
    اگرچه در ابتدا به گونه اي تصور ش��د كه قرار اس��ت 
با آزاد س��ازي واردات خودروي ارزان قيمت و باكيفيت، 
30درصد از حق امتياز بازار انحص��اري توليدكنندگان 
داخلي سلب شود تا هم بازار خودرو داخلي به تعادل برسد 
و هم توليدكنندگان داخلي از جاده انحصار به جاده رقابت 
هدايت شوند، اما به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت، 
دولت در حال حاضر برنامه اي براي واردات خودرو ندارد 
و رسيدن به توليد ساالنه 3ميليون خودرو براي افق چهار 

ساله خودروسازي كشور را ترسيم كرده است

    سفر روز يک    شنبه رافائل گروس��ی به تهران، صدور 
قطعنامه ضد ايرانی در وي��ن را منتفی كرد ولی مديركل 
آژانس در نشست ديروز شورای حکام يک بار ديگر موضوع 
وجود آلودگی انسانی را پيش كشيد و از همکاری نکردن 
ايران و تداوم پيش��رفت برنامه هس��ته ای اين كشور ابراز 
نگرانی كرد. گروسی با اين واكنش، آن هم يک روز بعد از 
ميزبانی تهران از او، دست كم در گام اول نشان داد كه پاسخ 
مناسبی برای حسن نيت ايران ندارد. كمتر از 24 ساعت از 
سفر، مديركل آژانس در جلسه فصلی ماه سپتامبر شورای 
حکام در وين با محوريت برنامه هسته ای ايران در حالی كه 
به تشريح آخرين موارد تعامالت خود با ايران می پرداخت، 
در البه الی اشاره به شکل گيری فضای مثبت و مذاكرات 
سازنده با طرف ايرانی، يک بار ديگر از دسترسی نداشتن به 

تأسيسات هسته ای ايران ابراز نگرانی كرد

    واقعاً بايد گفت دريغ از تنظيم صحيح يک بازار، حتي 
مسافراني كه اين روزها عازم سفر مذهبي و معنوي اربعين 
سيدالشهدا)ع( هستند، از رؤيت وضعيت قيمت بليت هواپيما 
تأسف مي خورند، زيرا نرخ بليت پرواز رفت و برگشتي كه 
5 ميليون تومان اعالم شده بود، امروز به 10 ميليون تومان 
رسيده است و اين پرسش را در ذهن مسافر پديد آورده كه 
چرا هميش��ه بايد يک جاي تنظيم بازارها در اقتصاد ايران 

بلنگد و حقوق مصرف كننده ذبح شود

    ش��هيد محمد اثنی عش��ری از همان دوران كودكی و 
نوجوانی، انس��انی خاص، خوش اخالق و درس��خوان بود. 
كنکور را با رتبه خوبی قبول و در رش��ته ارتوپدی مشغول 
تحصيل شد. تمام هدفش از درس خواندن خدمت كردن 
به مردم و خير رساندن به ديگران بود. زمانی هم كه مشغول 
كار شد منشأ خير برای افراد زيادی بود. وقتی برای اولين بار 
در سال 1365 قدم به جبهه گذاشت، حال و هوايش بيشتر 
از گذش��ته تغيير كرد. اعزام دوم محمد در تابس��تان سال 
1366 ديگر برگشتی نداش��ت و او در جزيره مجنون جام 
شهادت را نوشيد و آسمانی شد. مادر شهيد در گفت وگو با 
»جوان « دوران كودكی تا شهادت فرزندش را بازگو می كند 

و از خاطرات شيرين گذشته می گويد

برگ هايي از تاريخ معاصر ايران  در آيينه روايت 
زنده ياد حيدر رحيم  پور ازغدي

    پس از س��پري كردن روزهاي س��ياه ركوردشکني 
مرگ هاي كرونايي حاال به ركوردشکني واكسيناسيون 
عليه كرونا رس��يده ايم و طبق گزارش وزارت بهداش��ت 
آخرين آمار واكسيناسيون 24 ساعته عليه كرونا به مرز 
يک ميليون و 600 هزار نفر رسيد و وعده وزير بهداشت 
براي رسيدن آمار واكسيناسيون روزانه به 1/5 ميليون 
دوز محقق شده و به سمت تزريق 2 ميليون دوز واكسن 
در يک شبانه روز حركت مي كنيم. از سوي ديگر در كنار 
سرعت گرفتن واردات واكسن توليد واكسن هاي داخلي 
هم بيش از گذشته روي ريل افتاده است. روزگذشته هم 
سومين مرحله كارآزمايي باليني واكسن »فخرا« با حضور 

وزراي دفاع و بهداشت آغاز شد

 تحقق وعده هاي واكسني 
با عبور واكسيناسيون 

 روزانه از 1/5 ميليون دوز

 پيام تسليت رهبر انقالب
 به مناسبت درگذشت 

حجت االسالم زرگر

»گزارش منفی« گروسی 
 در پاسخ 

به »حسن نيت« تهران

 افزايش 100 درصدي 
بليت پرواز تهران- نجف!

محمد عاشق  خدمت به مردم 
در لباس پزشکی بود

 14ساله بودم
كه تابلوي حزب توده را 

پايين كشيدم!

 دولت و مجلس 
در دوراهی واردات خودرو 
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یادداشتبینالملل

یادداشتاقتصادی

یادداشتسیاسی

یادداشتاجتماعی

 شیطنت باکو 
در مسیر ترانزیتی ایران به قفقاز

بن بست واردات گاز

 نیروی دریایی ارتش 
و جابه جایی مرزهای اقتدار

 اقدام مردمي 
براي پایان یك پررویي

سهراب بلند اقبال

وحيد حاجي پور

رسول سنایی راد 

محمدصادق فقفوري

جمهوری آذربايجان برای دومين بار در يک ماه اخير تردد آزاد 
خودرو      ها و كاميون      ها در محور قاپان-گوريس را مختل كرده 
است. اين بار برخالف مرتبه پيشين كه مسير زمينی برای دو روز 
بسته شد، نيروهای جمهوری آذربايجان با ايجاد پست بازرسی، 
اقدام به بررسی بارنامه و مدارک رانندگان كاميون های ايرانی 
كرده و سپس با دريافت 130دالر و تحويل رسيد اداره گمرک، 
به آنها اجازه عبور می دهند. جالب اينکه تا اين لحظه هيچ مقام 
ارمنی به اين اقدام واكنش نشان نداده و تنها سرويس امنيت 
ملی ارمنستان با تأييد اين موضوع اعالم كرده كه مذاكرات برای 

حل مشکل ايجاد شده در جريان است | صفحه 15

سال هاست روابط كشورهاي توليدكننده و مصرف كننده نفت 
و گاز، از حالت فروش��نده- خريدار به يک رابطه استراتژيک 
تبديل ش��ده اس��ت كه منافع دو طرف را در بازه بلندمدتي 
تأمين مي كند اما با اين وجود، طي هشت سال گذشته با وجود 
ادعاهاي فراوان دولت گذش��ته، اين ابزار از دس��ترس خارج 
شد، زيرا وزير وقت با تفکر دهه هفتادي خود، نه تنها چنين 
روابطي را نابود كرد بلکه موجب تيره و تار ش��دن مناسبات 
اقتصادي جمهوري اس��المي ايران با برخي همسايگان شد.  
يکي از اين موارد كه مورد انتقاد وزارت امور خارجه و فعاالن 
بخش خصوصي قرار گرفت، ماجراي چالش گازي وزارت نفت 

با كشور تركمنستان بود | صفحه 4

ناوگروه 75 ني��روی دريايی ارتش جمهوری اس��المی ايران 
متشکل از ناوشکن سهند و ناوبندر مکران و مشاركت 350نفر 
از دريادالن ارتش اينک به كش��ور برگشته و با خود تجربه ای 
گرانس��نگ از دريانوردی طوالنی به ارمغان آورده و با اجرای 
تدبير فرمانده معظم كل قوا مبنی بر ت��داوم دريانوردی های 
پيشرفته، توانسته نشان دهد كه نيروی دريايی كشورمان يک 
نيروی راهبردی است و ديگر دوران انحصار اين ويژگی برای 
كشورهای استعمارگر سپری شده است. امروز نيروی دريايی 
ارتش در كنار س��اير نيرو     ها و ظرفيت های دفاعی كشورمان، 
مرزهای اقت��دار را جابه جا و برخی انحصار     ه��ا و مزيت      ها را از 

دست متجاوزان و جهانخواران خارج كرده اند | صفحه 2

عجيب اس��ت كه با وجود اعالم عالي ترين مقام ها و نهادهاي 
قضايي ذي سمت در قضيه برگ سبز خودرو، هنوز هم اشخاص 
پايين دس��ت از قوه قضائي��ه، بي خيال ي��ک روال غيرضرور 
نمي ش��وند و بر رويه ناصواب خود اصرار غيرقانوني مي كنند!   
رئيس كانون سردفتران و دفترياران همچنان دستور صريح 
دادستان كل كشور مبني بر الزامي نبودن تنظيم سند خودرو 
در دفاتر اسناد رسمي را مخالف قانون عنوان كرده و گفته است: 
»كماكان تنظيم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي الزامي و 

اجباري است! « | صفحه 3

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
سه  شنبه 23 شهريور 1400 - 7 صفر 1443

سال بيست و سوم- شماره 6301 - 16 صفحه
قيمت: 2000  تومان

    حجت االس��الم قمي، رئيس س��ازمان 
تبليغات اس��المی: ما دستگاه هاي فرهنگي 
متعددي داريم كه هر كدام شان به ضرورتي 
بجا تأسيس شده اند اما براي گام دوم انقالب 
ضروري است، س��اختار نهادهاي فرهنگي 
بازسازي شود و اين ساختار فرهنگي بازسازي 
انقالبي مي خواهد. معاونت فرهنگي در همه 
دستگاه ها وجود دارد و من موافق اين هستم 

كه براي تجميع توان ها و هم افزايي نهادهاي 
فرهنگي بايد تالش كرد. رهبر معظم انقالب 
و شوراي عالي انقالب فرهنگي و وزير محترم 
فرهنگ و ارشاد اسالمي هم در اين خصوص 
دغدغه مند و همگام و همسو فکر مي كنند 
كه وقت بازس��ازي و باز آرايي رسيده است. 
ما نيز س��عي مي كنيم توان كارشناسي را 

افزايش دهيم | صفحه 16

    كره شمالی يک موش��ک كروز جديد را 
آزمايش كرده كه پس از پرتاب با موفقيت به 
هدف مورد نظر اصابت كرده است. خبرگزاری 
رس��می كره ش��مالی روز دو    ش��نبه گزارش 
داد، اي��ن آزمايش     ها طی روزهای      ش��نبه و 
يک    شنبه انجام ش��ده اس��ت. در بخشی از 
اي��ن آزمايش ها، يک موش��ک هدفش را در 
1500 كيلومتر دورتر و با عبور از خشکی و 
آب های داخلی اين كشور با موفقيت هدف 
قرار داده است. پيونگ يانگ اين آزمايش    ها را 
موفقيت  آميز خوانده و گفته همه ويژگی های 
اين موشک های جديد از جمله قدرت رانش، 
كنترل موش��ک و دقت آن مورد تأييد بوده 
است. پيش از اين رس��انه های كره جنوبی از 
جمله خبرگزاری »يونهاپ « روز پنج  ش��نبه 

گ��زارش دادند به نظر می رس��د ك��ه ارتش 
كره شمالی به صورت شبانه رژه نظامی بزرگی 
را اجرا كرده و احتماالً در آن تجهيزات نظامی 
جديد از جمله موشک های بالستيک نيز به 
نمايش گذاشته شده اس��ت. اين اولين رژه 
نظامی بزرگ و آزمايش موشکی كره شمالی 
در زمان رياست جمهوری جو بايدن در امريکا 
است و بس��ياری از تحليلگران و كارشناسان 
سياس��ی معتقدند كه اين آزمايش موشکی 
و رژه نظام��ی قبل از آن ح��اوی پيامی مهم 
به واشنگتن اس��ت. ارتش امريکا در واكنش 
به آزمايش موشکی كره ش��مالی اعالم كرد، 
آزمايش و پرتاب يک موش��ک كروز دوربرد 
از سوی كره شمالی نش��ان دهنده تهديد اين 
كشور برای منطقه و جهان است | صفحه 15

    دولت سابق با شعار محيط زيستي به ميدان آمد و احياي 
درياچه اروميه را در رأس برنامه هاي خود قرار داد. منظور از 
احيا هم رس��يدن به تراز اكولوژيک يعني رسيدن به ارتفاع 
هزار و280 متر از س��طح دريا و حجم آب حدود 15 ميليارد 
متر مکعب بود. آخرين گزارش س��تاد احياي درياچه اروميه 
نشان مي دهد كه ارتفاع آب درياچه هزارو271متر از سطح 
دريا و حجم آب موجود در درياچه 4ميليارد و 250 ميليون 
مترمکعب بود كه براي رسيدن به تراز اكولوژيک به بيش از 11 
ميليارد متر مکعب آب بيشتر نياز است! مدير عامل شركت آب 
منطقه اي آذربايجان غربي هم خبر داده كه بر اساس آخرين 
پايش هاي انجام شده سطح تراز درياچه اروميه در مقايسه با 
يک سال گذشته 60 سانتيمتر كاهش يافته است. دولت سابق 
قول داده بود درياچه را احيا كند، اما قولي براي نخش��کيدن 
قره قش��الق نداده بود! اكنون نه تنها درياچه احيا نشده، بلکه 

قره قشالق هم وضعيت نامناسبي دارد. زيست بوم قره قشالق 
غني تر و از جهاتي داراي اثرات اكولوژيکي مهم تري نسبت به 
درياچه اروميه است. عکس ايستگاه فضايي چين از درياچه 
اروميه، اين درياچه را كاماًل به رنگ قرمز نشان مي دهد. علت 
اين قرمزي هم وجود كشند قرمز يا همان جلبک  هايي است 
كه در شرايط شوري زياد و گرم ش��دن هوا رنگ قرمز توليد 
مي كنند تا بتوانند در اين شرايط مقاوم باشند.  گفتني است 
مرحوم پروفسور پرويز كردواني هم از مخالفان جدي انتقال 
آب به درياچه اروميه بود. كارشناس��ان زيادي هم نسبت به 
برنامه هاي ارائه ش��ده از سوي س��ازمان محيط زيست براي 
احياي درياچه اروميه انتقادات فراواني را مطرح كرده بودند. 
در س��ال هاي اخير بخش��ي از حقابه درياچه اروميه از س��د 
شهيد كاظمي بوكان و سد نوروزلو مياندوآب و در مجموع از 

زرينه رود و سيمينه  رود به دست آمده است | صفحه 3

هوالباقي
درگذشت رزمنده جانبازحاج مهدی زمام راكه بحق پدری مهربان 
وهمسری دلسوزبودبه همسرمحترمشـان وفرزندان دلبندشان و 
شـماوخانواده محترم وهمرزمان عزيزشان تسليئت عرض نموده 
وبرای ايشـان علودرجات وبرای بازمانـدگان صبرجميل ازدرگاه 

خداوندخواهانيم.
خانواده اخترى،كريمى،احمدى

خانواده محترم شیخی وزمام

 مطالبه عدالت 
باید گفتمان رایج مردم شود

 شلیك هشدار 1500 کیلومتری 
کره شمالی به امریکا 

هم آب رفت و هم بودجه!
15 هزار ميليارد تومان خرج احياي درياچه اروميه شد، ولي اين درياچه 60 سانتي متر كوچك تر شد

یادداشتورزشی

 ابالغیه ای برای بهبود 
فضای اخالقی و فرهنگی ورزش

سعيد احمدیان

ابالغ مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي درباره اصالح و تکميل 
كميسيون فرهنگي ورزش و تربيت بدني كشور مي تواند يک 
نقطه سرخط براي بهبود فضاي اخالقي و فرهنگي ورزش باشد 
كه در دوره هاي گذشته وزارت ورزش، نگاهي نمادين به آن وجود 
داشته و از اين رو انتظار مي رود با مستقر شدن دولت سيزدهم، 
حميد سجادي وزير جديد ورزش به عنوان رئيس كميسيون 
فرهنگ��ي ورزش و تربيت بدن��ي اين كميس��يون از برگزاري 

جلسه هايي كه خروجي ندارد خارج شود  | صفحه 13

    رئيس جمهور از اس��تاندار جديد سيستان و بلوچستان 
خواست حفظ و ارتقای وحدت و برادری موجود بين اقوام و 
مذاهب، استفاده از نيروهای كارآمد بومی، ارتقای امنيت مرز 
و اس��تان با كمک و همت مردم منطقه و ضابطه مند نمودن 
مبادالت مرزی و س��وخت بری را در دس��تور كار خود قرار 
دهد.  به گزارش پايگاه اطالع رسانی دفتر رياست جمهوری ، 
در جلس��ه عصر روز يک   ش��نبه هيئت دولت پس از تصويب 
پيشنهاد وزير كش��ور درخصوص استانداری حسين مدرس 
خيابانی برای استان سيس��تان و بلوچستان آيت اهلل رئيسی 
خطاب به استاندار جديد اين اس��تان چهار موضوع را مورد 
تأكيد قرار داد:1- حفظ و ارتقای وح��دت و برادری موجود 
بين اقوام و مذاهب موجود در استان و پيشگيری از اقدامات 
تفرقه افکنانه جريان های افراطی، به لحاظ اينکه اقوام بلوچ و 
سيستان و مردم شيعه و سنی اس��تان در ساليان متمادی با 
همديگر زندگی برادرانه داش��ته اند؛ 2- استفاده از نيروهای 

كارآمد بومی و ظرفيت منابع انسانی توانمند و شايسته استان 
باالخص جوانان؛ 3- تأكيد بر ارتقای امنيت مرز و اس��تان با 
كمک و هم��ت مردم منطقه ب��ه عنوان مرزداران شايس��ته 
كشور و 4- ساماندهی و ضابطه مند نمودن مبادالت مرزی و 

سوخت بری | صفحه 2

در جلسه هيئت دولت عنوان شد
4 دستور رئیسی  به استاندار سیستان و بلوچستان

 اژه ای روی زمین خواری های
هزارهکتاری دولتی دست گذاشت

 رئيس قوه قضائيه:  بسياری از پرونده ها كه به آسيب های جدی منتهی شده است، از »زمين« ريشه می گيرد
 كه در اختيار دولت، وزارت راه و منابع طبيعی قرار دارد و به بهانه های مختلف در اختيار ديگران قرار می گيرد

برخی با تغيير كاربری اراضی زراعی و دور زدن قانون به سرمايه های كالن می رسند | صفحه 2



  گزارش

نیرویدریاییارتش
وجابهجاییمرزهایاقتدار

با وجود اینکه ایران در جنگ جهانی دوم اعالم بی طرفی کرده بود، اما 
زبانه های آتش این جنگ در شهریور 1330 به سرزمین ما نیز کشیده 
شد و شوروی از شمال و انگلیس از جنوب وارد خاک کشورمان شدند. 
در این میان بخشی از نیروهای ارتشی از جمله فرمانده نیروی دریایی و 
جمعی از همکارانش در برابر متجاوزان انگلیسی به مقاومت پرداختند 
که به شهادت او و تعدادی از یارانش منجر و دو شناور جنگی ایران به 

نام های ببر و پلنگ نیز توسط متجاوزان منهدم گردید. 
اینک در سالگرد شهادت دریادار بایندر و یارانش، ناوگروه 75 نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران با پشت سرگذاشتن حدود 45 
هزار کیلومتر در آب های دریاهای مختل��ف و اقیانوس اطلس و عبور 
از کنار 52 کشور جهان به پایگاه خود برگش��ته است. این دریانوردی 
طوالنی که با مش��ارکت حدود 350 نفر از دریاالن کشورمان و بدون 
پهلوگرفتن در ساحل کشورهای بین راهی، در طول حدود چهار ماه و 
نیم انجام شده، نه تنها یک رکورد تاریخی بلکه یک رویداد تاریخ ساز در 

تاریخ نظامی کشورمان به حساب می آید. 
با عنایت به اهمی��ت و ارزش این دریانوردی طوالن��ی، امام خامنه ای 
فرمانده معظم کل قوا، پیامی اختصاصی صادر و در آن خطاب به فرمانده 
محترم کل ارتش جمهوری اس��المی ایران، اعالم داشتند: »بازگشت 
مقتدرانه و عزت آفری��ن ناوگروه 75 نیروی دریای��ی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران از مأموریت خطیر دریانوردی در پهنه اقیانوس اطلس را 
که برای اولین بار در تاریخ دریانوردی کشور انجام شده است، تبریک 

می گویم. « 
عوامل و زمینه    هایی که این اقدام دریادالن نیروی دریایی ارتش را به 
عنوان یک رویداد عزت آفرین و واجد ارزش راهبردی مطرح می سازد، 

عبارتند از:
1- ات��کا ب��ه ت��وان داخل��ی و اس��تقالل در طراح��ی، برنامه ریزی و 
عملیاتی سازی این مأموریت خطیر و به کارگیری دو شناور که یکی با 
تغییر کاربری توسط متخصصان ایرانی از یک شناور تجاری تبدیل به 
ناوبندری نظامی شده و دیگری نیز به دست متخصصان کشور ساخته 

شده و فناوری کاماًل ایرانی به حساب می آید. 
جالب تر اینکه این دریانوردی طوالنی بدون هیچ گونه کمک فنی و حتی 
سوختگیری بین راهی انجام ش��ده و تمام نیازهای ناوگروه به صورت 

خوداتکا برآورده و تأمین گردیده است. 
2- اثبات س��طح باالی ش��جاعت، دانش، تجربه و مهارت دریانوردی 
دریادالن نیروی دریایی ارتش که توانس��تند این س��فر طوالنی را در 
آب های دریاهای مختلف پهنه اقیانوس و ش��رایط اقلیمی دو نیمکره 
 ش��مالی و جنوبی و در دو مس��یر رفت و برگش��ت متف��اوت و آن هم 
در ش��رایط تحریم انجام دهند. بعض��اً این ناوگ��روه از دریافت برخی 
راهنمایی      ه��ا و نقش��ه های جغرافیایی در طول مس��یر از کش��ور     ها و 
شناورهای مجاور محروم بودند. به عالوه در بخش زیادی از مسیر حرکت 
شناور     ها و پرنده های جنگی متعلق به دولت های متخاصم نیز حضور 

داشته و تهدیداتی متوجه این ناوگروه بوده است. 
3- اثبات وج��ود ظرفیت و توان حض��ور نظامی در آب       ها و س��واحل 
دوردس��ت و امکان مأموری��ت در ائتالف ب��ا کش��و     رها و قدرت های 
فرامنطقه ای و دور که با ش��رکت ای��ن ناوگ��روه در رزمایش دریایی 
روسیه در بندر س��ن پترزبورگ، با اقتدار و صالبت به سرانجام رسید. 
این دریانوردی طوالنی و مقتدرانه و حضور ش��ناورهای جنگی ایران 
اسالمی در رژه دریایی مشترک در آب های روسیه، ثابت کرد که قدرت 
دریایی کشورمان فراتر از مرزهای ملی و آب های منطقه ای به آب های 

بین المللی و سواحل دور توسعه و گسترش پیدا کرده است. 
ناوگروه 75 نیروی دریایی ارتش جمهوری اس��المی ایران متشکل از 
ناوشکن سهند و ناوبندر مکران و مشارکت 350نفر از دریادالن ارتش 
اینک به کشور برگش��ته و با خود تجربه ای گرانس��نگ از دریانوردی 
طوالنی به ارمغان آورده و با اجرای تدبیر فرمانده معظم کل قوا مبنی بر 
تداوم دریانوردی های پیشرفته، توانسته نشان دهد که نیروی دریایی 
کشورمان یک نیروی راهبردی است و دیگر دوران انحصار این ویژگی 

برای کشورهای استعمارگر سپری شده است. 
آن زمان که انگلیس می توانست با پیاده سازی قوای متجاوزش در بنادر 
جنوبی کشورمان و تهدید دولت قاجار شهر هرات را از کشورمان به نفع 
حفظ حضور استعماری اش در هندوستان جدا و منطقه حائل قرار دهد 
و یا بی اعتنا به اعالم بی طرفی دولت پهل��وی، فرمانده نیروی دریایی 
ما و یاران غیرتمندش را به شهادت برس��اند، دوران برتری انحصاری 
نیروی دریایی متجاوزان انگلیسی بود. از اواخر قرن هجدهم تا اواسط 
قرن بیس��تم میالدی، نیروی دریایی انگلی��س قدرتمند     ترین نیروی 
دریایی در تمام جهان بود. ایجاد این نی��رو برای انگلیس یک ظرفیت 
کلیدی به حساب می آمد که تسلط آن بر اقیانوس های جهان و حتی 
تجاوز و اشغال سایر کشور     ها را با تکیه بر زور و فشار میسور می ساخت. 
امروز نیروی دریایی ارتش در کنار سایر نیرو     ها و ظرفیت های دفاعی 
کشورمان، مرزهای اقتدار را جابه جا و برخی انحصار     ها و مزیت      ها را از 

دست متجاوزان و جهانخواران خارج کرده اند. 

رسول سنایی راد 

اژهایرویزمینخواریهای
هزارهکتاریدولتیدستگذاشت

فساد ، بستر  ها و گلوگاه های آن همواره یکی از 
موضوعات چالش برانگیز طی یک دهه گذشته 
بوده و هر گاه اراده ای برای برخورد با مفسدان 
ایجاد شده، عالوه بر اینکه فشارهای فراوانی 
برای متوقف کردن این روند از سوی صاحبان 
قدرت و ث�روت وارد ش�ده ، مهم  ترین عنصر 
مقابله با فس�اد، یعنی شناس�ایی بس�ترهای 
آن با ب�ی توجهی دس�تگاه های مس�ئول که 
عمدتاً در حوزه اجرایی جا خوش کرده، مواجه 
ش�ده اس�ت. از یاد نبرده ایم ک�ه در زمانی نه 
چندان دور که دس�تگاه قضا سراغ مفسدان 
اقتصادی در دولت رفت، رئیس دولت برخورد با 
کابینه اش را »خط قرمز« عنوان کرد یا در دولت 
بعدی، رئیس دولت »تهدید به افشاگری « کرد 
تا روند مقابله با فساد متوقف شود، اگر چه در 
تریبون های عمومی صدای آنه�ا در ضرورت 
مقابله با فس�اد بلند بود! همین ناهمسویی  ها 
در دس�تگاه قضا و دس�تگاه اجرایی بوده که 
اجازه ن�داده روند مبارزه با فس�اد ب�ه نتیجه 
مطلوب برس�د. ق�وه قضائیه به درس�تی راه 
مبارزه با فس�اد را مس�دود کردن بس�تر  ها و 
گلوگاه های فس�اد عنوان می کرده که در باید 
در دولت جس�ت وجو کرد و دولت  ها هم نوعًا 
برای ر  هایی از این چالش قوه قضائیه را متهم به 
برخورد سیاسی با فساد و مفسدان می کردند. 
ش��رایط کنونی که دولت، مجلس و قوه قضائیه 
همسو شده، مناس��ب  ترین زمان برای برخورد با 
فساد و بس��ترهای ایجاد آن اس��ت و رؤسای سه 
قوه همواره مدافع این رویکرد ضد فساد بوده اند. 
مجلس ه��م در چنین بزنگاه تاریخ��ی می تواند 
نقش مؤثری در اصالح روندهای قانونی و احیاناً 
قوانین فس��ادزا ایفا نماید. دیروز ام��ا رئیس قوه 
قضائیه ب��ار دیگر علم مبارزه با فس��اد و ضرورت 
حذف بسترهای فس��اد را برداش��ت و از دولت و 
مجلس خواس��ت با همکاری دس��تگاه قضا و در 
یک »اجماع ملی « به حذف بستر  ها و گلوگاه های 

فساد اهتمام کنند. 
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت االسالم 
محسنی اژه ای در جلسه دیروز شورای عالی قوه 
قضائیه،یکی از مهم  ترین اقدامات در دوران جنگ 
اقتصادی را مبارزه همه جانبه با فساد در همه ابعاد 
و عرصه   ه��ا عنوان کرد و گف��ت: در دوران جنگ 
اقتصادی از طرفی باید با فس��اد مبارزه کنیم و از 
طرفی باید از فعاالن اقتصادی که می خواهند در 
چارچوب قانون س��رمایه گذاری و تجارت کرده 
و از طریق تولید، نیازهای م��ردم را تأمین کنند 
حمایت نماییم. وی تأکید کرد دس��تگاه قضایی 

با کسانی که در شرایط دشوار جنگ اقتصادی در 
زمین دشمن بازی و فشار مضاعف به مردم وارد 
می کنند، قاطعانه برخورد خواهد داش��ت. وی از 
دستگاه های اطالعاتی و امنیتی نیز خواست که 
با جداسازی صف کسانی که می خواهند به مردم 
خدمت و در چارچوب ضوابط قانونی منافع خود 
را نیز تأمین کنند، با کسانی که چوب الی چرخ 
نظام اقتصادی کش��ور می گذارند و بازار را به هم 
می زنند و نیازمندی های مردم را احتکار می کنند 
 تا با قیمت گزاف بفروش��ند،  قاطع برخورد کنند. 
رئی��س دس��تگاه قض��ا گف��ت: همانط��ور ک��ه 
رئیس جمه��ور نی��ز بار  ه��ا تأکی��د کردن��د اگر 
می خواهیم هم موان��ع تولید و س��رمایه گذاری 
برطرف و هم با فساد مقابله ش��ود، بخش عمده 

اقدامات باید از سوی دولت صورت گیرد. 
محس��نی اژه ای ادامه داد: امور اجرایی واردات و 
صادرات و فرایند سرمایه گذاری و صدور مجوز  ها 
در دست دولت است که اگر به درستی ریل گذاری 
و نظارت نشود در این مسیر خطا به وجود می آید. 
وی با بی��ان اینکه مقام معظم رهب��ری به دنبال 
تحقق عدالت اجتماعی هس��تند تصریح کرد هر 
برنامه ای که در حوزه های مختلف اجرا می شود 

باید یک پیوست عدالت داشته باشد. 
   »زمین « یکی از گلوگاه های فسادزاست

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم حذف بستر  ها و 
گلوگاه های فساد یکی از این بسترهای مهم فسادزا 
را »زمین « عنوان کرد و گفت بسیاری از پرونده   ها 
که به آسیب های جدی منتهی شده از زمین ریشه 
می گیرد که در اختیار دولت، وزارت راه و مسکن 
و منابع طبیعی قرار دارد و به بهانه های مختلف در 
اختیار دیگران قرار می گیرد. ای��ن زمین   ها برای 
اجرای پروژه های کشاورزی یا دامداری در اختیار 
افراد قرار می گیرد اما به دلیل فقدان نظارت، با دور 
زدن قانون دس��تخوش تغییر کاربری می شوند و 
این مسئله باعث ایجاد ش��کاف بزرگ بین غنی و 

فقیر می شود. 
وی در این خصوص به ذکر نمونه   هایی از تخلفات 
صورت گرفته در ح��وزه زمی��ن پرداخت و گفت 
که برای نمونه پرونده ای در ک��رج وجود دارد که 
هزار هکت��ار زمین ب��ا کاربری زراعی ب��ه راحتی 
تغییر کاربری داده ش��ده و برای احداث مسکن و 

شهرک سازی مورد بهره برداری گرفته است. 
محسنی اژه ای گفت که پرونده  دیگری مربوط به 
اطراف تهران در دست بررسی است که 700 هکتار 
زمین زراعی با کمک دستگاه های دولتی و اعمال و 
نفوذ در شهرداری  ها و دور زدن قانون تغییر کاربری 
داده شده و برای ساخت و ساز جواز گرفته اند که 

البته افراد متخلف دستگیر شده اند. 
وی به پرونده دیگ��ری در این زمینه اش��اره کرد 
و گفت که در ش��رق تهران چندی��ن هکتار زمین 
برای نهال کاری در اختیار فردی قرار گرفته که آن 
شخص امتیازاتی را هم برای این کار دریافت کرده 
اما بعد از مدتی با ترفندهای مختلف این اراضی را 
تغییر کاربری داده و با احداث شهرک، خانه های 

ساخته شده را به قیمت باالیی می فروشد. 
   »ارزهای ترجیحی و غیر ترجیحی« 

بستر دیگر فساد
رئیس قوه قضائیه یکی دیگر از بسترهای فسادزا 
را »ارزهای ترجیحی و غیر ترجیحی« عنوان کرد 
و با بیان اینکه دولت باید در این خصوص تصمیم 
قاطعی بگیرد، اظهار داشت: به برخی افراد برای 
وارد کردن اقالم مورد نیاز مردم همچون گوشت 
و مرغ ارز ترجیحی داده ش��ده تا این اقالم را وارد 
کشور کنند اما هم این ارز  ها برنگشته، هم وضعیت 
بازار به گونه ای اس��ت که اقالم م��ورد نیاز مردم 
با قیمت گران فروخته می ش��ود. وی با تأکید بر 
لزوم نظارت ب��ر نحوه تخصی��ص ارز و چگونگی 
مصرف آن خاطرنش��ان کرد که برخ��ی افراد در 
س��ایه نبود نظارت میلیارد  ها میلی��ارد ثروت به 
دست آورده اند و در کنار آن در کشور شاهد کوخ 

نشینی تهیدستان هستیم. 
    بستر فساد در »تسهیالت بانکی«

رئیس قوه قضائیه از »تسهیالت بانکی«  به عنوان 
یکی دیگر از بسترهای فس��ادزا یاد کرد و گفت: 
تعداد افرادی که باالی هزار میلیارد تومان معوقه 
بانکی دارند و برای آنها پرونده   هایی نیز تش��کیل 
ش��ده محدود اس��ت اما همین تعداد نیز موجب 
اخالل در نظام بانکی شدند. بعضی افراد تسهیالت 
بانکی را به بهانه های مختلف مانند سرمایه گذاری 
دریافت کردند اما این تسهیالت را در جای خود 
مصرف نکردند و اگر برای این مس��ئله به صورت 
ریش��ه ای تدبیر نش��ود اقدامات قضای��ی کم اثر 

خواهد بود. 
رئیس دستگاه قضا نقدی نیز به تصمیم دیوانعالی 
کشور درباره نرخ سود تس��هیالت بانکی داشت 
و متذکر ش��د که در صدور رأی وح��دت رویه و 
بخشنامه صادره در این خصوص نیز دقت کافی 
صورت نگرفته اس��ت. وی در توضیح این مطلب 
گفت که باید بین قراردادهای بانکی تفاوت قائل 
ش��د و همانطور که دریافت س��ود مرکب و سود 
تس��هیالت بیش از نرخ مصوب بان��ک مرکزی و 
ش��ورای پول و اعتبار خالف اس��ت، هزینه کرد 
تسهیالت خارج از موضوع مقرر و ثروت اندوزی 
از ای��ن راه نیز خالف اس��ت. برخی اف��راد برای 

س��رمایه گذاری در حوزه دامداری و کشاورزی یا 
راه اندازی کارخانه   ها و وارد ک��ردن مواد اولیه از 
بانک   ها تسهیالت گرفته اند اما با این پول   ها زمین 
خریدند که حاال این زمین  ها 10 برابر قیمت پیدا 
کرده و حتی اگر سود بانکی را بیش از نرخ مصوب 
بانک مرکزی بپردازن��د باز هم س��ود می کنند. 
محس��نی اژه ای افزود: برخی با این تس��هیالت 
دریافتی س��که خرید و فروش کردند و سودهای 
کالنی به جیب زدند و دو پرونده در دادگاه کیفری 
و حقوقی تشکیل دادند و جلوی اجرای ثبت را هم 
گرفته اند که این باعث تضییع حقوق بیت المال 

شده است. 
رئیس قوه قضائیه بر همین اس��اس خاطرنشان 
کرد که باید رأی وحدت رویه دیوانعالی کش��ور 
مورد بازنگری و اصالح ق��رار گیرد و در عمل هم 
باید بین قراردادهای بانکی تفاوت قائل شد تا افراد 
س��ودجو بر اس��اس احکام دادگاه   ها به سودهای 

کالن نرسند. 
   »مالیات « بستر دیگری برای فساد

محسنی اژه ای به موضوع مالیات   ها نیز اشاره کرد و 
گفت که نحوه دریافت مالیات آسیب های جدی در 
پی دارد که باید این روند با همکاری قوای سه گانه 
تغییر کند. در کنار دریافت مالیات از کاسب جزء 
و کارمند باید ببینیم چه افرادی مشمول پرداخت 
مالیات نمی شوند و کس��انی که مشمول مالیات 
هستند چه میزان مالیات پرداخت می کنند و چه 
مفر  هایی برای گریز مالیاتی وجود دارد. رئیس قوه 
قضائیه با بیان اینکه قانون مالیات و پیوست های 
آن را مطالع��ه کرده، تصریح ک��رد نحوه تنظیم و 
پیچیدگی کار حوزه مالیاتی به گونه ای است که 
در این فرایند پیچیده و غیره ش��فاف هم امکان 
فرار مالیاتی وجود دارد و هم این بستر فسادزاست. 
اژه ای با ذکر نمونه ای در این زمینه گفت: در یکی 
از پرونده های قضایی فردی اعالم کرده که سازمان 
مالیاتی پس از بررس��ی تراکنش مالی او که مثاًل 
1000 میلیارد گردش مالی داشته، میزان واریز و 
خروج وجه از حساب را مالک پرداخت مالیات قرار 
داده است. این شخص گفته نوع کار من به گونه ای 
است که به دلیل خرید و فروش روزانه مبالغ زیادی 
به حسابم واریز و از حس��ابم خارج می شود و من 
آماده پرداخت مالیات هستم اما به نحوه محاسبه 
مالیات اعتراض کرده و بعد از بررس��ی مشخص 
شده روش محاسبه غلط بوده و ضابطه مند نبوده 
و چندین برابر میزان مالیات تأمین ش��ده برای او 
کاهش یافته است. رئیس دستگاه قضا با تأکید بر 
اینکه رئیس جمهور بار  ها اعالم کرده بس��ترهای 
فساد را دقیقاً می شناسد و به دنبال برطرف کردن 
آنهاست، تأکید کرد باید نحوه محاسبات مالیاتی 
نیز با کمک مجلس و دولت اصالح ش��ود و تا این 
اصالحات صورت نگیرد مبارزه با فس��اد اثربخش 

نخواهد بود. 
   روند بهبود وضعیت زندان  ها ادامه دارد

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با 
اشاره به احصای مشکالت مردم در دادگستری   ها 
و سازمان های وابسته در مدتی که وی مسئولیت 
دستگاه قضا را برعهده گرفته، از زندان به عنوان 
یکی از مراک��زی یاد کرد که ط��ی ماه های اخیر 
برای اصالح آن تالش های زیادی صورت گرفته 
است. در مدت کوتاه اخیر بیش از یکصد زندان در 
سراسر کشور به دفعات مورد سرکشی قرار گرفته 
و بخشی از مسائل آن رسیدگی شده و روند بهبود 
وضعیت زندان   ها همچنان ادامه دارد. وی با اشاره 
به بازدید روز جمعه خود از زندان دماوند، از رئیس 
کل دادگستری استان تهران خواست که وضعیت 
زندانیان و کسانی که اعالم کردند چند ماه است 
بالتکلیف مانده اند و امکان تبدیل قرارشان وجود 
دارد بررسی و مش��کل آنها را برطرف کنند. وی 
همچنین به رئیس کل دادگستری استان تهران 
مأموریت داد به درخواس��ت زندانی��ان ندامتگاه 
دماوند برای بهبود نحوه تماس با خانواده شان و 
همچنین رفع مشکل نهایی شدن پرونده هایشان 

رسیدگی نماید. 

رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی:
توافقباآژانسجلویبهانههارامیگیرد

رئیس پیش�ین س�ازمان انرژی اتمی با بیان اینکه تواف�ق با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی جلوی بهانه   ها را می گیرد، گفت: اگر به تعهدات 
خود عمل کنند، مطمئناً داده های نظارتی در اختیار آژانس بین المللی 
انرژی اتم�ی قرار می گی�رد که وظای�ف قانونی خود را انج�ام دهد. 
فریدون عباسی دوانی روز گذشته در گفت وگو با ایرنا درباره سفر رافائل 
گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران و دیدار با رئیس 
سازمان انرژی اتمی کشورمان، گفت: براساس خبرهای منتشر شده قرار 
است فیلم های ذخیره شده پلمب گردیده و در ایران بماند و حافظه های 

جدید جایگزین شود. 
رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی افزود: این موضوع جلوی بهانه گیری 
کشور  هایی که به فعالیت های ایران شک و تردید دارند می گیرد. به این 
معنا که بازرسی در ایران ادامه دارد و از نظر نظارتی داده ای از بین برده 
نمی شود و اگر به تعهدات خود عمل کنند، مطمئناً این داده   ها در اختیار 
آژانس بین المللی انرژی اتمی ق��رار می گیرد که وظایف قانونی خود را 
انجام دهد. عباسی توافق با آژانس را بیانگر حسن نیت ایران دانست و 
اضافه کرد: کش��ورهای مقابل ما هم در برجام - آنهایی که امضا کننده 
هس��تند - باید به تعهداتش��ان عمل کنند چون نمی توانیم یک طرفه 
تعهدات خود را اجرا کنیم. توافقنامه برجام چند جانبه است و هر کدام 
از امضاکنندگان آن باید به تعهد خود عمل کنند. وی با تأکید بر اینکه 
تحریم   ها باید برداشته شود، خاطرنشان کرد: »ما نباید مطلب جدیدی 
را بپذیریم. « نماینده مردم کازرون در مجلس یازدهم، افزود: داده   ها در 
حال ثبت اس��ت و این داده   ها وقتی در اختیار آژانس قرار می گیرد که 
کشورهای دیگر هم به تعهدات خود عمل کنند. آژانس هم نباید فقط 
بر ایران نظارت کند و دیگران را هم نظ��ارت و تعهدات آنها را هم رصد 
کند. در غیر این صورت گزارش دهد که تعهدات آنها انجام نشده و این در 
مجامع و محاکم بین المللی باید به عنوان »اسناد مثبته « در حوزه ایران 
تلقی شود.  گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز یک  شنبه 
در رأس هیئتی به منظور گفت وگو درباره موضوعات همکاری های ایران 

و آژانس، با محمد اسالمی رئیس سازمان انرژی اتمی دیدار کرد. 

تسلیترهبرانقالب
بهمناسبتدرگذشتحجتاالسالمزرگر

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی درگذش�ت حجت االس�الم 
زرگر رئیس دادگاه انقالب تهران و از قضات با س�ابقه کش�ور را 

تسلیت گفتند. 
به گزارش پای��گاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظ��م رهبری درپیام 
رهبر انقالب اسالمی آمده است:درگذش��ت روحانی مجاهد جناب 
حجت االس��الم س��یداحمد زرگر رحمهًْ اهلل علی��ه را به خان��واده و 
بازماندگان محترم و دوس��تان و همکاران ایش��ان تس��لیت عرض 
می کنم. شجاعت و صراحت در مقام قضا و تالش مجاهدانه در مقام 
امر به معروف و نهی از منکر، بخشی از خصوصیات ممتاز آن مرحوم 
بود. از خداوند متعال رحمت و مغفرت و حشر با اجداد طاهرینش را 

برای ایشان مسئلت می کنم. 

در جلسه هیئت دولت عنوان شد
4دستوررئیسی

بهاستاندارسیستانوبلوچستان
رئیس جمه�ور از اس�تاندار جدی�د سیس�تان و بلوچس�تان 
خواس�ت حفظ و ارتق�ای وح�دت و ب�رادری موجود بی�ن اقوام 
و مذاه�ب، اس�تفاده از نیروهای کارآم�د بومی، ارتق�ای امنیت 
مرز و اس�تان با کمک و همت م�ردم منطق�ه و ضابطه مند نمودن 
مبادالت مرزی و س�وخت بری را در دس�تور کار خود ق�رار دهد. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر ریاس��ت جمهوری ، در جلسه 
عصر روز یک   شنبه هیئت دولت پس از تصویب پیشنهاد وزیر کشور 
درخصوص استانداری حسین مدرس خیابانی برای استان سیستان 
و بلوچستان آیت اهلل رئیسی خطاب به استاندار جدید استان سیستان 
و بلوچستان چهار موضوع را مورد تأکید قرار داد:1- حفظ و ارتقای 
وحدت و ب��رادری موجود بین اق��وام و مذاهب موجود در اس��تان و 
پیشگیری از اقدامات تفرقه افکنانه جریان های افراطی، به لحاظ اینکه 
اقوام بلوچ و سیستان و مردم شیعه و سنی استان در سالیان متمادی 
با همدیگر زندگی برادرانه داشته اند؛ 2- استفاده از نیروهای کارآمد 
بومی و ظرفیت منابع انس��انی توانمند و شایس��ته استان باالخص 
جوانان؛ 3- تأکید بر ارتق��ای امنیت مرز و اس��تان با کمک و همت 
مردم منطقه به عنوان مرزداران شایسته کش��ور و 4- ساماندهی و 

ضابطه مند نمودن مبادالت مرزی و سوخت بری. 
آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی در ادامه با تأکید بر اینکه دولت از 
نقد منصفانه و سازنده استقبال می کند، اظهار داشت: نقد منصفانه 
را باعث رشد و ارتقای امور در کشور می دانیم و مدیران اجرایی باید 
آستانه تحمل خود را در مواجهه با انتقاد   ها باال ببرند، چرا که انتقاد 
درست می تواند نس��بت به اصالح کاس��تی    ها و نواقص مفید باشد. 
رئیس جمهور همچنین با گرامیداش��ت روز ملی سینما، توجه ویژه 
به اصحاب هنر را ضروری دانس��ت و گفت: باید نسبت به مشکالت 
حرفه ای و حتی شخصی و معیش��تی اصحاب هنر توجه ویژه داشته 
باشیم. الزم است وزیر محترم ارش��اد، مشکالت حرفه ای و شخصی 
جامعه هنری کشور را پیگیری کند. رئیسی ضمن بیان اینکه سینما 
ابزاری است که باید در خدمت انقالب و تبیین فرهنگ غنی اسالمی 
و ایرانی قرار بگیرد از اصحاب س��ینما خواس��ت در تبیین گفتمان 
انقالب اسالمی و امیدآفرینی در جامعه پیش��گام باشند. وی افزود: 
تأثیرگذاری مفاهیمی که با ابزار فیلم و هنر منتقل می ش��ود، بسیار 

بیشتر از هزاران ساعت سخنرانی است. 
دکتر رئیس��ی همچنین، مأموریت دریانوردی ناوگ��روه 75 ارتش 
جمهوری اس��المی را اقدامی بسیار ارزش��مند و قابل تقدیر دانست 
و اظهار داش��ت: این مأموریت افتخارآمیز دریانوردی، نشان داد که 
با تکیه ب��ر توانمندی داخلی می توان تولید ق��درت کرد و همچنین 
شجاعت در برخورد با چالش    ها را به رخ همگان کشید و این حضور 
برجسته، پیام امیدبخشی برای مردم ایران و مستضعفان جهان و خار 
چشمی بر دشمنان بود. آیت اهلل رئیسی اقدام وزارت صنعت و معدن 
و تجارت را در کاهش قیمت سیمان بس��یار پسندیده و امیدبخش 
خواند و اظهار داشت: همه مسئولین باید تالش کنند قیمت کاال   ها 
به ویژه کاالهای معیش��تی مردم به هیچ عنوان گران نشود و ضمن 
تالش در جهت برقراری ثبات در بازار باید در راستای کاهش قیمت    ها 

تالش کرد. 

رئیس ستادکل نیروهای مسلح:
مردمایرانشایستهاقداماتجهادی

برایزندگیبهترهستند
حقیقت�ًا مردم م�ا مس�تحق اقدامات 
جه�ادی و کارآم�د ب�رای ایج�اد 
ش�رایط بهت�ر در زندگ�ی ب�ه لح�اظ 
م�ادی، فرهنگ�ی و معنوی هس�تند. 
به گزارش مهر، سرلشکر محمد باقری 
رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح در 
هشتمین نشس��ت هیئت امنای موزه 

ملی انقالب اسالمی و دفاع مقدس که در محل این موزه برگزار شد، 
ضمن تبریک به علیرضا زاکانی جهت تصدی در حوزه ش��هرداری 
تهران، گفت: شورای شهر و شهرداری تهران می توانند با بهره گیری 
از ظرفیت های موجود کمک ش��ایانی را در حوزه ارائه خدمات به 

مردم داشته باشند. 
وی با اشاره به اهمیت فرصت خدمت در سایه امنیت و آرامش ذیل 
نظام مقدس جمهوری اس��المی، افزود: حقیقتاً مردم ما مس��تحق 
اقدامات جهادی و کارآمد برای ایجاد ش��رایط بهت��ر در زندگی به 
لحاظ مادی، فرهنگی و معنوی هس��تند ک��ه امیدواریم »زاکانی« 
بتواند در دوره مسئولیت به نحو احسن در این عرصه گام های موثر 
و سازنده بردارد. رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اقدام 
ارزنده ش��هرداری تهران در حوزه احداث موزه ملی انقالب اسالمی 
و دفاع مقدس، بیان کرد: در دوره مسئولیت آقای قالیباف مجموعه 
موزه ملی انقالب اسالمی و دفاع مقدس ساخته شد و در یک تجربه 
موفق همکاری مشترک میان نیروهای مسلح و شهرداری تهران این 
مجموعه اداره می شود. همچنین ما از تالش های شهرداری تهران 
در دوره مسئولیت گذشته آقایان حناچی و محسن هاشمی و همه 

همکارانی که در این زمینه کمک کردند قدردانی می کنیم. 
سرلشکر باقری با بیان اینکه امیدواریم در دوره آتی نیز این همکاری 
و تعامل میان شهرداری تهران و نیروهای مسلح به نحو بهتری ادامه 
و تقویت پیدا کند، افزود: س��تاد کل نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، 
نیروی انتظامی، وزارت دفاع، صداوسیما همه کمک خواهیم کرد تا با 
هم افزایی الزم به اهداف مشترک و مورد نظر در حوزه کسب رضایت 
مردم که رضایت پروردگار را نیز به دنبال دارد، دس��ت یابیم. وی با 
تأکید بر اهمیت ترویج و تبیین فرهنگ دفاع مقدس با بهره گیری از 
ابزارهای هنری، فیلم، سریال و مستندهای انیمیشنی، گفت: باید 
نسبت به نشر و ترویج فرهنگ دفاع مقدس با بهره گیری از روش های 
نوین هنری توجه داشته باشیم. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در 
پایان بر ضرورت توجه به موزه های دفاع مقدس سراسر کشور به ویژه 
موزه ملی انقالب اسالمی و دفاع مقدس تأکید کرد و گفت: باید تالش 
کنیم تا موزه های دفاع مقدس ما یادآور فرهنگ دفاع مقدس، روحیه 

جهادی و حال و هوای ایثارگری دوران دفاع مقدس باشند. 

88498443سرویس  سياسي
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      دیپلماسی

دول�ت س�یزدهم به رغ�م آنک�ه در ابت�دای کار در ح�ال 
مش�ورت های داخل�ی در خص�وص نح�وه ادام�ه مذاک�رات 
وی�ن اس�ت، ب�ه مذاکرات�ی ک�ه دارای نتای�ج ملم�وس بوده 
و حق�وق و منافع م�ردم را تأمین کن�د، اقبال خواهد داش�ت. 
به گزارش ایرنا ، دومینیک راب، وزیر امور خارجه انگلیس عصر دیروز 
در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه کشورمان، ضمن تبریک انتصاب 
وی، ابراز امیدواری کرد پیرو اس��تقرار دول��ت جدید در جمهوری 
اس��المی ایران، روابط و تعامالت دو کشور در عرصه های مختلف بر 

اساس تفاهم و درک متقابل گسترش یابد. 
حس��ین امیر عبداللهیان هم در این گفت وگوی تلفنی ضمن ابراز 
تأسف از آثار سیاس��ت های نادرس��ت امریکا و برخی از کشورهای 
غربی در قبال افغانس��تان، تحقق امنیت و ثبات در این کشور را در 
گرو استقرار دولت فراگیر با مشارکت تمامی اقوام، اقبال به گفت وگو 
و عدم خشونت، توجه به مردم و نیز مقابله عملی با تروریسم دانست. 
وزیر امور خارجه با اشاره به میزبانی جمهوری اسالمی ایران از حدود 
4 میلیون اتباع افغانس��تانی در خالل بیش از چهار دهه گذشته، بر 

ضرورت ایفای مسئولیت مش��ترک بین المللی پایدار در مواجهه با 
موج های جدید پناهجویان و نیز مقابل��ه با عرضه مواد مخدر تأکید 

کرد. 
امیر عبداللهیان همچنین بر آمادگی ایران برای تسهیل کمک های 
بشردوستانه به افغانستان تأکید کرد. وی در پاسخ به همتای انگلیسی 
بر انتظار جمهوری اسالمی ایران در لغو تمامی تحریم های غیر قانونی 

تأکید کرد و گفت: دولت سیزدهم به رغم آنکه در ابتدای کار در حال 
مشورت های داخلی در مورد نحوه ادامه مذاکرات وین است، تصریح 
کرده به مذاکراتی که دارای نتایج ملموس بوده و حقوق و منافع مردم 
را تأمین کند، اقبال خواهد داش��ت. امیرعبداللهیان اهمیت اتخاذ 
گام های اعتمادساز توسط دولت انگلیس برای رفع برخی مشکالت 
در روابط دوجانبه را مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: اقدامات 
س��ازنده و عملی انگلیس در این حوزه   ها مورد استقبال جمهوری 
اسالمی ایران قرار خواهد گرفت. وزیر خارجه انگلیس در این ارتباط بر 
تعهد عملی این کشور در بازپرداخت مطالبات کشورمان تأکید کرد.

 وزیران ام��ور خارجه دو کش��ور همچنین عالوه بر تب��ادل نظر در 
خصوص مهم  ترین تحوالت بین المللی و منطقه ای توافق کردند به 
گفت وگوهای خود در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل 

متحد ادامه دهند. 
دومینیک راب، وزیر امور خارجه انگلستان پیش از این هم با ارسال 
پیامی خطاب به حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه اخذ رأی 

اعتماد و آغاز به کار وی را تبریک گفته بود. 

 در گفت وگوی تلفنی با همتای انگلیسی

وزیر خارجه ایران: در حال مشورت داخلی برای ادامه مذاکرات هستیم 

علی شیربند | میزان 



پ�س از س�پري ك�ردن روزه�اي س�ياه 
ركوردش�كني مرگ ه�اي كروناي�ي حاال به 
ركوردش�كني واكسيناس�يون علي�ه كرونا 
رس�يده ايم و طبق گزارش وزارت بهداش�ت 
آخري�ن آم�ار واكسيناس�يون 24 س�اعته 
عليه كرونا به م�رز يك ميلي�ون و 600 هزار 
نف�ر رس�يد و وع�ده وزي�ر بهداش�ت براي 
رس�يدن آم�ار واكسيناس�يون روزان�ه ب�ه 
1/5 ميلي�ون دوز محق�ق ش�ده و به س�مت 
تزري�ق 2 ميلي�ون دوز واكس�ن در ي�ك 
ش�بانه روز حركت مي كنيم. از س�وي ديگر 
در كنار سرعت گرفتن واردات واكسن توليد 
واكسن هاي داخلي هم بيش از گذشته روي 
ريل افتاده اس�ت. روزگذش�ته هم س�ومين 
مرحله كارآزماي�ي باليني واكس�ن »فخرا« 
با حضور وزراي دفاع و بهداش�ت آغاز ش�د. 
با وجود س��رعت گرفتن واكسيناس��يون و سر 
به زيري موج پنج��م اما آم��ار فوتي هاي كرونا 
همچنان باالس��ت. بنابر اع��ام روابط عمومي 
وزارت بهداشت، طي ش��بانه روز منتهي به روز 
۲۲ شهريور ماه، ۴۴۸ بيمار كوويد  ۱۹ به دليل 
اين بيماري جان خود را از دست دادند و مجموع 
جانباختگان اين بيماري ب��ه ۱۱۴ هزار و ۷۵۹ 

نفر رسيد. 
همچنين بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، 
۲۲ هزار و ۵۴۱ بيمار جديد مبتا به كوويد۱۹ 
در كشور شناسايي شد كه ۳ هزار و ۱۶۳ نفر از 

آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در 
كشور به ۵ ميليون و ۳۱۸ هزار و ۳۲۷ نفر رسيد. 
تا كنون ۴ ميلي��ون و۵۹۷ ه��زار و ۲۱۵ نفر از 
بيماران  بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص 
ش��ده اند. ۷ ه��زار و ۲۰۶ نفر از بيم��اران مبتا 
به كوويد۱۹ در بخش ه��اي مراقبت هاي ويژه 
بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. در حال 
حاضر ۱۶۸ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۲۰۹ 
شهر در وضعيت نارنجي و ۷۱ شهر در وضعيت 
زرد قرار دارند. روند واكسيناسيون شتاب گرفته 
و روز گذشته ركورد تازه اي براي واكسيناسيون 

روزانه كرونا ثبت شد. 
   تزريق 1/5 تا 2 ميليون واكس�ن در روز 

وعده اي كه محقق شد
پيش از اين ب��ود كه به��رام عين الله��ي، وزير 
بهداشت دولت س��يزدهم با تأكيد بر اينكه تنها 
شش تا هش��ت هفته فرصت داريم خودمان را 
براي مقابله با پيك شش��م كرونا آم��اده كنيم، 
وعده افزاي��ش ظرفيت واكسيناس��يون روزانه 
كرونا از ۱/۵ تا ۲ ميليون دوز را داده بود؛ وعده اي 
كه روز گذشته محقق شد و تزريق روزانه واكسن 

كرونا از ۱/۵ميليون دوز عبور كرد. 
بنابر اعام روابط عمومي وزارت بهداشت، با تزريق 
يك ميليون و ۵۹۰ هزار و ۲۰۵ دوز واكسن كرونا 
طي يك ش��بانه روز، يك بار ديگ��ر ركورد تزريق 

روزانه واكسن در كشور شكسته شد. 
تا كنون ۲۴ ميلي��ون و ۱۴۴ ه��زار و ۷۵۰ نفر 

دوز اول واكس��ن كرون��ا و ۱۲ ميلي��ون و ۴۹۲ 
هزار و ۵۹۸ نفر ني��ز دوز دوم را تزريق كرده اند 
و مجموع واكس��ن هاي تزريق شده در كشور به 
۳۶ ميليون و ۶۳۷ هزار و ۳۴۸ دوز رسيد. افراد 
واجد شرايط براي تزريق واكسن حتماً در سامانه 

 

salamat. gov. ir ثبت نام كنند. 
   لزوم واكسيناسيون هر 6 ماه يك بار

آنچه موجب افزايش سرعت واكسيناسيون در 
كشور شده، تأمين واكسن و سرعت گرفتن سير 
واردات واكس��ن است. واكس��ن هاي وطني هم 
در حال طي كردن روال علمي توليد هس��تند و 
روز گذش��ته نوبت به واكسن فخرا رسيد تا وارد 
فاز س��وم كارآزمايي باليني شود. اهميت توليد 
واكسن وطني زماني روشن مي شود كه بدانيم 
تزريق واكسن در كشور بايد هر شش ماه يك بار 
انجام ش��ود. به گفته نادر توكلي، معاون درمان 
ستاد مقابله با كرونا، يكي از برنامه هاي ملي در 
وزارت بهداشت و درمان واكسيناسيون است و 
اين مهم حداقل بايد تا دو سال آينده انجام شود. 
در حقيقت بين ۶ تا ۹ ماه يك بار، كل كشور بايد 

واكسينه شوند. 
   آغاز س�ومين مرحله كارآزمايي باليني 

واكسن »فخرا«
فاز س��وم كارآزمايي باليني واكسن ايراني فخرا 
با حضور امير سرتيپ محمدرضا آشتياني وزير 
دفاع و پش��تيباني نيروهاي مسلح و دكتر بهرام 
عين الله��ي وزير بهداش��ت، درم��ان و آموزش 

پزشكي در سالن واليت ورزشگاه ساصد )سازمان 
صنايع دفاع( با تزريق به س��ردار دكتر اله ورن، 
رئيس اداره كل بهداشت، امداد و درمان وزارت 
دفاع انجام شد. در فاز س��وم كارآزمايي باليني، 
واكسن فخرا به ۴۰ هزار نفر از داوطلبان تزريق 

خواهد شد. 
به گفته س��ردار دكتر اله ورن، رئيس اداره كل 
بهداش��ت، امداد و درمان وزارت دفاع، فاز سوم 
كارآزمايي باليني واكسن فخرا پس از سه ماه به 
پايان خواهد رسيد و به زودي با انجام بخشي از 
كارآزمايي فاز سه، مجوز اضطراري واكسن فخرا 
را از س��ازمان غذا و دارو دريافت خواهيم كرد و 
واكسن هاي توليدي را تحويل وزارت بهداشت 
خواهيم داد كه وارد سبد واكسيناسيون كشور 

شوند. 
در فاز اول كارآزمايي باليني اين واكسن كه در 
۲۶ اسفند ۹۹ آغاز شد، ۱۳۵ نفر واكسينه شدند؛ 
در فاز دوم هم كه در ۸ خرداد ۱۴۰۰ انجام شد، 

واكسن به ۵۰۰ نفر از هموطنان تزريق شد. 
وزير بهداش��ت در مراس��م آغاز مرحله س��وم 
كارآزماي��ي باليني واكس��ن فخرا، ب��ا تأكيد بر 
اينكه س��امت مردم در مس��ئله كرون��ا عمدتاً 
با واكسيناس��يون انجام مي گي��رد، افزود:» در 
تمام دني��ا، مطالعات و كش��ور خودم��ان ثابت 
شده است كه تنها راهي كه ما مي توانيم در رابطه 
با ويروس ها مقابله كنيم واكسيناسيون است.«

وي با اشاره به واردات واكسن گفت:» در برهه اي 
به دلي��ل ضرورتي كه داريم و براي تس��ريع در 
واكسيناس��يون مردم مجبور به واردات واكسن 
شديم و امروزه با واردات فراوان، واكسيناسيون 
به سرعت در كشور درحال انجام است و همزمان 
توليدات داخلي ما در پنج مركز انستيتو پاستور، 
انس��تيتو رازي، س��يناژن، بركت و فخ��را اين 
اطمينان را به ما مي دهد ك��ه در آينده اتفاقات 

خوبي رخ دهد.«
وزير بهداش��ت تأكيد ك��رد:» ام��روز اطمينان 
مي دهم كه واكس��ن فخرا يكي از واكس��ن هاي 
خوب و با كيفيت بس��يار باال است و با اطمينان 
دوستان ما كار مي كنند و ممنونم از معاونت غذا 
و دارو كه با دلسوزي شبانه روزي همگام با مراكز 
توليد واكس��ن ما كنترل كيفي انجام مي دهند 
تا امروزه با خيال راحت به واكس��ن هاي داخلي 

اطمينان داشته باشيم.«
وي با اش��اره به اينكه همه ش��اهد بوديم مقام 
معظم رهبري از واكسن ايراني استفاده كردند، 
تصريح كرد:» اين براي ما افتخار بزرگي است كه 
باالترين مقام كشور ما از واكسن ايراني استفاده 
كردند، بنابراين  با اطميناني كه ايشان به وزارت 
بهداش��ت و دانش��مندان ايراني دارند، امروز با 
افتخار اع��ام مي كنيم كه بهترين واكس��ن را 
در كش��ور توليد مي كنيم و با افزايش توليدات 
و صنعتي ك��ردن آنها در آينده ديگ��ر نيازي به 

واردات واكسن نخواهيم داشت.«
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هم آب رفت و هم بودجه!
15 هزار ميليارد تومان خرج احياي درياچه اروميه شد، ولي اين درياچه 60 سانتي متر كوچك تر شد

 تحقق وعده هاي واكسني 
با عبور واكسيناسيون  روزانه از 1/5 ميليون دوز

 وزير بهداشت: با افتخار اعالم مي كنيم كه بهترين واكسن را در كشور توليد مي كنيم 
و با افزايش توليدات و صنعتي كردن آنها در آينده ديگر نيازي به واردات واكسن نخواهيم داشت

به تازگي از س�وي 
ابراهيم مشيريان

»تيان هه« ايستگاه   گزارش  2
چي�ن  فضاي�ي 
عكسي از درياچه اروميه منتشر شده است كه 
نش�ان از كمبود ش�ديد آب درياچ�ه اروميه و 
گسترش كشند قرمز در سطح اين درياچه است. 
دولت سابق با شعار محيط زيستي به ميدان آمد 
و احياي درياچه ارومي��ه را در رأس برنامه هاي 
خود قرار داد. منظور از احيا هم رسيدن به تراز 
اكولوژيك يعني رس��يدن به ارتفاع هزار و۲۸۰ 
متر از سطح دريا و حجم آب حدود ۱۵ ميليارد 

متر مكعب بود. 
آخرين گزارش ستاد احياي درياچه اروميه نشان 
مي دهد كه ارتفاع آب درياچ��ه هزارو۲۷۱متر 
 از س��طح دريا و حجم آب موج��ود در درياچه 
۴ ميليارد و ۲۵۰ ميليون بود كه براي رسيدن به 
تراز اكولوژيك به بيش از ۱۱ ميليارد متر مكعب 

آب بيشتر نياز است!
مدير عامل ش��ركت آب منطق��ه اي آذربايجان 
غربي ه��م خب��ر داده كه ب��ر اس��اس آخرين 
پايش هاي انجام شده سطح تراز درياچه اروميه 
در مقايس��ه با يك سال گذش��ته ۶۰ سانتيمتر 

كاهش يافته است. 
در هشت سال گذشته هم منابع مالي كان و هم 
منابع آبي مهمي قرباني درياچه اروميه شد. فقط 
در يك نمونه، آبي را كه هزاران س��ال به تاالب 
قره قشاق مي رفت، به س��مت درياچه اروميه 

چرخاندند تا تراز آب اروميه بيشتر شود. 
دولت س��ابق قول داده بود درياچه را احيا كند، 
اما قولي براي نخشكيدن قره قشاق نداده بود! 
اكنون نه تنه��ا درياچ��ه احيا نش��ده، بلكه قره 
قش��اق هم وضعيت نامناسبي دارد. زيست بوم 
قره قش��اق غني ت��ر و از جهات��ي داراي اثرات 

اكولوژيكي مهم تري نس��بت به درياچه اروميه 
است. 

تاالب قره قش��اق در ش��هر بناب ق��رار دارد و 
به دلي��ل زيباي��ي و تنوع گونه ه��اي جانوري و 
گياهي به عروس تاالب هاي شمال غرب كشور 
شهرت يافته اس��ت. اين تاالب زيبا در مرز بين 
دو آذربايجان ش��رقي و غربي قرار گرفته است. 
ت��االب قره قش��اق بزرگ ترين ت��االب حوضه 
آبريز درياچه اروميه است و آب چندين رودخانه 
همانند مردق، ليان چ��اي، زرينه رود و صوفي 
چاي به آن وارد مي شود. اين تاالب زيبا وسعتي 
معادل ۲۲ هزار هكتار دارد و به دليل آب و هواي 
معتدل و مطبوعش همه ساله پذيراي پرندگان 
مهاجر بسياري از ساير كشور هاي جهان است. 

اين منطقه در سال ۱۳۶۴ به عنوان منطقه شكار 
ممنوع اعام شده و هم اكنون به عنوان پناهگاه 

حيات وحش شناخته مي شود. 
عكس ايس��تگاه فضايي چين از درياچه اروميه، 
اين درياچه را كامًا به رنگ قرمز نشان مي دهد. 
علت اين قرمزي هم وجود كشند قرمز يا همان 
جلبك  هايي اس��ت كه در شرايط ش��وري زياد 
و گرم ش��دن هوا رنگ قرمز تولي��د مي كنند تا 

بتوانند در اين شرايط مقاوم باشند. 
گفتني است مرحوم پروفسور پرويز كردواني هم 
از مخالفان جدي انتق��ال آب به درياچه اروميه 
بود. كارشناسان زيادي هم نسبت به برنامه هاي 
ارائه شده از سوي س��ازمان محيط زيست براي 
احياي درياچه اروميه انتقادات فراواني را مطرح 

كرده بودند. 
در س��ال هاي اخير بخش��ي از حقآب��ه درياچه 
اروميه از سد شهيد كاظمي بوكان و سد نوروزلو 
مياندوآب و در مجموع از زرينه رود و سيمينه  رود 

به دست آمده است. 
پروژه انتقال آب از زاب به درياچه هم منتقدان 
زيادي داشته است. بررسي هاي محققان دانشگاه 
تهران نشان داده است كه جريان رودخانه زاب 
در مدت سه دهه گذشته روند نزولي معناداري 
داشته است. در نتيجه با توجه به روند افزايشي 
درجه ح��رارت در منطقه، انتق��ال بي رويه آب 
از اين حوضه به درياچه ارومي��ه اثرات مخربي 
بر منابع آب س��طحي و زيرزميني حوزه زاب و 

محيط زيست منطقه خواهد گذاشت. 
از نيمه پاييز ۹۷ يكي از شديدترين ترسالي هاي 
دهه اخير در سراس��ر ايران رخ داد. آن ترسالي 
در پاييز ۹۸ هم ادامه داشته اس��ت. حاصل اين 
ترس��الي هاي ش��ديد آبگيري غالب تاالب ها و 
درياچه هاي فصلي حتي در مناطق بياباني ايران 
بوده است. بهترين آمار تراز درياچه فقط مربوط 

به همين ترسالي هاست. 
بنا به گفته مس��عود تجريش��ي، معاون سازمان 
حفاظت  محيط  زيس��ت، هزينه احياي درياچه 
اروميه بيش از ۱۵ هزار ميليارد تومان بوده است. 
اكنون اين پرسش از مقامات سابق محيط زيست 
مطرح اس��ت كه اين هم��ه بودج��ه و اين همه 

تخريب و اين همه اصرار به احيا براي چه بود؟
منصور س��هرابي، اگرواكولوژيست )بوم شناسي 
كشاورزي( و استاد دانشگاه در سوئد، اخيراً در 
يكي از مقاالت خ��ود تأكيد كرده كه تنها كاري 
كه مي توان در ش��رايط فعلي انجام داد، كاهش 
س��طح تبخير با حفظ يك چهارم سطح درياچه 
اس��ت. به عبارت ديگر، آب هايي كه به درياچه 
وارد مي شوند در س��طح هزارو۵۰۰ كيلومتري 
حفظ و به سمت سطوح شكننده درياچه هدايت 
شوند و براي بقيه سطح درياچه كه خشك است، 

چاره و فكر ديگر بايد انديشيد. 

 بازگشايي ۴۰درصد از مدارس كشور 
در مهرماه

سرپرس�ت آموزش و پرورش از بازگش�ايي 40درص�د از مدارس 
كش�ور در مهرم�اه من�وط ب�ه رعاي�ت پروتكل ه�ا خب�ر داد. 
عليرضا كاظم��ي گفت: فعًا م��دارس كوچك را بنا داري��م از اول مهر 
بازگشايي كنيم و با دستوري كه از رئيس جمهور دريافت كرديم، نگاه ما 
اين است كه با شيب مايم به سمت حضوري شدن به صورت تدريجي 

برويم. 
وي افزود: در بقيه مدارس هم كه كاس ها داراي تراكم باالتري هست، ما 
در حال برنامه ريزي براي آنها هستيم و قطعاً به صورت تلفيقي و تركيبي 
برنامه ريزي خواهيم كرد. بعضي از روزهاي خ��اص را براي آنها كاس 

مي گذاريم و محدوديت هاي خاص را هم براي آنها اجرا خواهيم كرد. 
سرپرست آموزش و پرورش ادامه داد: براساس آنچه پروتكل ها هم به ما 
اعام مي كند، ما براي هر فرد در هر كاس حداقل ۲ مترمربع فضا قائل 

مي شويم. فاصله ۱/۵ متر از هر سمت را هم لحاظ مي كنيم. 
وي افزود: بخش��ي ديگر از مدارس هم كه امكان حضوري نيست فعًا 
مجازي راه اندازي مي كنيم تا در اولين فرصت به صورت تدريجي تبديل 

به آموزش حضوري كنيم. 
در حال حاضر ۹۴ هزار و ۴۴۵ مدرسه دولتي و حدود ۱۷ هزار مدرسه 
غيردولتي داريم. از اين تعداد مدارس دولتي كه داريم بيش از ۴۰ هزار 
مدرسه كمتر از ۷۵ دانش آموز دارند كه از اول مهرماه به صورت حضوري 

آموزش در اين مدارس شروع خواهد شد. 
كاظمي در نهايت تأكيد كرد: در مجموع فاصل��ه بين دانش آموزان در 
مدارس را رعايت مي كنيم و به ص��ورت تركيبي حضوري و مجازي بنا 
داريم پيش برويم و مي توانين بيش از ۴۰ درصد م��دارس را براي اول 

مهرماه بازگشايي كنيم. 

زهرا چيذري 
  گزارش  يک

حسین سروقامت

قديمي ترها! دستمريزاد  كه به ما ياد داديد در مقابل خدمت ديگران 
تشكر كنيم، از كلمات ركيك در گفت وگوهاي خود استفاده نكنيم، 

در مكان هاي عمومي مراقب رفتار كودكانمان باشيم. 
 اما فقط همين؟ ام�روزه اين قبيل آموزش ها نياز نس�ل جوان را 

برآورده مي كند؟
چرا از آموزش هاي بنيادين سخن نگوييم؟

ما »هنر زندگي زير يك سقف« را بلديم؟!
راز و رمز زندگي مشترك را مي دانيم؟ بلديم با شريك زندگي خود 

چگونه مدارا كنيم؟ 
از زير و بم هاي شخصيت همس�رمان مطلعيم؟ چيزي از عاشقي 

كردن در زندگي زناشويي مي دانيم؟
از نقشي كه كلمات عاش�قانه در ايجاد عالقه ايفا مي كنند، خبر 

داريم؟ مي دانيم ازدواج براي حل چه مشكلي است؟
مي دانيم احترام به اقوام همسر، احترام به خود اوست؟ 

ناز شس�ت قديمي ترها! اما هنوز مس�ائل مهمي وجود دارند كه 
آموزش آنها به نسل جوان واقعاً ضروري است. 
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اقدام مردمي براي پايان يك پررويي
عجيب اس��ت كه با وجود اعام عالي ترين مقام ه��ا و نهادهاي قضايي 
ذي سمت در قضيه برگ سبز خودرو، هنوز هم اشخاص پايين دست از 
قوه قضائيه، بيخيال يك روال غيرضرور نمي شوند و بر رويه ناصواب خود 

اصرار غيرقانوني مي كنند! 
دادستان كل كشور پس از صدور رأي در ديوان عدالت اداري مبني بر 
كفايت برگ سبز به عنوان سند رس��مي خودرو بخشنامه الزم االتباع 
صادر كرد كه انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي الزامي نيست. 
پس از آن هم براي تأكيد بر بخشنامه صادره با رسانه ها گفت و گو و براي 
چندمين بار تصريح كرد كه برگ سبز همان سند رسمي خودرو است و 
مردم ملزم نيستند براي انتقال سند به دفاتر اسناد رسمي مراجعه كنند؛ 
اس��تنكاف از صدور وكالت فروش در دفاتر اسناد رسمي تخلف است و 

مردم متخلفان را معرفی كنند. 
حاال و پس از هم��ه اينها آقاي خندان��ي، رئيس كانون س��ردفتران و 
دفترياران همچنان دستور صريح دادستان كل كشور مبني بر الزامي 
نبودن تنظيم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي را مخالف قانون عنوان 
كرده و گفته است: »كماكان تنظيم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي 

الزامي و اجباري است! «
الزامات روزنامه نگاري و قواعد اخاقي كه به آن پايبند هس��تم، اجازه 
نمي دهد آنطور كه شايسته و بايسته است در مقابل اين حد از پافشاري 
تهوع آور براي سركيس��ه كردن مردم بنويس��م، اما عجالتاً بايد عرض 
كنم كه به حكم قوانين اليتغير طبيعي و ش��رعي، همه اين دست و پا 
زدن ها براي حفظ درآمد حرام راه به جايي نخواهد برد كه هيچ، چماقي 
خواهد شد كه آخرين حلقه هاي انحصاري و التذاذهاي باندي را در هم 
خواهد كوبيد؛ حرام چون حاال ديگر اجباري دانستن مراجعه مردم به 
دفترخانه قِسمي از »اكل مال به باطل« و ستاندن پول آغشته به غش 

و فريب است. 
البته چندان به برداش��ت هاي هرمنوتيكانه و روانشناسانه شخصي در 
يادداشت هاي روزنامه اي قائل نيس��تم، وگرنه مي شد الاقل به عنوان 
يك احتمال چنين نوشت كه برخي در كانون سردفتران پس از چند 
دهه انحصار و ح��ق مردم خوري در مواردي از قبي��ل ممانعت از ورود 
فارغ التحصيان شايسته به حرفه سردفتري )به رغم افزايش چشمگير 
امور ثبتي جامعه، ۱۳ س��ال اس��ت كه آزمون جذب س��ردفتر برگزار 
نشده اس��ت!(، حاال مقابل موج انحصارزدايي و تحول خواهي كم آورده 
و با علم به شكس��ت مقابل مطالبات بر حق عمومي، به مرگ گرفته تا 
منتقدانش به تب راضي ش��وند؛ برخاف دستور مقامات ارشد قضايي 
همچنان دعواي برگ س��بز خودرو را زنده نگه مي دارند تا حواس ها را 
پرت كنند و در عين حال هزينه تصوي��ب قانون انحصارزداي مجلس 
را باال ببرند؛ از طرفي ديگر، با دعوت رس��مي كميت��ه پارلماني كانون 
س��ردفتران به البي گري با نماين��دگان، تيري در تاريك��ي رها و تقا 
مي كنند همچنان مانع اقدام مجلس شوند كه براي عموم مردم نافع، اما 

برخاف منافع مادي باندي خاص است. 
براي برون رف��ت از چنين وضعيتي كه مديران و نهادهاي باالدس��تي 
همراه با مطالبات جامعه دستور مي دهند و بخشنامه صادر مي كنند، 
ولي در پايين دست مخالفت صورت مي گيرد و از اجراي بخشنامه در 
عمل ممانعت مي ش��ود، مردم بايد وارد عمل شوند؛ اول اينكه نهضت 
عمومي راه بيفتد و با تبليغ در فضاي مجازي و واقعي، با هشتگ سازي و 
توصيه چهره به چهره مانع مراجعه طرفين معامله به دفاتر اسناد رسمي 
براي انتقال سند خودرو ش��وند؛ دوم هم اينكه به فرض اصرار خريدار 
براي انتقال سند در دفترخانه، هزينه انتقال سند خودرو، بر خاف رويه 
سابق، بر عهده خريدار باشد؛ س��وم هم اينكه با عكس گرفتن از سردر 
دفاتر اسناد رسمي مستنكف از دستور مقام قضايي و پخش گسترده 
آن هم مانع حضور س��اير مردم در آن دفترخانه ش��وند و هم از چنين 
دفترخانه اي شكايت رس��مي تنظيم و با صرف وقت تا انتها شكايت را 

پيگيري كنند. 

 نوسازي بافت هاي فرسوده 
به صورت اورژانسي

 مديريت شهري سابق، انگيزه هاي ساخت و ساز 
در بافت هاي فرسوده را از بين برد

 در دوره مديريت شهري س�ابق، جلوگيري از س�اخت طبقه مازاد و 
افزايش صد درصدي عوارض ساخت در بافت فرسوده، مانع از نوسازي 
اين مناطق ش�د. مديريت ش�هري فعل�ي بايد به صورت اورژانس�ي 
مشكل نوس�ازي بافت هاي فرس�وده را پيگيري كند. رئيس سازمان 
بازرس�ي كل كش�ور هم چندي قبل كوتاهي در نوس�ازي بافت هاي 
فرسوده را از ترك فعل هايي دانست كه اين سازمان پيگيري مي كند. 
در سراسر كشور حدود ۲۰ ميليون نفر و در پايتخت بيش از ۴ ميليون نفر در 
بافت فرسوده زندگي مي كنند. بافت هاي فرسوده به مناطقي گفته مي شود 
كه داراي ساختمان هاي ناايمن، سكونتگاه هاي غيررسمي، محدوده هاي 
تاريخي نيازمند احيا و پهنه هاي شهري با پيشينه روستايي است. مناطق 
داراي بافت فرسوده بيشترين آمار مربوط به آسيب هاي اجتماعي را هم به 

خود اختصاص داده اند. 
   حتي بافت هاي نوسازي شده هم بي كيفيت بودند

شهرداري و شوراي شهر سابق پايتخت در خصوص بافت هاي فرسوده به 
قدري ناكارآمد عمل كرد كه حتي رئيس شوراي شهر سابق هم در آخرين 

روزهاي عمر شورا، به نوسازي بافت هاي فرسوده اعتراض كرد. 
محسن هاشمي، رئيس سابق شوراي شهر اواخر خردادماه امسال بود كه 
در صحن شورا اعام كرد »در شوراي پنجم در حمل و نقل عمومي و بافت 
فرسوده، موفقيت هاي چنداني به دست نياورديم؛ دو حوزه اي كه با زندگي 

ميليون ها شهروند ارتباط مستقيم دارند.«
در خصوص نوسازي بافت هاي فرس��وده،آش به قدري شور بود كه حتي 
سال گذشته عضو هيئت رئيسه شوراي شهر تهران افشا كرد كه ۴۰ درصد 

بافت هاي نوسازي شده در بافت فرسوده، كيفيت مناسبي ندارند. 
 زهرا نژاد بهرام در گفت وگويي با ايسنا، درباره وضعيت نوسازي بافت هاي 
فرسوده پايتخت گفت كه »مطالعاتي در مورد وضعيت بافت هاي فرسوده 
انجام شده است كه نشان مي دهد متأسفانه ۴۰ درصد بافت هاي نوسازي 

شده در بافت فرسوده از نظر كيفيت ساخت، مطلوب نيستند.«
   ورود سازمان بازرسي به ماجرا

قبل از تشكيل شوراي شش��م شهر تهران )ش��وراي فعلي( مهدي چمران، 
 رئيس كنوني ش��وراي ش��هر تأكيد كرده  بود ك��ه طبق قانون بايد س��االنه 
۱۲درصد بافت فرسوده نوسازي شود و اين مهم در دوره چهارم شورا بيش از 
۱۲درصد اتفاق افتاد، اما در اين دوره )دوره پنجم( بافت فرسوده نوسازي نشد. 
رئيس سازمان بازرسي كل كشور هم اوايل تيرماه در خصوص ترك فعل 
مديران شهري بسياري از استان ها در حوزه بافت هاي فرسوده اظهار كرد 
كه در بافت فرسوده كوتاهي هايي صورت گرفته اس��ت. با وجود اينكه در 
قانون پيش بيني شده سالي ۱۲ درصد از بافت فرسوده بازسازي شود، اما 
طي هشت سال گذشته فقط حدود ۸ درصد از بافت هاي فرسوده در كشور 

نوسازي شده  است. 
در زمينه معضات بافت هاي فرسوده، يكي از اعضاي شوراي شهر تهران روز 
گذشته گفت: جلوگيري از ساخت طبقه مازاد و افزايش صد درصدي عوارض 
ساخت در بافت فرسوده، انگيزه هاي ساخت و ساز را در اين حوزه از بين برده 

و بايد به صورت اورژانسي لغو شود. 
   بي تفاوتي شوراي شهر سابق به بافت هاي فرسوده

ناصر اماني  در خصوص رويكرد مديريت شهري ششم به نوسازي در بافت 
فرسوده شهر تهران به خبرگزاري مهر گفت: در دوره مديريت شهري پنجم 
دو برنامه اساسي براي نوسازي بافت فرسوده متوقف شد كه بايد به صورت 

اورژانسي و فوري به برنامه هاي اجرايي مديريت شهري بازگردد. 
وي در ادامه تصريح كرد: ساخت طبقه اضافه در بافت فرسوده كه به نوعي 
مشوق ساخت و ساز در اين بافت شهري بود از سوي شوراي عالي شهرسازي 

و بدون مقاومت شوراي شهر حذف شد. 
اماني با بيان اينكه در كاهش انگيزه هاي نوسازي با حذف اين مشوق هم 
شوراي عالي شهرسازي و هم شوراي پنجم هر دو مقصرند، گفت: نمي دانم 
اين دو نهاد با چه انگيزه اي تنها مشوقي را كه براي مشاركت در ساخت در 
بافت فرسوده وجود داش��ت، حذف و روند خوب نوسازي بافت فرسوده را 

متوقف كردند. 
وي با تأكيد بر اينكه براي رونق بخش��ي دوباره به س��اخت و ساز در بافت 
فرسوده بايد پيشنهاد كنيم درباره اين مسئله در شوراي عالي شهرسازي و 

معماري بازنگري شود، يادآوري كرد: اين اتفاق بايد تا آخر سال رخ دهد. 
اين عضو شوراي شهر با اشاره به اينكه كاهش عوارض شهرسازي و معماري 
در برخي از مناطق جنوبي تهران بيش از صددرصد افزايش يافته است، ابراز 
داشت: اين افزايش عوارض توان مالي نوسازي را كاسته و بايد سريعاً درباره 

بازنگري در آن تصميم گيري شود. 
وي با يادآوري اين نكته كه عوارض در بافت فرسوده صددرصد رايگان است، 
گفت: عدم مجوز س��اخت طبقه مازاد انگيزه را از كساني كه مي خواهد به 
صورت مشاركتي درباره ساخت و ساز در اين بافت اقدام كنند، گرفته است. 
بايد منتظر برنامه هاي شهردار تهران براي رونق بخشي بيشتر براي نوسازي 

بافت فرسوده باشيم. 
   بودجه هاي كالن براي آرزوهاي شهردار

گفتني است در پنج منطقه پايتخت يعني مناطق ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۵ و ۱۷ 
در حدود ۴ هزار هكتار بافت فرسوده وجود دارد كه بخش زيادي از تهران 
را شامل مي شود. با توجه به اينكه زلزله همواره پايتخت را تهديد مي كند، 

مديريت جديد شهري بايد نوسازي بافت هاي فرسوده را جدي بگيرد. 
 در دوران مديريت حناچي، مهم ترين سياس��ت مديريت شهري، توسعه 
محله محور بود. به همين دليل ۲ هزار ميليارد تومان اعتبار در سال ۹۹ براي 
طرح هاي توسعه محات شهر تهران و براي سال ۱۴۰۰ هم بيش از ۲ هزار 

ميليارد تومان به اين موضوع اختصاص يافت. 
حناچي تأكيد داشت كه »طرح هاي توسعه محات پروژه هاي  ريزي هستند 
كه مردم آنها را در زندگي روزمره خودشان به خوبي لمس مي كنند مثل 
توسعه فضاهاي عمومي، فضاي سبز و در كل توسعه قلمرو شهري از جمله 
طرح هاي ريز محله محور هستند. « آخرين باري كه شما چنين تحولي در 

زندگي روزمره خود حس كرديد، كي بود؟

امير صادقان|  تسنيم

علیرضا سزاوار

محمدصادق فقفوري

   طبق اعام سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي دانش آموزاني كه 
تا كنون و به هر علتي موفق نشده باشند ثبت سفارش كتاب هاي درسي 

خود را انجام دهند تا ۳۱ شهريور براي اين كار فرصت دارند. 
   با مشاركت قرارگاه جهادي امام رضا)ع(، توزيع هزار بسته معيشتي در 
قالب طرح احسان حسيني ميان خانواده هاي نيازمند تهراني آغاز شد. 

   مدير عامل ش��ركت واحد اتوبوس��راني تهران از ورود ۵۰۰ دستگاه 
اتوبوس به ن��اوگان حمل و نقل عمومي پايتخت همزمان با آغاز س��ال 
تحصيلي خبر داد و گفت: با بازگشايي حضوري مدارس فعاليت مجدد 
خطوط سرويس مدرسه از سر مي گيرد. در همين رابطه مدير كل خدمات 
شهري شهرداري تهران با اشاره به زيباسازي شهر و نوسازي المان ها و 
برخي تجهيزات اطراف مدارس با هدف ايجاد نش��اط، از آمادگي كامل 

شهرداري در حوزه خدمات شهري براي بازگشايي مدارس خبر داد. 
   پژوهشگاه قوه قضائيه در راستاي حل چالش دوم از فصل دوم سند 
تحول قضايي، فراخوان كشوري به منظور دريافت ايده هاي صاحبنظران 

براي حل »چالش اطاله دادرسي« منتشر كرد. 
   رئيس اورژانس اجتماعي گفت: اگر ديديد همس��ايه ش��ما دعواي 
شديدي با فرزندش دارد يا او را به شدت كتك مي زند، در بزنيد و برويد؛ 

اين كار باعث مي شود وقفه اي در نزاع رخ دهد. 
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 در صورتي كه انتظار اين است در مواقع زيارت هاي مذهبي نرخ بليت انواع حمل و نقل كاهش پيدا كند

 به بهانه افزايش 2برابري سهميه مسافران ايراني اربعين سيدالشهدا)ع( 
قيمت بليت هواپيماي تهران- نجف 2 برابر شد

88498433سرويساقتصادي4

سهش��نبه23ش��هريور1400| 7صف��ر1443|| روزنامهجوان| شماره6301

وحيدحاجيپور

بن بست واردات گاز
در ميان كشورهاي داراي نفت و گاز، رسم بر اين است كه اين منابع تبديل 
به ابزار مهمي براي گس��ترش همكاري هاي منطقه اي، فرامنطقه اي و 
بين المللي مي شود. با تكيه بر همين ابزار اس��ت كه عربستان و امارات 
قراردادهاي بلندمدت و جذابي با چي��ن و هند منعقد مي كنند، قطر به 
كمك پاكستان و تركيه مي رود و عراق هم با كشورهاي شرق آسيا روابط 

مستحكم تري را پايه ريزي مي كند. 
سال هاست روابط كشورهاي توليدكننده و مصرف كننده نفت و گاز، از 
حالت فروشنده- خريدار به يك رابطه استراتژيك تبديل شده است كه 
منافع دو طرف را در بازه بلندمدتي تأمين مي كند اما با اين وجود، طي 
هشت سال گذش��ته با وجود ادعاهاي فراوان دولت گذشته، اين ابزار از 
دسترس خارج ش��د، زيرا وزير وقت با تفكر دهه هفتادي خود، نه تنها 
چنين روابطي را نابود كرد بلكه موجب تيره و تار شدن مناسبات اقتصادي 

جمهوري اسالمي ايران با برخي همسايگان شد. 
يكي از اين موارد كه مورد انتق��اد وزارت امور خارج��ه و فعاالن بخش 
خصوصي ق��رار گرفت، ماج��راي چال��ش گازي وزارت نفت با كش��ور 
تركمنستان بود. روزهايي كه وزير وقت، با حمله به تركمنستان سعي كرد 
همه چيز را به سود ايران تمام كند اما با وجود تأكيد كارشناسان مبني 
بر اشتباه بزرگ زنگنه، او تصميم گرفت راه خود را ادامه دهد، رسانه هاي 
همسو هم شارژ شدند تا بنويسند با ديپلماسي گازي وزارت نفت، منافع 

كشور تأمين شد. 
ماجرا از اين قرار بود كه وزارت نفت به ش��ركت تركمن گاز بدهكار بود 
ولي اين بدهي را پرداخت نمي كرد، تركمنستان بارها از ايران خواست تا 
تكليف طلب را روشن كند اما وزارت نفت محلي نداد تا آنكه اين كشور، بر 

اساس مفاد قراردادي خود مجبور به قطع موقت گاز شود. 
در اين ش��رايط، به وزارت نفت توصيه شد اين مش��كل را برطرف سازد 
اما زنگنه، تصميم گرفت بي توجه به خواسته تركمن ها، قرارداد واردات 
گاز از اين كشور را فسخ كند و به دادگاه برود. داوري هم حكم كرد ايران 
بايد بدهي خود را پرداخت كند كه در واقع، دستاورد خاصي براي كشور 
نداشت. تنها خروجي اين وضعيت، پايان يافتن همكاري ايران با كشوري 
بود كه به دليل نداش��تن مش��تري براي گاز خود، در موضع ضعف قرار 
داشت. بيش از 80درصد از درآمدهاي اين كشور، مرهون صادرات گاز 
است كه مشتريان كمي براي آن دارد. چين و روسيه دو كشور خريدار گاز 
اين كشور هستند اما طي سال هاي اخير، ميزان واردات از تركمنستان 
را كاهش داده اند تا عشق آباد مجبور باشد گاز خود را با تخفيف فراوان به 

مشتريانش پيشنهاد دهد. 
بهترين فرصت براي تمديد قرارداد و تحميل شرايط جمهوري اسالمي 
ايران از بين رفت تا اينكه از سال گذشته، زمزمه آغاز مذاكرات ميان دو 
طرف شنيده شود؛ نهادي ارشد به دنبال دريافت گزارش هايي مبني بر 
كمبود گاز در سال هاي آينده، به وزارت نفت تكليف كرد هرچه سريع تر 

اين موضوع را پيگيري كند اما خبري از مذاكره جدي نشد. 
حاال كه به گفته وزير فعلي نفت، 200ميليون مترمكعب كسري گاز در 
زمستان1400 در راه است، قرار است واردات گاز از تركمنستان احيا شود 
تا بخشي از اين كسري جبران شود. قطعاً طرف تركمن، با علم بر اينكه 
جمهوري اس��المي ايران به گاز نياز دارد، خواسته هاي خود را تحميل 
می كند و در موضعي قدرتمند، به مذاكره مي نشيند و هر قيمتي را كه 

صالح بداند به طرف ايراني ارائه مي كند. 
اين وضعيت و موضع ضعف تهران، حاصل كم كاري و خودبرتربيني وزير 
سابقي است كه اگر در همان زمان مش��كالت با تركمنستان را برطرف 
مي كرد، كشور را در چنين بن بستي قرار نمي داد. تركمنستاني كه نياز به 
بازار دارد و تا همين دو سال پيش، حاضر بود تخفيف خوبي به مشتريان 
خود از جمله ايران بدهد، اينك به يمن تصميمات زنگنه در موضعي قرار 

گرفته است كه مي تواند مذاكرات را رها كند. 
وزير نفت، روز دوشنبه به عشق آباد سفر كرد تا مذاكرات را به سرانجامي 
برساند ولي فارغ از هر نتيجه اي، بايد از زنگنه پرسيد چرا چنين چاله اي 
براي دولت بعد حفر كرد؟ چرا كسري گاز را به دولت بعد هديه كرد و در 

تنهايي خود، به اين وضعيت لبخند مي زند؟

نگاهي به وضعيت روغن در كشور 
افزايش واردات روغن، دپوي بيش از 1/2تني انواع آن در گمرك و 
بنادر و البته افزايش قيمت تا 1۰۰درصدي، گزارشي از وضعيت تورم 
و واردات اين كاالي اساسي مشمول ارز 4هزارو2۰۰ توماني است. 
به گزارش ايسنا، روغن از جمله اقالمي است كه به خصوص از نيمه دوم 
سال گذشته با افزايش قيمت و گاه كمبود در بازار مواجه شد و همواره 
در بين اقالم خوراكي باالترين ميزان تورم را به خود اختصاص داده بود 
تا اينكه در ماه گذش��ته باالخره از صدر تورم پايين آمد و جاي خود را 
به كاالهاي ديگر داد، با اين حال همچنان افزايش قيمت روغن نسبت 
به قبل قابل توجه اس��ت، به طوري كه آمار مركز آمار نش��ان مي دهد 
هر بطري ۹00 گرمي روغن مايع در مرداد سال جاري تا مرز 2۳ هزار 
تومان هم فروش رفته و به طور متوس��ط 1۷ هزار و ۶۵0 تومان قيمت 

داشته است. 
بر اين اس��اس روغن مايع كه در مرداد سال گذش��ته هر بطري حدود 

۹هزارو۳00 تومان قيمت داشته، 8۹/۷درصد گران شده است. 
در رابطه با روغن جامد نيز هر يك كيلو در مرداد پارسال حدود 10 هزار 
تومان فروش رفته ولي در همين ماه در سال جاري بيش از 2۷ هزار و 
۳00 تومان قيمت خورده و متوسط فروش 21 هزار و ۳00 تومان بوده 
است، بنابراين افزايش قيمت روغن جامد نسبت به سال گذشته باالي 

110درصد ثبت شده است. 
اما در مورد واردات روغن، دو كاال مطرح اس��ت؛ روغن خام و دانه هاي 

روغني كه البته هر دو مشمول ارز 4هزارو200 توماني مي شوند. 
بررسي آمار گمرك نش��ان مي دهد در حدود چهار ماهه ابتدايي سال 
جاري بيش از ۶۷۹ هزار ت��ن روغن خام و خوراكي به ارزش��ي حدود 
8۷۵/4ميليون دالر وارد ايران ش��ده كه از لحاظ وزني 20۵ و از لحاظ 
ارزش 40۷درصد نسبت به همين دوره در سال گذشته افزايش واردات 
داشته است. همچنين تا نيمه شهريور ماه سال جاري ميزان موجودي و 
آنچه در شناورها به بنادر رسيده از اين حكايت دارد كه حدود ۶۷0 هزار 

تن روغن خام در گمرك و بنادر موجود بوده است. 
در رابطه با واردات دانه هاي روغني نيز در حدود چهار ماه ابتدايي سال 
جاري ۷۹4/۶هزار تن به ارزش بي��ش از ۵۳۷/۵ميليون دالر واردات 
صورت گرفته ك��ه ۶۳درصد از نظر وزن و 122درص��د از لحاظ ارزش 
نسبت به سال گذشته رشد دارد. حدود ۵8۳/1هزار تن نيز موجودي 
دانه هاي روغني و آنچه از اين كاال در ش��ناورها وجود داش��ته تا نيمه 

شهريور ماه در گمرك و بنادر گزارش شده است. 
بر اين اس��اس در حال حاضر بيش از 1/2ميليون ت��ن از انواع روغن و 

دانه هاي روغني در گمرك و بنادر موجود است.

واقع�ًا بايد گفت دري�غ از تنظيم صحيح يك 
ب�ازار، حتي مس�افراني كه اي�ن روزها عازم 
سفر مذهبي و معنوي اربعين سيدالشهدا)ع( 
هستند، از رؤيت وضعيت قيمت بليت هواپيما 
تأسف مي خورند، زيرا نرخ بليت پرواز رفت و 
برگشتي كه 5 ميليون تومان اعالم شده بود، 
امروز به 1۰ ميليون تومان رسيده است و اين 
پرسش را در ذهن مسافر پديد آورده كه چرا 
هميشه بايد يك جاي تنظيم بازارها در اقتصاد 
ايران بلنگد و حقوق مصرف كننده ذبح شود. 
همه مي دانيم كه بازاره��اي مختلف در مواقعي 
با رش��د يا كاهش تقاض��ا روبه رو مي ش��وند، اما 
انتظارمان از تنظيم كننده بازار اين است كه بازار 
را به ش��كلي مديريت كند كه در مواقع افزايش 
تقاضا، عرضه با قيمت مناس��ب انجام ش��ود نه 
اينكه رشد تقاضا زمينه اي براي آشفتگي بازار و 

سودجويي هاي قيمتي باشد. 
  بازار س�ياه بليت پرواز تهران - نجف تا 

1۰ ميليون تومان
در شرايطي كه اخيراً سازمان هواپيمايي كشوري 
صراحتاً اعالم كرده س��قف نرخ بليت پروازهاي 
رفت و برگش��ت اربعين ۵ ميليون تومان است، 
اين روزها شاهد رشد نرخ بليت تا مرز 10 ميليون 
تومان هستيم، البته برخی ايرالين های خارجی 
نرخ بليت همين مسير را تا 22ميليون تومان نيز 
افزايش داده اند. حال اش��خاصي كه از گذش��ته 
براي سفر هوايي به عراق برنامه ريزي كرده بودند، 
غافلگير شده اند و براي انجام اين سفر مذهبي و 

معنوي بايد هزينه بيشتري ارائه كنند. 
نكته جالب اين اس��ت كه هميش��ه ه��م بهانه 
براي ارائ��ه كاال يا خدمات گران جور مي ش��ود، 
به ط��ور مث��ال گفته مي ش��ود كه چ��ون براي 

سهميه س��فر هوايي به عراق دوبرابر شده، نرخ 
بليت افزايش داشته اس��ت، در صورتي كه اين 
دست بهانه جويي ها نخ نما شده است و سيستم 
هواپيمايي كشور بايد آنقدر به روز و چاالك باشد 
كه در چنين روزهايي كه مردم براي سفر معنوي 
و مذهبي به اماكن مقدس س��فر مي كنند، نرخ 
بليت هواپيما را كاهش دهد ن��ه اينكه برعكس 

عمل كند. 
1۷ش��هريور امس��ال محمدحس��ن ذيبخش، 
سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري از تعيين 
قيمت ۵ ميليون تومان��ي بليت پروازهاي رفت و 

برگشت اربعين خبر داد. 
وي تصريح كرد: بر اس��اس تصميم اتخاذ شده، 
قيمت بليت پروازهاي اربعين ب��راي بازه زماني 
28ش��هريور تا 10 مهر، ۵ ميليون تومان تعيين 
ش��د. اين قيمت س��قف بليت پروازهاي اربعين 

است و اين احتمال وجود دارد برخي ايرالين ها 
با قيمت كمتري بليت مسيرهاي پروازي بغداد و 
نجف را به فروش برسانند. بر اساس اعالم سازمان 
هواپيمايي اي��ن قيمت براي ۳0هزار س��هميه 

تعيين شده بود. 
به گزارش تسنيم، اين در حالي است كه برخي 
س��ايت هاي اينترنتي بليت حداكث��ر ۵ ميليون 
تومان��ي را ب��ا قيم��ت ت��ا 10 ميلي��ون توماني 
يعني دو براب��ر به ف��روش مي رس��انند. به نظر 
مي رس��د ش��ركت هاي هواپيمايي با همدستي 
چارتركنندگان از ش��رايط به وجود آمده نهايت 

سوءاستفاده را مي برند. 
بررس��ي قيمت پروازهاي اربعي��ن حاكي از آن 
است در زمان حاضر قيمت بليت رفت و برگشت 
تهران- نجف براي هواپيمايي قش��م ۹ ميليون 
و ۷1 هزار تومان اس��ت. اين بلي��ت اكونومي و 

چارتر است. 
قيمت بلي��ت رفت و برگش��ت مس��ير پروازي 
تهران- نجف هواپيماي��ي معراج نيز ۹ ميليون و 
1۳۵ هزار تومان براي بازه زماني ۳0 ش��هريور 

)رفت( و هفتم مهر براي برگشت است. 
قيمت بليت اين شركت براي همين بازه زماني 
در مس��ير فرودگاه امام خميني)ره(- فرودگاه 
نجف به صورت چارتري 10 ميليون و 2۵۵ هزار 

تومان است. 
در حالي كه انتظار مي رفت انجمن شركت هاي 
هواپيمايي در رابطه با اين نابساماني تصميمات 
سريعي را اتخاذ كند اما به نظر مي رسد فعاًل قرار 

نيست اين بخش ساماني به خود ببيند. 
سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري از تالش 
براي قيمت مناس��ب پروازهاي عتبات عاليات 
خبر داد و گفت: تالش مي كنيم زائران با قيمت 
مناس��ب به عتبات عاليات مشرف ش��وند، مبنا 
۳0هزار مسافر بود. همكاران بنده در حال رايزني 
با ايرالين ها هستند تا بتوانيم قيمت بليت مناسب 

براي زائران اربعين ارائه كنيم. 
قيمت بليت رفت پرواز تهران- نجف هواپيمايي 
كيش اير ۳ ميليون و ۷40 هزار تومان براي تاريخ 
2۹ شهريور 1400 است. نرخ بليت رفت همين 
مسير پروازي براي هواپيمايي قشم اير 4 ميليون 
و ب��راي هواپيمايي معراج 4 ميلي��ون و 88 هزار 

تومان است.

قيمت هر شانه تخم مرغ كه بايد حدود 33هزار 
تومان باشد، روز گذشته به 5۰ هزار تومان رسيد، 
يكي مي گويد رش�د ن�رخ تخم مرغ ريش�ه در 
سياس�ت هاي غلط دولت روحاني و كشتارهاي 
بي رويه جوجه و مرغ هاي مول�د به دليل گراني 
نهاده هاي دامي دارد و ديگري مي گويد بهمن ماه 
سيل تخم مرغ به بازار مي آيد، اما عده اي معتقدند 
جوجه را اول پاييز مي شمرند نه در ميانه زمستان. 
افزايش قيمت مواد غذايي به ش��كل بي سابقه اي 
كوچك كردن سفره مردم را هدف قرار داده است و 
واقعاً با اين وضعيت بسياري از خانوارها به چه كنم، 
چه كنم افتاده اند، زيرا هر روز يك يا چند قلم كاال 
گران مي ش��ود و همه مي گويند ماه هاي ابتدايي 
دولت ها در حقيقت آثار سياس��ت هاي اقتصادي 
دولت قبل ظهور مي كند، رش��د نرخ مواد غذايي 
و كاال و خدم��ات مرتبط با معيش��ت مردم آنقدر 
چشمگير است كه ديگر افت چند صد توماني نرخ 
ارز به چش��م مردم نمي آيد و عوام مي گويند افت 
نرخ ارز در شرايطي كه تورم هر روز رشد مي كند، 

چه فايده اي دارد. 
برخي از كارشناسان مي گويند كشتارهاي دام 
و طيور طي ماه هاي گذش��ته به دليل رشد نرخ 
نهاده هاي توليد آثار خ��ود را روي گراني مرغ، 
تخم مرغ، گوش��ت و مواد پروتئيني گذاش��ته و 
اين روزها با آثار كشتارهاي چندي پيش روبه رو 

شده ايم. 
م��واد غذاي��ي ط��ي هفته ه��اي اخي��ر رش��د 

قابل مالحظه اي داش��ته و حاال بعد از اينكه نرخ 
هر كيلو برنج به ۵0 هزار تومان رسيده است، نرخ 
هر شانه تخم مرغ نيز به همين قيمت رسيد و نكته 
جالب اينجاست كه نرخ بازار 1۷ هزار تومان از نرخ 

مصوب باالتر مي باشد. 
قيم��ت تخم مرغ كه ط��ي هفته ه��اي اخير روند 
صع��ودي گرفت��ه و به ش��انه اي 4۳ ه��زار تومان 
رسيده بود هم اكنون در بازار تهران از ۵0 هزار تومان 
نيز عبور كرده است. بر اساس مصوبه ستاد تنظيم 
بازار، قيمت هر كيلوگرم تخم م��رغ در  واحدهاي 

مرغداري بايد 14 هزار تومان و در  عمده فروشي ها 
1۵ هزار و ۳00 تومان باشد؛ با در نظر گرفتن كرايه 
حمل به ميادين مي��وه و تره بار، قيمت هر ش��انه 
تخم مرغ براي مصرف كنندگان نهايي 2 كيلوگرمي 

بايد ۳4 هزار تومان باشد. 
اين نرخ هاي مصوب در حالي اس��ت ك��ه افزايش 
هزينه هاي توليد، توليدكنندگان تخم مرغ را بر آن 
داشته تا درخواست اصالح )افزايش( نرخ مصوب را 
مطرح كنند. به عنوان مثال قيمت جوجه يك روزه 
تخمگذار به عنوان مهم ترين نهاده توليد تخم مرغ، 

به دو برابر نرخ مصوب رسيده است؛ يعني در حالي 
كه قيمت مصوب آن 8 هزار تومان است قيمت در 
بازار به 1۶ تا 1۷ هزار تومان رسيده است و آنطور كه 
توليدكنندگان عنوان مي كنند با همين قيمت نيز 

به سختي مي توان جوجه پيدا كرد. 
  دومينوي تصميمات غلط دولت دوازدهم

توليدكنندگان تخم مرغ يكي از داليل افزايش قيمت 
اين محصول را كشتار گسترده مرغ هاي تخمگذار 
طي ماه هاي گذشته به دليل شرايط نامساعد توليد، 
عنوان مي كنند و مي گويند كه دولت دوازدهم وقتي 
كه قيمت باال مي رفت با اهرم زور و فش��ار سعي در 
سركوب قيمت و توليد داشت، اما وقتي كه قيمت 
افت مي ك��رد و توليدكننده در ش��رايط زيان قرار 

مي گرفت، حاضر نبود نرخ را اصالح كند. 
مرور اتفاق��ات دو س��ال اخير نش��ان مي دهد كه 
دول��ت دوازدهم كمتري��ن موفقيت��ي در اجراي 
اين سياس��ت و حمايت از توليدكننده و مردم به 
عنوان مصرف كنن��دگان محص��والت پروتئيني 
نداشت. سياست هاي غلط دولت دوازدهم در حوزه 
نهاده هاي دامي شرايط را به گونه اي كرد كه توليد 
به شدت در معرض تهديد قرار گرفت؛ به گونه اي 
كه مرغداران به دليل عدم دسترسي به نهاده اقدام 
به كشتار جوجه هاي يك روزه، يا كشتار مرغ هاي 
تخمگذار كردند و دامداران نيز جز كشتار دام هاي 
مولد خ��ود راه چاره اي پيش  روي خ��ود نديدند و 
كش��تار دام هاي مولد، خطر حذف گله هاي دام و 

طيور كشور را به مرحله هشدار رساند.

هر شانه تخم مرغ50 هزار تومان

آغازپيش فروش بليت قطارهاي مسافري 
براي مهر ماه 

پيش فروش بليت قطارهاي مس�افري براي مهر ماه امسال از روز 
گذشته آغاز شد. 

به گزارش مهر، بر اساس اعالم ش��ركت هاي حمل و نقل ريلي، پيش 
فروش بليت قطارهاي مسافري براي مهر ماه امسال از ديروز آغاز شده 
است. بر اساس اين گزارش، مسافران مي توانند براي بازه زماني يكم تا 

۳0 مهر 1400 بليت قطار رزرو كنند. 
اين امكان همزمان در وب سايت هاي فروش اينترنتي بليت قطار و دفاتر 

معتبر فروش بليت )آژانس هاي مسافرتي( فراهم شده است. 
در فروش يكپارچ��ه بليت قطار، هرگونه موج��ودي بليتي كه در همه 
نمايندگي هاي فروش در سراسر كشور وجود داشته باشد، در سيستم 

اينترنتي فروش نيز قابل مشاهده است. 
در حال حاضر قيمت بليت قطارهاي مسافري تهران- مشهد به شرح 

زير است:
قطارهاي ۳ س��تاره ۶ تخته 1۵8 هزار و ۹00تومان ت��ا 1۷۷ هزار و ۷00 
تومان - قطارهاي ۳ ستاره 4 تخته 20۶ هزار و ۹۵0 تومان،  قطارهاي 4 
ستاره 4 تخته 21۹ هزار و ۹00 تومان، قطارهاي 4 ستاره سالني )پرديس( 
با تردد هشت ساعته تا مشهد 1۹۹ هزار و 1۵0 تومان، قطارهاي 4 ستاره 
اتوبوسي با تردد 12 ساعته تا مشهد 12۵ هزار و ۷00 تومان، قطارهاي 4 
ستاره 4 تخته 2۵4 هزار تومان، قطارهاي 4 ستاره 4 تخته 2۷۷ هزار و ۷۵0 

تومان و قطارهاي 4 ستاره 4 تخته ۳۶0 هزار و ۳۷0 تومان. 
همچنين قطاره��اي ۵ س��تاره 4 تخته )بس��ته به نوع قطار( ش��امل 
قيمت هاي 410 هزار و 2۵0 تومان، ۵0۹ هزار و ۳۵0 تومان، ۶22 هزار 
توم��ان، ۷۵4 ه��زار و 1۵0 ت��ا ۷۵۵ ه��زار و 800 توم��ان و ۷۵۵ هزار 

و800تومان مي باشد. 
....................................................................................................................

 عزل و نصب هاي حاشيه ساز 
در شركت هاي تابعه ايران خودرو 

در حالي كه انتقادها نس�بت به مديريت بنگاه هاي خودروس�ازي 
تش�ديد شده اس�ت و جامعه منتظر اس�ت ببيند چه اش�خاصي 
سكاندار خودرو س�ازي كشور مي ش�وند، اين روزها شاهد عزل  و 
نصب هاي پر حاش�يه مديران در برخي از ش�ركت هاي وابسته به 
خودروسازان هستيم و جالب اينكه گفته مي شود گاهي مديراني 
كه عملكرد مثبت در شركت هاي تابعه داشته اند، بركنار مي شوند. 
با آن كه گويا قرار بوده تا تعيين   تكليف مديريت گروه هاي خودروسازي 
بزرگ وابسته به دولت از سوي وزارت صمت، مديران عزل و نصبي در 
شركت هاي تابعه نداش��ته باشند، اما شاهد حاشيه س��از شدن عزل و 

نصب هايي در شركت ايران خودرو هستيم. 
اواخر شب يكشنبه اخباري مبني بر عزل مدير عامل آپكو توسط مدير 
عامل گروه صنعتي ايران خودرو و جايگزيني اسكويي به جاي جليني 
در فضاي مجازي منتش��ر ش��د. اين خبر تعجب كارشناسان محافل 
خودرويي و رس��انه اي كشور را در پي داشت و اين س��ؤال را در اذهان 
متبادر مي كرد كه با توجه به اينكه ممكن است تا روزهاي آينده تغيير 
و تحوالتي در رأس بنگاه هاي خودروس��ازي رخ دهد، جابه جايي هاي 
مديريت��ي در زير مجموعه اين هلدينگ ه��اي خودرويي با چه هدفي 

انجام مي شود؟
نكته جالب ديگر اينجاس��ت ، بركناري مديراني كه عملكرد مثبت در 
بنگاه تابعه ايران خودرو داشته اند مش��خص نيست با چه هدفي انجام 

مي گيرد. 
پس از انتش��ار خبر جنجالي مذكور، حال شنيده ها حكايت از آن دارد 
كه اين عزل منتفي شده و جليني به كار خود به عنوان مدير عاملي آپكو 
ادامه خواهد داد، البته برخي از تحليلگران مي گويند مديراني كه امكان 
جايگزيني را در رأس هرم خودروساز هاي داخلي دارند، اين روزها تحت 

فشار قرار گرفته اند.
....................................................................................................................

صادرات شيرخشك آزاد شد
وزارت جهاد كش�اورزي در نامه اي به گمرك و س�ازمان توس�عه 
تجارت اي�ران، آزادس�ازي صادرات شيرخش�ك را اب�الغ كرد. 
به گزارش مهر، اميد گيالن پور، معاون توسعه صنايع تبديلي و كسب و 
كارهاي كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي در نامه اي به رئيس سازمان 
توسعه تجارت ايران وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئيس كل گمرك 
جمهوري اسالمي ايران، آزادس��ازي صادرات شيرخشك را ابالغ كرد. 

در اين نامه آمده است:
با توجه به مصوبه شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي 
محصوالت اساسي كش��اورزي قيمت تضميني ش��يرخام به ازاي هر 

كيلوگرم در واحدهاي دامداري به ميزان ۶4هزارريال تعيين شد. 
از سوي ديگر، حسب اعالم اين وزارت، صادرات آن بخش از شيرخشكي 
كه شيرخام آن با قيمت تضميني خريداري شده، مشمول تخفيف در 
مابه التفاوت صادراتي خواهد بود. در نتيجه صادرات شيرخشك با دو 
مابه التفاوت متفاوت قابل انجام مي باشد. بر اين اساس جهت برخورداري 
صادركنندگان از اين امتياز، اين معاونت حجم و صادركنندگان ذي نفع 
را به طور مرتب به آن سازمان محترم اعالم خواهد نمود. فهرست اولين 
گروه از صادركنندگاني كه ش��يرخام را با قيم��ت تضميني خريداري 
كرده اند، آماده ثبت در سامانه هاي مرتبط مي باشد كه به محض اعالم 

آن سازمان در خصوص آن اقدام خواهد شد.

با وج�ودي  كه تقريب�ًا بي�ش از يكس�ال از تبليغ�ات فراوان 
پيرامون س�رمايه گذاري در بازار س�هام مي گذرد و بسياري 
از م�ردم در ش�اخص كل بي�ش از 2 ميليون واح�دي بورس 
اوراق به�ادار ته�ران اق�دام ب�ه خري�د س�هام در ب�ورس و 
فرابورس كردند، هنوز ش�اخص كل از ركورد س�ال گذش�ته 
خود بيش از 5۰۰ واحد فاصله دارد، بدين ترتيب بس�ياري از 
س�هامداراني كه دير وارد بازار ش�دند در زيان قابل مالحظه 
به س�ر مي برند و نكته جالب اين اس�ت كه همبستگي دالر با 
سهام تقويت ش�ده و با افت نرخ دالر بورس نيز نزول مي كند. 
ماه ه��اي ابتدايي س��ال گذش��ته تبليغ��ات فراوان��ي پيرامون 
سرمايه گذاري در بازار سهام انجام گرفت، برخي از كارشناسان بر 
اين باورند كه تبليغات گسترده براي جذب سرمايه ها در بورس 
زماني تشديد شد كه برخي از سهامداران بزرگ تصميم به خروج 
از بازار در پيك قيمت گرفته بودن��د، از اين رو براي خروج از بازار 
نياز به تقويت تقاضا و نقدينگي در بازار بورس است كه تبليغات 
خروج از پيك قيمت را براي برخي از سهامداران تسهيل كرد. اما 
اشخاصي كه در سال ۹۹ در پيك قيمت سهام وارد بورس شدند، 
با گذشت بيش از يكسال از ركورد زني 2 ميليون واحدي شاخص 

كل بورس اوراق بهادار تهران، هنوز با اين نقطه شاخص كل بيش 
از ۵00 هزار واحد فاصله دارند، در عين حال همبستگي بين دالر 
و بازار سهام تشديد شده است، زيرا با افت نرخ ارز بازار سهام نيز 

نزول مي كند. 
نكته جالب اينجاست كه گفته مي ش��ود نقدينگي عموماً در بازار 
بانك جا خوش كرده است و در شرايط ريسكي و كنوني اقتصادي 
خيالي به ورود در بازار سرمايه ندارد، برخي از تحليلگران مي گويند 
اگر پرداخت سود علي الحساب به سپرده گذاران بلندمدت بانكي 
قطع و پرداخت سود به بعد از حساب و كتاب هاي بانك هاي سود ده 
منتقل ش��ود، عماًل هم جلوي بخشي از تورم گرفته مي شود و هم 
اينكه بانك هاي زيان ده نمي توانند به سپرده گذاران سود پرداخت 
كنند، از اين رو 80 درصد نقدينگي ب��ه جاي اينكه در بانك ها جا 
خوش كند براي حضور در فعاليت هاي اقتصادي ورود خواهد كرد 

و به تبع آن نيز بازار سرمايه نيز با رونق روبه رو مي شود. 
اين ب��اور در بين اهالي اقتصاد ش��كل گرفته اس��ت ك��ه ائتالف 
صاحبان نقدينگي هاي بزرگ براي به حرك��ت درآوردن بازارها 
مهم است، زيرا بازارها زماني با رونق مواجه مي شوند كه صاحبان 
نقدينگي حضور پيدا كنند و هم اكنون با پارك كردن نقدينگي در 

بانك از قيل و قال ساير بازارها به دور هستند. شاخص كل بورس 
در پايان معامالت روز گذش��ته با كاهش 14 هزار واحدي به يك 

ميليون و 4۷۵ هزار واحد رسيد. 
به گزارش مه��ر، ش��اخص كل در پايان معامالت روز گذش��ته با 
كاهش 14 ه��زار و ۷0۹ واحدي در جايگاه ي��ك ميليون و 4۷۵ 
هزار و 2۷4 واحد متوقف شد. ش��اخص هم وزن افت ۶ هزار و ۵۹ 
واحدي داشت و به 444 هزار واحد رسيد. نمادهاي فارس، ميدكو، 
فملي مؤثرترين نمادها در افت شاخص بودند. نمادهاي پرتراكنش 
هم س��پيد، بركت و شستا بودند كه نماد س��پيد رشد ۵ درصدي 
داشت، اما شس��تا يك درصد كاهش ارزش سهام را در پي داشت. 
ش��اخص در يك س��اعت و نيم ابتدايي معامالت بيش از 14 هزار 
واحد افت كرد، ولي تا پايان معامالت روند ثابت در پيش گرفت و 

در پايان رشد اندك 100 واحدي به خود ديد. 
ش��اخص فرابورس كاهش 2۶۶ واحدي و دس��تيابي ب��ه جايگاه 

22هزار و 1۳0 واحدي را دنبال كرد. 
8۵۶ هزار فقره معامله به ارزش ۶/4 ه��زار ميليارد تومان نتيجه 
معامالت روز گذش��ته بازار ب��ود و ارزش ب��ازار در ۵/۹ هزار هزار 

ميليارد تومان ادامه يافت.

ارتقای 500 هزار واحدي شاخص كل بورس از ركورد سال99
  بورس

  گزارش 2

  گزارش   یک
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 چرا دولت گذشته 

در تأمين واكسن توفيقي نداشت؟
روزنامه رسالت در بخشي از مطلب اصلي 
خود نوشت: برخالف دولت گذشته كه 
در تصميمات مربوط به حوزه سالمت، 
نگرش سياسي داش��ت، اكنون در زمينه واكسن، نگاه سياسي حاكميت 
ندارد و اين مقوله سبب شده واكسيناسيون در كشور شتاب بگيرد. اگر به 
آمار جان باخت��گان نگاهي بيندازيد، بيش��تر و بهت��ر درمي يابيد كه چه 
خسارتي به كشور تحميل شده است. به ياد بياوريد روزي را كه ۹۸ عضو 
مجمع عمومي سازمان نظام پزشكي در نامه  سرگشاده اي به حسن روحاني 
خريد واكسن »اسپوتنيك  وي« را »غيرموجه و خطرآفرين« اعالم كردند! 
امضاكنندگان اي��ن نامه بر »نبود اطالعات ش��فاف« از مراحل پژوهش و 
ساخت اسپوتنيك وي تأكيد و مدعي شدند كه تاكنون، هيچ  يك از »منابع 
معتبر جهاني« واكس��ن روس��ي را تأييد نكرده اند! حال  آنكه محمدرضا 
ظفرقندي، رئيس كل س��ازمان نظام پزش��كي پيش تر مطرح كرده بود، 
»واكسن كرونا بايد هرچه سريع تر خريداري شود كه مي تواند از كشورهايي 
مانند روسيه و هند براي كشور تأمين شود. اكنون در چين واكسن ويروس 
ضعيف شده كار مي ش��ود يا mRNA است. كشور تركيه ۵۰ميليون دز 
واكسن از چين پيش خريد كرده، امارات پيش خريد كرده. اصاًل بايد منبع 
خريد واكسن  متعدد باشد و از يك كانال كفايت نمي كند، زيرا توليد محدود 
است.« مينو محرز، عضو كميته مشورتي ستاد ملي مقابله با كرونا نيز از 
ديگر كساني بود كه در مقابل واكسن روسي، صف آرايي كرد، وي در واكنش 
به خريد واكسن »اسپوتنيك وي« از روس��يه گفته بود به  عنوان يكي از 

اعضاي كادر درمان تن به تزريق واكسن روسي كرونا نخواهد داد. 
.......................................................................................................................

ثبات خاورميانه با نگاه منطقه گرايانه 
روزنامه صبح نو در سرمقاله خود نوشت: منطقه گرايي 
به معناي مقابل��ه با بين الملل گرايي نيس��ت بلكه 
تالشي در جهت برقراري توازن ميان منطقه و غرب 
است. از دل منطقه گرايي بدون لحاظ مالحظات بين المللي نوعي انزوا و 
غيرواقع بيني توليد مي شود كه اتفاقاً از قدرت منطقه اي هم مي كاهد. در 
عين حال بين الملل گرايي بدون توجه به تعامالت و مقتضيات منطقه اي به 
روشن شدن موتور كش��ورهاي منطقه عليه روابط با غرب مي انجامد، از 
همين رو اگر به منطقه گرايي به  عنوان گامي در راستاي اعتمادسازي در 
خاورميانه و حداكثر كردن منافع در موضوعاتي ازقبيل هسته اي نگريسته 
شود، قدمي در جهت موازنه درست ميان منطقه و غرب برداشته شده است. 
در دولت روحاني تمركز بيش از حد بر بين الملل گرايي موجب باالرفتن 
بي اعتمادي ميان ايران و كشورهاي همسايه شد. در عين  حال موجب شد 
غرب هم به درستي دريابد كه تنها گزينه دولت روحاني براي اداره كشور، 
مذاكره و توافق هس��ته اي اس��ت. اين نگرش در نهايت به شكست دولت 
روحاني در افكارعمومي انجاميد. در دولت جديد اما منطقه گرايي در عين 
 حال كه رويكرد غالب است اما نقطه اطميناني براي تعامالت بين المللي 
است تا هم دست ايران را مقابل طرف هاي غربي باال ببرد و نگاه تك بعدي 
به اقتصاد تمام ش��ود و هم زمين بازي جديدي براي اقتصاد ايران تعريف 
شود و از دل همس��ايگي نه تهديدهاي امنيتي كه فرصت هاي اقتصادي 
متولد شود. سفر الكاظمي به تهران در جهت اعتمادزايي ميان دو كشور 
بزرگ و مؤثر منطقه، يعني ايران و عربستان اس��ت كه مي تواند به ثبات 
بيش��تر در عراق ه��م تبديل ش��ود. از اين جه��ت به نظر مي رس��د كه 

منطقه گرايان در غياب امريكا در منطقه دست باال را خواهند داشت. 
.......................................................................................................................

طالبان تعبير رؤياي سركوب شده سلفيان
روزنامه شرق در بخشي از سرمقاله خود 
نوشت: اكنون خواه ناخواه بايد پذيرفت كه 
تس��لط بي چون وچراي طالبان واقعيت 
امروز افغانس��تان است. ناگفته نماند مش��روط كردن شناسايي دولت 
طالبان توسط دولت هاي غربي و به ويژه امريكا، يك شوخي مسخره براي 
به حاشيه بردن فضاحتشان در نحوه خروجشان از باتالق افغانستان و نيز 
به  ابتذال كشيدن ارزش هايي اس��ت كه منادي آن بوده اند، اما سلطه 
مجدد طالبان تصوري را در ذهن تداعي مي كند، وقتي كه قرار بود  بر 
گوشه هايي از ويرانه هاي عراق و س��وريه يك دولت اسالمي برساخته 
شود، آن هنگام اين احتمال قوت و بلكه عينيت يافته بود كه با تشكيل 
چنين حكومت افراطي متشكل از سلفيون افراطي، حاكميتي خشن و 
پرقدرت در شرف تولد است. واقعيت امر اين است كه بايد اين سناريوي 
چندوجهي را در اصل، پاسخي عملي بدانيم به نياز معنوي و سياسي و 
آرماني نسل جوان و معترض در كش��ورهاي اسالمي نسبت به سلطه 
ديكتاتورهاي فاسد داخلي و نيز نفوذ و سلطه بيگانگان در كشورشان. 
اين نسل آرمان خود را در برپايي حاكميت احكام و شريعت اسالمي در 
جوامع خود مي دانند، بي آنكه دريافته باشند، آيا روش و سبك و سياق 
عمل و رفتارش��ان يعني قبضه حكومت به ضرب و زور شمشير، هيچ 
نسبتي با مباني اصيل اسالمي و سازگار با قرآن دارد؟ بنابراين تحوالت 
س��ريع افغانس��تان اينك از يك منظر به نظر مي رس��د تعبير رؤياي 
سركوب شده سلفيوني است كه ريشه هاي عميقي در ساخت سياسي و 
اجتماعي جوامع منطقه از شبه قاره به  ويژه غرب و شمال غرب پاكستان 
تا آسياي جنوب  غربي و جنوب خليج فارس دارند... حكومتي كه مدعي 
است آمال و آرزوهاي بخش وسيعي از مسلمانان را جامه عمل خواهد 
پوشاند، حتي اگر آشكارا با موازين اخالق و حق ذاتي انسان، يعني آزادي 
و نيز مظاهر تجربه بشري يعني مدرنيته مانند دموكراسي هيچ نسبتي 
برقرار نكند و همچنان الزم بداند از طريق رعب و وحش��ت بر مقدرات 
كشور حاكم شود و صداي معترضان را خاموش كند تا آنچه را كه خيال 
مي كند مراد اسالم و قرآن است، در جامعه حاكم كند، از اين  رو جبهه 
اصلي پس از اين در برابر كارآمدي دستگاه فكري و نظري طالبان است 
نه صرفاً زور و س��الح آنها و اتفاقاً پاشنه آش��يل طالبان در اين مرحله 

ايجابي در مواجهه فكري و فرهنگي و اجتماعي در داخل است. 
.......................................................................................................................

»عراق« ميانجي ايران و عربستان
روزنامه خراسان در بخشي از يادداشت روز 
خود با اشاره به سفر نخست وزير عراق به 
ايران نوشت: در زمان عادل عبدالمهدي، 
نخست وزير پيش��ين عراق جايگاه ويژه اي در ميانجيگري ميان تهران و 
رياض پيدا كرده بود. س��ه كش��ور كميته هايي را با افراد مشخص براي 
پيگيري گفت وگوها تعيين كرده بودند و عبدالمهدي شخصاً مذاكرات را 
براي كاهش تنش ها و عادي س��ازي روابط ميان ايران و عربستان دنبال 
مي كرد. با شروع تظاهرات عراق در اكتبر دو سال قبل و تداوم حدود پنج 
ماهه آن، اين مذاكرات متوقف شد اما با روي كار آمدن الكاظمي و تغييرات 
در واشنگتن و رفتن دولت ترامپ، رياض نيز كه خود را تنهاتر مي ديد، به 
ادامه اين مذاكرات و رفع تنش هاي منطقه اي، متمايل تر نشان داد و آن 
طور كه سفير ايران در بغداد اعالم كرده تاكنون چند دور مذاكرات در اين 
زمينه برگزار شده اس��ت. اينكه الكاظمي تا چه حد بتواند اين فرآيند را 
سرعت ببخشد بيش از آنكه به توانايي هاي وي معطوف باشد به حسن نيت 
طرف عربستاني مربوط است چراكه تهران همواره اعالم كرده آماده است 
با همه كشورهاي منطقه باب گفت وگو را بگشايد و بهترين روابط را داشته 
باشد اما خيلي از تحليلگران معتقدند، رياض نوع روابط خود در منطقه و 
به ويژه با ايران را متناسب با نوع روابطش با امريكا تنظيم مي كند، لذا براين 
اساس هرگاه فضا و چشم انداز تنش بين ايران و امريكا پررنگ تر شود نبايد 
انتظار استقالل رأي از طرف عربستاني را داشت به عبارتي سران سعودي 
حداقل در شرايط فعلي براي ايجاد رابطه بدون تنش با ايران منتظر نتيجه 

مذاكرات احياي برجام در وين خواهند ماند.

88498443سرویس  سياسي

نماينده  تهران:
 دستگاه ديپلماسي انقالبي

توانمندي هدايت پرونده هسته اي را دارد
نماينده مردم تهران در مجلس اظهار 
ک�رد: در دول�ت س�يزدهم نيروهاي 
ارزش�مندي در وزارت ام�ور خارج�ه 
سكاندار دستگاه ديپلماسي هستند و 
از توانمندي ها و قابليت هاي الزم براي 
هدايت پرونده هسته اي برخوردارند. 
سيدعلي يزدي خواه نماينده مردم تهران 

در گفت وگو با مهر، در خصوص مذاكرات هس��ته اي، گفت: بهتر است 
پرونده مذاكرات هسته اي كه هشت س��ال اخير در اختيار وزارت امور 
خارجه قرار گرفته، در دولت سيزدهم از سوي وزارتخانه خارجه پيگيري 
ش��ود. اگرچه اقدامات وزارت خارجه دولت های يازدهم و دوازدهم در 
حل مشكالت اين پرونده نتيجه عملي نداشت اما از حيث كارشناسي و 

اجرايي بهتر است اين پرونده در اختيار وزارت خارجه باشد. 
وي تأكيد كرد: شوراي عالي امنيت ملي نيز مي تواند بر روند ديپلماسي 
هسته اي به وزارت امور خارجه مشاوره بدهد يا نيروي مجرب و صاحب 

صالحيتي براي حضور در تيم مذاكره كننده معرفي كند. 
يزدي خواه گفت: جابه جايي پرونده هس��ته اي از شوراي عالي امنيت 
ملي به وزارت خارجه و بالعكس هزينه زاست و آسيب هايي در پي دارد. 
در دولت سيزدهم نيروهاي ارزشمندي در وزارت امور خارجه سكاندار 
دستگاه ديپلماسي هس��تند و از توانمندي ها و قابليت هاي الزم براي 

هدايت اين پرونده برخوردارند. 
عضو فراكس��يون انقالب مجلس با تأكيد بر اينكه پرونده هس��ته اي، 
امنيتي نيست، گفت: در پرونده هسته اي بايد حقوق ملت ايران استيفا 
شود، پيمان هاي مشتركي بين ايران، آژانس و ۱+۵ منعقد شده كه براي 
اجراي اين پيمان ها بهتر است اين پرونده از طرف وزارت امور خارجه 
پيگيري شود. وي تصريح كرد: پيگيري پرونده هسته اي از طرف وزارت 
امور خارجه هم توانمندي دستگاه ديپلماسي را اثبات مي كند هم موضع 

وزير خارجه جديد را در سطح منطقه و جهان تثبيت مي نمايد. 
يزدي خواه با تأكيد بر لزوم تقويت تيم مذاكره كننده هس��ته اي گفت: 
ضعف تيم مذاكره كننده هسته اي در دولت تدبير منجر به بي دقتي روي 
برخي جمالت و واژه ها شد، به عنوان مثال لغو و تعليق اشتباه گرفته شد، 

لذا بايد در دولت سيزدهم تيم مذاكره كننده هسته اي تقويت شود. 
.......................................................................................................................

عضو کميسيون امنيت ملي:
 FATF تصميم گيري درباره 

منوط به لغو تحريم هاي ايران است
عض�و کميس�يون امني�ت مل�ي و 
سياس�ت خارجي مجلس اظهار کرد: 
تا زمان�ي ک�ه تحريم ه�اي جمهوري 
اس�امي اي�ران لغ�و نش�ود، درب�اره 
نمي کني�م.  تصميم گي�ري   FATF

ابوالفضل عمويي در گفت وگو با مهر، در 
واكنش به ادعاي برخي از افراد مبني بر 

اينكه نپيوستن ايران به FATF باعث مي شود كه نتوانيم با كشورهاي 
ديگر تبادالت تجاري داشته باشيم، اظهار داش��ت: FATF يا قواعد 
كارگروه مالي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم ساختاري است 
كه در آن تالش مي شود تا كشورها از تأمين مالي تروريسم و پولشويي 

خودداري كنند. 
وي تأكيد كرد: اصل مقابله با پولش��ويي و تأمين مالي تروريس��م 
در ايران پذيرفته شده اس��ت و ما قوانين داخلي براي مقابله با اين 
موضوع داريم. در اين زمينه اشراف داخلي بسيار خوبي در سيستم 
بانكي و نظام اقتصادي ما وجود دارد تا اين تخلفات صورت نگيرد، 
منتها شفاف ش��دن بين المللي اين موضوع از طريق پيوستن به دو 
كنوانسيون پالرمو و مبارزه با تأمين مالي تروريسم در حال حاضر 
مورد پذيرش جمهوري اسالمي ايران نيست چراكه در شرايطي كه 
طرف هاي غربي و امريكايي تالش مي كنند همه طرف هاي تجارت 
با ايران را مورد تحريم قرار دهند، ش��فافيت مالي بين المللي، مانع 

تجارت ايران مي شود. 
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اس��المي بيان كرد: در واقع تا 
زماني كه تحريم هاي ظالمانه و يكجانبه عليه جمهوري اسالمي ايران 
وجود دارد، انتظار شفافيت بين المللي تراكنش هاي مالي، انتظاري نابجا 

و زياده خواهانه است. 
وي اظهار داشت: بر اين اساس، مس��ئله اول ما رفع تحريم هاست و تا 
زماني كه در مورد رفع تحريم ها اقدامي صورت نگيرد، نمي توان درباره 

FATF تصميم گيري كرد.

.......................................................................................................................
يک فعال سياسي اصولگرا: 
 زماني شاهد نفوذ دشمن

در پوشش سازمان هاي مردم نهاد بوديم 
فعال سياس�ي اصولگرا در زمينه فعاليت »ان جی او«ها در کشور 
توضيحات�ي را ارائ�ه و اظهار کرد: زماني ش�اهد نفوذ دش�من در 
پوش�ش س�ازمان هاي مردم نهاد بوده اي�م که نبايد تكرار ش�ود. 
محمدكاظم انبارلويي، عضو شوراي مركزي حزب مؤتلفه اسالمي در 
گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، در زمينه فعاليت ان جی اوها در 
كشور بيان كرد: ان جی اوها نوعي اجتماعات مردم نهاد هستند كه در 
حوزه هاي اجتماعي بيش��ترين فعاليت را دارند و اين برخالف فعاليت 

احزاب است كه بيشترين حوزه كاري شان در زمينه سياست است. 
او ادامه داد: در حال حاضر جريان نيروهاي مردم نهاد كه در حوزه هاي 
فرهنگي و اجتماعي فعال هس��تند در زمان س��يل، زلزل��ه و حوادث 
طبيعي حامي مالي از خيرين پيدا مي كنند و به كمك مردم مي آيند و 
اين متفاوت است با احزاب سياسي كه عمده فعاليت شان معطوف به 

سياست است. 
عضو شوراي مركزي حزب مؤتلفه اسالمي با اشاره به مردمي بودن 
اين سازمان ها نيز گفت: اينها عمدتاً از بدنه مردم و بدون وابستگي 
تشكيل مي شوند و عمدتاً درد انسان ها را دارند و مايلند به هم نوعان 
خود كمك كنند و مظهر مهر به مردم هستند، البته در ان جی اوها 
بعضاً جريانات سودجو هم به چشم مي خورد كه به بهانه كمك به 
هم نوعان خود وارد مي شوند، اما هرگز آن مبلغ را به جامعه هدف 
نمي رس��انند؛ موضوعي كه در زلزله سرپل ذهاب شاهد بوديم كه 
برخي از سلبريتي ها به بهانه كمك به اين مردم اقدام به اخذ پول 
مي كردند، اما هرگز آن را به دس��ت جامعه هدف نمي رساندند و 
صرفاً دكاني براي پ��ر كردن جيب خود ب��از مي كردند، اما عمدتاً 
حركت ه��اي اينچنين كه در اغلب ان جی اوها ش��اهد هس��تيم، 

حركت هاي مثبت و قابل تأييدی است. 
وي با اشاره به نفوذ سازمان  هاي جاسوسي در ان جی اوها گفت: بعضاً 
شاهد بوديم در پوشش سازمان هاي مردم نهاد و ان جی اوها شبكه هاي 
جاسوسي دشمن نفوذ مي كرده و از اينها به عنوان نوعي پوشش براي 
اهداف خائنانه خود استفاده مي كنند كه در اين زمينه بايد نهادهاي 
امنيتي هوشيار باش��ند و نگذارند كه دش��من از اين طريق و با اين 
پوشش وارد شود، براي مثال معموالً سفارتخانه ها به بهانه كمك هاي 
فرهنگي از اين اقدامات انجام مي دهند كه بس��تگي به هوشمندي 

دستگاه امنيتي كشور دارد.

گزارش2

يكي از جنبه ه�اي مهم ق�درت جمه�وري اس�امي مقابله و 
ايس�تادگي در مقاب�ل امريكاس�ت و اي�ن باي�د حف�ظ و 
از آن صيان�ت ش�ود و اي�ن ب�رگ برن�ده م�ا در مواجه�ه ب�ا 
دش�منان و در اس�تفاده از ظرفيت ه�اي منطق�ه اي اس�ت. 
به گزارش فارس، س��عداهلل زارعي، عضو هيئت علمي دانش��گاه 
عالمه و كارشناس مسائل بين الملل در چهارمين دوره بصيرتي 
تشكيالتي شهيد شهرياري دانشگاه آزاد اسالمي درباره جايگاه 
ايران در غرب آسيا گفت: ما دست كم در شش عنصر داراي قدرت 
و موقعيت برجسته هستيم. يكي عنصر قدرت منطقه اي است كه 
به اعتراف همه كساني كه در زمينه مسائل سياسي و بين المللي 
تحقيق كرده اند، جمهوري اس��المي ايران ي��ك قدرت قطعي 
منطقه اي است و بدون ش��ك همين االن جمهوري اسالمي در 

منطقه برترين قدرت منطقه به حساب مي آيد. 
وي افزود: مس��ئله ديگر قدرت ملي و ق��درت مليتي جمهوري 
اسالمي اس��ت. در منطقه ما يك ملت هايي فارسي زبان هستند 
و زبان فارس��ي تكلم مي كنند كه چهار كش��ور را اينها تشكيل 
مي دهند، بنابراين ما به عنوان قطب مركزي كشورها و ملت هاي 
فارسي زبان داراي يك موقعيتي در بين فارسي زبانان هستيم كه 
به اين به ما كمك مي كند در خصوص مسائل منطقه بتوانيم يك 

برنامه ريزي درازمدت مبتني بر مشتركات داشته باشيم. 
زارعي تصريح كرد: سومين عنصر قدرت جمهوري اسالمي قدرت 
بين المللي جمهوري اسالمي است. قدرت بين المللي هم به قدرتي 
مي گويند كه مي تواند فراتر از تحوالت داخلي و منطقه اي بر مسائل 
جهاني هم اثرگذار باش��د. وقتي جمهوري اسالمي در مناقشه بين 
امريكا و ونزوئال براي شكستن فشار غرب و امريكا وارد عمل مي شود و 
در جهت تقويت بنيه هاي اقتصادي و سياسي و اگر بتواند دفاعي اين 
كشور ورود و كمك مي كند به اين كشور كه بتواند فشارهاي غرب را 

از سر بگذراند، نشان دهنده تأثيرگذاري بين المللي ماست. 

وي ادامه داد: اين ي��ك رابطه يك طرفه نيس��ت كه جمهوري 
اسالمي بخواهد بي محابا در شرايطي كه خودش درگير مسائل 
اقتصادي اس��ت، درگير عرصه هاي كم��ك اقتصادي يك طرفه 
شود. ايران در اين صحنه يك نوع تهاتر انجام مي دهد، منتها يك 
تهاتر برادرانه و دوستانه و آنها متقاباًل كشورهاي فقير نيستند و 
ونزوئال يك كشور ثروتمند است. اين استاد دانشگاه تصريح كرد: 
افغانستان، سوريه، يمن و عراق هم بسيار ثروتمند هستند ولي به 
صورت برنامه ريزي شده در استضعاف نگه داشته شده اند، به طور 

مثال ۳تريليون دالر ارزش معادن افغانستان است. 
اين كارشناس مسائل بين الملل تأكيد كرد: ما در جاهايي كه دوستان 
ما و ملت ها تحت فشارهايي قرار مي گيرند و يك جبهه جهاني عليه 
يك كشور ش��كل مي گيرد، به عنوان يك قدرت مستقل وارد عمل 
مي شويم و اين به ما حيثيت جهاني مي دهد. همين كه كاالهاي ما 
وارد ونزوئال مي شود و در جهت شكسته ش��دن طرح امريكا عمل 

مي كند، يعني ما داريم در يك فاز جهاني عمل مي كنيم. 
وي گفت: مس��ئله ديگري كه در مورد ايران بسيار حائز اهميت 
اس��ت و يك بخش قدرت جمهوري اسالمي را تشكيل مي دهد، 
مسئله مقابله ايران با امريكاست. ممكن است در نگاه اول گفته 

شود اين يك مسئله سياسي است اما به نظر ما اهميت اين مسئله 
و جايگاه مسئله در قدرت جمهوري اسالمي به هيچ وجه از جايگاه 

بقيه موضوعات در قدرت جمهوري اسالمي كمتر نيست. 
زارعي اضافه كرد: يكي از جنبه هاي مهم قدرت جمهوري اسالمي 
مقابله و ايس��تادگي در مقابل امريكاست و اين بايد حفظ و از آن 
صيانت شود و اين برگ برنده جمهوري اس��المي در مواجهه با 
دشمنان اس��الم و در اس��تفاده از ظرفيت هاي منطقه اي به نفع 

جمهوري اسالمي است. 
وي يادآور ش��د: يك جنبه قدرت جمهوري اسالمي، جنبه جبهه 
داشتن جمهوري اسالمي اس��ت. ما در بحث امريكاستيزي نفوذ 
طبيعي داريم در ملت ها، نفوذ سياسي داريم در دولت ها، رفت و آمد 
سياسي داريم در دولت ها، حتي با دولت هايي كه بعضاً با ما مخالف 
هستند و رقيب ما هستند و بعضاً ارتباطات ويژه با دشمنان ما دارند 
و... اما در عين حال يك چيز ديگري هم هست و آن اين است كه 
ما در منطقه جبهه مشخصي داريم. يك پرچم معيني داريم به نام 
مقاومت منطقه اي. اين مقاومت منطقه اي خواب و خيال نيست و 
جغرافياي آن از پاكستان شروع مي شود و تا مديترانه مي رود و يك 

جغرافياي به هم پيوسته است و منقطع نيست. 
اين استاد دانشگاه يادآور شد: دو قدرت در دنيا جبهه دارند؛ يك 
قدرت در جمهوري اسالمي است كه يك قدرت صالحه است و در 

مقابل امريكاست كه يك جبهه شيطاني دارد. 
وي گفت: ما در غرب آسيا يك موقعيت ويژه داريم و با همين موقعيت 
ويژه مي توانيم با قدرت هاي جهاني حرف بزنيم، تعامل كنيم، مسائل 
را مطرح كنيم و مي توانيم با برخ��ورداري از اين قدرت با چيني ها 
قراردادهاي بس��يار پرمنفعت طوالني مدت ببندي��م، با هندي ها و 
روس ها مي توانيم وارد معامالت اساسي شويم. امروز واقعاً هندي ها، 
روس ها و چيني ها جمهوري اس��المي را به عنوان يك قلب تپنده 

پرطرفدار در منطقه مي شناسند و اين را قبول دارند. 

کارشناس مسائل بين الملل :
 ايستادگي مقابل امريكا از عناصر قدرت جمهوري اسالمي است

يكي از مهم ترين نقاط ضعف در خصوص مجلس 
شوراي اسامی روندهاي مرتبط با قانونگذاري 
و تقنين است. متأس�فانه با گذشت س�ال ها از 
روند قانونگذاري در کش�ور هنوز اين مشكات 
در ح�ال آزار بخ�ش اجرايي و همچني�ن اداره 
مطلوب کش�ور اس�ت. با در نظر گرفتن شرايط 
فوق به نظر مي رس�د بهترين راه ب�راي حل اين 
مش�كل تدوين يک س�ند راهبردي درازمدت 
بر اس�اس سياس�ت هاي کلي نظ�ام جمهوري 
اس�امي و پيگيري حل آن در چندي�ن دوره از 
مجلس باش�د؛ اتفاقي که نياز ب�ه همت مجلس 
دوازدهم و نماين�دگان آن در همين دوره دارد. 
با گذشت نزديك دو سال از فعاليت مجلس دوازدهم 
شايد يكي از مهم ترين نكاتي كه در خصوص بحث 

فعاليت مجلس شوراي اس��المي موضوعيت دارد، 
بحث نحوه قانونگذاري از سوي قوه مقننه است. 

واقعيت اين اس��ت كه بنا به س��خنان بسياري از 
صاحبنظران با وجود گذش��ت نزديك ۱۰۰سال 
از ش��روع قانونگذاري در ايران از زمان مش��روطه 

همچنان تقنين و قانونگذاري با بلوغ فاصله دارد. 
اين عدم بلوغ مش��كالت فراواني را براي كشور و 
نظام قانونگذاري ايجاد كرده به گونه اي كه نظام 
اجرايي كشور در گردابي از قوانين متعارض باهم 
گرفتار شده است. حاال س��ؤال اين است كه چه 
اقداماتي تاكنون از سوي مجلس دوازدهم در اين 
باره انجام شده است و گام هاي مفيد در اين باره 
چه مي تواند باش��د. نكته مهم اين است كه بيش 
از يك س��ال از ش��روع به كار مجل��س دوازدهم 

مي گذرد و فرصت براي ه��ر گونه اقدامي در اين 
زمينه بسيار محدود است. 

   نياز به يک س�ند کلي براي اص�اح روند 
تقنيني

واقعيت اين است كه اين مشكل در يك بازه چهار 
ساله و حتي بيش��تر نمي تواند حل ش��ود. چنين 
رويدادي و اصالح اين رويه نياز به يك برنامه ريزي 
طوالني م��دت چه در ح��وزه تخصص��ي و چه در 
حوزه نمايندگان دارد، به عن��وان مثال هر بار و در 
انتخابات هاي چهار ساله بخش مهمي از نمايندگان 
دچار تغيير مي ش��وند و گاه نمايندگاني ناآش��نا با 
فرآيند قانونگذاري به اين سمت مي رسند. طبيعي 
است كه عدم آشنايي سبب مي شود بخش مهمي از 
زمان مجلس صرف آشنايي اين افراد با اين فرآيند 

شود، از سوي ديگر بسياري از فرآيندها و رايزني هاي 
بيرون مجلس بر عملكرد مجلس شوراي اسالمي 
تأثير خواهد گذاشت و همين مسئله سبب مي شود 
گاه مس��ير قانونگذاري به طور كلي منحرف شود، 
البته تاكنون برخي قوانين براي بهبود اين وضعيت 
به تصويب رسيده اما هنوز تا وضعيت مطلوب فاصله 
فراواني باقي مانده اس��ت. شايد راه حل اصلي براي 
اين كار تدوين يك س��ند راهبردي طوالني مدت 
براي بهبود مس��ائل داخل مجلس باشد. اين سند 
مي تواند بر اساس سياست هاي كلي نظام تصويب 
شده و به عنوان يك س��ند راهنما براي دوره هاي 

آينده مورد استفاده قرار بگيرد. 
اين س��ند بايد تمام ابعاد مورد تواف��ق براي اصالح 
روندهاي قانونگذاري در مجل��س را در بر بگيرد تا 
امكان ادامه آن در دوره هاي بعدي فراهم ش��ود. در 
طراحي اين س��ند بايد تا حد ممكن از گرايش هاي 
سياسي دوري شود تا امكان پيگيري آن براي تمام 
گروه هاي سياسي فراهم شود، حتي براي طراحي 
اين سند مي توان از نظرات تمام كارشناسان سياسي 
استفاده كرد تا به تمام نكات توجه كافي شود. جاي 
خالي چنين سندي در بهبود عملكرد مجلس شوراي 
اسالمي به شدت به چشم مي خورد. پيشنهاد چنين 
سندي چندين بار از سوي برخي نمايندگان مطرح 

شده اما به نتيجه جدي نرسيده است. 
    مجلس چه برنامه اي در اين باره دارد؟

توجه به س��المت عملكرد نماين��دگان مجلس 
شوراي اسالمي، بهبود روش هاي تقنيني، ارتقاي 
شفافيت عملكرد مجلس در تمامي حوزه ها اعم از 
البيگري ها و بهبود توان علمي مجموعه هاي داخلي 
مجلس جزو مواردي است كه مي تواند در اين سند 
مورد توجه قرار بگيرد، البته نمي توان اين انتظار 
را داشت كه تمامي موارد فوق بالفاصله به نتيجه 
برسد، چراكه برخي قوانين و لوايح سال هاست در 
مجلس منتظر موعد رسيدگي هستند و هنوز به 

نتيجه مشخصي نيز نرسيده اند. 
خوش��بختانه در مجلس دوازدهم تحركات خوبي 
نسبت به اين مسئله صورت گرفته است كه هيئت 
رئيسه مجلس و نمايندگان بارها بر اين نكات تأكيد 

كرده اند كه روندهاي فوق بايد اصالح شود.
    موارد فوري براي اصاح قانونگذاري

بحث اصل ۸۵ از آنجا بايد مورد توجه بيش��تر قرار 
بگيرد كه هم اكنون دو قانون مهم بر اساس اين اصل 
در كميسيون هاي فوق مورد بررسي قرار مي گيرد، 
يكي از اين قوانين مربوط به بحث صيانت از فضاي 
مجازي است كه اتفاقاً مورد توجه جدي افكار عمومي 
قرار دارد، از اين رو هر تصميمي در اين باره به شدت 
مورد توجه مردم نيز قرار دارد. با اين تفاصيل انجام 
اصالحاتي مثل علني كردن اين جلسات مي تواند 

كمك مؤثري به افزايش اعتماد عمومي كند. 
يكي ديگ��ر از قدم هايي كه مجل��س در خصوص 
اص��الح روندهاي قانونگذاري در حال برداش��تن 
اس��ت، رس��يدگي به بحث نظارت بر نمايندگان 
است. اگر چه شايد اين مسئله ارتباط چنداني به 
بحث قانونگذاري پيدا نكند اما مي تواند در بهبود 
عملكرد نماين��دگان تأثيری فوق العاده داش��ته 
باش��د، كما اينكه در طول سال هاي گذشته يكي 
از مهم ترين انتقادات به مجل��س تخلفات برخي 
نمايندگان بوده اس��ت، با اين حال همان طور كه 
گفته شد نكته اصلي در اين باره طراحي يك سند 
جامع و برنامه كلي است كه بدون آن تمامي اين 
قدم ها ابتر مي ماند و در نهاي��ت باز هم محدود به 

دوره هاي مختلف مجلس باقي خواهد ماند.

نگاهي به يک مشكل مزمن در اداره مجلس شوراي اسامي

مجلس خودش را در قانونگذاري تنظيم می كند
مهدی  پورصفا

   گزارش  یک

حميدرضا نيک عهد   |    جوان

عضو هيئت رئيسه مجلس با بيان اينكه طرح اصاح آيين نامه براي 
نحوه رس�يدگي به طرح ها و لواي�ح در مجلس کليد خ�ورد، گفت: 
بر اس�اس اين طرح جلسات کميس�يون هايي که براي رسيدگي به 
طرح ها و لوايح طبق اصل 85 قانون اساس�ي تش�كيل مي ش�وند، 
به صورت مستقيم همانند جلس�ات علني مجلس پخش مي شود. 
حس��ينعلي حاجي دليگاني نماينده مردم ش��اهين شهر در مجلس 
شوراي اسالمي در گفت وگو با فارس، با اشاره به نشست ديروز شوراي 
هماهنگي رؤساي كميس��يون ها با هيئت رئيسه مجلس گفت: يكي 
از ايرادات، وجود اش��كاالتي در طرح  ها و لوايح در زمان اعالم وصول 
است و ديگر اينكه طرح ها و لوايح مهم در زمان اعالم وصول مشخص 
نمي شود تا اينكه سريع تر مورد رسيدگي قرار گيرد. حاجي دليگاني 
خاطرنشان كرد: در نهايت طرحي براي اين منظور ارائه شد تا با اصالح 
موادي از آيين نامه داخل��ي مجلس روند قانونگ��ذاري در مجلس با 

اصالحاتي همراه باشد. 
وي افزود: بر اساس اين طرح، طرح هاي نمايندگان پيش از بارگذاري در 
سامانه قانونگذاري، در سامانه اي به نام »اعالم نظر« بارگذاري مي شود 
تا همه نمايندگان مجلس، نمايندگان دستگاه هاي اجرايي، بخش هاي 

مختلف مجلس همچون معاون قوانين و نيز اتاق هاي بازرگاني و صنايع 
نقطه نظرات خود را پيرامون اين طرح اعالم كنند. 

عضو هيئت رئيسه مجلس اظهار داش��ت: پس از اين مرحله طرح در 
س��امانه قانونگذاري بارگذاري مي ش��ود و در آن زم��ان براي فوريت 
و اهميت طرح از نماين��دگان نظرخواهي مي ش��ود بدين صورت كه 
نمايندگان به اين موض��وع نمره مي دهند، اگر نماين��دگان نمره ۱ تا 
4 بدهند به معناي عادي بودن طرح اس��ت، اگر نمره ۵ تا 7 را بدهند 
به معناي يك فوريتي ب��ودن آن و اگر عدد ۸ تا ۱۰ را بدهند به معناي 
دوفوريتي بودن طرح اس��ت. حاجي دليگاني خاطرنشان كرد: در اين 
طرح اصل بر دو شوري بودن طرح هاست، بدين صورت كه طرح پس 
از بررسي در كميس��يون به صحن مي آيد و در صورت تصويب كليات 
مجدد به كميس��يون بازگردانده مي ش��ود تا در جزئيات مورد بحث 
و بررس��ي قرار گيرد. وي افزود: پس از جمع بن��دي كار در باره طرح 
موردنظر كميسيون گزارش خود را از روند بررسي و پيشنهاد ات ارائه 
شده اعم از مواردي كه تصويب شده يا تصويب نشده اند به صحن ارائه 
مي دهد و عنوان مي كند كه كداميك از پيش��نهادات تصويب شده و 

كداميك تصويب نشده اند.

روند قانونگذاري در مجلس اصالح مي شود
نمای  نزدیک



سیب زمینی کی وارد ایران شد؟
محمدهاشم نعمت اللهی توئیت کرد: سیب زمینی در دوران قاجار، توسط 
میرزا ملکم خان، وارد کش��ور شد. او س��یب زمینی را برای اولین بار در 
فشند می کارد تا خاک ایران را برای کاشت ارزیابی کند، در نهایت سیب 
زمینی در پشند با کیفیتی ورای تصور به بار می نشیند. پشند یا فشند نام 

روستایی است در غرب البرز که در شمال هشتگرد واقع شده.

رشد ۴۰ درصدی واردات اقالم مصرفی!
صفحه توئیتری نود اقتصادی با انتش��ار جدول فوق نوش��ت: رشد ۴۰ 
درصدی واردات اقالم مصرفی در س��ال ۱۴۰۰.  اگر دالر نداریم، چرا 

مصرف کاالهای مصرفی رشد ۴۰ درصدی داشته است؟

 تولید ۲۶ میلیون متر چادر مشکی 
کلید خورد

سعیده موس��وی توئیت کرد: خیز بنیاد مس��تضعفان برای تولید ۲۶ 
میلیون متر چادر مشکی. فتاح گفته این کارخانه ساالنه ۱۰ میلیون متر 
انواع چادر مش��کی تولید می کند و در صورت تکمیل طرح توسعه ای، 
ظرفیت تولید چادر مشکی تا سقف ۱۶ میلیون متر قابل افزایش است! 

وقتی خودمون می تونیم چادرمشکی تولید کنیم چرا باید وارد کنیم؟

نه عجیب که شرم آور است!
امیرعلی ابوالفتح با اشاره به درگیری گروه موافق و مخالف واکسیناسیون 
در فرانسه توئیت کرد: این که گروهی موافق واکسیناسیون کرونا باشند 
و گروهی مخالف آن، عجیب نیست. اما این که عده ای با چوب و چماق 
به جان هم بیفتند؛ آن هم در کش��وری مانند فرانسه با آن سنت های 

دموکراتیک، نه فقط عجیب است که شرم آور هم هست.

مرتضیقمریوفا:
اعترافات تکان دهنده میالد حاتمی از پشت 
پرده شبکه قمار؛ ش��اخی که شکست! از ندا 
یاسی تا تتلو و پیام صادقیان... شبکه هرمی 

قماربازان درهم ریخت!
حسینهرندی:

مفسد اگر در ثریا باشد مردانی از اطالعات سپاه 
به آن دست پیدا می کنند. #میالد_حاتمی

م.ح.محققی:
حاال ه��ی لپ تاپ تو بکوب زمی��ن! میالد 
حاتمی!  فق��ط اون جا که گف��ت خانوما با 
لباس باز غیرت ش��وهرا و برادراشون رو به 
اسم چالش بسنجن و فیلمش��ونو بگیرن 
بدجور عصبی شدم. دستت درد نکنه آقای 

اطالعات سپاه.

محمدشیروانی:
الِت هر کوچه خلوتی هم که باش��ی باز باید 
بیایی پاِی تخته  »س��ازمان اطالعات « عین 

بلبل جواب پس بدی!
امیدرامینفرد:

یکیشون صاحب استانبول بود )میالد حاتمی(، 
یکی هم رئیس صدا و سیمای بعد از براندازی 
)روح اهلل زم(! ولی عاقبت هر دو مثل بچه های 
خوب اوم��دن پاتخته. هر ک��س به مملکت 
خودش پش��ت کرد و به مردم��ش خیانت، 
عاقبتی جز این دو نخواهد داشت، من موندم 

مسیح علی نژاد هم بلده پا تخته بمونه یا نه؟
فاطمهفردوس:

اون جایی که میالد حاتمی گفت نیروهای سپاه 
یه چیزایی از خودم برام تعریف کردن که احساس 

کردم یکی هر لحظه مثل سایه باهام بوده شمام یاد 
گاندو افتادید؟ کی بشه این خاوری رو برگردونن.

مصطفیقاسمیان:
بعد از چند س��ال کالهبرداری س��ایت های 
شرط بندی، بخش خبری ۲۰:۳۰ یک گزارش 
مفصل و پر از اس��م درباره آن پخش کرد؛ با 
محوریت اعتراف های میالد حاتمی. هرچند 

بسیار دیر، اما شروع خوبی بود.
لیاآبنوس:

گزارش صاحب استانبول »میالد حاتمی « رو 
دیدین؟ همین سرشاخه های قمار رو دستگیر 
کنن نصف اینستاگرام پاکسازی میشه بقیه ام 

حساب کار دستشون میاد.
بهمنبابازاده:

ترکیه برای صاحبان سایت های شرط بندی 

ناامن شده و به اسپانیا و فرانسه کوچ کرده اند. 
میالد حاتمی به ای��ران تحویل داده ش��د. 
مهراد جم جمع ک��رده و فرار ک��رده لندن. 
بقیه خواننده ها و بازیگران فریب خورده هم از 
اینجا رانده و از آنجا مانده. سراِب مهاجرت و 

میلیاردر شدن...
سلماندالوری:

میالد حاتمی صاحب اس��تانبول همون که 
دخترای ۱۶ ساله  رو توی الیو  اینستاگرامش 
تشویق می کرد از ابزار جنسی استفاده کنن 
جلوی فالوورها! شاید باورتون نشه ولی بعد 
از دستگیریش تو  مجازی می نوشتن که ایران 
جوونای مارو می کش��ه،آزادش کنید. کاش 
بعضیا یاد بگیرن به خاطر اهدافشون از هر آدم 

آشغالی باال نرن!
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شاخ اینستا شکست!
واکنشکاربرانشبکههایاجتماعیبهپخشاعترافاتشاخمجازی

دس�تگیریمیالدحاتمیازعواملومبلغانس�ایتهایش�رطبندیدراینستاگرام
وپخشاعتراف�اتاودربخشخبری۲۰:۳۰ب�اواکنشهایمختلفیدرش�بکههای
اجتماعیهمراهبود.کاربرانازدس�تگیریاواس�تقبالکردندوخواستاربرخوردبا
سایراجزایاینباندترویجفسادشدند.کاربرانازآنجاکهحاتمیخودراشاخمجازی

وصاحباستانبولمیخواند،دس�تگیریاورابهشکستنشاخمجازیتعبیرکردند.
همچنینبرخیازکاربرانخواس�تنددرکناردس�تگیریعواملفس�ادش�بکههای
اجتماعیبهعناصرفسادهایمالیچونخاوریکهسالهاستازایرانفرارکردهاند
نیزرس�یدگیش�ود.درادامهبخشهاییازواکنشهایکاربرانمرورش�دهاس�ت.

اینصفحهپیامه�ا،متنها،عکسنوش�تهاوخبرهايکوتاه
منتشرشدهدرفضايمجازيرابازنشرمیدهد.تالشبراین
اس�تکهدیدگاههاونظراتکاربراناندیش�مندش�بکههای

اجتماعیدرعرصهمکتوبهمدیدهشود.

 بیچاره مردمی که انتظار آرامش 
از امریکا داشتند

محمدعل��ی ابطح��ی، فعال سیاس��ی 
اصالح طلب، در کانال تلگرامی خود به 
مناسبت سالروز ۱۱ س��پتامبر نوشت: 
مهم  ترین درس ۲۰ سال گذشته این بود 
که دنیا دیگر بر اساس اراده یک یا چند 
دولت بزرگ اداره نمی شود و دنیا کدخدا 
ندارد. ۲۰ س��ال پی��ش در وقت انفجار 
برج های دوقلوی نیویورک من با حمدان 
بن زاید وزی��ر خارجه امارات عرب��ی متحده در ابوظبی در دفترش نشس��ته بودم و مش��غول 
گفت وگوی کاری. از بیرون یکی پرید توی اتاق که تلویزیون را روشن کنید. از آن روز ۲۰ سال 
می گذرد. از روزی که دنیا تغییر پیدا کرد و نتیجه ملموسش کشتار و تخریب خیلی از نقاط دنیای 
اسالم ش��د. اس��الم در افکار عمومی دین خش��ونت معرفی شد و گروه های خش��ن و افراطی 
سخنگویان به ناحق دین اسالم شدند. لعنت و نفرین بر کسانی که آن انفجار تلخ را انجام دادند.

همچنان لعنت و نفرین بر کسانی که خش��ونت را با موج خش��ونت جواب دادند و دنیا را به 
سمت کشتار و فقر و نابودی بردند. در رأس آنها دولت مغرور امریکا بود. درست در ۲۰ سال 
پس از فاجعه ۱۱ س��پتامبر همان طالبان که میزبان القاعده و اسامه بن الدن بودند، رسماً بر 
صندلی های قصر ریاست جمهوری افغانستان تکیه زدند و بر مردم مظلوم افغانستان همان 

می کنند که ۲۰ سال پیش می کردند. بیچاره مردمی که انتظار آرامش از امریکا داشتند.

 کشتار عکا؛ قتل عامی دیگر از انگلیسی ها!
صفحه توئیتری »راوی« در رشته توئیتی 
نوشت: پس از تصرف عکا توسط ریچارد 
و بازگشت فیلیپ به اروپا، ریچارد تنها 
رهبر نیروهای صلیبی ش��د. او پس از 
متبرک کردن کلیساهای عکا، اختالفات 
موجود بر سر پادش��اهی اورشلیم بین 
کنراد و گی لوزینیان را به نفع گی حل 
کرد و مشغول مذاکره با صالح الدین شد. 
 از طرف دیگر صالح الدین زندانیان و اسرای صلیبی را جمع کرد و در نامه ای به ریچارد، خواهان 
آزادی اسرای مسلمان در عکا در مقابل اسرا مسیحی شد. دوم آگوست ۱۱۹۱، شاه انگلستان 
موافقت کرد اسرای مسلمان را در ازای دریافت پول در سه قسط آزاد کند و قرار شد با دریافت 
اولین قسط، مسلمانان آزاد ش��وند.  در ۱۱ آگوست نخستین قس��ط پول همراه یک دسته از 
زندانیان مسیحی به سمت عکا فرستاده شد اما ریچارد خواهان آزادی اسرای عالی رتبه مسیحی 

شد و اعالم کرد تا زمانی آنها آزاد نشوند، سربازان اسیر شده در عکا را آزاد نخواهد کرد!
 صالح الدین پیشنهاد کرد به جای پرداخت غرامت و پول، بزرگان اسیر شده مسیحی را آزاد 
کند یا فقط پرداخت پول را قبول کنند و بزرگان مس��یحی نزد او بمانند تا ضامن سالمتی و 
آزادی سربازانش باشد. ولی فرس��تادگان ریچارد با هر دو درخواست و پیشنهاد صالح الدین 
مخالفت کردند و به سمت عکا بازگشتند.  در این زمان، ریچارد که درصدد ترک عکا به سمت 
اورشلیم بود و اسرای مسلمان را مانع حرکت می دید، در ۲۰ آگوست اعالم کرد صالح الدین به 
عهد صلح پایبند نبوده و دستور قتل ۲۷۰۰ نفر از اسرای مسلمان در عکا را صادر کرد.  در روز 
۲۰ آگوست کشتار آغاز شد و طبق گفته منابع، عالوه بر نیروهای اسیر شده، زنان و کودکان نیز 

در کنار آنها به قتل رسیدند و تنها تعدادی که تحمل بردگی را داشتند، بخشیده شدند!

 عکس برگزیده عکاسی پرندگان سال 
به همت دیوار مرزی ترامپ!

کانال تلگرامی »حواست پرت « خبر داد: 
عکس کوک��وی پرنده که توس��ط دیوار 
مرزی ترامپ متوقف شده برنده عکاس 
پرندگان س��ال ش��ده. کوک��وی پرنده 
)Road runner( یا همون میگ میگ 
خودمون عاشق دویدن هست و سرعتش 
تا ۳۰ کیلومتر بر ساعت هم می رسه. این 
پرن��ده بوم��ی ش��مال و مرکز ق��اره ی 
امریکاست. دیواری که می بینید در مرز امریکا و مکزیک کشیده شده و از طیف وسیعی از زیستگاه  ها 

عبور می کنه چطوری رفتار گونه های کوچ نشین محلی رو مختل کرده؛ انسان همیشه خودخواه.

 رویکرد منطقه گرایانه 
در سیاست خارجی دولت جدید

سعید آجرلو در کانال تلگرامی خود نوشت: 
بر خالف سیاست خارجی دولت روحانی 
که بین الملل گرا بود و روابط منطقه ای را 
در حاش��یه و ف��رع رواب��ط با غ��رب و 
ایاالت متحده می نگریست، دولت جدید 
با رویکردی منطقه گرایانه دیپلماسی را 
پیش می ب��رد. ورود الکاظم��ی به ایران 
بخشی از نقشه بازس��ازی روابط ایران و 
سعودی است که می تواند به افزایش اعتماد کشورهای منطقه به یکدیگر بینجامد. اگر منطقه گرایی 
به آرامش خاورمیانه و ثبات در این منطقه منجر شود، نگاه ایران به مذاکرات احیای برجام نسبت 

به دوره قبل اصالح می شود و این مذاکرات مقابل روابط منطقه ای قرار نمی گیرد.

آیا کانت به اسالم اعتراف کرده بود؟!
آنچه در ادام��ه می خوانید بخش��ی از 
س��خنرانی دکتر فتحی المس��کینی 
فیلسوف و متفکر تونسی در خصوص 
»کانت و اس��الم « اس��ت که ب��ه بهانه 
تحلیل آمدن لفظ »بس��م اهلل الرحمن 
الرحیم « در آغاز رس��اله دکتری کانت 
ایراد شده است. بخشی از صحبت های 
دکتر المس��کینی با ترجم��ه محمود 
عبداللهی از نظر می گذرد: در سال ۲۰۰۴ در ابتدای رساله دکتری کانت که در سال ۱۷55 
نوشته، جمله »بسم اهلل الرحمن الرحیم « رو پیدا کردند که به خط عربی دستنویس شده بود. 
در رسانه های آلمان مناقش��ه ای را دیدم که شخصی، از اس��الم می گفت و به مسئله بزرگی 
پرداخت که همان نبود فضای گفت وگو با حرکت های اسالمی بود. او گفت که شایسته است 
برای گفت وگو با مس��لمانان ایدئولوژی را کنار بگذاریم و او به یک بار مطرح کرد که کانت در 
رساله دکترایش با خط عربی و به دست خودش بسم اهلل را نگاشته است؛ او می خواست با گفتن 

این نکته اشاره به مدارایش کند.
نویسنده ای آلمانی در همان رس��انه جوابش را می دهد و سؤالی مطرح می کند با این عنوان 
که جناب کانت آیا اسالم منسوب به آلمان است؟ همان طور که نوشته ای! داستان چیست؟ 
طبیعتاً اگر این عبارت را گوته می نوشت عادی بود زیرا این شاعر آلمانی عربی می دانست و 
پیگیر بود تا قرآن و بعضی معلقات )اشعار( را به التین نیز ترجمه کند و تالش می کرد هم زمان 
آنها را به آلمانی هم بسراید. در مقایسه می دانیم که کانت حریص و سرسنگین و دقیق است 
)همان کسی است که برای خواستگاری از یک زن، چهار سال فکر کرد تا اینکه فهمید شوهر 
دارد(؛ پس آیا چنین آدمی در رساله دکترایش عبارت بسم اهلل را نوشته یا اینکه کس دیگری 
نوشته است؟ از طرفی، فارغ از نویسنده اش می توان فهمید که آن زمان عربی زبانی اضافی بود 
و آن نسل یادگیری یونانی را دوست داشت و کلماتی مثل لوگوس و... استعمال  می شد، پس 

چرا باید یک نفر عربی بنویسد؟
اما جوانان مس��لمان آلمانی و اعراب آن جا در شبکه های اجتماعی با رد سخنان این شخص 
نوشتند که بیایید قبول کنید که فیلسوف ش��ما به ما و دین ما اعتراف کرده است. به ذهنم 
متبادر می ش��ود که اجداد ما در عصر نهضت از خودشان با جدیت پرس��یدند که چرا غرب 
پیشرفت کرد و ما عقب افتادیم؟ اما در اواخر قرن بیستم کسانی پیدا شدند که سؤالی دیگر 
مطرح کردند: »چرا شما غیرمسلمانان نمی پذیرید که ما بر ترین مردمانیم؟ و طبیعتاً بدون 

اینکه کاری کرده باشیم بهترین مردمان شده ایم؟«

 فلسفه شروع کار ها 
با بسم اهلل الرحمن الرحیم

آیتاهللجوادیآملی:
این که می گویند هر کاری می کنید، مس��تحب اس��ت بگویید 
بسم اهلل الرحمن الرحیم؛ این یک ادب زندگی است. البته ثواب 
دارد، ثواب لفظی دارد، ثواب عبادی دارد؛ آن سر جایش محفوظ 
است. اما این راه زندگی را به آدم نشان می دهد. انسان هر حرفی 
می زند، هر کاری می کند، چیزی را می خواهد بنویسد، چیزی را 
می خواهد بخواند؛ اول می گوید: بسم اهلل الرحمن الرحیم. این یک 
قرنطینه است، یک ایست بازرسی است؛ یک راه بسیار خوبی برای 
مراقبت است. اینکه دین به ما فرمود: هر کاری که می کنید، یک 
بسم اهلل بگویید؛ یعنی وقتی می خواهید حرفی بزنید، مطالعه ای 
بکنید، سخنی بگویید، چیزی بنویس��ید؛ باید طوری باشد که 
رویش بشود بگوید خدایا! این کار را می کنم برای رضای تو! این 
کار یا واجب است یا مستحب، چون اگر حرام یا مشکوک یا مکروه 

باشد که نمی شود گفت! این معنی مراقبت است.
منبع:کانال تلگرام��ی »آیت اهلل العظمی ج��وادی آملی )مدظله 
العالی( « به استناد درس خارج تفسیر قرآن کریم مورخ ۱۳۹۳/۷/۲

   آیينه نفس

سید حس��ین  موس��وی در یادداش��تی نوشت: 
اکسل هونت، فیلسوف ش��هیر آلمانی و یکی از 
بزرگ ترین و اخالقی  ترین فیلسوفان سیاسی قرن 
۲۱، که پس از هابرماس، سنت نظریه انتقادی را 
س��زاوارانه ادامه می دهد، اخیراً و در مقاله ای از 
درس های کووید ۱۹ نوشته است. به نظر او، کرونا 
موجب شد تا سه اصل محوری سرمایه داری ترک 
بردارد و سه ایده اساسی اخالقی و برابری خواهانه، 
دوباره به جامعه در مخاطره، بازگردد. او این ایده  ها 

را این گونه شرح می دهد.
درس اول کرونا: مش��اغلی بودند که در عصر 
س��رمایه داری متأخر به رس��میت شناخته 
نمی ش��دند. سلس��له مراتب ارزش گذاری 
مش��اغل اجتماعی، عماًل منج��ر به حذف و 
طرد عده بسیاری ش��ده بود که برای حفظ 
انس��جام اجتماعی ما ضروری اند. پرستاران، 
مسئوالن جمع آوری زباله، رانندگان اتوبوس 
و مترو، آتش نشان  ها و همه کسانی که به رغم 
نزدیکی و گستاخی مرگ، اما مقاومت کرده 
و حی��ات اجتماع��ی را تداوم بخش��یدند. از 
ایران تا بس��یاری کش��ورها، مردم ایستادند 
و برای دارندگان این مش��اغل کف زدند و از 
خود گذش��تگی آنها را پاس داشتند. اعتبار 
اجتماعی این مش��اغل دوباره احیا شد و آنها 
احس��اس دیده ش��دن و مهم بودن، کردند. 
درس دوم کرونا: ایده پوش��الی آزادی فردی 
ترک برداش��ت. مردم آموختن��د که پیش و 
بی��ش از فردیت، آنها عض��وی از یک جامعه 
بزرگ ترند و حفظ س��المتی و خوشبختی 
دیگران، اهمیت اخالقی بسیاری دارد. ماسک 
زدن به عنوان کنش��ی جمع��ی آموخت که 
منفعت فردی و نفع شخصی، بی شک با شکلی 
از خیر عمومی درهم تنیده اس��ت و زندگی 
خوب، جز از طریق حفظ یک جامعه بزرگ تر 
که محدود و محصور به خانه های شخصی ما 
نیست، ممکن نمی شود. فاصله گذاری فیزیکی 
و رعایت پروتکل های بهداش��تی، نشان داد 
که همه ما آدم  ها در یک باهمس��تان زندگی 
می کنیم و سرنوشت ما به یکدیگر گره خورده 

است. درس سوم کرونا: مالکیت خصوصی بار 
دیگر به پرسش گرفته شد. موجی از تقاضاهای 
اجتماعی برای مداخله رفاهی دولت در حمایت 
از آس��یب پذیرترین  ها به راه افتاد. در همین 
ایران گفته شد که صاحب خانه  ها نمی توانند 
مس��تأجران را تا پایان کرونا بی��رون کنند. 
ش��رکت های دارویی در سراسر جهان ملزم 
شدند تا واکسن کرونا را به صورت رایگان یا با 
هزینه ای بسیار اندک تزریق کنند و صاحبان 
بزرگ مجموعه های فروشگاهی و... وا داشته 
شدند که اجاره  ها را کاهش دهند و توصیه شد 
که از کسب وکارهای خرد و کوچک حمایت 
فوری و عاجل به عم��ل آید. هونت می گوید 
کووید ۱۹ باعث ش��د ما دوب��اره به ایده های 
اخالقی و عدالت خواهانه بازگردیم. باعث شد 
سلسله مراتب اجتماعی را به پرسش گیریم، 
آزادی در معنای منفعت شخصی و بی توجه 
به دیگری را نقد کنی��م و مالکیت خصوصی 
را در پرتو خدمت به منافع جمعی درآوریم. 
او می گوید این درس ها، محورهای اساس��ی 
زیست جمعی ما در جامعه ای انسانی ترند. باید 
این ایده  ها را تداوم دهیم و از آن قدمی عقب 
نگذاریم. از دیگر سو، هونت به نحو مشخصی 
بر ضرورت کارکردهای رفاهی دولت انگشت 
می گذارد و شاید دعوت می کند که ما هم از 
ظرفیت های دولت های مان- فارغ از نقدهای 
مرسوم سیاسی و هویت اندیشی و...- در جهت 
ایجاد حمایت عمومی، استفاده کنیم. هونت، 
فیلسوف روشنفکری است که تعلق خاطرش 
به زندگی واقعی محروم ترین  ها- آنهایی که 
دیده نشده اند و ر ها شده اند- را فراموش نکرده 
و به همین خاطر هم هس��ت که راه حل های 
مش��خصی برای ر هایی از مخمصه دارد. در 
عرصه عموم��ی مداخله می کن��د و ابایی از 
آن ندارد که دولت را برای مس��ئولیت  هایی 
اجتماعی که فراموش کرده، صدا بزند. مدل 
روشنفکری هونت، نفی و کناره گیری نیست، 
بلکه تالش ب��رای ایجاد ش��کاف ایجابی در 

وضعیت، به نفع خیر همگانی است.

محمد رستم پور در کانال تلگرامی خود از لزوم 
توجه دولت س��یزدهم به پیوست رسانه ای 
امور نوشت. چکیده ای از یادداشت او در ادامه 
آمده است: خالف آنچه رایج شده، دولت های 
یازدهم و دوازدهم از حیث رسانه ای، تبحر 
و مهارتی مثال زدنی داش��تند و از انفعال و 
ک��م کاری و تفرعن و ویژه خ��واری، تصویر 
تس��لط، فرزانگی، بزرگ منشی و قهرمانی 
ساختند. به صورت مشخص می توان به برجام 
به عنوان برنامه محوری اداره کشور اشاره کرد 
که از یک سند پراشکال حقوقی و تفسیرپذیر 
اتکاءناپذیر که نه وضعیت اقتصادی را بهبود 
بخشید و نه عزت را به پاسپورت بازگرداند، 
چگونه آفتاب تاب��ان و مانع جنگ و قحطی 
ساختند. اما در روز هایی که از دولت رئیسی 
گذشته است، در حوزه رسانه ای همچنان 
با مجموعه ای از اشتباهات، کج سلیقگی  ها 
و غفلت  ها روبه روییم. گویی در همچنان بر 
همان پاشنه می چرخد و رسانه، اضافی، زائد 
و غیرتخصصی دیده می شود. دولت رئیسی 
با بحران  ه��ا و معضالت متعدد سیاس��ی و 
اقتصادی پرشماری روبه روست اما پیش از 
همه باید به دنبال ساخت یک برنامه جامع 
رسانه ای باشد تا بداند چگونه انتخاب هایش 
را تبیین و اولویت هایش را تشریح کند. در 
دولت روحانی، این مهم مبتنی بر دو عنصر 
»غریزه سیاستمداران « و »پروژه ذی نفعان « 
پیش می رفت. برای اولی کافی است به کنش 
محمدجواد آذری جهرم��ی و محمدجواد 
ظریف در شبکه های اجتماعی توجه کنیم 
که چگونه خود را از تیررس منتقدان نجات 
دادند و نیاز ها و اولویت  هایی مانند »توسعه 
زیرس��اخت« در م��ورد وزارت ارتباطات و 
»تماس با جهان « در م��ورد وزارت خارجه 
را برای شهروندان ایرانی حیاتی کردند. و در 
مورد دومی کافی است به انبوه حرکت های 
توئیتری مانند »انسولین نیست« و »روحانی 
تنها نیست« که کوشش داشتند معادالت 
س��اده ضعف در تصمیم گیری و اجرا را به 

عوامل دیگری همچون دولت پنهان نسبت 
دهند، توجه کنیم. دولت رئیسی اما نه اولی را 
دارد و نه دومی را. اولی را بلد نیست و دومی 
را قبول ندارد. از این روست که انتخاب وزرا 
و مدیرانش در عین هوش��مندی تمسخر 
می شود یا برجسته نمی شود. دولت رئیسی 
رس��انه را در حکم یک پیوس��ت هم قبول 
ندارد و گمان می برد رس��انه کار مهره های 
درجه ۳ و ۴ اس��ت و حل مسائل واقعی تر از 
بازنمایی آنهاست. اینجاس��ت که اقدامات 
ارزشمندی مانند بازدید سرزده  ها یا مشورت 
با کارشناسان یا حتی کاهش قیمت سیمان، 
آنچنان که باید در جامعه دیده نمی ش��ود. 
رئیسی دو موجودی بیشتر ندارد: اخالص 
و اعتماد مردمی. هر دوی این دو موجودی، 
از جمله دارایی های نرم به شمار می آیند که 
کمیت پذیر نیستند و قابل انکار و فرسایشند. 
از این روس��ت که او در کن��ار برنامه تحول 
دولت و اولویت ده��ی به چالش  هایی مانند 
کرونا و معیشت، باید به فکر ارتقای اعتماد 
عمومی، تاب آوری ملّی و سرمایه اجتماعی 
باشد. چیزی که در دیدار رهبر معظم انقالب 
در مراس��م تنفیذ حکم ریاست جمهوری 
نیز برجسته شد: »امروز بیشترین تحّرک 
دشمنان ما علیه ما بیش از تحّرکات امنّیتی 
و اقتص��ادی، تح��ّرکات تبلیغاتی و جنگ 
نرم و تبلیغات رسانه ای اس��ت؛ برای اینکه 
بر افکار عمومی مردم مس��لّط شوند مبالغ 
هنگفت هزینه می کنند، کارهای بس��یار 
انجام می دهن��د؛ فکرهای بس��یاری را در 
مجموعه های فکری برای این کار استخدام 
می کنند تا بتوانند با جنگ روانی، با تبلیغات 
گوناگون، افکار عمومی کشور ها را- از جمله 
بیش��تر از همه امروز کش��ور ما را که هدف 
س��وء نّیت قدرت های بزرگ است- قبضه 
کنند و در اختیار بگیرند. وقتی افکار عمومی 
یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت 
آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش 

خواهد رفت.«

ترک کرونا بر دیوار 3 اصل محوری سرمایه داری جنگ احد رسانه ای و تکلیف دولت رئیسی
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

شهید در چه سالی به دنیا آمدند و فرزند چندم 
خانواده تان بودند؟

من چهار فرزند داشتم که محمد بزرگ ترین فرزندم بود. 
محمد در پانزدهم اردیبهشت 1346 به دنیا آمد و چهارم 
تیر 1366 در 20 سالگی به شهادت رسید. محمد از همان 
کودکی بچه ای کاری و دلسوز بود. کار پدرش بنایی بود و 
پسرم برای کار به کمک او می رفت. از کالس پنجم زمان 
عید و تابستان که تعطیل  می شد همراه پدرش برای کار 
می رفت و خیلی هم کار کردن را دوست داشت. گاهی من 
می گفتم ناراحت نمی شوی پسرهای هم سن و سالت تو را 
در حین کارگری  ببینند که می گفت ببینند! اصالً اشکالی 
ندارد، مگر کار کردن عیب دارد و آدم باید دستش تو جیب 

خودش باشد. خیلی بچه سالم و خوبی بود.
در مدرسه بچه درسخوانی بودند؟

بله، از همان زمان مدرس��ه همه از این پسر خیلی راضی 
بودند. همیشه هم درس��ش عالی بود و اصاًل نیازی به ما 
نداشت. کمی که بزرگ تر شد دیگر خودش خرج تحصیل 
خودش را درمی آورد. خیلی هم اهل بیرون رفتن نبود و 
اصاًل مزاحمتی برای کسی نداش��ت. خیلی بچه خوب، 
مؤم��ن و باخدایی ب��ود. خیلی خوش اخالق ب��ود. رفتار 
خوش داشت و این خوش اخالقی اش زبانزد تمام دوستان 
 و آش��نایان بود. خیلی ش��وخ بود و یک لحظه هم خنده 
از دهانش نمی افتاد. من هیچ وقت ندی��دم که این بچه 
اخم هایش درهم باشد. همه چیز را هم به خودم می گفت. 
تا نیمه  های شب همراه دوستش درس می خواند و گاهی 
اوقات هم رایگان به دیگر بچه  ها درس می داد. در کار خیر 
همیشه پیشقدم بود و هر کاری که از دستش برمی آمد را 

برای دیگران انجام می داد.
در دانشگاه چگونه قبول شدند؟

محمد دبیرس��تان را دو سال جهش��ی خوانده بود و دو 
سال زودتر دیپلم گرفت. خیلی زود هم به دانشگاه رفت 
و همان س��ال اول قبول ش��د. با رتبه خوبی در دانشگاه 
علوم پزشکی دانش��گاه تهران قبول شد و تا سال چهارم 
را در این دانشگاه درس خواند. رش��ته اش ارتوپدی بود. 
سال چهارم دانشگاهش که تمام شد قرار بود به اصفهان 
برود. به اصفهان رف��ت، خوابگاهش را گرفت و همه چیز 
را آماده کردند که قرار شد به جبهه برود. قبل از دانشگاه 
یک دوره امدادگری پیش شهید دیالمه دیده بود و با این 

فضا آشنایی داشت.
رشته پزشکی را دوست داشتند؟

می گفت دوست دارم یک کاره ای بشوم تا به مردم کمک 
کنم. دنبال پول هم نمی روم و هدفم فقط خدمت رسانی 
اس��ت. واقعاً هم همین گونه بود. یک روز ب��رای اینکه با 
کارش آشنا شوم به بیمارس��تان رفتم و دیدم محمد در 
حال پانسمان اس��رای عراقی بود. گفتم چرا عراقی  ها را 
مداوا می کنی که گفت اینها االن پیش ما مریض و اسیر 

هستند و باید به آنها کمک کنیم.
اولین بار ماجرای جبهه رفتن شان را چگونه با 

شما در میان گذاشتند؟ 
یک روز تابس��تان آمد و گفت ما 45 نفر هستیم که باید 
به جبهه برویم. من قبول نکردم و گفتم می خواهی بروی 
جبهه چه کار کنی؟ جایی نروی که من اصالً طاقت زخمی 
ش��دنت را ندارم! به من گفت نترس مام��ان! من آن قدر 
زرنگم که هیچی ام نمی شود و صحیح و سالم برمی گردم. 
گفت من باید به جبهه بروم، حاال یا برمی گردم یا شهادت 

قسمت می شود و برنمی گردم. دو دوست بودند که با هم 
به جبهه می رفتند. گفت یا اس��م این کوچه را من عوض 
می کنم یا صمد رضای��ی، ولی صددرص��د من عوضش 
می کنم؛ در نهایت هم همین کار را کرد. اولین بار به عنوان 
بسیجی س��ال 1365 به جبهه اعزام ش��د و 35 روز بعد 
برگشت. بعد از 35 روز دوباره به دانشگاه رفت و مشغول 
کارهایش شد تا سال بعدش که دوباره به جبهه رفت. دفعه 
دوم که به جبهه رفت دیگر هیچ وقت برنگش��ت. یک بار 
به برادرش گفت من می روم جبهه و بعد تمام لباس هایم 
برای تو می ش��ود، دیگر تو چرا می روی لباس می خری؟ 
بعد به من  گفت من شهید می شوم! گفتم حاال که از این 
حرف ها می زنی من اصاًل نمی گذارم به جبهه بروی! بعد 
 گفت دلت را بگذار برای مادرهای دیگر که بچه شان شهید 
شده، من چه فرقی با آنها دارم؟ مگر فقط من تنها بچه توام 
و آنها بچه نداش��ته اند؟ وقتی به من گفتند محمد شهید 

شده اصاًل باورم نمی شد.
وقتی اولین بار به خانه برگش�ت از جبهه برای 

شما چه روايت هايی داشتند؟
اولین باری که رفت و برگشت خیلی ناراحت بود و می گفت 

شما نمی دانید که جوان ها در جبهه چه کار می کنند و شما 
فقط در خانه نشس��ته اید و دوست دارید ما همیشه کنار 
شما باشیم و جای مان گرم باشد. می گفت شما بیا جبهه 
را نگاه کن ببین چه خبر اس��ت. می گفت بچه های مردم 
را ببین و فکر ما تنها نب��اش و فکر همه باش. وقتی دیدم 
صحیح و سالم برگشته خیالم خیلی راحت شد. می گفتم 
حاال اینها را به من نگو ناراحت می شوم. در مدتی که رفته 
بود خیلی هم ضعیف ش��ده بود. س��ال 66 هم که رفت 
تا س��اعت 4 بعد از ظهر با هم صحبت کردی��م ولی نیم 
ساعت بعد دیگر شهید شده بود. شبی که می خواست به 
جبهه برود تا صبح با هم صحبت کردیم. گفت خیلی دلم 
می خواست افسر ارتش شوم، گفتم خب چرا نشدی؟ گفت 
وقتی رتبه دانش��گاهم را دیدم حیفم آمد رهایش کنم. 
بورس��یه وزارت دفاع بود و از این بابت خوشحال بود که 
چنین جایی کار می کند. خیلی دیگر برادر و خواهرهایش 

را به درس خواندن توصیه می کرد.
در کارشان کمک حال ديگران هم بودند؟

خیلی به فکر دیگران هم بود. کسانی که وضع مالی شان 
مناس��ب نبود را دارو می داد و سرم بهشان وصل می کرد 
و می گفت فقط صلوات بفرس��تید. خ��رج خیلی  ها را در 
بیمارس��تان داد. اگر کس��ی از محل آمپول یا تزریقات 

داشت بدون گرفتن یک ریال می رفت کار را انجام می داد 
و می گفت فقط صلواتی برایم بفرس��تید. سر کوچه مان 
بیماری بود که ش��کمش عفونت کرده بود و حال خوبی 
نداشت. محمد هر روز به خانه شان می رفت برایش دارو 
می خرید و پانسمانش را عوض می کرد. محمد آن قدر به 
این شخص رسیدگی کرد که حالش خیلی بهتر شده بود. 
روزی که محمد شهید ش��د خانواده این شخص خیلی 

ناراحت بودند و می گفتند این ج��وان این همه برای مان 
خرج کرد و نماند تا از او تشکر کنیم.

درب�اره ش�هید شدن ش�ان ب�ا ش�ما صحبت 
می کردند؟

به من می گفت مادر! اگر من ش��هید ش��دم گریه نکنی. 
می گفت نترس من شهید نمی شوم و زرنگ هستم. بعد 
ادامه می داد اگر شهید ش��دم می خواهی چه کار کنی؟ 
می گفتم وای محمد اگر تو ش��هید ش��وی من می میرم. 
می گفت نه خدا به آدم صبر می دهد و کمک آدم می کند. 
االن این همه سال از شهادتش می گذرد و من هنوز فکر 

می کنم محمد یک روز به خانه می آید.
گويا آخرين اعزام شان به جزيره مجنون بود!

به حمیدیه اهواز رفت و از آنجا زنگ زد و گفت من این جا 
هستم، بعد گفت مامان می خواهیم به زودی اعزام شویم. 
گفتم کجا؟ گفت 10 نفر، 10 نفر اعزام می شویم و من باید 
به جزیره مجنون بروم. من دقیقاً نمی دانستم کجا هست و 
گفتم جزیره مجنون جایت خوب هست؟ گفت: بله خیلی 

خوب اس��ت! گفت وقتی به جزیره مجن��ون بروم برایت 
تلگراف می فرستم که دیگر فرصت نشد و همان غروب به 
شهادت رسید. پیکر مجروحش در آب افتاده بود. من که 
پیکرش را ندیدم ولی دخترم می گفت چانه و بخش��ی از 
صورت داداش زخمی شده و به خاطر ترکش خوردن از 

بین رفته بود. پهلوهایش هم خیلی ضربه خورده بود.
ارتش بعث گاز شیمیايی در جزيره زده بود؟

بله، گاز خردل زده بودند. سه مرتبه جزیره را با هلی کوپتر 
گاز خردل زده بودند. یک سری آمپول داشت و در خانه به 
ما می گفت اگر دشمن زمانی گاز خردل زد زیر دوش آب 
سرد بروید و این آمپول  ها را تزریق کنید که خفه نشوید. 
در خانه این کار ها را یاد همه  داده بود. مثل اینکه دشمن 
شیمیایی می زند که محمد و سایر همرزمانش داخل آب 
می پرند و مجروح هم می شوند و دیگر نمی توانند خودشان 
را باال بکشند. شهید می  خواست زخمی  ها را در پشت جبهه 
درمان کند. دو پزشک که شهید  شده بودند و اینها می آیند 
که کارآموزی یاد بدهند و برگردند که ش��هید می شوند. 
دشمن گاز خردل که می زند دوستش می گوید قبلش توپ 
می زنند که می گویند داخل آب بروید که در آب می پرند و 
زیر آب می مانند. آب هم دیگر آلوده شده بود. دخترم وقتی 
چهره اش را دیده بود می گفت ان��گار که داداش خوابیده 

است. روی زانو و شکمش هم سبز رنگ بود.
خبر شهادتش را چه کسی به شما داد؟ 

همان روزی که محمد شهید شد من به دخترم گفتم بیا 
خانه را تر و تمیز کنیم. ش��ب گفتیم امروز خیلی خسته 
ش��دیم و این همه کار کردیم. دخت��رم گفت مامان پس 
چرا ما همه این ها را ریختیم و شس��تیم مگر شما نگفتی 
پشت هر مسافر آدم زیاد چیزی را نمی شوید. شب دیدیم 
یک آقایی آمد دم در و گفت اثتی عشری شمایی؟ گفتم 
بله. گفت آقا خانه است؟ گفتم نه. گفتم چی شده؟ گفت 

هیچی پسرتان جبهه است؟ گفتم بله. گفت چند روزه؟ 
من گفتم فالن قدر روز و گف��ت خداحافظ و رفت. آمدم 
داخل نشس��تم و به دخترم گفتم چ��را این قدر مردم در 
کوچه در رفت و آمد هستند. بعد یکی از همسایگان مان 
من را صدا کرد و گفت مریض بودی، دکتر رفتی؟ گفتم 
آره، دکتر رفتم و آمدم. گفت االن حالت چطور اس��ت؟ 
گفتم خوب هستم و امروز خیلی کار کردیم. خودم شک 
برم داش��ته بود که چرا این قدر این همسایه  ها می روند و 
می آیند و سؤال می پرس��ند. بعد پدر شهید آمد و به من 
گفت می آیی خانه دایی ات برویم؟ گفتم من بیایم خانه 
دایی ام چه کار؟ باالخره به خانه دایی ام رفتیم و دیدم آنجا 
هم فقط از جبه��ه و جنگ حرف می زنن��د. رو به دایی ام 
کردم و گفتم چی شده؟ دایی ام گفت یکی از همشهری  ها 

شهید شده و آدرس خانه شما را داد ه اند.
فکرش را می کرديد که ش�ما را برای ش�نیدن 

خبری مهم آماده می کنند؟
اصاًل فکر محمد را نمی کردم که ش��هید شود چون بچه 

خیلی زرنگی بود. بعد دیدم پس��ر کوچک��م خیلی گریه 
می کند. گفتم رضا چی ش��ده؟ گفت مامان انگار داداش  
محمد پایش قطع شده. وقتی که این حرف را زد من دیگر 
نفهمیدم چی شد و تمام لباس هایم را در تنم پاره کردم. به 
خانه آمدم و یکی از همسایه  ها با قسم گفت که پای محمد 
زخمی شده و چیزی نیس��ت و فردا صبح به مالقاتی اش 
می رویم. ف��ردا صبح تمام فامیل  گفتن��د می خواهیم به 
مالقاتی محمد برویم. سر راه به مسجد سر زدیم که یک 
دفعه من تابوتی را دیدم که عکس محمد رویش بود و تازه 
آنجا فهمیدم بچه ام شهید شده. دیگر از آن لحظه به بعد 
هیچی حالی ام نشد که نشد و اصاًل چیزی را یادم نمی آید 

که دیگر چه اتفاقاتی افتاد.
اعزام دوم تا شهادت شان چقدر زمان برد؟

 چهارم تیر 1366 رفت و نهم ش��هید ش��د و چهاردهم 
هم پیکرش را خاک کردیم. همین که محمد به منطقه 
رسید به خانه همس��ایه  مان زنگ زد و گفت مامان االن 
تقسیم مان کردند و من باید جزیره مجنون بروم. گفتم 
محمد من برای تو آش پش��ت پا پخته ام، گفت بخورید 
و یاد من را هم بکنی��د. در خانه در ح��ال پخش کردن 
آش بودیم که دش��من روی س��ر رزمندگان گاز خردل 
می ریزد و باعث شهادت شان می شود. در وصیتنامه اش 
هم خطاب به من و پدرش چنین نوش��ته است:  »پدر و 
مادر عزیزم! اگر من ش��هادت نصیبم شود گریه نکنید و 
مشکی نپوش��ید چون من به دیدار پروردگارم می روم و 
من فدای اسالم می شوم و خوشحال هستم که در راه خدا 
می جنگم و شهادت نصیبم می شود و با امام حسین)ع( 
هم نشین و هم سفره هس��تم. مادرم رفتارت مانند رفتار 
حضرت زینب )س( باش��د. پدرم پیرو خط امام و شهدا 
ب��اش و خواهر و برادرم ب��ه نماز به موق��ع تأکید زیادی 

داشته باشید.«

  آرمان شريف
ش�هید محمد اثنی عش�ری از همان دوران کودکی و نوجوانی، انس�انی خاص، خوش اخالق و درسخوان 
بود. کنکور را ب�ا رتبه خوب�ی قبول و در رش�ته ارتوپدی مش�غول تحصیل ش�د. تمام هدف�ش از درس 
خوان�دن خدم�ت کردن ب�ه م�ردم و خیر رس�اندن ب�ه ديگران ب�ود. زمان�ی هم که مش�غول کار ش�د 
منش�أ خیر برای اف�راد زيادی ب�ود. وقتی ب�رای اولین بار در س�ال 1365 ق�دم به جبهه گذاش�ت، حال 
و هواي�ش بیش�تر از گذش�ته تغییر ک�رد. اع�زام دوم محمد در تابس�تان س�ال 1366 ديگر برگش�تی 
نداش�ت و او در جزي�ره مجنون جام ش�هادت را نوش�ید و آس�مانی ش�د. م�ادر ش�هید در گفت وگو با 
»ج�وان « دوران کودکی تا ش�هادت فرزن�دش را بازگو می کند و از خاطرات ش�یرين گذش�ته می گويد.

محم�د می گفت دوس�ت دارم ي�ک کاره ای 
بش�وم تا به م�ردم کم�ک کنم. دنب�ال پول 
هم نم�ی روم و هدف�م فقط خدمت رس�انی 
است. واقعًا هم همین گونه بود. يک روز برای 
اينکه با کارش آش�نا ش�وم به بیمارس�تان 
رفتم و ديدم محمد در حال پانسمان اسرای 
عراق�ی بود. گفت�م چ�را عراقی  ه�ا را مداوا 
می کنی که گف�ت اينها االن پی�ش ما مريض 
و اس�یر هس�تند و بايد به آنها کم�ک کنیم

خیل�ی به فک�ر ديگ�ران ب�ود. کس�انی که 
وضع مالی شان مناس�ب نبود را دارو می داد 
و س�رم بهش�ان وص�ل می ک�رد و می گفت 
فقط صل�وات بفرس�تید. خ�رج خیلی  ها را 
در بیمارس�تان داد. اگ�ر کس�ی از مح�ل 
آمپ�ول ي�ا تزريقات داش�ت ب�دون گرفتن 
ي�ک ري�ال می رف�ت کار را انجام م�ی داد و 
می گفت فقط صلواتی برايم بفرس�تید. سر 
کوچه م�ان بیماری بود که ش�کمش عفونت 
کرده ب�ود و ح�ال خوب�ی نداش�ت. محمد 
هرروز ب�ه خانه ش�ان می رفت براي�ش دارو 
می خري�د و پانس�مانش را ع�وض می ک�رد
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   مرضيه باميري
خان�ه داري يك ش�غل نيس�ت. حقوق ن�دارد و 
س�اعت كار خاصي هم ندارد. يعن�ي تقريبًا تمام 
24 س�اعت فرد را درگير مي كند. او به امور خانه 
همس�ر، فرزندان، ام�ور مالي و اداري رس�يدگي 
مي كند ول�ي در بس�ياري موارد مورد س�رزنش 
قرار مي گيرد و همان جمل�ه معروف كه از صبح تا 
حاال در خانه چه مي كردي؟ متأسفانه در بسياري 
موارد عش�ق و كار آنه�ا ناديده گرفته مي ش�ود 
و محب�ت فرزندان و همس�ر ب�ه مادران ش�اغل 
بيشتر است. در اين نوشتار پاي صحبت مادراني 
نشس�ته ام كه به هر دليل�ي خانه دار ب�ودن را به 
عنوان سبك زندگي برگزيده اند و اطرافيان نسبت 
به اين سبك واكنش هاي متنوعي نشان مي دهند.

    
قلب يك بانوي خانه دار را نشكنيد

  سارا كرماني، 43 ساله
من وقتي خيلي جوان بودم در يك س��ازمان دولتي كار 
مي كردم. موقعيت مالي و شغلي خوبي داشتم. تا اينكه 
در سومين س��ال ازدواجمان باردار و صاحب يك فرزند 

دختر شدم.
ش��ش ماه مرخصي زايمان مثل برق و باد گذشت و من 
بايد بچه را به مهد كودك مي سپردم. هر دو خانواده  من 
و همسرم شهرس��تان بودند و ما عماًل براي نگهداري از 
دخترمان گزينه اي جز مهد كودك نداش��تيم. آن زمان 
خبرهاي متعددي از مهدها مي شنيدم كه يا غذاي كافي 
به بچه ها نمي دهند يا با ش��ربت خواب آور آنها را خواب 
مي كنند. ترسيدم. هر چه با خودم كلنجار رفتم نتوانستم 
خود را قانع كنم براي چند قران پول بيشتر بچه معصومم 
را هر روز مثل يك ساك دستي توي مترو اتوبوس دنبال 
خودم بكشانم و بهترين لذت كودكي را از او دريغ كنم. 
انتخاب س��ختي بود ولي با مشورت و همكاري همسرم 
استعفا دادم و به اختيار، خانه داري را براي مدت كوتاهي 

انتخاب كردم. 
سبك زندگي ام از شاغل بودن به خانه داري تغيير كرد و 
اين تحول روي تمام سير زندگي ام تأثير گذاشت. براي 
خودم يك كدبانوي تمام عيار شده بودم. شير مادر براي 
فرزندم و يك خانه گرم و پر از عش��ق براي استقبال هر 

روزه از همسرم. 
كلنجار رفتن با بچه و وقت گذاشتن براي تربيتش خيلي 

وقت مي برد و من اغلب تند تند كاره��اي خانه را تمام 
مي كردم كه بيش از همه مراقب سالمتي دخترم باشم. 
كاري كه اگر ش��اغل بودم مربي مهد انجام مي داد و من 
هم مثل ساير همكارانم پشت ميز مي نشستم و فرزندم 
را تلفني تربيت مي كردم. او مقابلم آرام آرام رشد كرد و 
بزرگ شد. آنقدر كه توانست بعضي مسائل را تشخيص 
بدهد. او معني بي پول��ي را مي فهميد. گاهي كه مجبور 
بود براي داشتن چيزي تا سر ماه و گرفتن حقوق پدرش 
صبر كند غرولند مي كرد كه چرا كاَرت را ول كردي؟ اگر 
تو هم حقوق داشتي االن وضعيت بهتري داشتيم. او نه 
تنها خوش��حال نبود از خانه دار بودنم بلكه مرا شماتت 
مي كرد كه چرا شاغل نيس��تم. در چشم هايم زل مي زد 
و مي گفت من خجالت مي كشم جلوي دوستانم بگويم 
تو خانه داري و اين اندوه قلب مرا شكست. كسي تالش 
شبانه ام را نمي ديد. حاضر بودند غذاي حاضري بخورند. 
خانه هفته اي دوبار جارو شود و كلي از كارها را خودشان 
انجام دهند ولي من شاغل و منبع درآمد باشم. از انتخابم 

پشيمان نيستم ولي گاهي عجيب قلبم مي شكند.
خانه داري يك سبك زندگي است 

  هانيه ابراهيمي، 36 ساله 
بعضي ها فكر مي كنند خانه داري مال بي سوادهاس��ت. 
در حالي كه من به ش��دت مخالفم. من كارشناس ارشد 
معماري هستم كه كسي مانع كار كردنم نشد ولي خودم 

به اختيار خان��ه ماندن را برگزيدم. مي خواس��تم معني 
واقعي زندگي را درك كنم. بيش��تر كنار بچه هايم باشم 
و براي خودم وقت بيش��تري داشته باش��م ولي وقتي با 
همسايه مان كه ش��اغل اس��ت و از صبح تا شب در يك 
توليدي كار مي كند به گفت وگو مي نشينم او مي گويد 
خوش به حالت خانه دار هستي. وقت داري قرمه سبزي 
بپزي. پياز داغ و لوبيا س��بز آماده كني ترش��ي بگذاري 
و دهه��ا كار ديگر. وقت��ي اينها را مي گوي��د مي خواهم 
س��رم را به ديوار بكوبم و بگويم آخر زن حسابي من هم 
مي توانم دست به سياه و سفيد نزنم و خودم را به خواب 
و فيلم و يوگا س��رگرم كنم. ش��ما در ازاي كارتان پول 
مي گيريد و براي كارفرما كار مي كني��د ولي من بدون 
هيچ چشمداشتي عاشقانه براي زندگي وقت مي گذارم. 
اگر من بخواهم شاغل باشم مي توانم بهترين جا كار كنم. 
خيلي بهتر از كار كردن در يك ش��ركت بسته بندي كه 
فقط اسم شاغل بودن را يدك مي كش��د. بچه هاي آنها 
چيزي از زندگي نمي فهمند. هميش��ه تنها هس��تند، 
تنها درس مي خوانند، تنها بازي مي كنند و تنها بزرگ 
مي ش��وند. خب من و امثال زن هاي تحصيلكرده ديگر 
خانه داري را انتخاب كرديم ولي سطح توقعمان را پايين 
مي آوريم و كمبود درآمد را جبران مي كنيم. مي خواهم 
بگويم زن هاي خانه دار بي كالس نيستند. اتفاقاً بر عكس 
!آنها دلش��ان مي خواهد براي خودشان وقت بگذارنند و 

جواني شان را صرف خودشان كنند. 
زن خانه دار وقت دارد بياموزد. گلكاري، آشپزي، طراحي، 
موس��يقي و هر هنري كه دلش بخواهد را ي��اد بگيرد. 
توانايي دارد هر طور دلش مي خواه��د زندگي كند. هر 
وقت اراده كرد سفر برود يا مدتي براي خوب شدن حالش 
مرخصي براي خودش تجويز كن��د. خانه داري نه اتهام 
است نه يك ننگ و نه يك كار بي شأن و منزلت. فقط يك 
سبك زندگي است و به فرد و خانواده اش بستگي دارد. 

تابوهاي خانه دار بودن را بشكنيد! 
  هدي رهامي، 33 ساله 

يك روز در جمعي وقتي پاي صحبت مادرها نشس��ته 
بودم صحبت از قبولي هاي كالس در كنكور شد. وقتي 
فهميدند دختر من پزش��كي دانشگاه تهران قبول شده 
پشت چشم نازك كردند و پرسيدند: »مگه ميشه يه نفر 

خانه دار باشه بچه ش پزشكي قبول بشه؟«
پرسش آنها مثل آب سردي بود روي سرم. باورم نمي شد 
چنين توهيني به من مي شد و من قدرت دفاع نداشتم. 

آنقدر شوكه بودم كه حرفي نزدم، ولي قلبم شكست. من 
ش��اغل نبودم، دكتر و مهندس و بهيار نبودم ولي سعي 
كردم اطالعاتم را به روز كنم و پا ب��ه پاي دخترم پيش 
بروم. من ه��ر روز از او مراقبت ك��ردم و برايش بهترين 
معلم ها را گرفتم و بهترين جزوه ها را تهيه كردم. كدام 
كار بايد مي كردم كه به خاطر خانه دار بودنم نكردم؟ جز 
اينكه بچه هاي شاغل مدام در خانه تنها بودند ولي دختر 
من تحت حمايت م��ن بود. برايش آبمي��وه مي گرفتم. 
خوابش را تنظيم مي كردم و هر ج��ا الزم بود برود پا به 
پايش او را همراه��ي مي كردم. آنها مي روند فروش��گاه 
آبميوه پاكتي فرآوري ش��ده مي خرند م��ن برايش آب 
پرتقال طبيعي مي گرفتم. آنها غذاي بيرون مي گرفتند 
كه وقتشان هدر نرود من برايش غذاهاي مقوي مي پختم. 
نمي دانم اين چه دردي است كه تالش آنها براي بچه ها 
ديده مي ش��ود ولي ما متهم مي ش��ويم به وقت زيادي 

داشتن و بيكار بودن. 
ش��ما اگر از س��ر كار مي آييد همس��ر و فرزند كنارتان 
اس��ت و پا به پاي ش��ما مس��ئوليت خانه را مي پذيرد. 
اگر سركار هس��تيد آخر هفته ها لباس مي شوييد و اتو 
مي كنيد. كسي مهماني خانه تان نمي آيد يا نصفه شب 
اگر فرزندتان هوس كي��ك كرد به آخ��ر هفته موكول 
مي كنيد.  ولي بانوي خانه دار همزمان هم پزشك است 
هم پرستار، هم مادر، هم همسر و هم آشپز. نمي گذارد 
آب در دل اعضاي خانه تكان بخورد. پس حقش نيست 

متهم شوند به بيكاري. 
اين روزها زن هاي خانه دار پا به پاي مردان كار مي كنند 
و گروه زيادي از بانوان در رسته مشاغل خانگي در حال 
فعاليت هستند. بيمه و حقوق ثابت و ساعت كار مشخصي 
ندارند ولي منبع درآمد محسوب مي شوند. هم با عشق به 

هنرشان مي رسند و هم كسب درآمد مي كنند. 
اين مادرها با يك برنامه ريزي درس��ت، هم به كارشان 
مي رس��ند و فعاليت اجتماعي و اقتصادي خودش��ان را 
دارند و هم در دسته خانه دارها به شمار مي آيند و زندگي 

تميز و ايده آلي دارند. 
حاال خيلي از بانوان خانه دار صاحب شغل هستند و وقتش 
رسيده در مورد حقوق آنها بازنگري جدي صورت گيرد. 
بايد تابوي »خانه دار بودن مس��اوي است با بي سوادي، 
بي فرهنگي و سطح اجتماعي پايين« شكسته شود و هر 
كس به شخصه بتواند س��بك زندگي اش را تعيين كند. 
يادمان نرود زنان خانه دار با حضور و تالش خود، خانه را 

گرم و خانواده را شاد نگه مي دارند. 
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سبك رفتار

موانع سر راه تغيير را شناسايي كنيد

راه حل هاي شخصي
 بهترين نسخه تغيير است

حقوق زنان خانه دار را ناديده نگيريم

آنها خانه را گرم و خانواده را شاد مي كنند

اين روزه�ا زن هاي خان�ه دار پا به پاي 
مردان كار مي كنند و گ�روه زيادي از 
بانوان در رس�ته مش�اغل خانگي در 
حال فعاليت هس�تند. بيمه و حقوق 
ثابت و ساعت كار مش�خصي ندارند 
ولي منبع درآمد محسوب مي شوند. 
هم با عش�ق به هنرش�ان مي رسند و 
هم كسب درآمد مي كنند. اين مادرها 
با ي�ك برنامه ري�زي درس�ت، هم به 
كارشان مي رسند و فعاليت اجتماعي 
و اقتص�ادي خودش�ان را دارند و هم 
در دسته خانه دارها به شمار مي آيند 
و زندگ�ي تمي�ز و اي�ده آل�ي دارند 

زن خانه دار وقت دارد بياموزد. گلكاري، 
آشپزي، طراحي، موسيقي و هر هنري 
كه دلش بخواه�د را ياد بگيرد. توانايي 
دارد هر طور دل�ش مي خواهد زندگي 
كند. هر وق�ت اراده كرد س�فر برود يا 
مدتي براي خوب شدن حالش مرخصي 
براي خ�ودش تجويز كن�د. خانه داري 
نه اتهام است نه يك ننگ و نه يك كار 
بي  شأن و منزلت. فقط يك سبك زندگي 
است و به فرد و خانواده اش بستگي دارد

وارتون مگزين: اين امر كه تصميمات روزانه ما بر رفاه 
و خوش��بختي مان تأثير دارد چطور نهايتاً شما را به 

مطالعه چگونگي تغيير رفتار مردم كشاند؟
كيتي ميلكمن: ابتدا غرق مطالعه موضوعاتي شدم 
كه به نقاط ضعف خودم مربوط مي شد كه مايلم آن 
را »خودتحقيقي«  بنامم . ولي حدود 10 سال پيش 
وقتي يك نمودار دايره اي ديدم همه چيز عوض شد، 
نموداري كه تا هفته ها بيدارم نگه داشت. اين نمودار 
به رايج ترين علل م��رگ زودرس در امريكا مربوط 
مي شد كه نش��ان مي داد حدود ۴0 درصد از موارد 
مرگ زودرس به خاطر رفتارهاي شخصي اي بوده اند 
كه تغييرپذيرند: يعني تصميم هاي به ظاهر كوچك 
روزمره درباره خوردن، آشاميدن، سيگار كشيدن و 

امنيت وسايل نقليه.
 اين تصميمات روي هم جمع مي ش��وند و س��االنه 
موجب موارد بي ش��ماري ازس��رطان هاي كشنده، 
حمالت قلبي و تصادفات مي شوند. تا حاال نموداري 
نديده ام كه مثل آن نمودار جزء به جزء نش��ان دهد 
كه چطور مجموِع تصميمات روزمره ما بر بهره وري، 
خوش��بختي، پس انداز ي��ا نتايج تحصيل��ي تأثير 
مي گذارند، ول��ي مي توان حدس زد كه س��المتي 
تنها حوزه اي نيس��ت كه كنار هم ق��رار گرفتن اين 
تصميمات كوچك روي آن اثر مي گذارد. از وقتي  پي 
بردم تحقيقاتم در زمينه تغييرات رفتاري مي تواند 
چنين مش��كالت جدي اي را كاهش دهد، انگيزه ام 

بيشتر شده است. 
وارتون مگزين: اگر به مردم بگوييد كه تغييركردن 
آس��ان و ارزان اس��ت و برايشان خوب اس��ت و آنها 

متقاعد نشوند، چه جادويي جواب مي دهد؟
ميلكمن: مسير رسيدن به موفقيت براي هر كسي 
متفاوت است. هر وقت سياستگذاران، سازمان ها يا 
محققان استراتژي  واحدي براي همه به كار مي برند، 
نتايج دره��م برهم��ي حاصل مي ش��ود ولي وقتي 
موانعي كه  س��ر راه پيش��رفت وجود دارد را در نظر 
مي گيرند و بعد اس��تراتژي هاي هدفمندي را براي 
تغيير رفتار طراحي مي كنند، نتايج نس��بتاً بهتري 

حاصل مي شود. 
موانع بسيار گوناگوني سر راه تغيير وجود دارد. موانع 
ش��ما مي تواند چنين چيزهايي باش��د: فراموشي، 
نداشتن اعتمادبه نفس، تمايل به انتخاب راحت ترين 
راه يا تمايل به ت��ن دادن به وسوس��ه ها. همچنين 
گاهي موانعي كه با آنها روبه رو مي ش��ويم بيشتر از 
يك مورد هس��تند ولي نكته كليدي اين اس��ت كه 

مشكل را تشخيص دهيم و استراتژي مناسب براي 
غلبه بر آن را ايجاد كنيم؛ فرقي نمي كند خود مشكل 

چه باشد. 
به نظرم وقتي كارهاي عادي را هميش��ه س��ر وقت 
انجام مي دهيم، عادت ها راحت تر ش��كل مي گيرند 
ولي وقت��ي بخواهيم »چس��بنده ترين« عادت هاي 
ممكن را ايجاد كني��م، بايد ي��اد بگيريم كه چطور 
با ش��رايط دش��وار كنار بياييم. در اين حالت، وقتي 
روزگار بر وفق مراد نيست باز هم مي توانيم خودمان 
را با ش��رايط وفق دهيم. زيادي سفت وسخت بودن 

دشمن عادات خوب است. 
وارتون مگزين: شما درباره اهميت فراوان زمانبندي 
در مس��ير تغيير مي نويس��يد؛ وقتي مردم احساس 
كنند كه مي توانند از نو ش��روع كنند، تغيير را بهتر 

مي پذيرند. 
ميلكمن: تحقيقات نشان مي دهند شروع هاي جديد 
يك حالت روانش��ناختي »ش��انس دوباره« ايجاد 
مي كنن��د، به طوري كه مردم احس��اس مي كنند از 
شكست هاي گذشته خود فاصله گرفته اند، انگار آدم 
جديدي هستند كه دليلي براي خوش بيني نسبت 

به آينده دارد. 
مس��ئله پيچيده اي كه بايد در ذهن داش��ته باشيم 
اين اس��ت كه همه نمي توانند از شروع جديد سود 
ببرند. هرچند اين شروع هاي تازه مي توانند محرك 
تغييرات موردنظرمان باشند ولي مي توانند در مسير 
برنامه هاي روزانه مفي��د و كارآمد نيز اختالل ايجاد 
كنند. هر كس كه در تالش است تا عادت هاي خوبش 

را حفظ كند بايد مراقب اين موضوع باشد. 
وارت��ون مگزين: فراموش��ي چطور قات��ل خاموش 

اهدافمان است؟ چطور زير قول  و قرارمان نزنيم؟
ميلكمن: هرمان ابينگهاوس، روانشناس آلماني، در 
مطالعه اي قديمي در س��ال 1۸۸۵ اين طور برآورد 
كرد كه ما حدود نيمي از اطالعات جديدي كه سعي 
مي كنيم در حافظه نگه داري��م را ظرف 20 دقيقه 
فراموش مي كنيم. يك راه مش��خص براي غلبه بر 

فراموشي استفاده از يادآورهاست. 
اگر مي توانيد اين يادآورها را ط��وري تنظيم كنيد 
كه درس��ت در لحظه اي كه بايد شروع به كار كنيد 
ظاهر شوند، در انجامش درنگ نكنيد ولي متأسفانه 
اگر يادآورها دقيق��اً در همان موعدي كه بايد كاري 
انجام دهيد ظاهر نش��وند، احتماالً دوب��اره كارتان 
را فراموش مي كنيد. وقت��ي نمي توانيد به خوبي از 
يادآورها استفاده كنيد و آنها را سر زمان مقرر تنظيم 
كنيد، مي توانيد لطفي به خودتان كنيد و برنامه اي 
دقيق تنظيم كنيد كه نشانه هايي براي دست به كار 

شدن داشته باشد.
 اين كار به آساني قيد كردن چنين جمله اي است: 
»هروقت فالن اتفاق افتاد، ف��الن كار را مي كنم«. 
معموالً وقتي برنامه ري��زي مي كنيم به اين موضوع 
توجه نمي كنيم كه چه چيزي مي خواهد در اين راه 
به ما انگيزه بدهد تا كارها را انجام دهيم، درعوض بر 
كارهايي كه مي خواهيم انجام دهيم تمركز مي كنيم. 
مثاًل يك برنامه رايج براي مراقبت بيشتر از دندان ها 
مي تواند اين باش��د: »از اين به بعد بيشتر نخ دندان 

مي كشم«. 
ولي اين مطالعه نشان مي دهد كه ضروري است اين 
خواسته را به يك نشانه پيوند دهيد، نشانه اي مثل 
يك زمان، مكان يا عمل مش��خص كه حافظه تان را 
به كار بيندازد. اگر مي خواهي��د مرتب تر نخ دندان 
بكشيد، تغييري كه مي تواند در برنامه تان مفيد باشد 
چنين است: »هر شب بعد از اينكه مسواك زدم، نخ 

دندان هم مي كشم.« 
* نقل و تلخيص از: وب سايت ترجمان/ ترجمه: 

زهرا عاملي/ مرجع: وارتون مگزين

سبك اشتغال

  تلخيص: سلما سلطاني
كيتي ميلكمن استاد مدرس�ه وارتون در دانشگاه پنسيلوانياس�ت كه در زمينه اقتصاد رفتاري 
پژوهش مي كند. مجله فوربز در س�ال 2020 نام ميلكم�ن را در ميان10 دانش�مند علوم رفتاري 
كه »بايد با آنها آش�نا بش�ويد« ق�رار داده ب�ود. وي به تازگي، كتاب�ي درباره تغيي�ر عادت هاي 
فردي نوش�ته اس�ت كه ادعاي جالبي دارد: ب�راي تغييرك�ردن هيچ راه حل همگان�ي اي وجود 
ن�دارد، پس اگ�ر واقع�ًا مي خواهيد تغيي�ر كنيد، به دنب�ال راه حلي ش�خصي باش�يد. ميلكمن 
پي برده اس�ت كه تغيي�ر هنگام�ي راحت به دس�ت مي آيد ك�ه بدانيد چ�ه مانعي بين ش�ما و 
موفقيت وج�ود دارد و راه حلي ش�خصي ب�راي اين مان�ع پيدا كني�د. مجله وارت�ون مگزين با 
كيتي ميلكمن گفت وگويي انجام داده اس�ت و پاس�خ هاي او ب�ه طور خالص�ه در ادامه مي آيد. 

موان�ع بس�يار گوناگوني س�ر راه 
تغيي�ر وج�ود دارد. موانع ش�ما 
مي تواند چنين چيزهايي باش�د: 
فراموشي، نداشتن اعتمادبه نفس، 
تمايل به انتخاب راحت ترين راه يا 
تمايل به تن دادن به وسوس�ه ها. 
همچنين گاهي موانعي كه با آنها 
روبه رو مي ش�ويم بيش�تر از يك 
مورد هس�تند. ولي نكته كليدي 
اين است كه مش�كل را تشخيص 
دهيم و اس�تراتژي مناسب براي 
غلبه بر آن را ايج�اد كنيم؛ فرقي 
نمي كند خود مش�كل چه باش�د 

نقش خانه داري زنان در بيانات رهبري

مادري و همسري
 شغلي حساس و آينده ساز

در ن�گاه حضرت آي�ت اهلل خامن�ه اي نقش آفريني مح�وري زن در 
خانواده كه معطوف به »پرورش و تربيت انسان« و رشد و شكوفايي 
نسل انساني است، نقشي بي بديل اس�ت كه هيچ كس غير از زنان 
قادر به انجامش نيست. لذا خانه داري، شغل »حساس و آينده ساز« 
است و هيچ كاري به اهميت »كار مادر« نيست. پايگاه اطالع رساني 
KHAMENEI. IR  در متن ذيل اهميت، ابعاد و اثرات ايفاي نقش 
»خانه داري و مادري زنان« را براس�اس بيان�ات رهبر معظم انقالب 

اسالمي بازخواني كرده است. 
   

  خانه داري شغل حساس و آينده ساز است
يكي از مهم ترين وظايف زن، خانه داري اس��ت. همه مي دانند بنده عقيده 
ندارم به اينكه زن ها نبايد در مش��اغل اجتماعي و سياس��ي كار كنند؛ نه، 
اشكالي ندارد اما اگر چنانچه اين به معناي اين باشد كه ما به خانه داري به 
چشم حقارت نگاه كنيم، اين مي شود گناه. خانه داري يك شغل است؛ شغل 

بزرگ، شغل مهم، شغل حساس، شغل آينده ساز. ) 1۳۹2/2/11(
  فقط »ظرافت زنانه« از عهده انجام اين كار بر مي آيد

وظايف داخل خانه  زنان، نه اهميتش كمتر از وظايف بيروني اس��ت و نه اينكه 
زحمتش كمتر است. شايد زحمتش بيشتر هم باشد. او هم براي اينكه اين محيط 
را اداره كند، به تالش و كوشش احتياج دارد. چون مدير داخل خانه زنان هستند. 
. . خيلي كار ظريفي است. فقط هم ظرافت زنانه از عهده  انجام اين كار بر مي آيد. 

هيچ مردي امكان ندارد بتواند اين ظرافت ها را رعايت كند. )1۳۸1/۶/۶(
  خانه داري  »فطري ترين  و مطلوب ترين  كار« براي  زنان  است

اين كه گفته مي ش��ود وجود زن براي كار در خانه الزم اس��ت، معنايش اين 
نيست كه در ميدان هاي علمي و عملي و فعاليت ها، توانايي ندارد. يا از لحاظ 
معنويت كه باالتر از همه  اينهاست و در مورد فاطمه  زهرا )س( همه  اينها را 
مشاهده مي كنيم. هرچند البته، طبيعي ترين و فطري ترين و مطلوب ترين 
كار براي زنان، كار در خانه است. يعني مسئله  اداره كردن همسر و فرزندان، 
طبيعي ترين كار اس��ت و من خيال نمي كنم زني طبيعي باشد و به اين كار 
عشق و عالقه نداشته باشد. به طور قهري، همه  زنان به اين كار عشق و عالقه 

دارند. ) 1۳۷2/۹/۸(
   بايد  روي كار زن هاي خانه دار »ارزشگذاري ويژه« شود

زن در خانواده عنصر محوري اس��ت. . . مرد بايد قدردان باش��د. جامعه بايد 
قدردان باش��د. حتماً بايد روي كار زن هاي خانه دار ارزشگذاري ويژه شود. 
بعضي مي توانس��تند برون��د كار بگيرن��د، بعضي مي توانس��تند تحصيالت 
عاليه كنند، بعضي تحصيالت عاليه هم داش��تند - من ديدم زناني را از اين 
قبيل - گفتند م��ا مي خواهيم اين بچه را بزرگ كني��م، خوب تربيت كنيم، 
نرفتيم كار بگيري��م.  زن نرفته كار بگيرد، آن كار ه��م زمين نمانده؛ آن 10 
فر ديگر رفتند آن كار را گرفتند. بايد از اينجور زني قدرداني ش��ود. . . تأمين 
اقتصاديشان، بيمه شان، بقيه  چيزهايي كه الزم است، بايد در نظر گرفته شود. 

) 1۳۹0/10/1۴(
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   محمدرضا كائيني
ديدار با آن پير روش�ن ضمي�ر و مجاهد، در زمره 
عاليق اين قلم در هر نوبت از سفر به مشهد مقدس 
به شمار مي رفت. آنچه در پي مي آيد، پاره اي نكات 
تاريخي اس�ت كه در اين ديدارها از وي شنيده و 
ضبط كرده ام. اينك كه زنده ي�اد حيدر رحيم پور 
ازغ�دي، در جوار ق�رب الهي جاي گرفته اس�ت، 
فرصت را ب�راي بازخواني تحليل�ي اين خاطرات 
مغتنم مي شمرم. روحش شاد و يادش گرامي باد. 

     
  مردم از شوق اخراج رضاشاه از ايران جشن 

گرفتند!
زنده ياد حيدر رحيم پور ازغدي، خلع و اخراج رضاخان 
از ايران را در نوجواني تجربه كرد. اين رويداد و وقايعي 
كه عطف بدان شدند، در ذهن او تحليل هايي ويژه و 
متفاوت را رقم زد! او معتقد بود كه انگلستان در دوران 
آزادي نسبي كشور پس از خلع ديكتاتور، به گونه اي 
نامحسوس بين نيروهاي موجود در جامعه نفوذ و از 

ظرفيت آنها به نفع خويش استفاده كرد:
»البد مي دانيد كه غرب، رنس��انس خ��ود را مديون 
روشنگري هاي مس��لمانان بود و همين كه توانست 
جهان را ببيند و بشناس��د، به همه جا سرك كشيد و 
جامعه شناسي ملت ها را در دستور كار خود قرار داد 
و متوجه شد كه اگر به شرق اجازه پرواز كردن بدهد، 
كاركردهاي خفاش گونه غرب را زير سؤال خواهد برد! 
غرب در كشورهايي كه مايه هاي ديني قوي داشتند، 
نمي توانس��ت براندازي ديني كند، به همين دليل به 
ايجاد فرقه هاي بهائيت براي شيعيان و وهابيت براي 
اهل تسنن پرداخت. البته شيعيان، عمدتاً بهائيت را 
به س��خره گرفتند، به همين دليل غرب تحت عنوان 
اصالحات انديشه و روشنفكري و نوانديشي و مبارزه 
با خرافات، به دين زدايي پرداخت و افراد نخبه را از بين 
برد و مشتي عروسك خيمه شب بازي را به جاي آنها 
گمارد! بقاياي اين فتنه، پس از انقالب هم گريبان ما 
را رها نكرد و همواره در برابر روش هاي انقالبي اصيل، 
مقاومت كرده است. استعمار هر انسان مستقل صاحب 
قوه تش��خيص و با اراده اي را كه مانع او بود، از سر راه 
برداشت، اما به روشنفكران شيفته غرب ميدان داد تا 
به تدريج دين را از عرصه فرهن��گ، اقتصاد و زندگي 
مردم بيرون كنند! اين روش��نفكران ناقص الخلقه، از 
طرفي دينداران را مردمي ب��دوي معرفي و از طرف 
ديگر علوم روز را چن��ان به پليدي ها آل��وده كردند 

كه متديني��ن، عطاي علم را به لقاي آن بخش��يدند! 
اين روشنفكران، دين اسالم را مثل مسيحيت قرون 
وسطي و گذشته گرا معرفي كردند و با ميدان دادن به 
قلدر بي سوادي چون رضاخان � كه شيفته غربي ها بود 
� اهداف كثيف خود را پياده كردند. رضاخان در اندك 
زماني، چنان مردم متدين را از خود متنفر كرد كه در 
شهريور 1320 هنگامي كه اشغالگران به كشور هجوم 
آوردند، مردم از ش��وق اخراج رضاشاه از ايران جشن 
گرفتند! انگلستان بعد از عزل رضاخان � كه به دستور 
خود او به دين ستيزي پرداخته بود � ناگهان گربه عابد 
و طرفدار هيئت هاي مذهبي ش��د! تا با حربه دين به 
دين س��تيزي بپردازد و با ياري مسلمانان به جنگ با 
كمونيست ها برود! استعمار نوين با استفاده از شوق 
سركوب شده مردم تشنه دين، گروهي از مردم عاشق 
اما ناآگاه را گرد هم آورد و به جان توده اي ها انداخت! 
خود من هنوز 14 سال بيشتر نداشتم كه از شانه مردم 
باال رفتم و تابلوي حزب ت��وده را از جا كندم! غافل از 
اينكه من هيئتي بي آنكه خود بدانم، براي غرب عليه 
ش��رق جنگيده ام! در آن روزها نيت هاي ما پاك، اما 
شناختمان سطحي بود و به همين دليل، در خدمت 
اهداف ديگران درآمده بوديم! خدا را شكر كه سه سال 
بعد در نهضت ملي ش��دن نفت، اين خط��ا را جبران 
كردم و اين بار براي به زير كشيدن تابلوي نفت ايران 
و انگليس، بر بام سفارت انگليسي ها رفتم! از شهريور 
1320، شرق و غرب در كنار هم و هريك به گونه اي 
در پي نابودي اسالم بودند. از آن سو اسالم شناساني 
هم بودند كه با زيركي و هوشياري، ماهيت فريب هاي 
سياسي دشمنان را تشخيص مي دادند و مي دانستند 
كه جز احياي مراس��م ديني و پاسداري از دين، راه و 
چاره اي براي نجات كشور وجود ندارد، بنابراين بدون 
هماهنگي با يكديگر، اما همگي در يك مسير كه همان 
خط اصلي اس��الم و پرهيز از شيوه هاي انحرافي بود، 
شروع به فعاليت كردند. اين انجمن ها، ابتدا كارشان 
را با قرائت قرآن، تعليم مس��ائل ديني و پس از آن با 
افتتاح مدارس جديد ديني و آموزش هاي اس��المي 
آغاز كردند. از جمل��ه انجمن پي��روان قرآن حاجي 
عابدزاده، كانون نشر حقايق اسالمي استاد محمدتقي 
شريعتي كه اگر نبودند، بسياري از انجمن ها، در واقع 

جاده صاف كن غرب مي شدند...«. 
  مصدق در جواب نامه ام نوشت: فرزندم! نوبت 

ما گذشت، آينده از آن شماست!
زنده ياد رحيم  پور در عداد فعاالن جوان نهضت ملي 

ايران، در خطه خراسان بود. او در عين فعاليت پرشور، 
شجاعت انتقاد از رهبران ملي و ديني اين حركت را 
نيز داشت و به گاه بروز تفرقه در صفوف حاميان اين 
نهضت، به انجام آن مبادرت ورزيد. او از عيان ش��دن 
عالئم زوال اين جنبش مردم��ي و نهايتاً كودتاي 28 

مرداد 1332 در مشهد، روايتي از اين قرار داشت:
»اگر تاريخ معاصر را با دقت مطالعه كنيد، درمي يابيد 
همواره تندروي ه��اي چپ و راس��ت، زمينه را براي 
نفوذ بيگانگان مس��تعد ك��رده اس��ت. در قضيه 28 
مرداد هم رفتارهاي ت��وده نفتي ها، بلندپروازي هاي 
ساده لوحانه پان ايرانيس��ت هاي عوام و ناآگاه و دار و 
دسته مثاًل طرفدار مصدق به سرپرستي خيامي � كه 
بعد از كودتاي 28 مرداد از بزرگ ترين سرمايه داران 
كش��ور ش��د � و گروه هاي به ظاهر طرفدار مصدق و 
حزب زحمتكش��ان مظفر بقايي و مجمع مسلمانان 
مجاهد تقلبي ش��مس قنات آبادي وابس��ته به دربار 
و ديگر اح��زاب ارتجاعي و التقاطي و قه��ر نابهنگام 
مرحوم كاش��اني و ش��هيد نواب صف��وي و فدائيان 
اسالم و برخي حوزويان موجه و تحريك روزنامه هاي 
درب��اري و چپ هاي افراط��ي، همه وهمه در مجموع 
شرايطي را به وجود آورد كه ديگر وفاق و وحدت ملي 
ناممكن بود و در نتيجه، زمينه كاماًل براي وقوع كودتا 
آماده ش��د. افراط و تفريط ها فضايي را پديد آورد كه 
نهضت ملي به خاك سياه نشس��ت! من به نوبه خود 
سعي كردم بر اساس امر به معروف و نهي از منكر، به 
مسئوالن و رهبران سياسي هش��دار بدهم، لذا براي 
مرحوم مصدق، مرحوم كاشاني و شهيد نواب صفوي 
نامه هايي نوشتم و از آنها خواستم نگذارند در اثر اين 
تفرقه، نهضت ملي از دست برود. مصدق ذيل نامه ام 
اين طور جوابم را داد: فرزندم! نوبت ما گذشت، آينده 
از آن شماس��ت، از تجربه ها بهره گيري��د! بعدها در 
مشهد از شهيد نواب و مرحوم كاشاني پاسخ شفاهي 
گرفتم، ولي س��اير فعاالن سياس��ي، ديگر رغبتي به 
دخالت در امر سياست نداشتند و از رهبران نهضت، 
قطع اميد كرده بودند. در روز 28 مرداد سال 1332، 
من و دوستم سررشته دار، به مغازه نجاري غنيان در 
نزديكي مدرسه نواب و حرم مطهر رفتيم تا از اوضاع 
سياسي تهران خبر بگيريم. داشتيم با تأسف درباره 
اختالفاتي ك��ه بين رهبران نهضت پي��ش آمده بود، 
حرف مي زديم كه ناگهان سر و صداي ُمشتي اوباش 
را شنيديم كه از پايين خيابان به طرف باالي خيابان 
مي آمدند! كل كودتاگران در مشهد، به 200 نفر هم 

»برگ هايي از تاريخ معاصر ايران، از نهضت ملي تا انقالب اسالمي«
 در آيينه روايت زنده ياد حيدر رحيم  پور ازغدي

14ساله بودم 
كه تابلوي حزب توده را پايين كشيدم!

نمي رس��يد! آدم هاي عجيب و غريبي هم بودند. 
آدم هاي الت و گروهبان ها و استوارهاي شيره اي 
و خالصه آدم هاي ناجوري بودند! متأسفانه مردم 
در آن روز، مردم روز 30 تير نبودند و واكنشي در 
برابر اين اوباش نش��ان ندادند! يادم است غنيان 
آهي كش��يد و گفت به خدا قسم اگر مي دانستم 
س��ركوب اين اراذل و اوباش ب��راي نهضت مفيد 
اس��ت و اميدي به وحدت دوباره رهبران نهضت 
هست، با كمك كسبه همين محل تار و مارشان 
مي كردم، اما افسوس كه چنين اميدي ندارم!... 
ديگر كس��ي انگيزه اي براي مقاومت نداش��ت، 
وگرنه توان مقاومت وجود داشت. از فرداي پس از 
كودتا، رژيم شاه دستگاه اطالعاتي خود را با كمك 
سازمان امنيت امريكا به تدريج شكل داد تا آنجا 
كه واقعاً ديگر كسي قدرت مخالفت نداشت! ابتدا 
از چپ هاي افراطي شروع، عده اي را اعدام و عده 
بيشتري را جذب ساواك كرد. بعد به قلع و قمع 
ش��هيد نواب صفوي و ياران او پرداخت و سران 
فدائيان اس��الم را اعدام كرد. رژيم شاه وقتي در 
تهران حاكميت امنيتي خود را مستقر كرد، به قلع 
و قمع مبارزان شهرستان ها پرداخت، مخصوصاً به 
سراغ مشهد آمد كه پايگاه اصيل مبارزه بود و چند 
تن را از كانون استاد محمدتقي شريعتي و سپس 

حاجي عابدزاده بازداشت كرد...«. 
  ح�اج ش�يخ مجتب�ي قزوين�ي گفت به 
دوس�تان بگوييد مي خواهم ب�راي زيارت 

آقاي خميني به قم بروم! 
بيعت آيت اهلل حاج ش��يخ مجتبي قزويني با امام 
خميني در فروردين م��اه 1343 و پس از آزادي 
ايش��ان از حبس و حصر، رويدادي مهم در تاريخ 
نهضت اس��المي به ش��مار مي رود. اهميت اين 
ديدار در آن اس��ت كه مرحوم قزوين��ي با رهبر 
نهضت اسالمي، مشرب علمي متفاوتي داشت و 
همين موضوع، توجه بسياري را به خويش جلب 
كرد! زنده ياد رحيم پور كه در آن س��فر تاريخي 
مرحوم قزويني را همراه��ي مي كرد، در اين باره 

آورده است:
»پس از رحلت مرحوم آيت اهلل بروجردي، استاد 
بزرگ��وارم آيت اهلل حاج ش��يخ مجتب��ي قزويني 
فرمودند شما با نفوذ و مقبوليت و شهرتي كه بين 
روش��نفكران سياس��ي و اهل حوزه و بازار داريد، 
شايسته اس��ت براي مرجعيت آيات سيدمحمود 
ش��اهرودي يا س��يدعبدالهادي ش��يرازي تبليغ 
كنيد. اين حرف را ايشان در شرايطي به من زدند 
كه رفقايم در كانون نشر حقايق اسالمي بودند و 
اكثر روشنفكران سياس��ي � مذهبي كشور قصد 
داشتند مرحوم آقاي ميالني را � كه در آن دوران 
از همه سياس��ي تر و روش��نفكرتر بودند � تبليغ 
كنند. من هم چنين تشخيصي داشتم، منتها به 
دليل ارادت خاصي كه به اس��تادم داشتم، از آن 
پس طبق دستور ايش��ان عمل كردم، طوري كه 
دوستان در كانون نشر حقايق اسالمي، احساس 
كردند در برابر حركت سريع و وسيع ما شكست 
خورده اند، درعين حال كه نمي دانستند سردمدار 
اين تبليغات گسترده من هس��تم، فقط افسوس 
مي خوردند كه با از رده خارج كردن آقاي ميالني، 
دين از سياس��ت جدا شده اس��ت! يك روز طلبه 
پرش��وري به نام عبايي - كه از هم��كاران جدي 
ما در نهضت ملي نفت بود- از ق��م به تهران آمد 
تا مرجعيت ام��ام خميني را تبلي��غ كند و از من 
پرسيد چرا من هم اين كار را نمي كنم؟ اتفاقاً من 
به تازگي، كت��اب تهذيب االصول امام را خوانده و 
بسيار جذب آن شده بودم، اما مي دانستم ايشان 
رس��اله اي چاپ نكرده بودن��د و ادعاي مرجعيت 
نداش��تند. عبايي گفت اتفاقاً ما ب��ه همين دليل، 
مي خواهيم درباره ايشان تبليغ كنيم. اين حرف 
مرا به فكر انداخ��ت و تصميم گرفتم با اس��تادم 
دراين باره مش��ورت كنم، ولي ايش��ان بالدرنگ 
جواب منف��ي دادند! از اين ماجرا ماه ها گذش��ت 
و يك روز س��حر، در خانه ام را به شدت كوبيدند! 
من مانده بودم كه در آن وقت صبح، چه موضوع 
مهمي پيشامد كرده است. رفتم و شيخ اسماعيل 
فردوسي پور را ديدم كه طلبه خانه زاد حاج شيخ 
مجتبي قزويني بود. با نگراني پرسيدم موضوع از 
چه قرار است؟ براي اس��تاد اتفاقي افتاده است؟ 
ايش��ان جواب داد خير، فقط اس��تاد خواسته اند 
شما، هرچه سريع تر نزد ايشان برويد! سريع خودم 
را به خانه استاد رساندم و ايشان فرمودند الحمدهلل 
نمردم و ش��ما را ديدم تا نكته مهم��ي را بگويم. 
ان ش��اءاهلل كه پاس��خ من درباره مرجعيت آقاي 
خميني را جايي نقل نكرده ايد؟ گفتم خير. ايشان 

نفسي از سر آسودگي كشيدند و فرمودند اگر هم 
از قول من به كسي چنين چيزي گفته ايد، برويد و 
بگوييد شيخ مجتبي اشتباه كرده است و در حال 
حاضر در همه جهان اس��الم، مرجع و رهبر فقط 
آقاي خميني هستند. برويد و به دوستان بگوييد 
من مي خواهم براي زيارت حضرت آقاي خميني 
به قم بروم، هر كسي كه مايل است با من بيايد!... 
بي ترديد براي فقي��ه و اس��تاد بلندپايه اي چون 
مرحوم آش��يخ مجتبي قزويني، چنين تغييري 
ناگهاني و يك ش��به اتف��اق نمي افتد، زي��را فقها 
به مرور و با مطالعات و مقايسات فتاوي و اختالف 
نظر بزرگان و مراجعه به مدارك، به يك استنباط، 
از جمله اعلميت يك فرد مي رسند و بعد اظهار نظر 
مي كنند. از آن پس به دستور شيخ، به مدرسه هاي 
مختلف مي رفتم و فرمان ايشان را ابالغ مي كردم، 
ام��ا در چهره خيلي ها مي ديدم ك��ه حرفم را باور 
نمي كنند، چون همه نظر شيخ را درباره مالصدرا 
و ابن عربي و مكت��ب فكري آنها مي دانس��تند و 
باورشان نمي شد كه ايش��ان درباره امام خميني 
صدرايي و اهل عرفان و فلسفه، چنين حرفي زده 
باشند. تنها كسي كه بدون لحظه اي تأمل پاسخ 

مثبت داد، مرحوم آقاي مرواريد بود...«. 
  طالقان�ي ب�ه م�ن گف�ت اگ�ر خامنه اي 
پرچمدار كارهاي ش�ما در مش�هد باش�د، 

پيشرفت مي كنيد!
پيشينه سياسي زنده ياد رحيم پور، موجب شده 
بود كه وي با بس��ياري از رهبران فكري و عملي 
انقالب اس��المي، ارتب��اط و صميمي��ت يابد كه 
زنده ياد آي��ت اهلل س��يدمحمود طالقاني در زمره 
آنهاست. او كه هنگام آزادي آيت اهلل در آبان 57، 
در تهران به سر مي برد، از ديدار خويش با ايشان 

خاطره اي شنيدني نقل مي كرد:
»به خاطر دارم كه يكي از دغدغه هاي ش��اخص 
مرحوم طالقاني، جهل طرفين، يعني مذهبيون 
سنتي و روش��نفكر ها بود و از اين بابت بسيار رنج 
مي برد كه چرا اينها حرف يكديگر را نمي فهمند 
و نمي خواهند بفهمند و مهم ت��ر اينكه بعضي از 
به اصطالح روشنفكر ها برده مكتب خاصي شده 
بودند و خودش��ان به خود، اجازه تفكري خارج از 
مكتبي كه به آن معتقد بودند را نمي دادند!... در 
آستانه پيروزي انقالب اسالمي و در نيمه دوم سال 
57، رژيم تصميم گرفت زندانيان سياسي را آزاد 
كند. در آن زمان رهبري مبارزات در مشهد، اعم 
از مذهبيون و مليون، با آقاي خامنه اي بود. ايشان 
دستور دادند تا از زندانيان مشهد، با اجالل فراوان 
اس��تقبال و به وضعيت زندگي آنان پس از آزادي 
رس��يدگي كنيم. ما هر روز اين كار را مي كرديم. 
بعد خبر رس��يد كه برخي زندانيان مش��هدي، از 
زندان تهران آزاد مي ش��وند. باز به دس��تور آقاي 
خامنه اي براي استقبال از آزادشدگان مشهدي، 
به تهران رفتيم. خاطرم است در آن سفر آقايان: 
امين پور، غنيان و خ��دادادي هم همراه ما بودند. 
وقتي به تهران رس��يديم، ناگهان راديو گفت به 
دس��تور اعليحضرت همايوني، آقايان طالقاني و 
منتظري امشب آزاد مي شوند! دوستان و اطرافيان 
ما مشعوف از اين خبر، فوراً گفتند كه مقابل زندان 
قصر برويم و از آنها اس��تقبال كني��م! من به اين 
دوستان گفتم رفقا! ساواك كه ديوانه نيست كه 
با اعالم س��اعت دقيق آزادي طالقاني، همه مردم 
تهران و بلكه بخش زي��ادي از مردم ايران را براي 
استقبال از او جلوي زندان بكشاند و عليه خودش 
ميتينگ درست كند! اينها يا او را چند ساعت پيش 
آزاد كرده اند، يا در روزهاي آينده آزاد خواهند كرد، 
اما اعالم س��اعت دقيق و في المثل گفتن امشب، 
فقط براي رد گم كردن اس��ت!... دوس��تان قبول 
نكردند، محمد شانه چي كه ميزبان ما بود، گفت 
به هر صورت، من كه بايد به منزل بروم و وس��يله 
پذيرايي از شما ها را فراهم كنم، بنابراين نمي توانم 
بيايم! من هم گفتم با شانه چي به منزل او خواهم 
رفت، چون اعتقاد ندارم كه طالقاني امش��ب آزاد 
خواهد شد! به هر حال رفقاي ما مقابل زندان قصر 
رفتند و من به اتفاق شانه چي به خانه او رفتم. نيم 
ساعتي نگذشت كه تلفن خانه آقاي شانه چي به 
صدا درآمد. گوشي را كه برداشتيم، خود مرحوم 
طالقاني آن طرف خط بود و به شانه چي گفت بيا 
اينجا و كارت را شروع كن! او هم به آقا اطالع داد 
كه من به اتفاق رحيم پور خواهم آمد. ما به منزل 
مرح��وم طالقاني رفتيم. ايش��ان هنگامي كه مرا 
همراه با شانه چي ديد، اين تصور برايش پيش آمد 
كه من هم به جماعت روش��نفكر پيوسته ام و به 
من نگاه تأمل آميزي كرد! مي دانيد كه رفتار آقاي 
طالقاني با اين جماعت، از روي سياست بود و در 
بسياري از مسائل، با آنها اختالف نظر داشت. وقتي 
نشستيم، دقايقي بعد به شانه چي گفت شما برويد 
و وسايل پذيرايي را فراهم كنيد، شانه چي از اتاق 
بيرون رفت و در را پشت سر خودش بست. آقاي 
طالقاني نگاهي به اطراف كرد و با اطمينان از اينكه 
كسي سخنان او را نمي شنود و در اطرافش گوشي 
نيست، از من پرسيد از مش��هد چه خبر؟ جواب 
دادم آقا! همه با هم هستيم. پرسيد پرچمدار شما 
در مشهد كيست؟ گفتم به معناي حقيقي، همه با 
هم هستيم و با همكاري، كار ها را پيش مي بريم. 
ايشان مثل اينكه منتظر شنيدن حرفي بود و از من 
نشنيد، گفت يك كالم به شما بگويم كه خامنه اي 
را داشته باش��يد و محوريت او را حفظ كنيد، اگر 
خامنه اي پرچمدار كارهاي شما در مشهد باشد، 
پيشرفت مي كنيد، وگرنه كارتان پيش نمي رود! و 
بعد دوباره نگاهي به اطراف��ش انداخت كه ببيند 
اطرافيان هستند يا نه و مجدداً تكرار كرد خامنه اي 
را داشته باشيد، پرچم هدايت مبارزات مشهد بايد 
به دست او باش��د! اين يكي از شگفت انگيز ترين 
و جالب ترين خاطراتي اس��ت كه م��ن از مرحوم 

طالقاني دارم...«. 

بر اس�اس امر به مع�روف و نهي از 
منك�ر، ب�راي مرح�وم مص�دق، 
مرح�وم كاش�اني و ش�هيد نواب 
صفوي، نامه هايي نوش�تم و از آنها 
خواستم نگذارند در اثر اين تفرقه، 
نهضت ملي از دست برود. مصدق 
ذيل نامه ام اين ط�ور جوابم را داد: 
فرزن�دم! نوبت ما گذش�ت، آينده 
از آن شماس�ت، از تجربه ه�ا بهره 
گيريد! بعدها در مش�هد از شهيد 
نواب و مرحوم كاش�اني هم پاسخ 
ش�فاهي گرفتم، ولي ساير فعاالن 
سياسي، ديگر رغبتي به دخالت در 
امر سياست نداشتند و از رهبران 
نهضت، قط�ع اميد ك�رده بودند!
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خواندني هاي ششمين مجلد 
از خاطرات ابوالحسن عميدي نوري

ناگفته هايي از 
سياست ورزي پهلويستي

   شاهد توحيدی
ابوالحسن عميدي 
ن��وري در ع��داد 
از  طي��ف  آن 
فعاالن سياس��ي و 
مطبوعات��ي دوران 
پهلوي اس��ت كه يا 
خ��ود در مقاطعي 
مسئوليت داشته يا 
با كانون هاي قدرت، 
در ارتب��اط ب��وده 
اس��ت. او با دقت، پش��تكار و احتياط، يادداشت ها و 
روزنگاشت هايي از رويدادهاي كشور در دوران پهلوي 
دوم بر جاي نهاده كه مي تواند دستمايه پژوهشگران 
تاريخ معاصر ايران، در تحقيقات ايشان باشد. تاكنون 
شش جلد از اين مجموعه، از سوي مؤسسه مطالعات 
تاريخ معاصر ايران نش��ر يافته و باق��ي مجلدات، در 
دست آماده سازي اس��ت. دكتر موسي فقيه حقاني 
تاريخ پژوه - كه مجلد ششم اين مجموعه، به كوشش 
او آماده نشر شده- در ديباچه خويش بر اين بخش از 

خاطرات عميدي نوري چنين آورده است:
»يادداشت هاي يك روزنامه نگار، عنوان اثري است كه 
تاكنون پنج جلد آن از سوي مؤسسه مطالعات تاريخ 
معاصر ايران منتشر شده و در معرض ديد عالقه مندان 
قرار گرفته است. تعداد مجلدات اين مجموعه، حدوداً 
1۶ جلد خواهد ب��ود و مطالب آن، حوادث و مس��ائل 
ايران از 1340 ت��ا 135۶ را در بر خواهد گرفت. اكنون 
كه ششمين جلد اين مجموعه به محضر عالقه مندان 
عرضه مي شود، شايسته است ضمن بررسي اهميت اين 
يادداشت ها، اشاره اي اجمالي به مطالب مطرح شده در 
اين جلد داشته باش��يم. اين يادداشت ها به قلم فردي 
اس��ت كه خود از نزديك حوادث مهم��ي را در تاريخ 
معاصر ايران درك كرده و در جايگاه يك فعال سياسي، 
اجتماعي، فرهنگي، حقوقي، اقتصادي و مطبوعاتي، 
مشاهدات، شنيده ها يا آنچه خود در آن دخيل بوده را 
در قالب خاطرات روزانه آورده است. ابوالحسن عميدي 
نوري، فع��ال مطبوعاتي - كه در اغلب نش��ريات مهم 

قلم فرسايي مي كرد و خود صاحب نشريه اي به نام داد 
بود- به حكم كار نويسندگي در مطبوعات، به بسياري 
از مسائل جاري توجه داشت و با درج آنها در خاطرات 
دستنوشت خود، گنجينه اي از ناگفته ها را بجا گذاشته 
است. وي همچنين به عنوان يك فعال سياسي و نماينده 
مجلس، با رمز و راز سياس��ت و قانونگذاري آشنا بوده 
است و خاطرات او، به اين نوع مس��ائل هم اشاره دارد. 
عميدي نوري در كسوت يك وكيل و حقوقدان، با مسائل 
قضايي ايران و برخي پرونده هاي مهم نيز درگير بود و 
نواقص دستگاه قضايي و سرنوشت برخي پرونده هاي 
قضايي و اعمال نفوذ ها را در خالل يادداشت هاي خود 
ذكر و برمال كرده است. نويسنده يادداشت ها، دستي 
هم در امور اقتصادي به ويژه ملك داري و كش��اورزي 
داشت، بنابراين اطالعات خوبي از وضعيت كشاورزي و 
ملك داري در ايران، قبل و بعد از اصالحات ارضي ارائه 
مي كند كه مي تواند براي عالقه مندان اين حوزه مفيد 
باشد. گزارش او از وضعيت اجتماعي ايران نيز ما را در 
آشنايي بيشتر با مسائل اجتماعي كشور ياري مي كند. 
حضور او در محافل غيررسمي و گعده هاي دوستانه، با 
توجه به تنوع افرادي كه وي با آنها مرتبط بود، اعم از: 
نمايندگان مجلس، رؤساي قوا، قضات، وكال، نظاميان، 
وزرا، چهره هاي سياسي و اصحاب مطبوعات نيز بر غناي 
مطالب اين كتاب و ناگفته هاي تاريخي آن مي افزايد. 
طرح اين حجم از مسائل و موضوعات در اين مجلد از 
يادداشت ها، بيانگر اهميت كتاب حاضر است. البته در 
برخي صفحات، شايعات و گمانه زني هاي رايج در بين 
مردم و رجال سياسي نيز درج شده است كه برخي از 
آنها صحيح و بخشي نيز صرفاً حدس و گمان هايي بود 
كه در آن مقطع رواج داشت. البته اين خود به شناخت 
فض��اي حاكم بر جامع��ه و افكار عموم��ي، در مقاطع 
مختلف كمك مي كند. مرور يادداشت هاي عميد نوري 
مي تواند به درك بهتر رخداد هاي كشور ياري برساند و 
مورد توجه عالقه مندان قرار بگيرد. در پايان بر خود الزم 
مي دانم از زحمات همكاران: خانم ميري، خانم عباسي 
و آقاي حسين كالته تشكر كنم و اميد برم كه اين مجلد 
نيز مانند ساير مجلدات اين مجموعه، مورخان كشور را 

مدد رسان باشد...«. 
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آق�اي طالقاني از من پرس�يد از مش�هد 
چه خب�ر؟ ج�واب دادم آقا! هم�ه با هم 
هستيم. پرسيد پرچمدار شما در مشهد 
كيس�ت؟ گفتم ما با هم�كاري، كار ها را 
پيش مي بريم. ايش�ان مثل اينكه منتظر 
ش�نيدن حرف�ي ب�ود و از من نش�نيد، 
گف�ت: »ي�ك كالم ب�ه ش�ما بگوي�م كه 
خامنه اي را داشته باش�يد و محوريت او 
را حفظ كنيد، اگ�ر خامن�ه اي پرچمدار 
كارهاي شما در مش�هد باشد، پيشرفت 
مي كنيد، وگرنه كارت�ان پيش نمي رود!«
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حساسیت دولت  ها به فضای مجازی؛ از شرق تا غرب
اولین جش�نواره بازی های واقعی�ت مجازی در ای�ران، حساس�یت اداره مالی 
بریتانیا به تبلیغ رمزارز توسط یک سلبریتی امریکایی و برخورد چین با گروه  ها 
و هواداران چینی موس�یقی پاپ کره ای خبرهای این هفته س�تون آنتن است؛ 
خبر هایی که نش�ان می دهد دولت  ها به اتفاقات فضای مجازی حساس هستند.

 
چین حساب اجتماعی 

گروه  ها و هواداران »کی پاپ « را بست

شبکه اجتماعی ویبو در چین، حساب برخی گروه های »کی پاپ « موسوم به »بی تی اس « 
و هواداران دیگر کی پاپ ها را مسدود کرد. 

کی پاپ به سبک موسیقی پاپ کره ای گفته می شود.  پلتفرم پیشرو رسانه های اجتماعی 
چینی »ویبو« )Weibo( در پی درخواس��ت مقامات مبنی ب��ر »مهار فرهنگ افراطی 
طرفداران«، حساب دهها طرفدار گروه های »بلک پینک«، »بی تی اس « و سایر گروه  ها 
و هواداران مهم »ِکی پاپ«)K-pop( را تعلیق کرد.  این اقدام چند روز پس از انتش��ار 
عکس  هایی از یک جت سفارشی » Jeju Air « که توسط حساب محبوب طرفداران ویبوی 
چینی برای جیمین، یکی از اعضای گروه »بی تی اس « تأمین ش��ده بود، آغاز شد. این 
هواپیما که در عکس های ستاره و اعالمیه »عشق ابدی « نشان داده شده است، به عنوان 
هدیه تولد با بودجه عمومی برای جشن ۲۶ سالگی وی در اکتبر در نظر گرفته شده بود. 

ظرف چند ساعت این پلتفرم اعالم کرد که به دلیل شکایات آنالین، همچنین ۲۱ حساب 
دیگر طرفداران »کی پاپ « را تعلیق می کند. از جمله چهار عضو دیگر »بی تی اس« سه 
مورد مربوط به گروه »بلک پینک«، س��ه مورد مربوط به »اگزو«  )EXO( و پنج مورد 
مربوط به گروه موسیقی »ان سی تی«)NCT( است.  چین طی چند سال اخیر با موجی 
از تهاجم فرهنگی مواجه شده است که بیشتر برآمده از ارتباطات و الگوبرداری فرهنگی 
کره جنوبی از امریکا و سلبریتی های این کشور است که به کشورهای اطراف از جمله چین 
هم سرایت کرده است. از این رو این کشور عزم خود را برای مقابله جدی با ورود هرگونه 

تهاجم فرهنگی و الگوبرداری افراطی جزم کرده است. 

اولین جشنواره بازی های ویدئویی
 واقعیت مجازی و افزوده ایران برگزار می شود

نخس��تین جش��نواره بازی های ویدئویی واقعیت مجازی و افزوده )AR/VR( ایران با 
همکاری مشترک مرکز تحقیق و توسعه همراه اول و بنیاد ملی بازی های رایانه ای برای 

تمامی بازی های ویدئویی که در این زمینه  توسعه داده شده اند، برگزار می شود. 
سیدمحمدعلی سیدحسینی، معاون حمایت بنیاد گفت: تمام بازی سازانی  که بازی  هایی 
در این حوزه تولید کرده و توسعه داده اند، بدون در نظر گرفتن سال انتشار بازی می توانند 
در این جشنواره شرکت کنند.  او با تأکید بر اینکه هر تیم باید حداقل دو عضو و یک بازی 
AR یا VR داشته باشند، افزود: بازی سازان برای شرکت در این رویداد باید لینک بازی خود 

را از طریق تکمیل فرم ثبت نام برای دبیرخانه ارسال کنند. در صورتی که بازی مورد نظر 
هنوز در هیچ کدام از مارکت  ها منتشر نشده اما شرکت  ها یا استودیوهای بازی سازی قصد 
ارسال آن برای حضور در این رویداد را دارند، می توانند نسخه ای از بازی را آپلود و لینک 
دسترسی را حین ثبت نام در سایت رویداد )arvrgame. ir(ارسال کنند.  معاون حمایت 
بنیاد این نکته را هم گفت که در صورتی که حجم بازی ویدئویی این امکان را نمی دهد که به 
صورت دیجیتالی آن را آپلود کنید، می توانید نسخه بازی ویدئویی را به صورت فیزیکی برای 

دبیرخانه به نشانی بنیاد ملی بازی های رایانه ای طبقه سوم واحد حمایت ارسال کنید. 
طبق فراخوان این جشنواره، عالقه مندان می توانند از ۱5 تا ۲۶ شهریورماه ۱400 آثار 
خودشان را برای دبیرخانه ارسال کنند و پس از پایان فرآیند داوری و ارزیابی تمام آثار 
ارسال شده به رویداد، از سه بازی ویدئویی برتر واقعیت مجازی یا افزوده که بیشترین 
امتیاز را از بخش داوری دریافت کرده اند با اهدای جوایز نقدی تقدیر می ش��ود. بر این 
اساس جایزه اول این رویداد برای بازی نخست مبلغ 70 میلیون تومان، جایزه بازی دوم 
50 میلیون تومان و جایزه بازی سوم 30 میلیون تومان است. ضمن اینکه پنج جایزه ۶ 

میلیون تومانی نیز برای رتبه های 4 تا 8 در نظر گرفته شده است. 

تبلیغی که هشدار ناظر مالی بریتانیا را برانگیخت
یک مقام بریتانیایی پس از انتشار تبلیغ رمزارز »اتروم مکس « از سوی کیم کارداشیان، 
مدلینگ امریکایی هشدار داد که باید مقرراتی برای تبلیغ رمزارز ها تبیین شود. چارلز 
رندال، رئیس دایره موازین مالی بریتانیا اعالم کرد که کیم کارداش��یان اخیراً با دریافت 
پول از ۲50 میلیون فالوور اینستاگرامی اش خواسته است تا به جامعه مجازی حامیان 
رمزارز »اتروم مکس « بپیوندد. رندال خاطرنشان کرد که خانم کارداشیان طبق قوانین 

اینستاگرام اعالم کرده است که حرکت اخیرش یک فعالیت تبلیغاتی بوده است. 
این مقام بریتانیایی که در همایش بین المللی جرائم اقتصادی سخن می گفت، تصریح 
کرد که کیم کارداش��یان نگفته رمزارز »اتروم ایکس « )که نباید آن را با رمزارز مشابه 
»اتروم« اش��تباه گرفت( یک ماه پیش از سوی طراحانی نامش��خص روانه بازار شده 
است. چارلز رندال همچنین گفت نمی داند که آیا این رمزارز تازه واقعی است یا نه، اما 
»کالهبردارانی دائماً به اینفلوئنس��ر ها پول می دهند تا رمزارزهای تازه را فقط بر پایه 

حدس وگمان تبلیغ کنند.«
موازین مالی دولت بریتانیا پیش از این هشدار داده است که سرمایه گذاری روی رمزارز های 
ناشناخته بر اساس حدس وگمان خطرناک است و برنامه های پرداخت غرامت دولت به هیچ 
وجه این گونه سرمایه گذاری ها را پوشش نمی دهد. دایره فوق همچنین برای آگاهی رسانی 
به سرمایه گذاران، لیستی از رمزارزهای مشکوک را منتشر کرده است که احتمال می دهد 
در بریتانیا ایجاد شده اند. هشدار مقامات مالی نظیر چارلز رندال سبب شده است که اخیراً 

دولت  ها توجه بیشتری به تصویب قوانین و وضع مقرراتی برای رمزارز ها پیدا کنند. 

عملکرد چند ساحتی
رسانه های معاند 

در مورد آشوب های ایران
مهندس محمد قنبری، کارش��ناس ارش��د مس��ائل 
رسانه ای در بخشی از میزگردی در رادیو گفت وگو به 
سؤالی پیرامون کارکرد رسانه های معاند در آشوب های 

ایران می گوید:
ش��اخصه ای ک��ه هم��ه  رس��انه های معاند، ب��ه ویژه 
فارسی زبان  ها سرلوحه کار خودش��ان قرار داده بودند 
این بود که به اخبار و حوادثی که در داخل کشور هست، 
ضریب می دادند. یعنی اگر فرض بفرمایید در یک حوزه 
به صورت محلی  می ش��د یک خب��ر را منعکس کرد و 
ارزش آن خبر یک ارزش محلی بود این را به یک مسئله 
استانی و منطقه ای و بعد کشوری تبدیل می کردند تا 
کل کش��ور را درگیر کنند. یعنی یک��ی از پارامترهای 
اصلی کار آنها همین ضریب دادن بود. موضوع دیگری 
که اینها خیلی روی آن کار می کردند، بحران زایی بود 
یعنی خیلی از مسائل در ادبیات امنیتی و انتظامی ما 

بحران تلقی نمی شوند. باالخره خطوطی دارد. 
یعنی من یادم اس��ت با بعضی از افرادی که س��ال 88 
در حوزه های دانش��جویی متأس��فانه تحت تأثیر این 
فضاس��ازی قرار گرفته بودند، بعد از اینک��ه آن گرد و 
خاک های فتن��ه خوابید صحبت کردی��م، می گفتند 
حدود یکی دو سال بود که ما به هیچ عنوان یک دقیقه 
از آن فرآورده های تولیدی رس��انه  ملی مان اس��تفاده 
نمی کردیم. یعنی خودش��ان را کانالیزه کرده بودند و 
ذهن ش��ان کانالیزه ش��ده بود روی همین امواجی که 
داش��تند از ش��بکه های غربی به خصوص بی بی سی 
می گرفتند. من آماری را خدمت شما بدهم که خیلی 
جالب است؛ روزنامه فرهیختگان عملکرد بی بی سی را 
در ناآرامی های آبان 98 بررسی کرد. در یک روز یعنی 
۲7 آبان ماه بی بی سی فارس��ی حدود ۱۲ تحلیل ارائه 
کرد که به مردم بگوید این آشوب ها، انقالب جدیدی 
است برگرفته از انقالب سال 57. از کارشناس استفاده 
کرد، از نظرس��ازی اس��تفاده کرد، از صدای مخاطب 
معترض در داخل کشور که معترض بود استفاده کرد 

و...  البته انتقاد و اعتراض حق یک شهروند است. 
تا قبل از سخنرانی رهبر معظم انقالب بعد از انتخابات 
ریاست جمهوری اخیر، رسانه های معاند القا می کردند 
که آرای باطله همه معاند هستند و نظام را قبول ندارند. 
اما با تکنیک روانی رسانه ای که مقام معظم رهبری به 
کار گرفتند و یک منطقی است که امروز در دنیا دارد از 
آن استفاده می شود اینها آمدند در چارچوب نظام قرار 
گرفتند. یعنی کسی که رأی سفید هم می دهد این نظام 
را قبول دارد. در آن دوره هم رس��انه های معاند س��عی 
کردند هر اعتراضی را تبدیل به صداهای مخالفی کنند 
که با ساختار حاکمیت مشکل پیدا کرده، در صورتی که 
این نبود. پس اگر بخواهم جمع بندی کنم، بحران زایی، 
آشوب های س��اختارمند و تبدیل منتقد و معترض به 
معاند و دش��من، تکنیک  هایی بود ک��ه در حوزه های 
رسانه ای از آن استفاده کردند. جالب است که این صعود 
و فرود ها را در رس��انه های غربی مخصوصاً می شود در 
ویترین آنها بررس��ی کرد؛ وقتی ب��ه حادثه  هواپیمای 
اوکراینی رسیدیم. دو، سه روز بعد از تشییع پیکر شهید 
بزرگوار حاج قاسم س��لیمانی و یاران ایشان، بالفاصله 
دوب��اره دیدیم که همی��ن تکنیک  ها اج��را و محتوای 
رس��انه ای خلق ش��د؛ این محتوا هم بیش��تر از طریق 
فضای مجازی و رسانه های بر خط بود که می توانند با 
مردم ارتباط مستقیم بگیرند، به ویژه با توجه به نقصی 
که ما در کش��ور خود داریم و آن، فقدان ش��بکه  ملی 

اطالعات است. 

آنتن

گزارش

نگاه یک

احمد کارخانه، کارش��ناس رس��می دادگس��تری در حوزه 
خبرنگاری و روزنامه نگاری در بخشی از یک یادداشت به قوانین 

برخی کشور ها در مورد فضای مجازی نگاهی داشته است:
بی توجهی به ویژگی های فضای مجازی و رس��انه های نوین 
موجب شده است که برخی قانونگذاران قوانین عجیبی را وضع 
و به آن عمل کنند که با ویژگی های فضای واقعی در نظر گرفته 
شده اند. مثاًل یکی از بازجویان فدرال امریکا درخواست داده 
است که هر فردی که قوانین مرتبط با استفاده از شبکه های 
اجتماعی مانند فیس بوک یا مای اسپیس را زیر پا گذارد، مثال 
ً» با یک نام غیرواقعی در این وب سایت  ها ثبت نام کرد « تا پنج 

سال در زندان های فدرال محبوس شود. 
یا اینکه قوانینی در کنگره امریکا به منظور تصویب در حال 
بررسی است که بنا بر تحلیل سرمقاله نویس نیویورک تایمز، 
دادستان کل را قادر خواهد کرد بدون کسب مجوز از دادگاه، 
لیست سیاهی از وب سایت  هایی که باید توسط ارائه کنندگان 
خدمات اینترنتی، موتورهای جست وجو، خدمات پرداخت 
اینترنتی و شبکه های تبلیغاتی مسدود شوند، تهیه کند. طرح 
تحت بررسی در مجلس نمایندگان حتی از این هم فراتر رفته 
و به شرکت های خصوصی اجازه می دهد وب سایت  هایی را 
که حق کپی رایت حتی غیرعمد نقض می کند، تحت پیگرد 
قرار دهند. این امر تحولی عمیق در قوانین موجود رسانه های 
نوین در امریکاست، زیرا هم اکنون اگر وب سایت  ها اطالعاتی 
که قانون کپی رایت را نقض می کنند بالفاصله پس از دریافت 
اخطار حذف کنند، از پیگرد قضایی مصون می مانند. نتیجه 
این امر پدید آمدن پدی��ده ای مانند » فایروال بزرگ چین « 

در امریکاست. 
برخی قوانین وضع شده در حوزه رسانه های نوین با تحدید های 
جدید موجب نقض قوانین باالدستی ش��ده اند که در امریکا 
قوانین جدید برای محدود ساختن آزادی بیان در تضاد با متمم 

اول قانون اساسی این کشور قرار دارد. 
در کره شمالی هم استفاده از دوربین ممنوعیت های خاصی 
دارد و مردم نمی توانند آن را تهیه کنند یا فرد خارجی همراه 
خود بیاورد. در کره شمالی هیچ رسانه خصوصی وجود ندارد. 
۱۲ روزنامه و ۲0 نشریه دیگری که در این کشور چاپ می شوند 
کاماًل تحت نظر دولت هس��تند که در پیونگ یانگ )پایتخت 
کره شمالی( چاپ می ش��وند و خبرنگاران و عکاسان خارجی 

جایی در این کشور ندارند. 

در سازمان صدا وس��یمای ایران نیز بخش��نامه ای به صورت 
اطالعیه های الزم االجرا به صورت سلیقه ای صادر می شود که با 
عوض شدن رئیس به فراموشی سپرده می شوند. نمی توان این 
موارد را قانونی دانست چون شباهتی با قانون ندارند اما اعالم 

قوانین جاری در یک رسانه ای فراگیر را حکایت می کند. 
مجموعه جزایر سرزمین فلیپ، با گسترش رسانه های نوین 
امروز در سال ۲0۱۶ به پایتخت رسانه های اجتماعی جهان 
مشهور ش��ده اس��ت. مردم این س��رزمین روزانه نزدیک به 
چهارس��اعت از وقت خود را در طول شبانه روز در شبکه های 

اجتماعی جهان می گذرانند. 
با توجه به گسترش قابل توجه استفاده از رسانه های نوین در 
سرزمین فلیپ، دولت این کشور در اواخر سال ۲0۱۲ قانون 
جدید جرای��م اینترنتی را به اجرا گذاش��ت. این قانون هدف 
جلوگیری از س��ایبر س��کس، پورنوگرافی کودکان، معرفی 
شخصیت های مجازی با هویت های غیرحقیقی و هرزه نگار ها 
را دنبال می کند. این قانون ام��کان پیگیری افتراهای وارده و 
اجازه پیگیری موضوعات در حساب کاربری عضویت افراد در 

شبکه های فضای مجازی و فیلترینگ آنها را فراهم می کند. 
دولت فلیپین در سال های نه چندان دور توانست با حمایت 
قوی برای توسعه فناوری اطالعات و با تصویب قانون تجارت 
الکترونیکی زمینه افزایش دسترسی مردم به اینترنت را به طور 

فزاینده فراهم کند. 
برای کش��وری که مردم��ش روزی نزدیک به چهار س��اعت 
در روز را در ش��بکه های اجتماعی می گذرانند و به پایتخت 
شبکه های اجتماعی جهان معروف است، تدوین قانونی برای 

کارکنان سازمان ها و شرکت ها در زمینه عدم استفاده و ورود به 
شبکه های اجتماعی در زمان کار ضروری می باشد. 

شرکت های فلیپینی با توجه به این ویژگی نیروی فعال خود 
برای حفظ بهره وری کارکنان و به قول فلیپینی ها نیفتادن در 
س��یاهچاله بهره وری ) یعنی ورود به شبکه های اجتماعی در 
ساعات کار( قوانینی را تنظیم کرده اند تا از نگرانی خود بکاهند 

که عموم این قوانین بر چند نکته تأکید دارد:
دسترسی برنامه ریزی ش��ده: کارکنان در محل کار خود تنها 
در طول زمان اس��تراحت، اجازه دسترسی آزاد به شبکه های 

اجتماعی را دارند. 
دسترسی محدود شده: اختصاص شبکه های اجتماعی برای 
بخش های مختلف برای کمک به وظایف اصلی خود از جمله 
برای بخش های بازاریابی، فروش و پشتیبانی و ارائه خدمات به 
مشتری که با استفاده از فیس بوک و توئیتر برای ایجاد روابط 

قوی با مشتری استفاده می شود. 
خط مش��ی محتوا: منظور از این قانون محدودیت در انتشار 
محتوای در دسترس در محل کار افراد است. به عبارت دیگر 
ممنوعیت هایی را شاغالن در انتشار مطالب مرتبط با شرکت 
یا سازمان محل کار خود دارند. به عنوان مثال آنها حق ندارند 
برنامه های بازاریابی یا نتیجه آزمای��ش محصوالت خود را از 

طریق شبکه های اجتماعی منتشر کنند. 
برخی قوانین و مقررات تنها من��وط به ممنوعیت فعالیت در 
ش��بکه های اجتماعی در محل کار نیست و شامل زمان های 
دیگر نیز می شود که این موضوع در بین کاربران شبکه های 

اجتماعی به عنوان موضوعی بسیار بد تلقی می شود. 

  زینب شاهینی
رهبر معظم انقالب در دیدار اخیر خود با اعضای هیئت دولت 
س��یزدهم حرف زدن با مردم و در میان گذاشتن مشکالت و 
راه حل  ها را با مردم، به عنوان یکی از جلوه های مردمی بودن 
معرفی کردند و در این خصوص نکاتی را مطرح فرمودند. در 
رابطه با بیانات اخیر رهبری به جز حض��ور میدانی که برای 
ارتباطات عمومی با مردم الزم است، در شرایط کنونی می توان 
از فضای مجازی و ش��بکه های اجتماعی هم برای ارتباطات 
عمومی بهره برد. هرچند که وقت گذاش��تن برای حضور در 
فضای مجازی ب��ا زمان محدود مس��ئوالن بلندپایه به دلیل 
حجم باالی کاری در تضاد قرار می گی��رد اما در حال حاضر 
به جهت نقش گسترده فضای مجازی در تحوالت سیاسی- 
اجتماعی، اشراف مسئوالن به این بستر و حتی کنشگری در 
آن به یک ضرورت تبدیل شده است. با این حال در خصوص 
بهره گیری از فضای مجازی برای ارتباطات مردمی باید چند 

نکته را مدنظر قرار داد: 
 اول؛ حضور مسئوالن در شبکه های اجتماعی باید مدیریت 
شود، به دور از حاشیه سازی  ها و در راستای هدف خدمتگزاری 

به مردم باشد. 
 دوم؛ مس��ئوالن در فض��ای مج��ازی باید تا ح��د امکان از 
فردمحوری یا اظهارات متأثر از جدل های سیاسی و جناحی 

پرهیز کنند و کنشگری آنها معطوف به اهداف ملی باشد. 
سوم؛ برخورداری از سطح مطلوبی از سواد رسانه ای و سواد 
مجازی و آشنایی با فعاالن جریانی در فضای مجازی ضرورتی 
است که باعث می شود مسئوالن اسیر فضاسازی های رسانه ای 

نگردند. 
چهارم؛ هیچ مس��ئول بلندپایه ای از اخبار جعلی و شایعات 
مرتبط با ح��وزه کاری خود در امان نیس��ت و ش��بکه های 
اجتماعی بستر اصلی این گونه محتوای جعلی هستند. به این 
جهت حضور بالواسطه مسئوالن و پاسخگویی آنها به برخی از 
این محتوای جعلی می تواند حکم قول سدید را پیدا و محتوای 

انحرافی و جعلی را بی اثر کند. 
پنجم؛ مس��ئوالن به اندازه کافی و گاهی بیش از حد با زبان 
رسمی مقابل افکار عمومی ظاهر می ش��وند  و از رسانه های 
رس��می نیز نمی توان چندان انتظار نوع دیگری از بازنمایی 
را داشت. از این رو بهتر است حضور مسئوالن در شبکه های 

اجتماعی با ادبیات رسمی نباشد. 
ششم؛ کنشگری مسئوالن در ش��بکه های اجتماعی نباید 
جانشین وظایف روابط  عمومی نهاد ها و ارگان  ها شود و الزم 
اس��ت تفکیک این دو مدنظر قرار گیرد؛ چراک��ه حضور در 
ش��بکه های اجتماعی عمدتاً برای اظهارات فوری یا مواردی 
است که نیاز به اظهار نظر مستقیم مسئول است، اما وظیفه 
روابط عمومی اطالع رس��انی تفصیلی و ارائ��ه گزارش های 
تصویری در خصوص رویداد ها و اقدامات کاری است. طیف 

مخاطبان روابط عمومی متفاوت از طیف مخاطبان و کاربران 
شبکه اجتماعی است و اطالع رسانی روابط عمومی  ها نیز نباید 

به فضای مجازی محدود گردد. 
هفت�م؛ در دوران بحران و تن��ش، نیاز به همدل��ی مردم و 
مسئوالن بیشتر از سایر زمان احساس می گردد. در این شرایط 
گاهی بسیاری از قضاوت های مردم و نقدهای غیرمنصفانه از 
روی ناآگاهی مطرح می ش��ود. از این رو مسئوالن می توانند 
با حض��ور در فضای مجازی، م��ردم و نخبگان را نس��بت به 
برخی کمبود ها و مش��کالت موجود آگاه کنند و با ترس��یم 
دقیق اوضاع، راهکار هایی متناس��ب با وضعی��ت موجود را 
از پیش��نهاددهندگان دریافت نمایند. البته ترس��یم اوضاع 
و ش��رایط نباید به گونه ای باش��د که مردم را به یأس و ذهن 
نخبگان را به بن بست بکشاند. در حقیقت این ترسیم اوضاع 

باید نوعی روشنگری برای کشف گشایش  ها باشد. 
هش�تم؛ الزم اس��ت همه مقامات دولتی بنابر مس��ئولیت 
رس��می که دارند، اکانت های رس��می خود را نیز به صورت 
شفاف از طریق روابط عمومی  ها اعالم کنند و نحوه مدیریت 

این صفحات را که به صورت مس��تقیم توس��ط خودشان یا 
غیرمستقیم توس��ط ادمین   ها اداره می شود، مشخص کنند؛ 
چراکه بنا بر تجربه قبلی در خصوص اکانت های منتسب به 
مسئوالن در شبکه های اجتماعی، گاهی پس از آنکه اظهارات 
یا مواضع حاشیه ساز از این اکانت  ها منتشر می شود، به رغم 
آنکه پیش از آن تکذیبی در خصوص صفحه منتسب صورت 
نگرفته است، مسئوالن حضور خود در شبکه های اجتماعی و 
انتساب صفحات به خود را تکذیب می کنند که این اقدام در 
نظر افکار عمومی به عنوان فرار از پاسخگویی و انتقاد تعبیر 
می شود. اعالم رسمی صفحات منتسب به مسئوالن و معرفی 
آن در رسانه  ها عالوه بر آنکه باعث افزایش مسئولیت پذیری 
مقامات دولتی در برابر اظهارات منتشر شده در فضای مجازی 
می گردد، راه سوء استفاده از اکانت های جعلی را هم می بندد 
و صفحه اصلی مس��ئول مورد نظر برای عموم کاربران قابل 

شناسایی خواهد بود. 
در چند س��ال اخیر س��ؤاالت بس��یاری در خصوص برخی 
ناکارآمدی  ها و اشتباهات فاحش مسئوالن با فرض فراموشی، 
نزد افکار عمومی بی پاس��خ ماند که البت��ه تجربه ثابت کرد 
انباش��ت این س��ؤاالت بی پاس��خ نه تنها منجر به فراموشی 
نگردید، بلکه به منبعی برای هجمه معاندان به نظام و پایه  ای 
برای بی اعتمادی مردم تبدیل ش��د. اش��تباهات بی پاسخ نه 
تنها دس��ت معارضان را برای حمله پر می کند، بلکه موجب 
س��رخودگی، تردید و دلس��ردی حامیان نیز می شود. هیچ 
فرد و مس��ئولی از خطا مصون نیس��ت، بهتر است مسئوالن 
پس از اش��تباه و خطا در حوزه تصمیم گیری، به جای آنکه 
به فراموش��ی حافظه ها متوسل شوند، ش��جاعانه مسئولیت 
اشتباه خود را بپذیرند، عذرخواهی کنند و علت بروز خطا را 
با مردم در میان بگذارند. این ضریب دادن به افکار عمومی و 
مردم را از خود دانستن، اقدامی در جهت شفافیت است که 
بدون شک در بلندمدت موجب افزایش وحدت میان مردم و 

مسئوالن خواهد شد. 

قوانین سرکش برای رسانه های نوین

نکاتی در خصوص کنشگری مسئوالن در شبکه های اجتماعی

غیررسمی اما بی حاشیه

اعالم رسمی صفحات منتسب به مسئوالن 
و معرفی آن در رس�انه  ها ع�الوه بر آنکه 
باعث افزایش مس�ئولیت پذیری مقامات 
دولتی در برابر اظهارات منتش�ر شده در 
فضای مجازی می ش�ود، راه سوء استفاده 
از اکانت ه�ای جعل�ی را ه�م می بن�دد 
و صفحه اصلی مس�ئول م�ورد نظر برای 
عموم کاربران قابل شناسایی خواهد بود

دیدگاه

فراموشی در حکمرانی
 حسن میثمی

یک اتفاق باز هم رخ داد: حذف یک اپلیکیشن محبوب 
ایرانی دیگر از گوگل پلی؛ واقعه ای که هرچند وقت یک 
بار اتفاق می افتد و دیگر کم کم به س��بب تکرار، دارد 

عادی می شود. 
واکنش  ها نسبت به این موضوع کاماًل قابل پیش بینی 
است. وزیر ارتباطات احتماالً طی چند روز آینده حذف 
را محکوم می کن��د، مرکز ملی فضای مج��ازی بیانیه 
می دهد، نمایندگان مجلس سنگ طرح صیانت را به 
سینه می زنند و مقامات مسئول از دشمنی های امریکا 

سخن به میان می آورند. 
همه اینها درست است، اما دردی را دوا نمی کند. مشکل 
ما اینجا قانون و طرح و حرف نیس��ت. هزار هزار قانون 
خوب مصوب و مصرح هم که باشد، نمی تواند برای اقدام 
بعدی گوگل پیش��گیرانه و هزینه زا باشد. برای همین 
هم هست که حذف اپلیکیشن های ایرانی بعدی برای 

گوگل هزینه ای ایجاد نمی کند. 
مشکل ما »فراموش��ی در حکمرانی« اس��ت. ایراد ما 
»عدم اقتدار « در رویدادهای مش��ابه است. اشتباه ما 
»لکنت در بیان واقعیت  ها برای مردم« است. کما اینکه 
االن هم به جای اینکه ابروهایم��ان را برای گوگل گره 
بزنیم، حالت »دیدید گفته بودیم « به خودمان گرفتیم 
و بیانیه همین شرکت  ها علیه طرح صیانت را کرده ایم 
خط کشی برای دو »قطبی سازی«؛ البته موضوعی که 
در آن اس��تادیم.  ما در این اتفاق��ات نیازمند »صدای 
واحد« هس��تیم. ما در این وقایع نیاز به این داریم که 
فراموش نکنیم و پیگیری کنیم و پاسخ متقابل بدهیم. 

باید در این مواقع با مردم حرف زد. 
حرف م��ا در این روز ها ایس��تادن بین ط��رح صیانت 
و کس��ب وکار ها و کنای��ه زدن غی��ر مس��ئوالنه ب��ه 
»خودکفایی« نیس��ت. باید کنار مردم و کسب وکار ها 
بایس��تیم و کمک کنیم تکرار این اتفاقات برای آقای 
گوگل هزینه داشته باشد. در این میان به نظر می رسد 
بهترین راه موج��ود برای ایج��اد بازدارندگی، تقویت 
زیس��ت بوم خدمات دیجیت��ال ایران��ی، تولید قدرت 
دیجیتال و توسعه ارتباطات با دیگر کشورهای دنیاست؛ 
راهی که نه در آن کنایه پرانی به »خودکفایی« جایی 

دارد و نه »بی ارزش دانستن نظرات مردم«. 



به گفته مديركل راه      مركزي
و شهرسازي استان 
مركزي عمليات ساخت ۱۸ هزار واحد مسكن اقدام 
ملي در اين استان آغاز و با پيشرفت خوبي ادامه دارد. 
احمد مرزب��ان مديركل راه و شهرس��ازي اس��تان 
مركزي در نشست شوراي مسكن استان مركزي، 
گفت: عمليات ساخت ۱۸ هزار واحد مسكن اقدام 
ملي در اين استان با پيشرفت قابل توجهي ادامه دارد.  
وي با بيان اينكه فرآيند الحاق به محدوده در تمامي 
شهرهاي استان مركزي در راستاي اجراي طرح اقدام 
ملي مسكن انجام شده و در خصوص تأمين زمين 
ساخت مسكن براي واجدان شرايط در سال هاي آتي 
نيز مشكلي وجود ندارد، افزود: ۳۰ هزار متقاضي در 
سامانه طرح اقدام ملي مسكن استان ثبت نام كردند 
كه ۱۶ هزار نفر آنان مداركشان را بارگذاري كرده و 
براساس اولويت پااليش مي شوند و انتظار است كه 
اداره اوقاف وامور خيريه اس��تان مركزي با تسريع 

در تحويل اراضي مورد نياز، بستر عمليات اجرايي را 
مهيا كند.  مديركل راه و شهرسازي استان مركزي در 
خصوص تأمين مسكن براي كاركنان دستگاه هاي 
اجرايي نيز اعالم كرد: چندين تفاهمنامه براي اين 

مهم در حال پيگيري است و براساس فهرستي كه به 
ارگان ها ارسال شده بايد سهم كاركنان دولت تعيين 
تكليف ش��ود.  مرزبان افزود: نخستين طرح بزرگ 
مسكوني ۲۴ هكتاري با عنوان سردار سليماني در 

ش��هر اراك و در انتهاي خيابان هپكو با پيش��رفت 
فيزيكي ۸۵ درصد در حال انجام اس��ت و عمليات 
زيرس��ازي، جدول گذاري و ش��بكه آب و فاضالب 
اين طرح به اتمام رسيده است.  وي ادامه داد: طرح 
۶۴۰ واحدي نيروهاي مس��لح نيز در دست انجام 
است كه ۱۴۴ واحد مسكوني آن پيشرفت فيزيكي 
قابل توجهي دارد.  مديركل راه و شهرسازي استان 
مركزي با اشاره به اينكه ۲۰ قرارداد با ستاد اجرايي 
فرمان امام )ره( براي طرح اقدام ملي مسكن استان 
منعقد شده است، گفت: در اين راستا براي يك هزار 
و ۳۲۰ واحد مسكوني پروانه صادر شده و در آينده 
نزديك عمليات اجراي��ي دو طرح ديگ��ر نيز آغاز 
مي شود.  مرزبان تصريح كرد: ۶۰۰ واحد مسكوني 
در قالب طرح اقدام ملي توس��ط بنياد مس��كن در 
كوي كوثر در حال ساخت است و همچنين پروانه 
۳۸۴واحد مسكوني ديگر در كوي علوي و ۴۸۴ واحد 

نيز در شهرك فجر ساوه صادر شده است. 

ساخت ۱۸ هزار واحد مسكن اقدام ملي در استان مركزي
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سجاد مرسلي

فعاليت 7 هزار بسيجي آذربایجان غربی در مقابله با كرونا 
فرمانده سپاه     آذربايجان غربي
ي  شــــهدا
آذربايجان غربي از فعاليت 7 هزار بسيجي 
در حوزه مقابله با كرونا در اين استان خبرداد. 
سردار سرتيپ دوم پاسدار حبيب شهسواري 
فرمانده سپاه شهداي آذربايجان غربي با اشاره 
به فعاليت بسيجيان در حوزه مقابله با كرونا در 
اين استان گفت: در اين حوزه با آموزش 7 هزار 
نفر، رتبه دوم كش��وري براي آذربايجان غربي 
كسب شده است.  وي با اشاره به برگزاري رزمايش دفاع بيولوژيك و مشاركت ۹۶ هزار بسيجي در اين 
زمينه افزود: در اين راستا ۱۵ ميليون ليتر محلول ضدعفوني كننده براي گندزدايي در سراسر استان 
توسط بسيجيان استفاده شد.  فرمانده سپاه شهداي آذربايجان غربي به راه اندازي بيمارستان صحرايي 
در مجتمع شهيد كاظمي اروميه و ايجاد نقاهتگاه براي استراحت بيماران با ۲ هزار تخت اشاره كرد و 
ادامه داد: يك واحد توليدي دوخت البسه را به توليد ماسك تغيير كاربري داده ايم كه زيرنظر دانشگاه 
علوم پزشكي، ماسك توليد و در استان هنوز هم توزيع مي شود.  سردار شهسواري گفت: عالوه بر اين 

تعداد در دوران شيوع ويروس كرونا، افراد زيادي به صورت گمنام در حال خدمت رساني هستند.

شهرك صنعتي بيلو صاحب تصفيه خانه مي شود
عمليات اجرايي     كردستان
احـداث تصفيه 
خانه شهرك صنعتي بيلو واقع در مريوان آغاز شد. 
احمد خس��روي مديرعامل شركت شهرك هاي 
صنعتي كردستان از آغاز عمليات اجرايي ساخت 
تصفيه خانه شهرك صنعتي بيلو در مريوان خبرداد 
و گفت: اين پروژه بعد از گرفتن تأييديه هاي الزم در 
سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران 
به عنوان يكي از طرح هاي عمراني اولويت دار در 
سطح كشور و استان قرار داده شد.  وي با اشاره به اينكه در دو سال اخير پيگير اصالحيه هاي فني مربوط به اين 
پروژه در شهرك صنعتي بيلو بوديم، افزود: با توجه به نيمه فعال بودن واحد هاي توليدي مستقر در اين شهرك 
و اصالحيه هاي متعدد فني، كسب اطالعات الزم در ارتباط با دبي واقعي خروجي فاضالب هاي صنعتي زمانبر 
بود.  مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي كردستان با بيان اينكه اين پروژه با اعتبار ۸۹ ميليارد ريال به 
پيمانكار واگذار شده است، تصريح كرد: اميدواريم روند كار به شكلي پيش برود كه در سريع ترين زمان ممكن 
پروژه به مرحله بهره برداري برسد.  خسروي با اشاره به وضعيت شهرك صنعتي بيلو گفت: در اين شهرك با 

مساحت ۳۰ هكتار تاكنون شش واحد توليدي در آن به مرحله بهره برداري رسيده اند.

آغاز طرح شور عاطفه ها در گلستان 
بـه مناسـبت     گلستان
ن  سـيد ر ا فر
سال تحصيلي جديد و با هدف تأمين لوازم 
التحرير و لوازم تحصيلي براي دانش آموزان 
خانواده هاي نيازمند جشن شور عاطفه ها در 
سراسر استان گلسـتان در حال اجراست. 
عيس��ي بابايي مدي��ركل كميته ام��داد امام 
خميني )ره( گلستان با اشاره به در حال اجرا 
بودن جشن ش��ورعاطفه ها در اس��تان گفت: 

۳۵۰ پايگاه براي جمع آوري كمك ها تعريف شده كه از ۲۰ شهريور تا ۱۱ مهرماه فعال هستند.  وي 
افزود: از مجموعه پايگاه هاي، ۳۰۰ پايگاه مربوط به مراكز نيكوكاري داراي مجوز و ۲۰ اداره و دفاتر 
كميته امداد در سطح استان هستند و همچنين پايگاه هايي را به صورت موقت در روزهاي ۲۴، ۲۵ و 
۲۶ شهريورماه در سطح شهرها و مصلي ها برپا خواهيم كرد.  مديركل كميته امداد امام خميني )ره( 
گلستان ادامه داد: ۱7 هزار دانش آموز نيازمند در استان تحت پوشش كميته امداد قرار گرفته و عالوه 

بر آن هزار و ۲۰۰ دانشجو مددجو داريم كه ماهيانه به آنها كمك مي كنيم.

مشاركت 3700 كارگر بسيجي 
خراسان رضوي در شيفت ايثار

طرح جهش توليد در ديم زار هاي زنجان 
اجرا مي شود

۳ هزارو 7۰۰ نفر     خراسان رضوي
كارگر بسيجي 
خراسان رضوي با مشاركت در طرح شيفت 
ايثار دسـت مزد اضافه كاري خود را صرف 
خريد سبدهاي معيشتي نيازمندان كردند. 
 مه��دي يزدان��ي مس��ئول بس��يج كارگ��ري 
خراسان رضوي بااش��اره به اجراي طرح شيفت 
ايثار با هدف كم��ك به محرومان اين اس��تان 
گفت: ۳ هزارو 7۰۰ نفر كارگر بسيجي با حضور 
داوطلبانه در شيفت ايثار دست مزد اضافه كاري 
خود را صرف تهيه سبدهاي معيشتي محرومان 
كردند.  وي به ديگر اقدامات انجام گرفته اشاره 
كرد و افزود: در راستاي فرامين رهبر انقالب در 
رفع مانع  زدايي و كمك به رونق توليد، از ابتداي 
سال »طرح شهيد كريمي« با هدف مانع زدايي ها 
و كمك به رونق توليد در حال اجراست.  مسئول 
بس��يج كارگري خراس��ان رضوي ادامه داد: در 
شش ماهه اول سال با اس��تفاده از همين طرح 
۲۱ واحد توليدي را كه مش��كل برق داش��تند 
را در اس��تان برطرف كرده ايم. تع��دادي از اين 
توليدي ها توليدكننده اكس��يژن بودند كه در 
موج پنجم كرونا براي تأمين اكسيژن مايع دچار 
مشكل بودند برطرف ش��د، اين ۲۱ توليدي با 

رصد »طرح ش��هيد كريمي« انجام شده است.  
يزداني تصريح كرد: نتيجه اين طرح تثبيت ۳ 
هزارو ۹۰۰ اشتغال در سطح استان و ايجاد۵۰ 
اش��تغال جديد در صنعت و توليد بوده اس��ت.  
وي همچنين اف��زود: در راس��تاي كمك هاي 
مؤمنانه در بح��ران كرونا يك ميلي��ارد و ۳7۶ 
ميليون تومان كاال تهيه ش��د كه منجربه تهيه 
۲ هزار و ۹۰ س��بد معيش��تي در س��طح شهر 
مشهد و شهرستان ها ش��ده است.  اين مسئول 
ادامه داد: هم اكنون »طرح ش��هيد برونس��ي« 
در راستاي ترويج و حمايت از كاالي ايراني در 
حال اجراست؛ اين طرح با هدف روحيه همدلي 
و افزايش كارايي كارگران در واحدهاي توليدي 
اس��ت.  يزداني گفت: در راستاي »طرح شهيد 
سليماني« دو مركز واكسيناسيون در دو شهرك 
صنعتي طوس و كالت مشهد داريم كه مشغول 
واكسيناس��يون كارگران هس��تند.  وي افزود: 
تأمين اكس��يژن مورد نياز بيماران كرونايي در 
منزل يكي ديگر از اقدامات صورت گرفته است و 
در مراكزي كه با همكاري بسيج جامعه پزشكي 
در دو مركز درمان موقت نخريسي و چمن ايجاد 
ش��ده بخش صنعت و كارخانج��ات در تأمين 

اكسيژن آنها كمك مي كنند.

بـا امضـــاي     زنجان
تفاهمنامه ميان 
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( و وزارت 
جهاد كشاورزي2۰۰ هزار هكتار از اراضي ديم 
استان زنجان در سـال زراعي پيش رو وارد 
طرح جهـش توليد در ديم زار  ها مي شـوند. 
جواد وفابخش معاون زراعت وزير جهاد كشاورزي 
گفت: در پي تفاهم س��تاد اجراي��ي فرمان حضرت 
امام)ره( و وزارت جهاد كشاورزي براي جهش توليد 
در ديم زارهاي كشور، طرح جهش توليد در ديم زار ها 
در سال زراعي جاري به ش��كل آزمايشي در شش 
استان كشور اجرا شد كه هدف اصلي اجراي طرح، 
اصالح الگوي كش��ت، پايداري توليد، بهره گيري از 
ارقام جديد تحقيقاتي، افزايش درآمد كشاورزان و در 
مجموع دستيابي به محصول بيشتر در واحد سطح 
بود .  وي افزود: گياهاني ك��ه در طرح جهش توليد 
استفاده و ترويج و توس��عه بر روي آنها تمركز شده 
ش��امل گندم، جو، گياهان علوفه اي ديم، حبوبات 
و دانه هاي روغني اس��ت.  معاون زراعت وزير جهاد 
كشاورزي تصريح كرد: اين طرح به صورت پايلوت در 
استان هاي آذربايجان  شرقي، خوزستان، كرمانشاه، 
كردستان، گلس��تان و همدان اجرا شده و تالش بر 
اين است تا از سال آينده با بررسي نواقص اين طرح 

در سطح بيشتري از كشور عملياتي شود.  وفابخش 
با اشاره به اينكه طرح جهش توليد در ديمزارها در 
سال اول در ۶۵۰ هزار هكتار اجرا شده است، گفت: 
در سال هاي آينده اين طرح به بيش از ۲/۵ ميليون 
هكتار در كشور توسعه مي يابد.  معاون هماهنگي 
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( نيز از پشتيباني 
مالي پنج س��اله براي اين طرح خبرداد و گفت: اين 
طرح تأييديه مقام معظم رهب��ري را با خود همراه 
دارد و تالش مي كنيم به بهتري��ن نحو با همكاري 
وزارت جهاد كشاورزي به سرانجام مطلوب برسانيم.  
مصطفي سيدهاشمي، با بيان اينكه پيش بيني كرده 
بوديم كه براي س��ال ۱۳۹۹ بيش از ۲۱7 ميليارد 
تومان براي پشتيباني از اين طرح جهش توليد در 
ديمزارها هزينه ش��ود، افزود: ب��ا صرفه جويي هاي 
مناس��ب، ۱7۳ ميليارد هزينه ش��ده اس��ت كه در 
سال هاي آينده هم تالش مي كنيم اين پشتيباني 
براي اجراي موفق تر آن تداوم يابد.  جواد تاراس��ي 
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان نيز در 
اين رابطه گفت: هدف اصلي اجراي طرح جهش توليد 
در ديمزارهاي كشور، اصالح الگوي كشت، پايداري 
توليد، بهره گيري از ارقام جديد تحقيقاتي، افزايش 
درآمد كشاورزان و در مجموع دستيابي به محصول 

بيشتر در واحد سطح را در پي خواهد داشت.

  تهران: مدير آموزش و پرورش پيشواي ورامين گفت: به همت خيرين، 
ساخت مدرسه ابتدايي فرزندان امام علي)ع( ويژه دانش آموزان استثنايي 
در دستور كار قرار داشت كه مهرماه اين مدرسه در شهرستان پيشوا افتتاح 
خواهد شد.  سعيد تاجيك افزود: اين مدرسه ظرفيت پذيرش دانش آموزان 
مقطع ابتدايي را دارد و در تالش��يم تا از بهترين و مجهزترين امكانات در 
اين مدرسه اس��تفاده كنيم.  وي ادامه داد: اين مدرسه در پيشوا خيابان 
دستجردي كوچه شهيد محور قرار دارد و والدين محترم اين دانش آموزان 

مي توانند براي ثبت نام به اين مدرسه مراجعه كنند. 
  خوزستان: مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي از كشت 
دو گونه )واريته( جديد نيشكر در ايستگاه شماره يك مؤسسه تحقيقات 
توسعه نيشكر پس از طي مراحل قرنطينه خبرداد.  عبدعلي ناصري گفت: 
اين دو گونه نيشكر »چابهار« و »قصرقند« نام دارند كه فروردين ماه امسال 
در منطقه سيستان شناسايي و به مؤسسه تحقيقات توسعه نيشكر به منظور 
طي كردن مراحل كشت تجاري، منتقل شده بود.  به گفته وي، »سازگاري 
با كم آبي« و »مقاومت در برابر شوري« دو ويژگي گونه هاي جديد است كه 

با شرايط آب و هوايي خوزستان نيز سازگاري دارد. 
  مازندران: رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات مازندران گفت: براساس 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته ۲۸۰ خادم موكب دار مازندراني در قالب ۸ موكب 
به مناسبت اربعين ۱۴۰۰ از ۲۸ شهريور تا ۱۰ مهر ماه به كربال اعزام مي شوند.  
محمدحس��ن اصغري افزود: س��هم موكب  هاي مازندران در اربعين امسال 
خدمات دهي براي يك هزار نفر در بحث تغذيه و ۲ هزار نفر اسكان در روز است. 
  كرمانشاه: به گفته مديرعامل شركت آب و فاضالب استان كرمانشاه، 
نيمه دوم امس��ال حدود ۲۰ حلقه چاه با ظرفيت نزديك به ۶۰۰ ليتر در 
ثانيه به كمك تأمين آب شهر كرمانشاه مي آيد.  عليرضا كاكاوند اورهال 
تصفيه خانه شهيد نظري را نيز از ديگر اقدامات انجام شده براي كمك به 

رفع مشكل كمبود آب شهر كرمانشاه عنوان كرد. 
  همدان: معاون توسعه مديريت و منابع اداره كل حفاظت محيط زيست 
استان همدان گفت: شش پاسگاه محيط باني استان همدان به پنل هاي 
خورشيدي مجهز شدند.  احمد جهاني افزود: شش دستگاه پنل خورشيدي 
از محل اهدايي صندوق ملي محيط زيس��ت براي نصب در پاسگاه هاي 
محيط باني اس��تان همدان در مناطق حفاظت شده لشگر در، خانگرمز، 
ملوسان، نشر، آلمابالغ و گلپرآباد آماده و تجهيز شد و از اين پس در هنگام 

قطعي برق، پاسگاه هاي محيط باني دچار مشكل نخواهند شد. 
  لرستان: مديركل بنيادمسكن لرستان گفت: 7۴ پروژه آسفالتي در 
قالب طرح هادي روستايي در استان انجام مي شود.  مسعود رضايي افزود: 
انجام اين پروژه ها را با هم افزايي، تعامل و كار مشترك با دهياري هاي استان 
آغاز كرديم كه اعتبار در نظر گرفته شده براي اين مهم را ۶۰ درصد بنياد 

مسكن و ۴۰ درصد دهياري ها تأمين خواهند كرد. 
  گلستان: معاون حفاظت و بهره برداري شركت آب منطقه اي گلستان 
گفت: در حال حاضر كه در اواخر س��ال آبي قرار داريم، مجموعاً تنها ۱۶ 
درصد ظرفيت س��دهاي اس��تان آب دارد.  جواد تيموري افزود: افزايش 
بي رويه دماي هوا و كاهش بارش ه��ا و روان آب ها و مصارف، باعث خالي 

شدن ۸۴ درصد ظرفيت سدهاي گلستان شده است.
  كهگيلويه و بويراحمد: مديرعامل شركت گاز استان كهگيلويه و 
بويراحمد گفت: طرح گازرساني به ۲۳ روستا در مناطق لوداب، بويراحمد و 
بخش مركزي شهرستان مارگون در دست اجراست.  رحمن خادم افزود: 
از اين تعداد ۱۶ روس��تا در بخش لوداب و هفت روستا در بخش مركزي 

شهرستان مارگون قرار دارند. 
  اصفهان: مديركارآفريني و اشتغال اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
استان اصفهان با بيان اينكه امسال سهم استان اصفهان براي توسعه مشاغل 
خانگي 77 ميليارد تومان است، گفت: سقف پرداخت اين اعتبارات ۱۰۰ 
ميليون تومان است و افرادي كه از طريق جهاد دانشگاهي شناسايي، آموزش 
و توانمند ش��ده اند در اولويت دريافت اين تسهيالت قرار خواهند گرفت.  
حسين باقري خوراسگاني افزود: طبيعتاً ش��رايط ايجاد مشاغل خانگي 
سهل تر از مشاغل صنفي و صنعتي است، از سوي ديگر افرادي مي توانند وارد 

اين حوزه شوند كه توانايي حضور در مشاغل صنفي را ندارند.

 پانزدهمين مرحله رزمایش 
كمك هاي مؤمنانه در البرز آغاز شد 

پانزدهمين مرحله از رزمايش همدلي     البرز
و كمك هاي مؤمنانه از روز گذشته با 
توزيـع ۴۰ هـزار بسـته معيشـتي در اسـتان البـرز آغاز شـد. 
مهران طيران رئيس بسيج س��ازندگي البرز گفت: پانزدهمين مرحله 
از مواسات و همدلي و كمك هاي مؤمنانه با محوريت طرح شهيد حاج 
قاسم سليماني كه از روز گذشته در اين استان آغاز شده است تا پايان 
هفته دفاع مقدس ادامه دارد.  وي با بيان اينكه در اين رزمايش نزديك 
۴۰ هزار بسته معيش��تي بين افراد كم برخوردار توزيع مي شود، افزود: 
لوازم التحرير ۱۰ هزار بسته، پوشاك يك هزار و ۸۰۰ دست و 7۵ هزار 
پرس غذاي گرم با رعايت پروتكل هاي بهداشتي بين نيازمندان و جامعه 
هدف توزيع مي شود.  رئيس بسيج سازندگي استان البرز ادامه داد: در 
كنار اقداماتي كه در اين طرح در حوزه مراقبت، واكسيناسيون و نظارت 
كه در حال انجام است، توس��ط تيم هاي سيار امدادرسان با استفاده از 
ظرفيت يگان موتوري سپاه و بس��يج و آحاد مردمي شكل گرفته و به 

صورت قرارگاه هاي محلي با محوريت مسجد انجام مي شود. 
طيران با اشاره به ساير اقدامات هم گفت: در بحث آزادسازي زندانيان 
جرائم غيرعمد با برنامه ريزي از سوي سازمان زندان ها و خيرين انجام 

شده ۲۰ نفر از زندانيان آزاد و به كانون خانواده برگردند. 
وي با بيان اينكه در حوزه اشتغال نيز، سه كارگاه در هفته چهار مقدس 
به بهره برداري مي رسد، افزود: بر اين اساس با افتتاح دو كارگاه توليدي 
پوشاك و يك كارگاه صنايع دستي، زمينه اشتغال ۱۰۰ نفر به صورت 
پايدار فراهم خواهد شد.  رئيس بسيج س��ازندگي استان البرز تصريح 
كرد: جهادگران بس��يج سازندگي سپاه اس��تان البرز در حوزه مسكن 
محرومين سه خانه به صورت كامل ساخته و ۲۵ مسكن را نيز مرمت 

كردند كه اين روند تا پايان سال ادامه خواهد داشت. 
طيران با اشاره به اينكه در اين دوره عالوه بر ظرفيت هاي سپاه و بسيج، 
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( پاي كار آمدند و بخش عمده اي از 
كمك ها توسط ستاد انجام مي شود، گفت: همچنين مراكز نيكوكاري 
كميته امداد امام خميني )ره( هم در اين مرحله نقش پررنگي دارند و 
ساير نهادها مانند اوقاف، كانون مسجد و آستان قدس رضوي برنامه هايي 

در خصوص رزمايش كمك هاي مؤمنانه به انجام مي رسانند. 
وي افزود: تالش ما اين است كه اين برنامه ها تا پايان سال در فاصله هاي 
زماني و موقعيت هاي مشخص انجام ش��ود و بتوانيم در خدمت مردم 
شهيدپرور استان البرز باشيم.  رئيس بسيج سازندگي استان البرز ادامه 
داد: تمام شعب بسيج سازندگي، پايگاه هاي مقاومت، حوزه هاي مقاومت 
و نواحي مقاومت اين آمادگي را دارند كه كمك هاي مردم را جمع آوري 

و در كوتاه ترين زمان به دست نيازمندان برسانند. 

 نبود صنایع تبدیلي، آفتي ویرانگر 
در جان كشاورزي كهگيلویه و بویراحمد

خام فروشـي باليي اسـت كه به جان منابع و معادن و محصوالت 
ايراني افتاده. اتفاقي كه بيش از هر چيز گريبان توليدات كشاورزي 
را گرفته و با برداشـت هر محصول، ابتدا بخشـي از آن هدر رفته 
و باقيمانده هم يا سـهم دالل مي شـود يا بايد بـا كمترين قيمت 
ممكن به بازاري عرضه شـود كـه مصرف كننده اش همـه چيز را 
گران مي خـرد. در اين ميان جاي خالي صنعت فـرآوري به خوبي 
مشخص بوده و با اينكه مسئوالن امر وعده هاي زيادي در رابطه با 
ايجاد آن مي دهند اما در عمل كاري صورت نمي گيرد.  كهگيلويه و 
بويراحمد از جمله استان هايي است كه چوب نبود صنايع تبديلي 
و فـرآوري را مي خورد و در حـال حاضر به خاطر جـاي خالي اين 
صنايـع، محصوالت عمـده اش مثل سـيب، انگور، گـردو و حتي 
عسل، ابتدا از اسـتان خارج و بعد به نام ديگر به فروش مي رسد. 

    
اكنون صنايع تبديلي و تكميلي در بخش كشاورزي يكي از مهم ترين 
و شايد اولين اولويت براي اين بخش به شمار مي آيند.  صنايع تبديلي 
و فرآوري مي توانند محص��والت زراعي، باغي، ش��يالتي، دام و طيور، 
جنگل و مرت��ع را عمل آوري كنند. وقتي اين اتف��اق بيفتند عماًل يك 
محصول با ارزش افزوده، س��ود بيش��تري به توليد كننده رس��انده و 
نيازهاي بيشتري از مصرف كننده را تأمين مي كند.  ضمن اينكه ايجاد 
و توسعه صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي و صنايع روستايي يكي از 
بهترين روش هاي توسعه اشتغال و افزايش درآمدهاي غير كشاورزي 

در مناطق روستايي است. 
   خام فروشي تنها انتخاب كشاورزان

وقتي از رشد در توليد محصوالت كشاورزي سخن به ميان مي آيد، حتماً 
بايد برنامه ريزي دقيقي براي استفاده بهينه از اين محصوالت ارائه شود.  
ابتداي سال جاري بود كه اعالم شد آمارها بيانگر افزايش ۴۰درصدي 

در توليدات كشاورزي كهگيلويه و بويراحمد است. 
بر همين اساس ميزان توليد گل رز از ۶ ميليون و۵۰۰ هزار شاخه به ۲۱ 
ميليون و ۳7۰ هزار شاخه، گوشت قرمز از ۱۳هزار و ۵۰۰ به ۱۵هزار و 
۶۰۲ تن، گوشت مرغ از 7 هزار به ۱۳هزار و ۵۰۰تن و دانه هاي روغني 
كلزا از ۳۱۵ به بيش از ۱۰ هزار ت��ن در كهگيلويه و بويراحمد افزايش 
يافته است.  در مجموع حاال ميزان توليد محصوالت كشاورزي استان 
ساليانه به ۹7۳هزار تن رسيده كه تنها يك گام تا رسيدن به عدد يك 
ميليون تن فاصله دارد.  با اين تفاس��ير و در ش��رايطي كه كهگيلويه و 
بويراحمد با توليد محصوالت متنوع در بخش كشاورزي روبه روست، 
صنايع تبديلي و فرآوري آن همچنان در ابتداي راه قرار داشته و كماكان 
خام فروشي اولين گزينه براي آن است.  تابستان و پاييز فصل برداشت 
اكثر محصوالت است و درست زماني كه همه چيز به بار رسيده و كشاورز 
به برداشت و فروش و س��ود فكر مي كند، دوباره مي شنويم، كهگيلويه 
و بويراحمد با توليد س��االنه بي��ش از ۱۰۰ هزار تن ان��واع محصوالت 

كشاورزي با كمبود صنايع تبديلي روبه رو است. 
به عنوان مثال، سيب يكي از محصوالت باغي در اين استان كه به خاطر 
كيفيت بااليش طرفداران زي��ادي دارد. با اين حال براي نگهداري اين 

محصول مشكالت زيادي از جمله سردخانه وجود دارد. 
به گفته معاون اقتصادي اس��تانداري كهگيلويه و بويراحمد، در حال 
حاضر ظرفيت سردخانه هاي استان ۱7 هزار تن و ميزان سيب توليدي 
نيز ۱۳۰ هزار تن است كه در راستاي افزايش ظرفيت سردخانه ميوه 

سه سردخانه احداث خواهد شد. 
حشمت اهلل صميمي با تأكيد بر اينكه اين سردخانه ها در شهرستان دنا 
و بويراحمد ساخته خواهد شد و با راه اندازي آنها ۱۰ هزار تن به ظرفيت 
سردخانه اي استان اضافه مي شود، مي گويد: »يكي از مناطق مهم توليد 
سيب در استان، دهستان كاكان در شهرستان بويراحمد است كه سيب 
توليدي در اين منطقه بس��يار با كيفيت بوده و در راس��تاي كمك به 

باغداران سردخانه اي ۳ هزار تني در اين دهستان احداث مي شود.«
   به نام كهگيلويه و بويراحمد به كام ديگران

يكي از بزرگ ترين مشكالت كهگيلويه و بويراحمد اين است كه بسياري 
از محصوالت زراعي و باغي آن با نام ديگر استان ها به فروش مي رسد. 

موضوعي كه رئيس جهاد كشاورزي استان آن را به عنوان درد كشاورزان 
اعالم كرده و معتقد اس��ت، ايجاد صنايع تبديل��ي مي تواند با حفظ و 
نگهداري محصوالت و تغيير و تبديل آنها امكان  مصرف ش��ان در طي 
سال را فراهم كند.  الياس تاج الديني با تأكيد بر اينكه ايجاد و گسترش 
صنايع تبديلي داراي اثرات بسيار اقتصادي همچون ايجاد ارزش افزوده 
براي محصوالت اس��ت، ادامه مي دهد: »تغيير در تركيب محصوالت 
صادراتي، رهايي از صادرات تك محصولي، حركت در راستاي صنعتي 
شدن، كاهش واردات محصوالت مشابه خارجي و ايجاد اشتغال و درآمد 

در مناطق شهري و روستايي از اثرات ايجاد صنايع تبديلي است.«
در كنار ايجاد صنايع تبديلي نبايد از مكانيزه كردن و تجهيز زمين هاي 
كشاورزي به سيستم هاي نوين كاشت، داش��ت و برداشت غافل شد. 
مكانيزاس��يون عمده ترين مس��ير گ��ذر از كش��اورزي كارگرمحور و 
خودمعيشتي به سوي كشاورزي صنعتي است كه در اين مسير افزايش 
توليد و كسب سود بيشتر از ديگر مزايا محسوب مي شود به طوري كه 
افزايش توليدات كشاورزي با افزايش سطح زير كشت و حجم توليد در 

واحد سطح امكانپذير مي شود. 
مهدي پورحس��ن، دانش آموخته كارشناس��ي رش��ته كش��اورزي با 
بيان اينكه مرس��وم ش��دن آبياري قطره اي و باراني يكي از نشانه هاي 
كش��اورزي نوين در كهگيلويه و بويراحمد است، مي گويد: »كم شدن 
زحمت كشاورز، كاهش هزينه تمام شده محصول و پايدار بودن درآمد 
از مزيت هاي اين نوع آبياري است. ضمن اينكه استفاده از ماشين هاي 
كشاورزي در سال هاي اخير منجربه كاهش دوره برداشت و كاهش نياز 

به كار و تالش بيشتر از توان بهره برداران شده است.«
وي با اشاره به اينكه با آبي ش��دن زمين هاي كشاورزي امكان دو دوره 
كشت در مناطق مختلف فراهم شده اس��ت، تصريح مي كند: »تبديل 

مزارع ديم به آبي منجر  به افزايش درآمد كشاورزان مي شود.«
به گفته رئيس سازمان جهاد كش��اورزي كهگيلويه و بويراحمد، طي 
سال هاي اخير ۲ هزار و ۱۰۰ هكتار شبكه آبياري و زهكشي در استان 
انجام ش��ده در حالي كه تا قب��ل از آن يك هزار و ۲۰۰ هكتار ش��بكه 
آبياري و زهكشي در استان انجام شده بود.  اين مسئول ادامه مي دهد: 
»همچنين طرح هاي آبياري نوين در ۱۵هزار هكتار از زمين كشاورزي 
استان اجرا شده و مجموع مساحت آبياري نوين در اراضي كشاورزي 

كهگيلويه و بويراحمد به بيش از ۳۶ هزار هكتار رسيده است.«
با تواهميت كشاورزي در كهگيلويه و بويراحمد و تأمين نيازهاي اين 
بخش وقتي بيشتر مشخص مي ش��ود كه بدانيم، اين بخش با پوشش 
جمعيت ۵۰ ه��زار خانواري مهم تري��ن حوزه درآمدي مردم اس��تان 
محسوب مي شود. بدون شك افزايش توليد در اين حوزه نقش مهمي 

در بهبود وضعيت معيشتي جمعيت قابل توجهي از مردم دارد.

 رفع تصرف از 308هكتار 
اراضي ملي یزد 

رئيس كل دادگستري يزد از اجراي حكم قطعي رفع تصرف از بيش 
از۳۰۸ هكتار از اراضي ملي اين استان در سال جاري خبر داد. 
غالمعلي دهش��يري، رئيس كل دادگس��تري ي��زد گفت: ۳۰۸ 
هكتار و ۴ هزار و ۳۴۹ متر مربع اراضي رفع تصرف ش��ده كه از 
اين ميزان ۱۲۹ هكتار و ۹ ه��زار و ۳۳۹ مترمربع مربوط به راه و 
شهرسازي و ۱7۸ هكتار و ۵ هزار و ۱۰ متر مربع مربوط به منابع 
طبيعي است.  وي افزود: ميزان رفع تصرف از اراضي ملي در پنج 
ماهه اول سال گذشته بيش از ۲۱۳ هكتار بوده كه در پنج ماهه 
امسال با تالش هاي انجام شده ۳۰ درصد رشد داشته و به بيش از 
۳۰۸هكتار افزايش يافت.  اين مقام قضايي ادامه داد: ارزش رفع 
اراضي تصرف شده بيش از ۶ هزار و ۳۱۲ ميليارد ريال مي باشد 
كه از اين ميزان ارزش اراضي مسكن و شهرسازي قريب ۶ هزار و 

۳۰۰ ميليارد ريال بوده و بقيه مربوط به منابع طبيعي است. 

 سربازان گيالني 
واكسن كرونا زدند 

به گفته فرمانده سپاه قدس گيالن تاكنون بخش قابل توجه اي 
از سـربازان اين نهاد عليه ويروس كرونا واكسينه شده اند. 
سردار محمد عبداهلل پور فرمانده سپاه قدس گيالن بااشاره به روند 
اجراي طرح شهيد سليماني در اين استان گفت: طرح شهيد سليماني 
با همكاري دانشگاه علوم پزشكي گيالن و سپاه قدس گيالن در اين 
استان در حال انجام بوده و روند واكسيناسيون به بهترين نحو در 
اين استان در حال اجراست.  وي با تأكيد بر آمادگي سپاه قدس در 
واكسينه كردن صددرصدي مردم، افزود: سپاه اين آمادگي را دارد 
تا در صورت تزريق واكسن به گيالن با همكاري گروه هاي جهادي 
و بسيج تمامي مردم را در سريع ترين زمان ممكن واكسينه كند.  
فرمانده سپاه قدس گيالن تصريح كرد: با اعالم ستاد ملي مبارزه با 
كرونا واكسينه شدن سربازان در كشور آغاز شده و تاكنون پخش قابل 

توجه اي از سربازان سپاه قدس گيالن واكسينه شده اند.

 آغاز طرح هاي آبرساني 
به مناطق شهري و روستایي هرمزگان 

2۱ طرح آبرساني در ۱۰ شهرسـتان و ۵۰۰ روستاي هرمزگان 
در حال اجراست. 

فريدون همتي اس��تاندار هرمزگان با اش��اره به ۲۱ طرح آبرس��اني به 
۵۱۰شهر و روستاي اين استان گفت: آبرساني به روستا هاي غرب جاسك 
و سيريك، اجراي خط انتقال از تصفيه خانه به شهر ميناب، رويدر، جناح 
بستك، پارسيان و روستا هاي قشم مهم ترين طرح هاي در دست اجراست.  
وي با اشاره به مصوبه اختصاص آب براي كشت محصول در ۵۰ درصد از 
زمين هاي دشت شمالي ميناب افزود: با توجه به بارندگي هاي اخير مقرر 
شده است آب مورد نياز براي كشت ۱۰۰ درصدي اين زمين ها در فصل 
پاييز و براساس الگوي كشت اعالمي از سوي سازمان جهاد كشاورزي 
اختصاص يابد.  اس��تاندار هرمزگان ادامه داد: قرارداد خريد تضميني 
۱۴هزارمترمكعب آب، براي تقويت ظرفيت آبرساني به روستا هاي قشم 

منعقد شده است و تا پايان امسال به بهره برداري مي رسد.

   هرمزگان   گيالن    يزد

۱۵8 كيلومتر از خطوط ریلي لرستان بازسازي شد
مديــــركل     لرستان
هـــن  ه آ ا ر
لرستان از بازسازي ۱۵۸ كيلومتر از خطوط 
خبـرداد.  اسـتان  ايـن  در  ريلـي 
فخرالدين پيروزفر مديركل راه آهن لرستان با 
اشاره به اينكه حوزه استحفاظي خطوط ريلي 
اين استان ۱۵۸ كيلومتر است گفت: محدوده 
راه آهن لرستان از مرز ورودي كه بين ايستگاه 
سميه و مؤمن آباد است، تا خروجي كه منطقه 
اداره كل راه آهن زاگرس )انديمشك( بين تنگ پنج و هفت خطوط بازسازي و نوسازي شده است.  وي 
افزود: بازسازي و نوسازي اين خطوط از محل اعتبارات عمراني راه آهن كشور و درآمدهاي راه آهن استان 
هزينه هاي صرف شده براي اين موضوع تأمين شده است.  مديركل راه آهن لرستان ادامه داد: تنها يكي دو 
مورد نظير خروجي ايستگاه بيشه مانده بود كه توانستيم آن را بازسازي كنيم و در مجموع هم اكنون تمام 
منطقه بازسازي و اورهال است.  پيروز فر گفت: نوسازي و بازسازي اين پروژه از نيمه دوم دهه ۹۰ آغاز و در 

بهار امسال نيز هزار متر از سمت ايستگاه بيشه به سمت سپيددشت به پايان رسيده است.



اگرچ�ه در ابت�دا ب�ه گون�ه اي تصور ش�د كه 
قرار اس�ت ب�ا آزاد س�ازي واردات خ�ودروي 
ارزان قيمت و باكيفيت، 30درصد از حق امتياز 
بازار انحصاري، توليدكنندگان داخلي س�لب 
شود تا هم بازار خودرو داخلي به تعادل برسد 
و هم توليدكنندگان داخل�ي از جاده انحصار 
به جاده رقابت هدايت شوند، اما به گفته وزير 
صنعت، معدن و تجارت، دولت در حال حاضر 
برنامه اي براي واردات خودرو ندارد و رسيدن 
به توليد ساالنه 3ميليون خودرو براي افق چهار 
ساله خودروسازي كشور را ترسيم كرده است. 
بي��ش از 95 درص��د ب��ازار خ��ودرو در انحصار 
خودروس��ازان داخلي اس��ت و آن بخشي هم که 
مربوط به واردات مي ش��ود، عموم��اً در محدوده 
قيمتي اس��ت که تنها اش��خاص طبق��ات باالي 
جامعه توان اقتصادي حضور در اين بازار را دارند. 
بدين ترتيب عمده بازار خودرو با محدوده قيمتي 
100 تا 2ميلي��ارد تومان در اختيار خودروس��از 
داخلي اس��ت. ابتداي س��ال اخب��اري در جامعه 
منتش��ر ش��د که يك فعال صنعت غذا قرار است 
در حوزه صنعت خودرو ورود کن��د، پيش از اين 
نيز صحبت هايي در مورد تش��كيل قطب س��وم 
خودروسازي در کشور منتشر ش��ده بود، در پي 
مطرح شدن اين اخبار در جريان مواضع مقامات 
دولت سيزدهم اينگونه تصور شد که قرار است در 
کنار قطب سوم خودروسازي داخلي، کمي از در 

واردات خودرو به روي خودروهاي خارجي گشوده 
شود تا کل خودروسازي داخلي در جريان رقابت با 
خودروسازان خارجي قرار گيرد، اما شرايط نشان 

از آن دارد که واردات خودرو منتفي است. 
به گزارش تسنيم، سيدرضا فاطمي امين با بيان 
اينكه دولت در حال حاضر برنامه اي براي واردات 
خودرو ندارد، اف��زود: وزرات صمت براي صنعت 
خودروسازي کشور دو برنامه شش ماهه و دو ساله 

با توان داخلي مشخص کرده است. 
وي با اعالم اينكه هر دو برنامه به صورت همزمان از 
مهر امسال آغاز مي شود، گفت: برنامه کوتاه مدت 
با هدف رسيدن به اهداف تعيين شده تا پايان سال 

ترسيم شده است. 
وزي��ر صنعت، مع��دن و تج��ارت، کاهش قيمت 
همزمان با افزايش توليد و کيفيت و اجراي تعهدات 
خودروس��ازان را از جمله اه��داف وزارت صمت 
بشمرد و گفت: رسيدن به توليد ساالنه 3ميليون 
خودرو براي افق چهار س��اله خودروسازي کشور 

ترسيم شده است. 
وي افزود: صنعت خودروسازي و سياست هاي آن 
موضوعي وسيع و مهم است که بيشتر در مورد آن 

اطالع رساني خواهد شد. 
گفتني است، قرار اس��ت موضوع واردات خودرو 
امروز در صحن علني مجلس ش��وراي اس��المي 

بررسي شود. 
طبق تبصره 4 ماده »4« طرح ساماندهي خودرو 

که از سوی مجلس پيگيري مي شود، هر شخص 
حقيقي يا حقوقي مي تواند به ازاي صادرات خودرو 
يا قطعات خودرو يا ساير کاالها و خدمات مرتبط 
با انواع صناي��ع نيرومحرکه يا از طري��ق واردات 
بدون انتقال ارز نس��بت ب��ه واردات خودرو تمام 
برقي يا دونيرويي )هيبري��دي( يا واردات خودرو 
بنزيني يا گازسوز با برچسب انرژي »ب« و باالتر يا 
داراي شاخص ايمني سه ستاره يا باالتر برحسب 
گواهي هاي استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتي 
خود اقدام کند. نبايد هيچ تعه��د ارزي جديدي 
براي دولت ايجاد ش��ود و همچنين سقف تعداد 
خودروهاي مجاز وارداتي، هر ش��ش ماه يك بار 
توسط ش��وراي رقابت و براس��اس ميزان کمبود 
عرضه نس��بت به تقاضاي مؤثر خودروي سواري 

طي يك سال گذشته تعيين مي شود. 
   جزئي�ات ط�رح واردات خ�ودرو ب�ا ارز 

اشخاص
روح  اهلل ايزدخواه، عضو کميسيون صنايع مجلس 
در گفت  و گو با ف��ارس، درباره طرح س��اماندهي 
صنعت و بازار خودرو با بيان اينكه طرحي هم اکنون 
در دستور کار مجلس قرار دارد، هرگاه توليد داخل 
به  ميزاني باشد که تقاضاي داخلي را پوشش دهد، 
مس��ئله واردات نيز به  ش��كل پيش فرض منتفي 
خواهد ش��د. البته واردات خودرو نبايد هيچ گونه 
فشار ارزي به کش��ور وارد کند و اين واردات يا از 
محل ارز صادرات��ي يا از محل ارز بدون منش��أ يا 

همان ارز اشخاص باشد تا تعهد ارزي براي کشور 
ايجاد نكند. 

عضو کميسيون صنايع مجلس با اشاره به برنامه 
مجلس يازدهم براي ساماندهي بازار خودرو گفت: 
طرح مجلس يازدهم براي ساماندهي بازار خودرو 
که يكي از بحث هاي اصل��ي آن عرضه خودرو در 
بورس کاالست، در يك سال اخير در کميسيون 
صنايع مورد بررسي قرار گرفته و متن آن هم  اکنون 
آماده ارائه به صحن است. مضاف بر اينكه برخالف 
وزير سابق صمت که تمايلي به اجرايي شدن اين 
طرح نداشت، طي صحبت هايي که با آقاي فاطمي 
امين در اين مدت داش��تيم آمادگي خود را براي 

همراهي با اين طرح اعالم کرده است. 
اله ويردي دهقاني، عضو کميسيون صنايع و معادن 
مجلس نيز در اين باره گفت: در حال حاضر عرضه و 
تقاضاي خودرو با يكديگر متناسب نيست و واردات 
خودرو نيز ممنوع است. در نتيجه کمبود عرضه، 
شرايط را براي سوءاستفاده سوداگران و افزايش 

قيمت ها فراهم کرده است. 
  نامه نگاري خودروسازان براي آزادسازي 

قيمت توليداتشان و واردات
ارديبهشت امسال نامه اي با امضاي مديران عامل 
ايران خودرو و س��ايپا و همچني��ن دبير انجمن 
قطعه سازان به رئيس کميسيون صنايع مجلس 
ارائه شد که در آن پيشنهاد قيمت گذاري خودروها 
در قال��ب خودروه��اي عموم��ي و اختصاصي و 
همچنين موافقت خودروس��ازان با آزادس��ازي 

واردات خودرو در اين قالب مطرح شد. 
در اي��ن پيش��نهاد خواس��ته ش��د ت��ا خودروهاي 
عموم��ي يعن��ي خودروهايي ک��ه عموم م��ردم با 
درآم��د کم ي��ا متوس��ط خري��داري مي کنن��د، با 
 فرمول به��اي تمام ش��ده و با در نظر گرفتن س��ود 
5 درص��دي ب��ا تأيي��د و نظ��ارت وزارت صنع��ت 
قيمت گذاري شوند، اما در مورد خودروهاي اختصاصي 
که لوکس و نسبتاً گران محسوب شده و مشابه خارجي 
دارند، قيمت گذاري با پيشنهاد هيئت مديره شرکت ها 
و تأييد و نظارت وزارت صنعت بر اساس شرايط عرضه 

و تقاضاي بازار بايد صورت گيرد. 
در اين نامه عنوان شد که خودروسازان مخالفتي با 
آزادسازي واردات خودرو ندارند و آن را عاملي براي 
بهبود فضاي رقابتي و ايجاد آرامش در بازار و نزد 

مصرف کننده مي دانند. 
اين درخواست خودروسازان به معني کنارگذاشتن 
ش��وراي رقابت از قيمت گذاري خ��ودرو بود اما 
تاکنون چنين اتفاقي نيفت��اده و حتي اخيراً رضا 
شيوا، رئيس شوراي رقابت از اعالم قيمت جديد 
خودروها پس از شهريورماه و بر اساس نرخ تورم 

اعالمي از سوي بانك مرکزي خبر داده است. 
بايد ديد در نهايت تصميم دولت براي ممنوعيت 
واردات خودرو اجرايي مي ش��ود يا طرح مجلس 
براي واردات خودرو با ارز اش��خاص به س��رانجام 

مي رسد؟
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دولت و مجلس در دوراهی واردات خودرو 
 وزير صمت: دولت  برنامه ای برای واردات خودرو ندارد 

مجلس: طرح واردات مشروط خودرو صرفاً برای تنظيم بازار است

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين قيمتنام شركت 

53,6701,120توريستي ورفاهي آبادگران ايران
900-27,250البراتوارداروسازي  دكترعبيدي 
180-9,340سرمايه  گذاري  البرز)هلدينگ 

21,110590آلومينيوم ايران 
20,60080آلومينيوم ايران 

22,3501,060آلومراد
1,020-24,640كاشي  الوند

20-4,100داروسازي  امين 
1,320-39,170معدني  امالح  ايران 

560-13,940آسان پرداخت پرشين
1,000-19,060سراميك هاي صنعتي اردكان 

1,600-39,750آبسال 
56-2,076بيمه آسيا

320-12,030سرمايه  گذاري  آتيه  دماوند
260-8,030آهنگري  تراكتورسازي  ايران 

5,7200سرمايه گذاري پرديس
67-1,286صنايع  آذرآب 

74-3,370سايپاآذين 
1,610-40,450معادن  بافق 

28,300740مس  شهيدباهنر
73-2,618بيمه البرز

4,690139سرمايه گذاري بوعلي 
630-12,100باما

60-8,720سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
460-27,150گروه  صنعتي  بارز

320-6,240بيمه دانا
29,29010فجر انرژي خليج فارس
29,500220فجر انرژي خليج فارس

1,73051گروه بهمن 
1,72041گروه بهمن 

104-1,992سرمايه  گذاري  صنعت  بيمه 
100-6,160بانك خاورميانه

72-1,375بيمه ملت
3,82014بانك ملت

550-13,920بين  المللي  محصوالت  پارس 
69,040130پتروشيمي بوعلي سينا

3,140-63,810گروه صنعتي بوتان 
15-3,050بانك پارسيان 

40-14,950بانك پاسارگاد
22,530290پست بانك ايران

41,300300گروه دارويي بركت
9-2,277بانك صادرات ايران

133-2,710بين المللي توسعه ساختمان
2,3661بانك تجارت

220-8,090بيمه ما
11,92090چرخشگر

900-17,130كشت  و صنعت  چين  چين
219-4,179توليدي چدن سازان

220-29,870معدني وصنعتي چادرملو
7,28010سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

370-7,050كمباين  سازي  ايران 
119,7505,700كربن  ايران 

27,200210داروسازي  ابوريحان 
350-22,000داده پردازي ايران 

15,600340البرزدارو
16,700260داروسازي زاگرس فارمد پارس

680-32,510داروپخش  )هلدينگ 
100-25,950شيمي  داروئي  داروپخش 

19,56040داروسازي  فارابي 
15,810750داروسازي  جابرابن حيان 

140-5,020داروسازي  كوثر
1,090-45,330دارويي  لقمان 
9,610-182,620معدني  دماوند

1,000-24,360دوده  صنعتي  پارس 
29,2301,390داروسازي  اسوه 

1,250-34,010كارخانجات داروپخش 
32,3701,540درخشان  تهران 
10-42,290دارويي  رازك 
500-18,710سبحان دارو

1,090-20,890داروسازي  سينا
17,660170گروه دارويي سبحان
17,53040گروه دارويي سبحان

21,67070سرمايه گذاري دارويي تامين
280-6,770داروسازي زهراوي 

350-6,720تجارت الكترونيك پارسيان
222-4,222بيمه اتكايي امين
2,200-41,880داروسازي  اكسير
130-17,950فوالد آلياژي ايران

610-27,540فوالد اميركبيركاشان
410-7,930فيبر ايران 

1,180-29,470فوالد خراسان
17,97040فوالد خوزستان
18,260330فوالد خوزستان

920-17,670فنرسازي زر
70-11,190فوالد مباركه اصفهان
90-11,170فوالد مباركه اصفهان

190-6,600فروسيليس  ايران 
1,660-33,990فرآوري موادمعدني ايران 

460-32,400غلتك سازان سپاهان
33,3801,580فرآورده هاي  تزريقي  ايران 

1,790-34,030پديده شيمي قرن
210-7,540گروه صنايع بهشهرايران 

183-3,494گلوكوزان 
14,970190سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

5,930-112,760قنداصفهان 
1,690-35,600كارخانجات  قند قزوين 

142-2,711قطعات  اتومبيل  ايران 
930-17,790شهد

1,360-26,010قند لرستان 
238,01011,330گروه  صنعتي  ملي  )هلدينگ 

440-30,050قند مرودشت 
2,680-51,090قند نيشابور

130-23,590معدني و صنعتي گل گهر
146-2,868بيسكويت  گرجي 

83-2,888گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
440-8,380فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر

210-4,003قند ثابت  خراسان 
1,320-36,520گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

90-7,950گلتاش 
161-4,190حمل و نقل بين المللي خليج فارس
690-37,000حمل و نقل پتروشيمي) سهامي عام

330-10,140شركت ارتباطات سيار ايران
270-6,500حفاري شمال

110-20,330حمل ونقل توكا
220-9,170داده گسترعصرنوين-هاي وب

890-17,020ايران ارقام 
400-7,650سرمايه گذاري اعتبار ايران

2,07920ايران  خودرو
230-5,620سرمايه گذاري خوارزمي

21,530210كمك فنرايندامين 
360-6,930خدمات انفورماتيك 

240-13,400بيمه پارسيان
4-4,129گروه پتروشيمي س. ايرانيان

29,1201,380ايران دارو
7,790240جام دارو

113,000310پلي پروپيلن جم - جم پيلن
43,2302,050بورس كاالي ايران

1,880-35,800كابل  البرز
237-4,517گروه صنايع كاغذ پارس
450-34,100صنايع خاك چيني ايران 

8,790-248,740خوراك  دام  پارس 
9,100430فنرسازي خاور

157-2,995كارخانجات توليدي شهيد قندي
9,580-182,200پارس  خزر

4,356207كاشي  وسراميك  حافظ 
23,900570سيمان خوزستان

16,720610الكتريك  خودرو شرق 
120-24,350كيميدارو

13,210130لبنيات  كالبر
19,510920توسعه معدني و صنعتي صبانور
250-22,100سرمايه گذاري كشاورزي كوثر

134,7106,410كاشي  پارس 
920-17,540ايركا پارت صنعت

44,460390صنعت غذايي كورش
270-83,000پتروشيمي خراسان

124-3,188كارتن  ايران 
650-12,450كاشي  سعدي 

740-16,600كشتيراني جمهوري اسالمي ايران
610-16,650كالسيمين 

580-14,760صنايع كاغذسازي كاوه 
26,6101,260آريان كيميا تك

 احداث نيروگاه هاي آبي 
از برنامه هاي وزارت نيرو است

اعضاي كميسيون انرژي مجلس در جلسه  با مديران وزارت نيرو بر 
اهميت ساخت نيروگاه هاي مقياس متوسط و كوچك تأكيد كردند. 
به گزارش مهر، به نقل از وزارت نيرو، سيدحس��ن رضوي در جلس��ه 
بررسي وضعيت سد و نيروگاه هاي برق آبي کشور و پتانسيل هاي توسعه 
اين نيروگاه ها که به دعوت کميسيون انرژي و با حضور نمايندگان عضو 
کميسيون برگزار شد، گزارشي از وضعيت فعلي نيروگاه هاي برق آبي 
کشور همچون ظرفيت هاي نصب ش��ده، ظرفيت هاي قابل استفاده و 
پتانسيل هاي موجود براي توسعه نيروگاه هاي برق آبي ارائه کرد و يادآور 
شد: خشكسالي و بارش کم در سال آبي جاري منجر به کاهش استفاده 

مؤثر از نيروگاه هاي برق آبي شده است. 
وي با بيان اينكه اس��تفاده بهينه از ظرفيت هاي موجود، به روزرساني 
طرح هاي فرسوده، افزايش راندمان دستگاه ها و افزايش سطح تكنولوژي 
از جمله اهداف شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران است، افزود: در 
طرح »توسعه و مانع زدايي از صنعت برق کشور« اين موارد دنبال خواهد 
شد تا بتوانيم استفاده بهتري از ظرفيت هاي آبي کشور براي توليد برق 

از منابع آبي داشته باشيم. 
رضوي احداث نيروگاه هاي برق آبي در مقياس متوسط و کوچك را جزو 
برنامه هاي وزارت نيرو دانس��ت و ادامه داد: اين نيروگاه ها حداکثر تا 10 
مگاوات توليد برق خواهند داشت و قابليت احداث در بسياري از استان هاي 
کشور را نيز دارند؛ چراکه مي توان آنها را در طول و مسير انتقال آب احداث 
کرد. در اين جلس��ه همچنين اعضاي کميسيون و مهمانان در خصوص 
حمايت از توس��عه صنعت برق آبي، تأمين منابع مالي اجراي طرح هاي 
اولويت دار برق آبي در اليحه بودجه 1401، فراهم ش��دن زمينه توسعه 
انرژي هاي تجديدپذير نظير برق آبي در قانون برنامه هفتم توسعه با توجه 
به آينده پيش رو در زمينه کمبود سوخت نيروگاه ها و استفاده از انرژي هاي 
تجديدپذير ترکيبي همچ��ون تلمبه ذخيره اي و مزارع خورش��يدي به 
بحث و تبادل نظر پرداختند. در پايان اين نشست مقرر شد در کميته برق 
کميسيون، موضوعات با تفصيل بيشتري بررسي و حمايت الزم به خصوص 

در فرايند تصويب طرح مانع زدايي از صنعت برق صورت گيرد. 

ركورد قيمتي 13 ساله آلومينيوم 
براي نخستين بار در 13 سال اخير، روزگذشته قيمت آلومينيوم در 
بورس فلزات لندن وارد كانال 3 هزار دالري شد. دليل افزايش قيمت 
آلومينيوم نگراني از تداوم اخالل در عرضه اين فلز اساس�ي به بازار 
بوده و از طرف ديگر چشم انداز تقاضا براي آن همچنان افزايشي است. 
به گزارش فارس به نقل از بلومبرگ، در معامالت روزگذشته در حالي قيمت 
آلومينيوم روند افزايش��ي خود را ادامه داد که طي س��ه هفته گذشته هم 
15درصد رشد کرده بود. اقدامات دولت چين در راستاي پايين آوردن مصرف 
برق و کاهش آاليندگي باعث شده تا توليد آلومينيوم در اين کشور پايين 
بيايد. در عين حال کودتا در گينه به عنوان يكي از بزرگ ترين صادرکنندگان 
بوکسيت يا س��نگ آلومينيوم به بازار جهاني باعث نگراني بازار نسبت به 
مختل شدن عرضه اين مواد اوليه توليد آلومينيوم شده است. توليدکنندگان 
آلومينيوم در اتحاديه اروپا هم با افزايش هزينه ها مواجه شدند، چراکه از يك 
طرف قيمت برق در سطح اين اتحاديه رشد کرده و از طرف ديگر شاهد اعمال 

ماليات بر توليد آالينده کربن از سوي اين اتحاديه هستيم. 

افزايش شديد درآمد شركت هاي كشتيراني
افزاي�ش تقاضا ب�راي حمل و نق�ل دريايي باعث ش�ده ت�ا درآمد 
شركت هاي كشتيراني به باالترين ميزان از سال 2008 تاكنون برسد. 
به گزارش فارس به نقل از بلومبرگ، افزاي��ش تقاضا براي حمل و نقل 
دريايي و اختالل در چرخه تأمين کاال در جهان که زير بار تبعات شيوع 
ويروس کرونا کمر خم کرده، باعث شده تا قيمت حمل و نقل دريايي در 
جهان رشد بااليي را تجربه کند. بر همين اساس شرکت هاي کشتيراني 
در سراسر جهان هم اکنون س��طح درآمدي اي را تجربه مي کنند که از 
سال 2008 تاکنون بي سابقه بوده است. از کشتي هاي کانتينربر گرفته تا 
کشتي هاي باري مخصوص حمل زغال سنگ يا کشتي هايي که طراحي 
ش��ده اند تا خودرو و کاميون حمل کنند، همگي شاهد افزايش درآمد 
بوده اند. از آنجا که 80 درصد کل حمل و نقل جهان بر عهده صنعت حمل 
و نقل دريايي بين المللي است، افزايش هزينه هاي حمل و نقل دريايي 

تقريباً در تمام بخش هاي اقتصادي کشورها اثرگذار بوده است. 
در س��ال 2008 هم که قيمت حمل و نقل دريايي باال رفته بود، شاهد 
باال رفتن سفارش براي ساخت کشتي هاي جديد از سوي شرکت هاي 
کشتيراني بوديم، اما به فاصله کمي جهان درگير يك رکود اقتصادي 
بزرگ شد و همه چيز رنگ باخت، چراکه تقاضا در جهان هم پايين آمد. 
رشد هزينه هاي حمل و نقل دريايي و درآمد شرکت هاي کشتيراني به 
دو دليل ايجاد شده است؛ نخست آنكه ش��اهد بازگشايي فعاليت هاي 
اقتصادي در اقتصادهاي بزرگ جهان پ��س از کاهش محدوديت هاي 
کرونايي هستيم که اين مسئله تقاضا براي کاال و مواد اوليه را باال برده 
است و از سوي ديگر مي بينيم که شيوع ويروس کرونا همچنان چرخه 
تأمين کاال در جهان را مختل کرده و باع��ث تأخير زياد در پهلوگيري 
کشتي ها در بنادر ش��ده و همين امر و منتظر ماندن زياد کشتي ها در 
حومه بنادر براي تخليه کاال باعث شده تا کشتي هاي در دسترس براي 
بارگيري پايين بيايد. همه اين مسائل باعث شده تا درآمد شرکت هاي 
کشتيراني طي ماه هاي گذشته افزايش قابل توجهي را تجربه کند که 
اين مسئله به خصوص در حوزه حمل و نقل کانتينري بسيار چشمگيرتر 

بوده است. 

تكميل 200هزار مسكن مهر تا پايان سال 
وزي�ر راه و شهرس�ازي در حاش�يه بيس�ت و يكمي�ن نمايش�گاه 
راه و س�اختمان گف�ت: 200 ه�زار مس�كن مه�ر باقيمان�ده 
اس�ت ك�ه س�عي مي كني�م ت�ا پاي�ان س�ال ب�ه اتم�ام برس�د. 
به گزارش فارس، رستم قاسمي وزير راه و شهرسازي روز گذشته در افتتاحيه 
بيست و يكمين نمايشگاه راه و ساختمان با بيان اينكه براي تكميل مسكن 
مهر در حال بررسي مشكالت و رفع آن هستيم و تالش بر اين است که تا 

پايان سال آن را برطرف کنيم. 
وي در پاسخ به اين پرسش که چه تعداد از مسكن مهر باقيمانده است، گفت: 
200 هزار واحد باقيمانده که تالش بر اين است تا پايان سال به اتمام برسد. 
وي همچنين گفت: براي کاهش قيمت سيمان تالش مي کنيم تا قيمت 
سيمان به نرخ منطقي نزديك تر شود و براي تأمين مسكن پيشنهادهاي 
به شوراي عالي مسكن در راستاي قانون جديد جهش توليد مسكن ارائه 

کرده ايم. 
قاسمی همچنين ساخت مسكن را يكي از شاخص هاي مهم توسعه اقتصادي 
دانست و گفت: آنچه مدنظر است کيفيت، سرعت و قيمت مسكن است که 
با استفاده از فناوري هاي جديد س��عي مي کنيم مسكن ارزان و باکيفيت 

دراختيار مردم قرار گيرد و در برنامه هاي آينده مورد استفاده قرار گيرد. 

قيمت هر پاكت س�يمان ك�ه در فروردين 99 
تنها 12ه�زار تومان بود، در روزه�ای اخير در 
خرده فروشي ها به در روزهای اخير 40تا 45هزار 
تومان هم رس�يد و برخ�ي از توليدكنندگان 
س�يمان باز هم از ارزاني س�يمان گاليه دارند. 
در صورتي كه تنها در يك س�ال و نيم گذشته 
نرخ س�يمان بي�ش از 300درصد رش�د كرده 
اس�ت. با اين وضعيت نرخ مصالح ساختماني، 
برخي از كارشناس�ان اقتص�ادي معتقدند كه 
دولت بهتر است در كنار ساخت مسكن صرفًا 
به آزاد سازي سنگين زمين براي ساخت وساز 
اق�دام كند ت�ا زمي�ن ب�ه عن�وان گران ترين 
نه�اد در توليد مس�كن، نرخش كاه�ش يابد. 
در صورتي که نرخ يك پاکت سيمان 50کيلويي 
در ابتداي س��ال 99 حدود 12ه��زار تومان بود، 
اواخر س��ال اين کاال به بي��ش از 20 هزار تومان 
رسيد و در سال جاري نيز به ش��كل اسمي اين 
کاال در بازار بيش از 100هزار تومان هم گزارش 
شد، ولي به ش��كل واقعي در چند روز به بيش از 
65هزار تومان رسيد و در خرده فروشي ها حدود 
40 تا 45هزار تومان شد. در حقيقت اگر به روند 
رشد قيمتي نگاه کنيم، مي بينيم که نرخ سيمان 
تنها در يك و نيم سال اخير بيش از 300درصد 
رشد داشته است. اگرچه با عرضه در بورس قيمت 

آن در هفته جاری کاهش يافت.
از سوي ديگر ساير نهادهاي توليد مسكن نيز به 
نسبت رشد نرخ سيمان با نوسان قيمت روبه رو 
بوده اند. وضعيت در بازار مصالح س��اختماني به 
شكلي شده که بس��ياري از مردم براي تعميرات 
جزيی ساختمان نياز به وام بانكي دارند. در چنين 
ش��رايطي مصرف کننده واقعي ک��ه بتواند خانه 

بخرد، بسيار کم پيدا مي شود. 
اگر چه مانور خبري روي ساخت يك ميليون واحد 
مسكوني در سال، در بازار اثر گذاشته است و حاال 
زمان اقدام و عمل براي ساخت است، اما کارشناسان 
اقتص��ادي معتقدند تنها اقدامي ک��ه مي تواند در 
بازار مس��كن اثر دفعتي داشته باش��د، آزاد سازي 
گس��ترده زمين هاي دولتي و عمومي مي باش��د، 

زيرا طي دهه هاي اخير به دليل آمايش سرزمين، 
بودجه ريزي هاي اش��تباه، مسائل زيست محيطي 
و آب و اش��تغال دهها هزار روس��تا خالي از سكنه 
شده اند و امروز بيش از 22 ميليون نفر در حاشيه 

شهرها در وضعيت نامناسبي اسكان دارند. 
س��فته بازي گس��ترده مجموعه ه��اي مختلف 
روي قيمت زمين و همچني��ن وثيقه قراردادن 
زمي��ن ب��راي اخ��ذ تس��هيالت کالن بانكي و 
تماي��ل بده��كاران بانكي و همچني��ن برخي از 
مجموعه ه��اي اقتصادي براي رش��د نرخ زمين 
با هدف باالنس ش��دن ترازنامه ه��اي نزديك به 
ورشكستگي و همچنين افزايش بار جمعيتي در 
شهرها و حاشيه شهرها نرخ مسكن را به شدت در 
مناطق ش��هري افزايش داده است، به شكلي که 
اجاره نش��يني در اين مناطق هم به سرمايه قابل 

مالحظه اي نياز دارد. 
در 10 سال گذش��ته مس��كن در تهران ساالنه 
31/6درصد افزايش قيمت داش��ته و 15/5 برابر 
شده اس��ت، اين در حالي اس��ت که دليل رشد 
نرخ عموماً افزايش نرخ زمين بوده اس��ت. از اين 
رو حل مسئله گراني زمين و کنترل بار جمعيت 

براي تعادل بخش��ي به ب��ازار از اهميت زيادي 
برخوردار است. 

در اين مي��ان اگرچه انتظ��ار مي رفت مجلس و 
دولت توجه ويژه اي روي کاه��ش نرخ زمين به 
عنوان مهم ترين و گران ترين نهاده توليد مسكن 
داش��ته باش��د، متأس��فانه برهم زنندگان بازار 
سيمان اين روزها توجه دولت و مجلس را به خود 
جلب کرده اند. اين در حالي است که نرخ سيمان 
همانطور که گفته ش��د در 18 ماه اخير بيش از 

300درصد افزايش داشته است. 
در اي��ن ميان برخ��ي از کارشناس��ان اقتصادي 
معتقدند، يكي از مش��كالت بازار مسكن کمبود 
عرضه مس��كن اس��ت که با س��اخت 4ميليون 
واحد مسكوني در دولت سيزدهم بخشي از اين 
مشكل حل مي شود، مش��كل ديگر بازار مسكن 
نيز اين اس��ت که عمده مسكن موجود در کشور 
به ثروتمندان که کمتري��ن ماليات را مي دهند، 
تعل��ق دارد. از اي��ن رو دولت س��يزدهم ماليات 
س��نگيني را بايد روي زمين و س��اختمان هاي 
مسكوني کم استفاده و بالاستفاده وضع کند،  زيرا 
ثروتمندان روي بسياري از سندهاي دارايي هاي 

زمي��ن و مس��تغالت تاکنون تس��هيالت کالني 
هم از سيس��تم بانكي اي��ران و از اي��ن محل نيز 
 امتياز پ��ول ارزان در اقتص��اد تورم��ي ايران را 

دريافت کرده اند.
محمدرضا رضاي��ي کوچي، رئيس کميس��يون 
عمران مجلس با بيان اينكه يكي از علل افزايش 
قيمت مسكن، عدم تعادل بين عرضه و تقاضاست، 
گفت: بايد س��الي يك ميليون واحد مس��كوني 
مي ساختيم که متأسفانه 300هزار واحد ساخته 

شد که افزايش قيمت مسكن را در پي داشت. 
وي اف��زود: در قان��ون جه��ش توليد مس��كن 
پيش بيني شده است ظرف چهار سال 4ميليون 
مس��كن س��اخته ش��ود؛ زمين رايگان، مصالح 
مناسب و تسهيالت با نرخ سود 10 تا 12 درصدي 
از مواد اين قانون است که شرايط را براي ساخت 

مسكن مهيا مي کند. 
رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي 
تأکيد کرد: در راس��تای اجراي اين قانون، مهم 
اين است که نه تنها وزارت راه و شهرسازي، بلكه 
کل دولت پاي کار باشند. همچنين جانمايي ها 
براي ساخت وس��از باي��د در مناطقي باش��د که 
زيرس��اخت ها فراهم بوده و کيفيت ساخت وساز 
نيز به نحوي باشد که در برابر زلزله مقاوم باشند. 
رضايي کوچي درباره قيمت مصالح س��اختماني 
گفت: جلس��اتي با وزير صمت برگ��زار کرده ايم. 
وي متعهد شد مصالح مورد نياز براي ساخت يك 

ميليون واحد را تأمين کند. 
وي افزود: در چن��د ماه اخير با کمبود س��يمان 
مواجه بوديم ک��ه از جمله دالي��ل آن، عالوه بر 
قطعي برق کارخانجات سيمان، صادرات سيمان 
بود. وزير صمت قول داد اولويت عرضه س��يمان 
را به نياز داخل اختص��اص دهد. به خصوص که 

سيماني ها از يارانه پنهان استفاده مي کنند. 
رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي 
با بيان اينكه نرخ تعيين ش��ده براي سيمان در 
جلس��ات با وزير صمت کيس��ه اي زير 30 هزار 
تومان است، گفت: قيمت هاي فعلي بازار کاذب 

است و دالالن دخالت کرده اند.

استتار سيماني آشفته بازار زمين 
 برخي از كارشناسان معتقدند  برهم زنندگان بازار سيمان مي خواهند توجه دولت را 

از آشفته بازار ساير نهاد هاي توليد مسكن به ويژه زمين منحرف كنند 
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تاجيكستان و قطر 
دنيا حيدري
   گزارش

امش�ب ميزب�ان 
و  پرس��پوليس 
تراكتور، نماينده ه�اي ايران در دومي�ن روز از 
مرحله يك هش�تم نهايي ليگ قهرمانان آسيا 
هس�تند. تيم هايي كه برخالف رقب�اي خود با 
انبوهي از مشكالت و بدون برنامه هاي آماده سازي 
قابل قبولي براي رسيدن به جمع هشت تيم نهايي 
امشب مقابل اس�تقالل تاجيكس�تان و النصر 

عربستان به ميدان مي روند. 
نایب قهرمان فص��ل گذش��ته رقابت هاي ليگ 
قهرمان��ان عص��ر ام��روز )س��اعت 19:30( در 
تاجيكس��تان به مهماني اس��تقالل این كشور 
مي رود، تيمي كه مرموز، بهترین توصيف از آن 
است، به طوري كه یحيي گل محمدي صراحتاً 
مي گوید ش��ناختش از این تي��م در حد همان 
بازي هاي مرحله گروهي ليگ قهرمانان اس��ت. 
با وجود این برخ��ي بر این باورند كه اس��تقالل 
تاجيكستان براي پرسپوليس حریفي تداركاتي 
اس��ت. هرچند آمار ای��ن تيم در لي��گ داخلي 
تاجيكس��تان و همچنين مرحل��ه گروهي ليگ 

قهرمانان چيز دیگري را نشان می  دهد.
    

صدرنشيني در مرحله گروهی ليگ قهرمانان با 
وجود همگروهي با الهالل عربس��تان باعث شد 
برخي استقالل تاجيكستان را شگفتي ساز این 
فصل بخوانند، ام��ا با نگاهي به نتایج به دس��ت 
آم��ده از مرحله گروه��ي مي ت��وان دریافت كه 
حریف تاجيكستاني پرس��پوليس به رغم اینكه 
در گروه باالتر از تيم عربس��تاني قرار داشت، اما 
در نتيجه گيري پرفراز و نشيب ظاهر شده است. 
این تيم تساوي با امارات را در دیدار بعدي با برد 
و شكست سنگين برابر الهالل را با بردي پرگل و 
پيروزي قابل توجه با آجي ام كا را با شكست نسبتاً 
سنگين طاق  زد كه نشان از غيرقابل پيش بيني 
بودن قهرمان هفت دوره ليگ تاجيكستان دارد. 
تيمي كه در پایان هفته هفدهم رقابت هاي ليگ 
این كشور با 42 امتياز در صدر جدول قرار دارد 
و به دنبال دفاع از عنوان قهرماني اش است. آنچه 
مس��لم اس��ت اینكه تيمی با 53 گل  زده و فقط 
هفت گل خورده نه فقط خط حمله كه خط دفاع 
خوبي دارد، اما آم��ار مالكيت 23 تا 30درصدي 
توپ در مرحله گروهي نشان مي دهد كه حریف 
تاجيكس��تاني برخالف ليگ این كشور در آسيا 
بازي بس��ته اي را از خود به نمایش مي گذارد و 

برنامه اش روي ضدحمالت است.
    

البته قهرمان پنج دوره رقابت هاي ليگ برتر ایران 
كه فصل گذش��ته نيز با بي دقتي جام قهرماني 
ليگ قهرمانان آسيا را از دس��ت داد هم بر طبق 
آمار و ارقام یكي از بهترین خطوط دفاعي چه در 
ليگ برتر ایران و چه در لي��گ قهرمانان را دارد، 

اما پرس��پوليس یحيي با ش��ش غایب نسبت به 
مرحله گروهي به ميدان مي رود. عالوه بر جدایي 
احمد نوراللهي، ش��هریار مغانلو و محمدحسين 
كنعان��ي زادگان در فص��ل نق��ل و انتق��االت، 
كاميابي نيا، مهدي مهدیخاني و علي ش��جاعي 
نيز به دليل مصدوميت نمي توانند سرخپوشان را 
در این بازي همراهي كنند. با وجود این یحيي در 
نظر دارد با حفظ ساختار اصلي تيم و به كارگيري 
مهره هاي جدید، شاگردانش را به سالمت از این 
خوان عبور دهد و به مرحله بعد و حضور در بين 
هش��ت تيم پایاني برس��اند. البته به شرط آنكه 
تغييرات او در تركيب تيمش جواب بدهد. در پي 
جدایي نوراللهي كه یكي از مهره هاي تأثير گذار 
در مرحله گروهي بود و مصدوميت كمال، یحيي 
احتماالً روي س��رلك به عنوان زوج رضا اسدي، 
شماره 8 جدید سرخپوش��ان جلوي مدافعان و 
در پست كليدي هافبك دفاعي حساب باز  كند. 
سعيد آقایي هم بدون شك دفاع چپ یحيي در 
این بازي خواهد ب��ود تا با نفوذهای��ش در كنار 
دوندگي هاي بي امان وحي��د اميري كه مي توان 
به راستي او را مرد همه كاره پرسپوليس خواند، 

راهي به دفاع بسته حریف باز كنند. 
    

صعود همزمان دو تيم از گروه اول ليگ قهرمانان 

آس��يا باعث ش��د طبق قرعه دو تيم پرسپوليس 
و اس��تقالل تاجيكس��تان به عنوان تيم هاي اول 
صعود كرده از مرحله گروه��ي در مرحله حذفي 
رودرروي یكدیگر قرار بگيرند و حاال پرسپوليس 
تنها تيم صدرنشين مرحله گروهي است كه باید 
در خانه حریفش به ميدان برود، اما این بدشانسي 
را بازي در چمن مصنوعي تكميل كرد. شاگردان 
یحيي در این مرحله باید در چمن مصنوعي بازي 
كنند كه این مسئله مي تواند احتمال مصدوميت 
سرخپوش��ان را افزایش دهد. اما مس��ئله جالب 
برگزاري بازي با حضور تماشاگران است و با توجه 
به شرایط واكسيناسيون در كشور تاجيكستان و 
آمار پایين مرگ و مير در ش��هر دوشنبه با وجود 
تأكيد ای اف سی به برگزاري بازي ها بدون تماشاگر، 
پرسپوليس بعد از دو سال در حضور تماشاگران به 
ميدان مي رود، ام��ا در خانه حری��ف و جایي كه 

تماشاگران ميزبان تاجيك را تشویق مي كنند!
    

پرسپوليس تنها نماینده فوتبال ایران در روز دوم 
مرحله یك هشتم نهایي نيس��ت و تراكتور سازي 
تبریز هم ساعت 20:30 امشب در دیداري حساس 
به مصاف النصر عربس��تان خواه��د رفت. حریف 
قدرتمندي كه با جذب بازیكنان ميلياردي خود را 
براي مصاف با یاران فيروز كریمي تا بن دندان مسلح 

كرده است. مربي كه آخرین قهرماني فوتبال ایران 
در ليگ قهرمانان را تجربه كرده و باید دید امشب 
در قامت مربي مي تواند تيمش را به سالمت از سد 
حریف متمول عربس��تاني عبور دهد ی��ا نه. البته 
انتظار زیادي نمي توان از سرخپوش��ان تبریزي و 
سرمربي جدید آنها داشت، وقتي در پي مشكالت 
فراواني كه تراكتور طي چند ماه اخير تجربه كرده 
تنها با 16بازیكن و سه جلسه تمرین براي مصاف با 
النصر راهي قطر شده است و شاید به همين دليل 
هم باشد كه حس��ين عبدالغني، اسطوره باشگاه 
النصر و مدیر اجرایي این تيم پيش از مصاف یارانش 
با شاگردان فيروز كریمي مي گوید كه هيچ بهانه اي 
براي النصر مقابل تراكتور پذیرفته نيست، خصوصاً 
كه تاليسكا ستاره هزار ميلياردي النصر هم با پشت 
سر گذاشتن دوران مصدوميت خود مشكلي براي 
بازي با تراكتور ندارد. تراكتور درست در روزهایي 
كه جنگ مالكيت و مشكالت مادي این تيم را به 
زانو درآورده اند باید خود را مهياي مصاف با النصري 
كند كه مرحله گروهي را با كس��ب س��ه برد، دو 
مس��اوي و تنها یك باخت به عنوان صدرنش��ين 
به پایان برده اس��ت. با وجود این بر كسي پوشيده 
نيست كه كریمي استاد روحيه دادن است و باید 
دید برنامه هاي روحي رواني او مي تواند تراكتور را 

به سالمت از این مرحله عبور دهد.
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شيوا نوروزي

سعيد احمديان

حمله سردار به اردوگاه چلسي
 بارسا - بايرن

 دوئل انتقامي در غياب لئو
با ش��روع فصل جدید ليگ قهرمانان، تب فوتبال دوباره در قاره س��بز باال 
مي رود. دور رفت مرحله گروهي این رقابت ها امشب آغاز مي شود و بارسلونا 
و بایرن مونيخ در همين ابتداي كار دوئلي سخت در پيش دارند. ضمن اینكه 
زنيت با سردار آزمون به لندن رفته  اند تا مچ توخل و شاگردانش را بخوابانند. 

    
دو مدعي جام با ه��م در گروه E ق��رار دارند و براي صع��ود به عنوان 
صدرنشين تا لحظه آخر می جنگند. بازي امشب نه تنها از بابت رویارویي 
دو غول اروپایي حس��اس تلقي مي ش��ود، بلكه آبي و اناري ها با هدف 
انتقام از باواریایي ها به ميدان مي روند. س��ال گذشته آخرین بار نبرد 
رودرروي این دو تيم با برتري 8 بر 2 بایرن به پایان رسيد و از آن زمان به 
بعد حسرت جبران این نتيجه تحقيرآميز به دل كاتاالن ها مانده است. 
منتها وضعيت فعلي این تيم به گونه اي نيست كه هواداران بارسا منتظر 
بردي پرگل باشند و شكس��ت مونيخي ها در نيوكمپ با هر نتيجه اي 
باعث خوشحالي شان مي شود. با این وجود بخشي از بليت هاي این بازي 
به فروش نرفته و گویا طرفداران بارسا بعد از رفتن ستاره ها دیگر رغبت 

چنداني براي رفتن به استادیوم ندارند. 
دیگر نه ليونل مسي است، نه گریزمان و لویيز سوارز؛ پاري سن ژرمن و 
اتلتيكو این سه بازیكن را بر زدند و بردند تا در آستانه بازي با بایرن جاي 
خالي آنها كاماًل احس��اس شود. اصلي ترین مش��كل تيم رونالد كومان 
خالي ماندن جاي بازیكنان جدا شده اس��ت. این سه بازیكن وزنه هاي 
بارسا محس��وب مي ش��دند و اگر بودند قطعاً ش��رایط تيم براي شروع 
ليگ قهرمانان متفاوت بود. حال آنكه بارسلونا دو هفته ای است كه در 
الليگا بازي نكرده و اخيراً هم دیدارش با سویا لغو شده است. این مسئله 
دردسر هایي از جمله ناهماهنگي بازیكنان را به همراه داشته، ضمن اینكه 
تعداد مهاجمان مصدوم بارس��ا نيز رو به افزایش است. دمبله، آگوئرو و 
آنسو فاتي آسيب دیده بودند و اخيراً هم مارتين برایتویت به جمع شان 
اضافه شده است. در این اوضاع شایعه شده كه رئيس باشگاه در انتخاب 
تركيب اصلي دخالت مي كند. این شایعات تمركز سرمربي را برهم  زده و 
تكذیب هاي كومان هيچ رسانه و هواداري را قانع نكرده است. دي یونگ و 

ممفيس دپاي كليدي ترین بازیكنان بارسا در این بازي هستند.
    

باواریایي ها از هر نظر مهياي تقابل با بارس��ا هستند. با اینكه بایرن نيز 
چند مصدوم دارد، ولي تيم ناگلزمان با روحيه خوب به اسپانيا سفر كرده 
است. بایرن مونيخ بعد از وولفسبورگ تيم دوم بوندس ليگاست. سرمربي 
جوان امشب اولين جدال اروپایي را بایرن مونيخ تجربه مي كند و رفتن 
مسي از بارس��ا بيش از همه كار تيم آلماني را راحت    كرده است. منتها 
آس��يب دیدگي حضور چند بازیكن بایرن در این بازي را منتفي كرده، 
سرژ گنابري اخيراً مصدوم شده و اصلي ترین غایب تيم است. ولي گفته 
مي شود لواندوفسكي شش گله مشكلي براي بازي ندارد. توماس مولر، 
ستاره بایرن قبل از مسابقه با طعنه به رفتن مسي اشاره كرد: »درباره 
بارس��لوناي بدون مس��ي نمي توانم چيز زیادي بگوی��م. آنها حاال تيم 
متفاوتي هستند، چراكه با وجود مسي بيشتر تمركز روي او بود. اما هنوز 

یك بازي برابر در بارسلونا مقابل این تيم پيش روي ماست.«
دیناموكيف و بنفيكا دیگر بازي این گروه را برگزار مي كنند. 

    
در سایر بازي ها از گروه F، یانگ بویز ميزبان تيم قدرتمند منچستریونایتد 
است. شياطين سرخ با بازگشت كریس رونالدو پس از 12 سال جانی دوباره 
گرفته اند و با اميدواري به آینده نگاه مي كنند. رونالدو اگر امشب به ميدان 
برود ركورد بيشترین بازي در ليگ قهرمانان را از چنگ كاسياس درمي آورد. 
اما باید دید تصميم سولسشر چيست: »كریستيانو بسيار از خودش مراقبت 
مي كند. در ليگ قهرمانان برابر یانگ بویز بازي داریم. باید ببينيم در این 

بازي چه مي كنيم. اینك��ه او را از تركيب بيرون بگذاریم، غيرممكن 
نيست. او 36 سال دارد و باید دقایق حضورش در ميدان را مدیریت 

كنم.« ویارئال و آتاالنتا نيز به مصاف هم مي روند. 
در گروه آخر یوونتوس بحران زده در حالي مهمان مالمو است 
كه چلسي در خانه به استقبال زنيت مي رود. تيم دوم جزیره 
با تيم روسي بازي مي كند، حریفي كه سردار آزمون را در 
اختيار دارد. گلزن ایراني با پن��ج گل  زده بهترین بازیكن 
ماه گذشته سن پترزبورگ لقب گرفت. اگر توماس توخل، 

لوكاكو را در اختيار دارد س��رگي سماك نيز منتظر درخشش 
سردار است تا شگفتي ساز هفته اول رقابت ها شوند. در گروه G هم سویا 

با سالزبورگ و ليل با وولفسبورگ مصاف مي دهند.

تراكتور با دست خالي برابر حريف تا بن دندان مسلح!

شادي خاص آقاي خاصرويارويي پرسپوليس با استقالل غيروطني
خوزه مورینيو هميشه خبرساز است، به خصوص با حركات غيرمتعارفش 
كنار زمين كه آخرین آن هم یك شنبه شب در ورزشگاه المپيك رم ثبت شد. 
شبي كه رم، تيم جدید سرمربي پرتغالي توانست با گل دقيقه 91 الشعراوي، 
ساسولو را شكست دهد تا شاگردان آقاي خاص با سه برد از سه بازي صدر 
جدول سري آ را در اختيار داشته باشند. یكي از لحظات جالب بازي یك شنبه 
شب رم و ساسولو، شادي دیوانه وار مورینيو پس از گل برتري رم بود. بعد از 
گل الشعراوي، سرمربي پرتغالي رمي ها كه با دو تعویض طالیي نتيجه بازي 
را برگردانده بود با شادي وصف ناپذیري همچون دوندگان دو 100 متر كنار 
زمين را طي مي كرد و از گل برتري تيمش در پوست خودش نمي گنجيد. 
بردي كه در هزارمين بازي او به عنوان مربي ثبت شد تا شادي آقاي خاص، 
خاص تر شود و او این لحظات را اینطور توصيف كند: »احساس نمي كردم كه 

یك آدم 58 ساله ام، بلكه حس  و حال یك پسربچه 12ساله را داشتم.«

 ابالغيه ای برای بهبود 
فضای اخالقی و فرهنگی ورزش

یكي از مصوبات روي زمين مانده شوراي عالي انقالب فرهنگي كه دیروز ابراهيم 
رئيسي آن را ابالغ كرد، مربوط به ورزش بود. مصوبه اصالح و تكميل »كميسيون 
فرهنگي ورزش و تربيت بدني ورزش كشور«، یكي از مهم ترین كميسيون هایي 
كه با وجود كاركرد بااهميتي كه براي سوق به اخالق گرایي در ورزش دارد كمتر 

مورد توجه متوليان ورزش قرار گرفته و همواره در حاشيه بوده است. 
در حالي »شناخت و شناساندن ارزش هاي دیني و ملي و تهيه سياست هاي 
فرهنگي در قلمرو تربيت بدني جمهوري اسالمي و منشور اخالق ورزش، 
ارتقای فرهنگ دیني و اخالق حرفه اي در محيط ورزش و ميان ورزشكاران 
و تحقق سياست هاي كالن  فرهنگي و اجتماعي نظام و مهندسي  فرهنگي 
در تربيت بدني« از اهداف كميسيون فرهنگي ورزش و تربيت بدني ورزش 
كشور است كه نگاهي به وضعيت فعاليت هایي كه در ورزش براي رسيدن 
به این اهداف شده، نااميدكننده است و به جاي فعاليت عملي براي رسيدن 
به هدف هاي تبيين شده، تنها به جلسات متعدد بسنده شده، جلساتي كه 

خروجي مشخص و قابل اشاره اي در ورزش نداشته است. 
بيراه نيست كه تا امروز توجه به مس��ائل فرهنگي و اخالقي چه در سطح 
ورزش قهرماني و چه در س��طح ورزش حرفه اي كمتر م��ورد توجه قرار 
گرفته تا جایي كه چنين دغدغه هایي هيچگاه در اولویت هاي مسئوالن 
تصميم گيرنده ورزش نبوده و خيلي وقت ها نگاه لب طاقچه اي و نمادین به 

چنين فاكتور مهمي در ورزش شده است. 
نتيجه نگاه حاش��يه اي به مقوله مهمي مانند فرهنگ و اخالق در ورزش 
سبب ش��ده ناهنجاري هاي اخالقي و فرهنگي در بين برخي قهرمانان و 
ورزش هایي كه بيشتر در تيررس توجهات هستند باال بگيرد تا جایي كه 
امروز در برخي بخش هاي ورزش شاهد بحران هاي فرهنگي و بي توجهي به 
فاكتورهاي باارزشي مانند اخالق و پهلواني هستيم. یكي از نمونه هاي بارز 
چنين خروجي را می توان در فوتبال مشاهده كرد. رشته اي كه با توجه به 
فراگيري زیادي كه در سطح جامعه دارد، همواره یكي از رشته هایي  بوده كه 
قدرت تأثيرگذاري رفتاري و اجتماعي زیادي در سطح جامعه داشته است. 
 ظرفيت باالیي كه مي توان از آن براي پيش��برد اه��داف فرهنگي و اخالقي 
استفاده كرد، اما بي توجهي و كنار گذاشتن وظایف فرهنگي و آموزشي باعث 
شده فوتبال با توجه به چرخش چندهزار ميلياردي اش در سال كه 99 درصد 
آن از بودجه دولتي تأمين مي شود، تبدیل به یك حياط خلوت براي گسترش 
فساد و ترویج ناهنجاري هاي مختلف شود. مسائلي كه با وجود اینكه حساسيت 
نهادهاي نظارتي را هم كم و بيش به دنبال داشته، اما سال به سال شاهد وضعيت 
اسفناك تري از نظر فرهنگي و اخالقي در فوتبال كشور هستيم و برنامه هاي 

فرهنگي این رشته در برگزاري مراسم تواشيح و نصب بنر خالصه شده است. 
چنين نوع نگاه كم عمقي به ترویج فرهنگ و اخ��الق در ورزش را مي توان 
در ورزش ه��اي دیگ��ر هم دی��د. معضل��ي كه نش��ان مي دهد مدی��ران و 
تصميم گيرندگاني كه روي صندلي هاي مدیریتي چه در وزارت ورزش، چه 
در فدراسيون ها و چه باشگاه ها نشسته اند، درك و شناختي از مسائل فرهنگي 
ندارند. این عدم درك وقتي با نداشتن دغدغه درباره چنين موضوع مهمي 
همراه شود، خروجي آن وضعيت ناهنجار فرهنگي امروز ورزش مي شود كه از 
سوي دستگاه هاي تصميم  گير كمتر اراده و تحركي براي ساختن یك قهرمان 

بااخالق كه مسئوليت اجتماعي اش به او آموزش داده شود، دیده مي شود. 
چنين بي مسئوليتي آشكاري در باب گسترش اخالق و ارزش مداري در 
ورزش، خروجي نگاه مدال محوري مس��ئوالن است كه فقط براي جسم 
یك ورزش��كار برنامه ریزي مي كنند و براي رشد رفتاري و اجتماعي یك 
قهرمان برنامه اي روي ميز ندازند. به همين خاطر حضور قهرمانان بااخالق 
نه خروجي فعاليت هاي مسئوالن ورزش، بلكه یك پدیده خودساخته است 

كه نباید آن را به عملكرد مدیریتي ورزش كشور نسبت داد. 
در این شرایط ابالغ مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي درباره اصالح و 
تكميل كميسيون فرهنگي ورزش و تربيت بدني كشور مي تواند یك نقطه 
سرخط براي بهبود فضاي اخالقي و فرهنگي ورزش باشد كه در دوره هاي 
گذشته وزارت ورزش، نگاهي نمادین به آن وجود داشته و از این رو انتظار 
مي رود با مستقر شدن دولت سيزدهم، حميد سجادي وزیر جدید ورزش 
به عنوان رئيس كميسيون فرهنگي ورزش و تربيت بدني این كميسيون 
از برگزاري جلسه هایي كه خروجي ندارد خارج شود و با برنامه هاي عملي 
و تدوین منشور اخالقي، شاهد رشد فاكتورهاي فرهنگي در ورزش كشور 
باشيم. فاكتوري كه باید در دوره جدید وزارت ورزش در ليست اولویت هاي 
س��جادي قرار بگيرد و برنامه ریزي جهت عملي شدن اهداف كميسيون 

مربوطه صورت گيرد تا از حاشيه به متن فعاليت ها آورده شود. 

تايلند هم حريف ايران نبود
شاگردان جوان عطايي براي قهرماني مي جنگند

جام جهاني فوتسال، امشب مصاف ايران با صربستان
ناظم الشريعه: باز هم به تاريخ سازي فكر مي كنيم

تيم ملي فوتسال 
فريدون حسن

  فوتبال
در  كش�ورمان 
اولين بازي خود 
در رقابت هاي جام جهاني ليتواني از س�اعت 
19:30 امشب مقابل صربستان قرار مي گيرد. 

رقابت هاي جام جهاني فوتسال ليتواني كه قرار 
بود در س��ال 2020 برگزار ش��ود به دليل شيوع 
بيماري كرونا مانند بسياري از رقابت هاي دیگر 
ورزشي یك س��ال به تعویق افتاد و حاال در سال 
2021 تيم ملي فوتسال كشورمان در شرایطی پا 
به این مسابقات گذاشته كه در دوره قبل با حذف 
برزیل موفق به كسب مقام سوم رقابت هاي 2016 
كلمبيا شد. ایران در گروه ششم رقابت ها با تيم هاي 
صربستان، آرژانتين و امریكا همگروه است و كار 
س��ختی براي دفاع از عنوان خود در پيش دارد.  
صربس��تان حریف امش��ب تيم ملي كشورمان 
پيش از ش��روع این رقابت ها، دو دیدار تداركاتي 
با برزیل برگ��زار كرد و در یكي از این مس��ابقات 

موفق شد حریف قدرتمند خود را با نتيجه تساوي 
متوقف كند. كادر فني و بازیكنان تيم ملي ایران 
در مصاحبه هاي خود از بازي با صربستان به عنوان 
»كليد« صعود به دور بعد یاد كرده اند، دیداري كه 
نتيجه آن مي تواند تأثير زیادي در تعيين تيم هاي 
صعود كننده به مرحله بعد داشته باشد.  ایران در 
حالي كه 9 بازیكن از جام جهاني 2016 كلمبيا 
را براي این دوره از مس��ابقات هم حفظ كرده با 
دغدغه مصدوميت ملي پوش��ان مواجه اس��ت. 
حسين طيبي یكي از ستاره هاي تيم ملي فوتسال 
ایران به دليل شكستگي دنده قطعاً تا پایان مرحله 
مقدماتي نمي تواند ایران را همراهي كند. قوزك 
پاي احمد اسماعيل پور هم در تمرینات ایران در 
كشور ليتواني آس��يب دید تا حضورش در دیدار 
مهم برابر صربس��تان در هاله ای از ابهام باش��د.  
محمد ناظم الشریعه، سرمربي تيم ملي فوتسال 
كشورمان با اشاره به سختي هاي خاص بازي هاي 
اول در هر تورنمنت به نقش حساس برتري مقابل 
صربس��تان براي صعود از گروه اش��اره مي كند و 
مي گوید: »باید تمام تالشمان را بكنيم. بازي اول 
در هر تورنمنتي سخت است، اما جدا از این عامل 
این دیدار برای صعود ما بسيار تعيين كننده است 
و این مورد را بين بازیكنان نيز جا انداخته ایم. فيلم 
بازي هاي اخير صربس��تان را دیده ایم. همه چيز 
را چك كرده ایم و به ش��ناخت كام��ل از این تيم 
رسيده ایم.« ناظم الش��ریعه با بيان اینكه در جام 
جهاني همه چيز متفاوت اس��ت، عنوان 
می كن��د: »دوره قب��ل كس��ي تصور 
نمي كرد ما برزیل را حذف كنيم و در 
این دوره نيز به یك تاریخ سازي دیگر 
فكر مي كنيم. باید به فوتسال ایران به 
اندازه نام و مقامش رسيدگي شود. در 
فدراسيون كارهایي شروع شده و من 
هم توقع دارم كه س��ریع تر انجام شود. 
شخصيت فوتس��ال باید به جایگاه واقعي 
خودش برگردد. بحث این است كه مردم خيلي 
فوتسال را دوست دارند و باید به این دوست داشتن 

احترام گذاشت.«

تيم ملی واليبال ایران در دومين روز مرحله گروهی رقابت های قهرمانی 
حامد قهرماني

  واليبال
مردان آسيا، به مصاف تایلند رفت و موفق شد این تيم را در سه ست پياپي 
شكست دهد و دومين پيروزي خود را ثبت كند. مدافع عنوان قهرماني بعد 
از برد آسان روز اول مقابل هنك كنگ در بازي دوم هم در مصاف با تایلند كار چندان سختي نداشت  و این 
حریف را هم با برتري كامل و مطلق پشت سر گذاشت. مردان جوان ایران با این پيروزي نشان دادند كه عزم 
خود را براي تكرار قهرماني در قاره كهن جزم كرده اند و مي خواهند نتایج ضعيف گذش��ته را جبران كنند. 
سروقامتان ایران كه با هدایت بهروز عطایي و با تركيبی جوان  شده راهی این دوره از رقابت ها شده اند مقابل 
تایلند با ارائه یك بازی یك طرفه و كامالً برتر نسبت به حریف موفق شدند در سه ست متوالی و با ثبت امتيازهای 
25 بر 17، 25 بر 12 و 25 بر 18 مقابل تایلند به برتری برسند. در جریان این بازي، ایران با كسب 15 امتياز از 
سرویس نمایش خوبی در این بخش داشت. همچنين بازیكنان ایران 40 امتياز از حمله، هفت امتياز از دفاع و 
13 امتياز از خطای حریف به دست آوردند. صابر كاظمی هم با كسب 15 امتياز عنوان امتيازآورترین بازیكن 
این مسابقه را به دس��ت آورد. در مقابل تایلند 20 امتياز از حمله، یك امتياز از سرویس، دو امتياز از دفاع و 
24 امتياز هم از خطای حریف به دست آورد. این دومين پيروزی متوالی ایران در مرحله گروهی بود. شاگردان 
بهروز عطایی در اولين بازی خود در جام بيست ویكم مقابل هنگ كنگ با نتيجه 3 بر صفر به پيروزی رسيده 
بودند تا با كسب شش امتياز از دو بازی در صدر جدول رده بندی گروه B بایستند. تيم ملي كشورمان در سومين 
بازي خود از ساعت پنج بامداد امروز مقابل پاكستان قرار گرفت.  پاكستاني ها كه یك نام آشنا براي واليبال ایران 
سرمربيگري شان را برعهده دارد دیروز موفق شدند هنك كنگ را 3 بر یك شكست دهند و در اولين بازي هم 
3 بر 2 از سد تایلند گذشتند، تا با دو پيروزي مقابل ایران قرار بگيرند. رحمان محمدي راد، سرمربي تيم ملي 
پاكستان سال ها در جریان رقابت هاي ليگ برتر واليبال با عطایي سرمربي تيم ملي كشورمان مصاف داشته 

است و امروز هم حتماً تيمش را به گونه ای به ميدان مي فرستد كه راحت به ایران امتياز ندهد.

بازگشت زندگي به برنابئو
فوتبال دوباره در سانتياگو برنابئو زنده شد. 
پيروزي پرگل برابر س��لتاویگو بازگش��تي 
باشكوه براي رئال مادرید رقم زد. جمعيت 
حاضر در ورزش��گاه دیدند كه كریم بنزما 
چگونه هت تریك كرد و وینيس��يوس هم 
بهترین ب��ازي اش را به نمایش گذاش��ت. 
سلتا دو بار از رئال پيش افتاد و قصد داشت 
مهماني ميزبان را خراب كند، ولي به هدفش 
نرسيد. سه گل از پنج گل را بنزما زد تا جمع 
گل هایش در این فصل را به عدد 5 برساند. البته یك گلش را هم مردود اعالم 
كردند. از همه مهم تر دو گل ابتدایي او بود. بنزما دو بار بازي را به تس��اوي 
كشاند تا هم تيمي هایش فرصت جبران داشته باشند. آنچلوتي تيم خوبي 
ساخته و با كهكشاني ها مي خواهد اعتبار الليگا را حفظ كند. وینيسيوس 
درخشش را مدیون این مربي است، چراكه به نظر مي رسد كارلتو مي تواند 
از او یك ستاره بسازد. او توانایي، استعداد و سرعت الزم را داشت، ولي قباًل 
فرصت چنداني به وینيسيوس داده نمي شد تا خود واقعي اش را به معرض 
نمایش بگذارد. تا قبل از این تصور نمي شد این بازیكن هم بتواند در حد یك 
ستاره بدرخشد، ولي در بازي با سلتا روي دیگر وینيسيوس را دیدیدم. فصل 
گذشته بود كه در جریان یكي از بازي ها تصویري از بنزما در حال شكایت 
از هم تيمي اش وینيسيوس جونيور شكار شد. البته انتقادهاي كریم از سر 
دلسوزي و تجربه بود و اینكه عملكرد جونيور اعصاب تيم را به هم مي ریخت. 
منتها با تغييرات اخير هم اوضاع بنزما بهتر شده و موتور گلزني اش خوب 
كار مي كند و هم وینيسيوس گل مي زند و براي رئال پنالتي مي گيرد. خط 
حمله كهكشاني ها حسابي جنگيد و اگرچه موقعيت هایي از دست رفت، ولي 
تيم تمام كننده هاي خوبي داشت. در واقع خط حمله جور بي دقتي هاي خط 

دفاع را كشيد تا تيم از شكست فرار كند.

روبرتو پالومار
 ماركا

مناقصه عمومى نوبت سوم
پارتيشن بندى ساختمان مديريت درمان و اداره كل تامين اجتماعى استان البرز 

مديريت درمان تامين اجتماعى استان البرز در نظر دارد اجراى پارتيشن بندى ساختمان جديد مديريت درمان و اداره كل تامين اجتماعى استان البرز را به صورت 
مناقصه دو مرحله اى از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت به شماره     فراخوان مناقصه 2000005462000007 برگزار نمايد . كليه مراحل برگزارى 
www.setadiran. مناقصه ( دريافت اسناد مناقصه تا ارائه مدارك و بازگشائى پاكت ها) از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد ايران) به آدرس

ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق نمايند . الزم 
 به يادآورى مى باشد تنها مناقصه گرانى مجاز به شركت در مناقصه و بارگذارى پيشنهادات مى باشند كه در مهلت مقرر مدارك مناقصه را از سامانه ستاد ايران دريافت ( دانلود) نموده باشند .

زمان اولين انتشار آگهى ، ارسال به صفحه اعالن عمومى : روز سه شنبه مورخ 1400/06/23
پايان مهلت دريافت مدارك مناقصه از سامانه ستاد ايران : ساعت 14 روز شنبه مورخ 1400/06/27

زمان شروع و پايان بارگذارى پيشنهادات در سامانه ستاد ايران : از روز شنبه مورخ 1400/06/27 لغايت ساعت 14 بعدظهر روز سه شنبه مورخ 1400/07/06
زمان بازگشائى نهايى و اعالم برنده : ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1400/07/10 در محل مديريت درمان تامين اجتماعى استان البرز 

نوع و مبلغ تضمين : مبلغ 2,400,000,000 ريال بصورت فيش بانكى يا ضمانت نامه معتبر بانكى 
مديريت  ستاد  دبيرخانه   1400/07/06 مورخ  شنبه  سه  روز   14 ساعت  لغايت   :( واريزى  فيش  يا  بانكى  چك  اصل  يا  بانكى  نامه  ضمانت  اصل   ) اسناد  تحويل  محل 
(  026  -34474422 (تلفن:  البرز  استان  اجتماعى  تامين  درمان  مديريت   – دوم  ويالى  دهقان  جنب   – بهشتى  شهيد  خيابان   – كرج   : آدرس  به  البرز  استان   درمان 

سازمان تامين اجتماعى در قبول و يا رد پيشنهادات مختار خواهد بود . 
مديريت درمان تأمين اجتماعى استان البرز 
شناسه آگهى :  1191340 
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 زلزله به ۴۲ روستاي 
قوچان آسيب زد

زمين لرزه 5/2 ريش�تري صبح روز گذشته به 
42 روستا در شهرستان قوچان خسارت وارد كرد. 
محسن نجات، مديركل بحران استانداري خراسان  
رضوي گفت: زمين لرزه 5/2 ريشتري ساعت 8:32 
صبح دوشنبه در عمق ش��ش كيلومتري زمين 
حوالي قوچان در اس��تان خراس��ان رضوي اتفاق 
افتاد. بعد از وقوع حادثه بود ك��ه تيم هاي امداد و 
نجات در محل حاضر ش��ده و امدادرس��اني را در 
دستور كار خود قرار دادند. در بررسي ها مشخص 
ش��د كه 42 روستاي شهرس��تان قوچان متأثر از 
حادثه دچار خسارت شده اند. خسارات وارده هم در 
حد ريزش برخي ديوارها و يا ايجاد ترك روي ديوار 
ساختمان ها بوده است. براساس اين گزارش خدمات 
عمومي آب، برق، گاز و تلفن در مناطق زلزله زده 
برقرار است و به تأسيسات و زيرساخت هاي شهري 
و روستايي آسيبي وارد نشده است. شدت زلزله به 
حدي بود كه در بسياري از نقاط استان خراسان 
رضوي از جمله مشهد و برخي استان هاي همجوار 
احساس شد و شمار زيادي از مردم را در مشهد و 

قوچان از منازل به خيابان ها كشاند. 

اختالف مالي
 به قتل منجر شد

مردي كه متهم است در جريان اختالف مالي با 
مردي ميانسال وي را ربوده و بعد از قتل جسدش 
را حوالي تهران رها كرده است بازداشت شد. 
س��رهنگ عل��ي س��ليماني، فرمان��ده انتظامي 
شهرستان ساوجبالغ توضيح داد: چند روز قبل 
اعضاي خانواده مردي 67 س��اله در ش��هرجديد 
هش��تگرد گم ش��دن او را به پليس خبر دادند. 
آنه��ا گفتند كه اين م��رد با خودروي ش��خصي 
خودش خانه را ترك كرده و قصد داشته به يكي از 
روستاهاي اطراف برود كه ديگر از او خبري نشده 
است. بعد از مطرح شدن شكايت مأموران پليس با 
بررسي تماس هاي وي در اين باره تحقيق كردند. 
تحقيقات بيشتر پليس در اين باره نشان داد كه 
مرد گمش��ده از مدتي قبل با يكي از دوستانش 
اختالف مالي داشته است، بنابراين مأموران وي 
ر ابه عنوان مظنون بازداش��ت كردند. اودر اولين 
بازجويي ها گفت كه قبول داشته با مرد ميانسال 
اختالف مالي داشته است اما از سرنوشت او خبري 
ندارد. وي اما در تحقيقات فني به جرمش اعتراف 
كرد و گفت روز حادثه او را ربوده و بعد از مشاجره 
بر س��ر اختالف مالي وي را با شليك گلوله هدف 
قرار داده و جسدش را حوالي تهران رها كرده است. 
با اطالعاتي كه متهم در اختيار پليس گذاش��ت 
مأموران جس��د وي را هم كش��ف و به پزش��كي 
قانوني منتقل كردند. تحقيقات بيش��تر از متهم 

در جريان است. 

قتل يك دختر
 به خاطر تيمار سگ

 م�رد جوان�ي كه متهم اس�ت ب�ه خاطر 
تيم�ار س�گ، دخت�ري ج�وان را ب�ه 
قت�ل رس�انده اس�ت بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان ، اوايل شهريور مرد ميانسالي 
در تهران سراس��يمه ب��ه اداره پليس رفت و 
از گم ش��دن ناگهاني دختر 30 س��اله اش به 
نام نازنين خبر داد. ش��اكي در توضيح ماجرا 
گفت: دخترم نازنين چند سالي است در كار 
تيمار و پرورش سگ و گربه فعاليت دارد. او از 
طرفداران حيوانات اس��ت و اگر سگ و گربه 
بيماري را ببيند به خانه مي آورد و بعد از درمان 
او را رها مي كند. نازنين مدتي قبل وياليي در 
شهر گلوگاه مازندران خريد و به همين دليل 
به آن شهر رفت و آمد داش��ت. سه روز قبل 
براي انجام كارهاي ويال و سركشي به گل و 
گياه و درختانش به ش��مال رفت و از آن روز 
به بعد از او بي خبريم. وقتي به تلفن ما جواب 
نداد احتمال داديم كه س��رش گرم كارهاي 
خانه اش است و بعداً تماس مي گيرد، اما االن 
يك روز است تلفن همراهش خاموش است و 

ما نگران او هستيم. 
با شكايت مرد ميانسال پرونده به دستور قاضي 
عظيم سهرابي، بازپرس شعبه نهم دادسراي 
امور جنايي تهران براي رسيدگي در اختيار 
كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت.  مأموران 
پليس در نخستين گام با همكاري مأموران 
پليس شهرس��تان گلوگاه تحقيقات خود را 
براي پيدا ك��ردن دختر جوان آغ��از كردند.  
بررسي هاي مأموران پليس نشان داد دختر 
30 ساله سه روز قبل به شهرستان گلوگاه رفته 
اما ناگهان ناپديد شده است.  از سوي ديگر در 
بررسي داخل ويالي نازنين ، مأموران پليس 
گلوگاه هي��چ اثري كه حكاي��ت از حادثه اي 

داشته باشد پيدا نكردند. 
    ردي پاي مباشر 

در حالي كه تحقيقات درب��اره حادثه ادامه 
داش��ت و مأموران هم هي��چ ردي از دختر 
گمشده پيدا نكرده بودند ، خانواده وي دوباره به 
اداره پليس رفتند و اعالم كردند كه دخترشان 
كارهاي ويالي خود را به مباشر خود كه مرد 
40 ساله اي به نام شاهرخ است سپرده است و 

روز حادثه هم قرار بوده با او مالقات كند. 
با به دست آمدن اين س��رنخ مأموران پليس 
دريافتند شاهرخ كش��اورز و يكي از ساكنان 
آن منطقه است كه كارهاي ويالي نازنين را 
در قبال گرفتن دستمزد انجام مي داده است. 
همچنين مشخص شد شاهرخ كليد يدك 
ويالي دختر گمشده را داشته و براي سركشي 
و آبياري درختان و گياهان به ويالي نازنين 

رفت و آمد داشته است. 
بدين ترتيب مأموران به شاهرخ مظنون شدند 
و تحقيقات خود را روي او متمركز كردند كه 
دريافتند نازنين آخرين بار با شاهرخ تماس 
داشته است. همچنين درتحقيقات ميداني 
تعدادي از همسايه هاي نازنين اعالم كردند 
كه روز حادثه نازنين را سوار بر خودروي پژوي 

شاهرخ ديده اند. 
     بازداشت مباشر

بنابراين مأموران پليس تهران با گرفتن نيابت 

قضايي راهي شمال كشور شدند و شاهرخ را 
به عنوان مظنون بازداشت و براي بازجويي به 

تهران منتقل كردند. 
متهم پس از انتقال به پليس آگاهي تهران در 
بازجويي ها ادعا كرد كه از سرنوش��ت دختر 
جوان بي خبر اس��ت. وي گفت: مدتي قبل 
نازنين در منطقه ما وياليي خريد و از آنجايي 
كه خودش در تهران زندگي مي كرد كارهاي 
وياليش را به من س��پرده بود و من به عنوان 
مباشر او كارهايش را انجام مي دادم. چند روز 
قبل از حادثه هم با من تماس گرفت كه قصد 
دارد به شمال بيايد و وقتي هم آمد او را ديدم و 
با هم به داخل شهر رفتيم و كارهاي او را انجام 
دادم و از آن روز به بعد ديگر خبري از او ندارم و 

االن هم نمي دانم كجا رفته است. 
   اعتراف به قتل پس از 21 روز 

متهم در ادام��ه تحقيقات هم��ان اظهارات 
قبلي اش را تكرار مي كرد، اما مدارك و شواهد 
همگي حكايت از آن داش��ت كه ش��اهرخ از 
سرنوشت دختر گمشده خبر دارد و به همين 
س��بب وي در بازداش��ت بود تا اينكه پس از 
21 روز ناچار لب به اعتراف گش��ود و به قتل 

دختر جوان اعتراف كرد. 
قاتل گفت: من مشكلي با نازنين نداشتم و او 
هم به من اعتماد داشت و من هم كارهاي او 
را انجام مي دادم، البته دس��تمزد هم به من 
مي داد. هميشه از تهران با من در تماس بود 
و كليد خانه اش را به من داده بود كه مواظب 
بودم وسايل داخل ويال سرقت نشود و گل و 

گياهانش از بي آبي خشك نشوند. 
وي ادامه داد: چند روز قب��ل از حادثه با من 
تماس گرفت كه براي انجام كاري قصد دارد به 
شمال بيايد. وقتي به شمال آمد با من تماس 
گرفت كه ب��ا خودروام به دنبال��ش رفتم و او 
را به داخل ش��هر بردم. چند ساعتي در شهر 
كارهايش را انج��ام داد تا اينك��ه او را دوباره 
س��وار خودروام كردم تا به وياليش برسانم. 
در ميانه راه او سگ بيماري را ديد كه در كنار 
جاده خوابيده بود و از من خواست خودروام را 
نگه دارم. از خودرو پياده شد و به طرف سگ 
رفت و گفت قصد دارد س��گ را به وياليش 
ببرد و او را تيمار كند. به من گفت كه سگ را 
سوار خودروام كنم، اما من از آن سگ خيلي 
بدم آمد چون قيافه اش چندش آورد بود كه 
قبول نكردم و او هم به م��ن توهين كرد. در 
حال مشاجره لفظي بوديم كه شروع به داد و 
فرياد كرد و من هم عصباني شدم و دستم را 
جلوی دهانش گرفتم كه ناگهان متوجه شدم 

نفس نمي كشد. 
من قصد كشتن او را نداشتم، اما وقتي ديدم 
فوت كرده خيلي ترس��يدم و جسدش را به 
داخل وياليش بردم و آنجا دفن كردم و بعد 
ه��م روي آن بتن ريختم كه جان��وري آن را 

پيدا نكند. 
از آنجايي كه حادثه در ش��مال كشور اتفاق 
افتاده بود بازپرس جناي��ي با صدور قرار عدم 
صالحيت متهم را ب��راي ادامه تحقيقات در 
اختي��ار مأموران پليس شهرس��تان گلوگاه 

قرار داد. 

پس�ر نوجوان كه در جري�ان درگيري 
دوس�ت صميمي اش را به قتل رسانده  
است در جلسه رسيدگي به پرونده كه 
روز گذشته برگزار شد با گريه از خودش 
دفاع كرد و گفت كه ناخواسته دست به 
چاقو ب�رده و حادثه را رقم زده اس�ت. 
به گزارش جوان، سال ۹۹ مأموران پليس 
شهرستان شهريار از درگيري خونين در 
يك كارواش باخبر و راهي محل ش��دند. 
ش��واهد نش��ان مي داد درگي��ري ميان 
صاحب كارواش و چند نفر از مش��تريان 
بوده و در آن درگيري پس��ر نوجواني به 
نام عرشيا زخمي و راهي بيمارستان شده 

است. 
تحقيقات در اين زمينه ادامه داش��ت كه 
خبر رسيد تالش پزشكان فايده نداشته 
است و عرشيا 16 س��اله بر اثر ضربه چاقو 
به سفيدران و شدت خونريزي  فوت كرده 
است. با انتقال جس��د به پزشكي قانوني 
پرونده ب��ا موضوع قتل عمد تش��كيل و 
تحقيقات وارد مرحله تازه اي شد تا اينكه 
بنا به گواهي شاهدان حادثه مشخص شد 
عامل قتل دوست صميمي مقتول است 
كه رضا نام دارد. به اين ترتيب رضا 18 ساله 
تحت تعقيب قرار گرف��ت و چند روز بعد 
بازداشت ش��د. او در روند بازجويي ها به 
جرمش اق��رار كرد اما مدعي ش��د قصد 
قتل نداش��ته و اين حادثه ناخواسته رقم 

خورده است. 
با اين ادعا متهم از آنجايي كه 18 سال سن 
داشت به پزش��كي قانوني فرستاده شد 

تا اينكه كارشناس��ان بعد از بررسي هاي 
باليني اعالم كردند رض��ا هنگام ارتكاب 
جرم از رشد عقلي برخوردار نبوده است 
و ماهيت جرم را درك نكرده است. بعد از 
اعالم اين گزارش پرونده كامل و با صدور 
كيفرخواست به دادگاه كيفري يك استان 
تهران فرستاده ش��د. متهم بعد از تعيين 
شعبه در وقت رس��يدگي مقابل هيئت 
قضايي ش��عبه هفتم دادگاه قرار گرفت. 
ابتداي جلس��ه اولياي دم كه پدر و مادر 
مقتول بودند درخواس��ت قصاص كردند 
و پدر مقتول در حالي كه اشك مي ريخت، 
گفت: »متهم مدعي است كه قصدي براي 
قتل نداشته است، اما او روز حادثه چاقو 
همراهش بود. پس انگيزه قتل داش��ته 
اس��ت. آنها خيلي با هم صميمي بودند 
نمي دانم چرا متهم پسرم را كشت. راضي 
به گذشت نيس��تم و درخواست قصاص 

دارم.«
در ادامه متهم نوجوان در حالي كه از كانون 
اصالح و تربيت به دادگاه منتقل شده بود 
در جايگاه قرار گرفت و با ريختن اشك به 
جرمش اقرار كرد. او در شرح ماجرا گفت: 
»روز حادثه، همراه عرشيا براي شست و 
شوي ماشينم به كارواش رفتيم. در نوبت 
بوديم كه سر موضوع بي اهميتي با صاحب 
كارواش و چند مش��تري بحثمان شد تا 
كار به درگيري كش��يد. در آن درگيري 
صاحب كارواش با مش��ت يك ضربه به 
سرم زد و از س��رم خون جاري شد. خون 
روي صورت و چشمانم ريخت طوري كه 

هيچ جايي را نمي ديدم. در آن شرايط چند 
نفر ديگر به من حمله كردند و به ش��دت 
كتكم مي زدند. بدجور گرفتار شده بودم، 
مي خواستم هر طور ش��ده از دست آنها 

خالص شوم.«
متهم ادامه داد: »همانطور كه زير دست و 
پاي آنها افتاده بودم دست به چاقو شدم تا 
شايد آنها بترسند و مرا رها كنند كه يكباره 
متوجه شدم يك نفر از پشت پيراهنم را 
مي كشد. چش��مانم نمي ديد فكر كردم 
يكي از آنهايي باشد كه مرا كتك مي زند 
به همين خاطر با چاقو ي��ك ضربه به او 
زدم. با صداي فرياد عرشيا به خودم آمدم 
و فهميدم اشتباهي دوس��تم را كه قصد 
داشت مرا كمك كند و نجاتم دهد زده ام. با 
ديدن آن صحنه دستانم را به سرم كوبيدم 
و دستپاچه شده بودم. مانده بودم چكار 
كنم تا اينكه از ترس فرار كردم و به خانه 

برگشتم.«
متهم در آخر گفت: »از اين اتفاق خيلي 
ناراحت هستم. من دوس��تم را كه قصد 
ميانجيگري داش��ت كش��ته ام و عذاب 
وجدان دارم. باور كنيد آن روز قصد قتل 
نداشتم و فقط براي نجات جانم دست به 
چاقو شدم. از طرفي با عرشيا هم خصومتي 
نداشتم و با هم صميمي بوديم. اين حادثه 
فقط به خاطر يك اشتباه رقم خورد و حاال 

شرمنده خانواده مقتول هستم.«
در آخر هيئت قضاي��ي بعد از دفاع وكيل 
متهم ختم جلس��ه را اعالم ك��رد و براي 

صدور حكم وارد شور شد.

دفاع با گريه

 1/8 آى  ايكس  ال  تيپ 405 جى  پژو  برگ سبز خودرو 
مدل 1387 رنگ نقره اى متاليك شماره پالك ( ايران44  
679 و 26) به شماره موتور 12487148261شماره شاسى 
01 متعلق به بهنام دستگير  39 382115

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

بنچاق خودرو  و  انتقاالت  و  نقل  كمپانى، سند  برگ سبز,برگ 
مشكى  1383رنگ  مدل   207 تيپ  هاچبك  پژو 
متاليك شماره پالك (ايران68  248 س 83) به شماره موتور 
 13 1 177 شماره شاسى 674228 0017986
اعتبار  درجه  از  و  مفقود شده  احسان حسينى  به سيد  متعلق 

ساقط مى باشد.
البرز

و  بنچاق  انتقاالت،  و  نقل  سند  كمپانى،  سبز,برگ  برگ 
اى  نقره  رنگ   1383 مدل  پارس  پژو  خودرو  وكالتنامه 
ايران18 351 س 47) به شماره   ) متاليك شماره پالك 
 8280020022 شاسى  شماره   12682001608 موتور 
متعلق به بهمن يوسفى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

البرزمى باشد.

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوى 
آگهى موضوع ماده 3 وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى 
وساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139460306003010406 هيات 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر درحوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
خانم صفرا بخشى بهلولى احمدى فرزند محمدرضا در سه دانگ مشاع ازششدانگ 
يك باب خانه به مساحت 69 مترمربع قسمتى ازپالك 41 فرعى از66 اصلى بخش 9 
واقع در نبش ميدان بارنوغان و امام حسين (ع) خيابان تامين اجتماعى قائم 25 بعد 
از چهارراه دوم پالك 57 خريدارى از مالك رسمى آقاى ابراهيم رضائى گرو ومومن 
على سياح محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس ازاخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/23    تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/7  
بشيرپاشائى- رئيس ثبت اسناد وامالك منطقه پنج مشهد- م الف 896

آگهى مناقصه نوبت دوم
موسسه عمران صنعت وابسته به قرارگاه سازندگى خاتم 
االنبيا(ص)در نظر دارد عمليات خريد و حمل مصالح 
بچينگ 20000 تن ماسه و 20000 تن شن را از طريق 
 برگزارى مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

مدت اجراى كار 60 روز مى باشد.
 200،000،000 مناقصه  در  شركت  تضمين  مبلغ 
شرايط  واجد  پيمانكاران  كليه  از  لذا  باشد.  مى  ريال 
ميشود  دارند دعوت  را  مناقصه  در  تمايل شركت  كه 
دريافت  جهت  روز   3 مدت  به  آگهى  چاپ  تاريخ  از 
رزومه  و  مدارك  داشتن  دست  در  با  مناقصه  اسناد 
كارى مرتبط به آدرس استان لرستان ، جاده خرم آباد 
به بيرانشهر ، جنب روستاى خليل بيگى ، تونل پونه 
قراردادهاى  واحد  به  كارگاه موسسه عمران صنعت   ،
كارگاه  تماس  شماره  نمايند.  مراجعه  كارگاه 
 02122780387 مركزى  دفتر   06633135903 

هزينه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
موسسه عمران صنعت

موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

فاقد  هاى  ساختمان  و  اراضى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  1و3  مواد  دستور  به  نظر 
يك  ماده  موضوع  هيأت  در  كه  متقاضيانى  امالك   1390/9/20 مصوب  رسمى  سند 
قانون مذكور مستقر در واحد ثبتى آمل مورد رسيدگى و تصرفات مالكانه و بالمعارض 
 آنان محرز و رأى الزم صادرگرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد:
ليتكوه آمل-دهستان  ثبت  نه  بخش  در  واقع  متقاضيان   امالك 

70-اصلى(قريه كاسمده و اسكومحله) : 1884 فرعى آقاى سهيل فالح در شش دانگ 
شده  خريدارى  مترمربع   209/25 مساحت  به  احداثى  ساختمان  با  زمين  قطعه  يك 
تكليف  تعيين  قانون   3 ماده  موجب  به  لذا  رنجبر،  خديجه  و  فالح  على  از  بالواسطه 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آيين نامه مربوطه 
اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه محلى /كثيراالنتشار در شهرها 
منتشر و در روستاها ،  رأى هيأت الصاق تا در صورتى كه اشخاص ذينفع به آراى اعالم 
شده اعتراض داشته باشند از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در 
محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. 
به  تقديم دادخواست  به  مبادرت  اعتراض  تسليم  تاريخ  از  ماه  بايد ظرف يك  معترض 
دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد 
كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است و در صورتى كه 
اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض، گواهى تقديم دادخواست به دادگاه 
ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور  عمومى محل 
سندمالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست .بديهى است برابر ماده 13 آيين 
نامه مذكور در مورد قسمتى از امالكى كه قبال اظهارنامه ثبتى پذيرفته نشده،واحد ثبتى 
آگهى  اولين  در  را  تحديد حدود،مراتب  اظهارنامه حاوى  تنظيم  از  هيأت پس  رأى  با 
نوبتى و تحديد حدود به صورت هم زمان به اطالع مى رساند و سپس نسبت به امالك 
در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود،واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را به صورت 

اختصاصى منتشر مى نمايد 
تاريخ انتشار نوبت اول 1400/06/23 نوبت دوم 1400/07/06 .م/الف

 فيض اله ذبيحى-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك آمل
شناسه آگهى:1186575

 1/8 آى  ايكس  ال  تيپ 405 جى  پژو  برگ سبز خودرو 
مدل 1387 رنگ نقره اى متاليك شماره پالك ( ايران44  
679 و 26) به شماره موتور 12487148261شماره شاسى 
NAAM01CA39E382115 متعلق به بهنام دستگير 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

بنچاق خودرو  و  انتقاالت  و  نقل  كمپانى، سند  برگ سبز,برگ 
مشكى  1383رنگ  مدل   207 تيپ  هاچبك  پژو 
متاليك شماره پالك (ايران68  248 س 83) به شماره موتور 
 13 1 177 شماره شاسى 674228 0017986
اعتبار  درجه  از  و  مفقود شده  احسان حسينى  به سيد  متعلق 

ساقط مى باشد.
البرز

و  بنچاق  انتقاالت،  و  نقل  سند  كمپانى،  سبز,برگ  برگ 
اى  نقره  رنگ   1383 مدل  پارس  پژو  خودرو  وكالتنامه 
ايران18 351 س 47) به شماره   ) متاليك شماره پالك 
 8280020022 شاسى  شماره   12682001608 موتور 
متعلق به بهمن يوسفى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

البرزمى باشد.

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوى 
آگهى موضوع ماده 3 وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى 
وساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139460306003010406 هيات 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر درحوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
خانم صفرا بخشى بهلولى احمدى فرزند محمدرضا در سه دانگ مشاع ازششدانگ 
يك باب خانه به مساحت 69 مترمربع قسمتى ازپالك 41 فرعى از66 اصلى بخش 9 
واقع در نبش ميدان بارنوغان و امام حسين (ع) خيابان تامين اجتماعى قائم 25 بعد 
از چهارراه دوم پالك 57 خريدارى از مالك رسمى آقاى ابراهيم رضائى گرو ومومن 
على سياح محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس ازاخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/23    تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/7  
بشيرپاشائى- رئيس ثبت اسناد وامالك منطقه پنج مشهد- م الف 896

آگهى مناقصه نوبت دوم
موسسه عمران صنعت وابسته به قرارگاه سازندگى خاتم 
االنبيا(ص)در نظر دارد عمليات خريد و حمل مصالح 
بچينگ 20000 تن ماسه و 20000 تن شن را از طريق 
 برگزارى مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

مدت اجراى كار 60 روز مى باشد.
 200،000،000 مناقصه  در  شركت  تضمين  مبلغ 
شرايط  واجد  پيمانكاران  كليه  از  لذا  باشد.  مى  ريال 
ميشود  دارند دعوت  را  مناقصه  در  تمايل شركت  كه 
دريافت  جهت  روز   3 مدت  به  آگهى  چاپ  تاريخ  از 
رزومه  و  مدارك  داشتن  دست  در  با  مناقصه  اسناد 
كارى مرتبط به آدرس استان لرستان ، جاده خرم آباد 
به بيرانشهر ، جنب روستاى خليل بيگى ، تونل پونه 
قراردادهاى  واحد  به  كارگاه موسسه عمران صنعت   ،
كارگاه  تماس  شماره  نمايند.  مراجعه  كارگاه 
 02122780387 مركزى  دفتر   06633135903 

هزينه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
موسسه عمران صنعت

موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

فاقد  هاى  ساختمان  و  اراضى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  1و3  مواد  دستور  به  نظر 
يك  ماده  موضوع  هيأت  در  كه  متقاضيانى  امالك   1390/9/20 مصوب  رسمى  سند 
قانون مذكور مستقر در واحد ثبتى آمل مورد رسيدگى و تصرفات مالكانه و بالمعارض 
 آنان محرز و رأى الزم صادرگرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد:
ليتكوه آمل-دهستان  ثبت  نه  بخش  در  واقع  متقاضيان   امالك 

70-اصلى(قريه كاسمده و اسكومحله) : 1884 فرعى آقاى سهيل فالح در شش دانگ 
شده  خريدارى  مترمربع   209/25 مساحت  به  احداثى  ساختمان  با  زمين  قطعه  يك 
تكليف  تعيين  قانون   3 ماده  موجب  به  لذا  رنجبر،  خديجه  و  فالح  على  از  بالواسطه 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آيين نامه مربوطه 
اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه محلى /كثيراالنتشار در شهرها 
منتشر و در روستاها ،  رأى هيأت الصاق تا در صورتى كه اشخاص ذينفع به آراى اعالم 
شده اعتراض داشته باشند از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در 
محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. 
به  تقديم دادخواست  به  مبادرت  اعتراض  تسليم  تاريخ  از  ماه  بايد ظرف يك  معترض 
دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد 
كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است و در صورتى كه 
اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض، گواهى تقديم دادخواست به دادگاه 
ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور  عمومى محل 
سندمالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست .بديهى است برابر ماده 13 آيين 
نامه مذكور در مورد قسمتى از امالكى كه قبال اظهارنامه ثبتى پذيرفته نشده،واحد ثبتى 
آگهى  اولين  در  را  تحديد حدود،مراتب  اظهارنامه حاوى  تنظيم  از  هيأت پس  رأى  با 
نوبتى و تحديد حدود به صورت هم زمان به اطالع مى رساند و سپس نسبت به امالك 
در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود،واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را به صورت 

اختصاصى منتشر مى نمايد 
تاريخ انتشار نوبت اول 1400/06/23 نوبت دوم 1400/07/06 .م/الف

 فيض اله ذبيحى-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك آمل
شناسه آگهى:1186575

 1/8 آى  ايكس  ال  تيپ 405 جى  پژو  برگ سبز خودرو 
مدل 1387 رنگ نقره اى متاليك شماره پالك ( ايران44  
679 و 26) به شماره موتور 12487148261شماره شاسى 
01 متعلق به بهنام دستگير  39 382115

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

بنچاق خودرو  و  انتقاالت  و  نقل  كمپانى، سند  برگ سبز,برگ 
مشكى  1383رنگ  مدل   207i_AT تيپ  هاچبك  پژو 
متاليك شماره پالك (ايران68  248 س 83) به شماره موتور 
 NAAR13FE1JJ674228 177 شماره شاسىB0017986
اعتبار  درجه  از  و  مفقود شده  احسان حسينى  به سيد  متعلق 

ساقط مى باشد.
البرز

و  بنچاق  انتقاالت،  و  نقل  سند  كمپانى،  سبز,برگ  برگ 
اى  نقره  رنگ   1383 مدل  پارس  پژو  خودرو  وكالتنامه 
ايران18 351 س 47) به شماره   ) متاليك شماره پالك 
 8280020022 شاسى  شماره   12682001608 موتور 
متعلق به بهمن يوسفى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

البرزمى باشد.

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوى 
آگهى موضوع ماده 3 وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى 
وساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139460306003010406 هيات 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر درحوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
خانم صفرا بخشى بهلولى احمدى فرزند محمدرضا در سه دانگ مشاع ازششدانگ 
يك باب خانه به مساحت 69 مترمربع قسمتى ازپالك 41 فرعى از66 اصلى بخش 9 
واقع در نبش ميدان بارنوغان و امام حسين (ع) خيابان تامين اجتماعى قائم 25 بعد 
از چهارراه دوم پالك 57 خريدارى از مالك رسمى آقاى ابراهيم رضائى گرو ومومن 
على سياح محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس ازاخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/23    تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/7  
بشيرپاشائى- رئيس ثبت اسناد وامالك منطقه پنج مشهد- م الف 896

آگهى مناقصه نوبت دوم
موسسه عمران صنعت وابسته به قرارگاه سازندگى خاتم 
االنبيا(ص)در نظر دارد عمليات خريد و حمل مصالح 
بچينگ 20000 تن ماسه و 20000 تن شن را از طريق 
 برگزارى مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

مدت اجراى كار 60 روز مى باشد.
 200،000،000 مناقصه  در  شركت  تضمين  مبلغ 
شرايط  واجد  پيمانكاران  كليه  از  لذا  باشد.  مى  ريال 
ميشود  دارند دعوت  را  مناقصه  در  تمايل شركت  كه 
دريافت  جهت  روز   3 مدت  به  آگهى  چاپ  تاريخ  از 
رزومه  و  مدارك  داشتن  دست  در  با  مناقصه  اسناد 
كارى مرتبط به آدرس استان لرستان ، جاده خرم آباد 
به بيرانشهر ، جنب روستاى خليل بيگى ، تونل پونه 
قراردادهاى  واحد  به  كارگاه موسسه عمران صنعت   ،
كارگاه  تماس  شماره  نمايند.  مراجعه  كارگاه 
 02122780387 مركزى  دفتر   06633135903 

هزينه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
موسسه عمران صنعت

موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

فاقد  هاى  ساختمان  و  اراضى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  1و3  مواد  دستور  به  نظر 
يك  ماده  موضوع  هيأت  در  كه  متقاضيانى  امالك   1390/9/20 مصوب  رسمى  سند 
قانون مذكور مستقر در واحد ثبتى آمل مورد رسيدگى و تصرفات مالكانه و بالمعارض 
 آنان محرز و رأى الزم صادرگرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد:
ليتكوه آمل-دهستان  ثبت  نه  بخش  در  واقع  متقاضيان   امالك 

70-اصلى(قريه كاسمده و اسكومحله) : 1884 فرعى آقاى سهيل فالح در شش دانگ 
شده  خريدارى  مترمربع   209/25 مساحت  به  احداثى  ساختمان  با  زمين  قطعه  يك 
تكليف  تعيين  قانون   3 ماده  موجب  به  لذا  رنجبر،  خديجه  و  فالح  على  از  بالواسطه 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آيين نامه مربوطه 
اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه محلى /كثيراالنتشار در شهرها 
منتشر و در روستاها ،  رأى هيأت الصاق تا در صورتى كه اشخاص ذينفع به آراى اعالم 
شده اعتراض داشته باشند از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در 
محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. 
به  تقديم دادخواست  به  مبادرت  اعتراض  تسليم  تاريخ  از  ماه  بايد ظرف يك  معترض 
دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد 
كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است و در صورتى كه 
اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض، گواهى تقديم دادخواست به دادگاه 
ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور  عمومى محل 
سندمالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست .بديهى است برابر ماده 13 آيين 
نامه مذكور در مورد قسمتى از امالكى كه قبال اظهارنامه ثبتى پذيرفته نشده،واحد ثبتى 
آگهى  اولين  در  را  تحديد حدود،مراتب  اظهارنامه حاوى  تنظيم  از  هيأت پس  رأى  با 
نوبتى و تحديد حدود به صورت هم زمان به اطالع مى رساند و سپس نسبت به امالك 
در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود،واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را به صورت 

اختصاصى منتشر مى نمايد 
تاريخ انتشار نوبت اول 1400/06/23 نوبت دوم 1400/07/06 .م/الف

 فيض اله ذبيحى-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك آمل
شناسه آگهى:1186575

 1/8 آى  ايكس  ال  تيپ 405 جى  پژو  برگ سبز خودرو 
مدل 1387 رنگ نقره اى متاليك شماره پالك ( ايران44  
679 و 26) به شماره موتور 12487148261شماره شاسى 
01 متعلق به بهنام دستگير  39 382115

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

بنچاق خودرو  و  انتقاالت  و  نقل  كمپانى، سند  برگ سبز,برگ 
مشكى  1383رنگ  مدل   207 تيپ  هاچبك  پژو 
متاليك شماره پالك (ايران68  248 س 83) به شماره موتور 
 13 1 177 شماره شاسى 674228 0017986
اعتبار  درجه  از  و  مفقود شده  احسان حسينى  به سيد  متعلق 

ساقط مى باشد.
البرز

و  بنچاق  انتقاالت،  و  نقل  سند  كمپانى،  سبز,برگ  برگ 
اى  نقره  رنگ   1383 مدل  پارس  پژو  خودرو  وكالتنامه 
ايران18 351 س 47) به شماره   ) متاليك شماره پالك 
 8280020022 شاسى  شماره   12682001608 موتور 
متعلق به بهمن يوسفى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

البرزمى باشد.

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوى 
آگهى موضوع ماده 3 وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى 
وساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139460306003010406 هيات 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر درحوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
خانم صفرا بخشى بهلولى احمدى فرزند محمدرضا در سه دانگ مشاع ازششدانگ 
يك باب خانه به مساحت 69 مترمربع قسمتى ازپالك 41 فرعى از66 اصلى بخش 9 
واقع در نبش ميدان بارنوغان و امام حسين (ع) خيابان تامين اجتماعى قائم 25 بعد 
از چهارراه دوم پالك 57 خريدارى از مالك رسمى آقاى ابراهيم رضائى گرو ومومن 
على سياح محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس ازاخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/23    تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/7  
بشيرپاشائى- رئيس ثبت اسناد وامالك منطقه پنج مشهد- م الف 896

آگهى مناقصه نوبت دوم
موسسه عمران صنعت وابسته به قرارگاه سازندگى خاتم 
االنبيا(ص)در نظر دارد عمليات خريد و حمل مصالح 
بچينگ 20000 تن ماسه و 20000 تن شن را از طريق 
 برگزارى مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

مدت اجراى كار 60 روز مى باشد.
 200،000،000 مناقصه  در  شركت  تضمين  مبلغ 
شرايط  واجد  پيمانكاران  كليه  از  لذا  باشد.  مى  ريال 
ميشود  دارند دعوت  را  مناقصه  در  تمايل شركت  كه 
دريافت  جهت  روز   3 مدت  به  آگهى  چاپ  تاريخ  از 
رزومه  و  مدارك  داشتن  دست  در  با  مناقصه  اسناد 
كارى مرتبط به آدرس استان لرستان ، جاده خرم آباد 
به بيرانشهر ، جنب روستاى خليل بيگى ، تونل پونه 
قراردادهاى  واحد  به  كارگاه موسسه عمران صنعت   ،
كارگاه  تماس  شماره  نمايند.  مراجعه  كارگاه 
 02122780387 مركزى  دفتر   06633135903 

هزينه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
موسسه عمران صنعت

موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

فاقد  هاى  ساختمان  و  اراضى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  1و3  مواد  دستور  به  نظر 
يك  ماده  موضوع  هيأت  در  كه  متقاضيانى  امالك   1390/9/20 مصوب  رسمى  سند 
قانون مذكور مستقر در واحد ثبتى آمل مورد رسيدگى و تصرفات مالكانه و بالمعارض 
 آنان محرز و رأى الزم صادرگرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد:
ليتكوه آمل-دهستان  ثبت  نه  بخش  در  واقع  متقاضيان   امالك 

70-اصلى(قريه كاسمده و اسكومحله) : 1884 فرعى آقاى سهيل فالح در شش دانگ 
شده  خريدارى  مترمربع   209/25 مساحت  به  احداثى  ساختمان  با  زمين  قطعه  يك 
تكليف  تعيين  قانون   3 ماده  موجب  به  لذا  رنجبر،  خديجه  و  فالح  على  از  بالواسطه 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آيين نامه مربوطه 
اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه محلى /كثيراالنتشار در شهرها 
منتشر و در روستاها ،  رأى هيأت الصاق تا در صورتى كه اشخاص ذينفع به آراى اعالم 
شده اعتراض داشته باشند از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در 
محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. 
به  تقديم دادخواست  به  مبادرت  اعتراض  تسليم  تاريخ  از  ماه  بايد ظرف يك  معترض 
دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد 
كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است و در صورتى كه 
اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض، گواهى تقديم دادخواست به دادگاه 
ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور  عمومى محل 
سندمالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست .بديهى است برابر ماده 13 آيين 
نامه مذكور در مورد قسمتى از امالكى كه قبال اظهارنامه ثبتى پذيرفته نشده،واحد ثبتى 
آگهى  اولين  در  را  تحديد حدود،مراتب  اظهارنامه حاوى  تنظيم  از  هيأت پس  رأى  با 
نوبتى و تحديد حدود به صورت هم زمان به اطالع مى رساند و سپس نسبت به امالك 
در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود،واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را به صورت 

اختصاصى منتشر مى نمايد 
تاريخ انتشار نوبت اول 1400/06/23 نوبت دوم 1400/07/06 .م/الف

 فيض اله ذبيحى-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك آمل
شناسه آگهى:1186575

 1/8 آى  ايكس  ال  تيپ 405 جى  پژو  برگ سبز خودرو 
مدل 1387 رنگ نقره اى متاليك شماره پالك ( ايران44  
679 و 26) به شماره موتور 12487148261شماره شاسى 
01 متعلق به بهنام دستگير  39 382115

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

بنچاق خودرو  و  انتقاالت  و  نقل  كمپانى، سند  برگ سبز,برگ 
مشكى  1383رنگ  مدل   207 تيپ  هاچبك  پژو 
متاليك شماره پالك (ايران68  248 س 83) به شماره موتور 
 13 1 177 شماره شاسى 674228 0017986
اعتبار  درجه  از  و  مفقود شده  احسان حسينى  به سيد  متعلق 

ساقط مى باشد.
البرز

و  بنچاق  انتقاالت،  و  نقل  سند  كمپانى،  سبز,برگ  برگ 
اى  نقره  رنگ   1383 مدل  پارس  پژو  خودرو  وكالتنامه 
ايران18 351 س 47) به شماره   ) متاليك شماره پالك 
 8280020022 شاسى  شماره   12682001608 موتور 
متعلق به بهمن يوسفى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

البرزمى باشد.

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوى 
آگهى موضوع ماده 3 وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى 
وساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139460306003010406 هيات 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر درحوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
خانم صفرا بخشى بهلولى احمدى فرزند محمدرضا در سه دانگ مشاع ازششدانگ 
يك باب خانه به مساحت 69 مترمربع قسمتى ازپالك 41 فرعى از66 اصلى بخش 9 
واقع در نبش ميدان بارنوغان و امام حسين (ع) خيابان تامين اجتماعى قائم 25 بعد 
از چهارراه دوم پالك 57 خريدارى از مالك رسمى آقاى ابراهيم رضائى گرو ومومن 
على سياح محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس ازاخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/23    تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/7  
بشيرپاشائى- رئيس ثبت اسناد وامالك منطقه پنج مشهد- م الف 896

آگهى مناقصه نوبت دوم
موسسه عمران صنعت وابسته به قرارگاه سازندگى خاتم 
االنبيا(ص)در نظر دارد عمليات خريد و حمل مصالح 
بچينگ 20000 تن ماسه و 20000 تن شن را از طريق 
 برگزارى مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

مدت اجراى كار 60 روز مى باشد.
 200،000،000 مناقصه  در  شركت  تضمين  مبلغ 
شرايط  واجد  پيمانكاران  كليه  از  لذا  باشد.  مى  ريال 
ميشود  دارند دعوت  را  مناقصه  در  تمايل شركت  كه 
دريافت  جهت  روز   3 مدت  به  آگهى  چاپ  تاريخ  از 
رزومه  و  مدارك  داشتن  دست  در  با  مناقصه  اسناد 
كارى مرتبط به آدرس استان لرستان ، جاده خرم آباد 
به بيرانشهر ، جنب روستاى خليل بيگى ، تونل پونه 
قراردادهاى  واحد  به  كارگاه موسسه عمران صنعت   ،
كارگاه  تماس  شماره  نمايند.  مراجعه  كارگاه 
 02122780387 مركزى  دفتر   06633135903 

هزينه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
موسسه عمران صنعت

موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

فاقد  هاى  ساختمان  و  اراضى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  1و3  مواد  دستور  به  نظر 
يك  ماده  موضوع  هيأت  در  كه  متقاضيانى  امالك   1390/9/20 مصوب  رسمى  سند 
قانون مذكور مستقر در واحد ثبتى آمل مورد رسيدگى و تصرفات مالكانه و بالمعارض 
 آنان محرز و رأى الزم صادرگرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد:
ليتكوه آمل-دهستان  ثبت  نه  بخش  در  واقع  متقاضيان   امالك 

70-اصلى(قريه كاسمده و اسكومحله) : 1884 فرعى آقاى سهيل فالح در شش دانگ 
شده  خريدارى  مترمربع   209/25 مساحت  به  احداثى  ساختمان  با  زمين  قطعه  يك 
تكليف  تعيين  قانون   3 ماده  موجب  به  لذا  رنجبر،  خديجه  و  فالح  على  از  بالواسطه 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آيين نامه مربوطه 
اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه محلى /كثيراالنتشار در شهرها 
منتشر و در روستاها ،  رأى هيأت الصاق تا در صورتى كه اشخاص ذينفع به آراى اعالم 
شده اعتراض داشته باشند از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در 
محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. 
به  تقديم دادخواست  به  مبادرت  اعتراض  تسليم  تاريخ  از  ماه  بايد ظرف يك  معترض 
دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد 
كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است و در صورتى كه 
اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض، گواهى تقديم دادخواست به دادگاه 
ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور  عمومى محل 
سندمالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست .بديهى است برابر ماده 13 آيين 
نامه مذكور در مورد قسمتى از امالكى كه قبال اظهارنامه ثبتى پذيرفته نشده،واحد ثبتى 
آگهى  اولين  در  را  تحديد حدود،مراتب  اظهارنامه حاوى  تنظيم  از  هيأت پس  رأى  با 
نوبتى و تحديد حدود به صورت هم زمان به اطالع مى رساند و سپس نسبت به امالك 
در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود،واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را به صورت 

اختصاصى منتشر مى نمايد 
تاريخ انتشار نوبت اول 1400/06/23 نوبت دوم 1400/07/06 .م/الف

 فيض اله ذبيحى-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك آمل
شناسه آگهى:1186575

 1/8 آى  ايكس  ال  تيپ 405 جى  پژو  برگ سبز خودرو 
مدل 1387 رنگ نقره اى متاليك شماره پالك ( ايران44  
679 و 26) به شماره موتور 12487148261شماره شاسى 
01 متعلق به بهنام دستگير  39 382115

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

بنچاق خودرو  و  انتقاالت  و  نقل  كمپانى، سند  برگ سبز,برگ 
مشكى  1383رنگ  مدل   207 تيپ  هاچبك  پژو 
متاليك شماره پالك (ايران68  248 س 83) به شماره موتور 
 13 1 177 شماره شاسى 674228 0017986
اعتبار  درجه  از  و  مفقود شده  احسان حسينى  به سيد  متعلق 

ساقط مى باشد.
البرز

و  بنچاق  انتقاالت،  و  نقل  سند  كمپانى،  سبز,برگ  برگ 
اى  نقره  رنگ   1383 مدل  پارس  پژو  خودرو  وكالتنامه 
ايران18 351 س 47) به شماره   ) متاليك شماره پالك 
 8280020022 شاسى  شماره   12682001608 موتور 
متعلق به بهمن يوسفى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

البرزمى باشد.

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوى 
آگهى موضوع ماده 3 وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى 
وساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139460306003010406 هيات 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر درحوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
خانم صفرا بخشى بهلولى احمدى فرزند محمدرضا در سه دانگ مشاع ازششدانگ 
يك باب خانه به مساحت 69 مترمربع قسمتى ازپالك 41 فرعى از66 اصلى بخش 9 
واقع در نبش ميدان بارنوغان و امام حسين (ع) خيابان تامين اجتماعى قائم 25 بعد 
از چهارراه دوم پالك 57 خريدارى از مالك رسمى آقاى ابراهيم رضائى گرو ومومن 
على سياح محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس ازاخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/23    تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/7  
بشيرپاشائى- رئيس ثبت اسناد وامالك منطقه پنج مشهد- م الف 896

آگهى مناقصه نوبت دوم
موسسه عمران صنعت وابسته به قرارگاه سازندگى خاتم 
االنبيا(ص)در نظر دارد عمليات خريد و حمل مصالح 
بچينگ 20000 تن ماسه و 20000 تن شن را از طريق 
 برگزارى مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

مدت اجراى كار 60 روز مى باشد.
 200،000،000 مناقصه  در  شركت  تضمين  مبلغ 
شرايط  واجد  پيمانكاران  كليه  از  لذا  باشد.  مى  ريال 
ميشود  دارند دعوت  را  مناقصه  در  تمايل شركت  كه 
دريافت  جهت  روز   3 مدت  به  آگهى  چاپ  تاريخ  از 
رزومه  و  مدارك  داشتن  دست  در  با  مناقصه  اسناد 
كارى مرتبط به آدرس استان لرستان ، جاده خرم آباد 
به بيرانشهر ، جنب روستاى خليل بيگى ، تونل پونه 
قراردادهاى  واحد  به  كارگاه موسسه عمران صنعت   ،
كارگاه  تماس  شماره  نمايند.  مراجعه  كارگاه 
 02122780387 مركزى  دفتر   06633135903 

هزينه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
موسسه عمران صنعت

موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

فاقد  هاى  ساختمان  و  اراضى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  1و3  مواد  دستور  به  نظر 
يك  ماده  موضوع  هيأت  در  كه  متقاضيانى  امالك   1390/9/20 مصوب  رسمى  سند 
قانون مذكور مستقر در واحد ثبتى آمل مورد رسيدگى و تصرفات مالكانه و بالمعارض 
 آنان محرز و رأى الزم صادرگرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد:
ليتكوه آمل-دهستان  ثبت  نه  بخش  در  واقع  متقاضيان   امالك 

70-اصلى(قريه كاسمده و اسكومحله) : 1884 فرعى آقاى سهيل فالح در شش دانگ 
شده  خريدارى  مترمربع   209/25 مساحت  به  احداثى  ساختمان  با  زمين  قطعه  يك 
تكليف  تعيين  قانون   3 ماده  موجب  به  لذا  رنجبر،  خديجه  و  فالح  على  از  بالواسطه 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آيين نامه مربوطه 
اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه محلى /كثيراالنتشار در شهرها 
منتشر و در روستاها ،  رأى هيأت الصاق تا در صورتى كه اشخاص ذينفع به آراى اعالم 
شده اعتراض داشته باشند از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در 
محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. 
به  تقديم دادخواست  به  مبادرت  اعتراض  تسليم  تاريخ  از  ماه  بايد ظرف يك  معترض 
دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد 
كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است و در صورتى كه 
اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض، گواهى تقديم دادخواست به دادگاه 
ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور  عمومى محل 
سندمالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست .بديهى است برابر ماده 13 آيين 
نامه مذكور در مورد قسمتى از امالكى كه قبال اظهارنامه ثبتى پذيرفته نشده،واحد ثبتى 
آگهى  اولين  در  را  تحديد حدود،مراتب  اظهارنامه حاوى  تنظيم  از  هيأت پس  رأى  با 
نوبتى و تحديد حدود به صورت هم زمان به اطالع مى رساند و سپس نسبت به امالك 
در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود،واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را به صورت 

اختصاصى منتشر مى نمايد 
تاريخ انتشار نوبت اول 1400/06/23 نوبت دوم 1400/07/06 .م/الف

 فيض اله ذبيحى-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك آمل
شناسه آگهى:1186575

سند مالکيت  وبرگ سبز وبرگه تاييديه نقل وانتقال سواری 
پژو پارس مدل 1390به شماره موتور 12490253548 و 
شماره شاس�ی  NAAN21cA8ck135793 و شماره 
پالک857س44 ايران 59  مفقود گرديده وازدرجه اعتبار 

ساقط است/ گلستان

سند كمپانی وبرگ س�بز وتاييديه نقل وانتقال وكارت 
س�وخت س�واری پژو 405جی ال ايکس مدل 1373 به 
شماره موتور  2517202771 و شماره شاسی   72304062 
وشماره پالک619ه47 ايران42 مفقود گرديده وازدرجه 

اعتبار ساقط است /گلستان

اكبر خرمدين ك�ه در قتل دختر و پس�رش ولی دم 
محس�وب می ش�ود موفق به فرار از طناب دار شده 
است. او حاال به رضايت خواهرش كه ولی دم دامادش 
محسوب می شود نياز دارد.  خواهرش به دليل كهولت 
س�ن قادر به اعالم نظر نيس�ت از همي�ن رو تصميم 
گيري در اين باره به قوه قضائيه تفويض ش�ده است. 
 به گزارش جوان ، رسيدگي به اين پرونده از روز يك شنبه 
26 ارديبهشت ماه امس��ال همزمان با كشف جسد مثله 
شده اي در س��طل زباله اي در فاز سوم ش��هرك اكباتان 

به جريان افتاد. 
مأموران پليس در بررس��ي هاي بيشتر هويت جسد مثله 
ش��ده را كه متعلق به بابك خرمدين كارگردان 47 ساله 

سينما بود شناسايي كردند.
 پس از اين در بررس��ي هاي دوربين هاي مداربسته محل 
سكونت بابك مشخص شد پدر وي با ساك دستي كه به نظر 

مي رسد جسد مثله شده پسرش داخل آن است از خانه اش 
خارج شده است. بدين ترتيب مأموران پليس اكبر خرمدين 
را به عنوان مظنون بازداشت كردند و وي نيز در بازجويي ها 

به قتل پسرش با همدستي همسرش اعتراف كرد. 
مأموران در ادامه تحقيقات دريافتند دختر و داماد اكبر به 
نام هاي آرزو و فرامرز هم از س��ال ها قب��ل به طرز مرموزي 
ناپديد شده  اند كه احتمال دادند اكبر خرمدين در سرنوشت 

دختر و دامادش دست داشته باشد. 
دو مته��م در بازجويي ها بعدي به قتل دختر و دامادش��ان 
هم اعتراف كردند. اكبر خرمدي��ن در بازجويي ها گفت كه 
س��ه مقتول را به خاطر رفتار غير اخالقي شان با همدستي 

همسرش به قتل رسانده است. 
همزمان با تحقيقات از متهمان ، برادر و خواهر بابك خرمدين 
به دادسراي جنايي رفتند و به عنوان اولياي دم آرزو و بابك ، 
پدر و مادرشان را بخشيدند. پس از اين هم دو برادر و خواهر 

فرامرز كه پس از فوت پدرش��ان اولياي دم فرامرز محسوب 
مي شوند هم به دادس��را رفتند و اعالم كردند كه دايي شان 
اكبر خرمدين را كه قاتل برادرشان است بخشيده اند. در اين 
حال مادر فرامرز هم به عنوان اولياي دم به دادسرا رفته بود 
كه بازپرس پرونده متوجه مي شود زن سالخورده به خاطر 
كهولت س��ن از بيماري آلزايمر رنج مي برد . به همين دليل 
زن سالخورده براي بررسي صحت سالمت روحي و رواني  اش 

به پزشكي قانوني معرفي شد. 
چند روز قبل پزشكي قانوني اعالم كرد مادر فرامرز- داماد 
اكبر خرمدين- به خاطر كهولت س��ن و بيماري فراموشي 
قدرت تشخيص ندارد كه درخواس��ت قصاص يا رضايت و 
يا ديه كند. بر اس��اس اين نظريه پرون��ده اكبر خرمدين به 
دستور بازپرس براي اعالم نظر درباره سرنوشت قاتل فرامرز 
در اختيار مقام عالي قضايي قرار مي گيرد تا موضوع گذشت 

يا قصاص اكبر خرمدين مشخص شود.

شليك خونينمرگ مرد ناشناس در آتش سوزي خانه قديمي
 در پارك پيام نور همدان

حادث�ه آتش س�وزي در يک�ي از خانه ه�اي قديم�ي 
محل�ه ف�الح م�رگ م�ردي ناش�ناس را رق�م زد. 
به گزارش جوان ، س��اعت 20:06 شامگاه يك شنبه ساكنان 
خيابان عابدي در محله فالح به آتش نشانان خبر دادند كه 
از خانه همسايه شان دود زيادي به هوا بلند شده است. بعد 
از آن بود كه آتش نشانان دو ايستگاه در محل حاضر شدند. 
عليرضا فوالدي افسر منطقه چهار آتش نشاني تهران توضيح 
داد: محل حادثه خانه قديمي دو و نيم طبقه قديمي مسكوني 
بود كه به علت نامعلومي در آتش شعله ور بود. وي ادامه داد: 
بررسي ها حكايت از اين داشت كه آتش سوزي از طبقه اول 
شروع شده و شعله  هاي آتش در حال سرايت به طبقات باال 

بود. همچنين دود ناشي از اين آتش سوزي تمام ساختمان 
را در برگرفته بود. وي با اش��اره به گرفتار ش��دن تعدادي از 
ساكنان در داخل طبقات گفت: آتش نشانان پس از قطع برق 
و گاز ساختمان، همزمان با لوله كشي به داخل منزل، مشغول 
خارج كردن افراد گرفتار از داخل منزل ش��دند و شعله هاي 
آتش را خاموش كرده و از س��رايت آن به اطراف جلوگيري 
كردند. آتش نشانان هنگام عمليات مهار آتش در طبقه اول، 
جسد سوخته مردي ناشناس را در اتاق كشف و خارج كردند. 
وي ادامه داد: هنگام عمليات جستجو داخل منزل، دو نفر كه 
در طبقات باال محبوس شده بودند، هم در سالمت پيدا شده 

و به محيط امن انتقال داده شدند. 

هم�دان  ن�ور  پي�ام  پ�ارک  در  ميانس�ال  م�رد  دو  درگي�ري 
رس�يد.  پاي�ان  ب�ه  گلول�ه  ش�ليك  ب�ا  آنه�ا  از  يک�ي  قت�ل  ب�ا 
سرهنگ جمشيد باقري، فرمانده انتظامي شهرستان همدان گفت: صبح روز گذشته 
مأموران كالنتري 1۹ از حادثه تيراندازي در پارك پيام نور با خبر شده و در محل حاضر 
شدند. در اولين بررسي ها مشخص شد كه مردي 40 ساله با شليك گلوله هدف قرار 
گرفته و به علت شدت جراحت جانش را از دست داده است. همزمان با انتقال جسد به 
پزشكي قانوني مشخص شد كه عامل حادثه مردي 50 ساله است كه تحقيقات براي 
بازداشت وي به جريان افتاد. در تحقيقات ميداني همچنين مشخص شد كه هر دو از 
مدتي قبل با هم اختالف داشتند و روز حادثه هم بر سر همان اختالف با هم مشاجره 

كرده و حادثه رقم خورده بود.
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  خبر

 شیطنت باکو 
در مسیر ترانزیتی ایران به قفقاز

جمهوری آذربایجان برای دومین بار در یک ماه اخیر تردد آزاد خودرو      ها 
و کامیون      ها در محور قاپان-گوریس را مختل کرده است. این بار برخالف 
مرتبه پیشین که مسیر زمینی برای دو روز بسته شد، نیروهای جمهوری 
آذربایجان با ایجاد پس��ت بازرس��ی، اقدام به بررس��ی بارنامه و مدارک 
رانندگان کامیون های ایرانی کرده و سپس با دریافت 130دالر و تحویل 
رسید اداره گمرک، به آنها اجازه عبور می دهند. جالب اینکه تا این لحظه 
هیچ مقام ارمنی به این اقدام واکنش نشان نداده و تنها سرویس امنیت 
ملی ارمنس��تان با تأیید این موضوع اعالم کرده که مذاکرات برای حل 

مشکل ایجاد شده در جریان است. 
برای درک تحوالت رخ داده بهتر است وقایع را، از چند هفته پیش نگاه 
کنیم. پاشینیان چند هفته پیش در جلسه دولت ارمنستان اعالم کرد که 
جمهوری آذربایجان خواستار دسترسی بدون محدودیت به مسیر زمینی 
میان این کشور و جمهوری نخجوان است اما ارمنستان تأکید دارد که 
تردد در مسیری که قرار است اختصاص یابد، بایستی تابع مقررات گمرکی 

باشد، یعنی بازرسی و اخذ تعرفه گمرکی. 
این تأکید ارمنستان اگرچه معقول به نظر می رسد اما مسئله این است که 
نیکول پاشینیان هیچ اهرمی برای اعمال فش��ار بر جمهوری آذربایجان و 
تحقق شرط ارمنستان در دست ندارد، زیرا همه اهرم های فشار توسط سند 9 
نوامبر واگذار شده و هیچ تالشی نیز برای ایجاد اهرم های فشار جدید صورت 
نگرفته است. در مقابل جمهوری آذربایجان با توسل به نقشه های قدیمی 
اتحاد جماهیر شوروی به خاک ارمنستان تجاوز کرده و عالوه بر اهرم های 
فشار پیشین، کنترل 20 کیلومتر از جاده زمینی ایران و ارمنستان را در اختیار 
گرفته است. باکو سپس برای نشان دادن جدیّت خود و همچنین اهمیت این 

اهرم فشار، مسیر زمینی ایران و ارمنستان را برای دو روز مسدود کرد. 
پست بازرسی کنونی از حدود چند روز پیش ایجاد شده و مقامات محلی 
ارمنستان در واکنش به تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی تنها 
اعالم کردند: »مشکلی نیست. پست بازرسی را در منطقه ای که متعلق به 

خودشان است ایجاد کرده اند.«
در دو روز گذش��ته در رس��انه های جمهوری آذربایجان گزار      ه هایی در 
رابطه با ورود کامیون های ایرانی به شهر خان کندی/ استپاناکرت منتشر 
می شود. مقامات آذری این اقدام را محکوم کرده و خواستار جلوگیری 
از ورود این کامیون      ها به »اراضی جمهوری آذربایجان « می ش��وند. این 
در حالی است که طبق توافقنامه نهم نوامبر، منطقه استپاناکرت خارج 
از اراضی ای باقی مان��ده که جمهوری آذربایج��ان آن را به تصرف خود 
درآورده و قرار بر این است که این ناحیه فعاًل در کنترل نیروهای روس 
باقی بماند. از سوی دیگر، برخی از تحلیلگران طرفدار ایران در جمهوری 
آذربایجان به این حقیقت اشاره می کنند که خود باکو اجازه عبور کاال از 
طریق کامیون های روسی را از مسیر گنجه و بردع به استپاناکرت می دهد 
ولی پافشاری باکو برای اینکه کامیون های ایرانی به این حوزه رفت و آمد 
نکنند، به دلیل واهمه از کشف و مشاهده چگونگی حضور صهیونیست      ها 

در این مناطق توسط ایرانی      ها و انتقال این اخبار به ایران است. 
جالب تر آنکه دولت ارمنستان هم در این زمینه، قاطعیت خاصی از خود نشان 
نمی دهد و در این مدت، صرفاً تماشاچی بوده است. وزارت خارجه ایران نیز 
تاکنون، اقدام مشخصی در این زمینه نکرده و طبیعی است که عدم ورود، 
مسئله را پیچیده تر کرده و زمینه سوءتفاهمات بیشتر را فراهم خواهد کرد. 
تمام این محدودیت      ها در جاده زمینی ایران و ارمنس��تان مشابه همان 
نظام ترانزیتی است که پاش��ینیان برای مسیر ارتباطی میان جمهوری 
آذربایجان و نخجوان پیش��نهاد کرده بود، یعنی بازرسی گمرکی و اخذ 
تعرفه. در حالی که تا چند ماه پیش، این جاده به صورت کامل در کنترل 

ارمنستان بود و تردد در آن بدون هیچ محدودیتی انجام می گرفت. 
به این ترتیب به لطف تغییرات جدید در تحوالت ژئوپلیتیک منطقه، راننده 
ایرانی در این مسیر تبدیل به توپی سرگردان شده که هیچ متولی ندارد و 
غرورش پایمال می شود. احتماالً یکی از اهداف باکو از اخالل در این مسیر 
نیز همین است، یعنی دلسرد شدن ایران از راه زمینی و مواصالتی موجود 
و وابستگی به خاک این کش��ور برای رسیدن به قفقاز و دریای سیاه. این 
فقره نیز با مشکالت جدی روبه رو است. چه در نخجوان و در چه در آستارا، 

رانندگان ایرانی مشکالت ترانزیتی به بهانه های واهی داشته اند. 
سخنگوی وزارت خارجه دیروز در کنفرانس خبری به این موضوع اشاره 
و بر سیاست متوازن ایران در این زمینه تأکید کرده بود. سیاست دولت 
آیت اهلل رئیسی اولویت ارتباط اقتصادی با همسایگان است و ارمنستان 
در این خصوص نقش زیادی دارد. چه از منظر تجارت خارجی با خود این 
کشور، چه از منظر اتحادیه اوراسیا که ارمنستان تنها کشور همسایه ایران 
در اتحادیه اس��ت و تجارت با حوزه این اتحادیه باید از طریق این کشور 
صورت بگیرد. قط��ع ارتباط زمینی ایران با ارمنس��تان، صرفاً به معنای 
چشم پوشی از تجارت چند 400 میلیون دالری با آن نیست بلکه به معنای 

اخالل جدی در تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز خواهد بود. 
تا زمانی که ایران، از اهرم      هایی مانند محور بیله سوار- نخجوان به عنوان 
تنها مسیر زمینی که خاک اصلی جمهوری آذربایجان را به نخجوان وصل 
می کند، استفاده درس��تی نکرده و تعرفه راه را متناسب با شرایط روز، 

افزایش ندهد، شیطنت      هایی از این دست، روی خواهد داد. 
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   آغاز رزمایش ۳ برادر
نیروهای مسلح ترکیه، آذربایجان و پاکستان رزمایش مشترک نظامی 
با عنوان »سه برادر 2021« را در باکو آغاز کردند.  به گزارش آناتولی، 
ژنرال حکمت میرزایف، فرمانده نیروه��ای ویژه ارتش آذربایجان طی 
سخنانی در مراس��م آغاز این رزمایش مش��ترک، آن را نشانگر روابط 
برادرانه نزدیک میان ترکیه، آذربایجان و پاکس��تان دانس��ت و گفت: 
»اطمینان دارم این رزمایش به تبادل گسترده تجارب و نظرات میان 
سربازان این کشور     ها و بهبود بیشتر آموزش حرفه ای آنها بسیار کمک 
خواهد کرد.«  رزمایش نظامی س��ه برادر 2021 تا 30 سپتامبر ادامه 

خواهد یافت. 
-----------------------------------------------------

   اعتراض ژاپن به روسیه درباره نقض حریم هوایی
دبیر ارش��د کابینه ژاپن در یک نشس��ت خبری اعالم ک��رد، توکیو از 
مجاری دیپلماتیک به نقض حریم هوایی این کشور به وسیله هواپیمای 
»آنتونوف اِی اِن-2۶« روسیه اعتراض کرده است. بنابر گزارش تاس، 
کاتس��ونوبو کاتو، دبیر ارش��د دفتر کابینه ژاپن، روز دو     شنبه از مسکو 
خواست حریم هوایی ژاپن را نقض نکند. وی گفت که وزارت خارجه از 
طریق مجاری دیپلماتیک به طرف روسی اعتراض کرد و خواستار آن 
شد که روسیه اجازه ندهد چنین حوادثی تکرار شوند و توکیو در حال 
بررسی و تحلیل این موضوع است که چرا هواپیمای روسی حداقل دو 

بار حریم هوایی ژاپن را نقض کرد. 
-----------------------------------------------------

   مذاکرات نظامی امریکا و مصر 
فرمانده نیروهای امریکایی در منطقه در سفر خود به قاهره مذاکراتی 
با رئیس ستاد مشترک ارتش مصر داش��ته و از فعالیت های رزمایش 
» ستاره درخشان 2021 « که جمعه به پایان می رسد، بازدید کرد.  به 
گزارش آناتولی، غریب عبدالحافظ، سخنگوی ارتش مصر در بیانیه ای 
اعالم کرد: »ژنرال کنت مک کنزی و هیئت همراهش که در حال حاضر 
در مصر حضور دارند، در چارچوب این س��فر رس��می ضمن پیگیری 
فعالیت های رزمایش » ستاره درخشان 2021« با محمد فرید، دیدار 
کردند.«  این رزمایش دوم سپتامبر جاری در پایگاه نظامی محمد نجیب 

واقع در غرب مصر با حضور 21 کشور و در رأس آنها امریکا آغاز شد.

 سخنگوی طالبان: 
اختالف داخل طالبان شایعه است

مزار شریف، یک   شنبه شب شاهد دو ساعت درگیری خونین بود که 
در آن از سالح سبک و سنگین هم استفاده شد؛ درگیری که گفته 
می شود بین دو گروه طالبان رخ داده است. همچنین مدتی است گفته 
می شود که »عبدالغنی مالبرادر« در درگیری میان جناح های داخلی 
طالبان کشته ش�ده ؛ چهره ای که به عنوان معاون اول نخست وزیر 
طالبان تعیین ش�ده ولی هن�وز در انظار عمومی ظاهر نمی ش�ود. 
سخنگویان طالبان دیروز این دست اختالفات را شایعه خواندند و 
گفتند:»طالبان متحد است و رهبری این گروه برای خدمت به دین 
و کش�ور مبارزه می کند و هیچ طمعی برای مقام و مادیات ندارد.«

انعام اهلل س��منگانی از سخنگویان طالبان دیروز ش��ایعه اختالف میان 
رهبری این گروه بر سر قدرت را رد کرد. سمنگانی که عضو کمیسیون 
فرهنگی طالبان اس��ت، در توئیتی نوشت: » ش��ایعاتی در رسانه های 
اجتماعی دست به دست می شود که گویا در میان طالبان اختالف پیش 
آمده که بی اس��اس اس��ت.«  پیش از این، گزارش های مختلفی درباره 
درگیری داخلی می��ان جناح حقانی که جریان تندرو طالبان اس��ت و 
جریان به رهبری مال برادر، منتشر شده که به خصوص در روزهای منتهی 
به اعالم دولت موقت طالبان بیشتر شد تا جایی که برخی منابع گفتند 
که تیراندازی متقابل میان افراد مال برادر و حقانی در ارگ انجام ش��ده 
است. بحث   هایی هم درباره کشته شدن مالبرادر در شبکه های اجتماعی 
افغانستان منتشر شده که گفته می شود مالبرادر بر اثر درگیری میان 
طرفداران وی و شبکه حقانی کشته شده، ولی محمد نعیم، سخنگوی 
دفتر سیاس��ی طالبان دیروز این خبر   ها را »تبلیغ��ات « خواند و گفت: 
»تبلیغاتی که درباره مال عبدالغنی برادر، معاون نخست وزیری این گروه 
در حال انتشار است، صحت ندارد.« مالبرادر هفته قبل به عنوان معاون 
اول نخست وزیری طالبان انتخاب ش��د ولی حاضر نبودن او در دیدار با 
وزیرخارجه قطر ، به گزارش های غیررس��می دامن زده اس��ت. طالبان 
اعالم کرده که به زودی گفت وگوی صوتی مالبرادر را منتش��ر خواهد 
کرد و ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان گفته که تبلیغاتی که در مورد 

مالبرادر آخوند در حال انتشار است، صحت ندارد. 
با وجود این تکذیبیه ها، یک   شنبه ش��ب، 21 شهریورماه از ساعت ۷ تا 
9 شب درگیری شدیدی در کوچه اول دشت شور، مربوط به ناحیه نهم 
شهر مزار شریف جریان داشت که در این نبرد   ها سالح سبک و سنگین 
به کار گرفته شد. خبرگزاری صدای افغان)آوا( دیروز گزارش کرد که 
روایات مختلفی درباره علت وقوع این جنگ میان مردم مزارش��ریف 
مطرح شده از جمله اینکه گفته ش��ده این درگیری مسلحانه بین دو 

گروه از طالبان رخ داده است. 
برخی منابع هم از کمین خوردن طالبان خبر می دهند ولی مشخص 
نیست کسانی که این کمین را برای طالبان تدارک دیده اند، چه کسانی 
هستند. شاهدان عینی گفته اند مردانی با لباس های سیاه را دیده اند که 
سر و صورت شان پوشانده شده و مسلح بوده اند. ذبیح اهلل نورانی، مسئول 
فرهنگی تحریک طالبان در شمال غرب، جنگ شب گذشته را درگیری 
میان طالبان و آدم  ربایان مسلح عنوان کرده و می گوید که جنگ با کشته 

شدن پنج اختطافچی خاتمه یافته است. 
   11 سپتامبر گفتیم همکاری می کنیم

سخنگوی دفتر سیاس��ی طالبان در قطر دیروز گفت که 20 سال قبل، 
هنگامی که حمالت تروریستی 11 سپتامبر رخ داد، گروه طالبان اعالم 
آمادگی کرد که در تحقیقات مرتبط ب��ه این حمالت همکاری کند. به 
گزارش ایسنا، شبکه »جئو تی. وی « پاکستان، سهیل شاهین، می گوید:  
»به یاد دارم که ما این حادثه را محکوم کردیم. عبدالسالم ظریف سفیر 
ما در پاکس��تان بود و من معاون او بودم. ما ی��ک کنفرانس مطبوعاتی 
برگزار کردیم و این حادثه را محکوم کردیم. ما گفتیم که برای شناسایی 
مجرمان واقعی پشت پرده همکاری می کنیم.« این سخنگوی طالبان 
گفت، گروه طالبان 20 سال پیش با واشنگتن تماس گرفت تا این مسئله 
را از طریق گفت وگو حل و فصل کند نه حمله. او گفت القاعده که یک 
گروه تروریستی و مسئول این حمالت اس��ت  درباره آن به افغانستان 
هشدار نداده بود. او مدعی شد: بنابراین طالبان که آن زمان بر افغانستان 
حاکمیت داشت، غافلگیر شد. »ذبیح اهلل مجاهد«، سخنگوی طالبان که 
پس از ورود این گروه به کابل، برای اولین بار در انظار عمومی ظاهر شد، 
در گفت وگویی جداگانه گفته که در 20 س��ال گذشته در کابل زندگی 
کرده است. او گفته که امریکا و دولت قبلی افغانستان فکر می کردند که 
ذبیح اهلل مجاهد یک نام خیالی است و یک نفر نه بلکه چند نفر این نقش 
را بازی می کنند. به گفته مجاهد، همین نام خیالی به او بس��یار کمک 
کرده که در کابل زندگی کند، به گوشه و کنار افغانستان برود و از حمالت 
طالبان گزارش هایی به دس��ت بیاورد. مجاهد همچنین مدعی شد که 
نیرو های امریکایی ب��ه خاطر ردیابی او، به مردم پ��ول پرداخت کرده و 
صد    ها بار بر اساس گزارش ها و اطالعات و با آرزوی بازداشت او، عملیاتی 

را راه اندازی کردند و موفق نشدند او را بازداشت کنند.

شلیک هشدار 1500 کیلومتری کره شمالی 
به امریکا 

در پی بن بس�ت در توافق�ات پیونگ یان�گ با واش�نگتن،  ارتش 
کره شمالی آزمایش موشکی کروز با برد 1500 کیلومتر انجام داد. 
به گزارش شبکه راش��اتودی، کره شمالی یک موش��ک کروز جدید را 
آزمایش کرده که پس از پرتاب با موفقیت ب��ه هدف مورد نظر اصابت 
کرده است. خبرگزاری رسمی کره شمالی روز دو    شنبه گزارش داد، این 
آزمایش     ها طی روزهای      شنبه و یک    شنبه انجام شده است. در بخشی 
از این آزمایش ها، یک موشک هدفش را در 1۵00 کیلومتر دورتر و با 
عبور از خشکی و آب های داخلی این کشور با موفقیت هدف قرار داده 
است. پیونگ یانگ این آزمایش    ها را موفقیت  آمیز خوانده و گفته همه 
ویژگی های این موشک های جدید از جمله قدرت رانش، کنترل موشک 
و دقت آن مورد تأیید بوده است. پیش از این رسانه های کره جنوبی از 
جمله خبرگزاری »یونهاپ « روز پنج  شنبه گزارش دادند به نظر می رسد 
که ارتش کره شمالی به صورت شبانه رژه نظامی بزرگی را اجرا کرده و 
احتماالً در آن تجهیزات نظامی جدید از جمله موشک های بالستیک 
نیز به نمایش گذاشته شده است. این اولین رژه نظامی بزرگ و آزمایش 
موشکی کره ش��مالی در زمان ریاس��ت جمهوری جو بایدن در امریکا 
است و بس��یاری از تحلیلگران و کارشناسان سیاسی معتقدند که این 
آزمایش موشکی و رژه نظامی قبل از آن حاوی پیامی مهم به واشنگتن 
اس��ت. ارتش امریکا در واکنش به آزمایش موشکی کره شمالی اعالم 
کرد، آزمایش و پرتاب یک موش��ک کروز دوربرد از سوی کره شمالی 
نشان دهنده تهدید این کش��ور برای منطقه و جهان است. به گزارش 
خبرگزاری رویترز، فرماندهی هند-پاس��یفیک امریکا روز دو    شنبه در 
بیانیه ای که چند س��اعت پس از پرتاب این موشک منتشر شد، آورده 
است: » ما درباره گزارش های مربوط به پرتاب این موشک کروز دوربرد 
از سوی کره شمالی مطلع هستیم. ما به نظارت و بررسی وضعیت ادامه 
می دهیم و از نزدیک با متحدان و شرکای خود رایزنی داریم. « در این 
بیانیه همچنین آمده است: »فعالیت های کره شمالی نشان دهنده ادامه 
تمرکز این کشور در توس��عه برنامه های موشکی و نظامی خود است و 
تهدیدی علیه همسایگان و جامعه بین الملل محسوب می شود. امریکا 
به تعهداتش در دفاع از کره جنوبی و ژاپن همچنان پایبند اس��ت.« در 
همین حال، رئیس ستاد مشترک ارتش کره جنوبی نیز اعالم کرد که 
تحلیل     هایی در ارتباط با این مس��ئله و در همکاری نزدیک با مقامات 

اطالعاتی امریکا در حال انجام است اما از ذکر جزئیات امتناع کرد.

»گزارش منفی« گروسی در پاسخ به »حسن نیت« تهران

سفر روز یک    شنبه    گزارش  یک
رافائل گروسی به 
تهران، صدور قطعنامه ضد ایرانی در وین را منتفی 
کرد ولی مدیرکل آژانس در نشست دیروز شورای 
حکام یک بار دیگر موضوع وجود آلودگی انسانی 
را پیش کشید و از همکاری نکردن ایران و تداوم 
پیشرفت برنامه هسته ای این کشور ابراز نگرانی 
کرد. گروسی با این واکنش، آن هم یک روز بعد از 
میزبانی تهران از او، دست کم در گام اول نشان داد 
که پاسخ مناسبی برای حسن نیت ایران ندارد. 
رافائل گروسی که      شنبه شب برای دیدار با محمد 
اسالمی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به تهران 
آمد، در حالی روز یک    ش��نبه پس از س��فری یک 
روزه، ایران را ترک کرد که با مثبت ارزیابی کردن 
گفت وگوها، فضای ذهنی مخاطبان از نتیجه سفر 
خود را به سمت و سوی روشنی سوق داد. طوری که 
خبرنگار وال استریت ژورنال به نقل از منابع اروپایی 

گزارش کرد که در جلسه این هفته شورای حکام 
آژانس بین المللی ان��رژی اتمی، قطعنامه ای علیه 
ایران صادر نمی شود و البته خود گروسی هم گفت 

که نیازی به قطعنامه نیست. 
اما روز دو    شنبه ، کمتر از 24 ساعت از سفر مدیرکل 
آژانس در جلسه فصلی ماه سپتامبر شورای حکام 
در وین با محوریت برنامه هسته ای ایران در حالی 
که به تش��ریح آخرین موارد تعامالت خود با ایران 
می پرداخت، در البه الی اشاره به شکل گیری فضای 
مثبت و مذاکرات سازنده با طرف ایرانی، یک بار دیگر 
از دسترسی نداشتن به تأسیسات هسته ای ایران 
ابراز نگرانی کرد و گفت: »من از وجود مواد اتمی در 
مکان های اعالم نشده در ایران و اینکه محل کنونی 
آن مواد اتمی اکنون برای آژانس مشخص نیست، 
عمیقاً نگران هس��تم.« خبرنگار روزنامه امریکایی 
وال اس��تریت ژورنال به نقل از گروس��ی در صفحه 
توئیتر خود نوشت: »من حتی بعد از حدود دو سال، 

نگرانی فزاینده ای درباره مسائل پادمانی مرتبط با 
چهار مکان در ایران که به آژانس اعالم نشده اند، دارم 

و سؤاالت در این باره هنوز باقی است.«
   درخواست مجدد شفافیت در سایه تردید

گروسی در ش��ورای حکام گفت: »شما همچنین 
 NPT گزارش من با عنوان توافقنامه پادمان های
با جمهوری اس��المی ایران را دریاف��ت کردید که 
تالش های آژانس برای شفاف سازی سؤاالت مربوط 
به صحت و کامل ب��ودن اعالمیه ه��ای ایران ذیل 
توافقنامه پادمانی و پروتکل الحاقی را توضیح می داد. 
وجود چندین ذره اورانیوم با منش��أ انسانی در سه 
مکان اعالم نش��ده به آژانس در ای��ران و همچنین 
وج��ود ذرات تغییریافته ایزوتوپ��ی در یکی از این 
مکان ها، نشانه واضحی از این است که مواد اتمی و 
یا تجهیزات آلوده به مواد اتمی در آن مکان     ها وجود 
داشته است.« گروسی گفته اس��ت: »ایران هنوز 
توضیحات الزم را درباره وجود ذرات مواد اتمی در 

هیچ کدام از این سه مکان که آژانس به آنها دسترسی 
تکمیلی داشته، ارائه نداده است. همچنین ایران به 
سؤاالت آژانس درباره مکان اعالم نشده دیگر پاسخ 
نداده و درباره مکان فعلی اورانیوم طبیعی به شکل 
دیس��ک فلزی هم شفاف س��ازی نکرده است.من 
کماکان از اینکه مواد اتمی در مکان های اعالم نشده 
در ایران وجود داشته و مکان های کنونی آن مواد 
اتمی برای آژانس نامعلوم است، عمیقاً نگران هستم 
و همچنین بعد از حدود دو س��ال، از اینکه مسائل 
پادمانی فوق الذکر مرتبط با چهار مکان اعالم نشده 
در ایران همچنان حل نش��ده، نگرانی فزاینده ای 
دارم.« مدیرکل آژانس انرژی اتمی در ادامه بار دیگر 

از ایران خواسته تا شفاف سازی کند. 
   استقبال مسکو از روند طی شده

میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های 
بین المللی مستقر در وین، بامداد یک    شنبه با اشاره 
به صحبت های سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت 
خارجه جمهوری اسالمی ایران در صفحه شخصی 
خود در توئیتر نوشت: »این سیگنالی دلگرم کننده 
از ایران است. ازسرگیری مذاکرات وین مدت هاست 
که به تعویق افتاده اس��ت. فاصله بین دور شش��م 
و هفتم مذاکرات وین )از بیس��تم ژوئن(، بس��یار 
طوالنی شده اس��ت. اکنون زمان بازگشت به میز 
مذاکره است«. خطیب زاده در نشست خبری دیروز 
در وزارت خارجه گفته ب��ود: »ایران میز مذاکره و 
برجام را ترک نکرده است. این امریکا بود که برجام 
را نقض کرد. روابط ایران و آژانس روابط فنی و به 
دور از مالحظات سیاسی است. حسن نیت نشان 
دادن یک اتوبان دو طرفه اس��ت. آنچه بین ایران 
و آژانس رخ داده اگر توس��ط جهات دیگر تخریب 
ش��ود، پاس��خ ایران را در پی خواهد داشت. « وی 
در این باره تأکید کرد: »گفت وگوهای وین از س��ر 
گرفته می ش��ود. دولتی رفته و آمده است. دولت 
اعالم کرده گفت وگوهای وین را در تاریخ نزدیک 
از سر می گیرد و قطعاً انتظار داریم طرف های دیگر 
وقتی به وین می آیند با واقعیات روی زمین به وین 
بیایند.« اولیانوف روز یک    ش��نبه نی��ز در واکنش 
به اس��تقبال انریکه مورا، معاون مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا، از توافق اخیر ایران و آژانس 
بین المللی انرژی اتمی نوش��ت: »خوش��حالم که 
اعالم کنم روسیه و اتحادیه اروپا درباره مسائلی که 
نوشتید توافق نظر دارند. ما هم از نتایج سفر آقای 

گروسی به ایران استقبال می کنیم.«

رژیم صهیونیستی که با فرار زندانیان فلسطینی 
از امنیتی       ترین زندان این رژیم، حیثیت امنیتی 
خود را بر باد رفته می بیند، برای جبران شکست 
به فکر انتقام از فلس�طینیان افتاده است و در 
تازه       ترین عملی�ات، جنگنده های اس�رائیلی 
دیروز برای سومین روز متوالی مناطقی از غزه 
را بمباران کردند؛ حمالتی که بالفاصله از سوی 
مقاومت غزه پاسخ داده شد و آژیرهای خطر را در 
شهرک های صهیونیست نشین به صدا درآورد.

در شرایطی که گروه های مقاومت فلسطین بار      ها 
هشدار داده اند که اگر رژیم صهیونیستی به توافقات 
آتش بس پایبند نباشد، پاسخی کوبنده به جنایات 
این رژیم خواهند داد اما با این حال، سردمداران 
تل آویو بار دیگر هوس جنگ با فلس��طینی      ها را 
دارند. منابع رژیم صهیونیستی بامداد دو      شنبه از 
حمله هوایی ارتش این رژیم به اهدافی در نوار غزه 
خبر دادند. به گفته رسانه های فلسطینی، صدای 
انفجار      هایی در قسمت های جنوبی و شمالی نوار 
غزه شنیده ش��ده اس��ت. پایگاه خبری صفانیوز، 
گزارش کرد در این حمالت پایگاه » الثکنه « متعلق 
به گردان های عزالدین قسام در شرق رفح با چهار 
موشک از سوی پهپاد      ها و جنگنده های اسرائیلی 
هدف ق��رار گرفت. در پ��ی حمل��ه هواپیماهای 
اسرائیلی به شرق رفح، برق برخی مناطق در این 
شهر قطع ش��د. به گفته منابع محلی غیررسمی، 
صهیونیست      ها یک س��ایت را در بیت الهیا با یک 
بمب و ی��ک منطقه دیگر را در خ��ان یونس با دو 
موش��ک هدف قرار دادن��د اما تاکنون گزارش��ی 
از تلفات جانی یا خس��ارات دیگر منتش��ر نشده 
است. همچنین قایق های جنگی اسرائیلی اقدام 
به تیراندازی به س��مت پایگاه عسقالن در شمال 
بیت الهیا کردند. ارتش رژیم صهیونیستی با اشاره 
به حمالت دیروز به چند نقطه در نوار غزه، مدعی 
شد تل آویو وضعیت ملتهب کنونی در نوار غزه را 
نمی پذیرد و در برابر اقدامات مقاومت فلسطین از 
جمله حماس ساکت نمی ایستد. به گزارش پایگاه 

خبری فلس��طین الیوم، در بیانیه ارتش اسرائیل 
ادعا شده اس��ت: »هواپیماهای جنگنده به چهار 
پاس��گاه نظامی که اهداف و دارایی های حماس 
در داخل آنها ب��ود، حمله کردند. آن پاس��گاه       ها 
به عنوان مجموعه های آموزشی مرکزی برای این 
سازمان فعالیت می کردند«. ارتش صهیونیستی 
با ادعای اینکه در این پاس��گاه ها، انبارهای تولید 
و ذخیره تس��لیحات و همچنین یک تونل وجود 
داشت، افزود: »به عالوه، جنگنده       ها همچنین به 
پاس��گاهی در خان یونس و یک سالح ضد هوایی 
که به سمت آنها شلیک می کرد، حمله کردند.« 
رژیم صهیونیستی در راستای تهدیدهای پوشالی 
و بی اثر خود علیه محور مقاومت، مدعی شد: »بار 
دیگر، حماس مسیر اقدامات تروریستی را در نوار 
غزه انتخاب کرد. ارتش اسرائیل این وضعیت را که 
در آن سازمان های تروریستی علیه آن اقدام کنند، 
نمی پذیرد«. همزمان با شروع دور جدید حمالت 
به غزه، لفاظی مقامات تل آویو علیه فلسطینی      ها 
نیز افزایش یافته است. آویو کوخاوی، رئیس ستاد 
کل ارتش رژیم صهیونیستی هم دیروز در سخنانی 

درباره چالش های امنیتی اسرائیل به تنش اخیر با 
نوار غزه اشاره کرد و در پیامی به حماس گفت: » 
هیچ گون��ه نقض حاکمیت خ��ود را نمی پذیریم. 
اگر وضعیت وخیم ش��ود حماس و نوار غزه بهای 
سنگینی خواهند پرداخت. « به گزارش وب سایت 
i24، کوخاوی نس��بت به تنش مش��ابه در کرانه 
باختری هشدار داد و گفت:» ارتش شب و روز برای 

حفظ امنیت در این منطقه تالش می کند.«
حمالت پراکنده رژیم صهیونیس��تی به غزه از روز 
       شنبه شروع شده است و هر روز بخش      هایی از این 
منطقه مورد هدف قرار می گیرد. دور جدید حمالت 
صهیونیس��ت      ها به نوار غزه چند روز پ��س از فرار 
زندانیان فلسطینی از زندان الجلبوع انجام می شود. 
مقامات صهیونیستی که با فرار شش فلسطینی از 
امنیتی       ترین زندان این رژیم، م��ورد انتقاد جامعه 
جهانی ق��رار گرفته اند، برای جبران این شکس��ت 
تالش می کنند با حمالت هوای��ی و انتقام از مردم 
غزه مرهمی بر زخم هایش��ان بمالند. نفتالی بنت، 
نخست وزیر رژیم صهیونیس��تی که سه ماه است 
ریاست کابینه این رژیم را به دست گرفته است، هر از 

گاهی به حمالت پراکنده به غزه اقدام می کند تا عیار 
و توانمندی گروه های مقاومت را بسنجد. فرماندهان 
مقاومت هم بار      ها هش��دار داده اند که اگر اسرائیل 
دست از پا خطا کند، سراسر سرزمین های اشغالی را 

با موشک مورد هدف قرار خواهند داد. 
   پاسخ مقاومت

به دنبال حمالت هوایی ارتش صهیونیستی به شمال 
و جنوب نوار غزه، رسانه       ها از به صدا درآمدن صدای 
آژیر هشدار در شهرک های صهیونیست نشین خبر 
دادند. کانال 12 رژیم صهیونیستی اعالم کرد که 
سامانه گنبد آهنین یک فروند موشک شلیک شده 
به سمت سدیروت را رهگیری و منهدم کرده است. 
روزنامه یدیعوت آحارونوت، گزارش داد که هفت 
شهرک نشین در سدیروت در نتیجه شلیک موشک 
از غزه مجروح ش��دند. ارتش اس��رائیل در حساب 
توئیتر خود گفت که » این موشک را سیستم گنبد 
آهنین رهگیری کرد.«  همچنی��ن، پایگاه خبری 
جروزالم پس��ت به نقل از س��خنگوی ارتش رژیم 
صهیونیس��تی گزارش داد، »صدای آژیر هش��دار 
در شهرک های »کیس��وفیم« و عین هاشلوشا، در 
مرز غزه به صدا درآمده و حداقل دو راکت توس��ط 
گنبد آهنین در بامداد دو      ش��نبه رهگیری ش��ده 
است«. گروه های فلسطینی همواره پاسخ جنایات 
صهیونیس��ت      ها را داده اند تا دشمن در محاسبات 
خود دچار اش��تباه نش��ود. در جنگ اخیر غزه که 
11روز به طول انجامید، گروه های مقاومت بیش از 
4هزار موشک به سمت اراضی اشغالی شلیک کردند 
و برای اولین بار بسیاری از مناطق صهیونیست نشین 
مورد اصابت موشک های مقاومت قرار گرفتند که 
این مسئله نگرانی صهیونیست       ها را در پی داشته 
است. هرچند مقامات اسرائیلی مدعی هستند که 
توانسته اند بس��یاری از زیرساخت های حماس در 
غزه را منهدم کنند اما گروه های فلسطینی روز به 
روز بر توانمندی های نظامی و به ویژه موشکی خود 
می افزایند و به گفته فلسطینی      ها تعداد موشک      ها 
به حدی است که می توانند برای شش ماه مداوم به 

جنگ ادامه دهند.

نب�رد ش�دیدی در دروازه ه�ای مأرب می�ان نیروه�ای ارتش و 
کمیته های مردمی یمن و نیروهای وابس�ته به ائتالف س�عودی 
جریان دارد، با ای�ن حال وزی�ر خارجه عم�ان پیش بینی کرده 
که ب�ه زودی مذاک�رات سیاس�ی یمن از س�ر گرفته می ش�ود. 
بدر بن حمد بن حمود البوسعیدی در گفت وگو با شبکه خبری » العربیه « 
عربستان هرگونه مخالفت جنبش انصاراهلل یمن با تالش های مسقط 
برای پایان دادن به بحران یمن را رد کرد و گفت: »ما به آغاز روند سیاسی 
حل بحران یمن بس��یار نزدیک شده ایم.« البوسعیدی می گوید که از 
سرگیری مذاکرات سیاسی نزدیک شده و تأکید کرد : »طرف      ها برای 
پایان یافتن جنگ یمن و آغاز روند سیاسی بسیار متقاعد شده اند.« او 
گفته که نقش عمان در بحران یمن کمک به حل بحران است و  حوثی      ها 

تالش ما را رد نکردند.  البوسعیدی به هماهنگی مداوم، خوب و مثبت با 
نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن اشاره کرد و گفت: برای کار     هایی 
که باید صورت گیرد، هماهنگی وجود دارد، موضوعی که می تواند یک 
عامل کمکی برای گشودن گره ]این بحران[ باشد. در تازه      ترین اقدام، 
روز یک     شنبه »محمد بن عوض الحسان«، نماینده عمان در سازمان 
ملل با» هانس گروندبرگ«، فرستاده جدید سازمان ملل در امور یمن 
رایزنی کرد. گروندبرگ که در پنجم ماه سپتامبر جاری رسماً به عنوان 
چهارمین فرستاده س��ازمان ملل در امور یمن کار خود را آغاز کرده، 
ضمن تقدیر از تالش های مسقط برای برقراری ثبات در یمن، تأکید کرد 
سازمان ملل خواهان توجه به دیدگاه های عمان در قبال پرونده یمن 
است. عمان از چند ماه پیش وارد خط پرونده یمن شده و از تالش های 

فرستاده سازمان ملل برای پایان جنگ و از سرگیری مذاکرات سیاسی 
حمایت می کند. یک هیئت از عمان خردادماه سال جاری به صنعا رفت 
و با مقامات دولت نجات ملی یمن از جمله عبدالملک بدرالدین الحوثی، 
رهبر جنبش انصاراهلل یمن دیدار و درباره مسائل و اوضاع انسانی در این 
کشور گفت وگو کرده بود. با وجود تالش های عمان، نبرد در دروازه شهر 
مأرب وارد فاز جدید شده است. منابع محلی در مأرب اعالم کردند که 
نیروهای صنعا بر دامنه حمالت خود به نیروهای ائتالف س��عودی و 
القاعده در »الوادی الکبیر « افزوده اند. این منابع افزودند که نیروهای 
ارتش و کمیته های مردمی یمن پس از نبردی سنگین موفق به تسلط 
بر منطقه »القاعد االسفل « شدند. به گفته منابع یمنی، نبرد شدیدی در 

مناطق »نخال و القاعد االعلی « جریان دارد.

جنگنده های رژیم صهیونیستی دیروز برای سومین روز متوالی مناطقی از غزه را بمباران کردند 
انتقام فرار زندانیان الجلبوع از غزه

عمان: همه طرف های جنگ یمن برای پایان جنگ متقاعد شده اند
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از سوي آيت اهلل رئيسي
مصوبه حمايت از ترويج نام ها و نشانه هاي اسالمي- ايراني ابالغ شد

حماي�ت  اساس�ي  اقدام�ات  و  »سياس�ت ها  مصوب�ه 
ايران�ي«  اس�المي-  نش�انه هاي  و  نام ه�ا  تروي�ج  از 
ش�د.  اب�الغ  كش�ورمان  رئيس جمه�ور  س�وي  از 
نام ها و نشانه ها به لحاظ تأثیرگذاري در فرهنگ سازي، هويت بخشي، 
رشد و تكوين شخصیت و ايفاي نقش هاي تربیتي و احترام به آداب  و 
رسوم، ارزش ها و باورهاي ديني و اجتماعي و فرهنگ بومي از جايگاه 
ويژه و مهمي برخوردارند. با عنايت به اهمیت موضوع، به كارگیري 
نام ها و نشانه هاي اسالمي- ايراني در تبلیغات، طراحي و بسته بندي 
كاالها، تولید محصوالت فرهنگي )همچون نوشت افزار، اسباب بازي، 
بازي هاي رايانه اي و...( و ثبت عالئم تجاري و ديگر زمینه هاي مرتبط 
از ضرورت بااليي برخوردار اس��ت. بر اين  اس��اس، »سیاست ها و 
اقدامات اساسي حمايت از ترويج نام ها و نشانه هاي اسالمي- ايراني« 
در چارچوب نقشه مهندسي فرهنگي كشور به تصويب رسید. در 
مقدمه مصوبه »سیاست ها و اقدامات اساسي حمايت از ترويج نام ها 
و نشانه هاي اسالمي- ايراني« كه در جلس��ه شوراي عالي انقالب 
فرهنگي و بنا به پیشنهاد مورخ 1393/3/13 دبیرخانه شوراي عالي 

انقالب فرهنگ به تصويب رسیده، آمده است:
نام ها و نش��انه ها به لح��اظ تأثیرگ��ذاري در فرهنگ س��ازي، 
هويت بخشي، رشد و تكوين شخصیت و ايفاي نقش هاي تربیتي 
و احترام به آداب  و رس��وم، ارزش ها و باورهاي ديني و اجتماعي 
و فرهنگ بومي از جايگاه ويژه و مهمي برخوردارند. با عنايت به 
اهمیت موضوع، به  كارگیري نام ها و نشانه هاي اسالمي- ايراني در 
تبلیغات، طراحي و بسته بندي كاالها، تولید محصوالت فرهنگي 
)همچون نوش��ت افزار، اس��باب بازي، بازي هاي رايانه اي و...( و 

ثبت عالئم تجاري و ديگر زمینه ه��اي مرتبط از ضرورت بااليي 
برخوردار اس��ت. بر اين اساس، »سیاس��ت ها و اقدامات اساسي 
حمايت از ترويج نام ها و نشانه هاي اسالمي- ايراني« در چارچوب 

نقشه مهندسي فرهنگي كشور به تصويب رسید. 
در ماده 1: هدف اين مصوبه ترويج و تثبیت آرمان ها، ارزش ها و 
فرهنگ اسالمي با به كارگیري نام ها و نشانه هاي اسالمي- ايراني 
در تمامي زمینه هاي مورد استفاده عنوان شده است. در بخشي از 
ماده 2 با عنوان سیاست هاي اين مصوبه اينگونه ذكر شده است:

- تبیین، تقويت، ترويج و صیانت از مفاهیم فرهنگي و تمدني، 
فرهنگ، هنر و هويت اسالمي، ايراني و انقالبي، اخالق اسالمي و 

ويژگي هاي فطري و زيباشناختي
- حفظ قوت و اصالت خط و زبان فارسي به عنوان ركن هويت ملي

- حمايت از حقوق مادي و معنوي كانون ها و تش��كل هاي صنفي، 
ايده پردازان، طراح��ان و تولیدكنندگان محص��والت داراي نام ها و 

نشانه هاي اسالمي- ايراني و توزيع كنندگان و مصرف كنندگان آن.

    مصوبه

 تمديد مهلت همايش ملي
»تاريخ شفاهي دفاع مقدس«

ش�فاهي  »تاري�خ  مل�ي  هماي�ش  اجراي�ي  دبي�ر 
دف�اع مق�دس« از تمدي�د مهل�ت ارس�ال مق�االت 
داد.  خب�ر  مل�ي  هماي�ش  اي�ن  دبيرخان�ه  ب�ه 
 به گزارش »ج��وان« غالمرضا عزيزي، دبیر اجرايي س��ومین 
همايش ملي »تاريخ ش��فاهي دفاع مق��دس« از تمديد مهلت 
ارسال مقاالت به دبیرخانه سومین همايش ملي »تاريخ شفاهي 
دفاع مقدس« خبر داد و گفت: مهلت ارسال مقاالت به دبیرخانه 
اين همايش تا پايان مهرماه تمديد شد. رئیس پژوهشكده اسناد 
سازمان اسناد و كتابخانه ملي و دبیر اجرايي اين همايش با اعالم 
اين خبر گفت: همايش ملي »تاريخ ش��فاهي دفاع مقدس« در 
تاريخ 26 آذرماه به صورت مجازي برگزار مي شود و مهلت ارسال 

مقاالت به دبیرخانه اين همايش تا پايان مهر تمديد شد. 
وي ادام��ه داد: مبان��ي نظري و پیش��ینه تاريخ ش��فاهي دفاع 
مقدس، تاريخ ش��فاهي دفاع مقدس، ضرورت ه��ا و فرصت ها، 
آسیب شناس��ي و موانع پیش روي تاريخ شفاهي دفاع مقدس 
و نیز سیاستگذاري و نقش سازمان هاي لشكري و كشوري در 
تاريخ ش��فاهي دفاع مقدس از محور هاي سومین همايش ملي 
»تاريخ شفاهي دفاع مقدس« است. دبیر اجرايي همايش ملي 
»تاريخ شفاهي دفاع مقدس« يادآور شد: عالقه مندان مي توانند 
 info@defadocs. ir مقاالت خود را به پس��ت الكترونیكي
ارسال كنند. سومین همايش ملي تاريخ شفاهي دفاع مقدس با 
همكاري پژوهشكده اسناد سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران 

و سازمان اسناد و مدارك دفاع مقدس برگزار مي شود. 
...........................................................................................................

 برگزاري دومين جشنواره سرود
»رفيق خوشبخت ما«

دومي�ن دوره جش�نواره س�رود »رفي�ق خوش�بخت 
م�ا« ب�ه مناس�بت دومي�ن س�الگرد ش�هادت س�ردار 
مي ش�ود.  برگ�زار  س�ليماني  قاس�م  ح�اج  دل ه�ا 
به گزارش ف��ارس، روح اهلل عبداللهي، دبیر جش��نواره با اعالم 
اين خبر گفت: سال گذشته همزمان با اولین سالگرد شهادت 
مظلومانه س��ردار حاج قاسم س��لیماني اولین دوره جشنواره 
س��رود رفیق خوشبخت ما در سطح اس��تان تهران برگزار شد 
كه با استقبال بسیار خوبي از سوي گروه هاي سرود نوجوانان و 

دانش آموزي عالقه مند به مكتب سردار دل ها مواجه شد. 
وي ادامه داد: بر اساس تجربه خوبي كه در سال گذشته به دست 
آمد تصمیم بر آن شد كه امس��ال نیز براي دومین سال پیاپي 
جشنواره سرود »رفیق خوشبخت ما« در ايام دومین سالگرد 

شهادت حاج قاسم سلیماني برگزار شود. 
دبیر جشنواره سرود رفیق خوشبخت ما با اشاره به اولین جلسه 
دبیرخانه جشنواره گفت: در اين جلسه كه با حضور حامیان و 
دست اندركاران و مسئوالن اين جش��نواره برگزار شد، ضمن 
تأكید بر ارتقای س��طح جش��نواره از اس��تاني به ملي، بحث و 

تبادل نظر شد. 
...........................................................................................................
 روشن شدن دوباره  »چراغ مطالعه« 

در تلويزيون
فصل جدي�د برنام�ه »چ�راغ مطالع�ه« در ۷۲ قس�مت، 
پخ�ش خ�ود را از ام�روز در ش�بكه 4 آغ�از مي كن�د. 
به گزارش »ج��وان« در فصل جديد برنامه »چ��راغ مطالعه« 
تغییراتي در فرم، اف��زودن بخش هاي جديد و همچنین تغییر 
مجري از جمله اتفاقات افتاده اس��ت. اين فص��ل از اين مجله  
تلويزيوني حوزه  كتاب، سه شنبه و چهارشنبه شب ها ساعت 21 
روي آنتن شبكه 4سیما مي رود. چراغ مطالعه، سه شنبه شب ها 
با چهار آيتم شامل اخبار، فارسي وار، چي را چطور بخوانیم؟ و 
تجربه  خواندن و چهارشنبه ش��ب ها با گفت وگويي درباره يك 
كتاب و همچنین بخِش تفكر انتق��ادي مهمان نگاه بینندگان 
خواهد ب��ود. در اين فصل از چ��راغ مطالعه، ك��وروش علیاني 
ديگر همراه اين برنامه نخواهد بود و محمدسجاد نجفي اجراي 

گفت وگو ها را بر عهده خواهد داشت. 
سجاد نجفي دانش آموخته  علوم سیاسي دانشگاه تهران است 
و دوره  دكتراي خود را در رشته  فلسفه سیاسي پژوهشگاه علوم 
انساني به پايان برده است. او نويسنده است و پیش از اين تجربه  
اجرا در بخشي از برنامه تلويزيوني 18۰درجه را به عهده داشته 
است. برنامه تلويزيوني چراغ مطالعه در گروه فرهنگ و انديشه 
شبكه4س��یما و به تهیه كنندگي محدثه پیرهادي و مرتضي 

روحاني آماده پخش شده است.

امام حسن عسكري)ع(:
كوشنده ترين مردم كسي است كه 

گناهان را رها سازد. 

)تحف العقول، ص 489(

نادر طالب زاده عنوان كرد
سينماي ما دچار دودستگي و سردرگمي است

سينماي ما دچار نوعي س�ردرگمي و تحير شده كه يكي از 
علت هاي آن وضعيت نامعلوم اقتصادي ماس�ت. مسئوالن 
فرهنگي ما در اين شرايط نمي توانند براي هنر سياستگذاري 
كنند، مگر آنكه با جشنواره ها تا حدي در اين امر موفق شوند. 
نادر طالب زاده، فیلمس��از و فعال فرهنگي كشورمان با بیان اين 
مطلب درباره سیر سینماي ايران پس از انقالب اسالمي و نسبت 
آن با سینماي ملي به تسنیم مي گويد: ما بعد از انقالب و هشت 
س��ال جنگ دچار نوعي دوگانگي شده ايم. جناحي از مسئوالن 
سیاسي ما بدون اينكه اظهار كنند به سمت غرب رفتند و در واقع 
وادادگي را ترويج كردند. اين مسیر باز هم ادامه پیدا كرد و باعث 
شد در مسائل اقتصادي آنقدر دچار مشكل شويم كه در نهايت 
به وضعیت نامساعد امروز رسیده ايم. در حقیقت اين غرب زدگي 

منافقانه را بايد يكي از ريشه هاي آن دانست. 
وي مي افزايد: سینما نیز دچار تغییراتي مانند وضعیت اقتصادي 
و اجتماعي ما شده است و در حال حاضر نمي توان گفت كه ما يك 

سینماي يكدست و ملي داريم، چون اين دو دستگي پیش آمده 
است، البته بايد جانب انصاف را رعايت كرد. سینماي ما در اين 
سال هاي اخیر در سطح جهاني سروصدايي هم داشت و توانست 
جوايزي را كس��ب كند. اين نوع از س��ینماي جشنواره پسند را 
»سینماتك« مي نامند. سینمايي كه بنیاد فارابي متولي آن بود و 
آن را سیاستگذاري كرده بود توانست فیلم هايي را به جشنواره ها 

بفرستد و موفق شوند. 
اين برنامه س��از تلويزيوني با بیان اينكه در مجموع امروز چیزي 
به نام سینماي ملي در دست نداريم، اظهار مي دارد: مقصر اين 
جريان فیلمسازان هم نیس��تند، آنان دچار نوعي سرگشتگي و 
ابهام شده اند. دوگانگي هايي كه وجود دارد باعث شده است آنان 
نیز ندانند چه بايد بكنند. بايد از اين شرايط عبور كنیم تا بتوانیم 
به يك سینماي يكدست و ملي برسیم كه بتوان در آن بازنمايي 
»كشور« را پیدا كرد و ديد. طالب زاده در پاسخ به اين سؤال كه آيا 
سیاستگذاران در اين زمینه  مقصرند، مي گويد: سیاستگذاران هم 
نمي توانند براي سینما سیاست تبیین كنند، آنان بايد كارهاي 
حمايتي را انجام دهند. آن كار را خود هنرمندان انجام مي دهند. 
در نهايت مديران در جشنواره ها هستند كه مي توانند به سینما 
از نظر فكري و سیاست كمك كنند، به عنوان مثال در چندين 
جشنواره فیلم فجر ما بخشي را به عنوان سینماي ديني و معناگرا 
داشتیم، همین امر باعث شد تعداد زيادي از فیلم هايي با مضمون 
ديني و معناگرا س��اخته ش��ود، حتي تلويزيون هم برنامه اي با 
عنوان س��ینماي معناگرا داش��ت كه من نیز در چند جلسه آن 

شركت كردم و درباره فیلم ماتريكس صحبت كرديم.

     سينما

     انتصاب

دبير جشنواره ادبي خاتم:
دست كم 50 نمايش در زندگي پيامبر)ص( مي توانيم پيدا كنيم  

»خاتم« در پي تداعي رفتار پيامبر)ص( در ظرف داستان مدرن است

    ادبيات

رئيس سازمان تبليغات اسالمي در اولين نشست خبري با رسانه ها:

مطالبه عدالت بايد گفتمان رايج مردم شود
سازمان تبليغات علمي تر، مردمي تر، اجتماعي تر و جوانانه تر مي شود و براي گام دوم انقالب ضروري است 

ساختار نهادهاي فرهنگي بازسازي شود

   جواد محرمي
نش�ر خوبي ه�ا و مطالب�ه عدال�ت باي�د 
تبديل ب�ه گفتم�ان رايج بين مردم ش�ود، 
مجموعه هاي مردمي بايد مهم ترين مناديان 
و حاميان عدالت خواهي در جامعه باش�ند. 
حجت االس��الم محمد قمي، رئیس س��ازمان 
تبلیغات اس��المي با بیان اين مطلب همزمان 
با سومین سال انتصاب در يك نشست خبري 
گفت: سازمان تبلیغات اسالمي داراي وظايف 
متنوع و متعددي است، به عنوان مثال در ايام 
محرم و صفر با بیش از 9۰هزار هیئت مذهبي 
تعامل دارد، خوب اس��ت كه فعالیت 93هزارو 
954 هیئ��ت تبلیغ ش��ود كه چ��ه برنامه ها و 
دس��ته بندي هايی دارن��د. در گام دوم نهضت 
تبلیغات اسالمي، س��ازمان تبلیغات با تالش و 
كوشش فراوان به سمت و سوي علمي تر شدن، 
مردمي تر شدن و اجتماعي تر شدن و جوانانه تر 

شدن حركت مي كند. 
حجت االس��الم قم��ي ادام��ه داد: در گام دوم 
مي توان گف��ت قدري حركت م��ا جوان محور 
بوده اس��ت. ضمن احترام به همه زحماتي كه 
پیش از اين در مجموعه سازمان تبلیغات و در 
ديگر دستگاه هاي فرهنگي كشیده شده است، 
تلقي بنده اين است كه مي شود اين تمايزها و 
تفاوت ها را نشان داد. بايد گفت مسئولیت هاي 
متعدد و متنوعي به سازمان تبلیغات اسالمي 
سپرده شده و سعي ما يك حركت رو به جلو در 

گام دوم بوده است. 
    لزوم بازسازي ساختار فرهنگي

حجت االس��الم قمي در خص��وص هم افزايي 
بین نهادهاي فرهنگ��ي و تبلیغي عنوان كرد: 
ما دس��تگاه هاي فرهنگي متعددي داريم كه 
هر كدامشان به ضرورتي بجا تأسیس شده اند 
اما براي گام دوم انقالب ضروري است، ساختار 
نهادهاي فرهنگي بازسازي شود و اين ساختار 
فرهنگي بازسازي انقالبي مي خواهد. معاونت 
فرهنگي در همه دس��تگاه ها وجود دارد و من 
موافق اين هس��تم كه براي تجمی��ع توان ها و 
هم افزايي نهادهاي فرهنگ��ي بايد تالش كرد. 
رهب��ر معظم انقالب و ش��وراي عال��ي انقالب 
فرهنگي و وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسالمي 
هم در اي��ن خص��وص دغدغه من��د و همگام 
و همس��و فكر مي كنن��د كه وقت بازس��ازي و 
باز آرايي رسیده است. ما نیز سعي مي كنیم توان 
كارشناسي را افزايش دهیم و موازي كاري ها كم 

شود و ما اين هم افزايي را شروع كرده ايم، منتها 
فرهنگ امر زمانبري است. 

    مفهوم »تواصي« بايد فراگير و عملياتي 
شود

حجت االس��الم قمي در پاسخ به س��ؤالی در 
خص��وص دس��تاوردهاي س��ازمان تبلیغات 
جه��ت تبلیغ دين و در تش��ريح برند »نش��ر 
خوبي ه��ا« مطرح ش��د، گفت: م��ا پرچمدار 
گفتمان پیش برنده در فضاي عمومي هستیم. 
جوانان مكتبي بايد اين فضا را به دست بگیرند. 
اس��الم ناب به عنوان فطرت اسالمي با هويت 
ما عجین و س��ازگار اس��ت. فرهنگ ايراني با 
فرهنگ اس��المي باهم عجین هستند. مردم 
ايران به ش��دت فرهیخته و دين باور هستند 
و اين موضوع را پايش هاي جامعه شناس��انه 
تصدي��ق مي كن��د و برخالف چی��زي كه در 
تبلیغات عنوان مي ش��ود، دين باوري جوانان 

درصد بااليي دارد. 
حجت االس��الم قم��ي ادامه داد: اس��الم براي 
سعادت جامعه و براي ارتقاي فرهنگي جامعه، 
مسئله مراقبت از همديگر را ترويج كرده است، 
لذا مفهوم تواصي به عنوان مفهومي ديني بايد 
فراگیر و عملیاتي شود. تواصي به حق و تواصي 
به صبر بايد كرد و همه در اين امور بايد دست به 
دست هم دهند. مكتب امام)ره( بهترين قرائت 
از اسالم ناب محمدي)ص( را پیش روي ما قرار 
داده و نش��ر خوبي ها در امتداد تبلیغ عمومي 
دين است. ما براي اينكه اين شعار عمومي پسند 
باشد، آن را انتخاب نكرديم بلكه تلقي ما از دين 
نشر خوبي هاس��ت. اگر مردم مراقب خوبي ها 
هم نباشند و تنها اشكاالت همديگر را ببینند 
و خوبي ه��ا را نبینند خوب نیس��ت، گرچه در 

مواجهه با ما مسئوالن بايد سختگیر باشند. 
شبكه هاي اجتماعي بستري براي نشان دادن 
خوبي هاس��ت. عده اي موظف به نشر خوبي ها 
هس��تند مانند رس��انه ملي، اما در بین عموم 

مردم هم تروي��ج خوبي ها بايد رايج ش��ود، به 
عنوان مث��ال وقتي در عید غدي��ر مغازه داران 
به عش��ق امیرالمؤمنین)ع( تخفیف مي دهند 
و اعالم مي كنن��د، اين جلوه اي از همان نش��ر 
خوبي هاس��ت. اينك��ه در اين زمانه مس��ائل 
اقتصادي فش��ار زيادي بر مردم م��ي آورد، آن 
كسي كه جلوي ناامید كردن مردم را مي گیرد، 
اشاعه خوبي كرده است. در اين مسیر و زمینه 

خیلي بايد بیشتر جلو برويم. 
حجت االس��الم قم��ي اف��زود: ي��ك دس��ته 
از ام��ور حاكمیت��ي معمولي وج��ود دارد كه 
دس��تگاه ها موظف هس��تند و ما نیز موظف 
هس��تیم، به عنوان مثال ما براي مؤسس��ات 
قرآني مجوز برگزاري آزم��ون حفظ قرآن يا 
صحت كتابت قرآن ص��ادر مي كنیم. اين يك 
ش��ئون حاكمیتي اس��ت كه مج��وزي صادر 
مي ش��ود. ب��ه مجموعه ه��اي مردمي كمك 
مي كنیم ك��ه اتحاديه اي ش��كل بگیرد و اين 
فعالیت ها تقويت شود. در هیئت هاي مذهبي 
هم مجوزي صادر مي ش��ود، تعامل��ي با يك 
مجموعه صورت مي گیرد، كانون هاي فرهنگي 
و تبلیغ��ي م��واردي از اين دس��ت نقش هاي 
حاكمیتي است كه سازمان بايد انجام دهد، به 
عنوان مثال انتخابات كانون مداحان شوراي 
هیئت هاي مذهبي يا جمعیت بانوان فرهیخته 
كانون ه��اي فرهنگ��ي تبلیغي بی��ن فعاالن 
مردمي برگزار مي شود و نمايندگان در گستره 
شهرستاني- استاني و ملي پیدا مي كنند. اين 
روايت معمولي از كارهاي حاكمیتي به عهده 
ماس��ت يا مجموعه هايي ك��ه اداره مي كنیم 
فرضاً ما در حوزه هنري 2۰۰ س��ینما داريم. 
در شرايط كرونايي كه در سینما را مي بندند، 
شما بايد كاري كنید كه اين بچرخد. كسي كه 
2۰سال است كارمند سینماست، نمي شود به 

او گفت پول نداريم. 
حجت االس��الم قمي ادامه داد: در ش��وراها و 
مجامع باالدستي همچون شوراي عالي انقالب 
فرهنگي و ش��وراي عالي جوانان و بقیه موارد 
از اين دس��ت حض��ور داريم. اينج��ا مي توان 
گفت در ش��وراي عالي انق��الب فرهنگي چه 
طرح هايي را پیش برديم. ما از هر فرصتي كه 
به دست آمده است سعي كرده ايم مطالبه اي را 
مطرح كنیم. ما خود را نماينده مجموعه هاي 
مردمي در حاكمیت مي دانیم، بايد اين مردمي 
بودن گسترده تر از امروز بش��ود. ما اين شأن 
را وظیفه خ��ود مي دانیم، كم��ا اينكه برخي 
منويات و مقاص��د رهبري بايد ب��ه مجموعه 
مردمي منتقل شود، باز ما خود را واسطه اين 

مسئله مي دانیم. 
حجت االس��الم قمي خاطرنش��ان كرد: نش��ر 
خوبي ها و مطالبه عدالت بايد تبديل به گفتمان 
رايج بین مردم شود، مجموعه هاي مردمي بايد 
مهم ترين مناديان و حامیان عدالت خواهي در 
جامعه باشند. ما در سازمان تالش كرديم قدري 
به اين مهم بپردازيم، در بازسازي فرهنگ مردم 
 محور هستند و بازس��ازي فرهنگي جامعه جز 
با فعالیت هاي مردم��ي امكانپذير نخواهد بود. 
بر اين اساس س��ازمان تبلیغات نیز در میدان 

فرهنگي با محوريت مردم وارد عمل شد.

ع��ده اي موظ��ف ب��ه نش��ر 
خوبي ه��ا هس��تند مانن��د 
رس��انه مل��ي، ام��ا در بي��ن 
عم��وم م��ردم ه��م تروي��ج 
خوبي ه��ا باي��د رايج ش��ود

    نويد پارسا
دبير جش�نواره ادبي خات�م با بي�ان اينكه در جش�نواره 
»خاتم« بنا نيست بازنويسي در قصه ها انجام دهيم، گفت: 
ممكن است محور داس�تان، شخصي باش�د كه كنش وي 
س�بب بروز خصوصيتي ش�ده باش�د كه اين خصوصيت، 
تداعي كننده رفت�ار پيامبر)ص( اس�ت، بنابراين در ظرف 
داس�تان مدرن هم مي توانيم ب�ه اين موض�وع بپردازيم. 
 محمدرضا سنگري، نويسنده، پژوهش��گر و رئیس انديشكده 
ادبیات پايداري حوزه هنري در رابطه با عنوان، موضوع و هدف 
برگزاري جشنواره خاتم به ايبنا گفت: جشنواره »خاتم« به منظور 
شناخت بهتر پیامبر)ص( به عنوان الگو و اسوه برگزار مي شود. 
همه ما مي دانیم كه خداوند در قرآن وقتي سخن از اسوه، الگو 
و سرمشق براي انس��ان مطرح مي كند، حضرت ابراهیم)ع( را 
معرفي مي كند، به خصوص تكیه بر پیغمبر)ص( دارد. »لََقْد َكاَن 
لَُكْم فِي َرُسوِل اهلَلِهّ أُْسَوٌة َحَسَنه...«: )رسول خدا)ص( براي شما 
زيباترين و بهترين نمونه است براي اينكه شما بتوانید خودتان 
را بر اساس او معرفي كنید و بسازيد(، به زبان ديگر پیامبر)ص( 
يك آينه و آيت است براي اينكه تصمیم بگیريم ساختار و سبك 
زندگي خودمان را به بهترين شیوه شكل دهیم و از اين الگو بهره 
ببريم. جش��نواره خاتم نیز در پي اين موضوع و مسئله است و 

عمدتاً هم تكیه را بر داستان كوتاه گذاشته است. 
 اين نويسنده افزود: در كنار بینش پیامبر)ص(، منش پیامبر)ص( 
را داريم و منش پیامبر)ص( يعني شخصیت ايشان. پیامبر)ص( 
جاذبه، ربايش و زيبايي داشته كه باعث جذب يارانش مي شده؛ 
شخصیتي كه هر ش��خص ايش��ان را مي ديد از آن خردورزي، 
محبت، دوست داشتن انس��ان ها، عفو، بخشش و گره گشايي را 
مي آموخت و البته وقتي روياروي دشمن قرار مي گرفت، خشم، 
صالبت، استواري و حماسه س��ازي در منش پیامبر)ص( ظهور 
مي كرد. كنش پیامبر)ص( رفتارهايي اس��ت كه ايشان داشته 
اس��ت. وقتي ما رفتار پیامبر)ص( را مرور مي كنیم، مردم داري، 
حلم و بردباري مي بینیم. پیامبر)ص( به عیادت بیماران مي رفته، 
لباس مي شس��ته، بازار مي رفته و خريد مي كرده اس��ت، حتي 
بعضي ها تعجب مي كردند و مي گفتن��د يعني پیامبر)ص( هم 
در بازار راه مي رود و خريد مي كند؟ انتظار داشتند پیامبر)ص( 
چنین رفتارهايي نداشته باشد، در حالي كه پیامبر)ص( درست 
مثل ديگران رفتار مي كرد، يعني كن��ش او في الناس بود، براي 
مردم بود و مردم داري و مردم ياري از خصوصیات ايش��ان بود. 
هیچ وقت اخم نمي كرد و تا جايي كه مي توانست مشكل همگان را 
خودش حل مي كرد. اينها كنش پیامبر عظیم الشأن)ص( است. 

حال اين سؤال مطرح است كه پیامبر)ص( اين رفتارها را با كدام 
روش نمايش مي داده و به ديگران القا مي كرده است؟ سنگري  
توضیح داد: پیامبر)ص( اغلب اوقات با يك نمايش موضوع را به 
ديگران القا مي كرد. مثاًل ش��خصي درباره نحوه وضو گرفتن از 
ايشان سؤال پرسیده است، شايد اگر ما بوديم نحوه وضوگرفتن 
را توضیح مي داديم، اما پیامبر)ص( مي فرمايند برو آب بیاور و به 
شخص مي گويد همان طور كه من وضو مي گیرم تو هم وضو بگیر، 
يعني در واقع پیامبر)ص( وضو را نمايش داد. ما دس��ت كم 5۰ 
نمايش در زندگي پیامبر)ص( مي توانیم پیدا كنیم. گاهي  اوقات 
ايش��ان موعظه مي كرد يا با خواندن آيات قرآن به هدايت افراد 
مي پرداخت. روش هاي پیامبر)ص( را مي توانیم در موقعیت هاي 
مختلف بیابیم، مثاًل پیامبر)ص( در صحنه جنگ يا در برخورد 
با اسیران از چه روشي استفاده مي كرد؟ يا در برابر دشمني كه 
حكمش اعدام است، وقتي به پیامبر)ص( پناه مي برد، ايشان با 
او چه برخوردي مي كرد؟ ما دشمني مي شناسیم كه در صحنه 
جنگ، عموي پیامبر)ص( را كه بسیار براي ايشان محبوب بود به 
شهادت رسانده، اما وقتي با پیامبر)ص( مواجه مي شود و اسالم 
را مي پذيرد، ايشان با او چگونه برخوردي دارد؟ زني مي شناسیم 
به اس��م هند جگرخوار كه همه ما با نام او آشنا هستیم كه جگر 

عمويش را بیرون و به دندان كشید. 
دبیر جش��نواره ادبي خاتم افزود: پیامب��ر)ص( وقتي مكه را فتح 
مي كند، مي گويد همه شما آزاد هستید، به ش��رط اينكه دزدي 
نكنید و چند مسئله ديگر را مطرح مي كند، ناگهان زني كه صورتش 
را پوشانده به پیامبر)ص( مي گويد اگر مرد خسیسي داشته باشیم 
كه ناگزير باشیم از جیب او پول برداريم، چه؟ يك دفعه ابوسفیان 
فرياد مي زند كه بس است هر چه از اين كارها كردي و من گذشت 
كردم و معلوم شد كه اين زن هند جگرخوار است و پیامبر)ص( او 
را بخشید. زني كه آن فاجعه را در میدان جنگ ايجاد كرده بود و با 
قطعات بدن شهدا گردنبند درست كرده بود و روي اجساد شهدا 

رقصیده بود، پیامبر)ص( اين گونه با او برخورد مي كند.

مصطفي محمدي      دیده بان

 »سيدمجيد پوراحمدي« 
مديرعامل صندوق اعتباري هنر شد

وزير فرهنگ و ارش�اد اس�المي در 
حكمي سيدمجيد پوراحمدي را به 
عنوان »مش�اور وزي�ر و مديرعامل 
صندوق اعتباري هنر« منصوب كرد. 
در متن حكم محمدمهدي اسماعیلي 
خطاب به سیدمجید پوراحمدي آمده 
است: نظر به سوابق و تجارب ارزشمند 
در عرصه ه��اي اجراي��ي و فرهنگي و 
روحیه انقالبي جناب عالي و با عنايت به 

مصوبه هیئت امناي صندوق اعتباري هنر، به موجب اين حكم به عنوان 
»مشاور وزير و مديرعامل صندوق اعتباري هنر« منصوب مي شويد. 

امید است با استعانت از خداوند متعال و همكاري اعضاي هیئت مديره، 
صاحبنظ��ران عرصه هاي فرهنگ، هنر، رس��انه و اقتص��اد، در تحقق 
مأموريت هاي صندوق به ويژه رونق بخش��یدن ب��ه اقتصاد فرهنگ و 
هنر، گسترش خالقیت هاي فرهنگي- هنري، تأمین نیازهاي معیشتي 
و رفاهي اصحاب فرهنگ و هن��ر و نیل به اهداف دول��ت مردمي، زير 
س��ايه امام عصر)عج( و رهبري داهیانه حضرت آيت اهلل العظمي امام 

خامنه اي)مدظله العالي( موفق و مؤيد باشید.«
پیش از اين سیدحسین سیدزاده مديرعاملي صندوق اعتباري هنر را 

برعهده داشت. 


