرا را شکســت دهد یــا برعکس.  که 
حاال می گوینــد ما پیروز شــدیم و رقیب را 
هم شکســت دادیم. مشکل کشور این است 
که مردم اکنون به فرایندها ســرد شــده اند 
و در ســطح باالیی باور ندارنــد به مطالبات 
خود برسند و این خطرناک است. در اینگونه 
موارد جشــن پیــروزی گرفتــن خنده دار 
اســت و پیروزی در این شرایط جشن ندارد. 
اصولگرایان اگر دلشــان برای کشور و مردم 
می سوزد باید بنشینند گریه کنند. باید غصه 
خورد که چه کردیم، چــکار می کنیم و چه 
چیزهایی باعث شده اکنون  کمترین مشارکت 
را شاهد باشیم. از طرف دیگر نیز باید خیلی ها 
بنشــینند و فکر کنند که آیا لزومی دارد که 
همه چیز کشور را به انتخابات گره زد. از بس 
همه چیز را به انتخابات پیوند می دهند وقتی 
نتیجه اینگونه می شود در توجیه آن مشکل 
پیدا می کنند. البته مــن به عنوان یک ناظر 
و کنشگر سیاسی به این مسائل نگریسته و 
خطابم به کسانی است که فکر می کنند این 
انتخابات برایشان پیروزی بود. اگر پیروزی بود 
نوش جانشان  ولی در خلوت خود فکر کنند 

که چه کردیم که مردم  ناامید شدند.
  بارها نســبت به این مساله که 
اصالح طلبان باید به لحاظ ساختاری و 
گفتمانی نوعی بازنگری و پوست اندازی 
در جریان خود داشــته باشند؛ اساسا 
شــرایط فعلی برای این امر مناسب 

خواهد بود؟
بلــه؛ جریان اصالحــات باید بنشــیند و 
شجاعانه و به درســتی به نقد و ارزیابی خود 
بپردازد و آسیب هایی را که به لحاظ ساختاری 
و رفتاری و گفتمانــی دارد بازنگری کند. من 
فکر می کنم این فرصت را پس از انتخابات سال 
96 از دست دادیم  و متاسفانه آن زمان خیلی 
اصرار کردیم آن فرصت را قدر بدانند اما نشد. 
امیدواریم اگر فرصتی در پیش است از دست 
نرود و  اصالح طلبان مسائل خود را در 3 حوزه 
ساختاری، گفتمانی و رفتاری مورد بازنگری 

قرار دهند.
 با توجه به در پیش بودن انتخابات 
1400 اصالح طلبان برای بازیابی سرمایه 
اجتماعی باید چه رویکردی را نسبت به 

مردم اتخاذ کنند؟
من بارهــا گفتم که صداقت ، شــفافیت ، 
پاکدســتی و پاســخگویی مهم ترین ویژگی 
کنش اصالح طلبی است که باید در عمل خود 

را نشان دهد.

متاسفانه مردم باورشان نسبت 
به کارآمدی برخی ارکان 

حاکمیت کاهش یافته و اعتماد 
از بین رفته است. بحران عدم 

اعتماد نیز چیزی است که باید 
تامین شود و این هم به چیزی 
جز برخورد صادقانه، شفاف و 

پاسخگویی همه ارکان در برابر 
مردم باز نمی گردد

مشکل کشور این است که مردم 
اکنون به فرایند قانونی انتخابات 
سرد شدند و در سطح باالیی باور 
ندارند که  از مسیر انتخابات می 
توانند به مطالبات خود برسند 
و این خطرناک است. باید غصه 
خورد که چه کردیم، مردمی که 
با 98 درصد به نظام رای دادند 

امروز کمترین مشارکت را دارند

جریان اصالحات باید بنشیند 
و شجاعانه با خود مواجه شود و 
به درستی به نقد و ارزیابی خود 

بپردازد و آسیب هایی را که به لحاظ 
ساختاری و رفتاری و گفتمانی دارد 

بازنگری کند. صداقت ، شفافیت ، 
پاکدستی و پاسخگویی مهم ترین 
ویژگی کنش اصالح طلبی است که 

باید مورد توجه قرار گیرد

آرمان ملی- انتخابات مجلس با مشارکت 42 درصدی مردم در کل کشور و26درصدی در تهران به پایان رسید تا به روایت آمار کم مشارکت ترین انتخابات در کشور به 
ثبت برسد. هر چند کارشناسان و تحلیلگران علل مختلفی از جمله اتفاقات هفته آخرآبان و  دی ماه، نارضایتی های اقتصادی و معیشتی مردم و نارضایتی از عدم کارآمدی 
در برخی ارکان را مهم ترین دالیل عدم مشارکت مردم در انتخابات برشمرده اند. با این حال مقایسه آماری میان آرای لیست وحدت اصولگرایان در انتخابات اخیر با 
آرای لیست امید اصالح طلبان در انتخابات سال 94 نشان می دهد که چه تفاوت معناداری میان مشارکت حداکثری و حداقلی وجود دارد. لذا آنطور که اصولگرایان داد 
پیروزی و موفقیت سر داده اند به نظر نمی رسد که اینگونه رقابت جشن پیروزی بخواهد. هرچند که سقف رای آنها در هر انتخاباتی مشخص است. برای بررسی علل کاهش 
مشارکت مردم در انتخابات اخیر، چرایی ارائه لیست توسط احزاب اصالح طلب، رویکرد اصولگرایان به انتخابات و آنچه در سپهر سیاسی کشور می گذرد »آرمان ملی« 

با احمدحکیمی پور دبیر کل حزب اراده ملت و فعال سیاسی اصالح طلب به گفت و گو پرداخته است که می خوانید.

احمد حکیمی پور در گفت وگو با »آرمان ملی«

با كاهش اعتماد و حذف اصالح طلبان، 
اصولگرايان پيروز شدند؟

    جشن پیروزی اصولگرایان در این شرایط خنده دار است
    صداقت ، شفافیت و  پاکدستی شاخص کنش اصالح طلبی است

      اصولگرایان، اصالح طلبان را از صحنه حذف نکردند
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یـادداشــت

نـــکته

چندی پیش در یادداشــتی نوشتم که متاسفانه 
دچار »کوری سفید« شده ایم اما داستان کوری سفید 
چیست؟ ساراماگو، نویسنده پرتغالی در کتابی با عنوان 
»کوری« با لحنی هولناک بــه رعایت نکردن حقوق 
دیگران اشاره می کند. داستانی که از یک چهارراه آغاز 
می شود و شهری را دچار یک کوری سفید می کند. 
کسانی که دچار کوری سفید شدند، تالش می کنند 
خود را زنده نگه دارند؛ حتی اگر این زنده ماندن به مرگ 
دیگران ختم شود. همه می خواهند خود را نجات دهند 
و کسی به فکر دیگران نیست. تنها یک نفر در این شهر 
کورها بیناســت که در واقع وجدان بیدار این جامعه 
است، ایده آل درون هر انسان. دردآور است که کشور 
درگیر کرونا است و برخی به فکر جیب خود هستند و 
می خواهند از درد مردم برای خود برج و بارو بسازند. 
دردآور اســت که برخی وقتی می بینند مردم در به 
در به دنبال ماسک می گردند، به فکر ایجاد بازار سیاه 
ماسک می افتند. احتکار می کنند. یک ماسک ساده 
را به قیمت خون پدرشان می فروشند. دردآور است 
که مایع ضدعفونی کننده کــه کمک می کند مردم 
دچار کرونا نشوند، نایاب می شود و یا برخی آن را به 
قیمت طال می فروشند. دردآور است که برخی در این 
کشور نان خود را در خون مردم می زنند و می خورند. 
دست ها را به هم می مالند و ذوق می کنند که حساب 
بانکی شان پر از پول شده اســت. اصال برای آنها مهم 
نیســت که جامعه نگران یک بیماری مهلک است. 
بیماری که جان آدم ها را می گیرد. در شهر ووهان چین 
مردمی که در خانه هایشان حبس شده اند شب هنگام 
روی بالکن می آیند و یکدیگر را خطاب قرار می دهند: 
jiayou یعنی روغنش را زیاد کن. در زبان محلی آنها 
یعنی امید داشته باش، یعنی قوی باش یعنی نوعی 
دلگرمی دادن. متاسفانه در کشور ما برخی می گویند 
روغنش را زیاد کن اما برای اینکه نان خود را در روغن 
بزنند. بله، ما هم دچار کوری سفید شده ایم. رفتاری که 
امروز در جامعه ایران شاهد آن هستیم کم از کوران 
کتاب ساراماگو ندارد. در زمان جنگ هم بودند عده ای 
که از وضعیت قرمز آن روزها به آالف و الوف رسیدند، 
اما بسیاری از مردم هوای هم را داشتند. خیلی ها دم 
به دم هم می دادند تا از پس از مشکالت زمان جنگ 
درآیند. االن اما هم دلی و هم زبانی کمرنگ تر شــده 
اســت. بخشــی از مردم در زمانه کرونا به دنبال انبار 
کردن ماسک و ضدعفونی هستند. همسر به شوهرش 
می گوید برو بازهم بخر مبادا که کم بیاید. بدون اینکه 
فکر کند شاید همسایه ای که دیوار به دیوار او است با  
هزار مشکل زندگی می کند و توان خرید را ندارد. در 
این چند روز معلوم شد که در کرونا هم مردود شدیم. 
درست مثل آن روزها که پوشک یا نوار بهداشتی گران 
شده بود. مثل آن روزهایی که قیمت دالر سر به آسمان 
می ســایید. ویروس اصلی که ما را دچار خود کرده 
است»پول« است. درمان هم ندارد. وقتی خدا می شود 
پول، دیگر کاری نمی شود کرد. جامعه ما به وضعیت 
بحران رسیده اســت. اگر پول داشته باشی می توان 
زندگی کنی و بحران ها را پشت سر بگذاری و اگر نه، 
هرچقدر هم انسان خوبی باشی باز زندگی ات می لنگد 
و نمی توانی چرخ آن را بچرخانی. بی رحم شدن و تنها 
به فکر خود بودن تبدیل به یک عادت شده است. ترک 
عادت هم که می دانید سخت است. احتیاج به تخت 
و طناب دارد. احتیاج به ســال ها فرهنگسازی. حال 
جامعه ما خراب است اما نه آنقدر که نشود جلوی آن 
را گرفت فقط کافی است در خلوت خود با وجدان مان 
خلوت کنیم تا او میان ما و ما قضاوت کند. حال ما خوب 

می شود اگر انصاف دوباره سکه رایج کشور شود.

تحلیل »االخبار« چاپ بیروت از نتایج 
انتخابات مجلس

روز های سختی در انتظار 
روحانی است

محمد خواجوئی در روزنامه عرب زبان االخبار چاپ 
بیروت نوشــت: نمایندگان اصولگرای مخالف دولت 
روحانــی، در دوره یازدهم انتخابات مجلس شــورای 
اسالمی به اکثریت آرا دست یافتند. این در حالی است 
که در این دوره، مشــارکت مردم کاهش چشمگیری 
پیدا کرده بود. در ادامه این مطلب آمده است: براساس 
نتایج نهایی اعالم شده، 30 نامزدی که به بیشترین آرا 
دست یافته اند، از لیســت اصولگرایان بودند و در این 
میان، محمد باقر قالیباف، سید مصطفی میرسلیم و 
مرتضی آقا تهرانی، در تهران، به ترتیب نفرات اول تا سوم 
هستند. اصالح طلبان شکست خود را به شورای نگهبان 
نسبت می دهند که صالحیت بســیاری از نامزدهای 
اصالح طلب را رد کرد. اما تحلیلگران دو دلیل دیگر را 
نیز برای شکست اصالح طلب ها مطرح می کنند، که 
به ناخشنودی مردم از دولت روحانی، که مورد حمایت 
اصالح طلب هاســت و همچنین انتقادات گسترده از 
عملکرد مجلس دهم، مربوط می شود. حال، با روشن 
شدن ترکیب مجلس یازدهم، پیش بینی ها و تحلیل ها، 
روی گزینه های ریاست آن و طبیعت مقابله این مجلس 
با دولت روحانی، متمرکز است. در همین رابطه، براساس 
تحلیل ها، قالیباف بیشترین شانس ریاست مجلس را در 
اختیار دارد؛ همانطور که مرتضی آقاتهرانی، میرسلیم و 
علیرضا زاکانی، از گزینه های احتمالی دیگر برای ریاست 
مجلس هستند. حسن روحانی که به دلیل ناخشنودی 
مردم از عملکرد دولتش و نیز افزایش تحریم های آمریکا 
در معرض فشار زیادی قرار دارد، با سیطره اصولگرایان 
بر مجلس، روزهای دشوارتری را پیش رو خواهد داشت. 
اصولگرایان در سایه پیروزی شان در انتخابات مجلس، 
خود را برای ورود به رقابت انتخابات ریاست جمهوری 
آماده می کنند، اما به نظر می رسد چالش اصلی، کاهش 
تعداد رأی دهندگان است که در صورت تکرار این امر در 
مورد انتخابات ریاست جمهوری، رئیس جمهوری روی 
کار می آید که از کمترین میزان محبوبیت در بین مردم 

برخوردار است.

گزارش روز
نماینده دادستان:

بدهی عباس ایروانی بالغ بر
 15 هزار میلیارد تومان است

آرمان ملی: دور جدید رســیدگی به پرونده »عباس ایروانی« 
)گروه عظام( در شعبه چهارم دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی به 
ریاست قاضی صلواتی برگزار شــد. رئیس دادگاه در ابتدای جلسه 
ضمن اعالم رسمیت دادگاه بیان کرد: شروع اولین جلسه محاکمه 
متهمان ۱. عباس ایروانی ۲. عبدالرحیم گرامند 3. فریدون ساعی 
۴. همایون نکونام ۵. حســین زارع 6. منصور مســعودی به اتهام 
اخالل در نظام اقتصادی کشور به طوری که اصل تسهیالت مبلغ 
۵ هزارو 96۷ میلیارد و ۲۵۷ میلیون و ۴6۵ هزار و 6۱۴ تومان بوده 
که به علت بدهی ها تبدیل به مبلغ ۱۵ هزارو ۷۵3 میلیارد و ۲66 
میلیون و 6۱۵ هزار و ۴۲۸ تومان شده اســت. وی در ادامه ضمن 
اعالم رسمیت جلسه با حضور مستشاران و وکالی مدافع، نماینده 
دادستان، نمایندگان سازمان بازرســی، بانک سپه، مسکن، ملت، 
صادرات توســعه صادرات و ملی گفت: برگزاری دادگاه در اجرای 
ماده 3۵۲ قانون آیین دادرســی کیفری را به صورت علنی اعالم 
می نمایم.  رئیس دادگاه در ادامه به تفهیم مواد 3۵۴، 3۵۸ و 3۵9 
آیین دادرسی کیفری پرداخت و از شاه محمدی نماینده دادستان 
خواست تا کیفرخواســت را قرائت کند نماینده دادستان گفت: با 
تاکید بر اینکه هدف متهم ایروانی خارج کردن منابع ارزی از کشور 
بوده است گفت: اقدامات متهم ایروانی موجب ایراد لطمات شدید به 
نظام اقتصادی شده است. متهم عباس ایروانی نیک می دانسته که 
خارج کردن مبالغ کالن ارزی بدون وارد کردن کاال تا چه اندازه برای 
نظام اقتصادی مخرب است و موجبات اخالل عمده و کالن را فراهم 
نموده اســت. وی گفت: نامبرده مرتکب بزه اخالل عمده در نظام 
اقتصادی کشــور از طریق اخالل در نظام پولی و بانکی شده است. 
شاه محمدی با اشاره به اتهامات عباس ایروانی گفت: ایروانی متهم 
به مشارکت در اخالل عمده نظام اقتصادی از طریق تحصیل اموال 
و وجوه کالن به صورت نامشروع از بانک های مختلف از شبکه بانکی 
کشور است. نماینده دادســتان در ادامه با اشاره به اظهارات متهم 
زارع در خصوص مرتضی طباطبایی تبریزی گفت: در اظهارات متهم 
آمده است که جمعا ۸0 میلیون تومان از طباطبایی تبریزی دریافت 
نمودم که 60 میلیون تومان را به نکونام پرداخت کردم. وی در ادامه 
با اشاره به بازجویی انجام شــده از همایون نکونام عنوان کرد: در 
اظهارات متهم آمده است اینجانب از ارتباط زارع با ساعی بی خبرم. 
نماینده دادستان در ادامه بیان کرد: نامه منتسب به شرکت پوتکنا 
کامال جعلی بوده و این شرکت شاکی است. بانک مرکزی اعالم نمود 
که عمده خریدهای مالی شرکت مذکور از شرکتی در دوبی صورت 
گرفته که مشخص شد شرکت ایرانی بوده و 3۴ درصد آن متعلق به 
فرزند متهم عباس ایروانی بوده است ومتهم عباس ایروانی و خانواده 
وی سهامدار اصلی تمامی شرکت های اماراتی در پیش فاکتورهای 

ارائه شده در بانک مسکن بوده اند.
   نقش برادر عباس ایروانی چه بود؟

وی در ادامه گفت: برادر متهم عباس ایروانی به عنوان سهامدار 
39 درصدی ومدیر عامل یکی از این شرکت ها بوده است. نماینده 
دادستان بدهی عباس ایروانی را به طور کامل تشریح کرد و گفت: 
۱۵ هزار و ۷۵3 میلیارد و ۲66 میلیــون و ۱۱۵ هزار و ۴۲۸ تومان 
کل بدهی عباس ایروانی است. نماینده دادستان، بخشی از اتهامات 
عباس ایروانی را به شــرح زیر اعالم کرد: الف( مشارکت در اخالل 
عمده در نظام اقتصادی کشور از مجرای اخالل در نظام پولی وارزی 
از طریق تحصیل اموال و وجوه کالن از شبکه  بانکی از طرق نامشروع 
و غیر قانونی مجموعــا به میــزان ۱۴۷۵9۵۵۸0۲ درهم امارات، 
۴۸9۸60۸۸ دالر آمریکا، ۱3۷۸۷۵۱6 یورو و ۵96۷۲۵۷۴6۵6۱۴ 
تومان به شــرح ذیل:۱-از بانک مســکن به میزان ۴۷۵۲۴۴۲0۲ 
درهم امــارات ۲- از بانک ملــی به میــزان 36۱۲۸66۵9 درهم 
امارات و ۲۲۱6۸۲0000000 ریــال 3-از بانک صادرات به میزان 
639۴۲۴9۴۲ درهم امارات ۴-از بانک توســعه صادرات به میزان 
۱۲۵۲۸۴63 یورو و ۱۵۷963۸۲۵۱۴۵ ریال. ۵-از بانک سپه به 
میزان 3۲۸۱6۸۷0 دالر و ۱0۴900000000 ریال 6- از بانک ملت 
به میزان ۱6۱69۲۱۸ دالر، ۱۲۵90۵3 یورو و ۱۷۵636000000 
ریال( ب( معاونت در جعل 36 فقره گواهی بازرسی از طریق پرداخت 
وجوه به فریدون ســاعی به منظور جعل گواهی هــای مذکور ج( 
استفاده از 36 فقره گواهی های بازرسی مجعول از طریق ارائه  آن ها 
به بانک مسکن به منظور دریافت وجوه موضوع اعتبارات اسنادی. 
د( جعل 69 فقره بارنامه واســتفاده از آن ها از طریق ارائه به بانک 
مســکن ۲-عبدالرحیم گرامند: فرزند غالمرضا متولد ۱33۷، به 
شماره شناسنامه ۲۴6 و به کد ملی ۴۱3۱۸۸۷۸۷۸، اهل بروجرد، 
کارمند، دارای تحصیالت کارشناسی، متاهل، دارای دو فرزند، ساکن 
تهران، ایرانی، شیعه، فاقد سابقه کیفری، دارای پرونده شخصیت، 
آزاد با تودیع وثیقه در ادامه نماینده دادستان گفت: عباس ایروانی 
طی مکاتبه ای اعالم کرده که شرکت ها متعلق به وی و خانواده اش 
بوده است؛ همچنین بنا بر گزارش های به دست آمده گردش مالی 
6 سال اخیر حساب های عباس ایروانی بیش از ۴96 میلیارد و 3۸6 
میلیون و ۴۱9 هزار و ۱00 ریال بوده است. شاه محمدی گفت: متهم 
ایروانی دارای امالک متعددی در ولنجک و نیاوران بوده و امالکی نیز 
در شهر مشهد و گیالن داشته است و در سال 9۵ اقدام به واگذاری 
امالک خود به وابستگان نسبی و سببی کرده است. وی ادامه داد: 
به نظر می رسد مسئوالن شرکت با ارائه مدارک اخفای اطالعات و 
وضعیت شرکت و عدم ارائه پروانه سبز گمرکی قصد فریب بانک و 
خروج ارز از کشور را داشته اند. نماینده دادستان افزود: شرکت های 
گروه عظام مدارک مستندی به بانک ارائه ندادند و نشان دهنده آن 
است که معامله های صورت گرفته صوری بوده و هیچ کاالیی وارد 
کشور نشده است. در پایان این جلسه، قاضی صلواتی ختم جلسه را 
اعالم کرد و گفت: ادامه جلسه امروز ساعت 9 صبح آغاز خواهد شد.

مصطفی داننده
روزنامه نگار- عصر ایران

روی خـــط
نگرانی وکیل نجفی از احتمال 

ابتالی موکلش به کرونا
وکیل مدافع محمدعلــی نجفی با ابراز نگرانی نســبت به احتمال 
موکلش به ویروس کرونا در زندان، از قوه قضائیه خواست که با قبول وثیقه 
به او مرخصی بدهند. ایسنا نوشت،  حمیدرضا گودرزی در این باره اظهار 
کرد: با توجه به این که موکلم به درمانگاه زندان مراجعه کرده و اقدامات 
درمانی را انجام داده و عالئم سرماخوردگی او ادامه دارد و با توجه به اینکه 
بیماری های زمینه ای مثل قلبی و دیابت از مواردی است که در صورت 
بیماری کرونا خطر مرگ برای افــراد دارد و موکلم تحت عمل جراحی 
قرار گرفته است و دیابت دارد؛ لذا خطر مرگ بیش از همیشه او را تهدید 
می کند. وی افزود: از سوی دیگر قرار وثیقه صادر شده که برای آزادی او 
سپرده شد، مورد قبول دادگاه واقع نشده که قانونا باید وثیقه پذیرفته شود 
و در این شــرایط که اپیدمی کرونا در جامعه است و با توجه به وضعیت 

خاص موکلم باید نسبت به قبول قرار وثیقه اقدام شود.

 ما ویروس »پول« گرفته  ایم
 نه کرونا!
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آرمان ملی: زائرانی که اهمیتی به کرونا نمی دهند، کارگران 
مهاجر خارجی، تاجرانی که مرتب در سفرند و مرزی که کنترلی 
مناسب از نظر بهداشتی روی آن وجود ندارد؛ دالیلی که تاکنون 
سبب شــده ایران به یکی از نقاط بحران در شیوع کرونا ویروس 
بدل گردد و نهادهای بین المللی نگران وضعیت مقابله با کرونا در 
کشور باشند. مرگ و میر ناشی از کرونا اکنون ایران را به دومین 
کشور از این نظر بدل کرده و بیماران زیادی از جمهوری اسالمی به 
دیگر کشورها سفر کرده اند. دولت های عراق، افغانستان، بحرین، 
کویت، عمان، لبنان، امارات متحده عربی و کانادا اعالم کرده اند 
که مســافران ایرانی ناقل ویروس به این کشورها بوده اند و ادامه 
این وضعیت می تواند در ایران به بحرانی بین المللی بدل شود. در 
همین راستا شامگاه دوشنبه سازمان بهداشت جهانی در بیانیه ای 
اعالم کرد که کارشناسانی را برای کمک به کنترل شرایط به ایران 

و ایتالیا که از مشکالتی مشابه رنج می برند، اعزام خواهد کرد.
رسانه های بین المللی اما همچنان نگرانند که ادامه وضعیت 
شــیوع کرونا و عدم توانایی نهادهای مسئول در کنترل شرایط، 
خاورمیانه را به بحرانی غیرقابل کنترل دچار کند. نشریه آمریکایی 
نیویورک تایمز در این باره می نویســد: »خاورمیانه از بسیاری 

لحاظ مستعد شیوع بیماری های همه گیر است؛ چرا که زائران 
اماکن مذهبی و کارگران مهاجر ناقل ویروس تحت کنترل قرار 
ندارند و این پیمایش ضعیف از سوی نهادهای مسئول، نمی تواند 
جلوی شیوع ویروس را بگیرد«. به نوشته این روزنامه، »سال ها 
جنگ داخلی در خاورمیانه باعث شــده که کشــورهای اطراف 
ایران سیستم بهداشــت مناسبی نداشته باشــند. از جمله این 
کشورها عراق، سوریه، یمن و افغانســتان هستند و اگر ویروس 
در این کشورها شایع شود، سیستم بهداشــت و درمان قابلیت 
کنترل آن را ندارد«. نیویورک تایمز همچنین اشاره کرده است 
که به رغم درخواست وزارت بهداشت ایران از مسئوالن و افراد بلند 
مرتبه شهر قم، اماکن زیارتی در این شهر تعطیل نشده و زائران 
از روز پنجشنبه مراسمات مذهبی خود را ادامه داده اند. گاردین 
اما دلیل نگرانی بین المللی در خصــوص ایران را »عدم قرنطینه 
نقاط اصلی شیوع کرونا« اعالم می کند. این روزنامه انگلیسی در 
گزارش روز سه شنبه خود آورده است: »آمار مرگ و میر ناشی از 
کرونا نشان می دهد که نسبت جان باختگان به مبتالیان در ایران 
بسیار بیشتر از دیگر کشورها حتی چین و کره جنوبی است که 
مبدا شیوع ویروس کرونا بوده اند. پروفسور پائول هانتر در این باره 

به گاردین می گوید: »بعید است که ایران از منابع و امکانات الزم 
برای شناسایی تمامی موارد مشکوک برخوردار باشد و در صورت 
افزایش تعداد موارد مشکوک، بتواند آنها را به طور کامل مدیریت 
کند«. او می افزاید: »مشکل دیگر در مورد افراد مبتال به کرونا در 
خاورمیانه، درگیری های مسلحانه گسترده در منطقه است. در 
طول درگیری های مسلحانه مرزها بین کشورها ناامن شده و مراکز 
بهداشتی و درمانی اغلب مورد هدف قرار گرفته و از بین می روند. 
همانطور که در مورد اپیدمی ابوال در جمهوری دموکراتیک کنگو 
دیدیم ، جنگ شیوع بیماری های عفونی را تسهیل کرده و روند 
ارائه خدمات بهداشتی را مختل می کند. به همین سبب بسیار 
اهمیت دارد که مواردی از ایران به این کشورها سفر نکرده و کرونا 
منتقل نشود«.آن طور که گاردین گزارش می دهد، ایتالیا نیز از 
شیوع سریع این بیماری رنج می برد و بیش از هر کشور اروپایی 
مبتال و کشته داشته است. دالیل این موضوع ناکارآمدی دولت 
ایتالیا عنوان شده اما در گزارش به این موضوع نیز اشاره شده است 
که در حال حاضر بیش از 55 هزار نفر از مردم این کشــور در 11 
شهر کوچک شمالی قرنطینه شده اند و پلیس مسئولیت حفاظت 

از این قرنطینه را به عهده دارد.

     بی اعتمادی عمومی در ایران
خبرنگار فایننشــال تایمز یکی دیگر از دالیل شــیوع کرونا 
در ایران را بی اعتمادی مردم به مســئوالن عنوان می کند. او با 
اشــاره به ماجرای هواپیمای اوکراینی و حوادثــی که در پی آن 
رخ داد می نویسد که مردم ایران چندان به دستورات بهداشتی 
و هشدارهای دولتی توجه ندارند و همین امر کار را برای کنترل 
مسأله سخت کرده است. به نوشته این نشریه آمریکایی »در حالی 
که دولتمردان و مســئوالن وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی به مردم اطمینان می دهند که کمبودی در دارو و مواد 
ضد عفونی کننده وجود ندارد، مردم این صحبت ها را باور نکرده و 

برای خرید این موارد احساس نگرانی و ناامنی می کنند«. در این 
گزارش همچنین آمده است که مردم از دولت انتظار دارند تا 15 
فروردین، مدارس و دانشگاه ها را تعطیل کند تا بیماری همه گیر 
نشود اما هنوز تصمیمی در این باره اتخاذ نشده است. در چنین 
شرایطی حضور اعضای سازمان بهداشت جهانی و نظارت آنها بر 
ارائه آمار یا نحوه مدیریت وزارت بهداشت در مسأله کرونا می تواند 
اعتماد مردم را جلب کرده و با همراهی مردم هر چه زودتر بحران 
شیوع این ویروس خطرناک در کشور پایان یابد و محدودیت هایی 
که به سبب کرونا برای مردم ایران ایجاد شده از جمله بسته شدن 

مرز کشورهای همسایه نظیر ترکیه، پایان یابد.

گـــزارش
»آرمان ملي«  دالیل سفر نمایندگان سازمان بهداشت را بررسي مي كند

هشدار بهداشت جهاني به ایران؛ چرا؟ 
     از دید نمایندگان این سازمان، ناكارآمدی مدیریتی ایران
  می تواند تهدیدی برای امنیت جهانی در عرصه سالمت باشد

جدیدترین آمار کرونا   در ایران 
۱۳    استان كشور تا ظهر روز سه شنبه ششم اسفند، 

درگیر با ویروس كرونا هستند

اینفوگرافی :  منبع - ایرنا



آمار قربانیان و مبتالیان به ویروس کرونا را در جهان 
نیز روزند افزایشی داشته و تاکنون ۷۹ هزار و ۷۳۷ نفر در 
جهان به ویروس کرونا ابتال یافته اند. دو هزار و ۶۲۸ نفر 
کشته شده و ۲۵ هزار و ۹۲۸ نفر بهبود یافته اند. بر اساس 

آمار این ویروس به ۳۷ کشور منتقل شده است.
   قرنطینه قم، همچنان مورد چالش

قم این روزها بیشترین آمار ابتال به کرونا را دارد و آمارها 
نیز این موضوع را تایید می کند و در این راستا مسئوالن 
وزارت بهداشت  از آغاز توزیع پک های بهداشتی حاوی 
ژل ضدعفونی و ماسک در قم خبر دادند، این در حالی  
است که بیش از ۷۰۰ هزار پک، وارد شهر قم شده و توزیع 
آن از روز گذشته )سه شــنبه( آغاز شده است.  از سوی 
دیگر بر اساس مصوبه شورای تامین استان قم نیز نمازهای 
جماعت و مراسمات مذهبی حرم حضرت معصومه)س( 
تعطیل شد. بر اساس مصوبه شورای تامین استان قم در 
تاریخ پنجم اسفندماه در راســتای پیشگیری از شیوع 
ویروس کرونا نمازهای جماعت، مراســمات مذهبی و 
برنامه های فرهنگی حرم مطهــر کریمه اهل بیت)س( 
تعطیل و دور ضریح مطهر نرده هایی حائل قرار داده شد. 

  نظر مراجع در ارتباط با سفر زیارتی به قم 
در این بین مراجع تقلید، سفر به قم به قصد زیارت و 
حتی به نیت ادای نذر را اگر واجد »احتمال خطر و ضرر 
عقالیی« باشد، جایز نمی دانند. آیت اهلل نوری همدانی 
در پاسخ با اســتفتای مبنی بر جایز بودن سفر به قم به 
قصد زیارت و ادای نذر در شــرایط فعلی پاسخ داده اند: 
»در صورتی که احتمال خطر و ضرر عقالیی می دهید، 
در وقت دیگر نذر انجام شود.« همچنین آیت اهلل مکارم 
شیرازی نیز در پاسخ با همین پرسش گفته اند: »چنانچه با 
رعایت نکات ایمنی و بهداشتی خطر قابل توجهی متوجه 
شما نباشد انجام این سفر مانعی ندارد، در غیر این صورت 
تکلیفی نسبت به عمل به نذر در شرایط حاضر ندارید و 

الزم است بعد از رفع خطر به تکلیف خود عمل نمایید.« 
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور اعالم کرد: قرنطینه 
برخی شهرها به دلیل مشاهده ویروس کرونا را در حیطه 
اختیارات وزارت بهداشت است و این در حالی است که 
مسئوالن وزارت بهداشت همچنان تمایلی به قرنطینه 
کردن شــهر قم ندارند و در این رابطه وزیر بهداشت و 
درمان گفت: »همچنان با قرنطینه شهرها موافق نیستیم 
زیرا به فرهنگ مردم اعتماد داریم«. این مقاومت وزیر 
بهداشت برای جلوگیری از قرنطینه کردن قم در چند روز 
گذشته با واکنش های بسیاری همراه بود، به عنوان مثال 
محمدابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس 
گفته است: وزارت بهداشــت به تنهایی از عهده کنترل 
اســتان قم بر نمی آید و وزارت کشور، نیروی انتظامی و 
تمام مجموعه هایی که توان کنترل دارند، باید به میدان 

آمده و به وزارت بهداشت کمک کنند. 
  ورود ارتش برای کنترل کرونا 

اما وزیر بهداشت در پاسخ به این اظهارات گفته است: 
باید به مردم اطمینان داد نقاط آلوده به ویروس کرونا از 
جمله شهر مقدس قم تحت کنترل و نظارت قرار دارند. ما 
از این ظرفیت ها در برخی قرنطینه هایی که طبق روال 
داریم به هم معرفی می کنیم نیز استفاده خواهیم کرد 
و از همه مهمتر کمک های تیم پزشــکی و پرستاری و 
لجستیک ارتش جمهوری اسالمی در نقاطی که نیازمند 
کمک هستیم، استفاده خواهیم کرد. همچنین سعید 
نمکی از همکاری ارتش جمهوری اسالمی ایران با وزارت 
بهداشت برای کنترل ویروس کرونا خبر داد و گفت: در 
راستای تشکیل »بسیج ملی کرونا را شکست می دهیم« 
همانند بسیج ملی کنترل فشار خون باال که کنار یکدیگر 

ماندیم و آن را انجام دادیم.«
  ورود کرونا به قلب وزارت بهداشت 

ایرج حریرچی، معاون وزارت بهداشــت که دو روز 

پیش، درباره شــیوع ویروس کرونا همراه با سخنگوی 
دولت کنفرانس خبری برگزار کرده بود، اعالم کرد که 
مبتال به کرونا شده است. حریرچی، در پیام ویدئویی گفته 
است: »منم کرونایی شــدم. از دیروز تب داشتم، تست 
اولیه ام آخر شب مثبت شد لذا از دیشب خودم را در محلی 
ایزوله کرده ام« با این پیام ویدئویی ابتالی دبیر ستاد ویژه 
مدیریت پیشــگیری از آلودگی با ویروس کرونا به این 
ویروس تایید شد. وی در کنفرانس خبری درباره پیشنهاد 
قرنطینه قم به عنوان شهر اصلی شیوع کرونا گفته بود:  
»با قرنطینه موافق نیستیم، قرنطینه برای قبل از جنگ 
جهانی اول است، آزمایش، تحلیل و پیش بینی در مورد 
ویروس کرونا انجام می دهیم، بررســی می کنیم که هر 
تصمیم چه تاثیری دارد. براین اســاس قرنطینه تبعات 
زیادی دارد و به هیچ وجه موافق نیستیم«. از سوی دیگر 
فیلم های نشست خبری دو روز گذشته ایرج حریرچی 
با ربیعی، سخنگوی دولت در شــبکه های اجتماعی با 
اظهارنظرهای فراوانی همراه بوده و در حالی که معاون 
وزارت بهداشت دائم عرق روی پیشانیش را با دستمال 
پاک می کرد، حاال ممکن است که سخنگوی دولت نیز 
به این بیماری مبتال شده باشــد. از سوی دیگر محمود 
صادقی، نماینده تهران در مجلس در توئیتی خبر ابتالی 
به کرونا را تایید کرد و در آن توئیت نوشت: » این پیام را 
در شرایطی منتشر می کنم که امیدی به ادامه زندگی 

ندارم.« 
 قرنطینه ۱۳۲ سرنشین پرواز تهران- ترکیه

خبر قرنطینه شدن 1۳۲ خدمه یک پرواز خط هوایی 
ترکیش ایرالینز که شهروندان ترکیه را از تهران به این 
کشور برگرداند، از اخبار مهم روز گذشته است،  فخرالدین 
کوجا، وزیر بهداشت ترکیه در این رابطه گفته است 1۳۲ 
مسافر را 1۴ روز برای پیشگیری از کرونا در آنکارا قرنطینه 

می کند و از آنها تست این بیماری گرفته می شود.
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 وزیر آمــوزش و پــرورش درباره 
تعطیلی مــدارس تــا 1۵ فروردین، 
گفت: در تعطیالت، تابع سیاســت ها 
و صالحدید وزارت بهداشــت هستیم. 
محســن حاجی میرزایی اظهار کرد: 
دستورالعمل هایی برای مدیران مدارس، 
معلمان و دانش آموزان تدوین شد که 
شامل نحوه پیشــگیری و مراقبت ها و 
اقداماتی بود که بایــد مورد توجه قرار 
بگیرد. در تعطیالت، تابع سیاست ها و 
صالحدید وزارت بهداشــت هستیم و 
اگر در منطقه و استانی وزارت بهداشت 
تشــخیص بدهد که تعطیلی ضرورت 
دارد حتمــا ایــن کار را انجام خواهیم 
داد. وی درباره اعالم اخباری از ســوی 
کمیســیون آموزش مجلس شــورای 
اسالمی درباره تعطیلی مدارس تا پایان 
تعطیالت نوروزی گفت: آنها پیشنهادی 
تهیــه و به رئیــس مجلــس داده اند. 
موضوع تخصصی و در صالحیت وزارت 
بهداشت است که تشخیص بدهد چه 
نوع اجتماعاتی خطرناک اســت و آیا 

مدارس باید تعطیل شوند یا خیر؟

تولیت آستان قدس رضوی گفت: ما 
در خصوص تعطیلی حرم به دلیل شیوع 
ویروس کرونا نظــر و دخالتی نداریم، 
وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی 
هر نظری داشته باشــند، تابع نظر آنها 
هستیم. حجت االسالم احمد مروی، در 
جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در جریان 
مسائل پیش آمده در خصوص کرونا به 
دوستان خود در بخش حوزه سالمت، 
شرکت داروسازی ثامن و حوزه هایی 
که فعال هستیم اعالم کردیم فعالیت 
خود را افزایش دهند. ما اعالم کردیم 
اگر امکانات دارند شبانه روز و سه شیفت 
کار کرده، مایــع ضدعفونی کننده که 
مورد نیاز مردم اســت را تولید کنند و 
آن ها را به صورت رایگان در مســاجد، 
حسینیه ها و مراکز عمومی قرار دهند 
تا عده ای سوءاستفاده گر نتوانند از این 
مشکل برای مســائل مادی و حیوانی 
خود استفاده کنند. ما در این حوزه از 
همه امکانات خود استفاده می کنیم. 
دو شــب پیش با وزیر بهداشت تلفنی 
صحبت کــردم و به رئیس دانشــگاه 
علوم پزشکی هم نامه نوشتم، ما در این 

حوزه ها نظر و دخالتی نداریم.

رئیس شــورای اسالمی شهر تهران 
گفت: ابعــاد روحی، روانی و اســترس 
شــهروندان از ایــن بیمــاری، کمتر 
از خطر خود بیماری نیســت. محسن 
هاشمی با اشــاره به ورود اپیدمی کرونا 
به کشور گفت: این بیماری متاسفانه به 
تهدیدی علیه سالمتی عمومی تبدیل 
شده اســت. البته ابعاد روحی، روانی و 
استرس شهروندان از این بیماری، کمتر 
از خطر خود بیماری نیست و متاسفانه 
با اطالع رســانی ناقص و دیرهنگام به 
افکار عمومی، اعتمــاد اجتماعی که در 
حوادث ماه های گذشــته، آسیب دید، 
بازهم تضعیف گردید. مدیریت شهری 
همه توان و امکانات خود را برای تامین 
و تضمین سالمت شــهروندان بسیج 
کرده است و انتظار ما از وزارت بهداشت 
به عنوان متولی موضوع این اســت که 
صداقت، سرعت و دقت در اطالع رسانی 
را بر هر مصلحتی ترجیــح داده و اجازه 
ندهد، بیــش از این شــایعات ذهنیت 
عمومی را آشفته کند. هاشمی اضافه کرد: 
سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران، 
شهر سالم و مجموعه خدمات شهری نیز 
باید هر اقدامــی را که مصلحت عمومی 
ایجاد می کند، به عمل آورند و مانع بروز 

یک سونامی بهداشتی در کشور شوند. 

حرم رضوی تعطیل 
می شود؟

آسیب به اعتماد عمومی 

سال سوم
a شماره 673 r m a n m e l i . i r

اخبار کوتاه
تعطیلی دستفروشان مترو 

ایسنا: رئیس مرکز ارتباطات شهرداری تهران 
درباره آخرین مصوبات شهرداری در زمینه مقابله 
با کرونا گفت: مقرر شد تا شرکت بهره برداری مترو 
با همکاری نهادهای قضائی و انتظامی نســبت به 
جلوگیری از ورود دستفروشــان اقــدام کند و باغ 
پرندگان شــهر تهران تا اطالع ثانوی تعطیل شود. 
غالمحســین محمدی افزود: با توجــه به افزایش 
مراجعه شهروندان برای خرید مایحتاج روزانه خود 
از فروشگاه های بزرگ، شرکت فروشگاه های شهروند 
اعالم آمادگی خود برای تامین مایحتاج روزانه مردم 

را اعالم کرد.

 پرداخت ۴۸۰ هزار تومانی
 به معلوالن 

ایسنا: رئیــس ســازمان بهزیســتی کشور از 
اختصاص 1۷۸ میلیارد تومان دیگر برای اجرای قانون 
حمایت از حقوق معلوالن خبر داد. وحید قبادی دانا 
افزود: با مساعدت دولت، همراهی سازمان برنامه و 
بودجه و ابالغ سازمان هدفمندی یارانه ها مبلغ 1۷۸ 
میلیارد تومان دیگر برای اجــرای قانون حمایت از 
حقوق افراد دارای معلولیت ابالغ و به حساب واریز 
شده است. این مبلغ قرار بود هر ۳ ماه برای این افراد 
وازیر شود که از این محل رقم یاد شده برای ماه های 

دی، بهمن و اسفند واریز خواهد شد.

بررسی کاهش ساعت طرح ترافیک 
ایسنا: رئیس مرکــز ارتباطات و امور بین الملل 
شــهرداری تهران اعالم کرد: کاهش ساعت اجرای 
طرح ترافیک در حوزه اختیارات شورای عالی ترافیک 
است. غالمحسین محمدی در خصوص انتشار برخی 
اخبار مبنی بر احتمال کاهش ســاعت اجرای طرح 
ترافیک در پی مشــاهده مــواردی از کروناویروس 
و اســتفاده مردم از حمل و نقل شــخصی، گفت: 
تصمیم گیری در خصوص کاهش یا افزایش ساعت 
اجرای طرح ترافیک منوط به تصمیم شورای عالی 

ترافیک است.

کشف ۵/۵ میلیون ماسک 
آرمان ملی: رئیس پلیس پایتخت از کشــف 
بیش از پنج میلیون و ۵۰۰ هزار ماســک احتکار 
شــده یا غیربهداشــتی در تهران خبر داد. سردار 
حسین رحیمی افزود: متاسفانه برخی سوداگران 
دنبال سوء استفاده بوده و اقدام به جمع آوری، دپو 
و احتکار ماسک و مواد ضدعفونی کننده و نیازهای 
مردم کرده اند که برای مقابله با این افراد، پلیس وارد 
عمل شده است. در همین راســتا نیز ده ها انبار و 
مراکز مهمی که این اقالم در آنها قرار داشت از سوی 
ماموران این پلیس ها مــورد بازدید قرار گرفت که 
تعدادی از انبارها که اقدام به احتکار این اقالم کرده 
یا قیمت آن را به شکل سرسام آوری باال برده بودند، 
شناسایی شــدند. دو انبار نیز در این خصوص روز 

گذشته پلمپ شد.

تغییر ساعات کاری ادارات 
استان قم

آرمان ملــی: اداره  کل مدیریــت بحران قم 
دراطالعیه ای از تغییر ساعات کاری دستگاه های 
اجرایی اســتان در هفته جاری خبــر داد. دراین 
اطالعیه آمده اســت: به پیشــنهاد دانشگاه علوم 
پزشکی و با تصویب ستاد پیشگیری، هماهنگی و 
فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان، ساعات 
کاری تمامی دستگاه های اجرایی، نهادهای دولتی، 
عمومی و بانک هــا به غیر از واحدهــای عملیاتی 
دستگاه های خدمات رســان تا پایان هفته جاری 
)پنج شنبه ۸ اسفند ماه(از ســاعت ۹ صبح تا 1۲ 
خواهد بود. با توجه به احتمال بروز سیل در هفته 
جاری تمامی مدیران دستگاه های اجرایی در حالت 

آماده باش خواهند بود.

تعویق ثبت نام زائران عتبات 
میزان: سرپرست معاونت عتبات سازمان حج 
و زیارت گفت: تاریخ ثبت نام زائران عتبات عالیات 
نوروزی که مقرر بود از ســه شنبه )۶ اسفند( آغاز 
شــود به تعویق افتاد. محمد آزاد سرپرست افزود: 
بر اساس تصمیمات اتخاذ شــده ثبت نام عتبات 
نوروزی از یکشنبه هفته آینده 11 اسفند ماه آغاز 
می شود. اولویت ها و ساعت های مراجعه جهت ثبت 

نام به قوت خود باقی است.

عرضه قلیان ممنوع شد
آرمان ملی: معاون نظارت بر اماکن عمومی 
پلیس پایتخت از ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن 
عمومی تا اطالع ثانوی خبر داد. ســرهنگ نادر 
مرادی اظهار کرد: با توجه به اینکه تعداد زیادی از 
افراد اطالعی از راه  های انتقال ویروس کرونا ندارند، 
با تأیید وزرات بهداشت، عرضه و مصرف قلیان در 
تمامی قلیان خانه ها، رستوران های سنتی، کافی 
شــاپ ها و ... تا اطالع ثانوی ممنوع شد. با افراد 
متخلفی که این ممنوعیت را رعایت نمی کنند و به 

هشدار پلیس توجهی ندارند، برخورد خواهد شد

اشد مجازات در انتظار 
محتکران ماسک

آرمان ملی: معاون دادستان کل کشور گفت: 
اشد مجازات را برای افرادی که از عرضه کاال امتناع 
یا گرانفروشــی کرده اند، اعمال می کنیم. سعید 
عمرانی افزود: باید دادستان ها همچون گذشته، به 
نیت هم افزایی و هماهنگی، به کمک دستگاه های 
اجرایی و دولت بیایند و بیش از گذشــته، رسالت 
خود را به ثمر برسانند. وی با بیان اینکه هیچگونه 
اغماضی با محتکران کاال های بهداشتی و ماسک 
نخواهیم داشت، گفت: اشد مجازات را برای افرادی 
که از عرضه کاال امتناع یا گرانفروشــی کرده اند، 

اعمال می کنیم.

88760176                                              
روی خط آرمان ملی

 تعطیلی مدارس 
قطعی نیست 

آرمان ملی- رها معیری: طبق آخرین آمار تا روز سه شنبه )6 اسفند( تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در کشور به 95 نفر رسید که از این 
تعداد ۱5 فوت کردند. آمارهای ارائه شده از سوی مرکز اطالع رسانی وزارت بهداشت و درمان نیز از روند افزایشی کرونا در کشور گزارش 
می دهد و طبق این آمار تا دو روز گذشته تاکنون ۳۴ نفر ابتالی قطعی  شان به کرونا، تایید شده است که از این تعداد ۱6 نفر از استان قم، 
9 نفر استان تهران، یک نفر استان فارس،  دو نفر استان مازندران، دو نفر استان گیالن، یک نفر نیشابور،  دو نفر استان البرز و یک نفر 
جزیره قشم هستند. در مجموع 95 تشخیص قطعی و ۱5 نفر هم براثر این بیماری فوت کردند. با توجه به این آمار، کرونا به نیشابور، البرز 
و جزیره قشم هم رسیده است و همان طور که کیانوش جهانپور، رئیس مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی تاکید کرده است: »منازل و 
شهر خودمان امن ترین نقطه ایران است« وی همچنین به شهروندان توصیه کرد که از سفرهای غیرضروری حتی درون شهری پرهیز 
کنند. از سوی دیگر احمد حسین زادگان استاندار مازندران اعالم کرد که برای مقابله با انتشار ویروس کرونا، از امروز )چهارشنبه( در 

مبادی ورودی این استان پایگاه هایی با همکاری علوم پزشکی و راهداری از مسافران ورودی تست ویروس کرونا می گیرند.

شماره۱۴90
چرا کسی پاســخگوی تلفن 1۴۹۰ که باید به مردم بگوید 
داروهایشان را از کدام داروخانه می توانند بخرند نیست. این مرکز 
به این مهمی که مردم فقط از آنجا می توانند بفهمند دارویشان 
اصال موجود هست یا نه جواب تلفن را کسی نمی دهد و مشکالت 
و اســترس مردم چندبرابر شده است. االن مســئول این مرکز 
کیست ک جواب مردم را بدهد. وزارت بهداشت لطفا در این مورد 

پاسخگوی مردم باشد.
میرزایی از تهران 

فرق بین مردم و مسئوالن
ساک هایی تعبیه شده اســت و به نمایندگان مجلس داده 
شده که ماسک و الکل و وسایل ضدعفونی بوده است. این است 
فرق بین مردم عادی و .... اشخاصی هستند که هر روز مجبورند 
به سرکار بروند و با مترو و اتوبوس جابه جا می شوند ولی دریغ از 
یک دستکش و یا الکل و ماسک بعد مسئوالن ما بین خودشان 

ساک های ضدعفونی پخش می کنند.
یک شهروند از تهران 

ضدعفونی
چرا در دادگاه ها مواد ضدعفونی نمی گذارند که مردم ویروس 
را به داخل زندان یا بازداشتگاه ها انتقال ندهند. مسئوالن محترم 

باید به فکر این مکان ها هم باشند.
حبیبی از تهران 

بیمه تامین اجتماعی 
برای دریافت داروهای خود به داروخانه تامین اجتماعی رفته 
بودم که بعد از کلی معطل شدن اعالم کردند که تمامی داروهای 
شما آزاد حساب می شــود. اگر قرار است که من پول دارو بدهم 
پس چرا باید ماهی  ۶1۰ هزارتومان پول بیمه پرداخت کنم. جا 
دارد مسئوالن تامین اجتماعی برای تامین داروی تامین اجتماعی 

اقدامات الزم را انجام دهند.
احدی از تهران

آموزش و پرورش
مســئوالن آموزش و پرورش باید به فکر این باشــند که اگر 
دانش آموزان وارد مدرسه بشوند شیوع بدتری از کرونا به منازل 
و جامعه پخش می شود جا دارد فکری اساسی برای این موضوع 
بشود. اگر مدارس تعطیل شــود تا بعد از تعطیالت عید اتفاقی 
نمی افتد الاقل یک ماه از تعطیالت تابستان کمتر کنید و بگذارید 

که این بیماری در مدارس شیوع پیدا نکند.
جمعی از اولیای  دانش آموزان از تهران

زمانی که یک بیماری در ســطح جهان شیوع پیدا می کند و 
اپیدمی می شود، نوع واکنش های مردم نسبت به بیماری با توجه 
به اطالعات و شناختی که دارند، متفاوت خواهد بود. همبستگی و 
عزم ملی برای مقابله با کرونا در سایه اطالع رسانی دقیق و صحیح 
شکل می گیرد، وقتی مردم به این باور برسند که مرگ فقط برای 
همسایه نیست، تالش می کنند با رعایت نکات بهداشتی خود و 
دیگران را از ابتال به ویروس مصــون بدارند.  مقابله با کرونا یا هر 
موضوع مشابهی که در کشــوری اتفاق می افتد مستلزم چند 
چیز است؛ نخست سیاستگذاری درســت برای اطالع رسانی 
موثر به مردم، دیگری هماهنگی بین بخشی و بین سازمان های 
مرتبط با این حوزه و در نهایت ارائه اطالعات شفاف از یک مرجع 
نزدیک. یکی از مهمترین دالیل موفقیــت در چین همکاری و 
همراهی مردم با مســئوالن در این حوزه بود. در عین حالی که 
میزان کشــندگی این ویروس کمتر از آنفلوآنزا است اما چون 
سرعت سرایت و انتقال آن بیشتر است بدون شک مردم در این 
بخش باید همراهی کنند. ایجاد این باور در میان مردم که مرگ 
فقط برای همسایه نیســت و در کمین همه افراد نشسته است. 
موفقیت مقابله با کرونا در کشــور ما هم در گرو همراهی مردم 
و بودن آنان در کنار مســئوالن است که آن هم مستلزم داشتن 
اطالعات درست است. با اطالعات درست می توان این باور را در 
میان عامه مردم ایجاد کرد که مرگ فقط برای همسایه نیست و 
اینطور نیست که کسی فکر کند به ویروس کرونا مبتال نمی شود 
در حالی که بر اساس شــواهد حتی پزشکان را هم تهدید کرده 
است. با غالب شدن این باور، دست در دست هم می توان کمک 
کرد تا دوران بحران و گذار را با نگرانی کمتر طی کرد. ضمن این 
که نباید فراموش کرد داشتن اطالعات درست و عمل کردن به 
آن ها در جهت پیشگیری، بهترین نقطه قوت برای مردم می تواند 
باشد بگونه ای که امنیت روانی آنان تهدید نشود. اگر این پذیرش 
که مر گ برای همسایه نیست شکل گیرد هیچ کدام از رفتارها 
اعم از عدم استفاده از نکات بهداشتی و ایمنی را شاهد نخواهیم 
بود و حداکثر راههای پیشگیری را در پیش می گیریم تا آسیب 
کمتری شامل حال ما و مردم شود. از وزارت بهداشت به این دلیل 
که دو ماه را برای دادن اطالعات درست از دست داده، گالیه مند 
هستم و آنها می توانستند از زمانی که این بیماری در چین شایع 
شد اطالع رسانی را انجام دهد، من به عنوان یک شهروند انتظار 
داشــتم که اطالعات این بیماری را قبل از تایید ورود کرونا به 
ایران در شبکه های اجتماعی، از مرجع رسمی همچون وزارت 
بهداشت بشنوم. اما باز هم مرجع رسمی وزارت بهداشت است و 
باید به آن اعتماد کنیم و براساس اطالعات مرجع رسمی رفتارها 
را مدیریت و اخباری هم که در فضای مجازی منتشر می کنیم از 
مرجع رسمی باشد. انتشار اخبار متناقص در فضای مجازی، خود 
باعث سردرگمی و استرس می شود. دلیل انتشار اینگونه اخبار 
جعلی هم بی اطالعی عموم مردم از اخبار قابل وثوق اســت که 
با خواندن و شنیدن هر نوع اخباری بالفاصله در فضای مجازی 
نشر می دهند. مسئوالن با شفاف ســازی  و برخورد صادقانه در 
اطالع رسانی، می توانند زمینه های اعتماد و همبستگی جامعه 

برای مبارزه و مقابله با ویروس کرونا را به وجود آورد.

یـــاد  د  اشــت
 همبستگی ملی

رمز غلبه بر کرونا

سید حسن موسوی چلک 
 رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران 

گزارش »آرمان ملی« از آخرین وضعیت بیماری کرونا در کشور

آرمان ملی: سازمان هواشناســی ایران درباره 
امکان آب گرفتگی معابر و سیالب در ۴۶ شهر ایران 
هشدار داده است و پیش بینی کرده که شدت بارش ها 
در شــهرهایی مانند کوهرنگ، مســجد سلیمان، 
ایذه، اندیمشــک و الیگودرز به۴۰ تا ۵۰ میلی متر 
برسد. از روز گذشته روستاهایی در گیالن، لرستان، 
ایالم، اصفهان و چهارمحال و بختیاری به دلیل وقوع 
سیالب تخلیه شده اســت. درپی آغاز بارش شدید 
باران از غــرب ایران، ســطح آب رودخانه خرم رود 
در خرم آباد باال آمد و در اثر طغیان رود در مناطقی، 
از جمله پل »کــوی جهادگــران« خرم آباد دچار 
آبگرفتگی شد. این پل که در ورودی شهر خرم آباد 
از سمت شمال و شهرستان الشتر قرار دارد، به دلیل 
ارتفاع کم و حجم بسیار باالی بارش ها زیر آب رفته 
و رودخانه خرم رود در آستانه طغیان است. رئیس 
پلیس راهنمایی و رانندگی لرســتان به ایرنا گفته 
است که با توجه به بارش های اخیر و باال آمدن سطح 
آب خرم رود تمام مسیرهای منتهی به رودخانه در 
خیابان ساحلی غربی و شرقی خرم آباد مسدود شده 
است. رضا میرزایی، مدیرعامل آب منطقه ای لرستان 
با اشــاره به ادامه بارندگی گفته بود که حجم آب به 
سرعت در رودخانه خرم رود رو به افزایش است. وی 
درباره وضعیت رودخانه خرم رود گفت: ِدبی سیالبی 
رودخانه خرم آباد در داخل شهر از هفت مترمکعب در 
ثانیه روز دوشنبه، به 1۴۰ متر مکعب در ثانیه افزایش 
یافته است. پیش بینی شده که میانگین بارش های 
اســتان لرســتان به 1۳۰ تا 1۷۰ میلی متر برسد. 
بیشتر بارش ها در شهرستان های الیگودرز، دورود، 
جنوب ازنا، شــول آباد و سپیددشت رخ می دهد که 
پیش بینی شده اســت بین 1۵۰ تا ۲۰۰ میلی متر 

بارش داشته باشند.
معابــر و خیابان های خرم آباد به شــدت دچار 
آبگرفتگی شده اند و کانال های عبور آب کنار خیابان 
به علت شــدت بارش و وجود زباله بسته شده و آب 

ورودی به ســطح خیابان ها دو برابر شــده اســت. 
مسئوالن این شهر به شهروندان توصیه کردند که 

از تردد در زیرگذرهای این شهر خودداری کنند.
 لغو پروازهای ایالم

همچنین بارش شدید باران که از روز دوشنبه 
۵ اسفند، از طرف غرب ایران آغاز شده است،  باعث 
آبگرفتگی خیابان ها و معابر شــهر ایالم شــده و 
همچنین از اهالی برخی روستاهای پلدختر استان 
لرستان از جمله چم مهر، بابازید، مالوی، مورانی، 
تازه آباد خرســدر و چم گز که در حاشیه رودخانه 
کشکان هستند خواسته شده تا منازل خود را ترک 
و به مناطق امن اســکان اضطراری و موقت بروند.

هفت مدرسه در شهر پلدختر و پنج مدرسه در شهر 
معموالن استان لرستان برای اسکان موقت ساکنان 
این روستاها تعیین شده است. در مناطق روستایی 
به زنبورداران توصیه شده که کندوهای زنبورها را 
از مناطق نزدیک رودخانه هــا جمع آوری کنند و 
به مناطق امن انتقال دهند. همچنین از دامداران 
خواسته شده که با توجه به تلف شدن تعداد زیادی 
از دام ها در جریان سیل فروردین سال گذشته در 
این مناطق از رها کردن دام های خود در حاشــیه 
رودخانه ها خودداری کنند.روابط عمومی فرودگاه 
ایالم هم اعالم کرد که با توجه به شرایط نامساعد 
جوی و پایین بودن دید افقــی در ایالم، پروازهای 
بعد از ظهر شرکت های هواپیمایی آسمان و ماهان 
در مسیر تهران-ایالم روز گذشته لغو شد. طغیان 

رودخانه فصلی دره شــیران در شهرستان اندیکا 
استان خوزستان باعث قطع راه ارتباطی 1۲ روستا 

شده است.
 آبگرفتگی در تهران 

با تداوم بارش ها در تهران نیز شــهردار پایتخت 
هم در توییتی از شــهروندان تهرانی خواست که از 
رفت وآمد غیرضروری به ویژه در اطراف مسیل ها و 
روددره ها خودداری کنند.پیروز حناچی همچنین 
نوشت: با توجه به شدت بارش ها در شهر؛ ضمن اعالم 
آماده باش به نیروهای خدمات شــهری، شهرداران 
مناطق و نواحی، شــهرداری تهران از روز گذشته 
تمهیدات الزم بــرای مدیریت آب های ســطحی 

اندیشیده است. 
 شارژ انبارهای امدادی 5 استان 

مرتضی سلیمی، رئیس سازمان امداد و نجات 
جمعیت هالل احمــر از آماده باش کامل نیروهای 
امدادی هالل احمر در استان های ایالم، لرستان، 
چهارمحال و بختیاری، کهگیلویــه و بویراحمد و 
خوزســتان خبر داد و اعالم کرد: تقویت و شــارژ 
انبارهای امدادی این پنج استان انجام و نمایندگانی 
از ســازمان امداد و نجات به استان های در معرض 
سیل اعزام شده است. وی با اشــاره به آماده باش 
کامل نیروهای امدادی هالل احمر در استان های 
ایالم، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و 
بویراحمد و خوزستان گفت: بر این اساس در تماس 
با مدیران عامل استان ها، نیازهای آنها احصا و تامین 
شده است.اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت 
بحران کشور نیز با اعالم هشدار زودهنگام خطاب 
به استانداران و روسای ستاد پیشگیری، هماهنگی 
و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران سراسر کشور 
از آنها خواست با توجه به پیش بینی بارش شدید 
باران و برف در روزهای دوشنبه و سه شنبه )پنجم 
و ششم اسفند ۹۸( اقدامات پیشــگیرانه را با قید 

فوریت اجرا کنند.

          نماز جماعت، اعتکاف و محافل مذهبی حرم حضرت معصومه)س( در قم تعطیل شد
           ایرج حریرچی، دبیر ستاد ویژه مدیریت پیشگیری از آلودگی کرونا، به این ویروس مبتال شد 

»آرمان ملی« گزارش می دهد  
تکرار سیل در یک قدمی غرب کشور  

   لغو پروازهای ایالم و طغیان رودخانه در خرم آباد

 ارتش برای مقابله  با  کرونا
 به میدان آمد 
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سال سوم
a شماره 673 r m a n m e l i . i r

گــزارش
چگونه از ماسک استفاده کنیم

رئیس گروه ســامت هوا و تغییر اقلیم 
مرکز سامت محیط و کار وزارت بهداشت، 
در مورد نحوه استفاده از ماسک توصیه  هایی 
را برای هموطنان مطرح کرده است. عباس 
شاهسونی، در خصوص نحوه استفاده صحیح 
از ماســک برای محافظت از کروناویروس 
جدید، گفت: مطابق دســتورالعمل های 
منتشر شده سازمان جهانی بهداشت، افراد 
ســالم فقط در زمانی که با فرد مشــکوک 
به ابتا به ویــروس کرونــا )دارای عائم 
سرفه های خشــک، عطسه و تب( مواجهه 
دارند نیاز به اســتفاده از ماســک مناسب 
دارند.وی افزود: طبق توصیه سازمان جهانی 
بهداشت، مردم ســالم در شرایط معمولی 
نیازی به استفاده از ماســک ندارند. هیچ 
شــواهدی در مورد مفید بودن استفاده از 
ماســک برای محافظت از افراد غیر بیمار 
وجود ندارد. در صورت تمایل به اســتفاده 
از ماسک، ماسک های جراحی معمولی نیز 
برای افرادی عادی مناســب است. رئیس 
گروه سامت هوا و تغییر اقلیم مرکز سامت 
محیط و کار وزارت بهداشــت، اظهار کرد: 
زمانی که فرد ســرفه یا عطسه های مداوم 
دارد نیاز به اســتفاده از ماســک مناسب 
)جراحی، N۹۵ یــا P۲( دارد، در صورت 
عدم امکان استفاده از ماسک، فرد می تواند 
روی دستمال کاغذی یا روی بخش باالیی 
آستین لباس خود ســرفه یا عطسه کند. 
البته باید توجه داشت که دستمال کاغذی 
مورد استفاده بافاصله در سطل دردار دور 
انداخته شود. اســتفاده از ماسک N۹۵ یا 
P۲، فقط برای افرادی که با بیماران مبتا به 
کروناویروس مواجهه دارند و همچنین کادر 
درمانی بیمارســتان ها و مراکز بهداشتی و 
درمانی، توصیه می شود. استفاده از این نوع 
ماسک ها برای افراد عادی توصیه نمی شود. 
شاهســونی بیان کرد: مردم توجه داشته 
باشند که استفاده از ماسک فقط زمانی که 
همراه با شست وشوی مداوم دست ها با آب و 
صابون مایع یا مواد ضدعفونی کننده با پایه 
الکلی باشد، موثر است. در غیر این صورت، 
استفاده از ماسک به تنهایی محافظتی از فرد 
ایجاد نمی کند. وی درخصوص استاندارد 
مصرف الکل برای ضدعفونی دست و سطوح 
تماس، عنوان کرد: درصد الکل مناسب، ۶۰ 
تا ۷۰ درصد است. مردم توجه داشته باشند 
که الکل های صنعتی که غلظت ۹۶ درصد 
دارند و در مغازه ها یــا داروخانه ها فروخته 
می شــوند، به هیچ وجه اثر میکروب کشی 
ندارند و باید این مــواد ضدعفونی کننده 
غلظت ۶۰ تا ۷۰ درصد داشته باشند. رئیس 
گروه سامت هوا و تغییر اقلیم مرکز سامت 
محیط و کار وزارت بهداشت تصریح کرد: 
هنگام برداشتن ماسک از روی صورت دست 
نباید با قســمت جلویی ماسک در تماس 
باشد و باید ماســک از بخش پشتی آن از 
روی صورت برداشته شود. پس از برداشتن 
ماسک از روی صورت فورا ماسک را در یک 
سطل پسماند دردار دور بیندازید و دست ها 
را با آب و صابــون مایع و یا مواد ضدعفونی 
کننده با پایــه الکلی مناســب )۶۰ تا ۷۰ 
درصد( به مدت حداقل ۲۰ ثانیه و تمامی 
دست شســته شــود. وی گفت: مردم در 
صورت استفاده از ماسک، باید از قرار گرفتن 
کامل ماسک روی دهان و بینی به طوری که 
هیچ نفوذی از اطراف نداشته باشد، مطمئن 
شوند و آن را از لحاظ مناسب بودن اندازه و 
پوشش کامل بینی و دهان و تنفس بدون 
نشت از اطراف چک کنند. در صورت رعایت 
نکات فوق استفاده از ماسک می تواند باعث 
در معرض قرار گرفتن بیشتر فرد و احتمال 
خطر بیشتر شــود. شاهسونی خاطرنشان 
کرد: ماسک ها فقط یک بار استفاده شوند 
و از ماسکی که قبا استفاده کردید، دوباره 
استفاده نشود. زمانی که ماسک خیس شده 
یا نفس کشیدن در آن سخت شود، نیاز به 
تعویض ماسک است. وی یادآور شد: مردم 
به خصوص در استان های درگیر کرونا، در 
صورت تردد در فضاهــای عمومی حداقل 
فاصله یک متر با سایر افراد را رعایت کنند، 
به خصوص از افرادی که ســرفه یا عطسه 
می کنند یا عائمی از تــب دارند. توصیه 
سازمان جهانی بهداشت این است که مردم 
از حضور در فضاهای شلوغ و پرتراکم اجتناب 
کنند. رئیس گروه سامت هوا و تغییر اقلیم 
مرکز سامت محیط و کار وزارت بهداشت 
بیان کرد: با توجه به اینکه دست ها با سطوح 
مختلف در تماس هستند، از تماس دست با 
چشم، دهان و بینی اجتناب شده و به طور 
مداوم با آب و صابون شســته شوند.وی با 
بیان اینکه استفاده از ماسک های پارچه ای 
و نخی به هیچ عنوان توصیه نمی شود، اظهار 
کرد: توصیه می شــود در فضاهای عمومی 
نیز تهویه طبیعی به میزان مناســب فراهم 
شــده و از باز بودن درب هــا جهت حرکت 
هوا اطمینان حاصل شود به گونه ای که در 
شرایطی که افراد در یک فضا حضور دارند، 

درها و پنجره ها جهت حرکت هوا باز باشد.

 
نکــته

کنکـــاش

شایعات درباره کرونا چه تبعاتی دارد؟
یک روانشناس با تاکید بر اینکه استرس، اضطراب و نگرانی به 
شدت سیستم ایمنی بدن را کاهش می دهد، گفت: زمانی که مردم 
اخبار و اطاعات نادرســتی را برای یکدیگر ارسال می کنند یا در 
فضای مجازی به اشتراک می گذارند، به آستانه تحمل افراد هجوم 
می آورند و باعث تولید اســترس، اضطراب، نگرانی و ناراحتی های 
فراوانی برای یکدیگر خواهند شد. محمدرضا ایمانی در گفت وگو 
با ایســنا،  با بیان اینکه باتوجه به ورود ویروس کرونا باید اهتمام و 
احتیاط کرد، افزود: در این شرایط مسئوالن وزارت بهداشت باید 
با صراحت، شفافیت و به صورت آناین اطاعات دقیقی را در این 
زمینه در اختیار مردم قرار دهند تا مردم این احساس را داشته باشد 
که به آنها اطاعات درست و صحیحی داده می شود. خروجی ارائه 
اطاعات دقیق و شفاف باعث می شود مردم اعتماد کاملی نسبت به 
سیستم بهداشتی و درمانی داشته باشند و آسایش روحی و روانی 
خواهند داشت. وی ادامه داد: چرخه ارائه اطاعات درست موجب 
افزایش اعتماد اجتماعی، تاب آوری و تحمل مردم خواهد شد. این 
روانشناس اجتماعی در ادامه به نقش رسانه ها در اطاع رسانی دقیق 
درباره کرونا اشــاره کرد و گفت: ابعاد رسانه ای یکی از موضوعاتی 
اســت که در زمان بحران نقش دارد و تمامی مردم در این زمینه 
دارای وظیفه هستند. زمانی که با شرایط خاصی مواجه هستیم به 
هیچ عنوان حق انتشار و گسترده کردن اخبار را نداریم و تنها باید به 
خبرگزاری ها و رسانه های معتبر براساس مسئولیت و رسالتی که 
دارند، استناد کرد. بنابراین مراجعه به مبادی غیررسمی و غیرعلمی 
نتایج تاسف باری برای جامعه به همراه دارد که درنهایت آسایش و 
امنیت روحی و روانی مردم را به مخاطره می اندازد. وی با اشاره به 
اینکه افراد بسته به سن، جنسیت و روحیه و شرایط روحی آستانه 
تحمل متفاوتی دارند، خاطرنشان کرد: مردم باید بپذیرند زمانی که 
اخبار و اطاعات نادرســتی که برای یکدیگر ارسال می کنند یا در 
فضای مجازی به اشتراک می گذارند، به آستانه تحمل افراد هجوم 
می آورند و باعث تولید اســترس، اضطراب، نگرانی و ناراحتی های 
فراوانی برای افراد خواهند شد، حال آنکه شاید حتی در دسترس 
قرار دادن برخی اطاعات میان برخی افراد هم ضرورت نداشــته 
باشد.ایمانی با تاکید بر اینکه استرس، اضطراب و نگرانی به شدت 
سیســتم ایمنی بدن را کاهش می دهد، افزود: افرادی که از بیمار 
شدن خود می ترســند و نگران هســتند در زمانی که حتی دچار 
سرماخوردگی ســاده ای هم شــوند، مدت درمان آنها طوالنی تر 
می شود؛ بنابراین ایجاد شایعه، شائبه، نگرانی، اضطراب و انتقال آن 
به خانواده، دوستان و جامعه لطمه وارد می کند، لذا مدیریت رسانه 
و کنترل رفتار و هیجانات مســئولیت اجتماعی بزرگی است که 
باید به آن توجه کرد. این روانشناس اجتماعی همچنین به وظیفه 
خانواده ها تاکید کرد: صیانت و مراقبت از اعضای خانواده مسئولیت 
والدین است اما اغلب والدین در شــرایط خاص جهت مراقبت از 
خانواده خود برخوردشان تغییر می کند و این موضوع موجب نگرانی 
بیشتر فرزندان خواهد شــد. ایمانی ادامه داد: باید دانش و آگاهی 
الزم را برای خودمراقبتی از خود و خانواده داشــته باشیم. باید در 
شرایطی که با مساله ای مانند یک بیماری مواجه هستیم بهداشت 
فردی و شخصی خود را رعایت کنیم. هرچقدر آگاهی افراد نسبت به 
موضوعی افزایش یابد بالطبع دانشی را کسب می کنند که این دانش 
در نهایت مهارت زندگی توام با فاکتورهای موردنیاز مانند رعایت 

نکات بهداشتی صحیح برای زندگی بهتر را فراهم می کند.

از »خود بیمار انگاری« چه می  دانیم؟
یک روانشناس بالینی گفت: در صورتی که عائم بیماری در فردی 
رفع شود اما اضطراب بیماری در آن وجود داشته باشد،  در این گونه 
مواقع گویند فرد دچار اختال »خود بیمارانگاری« شده است. ارسیا 
تقوا در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت:  اختال اضطراب بیماری زمانی 
اتفاق خواهد افتاد کــه افراد مبتا، نگران ســامتی خود و ابتا به 
اختاالت بدنی فرضی هستند. این عده دائما احساس می کنند به 
بیماری شدیدی مبتا شده  و حتی اگر درباره آن هیچ نشانه پزشکی 
نداشته باشــند هم در مورد بیماری خیالی خود متقاعد نمی شوند. 
وی با بیان اینکه افرادی که بیش از حد نگران سامتی خود هستند 
احتمال مبتا  به اختال خودبیمارانگاری یا »هیپوکندریا«  شده اند،  
افزود: در زمانی که بیمار دچار اختال عائم جسمانی می شود به طور 
معمول عائم جسمی شایع و متعددی مانند درد موضعی یا احساس 
خستگی را در خود احساس می کند که عموما بیان کننده بیماری 
جدی نبوده ولی برای فرد ناراحت کننده اســت و در روند طبیعی 
زندگی روزمره آن اثر می گذارد. این متخصص روان درمانگر گفت: 
احساس اضطراب و نگرانی و همچنین رنج فرد را باید جدی گرفت 
زیرا اختال عائم جســمی معموال همراه یک بیماری طبی واقعی 
رخ می دهد. برای نمونه احتمال دارد فردی بعد از سپری کردن یک 
دوره بیماری سخت بدون عارضه به خاطر اختال عائم جسمی به 
شدت ناتوان شــود، حتی اگر خود بیماری منجر به ناتوانی او نشده 
باشد. تقوا افزود: مبتایان به اختال اضطراب بیماری در واقع نگران 
ادامه بیماری خود هستند. فرد مبتا به این اختال مدام مشغولیت 
فکری به داشتن یک بیماری طبی جدی تشخیص داده نشده دارد. 
با وجودی که نگرانی ممکن اســت به خاطر یــک عامت یا حس 
غیرجسمی غیرمرضی باشــد، ناراحتی فرد اصوال ناشی از شکایت 
جسمی نیست بلکه بیشتر اضطراب درباره این است که ممکن است  
یک بیماری در او تشخیص داده شود. وی گفت: در زمان بروز اختال 
اضطراب بیماری، در اغلب موارد سطوح باالیی از مراقبت های پزشکی 
مورد استفاده قرار می گیرد که به ندرت موجب تسکین دغدغه های 
بیمار می  شــود و در نتیجه احتمال دارد فرد به دنبال درمان توسط 
پزشکان متعدد برای همان عائم باشد، که نتیجه آن تشدید ظاهری 
عائم است. این روان درمانگر در خصوص عائم این بیماری گفت: 
در اختال اضطراب بیماری، فرد بدون عائم یا با عائم جســمانی 
کم، تصور می کند که بیمار است. در صورتی که در اختال جسمی، 
عایم بالینی وجود دارد. وی تصریح کرد: در صورت بروز اختاالت 
جسمی، فرد بیماری خود را از آنچه هست بزرگ تر می پندارد ولی 
در اختال اضطراب بیماری، حتی در غیاب عائم جسمی بیماری 
خاص و یا وجود یک عامت جزئی، فرد خود را بیمار تصور می کند یا 
اضطراب آن را دارد که بیمار باشد. این روانشناس بالینی اظهار داشت: 
در صورتی که عامت یا نشانه ای جسمی وجود داشته باشد اغلب فرد 
مبتا احساس سرگیجه، یک اختال کارکردی خوش خیم موقت 
مثل وزوز گوش، یا یک احساس ناراحتی جسمی که عموما داللت 
بر وجود بیماری نمی کند مثل آروغ زدن،  خواهد داشت. تقوا افزود: 
چنانچه یک بیماری طبی قابل  تشخیص وجود داشته باشد اضطراب 
و مشغولیت ذهنی فرد به وضوح افراطی و نامتناسب با شدت بیماری 
است. اشتغال خاطر با فکر بیمار بودن، با اضطراب قابل توجهی درباره 
سامتی و بیماری همراه اســت. وی تاکید کرد: راهکار تشخیص و 
کاهش اختال اضطراب بیماری بعد از مطمئن شدن از رفع بیماری 

جسمانی،  مراجعه به کلینیک های مشاوره روانپزشکی خواهد بود.

»تمامی محصوالت مربوط به ویروس کرونا تمام شد«، این را 
مرد جوان با روپوش سفید و دستکش آبی رنگی که به دست دارد 
روی شیشــه داروخانه می چســباند و در را می بندد. کمی باالتر 
مردی دستفروش با چند ماسکی که ادعا می کند ضدکروناست، 
بازار گرمی برای محصوالتش درست کرده است و در فضای مجازی 
هم سودجویان حســابی دست به کار شــده اند تا از این ویروس 
کاسبی کنند. اواخر بهمن ماه امســال بود که خبر ورود ویروس 
کرونا به ایران از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
رسما تایید شــد و مردم که از مدت ها قبل با اخبار ضدونقیض از 
ورود کرونا به کشور دست و پنجه نرم می کردند با حجم بیشتری 
از استرس روبه رو شدند، استرسی که طبیعتا واکنش های زیادی 
از جمله افزایش تقاضا برای خرید ماسک، موادضدعفونی کننده و 
... را به دنبال داشت و همین تقاضا نیز فضا را برای سودجویان در 
بخش های مختلفی فراهم کرد. به گزارش ایسنا، نخستین عاملی 
که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که چه اتفاقی رخ می دهد 
تا امکان سوءاستفاده و سودجویی از افراد بیشتر می شود. سعیده 
امینی کاشانی، روانشناس و روان درمانگر درباره واکنش هایی که در 
مواجهه با کرونا ویروس ازسوی شــهروندان بروز داده شده است، 
می گوید: »روان ما نسبت به تهدیدهای ناشناخته آسیب پذیرتر از 
تهدیدهای آشنا است و به همین دلیل است که ما الگوهای یکسانی 
را پیوســته تکرار می کنیم و در این میان وحشت جمعی ناشی از 
کرونا هم از این امر مستثنی نیست.« امینی کاشانی ادامه می دهد:  
«کرونا یک تهدید تازه و غریب اســت و با وجود اینکه در همین 
چند ماه تحقیقات بسیاری در این باره انجام شده اما وحشتی که با 
خودش به همراه آورده کاهش پیدا نکرده است، به همین دلیل هم 
مردم دنبال راهکارهایی هستند تا از خودشان در برابر این ویروس 
ناشــناخته مراقبت کنند.«وی می افزاید: »اگر به آمارها نگاهی 
بیندازیم می بینیم که احتمال مرگ بر اثر این دو پایین است اما 
وحشتی که با خود به همراه می آورد حجم بزرگی از نگرانی های ما 
را شکل می  دهد. در واقع خاصیت تهدیدهای ناشناخته ترس است 
اما با رعایت کردن اصول اولیه و ساده می توان از ابتا به این ویروس 
تا حد ممکن جلوگیری کرد و در این میان ممکن است افرادی که 
به دنبال راهکارهای مختلف برای محافطت از خود هستند در دام 

سودجویان بیفتند.«
  از نداریم تا قیمت های نجومی

همین  ترس از ویروس ناشناخته برای مردم این روزها حسابی 
داروخانه ها، مراکز فروش تجهیزات پزشکی و حتی سوپرمارکت ها 
را با حجم باالیی از مراجعه روبه رو کرده است، مراجعاتی که عمدتا 
با پاســخ هایی مانند »نداریم«، »تمام شد«، »موجود نیست« و ... 
مواجه می شود و در برخی موارد هم نوشته ای روی در، کار را راحت 
کرده که »محصوالت مرتبط با کرونا موجود نیست«. تقاضای باال 
برای خرید ماســک، محلول های ضدعفونی کننده و دیگر موارد 
مرتبط با کرونا البته محدود در فضای حقیقی نمانده و به فضای 
مجازی نیز رفته است. این ویروس سودجویان را حسابی فعال کرده 
است، تا جایی که دیروز حسین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت از 
کشف بیش از یک میلیون ماســک احتکار شده و غیربهداشتی و 
نیز هزاران محلول ضدعفونی در تهران خبر داده و همچنین وحید 

مجید، رئیس پلیس فتای تهران از تشکیل پرونده برای مجرمان و 
شایعه پراکنان پیرامون کرونا در فضای مجازی گفته است.  در این 
راستا کیوان ظهیری، رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ هم از 
کشف ۵۰۰ هزار ماسک احتکار شده در منطقه گلبرگ تهران خبر 
داده و به ایسنا گفته است که این ماسک ها درپی گزارش مردم از 

مردی کشف شده که همسرش چینی بوده است.
  افزایش ۲۰ برابری قیمت ماسک

افزایش قیمت ماسک و محلول های ضدعفونی کننده البته به 
کام گروهی از سودجویان نیز شیرین شــده است، به طوری که 
مشــاهدات خبرنگار ایســنا از داروخانه ها و فروشگاه های عرضه 
محصوالت پزشــکی در مرکز پایتخت از افزایش بیش از ۲۰ برابر 
قیمت ماســک حکایت دارد. به عنوان مثال فروشگاهی در مرکز 
پایتخت که مستندات آن نیز موجود است، ماسک قابل شست وشو 
با قیمت مصوب ۱۸۰ تومان را با قیمت چهارهزار تومان به فروش 
می رساند. فروشگاهی دیگر در همین محدوده ژل ضدعفونی کننده 
دســت با قیمت ۱۰۰هزار تومان عرضه می کند و ماســک های 
معروف به N۹۵ نیــز حتی تا قیمت دانه ای ۵۰ هــزار تومانی به 
فروش می رسد. این درحالی است که عمده داروخانه ها فاقد ماسک 
و لوازم مرتبط با کرونا هستند. دستفروشان اما حسابی فعالند تا 
جایی که خبرنگار ایسنا با دستفروشــانی مواجه شده که در حال 
فروش ماسک و ژل ضدعفونی کننده دســت در مترو بوده  است. 
مشاهداتی از این دست در سطح شهر تهران و دیگر شهرها بسیار 
است؛ عده ای سودجو که در شرایط بحرانی حاضرند از استرس و 
استیصال هموطنان شان هم سوءاستفاده کنند. موضوعی که امروز 
ایرج حریرچی، دبیر ســتاد ویژه مدیریت پیشگیری از آلودگی با 
ویروس کرونا هم در نشستی خبری آن را تایید کرد و گفت: ما این 
مســاله را  تکذیب یا کتمان نمی کنیم و در مورد مواد ضدعفونی 
کننده و ماسک مشکاتی وجود دارد. البته نظارت های زیادی انجام 
شده است اما ماسک و مواد ضدعفوتی کننده صرفا در اختیار وزارت 
بهداشت نیست و ما از طریق قوه قوضائیه و تعزیرات پیگیر هستیم.

  احتکار را به پلیس گزارش دهید
کیوان ظهیری، رئیس پلیس پیشــگیری پایتخت نیز درباره 
برخورد پلیس بــا مواردی نظیــر احتکار می گویــد: » پلیس با 
احتکار هرگونه محصول مرتبط با کروناویروس از جمله ماســک 
و موادضدعفونی کننــده برخورد خواهد کرد و  در همین راســتا 
نیز ماموران کانتری ها و مقرهای انتظامی در پایتخت نســبت 
به بررسی و رصد بحث احتکار و توزیع ماسک ها اقدام کرده و این 
موضوع در دستور کار آنان قرار گرفته است.« او از مردم نیز خواست 
این موارد به پلیــس گزارش دهند: » مامــوران پلیس به صورت 
جدی این موضوع را در دســتور کار خود قرار داده اند و با هرگونه 
سوءاســتفاده در این خصوص برخورد خواهند کرد. شهروندان 
نیز اگر گزارشی در این خصوص دارند، موضوع را از طریق تماس 
با مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ اطاع رسانی کنند.« جرائم در 
این حوزه اما صرفا محدود به احتکار نیســت، تا جایی که حسین 
رحیمی، رئیس پلیس پایتخت از پلمب مراکز تولید ماسک های 
غیربهداشتی هم خبر داده است، او گفته بود:  » طی دو روز گذشته 
همکاران من در پلیس های مختلف ضمن پلمب دو کارگاه ساخت 

ماسک های غیربهداشتی و غیر مجاز، اقدام به جمع آوری هزاران 
عدد مواد ضد عفونی کننده نیز کرده اند.« رحیمی در مورد برخورد با 
فروشندگان ماسک ها و لوازم مقابله با کرونا در خیابان نیز گفته بود 
که با افرادی که در سر چهار راه ها و مکان های دیگر اقدام به پخش 
ماسک های غیر بهداشــتی می کنند برخورد خواهد شد؛ چرا که 

احتمال غیربهداشتی بودن این اقام وجود دارد.
  برخورد سخت در انتظار گرانفروشان

 عاوه بر احتکار و فروش اقام غیربهداشتی، گرانفروشی نیز 
معضل دیگر ی است که محمدعلی اســفنانی ، مدیرکل تعزیرات 
حکومتی شــهر تهران از ورود تعزیرات به این ماجرا خبر داده و 
می گوید: »به جد خطاب به آنهایی که قصد بازی با سامت مردم 
را دارند تاکید می کنم دست از این کارها بردارند واال برخورد تند 
و سختی با آنها خواهد شد. به محض اینکه اعام شد امکان شیوع 
وجود دارد و ماسک و ژل و اسپری ضد عفونی کننده مورد نیاز است، 
بافاصله به این حوزه ورود کردیم و ضمن هماهنگی با بازرســان 
دانشگاه علوم پزشکی چندین واحد گشت را به سطح شهر اعزام 
کردیم.« عاوه بر جرائم و سودجویی هایی که در فضای حقیقی رخ 
داده، فضای مجازی نیز شاهد جرائم عجیب و غریبی است، تا جایی 
که تیم های تخصصی پلیس فتا مجبور به رصد داده ها و محتواهای 
مرتبط با کروناویــروس در این فضا شــده اند و آنطور که وحید 
مجید، رئیس پلیس فتای ناجا گفته است: »افراد سودجو اقدام به 
سودجویی و انتشار شایعات در فضای مجازی کرده اند که در همین 
راستا تیم های تخصصی پلیس فتا در استان های سراسر کشور اقدام 
به رصد اخبار و محتوای تولید شده پیرامون این ویروس کرده اند تا 
نسبت به شناسایی اخبار کذب و شایعه پراکنان اقدام کنند.« مجید 
با بیان اینکه بسیاری از داده های اشــتراک گذاری شده پیرامون 
کرونا در شبکه ها  وکانال های غیررسمی فضای مجازی کذب  بوده 
است، می گوید: »پلیس فتا اقدامات خود برای شناسایی عامان 
این اخبار کذب و شایعات را آغاز کرده اند و در این زمینه پرونده های 
قضایی نیز تشکیل شده اســت. در این میان نیز عمده خبرهای 
کذب در این مورد با هدف سودجویی اقتصادی، تشویش اذهان و 
تخریب افراد بوده است. جرائم در فضای مجازی اما صرفا محدود 
به شــایعات و خبرهای کذب نبوده است، در مواردی نیز احتمال 
کاهبرداری مالی از شهروندان از طریق آگهی ها و تبلیغات مربوط 
به ماسک های ارزان قیمت هم بوده است؛ شیوه ای که سال هاست 
در مناسبت های مختلف قربانی گرفته و حســاب بانکی افراد را 

نشانه گرفته است.
  سلبریتی ها دکتر شدند

رویداد دیگر در فضای مجازی اما مربوط به برخی از سلبریتی ها 
و اینفلوئنســرهای اینســتاگرامی بوده که بدون هیچ تخصصی 
شــروع به ارائه تجویزها پزشــکی کرده اند. در این میان یکی از 
بازیگران زن سینما و تلویزیون نیز با انتشار ویدئویی از خود اقدام 
به تبلیغ شربتی گیاهی و ادعا کرده بود که این شربت می تواند با 
کروناویروس مقابله کند؛ ادعایی که واکنش بســیاری از کاربران 
فضای مجازی را نیز درپی داشــته و بسیاری متعجب بوده اند که 
چطور فردی با تحصیات مترجمی زبان اقدام به تجویز دارو برای 
درمان این ویروس کرده است. آن هم ویروسی که تاکنون هیچ یک 
از پزشکان جهان نتوانسته اند دارویی برای درمانش معرفی کنند. 
آنچه این روزها و پس از اعام ورود کرونا به ایران در حال رخ دادن 
است، صرف نظر از اقدامات صحیحی که درحال انجام است، موارد 
نگران کننده ای نیز دارد که الزم است دولت، دستگاه قضایی، پلیس 

و دیگر نهادها در کنار مردم به حل آن بپردازند.

ویروس کاسبان کرونا
وحشت از کرونا باالتر از واقعیت است

تعزیرات موردی به شکایت ها ورود می کند

انتقادها از افزایش قیمت خودرو
در چند روز اخیر مجددا شــاهد افزایش ناگهانی قیمت خودرو 
بودیم. این افزایش قیمت ها در حالی اســت که سازمان تعزیرات 
حکوکتی می گوید فقط به شکایت های موردی ورود می کند. بیش از 
یک سال از وعده های مسئوالن برای ساماندهی آشفته بازار خودرو 
می گذرد. پس از جهش قیمت ارز و دالر در ســال گذشته یکی از 
موضوعات ویژه ای که قوه قضائیه به آن ورود کرد پرونده های مربوط 
به خودرو بود. جلسات متعدد دادستانی، سازمان تعزیرات حکومتی 
و برخی متولیان مربوطه با خودروســازان یــا کنترل قیمت های 
خودرو در ســایت ها و کانال های فضای مجازی هم نتوانسته است 
آشفته بازار خودرو را سامان دهد به طوری که در دو ماه اخیر شاهد 
افزایش قیمت لحظه ای خودروهــای داخلی بوده ایم. خودروهایی 
که با قیمت واقعی اعام شــده آنها فاصله گزافــی دارند اما باز هم 
سیر صعودی افزایش قیمت را طی می کنند. برخی متولیان پشت 
پرده این امر از اســفند که به گفته برخی ها ماه داغ خرید و فروش 
خودرو است سوءاستفاده کرده اند و در روزهای اخیر یک شبه قیمت 
خودروهای داخلی افزایش چشمگیری داشته است. این آشفتگی 
بازار خودرو را می توان به عدم اجرای تعهدات برخی شــرکت های 
خودروسازی اضافه کرد چرا که از اوایل تابستان امسال پرونده های 
متعددی از شکایت مردم در رابطه با عدم اجرای تعهدات شرکت های 
خودروساز در تحویل خودرو در تعزیرات و قوه قضائیه تشکیل شد. 
در همین رابطه محمدعلی اسفنانی معاون رئیس سازمان تعزیرات 
در گفت وگو با مهر در رابطه با افزایش ناگهانی و مجدد قیمت خودرو 
و ورود تعزیرات به این موضوع گفت: تعیین قیمت خودرو با سازمان 

تعزیرات حکومتی نیســت. با این حال شــکایت های متعددی در 
قالب های مختلف از خودروسازی ها در رابطه با گرانفروشی، تقلب، 
عدم تحویل خودرو واصل شده اســت. وی با بیان اینکه بیشترین 

شکایت های پرتکرار مربوط به عدم تحویل خودرو است، افزود: بقیه 
موارد هم جزو شکایت هایی است که از خودروسازان می شود. معاون 
رئیس ســازمان تعزیرات ادامه داد: حرف ما این است که در بحث 
گرانفروشی یک مبنا داشته باشیم، االن متاسفانه هیچ مبنایی برای 
قیمت خودرو نداریم. وی تصریح کرد: معاون دادستان کل کشور 
گفته که باید قیمت تعیین شود. در این راستا باید یک مجموعه ای 
تعیین شود، قبا شــورای رقابت پیشــنهاد قیمت می داد اما االن 
تکلیف مشخص نیست. مدیر کل تعزیرات استان تهران تصریح کرد: 
تا زمانی که قیمت تعیین نشود نمی توانیم به صورت جدی یا وسیع 
برخورد کنیم و مجبوریم موردی برخورد کنیم. اسفنانی ادامه داد: 
ما مجبور به ورود موردی هستیم و پس از ورود از سازمان حمایت 
سوال می کنیم که قیمت واقعی خودروی مورد شکایت چقدر بوده 
تا مشخص شود گرانفروشی رخ داده است یا خیر؟ وی با بیان اینکه 
قیمت خودرو باید با یک ساز و کار قانونی تعریف شود، گفت: اینکه 
خودروساز هر قیمتی خواست یا افزایش قیمت داشته باشد و تابعی 
از مجموعه داللی کشور باشد به هیچ وجه از منظر کارشناسی قابل 
قبول نیست.اسفنانی تاکید کرد: سازمان تعزیرات می تواند با کسانی 
که گرانفروشی دارند به صورت موردی برخورد کند. وی در خصوص 
ساماندهی بازار خودرو هم گفت: سازمان حمایت رسما اعام کند 
قیمت فان خودرو چقدر است اما متاسفانه متولیان صنعت خودرو 
این موضوع را رها کرده اند. چندی پیــش هم رئیس قوه قضائیه با 
انتقــاد از افزایش قیمت خودرو خواهان ورود تعزیرات و ســازمان 

حمایت از مصرف کنندگان به این موضوع شده بود.



هفت فیلم سینمایی برای اکران نوروزی مشخص 
شدند که در هفت گروه سینمایی برای مخاطبان در 
نوروز ۹۹ تدارک دیده شده است که در این گزارش 
به معرفی آنها پرداخته می شــود. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان، فیلم »شنای پروانه« به کارگردانی 
محمد کارت و تهیه کنندگی رسول صدرعاملی یکی 
از فیلم های بخش نگاه نو در سی وهشتمین جشنواره 
فیلم فجر بود که توانســت جوایز بسیاری را کسب 
کند که یکی از آن سیمرغ بهترین فیلم مردمی بود. 
محمد کارت بازیگر و کارگردان مستندســاز جوان 
کشورمان در اولین تجربه ساخت فیلم بلند سینمایی، 
»شــنای پروانه« را مقابل دوربین بــرد و از حضور 
رسول صدرعاملی به عنوان تهیه کننده در این فیلم 
بهره برد. به نظر منتقدان ســه بازیگر این فیلم بازی 
درخشانی داشــتند و طناز طباطبایی و امیر آقایی 
توانستند جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد و زن 
جشنواره فیلم فجر را کسب کند. حتی به گفته خیلی 
از منتقدان و اهالی رســانه جواد عزتی شانس باالیی 
در دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش اول را داشت 
اما از دریافت این جایزه ناکام ماند. بازیگران »شنای 
پروانه« عبارتنداز: جواد عزتی، طناز طباطبایی، امیر 
آقایی، پانته آ بهرام، علی شادمان، نیره فراهانی، مهدی 
حسینی نیا، ایمان صفا، مه لقا باقری، نادر شهسواری و 

با معرفی آبان عسکری.
 »پسرکشی« 

محمدهادی کریمی کارگردانی که ســاخت فیلم 
»کمدی انسانی« را در کارنامه هنری اش دارد، با فیلم 
»پسرکشی« به سینما ها می آید. »پسرکشی« ششمین 
فیلم محمدهادی کریمی اســت که بعد از »کمدی 
انسانی« در شــهرهایی، چون تهران، قزوین و کاشان 
جلوی دوربین رفت. این فیلم جزو رزروی هایی بود که 
در نیمه جشنواره به بخش سودای سیمرغ اضافه شد. 
بازیگران »پسرکشی« عبارتنداز: ژاله صامتی، آرمان 
درویش، بهاره کیان افشــار، نسیم ادبی، فرخ نعمتی، 
گلوریا هاردی، صحرا اســداللهی، زینب قادری و لیال 

اوتادی، با حضور لیال زارع و با معرفی شــهناز نصرتی 
و سهیل قاصدی.

 »المینور« 
»المینور« بیســت وهفتمین فیلم بلند سینمایی 
داریوش مهرجویی اســت که بیســت وپنج شهریور 
جلوی دوربین رفته بود. مهرجویی »المینور« را پس 
از ۶ سال دوری از سینما جلوی دوربین برده است و از 
حضور در جشنواره امسال انصراف داد. نویسندگی این 
فیلم را خود داریوش مهرجویی به همراه همســرش 
وحیده محمدی فر به عهده دارند. عبدا... اســکندری 
به عنوان طراح گریم بازهم در این فیلم حضور دارد این 
فیلم ششمین همکاری او با مهرجویی پس از فیلم های 
»هامون«، »بانو«، »پری«، »درخت گالبی« و »دختر 
دایی گمشده« است. بازیگران »المینور« عبارتنداز: 
علی نصیریان، پردیس احمدیه، سیامک انصاری، بیتا 
فرهی، علی مصفا، مهــرداد صدیقیان، بهناز جعفری، 
کاوه آفاق، امرا... صابری، رضــا داودنژاد، دیبا زاهدی، 

سیامک ادیب و فریماه فرجامی.
 »الله« 

فیلم ســینمایی پرحاشــیه »الله« به کارگردانی 
اسدا... نیک نژاد روایتی از زندگی الله صدیق، قهرمان 
رالی و سوارکاری است. ســاخت این فیلم سینمایی 
مدت ها پیش آغاز شده بود اما بودجه باالی این فیلم، 
حاشیه های مختلفی برای آن به وجود آورد. در پی این 
حواشی حتی پای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 
اسالمی، وزیر ارشــاد و رئیس سازمان سینمایی وقت 
نیز به ماجرا کشیده شــد. ساخت این فیلم سینمایی 
با سرکار آمدن حجت ا... ایوبی به عنوان رئیس سازمان 
ســینمایی به دو دلیل بودجه زیاد و حضور اســدا... 
نیک نژاد منتفی شد. اما بعد از وقفه ای طوالنی ساخت 
این فیلم ادامه پیدا کرد و قرار بود در سی وهشــتمین 
دوره جشــنواره فیلم فجر رونمایی شود که این اتفاق 
رخ نداد. تهیه کننده فیلم تورج منصوری است و از تیم 
تولید پیشین فیلم، پروانه پرتو و محمدرضا منصوری 
دیگر در پروژه حاضر نیستند. ســارا امیری )در نقش 

الله(، ایرج نوذری، سینان تازچو، نیکی کریمی، سام 
قریبیان، همایون ارشــادی، پیــام اینالویی، محمود 
اردالن، امیرعلــی دانایی و محمد صادقــی از جمله 

بازیگران آن هستند.
  »بازیوو« 

»بازیوو« بــه کارگردانــی امیرحســین قهرایی 
و تهیه کنندگــی ســید غالمرضا موســوی در حوزه 
ســینمای کودک و نوجوان ایران تولید شده است و 
اولین نمایش فیلم »بازیوو« در جشــنواره کودک و 
نوجوان اصفهان بود. بازیگران عبارتنداز: پژمان بازغی، 
برزو ارجمند، محمدرضا هدایتی، لیندا کیانی، سحر 
ذکریا با هنرمندی رضا شفیعی جم و با معرفی مجید 

افشاری و فرانک جلیلی.
  »خوب، بد، جلف ۲«   

فیلم ســینمایی »خوب بد جلف ۲: ارتش سری« 
به نویســندگی، کارگــردان و تهیه کنندگی پیمان 
قاســم خانی دنباله ای بر فیلم »خوب بــد جلف« با 
محوریت زوج پژمان جمشــیدی و ســام درخشانی 
است؛ ترکیبی که نخســتین بار در سریال »پژمان« 
به کارگردانی ســروش صحت و نویســندگی مهراب 
قاسم خانی و پیمان قاسم خانی مورد توجه قرار گرفت 
و پس از اقبال عمومی، پیمان قاسم خانی از دل آن دو 
فیلم ساخت که عمال بسترساز تبدیل شدن جمشیدی 
به بازیگر نیز شد. ســام درخشانی، پژمان جمشیدی، 
حامد کمیلی، ریحانه پارسا، گوهر خیراندیش، فرهاد 
آئیش، امیرمهدی ژوله، مارال فرجــاد، علی اوجی و 
شــکیب شــجره بازیگران »خوب بد جلف ۲: ارتش 

سری« هستند.
  »زن ها فرشته اند ۲«

فیلم سینمایی »زن ها فرشته اند ۲« به کارگردانی 
محمد حسین فرحبخش جزو فیلم هایی است که در 
ســکوت خبری کلید خورد و اطالعاتی از آن منتشر 
نشده اســت. گفتنی اســت به جز »بازیوو«، »الله«، 
»المینور« و »زن ها فرشــته اند ۲« بقیــه  فیلم ها در 

سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر حضور داشتند.
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فروغی از سریال های جدید شبکه۳ گفت
 خبرهایی از »اتفاق«

 و »عصرجدید«
علی فروغی مدیر شبکه سه ســیما از تولید 
ســریال های جدید در این شــبکه خبر داد. به 
گزارش روابط عمومی شــبکه سه، علی فروغی 
مدیر شبکه سه ســیما درباره سریال سازی در 
این شــبکه بیان کرد: در حوزه سریال ســازی 
می توان گفت که ســریال های ۶ ماهه نخست 
سال ۹۹ شبکه ۳ مشخص شــده است و سعی 
شده ســهم کارهای کمدی و شیرین روی آنتن 
افزایش قابل مالحظه ای داشته باشد. وی ادامه 
داد: از جمله آن می توان به ســریال ۳۰ قسمتی 
»دوپینــگ« بــه کارگردانی رضــا مقصودی و 
تهیه کنندگی امیر پروین حسینی و سریال ۹۰ 
شبی با نام موقت »نیوجرســی« به کارگردانی 
جواد رضویان و سیامک انصاری و تهیه کنندگی 
مهدی فرجی اشــاره کرد که بعد از مدت ها قرار 
است خأل سریال های ۹۰ شبی کمدی را پر کند. 
فروغی اضافه کرد: همچنین سریال ۵۰ قسمتی 
»ســرباز« به کارگردانی هادی مقدم دوست که 
امیدواریم یادآور خاطرات خوش همکاری های 
زوج مقدم دوست و نعمت ا... در کارهای موفقی 
چون »وضعیت ســفید« باشــد، از جمله دیگر 
کارهای شاد کنداکتور ســال بعد شبکه ۳ است 
که مسائل جوانان و موضوع سربازی را محوریت 
خود قرار داده اســت. همچنین سریال »زمین 
گرم« به نویسندگی و کارگردانی سعید نعمت ا... و 
تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی و سریال تاریخی 
»می جان« به کارگردانی مرجان اشــرفی زاده و 
تهیه کنندگی ســعید پروینی از دیگر تولیدات 
نمایشی شبکه ۳ در سال آینده خواهد بود. وی 
به دیگر برنامه ها اشــاره و بیان کرد: با شروع ماه 
رجب برنامه »اتفــاق« و »عصرجدید« به آنتن 
شبکه اضافه خواهند شد. فصل دوم »عصرجدید« 
با توجه بیشتر به اســتعدادهای بومی و افزایش 
ارائه های علمی و با حفظ اســتعدادهای ورزشی 
و هنری از شــب میالد امیرالمومنین )ع( روی 
آنتن می رود که با زحمات احســان علیخانی و 
تیم تولید آن از جهت جذابیت های تولیدی ارتقا 
قابل مالحظه ای داشته است. برنامه »اتفاق« نیز 
تجربه جدیدی در برنامه سازی است. »اتفاق« با 
ارائه هایی از تجربیات و اندوخته های علمی افراد و 
با اجرای جدیدی از رضا رشیدپور و تهیه کنندگی 
محمدرضا رضائیان به زودی به آنتن شبکه اضافه 
خواهد شد. فروغی تصریح کرد: تداوم برنامه های 
موفق شبکه یکی از سیاست های شبکه است و در 
همین راســتا، تولید و پخش فصل جدید برنامه 
»میدون« که یکی از موفق ترین تجربیات رسانه 
در حوزه رونق تولید و کارآفرینی بود و باتوجه به 
نام گذاری سال توسط مقام معظم رهبری تالش 
شد ســرمایه گذاری ویژه ای برای موفقیت این 
برنامه انجام پذیرد، همچنان ادامه خواهد داشت. 
ضمنا برنامه »اعجوبه ها« هم با موضوع خانواده و 
جمعیت در فصل جدید بــا تغییراتی روی آنتن 
خواهد آمد. مدیر شبکه سه در پایان گفت: با آقای 
نادر طالب زاده در زمینــه تولید برنامه ای جدید 
توافق داشــتیم و در حال جمع بندی سوژه ها و 

موضوعات هستیم.   

درخواست دفتر تجسمی برای 
تعطیلی گالری ها

اداره کل هنرهای تجسمی از گالری ها خواست 
تا مراسم افتتاحیه و اختتامیه ها خود را تا اطالع 
ثانوی لغو کننــد.  به گزارش واحــد ارتباطات و 
رســانه اداره کل هنرهای تجســمی، اداره کل 
هنرهای تجســمی از گالری های سراسر کشور 
خواست  مراسم افتتاحیه و اختتامیه نمایشگاه ها 
در گالری های سراسر کشــور را به وقت دیگری 
موکول کنند. ایــن اداره کل با توجه به شــیوع 
ویروس کرونا که موجب نگرانی جدی در جامعه 
شده است و حسب دســتور وزارت  بهداشت، از 
برگزارکنندگان خواســت تمامی نمایشگاه ها و 
هرگونه تجمعات هنری به زمانــی بعد از عادی 
شدن شــرایط بهداشــتی  موکول شــود.  سوم 
اسفندماه هم با توجه به توصیه های اکید بهداشتی 
در شرایط کنونی و ضرورت پیشگیری مناسب 
از خطر ابتال به بیماری، وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی اطالعیه ای مبنی بر تعطیلی برنامه های 

هنری و سینمایی در سراسر کشور صادر کرد.

   مرور سینمای ایران 
در جشنواره  فرانسوی

جشنواره  فرانســوی پانورامای سینمای 
مغرب و خاورمیانه بخشی را به مرور سینمای 
ایران اختصاص داده است. جشنواره  فرانسوی 
پانورامای ســینمای مغرب و خاورمیانه در 
پانزدهمیــن دوره  خود بخشــی را به مرور 
ســینمای ایران اختصاص داده اســت. این 
جشنواره که تخصصش نمایش و شناساندن 
فیلم های کشــورهای منطقه  خاورمیانه و 
شــمال آفریقا در پاریس و حومه  شمال آن 
ساخته شهر سن دنی است، در این دوره اش 
فیلم های مستند، داستانی بلند و همچنین 
فیل م های کوتاه ایرانــی را در ماه مارس به 
نمایش می گذارد. فیلم های »درساژ« ساخته 
پویا بادکوبه، »اسرافیل « ساخته آیدا پناهنده، 
»سونیتا« ساخته رخساره قائم مقامی، »هندی 
و هرمز« ساخته عباس امینی و »یلدا« ساخته 
مسعود بخشی از جمله فیلم های بلند داستانی 
ایرانی  این بخش هستند. قصیده گلمکانی نیز 
انتخاب فیلم های کوتــاه کارگردان های زن 

ایرانی را بر عهده داشته است.

سال سوم
a شماره  673  r m a n m e l i . i r

گـــزارش
شهرام کرمی مطرح کرد

 جبران خسارت تئاتری ها 
با »فرصت اجرای نوروزی«

مدیرکل هنرهای نمایشی با اشــاره به برگزاری جلسه با 
مدیران ســالن های خصوصی و دولتی، اعالم کرد طی این 
جلسه نظرات خوبی درباره حمایت از ســالن ها و گروه های 
تئاتری در سراسر کشور مطرح شــد. شهرام کرمی مدیرکل 
هنرهای نمایشی درباره جلســه برگزار شده عصر سه شنبه 
۶ اسفندماه با مدیران ســالن های دولتی و خصوصی درباره 
رسیدن به راهکارهایی حمایتی از گروه های تئاتری و همچنین 
سالن های خصوصی در شرایط پیش آمده تعطیلی اجباری به 
منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، به مهر گفت: با توجه 
به بحران ویروس کرونا که به عنوان معضلی جهانی شناخته 
می شود و اکثر شهرهای کشور هم درگیر آن هستند، جلسه ای 
را با مدیران سالن های تئاتر دولتی و خصوصی داشتیم تا همه 
بخش ها و جوانب موضــوع و همچنین راهکارهای مورد نیاز 
برای حمایت از گروه ها و سالن های نمایشی را مورد بررسی 
قرار دهیم. وی درباره موضوعات مطرح شــده در این جلسه 
توضیح داد: موضوعات مختلفی در این جلســه مطرح شــد 
که مهمترین آنها فراهم کردن شــرایط الزم برای سالمتی 
مراجعه کنندگان به سالن های نمایشی بود و مقرر شد برای 
آماده سازی سالن ها، نســبت به دستورالعمل های بهداشتی 
اقدامات الزم انجام شود تا سالن های تئاتری به عنوان فضایی 
امن برای مخاطبان قلمداد شوند. کرمی ادامه داد: با توجه به 
تعطیلی یک هفته ای که طی آن گروه های تئاتری و سالن های 
خصوصی خیلی متضرر می شــوند، درباره اینکه در صورت 
تمدید تعطیلی ها چه برنامه ریزی و راهکارهایی را باید مدنظر 
قرار دهیم هم صحبت شد. ضمن اینکه درباره نقش حمایتی 
اداره کل هنرهای نمایشی در قبال گروه ها و سالن ها نیز تاکید 
شد و ما نیز نسبت به نقش حمایتی خود پیگیر خواهیم بود 
تا گروه ها و سالن ها کمتر متضرر شــوند. مدیرکل هنرهای 
نمایشی با اشاره به اینکه طی این جلسه قرار شد سالن ها در 
خصوص تمدید اجراهایی که با تعطیلی یک هفته ای مواجه 
شدند برنامه ریزی الزم را داشته باشند، بیان کرد: نکته سوم 
مطرح شده این بود که اگر تعطیلی سالن های تئاتری تداوم 
پیدا کند، برای سال آینده چگونه برنامه ریزی های اجرایی را 
انجام دهیم. کرمی که در این جلسه میزبان مدیران سالن های 
تئاتر فعال شــهر تهران اعم از دولتی و خصوصی بود، درباره 
وضعیــت حمایت از گروه هــای تئاتر و ســالن های تئاتری 
شهرهای دیگر کشور نیز اظهارکرد: ادارات کل ارشاد استان ها 
در سراســر کشــور می توانند در زمینه حمایت از گروه ها و 
سالن های شهرهای مختلف تاثیرگذار باشند از این رو در تالش 
برای برنامه ریزی با ادارت کل ارشاد در این زمینه هستیم. این 
روند باعث می شود تا بحران تعطیلی سالن ها طی یک هفته 
را در سراسر کشور به حداقل برســانیم. وی درباره امکان در 
نظرگرفتن اجرای گروه های تئاتری در ســالن های دولتی از 
اول فروردین ۹۹ برای جبران اجراهای کسر شده، یادآور شد: 
ما هر ساله برنامه فعالیت سالن های دولتی تئاتر را از ۵ فروردین 
داریم. امســال با توجه به شــرایط پیش آمده مشکلی برای 
اجرای آثار از اول فروردین ۹۹ در سالن های دولتی را نداریم. 
اگر کارهای پرمخاطب داشته باشیم این امکان برای گروه ها 
فراهم است. مدیرکل هنرهای نمایشی در پایان سخنان خود 
درباره وضعیت توقف یا تداوم تعطیلی سالن های تئاتری در 
هفته آینده، گفــت: هنوز اطالع دقیقی از ایــن امر نداریم و 
منتظریم تا در هفته آینه طبق دستورالعمل وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی عمل کنیم.

هیات مدیــره بیمارســتان جم 
با انتشــار پنجمیــن اطالعیه خود، 
تازه ترین وضعیت جسمانی محمدرضا 
شجریان خواننده پیشکسوت موسیقی 
ایرانی را تشــریح کرد. هیات مدیره 
بیمارســتان جم با انتشار پنجمین 
اطالعیــه خــود، تازه ترین وضعیت 
جسمانی محمدرضا شجریان خواننده 
پیشکسوت موسیقی ایرانی را که طی 
روزهای اخیر در ایــن مرکز درمانی 
بستری شده، تشریح کرد. در متن این 
اطالعیه که ساعت 14و48 دقیقه روز 
سه شنبه ششم اسفندماه منتشر شده، 
آمده است: »در ادامه اطالع رسانی به 
مردم هنردوست و هم میهنان عزیز 
به استحضار می رساند شرایط بالینی 
ایشان در حال حاضر به دلیل تشدید 
ترشــحات ریوی مجددا به دستگاه 
ونتیالتور ) کمک تنفسی( وصل شده 
است. ولی شرایط ریوی، قلبی و کلیوی 
ایشان پایدار است. جهت مراقبت بهتر 
و بیشتر نیازمند ادامه بستری در بخش 
مراقبت های ویژه هستند.« مهرداد 
بهلولی عضو هیات مدیره بیمارستان 
جم تهران درباره شایعه های مطرح 
شــده در مورد قطع دستگاه تنفسی 
از استاد شــجریان اظهارکرده بود: 
موضوع مطرح شــده در زمینه قطع 
دستگاه های تنفسی به هیچ عنوان 
صحت ندارد و کذب است. ما تا لحظه 
آخر تالش می کنیم و به هیچ عنوان 
حق قطع دستگاه تنفسی را نداریم. 
این شایعه به این دلیل ایجاد شد که 
یکی از خبرنگاران با یکی از همکاران 
مصاحبه کرد و همــکار ما در مقابل 
سوالی گفت که حاضرم قلب خود را 
به جای قلب استاد شجریان بگذارم، 
اما دستگاه قطع نشود. این موضوع به 
این طریق مطرح و وارد شده است. در 
حالی که ما حق قانونی و انسانی این 

کار را به هیچ عنوان نداریم.

خبــــر
تغییر رویکرد تلویزیون با سرایت کرونا

شبکه های تلویزیونی به  دلیل مالحظات پیشگیرانه در 
مقابله با ویروس»کرونا« در کشــور و همچنین تعطیلی 
مدارس و دانشــگاه ها، اعالم کرده اند که کنداکتور خود را 
براساس شــرایط و نیاز مخاطبان تغییر می دهند.  شبکه 
یک سیما با تغییر در جدول پخش برنامه های خود، سریال 
»خانه به دوش« و مسابقه ادابازی »خندوانه«  را در جدول 
پخش خود قرار داد. معاونت سیما اعالم کرده است با هدف 
افزایش فضای نشاط و سرگرمی در تعطیلی خاص این ایام، 
جدول پخش شبکه یک به عنوان شبکه هر ایرانی تغییرات 
جدی کرده و با حذف برخی برنامه های روزانه، چند برنامه 
سرگرمی محور روانه آنتن می شود. در کنار این برنامه های 
سرگرمی، نکات و برنامه های سالمت و پزشکی نیز پخش 
خواهد شد.بر اساس برنامه ریزی جدید، قرار است هر روز 
صبح ساعت ۹و۳۰ دقیقه  یک فیلم سینمایی طنز پخش 
شــود. ســریال »خانه به دوش« نیز هر روز ساعت 1۷ و 
»خندوانه« هر روز ساعت 1۹و۳۰ دقیقه از شبکه یک پخش 
می شوند. مسابقه  سبقت  نیز هر شب ساعت ۲۳ و 1۵ دقیقه 
روانه آنتن خواهد شد. برنامه های صبح بخیر ایران ، سیمای 
خانواده، آفتاب شرقی و جشنواره کارآفرینی و بخش های 
اخبار همچنان در باکس ثابت خود ادامه خواهند داشت. 
همچنین شــبکه نمایش ســیما جدول پخش فیلم های 
خود را به پخش فیلم های طنز تغییر داد. براین اساس از، 
سه شنبه )۶ اسفند ماه(، فیلم های سینمایی و تله فیلم های 
ایرانی در ساعت 1۳با رویکرد سرگرم کننده و شاد پخش 
شــد. فیلم های دو ماجرای یک ازدواج،  ساعت یک نیمه 
شب، ستاره شرق و  قلقلک  به ترتیب تا جمعه  ۹ اسفند ماه 
از این شبکه به روی آنتن می روند. باکس فیلم های ساعت 
1۵ از تکرار فیلم های کالســیک شب قبل، به پخش فیلم 
های دیگر تغییر پیدا کرده اســت.  زودیاک چینی، ما یک 
باغ وحش خریدیم، من دیوید هستم و مینوس به ترتیب 
تا جمعه ) ۹ اسفندماه( پخش می شوند.همچنین فیلم های 
سینمایی دنباله دار کمپانی 1، کمپانی ۲، کمپانی ۳ و  دکتر 
دولیتل 1 در سری فیلم های سرگرم کننده باکس ساعت 1۹ 
سه شنبه تا جمعه قرار گرفته اند. باکس ساعت ۲۳ نیز طبق 
روال قبل به پخش فیلم هایی چون ضد گلوله، برادران باد، 
خجالت نکش و گالدیاتور اختصاص دارد و تا جمعه شب در 
جدول پخش این باکس  شبکه قرار گرفته اند. جدول پخش 
هفته های آتی نیز طبق همین روند تنظیم خواهد شد. شبکه 
سه سیما نیز از روز دوشنبه اقدام به پخش سریال طنز مرد 
هزار چهره مهران مدیری کرده اســت. واحد تامین برنامه 
شبکه چهار ســیما نیز با هدف ایجاد نشاط در خانواده ها، 
روزانه یک اثر کمدی را در قالب برنامه »طنزپیشــگان« 

پخش می کند.

شرایط قلبی
 محمدرضا شجریان 

پایدار است

در پی اهدای جایــزه زنان برتر 
جهان اسالم به نرگس آبیار، کانون 
کارگردانان ســینمای ایران به این 
فیلمســاز تبریک گفت. به گزارش 
روابط عمومی کانــون کارگردانان، 
در متن این پیام آمده است: »سرکار 
خانم نرگس آبیار  کسب جایزه زنان 
برتر جهان اســالم و دریافت نشان 
زنان راهبر ۲۰۲۰ را به شما تبریک  
می گوییم. این جایزه موفقیتی است 
برای زنان کشورمان که هر روز بیش 
از پیش تالش می کنند محدودیت ها 
را کنار بزنند. امیدواریم در این مسیر 
شاهد موفقیت تمامی سینماگران 

زن فارغ از هرگونه نگاهی باشیم.«

محمدرضا فرجی درباره رویکرد 
جدیدترین جلســه شورای صنفی 
نمایش کــه هفته آینــده برگزار 
می شود، صحبت کرد. محمدرضا 
فرجی از اعضای شــورای صنفی 
نمایش، دربــاره اهداف جلســه 
بعدی ایــن شــورا در گفت وگو با 
باشــگاه خبرنگاران جوان،گفت: 
برای جلســه آینده شورای صنفی 
نمایش که یازدهم اســفند برگزار 
می شود دو موضوع در دستور کار 
اســت، یکی قیمت بلیت  ســینما 
برای سال جدید به رئیس سازمان 
سینمایی پیشنهاد داده می شود و 
دیگری موضوع اکران پس از نوروز 

را مشخص می کنیم.

پیام  تبریک کانون  
 کارگردانان 
به نرگس آبیار

هزینه بلیت سینما هفته 
آینده مشخص می شود

علیرضا جاللی تبار:  
حضورم در عرصه سینما برایم راضی کننده نیست

یک بازیگر ســینما گفت: واقعیــت امر از 
حضــورم و روند این حضور در ســینما راضی 
نیستم، من در ســینما کار خودم را کرده ام اما 
آن ســمت قضیه اتفاقاتی است که بهتر است 
در همان ســمت بماند و در موردشــان حرف 
نزنیم. علیرضا جاللی تبار بازیگر سینما، تئاتر 
و تلویزیون پیرامون فعالیت های خود در عرصه 
بازیگری گفت: امســال در دو فیلم سینمایی 
»بی صدا حلزون« و »سلول انفرادی« به ایفای 
نقش پرداختم؛ »بی صدا حلزون« به جشنواره 
فیلم فجر رسید و خوشبختانه بازخورد خوبی 
داشت اما ســلول انفرادی همچنان در انتظار 
اکران اســت. وی درباره نقش خــود در فیلم 
»بی صدا حلــزون« اضافه کرد: به شــخصه از 
بازی در این فیلم راضی هســتم، به اعتقاد من 
بازیگرانی همچون محسن کیایی و هانیه توسلی 

نقش های بسیار متفاوت و خوبی را 
ایفا کرده اند که جای تقدیر دارند.  
بازیگر فیلم »بی صــدا حلزون« 
درباره کوتاه بــودن نقش خود در 

این فیلم افزود: جنس ســینمای 
بهرنگ دزفولــی زاده جنس 

خــاص خودش اســت، 
نقش من در این شــاید 
کوتاه اما نیازمند دانش 
بازیگری بود و در پیشبرد 
قصه موثر بود، همین برای 
کفایت می کرد تا این نقش 

را بپذیرم. همیشه که نباید 
نقش اول یا دوم بازی کنم، 

مهم برای من رخ دادن امری 
فرهنگی است و در »بی صدا 

حلزون« این اتفاق رخ داد. وی در همین راستا 
ادامه داد: شاید آن زمان و با ورودم به سینما 
همه می گفتند که یک بازیگر به سینما اضافه 
شده اما من دنبال این حرف ها نیستم، کار من 
بازیگری و کار فرهنگی انجام دادن است، حال 
اینکه چقدر در سینما موفق بوده ام 
دغدغه من نیست. جاللی تبار 
درباره روند حضورش در سینما 
اظهارکــرد: واقعیــت امر از 
حضورم و روند این حضور در 
سینما راضی نیستم، من در 
سینما کار خودم را کرده ام 
اما آن سمت قضیه اتفاقاتی 
است که بهتر است در همان 
سمت بماند و در موردشان 

حرف نزنیم. 

بازیگر فیلم »ماجرای نیمروز« گفت: واقعیت 
امر از دور همواره نسبت به پژمان جمشیدی گارد 
داشتم و هیچ وقت دلیلش را هم نمی دانستم، اما 
به واقع پژمان به لحــاظ اخالق و کاربلدی درجه 
یک بوده و برای کارش به شدت زحمت می کشد. 
هادی حجازی فر بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون 
در گفت وگو با میزان، پیرامــون حضور در فیلم 
ســینمایی »دوزیست« ســاخته برزو نیک نژاد 
گفت: خوشحالم که در فیلم »دوزیست« حضور 
پیدا کردم، این اثر و حضور در کنار بازیگران آن 
برایم تجربه ای شیرین و خاطره ای ماندگار است. 
وی درباره همبازی شــدن با پژمان جمشیدی 
اضافه کرد: واقعیت امر از دور همواره نســبت به 
پژمان جمشیدی گارد داشتم و هیچ وقت دلیلش 

را هم نمی دانســتم، اما به واقع پژمان به لحاظ 
اخالق و کاربلدی درجه یک بوده و برای کارش به 
شدت زحمت می کشد. بازیگر فیلم »دوزیست« 
در همیــن رابطه ادامه داد: من شــاهد بودم که 
پژمان جمشیدی برای بازی در فیلم »دوزیست« 
از جان و دل مایه گذاشــت، من از پژمان اخالق 
یاد گرفتم، وی همــواره رفتار حرفه ای را رعایت 
می کند، احترام ویژه ای بــه دوربین و همکاران 
خود قائل اســت. وی پیرامون آینده کاری خود 
در عرصه ســینما تاکید کرد: رویای همیشگی 
من در سینما کارگردانی اســت، این را صادقانه 
می گویم، من ســال آینده قطعا اولین فیلمم را 
خواهم ساخت، امســال یک فیلم کوتاه ساختم 
که تجربه بسیار خوبی بود. بازیگر فیلم سینمایی 

»ماجرای نیمروز« در همین راســتا اذعان کرد: 
من در بازیگری هر نقشی که بتواند مرز خیال و 
واقعیت را کنار بزند برایم شگفت انگیز است، برخی 
می گویند که لذت فیلم بعد از تماشای آن توسط 
بازیگر احساس می شود، من اعتقاد دارم که باید 
در طول فیلمبرداری از زندگی و جهانی که برای 
نقش ساخته ای لذت ببرید. حجازی فر خاطرنشان 
کرد: من رویایی در بازیگری ندارم به همین خاطر 
از بازی در هر نقشی نمی ترسم، در هر اثری بازی 
می کنم، من شبیه یک بیمارم که از وی قطع امید 
شده هستم، در بازیگری رویایی ندارم، اما معتقدم 
این حرفه همچون شــاه کلید همه قفل ها را باز 
می کند، خود من هــم از تجربه های بازی خود 

بسیار آموخته ام.

هادی حجازی فر:
رویای همیشگی من در سینما کارگردانی است
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   ارزیابی شـما از انتخابات مجلس شورای 
اسـامی چیسـت؟ آیا نتایج ایـن انتخابات در 

راسـتای دغدغه ها و مطالبات مـردم بود؟
حضـور مـردم در انتخابـات اخیـر مجلـس تحت 
تاثیـر عملکـرد دولـت و مجلـس بـود. بـدون شـک 
هـر زمـان کـه دولـت و مجلـس دارای عملکـرد قابل 
قبولی باشـند حضـور مـردم در انتخابـات تاثیرگذار 
تر خواهـد بـود و هر زمـان مـردم از عملکـرد مجلس 
و دولـت رضایـت نداشـته باشـند وضعیـت شـکل 
دیگـری بـه خـود می گیـرد. واقعیـت ایـن اسـت که 
دولت دوازدهـم و مجلس دهـم عملکرد قابـل قبولی 
در راسـتای مطالبـات مـردم به خصـوص در زمینـه 
اقتصـادی نداشـتند. دولـت آقـای روحانی بـه جای 
اینکـه بـه دغدغه هـای اقتصادی مـردم توجـه کند و 
بـرای آنهـا راه حل مناسـب پیدا کند بیشـتر انـرژی و 
هزینه خـود را صرف مسـائل بین المللی کرده اسـت. 
بـا ایـن وجـود یکـی از مهم تریـن چالش هایـی کـه 
امـروز جامعه مـا بـا آن مواجه اسـت انتخـاب مدیران 
ناکارآمد در شهرسـتان های کوچک است.آیا مجلس 
و دولت بر عملکـرد مدیـران برای شـهرهای کوچک 
نظارت دارند و متوجه هسـتند که در این شـهرها چه 
اتفاقاتی رخ می دهـد و مردم در چـه وضعیتی زندگی 
می کننـد؟ در برخـی از شـهرهای کوچـک در طـول 
سـه سـال گذشـته چهار فرماندار یا شـهردار انتخاب 
شـده اند و هرکدام بـه دالیـل نامعلومـی از کار برکنار 
شـده اند. نماینـدگان مجلس در چنین شـرایطی چه 
اقدامـی انجـام داده انـد و چـه نقشـی در چالش های 

حوزه هـای انتخابیـه خـود ایفـا می کننـد؟
  آیـا شایسته سـاالری به معنـای واقعی 
آن در انتخابـات رعایت شـد و افـرادی اجازه 
حضـور در انتخابـات داشـتند کـه از تعهـد و 

تخصـص الزم برخـوردار بودند؟
این مسـاله بایـد به خوبی مـورد تحلیل و بررسـی 
قـرار بگیـرد کـه چـه اتفاقـی در کشـور رخ داده کـه 
افـراد ناتـوان به جـای افـراد کارآمـد در سـمت های 
مدیریتـی به خصوص در شـهرهای کوچـک انتخاب 
می شـوند. بوذرجمهـر در سـخنی معـروف عنـوان 
می کنـد: اگـر می خواهیـد جامعـه ای را به هـم بزنید 
انسـان های کوچـک را بـه جـای انسـان های بـزرگ 
بـه کار بگماریـد«. سـوال اینجاسـت کـه آیـا جامعه 
دچـار چنیـن وضعیتـی شـده اسـت؟در شـرایط 
کنونـی برخـی از نماینـدگان از ناتوانـی یا کـم توانی 
اسـتانداران سوءاسـتفاده می کننـد. این اسـتانداران 
بـرای اینکه صندلـی ریاسـت خـود را حفـظ کنند با 
ایـن نمایندگان کنـار می آینـد. برخـی از نمایندگان 
دارای چندیـن لیـدر هسـتند کـه پـس از اینکـه بـه 
نمایندگـی انتخـاب شـدند بـه ایـن لیدرهـا پسـت 
و مقـام می دهنـد. در دوران انتخابـات نیـز بـه ایـن 
لیدرهـا ماموریـت می دهند که بـرای آنهـا رأی جمع 
کنند. برخـی از نمایندگانی که وارد مجلس شـده اند 
براسـاس توانایی خـود وارد مجلـس نشـده اند و بلکه 
بـا هزینـه کردن هایـی وارد مجلـس شـده اند. به نظر 
می رسـد در ایـن زمینه قانـون نیـز دارای اشـکاالتی 
اسـت. به عنـوان مثـال قانـون عنـوان می کنـد اگـر 
فردی سـی سـال داشـت و دارای مدرک کارشناسی 
ارشـد بـود، می توانـد در انتخابـات کاندیدا شـود. در 
چنین شـرایطی اگر چنین فـردی دارای یـک ثروت 
بیکران بود در شـرایطی کـه مردم با مشـکالت جدی 
اقتصـادی مواجـه هسـتند می تواند بـه راحتـی وارد 
مجلس شـود. در انتخابـات مجلس پول هـای کثیف 
نقش تعییـن کننده ای داشـت و برخـی از رقابت های 
انتخاباتـی را به سـود افـراد خاصـی تحت تاثیـر قرار 

د. دا
  پول هـای کثیـف بـه چـه صـورت در 

انتخابـات نقـش داشـت؟
بنـده از اینکـه مشـاهده می کنم دولـت و مجلس 
بـه ایـن مسـائل توجـه نمی کننـد تعجـب می کنـم. 
واقعیت این اسـت که مسـئوالن جامعه اطالع ندارند 
کـه در شـهرهای کوچـک و روسـتاها چـه اتفاقی رخ 
می دهـد و مـردم در چـه وضعیـت ضعیـف مالـی و 
اقتصـادی زندگـی می کننـد. در چنیـن شـرایطی 
فرصت طلبـان و ثروتمنـدان می توانند رأی مـردم را 
به سـود خود مصـادره کنند. ایـن اتفـاق در انتخابات 

نیـز رخ داد. در شـرایط کنونی اگر فردی قصد داشـته 
باشـد رئیس یک فدراسـیون ورزشی شـود و یا اینکه 
در هیـات مدیره یـک بانک حضور داشـته باشـد باید 
چندین سـال سـابقه مدیریتی داشـته باشـد. این در 
حالی اسـت که بـرای نمایندگـی مجلـس هیچ گونه 
سـابقه مدیریـت نیـاز نـدارد و قانـون در ایـن زمینـه 
دارای اشـکال اسـت. اتفـاق جالبـی کـه در انتخابات 
اخیـر رخ داد ایـن بـود کـه هنگامـی کـه از یـک فرد 
ثروتمنـد سـوال شـد کـه چـرا از فرزنـد خـود در 
انتخابـات حمایـت مالـی می کنیـد و هزینه هـای 
هنگفتـی را متحمـل می شـوید وی در پاسـخ عنوان 
کرد:»دوسـت دارم پسـرم طعم سیاسـت را بچشد«. 
این چه اسـتداللی اسـت؟ آیا هـر کسـی ثروتمند بود 
بایـد وارد مجلـس شـود؟ آیـا مجلـس جای افـرادی 
اسـت کـه از هیـچ  تجربـه مدیریتـی و تخصصـی 
برخوردار نیسـتند و تنها به پشـتوانه ثـروت خود وارد 

مجلـس می شـوند؟

  آیـا ایـن مسـائل ریشـه در نـوع تایید 
صاحیت هـا و کنـار گذاشـتن افـراد توانمند 

ندارد؟
به صـورت طبیعی کسـی کـه کار اجرائـی نکرده 
هیچ  پرونده خاصی نیز نـدارد. این در حالی اسـت که 
اطرافیان چنین افـرادی دارای پرونده های اقتصادی 
و غیره هسـتند. اگـر یـک فـرد هیچ کارنامـه اجرائی 
نـداد و به دلیـل نداشـتن پرونـده وارد رقابت هـای 
انتخاباتـی شـود دارای هیچ منطـق و توجیـه عقالنی 
نیسـت. چنیـن افـرادی بـا ثروت هـای بـادآورده ای 
کـه در اختیـار دارنـد در رقابت هـای انتخاباتـی بـه 
مـردم وعده هـای بزرگـی می دهنـد و مـردم نیـز 
به دلیل مشـکالت اقتصـادی کـه دارند ایـن وعده ها 
را بـاور می کننـد. در انتخابات اخیر نماینده مجلسـی 
وجـود دارد کـه بـرای پیـروزی در انتخابـات حداقل 
ده میلیـارد تومان هزینـه کرده اسـت. در ایـن زمینه 
نیـز راهکارهـای متفاوتـی را انجـام می دهنـد تـا بـه 
نتیجـه دلخـواه برسـند. به عنـوان مثـال برخـی از 
چند روز قبـل از انتخابـات در بین مـردم ارزاق توزیع 
می کننـد. از سـوی دیگـر برخـی نیـز بـه وسـیله 
باندهـای درشـت جمـع آوری رأی تـالش می کننـد 
آرای مردم را به سـمت خـود هدایت کننـد. در برخی 
از حوزه هـای انتخابیـه یک فـرد بـا ده هـزار رأی وارد 
مجلس می شـود. در نتیجه اگـر چنین فـردی ثروت 
زیادی داشـته باشـد به راحتـی وارد مجلـس خواهد 
شـد. دالل هایـی در انتخابات حضـور دارند کـه آرای 
مردم را بـرای برخی افـراد خاص مصـادره به مطلوب 
می کنند. متاسـفانه ایـن وضعیـت در دوره های اخیر 
مجلـس مشـاهده می شـود. بـدون شـک مسـئوالن 
نیـز به ایـن مسـائل واقـف هسـتند و به همیـن دلیل 
نیـز آرای برخـی مناطـق در گذشـته ابطـال شـده 
اسـت. اگـر ایـن اتفاقـات در رقابت هـای انتخاباتـی 
رخ می دهـد به دلیـل عملکـرد ضعیـف مسـئوالن 
بوده کـه به وضعیـت مـردم رسـیدگی نکرده انـد. در 
چنیـن شـرایطی مـردم بـا موضـوع انتخابـات و رأی 
به شـکل دیگـری برخـورد می کننـد و بیـش از آنکه 
به سرنوشـت خـود بیندیشـند بـه منافع مـادی فکر 
می کنند. در اغلب کشـورهای جهان روسـتاها موتور 
محرک تولید یک جامعه هسـتند و رشـد و توسـعه از 
روسـتاها آغاز می شـود. این در حالی اسـت کـه امروز 
اغلب روسـتاهای کشـور با چالـش جـدی اقتصادی 
و موانـع جـدی در زمینـه تولیـد مواجـه هسـتند. در 

برخـی زمینه هـا قوانیـن مـا دارای اشـکال اسـت. به 
همیـن دلیل نیـز بایـد در جاهایی کـه قانون اشـکال 

دارد ایـن اشـکاالت را مرتفـع کرد.
  تاکنـون هشـدارهای مکـرری دربـاره 
اشـکال در قوانین انتخاباتی به مسئوالن داده 
شـده اسـت. آیا اراده ای برای تغییر در قوانین 

مشـاهده می کنید؟
قانون کشـور کـه وحـی  نیسـت کـه نتـوان آن را 
تغییـر داد. قانون را به شـکلی طراحـی کرده اند که در 
هر زمینـه به مشـکل برخورد کـرد بتـوان آن را تغییر 
داد. مقام معظـم رهبری هنگامی کـه موضوع اقتصاد 
مقاومتی را مطـرح کردند خطابشـان بـه مجلس نیز 
بود که در زمینه هایی که الزم اسـت قوانیـن را اصالح 
کنند. اصـالح قوانین نیـز باید از روسـتاها آغاز شـود. 
روسـتاها خاسـتگاه اصلی توسـعه کشور هسـتند. با 
این وجود هیـچ  اراده ای برای تغییر قوانین در کشـور 

مشـاهده نمی شـود.
  دیدگاه شـما درباره میزان مشـارکت در 

انتخابات اخیر مجلس چیسـت؟
براسـاس آمـاری کـه وزارت کشـور ارائـه کـرده 
میـزان مشـارکت بالغ بـر چهل درصد بـوده  کـه آمار 
زیاد بدی نیسـت. اگـر در ایـن دوره میزان مشـارکت 
مـردم نسـبت بـه انتخابـات گذشـته کاهش داشـته 
به دلیـل عملکرد ضعیف مجلـس و دولت بوده اسـت. 
هنگامی که مـردم مشـاهده می کنند مطالبـات آنها 
محقـق نمی شـود و از سـوی دیگـر مشـکالت آنهـا 
نیـز افزایـش پیـدا می کنـد انگیـزه خـود را از دسـت 
می دهنـد و ماننـد گذشـته در پـای صندوق هـای 
رأی حاضـر نمی شـوند. برخـی ادعـا می کننـد 
سیسـتم بیمـار شـده اسـت. ایـن در حالی اسـت که 
سیسـتم بیمار نیسـت و بلکه برخی مسـئوالن بیمار 
شده اند. شایسـته سـاالری در انتخاب مدیران از بین 
رفتـه اسـت و افـراد ناکارآمـد و ناالیـق بـه کار گرفته 
می شـوند. اغلـب مشـکالتی کـه در شـرایط کنونـی 
جامعه ما بـا درگیر اسـت به دلیل این اسـت کـه افراد 
سـرجای خود قرار نگرفته اند. هر دولتی کـه روی کار 
می آید بـه جای اینکـه به فکر مشـکالت مردم باشـد 
دسـتاوردهای دولت قبلی را زیر سـوال می بـرد. بنده 
معتقدم  مـا بـرای یک بار هـم شـده باید از دشـمنان 
خـود یـاد بگیریـم. دشـمنان مـا در اصـول مـا هـم 
اشـتراک نظر دارنـد و تنهـا در تاکتیک هـا و فرعیات 
بـا هـم اختـالف نظـر دارنـد. ایـن در حالـی اسـت 
کـه در کشـور چنیـن وضعیتـی وجـود نـدارد و همه 

تالش می کننـد دسـتاوردها و نقـاط مثبـت دیگران 
را تخریـب کننـد. دولت هـای ما بایـد یـاد بگیرند که 
دسـتاوردهای مثبـت دولت های گذشـته را پیگیری 
کننـد. به عنـوان مثـال دولـت سـیزدهم که پـس از 

دولت آقـای روحانـی روی کار خواهد آمـد باید نقاط 
قـوت دولـت را ادامـه بدهـد و تنهـا به دنبال پوشـش 

نقـاط ضعـف دولت باشـد.
  آیـا ترکیـب مجلـس آینـده می توانـد 

مشـکات کشـور را حـل کند؟
مجلس آینـده در اختیـار اصولگرایان اسـت. بنده 
معتقـدم اصولگرایـان باید ایـن فرصت را قـدر بدانند 
و آن را مغتنـم بشـمارند. مهم تریـن رسـالت مجلس 
آینـده این اسـت کـه اعتمـاد از دسـت رفته مـردم را 
دوبـاره برگردانـد و بـا عملکـرد خـود زمینـه را برای 
بازگشـت سـرمایه اجتماعـی فراهـم کنـد. هنگامی 
که مـردم در انتخابـات مجلـس دهم شـرکت کردند 
انتظار نداشـتند مجلـس چنین سرنوشـتی پیدا کند 
کـه نتواند بـه مطالبات آنها پاسـخ جدی بدهـد. البته 
ایـن مسـاله به صـورت مطلـق نیسـت و بلکه نسـبی 
اسـت. بـا ایـن وجـود عمـوم مـردم مجلـس دهـم را 
مجلـس موفق قلمـداد نمی کننـد. نکته دیگـر اینکه 

طیف هـای مختلـف اصولگرایـی در انتخابـات اخیـر 
به یـک اجمـاع نسـبی معقـول دسـت پیـدا کردند و 
ما شـاهد بودیـم طیف هایـی ماننـد جبهـه پایداری 
نیـز در نهایـت در جمـع اصولگرایـان حاضـر بودند و 
لیسـت مشـترک ارائه کردنـد. ایـن اتفاق خوبـی بود 
کـه در جریـان اصولگرایـی رخ داد. مجلـس آینـده 
هـم بـا دولـت آقـای روحانـی کار خواهـد کـرد و هم 
با دولـت آینده. بـه همیـن دلیل نبایـد وکیـل الدوله 
باشـد و بلکه باید در راسـتای مطالبات مـردم حرکت 
کند. هر نماینـده ای حـق دارد یک رئیـس جمهور یا 
وزیر را دوسـت داشـته باشـد. با این وجود حـق ندارد 
مطالبـات مـردم را وجـه المصالحـه عالیق شـخصی 
خود کنـد. حـق مـردم حق الناس اسـت و بـه همین 
دلیـل هـر نماینـده ای بایـد در مقابـل حـق النـاس 
پاسـخگو باشـد. مجلـس آینده بایـد به شـکلی عمل 
کنـد کـه اعتمـاد مـردم دوبـاره نسـبت بـه عملکرد 
مسـئوالن تقویت شـود. از سـوی دیگـر بایـد فضای 
کسـب و کار بـه سـمتی هدایـت شـود که مشـکالت 
اقتصـادی مـردم حل شـود. امـروز کشـور در معرض 
تحریم هـای بین المللـی قـرار گرفتـه اسـت. تجربـه 
نشـان داده کـه می تـوان تهدیـد را به فرصـت تبدیل 
کرد. اینکـه نگـران باشـیم تهدید ها در نهایت سـبب 
تسلیم شـود دیدگاه اشـتباهی اسـت.ما باید از درون 
خـود را بسـازیم و اگـر ایـن اتفـاق رخ بدهد بسـیاری 
از مشـکالت کشـور کاهـش پیـدا می کنـد. حضرت 
امـام می فرمایند:»مجلس خـوب همه چیـز را خوب 
می کنـد و مجلـس بـد همـه چیـز را بـد«. بـه همین 
دلیل مـا بایـد به دنبال شـکل گیـری مجلـس خوبی 
باشـیم کـه همـه چیـز را خـوب کنـد و حال کشـور 
را خـوب کنـد. همیـن کـه مجلـس کارآمـد باشـد و 
بتوانـد مشـکالت مـردم را حـل کنـد، نشـان دهنده 
خوب بـودن مجلس خواهـد بـود. در شـرایط کنونی 
مـردم دیـدگاه خوبی نسـبت بـه وضعیـت اقتصادی 
کشـور ندارنـد و به همیـن دلیـل امید دارنـد مجلس 
آینـده بتواند در ایـن زمینـه گام های موثری بـردارد. 
امیدواریـم ایـن اتفـاق نیز رخ بدهـد و مجلـس آینده 
بتوانـد دغدغه هـای مـردم را مرتفـع و مشـکالت 

معیشـتی مـردم را حـل کند.
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سال سوم
a شماره 673 r m a n m e l i . i r

به صورت طبیعی کسی که کار 
اجرائی نکرده هیچ  پرونده خاصی 

نیز ندارد. این در حالی است که 
اطرافیان چنین افرادی دارای 
پرونده های اقتصادی و غیره 

هستند. اگر یک فرد هیچ  کارنامه 
اجرائی ندارد و به دلیل نداشتن 

پرونده وارد رقابت های انتخاباتی 
شود دارای هیچ منطق و توجیه 

عقانی نیست

در برخی از حوزه های انتخابیه 
یک فرد با ده هزار رأی وارد مجلس 
می شود. در نتیجه اگر چنین فردی 
ثروت زیادی داشته باشد به راحتی 
وارد مجلس خواهد شد. دالل هایی 

در انتخابات حضور دارند که آرای 
مردم را برای برخی افراد خاص 

مصادره به مطلوب می کنند. 
متاسفانه این وضعیت در دوره های 

اخیر مجلس مشاهده می شود. 
بدون شک مسئوالن نیز به این 
مسائل واقف هستند و به همین 
دلیل نیز آرای برخی مناطق در 

گذشته ابطال شده است

برخی از نمایندگانی که وارد 
مجلس شده اند براساس توانایی 
خود وارد مجلس نشده اند، بلکه 
با هزینه کردن هایی وارد مجلس 

شده اند. به نظر می رسد در این 
زمینه قانون نیز دارای اشکاالتی 

است. به عنوان مثال قانون عنوان 
می کند اگر فردی سی سال 

داشت و دارای مدرک کارشناسی 
ارشد بود، می تواند در انتخابات 

کاندیدا شود. در چنین شرایطی 
اگر چنین فردی دارای یک ثروت 
بیکران بود در شرایطی که مردم 

با مشکات جدی اقتصادی 
مواجه هستند می تواند به راحتی 

وارد مجلس شود. در انتخابات 
مجلس پول های کثیف نقش 

تعیین کننده ای داشت و برخی 
از رقابت های انتخاباتی را به سود 

افراد خاصی تحت تاثیر قرار داد

احمد        شیرزاد        د       ر گفت وگو با »آرمان ملی«: 
 آمریکایی ها کوتاه

 خواهند        آمد       
   بخش مهم سفر روحانی و ظریف، د       یپلماسی رسانه ای است

 آرمان ملی- احسان انصاری: »مسئوالن جامعه اطاع ندارند در شهرهای کوچک و روستاها چه اتفاقی رخ می دهد و مردم در چه وضعیت ضعیف مالی و اقتصادی زندگی 
می کنند. در چنین شرایطی فرصت طلبان و ثروتمندان رأی مردم را به سود خود مصادره می کنند. جمات اخیر سخنان امیر رضا واعظ آشتیانی عضو سابق حزب موتلفه 
اسامی و عضو سابق شورای شهر تهران در گفت و گو با »آرمان ملی« است. واعظ آشتیانی در این گفت و گو با آسیب شناسی فضای انتخابات اخیر عنوان می کند:»کسی 
که کار اجرائی نکرده هیچ  پرونده خاصی ندارد. اگر یک فرد هیچ کارنامه اجرائی ندارد و به دلیل نداشتن پرونده وارد رقابت های انتخاباتی شود دارای هیچ  منطق و توجیه 

عقانی نیست. چنین افرادی با ثروت های بادآورده ای که در اختیار دارند در رقابت های انتخاباتی به مردم وعده های بزرگی می دهند و مردم نیز به دلیل مشکات 
اقتصادی که دارند این وعده ها را باور می کنند. در انتخابات اخیر نماینده مجلسی وجود دارد که برای پیروزی در انتخابات حداقل ده میلیارد تومان هزینه کرده است. 

برخی از چند روز قبل از انتخابات در بین مردم ارزاق تولید می کنند. از سوی دیگر برخی به وسیله باندهای درشت جمع آوری رأی تاش می کنند آرای مردم را به سمت 
خود هدایت کنند«. در ادامه ماحصل گفت و گوی »آرمان ملی« با امیر رضا واعظ آشتیانی را می خوانید.

گـفـت  و شـنـود

تحلیلگر اصولگرا درباره 
نحوه تعامل مجلس بعدی با 
دولت دوازدهم، گفت: به نظرم 
به سمت  زدهم  یا مجلس 
سطحی از چالش با دولت 
خواهد رفت که می تواند بسیار خطرناک باشد؛ نه از 
این جهت که دولت نباید نقد شود، بلکه اگر درگیری 
و چالش سیاسی ادامه یابد، مردم از اصولگرایان هم 
رویگردان می شوند. »امیر محبیان« درباره نرخ 
مشارکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی، اظهار کرد: ماهیت آرای انتخابات 
دوم اسفند را نوعی اعتراض می دانم، چه کسانی 
که رای دادند و چه افرادی که رای ندادند. کسانی 
که رأی دادند اعتراضشان به نوع عملکرد دولت، 
مجلس دهم و جریان اصالحات بود و کسانی که 
رای ندادند، به حل نشدن مشکالت، مدیریت ها 
و شعارهای عمل نشده اعتراض داشتند و پیامی 
داشتند مبنی بر اینکه ادامه روند کنونی به یأس و 
ناامیدی منجر می شود و بر این نظرند که حضورشان 
در صحنه انتخابات مشکلی را حل نمی کند. این 
تحلیلگر مسائل سیاسی به ایرنا گفت: این احساس 
که مدیریت کالن کشور ضعیف عمل می کند و 
ناکارآمد و ناسالم است به میزان زیادی بر یأس مردم 
می افزاید. محبیان یادآور شد: هر دو گروهی که 
رای دادند یا ندادند، پیام، سیگنال ها و عالئمی ارائه 
کردند مبنی بر اینکه دولت و مقامات مسائل کشور 
را جدی بگیرند و متوجه ریزش اعتماد عمومی 
باشند. وی درباره اینکه گفته می شود در این دوره 
از انتخابات رقابت برابر و عادالنه ای میان جناح های 
موجود کشور وجود نداشته است، خاطرنشان 
کرد: نبود تنوع ممکن است تاثیر گذاشته باشد، 
اما اصالح طلبان حاضر نیستند واقعیات موجود 
در جامعه را بپذیرند. این فعال اصولگرا عنوان کرد: 
مردم اعتراض مدیریتی جدی دارند و مسئولیت 
این امر تا حدودی بر عهده گرایش هایی است که 
تحت حمایت اصالح طلبان بودند. در دوره های قبل 
هم، گزینش، شورای نگهبان و بررسی صالحیت ها 
نزدیک به کیفیت امروزی وجود داشت ولی 

اصالح طلبان رای می آوردند.
    چرا   اصاح طلبان رأی نیاوردند

محبیان با طرح این پرسش که چرا اصالح طلبان 
رای نیاوردند، افزود: هواداران اصالحات یا کسانی 
در گذشته حضور و رای دادن خود را در نه گفتن به 
جریان مقابل، موثر می دانستند، این دوره متوجه 

شدند اثرگذار نیستند و لذا حضور نیافتند.
مروز  ا ا گفت:  صولگر ا ر  مه نگا نا ز و ر ین  ا
اصالح طلبان در مدیریت کشور حضور دارند ولی 
نتوانستند کار جدی و مفیدی انجام دهند. بنابراین 
جامعه آماری که رای ندادند، تا حدودی مسئولیت 

مشکالت را متوجه اصالح طلبان می دانند.
   چالش با دولت خطرناک است

محبیان در مورد نحوه تعامل مجلس بعدی 
با دولت دوازدهم گفت: به نظرم مجلس یازدهم 
به سمت سطحی از چالش با دولت خواهد رفت و 
این می تواند بسیار خطرناک باشد. نه از این جهت 
که دولت نباید نقد شود، بلکه از این حیث که اگر 
در این فضا درگیری و چالش سیاسی ادامه یابد، 
مردم از اصولگرایان هم رویگردان می شوند. وی با 
بیان اینکه همه مردمی که رای دادند و آنهایی که 
گالیه داشتند، اگر تغییری احساس نکنند، ناامید 
می شوند، اظهار کرد: آرا از سر عشق و عالقه جناحی 
نبوده است، بلکه مردم کال به سیاستمداران انتقاد 
جدی دارند. این فعال سیاسی خواستار این شد که 
مجلس جدید وظایف خود را به دقت، صراحت، 
صداقت و شفافیت انجام دهد و در ادامه افزود: 
مجلس یازدهم باید از برخورد سیاسی خودداری 
کرده و کارآمدی مدیران کشور را رصد و نظارت 
کند. مساله با فساد را در اولویت قرار دهد و به نحوی 
عمل کند که مردم احساس نکنند فضایی شعاری و 
بی برنامه بر مجلس حاکم شده است. محبیان گفت: 
نمایندگان اصولگرایی که اکثریت مجلس یازدهم را 
در اختیار گرفته اند نباید به تعداد ناامیدان بیفزایند 
بلکه باید به مردم امید بدهند و دولت هم تالش 
کند در تیررس برخی ها قرار نگیرد و از هر شرایطی 
برای افزایش کارآمدی بهره بگیرد. وی افزود: در 
شرایطی که در یک بحران  بهداشتی قرار داریم هنوز 
هالل احمر ما مسئول ندارد و بخش هایی که باید 
بحران ها را مدیریت کنند مورد انتقاد جدی مردم 
هستند. مردم احساس می کنند مسئوالن کشور 
با پنهان کاری و عدم پاسخگویی عمل می کنند. 
محبیان با بیان اینکه هیچ راهی جز صداقت وجود 
ندارد، اظهار کرد: پنهان کاری راه درستی برای 
مدیریت بحران نیست بلکه راهی پرشیب برای 
بردن کشور به سمت بحران است. مؤسس حزب 
نواندیشان ایران اضافه کرد: در حال حاضر برای 
مردم مهم نیست اصولگرا یا اصالح طلب فرمان 
مدیریت کشور را در دست داشته باشند، مردم 

می خواهند مشکالتشان برطرف شود.
   مردم به دستانشان نگاه می کنند نه به 

دهان مسئوالن
محبیان با اشاره به اینکه مشکالت کشور با 
یک جناح حل نمی شود، اظهار کرد: مردم به 
دهان مسئوالن نگاه نمی کنند، به دستانشان نگاه 
می کنند. این دستان می تواند گره ها را باز یا گره 

جدیدی بزنند.
وی گفت: اگر دولت و مجلس آینده به سمت 
گشودن گره ها و رفع مشکالت نروند کشور با 
بحران ها و اعتراضات جدی روبه رو خواهد شد. برای 
حل یک مشکل دور زدن آن بدترین تصمیم است، 

باید مشکل را شناخت و حل کرد.

امیر محبیان درباره نحوه تعامل
 مجلس یازدهم با دولت دوازدهم:

چالش مجلس اصولگرا 
با دولت خطرناک است

       مردم می خواهند مشکاتشان برطرف شود
       مردم به دستانشان نگاه می کنند

 نه به دهان مسئوالن

اینک اصولگرایان و حجم معضالت!

اصولگرایان از طریق انتخاباتی که میزان رقابت و سـطح مشارکت 
در آن نیـاز بـه توضیـح نـدارد، مجلـس یازدهـم را بـه کنتـرل خـود 
درآوردنـد. با ایـن انتخابات، کشـور مـا وارد مرحلـه ای از حیـات خود 
شـده اسـت که بدون اغراق، می تـوان آن را ورود بـه دوره ای بی نهایت 
بغرنـج، ناشـناخته، مبهـم و در عیـن حـال »سرنوشت سـاز« خواند. 
در تجمعـات اعتراضـی دو سـال اخیـر، برخـی معترضان شـعار داده 
بودنـد: »اصالح طلـب، اصولگـرا؛ دیگه تمومـه ماجرا!« بخشـی از این 
شـعار با انتخابات اخیـر تحقق یافتـه اسـت و آن، به آخر رسـیدن کار 
اصالح طلبان تا اطالع ثانوی اسـت، اما کار اصولگرایـان ظاهراً نه فقط 
تمام نشـده بلکه تـازه آغاز شـده اسـت! چـه بخواهیم چـه نخواهیم، 
آینده و سرنوشـت کشـور ما تا اندازۀ زیادی بـه نوع بـازی اصولگرایان 
در صحنۀ قـدرت سیاسـی گـره خـورده اسـت و از همیـن رو، درک و 
فهـم درسـت و واقع بینانـه از نیـات و برنامه هـای آن هـا بـرای دیگـر 
بازیگران صحنۀ سیاسـت ایـران، امـری کامـاًل ضروری اسـت. درک 
و فهـم بی طرفانه و خالـی از هرگونـه حب و بغـض نیـات اصولگرایان، 
برای تحلیل گـران مسـتقل طبعاً امری بسـیار دشـوار اسـت، چرا که 
اتاق های فکـر آنـان در فضا هـای کاماًل دربسـته تصمیـم می گیرند و 
ظاهـراً گمراه کردن و به دنبال نخود سـیاه فرسـتادن رقبای سیاسـی 
از طریـق ارسـال نشـانه های اشـتباه، عمده تریـن تاکتیـک آن هـا به 
شـمار می رود. برای نمونـه تا همیـن چند ماه پیـش، برخـی روزنامه 
نگاران اصالح طلـب، از ابتکار برخی اعضـای مؤثر شـورای نگهبان در 
دعوت از آنـان برای گفت وگـو در بارۀ انتخابات مجلـس خبر می دادند 
و بر مبنـای ایـن گفت وگوهـا، چنان بـا اطمینـان از تأییـد صالحیت 
فعـاالن شـاخص اصالح طلـب در انتخابـات مجلـس یازدهم سـخن 
می گفتنـد که سـطح توقـع احـزاب اصالح طلب را تـا حد عبـور تمام 
چهره های زنـدان رفتۀ ایـن جریان از صافـی نظارت شـورای نگهبان 
باال برد و امر را بر بسـیاری دیگر از نیرو های سیاسـی نیز مشـتبه کرد! 
آیا این ماجرا صرفـاً تاکتیکی برای گمـراه کردن اصالح طلبـان بوده و 
یا اینکه در ابتـدا چنین برنامه ای در دسـتور کار قرار داشـته، اما بعد ها 
به دالیلـی، تحلیِل اتاق های فکِر پنهان، به سـمت و سـوی معکوسـی 
چرخـش یافته به طـوری کـه حتی از خیـر تأییـد چهره هایـی مانند 
علی مطهـری و محمود صادقـی هـم گذشـته اند و حاضر بـه پذیرش 
هیچگونه ریسـکی در این مورد نشـده اند؟ خـدا می داند! بـه هر حال، 
کنتـرل مجلس توسـط اصولگرایـان به معنـای کنترل غیرمسـتقیم 
قـوۀ مجریـه از سـوی آنـان نیز بـه شـمار مـی رود؛ چرا کـه ادامـۀ کار 
و نحـوۀ فعالیـت تـک تـک وزیـران، بسـته بـه ارادۀ اکثریـت مجلس 
اسـت و ایـن اکثریـت نیـز پیشـاپیش اعـالم کرده کـه مصمم اسـت 
تمـام اختیارات خـود در ایـن زمینـه را بـه کار گیـرد. من البتـه بعید 
می دانـم کـه فـردی مثـل محمد باقـر قالیبـاف بـا توجـه بـه کارنامۀ 
اجرائـی اش بـه ایـن نـکات واقـف نباشـد. او قاعدتـاً اهمیـت حیاتی 
دسترسـی بـه سـرمایه و سـرمایه گذاری های کالن را بـرای عبـور از 
مشـکالت انباشـت شـده درک می کند، امـا او در بیـن اصولگرایان در 
کدام نقطه ایسـتاده اسـت و چه برنامه ای در سـر دارد؟. مشکل اصلی، 
اما در این میـان این اسـت کـه اصولگرایان تاکنـون هویت خـود را به 
نفـی برنامه هـای دولـت روحانـی کـه آن را آشـکارا غربگـرا و غربزده 
می خوانند، گـره زده اند و هیـچ نوع برنامـۀ ایجابی ارائـه نکرده اند، جز 
اینکـه »مدیریت جهـادی« و »مدیـران جهادگر« را مشـکل گشـای 

معضـالت بی شـمار کشـور دانسـته اند.
اگـر منظور از مدیـران جهادگـر و مدیریـت جهادی، تالش شـبانه 
روزی مسئوالن مربوطه فارغ از سـاعات کاری مشخص و محدودیت ها 
و ضوابـط بروکراتیک باشـد، روشـن اسـت که ایـن به تنهایی مشـکل 
عمـده ای را حـل نمی کنـد. بـرای مثـال، کمبـود منابع در سـال های 
اخیر، سـبب کاهـش روز افـزون بودجـۀ عمرانـی کشـور و به خصوص 
عـدم سـرمایه گذاری در پروژه هـای زیربنایـی شـده اسـت. در واقـع 
بی توجهی بـه امـور زیربنایـی، بزرگترین تهدیـد علیه کشـور و مردم 
را رقـم می زنـد و آنـان را در برابرحـوادث طبیعـی بی پناه و مسـتأصل 
می کند. مشـکالتی که بارش بـرف و بـاران در نقاط مختلف کشـور به 
وجود می آورد و شـهر ها و روسـتا ها را بـرای چندین هفته دسـتخوش 
بحـران می کنـد، عمدتـاً ناشـی از عـدم سـرمایه گذاری در توسـعۀ 
زیرسـاخت ها و فقـدان دسترسـی بـه تکنولـوژی روز جهـان اسـت. 
بنابرایـن، تصـور اینکـه پـس از هـر سـیل ویرانگـر، یـا برف سـنگین 
می توان بـا فراخـوان جمعی از بسـیجیان و طـالب در محـل حادثه به 
منظور پر کردن کیسـه های شـن و الیروبی منـازل با اسـتفاده از بیل، 
بر مشـکالت فائق آمد، تصـوری غیرواقع بیانه اسـت. این شـیوۀ کار نه 
فقط امکانـی برای حل بحـران به دسـت نمی دهـد که چه بسـا پس از 
مدتی همـان طالب را هم خسـته و فرسـوده کنـد و مـردم را در مقابل 
هجـوم معضالت بـه کلی یلـه و رها سـازد! من البتـه بعیـد می دانم که 
فردی مثـل محمد باقر قالیبـاف با توجه بـه کارنامۀ اجرائـی اش به این 
نکات واقـف نباشـد. او قاعدتـاً اهمیت حیاتی دسترسـی به سـرمایه و 
سرمایه گذاری های کالن را برای عبور از مشـکالت انباشت شده درک 
می کند، امـا او در بیـن اصولگرایان در کدام نقطه ایسـتاده اسـت و چه 

برنامه ای در سـر دارد؟

یــادداشـت

حکایـت تقـدم و تاخـر مدیریـت و آمـوزش، حکایـت تقـدم و تاخر 
مرغ و تخم مرغ اسـت کـه باالخره کـدام اولین و کـدام دومین اسـت در 
اهمیـت؟ در جامعه کنونـی ایـران که بخواهیـم یـا نخواهیم بـا دنیا در 
ارتباط اسـت، ایـن دو واژه اگرچه یکـی عربـی و دیگری فارسـی اصیل 
و بـه شـکل amozhishn  برگرفتـه از زبان پهلوی اسـت، چنـان در هم 
تنیده شدند که یک رشـته دانشگاهی را تشـکیل می دهند ، اما واقعیت 
مطلب این اسـت کـه هنوز نمـی دانیم مدیریـت ما آموزش مـی خواهد 
یا آموزش ما مدیریـت؟ در حالی کـه نقص هر کـدام ، آن دیگـری را هم 
ناقص می گـذارد . چگونه ممکن اسـت بدون مدیریت درسـت، نسـلی 
با سـواد به معنی سـوادی کـه امـروز از آن تعبیـر می شـود، تربیت کرد 
کـه فردوسـی هزار سـال قبـل آمـوزش از پیـر و جـوان را در کنـار خرد 
، بـرای شـاه کـه او را مدیـر جامعـه مـی دانسـت، ضـروری می خواند و 

فریاد مـی زد :
بباید خرد شاه را ناگزیر                                       هم آموزش مرد برنا و پیر 

پـس آمـوزش مدیـر بـرای اداره جامعـه، حتی اگـر محـدود به یک 
سازمان آموزشـی و در حد یک مدرسه یا دانشگاه باشـد ، ضروری است، 
امـا در کنـار آن مدیریت آموزشـی باید اصول، شـیوه ها، سـرفصل های 
کتاب ها و اطالعات علمـی را فراهم نمایـد تا این دو بدون مناقشـه برای 

تقدم و  تاخـر؛ در کنار هم بـه تعلیم و تعلـم بپردازند.

مردم دستان خالي را مي بينند نه دهان مسئوالن؟
نــگــا   ه

احمد زیدآبادی 
فعال سیاسی اصالح طلب

مریم احسانی زیاری
کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

        امیررضا واعظ آشتیانی در گفت وگو با »آرمان ملی«:    

    رای خريدند برای ورود به مجلس؛ 
   باطل كنيد  

       ثروتمندان با پول رأی مردم را مصادره کردند
      برخی با خرید رأی مردم به مجلس راه پیدا کردند

     پول های کثیف در انتخابات نقش تعیین کننده دارد
      کسی که تجربه مدیریتی ندارد هیچ پرونده ای هم ندارد

     برخی نمایندگان از ناتوانی استانداران سوءاستفاده می کنند
  عکس : آرمان ملی/فاطمه فتاحی
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جدول سودوکو                                          

رئیــس انجمن رادیولــوژی ایران گفت: کانال تلگرام ویژه ای توســط انجمن 
رادیولوژی طراحی شده که پزشکان می توانند تصاویر رادیولوژی بیماران مبتال یا 
مشکوک به کرونا را بدون درج نام بیمار ارسال کنند و از نظر اساتید در مورد آن 
بهره مند شوند. مرتضی صانعی طاهری اظهارکرد: در مقاالت جدید منتشر شده در 
دنیا نقش تشخیصی سی.تی.اسکن در حوزه کرونا مورد تایید قرار گرفته است  و 
مشخص شده  که سی.تی.اسکن در مواردی زودتر از PCR می تواند احتمال ابتال  
به کرونا را تشخیص دهد. وی با اشاره به اینکه در پروتکل های درمانی کرونا نقش 
رادیولوژی پررنگ است، گفت: استفاده از عکس قفسه سینه و در موارد پیشرفته 
برای تشخیص عوارض بیماری با استفاده از سی.تی.اسکن می توان اقدامات الزم را 

انجام داد. 

نقش رادیولوژی در تشخیص  کرونا
یک متخصص ویروس شناسی گفت: استفاده از وایتکس برای ضدعفونی کردن 
لوازم آلوده است. طلعت مختاری آزاد افزود: شست شوی مکرر دست ها، ضدعفونی 
کردن سطوح و وسایل آلوده با استفاده از الکل ۷۰درصد، وایتکس خانگی و استفاده 
از دستمال کاغذی هنگام عطسه و سرفه،  مهمترین راه جلوگیری از انتقال کرونا 
است. وی گفت: استفاده از ماسک در صورت عدم رعایت نکاتی همچون مدیریت 
پسماند، تعویض به موقع و حفظ بهداشت، نه تنها کمک کننده نیست،  بلکه ممکن 
اســت خود عامل انتقال بیماری نیز باشد. مختاری گفت: ۷۰ درصد ویروس های 
نوپدید از حیوانات به انسان  منتقل می شوند و  کرونا به معنای تاج است، این ویروس 
زیر میکروسکوپ به برگ شباهت دارد و به خاطر شباهت به تاج یونانی به این نام 

شناسایی شده اند. 

وایتکس برای ضدعفونی مناسب است
یک متخصص تغذیه گفت: پیروی از رژیم خام گیاه خواری در طوالنی مدت 
می تواند توده های استخوانی را آسیب پذیر کرده و باعث از دست رفتن دندان ها 
شود. دکتر مریم مظاهریون ادامه داد: رژیم گیاه خواری قدمت زیادی دارد که 
از جمله آنها می توان به گیاه خواری کامل، گیاه خواری حاوی لبنیات و تخم مرغ 
و گیاه خواری حاوی تخم مرغ اشــاره کرد. مظاهریون با بیان اینکه گیاه خواری 
معایب و مزایایی دارد، توضیح داد: کسانی که خام گیاه خواری را ابداع کردند 
معتقد هستند که خیلی از مواد مغذی و ویتامین ها در هنگام پختن غذا از بین 
می روند. وی در ادامه با اشاره به اینکه گیاه خواری باعث کاهش وزن می شود، 
عنوان کرد: افراد گیاه خوار همیشه پوست شاداب تری دارند، دیگر فایده این نوع 

رژیم بهبود سیستم گوارش است.  

مزایا و معایب رژیم  گیاه  خواری
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جالل الدین  میرزای رزاز
رئیس انجمن تغذیه ایران

شاه کلید پیشــگیری از ابتال به کروناویروس 
افزایش و تقویت سیستم ایمنی و دفاعی بدن از 
طریق تغذیه سالم و اصالح سبک زندگی است. 
نقــش محوری تغذیه در کاهــش بار بیماری ها 
و جلوگیــری از بروز بیماری های غیرواگیر نظیر 
دیابت، اضافه وزن، سندرم متابولیک، بیماری های 
قلب وعروق، ســرطان و غیره به اثبات رســیده 
اســت، رعایت اصول تغذیه سالم می تواند تا 55 
درصد از بار بیماری هــا را در آینده کاهش دهد. 
سیســتم ایمنی به غیر اختصاصی و اختصاصی 
تقسیم می شــود. غیراختصاصی شامل پوست، 
آنزیــم لیــزوزوم، الیه های مخاطی گــوارش و 
تنفس و  گلبول های سفید و اختصاصی شامل 
لنفوسیت های T و لنفوســیت های  B می شود. 
یکی از راهکارهای مهم و اساســی جهت تقویت 
سیستم ایمنی اصالح سبک زندگی است. افزایش 
فعالیت فیزیکی 3۰-2۰ دقیقه پیاده روی در روز، 
خــواب کافی و پرهیز از اضطــراب برخی از این 
اصول اســت. هنگام بیماری و مواقعی که بدن 
مورد هجــوم قرار می گیرد مــواد غذایی الزم یا 
از ذخایر داخل بدن تامین می شــوند یا از طریق 
مصرف خوراکی ها بنابراین افراد دارای بیماری های 
زمینه ای مانند دیابت، بیماری های مزمن و حاد 
تنفسی، بیماران دچار نقص سیستم ایمنی و نیز 
  post trauma, post  surgery کیس هــای
نیازمند مراقبت های ویژه تغذیه ای هستند. چنانچه 
شرایط رعایت اصول کلی تغذیه سالم فراهم باشد 
همه ویتامین ها و امالح برای بدن تامین می شود. 
ولی در صورت وجود بیماری های زمینه ای مانند 
دیابت، بیماری های مزمن تنفســی و نقص در 
سیســتم ایمنی، مبتالیان می توانند با مشورت 
متخصصان تغذیه از طریق مصرف مکمل ها میزان 
الزم برای تامین ســالمت خود را مصرف کنند. 
رژیم غذائی متعادل و تبعیت از هرم غذایی کامل 
شامل کربوهیدرات، پروتئین و چربی  مفید است. 
در شرایط بیماری و هایپرکاتابولیک نیاز به افزایش 
دریافت کالری با مشاوره متخصص تغذیه وجود 
دارد. رعایت شرایط پخت غذای سالم و بهداشتی، 
خودداری از مصــرف غذاهای نیمه پخته مانند 
گوشت، مرغ، ماهی تخم مرغ عسلی، محدودیت 
جدی در استفاده از ســرخ کردنی ها و خودداری 
از زمان هــای پخت خیلــی طوالنی برای حفظ 
ارزش مــواد غذایی،  توجه ویژه به صبحانه کامل  
مانند استفاده از عدسی، لوبیا، تخم مرغ، استفاده 
از  سبزیجاتی مانند هویج و کدوحلوایی بیشتر از 
معمول همچنین حبوبات نیز در این حوزه موثر 
اســت. مصرف زردچوبه، زعفران، دارچین و سیر 
در ارتقای سیستم ایمنی افراد موثر است. مصرف 
پیازخام یا ســاالد و ســبزیجات و روغن زیتون، 

لیموترش یا نارنج همراه غذا توصیه می شود. 

توصیه هایی  برای تقویت سیستم ایمنی 

 

ویروس کرونا تا چند ساعت زنده می ماند؟
ابهامات و سواالت زیادی درباره کروناویروس جدید مطرح 
می شود، مثال اینکه این ویروس چقدرمی تواند در محیط زنده 
بماند و برای پیشگیری از ابتال به آن چه باید کرد؟. دکتر محمد 
یزدانی متخصص بیماریهای عفونی و اســتاد دانشــگاه علوم 
پزشکی اصفهان با بیان اینکه کروناویروس جدید از آنفلوآنزایی 
که پشت سر گذاشتیم سخت تر نیست، گفت: مهم ترین راه های 
پیشگیری از کروناویروس جدید، دست ندادن، عطسه و سرفه 
نکردن در جمع و حداقل استفاده از دستمال و دست نمالیدن 
به دهان و چشم است. یزدانی با اشاره به اینکه واکسن خاصی 
برای درمان این بیماری تولید نشــده است، افزود: زنده ماندن 
این رویروس در ســطح صاف پنج ساعت است، اما تا 9 ساعت 
و بیشتر هم گفته شده است، این ویروس نمی تواند در هوا باقی 
بماند.  حتما روی لباس،  دســت و محیط اطراف می نشیند و 
منتقل می شود.  یزدانی با بیان اینکه مردم به هیچ وجه استرس 
نگیرند و زندگی خود را با آرامش ادامه دهند،  گفت: این ویروس 
هم مانند سرماخوردگی و آنفلوآنزاست و مردم باید در محیط 
خانه بمانند و به جز در مواقع ضروری از منزل خارج نشــوند. 
مردم باید شاد باشند و به محیط های شلوغ و آلوده هم نروند. 
این متخصص بیماریهای عفونی شست وشوی مرتب دست ها با 
آب و صابون به مدت 2۰ ثانیه و اســتفاده از الکل 6۰ درصد و 
۷6 درصد و مواد ضد عفونی را ضروری دانســت و تاکید کرد: 
افراد دیابتی و کسانی که مشکل ایمنی دارند، حتما از ماسک 
استفاده کنند، اما برای عموم مردم استفاده از ماسک ضرورتی 
ندارد. دکتر مسعود مردانی، فوق تخصص بیماری های عفونی 
با بیان اینکه همانقدر که کرونا بسیار می تواند خطرناک باشد 
بسیار راحت نیز می شود از آن فرار کرد، گفت: تاکنون واکسنی 
برای این بیماری ساخته نشده و فکر می کنم تا 15ماه دیگر نیز 
نتواند ساخته شود. درمان مناسبی هم برای آن وجود ندارد و 
درمان هایی که در رسانه ها ذکر می شود، درمان انتخابی هستند و  
هیچ ارگان رسمی نیز آنها را تایید نکرده است. بنابراین مردم باید 
برای جلوگیری از این بیماری و اشاعه آن همکاری کنند. مردانی 
افزود: تنها راهی که می توان به واســطه آن از ورود این ویروس 
به شهرها ومنازل مان جلوگیری کنیم، رعایت مسائل بهداشتی 
است. بنابراین باید شست وشوی دست را جدی بگیریم. اگر در 
بچه های مدرسه ای کوچکترین نشانه ای از عالئم بیماری مثل 
آبریزش بینی، عطسه و سرفه دیده شد، والدین شان از فرستادن 
آنها به مدرسه جدا خودداری کنند. مربیان بهداشت نیز در این 
زمینه جدی عمل کنند. وی ادامه داد: ما نمی توانیم برای 8۰ 
میلیون نفر تست انجام دهیم، اما می توانیم برای بیمارانی که واقعا 
نیازمند هستند، این تست را انجام دهیم و اکنون نیز این تست 
در دســترس است و آخرین محموله سازمان جهانی بهداشت 
نیز وارد ایران شده است. این فوق تخصص بیماری های عفونی 
گفت: از مردم خواهش می کنیم با توجه به اینکه ایام عید پیش رو 
است مهمانی های خانوادگی را تعطیل کنند. سینما و تئاتر نروند. 
حتی توصیه می کنیم به سفرهای زیارتی هم نروند و مکان های 
سیاحتی را کنسل کنند. از روبوسی و در آغوش کشیدن یکدیگر 
جدا خودداری کنند. مردانی که در یک برنامه رادیویی صحبت 
می کرد، در پایان گفت: اگر افراد دچار تب باال، ســرفه، عطسه 
و عالئمی شبیه آنفلوآنزا و سرماخوردگی شدند یا بیماری شان 

طول کشید حتما با پزشک مشورت کنند.

نقش اضطراب در تضعیف سیستم ایمنی 
عضوکمیته کشوری بیماری های عفونی وزارت بهداشت 
با بیان اینکه مردم نباید نگران ابتال به بیماری کرونا باشند، 
گفت: اضطراب و استرس باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن 
می شود. مینو محرز، عضوکمیته کشوری بیماری های عفونی 
وزارت بهداشت در برنامه تهران کلینیک رادیو تهران گفت: 
این ویروس که در کشور چین اپیدمی شد، هفتمین ویروس 
از خانواده کروناست که نسبت به ویروس های قبلی متفاوت 
اســت. تفاوت این ویروس با ســارس و مرس این است که 
سرعت انتقال و بیماری زایی آن بیشتر از بقیه بوده ولی مرگ 
و میر آن خیلی پایین تر اســت. وی ادامه داد: توصیه ما به 
مردم این اســت که مردم ترس و اضطراب نداشــته باشند 
به دلیل اینکه این موضوع باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن 
می شــود، این بیماری ترس ندارد و می توان با رعایت نکات 
بهداشــتی از ابتال به بیماری جلوگیری کرد. محرز توصیه 
کرد: مردم حتی االمکان از ترددهای غیرضروری در شــهر 
بکاهند و نکات بهداشتی را رعایت کنند. حتما دستان خود را 
به طور مکرر بشویند و اگر احساس بیماری یا سرماخوردگی 
می کنند حتما در منزل بمانند و در صورت لزوم با ماســک 
به بیرون از خانه تردد کنند. مینو محرز اشــاره کرد: اگر تب 
و ســرفه داشتید حتما به مراکز بهداشــت درمانی نزدیک 
محل زندگیتان مراجعه کنید تا در صورت تایید بیماری به 
بیمارستان های مشخص شده ارجاع داده شوید. چون عالئم 
بیماری زیاد مشــخص نیست، مردم بدون ترس و با رعایت 
تمام نکات بهداشتی از سالمت خود محافظت کنند و نگران 
نباشند. وی در پاسخ به این سوال که آیا این ویروس کودکان 
را نیز مبتال می کند یا خیر گفت: این غیرممکن است که یک 
عفونت ویروسی شایع شود و کودکان مبتال نشوند؛ اما تجربه 
در کشور چین نشان داده که احتمال ابتالی کودکان کمتر 
است. بیشــترین مبتالیان به نوع شدید این بیماری بیشتر 
افراد باالی 5۰ ســال و افرادی که بیماری قلبی، عروقی یا 
بیماری خاصی دارند، هســتند. به گفته محرز، مردان چون 
بیشتر در جامعه و تجمعات هستند و تردد دارند نسبت به 
زنان بیشــتر به این ویروس مبتال می شوند وگرنه فرقی در 
جنســیت برای این ویروس تا به االن قائل نشده اند. وی در 
پاســخ به این ســوال که چرا مرگ و میر با توجه به تعداد 
مبتالیان در ایران باالست، گفت: مرگ و میر افراد مبتال باال 
نیست چرا که زمانی که تشخیص این بیماری شروع شد و 
محاسبه ها انجام شد، آمار فوتی های این بیماری با کشورهای 
دیگر تقریبا یکسان بوده است. محرز در پایان بازهم توصیه 
کرد: هموطنــان فقط آرامش خود را حفــظ کرده و نکات 

بهداشتی را رعایت کنند.

ویتامین C یک آنتی اکسیدان قدرتمند است که می تواند سیستم دفاع طبیعی بدن را تقویت کند. ویتامین C یک ویتامین ضروری محسوب می شود، به این معنی که بدن 
نمی تواند آن را در خود تولید کند. این ماده مغذی نقش  بسیاری بر عهده دارد. ویتامین C یک ویتامین محلول در آب است و در بسیاری از میوه ها و سبزیجات از جمله پرتقال، 
توت فرنگی، کیوی، فلفل دلمه ای، بروکلی، کیل و اسفناج وجود دارد. مقدار مصرف توصیه شده روزانه برای ویتامین C برای زنان 75 میلی گرم و برای مردان 90 میلی گرم است.

کمک به پیشگیری از کمبود آهن 
آهن یک ماده مغذی مهم است که عملکردهای مختلفی در بدن انسان دارد. این 
ماده معدنی برای تولید گلبول های قرمز خون و انتقال اکسیژن در سراسر بدن نیاز 
است. مکمل های ویتامین C می توانند به بهبود جذب آهن از رژیم غذایی کمک 
کنند. ویتامین C در تبدیل آهن با جذب ضعیف، مانند منابع گیاهی آهن، به شکلی 
که ساده تر در بدن جذب شود، همکاری دارد. این به ویژه برای افرادی که یک رژیم 
غذایی فاقد گوشت را مصرف می کنند مفید است زیرا گوشت یکی از منابع اصلی 
آهن است. در حقیقت، مصرف 100 میلی گرم ویتامین C ممکن است جذب آهن 
را به میزان 67 درصد افزایش دهد. در نتیجه، ویتامین C ممکن اســت به کاهش 
خطر کم خونی بین افراد مستعد کمبود آهن کمک کند. اگر از سطوح پایین آهن 
رنج می برید، مصرف بیشتر غذاهای سرشار از ویتامین C یا مصرف یک مکمل این 

ویتامین ممکن است به افزایش سطوح آهن خون شما کمک کند.

تقویت سیستم ایمنی 
یکــی از دالیــل اصلی مصرف 
ویتامین C تقویت ایمنی بدن است 
زیرا این ماده مغذی در قسمت های 
بسیاری از سیستم ایمنی نقش دارد. 
نخست، ویتامین C تولید گلبول های 
ســفید خون به نام لنفوسیت ها و 
افزایش می دهد که  را  فاگوسیت ها 
به محافظت از بدن در برابر عفونت 
کمک می کنند. دوم، ویتامین C به 
عملکرد موثرتر این گلبول های سفید 
خون کمک می کند، در شرایطی که 
از آنها در برابر آسیب بالقوه مولکول 
های مضر، مانند رادیکال های آزاد 
محافظت می کند. ســوم، ویتامین 
C یک بخشــی اساسی از سیستم 
دفاعی پوست است. این ماده مغذی 
به طور فعال به پوست منتقل می شود 
که در آن می تواند به عنوان یک آنتی 
اکســیدان عمل کرده و به تقویت 
سدهای دفاعی پوست کمک کند. 
همچنین، مطالعات نشان داده اند که 
مصرف ویتامین C ممکن است دوره 

بهبود زخم را کوتاه کند. 

کاهش بیماری قلبی 
همانگونه که پیشتر نیز اشاره 
اصلی  دلیل  قلبی  بیماری  شد، 
است.  جهان  در  انسان ها  مرگ 
عوامل بســیاری خطر بیماری 
قلبی را افزایــش می دهند که 
به سطوح  از آن جمله می توان 
باالی فشارخون، تری گلیسیرید 
و کلسترول بد )LDL( و سطوح 
 )HDL( خوب  کلسترول  پایین 
اشــاره کرد. ویتامین C ممکن 
است به کاهش این عوامل خطر 
کمک کند کــه به کاهش خطر 
بیماری قلبــی کمک می کند. 
به عنوان مثال، تجزیه و تحلیل 
9 مطالعه که مجموعا شــامل 
293,172 نفر می شد، نشان داد 
افرادی  از گذشت 10 سال،  پس 
کــه حداقــل 700 میلی گرم 
ویتامین C در روز مصرف کرده 
بودنــد دارای 25 درصد خطر 
کمتر برای بیماری قلبی نسبت به 
 C آنهایی بودند که مکمل ویتامین

مصرف نمی کردند.

کاهش خطر بیماری مزمن 
ویتامین C یک آنتی اکسیدان قدرتمند است که می تواند سیستم 
دفاع طبیعی بدن را تقویت کند. آنتی اکسیدان مولکولی است که 
سیستم ایمنی را تقویت می کند و این کار را با محافظت از 
سلول ها در برابر مولکول هایی مضر به نام رادیکال های 

آزاد انجام می دهد. 

تعادل  فشارخون 
افراد بســیاری در جهان به فشارخون باال مبتال 

هستند. این شرایط فرد را در معرض خطر بیماری 
قلبی قرار می دهد که دلیل اصلی مرگ و میر 

انسان ها در جهان است.

فواید  ویتامین C برای بدن انسان
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فــراســو
فرانسه نگران بازگشت دوباره کرونا

وزیـر بهداشـت فرانسـه در همـان حـال کـه از 
بهبـود آخریـن فـرد مبتـا بـه ویـروس کرونـا در 
ایـن کشـور خبـر می دهد، نسـبت بـه بروز مـوارد 
جدیـد ابتـا نیـز هشـدار داد. بـه گـزارش روزنامه 
»لکسپرس« از خبرگزاری فرانسه، »اولیویه وران« 
عصر دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی، از طرف 
دولت فرانسـه ایـن اطمینـان را داد کـه دیگر هیچ 
بیمار مبتـا بـه کرونـا در این کشـور وجـود ندارد 
اما بـرای جلوگیـری از آلـوده شـدن مـوارد جدید 
از طریـق ایتالیـا، کشـوری کـه بیشـترین میـزان 
آسـیب ناشـی از ابتـا بـه ایـن ویـروس را در اروپا 
متحمـل شـده،   هوشـیار اسـت. نهادهای رسـمی 
ایتالیـا روز دوشـنبه تاییـد کردنـد شـمار تلفـات 
ویـروس کرونـا در ایـن کشـور اروپایـی بـه ۷ تـن 
رسـیده و شـمار مبتایان در بخش شـمالی ایتالیا 
از جمعه تاکنـون از ۲۰۰ تن فراتر رفته اسـت. وزیر 
بهداشت فرانسـه در کنفرانس خبری روز دوشنبه 
خود بـا اشـاره به بهبـود و ترخیـص آخریـن بیمار 
مبتا بـه کرونـا در لیـون گفـت: دیگر هیـچ بیمار 
تایید شـده ای از ابتـا به کرونـا از عصر دوشـنبه در 
فرانسـه وجود ندارد. به گفتـه وران، فـرد ترخیص 
شـده از بیمارسـتانی در لیون، دیگر عامل سـرایت 
نیسـت و به خانه بازگشـت. وزیر بهداشـت فرانسه 
پیش تر گفته بـود، به دنبال شـیوع ویـروس کرونا 
در ایتالیـا، اتحادیه اروپـا بـه زودی راهکارهای مهار 
این ویـروس را بررسـی خواهد کرد. به گفتـه وران، 
در ایتالیا وضعیـت مشکل سـازی وجـود دارد.  او با 
اشـاره بـه شـیوع ویـروس کرونـا در سـطح جهان 
تاکیـد کـرد کـه بـا همتایـان ایتالیایـی و آلمانـی  
در ایـن خصـوص گفت وگویـی صـورت گرفتـه و 
احتمـاال هفتـه آینـده بـا چندیـن وزیر بهداشـت 
اروپا ضمـن ارزیابـی اوضـاع،  راه های مقابلـه با این 
بیمـاری بررسـی خواهـد شـد. فرانسـه همچنین 
به دنبـال افزایـش نگرانی هـا از بـروز مـوارد جدید 
ابتا به کرونـا در ایـن کشـور، روز دوشـنبه از ورود 
یـک دسـتگاه اتوبـوس حامـل مسـافران از شـهر 
میان ایتالیا بـه لیون ممانعـت کرد؛ ایـن اتوبوس 
به محلی هدایت شـد که امکان ارتباط با مسـافران 
دیگـر اتوبوس هـا وجود نداشـت. یکی از مسـافران  
با داشـتن عائـم مشـابه آنفلوآنـزا به بیمارسـتان 
منتقـل شـد. وزارت بهداشـت فرانسـه همچنیـن 
روز یکشـنبه اعـام کـرده بـود کـه بـرای مقابله با 
شـیوع ویروس کرونـا در این کشـور راهکارهایی از 
جمله ایجـاد خط تلفـن رایگان برای پاسـخگویی، 
اطاع رسـانی دربـاره خطـرات بیمـاری، حمایـت 
عاطفـی و مبـارزه بـا اسـترس حاصـل از شـیوع 
ایـن ویـروس را ارائـه داده اسـت. در این میـان، در 
فرودگاه هـای اصلـی فرانسـه در مبـادی ورودی از 
چیـن، هنگ کنـگ و ماکائـو بخـش ویـژه ای برای 
بررسـی سـامت افرادی که وارد کشـور می شوند، 
ایجاد شـده اسـت، ضمن اینکـه در فرودگاه ها بین 
همه مسـافرانی که از چین وارد فرانسـه می شوند، 
 دفترچه هایـی به سـه زبـان فرانسـوی، انگلیسـی 
و چینـی حـاوی دسـتورالعمل هـای الزم توزیـع 
می شـود.  ۱۲ مـورد از ایـن بیمـاری در فرانسـه 
مشـاهده شـده که ابتا یک مـورد )یک گردشـگر 
مسـن چینی( منجر به مرگ شـده اسـت. تعدادی 
نیـز پـس از بسـتری و بهبـودی مرخص شـده اند. 
به عـاوه، ابتا چهار مورد از سرنشـینان فرانسـوی 
کشـتی دایمونـد پرنسـس مثبـت گـزارش شـده 
که در ژاپن بسـتری شـده اند. سرنشـینان کشـتی 
تفریحـی دایمونـد پرنسـس بـه تازگـی بـه دلیل 
مـوارد آلودگی بـه ویـروس کرونـا در این کشـتی، 
در بندر یوکوهامای ژاپـن در قرنطینه قرار گرفتند. 
طبـق آخریـن گـزارش، تعـداد کشـته های کرونا 
در سراسـر جهـان بـه بیـش از دو هـزار و ۷۰۰ نفر 
رسـیده اسـت. تا بامـداد روز سه شـنبه ۲۵ فوریه، 
ششـم اسـفند، بیش از ۲۶۶۳ نفـر در چین بـر اثر 
ویـروس مهلـک و کشـنده کرونـا جـان خـود را از 
دسـت داده اند. بـه نوشـته روز سه شـنبه یورونیوز، 
اصلی تریـن مرکـز کرونـا در اروپـا هـم همچنـان 
وضعیـت نگران کننـده ای دارد. بـر اسـاس آخرین 
آمـار تـا بامـداد روز سه شـنبه ۲۵ فوریـه، ۷ نفر در 
ایتالیـا جـان خـود را بـر اثـر ویـروس کوویـد-۱۹ 
از دسـت داده انـد. تمـام کشته شـدگان در ایتالیـا 
اهل اسـتان لمبـاردی و ونتـو در نیمه شـمالی این 

کشور هسـتند.

عزل و نصب های جدید ملک سلمان
شماری از وزیران برکنار شدند

منابـع سـعودی از عـزل و نصب هـای پادشـاه 
عربسـتان که طـی آن شـماری از وزیران از سـوی 
ملک سلمان برکنار شـدند، خبر دادند .به گزارش 
اسـپوتنیک، ملک سـلمان شـماری از مسـئوالن 
سـعودی را عزل و برخـی دیگر را منصـوب کرد. بر 
اسـاس گـزارش خبرگـزاری سـعودی واس، ملک 
سـلمان، در جدیدترین تحـرکات خـود، خالد بن 
عبدالعزیز الفالـح را به عنوان وزیر سـرمایه گذاری، 
احمـد بـن عقیـل را بـه عنـوان وزیر گردشـگری، 
ماجد بـن عبـدا... بـن حمـد الحقیـل را عـاوه بر 
وزارت مسکن مسئول امور شـهرداری ها و مناطق 
کرد و عبدالعزیز بـن ترکی بن فیصل آل سـعود را 
به عنوان وزیـر ورزش منصوب کرد. از سـوی دیگر 
پادشـاه عربسـتان، ترکی بن عبـدا... الشـبانه وزیر 
اطاع رسـانی این کشـور را عزل و ماجد بن عبدا... 
القصبی وزیر بازرگانی را با حفظ سمت مامور اداره 
وزرات اطاع رسـانی کرد. ملک سـلمان همچنین 
سـلیمان بن عبدا... الحمدان وزیر امور مدنـی را از 
سـمتش عزل کـرد. شـاه سـعودی دسـتور تغییر 
هیـات کل گردشـگری و میـراث ملـی عربسـتان 
را بـه وزارتخانـه ای به نـام گردشـگری داد و اینکه 
هیات کل ورزش بـه وزارت ورزش تغییر پیدا کند. 
هیات کل سـرمایه گذاری به وزارت سرمایه گذاری 
تغییر پیـدا کرد. همچنیـن وزارت خدمـات مدنی 
و وزارت کار و توسـعه اجتماعـی ادغـام شـده اند و 
وزارتخانـه جدیـدی بـا نـام وزارت امـور انسـانی و 

توسـعه اجتماعی شـکل گرفته اسـت.
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گــــزارش
مذاکرات صلح لیبی در ژنو نیز شکست خورد 

طرف هـای درگیـر در جنگ داخلـی لیبی بعـد از چنـد دور 
شکسـت در مذاکرات صلح از جمله در روسـیه و آلمان، شـامگاه 
دوشـنبه اعام کردند کـه از شـرکت در مذاکرات صلـح زیر نظر 
سـازمان ملـل در ژنـو نیـز خـودداری مـی کننـد. ابتـدا اعضای 
پارلمـان شـرق لیبـی در طبـرق کـه در کنتـرل ژنـرال خلیفـه 
حفتـر، فرمانـده نیروهـای موسـوم بـه ارتش شـرق لیبـی قرار 
دارند دیـروز اعـام کردنـد در مذاکـرات صلح با سیاسـتمداران 
دولت وفـاق ملی لیبـی به رهبـری فائز السـراج در ژنو سـوئیس 
حضـور نخواهنـد یافـت. نیروهـای وابسـته بـه ژنـرال حفتـر از 
فروردیـن گذشـته بـه بهانـه مبـارزه بـا گروه هـای تروریسـتی 
بـه طرابلـس حملـه کـرده و چندماهـی اسـت که کشـورهای 
تاثیرگـذار در تحـوالت لیبـی بـرای پایـان دادن به بحـران این 
کشـور فعال شـده اند. قرار اسـت مذاکرات سیاسـی بـرای پایان 
دادن بـه بحران لیبـی در ژنـو تحت نظارت سـازمان ملـل انجام 
شـود. بـا ایـن وجـود خبرگـزاری رویتـرز گـزارش داد کـه این 
دسـته از سیاسـتمداران مخالـف دولـت رسـمی لیبی بـا اعام 
اینکـه سـازمان ملـل متحد بـه عنـوان میانجـی ایـن مذاکرات 
تاکنـون همه اعضـای هیـات ۱۳ نفره پیشـنهادی آنهـا را تایید 
نکرده اسـت، بقیـه اعضـای تایید شـده نیـز حاضر نیسـتند در 
این مذاکرات شـرکت کننـد. البته پایـگاه خبری الوسـط الیبیا 
نیز بـه نقـل از احمد المسـماوی، سـخنگوی ارتش شـرق لیبی 
خبـر داد که ایـن ارتش در عیـن حال شـرایطی را بـرای ورود به 
گفت وگـو با دولـت وفـاق ملی تعییـن کرده  اسـت کـه از جمله 
آنها می تـوان به مبارزه با گروه های تروریسـتی، خـروج نظامیان 
ترکیه  و جنگجویان سـوری از لیبی تحت نظارت سـازمان ملل 
اشـاره کـرد. وی در یک نشسـت خبـری گفـت که این شـرایط 
شـامل جمع آوری سـاح و جنگ افزارهای ترکیـه و پایگاه های 
ایـن کشـور در بنـدر مصراتـه ) ۲۰۰ کیلومتـری طرابلـس ( و 
فـرودگاه معیتیقـه )حومه پایتخـت( نیز می شـود. المسـماوی 
همچنین تصریح کـرد: باید اقدامـات فوری بـرای منحل کردن 
سـازمان های شـبه نظامی انجام شـود و رئیس جمهور ترکیه هر 
روز سـخنانی در خصوص لیبی بیان نکنـد. وی در عیـن حال با 
تاکید بر اینکه همـه پایگاه های نظامی که متعلق به کشـورهای 
بیگانه در لیبی باشد، توسـط ارتش شـرق لیبی مورد هدف قرار 
می گیرنـد، با رد دعـوت دولت وفـاق ملـی از آمریکا بـرای ایجاد 
پایگاه نظامـی در لیبی گفـت: ما مخالف دعـوت از بیگانـه برای 
حمایـت از دولـت وفـاق ملی هسـتیم چـون وزیر کشـور دولت 
وفاق ملی چندی پیـش در گفت وگو با پایگاه خبـری آمریکایی 
بلومبـرگ، از وزارت دفاع آمریـکا دعوت کرد به منظـور مقابله با 
نفوذ روسـیه در آفریقا، پایگاه نظامی در لیبی ایجاد کند. روسیه 
به همراه عربسـتان سـعودی، امارات متحده عربـی، اردن و مصر 
از نیروهای وابسـته بـه ژنرال خلیفـه حفتر حمایـت می کند. در 
مقابـل مقامـات دولـت وفاق ملـی لیبی نیز نیمه شـب دیشـب 
با صـدور بیانیـه ای اعام کردنـد که تا زمـان به نتیجه نرسـیدن 
مذاکرات نظامـی با هدف دسـتیابی بـه توافق آتش بـس دائمی 
و بازگرداندن امنیـت و ثبات به مناطق غیرنظامی در این کشـور 
کـه دو دور آن تاکنـون بـا موفقیـت نسـبی برگزار شـده اسـت، 
در مذاکـرات اصلـی که قرار اسـت چهارشـنبه بـا ابعـاد نظامی، 
سیاسـی و اقتصـادی برگـزار شـود، شـرکت نمی کنند. شـبکه 
الجزیره قطر نیز گـزارش داد که شـورای عالی دولـت وفاق ملی 
نیز از دیشـب خواسـتار به تاخیر انداختن مذاکـرات ژنو به دلیل 
عدم پیشـرفت جدی در کمیته نظامی شـده بود، چـون با وجود 
تهیـه پیش نویـس مذاکـرات در ژنو توسـط نظامیـان دو طرف، 
نیروهـای ارتـش شـرق لیبـی بـه هیچ وجـه آتش بـس توافـق 
شـده قبلی را رعایت نمی کنند. بـه همین دلیل خالد المشـری 
رئیس ایـن شـورا اعام کـرد امـکان نـدارد در سـایه بمبـاران و 
مجبور شـدن مردم بـه مهاجرت بـه این مذاکـرات در ژنـو ادامه 
داد. اجـاس کمیتـه نظامـی ۵+۵ در سـوم فوریـه )۱۴ بهمن( 
آغـاز شـده و دور اول آن در ۸ فوریه )۱۹ بهمن( پایـان یافته بود. 
در آن اجـاس و در دور دوم آنکه روز یکشـنبه پایـان یافت، پنج 
نماینده از هـر دو طرف بحـران لیبی حضور داشـتند. همچنین 
برخی رسـانه به نقل از منابع دیپلماتیک لیبیایی در ژنو گزارش 
دادند که شـش نماینده پارلمان طرابلس که در راس آن حموده 
سـیاله، رئیس پارلمان وابسـته به به دولـت وفاق ملی قـرار دارد 
نیـز اعـام کردنـد تـا زمانـی کـه درگیری هـا متوقف نشـود در 

مذاکـرات شـرکت نمی کنند. 

بـه گـزارش خبرگـزاری آناتولـی ترکیـه، حمـوده در یـک 
کنفرانس خبـری با اعـام اینکه یـک نامه بـه سـازمان ملل در 
این خصوص خواهد نوشـت گفـت پارلمـان لیبی تـا زمانی که 
در مسـائل انسـانی و نظامی مانند توقف عملیات هـای نظامی و 
بازگشـت پناهجویان بـه منازل خود پیشـرفتی حاصل نشـود، 
تصمیـم بـه عدم شـرکت در مذاکـرات سیاسـی در ژنـو گرفته 
اسـت. اقـدام  طرفیـن درگیری لیبـی بـرای اجتنـاب از حضور 
در مذاکـرات ژنـو موجـب شـد هیـات سـازمان ملـل در لیبـی 
مجبـور شـود ضمـن اعـام پایـان دور دوم مذاکـرات کمیتـه 
نظامی مشـترک ۵+۵ در ژنو، بـه نوعی از ناکام مانـدن مذاکرات 
خبر دهـد، چون بـا ایـن موضع گیـری رقبـای سیاسـی اصلی 
در لیبـی ، برگـزاری مذاکرات در غیـاب بیهوده اسـت. به همین 
دلیل کارشناسـان، ایـن اتفـاق را ضربـه ای دیگر برای سـازمان 
ملـل متحـد بـرای پایـان دادن بـه حـدود یـک سـال جنگـی 
ارزیابـی می کننـد کـه از سـوی خلیفـه حفتر بـه دولـت وفاق 
ملی مـورد تایید سـازمان تحمیل شـده اسـت. چـون نیروهای 
حفتـر به رغم موافقـت قبلی بـرای حضـور در ژنو و نیز شـرکت 
در مذاکرات شکسـت خورده صلح در مسـکو و برلین، همچنان 
به پیشـروی های نظامی در این کشـور بـرای به دسـت گرفتن 
کنترل طرابلـس پایتخت ادامـه می دهند. در همیـن حال یک 
منبـع رسـمی در وزارت بهداشـت دولت وفـاق ملـی لیبی نیز 
اعام کـرد پنـج غیرنظامی بر اثـر اصابت راکت هایـی به منطقه 
ابوسـلیم در مجـاورت بـا مناطـق جنگـی در جنـوب طرابلس 
کشـته شـدند. شـبه نظامیان خلیفـه حفتـر حتـی سه شـنبه 
گذشـته در ۱۸ فوریه بندر تجـاری در طرابلـس را بـا پرتاب دو 
راکت هدف قـرار دادنـد که بـر اثـر آن حمات سـه غیرنظامی 

کشـته و پنـج تن دیگـر زخمی شـدند.

اتریـش و کرواسـی روز سه شـنبه اولیـن موارد 
ابتـا بـه ویـروس کرونـا در ایـن کشـورها را تایید 
کردند. به گزارش خبرگزاری اسـپوتنیک، »آندری 
پلنکوویـچ« نخسـت وزیر کرواسـی روز سه شـنبه 
اولیـن مـورد مبتـا شـدن یـک فرد بـه بیمـاری 
ناشـی از شـیوع ویـروس کرونـا در ایـن کشـور را 
مورد تاییـد قـرار داد. وی در یـک کنفرانس خبری 

گفت: ایـن فرد بـه دلیل ابتا بـه بیمـاری واگیردار 
در کلینیـک زاگـرب بسـتری اسـت. نخسـت وزیر 
کرواسـی بـا اعـام اینکـه عائـم بیمـاری در این 
فرد خفیـف اسـت، افـزود: وی قرنطینه شـده و در 
حـال حاضـر در شـرایط خوبـی اسـت. در همیـن 
حـال، »ویلـی بـروس« وزیـر بهداشـت کرواسـی 
اعـام کـرد کـه این فـرد بیمـار چنـدی پیـش در 

میان ایتالیا اقامت داشـته اسـت. درپی اعام خبر 
مبتا شـدن یک نفر به ایـن بیماری در کرواسـی، 
اتریش نیـز اعام کرد که بـرای اولین بـار دو نفر در 
 ایالـت تیـرول این کشـور به کرونـا مبتا شـده اند. 
»گونتر پلتر« فرمانـدار ایالت تیرول گفـت که این 
دو، ایتالیایی هایی هسـتند که در این ایالت زندگی 
می کنند و بـه احتمـال زیـاد در منطقـه لمباردی 

ایتالیـا آلـوده شـده اند. ایتالیـا کشـوری اروپایـی 
اسـت که کرونا در آن شـیوع باالیی دارد. نهادهای 
رسـمی ایتالیا روز دوشـنبه تایید کردند که شـمار 
تلفـات ویـروس کرونـا در ایـن کشـور بـه ۷ تـن 
رسیده و شـمار مبتایان در بخش شمالی ایتالیا از 
جمعه تاکنـون از ۲۰۰ تـن فراتر رفته اسـت. تا روز 
سه شـنبه )۶ اسـفند ۹۸(، شـیوع بیمـاری کووید 
۱۹- بیش از ۸۰ هزار نفر را در سراسـر جهان آلوده 
کرده اسـت و دو هزار و ۷۰۰ نفـر نیز بر اثـر ابتا به 

آن جـان باخته انـد.

عدم پذیرش نتیجه چهارمیــن دوره انتخابات 
ریاست جمهوری افغانستان که اشرف غنی برنده 
آن اعام شده است فضای سیاســی این کشور را 
به شدت ملتهب ساخته و به اعتقاد تحلیلگران اگر 
وضعیت همین گونه پیش برود، خطر دو قطبی 
شدن دولت، ثبات افغانســتان را تهدید می کند. 
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری فعلی و عبدا... 
عبدا... رئیس اجرایی دولت وحدت ملی که بازنده 
انتخابات شده اســت ، هر دو تیم های جداگانه ای 
را برای مراســم تحلیف تعیین ساخته و گفته اند 
به زودی مراسمی تحلیف خود را برگزار می کنند و 
اگر این اتفاق بیفتد، گام نخست دو قطبی شدن 
قدرت در افغانستان برداشته می شــود و این کار 
تهدیدی جدی برای ثبات این کشــور خواهد بود. 
نتیجه انتخابات ریاســت جمهوری ششم مهرماه 
افغانستان ، سه شــنبه هفته گذشته اعام شد اما 
عبدا... عبدا... تیم رقیب اشرف غنی این نتیجه را 
تقلبی و کودتای انتخاباتی عنوان کرده و از پذیرش 
آن خودداری کرده است. وی نه تنها نتیجه انتخابات 
ریاســت جمهوری را نپذیرفته بلکه خود را برنده 
اعام کرده اســت و در این راستا در چندین استان 
شمال و شمال شرق افغانستان که نفود بیشتری 
داشته، استانداران جدیدی را با استفاده از هواداران 
مردمی خود انتخاب کرده است. نیروهای دولتی 

تاکنون از مداخله در این تنش ها برحذر شــده اند 
و در جریان معرفی اســتانداران استان های سرپل، 
جوزجان و بغان که از طرف عبدا... انتخاب و معرفی 
شــده اند، مداخله نکرده اند و هواداران عبدا... به زور 
استانداران خود را وارد دفاتر استانداری کرده اند.  اما 
نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان روز دوشنبه به 
معترضان هشدار داده اند که اگر از حمله بر نهادهای 
دولتی و آسیب رســاندن به دارایی های عمومی 
خودداری نکنند، با آنها برخورد جدی صورت خواهد 
گرفت. کارشناسان افغان بر این باورند که نیروهای 
دولتی باید به صورت جدی از مداخله در تنش بین 
دو نامزد انتخابات خودداری کند تا اعتبار ملی این 
نیروها خدشه دار نشود. آنها هشدار می دهند اگر 
نیروهای دولتی به حمایت از هر تیمی وارد میدان 
شــوند، تهدیدی جدی متوجه اعتبار این نیروها 
خواهد بود. »احمد ســعیدی« کارشناس مسائل 
سیاسی و دیپلمات سابق افغانستان نیز در صفحه 

فیس بوک خود نوشته است که نیروهای امنیتی 
باید به صورت مطلق بی طرفی خود را حفظ کرده و 
در این تنش ها مداخله نکنند. به گفته وی نامزدان 
پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بحران 
جبران ناپذیری را به وجود آورده اند. وی انتخابات سال 
۱۳۹۳ را با انتخابات امســال مقایسه کرده و گفته 
است چنین بحرانی در سال ۱۳۹۳ نیز به وجود آمد 
اما با مداخله »جان کری« وزیر خارجه وقت آمریکا به 
نام دولت وحدت ملی و تقسیم مساوی کرسی های 
دولتی بین دو طرف حل شده اما انتخابات امسال 
پیچیده تر از دور قبلی اســت. بــه اعتقاد وی در 
این دور هیچ یکی از طرف ها قصد عقب نشــینی 
ندارند و به جای جان کــری »زلمی خلیلزاد« برای  
پادرمیانی وارد شده است و می خواهد خود را جان 
کری دومی بسازد. رسانه های افغانستان نوشته اند 
که آمریکا به تازگی از رئیس جمهور غنی خواسته 
است مراسم تحلیف ریاست جمهوری را به تاخیر 

بیندازد. ســعیدی گفته اســت اما این بار به نظر 
می رسد یخ های بی اعتمادی بین عبدا... و اشرف 
غنی آب شدنی نیســت و وضعیت نگران کننده 
است.در حال حاضر دو طرف قدم هایی را برداشته اند 
که تهدیدی برای ثبات سیاســی و گامی برای دو 
قطبی شدن افغانستان اســت. افزون بر رفت و آمد 
خلیلزاد برخی از رهبران سیاســی از جمله حامد 
کرزی رئیس  جمهوری سابق، عبدالررسول سیاف 
از فرماندهان ســابق جهادی و از علمای شناخته 
شده این کشور دیدارهای را با عبدا... و اشرف غنی 
آغاز کرده است. افغانستان مزه تلخ دولت دو قطبی 
را در دهه هفتاد میادی پــس از خروج نیروهای 
اتحاد جماهیرشوروی سابق چشیده است و همین 
ناسازگاری ها و عدم تحمل فرماندهان جهادی باعث 
شده گروه طالبان ظهور کند. پس از ظهور طالبان 
در ســال ۱۹۹۴ میادی تا سقوط این گروه توسط 
آمریکا در سال ۲۰۰۱ دولت دو قطبی در افغانستان 
فعالیت می کرد که یکی تحت رهبری برهان الدین 
ربانی و احمدشاه مســعود به نام »اتحاد شمال« و 
دیگری مناطق تحت حاکمیت طالبان بود. مردم 
افغانستان که قربانی اصلی این بی ثباتی ها و جنگ 
در این کشور هستند، از دو طرف قضیه انتخابات 
می خواهند با خردورزی تنش ها را حل کنند و کشور 

را از وضعیت کنونی نجات دهند.

اتریش و کرواسی هم گرفتار کرونا شدند

ادامه بحران انتخابات
خطر بی ثباتی و دوقطبی شدن

 در انتظار افغانستان

هیالری کلینتون:
 اولویت نخست من برکناری ترامپ است

وزیر خارجه پیشین آمریکا ضمن اعام حمایت از نامزد حزب 
دموکرات برای انتخابات ۲۰۲۰، گفت که اولویت نخســت وی 
برکناری »دونالد ترامپ« رئیس جمهــور کنونی ایاالت متحده 
است. »هیاری کلینتون« وزیر خارجه پیشین آمریکا روز سه شنبه 
حین حضور در یک جشــنواره فیلم گفت که در صورت پیروزی 
»برنی ســندرز« از نامزدهای حزب دموکرات برای شــرکت در 
انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا از او حمایت می کند. به گزارش خبرگزاری 
»آسوشیتدپرس« هیاری کلینتون که در انتخابات درون گروهی 
حزب دموکرات برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 
۲۰۱۶ سندرز را شکســت داد، گفت که اینک اولویت نخستش 
برکناری »دونالد ترامپ« رئیس جمهور کنونی آمریکاست. هیاری 
کلینتون در ادامه افزود: »باید منتظر بمانم و ببینم چه شخصی را 
نامزد می کنیم. من از  این نامزد حمایت خواهم کرد و این باعث 
تعجب شما نخواهد شد که ضروری اســت فرد کنونی )ترامپ( 
را بازنشسته کنیم.« وزیر خارجه پیشین آمریکا ضمن تردید در 
زمینه پیروزی سندرز در انتخابات حزب دموکرات برای شرکت 
در انتخابت ریاست جمهوری ۲۰۲۰ گفت که در هر حال از نامزد 
حزب دموکرات برای شرکت در انتخابات ۲۰۲۰ حمایت می کند. 
این در حالی است که نتایج یک نظرسنجی در آمریکا نشان می دهد 
از نظر هواداران حزب دموکرات، برنی سندرز، سناتور ۷۸ ساله ایالت 
ورمونت حائز بیشترین شانس برای رقابت با رئیس جمهور کنونی 

آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ است.

حسـنی مبـارک رئیس جمهـوری مخلـوع 
الجزیـره،  مصـر درگذشـت. بـه گـزارش 
تلویزیـون دولتـی مصـر در خبـری اعـام کرد 
کـه رئیس جمهـوری مخلـوع مصـر در سـن 
۹۱ سـالگی درگذشـته اسـت. روزنامه مصری 
الیـوم السـایع اعـام کـرده اسـت که خانـواده 
مبـارک هنـوز در  مورد ایـن خبر اظهـار نظری 
نکرده انـد. محمد حسـنی مبارک کـه از جوانی 
از افسـران جمـال عبدالناصـر رهبـر انقـاب 
مصر بـود و به دلیـل موفقـت در جنگ بـا رژیم 
صهیونیسـتی قهرمـان ملـی و فرمانـده نیروی 
هوایی شـد بعدها تا مقـام معاونت انور سـادات 
رئیس جمهـوری وقـت رسـید از سـال ۱۹۸۱ 
)۲۲ مهـر ۱۳۶۰( بعد از ترور سـادات به دسـت 
یـک افسـر ارتش بـه نـام خالـد اسـامبولی به 
مقـام ریاسـت جمهوری کشـورش رسـید و تـا 
۲۰۱۱ )۱۳۹۰( به مدت ۳۰ سـال بر این کشور 

آفریقایـی - عربـی حکمرانـی کرد. مبـارک دو 
دوره متوالـی در انتخابـات مصر شـرکت کرد و 
بـدون اینکـه رقیبـی در برابـرش قد علـم کند 
پیروز هـر سـه انتخابات شـد و در سـال ۱۹۹۹ 
نیز بـا برگـزاری یـک همه پرسـی تک انتخابی 
)فقط خـودش( بار دیگـر در قـدرت ابقا شـد و 
در سـال ۲۰۰۵ نیز بعد از انجام برخی تغییرات 
در متمم قانون اساسی کشـور و برای چهارمین 
دوره پیاپـی بـه رئیس جمهـوری انتخاب شـد 
و از همیـن زمـان از حضـور رسـمی حـزب یـا 
جنبـش اخوان المسـلمین در امـور سیاسـی 
کشـور ممانعـت بـه عمـل آورد به گونـه ای که 
فعالیـت ایـن جنبـش زیر زمینـی شـد.وی 
کـه تـا پیـش از انقـاب مردمـی در کشـور از 
قدرتمندترین رهبـران منطقـه خاورمیانه بود 
به عنـوان هم پیمـان آمریـکا در منطقـه نیز به 
شـمار می رفت و با وسـاطت واشـنگتن بود که 

هر بار نقـش میانجـی در روند صلـح خاورمیانه 
میـان اشـغالگران قـدس و فلسـطینیان را 
بـازی می کـرد. حسـنی مبارک بعـد از تـرور 
انورسـادات، ۱۴ سـال بعـد خـودش نیـز در 
معرض یـک تـرور نافرجـام از سـوی گروهی از 
نیروهای وابسـته به جنبش اخوان المسـلمین 
کشـورش قرار گرفـت و بعـد از آن بـود که وی 
در برخـوردی ادامـه دار و قهـری مبـادرت بـه 
دسـتگیری بسـیاری از اعضـای ایـن جنبـش 
کرد تا آنـان را سـرکوب کنـد. رئیس جمهوری 
مصـر در سـال ۲۰۱۰ یـک انتخابـات پارلمانی 
برگـزار کـرد کـه بـا انتقـادات زیـادی روبـه رو 
شـده و بسـیاری دولت را به تقلـب در آن متهم 
کرده انـد. بعـد از آن بود کـه در ۲۵ ژانویه سـال 
۲۰۱۱ )۵ بهمـن ۱۳۹۰( هـزاران معتـرض بـه 
سیاسـت هـای دولـت بـه خیابان هـا آمـده و 
به رغم مواجه شـدن با رفتارهای خشـونت آمیز 

پلیـس، در برابـر آنهـا ایسـتادند و از ایـن زمان 
بـود کـه جوانـه هـای یـک انقـاب سیاسـی و 
اجتماعـی در ایـن کشـور جوانـه زد. اگرچـه 
براسـاس قانـون قـرار بـود ایـن مقـام را تـا ماه 
سـپتامبر ۲۰۱۱ )۱۳۹۰( عهـده دار باشـد امـا 
بـا ادامـه ناآرامی هـای سیاسـی و اجتماعـی و 
تظاهرات پـی در پی مردمی به مدت سـه هفته 
پیاپی در جریان بیداری اسـامی در کشورهای 
غـرب آسـیا و شـمال آفریقـا و پیچیده شـدن 
شـرایط سیاسـی و اجتماعی و حتـی اقتصادی 
و امنیتـی در ایـن کشـور مجبـور شـد در ۱۱ 
فوریـه همـان سـال )۲۲ بهمـن( از مقـام خود 
اسـتعفا دهـد و قـدرت را به یـک شـورای عالی 
نظامی واگذار کند. وی بعد از اسـتعفا دسـتگیر 
شـد و بـا ابتـا بـه چنـد بیمـاری داخلـی، بـه 
مدت شـش سـال در بیمارسـتان نظامی تحت 
مراقبت هـای پزشـکی قـرار داشـت و البته هر 
بار در دادگاه های خود نیـز تحت الحفظ حضور 
می یافت. حسـنی مبارک به همراه دو پسـرش 
عـاء و جمال در این مدت شـش سـال به اتهام 
فسـاد، سوء اسـتفاده از قدرت و نیز اتهام کشتار 
معترضان سـه بار محاکمه شـد و البته پیشـتر 
در دوم ژوئـن ۲۰۱۲ )۱۲ خـرداد ۱۳۹۱( بـه 
حبـس ابد محکـوم و به زنـدان منتقل شـد. اما 
در ۱۵ ماه مـه ۲۰۱۵ )۲۵ اردیبهشـت ۱۳۹۴( 
دادگاه تجدید نظر با تبرئه او از اتهامات فسـاد او 
را تنها به سـه سـال زندان محکـوم و اعام کرد 
کـه رئیس جمهور مخلـوع بـه دلیـل گذراندن 
دوران حبـس در دوران دادگاه بیشـتر طـول 
مدت حکـم خـود را پیشـتر گذرانـده بـود و از 
مجـازات او کم شـد. در نهایـت با ثابت نشـدن 
اتهامات دیگـر علیـه او دادگاه عالی قاهـره او را 
از اتهـام کشـتار معترضان تبرئـه کـرد و در روز 
جمعـه ۲۴ مـارس )چهـارم فروردین امسـال( 
از زندان آزاد شـد. اگرچـه او در این مـدت آزاد و 
تحت مراقبت بـود اما کهنسـالی و بیماری های 
داخلـی موجب شـد سـرانجام او امـروز جان به 

جـان آفریـن تسـلیم کند.

توصیه چین به شهروندانش:
اکیدا از سفر به آمریکا خودداری کنید

با افزایش تنش ها در روابط چیــن و آمریکا به خصوص پس 
از شیوع کرونا و مانع تراشی های واشــنگتن ، چین از اتباع خود 
خواست تا اکیدا از ســفر به آن کشــور خودداری کنند. وزارت 
فرهنگ و گردشگری چین در بیانیه ای در تارنمای خود تاکید 
کرد که شــهروندان چینی به آمریکا ســفر نکنند. این بیانیه 
می افزاید که آمریکا پس از شــیوع ویروس کرونا در چین تدابیر 
بسیار سرســختانه و محدودیت و ممنوعیت های زیادی اعمال 
کرده است. این بیانیه تصریح کرده است که شهروندان چینی در 
آمریکا مکررا با تبعیض هایی در این دوران روبه رو شده اند. وزارت 
فرهنگ و گردشگری چین خاطر نشان کرد : مکرر گزارش شده 
که شهروندان چینی در آمریکا برای درمان با تاخیر زیادی مواجه 
شده و در زمینه درمانی تعلل های زیادی برای آنها صورت گرفته 
و به شــکل ناعادالنه ای با آنها برخورد شده است. در همین حال 
جایو لی جیان سخنگوی جدید وزارت خارجه چین در مصاحبه 
مطبوعاتی آناین خود بار دیگر از وال اســتریت ژورنال به دلیل 
انتشار گزارش ضد چینی انتقاد کرد. این سخنگو گفت که این 
نشریه جرات و جسارت عذرخواهی کردن به دلیل انتشار مطالب 
ضد چینی ندارد و ما در این باره بارها با آنها در ارتباط بوده ایم. چین 
مجوز فعالیت خبرنگاری دو آمریکایی و یک استرالیایی را که برای 
این روزنامه در چین کار می کردند ، به دلیل انتشار گزارشی با عنوان 
»چین مرد بیمار آسیا« که پکن را به دلیل شیوع کرونا سرزنش 

می کرد ، لغو کرد. 

رایزنی های هسته ای آلمان
 با کشورهای عضو »ابتکار استکهلم«

وزیر خارجه آلمــان برای مقابله با روند نگران کننده تشــدید 
رقابت های هسته ای در جهان، وزیران خارجه کشورهای »ابتکار 
عمل استکهلم« را به گفت و گو دعوت کرده است. به گزارش تارنمای 
شــبکه دویچه اعام کرد: »هایکو ماس« وزیــر خارجه آلمان روز 
سه شنبه با وزیران خارجه سوئد، اردن، فناند و کره جنوبی گفت وگو 
و رایزنی خواهد کرد. این کشــورها عضو ابتکار عمل اســتکهلم 
هستند که هدف آن حفظ و اجرای پیمان منع گسترش ساح های 
هسته ای است. بر این اساس دولت آلمان پیوسته در تاش است، 
۱۹۰ کشور عضو پیمان منع گسترش ساح های هسته ای را به طور 
مرتب به یاد آورد که چه تعهداتی دارند. جهان علی رغم این تاش ها 
بیشتر شاهد تشدید رقابت های هسته ای تا خلع ساح اتمی است. 
این پیمان ۵۰ سال پیش به اجرا گذاشته شد و کشورهای عضو 
این پیمان که ساح های اتمی در اختیار ندارند، متعهد شده اند از 
کوشش برای دستیابی به این ساح ها صرف نظر کنند و آن دست از 
کشورهایی که از ساح های هسته ای برخوردارند، از حجم این دسته 
از ساح های خود بکاهند. این در حالی است که این دو ستون اصلی 
پیمان منع گسترش ساح های هسته ای متزلزل شده است. توافق 
هسته ای با جمهوری اسامی که در راستای جلوگیری از دستیابی 
و تولید ساح های اتمی است، به تاری نازک بسته است. یکی دیگر 
از موارد نگران کننده رقابت هسته ای و تسلیحاتی میان روسیه و 
ایاالت متحده آمریکا است. با توجه به این دو چرخش مهم است 

که نگرانی ها در اروپا از رقابت تسلیحاتی تازه  شدت گرفته است.

تلویزیون دولتی مصر اعالم کرد

حسنی مبارک درگذشت
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کـوتـاه حواد  ثی
فوت  پسر 6ساله  حین  بازی 

معـاون هماهنگ کننـده فرماندهـی انتظامی 
لبـرز از فـوت پسـربچه 6 سـاله  اسـتان ا
حیـن بـازی خبـر داد. سـرهنگ سـیدمجید 
فیض جعفـری بـا اعـام ایـن خبـر گفـت: در 
پی اعام یکـی از بیمارسـتان های شهرسـتان 
کـرج مبنی بـر فوت یـک پسـربچه 6 سـاله در 
اثر خفگـی، بافاصلـه کارآگاهـان اداره جرایم 
جنایـی پلیـس آگاهی بـه محـل حادثـه اعزام 
شـدند. معـاون هماهنگ کننـده فرماندهـی 
انتظامـی اسـتان افـزود: بـا حضـور کارآگاهان 
در بیمارسـتان و انجـام تحقیقـات در محـل 
حادثه مشـخص شـد، پسـر بچه 6 سـاله ای که 
پدر و مـادرش در خانـه حضور نداشـتند حین 
تاب بـازی بنـد بـه دور گـردن وی گیر کـرده و 
این موضـوع باعث خفگی اش شـده اسـت. این 
مقـام انتظامی خاطرنشـان کـرد: شـهروندان 
عزیـز بـرای پیشـگیری از وقـوع حـوادث تلـخ 
ایـن چنیـن، از گذاشـتن اجسـام خطرناکـی 
مانند چاقـو در دسـترس کـودکان و همچنین 

تنهـا گذاشـتن آنهـا در خانـه پرهیـز کنند.

غرق شدن جوان 20ساله در استخر  
فرمانـده انتظامـي شهرسـتان ورامیـن از 
غرق شـدن یک نفـر در اسـتخر آب کشـاورزي 
خبر داد. سرهنگ جعفر شـمس بیرانوند، بیان 
کرد: در پـی اطاع پلیـس از غرق شـدن فردی 
در اسـتخر آب کشـاورزي، بافاصلـه ماموران 
به همـراه عوامـل امـدادی جهـت بررسـی 
موضـوع بـه محـل مـورد نظـر اعـزام شـدند. 
وی اظهارکـرد: بـا حضـور مامـوران در محـل 
مشـخص شـد جوانـي 20سـاله در روسـتای 
حصـار گلـی شهرسـتان ورامیـن به دلیـل 
نامعلومـی در داخـل اسـتخر آب افتـاده کـه 
به علـت آشـنانبودن به فنون شـنا غـرق و جان 
خود را از دسـت داده اسـت. فرمانـده انتظامی 
شهرسـتان ورامیـن در پایان خاطرنشـان کرد: 
شـهروندان عزیز هنـگام انجـام کارهـای خود 
مسـائل ایمنـی را رعایـت کننـد تـا از وقـوع 

حـوادث تلـخ ایـن چنیـن پیشـگیری شـود.

انفجار  حین  ساخت  ترقه
فرمانـده انتظامي فسـا از انفجار حین سـاخت 
ترقـه خبـر داد و گفـت: در ایـن حادثـه 2 نفـر 
مجـروح و راهي بیمارسـتان شـدند. سـرهنگ  
فـرج رسـتمي، بیـان کـرد: در پـي تمـاس 
شـهروندان بـا پلیـس 110 مبنـي بـر وقـوع 
یـک مـورد حادثـه انفجار در شهرسـتان فسـا، 
بافاصلـه مامـوران بـراي بررسـي موضـوع به 
محـل حادثـه اعـزام شـدند. وی تصریـح کرد: 
ماموران در بررسـي هاي اولیه مطلع شـدند دو 
نوجوان 13 و 14 سـاله در یک منزل مسـکوني 
حین سـاخت ترقه هاي دست سـاز و خطرناك 
بودنـد کـه بنـا به عللـي مـواد محترقـه دچـار 
انفجـار شـده اند. ایـن مقـام انتظامـي بـا بیان 
اینکه در ایـن حادثه هـر 2 نفر از ناحیه چشـم، 
دسـت و صورت مجـروح و راهـي بیمارسـتان 
شـدند، عنـوان داشـت: بـا توجـه بـه نزدیـک 
شـدن چهارشـنبه آخرسـال، پلیس با افرادي 
کـه قصـد اخـال در نظـم و امنیـت را دارنـد 

برخـورد قاطـع و قانونـي مي کنـد.

انهدام  باند  سارقان  کابل  برق 
فرمانده انتظامي اسـتان از انهدام باند سـارقان 
کابـل برق بـا 138 فقره سـرقت در شهرسـتان  
گنبـدکاووس  خبـر داد. سـردار  روح االمیـن 
قاسـمی، اظهارکـرد: در پـی وقـوع چندیـن 
فقـره سـرقت کابـل بـرق در  گنبـدکاووس، 
دسـتگیری سـارق به صورت ویـژه در دسـتور 
کار پلیـس قـرار گرفـت. فرمانـده انتظامـی 
گلسـتان تصریـح کـرد: اقدامـات اطاعاتـی و 
بررسـی های میدانـی پلیـس ادامـه داشـت تا 
اینکـه مامـوران کانتـری 12 طـی گشـتزنی 
در نقـاط جرم خیـز موفـق شـدند 2 سـارق 
سـابقه دار را حین سرقت شناسـایی و دستگیر 
کننـد. سـردار قاسـمی خاطرنشـان کـرد: 
متهمـان در تحقیقات اولیـه و پـس از مواجهه 
بـا مسـتندات پلیـس بـه 138 فقـره سـرقت 
کابل برق در شهرسـتان گنبـدکاووس اعتراف 
کردنـد. فرمانـده انتظامـی اسـتان با اشـاره به 
دسـتگیری 2 همدسـت دیگـر سـارقان طـی 
یـک عملیـات غافلگیرانـه، گفت: هر 4 سـارق 
پـس از تشـکیل پرونـده بـرای انجـام مراحـل 
قانونی بـه مراجـع قضائـی معرفی شـدند. این 
مقام ارشـد انتظامی اسـتان با تاکید بـر مقابله 
قاطعانه پلیس بـا برهم زنندگان نظـم و امنیت 
جامعه، تصریـح کرد: برقـراری امنیـت جامعه 
از اصلی تریـن ماموریت هـای نیـروی انتظامی 
بوده و پلیـس در این راسـتا با تمام تـوان تاش 

خواهـد کرد.

سارقان مسافرنما دستگیر شدند 
فرمانـده انتظامـی خوزسـتان گفـت: 2 سـارق 
مسـافرنما پس از سـرقت خـودروی تاکسـی در 
جـاده اهـواز- ایـذه سـاعاتی پـس از سـرقت در 
ایذه شناسـایی و دسـتگیر شدند. سـردار حیدر 
عبـاس زاده فرمانده انتظامی اسـتان خوزسـتان 
گفت: در پـی اعـام مرکـز فوریت های پلیسـی 
110 مبنی بـر اینکه 2 نفر با شـیوه مسـافرنما از 
شهرسـتان اهـواز به مقصـد ایذه از یک دسـتگاه 
خـودروی پرایـد را به عنـف سـرقت کرده انـد،  
موضـوع در دسـتور کار پلیـس قـرار گرفـت. 
وی افـزود: مامـوران پلیـس شهرسـتان ایـذه 
بـا کار اطاعاتـی 2 سـارق به عنـف را سـاعاتی 
پس از سـرقت، بـا خودروی سـرقتی شناسـایی 
و دسـتگیر کردند. سـردار عبـاس زاده ادامه داد: 
متهمان پس از تشـکیل پرونده به مرجع قضائی 

تحویـل و با قـرار صـادره روانـه زندان شـدند.

چهار شنبه 
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سال سوم
 شماره 673  

رئیس پلیس فتا از دستگیری فردی که به بهانه خرید موبایل 
از کاربران شبکه های اجتماعی ۵00 میلیون ریال کاهبرداری 
کرده بود، خبر داد. سرهنگ تورج کاظمی در این باره اظهارکرد: 
مردی 3۵ ساله ساکن تهران، حوالی محله بلوار کشاورز با در 
دست داشتن شکایتی از دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای ناحیه 
31 تهران به پلیس فتا مراجعه ، اظهارکرد که در یکی از کانال های 
اینستاگرام با فردی آشنا شده و بعد از مدتی این فرد به او گفته است 
که به دنبال یک تلفن همراه کارکرده و سالم است؛ او نیز گفته است 
که یک گوشی برای فروش دارد و در ادامه او پول گوشی را برایش 
کارت به کارت کرده و با مراجعه به درب منزل تلفن همراه را گرفته 
است. چند روز بعد این فرد متوجه شده که حسابش از سوی مرجع 

قضائی و انتظامی مسدود شده است. رئیس پلیس فتا ادامه داد: 
پرونده با هماهنگی دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای در دستور 
کار مهندسان فتا قرار گرفت. کارآگاهان پلیس تحقیقات خود را 
در این زمینه آغاز کردند و مشخص شد فردی که از شاکی گوشی 
خریداری کرده در واقع پول شخص دیگری را به حساب شاکی واریز 
کرده است. وی با بیان اینکه بررسی اولیه حکایت از این داشت متهم 
با زیرکی هیچ ردی از خود در این معامله به جا نگذاشته بود، افزود: 
او ساعت قرار ماقات را حوالی 22 الی 24 شب برنامه ریزی کرده 
بوده و نشانی از وی باقی نمانده بود تا اینکه شاکی طی تماسی با 
پلیس بیان کرد که فرد کاهبردار دوباره به وی پیام داده و سفارش 
خرید یک گوشی تلفن همراه دیگر را داده است. وی با اشاره به 

اینکه رصدهای اطاعاتی آغاز و متهم در مخفیگاهش دستگیر 
شد، گفت: در ادامه تحقیقات پلیسی، وی به 10 فقره کاهبرداری 
به ارزش تقریبی ۵00 میلیون ریال اعتراف کرد. رئیس پلیس فتا 
در پایان با تاکید بر اینکه تکمیل پرونده متهم برای سیر مراحل 
قانونی به دادسرای مبارزه با جرائم رایانه ای معرفی شده است، 
گفت : با توجه به اینکه درحال حاضر به خاطر ایجاد رمز دوم پویا، 
دست کاهبرداران به ویژه افرادی که اقدام به ایجاد صفحات جعلی 
و برداشت غیرمجاز از حساب افراد می کردند تقریبا کوتاه شده و 
کاهبرداران به شیوه های دیگری روی آورده اند بر این اساس از 
شهروندان خواسته می شود، سواد رسانه ای خود را افزایش و بدون 

اطمینان از هویت معامل و صحت معامله وجهی را واریز نکنند.

رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی از دستگیری 2 سارق قاپ زن 
زورگیر و اعتراف آنان به 60 فقره سرقت خبر داد. سرهنگ کارآگاه بهزاد 
اختیاری در گفت وگو با پایگاه خبری پلیس، گفت: ساعت 11 بیستم 
دی ماه خانم جوانی در تماس با مرکز فوریت های پلیسی 110 اعام کرد 
راکب و ترك نشین یک دستگاه موتورسیکلت مشکي رنگ با تهدید 
ساح سرد گوشواره طا و کیف دستي اش را سرقت و از محل متواری 
شده اند. رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی پایتخت بیان داشت: پرونده با 
دستور قاضي کشیک دادسراي ناحیه 1۵ تهران برای رسیدگي تخصصی 
به پایگاه ششم پلیس آگاهي ارجاع شد و کارآگاهان در تحقیقات 
میدانی پاك موتورسیکلت سارقان را شناسایی و مشخص می شد 
موتورسیکلت مشکی رنگ متعلق به شخصی 30 ساله است. وی تصریح 

کرد: مالک موتورسیکلت پس از احضار به پلیس آگاهی اظهارکرد که 
موتورسیکلتش را به دلیل نداشتن پارکینگ، در منزل خواهرش  پارك 
می کرده و در بیستم دی ماه از پارکینگ ساختمان سرقت شده است. 
این مقام انتظامی ادامه داد: کارآگاهان در ادامه تحقیقات به محل سرقت 
موتورسیکلت مراجعه و دریافتند یکی از اهالی ساختمان از کیف قاپان 
حرفه اي است و در همان ساختمان به صورت مجردی سکونت دارد در 
بیستم دی ماه به همراه یکي از دوستانش موتورسیکلت مشکي رنگ را 
از ساختمان خارج کرده است. سرهنگ اختیاری با اشاره به اینکه تصویر 
سارق و همدستش به شاکي نشان داده شد، گفت: شاکی هر دو متهم 
راه به عنوان سارقان اموالش معرفی کرد. این مقام انتظامی افزود: هنگام 
انجام تحقیقات پلیسی پرونده دیگری نیز به پایگاه ششم پلیس آگاهي 

واصل و در این پرونده شاکي مدعی شد، راکب و ترك نشین یک دستگاه 
موتورسیکلت مشکي رنگ در پانزدهم دی ماه وي را در ابتدا ضرب و جرح 
و سپس گوشي موبایلش را سرقت کرده اند. وی با اشاره به اینکه شاکی 
این پرونده نیز چهره سارقان را تایید کرد، گفت: با هماهنگی های قضائی 
متهم ردیف اول در سوم بهمن ماه در یک عملیات پلیسی در مخفیگاهش 
دستگیر و در بازرسي از منزل وی تعدادی ساح سرد و ابرازآالت سرقت 
کشف شد. این مقام انتظامی با بیان اینکه »ناصر« پس از انتقال به پایگاه 
ششم عاوه بر قبول بزه انتسابی به 60 فقره سرقت با همکاری همدستش 
اعتراف کرد، گفت: در ادامه تحقیقات پلیسی متهم دوم پرونده نیز 
دستگیر و در مخفیگاه وی موتورسیکلت مشکی رنگ سرقتی کشف شد. 
رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی گفت: کارشناسان ارزش اموال سرقتی 
که توسط این دو سارق به سرقت رفته بیش از دو میلیارد ریال برآورد و 
کارآگاهان تاکنون 48 تن از مالباختگان را شناسایي کرده اند. متهمان با 

دستور قضائی در اختیار پایگاه ششم پلیس آگاهی قرار دارند.

دستگیری  کالهبردار  کاربران  شبکه های  اجتماعی

اعتراف  به 60 فقره  زورگیری

برخورد 2 موتورسیکلت  با عابر پیاده 
رئیس پلیس راهور استان فارس، گفت: برخورد 2 دستگاه 
موتورسیکلت با یک عابر پیاده در شهر خوزي، یک کشته و 2 مجروح 
برجا  گذاشت. سرهنگ  مصطفي عباسي، در بیان جزئیات این 
حادثه گفت: در پي اعام مرکز فوریت هاي پلیسي 110 مبني بر 
تصادف فوتی در شهر خوزي بافاصله گشت تصادفات به همراه 
عوامل امدادی برای بررسي موضوع به محل حادثه اعزام شدند. 
رئیس پلیس راهور استان افزود: در این حادثه، یک موتورسیکلت 
به علت نداشتن توجه به جلو با یک دستگاه موتورسیکلت دیگر و 
یک عابر پیاده به شدت برخورد کرده است. وی گفت: در این حادثه 
متاسفانه راکب یکی از موتورسیکلت ها به علت شدت ضربه وارده در 
محل فوت و راکب موتورسیکلت دیگر و عابرپیاده مجروح و به مراکز 

درمانی منتقل شدند.

کشف  یک کیلو هروئین  و شیشه  
مرد جوانی که یک کیلو هروئین و 1۵0گرم شیشه به همراه داشت 
دستگیر شد. ماموران کانتری پایانه غرب در محدوده استحفاظی 
خود حضور داشتند که به مرد جوانی که با حالتی مضطرب در 
محوطه این ترمینال در حال راه رفتن بود مشکوك شدند. در همین 
راستا رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند و وی را 
به صورت نامحسوس تحت نظر قرار دادند. ماموران متوجه شدند که 
این فرد مسیرهایی را انتخاب می کند که پلیس آنجا مستقر نباشد و 
زمانی که پلیسی را می بیند راه خود را تغییر می دهد. در همین راستا 
ماموران طی یک فرصت مناسب او را دستگیر و در بازرسی از کیسه 
مشکی رنگی که در دستش بود دو بسته سفید رنگ حاوی شیشه 
و هروئین کشف کردند. همچنین در بررسی های دقیق تر یک کیلو 
هروئین و 1۵0 گرم مواد مخدر شیشه به دست آوردند. براساس اعام 
مرکز اطاع رسانی پلیس آگاهی پایتخت، این متهم در اعترافاتش 
عنوان کرده که قصد داشته این مواد را از طریق اتوبوس به یکی از 
شهرستان های اطراف تهران منتقل کند. متهم همراه مواد مخدر 
کشف شده برای تحقیقات بیشتر در اختیار ماموران پایگاه پنجم 

پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران قرار گرفته است.

مرگ  مرد 45ساله  زیر  تنه درخت  
فرمانده انتظامی شهرستان خلخال از فوت مرد 4۵ ساله در اثر 
افتادن تنه درخت خبر داد. سرهنگ  سیدهادی موسوی اظهارکرد: 
به دنبال اعام مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر فوت فردی 
در یکی از روستاهای شهرستان خلخال بافاصله ماموران انتظامی 
به محل اعزام شدند. این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: با حضور 
ماموران در محل، مشخص شد حادثه براثر افتادن تنه درخت بر 
روی مردی 4۵ساله رخ داده است. فرمانده انتظامی شهرستان 
خلخال تصریح کرد: متوفی در حال بریدن درخت در یک روستا بوده 
که به دلیل عدم رعایت اصول ایمنی، تنه درخت بر روی وی افتاده و در 
دم جان باخته است که با هماهنگی قضائی جسد جهت بررسی های 

بیشتر به سردخانه منتقل شد.

سارقان  مسلح  منزل  دستگیر  شدند  
رئیس پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری چهار سارق مسلح 
منزل که از منازل شمال غرب پایتخت با تهدید ساح سرد و گرم 
اموال با ارزش آنها را سرقت می کردند، خبر داد. سردار علیرضا لطفی 
در این باره اظهارکرد: اوایل بهمن ماه سالجاری  سه پرونده مشابه 
سرقت منزل با تهدید ساح سرد و گرم در محدوده های سعادت آباد، 
جنت آباد و شهرك غرب به پایگاه دوم پلیس آگاهی ارجاع شد و در پی 
آن دستگیری اعضای این باند در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت. 
وی ادامه داد: کارآگاهان در تحقیقات میدانی از محل های وقوع جرم 
متوجه شدند که سارقان با تخریب درب ورودی و یا از طریق بالکن 
وارد اتاق خواب مالباختگان شده و اموالی با ارزشی از قبیل طاجات، 
ارز، سکه  و... را سرقت کرده اند. این افراد در صورت روبه روشدن با 
مالباخته با تهدید ساح سرد و یا گرم اموال را سرقت می کردند. 
رئیس پلیس اگاهی پایتخت گفت: در پایش های اطاعاتی 
کارآگاهان هویت سرکرده باند به نام »هاشم« 30ساله که دارای 
سوابق متعدد کیفری است شناسایی کردند و دریافتند وی چند ماه 
گذشته به اتهام قتل عمد به حبس محکوم شده است و با اخذ رضایت 
از اولیای دم از زندان آزاد شده است. همچنین مشخص شد او پس از 
رهایی از زندان با تشکیل باندی با همکاری سه تن از همدستانش از 
منازل سرقت می کند. سردار لطفی با بیان اینکه اطاعات به دست 
آمده در اختیار بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه 34 تهران قرار 
گرفت و دستور دستگیری »هاشم« و سه همدستانش صادر شد، 
گفت: بیست وهشتم بهمن ماه »هاشم« و به همراه همدستانش در 
محدوده شهریار و اندیشه در عملیات های همزمان و هماهنگ 
دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنان تعدادی لوازم و تجهیزات 
ارتکاب سرقت از قبیل چند قبضه ساح سرد و گرم، کشف شد. به 
گفته وی با اعتراف صریح متهمان، هر چهار سارق با صدور قرار قانونی 
از سوی بازپرس پرونده برای انجام تحقیقات تکمیلی و کشف سایر 
جرایم احتمالی و دستگیری خریداران اموال مسروقه در اختیار 

کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارند.

سایت های شرط    بندی زیر ذره  بین پلیس
رئیس پلیس فتای پایتخت گفت: به محض شناسایی سایت های 
شرط  بندی، موارد به مرجع قضائی گزارش داده می شود تا مجوز 
برای برخورد و اقدام قانونی صادر شود. سرهنگ تورج کاظمی رئیس 
پلیس فتایس پایتخت در خصوص فعالیت سایت های شرط   بندی در 
فضای مجازی اظهارکرد: در تمام موارد چه از طریق رصد همکارانمان 
در پلیس فتا چه از طریق اعام و گزارش شهروندان، سایت های 
مربوط به محض شناسایی به مرجع قضائی گزارش داده می شود تا با 
صدور مجوز، اقدام قانونی صورت گیرد. رئیس پلیس فتای پایتخت 
گفت: شهروندان می توانند در مواجهه با سایت های شرط بندی آنها 
را به پلیس فتا گزارش دهند؛ البته اگر مشاهده می کنند که سایتی 
چند روز در حال فعالیت است و هنوز بسته نشده، مطمئن باشند که 
ماموران پلیس در حال کار بر روی پرونده آن سایت بوده و اقدامات 

قانونی را انجام می دهند. 

خـــبــر

فرمانـده انتظامـی شهرسـتان یـزد گفـت: با 
دسـتگیری سـارق حرفـه ای، 23 فقـره سـرقت 
قطعات خـودرو کشـف شـد. سـرهنگ منوچهر 
نصیـری  گفـت: بـا توجه بـه سـرقت های متعدد 
از خودروها که بیشـتر شـامل قطعات بـود تیمی 
از مامـوران کانتـری 1۵ آزادگان یـزد مسـئول 
رسـیدگی به پرونـده شـدند. سـرهنگ نصیری 
افـزود: مامـوران بـا تحقیقـات گسـترده، کار 
اطاعاتی و تاش شـبانه روزی توانستند ردپایی 
از یـک متهـم حرفـه ای و سـابقه دار به دسـت 

آورنـد و بـه همیـن منظـور هماهنگـی الزم بـا 
مقامات قضائی بـه عمل آمـد. فرمانـده انتظامی 
شهرسـتان یـزد ضمـن اشـاره بـه شناسـایی 
مخفیگاه متهم و دسـتگیری وی در یک عملیات 
غافلگیرانـه افـزود: متهـم در اداره پلیـس بـه 23 
فقره سـرقت قطعات و لوازم خودروهای سنگین 
اعتـراف کـرد. نصیـری بـا بیـان اینکه متهـم به 
دادسـرا معرفـی شـد، خاطرنشـان کـرد: تاش 
ماموران پلیس، جهت کشـف دیگر سـرقت های 

احتمالـی ادامـه دارد.

اعتراف  به  23 فقره  سرقت  قطعات  خودرو
فرمانـده انتظامـی اسـتان کردسـتان از 
دسـتگیری سـارق سـابقه دار و کشـف 31 فقره 
سـرقت قطعـات و محتویـات داخـل خـودرو در 
شهرستان  سنندج  خبر داد. سـردار علی آزادی، 
درتشـریح ایـن خبرگفـت: در پي چندیـن فقره 
سـرقت قطعـات و محتویـات داخـل خـودرو در 
سـنندج، تحقیقـات بـراي شناسـایي سـارق یا 
سـارقان در دسـتور کار  قـرار گرفـت. وي افزود: 
مامـوران باانجـام تحقیقـات و بررسـی های 
میدانـی، سـارق سـابقه دار را  شناسـایی و بـا 

هماهنگـی قضائـی وی را دسـتگیر کردنـد. این 
مقـام ارشـد انتظامـی اسـتان، ادامه داد: سـارق 
سـابقه دار در تحقیقـات صـورت گرفتـه بـه 
31 فقـره سـرقت قطعـات و محتویـات داخـل 
خـودرو بـا همدسـتی یـک مالخـر اعتـراف و 
مقادیـری اموال مسـروقه از وی کشـف و تحویل 
مالباختـگان شـد. فرمانـده انتظامـی اسـتان 
کردسـتان با اشـاره به اینکـه در عملیاتـی دیگر 
مالخر نیـز دسـتگیر شـد، گفـت: سـارق همراه 

پرونـده بـه مراجـع قضائـی معرفـی شـد.

31 فقره  سرقت  در  پرونده  یک  سارق

سـرهنگ پاشـایی گفت: تعدادی از شـایعه پراکن های مجازی 
در برخی از اسـتان های کشـور پس از تشـکیل پرونده شناسایی و 
دسـتگیر شـدند. مدتی اسـت که افراد سـودجو با توجه به شرایط 
فعلی در کشـور و درگیـری هموطنـان با کرونـا ویروس، اقـدام به 
شـایعه پراکنی در فضای مجـازی مبنـی براینکه اقـام مصرفی و 
غذایی کمیاب شـده و مـردم برای تامیـن مصارف غذایـی روزمره 
خود به فروشـگاه ها بروند و اقـدام به خریـد مواد غذایی بـه میزان 
زیاد کننـد، سـعی در تشـویش اذهـان عمومـی دارند. سـرهنگ 

رامیـن پاشـایی معـاون اجتماعـی پلیـس فتـا ناجـا در گفت وگو 
بـا باشـگاه خبرنـگاران جـوان، دربـاره ایـن موضـوع گفـت: برابر 
اسـتناد به جرایـم رایانـه ای و قانـون مجازات اسـامی، هرکسـی 
که اقـدام بـه شـایعه پراکنی و ایجـاد آن در فضـای مجـازی کند و 
باعث تشـویش اذهان عمومی شـود؛ برابر قوانین جرایـم رایانه ای 
مصـوب سـال 88 مـورد پیگـرد قانونـی قـرار خواهد گرفـت. وی 
افـزود: در قانونـی جرایـم رایانـه ای مصـوب سـال 88 بیان شـده 
فردی کـه اقـدام بـه انتشـار شـایعات و ایجـاد تشـویش و نگرانی 

عمومـی در فضـای مجـازی و جامعـه کنـد، از همه لحـاظ مجرم 
شـناخته شـده و مـورد پیگـرد قانونـی خواهـد گرفت. سـرهنگ 
پاشـایی تصریح کرد: در همین رابطـه کارگروه ویـژه ای در پلیس 
فتـا تشـکیل شـده و هرگونـه شـایعه ای که باعـث برهـم زدن جو 
روانی و عمومی در جامعه شـود، برابر قانون نسـبت به دسـتگیری 
مجـرم یا مجرمـان اقـدام خواهد شـد. به گفتـه معـاون اجتماعی 
پلیـس فتـا ناجـا تعـدادی از شـایعه پراکن های مجـازی در 
استان های خراسـان جنوبی، کردسـتان و بوشـهر پس از تشکیل 
پرونده شناسـایی و دستگیر شـدند. سرهنگ پاشـایی اظهارکرد: 
این افـراد با انتشـار یکسـری از کلیپ های خـاف واقـع در فضای 
مجـازی را منتشـر کردند که پـس از رصـد پلیس فتا شناسـایی و 

دستگیر شـدند.

رئیـس پلیس فتای اسـتان فـارس از شناسـایی و دسـتگیری 2 
کاهبردار حرفـه اي که شـهروندان را بـه درگاه  هـای بانکی جعلی 
)فیشـینگ( هدایـت و سـپس اقـدام بـه برداشـت 7 میلیـارد ریال 
کرده بـود، خبـر داد. سـرهنگ حشـمت سـلیمانی، گفـت: مردی 
جوان با حضـور در این پلیـس و ارائـه مرجوعه قضائی اعام داشـت 
مبلغـی بالغ  بـر 80 میلیـون ریـال به صـورت غیر مجاز از حسـابش 
برداشـت شـده اسـت. این مقام ارشـد انتظامی اسـتان افـزود: طی 
مدت کوتاهـی چندین پرونـده با همیـن موضوع ارجاع که شـکات 
در اظهـارات خـود از برداشـت های غیرمجـاز بـا مبالـغ کان خبر 
می دادنـد. وی گفـت: بـا بررسـی دقیق تر مشـخص شـد کـه اغلب 
قربانیـان بعد از درج کاالی خـود در یکی از سـایت های آگهی محور 
براي فـروش، پیامکی از شـخص ناشـناس کـه خود را مدیر سـایت 

معرفی مي کرده اسـت دریافـت که در متـن پیام آمده بـود »آگهی 
شـما بعد از 24 سـاعت از روی سـایت برداشـته می شـود کـه برای 
جلوگیری از این موضوع مبلـغ 1000 تومان از طریـق لینک زیر به 
حساب سـایت واریز کنید«. سـرهنگ سـلیمانی ادامه داد : با توجه 
به حساسـیت موضـوع و افزایش قربانیـان، یک تیم از کارشناسـان 
این پلیس به صورت شـبانه روزی موضوع را در دسـتور کار خود قرار 
دادند که پس از بررسـی های دقیق و فنی ردپای متهـم را در یکی از 
اسـتان های مرزی شناسـایی و بـا هماهنگی مقام قضائـی طی یک 
عملیات غافلگیرانـه موفق به دسـتگیری وی شـدند. رئیس پلیس 
فتای اسـتان فـارس عنوان داشـت: پـس از دسـتگیری ایـن متهم 
یک نفر دیگـر از همدسـتانش نیز مـورد شناسـایی قرار گرفـت و با 
هماهنگی مقـام قضائـی، نفـر دوم نیز دسـتگیر که با بررسـی های 

بیشـتر مشـخص شـد که سـطح فعالیت این افراد در سراسر کشور 
بـوده و تاکنون نزدیـک به 7 میلیـارد ریـال کاهبـرداری کرده اند. 
رئیس پلیس فتای اسـتان ادامـه داد: با توجه به حساسـیت موضوع 
و اقدامات فنی کارشناسـان این پلیس و دسـتگیری متهمان کمتر 
از 1۵ روز موجب شـد ایـن افـراد نتوانند فعالیـت مجرمانـه خود را 
ادامه دهنـد. این مقام مسـئول بـه همشـهریان عزیز توصیـه کرد: 
نسـبت به دریافـت پیامک هایـی کـه از طرف افـراد ناشـناس برای 
آنها ارسـال می شـود دقـت الزم را داشـته باشـند و در این خصوص 
هوشـیارانه عمل کننـد و هرگز بـر روی لینک های ارسـال شـده از 
طرف افراد ناشـناس کلیـک نکنند. رئیـس پلیس فتا فـارس افزود: 
عمـوم مـردم می تواننـد در صورت برخـورد با مـوارد مشـکوك آن 
را بـا شـماره تلفـن 07121827804 یا از طریق سـایت بـه آدرس 
اینترنتـی www.cyberpolice.ir )بخـش گزارش هـای مردمـی( 

اعـام کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا مطرح کرد
هشدار پلیس به شایعه پراکنان قحطی در ایران

دستگیری  2 کالهبردار  7 میلیاردی 

معـاون مبـارزه بـا جرایـم سـرقت های خاص 
پلیس آگاهـی پایتخـت، از دسـتگیری 3 سـارق 
حرفه ای و یک مالخر لوازم تاسیسـات ساختمانی 
شـمال غـرب تهـران خبـر داد. سـرهنگ احمـد 
نجفی گفـت: دی مـاه امسـال طی تمـاس تلفنی 
مـرد میانسـالی بـا مرکـز فوریت هـای پلیسـی 
110 مامـوران کانتـری 14۵ کـن در جریـان به 
سـرقت رفتن لوازم تاسیسات سـاختمان 4 طبقه 
در محدوده شـهران قرار گرفتند. معـاون مبارزه با 
جرایم سـرقت های خاص پلیـس آگاهی پایتخت 
بیـان داشـت: پرونـده بـا موضـوع سـرقت اماکن 
تشـکیل و بـرای رسـیدگی تخصصـی با دسـتور 
بازپرس شـعبه هفتم دادسـرای ناحیـه 34 تهران 
در اختیـار کارآگاهـان اداره هفدهـم قـرار گرفت. 
وی عنوان کرد: شـاکی بـا حضـور در اداره هفدهم 

بـه کارآگاهـان اظهارکـرد، مـن یـک سـاختمان 
چهـار طبقـه نوسـاز تجهیـز شـده در منطقـه 
شـهران سـاخته ام و روزی کـه برای سرکشـی به 
سـاختمان مراجعـه کـردم دیـدم درب ورودی 
واحد ها تخریـب و کلیه لوازم تاسیسـاتی از قبیل: 
پکیج، کولرگازی، شـیرآالت و اجـاق گاز به ارزش 
یـک میلیـارد ریال توسـط سـارق یـا سـارقان به 
سـرقت رفته اسـت. سـرهنگ نجفی ابراز داشت: 
کارآگاهان پس از شـنیدن اظهارات شـاکی راهی 
محـل وقـوع سـرقت شـدند و بـا بررسـی میدانی 
و تحقیقـات پلیسـی دریافتنـد، سـارقان راننـده 
و 2 سرنشـین یـک دسـتگاه وانـت پیـکان بـاری 
هسـتند. وی با اشـاره به اینکـه در شـاخه دیگری 
از تحقیقـات پلیسـی، کارآگاهان با وانـت پیکانی 
مشـابه وانـت پیـکان سـارقان در همـان حوالـی 

روبـه رو می شـوند، تصریـح کـرد: مالـک خـودرو 
وانـت پیـکان اظهارکـرد، شـغلم وانتـی اسـت 
)حمـل بـار(. چنـدی پیش، سـه نفـر آقا حـدودا 
یکی 40 سـاله و دو نفـر 27 سـاله به مـن مراجعه 
کردنـد و گفتنـد تعداد لـوازم هسـت می خواهیم 
بـه سـمت شـوش ببریـم و بـر سـر قیمـت کرایه 
توافـق کردیم و امـوال را به مقصد بردم. سـرهنگ 
نجفی با اشـاره به اینکه بـا این سـرنخ، کارآگاهان 
موفق شـدند سـرکرده باند به نام »یاور« 42سـاله 
را شناسـایی و به دسـت بیاورنـد وی سـابقه دار و 
به تازگـی از زندان آزاد شـده اسـت، گفـت: نتیجه 
تحقیقات انجام شـده در اختیار مقـام قضائی قرار 
گرفت و دسـتگیری »یـاور« و همدسـتانش اخذ 
شـد.وی افـزود: مخفیـگاه »یـاور« در محـدوده 
مولـوی )دروازه غار( شناسـایی شـد و در هجدهم 

بهمن طی یک عملیات پلیسـی »یـاور« به همراه 
دو همدستش دسـتگیر و در بازرسـی از مخفیگاه 
آنـان 10 پکیـج، دسـتگاه جـوش و شـیرآالت 
بهداشـتی سـاختمانی کشـف شـد. متهمـان 
به همـراه امـوال کشـف شـده بـه اداره هفدهـم 
منتقل شـدند. سـرهنگ نجفی با اشـاره به اینکه 
در ادامـه تحقیقات پلیسـی مالخر اموال سـرقتی 
نیـز دسـتگیر شـد، اظهارکـرد: از مخفیـگاه وی 
تعـداد 11 پکیج، ۹ دسـتگاه رادیاتور و شـیرآالت 
سـاختمانی کشـف شـد. معاون مبارزه بـا جرایم 
سـرقت های خاص پلیس آگاهـی پایتخت گفت: 
تاکنون 7 تـن از مالباختگان شناسـایی و هر چهار 
متهـم بـا قـرار صـادره از سـوی بازپـرس شـعبه 
هفتـم برای انجـام تحقیقـات تکمیلـی در اختیار 

کارآگاهـان اداره هفدهـم هسـتند.

   دستگیری  سارقان  حرفه ای  تاسیسات  ساختمانی



آرمان ملی: در حالی که در کشورهای آسیایی و 
اروپایی که با ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کنند 
مسابقات ورزشی از جمله فوتبال لغو شده است سخنگوی 
ستاد مقابله با ویروس کرونا از عدم لغو مسابقات فوتبال 

صحبت به میان آورد. 
   سخنگو

سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در ورزش با اشاره به 
اینکه مسابقات فوتبال را نمی توان تعطیل کرد، از ادامه 
یافتن اردوهای المپیک و پاراالمپیک خبر داد. به گزارش 
پایگاه خبری وزارت ورزش جوانان، مهرزاد خلیلیان با 
اشاره به اینکه   در جلسه ای با ریاست وزیر ورزش و جوانان 
راه های جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در جامعه ورزش 
را بررسی شد، اظهارکرد: کل جامعه ورزش بسیج شده 
برای حفظ سرمایه ها و مبارزه هر چه عالمانه تر و با خرد 
با ویروس کرونا تا ریسک و خطر این ویروس به حداقل 
برسد، در همین راستا وضعیت مسابقات، اولویت های ما 
در اردوها برای کسب سهمیه و وضعیت استان ها بررسی 
شد و قرار شد پروتکل مربوط ابالغ شود. خلیلیان عنوان 
کرد: مسابقات به ویژه مسابقات فوتبال مساله ای نیست که 
به زودی بتوانیم تعطیل کنیم، در خصوص بقیه رشته ها با 
توجه به نظر فدراسیون ها و شرایطی که دارند، تصمیمات 
به مرور گرفته می شود. وی تاکید کرد: در استان ها هم 
خواهش کردیم که کسی رأسا در خصوص لغو مسابقات 

تصمیم نگیرد. البته در خصوص مجامع ورزشی، کنگره ها و 
دوره های مختلف مربیگری و داوری اتفاق نظر وجود داشت 
که فعال برگزار نشود. رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی 
اظهارکرد: خوشبختانه در کسب سهمیه ها اکثر رشته ها 
اعزام شدند. فقط کشتی باقی می ماند که همه بچه ها هم 
گواهی سالمت گرفتند و اردوهای المپیک و پاراالمپیک 
با رعایت کامل استانداردها و نکات بهداشتی به قوت خود 
باقی است. خلیلیان گفت: ستاد پیشگیری از کرونا در 
ورزش فعال تر با همکاری وزارت بهداشت به صورت ٢٤ 
ساعته در محل فدراسیون پزشکی ورزشی دائر است. وی 
افزود: بنا داریم خط داغی را صرفا به خاطر ارتباط با مردم 
و مشکالت و سواالتی و یا حتی اگر نظری دارند، اختصاص 
دادیم و در مجموع کل جامعه ورزش برای حفظ سرمایه ها 
و مبارزه هر چه عالمانه تر و با خرد با ویروس کرونا بسیج 
شده اند. به باشگاه های بدنسازی توصیه می کنیم که در سه 
نوبت صبح، ظهر و شب نسبت به ضدعفونی کردن سطوح 
مختلف داشته باشند و بنا داریم نظارت بیشتری روی این 
باشگاه ها داشته باشیم تا ریسک و خطر بیماری زایی این 
ویروس را به حداقل برسانند. وی گفت: اگر باشگاه بخش 
خصوصی در رعایت موارد بهداشتی و پیشگیری کوتاهی 

کند مجوزشان لغو خواهد شد. 
   اعتراض مجیدی

فرهاد مجیدی در گفت وگو با باشگاه استقالل با 

اعتراض به برنامه ریزی مسابقات لیگ برتر درباره موضوع 
ویروس کرونا گفت: باید از تصمیم گیرنده ها پرسید که 
آیا حتما باید یکی از ما، جان خودمان را از دست بدهیم 
تا مسئوالن به فکر سالمتی بازیکنان و مربیان باشند؟ 
جان مان را از سر راه آوردیم؟ ما ضدویروس هستیم؟! 
مگر بازی های لیگ ایتالیا لغو نشده است؟ آنها کمتر از 
ما به فکر بهداشت و سالمتی شان هستند؟ وی افزود: 
فرودگاه ها، اتوبوس ها، هتل ها همگی پاک و ضدویروس 
هستند که ما باید به خاطر چند بازی سفر کنیم و جانمان 
را به خطر بیندازیم؟ چرا موضوع به این سادگی را درک 
نمی کنند؟ ارزش جان انسان ها از فوتبال و لیگ برتر و 
لیگ قهرمانان آسیا خیلی خیلی بیشتر است. به عنوان 
یک عضو از جامعه فوتبال می خواهم که به سالمتی 
بازیکنان و مربیان و داوران و سایر مسئوالن اهمیت بدهند. 
سرمربی تیم فوتبال استقالل خاطرنشان کرد: با این حجم 
از نگرانی خانواده های بازیکنان، نمی توان سفر کرد. با 
اضطراب، استرس و ترس به خاطر این ویروس حتی خطر 
مصدومیت بازیکنان بیشتر می شود. اینها بدیهیات پیش 
پا افتاده ای است که واقعا مشخص نیست چطور درنظر 
گرفته نمی شود! مجیدی عنوان کرد: تیم های استقالل، 
تراکتور و شهرخودرو و سایر مدعیان از ماجراهای بازی 
سپاهان با پرسپولیس متضرر شدند. تمام مدعیان 
قهرمانی منتظر نتیجه این بازی بودند. باید با طراحان این 

اتفاق ها شدیدترین برخورد را کرد. اگر بازی تکرار شد که 
هیچ، اما اگر رأی دیگری صادر شد، جریمه ها باید خیلی 

بیشتر از نتیجه یک بازی باشد.
   وضعیت جهانی 

در حالی مسابقات لیگ برتر به دلیل شیوع ویروس 
کرونا هنوز لغو نشده که در سراسر جهان تمهیداتی از 
سوی وزارت ورزش یا حتی رئیس جمهور یک کشور برای 
لغو مسابقات فوتبال دیده می شود. به گزارش خبرگزاری 
رویترز، هفت بازی مسابقات لیگ فوتبال ژاپن که قرار بود 
روز چهارشنبه برگزار شود، به خاطر افزایش نگرانی ها 
درخصوص شیوع ویروس کرونا لغو شد. سازمان لیگ 
فوتبال ژاپن همچنین عدم برگزاری همه بازی های داخلی 
این کشور را تا پایان نیمه اول ماه مارس بررسی می کند. 
چینی ها در حالی که قرار بود در ٢٢ فوریه سوپر لیگ شان 
استارت بخورد، در ۱۰ بهمن ماه تصمیم گرفتند تا تمامی 
مسابقات فوتبال چین را لغو کنند تا از ازدحام استادیوم ها 
و شیوع بیشتر این بیماری در کشور خود جلوگیری کرده 
باشند. همچنین کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز تصمیم 
گرفت تا میزبانی نمایندگان این کشور در لیگ قهرمانان را 
به دور برگشت منتقل کند و باشگاه های چینی را موظف 
کرد تا در سه دیدار نخست خود به سایر کشورهای شرق 
آسیا مسافرت کنند. کره جنوبی، همسایه شمالی چین 
۵٢ مورد مبتال به ویروس کرونا را گزارش کرده و از این 
میان تنها یک فوتی در میان این افراد به ثبت رسیده است. 
با این حالی کره ای ها ریسک نکردند و بازی تیم دائگو برابر 
پوهانگ استیلرز و بوسان را لغو و به تاریخ دیگری موکول 
کردند. دائگو چهارمین شهر پر جمعیت کره جنوبی است 
و بیشتر مبتالیان به ویروس کرونا در این کشور، از همین 
شهر هستند. وزپه کونته، نخست وزیر ایتالیا در نشستی 
مطبوعاتی اعالم کرد در پی افزایش آمار مبتالیان به 
ویروس کرونا در استان های لومباردیا و ونتو واقع در شمال 
این کشور، همه مسابقات ورزشی این دو استان لغو خواهد 

شد. با این حساب سه مسابقه سری آ نیز لغو شد.
 تصمیم عجیب

در حالی از سوی وزارت ورزش تصمیمی در خصوص 
لغو مسابقات فوتبال مطرح نمی شود که شاهد اتفاقاتی 
عجیب همچون دیدار سپاهان- پرسپولیس هستیم. 
دیداری که برگزار نشد و حاشیه های آن ادامه دارد. 
فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ نیز همچنان به دنبال 
برگزاری مسابقات هستند. فراموش نکنیم برگزاری بدون 
تماشاگر مسابقات فوتبال می تواند در نتایج مسابقات و 
سرنوشت تیم های مدعی قهرمانی و البته فانوس به دست 

تاثیرگذار باشد. 

15ورزشروی خــط چهار شنبه 
1398 . 12 .7
2رجب 1441/  26 فوریه 2020

سال سوم
a شماره 673 r m a n m e l i . i r

دراگان اسکوچیچ به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران 
انتخاب شده است. ما باید با واقعیت ها کنار بیاییم. فدراسیون فوتبال 
ایران پس از تجربه تلخ مارک ویلموتس شرایط جذب مربی بزرگ و 
سرشناس خارجی را نداشت . همانگونه که مشکالت مالی و موانعی که 
برای همکاری با سرمربیان خارجی در فوتبال کشورمان داریم سبب شد 
مربیانی مانند آندره آ استراماچونی و گابریل کالدرون که شرایط خوبی 
در استقالل و پرسپولیس داشتند هم به کشورشان بازگردند و هر لحظه 
احتمال دارد آنها هم مانند ویلموتس به فیفا شکایت کنند. در چنین 
وضعیتی شرایط حضور مربیان ایرانی مانند علی دایی، امیر قلعه نویی و 
یحیی گل محمدی هم در تیم ملی فراهم نشد. به همین دلیل دراگان 
اسکوچیچ که چندین سال در فوتبال ایران کار کرده و اگر انصاف را در 
نظر بگیریم نتایج خوبی هم با تیم های کم بضاعتی مانند ملوان انزلی، 
خونه به خونه و صنعت نفت گرفته برای تیم ملی انتخاب بدی نیست. 
اکنون تیم ملی کشورمان در شرایط بسیار حساس و پرریسکی قرار دارد. 
باخت به بحرین و عراق در دور رفت انتخابی جام جهانی سبب شده تیم ما 
در گروه خود شرایط خوبی نداشته باشد و از دست دادن حتی یک امتیاز 
در دور برگشت می تواند ما از صعود به جام جهانی محروم کند. به همین 
دلیل اکنون همه ما وظیفه داریم شرایط روحی و روانی مناسبی برای 
بازیکنان و کادرفنی تیم ملی ایجاد کنیم تا از این شرایط دشوار به سالمت 
عبور کنیم. فوتبال ایران بارها ثابت کرده در مواقع سخت با همدلی و اتحاد 
می تواند گام های بزرگی بردارد. اکنون مردم کشورمان شرایط چندان 
خوبی ندارند و نتیجه گیری تیم ملی سبب شادی شان می شود. به همین 
دلیل وظیفه مان است پشت تیم ملی باشیم و از آن حمایت کنیم. همه ما 
وظیفه داریم در مواقع لزوم به کمک تیم ملی کشورمان بیاییم و من هم 
اگر فدراسیون فوتبال و اسکوچیچ بخواهند به آنها کمک خواهم کرد.

آرمان ملی: حسین بادامکی 
بازیکن سابق تیم ملی کشورمان 
معتقد است نیمکت تیم ملی 
ایران جایگاه بزرگی است و 
مربیان زیادی آرزو دارند روی آن بنشینند و وقتی 
خودمان برای خودمان شخصیت و اعتبار قائل 
نشویم باید هم یک نفر مثل اسکوچیچ سرمربی 
تیم ملی ما شود، اما حاال دیگر چاره ای جز حمایت 
نداریم چون اگر اسکوچیچ موفق شود تیم ملی ما 

موفق شده است.
 در مورد حضور اسکوچیچ روی نیمکت 

تیم ملی چه نظری دارید؟
باالخره حضور ایشان روی نیمکت تیم ملی 
ایران انتقادات زیادی را به همراه داشت و بزرگترها و 
پیشکسوتان فوتبال ما انتقادات خودشان را مطرح 
کردند و بحث های کارشناسی در این رابطه انجام 
شده است، اما به هر حال اسکوچیچ انتخاب شده و باید 

حمایت کنیم تا تیم ملی ما موفق شود.
  موافق هدایت تیم ملی توسط اسکوچیچ 

؟ هستید
نیمکت تیم ملی ما جایگاه بزرگی است و خیلی از 
مربیان آرزو دارند روی نیمکت تیم ملی ما بنشینند. 
خودمان باید برای خودمان شخصیت و اعتبار قائل 
شویم تا چنین اتفاقاتی رخ ندهد و بعد از کی روش که 
یک مربی بین المللی بود باید کسی را می آوردیم که 
کمتر از ایشان نباشد اما به هر حال االن اسکوچیچ 
سرمربی تیم ملی شده و باید به نظر مسئوالن احترام 
بگذاریم. مهم تیم ملی ما است و باید حمایت کنیم تا 

نتیجه بگیرد.
 به نظر شما اسکوچیچ می تواند با تیم ملی 

نتیجه بگیرد؟
ایشان می تواند نتیجه بگیرد به شرطی که حمایت 
شود و همه دست به دست هم بدهیم تا تیم ملی ایران 
نتیجه بگیرد چون اگر اسکوچیچ موفق شود در واقع 
تیم ملی ما موفق شده است. ما بازی های حساسی را 
در پیش داریم و همه کمک کنیم و دست به دست هم 

بدهیم تا از این مرحله صعود کنیم.
  گزینه های ایرانی که برای هدایت تیم ملی 

مطرح بودند بهتر از اسکوچیچ نبودند؟
چرا، بهتر بودند. گزینه های ایرانی که برای هدایت 
تیم ملی مطرح بودند خیلی خوب بودند. هم آقای دایی 
و هم قلعه نویی شرایط بهتری داشتند و به نظر من 
بهتر از ایشان بودند و می توانستند کمک بیشتری به 

تیم ملی ما بکنند.
 این فشاری که روی اسکوچیچ هست او 
را برای هدایت تیم ملی ایران اذیت نمی کند؟

طبیعی است که اذیت می شود. ایشان حتما این 
مسائل را در نظر گرفته و سرمربی تیم ملی ایران شده 
است. همه از او انتظار دارند و توقع دارند که نتیجه بگیرد 
و حتما تحت فشار هستند. البته این فشارها همیشه 
هست و مربیان همواره از سوی هواداران تحت فشار 
هستند تا نتیجه بگیرند و اسکوچیچ باید حرفه ای باشد 

و این فشارها را تحمل کند تا نتیجه بگیرد.

لزومحمایتازتیمملی
دیـــــدگــاه

خارج از مستطیل سبز
۴ پرواز داوران کشتی 
برای حضور در تهران!

ایسنا: با پایان رقابت های کشتی قهرمانی 
آسیا در هند، تیم داوری ایران به دلیل لغو پروازها 
به سمت ایران در فرودگاه شارجه امارات زمین گیر 
شدند. با پایان رقابت های کشتی قهرمانی آسیا در 
دهلی پایتخت هندوستان، تیم ملی کشتی آزاد با 
دردسرهای فراوان موفق به حضور در ایران شد و بامداد 
دیروز )سه شنبه( از طریق فرودگاه امام خمینی)ره( 
به کشور بازگشتند. اما محمد مصالیی پور، نیما 
صادقی، سعید عباسی و مهدی بشیرزاده داوران 
درجه S۱ کشتی ایران در این رقابت ها پس از پرواز 
از دهلی به شارجه امارات به دلیل لغو پرواز کشورهای 
مختلف به سمت ایران، ساعت ها در فرودگاه شارجه 
امارات زمین گیر شدند. پس از این اتفاق و با پیگیری 
فدراسیون کشتی، تیم داوری ایران به دلیل لغو پروازها 
از سمت امارات، عمان و برخی دیگر از کشورها به ایران 
به دلیل شیوع ویروس کرونا، قرار است از شارجه راهی 
مسقط در عمان شوند، سپس عازم دوحه قطر شوند 
و در نهایت از دوحه به تهران بیایند. در این صورت تیم 
داوری کشتی ایران با تغییر ٤ خط پروازی از دهلی 

هند، راهی ایران خواهند شد.

ترسی از پرسپولیس نداشتیم
مهدی کیانی با اشاره به اتفاقات حاشیه ای دیدار 
سپاهان - پرسپولیس که در نهایت منجر به عدم 
برگزاری این مسابقه شد، گفت: ما قصد داشتیم 
در این بازی به میدان برویم و اگر این طور نبود اصال 
به استادیوم نمی رفتیم. البته شب قبل از بازی واقعا 
نمی دانستیم که قرار است این بازی بدون تماشاگر 
برگزار شود یا اینکه هواداران می توانند به استادیوم 
بیایند. وی در واکنش به برخی صحبت ها مبنی بر 
اینکه سپاهان به دلیل انجام بازی بدون تماشاگر 
و همچنین غیبت چند بازیکن، تمایل نداشت 
در این بازی به میدان برود، خاطرنشان کرد: 
حرف درآوردن خیلی ساده است و این موضوع 
حقیقت ندارد. قرار بود ساعت ۱3:٤۵ هتل را به 
مقصد ورزشگاه ترک کنیم، ولی تعداد زیادی از 
هواداران سپاهان جلوی تیم ما را گرفتند. بازی با 
پرسپولیس مثل یک فینال برای ما اهمیت داشت 
و طبیعتا دوست داشتیم جلوی هواداران مان بازی 
کنیم، ولی در نهایت به ورزشگاه آمدیم و هدف مان 
هم بازی کردن بود که متاسفانه پرسپولیسی ها از 
ورزشگاه بیرون رفتند. تیم ما تیم کوچکی نیست 
که با غیبت دو بازیکن نگران شویم. ما ترسی از 
پرسپولیس نداشتیم و می خواستیم برابر این تیم 

به میدان برویم.

خــبــر

حسین  بادامکی:
طبیعیاستکه»اسکوچیچ«

اذیتشود

بـیـــن المــلل 

ایسنا: به گزارش روابط عمومی باشگاه نساجی مازندران،  پس 
از استعفای محمدرضا مهاجری از سرمربیگری نساجی مازندران، 
اعضای هیات مدیره باشگاه با محمود فکری به توافق رسیدند تا او برای 
ادامه مسابقات نیم فصل دوم لیگ برتر هدایت تیم محبوب مازندرانی 
را بر عهده داشته باشد.  محمود فکری 3۰ بازی ملی و یک گل ملی 
را در کارنامه داشته و به عنوان بازیکن در تیم های نساجی مازندران، 
استقالل تهران، فجرسپاسی شیراز و شیرین فراز کرمانشاه توپ زده 
است. هم چنین فکری در تیم های شیرین فراز، استقالل، مس کرمان و 
صبای قم به عنوان دستیار و در نساجی مازندران، نفت مسجدسلیمان، 
شاهین شهرداری بوشهر، سرخپوشان پاکدشت، آلومینیوم اراک و 

خوشه طالیی ساوه به عنوان سرمربی حضور داشت.

فوتبــال  داخلــی

  تونی کروس هافبک تیم فوتبال رئال مادرید در گفت و گو با 
نشریه »اتلتیک« در مورد مسائل مختلف مانند تغییر وضعیت تیم 
بعد از رفتن کریستیانو رونالدو به یوونتوس، درخواست لوئیس سوارز 
و استیون جرارد از او برای پیوستن به لیورپول، داشتن فرصت بازی 
در منچستریونایتد و ارتباطش با پپ گواردیوال صحبت کرد. کروس 
درباره عملکردش در فصل گذشته که دارای افت محسوسی بود، گفت: 
بسیاری از بازیکنان تیم ما در فصل گذشته بهترین بازی های شان را 
ارائه نکردند. بعد از سه قهرمانی متوالی در لیگ قهرمانان، وارد مقعطی 
شدیم که باید خودمان را با رفتن بازیکنی مانند کریستیانو رونالدو که 
در هر فصل برای مان ٤۰، ۵۰ تا گل می زد، تطبیق می  دادیم. با این حال 
چنین افتی در رئال مادرید قابل قبول نیست. فصل پیش وقتی آژاکس 
ما را حذف کرد، بسیاری گفتند که این تیم دیگر به آخر خط رسیده اما 
همین موضوع به ما انگیزه ای مضاعف داد تا به آنها نشان دهیم در اشتباه 
هستند. هافبک آلمانی کهکشانی ها در ادامه اعتراف کرد که هنوز با پپ 
گواردیوال، سرمربی سابقش در بایرن مونیخ در ارتباط است. او افزود: 
اگر همین امروز از بازیکنان بایرن مونیخ بپرسید، به شما خواهند گفت 
که گواردیوال از نظر فنی بهترین مربی ای است که تا کنون داشته اند. 
من از یکسالی که زیرنظر او بازی کردم، بسیار لذت بردم. می خواهم 
اینجا در رئال مادرید به دوران بازیکنی ام پایان دهم، پس فکر نمی کنم 
که بتواند یک بار دیگر زیر نظر او بازی کنم اما دوست داشتم که می شد 
فرصت دیگری برای بازی زیر نظر او به دست بیاورم. می توانستم 
قراردادم را با بایرن مونیخ تمدید کنم اما فکر نمی کنم اینکه به خاطر 
مربی شما قراردادتان را با یک تیم تمدید کنید، ایده خوبی باشد.  پپ از 
من خواست که قراردادم را ۵ ساله تمدید کنم. حاال اگر قبل از رفتن من 
او از بایرن مونیخ می رفت، تکلیف من چه بود؟ او دو سال بعد به سیتی 
پیوست. با این حال من و او هنوز با هم در ارتباط هستیم و رابطه خوبی 
هم داریم. من هرگز چیزهایی که از او یاد گرفتم را فراموش نمی کنم. 
کروس سپس مدعی شد که فرصت بازی در لیورپول و منچستریونایتد 
را داشته است. او ادامه داد: من با لوئیس سوارز و استیون جرارد 
مستقیما صحبتی نداشتم اما به من پیشنهاد کردند که به لیورپول 
نزدیک شوم. دیوید مویس، )سرمربی سابق منچستریونایتد( هم 
با من صحبت کرد و تقریبا در آستانه پیوستن به منچستریونایتد 

بودم اما او اخراج شد و ورود 
لوئیز فن خال اوضاع را پیچیده 
ندازه کافی  کرد. لوئیز به ا
برای ساختن پروژه مدنظر 
خودش وقت داشت. بعد از آن 
من دیگر هیچ چیزی از طرف 

نشنیدم  یتد  نا یو منچستر
کم کم  ید ها  د تر و 
شروع شد. بعد از آن 
جام جهانی آغاز شد 
اما با این حال کارلو 
آنچلوتی )سرمربی 
سابق رئال مادرید( با 

من تماس گرفت 
و حجت را برایم 

تمام کرد.

عدم  لغو         
مسابقات   

فوتبال ایران!

   اردو   در   اتریش
کاروان تیم ملی کاراته بعد از سفر به ترکیه و به منظور برپایی 
اردو وارد اتریش شد. این کاروان به منظور شرکت در رقابت های 
کاراته وان اتریش قرار بود در تهران اردویی برپا کند که این اردو 
به دلیل شیوع ویروس کرونا به کشور اتریش تغییر مکان داد. 
ملی پوشان کاراته در ۲ بخش زنان و مردان تا روز جمعه تمرینات 
خود را در اتریش ادامه می دهند تا بتوانند خو درا به کسب سهمیه 

المپیک نزدیک تر کنند.

        طعنه

دیدار سپاهان - پرسپولیس که لغو شد،  صحبت های عوامل 
دو تیم همچنان ادامه دارد و کار به درگیری لفظی مستقیم و 
غیرمستقیم هم کشیده شده است. در حالیکه مناظره آرامی میان 
سرمربیان دو تیم شکل گرفت، پیروانی، باردیگر وارد ماجرا شد و 
سرمربی و مدیرعامل حریف را در پست اینستاگرامی خود از دم 
تیغ گذراند وی از مدیرعامل سپاهان بابت گفتن حقایق تشکر کرد 

و البته طعنه ای به قلعه نویی زد.

         اشک   جردن

در مراسم یادبود کوبی برایانت، مایکل جردن به شدت 
احساساتی شده و اشک ریخت. این مراسم در استپلز، خانه 
لس آنجلس لیکرز برگزار شد، تیمی که برایان بخش زیادی از 
کل دوران ۲0 سال فعالیت خود در NBA را آنجا سپری کرد. این 
مراسم با اجرایی از بیانسه آغاز شد. در ادامه همسر کوبی به این 
ورزشکار بزرگ و دختری 13 ساله اش ادای احترام کرد. هزاران 

نفر از هواداران به احترام کوبی برایانت ایستادند. 

ـت
وشـ

س ن
عک

مربی تیم فوتبال استقالل گفت: بر این اعتقاد است که آبی پوشان از 
شانس زیادی برای قهرمانی در نوزدهمین دوره لیگ برتر برخوردار هستند. 
مجید نامجومطلق درباره تیم فوتبال استقالل، شرایط شیخ دیاباته و دیگر 

مسائل، پاسخگوی سواالت بود.
 درباره شرایط استقالل صحبت کنید.

فشردگی مسابقات خیلی به ما لطمه زد و مصدومان زیادی دادیم، اما 
رفته رفته شرایط بهترشده و مصدومان یکی یکی برمی گردند. اگر این 
نفرات آمادگی جسمانی خوبی پیدا کنند، وضعیت تیم به مراتب بهتر 

خواهد شد.
 به دلیل شیوع ویروس کرونا، بازی ها بدون تماشاگر برگزار 

می شود. موافق این مساله هستید؟
نظر شخصی ام این است که فوتبال بدون تماشاگر لذت و جذابیتی 
ندارد. خودمان فوتبال بازی و فضای حضور تماشاگران را کامال حس 
کرده ایم. حضور تماشاگران می تواند باانگیزه بازیکنان و زیبایی فوتبال 
شود. نبود تماشاگر، انگیزه را از بازیکنان می گیرد. در دیدار با ذوب آهن، 
می توانستیم از یار دوازدهم استفاده کنیم که این اتفاق نیفتاد. خدا را 
شکر می کنیم با همه سختی هایی که داشتیم، سه امتیاز بازی را گرفتیم.

 چرا استقالل بازی خوبی مقابل ذوب آهن انجام نداد؟
ذوب آهن تیم خوبی بود و قصد داشت با بسته بازی کردن، سه امتیاز 
را بگیرد. بازیکنان ما هوشمندانه عمل کردند و سه امتیاز شیرین این 

بازی را گرفتند.
 در یک صحنه شما و فرهاد مجیدی، به عملکرد بازیکنان 

اعتراض زیادی کردید.

طبیعی بود که فشردگی بازی ها و خستگی روی 
عملکرد بازیکنان تاثیر بگذارد. مهم سه امتیاز بود 

که گرفتیم. ذوب آهن با سیستم ۱-٤-۵ قصد 
داشت فضاها را بگیرد. این دیدار برای ما فشرده و 
سنگین بود و زمانی که حریف به این شکل تیمش 

را می چیند، کار یک مقدار سخت می شود 
و موقعیت به سادگی به دست نمی آید، اما 

خوشبختانه بازیکنان ما از موقعیت ها 
استفاده کردند.

 فکر می کنید چقدر شانس 
قهرمانی در لیگ برتر را دارید؟

قطعا شانس زیادی داریم، چرا که 
بازیکنان فعلی، بازیکنان خیلی خوبی 

هستند و در آینده به ما کمک خواهند کرد. ما 
بازی های باکیفیتی که به نمایش می گذاریم، 

می توانیم جزو تیم های مدعی باشیم.
 برگزارنشدن دیدار سپاهان - 

پرسپولیس، به ضرر استقالل بود؟
قطعا به ضرر تیم های مدعی دیگر 
می شود. باید تکلیف این بازی مشخص 
شود، چرا که نتیجه این بازی روی 
تیم های مدعی دیگر برای رسیدن به 

قهرمانی تاثیر می گذارد.

 یکی از معضالت استقالل، نداشتن زمین تمرین مناسب 
است. چطور در مجموعه انقالب با کیفیتی که چمن آن دارد، 

تمرینات را برگزار می کنید؟
سه شنبه هم به دلیل بارندگی باران، دنبال زمین تمرین بودیم. 
این شرایط در حال حاضر وجود دارد و از همه 
مهمتر برگزاری هر ٤ روز مسابقات، باعث 
خستگی بازیکنان شده است. زمین 
تمرین داریم، اما با توجه به شرایط 
آب وهوایی، برگزاری تمرین در 

آنجا سخت می شود.
یکی از مشکالت دیگر  

میت  و مصد ل  ستقال ا
شیخ  ت  مد نی  ال طو

باته است. دیا
ز  ا یکی  ته  با یا د
تاثیرگذارترین بازیکنان ما 
بوده که متاسفانه مصدوم 
است. هر چند بازیکنان خوب و 
با کیفیتی داریم که تا اینجای کار خوب 
کار کرده اند، اما دیاباته بازیکن بسیار تاثیرگذاری است 
و حضورش در استقالل می تواند کمک کند. قطعا 
با بازگشت دیاباته، شرایط تیم نیز بهتر خواهد شد.
 بهتر نبود مجیدی اجازه مرخصی به 

دیاباته را نمی داد؟
او به خاطر اینکه مصدوم بود، از ایران رفت و 
رفته رفته با زحمات کادرپزشکی که جا دارد از آنها 

تشکر کنیم، به ترکیب اصلی بازمی گردد.

مجیدنامجومطلق؛ مربی تیم فوتبال استقالل:
لغو   بازی  سپاهان - پرسپولیس به ضررما  شد 

 برخالف  کشورهای
 چین، کره جنوبی، ژاپن، ایتالیا 

سهراب بختیاری زاده 
کارشناس فوتبال 

سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک 
گفت: دنبال سلسله جلساتی که در وزارت ورزش و 
جوانان و کمیته ملی المپیک داریم، جلسه مشترک 
اعضای ستاد اجرایی با وزیر برگزار شد و گزارشی از 
روند برنامه ها و عملکرد و فعالیت های ٢ سال گذشته 
کمیته ملی المپیک بررسی شد. بحث ما وفاق و انسجام 
و همدلی و همگرایی است. اعضای هیات اجرایی و نواب 
رئیس هر کدام نقطه نظراتی داشتند برای بهبود روش ها 
و سیستم ها بحث کردند. بحث ها بسیار خوب بود و نکات 
مختلفی مطرح شد. رئیس کمیته ملی المپیک تصریح 

کرد: یک چیزی برای ما به عنوان یک اصل تلقی می شود 
آن هم این است که ما و وزارت ورزش و جوانان تمام 
توان و انرژی و منابع را در مسیر توسعه ورزش قهرمانی 
قرار بدهیم. هدف را المپیک ٢۰٢۰ تعریف کردیم و 
بعد از آن رویکرد آسیایی داریم. باید از حواشی پرهیز 
کنیم. الزمه درخشش در المپیک و آسیا این است 
که در داخل کشور همه منابع، امکانات و ظرفیت ها را 
در مسیر انسجام قرار بدهیم و از هرگونه حاشیه پرهیز 
کنیم. صالحی امیری توضیح داد: امروز که با شما 
صحبت می کنم وارد سومین سال فعالیت ها در دور 

جدید شدیم. خوشبختانه در این ٢ سال انسجام و وفاق 
حداکثری وجود داشت. سیاست هیات اجرایی کمیته 
ملی المپیک، نواب رئیس و بنده این است که تحت هر 
شرایطی از حواشی پرهیز و فقط در متن حرکت کنیم. 
بدانیم که ورزش ٤ رکن دارد. این ارکان اربعه ورزش 
باید با هماهنگی، همدلی و همگرایی حرکت کنند. 
رئیس کمیته ملی المپیک ادامه داد: رکن اول ورزش 
قهرمانی ایران وزارت ورزش و جوانان و در راس آن وزیر 
ورزش و جوانان است. رکن دوم کمیته ملی المپیک و 
پاراالمپیک هستند. رکن سوم فدراسیون ها هستند که 

نقش بی بدیلی در توسعه ورزش قهرمانی دارند و رکن 
چهارم رسانه ها هستند. او اضافه کرد: امروز من می توانم 
این شهادت را به مردم عزیز بدهم که در بهترین وضعیت 
هماهنگی و همگرایی بین ارکان چهارگانه ورزش 
هستیم. او گفت: امروز که با شما صحبت می کنم درگیر 
کرونا و اعزام تیم ها برای اردو های بین المللی به منظور 
کسب سهمیه هستیم. در فضای اخبار تلخ و ناکامی ها، 
خبر خوب کسب سهمیه شمشیربازی را داشتیم. در 
چند روز آینده هم خبر خوشی از کاراته خواهیم داشت. 
صالحی امیری ادامه داد: در مجموع ما امروز می توانیم 
این ادعا را داشته باشیم و این وعده را بدهیم که همه 
ظرفیت ورزش برای المپیک ٢۰٢۰ بسیج شده است تا 
انشاءا... کاروان ما بتواند با درخشش در المپیک ٢۰٢۰ 

کام ملت را شیرین کند.

صالحی امیری:
همه ظرفیت  ورزش برای ۲0۲0 بسیج شده است
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  صفحه2

وقتی ویروس کرونا یا ویروس های مشابه در جامعه ای گسترش 

پیدا می کند در حوزه اقتصاد نیز تاثیر خواهد داشت. با اینکه 

سبک تاثیر متغیر است اما واقعیت این است که بنیه اقتصاد را 

ضعیف می کند. نکته ای که در خصوص این ویروس وجود دارد 

این است که دولت یا مجلس در خصوص اشاعه این ویروس 

در تقابل با حوزه اقتصاد چه تصمیمی باید بگیرند؟ علم اقتصاد 

بیانگر این است که مردم باید در سالمت کامل باشند تا بتوانند 

قدرت حوزه اقتصاد را که رفاه آور است گسترش دهند. وقتی 

مردم در سالمت نباشند و سالمت شان در گرو بحث دیگری 

چون رعایت بهداشــت و قرنطینه و عوامل شبیه این باشد، 

باید چه موضعی را اتخاذ کرد. در شرایط عادی وقتی دولت ها 

حتی یک روز را به مناسبت و شرایطی تعطیل می کنند اتفاقا 

کارشناسان اقتصادی سختگیری کرده و تحلیل می کنند که 

به بنیه اقتصادی زیان وارد می شــود. همانطور که با ورود هر 

دوره نمایندگان به مجلس درباره تعطیالت رسمی در طول 

ســال بحثی در قالب طرح و کمیســیون ها مطرح می شود 

هرچند در آخر بی نتیجه اســت اما نشان دهنده این است که 

این حساسیت وجود دارد که تعطیالت زیادی در کشور داریم. 

بنابراین در شرایط طبیعی هم کارشناسان اقتصادی حساسیت 

به خرج می دهند و بیان می کنند که به معنای عدم استفاده 

از توانمندی های مردم است و در تولید ناخالص داخلی تاثیر 

خواهد گذاشت و بافت فرهنگی جامعه را تا حدودی حتی تنبل 

می کند. اما در این شرایط وقتی بحث سالمتی مطرح می شود، 

همه این پارامترها و تحلیل ها به کنار گذاشته می شود و آنچه 

اولویت می یابد به صورت مطلق و حتی نه به صورت نســبی، 

سالمتی مردم است و اتفاقا در این رابطه هم اقتصاد بیانگر این 

است که باید هزینه کرد. یعنی باید امکانات سالمتی و بهداشت 

رعایت شود تا نیروی کار بتواند در سالمت کامل دوره را طی 

کند تا بعد بتواند عقب افتادگی ها و هزینه هایی که در حوزه 

اقتصاد برای بحث سالمت و بهداشت شده را جبران کند. اما 

آنقدر به غیر از حرف های متناقض که از جانب برخی مسئوالن 

شنیده می شود در شبکه های اجتماعی هم خود مردم به این 

بحث دامان می زنند. یعنی اگر این ویــروس در یک منطقه 

شیوع یافته و مقامات مسئول که وزارت بهداشت است آمار را 

یک عدد اعالم می کند اما همین عدد در شبکه های اجتماعی 

چند برابر می شــود. اینکه چرا دولت یا مجلس در این ارتباط 

تصمیمی که ما احساس می کنیم باید گرفته شود را نمی گیرند 

به این برمی گردد که دستیابی ما به اطالعات کم است و بیشتر 

می توان در حالت احساسی که در بین مردم هست موضوع را 

ارزیابی کرد. اما نظامات کشــور، دولت و مجلسی را تشکیل 

می دهد و قاعدتا مردم نیســتند که به بحث های سالمتی و 

ایمنی و بهداشت جهت می دهند بلکه نمایندگان شان در دولت 

و مجلس اطالعات دست اول را رصد می کنند و وزارت بهداشت 

که مرجع اصلی رسیدگی به این امور است، تنها جایی است که 

می تواند سالمت مردم را نشانه رود و آن را بیمه کند. واقعیت 

این است که نمی دانیم اگر دولت، شهر یا منطقه ای را قرنطینه 

نمی کند واقعا نیاز بوده و کوتاهی می کند. چون قرنطینه کردن 

محدودیتی ایجاد می کند و می تواند از ترددها جلوگیری کند. 

فرض کنیم قم یا تهران را قرنطینه کنند تا کسی وارد یا خارج 

نشود ولی آیا شرایطش مهیاست و مشکلی به وجود نمی آورد؟ 

امیدواریم که دولت و مجلــس اطالعات دقیقی به مردم ارائه 

دهند. نمی توانم به خودم بقبوالنم که عمدی در کار است که 

شهر را قرنطینه نمی کنند یا فضای یک منطقه ای را محصور 

نمی سازند. شهر ووهان چین بارها ضدعفونی شد اما ما هنوز در 

سطح شهرها شاهد این مقوله نبوده ایم. از طرفی عضو سازمان 

بهداشت جهانی هســتیم و اگر هم محدودیتی برای واردات 

داشته باشــیم چون حق عضویت پرداخت می کنیم، وظیفه 

سازمان است که حتی در شرایط تحریمی بسیاری از تجهیزات 

بهداشتی را فراهم کند. بنابراین تا اینجا مسئوالن این احساس 

را نکرده اند که می بایست فراتر از آنچه تصمیم گرفته اند و به 

تعطیلی همایش ها و نشست ها انجامیده، تصمیم بگیرند و آن را 

به بحثی به نام قرنطینه یا حتی قفل کردن شهرها منجر کنند. 

در رصد اطالعات سازمان بهداشت جهانی که آنها نیز حساس 

هستند، پیشنهاد قرنطینه به ایران عنوان نشده است. اگر هر 

موضوعی را در جای خودش داشته باشیم از بسیاری از شایعات 
می توانیم جلوگیری کنیم.
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صفحه 11

جناب آقای  سید علیرضا آوایی 
وزیر محترم  دادگستری

مصیبت وارده  درگذشت برادر بزرگوارتان را  به جنابعالی صمیمانه تسلیت 

می گویم. از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت واسعه الهی و 

برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجر مسألت می نمایم.

                                                                                                 حسین عبداللهی 

افزایش هزینه های احتکار؛ مقابله اقتصادی با کرونا

تجربه شخصي از یک روز با کرونا

 پیش بینی تعامالت دولت 
و مجلس آینده

محمدرضا بادامچی
نماینده مجلس دهم

 راي خریدند براي 
 ورود به مجلس؛ 
باطل کنید
  پول  کثیف 
 در انتخابات نقش 
تعیین کننده دارد 

 

شـاید تا هفته قبل برای بیشـتر مردم هنوز کرونا جـدی نبود. نماهایی کـه در اخبار 

از چین نشـان داده مي شـد برای همه رخدادی در دوردسـت بود. این چنـد روز ولی 

ناگهان موج دلهره باال گرفته  اسـت. احتمال بـودن چیزی ناشـناخته در میان مردم 

برایشان ترسناک اسـت. اعضای شـورای شهر، شـهردار و مدیران شـهرداری مراکز 

اجتماعـی و خدمات اجتماعی شـهر را بـه مواد ضدعفونـی و اتاق جداسـازی مجهز 

کردنـد. در این روزهـا گندزدایی مداوم وسـایل حمـل و نقل عمومـی و محیط های 

همگانـی انجـام می شـود و تـالش می شـود کـه پیشـگیری و گندزدایـی درسـت 

صـورت بگیرد.امـا ارتبـاط من بـا این بیمـاري چه بـود؟ هـر دو هفتـه یکبـار برای 

مالقـات مردمی بـه منطقه هـای شـهرداری مـی روم چـون شـرایط و مسـاله های 

مردم جاهای مختلف تهـران متفاوت هسـتند و این مالقات ها بـرای تصمیم گیری 

عادالنه در موضوع های شهری مهم هستند. از سـویی از ۲۳ بهمن برنامه کمیسیون 

برای بررسـی بودجـه منطقه هـا و بخش هـا و سـازمان های شـهرداری فعال شـد و 

من مسـئول جلسـه بودم. حاال بیـش از یک هفته گذشـته و یکـی از مدیـران پرکار 

شهرداری که در آن جلسـات بوده در بیمارستان بستری اسـت. این اتفاق برای همه 

هشـدار جدی تر شـد. کار مـا به گونه ای اسـت کـه مـداوم با جمـع سـروکار داریم و 

محیط های شـلوغ و خسـتگی مزمن و مداوم که سـطح ایمنـی بدن مـان را کاهش 

می دهـد. کم خوابی مـداوم برخی از مـا در چهره مان پیداسـت. گاهـی این وضعیت 

کاری باعـث نشـانه هایی می شـود. در این میانـه خبر بیمـاری، ضـرورت پیگیری و 

انجـام آزمایش بـرای پیشـگیری از انتقـال احتمالـی بیش از پیـش بـود. باتوجه به 

خسـتگی شـدید و گرچه تب نداشـتم با مشـورت همـکارم ، بـرای بررسـی و انجام 

تسـت به بیمارسـتان مراجعه کردم. خسـتگی و درماندگی مردم از یکسـو و فشـار 

کاری بر کارکنان و کادر درمانی از سـوی دیگر، نمایی آزاردهنده بـود. هراس از خود 

بیمـاری پررنگ تر و صدای سـرفه ها دلهره آور شـده اسـت. باتوجه بـه تصمیمي که 

چنـد روز قبل گرفته شـده بیمارسـتان.... بـه عنـوان مرجع تخصصی تعیین شـده 

و بـرای همین بـا سـرعت وسـایل می آورنـد و تکنیسـین های فنی مشـغول نصب 

تجهیزات هسـتند. هرازگاهی خسـتگی و ناخشنودی کسـی صدای بلند و فریادش 

را بـر سـر دیگـران برمی کشـد ولـی کادر بیمارسـتان بـا صبـوری فضـا را مدیریت 

می کنند. هوا خیلی سـرد است شـاید بیماری سـردترش هم کرده. بسـیاری مردم 

پافشـاری بر انجام تسـت دارند که نشـدنی اسـت. وضعیت من دوبار توسط پزشک 

متخصـص؛ یکبـار پزشـک اورژانـس و دوبار پزشـک جراح بررسـی شـد. مهم ترین 

مسـاله جلسـه های مشـترک اخیر و درد مبهم قفسـه سـینه بود. مراجعان سالمند 

شـرایط سـخت تری دارند هم هشـدارها هم سـرما و هم فضای بیرون و درون مرکز 

درمانـی بـرای انجـام مراحل برایشـان سـخت اسـت. هنـوز و اینجـا هـم خیلی ها 

سـاده ترین هشـدارهای بهداشـتی را که روزی هـزاران بار اطالع رسـانی می شـود، 

رعایت نمی کننـد. برای همین شـرایط کادر درمان دشـوارتر اسـت. پزشـک جراح 

می نویسـد که تسـت انجام شـود. دور از دیگران می ایستم. اسـپری گندزدا را مرتب 

به دسـت هایـم می زنـم و ماسـک روی صورتم را دسـت نمی زنـم. خودرویـی برای 

جابجایی هسـت که با آن به سـاختمان برده می شـویم. از پنجره اش از بیرون عکس 

گرفته ام. پرونده و شـرح حال ... . پرسـتار و پزشـک خود را معرفـی می کنند. برخی 

هنوز خانـواده شـان نمی دانند که اینجا هسـتند. وسـایل و گوشـی همراهـم با من 

اسـت و از تکرار زنگ گوشـی مـی فهمم  که خبری کار شـده. آسـم نـدارم. وضعیت 

کلی ام خوب اسـت و برای تشـخیص و پیشـگیری از انتقال آمـده ام. از بیماری هول 

بزرگ تـری نبایـد سـاخت. نمونه برداری ها انجام شـد و باید تا روشـن شـدن نتیجه 

منتظـر بمانم. همه جا سـرد اسـت، بـرای تهویه فضا پنجـره را بـاز گذاشـته ایم. نور 

سـفید، سـرما و خسـتگی را با کتابی کـه بـرای خواندن کنارم گذاشـتم به حاشـیه 

می رانـم. کادر درمـان و پزشـکی ایران پرتوان اسـت. ما در شـرایط تحریم سـنگین 

و همه جانبه ایـم. بیمـاری در کشـور وجـود دارد. بـا ایـن همه هنـوز هم می تـوان با 

تصمیم هـای بهنـگام و درسـت از چالشـی پیچیده تر پیشـگیری کرد. جلسـه های 

کاری را بـه ویدیوکنفرانس تبدیل کرد، حضـور اجتماعـی را کمینه)حداقلی( کرد، 

رفتارهای بهداشتی را بهبود داد و اولویت نخسـت را سالمتی خود و مردم تلقی کرد. 

بیمارستان هایمان با همه کاسـتی ها، کادر درمان با وجود خسـتگی ها و زندگی مان 

با همه ی شکسـت و بسـته گی ها هنـوز کار می کننـد. اینجـا و اکنون بـرای ما بیش 

از همه پیشـگیری و آرامش کارسـاز خواهد شـد. کمتر بیـرون  برویـد، از اجتماع ها 

دوری کنید، شستشـو و گندزدایـی را مـداوم انجام دهید و بـا آگاهی این شـرایط را 

مدیریت کنیـد. زمسـتان می گـذرد و روسـیاهی اش می ماند بـرای تاریکـی. بهار با 
آفتاب سـر بر خواهـد آورد.

با تصاحـب بیـش از ۷۵ درصد از کرسـی های مجلس توسـط جنـاح رقیب 

اصالح طلبـان، تعامـل دولـت اعتدالگـرای دوازدهـم در آخریـن سـال های 

حضـورش، با ایـن مجلـس، در ظاهـر نگران کننده به نظـر می رسـد. این در 

حالی اسـت که دولت آقای حسـن روحانی پیش از این نیز در موارد مشـابه، 

با مجلس نهم تعامالت خوبی داشـته و با مشـکل خاصی مواجه نبوده است. 

اگرچه مجلس نهم مجلسـی اصولگرا بود، ریاسـت علی  الریجانی بر مجلس 

نیز  بـر تعامـالت دولت با آن، بسـیار تعیین کننـده بود. بـا آغاز بـه کار دولت 

و شـعار و رویه تدبیـر و امید، نماینـدگان نگرانی هـای دولت احمدی نـژاد را 

از ایـن دولت روحانـی نداشـتند و با نگاه روشـن بینانـه، دولت تدبیـر و امید 

را در مواجهـه بـا مشـکالت مدبرتـر از دولت هـای گذشـته می دانسـتند و 

اذعان داشـتند این دولـت می تواند بـا اعتمادسـازی گام های جـدی در رفع 

تحریم ها بـردارد. از اینـرو تعامل مثبت با دولـت روی کارآمـده از برنامه های 

این مجلس اعالم شـد که در عمل نیز شـاهد آن بودیـم و از میـان ۱8 نامزد 

معرفی شـده بـرای کرسـی های کابینه از سـوی دولـت یازدهـم، مجلس به 

۱۵ تـن از آنها رای اعتمـاد داد که در مجمـوع تعامالت این مجلـس با دولت 

مثبت ارزیابی می شـود. کارشناسـان نیز به نسـبت مجلس دهم و ورود افراد 

نزدیـک به دولـت در مجلس، مجلس نهـم را همراه تـر معرفی کردنـد.  برای 

بررسـی دقیق تر تعامـالت میان مجلـس جدید و دولـت باید صبـر کنیم به 

اعتراضات رسـیدگی شـود تـا چینش نماینـدگان قطعـی شـده و زمانی که 

اسـامی از سـوی وزارت کشـور ابالغ شـد، ببینیم چـه افـرادی وارد مجلس 

می شـوند و پس از آن ارزیابی کنیم. بـا وجود ادعـای فراوان نامزدهـای وارد 

شـده به ایـن دوره از مجلـس در خصـوص انقالبـی بـودن، می تـوان ارتباط 

دولـت روحانی بـا آنـان را همچون تعامل بـا مجلس نهم دانسـت، زیـرا طرز 

تفکر قالب مجلس نهم همچون مجلـس یازدهم بوده و بسـیاری از افراد این 

مجلس در آن دوره نیز حضور داشـتند. اگرچه شعارهای مطرح شده از سوی 

این جریان از تضـاد آنان با دولت حکایـت دارد و بارها دیده شـده اعضای این 

جریان با ادعای اسـتیضاح رئیس دولت و زیر سـوال بـردن تمام فعالیت های 

دولت، سـودای قدرت در سـر داشـتند و در آخرین اظهـارات، دولت روحانی 

را برای  کاله بر سـر مجلـس آتی گذاشـتن ناتـوان معرفی کردنـد، اظهارات 

سیاسـی بیش نبـود و بـرای ارزیابـی تعامـالت آینده نمی تـوان بـرآن تکیه 

نمود. زیـرا آنچـه در این شـرایط مهـم به نظـر می رسـد، منافع ملی کشـور 

اسـت و قطعا تمامی جریان های حاضـر طبق منافع ملی تعریف شـده پیش 

خواهند رفـت و از تندروی هـا در این بـاره از سـوی نهادهـای باالتر ممانعت 

به عمل خواهد آمد. درسـت اسـت این مجلس با اسـتفاده از مشکالت جاری  

و نثار هجمه هـای بی رویه به دولـت و جریان نزدیـک به دولت توانسـت این 

کرسـی ها را تصاحب کند، شـاهد هسـتیم میزان کمی از این مشکالت تنها 

بر گـردن دولـت اسـت و در عمـل این جریـان جایـگاه این مـوج سـواری را 

پیدا نمی کنـد و نمی تواند بـر همین منـوال ادامه دهـد. از اینرو تضـاد میان 

مجلس یازدهم بـا دولت فعلی جـدی به نظر نمی رسـد و تنهـا در حد همان 
شـعارهای تبلیغاتی برای جمـع آوری آرا باقـی خواهد ماند.

»آرمانملي«داليلسفرنمايندگانسازمانبهداشتجهانیرابررسيميكند

 امیررضا واعظ آشتیانی 
در گفت وگو با »آرمان ملی«:

                          یاد   د   اشت های آرمان ملی                                                

صفحه 2

غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی

شعارهای عوام پسندانه، 
سابقه  رفتارهای  پوپولیستی

صفحه 4

حمید حاج اسماعیلی 

انعطاف بیشتر دولت در حمایت از کارگران  

سرمقاله:صادق زیبا کالم

رئیس جمهور و تیغ تیز مجلس یازدهم 
صفحه2

                          گفت وگوهای  آرمان ملی                                                
سید محمود میرلوحی : 

مجلس یازدهم از مجلس هفتم الگوبرداری نکند

یحیی آل اسحاق:

کرونا صنعت گردشگري  را    از کار انداخت
صفحه 3

صفحه 5

صفحه  4

با باال رفتن قیمت  میوه بر اثر کرونا 

زنجبیل، سیر و لیموترش کاالی لوکس شدند!

»آرمان ملی« از کاسبان کرونا گزارش می دهد

بهنوش بختیاري تحت پیگرد کرونایي
     تبلیغ دروغین این سلبریتي درباره یك شربت
 سبب شد که سازمان تعزیرات وارد عمل شود

  از دید نمایندگان این سازمان 
  ناکارآمدی مدیریتی  می تواند تهدیدی

  برای امنیت    جهانی در عرصه سالمت باشد

   ارتش برای مقابله با کرونا به میدان آمد 

   رئیس جمهور گالیه مند از کمبود ماسك! 

   نماز جماعت، اعتکاف و محافل مذهبی
 حرم حضرت    معصومه)س( در قم تعطیل شد 

   دستور رئیسی برای پیشگیری از کرونا در زندان ها  

   نظر مراجع تقلید درباره سفر به قم  

کرونـا از دو منظـر داخلـی و خارجـی، اقتصـاد ایـران را خطرپذیر کرده اسـت. 

معمـوال در اسـفند مـاه تمایـل مـردم بـه خریـد و فـروش افزایـش می یابـد 

و بیشـترین گـردش مالـی بسـیاری از اصنـاف و مشـاغل در ایـن مـاه اتفـاق 

می افتـد. عـالوه بـر مشـاغل خـرد و متوسـط، صنایعـی همچون گردشـگری 

درگیـر این ویـروس جدیـد شـده اند. محور بعـدی به موضـوع مدیریـت روانی 

و جامعه شـناختی بـروز بحـران مربـوط می شـود. اینکه مـردم به دلیـل واهمه 

بروز کمبـود کاال، بـه فروشـگاه های مواد غذایـی هجـوم آورند تعـادل عرضه و 

تقاضا را بر هـم می ریزد. سـومین موضوع بـه حوزه تجـارت ایـران بازمی گردد. 

با اینکه مـا امروز در شـرایط تحریـم به سـر می بریم، امـا تجارت با کشـورهای 

همسـایه همچنان ادامـه دارد. به ویـژه در شـرایط کنونی عراق شـریک تجاری 

اسـتراتژیک ایران به حسـاب می آید؛ امـا کرونا صـادرات ما به این کشـور را هم 

مختل کرده اسـت. اینها مواردی بودند که در بعـد داخلی باید مـورد توجه قرار 

بگیرند. تاثیـر بین المللی ویـروس کرونـا را هم نبایـد نادیده گرفت. بیشـترین 

مبادالت اقتصـادی ایران با کشـور چیـن انجام می گیـرد. این کشـور همچنان 

خریدار نفـت و مشـتقات پتروشـیمی ایران به حسـاب می آیـد. کرونـا در خود 

چین سـرعت گـردش مالـی را بـه حداقـل رسـانده و تبدیل درهـم به یـوآن و 

سـپس به دالر را به وقفـه انداختـه اسـت. واردات از چین نیز این روزها بشـدت 

کاهش یافته کـه بخشـی از نیاز مـا را تحت تاثیـر قـرار می دهد. در ایـن زمینه 

به قـوه قضائیه پیشـنهاد می شـود کـه بـا افزایش هزینـه احتـکار، بـه مقابله با 

محتکران بـرود و مدلی بازدارنـده را به اجرا بگذارد. کشـوری کـه درگیر تحریم 

و جنـگ اقتصـادی اسـت کـه نبایـد مـدام در برهه های مختلـف مـورد هجوم 

محتکـران و سـودجویان قـرار بگیـرد. اکنون دیگـر بهتر اسـت اقدامـی عملی 

صورت بگیرد. شـاید عده ای قبول نداشـته باشـند، اما اخبار رسـمی هم نشـان 

می دهد کـه در مدت اخیـر عده ای بـه احتـکار لـوازم بهداشـتی روی آورده اند. 

قوه قضائیـه باکمک مجلـس باید هزینـه این نـوع رفتار را بـاال ببرد. پیشـنهاد 

دوم به فرهنگ سـازی مربوط می شـود. نمی توان کشـور را برای مـدت طوالنی 

تعطیل کرد تـا کرونا از ایران خارج شـود. رسـانه ها هم در این زمینـه می توانند 

یاری گر دولت باشـند و بـا ارائه راهکارهای پیشـگیرانه ترس عمومـی را کاهش 

دهنـد. راهکار دیگـر هم بـه دولت اسـت؛ کسـب وکارهای خـرد و متوسـط در 

ماهـی با رکـود مواجـه شـده اند که معموال هرسـاله بیشـترین سـود را کسـب 

می کننـد. دولـت بـرای برطرف کـردن این رکـود بایـد چـاره ای بیندیشـد. در 

این زمینه اشـاعه آرامش بـه جامعـه و افزایش اعتمـاد عمومـی می تواند تقاضا 

را در بـازار افزایش دهـد و مـردم را برای تامیـن نیازهای عیـد به بازار بکشـاند. 

تعطیلی مـدت دار، زیـان کالنـی را متوجه ایـن کسـب وکارها می سـازد. به هر 

حـال گفتـه می شـود دولـت در توزیع لـوازم بهداشـتی پیش قـدم شـده و قرار 

اسـت نیاز عمومی را پاسـخ دهد. نقش تیـم اطالع رسـانی دولت در ایـن زمینه 

اهمیت بسـیاری دارد؛ در صورتی کـه این تیم وظیفـه خود را به درسـتی انجام 
دهد، شـاید بـه زودی آرامش بـه بـازار بازگردد.

وحید شقاقی شهری
اقتصاددان

علی اصغر زرگر
تحلیلگر مسائل بین الملل

صفحات 2و3و7 و8

پشت پرده درخواست جدید 
ترامپ از ایران

در رابطـه بـا صحبت هـای جدیـد دونالـد ترامپ که 
از جمهوری اسـالمی ایـران درخواسـت کـرده بود تا 
مقابله بـا داعـش را ادامه دهـد، باید گفت که ایشـان 
هـم در سیاسـت داخلـی و هـم در سیاسـت خارجی 
همـواره در موضع گیری هـای خـود دچـار تناقـض 
بـوده اسـت و بسـیاری از اعالمیه هایـی کـه منتشـر 
می کنـد بـه دور از انتظـار اسـت. ایـن موضع گیـری 
اخیر رئیـس جمهـوری آمریکا نیـز در همین راسـتا 
اسـت اما از سـوی دیگـر نیز سیاسـت خـود را محول 
کردن دردسـرهای موجـود در خاورمیانه بـه دیگران 
و یـا بـه نحـوی حـل و فصـل کلـی معضالت اسـت. 
در همیـن راسـتا مذاکرات گسـترده ای بـا طالبان در 
سـال های اخیـر داشـته اسـت و در تـالش اسـت تـا 
ائتالفـی میان ایـن گـروه و دولت مرکزی افغانسـتان 
ایجـاد کند تا بـا ایـن سیاسـت یکـی از طوالنی ترین 
جنگ هـای خـود را خاتمـه دهـد. در سـوریه نیـز 
آمریکا قصـد دارد تـا ترکیـه و رژیم صهیونیسـتی را 
سـوار بر موقعیت کنـد و بـا صحبت هایی که داشـته 
اسـت شـاید می خواهد ایـران را بـه نحـوی در مقابل 
نقـاط جدیـد شـکل گیـری داعـش قـرار دهـد و از 
دردسـر خود در ایـن زمینه بکاهد. در گذشـته برخی 
هماهنگی ها نیز میـان طرفین در عراق و افغانسـتان 
نیز رقم خـورده بـود و شـاید ایـن احتمـال در آینده 
نیز وجود داشـته باشـد. درسـت اسـت که آمریکا در 
برخـی مواقع از داعـش حمایت کـرد اما سـرانجام به 
ایـن نتیجه رسـید که ایـن گـروه احتماال بـرای خود 
این کشـور نیز دردسـر خواهد شـد، بنابراین ائتالفی 
بـرای نابـودی آن تشـکیل داد. در گام اول می تـوان 
ایـن برداشـت را داشـت کـه به جهـت واگـذار کردن 
مسـئولیت های خود در منطقه این صحبـت را کرده 
اسـت اما بایـد توجه کـرد کـه ترامپ ایـن صحبت ها 
را در چه موقعیتـی و در چه زمانی عنوان کرده اسـت، 
زیرا احتمـال اینکـه کاربرد داخلی داشـته باشـد و یا 
صرفـا کاربرد گفتـاری در عرصـه بین المللی داشـته 
باشـد، وجـود دارد. نمی تـوان از این مقوله بـه راحتی 
عبـور کـرد کـه ترامـپ نیازمنـد تبلیغـات و آرامش 
در داخـل کشـور اسـت و هر چـه بـه زمـان انتخابات 
ریاسـت جمهـوری ایـن کشـور نزدیک تر می شـویم 
این مولفه پررنگ تر می شـود و شـاید به دفعات از این 
موضع گیری هـای جدیـد و عجیـب از وی در ماه های 
آینده مشـاهده کنیم. در چنـد وقت اخیر نیز شـاهد 
بودیـم که حـدود چهـار مرتبـه بـا ادعاهای واهـی از 
ترور سـپهبد سـلیمانی بـه نفع خـود بهره جسـت و 
در سـخنرانی های انتخاباتی آن تـرور را ابزار تبلیغات 
بـرای خود نمـود. بایـد توجه کـرد مهم تریـن رویداد 
پیش رو بـرای ترامپ، انتخابـات ۲۰۲۰ اسـت و برای 
جمع کـردن آرا ممکن اسـت بـه هر چیزی متوسـل 
شـود و این امـر زمانـی کـه رقابت میـان او و سـندرز 

جدی تـر شـود، بیشـتر خواهد شـد.
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غیـرمحـرمـا نـه

گوشت گوسفندی ۲۰ درصد باال رفت
رئیـس اتحادیـه گوشـت گوسـفندی گفـت: در حـال حاضـر فـروش آالیـش 
خوراکـی و غیرخوراکی گوشـت )پوسـت، روده، جگـر، کله پاچه و سـیرابی( به 
دلیل شـیوع بیماری کرونـا کم شـده اسـت و وقتی ایـن محصوالت بـه فروش 
نرسـد، به قیمـت اولیـه دام و در نهایت قیمت گوشـت مصرفی اضافه می شـود. 
امروز گوشـت گوسـفند در میدان بهمن تهران که تعیین کننده قیمت گوشت 
اسـت از ۱۲۰ تا ۱۳۰ هـزار تومان یعنـی از مرغوب تـا نامرغوب عرضه می شـود 
و مغازه داران پـس از خرید می تواننـد با ۱۰ درصد سـود آن به فروش برسـانند.

پلمب ۲ داروخانه متخلف در یزد
در شـرایطی که مـردم در اضطـراب بیمـاری و ویـروس کرونا به دنبـال تهیه 
ماسـک و محلول ضدعفونـی هسـتند، دو داروخانـه در یـزد اقدام بـه افزودن 
آب بـه محلـول ضدعفونـی و فـروش آن بـه چندبرابـر قیمـت کرده انـد که از 
سـوی دادسـتانی پلمب شـده اند. گفتنی اسـت در این باره مدیرکل تعزیرات 
حکومتی یزد اظهار داشـته اسـت: پرونـده هـر دو داروخانه جهت رسـیدگی 
به مراجع قضایی معرفی شـده اسـت. غالمرضا سـاالری در ادامه گفته اسـت: 
اجازه نمی دهیم عده ای سـودجو با سوء اسـتفاده از نگرانی مـردم و ایجاد بازار 
سـیاه و احتـکار ملزومات مـورد نیاز، مردم اسـتان را با مشـکل مواجـه کنند.

فرماندار ربوده شده در غار!
عکس هایی از فرماندار شهرسـتان دره صوف باال اسـتان سـمنگان افغانستان 
که توسط طالبان ربوده شـده منتشر شـده اسـت که وی را در ورودی یک غار 
نشـان می دهد. این در حالی اسـت که بر اسـاس این خبر طالبان عکس هایی 
از فرماندار ربوده شـده دولت افغانسـتان منتشـر کرده اند. گفتنی است در این 
رابطه محمد علی حسـنی فرماندار شهرسـتان دره صوف باال استان سمنگان 
افغانسـتان روز دوشنبه در سـومین روز هفته کاهش خشـونت ها به همراه دو 

نفر دیگـر از جمله محافظ وی به دسـت عناصر طالبان ربوده شـده اسـت.

درخواست حذف موقتی طرح ترافیک 
شـهربانو امانی، عضو شـورای شـهر تهران گفت: دغدغه من این است که 
به راننـدگان تاکسـی های اینترنتـی که تحت نظـارت جـای خاصی هم 
نیسـتند و احتمال دارد ناقل ویروس کرونا باشـند، توجه شـود. خواسـته 
دیگـر مـن این اسـت کـه طـرح ترافیـک موقتـاً حذف شـود تـا مـردم از 

وسـایل نقلیه عمومـی اسـتفاده نکنند.
ماسک زدن عجیب بیرانوند

علیرضا بیرانونـد، دروازه بان پرسـپولیس بـرای جلوگیری از مبتال شـدن به 
ویـروس کرونـا با ماسـک به تمریـن پرسـپولیس رفته اسـت. گفتنی اسـت 
چند روزی اسـت کـه  ویـروس کرونا در کشـور ما شـیوع پیدا کـرده و رعایت 
موارد بهداشـتی یکی از راه های جلوگیری از این ویروس اسـت.  این در حالی 
اسـت که در این خصوص علیرضـا بیرانونـد دروازه بان پرسـپولیس هم برای 
جلوگیری از مبتال شـدن بـه این ویـروس، با ماسـک به تمرین پرسـپولیس 
رفته اسـت. این تصویر در شـبکه های اجتماعی منتشر شده اسـت و کاربران 

شـبکه های اجتماعی، مـدل ماسـک زدن بیرانوند را سـوژه خـود کرده اند.
 ماجرای تماس جادوگران با یک مربی

بحـث جـادو و جنبـل در فوتبـال ایـران سال هاسـت کـه وجـود دارد و هـر 
بـار شـایعاتی دربـاره آن مطرح می شـود. گفتنـی اسـت در ایـن رابطه یکی 
از مربیانـی که شـایعاتی دربـاره ارتبـاط او بـا جادوگـران مطرح شـده، اکبر 
میثاقیان بوده اسـت. این در حالی اسـت کـه در این راسـتا او اما این مسـاله را 
به شـدت تکذیب می کنـد و می گوید: »بابـا من خـودم جادوگرم. شـما یک 
روز ۲4 سـاعت با من باشـید و از من فیلم بگیرید. 6 سـال پیش آمدنـد از من 
مسـتند بسـازند، ۲4 سـاعت ماند و در رفت. اسـم طـرف را نمـی آورم. گفت 
نمی شـود با تـو کار کـرد، خیلی تو فشـار هسـتی و مـدام می خواهـی موفق 
شـوی. ول کرد و رفـت! مربیانی مثـل قلعه نویـی، گل محمدی و تاتـار موفق 

هسـتند آیا آنها جادوگرنـد؟ قلعه نویـی موفق ترین مربـی ایران اسـت و پنج 
بار قهرمان شـده اسـت. البتـه جادوگـران زیـادی با مـن تمـاس گرفته اند و 
گفته انـد مـا می خواهیـم بـه تـو کمـک کنیم تـا ببـری. مـن هـم می گفتم 

نمی خواهـم.«     
تکذیب سوءقصد به یکی از منتخبان اردبیل

دادسـتان عمومـی و انقالب مرکـز اسـتان اردبیل خبر سـوء قصد بـه یکی از 
منتخبان مردم در اسـتان اردبیل را تکذیب کرده اسـت.  گفتنی است در این 
رابطه سید عبدا... طباطبایی دادسـتان عمومی و انقالب مرکز استان اردبیل 
اظهار کرده اسـت: این در حالی اسـت که خبر منتشر شـده در فضای مجازی 
مبنی بر سـوءقصد به یکی از منتخبـان مردم در اسـتان اردبیل بـه هیچ وجه 
صحت نـدارد و این خبـر را تکذیب می کنم. سـید عبدا... طباطبایـی در ادامه 
سـخنانش در این باره افزوده اسـت: از همان لحظات اول بررسی این موضوع 
در دستور کار دادسـرای عمومی و انقالب یکی از شهرسـتان های استان قرار 
گرفتـه اسـت و بعـد از بررسـی ها و تحقیقـات به عمل آمده مشـخص شـده 

اسـت که موضوع بـه هیچ وجه صحت نـدارد. 
اعتصاب داوران دراعتراض به ادامه لیگ

هفتـه نوزدهم لیـگ برتر فوتبـال بانوان جمعـه، ۹ اسـفند برگزار می شـود و 
فدراسـیون فوتبـال هم تصمیمـی در مـورد لغو این مسـابقات اتخـاذ نکرده 
اسـت. این در حالی اسـت که در ایـن شـرایط داوران لیگ برتر خواسـتار لغو 
مسـابقات شـده اند، حتـی شـنیده شـده ابالغ هایـی که به آنها شـده اسـت 
را هـم بـه کمیتـه داوران پـس فرسـتاده اند تـا این گونه اعتـراض خـود را به 
برگزاری مسـابقات نشـان دهند. در این میان عـالوه بـر داوران، بازیکنان هم 
به برگـزاری مسـابقات اعتـراض دارنـد، به گونه ای کـه بازیکنان تیـم هیات 
فوتبال البـرز پیش از دیـدار با شـهرداری بم کرمـان در هفتـه هجدهم لیگ 
برتر بـا دسـتکش و ماسـک در زمیـن حاضـر شـده اند اما بـه دلیل اصـرار بر 
برگزاری بازی، ماسـک های خـود را برداشـته اند و مسـابقه را انجـام داده اند.  

دستگیری ۲5 شکارچی غبرمجاز
فرمانده هنگ مرزی اتـرک و مرزبان درجه یک از دسـتگیری ۲۵ شـکارچی 
غیرمجاز به همـراه ۲۵ قبضه اسـلحه شـکاری در منطقه مـرزی اینچه برون 
هنگ مـرزی اتـرک خبـر داده اسـت. گفتنـی اسـت در ایـن باره  سـرهنگ 
محمدرضا سـراوانی، فرمانده هنگ مرزی اتـرک و مرزبان درجـه یک اظهار 
کرده اسـت: ماموران گروهـان مـرزی اینچه بـرون در پی خبـر واصله مبنی 
بر حضور شـکارچیان غیرمجـاز در اطراف تـاالب بین المللـی آالگل، ضمن 
هماهنگی با عوامل محیط زیسـت و مرجع قضایـی به محل مـورد نظر اعزام 
شـده اند.  سـرهنگ محمدرضا سـراوانی در ادامه سـخنانش در این خصوص 
افزوده اسـت: مشاهدات نشـان داده اسـت، ۲۵ شـکارچی غیرمجاز مشغول 
به شـکار بوده که مامـوران آنها را دسـتگیر و سـالح آنهـا را توقیـف کرده اند.

کشف دستگاه های استخراج ارز دیجیتال 
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شـرقی در مورد کشـف دسـتگاه های 
اسـتخراج ارز دیجیتال گفته اسـت: متهـم پرونده دسـتگاه های اسـتخراج 
غیرقانونی ارز دیجیتـال در مراغه بـه پرداخت حدود ۳ میلیـارد ریال جریمه 
در حق دولت محکوم شـده اسـت. این در حالی اسـت که  یوزباشـی مدیرکل 
تعزیرات حکومتـی آذربایجان شـرقی با بیـان اینکه ایـن فرد به داشـتن ۷6 
دسـتگاه ماینر قاچاق متهـم شـده اسـت در ادامه سـخنانش   افزوده اسـت: 
پلیس آگاهـی راه آهـن مراغه حین گشـت و بازدیـد در انبـار توشـه راه آهن 
بـه محموله ای مظنـون شـده و پـس از بازرسـی ۷6 کارتـن حاوی دسـتگاه 
ماینر خارجـی در مارک هـای گوناگـون را کشـف و ضبط کرده بـود. گفتنی 
اسـت مدیـرکل تعزیـرات حکومتـی آذربایجان شـرقی در ادامه با اشـاره به 
اینکه پرونده این کشـف تشـکیل شـده اسـت و بـه اداره تعزیـرات حکومتی 
این شهرسـتان ارسـال شـده و در شـعبه قاچاق کاال و ارز مورد رسیدگی قرار 
گرفته اسـت، اظهار کرده اسـت: در این رابطه متهم در اظهـارات خود عنوان 

کرده بـود که از قاچـاق بـودن کاالها اطالعی نداشـته اسـت. 

یک کشته در درگیری مسلحانه ماهشهر
فرماندار بندر ماهشهر درباره یک کشـته در درگیری مسلحانه ماهشهر 
گفتـه اسـت: تیرانـدازی در ناحیه صنعتـی ماهشـهر در روز سه شـنبه 
یک کشـته و یک مجروح برجا گذاشـته اسـت. گفتنی اسـت محسـن 
بیرانونـد فرماندار بنـدر ماهشـهر در ادامه سـخنانش در مـورد این خبر 
بیان کرده اسـت: این در حالی اسـت کـه در پی اعالم مرکـز فوریت های 
پلیسـی۱۱۰ در خصوص تیراندازی در پاسـاژ نصر ماهشـهر در سـاعت 
۱۱:۳۰ دیـروز ماموران انتظامی در محل حاضر شـده اند. گفتنی اسـت 
محسـن بیرانونـد فرماندار بنـدر ماهشـهر در این بـاره افزوده اسـت: در 
این تیرانـدازی یک نفـر در دم جـان باخته و یـک نفر دیگر مجـروح و به 
بیمارستان منتقل شـده اسـت. فرماندار ماهشـهر در ادامه گفته است: 
در این رابطه سـر نخ هایی از مهاجمان پیدا شـده اسـت که کارشناسـان 

مشـغول بررسـی آن هستند.
پست قالیباف درباره کرونا و کار جهادی

عضـو مجمع تشـخیص مصلحـت نظـام بـا انتشـار عکسـی در صفحه 
اینسـتاگرام خود درباره رسـیدگی پزشـکان به مبتالیان کرونا نوشـته 
است: همه پرسـتاران و پزشـکان و اعضای دیگر کادر شـبکه بهداشت و 
درمان امـروز حقیقتا کار جهـادی می کننـد.  گفتنی اسـت محمد باقر 
قالیباف عضو مجمع تشـخیص مصلحـت نظام در ادامه نوشـته اسـت: 
بـرای عیـادت از یک دوسـت بـه بیمارسـتانی در تهـران رفتـم. در آنجا 
از نزدیـک دیدم کـه کادر درمانـی چگونه دلسـوزانه پروتـکل مراقبت  و 
اقدامات الزم را مو به مـو و با صبر و حوصله برای همـه مراجعه کنندگان 
اجـرا می کنند. همه پرسـتاران و پزشـکان و اعضـای دیگر کادر شـبکه 
بهداشـت و درمـان امـروز حقیقتـا کار جهـادی می کنند. جهـاد فقط 
در جبهه و جنگ نیسـت. هر کسـی کـه در خط مقـدم مبـارزه علیه هر 

تهدیدی علیـه مـردم ایـران خدمت می کنـد، جهادگر اسـت. 

ترس از ویروس جهل 
فیروزه مظفری

صفحه کارتون و طنز

روزنامه آرمان ملی

 شام می توانید      
آثار کارتون و طنز خود      را 
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حرف حساب فریور خراباتی 

تهران؛ چهار روز پس از اعالم علنی فاجعه  کرونا...!
وارد یـک داروخانـه در مرکـز شـهر تهـران شـدم! دو آقا با یک ماسـک و لباس سـفید 
داخـل داروخانـه؛ یکـی پشـت پیشـخوان و دیگری بین قفسـه ها ایسـتاده بودنـد. یک خانم 
هـم بدون ماسـک و بـا روپـوش سـفید روی یک صندلی نشسـته بود و مشـغول چرخیدن 

و گشـت زنی در فضـای  مجـازی بود:
من: سالم خسته نباشید، ببخشید ماسک... 

مرد پشت پیشخوان: نداریم!
من: ای بابا. ِژل...

مرد پشت پیشخوان: نداریم!
من: اَل...

مرد پشت پیشخوان: نداریم!
من: خب مردم چی کار کنن؟

)خانومـی کـه سـرش توی موبایل بـود، نگاهـش رو یک جوری به مـن دوخت که کالفه مـون کردی 
و چرا نمی ری؟!( و بعد سـکوت حکمفرما شـد!

ایـن اتفـاق احتمـاال برای خیلـی از هموطنان مـان در چند روز اخیـر رخ داده اسـت . از قضا مقصر هم 
داروخانه هـا نیسـتند. احتمـاال از کمبـود مـواد الزم و جـواب منفی به مشـتری دادن به سـتوه آمده اند. 

مشـکل را باید جـای دیگری جسـت وجو کرد.
بنابرایـن الزم دیـدم از همین تریبون از وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی کشـور تشـکر 

کنـم و دسـت ایـن عزیـزان را از راه دور به گرمی بفشـارم.
اصـال هـم نبایـد خجالـت بکشـیم کـه ماسـک 500 تومانی کـه شـده 30 هـزار تومان هم به دسـت 

مـردم نمی رسـد! )بـا صـدای بلند سـه بـار بگوییـد ووهان جـا یو!(.
ممکن اسـت که ماسـک یا ویتامین سـی در این شـرایط تاثیری نداشـته باشـد اما االن برای فهماندن 
این مسـاله به مردم دیگر دیر شـده اسـت! بخشـی از جامعه ماسـک الزم دارد )حداقل از نظر روانی!( 

پـس وظیفـه ما در چنین شـرایطی تامین نیازهای مردم اسـت یا افتتاح آزادراه تهران شـمال؟!
از برخـی از دوسـتان هـم خواهشـی دارم؛ انقـدرم منفعت طلـب )یـا در خوش بینانه تریـن 
حالـت سـاده لوح( نباشـند و چشم شـان  را روی حقایـق نبندنـد! از فیلـم تـوی صـف ایسـتادن 
مـردم کره جنوبـی بـرای ماسـک و هجـوم ایتالیایی هـا بـه فروشـگاه ها سوءاسـتفاده نکننـد و 
مـدام نگوینـد: »آسـمان همه جـا یـک  رنگه!« تـوی این یـک  فقره شـاید! چـون رفتار انسـان ها 
وقتـی می ترسـند شـبیه یکدیگـر می شـود. امـا فعـال مـا بـا مـردم تمـام کشـورهای جهـان 

مشـترکاتی زیـادی داریـم، وقتـی  پـای مشـکل بـه وسـط می آید!
بـه هـر حـال بحران کرونـا دیر یـا زود تمام می شـود، نمی دانـم چقدر جـان انسـان ها را می گیرد یا 
چنـد نفـر آسـیب جسـمی و روانـی  می بینند. اما بـه ما درک و شـناخت درسـتی از واقعیت هـای جامعه 

در مواقـع بحرانـی می دهد.
اینکـه رسـانه ها آنقـدر کارایی خود را از دسـت داده اند که صفحه »بسـتنی بازهـا« و کانال هایی مثل 
»نینـاش نـاش!« بـدون اینکه سـواد درسـتی از رسـانه و جامعه و خبر و... داشـته باشـند، تبدیل به مرجع 
اطالع رسـانی بـه مـردم شـده اند. حداقـل پـس از ایـن بحـران متوجـه شـویم کـه رسـانه های رسـمی 
کشـور چقـدر نیازمنـد حمایت هسـتند تـا در زمـان بحران، هرکـس برای خـودش تریبون در دسـت 

نگیرد و نظـر بدهد.
از آن طـرف نبایـد از کـم کاری مسـئوالن غافل شـویم. ایـن دیگر  چه طرز پاسـخگویی اسـت؟! افکار 
عمومـی را بـه حـال خـودش رها کرده ایـد؟! یک نفر هم کـه به تلویزیـون می آید تا به مجـری برنامه 
توضیـح بدهـد، به جـای توضیـح دادن بـه مجـری برنامـه حملـه می کنـد و می گویـد مگر تـو نماینده 
مـردم هسـتی؟! چـرا جلـوی آنتن ایـن سـوال ها را از من می پرسـی؟! احتماال ایشـان توقع داشـته اند که 

این سـوال ها از ایشـان پرسـیده شود؛ 
الف- کامبیز پنج تا سیب توی دستش داشت، دو  تاشو کاوه برداشت، کامبیز چند تا سیب داره؟!

ب- دیگه چه خبر؟! خودت خوبی؟! اوضاع ردیفه؟!
ج- قرمز یا آبی؟! بارسلونا یا رئال؟! منچستر یا لیورپول؟!

د- چـرا محسـن چاووشـی کنسـرت برگزار نمی کنـه؟! آیا صـداش با افکـت این جوریه که کنسـرت 
نمی ذاره؟! 

خالصـه در ایـن اوضـاع بایـد بـا مـردم صحبـت کنیـم، بیشـتر صحبـت کنیـم. آموزش هـای فـوری 
بدهیـم. تـرس و اضطرابـی کـه خیلـی اش کاذب اسـت را از جامعـه دور کنیـم. هـر کس بـرای خودش 
آمـار ندهـد تـا شـصت نفر مجبور شـوند آن را تکذیب کننـد. یک بار هـم که شـده در مواقع بحرانی 

درسـت و حرفـه ای رفتار کنیـم، بـاور کنیـد راه دوری نمی رود.

چهار روز پس از حادثه!

پاول کوژینسکی - لهستان
کارتون فرنگی

 نمی شه به 
کرونا بگیم 

دستاشو 
بشوره؟ به خدا 
ما خسته شدیم!
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کارتون خاطره

باران، 
زباِن ناودان را باز کرد.

توییت روز

حسین ناژفر

آخر آرمان ملی


