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سرمقاله

چرااینهمهخشونت؟
فریدون مجلسی-دیپلمات پیشین
با احتساب سابقه دوساله التهاب پیش از انقالب ،اکنون چهل و پنج سال میشود که ایرانیان در تنش
همراه با خشونت در کنش و واکنش به سر میبرند .خشونتهای دوران انقالب و خشونتهای پسا
انقالبی ،خشونتهای جنگ و خشونتهای مرتبط با آن .طرح خشونتآمیز بودن مطالبات مردم
و پاسخ خشونت آمیزتر ،تغییر رفتارهای اجتماعی با پیشینه متعارف مدنی و تحمیل خشونتآمیز
رفتارها و معیارهای تازه .دستیابی به امیدهای تازه و از دست دادن خشونتآمیز امیدها .نادیده
فرهنگی جامعه و ناسازگاریهای نسلهای تازه و شکافهای فرهنگی
گرفتن تغییرات ساختاری
ِ
عمیق آنان با والدینشان ،شکافی به وسعت شهر تا روستا .استمرار حاکمیت جوانان چهل سال
پیش که تداوم حضور ابدی خود را در صحنه غنیمت شخصی تلقی میکنند و بیآنکه تغییرات
عمیق شرایط اجتماعی را درک کنند ،اندیشهها و گاه توهمات دوران ساده زیستی جوانی و دوران
بعدی بهرهمند از شناخت و سواد بین المللی
انتقالی از روستا به شهر را به فرزندان و نسلهای
ِ
و دیجیتالی و شبکههای اجتماعی تحمیل میکنند و از میزان تابآوری یکدیگر فراتر میروند.
منشأ انتخابات سوء تفاهمی است به ارث رسیده از امواج تعارضات روشنفکرانه که مطالبات
سوخت شده خود از نظام پیشین را به صورت مکتوب و مصوب به دوران بعد از انقالب منتقل
کرد و هر  ۴سال به هنگام انتخابات به یاد آن میراث میافتد .میراثی که اگر  ۴۰سال پیش
با توجه به ریشههای اعتقادی اکثریت نسل مرتکب و برنده انقالب عبور از آن قابل اغماض
بود ،نسلی که اکنون بیش از  ۹درصد آن باسواد است و خصوصا دخترانش دانشگاهها را به
تصرف خود درآوردهاند ،دست کم از نیمه راه طی شده ،آن مطالبات را جدیتر گرفته و در چند
نوبت دستاوردهایی هم داشته و مأیوس شدهاند .در بیست سال اخیر تدریجا نسل جایگزین با
آرمانهای جهانیتر با استفاده از همین فرصت انتخابات دو نکته را نشان دادند ،یکی اینکه اکنون
اکثریتی فزاینده دارند ،دوم اینکه بر خالف پدران ستیزهجو ،خشونت و جنگ و تحمیل را روا
نمیدارند و سرانجام خواهان صلح و آرامش و فرونشستن التهاب و تنش و مراوده و تبادل با ملل
دیگر و خواهان بهرهمند شدن مردم از ثروتها و منابع بیبدیل ملی هستند ،که به جای جستجوی
راه گریز و مهاجرت بتوانند به جایگاهی در شأن خود در جامعه بین المللی بازگردند و از تجارت
و مبادالت بین المللی و عمران و رفاه و توسعه صنعتی و اقتصادی به همراه توسعه فرهنگی و
دفاعی بهرهمند باشند .وقتی ابزارهایی با احساس قیمومت در این مرحله از بلوغ فرهنگی برایشان
تصمیم میگیرند تا در انتخابات در مقابل تصمیمات و عمل انجام شده قرار گیرند ،سرخورده
میشوند ،و این سرخوردگی نومیدانه به صورت قهر و غیبت از صحنه اجتماعی ظاهر میشود.
جوانان چهل و پنج سال پیش که تمایلی به بهرهمندی از آرامش بازنشستگی در دیار فانی را در
خود نمیبینند ،برای بهرهمندی از لذت و مزایای جانبی قدرت ،و با نوعی آگاهی که با حق گزینش
نسلهای در حال ورود ،جایی برای آنها باقی نمیماند ،دفاع از مزایای خود را اتفاقا در همین
کاهش مشارکت میبینند ،تا در دوایر نزدیکتر به خود ،با استناد به همان صندوقهای نمادین
دموکراسی ،بر حق بودن خودشان را در غیاب رقیب ثابت کنند ،زیرا میدانند که تاب رقابت با
رقیب بالقوه برنده را ندارند.
ِ
در اخبار انتخابات خارج از کشور شاهد ابراز خشونتهایی از سوی دو سه گروه انتقامجو هم بودیم
که بر خالف همه معیارهای مورد ادعای خودشان به کسانی که به دالیل شخصی خواهان رأی
دادن بودند دشنام میدادند و حتی حمالت فیزیکی میکردند .نشان میدادند که خودشان نیز برتر
از قماش مورد اعتراض نیستند! بهانه قضاوت درباره صالحیت یا عدم صالحیت اشخاصی که از
دادگاهی حکم مجرمیت دریافت نکردهاند ،در ایران سنت شده است و در کشورهایی دیگر چنین
ترتیبی از لحاظ حقوقی و اخالقی قابل توجیه نیست.
از طرف دیگر ،حضور داوطلبان دیوانه یا نمایشی نیز نشان میدهد که هر کسی را نمیتوان در
فهرستی چند صد نفره گنجاند و به شمارش آرا رنگ افغانی یعنی شش ماهه داد! دیگران چه
میکنند؟ در کشورهای دیگر که احزاب واقعی با آزادی عقیدتی وجود دارند هر حزب نامزدهایی
را که شانس بیشتری دارند معرفی میکنند .اما غالبا نامنویسی هر نفر در انتخابات که مستلزم
افزایش هزینههای عمومی است ،با ترمز مالی مهار میشود! مبالغ آن بستگی به سطح انتخابات
دارد که مربوط به شوراهای شهر یا مجلس مقننه و یا ریاست جمهوری باشد ،که توسط داوطلب
و حامیانش یا حزب او تضمین میشود .نامزد انتخاباتی برای ریاست جمهوری مثال باید ملزم شود
همراه مدارک شناسایی خود یک ضمانتنامه بانکی به مبلغ هزار برابر حداقل حقوق با پشتوانه
حساب پس انداز خود یا حامیانش در اختیار وزارت کشور بگذارد که در صورتی که پس از شمارش
آرا نتواند حداقل  ۲یا  ۳درصد آرا را کسب کند ،بالفاصله وجه آن ضمانتنامه از حساب متعهد
کسر و به نام دولت ضبط شود! به همین سادگی .این کار اشخاص بیکاره یا صرفا نامدار فاقد
اعتبار اجتماعی را از نامنویسی باز خواهد داشت .در برخی کشورها جمع آوری امضا مانند صد
هزار یا پانصد هزار امضای شناخته شده به عنوان پیش شرط نامنویسی الزم است .اما ضمانت
مالی بهترین شیوهایست که کال همه داوطلبان نمایشی را خود به خود حذف میکند ،و نیازی به
رسیدگی غیر دموکراتیک دیگری هم نیست.

عراقچی:

به اندازه کافی مذاکره انجام شده ،زمان تصمیمگیری است
سید عباس عراقچی در گفتوگو با خانهملت ،با اشاره به نشست
روز یکشــنبه  6تیرماه خود با اعضای کمیســیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی ،گفت:
فرصت مجددی پیدا شد تا در کمیســیون امنیت ملی حضور
پیدا کنم و درباره آخرین وضعیت مذاکرات وین ،مباحث مطرح در
تهران ،نظرات و پیشنهادات با نمایندگان کمیسیون صحبت کنم.
عراقچی در ادامه پیرامون نتایج مذاکرات وین ،اظهار کرد:
تاکنون  6دور مذاکرات با  1+4انجام گرفته اســت و تقریبا به
مراحل پایانی نزدیک شدهایم.
یک سری مســائل باقی مانده که مذاکره درباره آنها به اندازه

کافی صورت گرفته است و زمان تصمیم گیری کشورها فرا رسیده
است.
وی تصریح کرد:
جمهوری اســامی ایران قبال تصمیمات ســخت خود را گرفته
اســت؛ زمانی که ایاالت متحده آمریکا از برجام خارج شد و ایران
تصمیم گرفت در برجام بماند ،تصمیم بزرگ و سخت ایران بود که
منجر به حفظ برجام تا االن شده است.
در حال حاضر نوبت طرفهای مقابل است و با توجه به مذاکراتی
که داشــتیم باید تصمیم بگیرند و در مورد احیا مجدد برجام به
جمع بندی برسند تا توافق حاصل شود.

فداحسینمالکی:

تجهیزات فنی کرونا را به جای هند به سیستان و بلوچستان ببرید
فداحسین مالکی در جلسه علنی امروز(یکشنبه) مجلس شورای
اســامی در تذکری شــفاهی خطاب به وزیر بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی گفت:
شــما اخیرا نامهای به مقامات هند نوشــتید و اظهار کردید که
حاضرید برای انتقال تجربه و ارائه تجهیزات به این کشــور کمک
کنید.
نیازی نیســت به هند بروید .به سیستان و بلوچستان بیایید و
س هندی سیستان و بلوچستانیها رسیدگی کنید .هر چه
به ویرو 

امکانات دارید در اختیار ما قرار دهید.
وی خطاب به سعید نمکی ادامه داد :شما نه جواب تلفن استاندار
را میدهید و نه از مدیریت استانی برخوردارید.
شــش ماه جلوتر قول دادید که تغییرات اساسی در سیستان و
بلوچستان انجام دهید .همه مقامات استانی مصمم بودند که کاری
اساسی کنید ،اما کاری نکردید.
بنده شــما را مقصر اصلی جانباختههای اخیر میدانم و از قوه
قضائیه صادقانه تقاضا میکنم که به این موضوع ورود کنند.

ترامپ:

اگر در انتخابات تقلب نشده بود یک هفتهای با ایران توافق میکردم!
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشــین آمریکا چندین ماه پس از
شکست خود در انتخابات ریاست جمهوری در جمع هوادارانش
در ایاالت اوهایو حاضر شــد و از دولت جو بایدن به دلیل تالش
هایش برای بازگشت به برجام انتقاد کرد.
ترامپ بار دیگر مدعی شــد که او پیروز انتخابات  ٢٠٢٠بوده
است و اگر در این انتخابات تقلب نشده بود ،او ظرف یک هفته با
ایران به توافق دست یافته بود.
وی در ادامه عملکرد دولت بایدن در این چند ماه را یک فاجعه
کامل توصیف کرد و گفت:
تورم افزایش یافته و قیمت بنزین باال رفته است.
روســیه ،چین و ایران در حال تحقیر کشــور ما هستند ،جو

بایدن در حال نابود کردن کشورمان است ،درست مقابل چشمان
ما.
ترامپ در انتقادهای تند خود علیه رئیس جمهور کشــورش به
مسئله بازگشت دولت بایدن به برجام پرداخت و گفت:
بایدن در برابر دشــمنان آمریکا ســر تعظیم فــرود آورده
اســت .او احترامــی را که ما به دســت آورده بودیــم ،نابود
می کند.
هم اکنون بازگشت به توافق هسته ای در حال روی دادن است
این برای اسرائیل خطرناک است.
اگر در انتخابات تقلب نشده بود و من رئیس جمهور شده بودم،
طی یک هفته با ایران توافق کرده بودیم.

سخن روز
نگاه

تالشهای نفتالی بنت
مریم خالقینژاد-تحلیلگر حوزه بین الملل

با روی کار آمدن نفتالی بنت و دولت جدید در اسراییل ،همزمان با رخدادهای مهم
منطقه مانند تغییرات سیاست خارجی آمریکا در منطقه ،اتفاقاتی همچون خروج نیروها
از افغانستان ،شروع دوباره نشستهای وین در برخورد با مسئله برجام که مهمترین
عوامل در منطقه میباشد روبه رو شد .از طرفی هم نقش گروههای تروریستی تا
حدودی در کشورهایی مانند عراق کمتر شده است این خود زمینهساز کمرنگ شدن
برخی چالشها و محتمال کاهش تنش بازیگران و از سر گیری روابط میان کشورهای
مختلف منطقه میباشد .در این بین دولت جدید اسراییل که با مخالفت قدرتهای
منطقهای بخصوص ایران در خصوص منطقه فلسطین و تجاوز به خاک آن مواجه
است بیتردید تالش خواهد کرد تا متحدان مختلفی را برای مقابله با چالشهای پیش
روی اسراییل به دست بیاورد .بیگمان یکی از این تالشها تمایل به روابط بهتر با
کشورهای حوزه خلیج فارس مانند عربستان ،امارات  ،بحرین و  ...است که بتوانند
منافع مشترک بیشتری را ایجاد نمایند و در حین خروج سامانههای موشکی آمریکا از
منطقه ،با کشورهای قدرتمند در راستای تقابل با مخالفانش در منطقه به توافقی برای
جایگزینی آن برسد چرا که آمریکا و حضور نظامی آن در منطقه در سالها قبل به
عنوان اهرم فشاری در راستای برخی اهداف اسراییل نیز به حساب میآمد.
در وهله اول به جهت جایگاه عربستان در منطقه ،تل آویو خواهان ارتباطاتی راهبردی
و در باالترین سطح فناورانه با ریاض خواهد بود تا بتواند بدین صورت روابط خود را
با کشورهای نام برده تعمق ببخشد و جای خالی نظامی آمریکا را تا حدودی پر کند.
از طرفی هم با توجه به برخی دیدارهای دیپلماتیک میان ایران و عربستان از یکسو
احتمال مذاکرات میان طرفین و تغییر جهت عربستان و ایران و سپس ایجاد ارتباطات
میان دو کشور به مرور زمان منجر به تغییر برخی سیاست خارجیهای عربستان در
منطقه و در تعامل با ایران خواهد شد که در این صورت تمرکز دو کشور بر حل و
فصل مسائل و کاهش مناقشات منطقهای خواهد بود و این امر خوشایند دولت نفتالی
بنت نمیباشد.
بنابراین از یکسو با خروج و تغییر جهت آمریکا و از سویی برخی تغییر استراتژیها در
منطقه و اتحاد احتمالی میان کشورهای قدرتمند منطقه منجر به خالی شدن پشتوانه
اسراییل به جهت یارگیری در منطقه برای اهدافش میباشد .لذا باید انتظار داشت که
دولت نوپای اسراییل به شدت تاکید بر افزایش روابط با برخی قدرتهای منطقهای
داشته باشد که بارزترین آنها عربستان است.
اسراییل از تمایل ایران و عربستان برای مذاکرات و تغییر روابط خرسند نیست و
نخواهد بود چرا که دشمن سرسخت خود را ایران میداند و تمام تالش خود را برای
دستکاری این هدف یعنی عدم توافق و مذاکرات ایران و عربستان به کار خواهد گرفت.
از انجایی که هنوز هیچ چیزی در خصوص مذاکرات و نتایج مذاکرات ایران و عربستان
و حتی برجام مشخص نیست اما چشماندازها از دریچهای جدید از سیاستها در
منطقه خاورمیانه سخن میگویند که خطری بزرگ برای اسراییل محسوب میشود.
در خصوص موضع عربستان نیز در زمان روی کار آمدن دولت جدید اسراییل توسط
نفتالی بنت ،مقامات آنها اعالم کردهاند که خواهانند تالش برای روند صلح را در
راستای کار خود قرار بدهند.
شاید یکی از موضوعاتی که روی این روابط تاثیر داشته باشد مسئله هستهای ایران
و همچنین قرارداد  ۲۵ساله ایران و چین باشد که میتواند بر گرایش و نزدیک شدن
عربستان و اسراییل تاثیر بگذارد در هر حال نباید از تالش عربستان برای قدرت برتر
منطقهای غافل شد.
انچه که در این مسیر تعیین کننده است آنکه باید منتظر گذشت زمان نه به صورت
طوالنی بلکه در ماه های اخیر بود که روند پیشبرد توافقات و مذاکرات ایران و عربستان
چگونه است و دولت جدید اسراییل نیز روابطش با آمریکا چگونه خواهد بود.
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تایید ایجاد محدودیت در فضای مجازی
و پیام رسان ها از سوی نیکزاد

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ علی نیکزاد نایب رییس مجلس در خصوص طرح ایجاد محدودیت در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در رسانهها واکنش نشان داد.
وی گفت :این طرح اکنون در حال بررسی بوده و هنوز به قانون تبدیل نشده است اما به هر حال نمایندگان مجلس فعلی هم نظراتی در خصوص نظارت بیشتر در اینترنت نظرهایی دارد که دنبال می شود.
در متن طرح مجلس انقالبی برای محدود سازی اینترنت؛ کنترل اینترنت در اختیار نهادهای نظامی و احراز هویت کاربران و برخورد با قضایی با استفاده کنندگان از فیلتر شکن در نظر گرفته شده است .بسیای
از کارشناسان اقدامات انجام شده از سوی نیروهای انقالب را در جهت ایجاد محدودیت برای حضور افراد جامعه در فضای مجازی و اینترنت و برداشتی از قوانین کره شمالی ارزیابی کرده اند

خبر

حسین مرعشی:

عده ای از اصالح طلبان عالقمند
به ترک سیاست شده اند

بخشی از مصاحبه خبرآنالین با حسین مرعشی از اعضای حزب کارگزاران
را می خوانید؛
در نظام جمهوری اسالمی نمی شود که شما رئیس جمهور تعیین کنید
و بعد رابطه ای با نظام نداشته باشید .روابط با نظام بسیار طبیعی است
یعنی همه احزابی که پروانه دارند رفته اند امضا کرده اند که هم قانون
اساسی و هم اصل والیت فقیه را قبول دارند و بدون اینکه اینها را امضا
کنند که به آنها پروانه نمی دهند.
هیچ حزبی وجود ندارد که پروانه داشته باشد ولی این را امضا نکرده
باشد ،پس نمیشود چیزی را امضا کنید ولی به چیزی غیر از آن عمل
کنید چون نفاق که ندارید .دوم اینکه در هر کاری می خواهید انجام
دهید مثال می خواهید ساختمان بسازید ،کشاورزی کنید ،صنعت بزنید،
دیپلماسی خارجی را مدیریت کنید یا هرکار دیگری که بخواهید کنید
یک اصول حرفه ای دارد ،بنابراین شما باید حرفه ای به دنبال سیاست
باشید و نمی شود که یک سیاستمدار بگوید من کار حرفه ای و ملی
خودم را به خاطر شرایط تغییر می دهم این اصال معنی ندارد ،شما فکر
می کنید اگر االن آقای هاشمی زنده بود آقای هاشمی مینشست تا
انتخابات سرد شود یا در انتخابات شرکت نمیکرد؟
عده ای از اصالح طلبان عالقمند به ترک سیاست شده اند
*در سال  ۹۲رد صالحیت مرحوم هاشمی به عنوان یکی از سرمایه های
شما تلقی شد .در سال  ۹۲مرحوم هاشمی توانستند همه اصالح طلبان
را دور هم جمع کنند(آن زمان هم همین مشکل بود) ولی در این دوره
خالء مرحوم هاشمی کامال محسوس بود چرا نتوانستید افراد ناراضی را
راضی کنید؟
خیلی کار سختی بود ولی ما هنوز هم باید بایستیم ،یعنی من امروز هم
که در خدمت شما هستم در جمع دوستانمان عده ای عالقه مند به ترک
سیاست شده اند و من قاطعانه به آنها گفته ام که ترک سیاست برای هر
حزب و برای هر فردی بعد از پیروزی است نه بعد از شکست.
بعد از شکست زمان ،زمان حضور قوی تر است ،زمان حرف زدن و ارتباط
برقرار کردن بهتر است ،ما االن  ۳راهبرد برای حزب خودمان انتخاب
کرده ایم و آن را در دستور کار گذاشته ایم و از همین هفته آن را شروع
کرده ایم ،یکی توسعه تشکیالت حزب است.
ما حتما به حزب کارگزاران نیرومندتری هم به لحاظ عده و ُعده و هم
به لحاظ تولید محتوا و فکر و هم به لحاظ منابعی که مورد نیاز کار
مبارزه انتخاباتی است ،نیاز داریم ،ما حتما باید حزبمان را به شدت
تقویت کنیم که تقویت خواهیم کرد و این در دستور کارمان قرار گرفته
است .دوم اینکه باید به جبههمان یک نگاه مجدد کنیم و مسائل درون
جبههایمان را کاهش دهیم .ما در آینده در ائتالفهایی حضور خواهیم
داشت که اصل سیاست مشارکت در انتخابات را پذیرفته باشند .ما با هر
نوع گروه سیاسی یا سیاستمداری که مردد در استفاده از ابزار صندوق
است ،نخواهیم بود ،سیاست راهبردی ما استفاده از ظرفیتهای صندوق
برای اصالح امور کشور است.
*نیروی جوان و ..
در تقویت حزب یکی از مواردمان جوان گرایی است.

حمیدحسینی:

آیت اهلل جنتی می رود ،آملی الریجانی
رئیس می شود
خبرآنالین :یک فعال سیاسی و عضو اتاق بازرگانی گفت :به نظر میرسد
آقای اژهای به ریاست قوه قضائیه میرسد ،آقای صادق الریجانی جایگزین
آیتاهلل جنتی شده و آقای روحانی به مجمع تشخیص مصلحت نظام
میرود.
بخش هایی از گفتگو با سیدحمید حسینی ،فعال سیاسی و عضو اتاق
بازرگانی را بخوانید؛
دوره  ۸ساله ریاستجمهوری روحانی هم به روزهای پایانی خود نزدیک
است .تصور میکنید چه تغییراتی در بخشهای مدیریتی کشور رخ
میدهد؟
اتفاقاتی پس از انتخابات ریاستجمهوری در کشور رخ داد که نامه حقانیان
و فرزندش یکی از آنها بود .به نظر میرسد آقای اژهای به ریاست قوه قضائیه
میرسد ،آقای صادق الریجانی جایگزین آیتا ...جنتی شده و آقای روحانی
به مجمع تشخیص مصلحت نظام میرود که در همین راستا تعدادی از
اعضای مجمع تشخیص تغییر خواهند کرد .آنچه مطرح کردم یک احتمال
است که امیدوارم به حقیقت تبدیل شود و در واقع آرزوی من است که این
تغییرات صورت بگیرد.
تصور میکنید با توجه به تخریب  ۸ساله روحانی از سوی مخالفانش ،او از
پذیرش خوبی در مجمع تشخیص مصلحت برخوردار شود؟
اگر دوستان با شرایط کشور آشنا شوند ،متوجه خواهند شد عملکرد آقای
روحانی قابلقبول بوده است.
با مرور سرنوشت روسایجمهور گذشته به این نتیجه میرسیم که هر
یک از آنها با چالشهایی مواجه شدهاند .به عنوان نمونه آقای خاتمی از
برخی عرصهها کنار گذاشته شد و محمود احمدینژاد خود را در قالب یک
معترض به نمایش گذاشت .چرا روسایجمهوری چنین سرنوشتی دارند و
تصور میکنید آقایروحانی هم به این مسیر میرود؟
تصور میکنم آقای روحانی مانند آقای هاشمی باشد و مشکل زیادی برای
دوران پس از ریاستجمهوری نداشته باشد.
او در جهت تحکیم حاکمیت همراهی کرده و بهانهای به دست گروه و
جناحها مقابل نداده که از او عصبانی باشند؛ ضمن اینکه سیاستهایش با
سیاستهای کلی نظام هماهنگ بوده است .احتماال رهبری در پایان کار
دولت دوازدهم و معرفی دولت جدید از آقای روحانی و اقدامات دولت او
تشکر خواهد کرد.
رهبری به غیر از موضوعات مربوط به آقای ظریف و فایل منتشرشده،
انتقادی به دولت روحانی نداشته و همه موضعگیریهای رهبری در حمایت
از دولت بوده است؛ حتی نمایندگان مجلس را از توهین و برخوردهای تند
و رادیکالی با دولت منع کردهاند.
در خاطر ندارم که رهبری در برابر سخنان روحانی و کارهای دولت
موضعگیری داشته باشند.

خبر

حسین انصاری راد:

انتخابات  ۱۴۰۰کام ً
ال مهندسیشده بود

به گزارش دیده بان ایران؛ حســین انصاریراد،
نماینده ادوار مجلس و فعال سیاسی اصالحطلب،
در گفتوگو با اعتمادآنالیــن به تحلیل انتخابات
 ۱۴۰۰پرداخته اســت که مشروح آن به شرح زیر
است.
*سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری را
چطور تحلیل میکنید؟
انتخابــات ریاســتجمهوری  ۱۴۰۰کامــ ً
ا
مهندسیشده و یکطرفه طراحی شده بود .از اول
هم مشــخص بود که حریــف و رقیبی برای آقای
رئیســی وجود ندارد .آنها حتی آقــای الریجانی
را هم که از وفاداران باســابقه اصولگرایان اســت،
حــذف کردنــد .اصالحطلبان هم که نتوانســتند
حتی کاندیدای درجه دومشان را به میدان آورند.
بنابرایــن انتخابات به معنــای واقعی کلمه وجود
خارجی نداشت.
*با توجــه به اینکه بیشــتر ارکان اصلی نظام
به دســت اصولگرایان افتاده و به نوعی حاکمیت

یکدست شده است ،چه آیندهای برای ایران متصور
هستید؟
این وضعیتی که کشــور ما تا بــه امروز تجربه
کرده معلول سیاستهای اصولگرایان است؛ یعنی
شرایط فعلی کشور چه از نظر سیاسی و اقتصادی
و چــه از نظــر فرهنگی و اجتماعــی همه و همه
محصول مدیریت اصولگرایان اســت .اصالحطلبان
در دوران ریاستجمهوری آقای روحانی اختیارات
کامل نداشــتند و به نوعی کارگزار و تدارکاتچی
بودند .به هر صورت چشمانداز امیدبخش و روشنی
از نتیجه و حاصل سیاســتهای اصولگرایان دیده
نمیشود.
*میــزان آرای باطله در ایــن دوره از انتخابات
افزایش چشمگیری داشته است؛ در اراک و همدان
میزان آرای باطله در انتخابات شوراها رتبه یک را
آورده اســت و در شهرهای دیگر نیز این آمار زیاد
بوده .در انتخابات ریاستجمهوری هم آرای باطله
رتبه دوم را به دســت آورد .به نظر شما علت این

اتفاق چیست؟
علت این اســت که این انتخابات یک انتخابات
واقعی نبود .انتخابات واقعــی در میان جناحهای
سیاسی در کشور صورت نگرفت .شرایط و زمینهها
را برای یک انتخابات واقعی مهیا نکردند .به نوعی
حتــی فرصت برگــزاری انتخابــات رقابتی و آزاد
ندادنــد .ناامیدی مردم از صنــدوق رأی به همین
دالیل بوده است وگرنه در همین انتخابات اخیر در
ســال  ۹۶جمعیت قابل توجهی پای صندوقهای
رأی رفتند .البته آقــای روحانی هم به وعدههایی
که داده بود عمل نکــرد و از آن طرف اصولگراها
نیز در مقام دولت مسلط اجازه ندادند کار درست
انجام شود و به رئیسجمهور نیز اختیاراتی ندادند
که بتواند سیاستهای خود را اعمال کند .آنها در
بحث افآیتیاف سنگاندازی کردند .این وضعیت
کشــور محصول تصمیمگیریهــای اصولگراها و
قدرت مسلط در کشور است.
منبع :اعتمادانالین

سعید جلیلی:

به گزارش دیده بان ایران؛ ســعید جلیلی،
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام در
گفتوگوی مجازی با جمعی از بانوان انقالبی
از سراسر کشور ،گفت :نیمی از جمعیت کشور
ما بانوان هســتند و حتما ضرورت دارد که از
ایــن فرصت به بهترین نحو برای پیشــبرد
کشور اســتفاده کرد .همچنانکه بسیاری از
موضوعــات مختص بانوان بــوده و نیازمند
حضور زنان در آن عرصههاســت .جلیلی در
ایــن زمینه تصریح کرد :مردم باید ببینند که
نیروهای انقالبی در طرح و رفع مشــکالت
آنها پیشگام هستند و به دولت مستقر کمک
میکنند تا مطالبات شنیده شود و مسائل آنها
حل شــود .عضو شــورایعالی امنیت ملی در
بخش دیگری از ســخنانش اظهار کرد :اگر
من هم منتخب مردم بودم ،حتما از ایده دولت
سایه استقبال میکردم تا در شناخت مسائل،
راهحلها و ارائه پیشنهادهای اجرایی به دولت
کمک کنند .خود دوستان بر ایده دولت سایه

وظیفه دولت سایه «دینی» است
تاکید دارند و از این اســتقبال دارند که چنین
حرکتی به کمک دولت منتخب بیاید .جلیلی
در این راستا تاکید کرد :آنچه در گفتمان دولت
سایه پیگیری میشود ،بر مبنای وظیفه دینی
و علقه به انقالب اسالمی بوده و افراد در آن
اصالت ندارند .وی با بیان اینکه مســئله ما
ایجاد تشکیالت و حزب نبوده و نیست ،اظهار
کرد :هدف این بوده اســت که مباحث حول
مسائل اصلی کشور به صورت گفتمان مطرح
شوند و برای پیگیری تحقق آن ،جبههای از
افراد دغدغهمند و کارشــناس شکل بگیرد.
جلیلــی افزود :اگر ما صحبــت از یک جهاد
بزرگ میکنیم ،بسیار مهم است که کسانیکه
با ما وحدت گفتمانی و دغدغه مشترک دارند،
با آنها همافزایی داشته و تشکیل یک جبهه
مشترک بدهیم .عضو شورایعالی امنیت ملی با
بیان اینکه حضور جوانان دغدغهمند و فعال در
انتخابات اخیر از سراسر کشور ،ارزشمند و حائز
تقدیر بود ،گفت :در انتخابات توفیق داشتیم تا

در خدمت جوانان مخلصی از سراســر کشور
باشیم .نیت ارزشمند و فراتر از کار برای یک
فرد وارد صحنه شدند و ویژگی این افراد این
بود که یک بر مبنای فکری فعالیت انتخاباتی
خود را آغاز کرده و به پایان رساندند.
وی در ادامه افزود :در ادامه نیز نباید زمان
را از دست بدهیم و فرصتی برای هدر دادن
نداریم؛ بنابراین بــرای پیگیری موضوعات
مختلفــی که در اســتانهای مختلف مورد
غفلت واقع شــده ،باید با نگاهی رو به جلو
و بدون توقف ،برای کمک به دولت مســتقر
حرکت کنیم .عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام تصریح کرد :در زمانیکه دولت در دست
رقبای ما بــود و ما در عرصههای مختلف با
آنها اختالف روشنی داشتیم ،این مسئله باعث
نمیشد که ما نسبت به کمک دولت کوتاهی
کنیم؛ در حال حاضر همچنان باید تمام توان
خــود را به طریق اولی برای کمک به دولتی
که همراستا و همسو با ماست ،به کار ببریم.

وی با اشــاره به سوالی درباره شبکهسازی
بانوان و ظرفیت زنان در موضوعات مختلف،
اظهار کرد :شبکهسازی را از جمعهای محدود
شروع کنید تا انشاءاهلل کار معطل نماند؛ در
هر موضوع یا منطقهای ،نقاط قوت و ضعفی
را که وجود دارد ،بررسی کنید و برای تقویت
یا تکمیل آن پیشنهادهای کارشناسی خود را
ارائه کنید .عضو شورایعالی امنیت ملی با بیان
اینکه دولتها بدون کمک مردم نمیتوانند به
خوبی به وظایفشان عمل کنند ،گفت :برای
مثال پیگیری مسائل زنان روستایی و عشایر
که بعضا دارای شــرایط ویــژه و موضوعات
مختص به خود هســتند و همچنین بررسی
و مطالبه رفع آسیبهای اجتماعی در برخی
اســتانها که در خصوص زنان وجود دارد،
یکی از مهمترین موضوعاتی است که بانوان
دغدغهمند در مناطق مختلف کشور میبایست
ت آن را پیگیری کنند.
با کمک به دول 
منبع :مهر

عیسی کالنتری:

انتقاد خبرنگاران نسبت به نشستن من مزخرف است
به گزارش دیده بان ایران؛ عیسی
کالنتری ،رئیس سازمان حفاظت
محیط زیست ضمن رد وقوع هرگونه
تخلف از سوی اداره کل استانی این
سازمان در حادثه واژگونی اتوبوس
حامل خبرنگاران در نقده ،اظهار
داشت :هر ماشینی که معاینه فنی
داشته باشد ،بیمه داشته باشد ،مجاز
است .راننده آن اتوبوس هم مربوط به
شرکت اروم سیر بوده و پلیس راه نیز
برای آن ساعت زده است .اتفاق افتاده
و متاسفانه اتفاق بدی هم افتاده.
وی افزود :اگر معاینه فنی نداشت
که پلیس راه اجازه رفت و آمد در
جاده را به این وسیله نمیداد .ماشینی
هم بود که حتی زمانی که مسئولین
میآمدند از این وسیله استفاده میشد،
چون ویآیپی بود .اتفاقا راننده آن
هم خیلی ماهر بود که در این اتفاق،
توانسته بود حدود  13 ،12کیلومتر را
در آن پیچ و خمها بیاید.
رئیس سازمان حفاظت محیط

زیست ادامه داد :تقریبا دو دقیقه قبل
از این تصادف هم ،کمک راننده اعالم
میکند که همه کمربندهایشان را
ببندند .چون ماشین  44نفره بوده و
کال  23نفر سرنشین آن بودهاند .اعالم
شده که در کنار پنجرهها ننشینند .این
که راننده تا چه حد مقصر است را
نمیدانم .اما توانسته بود که اتوبوس را
از جاهای بسیار خطرناک عبور بدهد.
کالنتری افزود :متاسفانه ،اتفاق است
دیگر ،میافتد .واال هیچ قصوری نبوده.
شما وقتی میخواهید ماشینی را اجاره
کنید ،معاینه فنی و بیمه میخواهید.
وی همچنین در ادامه در واکنش به
این موضع سازمان راهداری که اعالم
کرده بود؛ این وسیله ،تحت پوشش
هیچ شرکت حمل و نقل مجوزدار
بینجادهای نبوده ،بیان داشت :نخیر!
متعلق به شرکت اروم سیر و در اجاره
کارخانه سیمان بوده است.
رئیس سازمان محیط زیست در
پاسخ به این سوال که چگونه یک

ماشین تحت اجاره کارخانه سیمان
در اختیار سازمان محیط زیست
قرار گرفته ،اظهار داشت :ببینید!
کارخانجات کمک میکنند .این
ماشین ،استاندارد بوده است .اینها از
کارخانه سیمان این ماشین را خواسته
بودند .چون ماشینی بود که در سفر
آقای جهانگیری هم از همین وسیله
استفاده شد .راننده هم به منطقه آشنا
بود.
کالنتری افزود :حتی موقع رفتن،
این خبرنگاران میگویند که تندتر
حرکت کنیم و راننده میگوید که در
این جادهها نمیشود تندتر از این رفت.
وی در ادامه در پاسخ به واکنشها،
نسبت به نحوه نشستن خود در مواجهه
با خبرنگاران و خانوادههای آنها ،بیان
داشت :شما با خبرنگاران صحبت
کنید ،شیطنت کردند .بنده ،ساعت یک
ربع مانده به یک صبح ،وقتی اینها
خسته و کوفته در البی هتل نشسته
و نهار و شام هم نخورده بودند ،من

آن وقت شب از بیمارستان آمدم .من
خودم میخواستم به منطقه بروم و
وقتی شنیدم تصادف شده ،نرفتم.
خبرنگار امتداد به کالنتری متذکر
شد که از یک دولتمرد انتظار میرود
ادب و احترام را در نحوه مواجهه با
مردم رعایت کند و انتظار داریم او
عذرخواهی کند .اما کالنتری گفت:
با استاندار ،رئیس بهداشت و درمان
استان ،آقای کولیوند(اورژانس)
هماهنگ کردیم که بیمارستان آماده
باشد .ساعت  12و نیم ،بستری شدن
همه بیماران که تمام شد ،من به هتل
رفتم که سری به اینها بزنم .دیدم
نه نهار خوردند ،نه شام .گفتم که
غذا بخورید ،بعدا صحبت میکنیم.
این حرفهای مزخرف را بعضی
همکاران شما در میآورند .نحوه
نشستن من مثال چطور بود؟ نحوه
نشستن همیشگی من ،همینطور است.
چه عذرخواهی؟ برای چه؟ چه اتفاقی
افتاده که عذرخواهی کنیم؟

محمود میرلوحی:

نظارت استصوابی دودمان انتخابات را به باد داده است
به گزارش دیده بان ایران؛ محمود میرلوحی عضو فعلی
شورای شهر تهران گفت« :دامنه نظارت استصوابی
گسترش پیدا کرد و اینبار به انتخابات شوراها رسید و
سبب شد این انتخابات از حالت رقابتی خارج شود .نکته
دوم این است که انتخابات شوراها تحت تاثیر انتخابات
ریاستجمهوری است .بنابراین وقتی از ۲۳میلیون ۸۰۰
رای آقای روحانی در دوره قبل ،این دوره مشارکت
نداشتند سبب این اتفاق شد .بههرصورت گروهی در
انتخابات رای باطله دادند ،گروهی از طبقه متوسط
پای صندوق رای نیامدند و بخشی هم جزو همان
گروه آبان  ۹۸بودند که علیرغم قول و وعده نامزدها
احساس میکنند این صندوقهای رای مسائل آنها
را حل نمیکند .این میزان از مشارکت نشان میدهد
مردم وعدههای نامزدها را باور نکردند و عمده رای
اصالحطلبان هم همین گروهها هستند».
میرلوحی تصریح کرد« :در همه شهرها بهخصوص در
مراکز استانها مشارکت در انتخابات شوراهای شهر
پایین بود .امسال در مرکز استانی داریم که ۹هزار

نفر در انتخابات مشارکت کردند .بهصورت کلی آرای
مراکز استانها به یک چهارم رسیده است ،حتی رای
اصولگراها هم کمتر شده است .رای آقای چمران در
تهران از نوبت قبل خودشان در دوره چهارم ۲۰۰هزار
نفر کمتر شده است ،درواقع امسال یک انتخابات
حقوقی برگزار شد ،بههرصورت از حیث حقوقی این
افراد راه یافته به شورا نماینده مردم هستند اما از حیث
مشارکت باید مورد توجه قرار بگیرد چراکه پیامهای
فراوانی در رایها وجود دارد .حضرات باید بدانند که
رای حقالناس است با این روند یا باید انتخابات را جمع
کرد یا اگر بنا است انتخابات همچنان برقرار باشد باید
بدانیم که نظارت استصوابی دودمان انتخابات را به باد
داده و باید فکر دیگری برای آن داشت».
وی ادامه داد« :سه نتیجه از این انتخابات میشود
گرفت .یک اینکه براندازها به حاشیه رفتند .دو اینکه
اصولگرایان با همه تالشی که دارند ناتوان از جذب رای
هستند و سه اینکه جریان اصالحات همچنان مخاطب
آرای خاکستری است اما بهشرط اینکه بتواند حرفها

سياسي

و مسائل جدیدی مطرح کند تا این گروه قانع شوند.
همچنین جواب رایهای باطله به شورای نگهبان این
بود که درست است شما توانستید انتخابات را از حالت
رقابیت خارج کنید اما ما با این قدام پیام خودمان را
به شما رساندیم ».این فعال سیاسی اصالحطلب در
پاسخ به این پرسش که با ورود تیم آقای چمران در
شورای شهر تهران روند مدیریت شهری را در آینده
چگونه بررسی میکنید بیان کرد« :اول من باید بگویم
که دستگاهها با شورای پنجم همکاری نکردند .سپاه
از ما گله دارد چراکه ما میدانی که در اختیار آنها بود
گرفتیم و ۱۰هزار میلیارد طلب شورای شهر را از آنها
پس گرفتیم لذا مشخص است آنها نسبت به ما دلگرم
نیستند .یا صداوسیما با شورای پنجم همکاری نکرد،
قوه قضائیه هرچه توانست برای دوره قبل از ما در
شورای شهر ایجاد مصونیت کرد اما برای شورای پنجم
از یک خدا قوت دریغ کرد ،درحالیکه کارهای شورای
شهر پنجم درخصوص انضباط مالی ،شفافیت و فساد در
هیچ نهادی در کشور مانند نداشت».

مصطفی تاجزاده:

اصالحطلبان تاکنون  ۲بار حذف شدهاند
و دوباره برمیگردند

فعال سیاسی اصالح طلب گفت :من طرفدار تغییراتی هستم که آن را اصالحات
ساختاریمینامم.
به گزارش دیده بان ایران؛ لوموند نوشت :مصطفی تاجزاده ،معاون پیشین
وزیر کشور در زمان ریاست محمد خاتمی ( ،)۱۹۹۷-۲۰۰۵با  ۶۴سال سن ،از
چهرههای شناختهشده اصالحطلبان است .او از سال  ۲۰۰۹تا  ۲۰۱۶زندانی بود و
پس از نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری در  ۱۸ژوئن ردصالحیت شد.
او با محکوم کردن جریانی که باعث پیروزی رأی اقلیت شده ،با تابوشکنی خواستار
اصالحات اساسی در ایران شده است.
نظر شما در مورد شرایط این انتخابات چیست و آیا رأی خواهید داد؟
در حقیقت نماینده اقلیت در کشور به عنوان رئیس جمهور انتخاب خواهد شد .در
انتخابات پیشین ،ابراهیم رئیسی [کاندیدای فوق محافظهکار] با ۱۶میلیون رأی بازنده
شد .اگر روز جمعه ۱۸میلیون بیاورد ،در همان سطح ازحمایت مردم برخوردار است .من
فکر نمیکنم که بتواند حتی این مقدار رأی را نیز بدست آورد .زیرا اراده اقلیت به اکثریت
تحمیل میشود و این توهین به ملت ایران است.
به نظر شما برنامه جناح حاکم چیست و پس از انتصاب آقای رئیسی به ریاست
جمهوری چه اتفاقی خواهد افتاد؟
رهبر در مورد جانشینی خود تصمیم خواهد گرفت و این رفتار انتخاباتی با هدف قراردادن
تمام قدرت در اختیار محافظهکاران برای جانشینی آیتاهلل خامنهای است و آقای رئیسی
بالقوه رهبر بعدی خواهد بود.
با نگاهی به گذشته ،جز سه سال نخست انقالب ،در ایران هیچ انتخابات آزادی برگزار
نشد.اما در گذشته انتخابات کنترلشده یعنی غیرآزاد اما بهطور نسبی رقابتی برگزار
میشد .این بار حتی این رقابت نسبی هم وجود ندارد .اینبار نه تنها اصالحطلبان را
حذف کردند بلکه هر نامزد حتی اصولگرا را که ممکن بود خطرآفرین باشد ردصالحیت
کردند .احمدینژاد [رئیسجمهور اصولگرای پیشین] هم ردصالحیت شد .چراکه
میخواهند تمام ارکان حکومت در زمان تعیین رهبر آینده در اختیار جریان سیاسی
اصولگرا باشد .باید بدانیم که ما در اینجا در مورد اقتدارگراها صحبت میکنیم و نه در
مورد اصولگراهای به اصطالح “میانهرو”.
رژیم امروزی را چگونه تعریف میکنید؟
تاکنون قدرت بین اصولگرایان و اصالحطلبان تقسیم شده بود .اما به نظر میرسد قدرت
به سمت سپاه پاسداران ،گروهی که مستقیما توسط رهبری اداره میشوند ،تغییر جهت
داده خواهد شد و کسانی که خود را “محافظهکار میانهرو” میخوانند به حاشیه رانده
خواهند شد .اگر توازن قوا به نفع تندروها شود ،گروهی که اصل انتخابات را از معنا تهی
خواهند کرد .درعین حال اختالفات و تضادهایی بین نیروهای محافظهکار حامی آقای
رئیسی و ...وجود دارد .فکر میکنم این تضادها سرانجام آشکار خواهد شد و احتمال
درگیری سیاسی بین آنها وجود دارد.
این تضادها چه چیزهایی هستند؟
در درجه نخست اختالف نظرها راهبردی است .گروه اول پیرو یک مدل “چینی”
هستند :یعنی ترکیبی از تعامل و گشایش اقتصادی در دنیا و انسداد سیاسی در داخل.
گروه دوم که امروز قدرتمند شده است ،تصوری از جهان به ارث رسیده از “جنگ سرد”
دارند .من میتوانم از مدل “کره شمالی” صحبت کنم ،یعنی انزوای ایران و انسداد کامل
سیاسی .با این دیدگاه که به برنامه هستهای چشم دارند .آنها معتقدند که این امر کشور
را از حمله خارجی محافظت میکند.
اما گشودن دروازههای کشور به دنیای خارج این روند را تضعیف میکند و اینجاست که
نقش ایاالت متحده و غرب مهم میشود .مخصوصا ایاالت متحده .فراموش نکنیم که
این دونالد ترامپ بود که با اعمال دوباره تحریمها اصالحطلبان را تضعیف کرد و طبقه
متوسط ایران را به فقر فرو برد نه حکومت .اگر [رئیس جمهور جدید ایاالت متحده] جو
بایدن روند مثبتی را دنبال کند ،مرزهای ایران به روی جهانیان گشوده خواهد شد .اگر
خالف این عمل کند ،ایران به انزوا خواهد رفت و مواضع خود را سخت خواهد کرد:
“اگر من در تحریم هستم ،چرا برنامه هستهای خود را قطع کنم؟”
ارزیابی شما از دوره ریاست جمهوری حسن روحانی ( )۲۰۱۳-۲۰۲۱چیست؟
دوره اول روحانی مثبت بود .به همین دلیل در سال  ۲۰۱۷با  ۶میلیون رأی بیشتر نسبت
به سال  ۲۰۱۳دوباره انتخاب شد .اما دوره دوم او ناموفق بوده است .به سه دلیل ،اول،
تحریمهایدوباره اعمال شدهتوسطدونالدترامپو ایاالت متحده ایران راوارد بحران کرد.
دلیل دوم به موضوع جانشینی رهبری مربوط میشود :طرفداران جناح حاکم همه کار
برای جلوگیری از موفقیت دولت و بیاعتبار جلوهدادن اصالحطلبان انجام دادند و تالش
کردند این ایده را در افکار عمومی ترویج کنند که اردوگاه محافظهکاران تنها گزینه برای
حل نابسامانیهایی است که کشور از آن رنج میبرد“ :اصولگراها کسانی هستند که
کشور را از بحران خارج میکنند و مردم را نجات میدهند”.
دلیل سوم به خود آقای روحانی و کابینه او برمیگردد .آنها شجاعت بیان حقایق را با
مردم نداشتند ،و در زمان بحران اقتصادی ناشی از تحریم و فشار حداکثری امریکا ،عمال
به دنبال حمایت از مردم نبودند.
کوتاهی روحانی و دولتش فاصله بین دولت و مردم را تشدید کرد و اعتماد به دولت
را از بین برد.
وقتی فشار داخلی و خارجی بر رئیسجمهور و کابینه زیاد شد ،آقای روحانی بجای
توجیه مردم ،عمال انزوا را انتخاب کرد .همهگیری کوید  ۱۹نیز از یک سال و نیم پیش
در تشدید مشکالت و دوری روحانی از مردم و در نتیجه بیاعتباری او نقش داشت که
نباید آن را فراموش کنیم.
آیا هراسی نسبت به از بین رفتن اردوگاه اصالحطلبان ندارید؟
در سی سال گذشته ،ما دو بار از قدرت برکنار شدهایم ،اما دوباره برگشتهایم .به یک دلیل
ساده :جامعه ما زنده و پویاست.
اولین نوبت بهحاشیهرفتن ما در زمان بهدست گرفتن قدرت توسط آیت اهلل خامنهای
[در سال  ]۱۹۸۹بود که همه اصالحطلبان را برکنار کرد .اما با انتخاب آقای خاتمی در
سال  ۱۹۹۷بازگشتیم.
اصالحطلبان بعد از انتخاب آقای احمدینژاد در سال  ۲۰۰۵نیز دوباره کامال کنار گذاشته
شدند ولی هشت سال بعد بازگشتند .ما دلسرد نیستیم و امیدواریم که هشت سال صبر
نکنیم.
جهان تغییر کرده است .با استفاده از فناوریهای نو ،ما میتوانیم راحتتر از گذشته پیام
خود را به جامعه منتقل کنیم.
افزون بر آن مسئله جانشینی رهبر باعث شکستهشدن اردوگاه محافظهکاران خواهد
شد .دو مدعی وجود دارد :آقای رئیسی و آقای مجتبی خامنهای ،پسر آیتاهلل خامنهای.
اصولگراها همچنین درباره انتخاب استراتژیک الگوی حکمرانی از هم جدا خواهند شد:
مدل “کره شمالی” یا مدل “چینی” .سرانجام ،موضوع آزادیهای اجتماعی آنها را به
موضعگیری علیه یکدیگر خواهد کشاند.
شما خواستار تغییرات بنیادی در ایران هستید؟
من طرفدار تغییراتی هستم که آن را اصالحات ساختاری مینامم .ما به یک قدرت
مشروطه نیاز داریم.
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بی توجهی به اعتراضات کارگران
نفتی ،عواقب خوبی ندارد
خبر
رسول منتجبنیا:

دولت رئیسی پشتاش محکم است
دیدبان ایران :حجتاالسالم رسول منتجب نیا دبیر کل حزب جمهوریت
و فعال سیاسی اصالحطلب به گفت و گو پرداخته است که میخوانید.
چه پیشبینی در خصوص بهبود رضایت و زندگی مردم در دولت
جدید میتوان داشت؟
ما امیدواریم دولت آقای رئیسی بتواند نقاط قوت دولتهای گذشته را
شناسایی ،ادامه و تکمیل کند و نقاط ضعف را بدون برخوردهای جناحی
و سیاسی ،خیلی علمی و کارشناسانه برطرف کند تا مردم احساس کنند
که مشکالت در حال حل شدن هستند .چون دولت دستش باز است و
پشتاش محکم است ،هیچ مانعی ،هیچ اراده و مزاحمی وجود ندارد
و همه سه قوه که از یک جناح هستند دست به دست هم میدهند
و نهادهای انقالب هم که همراه هستند ،طبیعی است که همه با هم
میتوانند مشکالت را رفع کنند .اگر خدای ناخواسته در این دولت
مشکالت مردم رفع نشود معلوم میشود که این مشکالت رفع شدنی
نیستند .برای اینکه امید مردم بیشتر شود و احساس یاس و ناامیدی
نکنند ،با اولویتهایی که در نظر هست این دولت میتواند مشکالت را
حل کند.
تک جناحی یا فراجناحی بودن دولت جدید در مسیر پیشبرد
اهداف چه تاثیری خواهد داشت؟
دولت جدید در صورتی میتواند این مشکالت را حل کند که طبق
شعارهایی که آقای رئیسی داده است فراجناحی عمل کند و از همه
نیروها استفاده کند و خدای ناخواسته شمشیر را برندارند و نیروهایی
که اصالحطلب بودهاند و با دولت روحانی کار کردند را حذف کنند و اگر
این کار را کردند بدانید که نشانه شکست و ناکامی است .حل مشکالت
ممکن میشود ،اگر بتوانند فراجناحی عمل کنند و واقعا شایسته ساالری
را مالک قرار دهند و شعارهایی هم ندهند که قابل تفسیرهای مختلف
است .مثل اینکه میگویند ما انقالبی بودن را قبول داریم .به جز یک عده
بسیار اندک همه انقالب را قبول دارند .همه اینها که در دولتها بوده
و هستند انقالب ،قانون اساسی و امام و رهبر را قبول دارند .شعارهای
مبهم و به قول برخی کش دار و قابل تفاسیر مختلف ندهند و به طور
نسبی از آنهایی استفاده کنند که از نظر علمی ،کارشناسی و توانمندی
نمره باالیی دارند و تجربه و تحصیالت کافی دارند و البته سابقه آنها نیز
از نظر پاکدستی و تقوا مورد تایید است .خدای ناخواسته اینطور نشود که
یک خیل عظیمی از نیروهای اجرایی و کارآمد را بیرون بریزند و از قطار
انقالب پیاده کنند ،با این حرف که میخواهیم نیروهای انقالبی را همراه
کنیم .انقالبی بودن چیزی نیست که من و شما و دیگری آن را ارزیابی
کنیم .انقالب رهبر داشته و دارد و معمار آن حضرت امام و اسوه و الگو
هم رفتار ایشان بوده .حاال هم رهبری نظرشان نسبت به تمام جناحها
یکسان است و همه را در درون انقالب میدانند ،بنابراین نباید مسئوالن
از پیشرویان خود جلو بزنند و خودشان را مالک و معیار قرار دهند و
هر کسی را که نخواستند بگویند انقالبی نبوده .برخی از افراد تندرو،
ضعیف و فرومایه حرفهایی این چند روز زدند که خیلی جای تاسف
دارد .گفتند ما انقالب را از دست نااهالن و ضد انقالبها نجات دادیم.
یعنی همه آنهایی که این کشور را و این نظام را تا به حال در این 40
سال انقالب اداره کردند نااهل و ضدانقالب بودند و حاال که جمع دیگری
آمدهاند و سه قوه را به دست گرفتهاند انقالبی هستند .این حرفها زشت
و نامربوط است و نشان میدهد که آنها برنامههایی برای نظام ،به حاشیه
راندن نیروها و به وجود آوردن نوعی انحصارطلبی در کشور دارند و اگر
چنین بشود قطعا توفیق الزم را پیدا نخواهند کرد.

فائزه هاشمی:

بعید است به «روحانی» پُست بدهند
فرزند آیت اهلل هاشمی گفت :طبق روال حقوقی و قانونی اگر
خودشان مخالف نباشند ،عضو مجمع تشخیص مصلحت میشوند
و به عنوان شخصیت حقوقی در مجمع حضور پیدا میکنند؛ چراکه
روسایجمهور بر اساس قانون پس از پایان عمر دولتشان عضو
این نهاد خواهند شد ،مگر اینکه خودشان نخواهند که آقای خاتمی
چنین بود؛ یعنی خودش تمایلی به حضور در مجمع تشخیص
نداشت.
به گزارش دیده بان ایران؛ فائزه هاشمی فعال سیاسی اصالحطلب معتقد
است روحانی پس از پایان حضورش در پاستور در مجمع تشخیص
مصلحت حضور خواهد داشت.
بخشهایی از این گفتگو را بخوانید.
چه آیندهای برای آقای روحانی پس از خروج از پاستور متصور
هستید؟
اصولگرایان دشمنی زیادی با آقای روحانی پیدا کردهاند و درصدد هستند
تقصیرات خودشان را به هر دلیلی به گردن آقای روحانی بیندارند.
درست است .سوال این است که آقای روحانی در چه نهادی
حضور پیدا میکند؟
طبق روال حقوقی و قانونی اگر خودشان مخالف نباشند ،عضو مجمع
تشخیص مصلحت میشوند و به عنوان شخصیت حقوقی در مجمع
حضور پیدا میکنند؛ چراکه روسایجمهور بر اساس قانون پس از پایان
عمر دولتشان عضو این نهاد خواهند شد ،مگر اینکه خودشان نخواهند
که آقای خاتمی چنین بود؛ یعنی خودش تمایلی به حضور در مجمع
تشخیص نداشت.
یعنی آقای روحانی در جایگاه دیگری قرار نمیگیرد؟
دور از انتظار است پست دیگری پس از پایان دوران ریاستجمهوری در
اختیار آقای روحانی قرار بگیرد.
اگر مخالفتهای تند و تیز مخالفان کاهش پیدا کند ،شاید در آن زمان
اتقافات دیگری رخ دهد.
به هر حال پس از پایان عمر دولت مخالفتها به مرور کم میشود.
چه مخالفتی باعث شده شما از زاویه تند مخالفان با روحانی
سخن میگویید؟
به عنوان مثال انسان پس از شنیدن اظهارات نمایندگان در مجلس
وحشت میکند؛ چراکه خیلی از این افراد زاویه تندی با آقای روحانی
پیدا کردهاند.
منبع :آرمان ملی

اعتصابات کارگری در حوزه نفت ،گاز و پتروشیمی از  ۲۹خرداد آغاز شده و دامنه این اعتراضات در حال گسترش است.
به گزارش دیده بان ایران؛ محمود احمدینژاد با انتشار بیانیهای گفت :ضمن حمایت از خواست بهحق و قانونی کارگران صنعت نفت ،به مدیران و مقامات مربوطه هشدار میدهم که بیتوجهی به
اعتراضات کسانی که همه راههای معمول برای بیان و تامین خواستههای خود را بسته میبینند ،عواقب خوبی برای آنان ندارد.
گفتنی است اعتصابات کارگری در حوزه نفت ،گاز و پتروشیمی از  ۲۹خرداد آغاز شده و دامنه این اعتراضات در حال گسترش است.
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اکبر اعلمی در انتقاد از وزارت کشور:

چرا آرای استانها به تفکیک اعالم نمیشود؟
( )۹روز از برگزاری انتخابات  ۱۴۰۰ریاســت
جمهوری و شــمارش آرای نامزدها سپری شده
است ،اما وزارتکشور دولت حسن روحانی حتی
در این حد هم با مردم صادق نبوده و شــفافیت
بخرج نداده اســت تا تعداد واجدین شرایط رای
دادن و شرکتکنندگان در انتخابات و تعداد آرای
بدست آمده هریک از نامزدهای ریاستجمهوری
را به تفکیک شــهر و شهرســتانهای کشور در
اختیار مردم قرار دهد.

زیرا در اینصورت خیلی از واقعیتهای مربوط
به انتخابات و میزان اســتقبال مردم از اتتخابات
ریاست جمهوری و تعداد آرای هریک از نامزدها
و میــزان مقبولیت آنان در مراکز اســتانها که
بیش از سایر نقاط کشور سیاسی هستند ،روشن
خواهد شد.
جدول پیوســت که برخی آمار آن با دشواری
بدست آمده است گویای بخشی از واقعیتهای
انتخاباتی در چند مرکز استان است.

سیاست خارجی رئیسی در گفتوگو با مجید قنادباشی:

«خیر» قاطع رئیسی چه معنایی دارد؟
نامه نیوز در گفتگو با تحلیلگر سیاست خارجی نوشته
است :با تغییر دولت و روی کار آمدن سید ابراهیم
رئیسی حتما در حوزه سیاست خارجی تحوالت مهمی
رخ خواهد داد؛ به این معنا که رویکرد دولت نسبت
به شیوه ارتباط با کشورهای منطقهای ،شرق آسیا و
کشورهای غربی متفاوت از آنچیزی که در هشتسال
اخیر دیدیم ،خواهد بود.
آنطور که خود رئیسی در کنفراس مطبوعاتی اخیرش و
البته مناظرههای انتخاباتی گفته است قرار نیست ایران
برجام را نقض کند زیرا برجام یک تعهد بینالمللی
است اما او تأکید کرده که «دنیا باید بداند وضعیت با
این حضور مردم در انتخابات تغییر کرده است».
رئیسی درباره اصل مذاکره در حوزه سیاست خارجی
هم بیان کرد که« :تعامل با همه کشورهای دنیا را به
عنوان یک اصل تعاملی گسترده و متوازن در سیاست
خارجی دنبال خواهد کرد ...هر مذاکرهای که منافع
ملی در آن تضمین شود ،این مذاکره حتما مورد حمایت
خواهد بود اما ما وضعیت اقتصادی و شرایط مردم را به
این مذاکرات گره نخواهیم زد».
به نظر میرسد که فراز سخنان رئیسی موضع قاطع

او درباره دیدار با بایدن ،رئیسجمهور آمریکا بود؛ به
نحوی که او در پاسخ به این پرسش که آیا حاضر است
در صورت رفع تحریمها با بایدن دیدار کند ،گفت تنها
از یک کلمه استفاده کرد و نه آن «خیر» بود.
تا اینجای کار میتوان گفت که رئیسی بنای چالش
با دنیا را ندارد و میکوشد روابطی مبتنی بر عقالنیت
و بدون افراط و تفریط با جامعه بینالمللی از جمله
آمریکا بر قرار کند؛ به این معنا که طرفین تعهدات
خود را انجام دهند و بیش از تعهدات هم مشخصا
با آمریکا پیش نرفت .رئیسی آنجا که آمریکاییهایی
را دعوت به اجرای تعهدات خود میکند ،به نوعی
میخواهد از میزان تنش موجود بکاهد و روابط را در
چارچوب معاهدات پیش ببرد .آنجایی هم که فقط از
یک کلمه «خیر» درباره دیدار با بایدن استفاده میکند،
نشان میدهد که موضعش در قبال ارتباطی بیش از
تعهدات موجود با آمریکا مشخص است و هیچ تمایلی
ندارد مانند دولت روحانی با آمریکایی فرای تعهدات
فعلی ارتباطی داشته باشد .در این بین محمدحسین
صفارهرندی میگوید که «خی ِر» رئیسی ،مطلق نیست.
و پاسخی به آن  Noبود که آقای بایدن گفت .از او

پرسیده بودند قرار است در دولت شما ،با ایران شرایط
بهتری داشته باشیم ،خیلی حکم گفته بود  .NOحاال
جعفر قنادباشی ،تحلیلگر مسائل سیاست خارجی به
«نامهنیوز» میگوید« :شناختی که از خط فکری آقای
رئیسی و همنظرانش داریم این است که در مسئله
سیاست خارجی جزمی نمیاندیشند و اصولی را قبول
دارند و آن را رعایت میکنند» .او ادامه میدهد« :آقای
رئیسی هدف را تغییر نمیدهد اما ممکن است شیوه
را تغییر دهد .رهبر انقالب هم قریب به مضمون گفته
بودند که تغییر در هدف و اصول نباید رخ دهد اما
شیوه میتواند متفاوت باشد» .این تحلیلگر مسائل
دیپلماتیک بیان میکند« :حاال در تغییر روشها باید
دید که آمریکا چه میکند؟ باید دید آمریکاییها در این
مسیر تا چه حد خود را عوض میکنند .پیش فرض این
است که آمریکا عوض نمیشود و با این پیشفرض
حتما آقای رئیسی هم با بایدن مذاکره نمیکند».
قنادباشی همچنین میگوید« :انجام تعهدات برجامی و
البته جبران خسارت تحریمهای ظالمانه نفتی میتواند
مقدمهای برای تعامل دیپلماتیک باشد اما این هم به
معنای دیدارها در حد سران نیست».

محمدرضا تاجیک:

تا هست ه سخت اصالحات دود نشود تغییری
در اصالحطلبی ایجاد نمیشود
محمدرضا تاجیک ،استاد دانشگاه و رئیس مرکز
بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری در دولت
سیدمحمد خاتمی و مشاور سیاسی میرحسین
موسوی در انتخابات  ۸۸با ارسال یادداشتی
اختصاصی با عنوان «اصالحطلبی و ضرورت
داستان جدید» برای «اعتمادآنالین» از رویکرد
جبهه اصالحات برای واکاوی آنچه بر گفتمان
اصالحات و سازمان سیاسی اصالحطلبی رفته،
استقبال کرده است.
در یادداشت حمدرضا تاجیک آمده است؛
اکنون که جریان رسمی اصالحطلبی الجرم در
اندیشهی نقد واساختی خود شده است ،شاید
در نخستین و ضروریترین گام ،باید از هستهی
سخت خود امتناع و تخطی کند و هستهای نرم و
انعطافپذیر و خالق را جایگزین آن نماید.
تا این هستهی سخت دود نشود و به هوا نرود،
بعید میدانم تغییر و تحولی در حال و احوال
نظری و عملی این جریان منجمد و یخزده ایجاد

شود.
در شرایط کنونی ،تنها یک هستهی نرم که از
هستی و طبیعت و ماهیتی «دائما در حال شدن»
برخوردار است و هر لحظه دست اندرکار آفرینش
خود و جهان خود است ،امکان تقریر داستانی
دیگر برای جریان اصالحطلبی را دارد.
ِ
سخت سنگینپا و
صریحتر بگویم ،تا این هستهی
مومیاییشده هست ،آش اصالحطلبی همین آش
و کاسهی آن همین کاسه خواهد بود و تفاوتی در
لیل و نهار این جریان ایجاد نخواهد شد.
این هستهی سخت ،سخت به بازی قدرت خوگر
شده است و جز آن نخواهد و نتواند .بنابراین،
وقت آن رسیده که در و دریچههای این جریان
گشوده شوند تا نسیمی ،نوری ،و هوایی تازه بر
کالبد کرخت و خموده و خمیده و خموش آن
جاری شود.
در دومین گام ،باید از هجمهی نقادانهی کسانی
که از یک موضع بیرونی (با/در فاصله) ،اصالحطلبی

مرسوم و رسمی را بیرحمانه بیقرار و جابهجا
میکنند ،آن را از بافتار رسمی خود میدرند ،و
در دیگر زمان و دیگر بستر با دیگر بیان و زبان
جاری میکنند ،استقبال کند ،و بپذیرد که تنها از
طریق چنین بیقراری و جابهجایی بیرحمانهای
است که میتوان جریان اصالحطلبی را از
طریق فعال/شکوفاکردن استعدادهای درونیاش
بهجریان انداخت و آن را در رود زمان جاری
کرد.
در سومین گام ،جریان اصالحطلبی باید سخت
هوشیار باشد که در این فرایند خودنقادی و
خودسازی ،اسیر رویا ،ایدئولوژی ،و مصالحههای
عواقب – حتی
فرصتطلبانه نشود ،و از پذیرش
ِ
بهظاهر ناخوشایند  -تحقق پروژهی تغییر گفتمانی
و ساختاری و رفتاری خود نهراسد و از این هراس،
در خو ِد سترون خود و به غار افالطونی خود پناه
نبرد و از خواندن و نوشتن مستمر داستان جدید
ملول و خسته نشود.

حسن روحانی:

ضربه آمریکا به درآمد ارزی کشور را خنثی کردیم
رییس جمهوری با بیان اینکه نتیجه عمل به
سیاستهای اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم
رهبری را در سفرهای استانی شاهد بودیم،
گفت :کارشناسی دقیق با نگاه آمایش سرزمینی
و پرهیز از وعدههای غیرعملی ویژگیهای مهم
سفرهای استانی در دولت تدبیرو امید بود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین به نقل از پایگاه
اطالع رسانی ریاست جمهوری ،دویست و سی و
ششمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت
به ریاست حجتاالسالم والمسلمین حسن
روحانی رئیس جمهور برگزار شد و در ابتدای
جلسه گزارش سازمان برنامه و بودجه درباره
«تحقق وعدههای مقام معظم رهبری و ریاست
جمهوری در سفرهای استانی» مطرح و مورد
بررسی قرار گرفت.
در این گزارش که در سرفصلهای مختلف ارائه
شد ،اقدامات انجام گرفته در دو بخش تکمیل
طرحهای نیمه تمام و وعدههای معوق مانده
از دولتهای گذشته و به بهرهبرداری رسیدن
طرحهای آغاز شده در این دولت ،تشریح شد.
رئیس جمهور پس از ارائه این گزارش با اشاره به
اینکه دولت تدبیر و امید از ابتدا رویکرد جدیدی
به سفرهای استانی داشت،گفت:از ویژگیهای
مهم این سفرها در این دولت ،انجام کارشناسی

دقیق با نگاه آمایش سرزمینی و پرهیز از
وعدههای غیرعملی بوده است.
روحانی با تاکید بر اینکه اقدامات دولت در
سفرهای استانی مبتنی بر مطالعات توسعهمحور،
کاهش تعداد مصوبات و پرهیز جدی از مصوبات
غیرکارشناسی شده و آنی بوده است ،افزود:
حاصل این تصمیم مهم ،ایجاد هماهنگی در
طرحها و افزایش چشمگیر میزان تحقق وعدهها
بوده است .حاصل این رویکرد عالوه بر جلوگیری
از تضییع منابع کشور در طرحهای نیمه تمام
این بود که اعتماد مردم استانها به تحقق
وعدههای دولت افزایش پیدا کرد.
رئیس جمهور اظهار داشت :از دیگر تالشهای
دولت که با اهتمام و جدیت انجام گرفت به
سرانجام رساندن دستورات مقام معظم رهبری
در سفرهای استانی ایشان بوده است که یکی
از بارزترین نمونههای این امر ،طرح آبهای
مرزی و زیرکشت بردن صدها هزار هکتار
زمین در استانهای خوزستان و ایالم بوده
است.
روحانی گفت :در این سالها ،نتیجه عمل به
سیاستهای اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم
رهبری را در سفرهای استانی شاهد بودیم که
کشور توانست به تنهایی در برابر این حجم از

فشارها مقاومت کند و اگر چه فشار و سختی
زیادی نیز به مردم وارد شده است ،اما در
بدترین شرایط توانستیم حجم صادرات کشور
را باالی  ۴۰میلیارد دالر حفظ کنیم و ضربه
اساسی آمریکا به درآمد ارزی کشور از صادرات
نفت را به طور نسبی خنثی کنیم.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه اکثر مصوبات
در استانها عملیاتی و محقق شده است که
این مساله تأثیر زیادی بر ارتقای سرمایه
اجتماعی داشته و دارد ،خاطرنشان کرد :در ۳
سال گذشته با وجود همه فشارها ،فعالیتهای
عمرانی کشور در استانها متوقف نشد و از
سویی سرمایه زیرساختی کشور در حوزههای
مختلف ریل ،آزادراه و سد جهش پیدا کرد و
از سوی دیگر دسترسی مردم به مسکن ،گاز،
اینترنت و بیمارستان با رشد بیسابقهای افزایش
یافت.
روحانی با تاکید بر اینکه ارزش این دستاوردها
زمانی روشنتر میشود که بخش عمدهای از
این خدمات در زیر آتش سختترین تحریمها
در دوره جنگ اقتصادی انجام شده است،
پژوهشگران و تالشگران رسانهای را به بازگو
کردن واقعیتهای جنگ اقتصادی و پیروزی بر
آمریکا در این جنگ دعوت کرد.

نوذر شفیعی:

طالبان معتقد است که قدرت
از لوله تفنگ خارج میشود

به گزارش دیده بان ایران؛ نوذر شفیعی در پاسخ به سوالی در خصوص پیشروی
طالبان در افغانســتان و نقش آمریکا و ایران در کاهش تنش در این کشور با توجه
به رابطه با طالبان ،گفت :به طور کلی طالبان معتقد است که قدرت از لوله تفنگ
خارج میشــود ،بنابراین اساسا اســتراتژی این گروه ،یک استراتژی نظامی است.
نکته دوم این است که طالبان یک گروه تمامیتخواه است یعنی به تقسیم قدرت
راضی نمیشوند ،مگر اینکه مجبور شوند و حتی زیر بار مذاکره نمیروند مگر اینکه
مجبور شــوند؛ بنابراین این دیدگاه کلی طالبان اســت .وی ادامه داد :امروز زمینه
برای نقشآفرینی طالبان فراهم شده یعنی آمریکا از افغانستان رفت و شرایط برای
این گروه فراهم شد تا بتواند به اهداف خود برسد؛ در نتیجه امروز طالبان به هدف
نخســت خود که خارج شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان بود ،رسیده و حاال به
دنبال تحقق خواســته دوم خود یعنی ساقط کردن دولت دست نشانده به زعم خود
است که با تهاجمات فعلی به این خواسته نیز نزدیک شدهاند.
وی افزود :در حال حاضر ممکن اســت آمریکاییها تدبیری بیاندیشــند که به
اشکالی از دولت کابل پشتیبانی کرده و مانع از سقوط آن شوند اما اگر روند فعلی به
همین شکل ادامه پیدا کند ،سقوط دولت قطعی به نظر میرسد.
این کارشناس مسائل افغانستان در خصوص نقش ایران در این معادله نیز گفت:
واقعیت این است که ایران یک بازیگر تاثیرگذار در افغانستان است ،اما تعیینکننده
نیســت و من بعید میدانم تالشهای تهران برای حل بحران در این کشــور به
نتیجهای برســد .به هر صورت در افغانستان گروههای مختلفی وجود دارد که نظر
برخی نســبت به ایران مساعد و برخی نیز نظری نامساعد است .در نتیجه نه تنها
ایران بلکه بسیاری از کشورهای همسایه نیز نمیتوانند در این مسیر پادرمیانی کنند
به خصوص اینکه طالبان خود را در آستانه پیروزی میداند.
شفیعی گفت :در خصوص نقش آمریکا در این بحران نیز سه نکته مطرح است؛
نخســت اینکه برخی در افغانستان معتقد بودند که آمریکا باید خاک این کشور را
ترک کند و خروج آمریکا از افغانســتان این پیامد را به همراه داشــت و این مساله
در محاســبات واشنگتن نیز مطرح شده بود .نکته دوم نظم خروج نیروهای نظامی
از افغانستان بود؛ چراکه این خروج بسیار غیرمسئوالنه صورت گرفت و باید دولت
آمریکا پیش از این ارتش افغانســتان را به تجهیــزات و مهارتهای جدید مجهز
میکرد البته شیوه عملیاتهای طالبان نامتقارن است و آنها به نحوی بازی روانی
را به پیش بردهاند که با ورود به هر شــهر برای مردم آنجا مسجل شده که شهر
سقوط خواهد کرد ،در نتیجه مقاومت قابل توجهی شکل نمیگیرد.
وی افزود :همچنین به نظر میرســد آمریکا سیاســت «آشوب هدایت شده» را
در دســتور کار دارد به نحوی که شما میتوانید افغانســتان را در ناآرامی ببینید و
اهداف دیگری را در این ناآرامی دنبال کنید که آســیب رســاندن به ایران ،روسیه
و چین میتواند بخشی از این هدف باشد؛ چراکه آمریکاییها گاهی تولید بحران،
گاهی حل بحران و گاهی مدیریت بحران میکنند .این کارشناس مسائل سیاست
خارجی در خصوص احتمال همکاری پاکســتان و ایران برای ایجاد گفتوگوهای
بین االفغانی و در دســت گرفتــن ابتکار عمل در این حــوزه گفت :بعید میدانم
پاکستان در این زمینه قدم بردارد و حاضر به همکاری نیست مگر اینکه در شرایط
اجباری قرار بگیرد .البته در زمان انفعال طالبان ،پاکستان حاضر به همکاری بود اما
وقتی طالبان در موضع قدرت قرار میگیرد ،هرگونه ورود به مساله از سوی اسالم
آباد منتفی است / .ایلنا

محمد هاشمی:

روسیه در ظاهر طرفدار برجام است
اما طور دیگری رفتار میکند
به گزارش دیده بان ایران؛ محمدهاشــمی درباره وعدههای انتخاباتی سید ابراهیم
رئیسی که در جریان مبارزات انتخابات مطرح کرد ،گفت :آقای رئیسی وعدههای متعددی
را هنگام انتخابات دادند ،ایشان هم در مورد مسائل داخلی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی
مطالبی را مطرح کردند و هم نســبت به ایرانیان مقیم خارج از کشور صحبتهایی را
گفتند که میتوان اینگونه برداشت کرد که اظهاراتشان حوزه وسیعی را در بر میگیرد.
این فعال سیاسی اصالحطلب خاطرنشان کرد :ما درحال حاضر در مسائل بینالمللی
با مسئله برجام ،ارتباط با آمریکا و کشورهای غربی ،ارتباط با کشورهای منطقه از جمله
عربستان ،امارات ،بحرین و کشورهای حوزه خلیج فارس رو به هستیم که آقای رئیسی
نسبت به این مسائل خوشبین بودند که میتوانند کاری انجام دهند و جزء برنامههایشان
است که روابط با همسایگان را بر مبنای احترام متقابل و منافع مشترک بر اساس اصل
حکمت ،عزت و مصلحت توســعه دهند و اگر هم در حال حاضر رابطهای با کشوری
نداریم ،مانند عربستان ارتباط برقرار کنیم.
وی با بیان اینکه آقای رئیسی در حوزه برجام نسبت به حل مشکالت خوشبین است
که میتوانند کاری انجام دهند ،گفت :آقای رئیسی در گفتوگوی اولشان در پاسخ به
سوال خبرنگار روسیه مبنی بر این که اگر برجام حل شود با آقای بایدن مالقات میکنید؟
گفتند ،خیر که آمریکاییها هم واکنش نشان دادند و گفتند ما اص ً
ال بنایی نداریم که با
آقای رئیســی دیداری داشته باشیم و یا در این سطوح چیزی بخواهیم .هاشمی ادامه
داد :آمریکاییها مطرح کردهاند ما در برجام هستیم و آن چه را که میخواهیم ،معاهده
محکمتری نسبت به برجام در خصوص موشکهای دوربرد ،ارتباط ایران با کشورهای
منطقه و یا نفوذ و گسترش منطقهای ایران است که آقای رئیسی هم در گفتوگوی اول
و یا به قول معروف سالم علیک اول موضعشان را مشخص کردند که با این مسائلی
که گفته شد ،مشخص نیست توفیقی داشته باشند و به نتایج مطلوبی برسند .وی تاکید
کرد :ظاهراً سیاســت ایران در قبال برجام همان سیاســتی است که فعال وجود دارد و
آقای روحانی آن را انجام میدهد .جمهوری اسالمی ایران نسبت به مسائل منطقهای
نسبت و درباره موشک مذاکره نمیکند و آنها را وارد مذاکره نمیداند اما آمریکاییها
دنبال این هستند که مذاکرات را در این باب انجام دهند .این فعال سیاسی اصالحطلب
خاطرنشان کرد :نکتهای که وجود دارد این است که آمریکاییها چه حزب دموکرات و
چه حزب جمهوریخواه فرق نمیکند؛ سیاســت خارجی خاورمیانهشان را حول محور
امنیت اسرائیل تنظیم میکنند؛ یعنی آنها خط قرمزشان امنیت اسرائیل است اگر امروز
هم مسائل منطقهای را مطرح میکنند ،بیشتر هدفشان همان اسرائیل است تا کشورهای
دیگر ،اینها میخواهند از امنیت اسرائیل مطمئن باشند ،برای همین است که گروههای
مخالف از جمله حزباهلل و حماس که علیه اســرائیل هستند را در لیست تروریستها
میگذارند .وی گفت :آقای رئیسی ظاهراً در گفتوگوی اولشان اضافه بر سیاست فعلی
آقای روحانی چیز دیگری مطرح نکردند و مشــخص نیست که در آینده این سیاست
چگونه خواهد بود .هاشمی با اشاره به اینکه سوال دیدار رئیسی و بایدن را نماینده روس
پرسید ،اظهار داشت :روسها و آمریکاییها در سیاست خارجی با هم اختالفاتی دارند.
این کشور هم سریع به آقای رئیسی تبریک گفت و اعالم کرد در مذاکرات طرفدار برجام
است تا مشکل برجام حل شود که همیشه هم این را گفته است اما در عمل رفتار دیگری
داشــتند .وی تاکید کرد :در حال حاضر چیزی در مســائل برجامی و منطقهای عوض
نشده است و هنوز نمیشود قضاوت کرد .حال آقای رئیسی در آینده بتواند شیوه رفتار و
استراتژیش را عوض کند یا نه ،نسبت به این مسئله ما اطالعی نداریم؛ چراکه مطالبی
گفته نشده است مخصوص ًا این که هنوز دولت ایشان تشکیل نشده است و افراد اصلی
مانند وزیر خارجه ،دبیر شورای عالی امنیت ملی و معاونانش تعیین نشدهاند و مشخص
نیست نگرش و گرایش دولت سیزدهم به چه سمت و سویی خواهد بود.
منبع:ایلنا
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رقابت  35هزار داوطلب برای
استخدام در بانک ملت

اعالم اسامی برندگان خوش شانس اردیبهشت
و خرداد طرح امید رفاه بانک رفاه کارگران

در اولین بازدید مدیرعامل مس در سال جدید صورت گرفت

بررسی عملکرد گذشته و چشمانداز آینده
تولید در سونگون

اقتصادی

جانشین فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیالت هرمزگان خبر داد:

توقیف  80فروند شناور متخلف در سه ماهه اول سال1400
جانشین فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیالت
هرمزگان با اشاره به حضور پررنگ و موثر یگان حفاظت
منابع آبزیان شیالت هرمزگان در دریا و سواحل
هرمزگان از توقیف  80فروند شناور متخلف در سه ماهه
اول سال 1400در آبهای استان هرمزگان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شیالت هرمزگان ،سروان
مهرداد رامش جان با اشاره به گستردگی سواحل و
جزایر استان هرمزگان و برخورداری این استان از
بزرگترین ناوگان صیادی کشور،بیشترین صیاد و بنادر
صیادی در سطح کشور گفت :حفاظت از منابع و ذخایر

آزمون استخدامی بانک ملت در سال  1400با حضور بیش از  35هزار
داوطلب در  41حوزه امتحانی واقع در  31استان کشور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت ،این آزمون ویژه مقاطع تحصیلی
کارشناسی و کارشناسی ارشد با رابطه استخدامی قراردادی موقت قانون
کار و در رده های شغلی بانکدار و متصدیان امور اداری بخش های
حقوقی و مهندسی ساختمان برگزار شد.
بر اساس این گزارش 35102 ،داوطلب در  41حوزه امتحانی ،در 31
استان کشور در این آزمون با یکدیگر به رقابت پرداختند.
این گزارش حاکی است ،نتایج این آزمون از  20تیرماه سال جاری از
طریق سایت بانک ملت اعالم خواهد شد.
شایان ذکر است ،این آزمون در حوزه های مختلف براساس مجوزهای
اخذ شده و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی از قبیل تب سنجی
داوطلبان هنگام ورود ،افزایش فاصله بین صندلی ها ،ضدعفونی محل
حوزه ها و اختصاص فضای جداگانه برای موارد مشکوک یا مبتال به کرونا
برگزار شد.

پنجمین و ششمین دوره قرعه کشی تسهیالت طرح «امید رفاه» ویژه اردیبهشت و خرداد ماه  ،1400برگزار و اسامی برگزیدگان خوششانس این دوره از قرعه کشی های طرح
مذکور منتشر شد .به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران ،تسهیالت طرح «امید رفاه» حداکثر تا 30برابر مبلغ حق عضویت ماهانه برگزیدگان ،تا سقف یک میلیارد ریال ،با نرخ
سود ساالنه حداکثر  6درصد و در چارچوب ضوابط و مقررات جاری بانک پرداخت می شود.
مشتریان محترم می توانند برای آگاهی از نتایج این قرعه کشی به پورتال بانک رفاه کارگران به نشانی  www.refah-bank.irمراجعه کنند.

آبزیان در آبهای تحت حاکمیت جهموری اسالمی ایران
و همچنین ایجاد آرامش دریا در حوزه صید و صیادی از
مهمترین وظایف این یگان است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ کشتی در استان
هرمزگان مشغول به فعالیت صیادی نمی باشد کشف
هفت جفت تخته ترال قایق ،شش دستگاه تور ترال
قایق ،سه جفت تخته ترال لنج ،دو دستگاه تور ترال
لنج 10 ،حلقه طناب و  620طاقه تور منوفالمنت را از
مهمترین کشفیات یگان حفاظت منابع آبزیان شیالت
هرمزگان در سه ماهه اول سال 1400خواند.

سروان رامش جان با اشاره به توقیف  80فروند شناور

متخلف در این مدت گفت :از این میزان  65فروند لنج
صیادی و  15فروند قایق بی هویت بوده است.
جانشین فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیالت
هرمزگان تصریح کرد :در این مدت بیش از  65پرونده
به کمیسون تخلفات صید و صیادی معرفی شده و 77
متهم نیز در این بین دستگیر و به مراجع ذی صالح
معرفی شده اند .وی افزود :شماره تلفن ستاد یگان
استان 076۳۳۳۳۱۴۳۴آماده دریافت هر گونه اخبار و
اطالعات در راستای صید و صیادی و خدمات رفاهی به
جامعه صیادی است.

در بازدید برات کریمی از میزهای خدمت بانک دی در ادارات بنیاد شهید گلستان مطرح شد:

به دنبال سهولت هرچه بیشتر در دسترسی جامعه شاهد و ایثارگر
به خدمات بانک دی هستیم

مدیرعامل بانک دی بر اولویتبخشی این بانک به
توسعه خدمات و ایجاد سهولت دسترسی جامعه هدف
شاهد و ایثارگر به خدمات بانکی تأکید کرد.
به گزارش روابطعمومی بانک دی ،برات کریمی در
ت بانک دی در استان
جریان بازدید از میزهای خدم 
گلستان از نزدیک در جریان روند فعالیت و خدمترسانی
این میزهای خدمت قرار گرفت.
کریمی در بازدید از میز خدمت بانک دی در شهر بندر
گز ،با رییس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران این شهر
نیز دیدار و گفتوگو کرد.
کریمی در این دیدار با اشاره به اینکه سهولت
دسترسی خانوادههای شهدا و ایثاگران به خدمات بانک
به عنوان جامعه هدف بهطور جدی در دستور کار بانک

دی قرار گرفته است ،گفت :در حال حاضر  60میز
خدمت بانک دی در مراکز استانها فعال شده است
و در نظر داریم در همه مراکز استانها و شهرهای مهم
کشور باجههای بانک دی را برای ارائه خدمات بانکی
راهاندازی کنیم و به انتظار چندین ساله خانواده شهدا
و ایثارگران برای در دسترس بودن بیشتر شعب بانک
دی ،پاسخ دهیم.
مدیرعامل بانک دی به طراحی محصوالت جدید
برای تنوعبخشی به خدمات ارائهشده به جامعه شاهد
و ایثارگر از سوی بانک دی اشاره کرد و گفت :بانک
دی تالش کرده است با هدف تکریم و ایجاد رفاه هر
چه بیشتر برای خانواده معزز شهدا و ایثارگران ،دامنه
ارائه خدمات به این عزیزان را گسترش دهد و امیدواریم

بتوانیم با تنوعبخشی به محصوالت و خدمات ،تمرکز
فعالیتهای بانکی خانوادههای شاهد و ایثارگر در سراسر
کشور را در این بانک ایجاد کنیم.
رضا حسینی ،رییس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران
بندر گز نیز در این دیدار اظهار داشت :توسعه فیزیکی
و خدماتی بانک دی برای ارائه خدمت به خانوادههای
شاهد و ایثارگر ،اقدامی ارزشمند و قابل توجه بوده و
امیدواریم با مشارکت بانک و بنیاد شهید ،قدمهای
بزرگتری برای افزایش رضایتمندی این گروه هدف از
خدمات ارائهشده بانکی برداریم.
مدیرعامل بانک دی همچنین با بازدید از میز خدمت
بانک دی در شهر کردکوی ،بر اطالعرسانی دقیق به
جامعه هدف برای بهرهگیری از ظرفیتهای این میز

خدمت تأکید کرد.

اولین شوروم و فروشگاه دائمی ایران دوچرخ افتتاح شد

دکتر اردشیر سعدمحمدی ،مدیرعامل شرکت مس در نخستین روزهای
سال نو از طرحهای توسعه شرکت در شهرستان اهر و مجتمع مس
سونگون بازدید کرد.
در جریان این بازدید که محراب احمدیان ،معاون توسعه سرمایه
انسانی و سیستمهای اطالعاتی ،بهروز رحمتی معاون توسعه و اکتشافات،
محمدجواد خلیلی مشاور مدیرعامل شرکت مس و مدیر گروه روابط
عمومی و علی بیاتماکو مدیر مجتمع مس سونگون ،مدیرعامل شرکت
مس را همراهی میکردند ،آخرین وضعیت طرحهای توسعه از جمله
کارخانه آهک اهر ،فاز  ۳تغلیظ ،طرح احداث هیپلیچینگ و طرح توسعه
معدن مس سونگون که با هدف افزایش تولید و بهرهوری در حال اجرا
هستند ،مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش ،همچنین در ادامه با حضور مدیرعامل شرکت
مس و جمعی از معاونان ،مدیران و مجریان عملکرد تولیدی این مجتمع
در سال  ۱۳۹۹و چشمانداز و برنامههای تولیدی این مجتمع در سال
 ۱۴۰۰مورد بررسی قرار گرفت .بر پایه آمار تولید ،این مجتمع موفق
به ثبت رشد  ۴درصدی در تولید کنسانتره مس و  5درصدی در مس
محتوی شد.

شوروم مرکزی ایران دوچرخ در یکم تیر ماه مصادف با
والدت امام رضا (ع) افتتاح شد.
ایران دوچرخ به منظور تحقق اهداف خود در کسب
رضایت هر چه بیشتر مشتریان ،اقدام به تاسیس اولین
نمایشگاه و فروشگاه دائمی خود کرد و طی مراسمی
افتتاح شد.
این مراسم که با حضور مدیران ارشد شرکت و
پیشگامان صنعت موتورسیکلت سازی برگزار شد ،از
جدیدترین محصوالت ایران دوچرخ رونمایی به عمل
آمد.
کالس محصوالت ایران دوچرخ شامل رده های
متنوعی چون استریت ،اسکوتر ،ATV ،تریل ،موتور و

با هدف تامین آهن اسفنجی مورد نیاز جهت پایداری خط تولید شرکت فوالد خوزستان؛

احداث پروژه مگامدول آهن اسفنجی (زمزم  )۳در حال انجام است

گیالنی ها؛ فاتح دومین دوره قرعه کشی
جشنواره بیمه های زندگی
در دومین دوره قرعه کشی جشنواره بیمه های زندگی بیمه تعاون،
گیالنی ها هر  5جایزه را به خودشان اختصاص دادند.
به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون ،عصر سه شنبه اول تیرماه ،با حضور
محمد حسین یوسفی ،سرپرست بیمه های زندگی ،مراسم قرعه کشی
دومین دوره جشنواره بیمه های زندگی شرکت بیمه تعاون برگزار شد.
در این قرعه کشی از میان  759نفر خریداران بیمه نامه زندگی بیمه
تعاون در خرداد ماه 5 ،نفر از هموطنان گیالنی به عنوان برگزیدگان این
جشنواره شناخته شدند.
بر این اساس ،سید حسین کماکلی پیله دار باربنی ،علی بزرگی ولمی،
امیرحسین رحیمی فر سه برنده مچ بند هوشمند و کیانوش رهنما هراتبر
و حسین کرمی برندگان  2تبلت هوشمند جشنواره خردادماه بیمه زندگی
بیمه تعاون شدند.
جشنواره بزرگ بیمههای زندگی بیمه تعاون با نام «جایزه لبخند به
زندگی» از ابتدای اردیبهشت ماه آغاز شده است و در سه مقطع سه ماهه
تا پایان اسفند ماه امسال ادامه خواهد داشت.
این جشنواره دارای سه بخش است که شامل خریداران بیمه نامه
بیمههای زندگی ،نمایندگان شبکه فروش و سازمان فروش و شعب خواهد
بود که برای هر یک از این گروهها جوایز و تخفیفات مختلفی در نظر
گرفته شده است.
شایان ذکر است که در این جشنواره ،شرکت کنندگان براساس میزان
سرمایه خریداری کرده بیمه نامه خود و به ازای هر  50هزار تومان یک
امتیاز شرکت در قرعه کشی دریافت خواهند کرد.

سه چرخه برقی میباشد.
ایران دوچرخ با افتتاح رسمی شوروم مرکزی خود و با
تولید محصوالت به روز سعی دارد تا در جهت پاسخگویی
به نیاز مشتریان و عالقمندان به موتورسیکلت های

حرفه ای ،به استانداردهای جهانی تولید متناسب با
کاهش آلودگی و ارتقاء ایمنی دست یابد و فناوری های
روز صنعت را به کشور وارد کند.
گفتنی است شرکت ایران دوچرخ به عنوان بزرگترین
کارخانه تولید دوچرخه و موتورسیکلت در کشور،
همکاری فنی و تجاری با شرکت های بزرگی مانند
پژوی فرانسه و یاماها موتور ژاپن را در کارنامه خود
داراست.
در حال حاضر این شرکت توانسته با ارائه محصوالت
متنوع و مطابق با نیاز روز بازار ،سهم قابل توجهی از
سبد خرید مشتریان را به خود اختصاص دهد .ایران
دوچرخ اولین شرکت تولیدکننده موتورسیکلت در ایران

و یکی از مهمترین صادرکنندگان به کشورهای همسایه
مانند افغانستان ،عراق و پاکستان است.
پیش از نیز آرمانموسوی مدیرعامل ایران دوچرخ از
عرضه محصوالت جدید در حوزه موتور و سه چرخه
برقی ،موتور تریل و چهار چرخ در برنامه کاری امسال
خود خبر داده و اعالم کرده بود ضمن افزایش تنوع
محصوالت ،قصد تولید  ۷۵۰۰دستگاه از محصوالت
متفاوت را دارند.
جیران در کالس موتور برقی و وترانو در کالس اسکوتر
کالسیک با طراحی زیبا از جدیدترین محصوالت این
شرکت و تولید و عرضه انبوه آن به بازار آغاز شده
است.

با هدف تامین آهن اسفنجی مورد نیاز جهت پایداری
خط تولید شرکت فوالد خوزستان ،احداث پروژه

مگامدول آهن اسفنجی (زمزم  )۳در حال انجام است.
میثم شهنیانی معاون برنامهریزی و توسعه در گفت و
ط عمومی اظهار داشت :احداث پروژه
گو با خبرنگار رواب 
مگامدول آهن اسفنجی (زمزم  )۳با ظرفیت تولید سالیانه
 ۱.۷۶میلیون تن آهن اسفنجی ،با درجه فلزی  ۹۳درصد
و کربن  ۲.۲درصد بر اساس کیفیت مواد ورودی تعیین
شده در طرح و با هدف تامین کمبود آهن اسفنجی مورد
نیاز ،برای ایجاد پایداری تولید فعلی و توسعههای آتی
شرکت فوالد خوزستان تعریف و در حال اجرا است.
وی دربارهی توجیه اقتصادی این پروژه افزود :ذکر
همین نکته کافی است که تنها از محل تفاوت سود
حاصل از تولید کمبود آهن اسفنجی بجای خرید آن،

حدود  ۳۵۰۰میلیارد تومان صرفه جویی سالیانه حاصل
خواهد شد.
شهنیانی در ادامه گفت:
قرارداد عملیات اجرایی این پروژه از نیمه دوم سال
 ۱۳۹۸با سرمایه گذاری  ۱۳۵میلیون یورو آغاز شده
و در حال حاضر بیش از  ۵۴درصد پیشرفت فیزیکی
داشته است.
وی در بیان ویژگیهای این مگاپروژه به مواردی
همچون :باالترین ظرفیت تولید آهن اسفنجی با کیفیت
مناسب در بین طرح های مشابه اجرا شده در کشور،
دارا بودن سیستم تزریق اکسیژن که قابلیت افزایش
ظرفیت تولید آهن اسفنجی تا  ۱.۹میلیون تن در سال را

خواهد داشت ،بکارگیری تکنولوژی جدید در بخش کوره
و افزایش قطر آن به  ۷.۱۵متر ،بهره گیری از بیشترین
تعداد  Bayدر طراحی ریفرمر و استفاده از توان شرکت
ها و سازندگان داخلی ب ه میزان  ۶۰درصد ارزش پروژه در
راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی کشور اشاره نمود.
شهنیانی در پایان خاطرنشان کرد :در حال حاضر به
دلیل عملیات ساخت و نصب تجهیزات این پروژه حدود
 ۲۵۰تا  ۳۰۰تَن ب ه صورت مستقیم و حدود  ۱۵۰۰تَن
ب ه صورت غیر مستقیم مشغول ب ه کار هستند و پس
از بهرهبرداری از این مگاپروژه نیز برای حدود  ۲۰۰تَن
به صورت مستقیم و  ۸۰۰تَن ب ه صورت غیر مستقیم،

اشتغال پایدار ایجاد میشود.

افتتاح بیمارستان «مادر» در استان قم با مشارکت بانک صادرات ایران
بیمارستان تخصصی جراحی پردیسان شهر قم که با
مشارکت بانک صادرات ایران ساخت ،تجهیز و آماده
بهرهبرداری شده بود ،به صورت وبکنفرانس توسط
رئیس جمهور افتتاح شد.
به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران ،در
این مراسم ،آیتا ...سیدهاشم حسینی بوشهری ،امام
جمعه استان قم و مدیر حوزههای علمیه کل کشور و
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس،
بهرام سرمست استاندار قم ،مصطفی رحیمی شهواری
معاون شعب و بانکداری جامع بانک صادرات ایران و
هاشمینژاد مدیر شعب بانک صادرات استان قم حضور

داشتند.
بهرام سرمست استاندار قم در این جلسه ضمن
تشکر ویژه از بانک صادرات ایران برای مشارکت در
احداث این بیمارستان کام ً
ال تخصصی جراحی گفت:
این بیمارستان  ٢١٨تختخوابی فوق تخصصی در ٥
طبقه ٣٤ ،هزار متر مربع و با اعتباری بالغ بر ١٠هزار
میلیارد ريال ساخته شده و دارای بخشهای اورژانس،
داروخانه ،آزمایشگاه ،اتاق عمل ،زنان و زایمان،
نوزادان ،تصویربرداری و بخشهای ویژه است.
بانک صادرات ایران به منظور ارائه خدمات جامع و
کامل بانکی به بیماران ،مراجعهکنندگان و کادر درمان

این بیمارستان عالوه بر ایجاد یک باجه اختصاصی،

استقرار  ١٢دستگاه خودپرداز و کیوسکبانک و
همچنین دستگاههای پایانه فروش ،با تعبیه سیستم
نرمافرازی و حسابداری ویژه ،بستر مناسب خدمات
بانکی در این بیمارستان را فراهم کرده است.
بانک صادرات ایران همچنین به منظور حمایت از
کادر درمان به ویژه در زمان شیوع بیماری کرونا ،ارائه
تسهیالت به این قشر زحمتکش را با جدیت دنبال
میکند که تاکنون در قالب طرح «سپهر سالمت»
موفق به پرداخت بیش از  ٦٧هزار فقره تسهیالت به
ارزش بالغ بر  ٦٥هزار میلیارد ریال به این عزیزان
شده است.

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

اقتصادی

قیمت بیتکوین نصف می شود؟

تحلیلگران جی پی مورگان از احتمال سقوط آزاد قیمت بیتکوین خبر دادند .به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ ،بیتکوین که در هفته های اخیر در یک کانال نزولی قرار گرفته هنوز نتوانسته است از بار فشار عرضه خارج شود و مسیر
صعودی خود را از سر بگیرد .مدل سنجی صورت گرفته توسط تحلیلگران بانک جی پی مورگان که بزرگ ترین بانک آمریکا است ،خبرهای بدتری برای دارندگان بیتکوین دارد :چشم انداز کوتاه مدت بیتکوین بسیار چالش برانگیز است و
داده ها استخراج شده از شبکه بیتکوین نشان می دهد احتماال کماکان قیمت های پایین تری از قیمت فعلی در انتظار بیتکوین خواهد بود .در ماه آوریل قیمت بیتکوین با رسیدن به محدوده  ۶۵هزار دالری به یک قله تاریخی جدید رسید
اما قیمت آن در روزهای اخیر به نصف آن مقدار رسید و اکنون نگرانی ها از ریزش بیشتر آن به ویژه در بین معامله گران محتاط تر شدت گرفته است .قیمت بیتکین پس از آن یک ریزش بسیار شدید را تجربه کرد که چین ممنوعیت و
محدودیت های بسیار گسترده ای بر روی فعالیت فعاالن ارزهای دیجیتالی در این کشور وضع کرد .تحلیلگران جی پی مورگان در بخش دیگر گزارش خود با بیان اینکه بازار ارزهای دیجیتالی مستعد ریزش بیشتری است ،از انباشت مقدار
قابل توجهی بیتکوین در صرافی ها خبر داده است که در صورت ایجاد یک ترس جدید ،می تواند آغازگر یک موج فشار جدید و ریزش سنگین قیمت ها در بازار شود .به عقیده این گزارش ،در صورتی که بازار روند احیای خود را آغاز نکند،
در سناریو بدبینانه احتمال رسیدن بیتکوین به تراز  ۲۰هزار دالری و حتی پایین تر از آن در محدوده  ۱۵هزار دالری وجود دارد .گزارش کامال منفی جی پی مورگان در خصوص بیتکوین در شرایطی منتشر می شود که تحلیلگران همین
بانک در جریان روند پرشتاب صعودی رمزارزها در بهار ،از احتمال رسیدن قیمت بیتکوین به رکورد قیمتی  ۱۵۰هزار دالری خبر داده بودند.

بهبود روابط اقتصادی بین المللی ،از مهمترین اقدامات دولت سیزدهم
مســتقل آنالین  /گروه اقتصادی :یکی از اصلیترین
موضوعاتی که دولت آینده باید برای آن برنامه داشــته
باشد ،موضوع ساماندهی وضعیت کالن اقتصادی و حل
مشکل کسری بودجه است .این مساله سبب شده است
که منابع مالیاتی قابل توجهی وصول نشــوند و تمرکز
دولت صرفا بر اخذ مالیات از بخش شفاف اقتصاد باشد.
ماننــد کارمندان و تولیدکنندگان .در صورتی که دولت
بتوانــد معافیت های مالیاتی را ســامان دهد و همانند
بســیاری از کشــورها معافیتهای مالیاتی فاقد توجیه
را حــذف کند و در کنار آن فــرار مالیاتی را از طریق
الکترونیکــی کردن ســامانههای مالیاتی کاهش دهد،
میتــوان امیدوار به افزایش ســهم مالیــات در بودجه
عمومی و کاهش کســری بودجه دولت بود .مهمترین
مســئله دولت آینده باید این باشد که ثبات در اقتصاد
کالن ایجــاد کند .یعنی از تغییــرات زیاد در نرخهای
موثر اقتصاد جلوگیری کند .شــاید بتوان گفت یکی از
مهمتریــن موضوعاتی که دولت آینده باید در آن ثبات
ایجاد کند ،تورم اســت .تورم هم مستقیم فضای کسب
و کار و معیشــت مردم را خراب می کند و هم در بلند
مدت روی نرخ ارز اثــر میگذارد و موجب جهش نرخ
ارز میشود.
کارشناســان اقتصادی معتقدند که برای حفظ ثبات
اقتصاد کالن و کمک به مســاله معیشــت مردم ،ســه
اولویت را برای حل مشــکالت فعلی کشــور به ایشان
پیشــنهاد میدهم .شــاید بتــوان گفت ،ســه اولویت
اصلی کســری بودجه دولت ،وضعیت مالی صندوقهای
بازنشســتگی و نظام رفاهی و ناترازی سیســتم بانکی
اســت .برای حل مساله اول یعنی کسری بودجه دولت
باید توجه کنیم که دولت در ســالهای اخیر از یک سو
درآمدهای خود را تقویت نکرده و از سوی دیگر هزینه
هــای خود را به شــدت افزایش داده اســت .لذا وقتی

از حل مشکل کســری بودجه صحبت میکنیم ،یعنی
دولــت هم در بخــش هزینه های بودجــه باید به فکر
مدیریت هزینههای خود باشــد و هم در بخش درآمد
بودجه در بحث مالیات باید جدی کار کند.
همچنیــن دو کار مهــم را هر دولــت و هر رئیس
جمهوری که بر ســر کار می آید باید انجام دهد .یکی
مدیریت هزینه های دولت و دیگری اصالح درآمدهای
دولت است.
در زمینه مدیریت هزینهها در درجه اول دولت باید
مراقب باشــد که هزینه های جدید به کشــور تحمیل
نکند و بتوانــد هزینههای قبلی را نیــز مدیریت کند.
یعنی برای جلوگیری از افزایش کســری بودجه دولت
باید بتوانــد از افزایش هزینه های بی رویه پرهیز کند.
به طور خاص در چند سال اخیر دولت حقوق کارکنان
خــود را به میــزان زیادی افزایش داد کــه این امر به
افزایــش جدی هزینههای دولت منجر شــد و در عمل
بخش زیــادی از بودجه دولت را صرف پرداخت حقوق
بــه کارکنان کرد ،لذا در درجــه اول باید دولت آینده
برای سیاست حقوق و دستمزد خود به گونه ای صرفه
جویانه و انقباضی عمل کند .بحث بعدی این اســت که
بعــد از جلوگیری از ایجاد هزینــه جدید ،حاال باید به
سراغ کاهش هزینه های دولت برویم.
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معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شرکت گلگهر:

محمدقلی یوسفی ،کارشناس اقتصادی در گفتگو با «مستقل آنالین» مطرح کرد؛

*جبران کســری بودجه و رونق تولید با حل
مشکل تحریم ها
در همین ارتبــاط محمدقلی یوســفی ،عضو هیات
علمی دانشــکده اقتصاد دانشــگاه عالمه طباطبایی در
گفتگــو با خبرنگار «مســتقل آنالیــن» گفت :برطرف
کردن تحریمها و گســترش روابط بینالملل؛ دو شرط
الزم موفقیــت دولــت جدیــد خواهد بــود و در عمل
میتواند با یک تیر چند نشان زد.
اصــاح روابط سیاســی و به دنبــال آن ارتباطات
اقتصادی بین المللی ،باید یکــی از مهمترین اقدامات
دولت ســیزدهم باشد .تا زمانی که روابط اقتصادی بین
الملل اعم از همسایگان و کشورهای دیگر برای تجار و
فعاالن اقتصادی ما به طور عادی برقرار نباشــد ،بخش
عمده مشکالت اقتصادی در کشور حل نخواهد شد.
این کارشــناس اقتصادی ادامه داد :موضوع کسری
بودجه اولین پیامد تحریم های اقتصادی بوده و هست
که این کســری به شــدت روی سیاســتگذاری پولی
تاثیرگــذار می گــذارد؛ چون تا وقتی کــه درآمدهای
دولت خصوصا درآمدهای ارزی محقق نشــود دولت با
کســری مواجه می شــود و برای جبران این کسری به
نحوی از انحا دســت به استقراض از بانک مرکزی می
زنــد که این اتفــاق منجر به تــورم و پیامدهای منفی
اقتصادی خواهد شد.
این مدرس دانشــگاه تصریح کرد :در این شــرایط
صحبت از اســتقالل بانک مرکزی نیــز در عمل هیچ
معنایی ندارد .ممکن اســت در طرح اصالح نظام بانکی
روی کاغذ این اســتقالل ،تبدیل به قانون شــود اما به
دلیل شــرایط و وضعیت دولت و کسری بودجه ای که
سال هاست با اقتصاد ایران همراه شده و بخش زیادی
از این کســری به دلیل تحریم هاست ،خواهی نخواهی
استقالل بانک مرکزی در عمل مخدوش می شود ،چرا
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که زیر فشار اقتصادی و کنترل آثار تحریم ها ،مصلحت
ایجاب می کند که استقالل بانک مرکزی رعایت نشود
و عمــا حاکمیت و دولت انتظارات خــود را به بانک
مرکزی تحمیل می کنند.
این کارشناس مســائل اقتصادی اضافه کرد :دومین
پیامد تحریم ها ،عدم ارتباطــات بین المللی در بخش
اقتصاد خُ رد و آثار آن بر بنگاه ها و شــرکت هاســت؛
وقتی ارتباطی وجود نداشــته باشــد؛ هــم صادرات و
هــم واردات روال عادی نخواهد داشــت کما اینکه در
حال حاضر هم اینچنین نیســت .در این شرایط ،قطعا
چرخه اقتصادی بنگاه ها با مشــکل مواجه می شوند و
فعــاالن اقتصادی در مواجهه بــا بحران اقتصادی ،قادر
به مدیریت وجوه خود نخواهند بود و عمال با انباشــت
بدهی های خود به بانک ها و همچنین کســری شدید
نقدینگی مواجه خواهند شد.
یوسفی در پایان خاطرنشــان کرد :در نتیجه دولت
جدید باید به این نکته توجه داشــته باشد که برطرف
کردن تحریم ها و گسترش روابط بین الملل شرط الزم
موفقیت دولت خواهد بــود و در عمل می تواند با یک
تیر چند نشــان بزند؛ از یــک طرف در حوزه کالن می
تواند بخشی از مشــکالت کسری بودجه را حل کند و
از طرف دیگر در حوزه خُ رد می تواند موجب تســهیل
چرخــه اقتصادی بنگاهــا و رونق آنها شــود و همین
موضوع موجب تحــول در ناترازی بانک ها و باال رفتن
ســرعت گردش پول در بانک ها و قدرت وام دهی آنها
می شود.
در نهایــت ایــن اقدام دولــت می تواند شــفافیت
بیشــتری در اقتصاد ایجاد کند کــه واقعا کدام بخش
اقتصاد ناکارامد اســت و کدام بخش به درستی تکالیف
خــود را انجام می دهند و لــذا دادن آدرس غلط برای
مشکالت اقتصادی از بین می رود.

آزمون استخدامی شرکت گلگهر با
حضور  ۲۶۰۰نفر متقاضی برگزار شد

معاون توسعه مدیریت و سرمایه شرکت گلگهر از برگزاری آزمون کتبی
استخدامی شرکت معدنی و صنعتی گلگهر در چند روز گذشته خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل شرکت گلگهر ،مهندس مجید
علیدادی گفت :در روزهای دوشنبه ،سهشنبه و چهار شنبه نزدیک به
 ۲۶۰۰نفر خانم و آقا در آزمون های استخدامی شرکت گلگهر در ۱۸
رشته به رقابت پرداختند.
وی با اشاره به اینکه آزمون های استخدامی بر اساس استانداردهای تایید
شده و در صحت کامل برگزار میشوند ،افزود :افرادی که حد نصاب نمره
قبولی در آزمونها را کسب کنند ،به مصاحبه های تخصصی و روانشناختی
دعوت شده و در نهایت افرادی که صالحیت بیشتری را به خود اختصاص
دادهاند ،دعوت به کار خواهند شد.
مهندس علیدادی ادامه داد :همچنین آزمون های استخدامی شرکتهای
منطقه گلگهر شامل شرکت های توسعه آهن و فوالد گلگهر ،جهان
فوالد ،نظم آوران ،گهر همکار و گهرترابر آغاز و تا  ۱۳تیرماه با نظارت و
همکاری حوزه معاونت توسعه و سرمایه انسانی شرکت گلگهر ادامه دارند.

بازدید عضو هیأت مدیره بانك
صنعت و معدن از چندین واحد صنعتی
در استان سمنان

گشایشسهامهلدینگنگینگردشگریبانماد«گنگین»درهفتهجاری

سهام هلدینگ اقتصادی نگین گردشگری
ایرانیان(سهامی عام) با نماد « گنگین» هفته جاری در
بازار پایه زرد فرابورس گشایش میشود.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری،
مدیرعامل شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان با

اعالم این خبر اظهار امیدواری کرد سهام شرکت نگین
با قیمت مطلوبی در هفته جاری باز شود ضمن اینکه
هیات مدیره شرکت تمام تالش خود را خواهد کرد تا
ارزش سهام به واسطه عملکرد مطلوب ،وضعیت خوب و
رو به رشدی داشته باشد.
حسن کدخدا افزود :با توجه به داراییهای در اختیار و
برنامههای آتی شرکت اصلی و شرکتهای زیرمجموعه،
ارزش باالیی برای سهام آن متصور هستیم.
وی سرمایه ثبتی شرکت را  3000میلیارد ریال ذکر
کرد وگفت :بودجهای که امسال برای شرکت درنظر
گرفته شده ،نشان از رشد سود در مقایسه با سالهای
گذشته دارد.
کدخدا با اشاره به رعایت تمامی دستورالعملها افزود:

سهام هلدینگ نگین گردشگری با نماد «گنگین» در
گروه هتل رستوران گشایش میشود اما اقدامات اولیه
برای اخذ مجوز و تبدیل نگین به هلدینگ نهاد مالی و
قرار گرفتن در گروه هلدینگ چند رشتهای شروع شده
و تا چند ماه آینده شاهد تغییر تابلو وتغییر طبقه بندی
شرکت خواهیم بود.
کدخدا ادامه داد :شرکت نگین در حال حاضر دارای
هلدینگ ماهان و چندین شرکت زیرمجموعه در زمینه
ساختمانی و بازار سرمایه است که خود هلدینگ
ماهان در قالب چند شرکت در حوزه فوالد و صنعت و
معدن فعالیت میکند ضمن اینکه این هلدینگ اکنون
طرحهای توسعه مهمی در دست اجرا دارد.
مدیرعامل هلدینگ اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان

اظهار کرد :شرکت نگین همچنین اقدامات الزم برای
تشکیل هلدینگ ساختمانی را به سرانجام رسانده و برای
سال  1400برنامه افزایش چندین شرکت در ذیل این
هلدینگ ساختمانی در دستور کار قرار دارد.
کدخدا گفت:
با توجه به پیشبینیهایی که از برنامه دولت در
خصوص ساخت و ساز و حوزه مسکن داریم ،امیدواریم
این هلدینگ ساختمانی بتواند به کمک شرکت های
زیرمجموعه ،سود خوبی را برای شرکت هلدینگ نگین
ایجاد و به این شرکت منتقل کند.
وی افزود :همچنین ایجاد هلدینگ بازار سرمایه در
دستور کار قرار دارد که امیدواریم به زودی و در سال
جاری عملیاتی شود.

فراخوان دومین دوره شتابدهی مرکز نوآوری صبا اعالم شد:

استراتژی توسعه گرایانه مرکز نوآوری صبا در حمایت از تیمهای سالمت دیجیتال
فراخوان دومین دوره پذیرش تیمهای نوآور و
استارتآپی در شتابدهنده مرکز نوآوری صبا با رویکرد
سالمت دیجیتال ویژه سالمندان و بازنشستگان اعالم
شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
صندوق بازنشستگی کشوری ،عادل دهدشتی مدیرعامل
مرکز نوآوری صبا (وابسته به صندوق بازنشستگی
کشوری) از برگزاری دومین دوره پذیرش تیمها در
شتابدهنده مرکز نوآوری صبا با رویکرد سالمت
دیجیتال برای سالمندان خبر داد و گفت :ارتقا سالمت
از طریق ابزارهای دیجیتال از روندهای اصلی فناوری و
کسب وکار طی سالهای اخیر محسوب میشود که به
ویژه با همهگیری ویروس کووید  ۱۹و نیازهای اجتماعی،
توج ه بیشتری را به خود جلب کرده است.
وی افزود :سالمت دیجیتال در ایران ناشناخته نیست
و همواره در حال توسعه و پیشرفت است و مرکز نوآوری
صبا (وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری) با ارزیابی
آگاهی از نیازهای بازنشستگان و سالمندان کشور تصمیم

به برگزاری دومین دوره رویداد صبانو با رویکرد حمایت
و شتابدهی استارتآپهای حوزه سالمت دیجیتال و به
کارگیری سالمت دیجیتال برای ارتقای کیفیت زندگی
بازنشستگان و سالمندان کشور گرفته است.
مدیرعامل مرکز نوآوری صبا با اشاره به محورهای
برگزاری رویداد صبانو ۲گفت :سالمت دیجیتال ،حوزهای
بسیار گسترده با شاخههای متعدد است؛ اما موضوعاتی از
جمله اینترنت اشیا و سالمت هوشمند ،نظارت بر تغذیه
و فعالیت بدنی ،ابزارهای پوشیدنی هوشمند ،پایش عالئم
حیاتی و سالمت از راه دور ،پایش عالئم حیاتی و سالمت
از راه دور ،توانبخشی شناختی ،پیشگیری از بیماریها،
تشخیص زودهنگام بیماریها ،مراقبت شخصیسازیشده
برای مرکز نوآوری صبا اهمیت بیشتری دارد.
دهدشتی با دعوت از استارتاپها و تیمهای نوآور فعال
در زمینه سالمت دیجیتال جهت ثبت نام در رویداد
صبانو ۲اظهار داشت :عالقهمندان میتوانند تا  ۲۰تیر
ماه  ۱۴۰۰با مراجعه به وبسایت مرکز نوآوری صبا به
نشانی  sabainotec.irبرای ثبتنام اقدام و با ثبت

ب وکار در این رویداد شرکت
اطالعات تیم ،توصیف کس 
کنند .وی افزود :تیمهای عالقهمند پس از ثبت نام در
سایت مرکز نوآوری صبا ،مورد ارزیابی اولیه قرار گرفته و
طرحهای دریافتی در دو بخش محصول و خدمت توسط
کمیته ارزیابی مرکز نوآوری صبا ،مورد ارزیابی و تیمهای
برتر برای ارائه در روز پایانی رویداد معرفی خواهند شد.
برای تیمهای برگزیده ،در مراحل ارزیابی امکان استفاده
از جلسات توانمندسازی ،طراحی و تدوین طرح کسب و

کار و ارائه بهتر در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل مرکز نوآوری صبا ادامه داد :تیمهای
برگزیده مرحله ارزیابی اولیه پس دوره توانمندسازی در
برابر هیئت داوران مرکز نوآوری صبا قرار گرفته و ایده و
کسبوکار خود را ارائه کرده و ارزیابی نهایی و انتخاب
تیم ها برای حمایت (شتاب دهی و سرمایهگذاری) انجام
خواهد شد .دهدشتی با اشاره به زمان برگزاری رویداد
گفت :در نظر داریم رویداد را در دهه اول تیرماه برگزار
ص بودن وضعیت کرونا فعال
کنیم ،اما به دلیل نامشخ 
تاریخ دقیقی مشخص نشده است.
گفتنی است مرکز نوآوری صبا زیر نظر صندوق
بازنشستگی کشور در حوزههای سالمت جسمی،
سالمت روان ،خدمات اجتماعی و فرهنگی ،مشارکت
اجتماعی ،تفریح و سرگرمی ،گردشگری ،مهارتهای
زندگی ،مهارتهای تخصصی و … در حال فعالیت
است و با حمایت ،سرمایهگذاری و شتابدهی ایدهها و
استارتاپها در تالش برای تحقق نیازهای قشر سالمندان
و بازنشستگان برای آینده ایران  ۱۴۲۵است.

متوسط قیمت هر متر خانه از  ۲۹میلیون گذشت
طبق اعالم بانک مرکزی ،در خرداد امسال متوسط قیمت
یک متر مربع مسکن در شهر تهران  ۲۹میلیون و  ۶۷۰هزار
تومان بوده است که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه در سال
قبل به ترتیب  ۳و  ۵۶.۶درصد افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا ،گزارش تحوالت بازار مسکن در شهر تهران
که از سوی بانک مرکزی منتشر شده ،بیانگر این است که در
خرداد متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای
واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معامالت ملکی
تهران  ۲۹میلیون و  ۶۷۰هزار تومان بوده که نسبت به ماه

قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب  ۳درصد و  ۵۶.۶درصد
افزایش دارد.
عالوه براین ،تعداد معامالت انجام شده در این ماه معادل
 ۵.۱هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۲.۷
درصد کاهش و در مقایسه با ماه قبل  ۲۹.۶افزایش را نشان
میدهد و بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده
در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که
واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم  ۳۵.۸درصد بیشترین
سهم را به خود اختصاص دادهاند.

این در حالی است که در میان مناطق ۲۲گانه شهر تهران
بیشترین قیمت هر متر خانه  ۶۶میلیون و  ۳۰۰هزار تومان در
منطقه یک و کمترین آن با  ۱۲میلیون و  ۶۱۰هزار تومان
در منطقه  ۱۸بوده است که هر یک از آنها با افزایش ۶۰.۹
درصدی در منطقه یک و  ۴۱.۹درصدی در منطقه  ۱۸مواجه
شدهاند.
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب
قیمت یک مترمربع بنا در خرداد امسال نیز حاکی از آن است
که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی  ۱۵تا  ۲۰میلیون تومان

به ازای هر مترمربع بنا با سهم  ۱۸.۶درصد بیشترین سهم از
تعداد معامالت شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه
قیمتی  ۲۰تا  ۲۵و  ۲۵تا  ۳۰میلیون تومان با  ۱۵.۹و ۱۱.۷
درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد.
از سوی دیگر در خرداد امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای
مسکونی معامله شده بر اساس ارزش هر واحد نشاندهنده
آن است که واحدهای مسکونی با ارزش  ۵۰۰میلیون تا یک
میلیارد تومان با اختصاص سهم  ۲۰.۲درصد بیشترین سهم از
معامالت انجام شده را داشتهاند.

حسين عسكري عضو هیأت مديره بانک صنعت و معدن به همراه
عبدالرضا ولي الهي معاون اعتبارات و راهبري شعب اين بانك از چندین
واحد صنعتی در استان سمنان به منظور ارزیابی وضعيت اين واحدهای
صنعتی و تأمین مالی آنها بازدید به عمل آوردند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک صنعت و معدن ،عسكري و هيأت
همراه در اين سفر از واحد های تولیدی و صنعتی ذوب آهن آرمان آسيا،
گروه صنعتي سپيد گچبرگسازان كوير گرمسار ،توليدي و صنعتي عقاب
افشان ،درين ريس سمنان ،طب پالستيك ،سيم و كابل مغان ،توليدي و
بازرگاني شميم كوير و فرآورده هاي لبني فجر شاهرود بازديد نمودند و
با چند تن از صنعتگران و كارآفرينان اين استان كه از مشتريان صاحب
نام بانك صنعت و معدن هستند ،به گفتگو و تبادل نظر پرداختند و براي
حل و فصل مسايل و معضالت آنان و حمايت از بخش صنعت و معدن اين
استان قول مساعد دادند.
عضو هيأت مديره اين بانك در ادامه در شعبه سمنان و شاهرود حضور
يافت و در جمع كاركنان مستقر در اين شعب از تالشها و عملكرد مطلوب
تمامي كاركنان بانك در ارتقاي شاخص هاي عملكردي تقدير نمود و
اعالم داشت :در برخي از اين شاخص ها بهبود قابل توجهي مشاهده مي
شود به عنوان مثال میزان گشایش اعتبارات اسنادی ریالی بانک صنعت و
معدن طی  3ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته
بيش از  1100درصد افزایش یافته و به بیش از  73هزار و  800میلیارد
ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  11برابر شده است.
عسکری بیان داشت :میزان گشایش اعتبارات اسنادی ریالی در پایان
 12ماهه سال  99نيز بیش از  65هزار میلیارد ریال بوده است كه مقايسه
ميزان گشايش اعتبار سه ماهه نخست امسال با دوازده ماهه سال گذشته
بيانگر يك جهش قابل توجه در اين حوزه در بانك صنعت و معدن است
كه نشان از عملكرد مطلوب كارشناسان و افزايش اعتماد مشتريان به اين
بانك دارد.
عضو هیأت مدیره بانک صنعت و معدن اظهار داشت :روش پرداخت
اعتبار اسنادی مزيت هاي بسياري دارد و برای کاربردها و معامالت
مختلف داراي انعطاف پذیری بوده و انجام انواع معامالت با شرایط مختلف
را مقدور می سازد و به اين دليل اقبال عمومي روز به روز به اين روش
بيشتر مي شود كه خوشبختانه بانك صنعت و معدن توانسته است به
خوبي پاسخگوي اين نياز مشتريان باشد.
عسكري در افزايش سپرده هاي چهارگانه و ضمانتنامه ها نيز عملكرد
شعب را قابل قبول دانست و گفت :مانده سپرده هاي چهارگانه نيز در سه
ماهه نخست امسال از افزايش  109درصدي برخوردار بوده و در بخش
صدور ضمانتنامه هاي ريالي نيز رشد  30درصدي را شاهد هستيم.
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آیا هوش مصنوعی ،مترجمی
و زبان اشاره را منسوخ میکند؟
هوش مصنوعی در حال تغییر دید ما از زبان و نحوه دسترسی به آن است و با پیشرفت آن
در سالیان آتی شاید شاهد تحول در زمینه ترجمه زنده و صحیح اغلب زبانهای دنیا از جانب
هوش مصنوعی باشیم.
به گزارش ایسنا ،در عصر اینترنت ،مردم به یکدیگر نزدیک و نزدیکتر میشوند .شما
میتوانید با دوست خود در هر کجای دنیا به صورت صوتی و تصویری تماس برقرار کنید یا
بسیاری از کارهای سنتی را که قبال به ابزار و کاغذ و موارد دیگر نیاز داشت ،تنها با موبایل
هوشمند خود در کمترین زمان ممکن انجام دهید.
اما هرچه دنیا به هم نزدیکتر میشود ،توجه ما بیشتر و بیشتر به سمت فضای مجازی
معطوف میشود .ما ساعتها در طول روز به گردش در برنامههایی نظیر اینستاگرام میپردازیم
و زمان کمتری را صرف تعامل مستقیم با یکدیگر میکنیم.
نقش هوش مصنوعی در دنیای امروز
هوش مصنوعی( )AIموضوعی است که جهان امروز ما را به شدت تحت تاثیر قرار داده
است و مانند بسیاری از فناوریها ،مزایای فراوان و البته برخی معایب نیز دارد .این فناوری هم
اکنون به سرعت در حال پیشرفت و توسعه است و حتی برخی را نسبت به سلطه بر انسان طی
سالهای آینده نگران کرده است .اما آیا هوش مصنوعی در آینده نزدیک جایگزین مترجمان
و زبان اشاره خواهد شد؟
سرشاخ شدن گوگل با مترجمان
شرکت گوگل در مارس  ۲۰۲۱از ویژگی " "Live Captionsبه معنای "زیرنویس
یا عنوان زنده" خود در مرورگرهای کروم( )Chromeرونمایی کرد .این ویژگی از فناوری
یادگیری ماشینی استفاده میکند تا بالفاصله زیرنویسها را روی هر کلیپ تصویری یا صوتی
ایجاد کند و به افراد ناشنوا و کم شنوا دسترسی بیشتری به محتوای اینترنت بدهد .در گذشته
و امروز نیز از زیرنویسهای از قبل تهیه شده برای قالبهای ویدئویی استفاده میشود و یا
اینکه یک تندنویس ،تقریب ًا فوری و در لحظه مطالب را تایپ میکرد تا به عنوان زیرنویس
پخش شود .با این حال ،در جاهایی که زیرنویس معمول و رایج نیست ،مانند برنامههایی مانند
اینستاگرام یا تیکتاک ،یافتن زیرنویسها تقریب ًا غیرممکن است .اکنون ویژگی "زیرنویس
زنده" این موضوع را تغییر میدهد و هر کاربری با چند کلیک روی نمایشگر میتواند
زیرنویسهای آنی و دقیقی در اختیار داشته باشد که محتواهای صوتی و تصویری را در
برمیگیرد .ویژگی "زیرنویس زنده" شرکت گوگل نوعی " "NLPیا "پردازش زبان طبیعی"
است "NLP" .نوعی هوش مصنوعی است که با استفاده از الگوریتمها ،برقراری تعامل میان
مردم و ماشینها را تسهیل میکند "NLP" .به ما کمک میکند تا زبانهای انسانی را به
زبانهای ماشینی و برعکس ترجمه کنیم.
"آلن تورینگ" پدر هوش مصنوعی
برای درک تاریخچه " "NLPباید به سراغ یکی از باهوشترین دانشمندان عصر مدرن به
نام "آلن تورینگ" برویم .وی در سال  ۱۹۵۰مقاله " ماشین آالت رایانشی و هوش" را منتشر
کرد که در مورد مفهوم رایانههای متفکر و دارای درک بحث میکرد.
وی در این مقاله ادعا کرد که هیچ استدالل قانع کنندهای علیه این ایده که ماشینها
میتوانند مانند انسان فکر کنند ،وجود ندارد و آزمون "بازی تقلید"()imitation game
را که اکنون به عنوان "آزمون تورینگ" شناخته میشود ،ارائه کرد" .تورینگ" راهی برای
سنجش اینکه آیا هوش مصنوعی میتواند به تنهایی فکر کند یا نه پیشنهاد کرد و گفت
که اگر هوش مصنوعی بتواند انسانی را فریب دهد تا آن انسان باور کند که هوش مصنوعی
احتماال یک انسان است ،میتوان آن را هوشمند دانست" .جوزف وایزنباوم" دانشمند آلمانی از
سال  ۱۹۶۴تا  ۱۹۶۶یک الگوریتم " "NLPنوشت که معروف به "الیزا"( )ELIZAاست.
"الیزا" از تکنیکهای تطبیق الگو برای ایجاد مکالمه استفاده کرده است .به عنوان مثال در یک
مکالمه مربوط به مراجعه بیمار به پزشک ،اگر بیمار به رایانه بگوید "سر من درد میکند" ،این
عبارت با عبارتی شبیه به "چرا سرت درد میکند؟" پاسخ داده میشود" .الیزا" در حال حاضر به
عنوان یکی از قدیمیترین رباتهای گفتگو و یکی از اولین الگوریتمهایی است که به نوعی در
"آزمایش تورینگ" میتواند انسان را فریب دهد.
دهه  ۱۹۸۰نقطه عطف بزرگی در تولید " "NLPبود .در گذشته سیستمهای ""NLP
مانند "الیزا" با تکیه بر مجموعهای پیچیده از قوانین ،مکالمات را شکل میدادند و هوش
مصنوعی نمیتوانست برای خودش فکر کند .بلکه از پاسخهای از پیش آماده متناسب با
موضوع گفتگو استفاده میکرد و وقتی یک انسان چیزی را به آن میگفت که پاسخی برای
آن نداشت ،با پاسخی نظیر "درباره این موضوع بیشتر به من بگویید" مواجه میشد"NLP" .
در اواخر دهه  ۱۹۸۰در عوض بر روی مدلهای آماری متمرکز شد که به آن کمک میکرد
مکالمات را بر اساس احتمال شکل دهد .تشخیص گفتار مدرن " "NLPشامل چند اصل
مشترک مانند تشخیص گفتار ،تشخیص صدا ،شناسایی زبان و خالصهسازی است که
میتواند بین سخنرانان تفاوت قائل شود .سیستم "زیرنویس زنده" گوگل از سه مدل یادگیری
عمیق برای تشکیل زیرنویسها استفاده میکند :یک شبکه عصبی بازگشتی( )RNNبرای
تشخیص گفتار ،یک  RNNمبتنی بر متن برای تشخیص عالئم نگارشی و یک شبکه
عصبی حلقوی( )CNNبرای طبقهبندی رویدادهای صوتی .این سه مدل ،سیگنالهایی را
ارسال میکنند که با هم ترکیب میشوند و زیرنویس را تشکیل میدهند.
وقتی گفتار در قالب صوت یا تصویر تشخیص داده میشود ،شبکه عصبی بازگشتی
تشخیص خودکار گفتار( )ASR RNNفعال میشود و به دستگاه اجازه میدهد کلمات را
به شکل متن درآورد .وقتی این گفتار متوقف میشود ،به عنوان مثال وقتی موسیقی به جای
آن پخش میشود ،فعالیت تشخیص خودکار گفتار برای صرفهجویی در باتری موبایل با نمایش
برچسب "موسیقی" در زیرنویس ،متوقف میشود.
همانطور که متن گفتار به صورت زیرنویس تنظیم میشود ،عالئم نگارشی روی جمله
کامل شکل میگیرد .عالئم نگارشی به طور مداوم تنظیم میشوند تا زمانی که نتایج تشخیص
خودکار گفتار با معنی جمله تداخل نداشته باشد.
در حال حاضر ،ویژگی "زیرنویس زنده" تنها میتواند زیرنویس را برای متون و گفتارها به
زبان انگلیسی ایجاد کند ،اما دائم ًا در حال بهبود است و در آینده نزدیک به زبانهای دیگر
نیز گسترش مییابد .هم اکنون نسخههای اولیه زیرنویسهای اسپانیایی ،آلمانی و پرتغالی در
دسترس هستند" .پروژه یوفونیا" NLPهای دسترسی محور فقط به ایجاد زیرنویس محدود
نمیشوند .یکی دیگر از پروژههای گوگل" ،پروژه یوفونیا"()Project Euphonia
است که با استفاده از  NLPبه افراد دارای اختالل گفتاری کمک میکند تا توسط نرمافزار
تشخیص گفتار بهتر شنیده و درک شوند" .پروژه یوفونیا"  ۳۰۰تا  ۱۵۰۰عبارت صوتی را از
داوطلبان دارای اختالل گفتاری جمعآوری میکند .سپس میتوان این نمونههای صوتی را
به مدلهای تشخیص گفتار داده و برای آموزش انواع نقص گفتار تغذیه کرد .عالوه بر این،
این برنامه سیستمهای صوتی ساده شدهای ایجاد میکند که میتوانند با استفاده از ردیابی
صورت یا صداهای ساده اعمال مختلفی مانند روشن کردن چراغ یا پخش یک آهنگ خاص
را انجام دهند .یکی از جدیدترین شبکههای عصبی بازگشتی تشخیص خودکار گفتار گوگل
در تالش است تا نحوه تعامل ما با دیگران را تغییر دهد و دامنه ارتباط را گسترش دهد.
حالت "مترجم گوگل"( )Google Interpreterبرای شناسایی آنچه شما میگویید از
تشخیص خودکار گفتار استفاده میکند و ترجمه دقیق آن را به زبان دیگری پخش میکند و
به طور موثر مکالمهای را بین افراد دارای زبانهای متفاوت ایجاد میکند و موانع زبانی را از
بین میبرد .هنوز چند مشکل در سیستم تشخیص خودکار گفتار( )ASRوجود دارد .ماشینها
در مشکلی که اغلب "شکاف لهجه هوش مصنوعی" نامیده میشوند ،گاهی اوقات در درک
افراد با لهجهها یا گویشهای غلیظ مشکل دارند .در حال حاضر این مشکل به شکل مورد به
مورد حل میشود .دانشمندان تمایل دارند از یک مدل "لهجه واحد" استفاده کنند که در آن
الگوریتمهای مختلف برای گویشها یا لهجههای مختلف طراحی شده است .به عنوان مثال،
برخی از شرکتها با استفاده از سیستمهای جداگانه تشخیص خودکار گفتار برای تشخیص
گویشهای مکزیکی-اسپانیایی در مقابل گویشهای اسپانیایی-اسپانیایی آزمایش کردهاند .در
نهایت ،بسیاری از این سیستمهای تشخیص خودکار گفتار نشان دهنده درجهای از سوگیری
و تعصب ضمنی است .در ایاالت متحده ،گویش انگلیسی بومی آفریقایی-آمریکایی که به آن
" "AAVEنیز گفته میشود ،گویشی کام ً
ال رایج از انگلیسی سنتی است که معمو ًال توسط
آمریکاییهای آفریقاییتبار صحبت میشود .با این حال ،مطالعات متعدد اختالفات نژادی قابل
توجهی را در میزان خطای سیستمهای مختلف تشخیص خودکار گفتار پیدا کرده است .به
عنوان مثال یک مطالعه که نشان میدهد که میانگین خطا برای سیاهپوستان در برنامههای
تشخیص خودکار گفتار شرکتهای آمازون ،اپل ،گوگل ،آیبیام و مایکروسافت تقریبا دو برابر
سفیدپوستان است .ایجاد آموزش متنوعتر برای هوش مصنوعی که شامل لهجههای محلی،
گویشهای مختلف و عامیانه است میتواند به کاهش اختالف در دقت تشخیص خودکار گفتار
برای نژادها و قومیتهای مختلف کمک کند .این فناوری پتانسیلی باورنکردنی برای گردهم
آوردن مردم دارد ،اما وقتی دچار تعصب و جهتگیری میشود ،میتواند یک نیروی تفرقه افکن
و منزوی کننده باشد .ما به لطف فناوری پردازش زبان طبیعی( )NLPدر حال شروع به پر
کردن این شکاف برای ایجاد آیندهای بهتر هستیم.

جایزه ادبی "اورول"
به "الی اسمیت" رسید

"الی اسمیت" برای نگارش کتاب "تابستان" برنده جایزه کتاب داستانی سیاسی "جورج اورول" شد.
به گزارش ایسنا و به نقل از گاردین" ،الی اسمیت" جایزه ادبیات سیاسی "اورول" را برای کتاب "تابستان" کسب کرد .داوران این کتاب را به عنوان یک کپسول زمان که میتواند حال و هوای بریتانیاییها در
این دوران آشفته را شرح دهد معرفی کردهاند.
این نویسنده اسکاتلندی روند نگارش چهار رمان سیاسی را از سال  ۲۰۱۵با رمان "پاییز" آغاز کرد" .اسمیت" خلق رمان "تابستان" را به عنوان آخرین اثر این مجموعه چهار کتابی در ژانویه  ۲۰۲۰آغاز کرد و آن
را در آگوست به بازار فرستاد .این رمان مطالبی در ارتباط با همهگیری "کووید  ،"۱۹-آتشسوزیهای جنگلهای استرالیا ،برگزیت و قتل "جورج فلوید" را دربرمیگیرد.

خبر

هیچکس مسئولیتی بر عهده نمیگیرد

تخریب  ۱۰۰۰بنای تاریخی مشهد
یک فعــال فرهنگی و اجتماعی با
اشاره به تخریب دو سینمای تاریخی
مشــهد ،گفت :در طول ســالهای
گذشته دســتکم  ۱۰۰۰بنا واجد
شــرایط در مشهد تخریب شدهاند و
مسئوالن در تخریب بناها مسئولیتی
به عهده نمیگیرند.
مسعود نبیدوست در گفتوگو با
ایسنا با انتقاد از تخریب سینماهای
تاریخــی قدس و آســیا مشــهد و
واکنش محمــد ملکثابت ،مدیرکل
امــور حقوقی حوزه هنری کشــور،
به این اقــدام ،اظهار کرد :هویت در
موضوع بناهای خاطرهجمعی حتی
از بناهای تاریخی نیز مهمتر است که
باعث میشوند مردم به وسیله اینها
به یک شهر متصل شوند .تجربه من
ب بناهای تاریخی و هویتی
در تخری 
شــهر میگوید که هیچکدام از این
بناها به وسیله مردم خراب نشدند و
همه اینها توسط ارگانها و نهادها
از بین رفتند .بسیاری از این نهادها
با ســاختن بناهای متعــدد بناهای
تاریخــی دوران صفوی و قاجاری را
از بین بردند و در حال حاضر نیز به
بناهای دوران پهلوی رحم نمیکنند.
وی ادامــه داد :جالب اینجاســت
بالفاصلــه پــس از ایــن تخریبها
مانند همیشــه ماجرای به اصطالح
"کــی بود؛ کی بود؛ مــن نبودم" به
راه میافتد .بــرای نمونه در همین
موضوع تخریب ســینماها هیچکس
احساس مسئولیت نمیکند .یک نفر
مجوز تخریب میدهد و نهادی مانند
میراث فرهنگی که باید ارزش ابنیه
و هویت بناهای تاریخی را مهم و با
ارزش قلمداد کند میگوید که به ما

ربطی ندارد و حتی در حوزه هنری
قید میشــود که این ساختمان در
حال تخریــب بــود و ارزش تعمیر
نداشــت ،در حالی کــه این موضوع
کام ً
ال خالف واقعیت بود.
نبیدوســت تصریح کــرد :افراد
دســتاندرکار و مســئول در ایــن
ســالها هیچگاه حاضر به گفتوگو
درباره ســینما آســیا نبودند .بنده
طرحی درباره نگهداری این ســینما
داشــتم کــه متأســفانه در زمــان
پیگیــری حتی متوجه این نشــدم
که با چه کســی باید در این زمینه
صحبت کنم و حتی مالک ســینما
معلوم نبــود .یعنی میتوان گفت تا
این حد عدم شفافیت وجود دارد .در
این شــهر حتی کسی حاضر نیست
مسئولیت تخریب را به عهده بگیرد
و بگویــد ما مقصر بودیــم که البته
این موضوع محدود به یک یا دو بنا
نیست.
 ۲۸بنای ثبت شــدهای که در
حال حاضر وجود ندارند
وی بیان کرد :به عنوان کسی که
از سال  ۱۳۹۴مسئله اصلی زندگی
خــود را بافت تاریخی مشــهد قرار
دادهام به جرأت میگویم دســتکم
 ۱۰۰۰بنــا واجد شــرایط بودند که
در حــال حاضر دیگر وجود خارجی
ندارند و نمیتوانیم ردپایی از فردی
در تخریب اینهمه بنــای تاریخی
در اســتان ببینیم .اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
که متولــی امر اســت میگوید ما
کارهای نیستیم و بزرگترین دغدغه
بــرای این ســازمان آن اســت که
شکایتشان به کجا رسیده و در کجا

ثبت شده است.
این فعــال فرهنگــی و اجتماعی
با اشــاره به بناهای ثبتشدهای که
در حال حاضر دیگــر وجود ندارند،
خاطرنشــان کرد :حداقل  ۲۸بنا در
فهرست بناهای ثبتی میراث استان
وجود داشــت که با اجــرای طرح
بهســازی بافت پیرامون حرم مطهر
رضــوی از میان رفتند .من میتوانم
لیســتی از بناهای تخریبشده ذکر
کنم ،با این حال مســئوالن مربوطه
مســئولیت آن را برعهده نمیگیرند
و من از این موضوع تعجب میکنم.
نبیدوست با انتقاد از تخریب بنای
ســرای ترکمنها در محله چهارباغ،
عنوان کرد :در هنــگام تخریب این
بنــای تاریخــی مســئوالن میراث
فرهنگی گفتند کــه این امر خالف
قانون بــوده و باید عین به عین این
بنا بار دیگر ســاخته شود که اکنون
با وجود گذشــت هفت سال از این
ماجرا شــاهد این هســتیم که یک
مجتمع تجاری به جــای این بنای
ارزشــمند قرار گرفته اســت و من
نمیدانم آن بنایی که قرار بود عین
به عین ساخته شود ،کجاست؟
نمای بــاال خیابــان و پایین
خیابان اثر ارزشمندی بود که در
این سالها تخریب شد
وی گفت :بنای مدرسه حاج مهدی
عابــدزاده نیز به همین سرنوســت
دچار شــد .چیزی که من مداوم در
مورد اشــتباهات میراث فرهنگی از
آن یاد میکنم این است که ما یکی
از بزرگترین بناهای هویتی تاریخی
مشــهد را در این ســالها از دست
دادیم و آن نمای باال خیابان و پایین

خیابان مشــهد بود .یــک خیابان با
این عظمت و نمای کاشیکاری که
به ثبت ملی هم رســیده بود کام ً
ال
تخریب شد.
این فعــال فرهنگــی و اجتماعی
با تأکیــد بر اینکه "مســئوالن در
تخریــب بناها مســئولیتی به عهده
نمیگیرند" ،اظهار کرد :در خصوص
تخریب ســینما قدس هــم گفتند
که این تخریب پشــت درهای بسته
صورت گرفته است یا در مورد بعضی
میگویند که یک شــبه تصمیم به
تخریــب گرفته شــد .در حالی که
چطور میتوان در یک شــب نمای
یک خیابان را از بین برد.
نبیدوست خاطرنشان کرد :میراث
فرهنگی حتی نتوانســت در موضوع
تخریب ســینماها با شکایت نزد قوه
قضاییه و دادگستری جلوی ماجرا را
بگیرد .متأســفانه نهادهای مسئول
تنها اظهار نظر میکنند و هیچکدام
معتــرض نیســتند .ایــن موضوع
این شــبهه را به وجود میآورد که
احتمــاالً در جایــی بــا یکدیگر به
توافقاتی رسیدهاند که یکی تخریب
کنــد و دیگری چیــزی نگوید .این
ماجرای اعتراضات هم مثل همیشه
بیش از یک هفتــه دوام نمیآورد و
بعد سروصداها میخوابد.
وی اضافه کرد :من هنوز بر ســر
ماجرایی که در  ۱۷مهر  ۱۳۹۴پس
از تخریب بنای جاج مهدی عابدزاده
صورت گرفت ناراحت هســتم و این
روز بــرای مــن به ماننــد یک روز
عزاســت که متأســفانه بعد از تمام
پیگیریها در آن زمان اقدامی برای
جلوگیری از تخریب صورت نگرفت.

وداع سینمایی "تارانتینو" با نسخه جدید "سگ های انباری"
"کوئنتین تارانتینو" نویســنده و
کارگردان آمریکایی برنده اسکار اعالم
کرد که در حال حاضر ساخت نسخه
جدید فیلم "سگ های انباری" را به
عنوان دهمیــن و آخرین فیلم بلند
سینمایی اش در نظر دارد .به گزارش
ایســنا به نقل از هالیــوود ریپورتر،
"تارانتینو" کــه به عنوان مهمان در
برنامه تلویزیونی "پخش زنده با بیل
مار" در شبکه  HBOحضور یافته
بود عنــوان کرد که همچنان معتقد
است که فیلم بعدش اش که دهمین
ساخته بلند این کارگردان  ۵۸ساله
اســت ،آخرین پروژه ســینمایی او
خواهد بود .او با اشاره به این که هم
اکنــون در مقطعی از فعالیت هنری
خــود قرار دارد که بر اســاس تاریخ
ســینما بهتر اســت پس از ساخت
دهمین فیلمش بازنشســته شــود،
گفت :به عنوان مثال ،اگر دان سیگل
پس از ساخت فیلم " فرار از آلکاترا "
دیگر فیلم نساخته بود  ،چقدر پایان
کاری فوق العاده ای رقم زده بود.
در ادامــه "بیل مــار" گفت :این
احمقانه است که کارگردانی که فیلم
"داســتان عامه پسند" را در کارنامه
دارد بخواهــد از طول مدت فعالیت

ســینمایی اش را بر اســاس دیگر
کارگردانان تنظیم کند و به "کلینت
ایستوود" اشاره کرد که در سن ۹۱
سالگی همچنان به ساخت فیلم های
موفق ادامه می دهــد اما "تارانتیو"
اذعــان کرد که "ایســتوود" در این
زمینه یک استثناء است.
"تارانتینو" درباره ساخت دهمین
و احتمــاال آخریــن فیلمش پس از
فیلــم "روزی روزگاری در هالیوود"
نیز برای نخســتین بار فاش کرد که
ساخت نسخه ای جدید از اولین فیلم
بلندش "سگ های انباری" محصول
 1992را در نظر دارد .او البته تصریح
کرد که در حال حاضر ساخت نسخه
جدید "سگ های انباری" را تنها در
نظر دارد و این موضوع قطعی نیست.
"کوئنتیــن تارانتینــو" فعالیــت
سینمایی خود را در اوایل دهه ۱۹۹۰
به عنوان فیلمساز مستقل آغاز کرد
و فیلم "سگهای انباری" را ساخت
که به عقیده بسیاری از منتقدین از
خارقالعادهترین فیلمهای مســتقل
همه ادوار است.
وی در ســال ۱۹۹۴بــا ســاخت
فیلــم برنده نخل طالی "داســتان
عامه پســند" (پالپ فیکشن) به اوج

شهرت رسید ،این فیلم از نظر تجاری
توانست موفقیت بسیاری کسب کند
و از آن بــه عنوان یکــی از بهترین
فیلمهــای تاریخ یاد میکنند که در
فهرست موسسه فیلم آمریکا از ۱۰۰
فیلم برتر تاریخ سینمای آمریکا قرار
دارد .فیلم بعــدی تارانتینو "جکی
براون" نام داشــت که بــه اقتباس
از یک رمان ســاخته شــد و سپس
نوبت به ساخت فیلم مشهور "بیل را
بکش" رســید که در دو قسمت در
ســالهای  ۲۰۰۳و دیگری در اوایل
 ۲۰۰۴منتشر شد.
دو قسمت فیلم "بیل را بکش" از
ســوی منتقدان مورد تحسین قرار
گرفتند و هر کدام در گیشــه جهان
به فروشی بالغ بر  ۱۵۰میلیون دالر
دست یافتند.
"ضــد مرگ" نــام فیلــم بعدی
"تارانتینو" بود و وی ســپس شروع
به ســاخت فیلم مشــهور دیگرش،
"حرامزادههای لعنتی" کرد؛ این فیلم
براساس داســتانی تخیلی در دوران
جنگ جهانی دوم اتفاق میافتد که
بسیار مورد توجه منتقدان قرار گرفت
و بــه فروش بیــش از  ۳۲۱میلیون
دالری دست یافت" .تارانتینو" فیلم

"جاگوی آزادشده" را در سال ۲۰۱۲
منتشــر کرد و این فیلــم روایتگر
دوران بردهداری آمریکا اســت ،این
وســترن که پرفروشترین فیلمش
به نســبت ســایر فیلمهایش است،
به فروشــی بالغ بــر  ۴۲۵میلیون
دالر دســت یافت .وسترن "هشت
نفرتانگیز" نیز آخرین هشتمین اثر
ســینمایی این کارگردان آمریکایی
بود که با بودجه  ۴۴میلیون دالری با
فروش  ۱۵۶میلیون دالری عملکرد
خوبی در گیشه نداشت.
"روزی روزگاری در هالیــوود"
نهمیــن فیلــم بلنــد "تارانتینو" با
نقشآفرینی "لئونــاردو دیکاپریو"
و "برد پیت" در ســال  ۲۰۱۹درباره
گروه تبهکار "منسون" به سرکردگی
"چارلز منســون" ساخته شد که به
فروشــی بالغ بــر  ۳۷۰میلیون دالر
دست یافت.
نــگارش فیلمنامههــای "قاتلین
باالفطره" (الیور اســتون)" ،داستان
عاشقانه واقعی" (تونی اسکات) و "از
طلوع تا غــروب" (رابرت رودریگوئز)
نیز بخش دیگری از کارنامه سینمایی
"کوئنتیــن تارانتینــو" محســوب
میشود.

رقابت زنان سینمای ایران در فرانسه را چه کسانی داوری میکنند؟
هیات داوران بخش ویژه زنان سینمای
ایران در شــصت و دومین جشنواره فیلم
پراد در کشور فرانسه معرفی شدند.
به گزارش ایســنا ،درشصت ودومین
دوره جشنواره ســینمائی پراد -فرانسه،
از امســال بخش مسابقه ای ایجاد شده
است و قراراست هرساله برنامه ای ویژه
زنان کشورهای گوناگون در آن گنجانده
شود .در اولین دوره این برنامه ،به سینمای
ایران اختصاص داده شد که شامل بخش
مسابقه ای کوتاه می باشد.
همچنین تعدادی فیلم بلند نیزبه موازات
آن به نمایش در خواهد آمد.
امسال بیش از سی فیلم دریافت شده،

هشــت فیلم کوتاه به بخش مسابقه راه
یافتند که شــامل "بــه هیچکس نگو"
(سحرســتوده)" ،شــیله" (مرجان صفا
بخش)" ،بهار" (فائــزه کریم پور)" ،زرد
خالدار" (باران ســرمد)" ،فالشر" ( پانته
آ مهدی نیا)" ،برزخ" (قصیده گلمکانی)،
"گاو آمریکایــی" (آســمان توســی) و
"نمایش" (بهنازاسکندرنژاد) میشود.
فیلمهای کوتاه روزپنجشنبه  ۲۲جوالی
( ۳۱تیر) درحضور تماشاگران به نمایش
درخواهد آمد .هیئــت داوران این بخش
نیز شامل "کریســتین امه" (سرپرست
مطبوعاتی جشــنواره کــن ومدیر جدید
بخــش میــراث جهانی این جشــنواره

– بــرای کــن " ،)۲۰۲۲لوئیزفویــه"
(فیلمشناس وعضوشورای سناریو خوانی
کمپانی وایلــد بانچ)" ،اســتفان گوده"
استاد ســینما ،منتقد ماهنامه پزیتیف و
مدیر ســینماهای هنر وتجربه در پاریس
) و محمــد حقیقت (منتقد  ،مولف کتاب
تاریخ ســینمای ایران به زبان فرانســه،
سینماگر وعضوسابق مشــاور جشنواره
کن) میشــود .درمراسم پایانی جشنواره
به فیلم برگزیده اول مبلغ  ۸۰۰یورو وفیلم
دوم  ۵۰۰یورو اعطا خواهد شد .احتمال
دارد بعداز جشــنواره مجموعه فیلمهای
کوتاه درشهرپاریس دریک سینمای هنر
وتجربه ،نمایش درآید که خبر آن اعالم

علم و هنر

خواهد شــد .جدا از فیلمهــای کوتاه ،در
بخش اختصاص داده شده به فیلمسازان
زن ایران همچنین چهار فیلم بلند "قصه
ها" (رخشــان بنی اعتماد)" ،روزیکه زن
شدم" (مرضیه مشــکینی)" ،فی فی از
خوشحالی زوزه میکشد" (میترا فراهانی)
و "پســر" ( نوشین معراجی) در روزهای
جشنواره برنامه ریزی شده است.
همچنیــن فیلــم  ۱۰ســاخته عباس
کیارستمی درباره زنان ایران در روز پایانی
جشنواره به نمایش در خواهد آمد.
شــصت و دومین جشــنواره فیلم پراد
فرانسه جشنواره از  ۱۷تا  ۲۳جوالی (۲۶
تیر تا اول مرداد) برگزار میشود.

اطلس پوشاک مردم سیستان
و بلوچستان گردآوری شد

پژوهش پوشاک سنتی استان سیســتان و بلوچستان به منظور ثبت و ضبط
عناصر فرهنگی پوشاک منطقه مورد بررسی قرار گرفت و اطالعات بهدست آمده
در نرمافزار اطلس مردمنگاری کشور بارگذاری شد.
به گزارش ایســنا بــه نقــل از روابطعمومی پژوهشــگاه میراثفرهنگی و
گردشگری ،علیرضا حسنزاده ـ رییس پژوهشکده مردمشناسی ـ گفت :پوشش
از ابتدای تاریخ تاکنــون دارای اهمیت بوده و فرم لباسها در جوامع مختلف با
توجه به شــرایط جغرافیایی ،محیطی ،نحوه زندگی ،جنگها ،اوضاع سیاســی،
اقتصادی و اعتقادات مذهبی و با سرزمینهای دیگر متفاوت بوده است.
او بیان کرد :آنچه امروزه در رابطه با ســنتهای بومی و اصیل ضروری به
نظر میرسد احیای لباسهای بومی و کارآمد کردن آنها است.
رییس پژوهشکده مردمشناسی یکی از مهمترین راههای حفظ این امر مهم
را ثبت و ضبط اطالعات مربوط به این حوزه دانســت و یادآوری کرد :این اقدام
توســط پژوهشکده مردمشناسی در مناطق مختلفی مانند کرمان ،یزد و خراسان
نیز انجام گرفته است.
بابک صدیقی ،مجــری این طرح با بیان اینکه پوشــاک یکی از بارزترین
سمبلهای فرهنگی ـ بومی و آسانترین وسیله انتقال فرهنگ به شمار میآید،
اظهار کرد :پژوهش پوشــاک سنتی استان سیستان و بلوچستان با هدف بررسی
جایگاه آن و لزوم شناسایی پوشاک منطقه به منظور ثبت و ضبط عناصر فرهنگی
پوشاک و بارگذاری اطالعات بهدست آمده در نرمافزار اطلس مردمنگاری کشور
مورد بررسی قرار گرفت.
او با بیان اینکه  ۱۶۸مدخل در بخش پوشــاک نرمافزار اطلس مردمنگاری
ســرزمین بارگذاری شده اســت ،افزود :این گزارش تحقیقی ،توصیفی است که
در آن از روشهای کتابخانهای و میدانی (مشــاهده مســتقیم و غیرمستقیم و
مصاحبه) نیز استفاده شده است.

مرمت عمارت تاریخی معتمدی
در آرادان
سرپرســت ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان
سمنان از مرمت عمارت معتمدی در شهرستان آرادان خبر داد.
حمیدرضا دوســتمحمدی  6تیرماه  1400با اعــام این خبر افزود:
مرمت عمارت معتمدی با انجام کار ســاخت و تعویــض در و پنجرهها،
سفیدکاری ،اجرای سیستم روشنایی،گاز شهری ،آب و  ...آغاز شده است.
سرپرســت ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان
سمنان خاطرنشان کرد :پس از مرمت و آمادهسازی این عمارت تاریخی،
نمایندگی میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی شهرستان آرادان در
این مکان مستقر خواهد شد".
دوســتمحمدی ادامه داد :این خانه  243متــر زیربنا دارد و متعلق
به "محمدرضا معتمدی" مالک روســتای علیآباد در حدود  100ســال
گذشته است.
او گفت :خانه معتمدی به ســبک خانههای ایرانــی ،در دوره پهلوی
ساخته شده و در روستای علیآباد آرادان واقع شده است.
سرپرســت ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان
سمنان افزود :بر اساس متون باقیمانده از سفرنامه ناصرالدینشاه ،اردوان
اســم قدیم آرادان بوده است که از نام اردوان اشکانی مشتق شده و پس
از گذشت زمان به لفظ آرادان مبدل شده است.
وی با اشاره به تعدد جاذبه های گردشگری در این استان تصریح کرد:
امامزاده علیاکبر(ع) با قدمت ایلخانی ،امامزاده شاه سلطان نظر(ع) ،بازار
تاریخی ،تپه تاریخی شــاه نظر ،مسجد جامع و حسینیه ،کاروانسرای ده
نمک ،روســتای هدف گردشگری پاده و مناطق نمونه گردشگری رامه و
قالیباف و...از مهمترین جاذبههای گردشگری در آرادان هستند.
شهرستان آرادان در  15کیلومتری شهرستان گرمسار واقع شده است.

"جدایی نادر از سیمین" در جمع
 ۱۰فیلم برتر سینمای بینالملل
"جدایی نادر از ســیمین" ســاخته "اصغر فرهادی" در کنــار فیلمهایی از "اینگمار
برگمان" و "آکیرا کوروساوا" به فهرست یک روزنامه آمریکایی از  ۱۰فیلم برتر سینمای
بینالمللی راه یافت.
به گــزارش ایرنا ،روزنامــه آمریکایی اســپوکزمن-ریویو (The Spokesman-
 )Reviewکه ســومین روزنامه پرمخاطب در واشنگتن است ،چندی پیش در مطلبی
 ۱۰فیلم برتر ســینمای بینالملل را معرفــی کرد ،فیلمهایی که در خارج از حلقه هالیوود
و با چاشــنی ارزشها و ســبک زندگی مردم در کشور مبدا ساخته شــده بودند .در کنار
تولیدات ســینمایی کشــورهایی چون انگلیس ،ســوئد ،آلمان و هند ،فیلم جدایی نادر از
ســیمین ساخته اصغر فرهادی نیز به نمایندگی از ایران به این فهرست راه یافت .روزنامه
اســپوکرمن-ریویو جدایی نادر از سیمین فرهادی را یک داستان خانوادگی توصیف کرده
اســت که تصویری پیچیده و صادقانه از زندگــی در جامعه ایرانی ارائه میدهد .جدایی
نادر از ســیمین ( )A Separationپنجمین اثر ســینمایی اصغر فرهادی است که
در ســال  ۲۰۱۲جایزه اســکار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان را از آن خود کرد .این درام
 ۱۲۳دقیقهای روایتگر داســتان طالق یک زوج از طبقه متوسط جامعه است و مشکالتی
که با اســتخدام پرســتار برای مراقبت از پدر بیمار نقش اول مرد داستان ایجاد میشود.
جدایی نادر از ســیمین عالوه بر دریافت اســکار ،در شصت و یکمین دوره جشنواره بین
المللی فیلم برلیــن نیز جایزه خرس طالیی برای بهترین فیلــم و جایزه خرس نقرهای
برای بهترین بازیگر مرد و بازیگر زن را برد .این فیلم همچنین برای اولین بار در تاریخ
سینمای ایران ،به فهرست نامزدهای اسکار بهترین فیلمنامه نیز راه یافت .فیلم شهر خدا
( )۲۰۰۲از برزیل ،در حالوهوای عشــق ( )۲۰۰۰از چین ،دیو و دلبر ( )۱۹۴۶از فرانســه،
درام علمی -تخیلی متروپلیس ( )۱۹۲۷از آلمان ،درام پاتر پانچالی ( )۱۹۵۵از هند ،هشت
و نیم ( )۱۹۶۳از ایتالیا ،ســریر خون ( )۱۹۵۷از ژاپنُ ،مهر هفتم ( )۱۹۵۷از ســوئد و فیلم
رازآلود مرد سوم ( )۱۹۴۹از انگلیس ،دیگر فیلمهای حاضر در این فهرست بودند.

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

اجتماعی

بحران بیآبی پاندمی بعدی جهان است

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد ،خشکسالی یک بحران جهانی پنهان است که در صورت بیتوجهی و اقدام نکردن فوری برای مدیریت آب و زمین ،به پاندمی بعدی جهان تبدیل
خواهد شد؛ اما هیچ واکسنی برای درمان این پاندمی وجود ندارد.
مطالعات محققان ایتالیایی نشان میدهد نوع رژیم غذایی تاثیر قابل مالحظهای بر میزان آب مصرفی دارد و با گرایش به سمت رژیم غذایی سالم میتوان میزان آب مصرفی را تا  ۵۵درصد
کاهش داد /ایرنا
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مقام مسئول در آبفا:

تابستان امسال در  ۳۰۰شهر تنش آبی داریم
صداوســیما :معاون راهبردی و نظارت بر بهره برداری
شرکت مدیریت آبفای کشور گفت :حدود  ۳۰۰شهر در
تابســتان امسال با تنش آبی مواجه هستند و پیشبینی
میکنیم  ۸هزار روستا به صورت سیار آبرسانی شود.
حمیدرضا کشــفی اظهار کــرد :تمهیدات الزم در این
زمینه اندیشــیده شده و از طرف سازمان برنامه و بودجه
نیز بیش از  ۳هزار میلیــارد تومان اعتبار برای مدیریت
خشکسالی اختصاص داده شد تا در شهرها و روستاهایی
که قب ً
ال طرح آبرسانی تعریف شده بود این اعتبار هزینه
شود.
وی با اشــاره بــه همزمانی افزایش دمای بی ســابقه
و گرمای زودرس که به دنبال آن اســتفاده از وســایل
سرمایشی آغاز شــد و همچنین شیوع بیماری کرونا که
شستشــوهای الزامی به همراه دارد گفت :تاکنون قطعی
یا جیره بندی آب برنامهریزی شــده اعمال نشده ،اما به
دلیل مدیریت شبکه ،مشــترکان با کاهش فشار شبکه
آب روبرو شدند.
کشــفی افزود :برای تانکرهای سیار نیز در جستجوی
اعتباراتی هســتیم و تالش میکنیم با بخش خصوصی
قراردادهایــی منعقد کنیم تا در جاهایی که دسترســی

به آب پایدار ندارند از آبرســانی سیار استفاده شود و یا
در حوضههایی که از منابع آب مشترک در بخش شرب
و صنعت اســتفاده میکنند به دنبال جایگزینی پســاب
تصفیه شده فاضالب برای مصارف صنعتی هستیم تا بار
آب شرب کمتر شود ،زیرا اولویت تأمین آب شرب است.
وی با اشاره به کاهش  ۵۰درصدی بارندگیهای سال
اخیــر گفت :در برخی مناطق مثل حوضه آبریز شــرقی
کشــور کاهش بارش بیشتر بود به نحوی که ورودی آب
به بســیاری از منابع آبی در شرق کشــور صفر است و
شرایط را خاص و ویژه کرده است.
معــاون راهبردی و نظــارت بر بهره برداری شــرکت
مدیریت آبفای کشور تاکید کرد :همکاران تأمین و توزیع
آب تا پایان تابستان به صورت آمادهباش هستند و تالش
میکنند که مشــکالت را به حداقل برسانند و مسئوالن
آب نیز هر روز جلسات رصد و پایش آب کشور را برگزار
و شهرها و روستاها را بررسی میکنند.
فاصله زیادی با هدف تأمین آب حاشیه جنوبی
کشور نداریم
معــاون راهبردی و نظــارت بر بهره برداری شــرکت
مدیریت آبفای کشــور گفت :بر اســاس برنامه ششم بنا

داریم یک ســوم آب مورد نیاز حاشیه جنوبی کشور را از
طریق آب شــیرین کن تأمین کنیم که فاصله زیادی با
این هدف نداریم .کشــفی افزود :هم اکنون  ۵۸۰تا ۶۰۰
هزار مترمکعب در شبانه روز قرارداد تضمینی خرید آب
از آب شــیرین کنها را داریم که بخشی از آن در مدار و
بخش دیگر در دست ساخت است.
وی با اشــاره به اینکه نیاز آبی کشــور در افق ۱۴۰۵
در حاشــیه  ۱۰۰کیلومتری جنوب کشــور در  ۴استان
سیســتان و بلوچستان ،هرمزگان ،بوشــهر و خوزستان
حدود  ۸۰۰تا یک میلیون مترمکعب در شبانه روز است،
گفت :با احتســاب آبی که در این مناطق قابل دسترس
است و برنامهریزی انجام شــده ،همچنین قراردادهایی
که از طریق مناقصه منعقــد میکنیم امیدواریم به این
رقم برسیم.
کشــفی افزود :با وجود اینکه تعداد زیادی آب شیرین
کن در طول یک تا دو ســال گذشته وارد مدار شده ،اما
هنوز در مناطقی کمبود دارند که با ســاخت آب شیرین
کنها در حال برطرف کردن این نیاز هستیم.
وی گفت :در بحث آب شــیرین کنها همه تولیدات با
همکاری بخش خصوصی و با قرارداد بلندمدت به صورت

خرید تضمینی آب ،آب شیرین کنها است که همه آن
توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شده و به صورت
بلندمدت بهره برداری میشــود که تعدادی هم توانستم
از تســهیالت کم بهره و بلندمدت صندوق توسعه ملی با
توجه به اینکه موضوع آب را در اولویت قرار داده اســت
استفاده کنند.
معــاون راهبردی و نظــارت بر بهره برداری شــرکت
مدیریت آبفای کشــور افزود :در ســالهای قبل جزایر
جنوبی کشور در فهرست تنش آبی قرار داشتند و مناطق
حاشــیهای جنوب کشور از جمله سیستان و بلوچستان،
هرمزگان ،بوشــهر و خوزســتان در این فهرست بودند،
امــا با اتفاقات خوبی که در زمینه توســعه تولید آب به
صورت غیرمتعارف یا آب شــیرین کن اتفاق افتاده است
حدود  ۶۰۰هزار مترمکعب در شــبانه روز در حال تولید
و ساخت آب شیرین کن هستیم.
کشفی گفت :به این ترتیب شهرها ،روستاها و جزایری
که قب ً
ال در فهرســت تنش آبی قرار داشــتند هم اکنون
دارای تنش آبی نیســتند و آب خوبی دریافت میکنند
گرچــه هنوز در جزایری مثل قشــم جای توســعه آب
شیرین کنها وجود دارد.

یک مقام وزارت علوم:

مواد مخدر زودتر از پیتزا به دست جوانان میرسد
آنــا :صفاری نیا ،مدیر کل دفتر مشــاوره و ســامت
وزارت علــوم گفت :در دســترس و ارزان بودن مواد از
عوامل سوق به سوی اعتیاد است در حال حاضر تهیه و
سفارش پیتزا بیشتر از سفارش مواد زمان میبرد و تمام
این عوامل نشان میدهد که امروز آموزشها در زمینه
آسیبهای اعتیاد و پیشگیری از آن ناکافی بوده است.
مجید صفاری نیا بیان کرد :ارزان بودن و تهیه راحت
مواد مخدر دوعاملی است که جوانان را به سمت اعتیاد
سوق میدهد.
برنامه نشســت تخصصــی پیشــگیری از اعتیاد در
دانشگاهها صبح امروز به میزبانی مرکز مشاوره دانشگاه
شهید بهشــتی و با همکاری مراکز مشــاوره دانشگاه
تهران ،صنعتی شــریف و مرکز مشــاوره سازمان امور
دانشجویان برگزار شد.
مجید صفاری نیا ،مدیر کل دفتر مشــاوره و سالمت
وزارت علوم با اشــاره به بحث پیشــگیری از اعتیاد در
دانشگاهها گفت :ستاد مبارزه با مواد مخدر تا کنون ۵۰
جلد کتاب در خصوص اعتیاد و پیشگیری از آن منتشر

کرده است و ما در مرکز مشاوره و سالمت وزارت علوم
تحلیلی بر اساس محتوای این  ۵۰کتاب انجام دادهایم.
وی ادامه داد :بر اســاس تحلیل محتوای کتابهای
مذکور ابعاد روانشناختی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی
و ســایر عوامل مربوط به اعتیاد را بررسی کردهایم ،در
دســترس و ارزان بودن مواد از عوامل ســوق به سوی
اعتیاد است در حال حاضر تهیه و سفارش پیتزا بیشتر
از ســفارش مواد زمان میبرد و تمام این عوامل نشان
میدهد که امروز آموزشها در زمینه آسیبهای اعتیاد
و پیشگیری از آن ناکافی بوده است.
مدیر کل دفتر مشــاوره و سالمت وزارت علوم افزود:
آموزشها در مدارس و دانشــگاههای ما برای باال بردن
تاب آوری و حل مســئله ناکافی اســت و خانوادهها در
تربیت فرزندان خود با مشکالتی مواجه هستند.
وی ادامه داد :بر همین اســاس دفتر مرکز مشــاوره
وزارت علوم در خصوص نحوه پیشــگیری از اعتیاد در
دانشگاههای خاورمیانه بررسیهایی را انجام داده است
به عنوان مثال در دانشــگاه بحریــن ،مهمترین برنامه

مبــارزه با اعتیاد و آگاه ســازی دانشــجویان و دانش
آموزان در جریان اســت ،همچنین کارگاههای مهارت
زندگی برای توانمندسازی دانشجویان برگزار میشود.
در دانشگاه قاهره صندوق پیشگیری از اعتیاد به عنوان
حرکت ملی ایجاد شده اســت .همچنین مجازاتهای
انضباطی برای مصرف کنندگان پیش بینی شده است.
صفــاری نیا با اشــاره به مهمتریــن برنامههای دفتر
مشاوره و سالمت وزارت علوم در رابطه با پیشگیری از
اعتیاد در دانشگاهها در سال  ۱۴۰۰گفت ۱۲ :برنامه در
این زمینه پیش بینی شده است که به شرح زیر است:
 .۱تشــکیل کارگروه تخصصی پیشگیری از اعتیاد در
دفتر مشاوره و سالمت
 .۲آموزش مهارتهای تاب آوری (فردی و اجتماعی)
با استفاده از روشهای مجازی
 .۳تقویت و گسترش کانونهای دانشجویی همیاران
سالمت روان
 .۴آمــوزش آنالین و تعاملی مهارتهــای زندگی با
رویکرد پیشگیری از مصرف

 .۵برگزاری سمپوزیومهای پیشگیری از اعتیاد در ۵
منطقه آسیب خیز کشور
 .۶گسترش خدمات مشاوره و مددکاری به دانشجویان
در معرض اعتیاد
 .۷راه اندازی یک مرکز مشــاوره تخصصی اعتیاد در
کشور
 .۸اجرای طرحهای پیشــگیری و آگاه سازی و خود
مراقبتی در شبکههای مجازی در قالب بروشور ،پوستر،
پادکست ،بولتن...
 .۹کمک بــه اجرای برنامههای یاریگــران زندگی از
طریق برگزاری استارت آپهای پیشگیری و آسیبهای
اجتماعی روانی با محوریت اعتیاد
 .۱۰برگــزاری دورههــای تخصصــی ویژه اســاتید،
کارکنان و مشاوران مراکز مشاوره
 .۱۱برگزاری جلسات گفتمان دانشجویی در خصوص
اعتیاد و پیشگیری از آن
 .۱۲ارزیابی و پایش برنامههای پیشــگیری از مصرف
مواد

محققان هشدار دادند؛

شناسایی جهش جدید و مرگبار ویروس کرونا
همه ویروس ها با گذشت زمان جهش و تغییر پیدا می
کنند و ویروس کرونا نیز از این قاعده مســتثنی نیســت.
اگرچه برخی از این تغییرات تأثیرات جزئی بر خصوصیات
ویــروس دارند ،امــا برخی جهش های دیگــر می توانند
ویروس را خطرناک تر ،با قابلیت انتقال بیشــتر و کشنده
تر کنند.
به گزارش ســیناپرس ،به تازگی تیمی از پژوهشــگران
مرکز بهداشت عمومی چان و محققان دانشگاه ام آی تی
به سرپرستی دانشمندی به نام هاروارد تی اچ ،دریافتند که
جهش در نوع گاما ( )P1ویروس کرونا با افزایش مرگ و
میر مرتبط است.
این گونه جهش یافته از ویروس کرونا برای اولین بار در
برزیل پدیدار شده و قب ً
ال به عنوان نوع برزیلی شناخته می
شد .سازمان بهداشت جهانی نیز این جهش جدید ویروس
را نگران کننده دانســته و نسبت به شیوع آن هشدار داد.
به گفته محققان ،این جهش جدید همچنین دارای قدرت
انتقال پذیری بیشتر ،میزان عفونت بیشتر و افزایش بیماری
زایی است.
محققان یافتــه های خود را بر اســاس روش مطالعات

ارتبــاط ژنومی ( )GWASمورد بررســی قرار داده و در
ادامه داده هــای توالی یابی ژنتیکــی کامل جهش های
ویروس کرونای ســارس  ۲عامل کوویــد  ۱۹و داده های
مرگ و میر بیماری ناشی از آن را مطالعه کردند .به گزارش
ســیناپرس ،گفتنی است این پژوهش از سال گذشته آغاز
شده و طی آن پژوهشگران به دنبال شناسایی ارتباط بین
هر نوع جهش آر ان ای تک رشته ای ویروس عامل بیماری
کرونا و مرگ و میر گســترده ایــن ویروس در برزیل طی
اواخر تابستان و اوایل پاییز سال  ۲۰۲۰بودند.
بررســی ها نشــان داد که یک جهش خاص در بخش
 25،088bpژنوم ویروس عامل ایجاد این ســویه بیماری
زا بوده و پروتئین شــاخک های بدنه این ویروس جهش
یافتــه با افزایش قابل توجهــی در مرگ و میر در بیماران
مرتبط بود.
اعضای این تیم تحقیقاتی با مطالعه تغییرات رخ داده در
ساختار ژنتیکی ویروس ،دریافتند که جهش جدید ویروس
کرونا به عنوان بخشــی از  P1یا نــوع گاما یا همان گونه
برزیلی این ویروس شناخته می شود.
محققان می گویند که روش  GWASممکن اســت

ابزارهای مناســبی را فراهم کند که می تواند برای تجزیه
و تحلیــل روابط بالقوه بین جهش ها در مکان های خاص
در ژنوم ویروس و نحوه بیماری زایی آن مورد استفاده قرار
گیرد .این یافته ها می تواند در یک سناریو همه گیر ،امکان
شناسایی بهتر انواع خطرناک جدید یا سویه های ویروسی
جهش یافته جدید را فراهم کند.
گفتنی است نوع  P1برای اولین بار در ژانویه  ۲۰۲۱در
برزیل ظاهر شده و در عرض چند هفته ،باعث افزایش قابل
توجهی در موارد ابتال شد.
این موضوع در حالی است که محققان فکر می کردند که
ساکنان شهرهای درگیر با این ویروس ،به ایمنی جمعیت
رســیده بودند ،زیرا بســیاری از مردم طی موج اولیه همه
گیری به کرونا مبتال شــده و بدن آن ها دارای آنتی بادی
الزم بود .به گزارش ســیناپرس ،اما در عوض ،پژوهشگران
مشــاهده کردند  P1کــه دارای جهش های متعددی در
شاخک های پروتئینی است و ویروس از آن برای اتصال و
حمله به سلول میزبان استفاده می کند ،باعث ایجاد موج
دوم و شدید عفونت ها می شود.
به نظر می رســد این گونه جهش یافته ،نسبت به انواع

قبلی که در منطقه دیده شــده بــود دارای انتقال پذیری
باالتری بوده و احتمال خطر مرگ نیز در آن بیشتر است.
این گونه جهش یافته چگونه عمل می کند؟
پژوهشــگران در مطالعات خود دریافتند که سویه های
مختلف کرونا با ســرعت زیادی به نقــاط مختلف جهان
منتقل شده و گسترش پیدا می کند.
نــوع دلتا که قب ً
ال به آن نوع جهش یافته هندی نیز می
گفتند ،اکنون پس از ایجاد ویرانی گسترده در هند ،به نوع
غالب در انگلیس و ایاالت متحده تبدیل شده است.
به اعتقاد محققان ،هر جهش ویــروس کرونا که در هر
نقطــه از جهان اتفاق می افتد می تواند به ســایر مناطق
انتقال پیدا کند و اگر یک سویه جدید ویروس باشد ،باعث
ایجاد اختالل اساسی در سناریوی مراقبت های بهداشتی
در سایر مناطق جهان می شود و در این میان فقط مساله
زمان مطرح است.
به گزارش سیناپرس ،شــرح کامل این پژوهش و یافته
های به دست آمده از آن در آخرین شماره مجله تخصصی
اپیدمیولوژی ژنتیک ()Genetic Epidemiology
منتشر شده و در اختیار محققان قرار دارد.

کشف بیش از  ۲۴۰۰کیلوگرم مواد مخدر در پایتخت
فرمانده انتظامی تهران بزرگ از کشف بیش از ۲۴۰۰
کیلوگرم انواع مواد مخدر خبر داد.
به گزارش ایســنا ،سردار حســین رحیمی در اجرای
دوازدهمین مرحلــه از طرح "ظفر" که همزمان با هفته
جهانی مبارزه با مواد مخدر برگزار شــد ســخنانش را با
تســلیت درگذشت دو خبرنگار در ماموریتی که از سوی
سازمان محیط زیســت رفته بودند آغاز کرد و گفت :از
درگذشت دو خبرنگار زحمت کش  ،پر تالش و خدوم ،
خانم ها مهشاد کریمی خبرنگار ایسنا و ریحانه یاسینی
خبرنگار ایرنا بسیار متاثر شدم .به خانواده این عزیزان و
به جامعه رسانه ای کشور تسلیت عرض می کنم.
رحیمــی ادامه داد :امیدوارم دســتگاههای مســئول
بیشــتر مراقبت و توجه کنند تا از تکرار چنین حوادثی

جلوگیری شــود .رئیس پلیس پایتخت در ادامه به هفته
جهانی مبارزه با مواد مخدر اشــاره کرد و گفت :شــعار
این هفته پیشــگیری  ،نقش رسانه در پیشگیری و نقش
خانواده در پیشــگیری اســت و ما نیز تمــام توان خود
را برای مقابله با این پدیده شــوم بــه کار گرفته ایم .به
طوری که هفته گذشته فرماندهی انتظامی تهران بزرگ
به عنوان رتبه برتر در کشــف مواد مخــدر و برخورد با
قاچاقچیان شناخته شــد .وی با بیان این که در اجرای
مرحلــه  ۱۲طرح ظفر  ۲هزار و  ۴۳۱کیلوگرم انواع مواد
مخدر کشــف و ضبط شــد ،گفت ۵۰۰ :کیلوگرم از این
مواد از خرده فروشــان کشف شده و این یعنی برای گرم
به گرم آن زحمت کشــیده شده است و مابقی این مواد
نیز از  ۴باند کشف شد.

رحیمی با بیان این که  ۶۳قاچاقچی عمده مواد مخدر
در اجرای این طرح دستگیر شدند گفت :یکی از دغدغه
هــای ما فروش مــواد مخدر در فضای مجــازی بود که
در همین راســتا  ۴۳تارنما که اقــدام به ترویج مصرف
و فروش مواد مخدر کرده بودند شناسایی شده و  ۲۳نفر
نیز دستگیر شدند همچنین  ۱۶کیلوگرم مواد مخدر نیز
از این افراد کشف شــد .رحیمی با بیان این که  ۷مرکز
فروش مواد مخدر پلمپ شــد ،ادامه داد :پلیس با چنین
مواردی قاطعانه برخــورد خواهد کرد و ما امیدواریم که
نسبت به رفع پلمپ این مراکز اقدام نشود.
رئیــس پلیس پایتخت با بیــان این که  ۲هزار و ۱۰۸
معتــاد متجاهر در این طرح جمع آوری شــدند ،افزود:
افراد جمع آوری شــده به مراکز بازپروری و ترک اعتیاد

منتقل خواهند شد همچنین  ۳۲دستگاه خودرو و موتور
سیکلت نیز از قاچاقچیان توقیف شد.
رحیمی درباره آمار کشفیات  ۳ماهه امسال و مقایسه
آن با مدت مشــابه سال قبل نیز گفت :در بهار امسال ۶
تُن و  ۵۰۸کیلوگرم مواد مخدر کشــف شــده که تقریبا
مشابه سال گذشته است ،اما در دستگیری عوامل مرتبط
بــا قاچاقچیان و ســواداگران مرگ رشــد  ۲۴درصدی
داشــتیم .رحیمی درباره افزایش قیمت مواد مخدر نیز
گفت :در سال جاری افزایش قیمت مواد مخدر نداشتیم.
وی درباره کشــف مواد جدید نیز اظهار کرد :تاکنون
مواد مخدر جدیدی اعالم نشده اما بعضا مواد مخدر ُگل
و روان گــردان ها تحت عناویــن متفاوتی به فروش می
رسد.

ایران اولین کشور در منطقه است که اقدام به
تولیدمشترکواکسن"اسپوتنیکوی"کرد

مســکو  -ایرنا " -کریل دیمیتریف" مدیرکل صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه
اعالم کرد که ایران به اولین کشــور در منطقه تبدیل شــد که اقدام به تولید مشــترک
واکسن "اسپوتنیک وی" کرد.
به گزارش ایرنا ،دیمیتریف در بیانیه ای تصریح کرد که واکســن تولید شــده توســط
شــرکت ایرانی برای اجرای برنامه ملی واکسیناسیون در خود ایران استفاده خواهد شد.
وی گفت :این صندوق و یکی از شــرکتهای دارویی پیشرو ایرانی با نام آکتوور در بیانیه
ای تولید مشــترک واکسن اســپوتنیک وی را اعالم کردند .کریل دیمیتریف توضیح داد
که صندوق سرمایه گذاری مســتقیم روسیه ( )RDIFو آکتوور( )Actovercoبه
طور فعال در زمینه "انتقال فناوری" همکاری می کنند .وی گفت" :تولید محلی واکسن
اســپوتنیک وی در ایران ســرعت واکسیناســیون جمعیت ایران را تسریع می کند .این
واکســن در حال حاضر نقش مهمی در محافظت از جمعیت کشور در برابر ویروس کرونا
دارد و تولید داخلی از تالش های مقامات ایرانی در مبارزه با بیماری همه گیر پشــتیبانی
می کند " .امروز اسپوتنیک وی در  ۶۷کشور با بیش از  ۳.۵میلیارد نفر جمعیت ثبت شده
اســت .داده هایی که طی واکسیناسیون جمعیت روســیه و دیگر کشورها به دست آمده
است ،نشان می دهد که اسپوتنیک وی یکی از ایمن ترین و موثرترین واکسن ها علیه
ویروس کرونا است .مراسم رونمایی از واکسن کرونای اسپوتنیک ایرانی روز شنبه  ۵تیر
ماه با حضور وزیر بهداشــت و کاظم جاللی سفیر جمهوری اسالمی ایران در فدراسیون
روسیه در شهرک صنعتی بهارستان برگزار شد .در نتیجه پیگیری های صورت گرفته از
سوی سفارت جمهوری اسالمی ایران و پس از انجام فرایند ارزیابی دقیق خطوط تولیدی
بخش بیوتکنولوژی اکتوور کشورمان توسط طرف روس و به لحاظ اعتماد و اطمینان بین
المللی به گروه دارویی اکتوور ،مجموعه اکتوور به عنوان مرکز تولید واکســن اسپوتنیک
وی در قالب تولید قراردادی انتخاب شد.
روسیه :ایران به اولین کشور منطقه برای تولید "اسپوتنیک وی" تبدیل
شد
در راســتای تولید قراردادی واکسن اسپوتنیک در مجموعه اکتوور ،پس از انتقال بانک
ســلولی به کشور و اتمام مراحل تولید آزمایشــی ،هم اکنون انتقال تکنولوژی بر اساس
دســتورالعمل های تدوین شده توسط انستیتو گامالیا و در ماشین آالت و تجهیزات کامال
مشــابه با سازنده اصلی به تولید رســیده و کلیه آزمایشهای مربوطه در این خصوص با
موفقیت به پایان رسیده است .ایران ششمین کشوری است که بعد از کشورهایی همچون
صربستان ،ایتالیا ،هند و برزیل با انتقال فناوری ،تولید مشترک واکسن کرونا را در کشور
آغاز کرد و به تولید انبوه رساند .ایران و روسیه عالوه بر قرارداد دو میلیون دوزی واکسن
اسپوتنیک وی که بهمن ماه پارسال میان دو طرف امضا شد ،اواخر فروردین نیز قرارداد
 ۶۰میلیون دوز واکسن برای واکسیناسیون کامل  ۳۰میلیون نفر را امضا کردند.

وزیر علوم:

تغییراتکنکورهنوزقطعینیست
تسنیم :وزیر علوم تحقیقات و فناوری با تأکید بر اینکه تغییرات اخیر
کنکور  ۱۴۰۲که اخیرا در شورای عالی انقالب فرهنگی بخشهایی
از آن تصویب شد ،هنوز قطعی نیست ،گفت :تصمیمات نهایی در این
خصوص در جلسات آتی این شورا گرفته خواهد شد.
منصور غالمی ،وزیر علوم تحقیقات و فناوری ،با تأکید بر اینکه
تغییرات اخیر کنکور  ۱۴۰۲که اخیرا در شورای عالی انقالب فرهنگی
بخشهایی از آن تصویب شد ،هنوز قطعی نیست گفت :تصمیمات
نهایی در این خصوص در جلسات آتی این شورا گرفته خواهد شد.
وی افزود :طرح تغییرات کنکور  ۱۲ماده دارد که فقط  ۹ماده آن
در جلسه  ۸۴۲شورای عالی انقالب فرهنگی که با موضوع ساماندهی
نظام سنجش و پذیرش کنکور در مقطع کارشناسی برگزار شد ،مورد
بحث و بررسی قرار گرفت.
وی در ادامه تصریح کرد :با توجه به اینکه هنوز تمامی مواد طرح
مذکور مورد بررسی قرار نگرفته است ،بنابراین امکان هر گونه تغییر
در جلسات بعدی وجود دارد و تصمیمات نهایی در جلسات آتی گرفته
خواهد شد.
وزیر علوم خاطر نشان کرد :در حال حاضر نمیتوانم در خصوص
وضعیت و تغییرات کنکور اظهار نظر قطعی داشته باشم.
در حاشیه هشتصد و چهل و دومین جلسه ،شورای عالی انقالب
فرهنگی از مصوبات شورا در خصوص تغییرات کنکور  ،۱۴۰۲پنج
مصوبه این شورا را تشریح و عنوان کرده بود که مصوبه اول مبنی بر
این بود که در آزمون سراسری سهم آموزش و پرورش به لحاظ سابقه
تحصیلی  ۶۰درصد و سهم کنکور سراسری  ۴۰درصد خواهد بود.

آفریقایجنوبیدرچنگگونهدلتایکرونا
وزیر بهداشت آفریقای جنوبی از غالب شدن گونه جهشیافته بسیار
سرایتپذیر دلتای ویروس کرونا در این کشور خبر داده است.
به گزارش ایسنا ،در شبانهروز گذشته بیش از ۱۱هزار و  ۷۰۰نفر در
آفریقای جنوبی به کرونا مبتال شدهاند.
در آفریقای جنوبی شمار موارد جدید ابتال به کرونا باز هم افزایشی
چشمگیر داشته است .دولت این کشور  ۵۶میلیون نفری میگوید به
ویژه نوع دلتای ویروس کرونا شیوعی فزاینده پیدا کرده است .این
گونه جهشیافته در ابتدا در هند مشاهده شده بود.
به گزارش خبرگزاری آلمان ،وزیر بهداشت آفریقای جنوبی شنبه
 ۲۶ژوئن گفت :متاسفانه کارشناسان ما دریافتهاند که ما یک گونه
جدید داریم که در کشورمان غالب شده است.
در  ۲۴ساعت گذشته در آفریقای جنوبی ۱۸هزار و  ۷۶۲مورد
ابتالی جدید به کرونا شناسایی شده که از این تعداد ۱۱هزار و ۷۷۷
مورد تنها مربوط به دو شهر پرتوریا و ژوهانسبورگ بوده است.
در این شهرها زیرساختهای بهداشتی با حداکثر ظرفیت خود در
مقابله با کرونا به کار گرفته شدهاند.
آفریقای جنوبی در قاره آفریقا بیش از همه تحت تأثیر کرونا بوده
است .طبق آمار رسمی ،تا کنون دست کم یک میلیون و ۹۰۰هزار
نفر در این کشور به کرونا مبتال شده و نزدیک به  ۶۰هزار نفر قربانی
بیماری کووید ۱۹-شدهاند.
به گزارش دویچه وله ،در عین حال شیوع گونه ب ه شدت سرایتپذیر
دلتا در این کشور باعث شده که بسیاری از کشورها ورود مسافران از
آفریقای جنوبی را محدود کنند .این محدودیتها تأثیر شدیدی بر
اقتصاد این کشور گذاشته و میلیونها نفر را دست به گریبان فقر و
کمبود مواد غذایی کرده است.
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بلینکن:

روند برنامه هستهای ایران بازگشت به
پارامترهای اصلی برجام را دشوار میکند
ایرنــا :آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا که کشــورش هنوز گام
مثبتی را در راه بازگشت به برجام انجام نداده مدعی شد که روند برنامه
هسته ای ایران می تواند به یک مانع غیر قابل توفق تبدیل شود.
به گزارش روزنامه نیویورک تایمز ،بلینکن درحالیکه  ۶دور از مذاکرات
برای بازگشت این کشور به توافق هسته ای گذشته و هیچ توافقی صورت
نگرفته ،گفت :اگر این شرایط ادامه پیدا کند ،اگر آنها (ایران) به چرخش
سانتریفیوژهای پیچیده تر در ســطح باالتر ادامه دهند به نقطه ای می
رسیم که بازگشت به پارامترهای اصلی توافق هسته ای به صورت عملی
بسیار دشوار خواهد شد.
بلینکن در مورد احتمال اینکه دولت جو بایدن رییس جمهوری آمریکا
از مذاکرات هســته ای خارج شود ،بیان کرد که نمی توان تاریخی برای
آن مشخص کرد اما در حال نزدیک شدن به آن هستیم.
وزیــر خارجه آمریکا روز گذشــته در جریان یــک کنفرانس خبری با
ژان ایو لودریان همتای فرانســوی خــود گفت که اختالف های جدی با
تهران بر سر برنامه هسته ای همچنان باقی است اما جلوگیری از توانایی
تسلیحاتی ایرانی به نفع آمریکا است.

با تشدید حمالت طالبان؛

 ۵روز است که کابل برق ندارد

گزارشالعربیالجدیدازمسیرهاییکهدرراستاییکتوافقجامعمنطقهایبههمپیوندمیخورند؛

مذاکرات احیای برجام ،تماسهای ایران و عربستان
و گفتگوهای صلح یمن
العربی الجدید در مطلبی به قلم بشــير البكر نوشت:
توافق هســته ای جدید در حال قطعی شدن است ،اما
واشنگتن تاکید می کند که هنوز فاصله زیادی تا نهایی
شــدن آن وجود دارد .این در حالی اســت که اتحادیه
اروپا و روسیه به نحوی رفتار می کنند که گویی توافق
نزدیک اســت و در دوره باقی مانده از دولت روحانی،
به امضا خواهد رسید .براساس گزارش نیویورک تایمز،
تصمیم نهایی برای احیای توافق هسته ای ،قبل از روی
کار امدن رئیســی خواهد بود ،یعنی تا زمانی که دولت
اعتدالگرا در قدرت است.
بــه گزارش «انتخــاب» ،در ادامه ایــن مطلب آمده
اســت :در هر صورت ،دور هفتم مذاکرات در هفته اول
ماه پیش رو خواهد بود و این مهم پس از شــش دوره
مذاکره در وین اســت که در دوم آوریل با مشــارکت
طرفهای حاضر در توافق هســته ای ،روســیه ،چین،

بریتانیا ،فرانســه ،آلمان و ایران آغاز شــد .آخرین دور
این گفتگوها در اواخر هفته گذشــته برگزار شــد که
شاهد حصول تفاهم هایی در مورد برخی مسائل مورد
اختالف بود که به اجرای تعهدات هسته ای ایران و آثار
اقدامات هســته ای اش در طول سالهای اخیر مربوط
می شود و البته این موارد به طور کامل حل نشد.
با این حــال ،عباس عراقچی ،مذاکره کننده ارشــد
ایران اعالم کرده است که برگه های توافق حاضر است
و بازگشت تیمهای مذاکره کننده به کشورهای خود نه
برای مشورت ،که برای تصمیم گیری است.
محافل سیاســی و رسانه ای ایران احتمال می دهند
که توافق مذکور در ســالروز امضای توافق هســته ای
نهایی شود .در صورتی که فضا برای امضای توافق قبل
از پایان ماه آینده مساعد شود ،این نظام ایران است که
در خصوص نهایی شــدن توافق ساعت صفر را تعیین

می کند.
اگر امضای توافق تا روی کار آمدن رئیســی به تاخیر
بیفتد ،ایــن هدیه به رئیس جمهور جدید می رســد،
تــا بتواند از آن برای حل چالــش اصلی ،یعنی بحران
اقتصادی اســتفاده کنــد .البته با توجه بــه اظهارات
رئیســی در اولین نشســت مطبوعاتی پس از پیروزی
اش ،ظاهرا این برگه در دست اوست.
در شرایطی که محافل اسرائیلی تصریح می کنند که
دولت جو بایدن برای دادن امتیازهای بیشــتر به ایران
آماده اســت و تالش صهیونیستها بر آن است تا توافق
جدید را خطرناکتر از توافق هســته ای نشــان دهند،
به نظر نمی رســد اســرائیل گزینه ای جز همکاری با
آمریکایی ها برای وضع خط قرمزهایی در توافق هسته
ای داشته باشد .به همین دلیل ،افیف کوخافی ،رئیس
ستاد مشترک اسرائیل به واشنگتن سفر کرد.

در هــر حال ،پیش بینی نمی شــود که فشــارهای
اسرائیل بتواند تاثیری در موضع دولت آمریکا در مورد
توافق با ایران داشــته باشد و احتماال ایاالت متحده به
اســرائیل برای تقویت زرادخانه نظامی اش کمک کند.
این در حالی اســت که اخباری وجــود دارد مبنی بر
اینکه واشــنگتن در پشــت پرده تالش می کند تنش
میان ایران و اسرائیل کاهش یابد.
اما در مورد جهان عــرب باید گفت مذاکراتی که در
مورد یمن در مســقط در جریان اســت و مذاکره بین
ایران و عربســتان در بغداد ،دور از مسیر توافق هسته
ای نیســت و تهران تالش می کند چند مسیر را به هم
پیوند بدهد ،تا توافق هســته ای بخشــی از یک توافق
جامع برای منطقه باشــد .اما این مساله همچنان کامال
روشــن نیســت و تعهدات و ضمانتهایی در مورد نفوذ
ایران در سوریه ،عراق ،یمن و لبنان ارائه نمی دهد.

اکونومیست:

دلیل شتاب خارجیها برای سرمایه گذاری در چین در دوران کرونا چیست؟
درگیریهای شــدید در کابل بین طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان
باعث شــده تا کابل ،پایتخت این کشــور برای پنجمین روز متوالی برق
نداشته باشد .به گزارش ایسنا ،به نوشته روزنامه ینی شفق ،محمد هاشم،
سخنگوی تاسیسات برق افغانســتان ( )DABSاعالم کرد ،انتقال برق
دو تاسیســات برقی در نتیجه درگیریهای صورت گرفته بین نیروهای
طالبان و امنیتی افغانستان منهدم شــد البته بعدا این تاسیسات تعمیر
شدند اما هنوز کابل برق ندارد.
اوایل ماه جاری میالدی ،تمامی کابل و بسیاری از نواحی اطراف آن تا
چندین ساعت برق نداشتند چون نیروهای شبه نظامی تاسیسات انتقال
برق از تاجیکستان را هدف قرار میدادند.
وی ادامه داد ،تاسیســات برق افغانستان  DABSدست کم  ۳۴هزار
دالر در ســاعت ضرر میکند و علتش هم آســیب رسیدن به تاسیسات
انتقال برق در مناطق شمالی کابل است.
در ماه جاری میالدی ،قریب به نیمی از تاسیســات انتقال و دکلهای
برق در بخشهای شمالی پایتخت افغانستان نابود شده و هنوز هم کسی
مســئولیت حمالت را برعهده نگرفته و طالبان دست داشتن در آن را رد
میکند .در همین حال ،وزارت دفاع افغانســتان روز شنبه اعالم کرد که
طالبان از شــش منطقه دیگر که تا پیش از این کنترل آنها را در دست
داشتند ،بیرون رانده شده است.
از زمان اعالم دولت آمریکا برای خروج نیروهایش از افغانستان تا پیش
از ســپتامبر ســال جاری میالدی ،حمالت طالبان در سراسر این کشور
افزایش یافته است.

عربستان  ۲فعال حقوقی زن را آزاد کرد

اکونومیست نوشت :اوایل سال گذشته ،در حالی که کووید۱۹-
چین را بــرای چند هفته بــه توقف کامل نزدیــک کرد ،توجه
شرکتهای چند ملیتی به نوع دیگری از جهانی شدن جلب شد.
مدلــی که در قلب آن اقتصاد پویای چین وجود ندارد ،این تصور
وحشت را به وجود آورد.
به گزارش «انتخاب» ،در ادامه این مطلب آمده است :کسب و
کارهای خارجی اعتراف کردند که وابستگی بیش از حد آنها به
چین به عنوان آســانترین و بهترین مکان برای ساخت و فروش
کاالهایشــان ،چه برای صادرات و چه برای مصرف در بازارهای
داخلی ،بسیار زیاد شده بود .ویروس جدید ،در اوج جنگ تجاری
چیــن با آمریکا ،به عنوان یک شــوک ســامتی عمل کرد که
تغییرات بزرگی به وجود آورد .شــرکتهای خارجی متعهد شدند
که با فعالیت در ســایر کشــورها به غیر از چیــن و ایجاد تنوع،
زنجیرههای تأمین انعطاف پذیرتر بیشتری ایجاد کنند .البته آنان
خاطرنشــان کردند که فعالیتشــان را در چین به اندازهی معقول
حفظ میکنند.
حاال که یک ســال گذشــته است ،شرایط بســیار با آن زمان
تفاوت دارد .نزدیک به  ۶۰۰شرکت به نظرسنجی ساالنه اعتماد
به نفس تجاری که توســط اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا در چین
انجام شــد ،پاســخ مثبت دادند .نتایج این نظرسنجی در  ۸ژوئن
منتشــر شد .آنها خوش بینی وافری درباره چین اظهار داشتند و
گفتند که رشــد اقتصادی این کشور بسیار سریعتر از آنچه انتظار
میرفت ،از سر گرفته شد .سه چهارم شرکتهای اروپایی اعالم
کردند که آنها در چین در ســال  ۲۰۲۰ســودآور هستند و این
موضوع به آنها اجازه میدهــد که برای دفاتر مرکزی خود که
خارج از چین مستقر هستند ،منفعت داشته باشند.
وضعیت خوش بینی در صنعت متفاوت اســت .به طور خاص،
ســازندگان اتومبیل و کاالهای لوکس که مشتریانشــان بسیار
ثروتمند هستند ،فروش خوبی داشتند و غرق در لذت بودند .چون
این افراد به خاطر مقررات کرونایی در تعطیالت به سر میبردند
و بنابرایــن به خرید میپرداختند .به طور کلی  ٪ ۹۱شــرکتها
اظهار داشــتند که به سرمایه گذاری خود در چین ادامه میدهند

و شــرکت هایشان را به جای دیگر منتقل نمیکنند .بیش از یک
چهــارم تولیدکنندگان نیز تصمیم دارند کــه زنجیرههای تأمین
را به طور کامــل تری وارد چین کنند ،این پنج برابر بیشــتر از
زنجیرههایی است که میخواهند از چین خارج شوند.
بــا این حال ،به طور حیرت انگیزی ،این شــرکتها هنوز هم
مانند گذشــته شــک دارند که چین بازارهای خود را باز کند یا
مقررات را به طور یکســان برای شــرکتهای داخلی و خارجی
اعمــال کند .همچنین یک ششــم از شــرکتها گزارش کردند
که برای حفظ دسترســی به بازار مجبــور به انتقال فناوریهای
خود هســتند .دو پنجم میگویند که فضای کسب و کار در چین
سیاســیتر از قبل اســت .اگر این نظرسنجی پس از تحریمهای
اخیــر چین علیــه سیاســتمداران اروپایی و تأثیــر تحریمهای
مصرف کنندگان علیه برخی مارکهای پوشــاک از جمله اچ اند
ام انجام میشــد ،احتما ًال آمار و ارقامی که در باال اعالم شــد،
باالتر میرفت و شــرکتهای بیشتری اعالم میکردند که قصد
دارند از این کشــور خارج شوند .گفتنی است ،این تحریمها علیه
برخی برندهای پوشــاک خارجی در پاســخ به انتقادات اروپا از
سیاستهای پکن در سین کیانگ اعمال شد.
شرکتهای اروپایی همچنین گزارش کرده اند که فرصتهای
شغلی بسیاری را به دلیل قوانینی که ایجاب میکند فناوریهای
حســاس مورد استفاده در چین باید توســط مقامات قابل کنترل
باشــند ،از دست داده اند .در این ارتباط مث ً
ال میتوان به قوانینی
اشاره کرد که انتقال بسیاری از دادهها را از مرزهای چین ممنوع
میکنــد .این امر شــرکتهای چند ملیتی را مجبــور به ایجاد
پایگاههــای داده ،خدمات ابری و سیســتمهای نرم افزاریای
میکنــد که مختص چین هســتند .همچنین شــرکتها باید به
اســتخدام تیمهای تحقیق و توســعه کامال چینی مبادرت کنند.
جوئر ووتک ،رئیس اتاق اتحادیه اروپا میگوید :شــرکتها باید
به طور فزاینــدهای یک عملیات را برای چین و دیگری را برای
بقیه جهان ایجاد کنند.
مقامات چینی ممکن اســت در مقابل این گالیههای سرمایه
گذاران متعجب شــوند .اما از خودشان میپرسند ،وقتی که افراد

با همین شرایط باز هم در چین سرمایه گذاری میکنند ،چرا باید
به انتقــادات خارجیها گوش کنیم و به اصالحات روی بیاوریم.
از سوی دیگر ،حتی مسئوالن پکن مشاهده میکنند که برخی از
کسب و کارهای مهم اروپایی به انتقال کارخانه هایشان به خارج
از آمریــکا مبادرت میکنند تا در مقابل تالش آمریکا برای حفظ
فناوریهای حساســش واکنش نشان دهند و بتوانند همچنان با
چین همکاری کنند.
به طور خصوصی روســای اروپایی اعتراف میکنند که وقتی
قصد دارند چین را متقاعد کنند که نفعش در این است که فضای
اقتصادی را باز کند ،با فشار کمتری روبرو میشوند .برخی تمایل
بیشــتری به اعمال فشار در برابر تجارت چینی در اروپا دارند .در
این ارتباط میتوان به مکانیســمهای غربالگری سرمایه گذاری
یا قوانین خاص اشــاره کرد .این قوانین هزینههای جدیدی را به
پروژههای پر کربن یا شــرکتهایی که به شدت از طرف دولت
چین یارانه میگیرند ،تحمیل میکند.
چین به رهبری شــی جین پینگ در اســتقبال از شرکتهای
خارجی به صورت انتخابی عمل میکند .به طوری که این کشور
در بخشهایــی که تخصص ندارد و نمیتواند خودش ســازنده
باشد ،مثل مواد شــیمیایی با تکنولوژی پیشرفته و ماشین آالت
صنعتی بــه جذب تأمین کننــدگان متخصص میپــردازد .این
شــرکتها از اســتقبال گرم پکن لذت میبرنــد .آنها مجاز به
ایجاد شــرکتهای تابعه چینی هســتند که به طور کامل متعلق
به خودشــان اســت ،این شــرکتهای تابعه به صاحبانشان در
محافظت از اسرار تجاری کمک میکنند.
همچنین شــرکتهایی که مورد استقبال پکن قرار گرفته اند،
تحــت حمایت چین قــرار دارند و از رقابت با ســایرین در امان
هستند .رده پایین شرکتهای خارجی محصولی را تولید میکند
که مصــرف کنندگان چینی دوســت دارند ماننــد اتومبیلهای
لوکس اروپایی .دولت حضور آنها را تحمل میکند به شــرطی
که فعالیت هایشــان را با اســتفاده از کارگــران و قطعات چینی
انجــام دهند و مالیاتهای محلی را پرداخت کنند .این شــرایط
میتواند سودآور باشــد ،به طوری که برخی از شرکتهای چند

ملیتی تقریبا نیمی از درآمد خود را در چین کســب میکنند .اما
این ســودآوری برای شرکتهایی اســت که در داخل مرزهای
چین فعال هســتند .در همین ارتباط باید توجه داشت که چین به
عنــوان بازاری برای کاالهای صادراتی غرب اهمیت ندارد .مث ً
ال
شــرکتهای اتحادیه اروپا بیشتر از اینکه در چین فروش داشته
باشند ،در انگلیس فروش دارند.
ورود کارکنان خارجی به چین دشــوار است ،به ویژه در هنگام
شــیوع همه گیری کرونا این پروسه دشوارتر شده است .از سوی
دیگر ،میتوان گفت که بومی ســازی بســیاری از مشاغل ایده
خوبی اســت .مهم اینکه ،مهاجران معمولی که تخصص باالیی
ندارند ،در طوالنی مدت از امتیازات غیرمســتقیم در این کشــور
برخوردار شــده اند .اما در یک چین غرق در ملی گرایی خشن،
بومی ســازی خطراتی بــه همراه دارد .باید دانســت که بعضی
از مدیــران چینی در برخی مســائل مانند توقــف اصالحات یا
موضوعات سیاسی از جمله سرکوب مردم در هنگ کنگ و سین
کیانگ طرفدار دولت خود هستند.
قرار دادن ملت در حالت چند ملیتی
هیئتهــای غربی قب ً
ال نگران مــواردی مانند مطالعات امکان
ســنجی بازار بودند .امــا اکنون آنها باید با یک ســوال جدید
و فلســفی دســت و پنجه نرم کننــد و از خود بپرســند که آیا
شــرکتهای آنها واقع ًا میخواهند به عنوان کســب و کارهای
چینی در این کشور فعالیت کنند و کارکنان خارجی کمتری را به
کار گیرند تا درآمد مشــترکی با سهامداران جهانی کسب کنند؟
اگر چنین شــرکتهایی از دولتهای محلی خود در غرب کمک
بخواهند ،آیا آنها قادر به ارائهی کمک هستند؟ مدیران باتجربه
گزینههای تلخی را توصیف میکنند.
آنهــا میگویند ،در اینجا باید به ســنجش خطرات بپردازیم.
خطرات حضور در چین و عدم حضور در آن .به نظر میرســد ،با
وجود مشکالتی که سرمایه گذاری در چین برای خارجیها دارد،
اما باز هم شــرکتهای زیادی ترجیح میدهند که در این کشور
ســرمایه گذاری کننــد و ایجاد تنوع در این زمینــه زیاد معنایی
ندارد.

ناوالنی با افشاگریهایش از پوتین یک جنایتکار منحوس و شرور به نمایش میگذارد

مقامات عربســتان دو فعال حقوقی زن را بعد از سه سال بازداشت آزاد
کردند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی ،حساب
کاربری "بازداشــت شدگان عقیدتی" در عربستان در توییتی اعالم کرد:
مقامات ســعودی سمر بدوی و نسیمه الساده ،دو فعال حقوقی را که در
اوت  ۲۰۱۸بازداشت شدند ،آزاد کرد.
سازمان حقوق بشر "القسط"(عدالت) که یک سازمان غیردولتی است
و دفتر آن در لندن اســت نیــز آزادی این دو فعال بعــد از پایان دوره
محکومیتشان را اعالم کرد.
مقامات ســعودی هنوز واکنشــی به این خبر نداشــتهاند .اوت ۲۰۱۸
نهادهای حقوقی از بازداشــت نسیمه الساده و سمر بدوی خبر دادند اما
مقامات سعودی تا به امروز حرفی در این باره نزدهاند.
فوریه محمد بن ســلمان ،ولیعهد عربســتان از تصمیم کشورش برای
انجام اصالحات طی ســال جاری میــادی در پروندههایی که نهادهای
بینالمللــی از آن انتقاد کردهاند ،خبر داد .با وجود اینکه ریاض از روابط
متوازن با واشــنگتن و وجود آزادیها و حقوق گســترده در این کشور
خبر میدهد ،مخالفان از نقضها و تعداد زیادی بازداشــتی سیاســی و
درخواستها برای فشــار آمریکا بر عربستان برای بهبود پرونده حقوقی
خبر میدهند.

انتشــار مطالب رسانه های خارجی تنها با هدف اطالع رسانی و
اگاهی از تحلیل های آنان در «انتخاب» انجام می شود و به هیچ
عنوان به منزله تایید آن از سوی «انتخاب» نیست.
فارین پالیســی نوشت :از زمان روی کار آمدن والدیمیر پوتین،
غربیها مجذوب چهرهی وی به عنوان رئیس جمهور روسیه شده
اند که بسیار آگاه اســت و به مردانگی خود افتخار میکند (دارای
شــخصیت ماچو اســت) .رهبری که گاهی اوقــات او را لخت در
عکسها دیده ایم ،ســوارکاری میکند و کاراته کار هم هســت،
اکنون به یک الگوی رفتاری تبدیل شده است .ایدههای مربوط به
قدرت او نیز بر تصویری که از خود در جهان به نمایش گذاشــته،
تأثیر گذار بوده است .گفتنی است ،او یک رهبر ماکیاولیایی و یک
استراتژیســت درجه یک به شــمار میرود که همیشه یک قدم از
دیگران جلوتر اســت .به گزارش «انتخاب» ،در ادامه این مطلب
آمده است :آنچه در باال دربارهی پوتین گفتیم ،همیشه در حد یک
افســانه بوده است .اما تالشهای اخیر مخالفان روسی ابعاد ماجرا
را بیش از پیش آشــکار کرده است .افشاگریها نشان میدهد که
پشت درهای بسته ،پوتین یک کشتی گیر نابغه نیست بلکه او یک
پسربچه فاسد اســت .این افشاگریها خشم پوتین را برانگیخت و
بازداشــتهای بیشتر و آزار و اذیت مخالفان را به دنبال داشت.
در  ۱۷ژانویه ،الکســی ناوالنی ،فعال ضد فســاد روســی پس
از بهبــودی از مســمومیت تقریب ًا مهلک به خانه بازگشــت .وی
بالفاصله توســط دولت دستگیر شــد .اما ناوالنی ،یک قدم جلوتر
از دشــمنانش عمل کرد و دست به افشــاگری بیشتر علیه پوتین
زد .وی که در بازداشــت بود ،توسط همکارانش به انتشار ویدیویی
پرداخت کــه در آن به کاخ مجلل پوتین اشــاره کرد که در ازای
بزرگترین رشــوهی تاریخ در ساحل دریای ســیاه آن را به دست
آورده بود .این افشاگری در کنار بازداشت ناوالنی ،اعتراضاتی را در
سراسر روســیه به راه انداخت .همکاران ناوالنی در بنیاد مبارزه با
فســاد اداری که ناوالنی در سال  ۲۰۱۱تأسیس کرد ،بدون حضور

وی بــه مبارزه علیه دولت ادامه دادند و همزمان خواســتار آزادی
فوری وی شــدند .در  ۱۵آوریل ،آنهــا راز کاخ والدائی پوتین را
که در بین روسها به خانه تعطیالت معروف اســت ،منتشر کردند.
ایــن راز با جزئیات یک محل اقامت رســمی ،اما کام ً
ال محافظت
شــده و در نزدیکی دریاچه والدائی که تقریب ًا در نیمه راه مســکو
و ســن پترزبورگ قرار دارد ،در ارتباط است .دستگاه دولتی پوتین
در تاریــخ  ۲۷آوریل به بنیاد ناوالنی ،برچســب گروه افراط گرای
غیر قانونی زد و به این افشاگریها واکنش نشان داد .درک اینکه
چرا پوتین از کار ناوالنی و همکارانش عصبانی شــد ،کار دشواری
نیســت .افشــاگریهای آنها در واقع نقصهــای مهیب او را به
عنوان یک رهبر و یک انسان به تصویر میکشد.
ناوالنــی صریح ًا این ویدیوهــا را "پرتره روانشــناختی" پوتین
میدانــد که او را به عنوان یک دیوانه عاشــق ثــروت و تجمل
معرفی میکند .شــخصیتی که پوتین طی ســالها از خودش به
نمایش گذاشــته ،یک تکنوکــرات ذی صالح در داخل و یک مغز
متفکر ترســناک در خارج از مرزهای روسیه اســت ،اتفاق ًا ناوالنی
همینها را هدف قرار میدهد .ناوالنی با افشاگری هایش از پوتین
نه یک رهبــر کاریزماتیک بلکه یک جنایتــکار کام ً
ال منحوس و
شــرور به نمایش میگذارد .جزئیات مختلــف در مورد کاخ پوتین
در جوار دریای ســیاه و امــاک دیگر وی ،او را به دســتاویزی
برای خندهی همگان تبدیل کرده اســت .به طــور مثال ،در این
افشاگریها از برس توالت  ۸۵۰دالری و یک نگهدارنده دستمال
توالت نزدیک به  ۱۳۰۰دالری پرده برداشــته شــد .تجمل گرایی
پوتین در فضای مجازی مورد تمســخر قرار گرفت و فعاالن این
فضا کلیپهای متعدد طنز در این باره ســاختند .در ویدیوهایی که
ناوالنی و همکارانش منتشر کردند ،به جزئیات کاخهای پوتین نیز
پرداخته شــده بود .مث ً
ال ،گفته شــد که در کاخ وی در کنار دریای
سیاه شاهد یک ســالن بزرگ برای کشــیدن قلیان هستیم و دو
اتاق بزرگ برای ســرو مشروبات الکی نیز در آن تعبیه شده است.

همچنیــن قصر والدائی نیــز دارای یک کلیســا ،کازینو و یک
مجموعه بزرگ آبگرم است که زیاد چیز عجیبی نیست .اما نهایت
تجمالت در ایــن قصر ،یک اتاق برودتی برای تمام بدن اســت
که برای جوان ســازی پوســت بدن به کار میرود و بسیار هزینه
بر اســت .درکنار این اتاق برودتی که در راستای رویاپردازیهای
پوتین برای جوانی ابدی اســت ،او میتواند در این کاخ از ماســاژ
تایلندی بهره ببرد .ماســاژ تنها یکی از خدماتی اســت که در این
ســالن مجهز ارائه میشــود .بعد از تمام این کارها ،رئیس جمهور
روســیه میتواند به ســاختمانهای بزرگی که به عنوان رستوران
در نظر گرفته شــده اند ،برای صرف شام برود .البته یکی از آنها
کامــا به آبجو اختصاص دارد .در کنار همهی اینها ســالنهای
تئاتر و مطالعه هم در این کاخها در نظر گرفته شده است .چرا که
به نظر میرســد ،رهبران هر چقدر هم که خاستگاهشان وحشیانه
باشــد ،باز هم باید از نمادهای فرهنگی بهره ببرند تا برچسب بی
فرهنگ به آنها زده نشــود .با وجود اینکه ،پوتین در یک خانواده
متوســط به دنیا آمده و بزرگ شده است ،اما شواهد نشان میدهد
که خصوصیــات نوجوانان این طبقه از جمله آرزوهایشــان برای
یادگیــری را نــدارد .معماری و تزئینات کاخهــای پوتین در واقع
نشــانگر جنبهای از شخصیت وی اســت که پیتر یورک به عنوان
نویســندهای که دربارهی دیکتاتورها مینویســد ،آن را دیکتاتور
شــیک مینامد .این اصطالح که توسط یورک مطرح شده است،
در واقع در برگیرندهی ابعاد مضحکانهی بیش از حد اســت که در
چارچوب آن به استفاده بسیار زیاد از طال ،شیشه و سنگ مرمر در
معماری پرداخته میشــود .به تصویر کشیدن مکرر موجوداتی که
با عقاید ماچویی ارتباط دارند ،همچون شیر ،عقاب یا گرگ نیز در
این ارتباط تجزیه و تحلیل میشود.
قصر والدائی دیکتاتور شیک را به طرز وحشتناک تری به تصویر
میکشد .در این کاخ شاهد یک عمارت هستیم که به سبک چینی
از مرمر با ســقف طالیی ساخته شده است .فضای داخلی خشن و

بیش از حد طالکاری شده آن دارای یک میز دایرهای شکل است
که برای نوشیدن دســته جمعی مناسب است .صندلیهایی که به
طرز خنده داری بسیار بزرگ هستند و قسمت پشت آنها کوچک
است ،یادآور سلسهی مینگ در چین هستند.
گرچه کاخهای ســلطنتی پیشین اغلب مراکز فرهنگ و سیاست
بوده اند کــه در آن نخبگان گرد هم میآمدند ،کاخ دنج پوتین در
کنار دریای سیاه در واقع یک تفرجگاه بی نهایت بزرگ برای یک
نفر است .ســرویس امنیت فدرال روســیه از امالک و مستغالت
بزرگــی که در این کاخ قرار دارد ،محافظت میکند .قایقها باید ۲
مایل از ســاحل آن فاصله داشته باشند و یک منطقه پرواز ممنوع
بزرگ در باالی آن برقرار اســت .موقعیت آن در ســاحل دریای
ســیاه دور از مقر دولت در مسکو اســت و این باعث میشود که
بــا کاخهای وینتر و ورســای که برای برگزاری دادگاه مناســب
نیستند ،متفاوت باشد .از ســوی دیگر ،باید توجه داشته باشید که
اگرچه رومانوفها و بوربونها از کاخهای خود برای جشــنهای
گستردهای که بیشتر طبقه حاکم به آنها دعوت میشدند ،استفاده
میکردند ،اما بنای بســیار عظیم پوتین فقط برای خودش و چند
نفر از نزدیکانش قابل اســتفاده است .همچنین از شواهد این طور
برنمی آید کــه از این کاخ برای دورهمیهــای خانوادگی پوتین
اســتفاده شود .چون او دو نوهی زیر  ۱۰سال دارد ،حال آنکه هیچ
تدابیری برای بازی کودکان در این کاخ اندیشــیده نشده است .با
توجه به همهی آنچه در باال گفته شــد ،به نظر میرســد ،پوتین
چیزی کمتر از امپراتور پالپاتین در جنگ ســتارگان و چیزی بیشتر
از ریک مورانیس در بازیهای فضایی اســت! به نظر میرســد،
پوتین در کاخهایی که طبقاتش ســه برابر کاخ ســفید و وسعتش
 ۸۶برابر کمپ دیوید اســت ،تالش دارد که فارغ از مسئولیتهای
سیاسی و خانوادگی اش باشد .گفتنی است ،پوتین در حالی صاحب
این کاخهای مجلل است که شهروندانش بر اثر بی کفایتی رئیس
جمهور و همکارانش به شــدت با فقر دست و پنجه نرم میکنند.

