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مقاومت عراق، سوء قصد به  »الکاظمی« را محکوم کرد
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 بنفشــه غالمی/ »مصطفــی الکاظمــی«، نخســت وزیر عراق 
شنبه شب از سوء قصدی که از سوی گروه های مقاومت عراق 
مشکوک تلقی شده است، جان سالم به در برد. این حمله در 
حالی انجام شد که اعتراض ها به نتایج انتخابات ادامه دارد اما 
با این سوء قصد احتمال بازتر شدن دست دولت برای برخورد 
بــا ادامه اعتراض هــا افزایــش می یابد.به گــزارش خبرگزاری 
»آسوشــیتدپرس«، به نقل از »آی ان ای«، خبرگزاری رســمی 
عراق، ســخنگوی وزارت کشــور عراق خبر داده، این حمله که 
پس از آن نیز تیراندازی هایی صورت گرفت، با استفاده از سه 

پهپــاد انجام شــده که یکی از آنها به ســاختمان محل اقامت 
نخســت وزیر عراق اصابــت کرده اســت. اما برخــاف برخی 
رســانه های غربی از جملــه »رویترز« کــه خبر داده انــد، بر اثر 
برخورد این پهپاد با ساختمان یاد شده، دود به هوا برخاسته، 
»صابرین نیوز« سایت نزدیک به گروه های مقاومت عراق به 
نقل از  حاضران در محل این حادثه، اعام کرده، برخورد این 
پهپاد به ســاختمان محل اقامت »الکاظمی« خسارت جدی 

به این ساختمان وارد نکرده است. 

 واکسیناسیون 9 میلیون نفر

 با اجرای طرح شهید سلیمانی

 مرجعیت فرهنگی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی  را  احیا می کنیم

رئیس سازمان جوانان جمعیت هالل احمر در گفت و گو با »ایران«خبر داد

محمد مهدی اسماعیلی :

 ورود نخستین تور گردشگران فرانسوی به ایران 

پس از لغو ممنوعیت صدور روادید

وزیر صمت از پوست اندازی صنعت خودرو خبر داد

افزایش عرضه خودرو به بازار از هفته آینده

صفحه 4 را بخوانید

شمخانی: رد پای فتنه جدید را باید در اتاق های فکر خارجی جست و جو کرد

محمد مخبر به همراه وزیر علوم  از خوابگاه کوی دانشگاه تهران بازدید و با دانشجویان گفت وگو کرد

سرزده در کوی دانشگاه
معاون اول رئیس جمهوری شــنبه شب 
به صورت سرزده از خوابگاه کوی دانشگاه 
تهــران بازدید کــرد و از نزدیک در جریان 
مشکات و نقطه نظرات دانشجویان قرار 

گرفت.
و  صــدا  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
ســیما، در ایــن بازدید ۲ ســاعته کــه وزیر 
علــوم، تحقیقــات و فناوری معــاون اول 
رئیــس جمهــوری را همراهــی می کــرد، 
محمــد مخبــر بــا حضــور در اتاق هــای 
کــوی دانشــگاه  ســاختمان های ۱۴ و ۱۵ 
بــه گفــت وگــوی صمیمــی و صریــح بــا 
همچنیــن  وی  پرداخــت.  دانشــجویان 
در ســاختمان شــماره ۴ کــه جمعــی از 
جانبازان، ایثارگران و دانشجویان معلول 
در آن حضــور داشــتند حاضر شــد و پای 
درددل و مســائل و مشکات خاص آنها 

نشست.
رفاهــی  امکانــات  تعویــض  عــدم 
غذا هــای  پاییــن  کیفیــت  قدیمــی، 
خوابگاهی و قیمت نامناسب آنها، کمبود 
امکانات برخی اتاق ها و عدم بازگشــایی 

سالن های ورزشی کوی دانشگاه از جمله 
نکاتی بود که در این بازدید بدون واسطه 
و مستقیم با معاون اول رئیس جمهوری 
و وزیر علوم مطرح شد. سلف دانشجویی 
کوی دانشــگاه، ساختمان های نیمه کاره، 
کــوی  بخش هــای  دیگــر  و  آشــپزخانه 
دانشــگاه نیــز مورد بازدید مخبــر و  زلفی 
گل قــرار گرفــت و در نهایــت دســتورات 
بــرای  جمهــوری  رئیــس  اول  معــاون 
تکمیــل و تجهیز خوابگاه هــا و همچنین 
تأکیــد برای هماهنگی بین دســتگاه های 
مسئول از جمله وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری و ســازمان برنامه و بودجه برای 
حل معضات دانشــگاه ها که در شــرف 
بازگشــایی قرار دارنــد از جمله نکات این 

بازدید بود.
عنــوان  بــه  دانشــگاه ها  بازگشــایی 
مصوبــه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونا به 
عنــوان یکــی از مهم تریــن دغدغه هــای 
و  دانشــجویان  و  کارکنــان  اســاتید، 
خانواده هــای آنــان بخــش عمــده ای از 
توجــه مدیران آمــوزش عالی و رؤســای 

دانشــگاه ها را بــه خــود معطــوف کــرده 
اســت. در ایــن راســتا وضعیت مناســب 
ســالن های  و  ســلف ها  و  خوابگاه هــا 
غذاخــوری دانشــگاه  های سراســر کشــور 

بعد از یک سال و نیم تعطیلی می تواند 
بخــش عمده ای از نگرانــی خانواده های 
بــه نظــر  را برطــرف کنــد.  دانشــجویان 
می رسد همین دغدغه ها هم زمینه ساز 

بازدیــد معاون اول رئیــس جمهوری به 
همراه وزیر علوم از کوی دانشــگاه تهران 
و پــرس و جــو از وضعیــت دانشــجویان 
و بررســی مشــکات آنهــا بــوده اســت.

با حضور نیروهای چهارگانه ارتش برگزار شد

 رزمایش ذوالفقار 
در سواحل مکران
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 رئیس جمهوری در جلسه هیأت دولت:

مسئوالن به ادعاهای کذب 
پاسخ دهند

- هدف از تکرار شبهات، ایجاد یأس و ناامیدی در بین آحاد مردم است
- بعضی ها نادانسته با راهبرد دشمن همراهی می کنند

2- یکی از جلوه های عدالت در دولت نظام عادالنه پرداخت است
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 محسنی اژه ای: مبارزه با فساد 

نباید منحصر به فساد اقتصادی شود
 رئیــس قــوه قضائیــه در نشســت بــا اعضــای کمیســیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی بر 
ضرورت همکاری بیش از پیش همه قوا در شرایط فعلی 
به منظور خدمت به مردم و ایجاد امنیت، امید و آرامش 
و تحقــق عدالت و رفع تبعیــض در جامعه تأکید کرد. به 
گزارش میزان، حجت االسالم محسنی اژه ای عصر دیروز 
)یکشــنبه ۱۶ آبــان( در ایــن نشســت گفت: امــروز وظیفه 
حاکمیت و کارگزاران نظام ســنگین تر از پیش اســت و اگر 
فرصت ها را برای اصالح امور و خدمت از دســت بدهیم، 
دیگر عذری نخواهیم داشــت. رئیس دســتگاه قضا تأکید 
کــرد: مــالک ارزیابــی قــوه قضائیه نبایــد آمار باشــد بلکه 
تحقــق عدالــت و ایجــاد امنیــت و آرامــش در جامعــه و 
مــردم  رضایتمنــدی  افزایــش 
مهم ترین شاخصه برای موفق 
ارزیابی کردن عملکرد دستگاه 
افــزود:  وی  می باشــد.  قضــا 
اطاله دادرســی بــه عنوان یکی 
ایــن  کاهــش  در  معضــالت  از 
موفقیــت می باشــد کــه یکی از 
علل طوالنی شدن دادرسی ها 
ایــن اســت کــه قضــات دارای 
بــه  رســیدگی  در  اســتقالل 
اتهامات متعدد مطرح در یک پرونده و صالحیت صدور 
حکــم دربــاره موضوعات متنوع یک پرونده نیســتند. وی 
ادامه داد: اگر قرار باشــد مانند امروز هر اتهام یک پرونده 
در محاکم و توســط قضات متعدد رســیدگی شــود قطعاً 
این کار زمانبر است و ما به دنبال اصالح قانون هستیم تا 
اتهاماتی که در پرونده یک فرد و یا جریان مطرح می شود 

با شرایط تخصصی توسط یک قاضی رسیدگی شود.
حجت االســالم محســنی اژه ای افزود: مبارزه با فســاد 
اقتصادی ضروری و الزم اســت و با قدرت ادامه می یابد، 
اما گاهی آثار و عواقب یک فســاد سیاسی و فرهنگی برای 
نظام و کشــور کمتر از فساد اقتصادی نیست. وی با تأکید 
بر لــزوم اقدام هماهنگ قوا در پیشــگیری از وقوع جرم و 
ترســیم نقشــه راه جامع در برخورد با مفاســد تأکید کرد: 
باید تدبیر کنیم که مبارزه با فســاد چگونه انجام شــود که 
موجب لطمه دیدن اشــتغال، تولید و آسیب دیدن تولید 
کننــدگان نشــود و ایــن کار نیازمند همفکــری و همگرایی 
قــوا اســت.  رئیس دســتگاه قضا بــه موضــوع پرونده های 
کثیرالشــاکی نیــز بــه عنــوان یکــی از مســائل و مشــکالت 
قضایــی اشــاره کــرد و از نماینــدگان مجلس خواســت که 
دســتگاه قضایــی را یــاری کنند تا ایــن پرونده هــا با روش 
مناســب و بــا کمتریــن هزینــه رســیدگی شــود تــا در کنــار 
مجــازات مجرمیــن مردم هــم هر چه ســریع تر به حقوق 
خــود برســند. وی ادامه داد: در رســیدگی بــه پرونده های 
کثیرالشــاکی کــه گاهــی هزاران نفــر را درگیر خــود می کند 
نبایــد فقط نگاه حقوقی داشــت بلکه انســان عاقل کاری 
می کنــد کــه ایــن پرونده هــا زودتر و بــا حواشــی و عوارض 
کمتر حل و فصل شود وی تأکید کرد: نمایندگان مردم در 
اســتان ها هم در این پرونده ها و موضوعات مهم دستگاه 

قضا را در اجرای عدالت یاری دهند.
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 سابقه بد انتصابات فامیلی 

و لزوم اجرای فرمان رئیس جمهور
عادت شده است که با شروع دولت ها، زمزمه هایی از مسئولیت گرفتن اقوام رئیس 
جمهوری، وزیران یا مدیران ارشد به گوش برسد و طبعاً اگر این اتفاق رقم بخورد، 
با واکنش منفی افکار عمومی نیز روبه رو خواهد شــد؛ اما به راستی قضاوت واقعی 
و درســت درباره این دسته از انتصابات چیست؟ آیا می بایست با ایجاد سازوکاری 
شــفاف بر آنها نظــارت کرد یــا آن که به خاطر دفع مفاســد احتمالــی، ضریب این 

انتصابات را به صفر رساند؟
در سال های اخیر با رشد فرهنگ شفافیت در عرصه سیاسی کشور و همچنین 
نقش آفرینــی رســانه ها، مجلــس و شــماری از دســتگاه های اداری کشــور به دنبال 
آن بودند تا با قانونگذاری درســت، از وقوع فســاد در انتصاب مســئوالن پیشگیری 
کنند. رئیس جمهوری نیز در نشســت اخیر هیأت دولت، انتصابات رانتی و صرفاً 
براساس رابطه را خط قرمز دولت خود عنوان کرد و بر لزوم شایسته ساالری در این 
زمینه، فرمان داد. بنابراین، »شایســته گزینی« خط مشــی روشــن دولت سیزدهم 
در انتصابــات اســت و هرگونــه مغایرت با آن، نافی حقوق عامه و خدشــه به افکار 

عمومی خواهد بود.
یکــی از علل حساســیت کلی افکار عمومــی در این زمینه که بجا و الزم اســت، 
سابقه بد انتصابات فامیلی در دولت های گذشته است. مسئولیت گرفتن فرزندان 
مرحوم هاشــمی رفســنجانی، فتح بابی در زمینه انتصابات رانتی بود که سرلوحه 
رفتــار برخــی مدیران او نیز قــرار گرفت. انتصاب برادر رئیــس دولت اصالحات به 
عنــوان رئیــس دفتر رئیس جمهــوری و پــس از آن، معاون اول شــدن پدر عروس 
محمود احمدی نژاد، نمونه ای از این انتصابات است که اگرچه به ظاهر قانونی بود 
اما در مواردی زمینه ســاز فساد های بزرگی نظیر کرسنت و وقوع حواشی مهمی در 

افکار عمومی گردید.
در دولــت یازدهــم و دوازدهــم نیــز رئیــس جمهــوری بــه عــدم قــول خــود در 
انتصــاب اقوامش پایبند ماند و برخی نزدیکان او از جمله حســین فریدون)برادر( 
به عنوان دســتیار ارشد، عبدالحسین فریدون)پسر عمو( در سمت مدیرکل وزارت 
علوم، اســماعیل سماوی)خواهرزاده( رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست 
جمهوری و کامبیز مهدی زاده)داماد( نیز به عنوان رئیس ســازمان زمین شناسی و 

معاون وزیر صمت به مسئولیت رسیدند.
ماجرای اخیر مسئولیت گرفتن داماد شهردار تهران و مغایرت آن با بخشنامه ای 
کــه آقــای زاکانی چند روز قبل از آن امضا کرده بود نشــان داد که قانونگذاری صرفاً 
کاغذی برای پیشــگیری از انتصاب رانتی، گزینه ایده آلی در این زمینه نیست اما از 
ســوی دیگر، کارآمدی افرادی که بعضاً ممکن اســت نســبت فامیلی نیز با برخی 
مسئوالن داشته باشند نشان می دهد که پیشگیری مطلق از مسئولیت گرفتن این 
افراد، با اصل شایسته ســاالری در تزاحم اســت؛ مسأله ای که شهردار تهران پس از 
لغو حکم خود، تلویحاً به آن اشــاره کرد و مورد اســتناد برخی رســانه ها در دفاع از 

انتصاب او قرار گرفت.
مشــخصاً نمی توان به جرم آن که کســی نســبت فامیلی با فرد مســئول داشته 
باشــد، شایســتگی های احتمالــی او را در نظر نگرفــت و او را کنار زد امــا باید به این 
خــط قرمز پایبند بود که انتصاب افراد صرفاً بر مبنای آشــنایی یا نســبت فامیلی، 
ممنوع است. در کنار این موضوع نیز، باز هم بدیهی است که نمی توان با قاطعیت 
اعالم کرد که هر فردی که در دستگاه های اداری مسئولیت می گیرد، دقیقاً و تأکیداً 
شایســته ترین گزینــه اســت اما می بایســت رقــم زدن بهتریــن ترکیــب مدیریتی و 

گزینش عادالنه افراد را به عنوان مهمترین مأموریت دستگاه ها برشمرد.
اما چه راهکاری می توان پیشــنهاد داد که عدالت در این مســائل رعایت شود؟ 
شاید می توان در مرحله نخست با ایجاد یک سازوکار شفاف و ارائه گزارش از کارنامه 
تحصیلی، مدیریتی و مهارت کلیه افراد دارای شرایط پذیرش مسئولیت های کالن 
و حتی المقدور نمایش ســازوکار ســنجش آنها با یکدیگر، قضاوت افکار عمومی را 
به آنچه درست است، رهنمون ساخت و در ادامه، با به رسمیت شناختن و قانونی 
کــردن این ســازوکار، گامی مهــم در جهت عدالت ورزی برداشــت؛ این ســازوکار تا 
حدی برای وضعیت فعلی نظام اداری، یک سازوکار آرمانی محسوب می شود اما 
روشــن اســت که اراده مردم و مشارکت دادن آنها، اهداف این خط مشی را ممکن 

خواهد ساخت.
کما اینکه دولت ســیزدهم نیز در ابتدای کار خود به واســطه ســامانه ای برخط، 
بــر کســب مشــورت از افــکار عمومــی در زمینه انتصــاب افــراد مبادرت کــرده بود 
و حســن نیت خود را برای مشــارکت دادن عموم مردم در اداره کشــور نشــان داد. 
نوآفرینی هــای عدالت محــور در نظــام اداری کشــور نیازمنــد اراده واقعی و عزمی 
مســتمر اســت که تداوم اقدامــات دولت ســیزدهم در این زمینــه می تواند َمطلع 

امیدی در اذهان عمومی باشد.

دولت به اجرای وعده های رئیس جمهوری متعهد است
معاون اول رئیس جمهوری بر ضرورت تالش دستگاه های اجرایی برای تحقق 
وعده هــای رئیــس جمهــوری تأکید کرد و گفــت: دولت بــا تمام توان بــه اجرا و 
تحقــق ایــن وعده ها متعهد اســت. به گزارش پایگاه اطالع رســانی معــاون اول 
رئیس جمهوری، جلســه بررســی راهکارهای تأمین اعتبار برای تکمیل راه آهن 
شــیراز - بوشهر- عسلویه عصر دیروز - یکشــنبه - به ریاست معاون اول رئیس 
جمهوری برگزار شد. محمد مخبر در این جلسه بر ضرورت تالش دستگاه های 
اجرایی برای تحقق وعده های رئیس جمهوری تأکید کرد و گفت: دولت با تمام 
توان به اجرا و تحقق این وعده ها متعهد اســت. معاون اول رئیس جمهوری با 
اشاره به سفرهای اخیر رئیس جمهوری و وعده تکمیل راه آهن شیراز- بوشهر- 
عســلویه، از دستگاه های اجرایی ذیربط خواست نیازها و مجوزهای الزم را برای 
اجرای این طرح احصا کنند تا هرچه ســریعتر شاهد آغاز عملیات اجرایی برای 
تکمیل این پروژه مهم باشــیم. در این جلســه که وزیر راه و شهرســازی، معاون 
اجرایــی رئیــس جمهــوری و اســتانداران فــارس و بوشــهر نیــز حضور داشــتند، 
 نماینــده وزارت راه و شهرســازی گزارشــی از میــزان پیشــرفت فیزیکــی پــروژه 
راه آهن شیراز - بوشهر- عسلویه و پیش بینی هزینه اجرایی این طرح ارائه کرد. 

چین: امریکا باید خروج یکجانبه از توافق هسته ای را 
جبران کند

 روزنامه گلوبال تایمز چین، با اشاره به گفت و گوی روز شنبه وزیر امور خارجه 
این کشــور با همتای ایرانی خود، به مســائل مطرح شــده از سوی وانگ یی در 
این تماس تلفنی پرداخت. به گزارش ایســنا به نقــل از روزنامه گلوبال تایمز 
چیــن، وانگ یی نخســت وزیر و وزیــر امور خارجه چین از تصمیــم ایران برای 
از ســرگیری مذاکرات هســته ای اواخر ماه نوامبر ]اوایل آذرماه[ استقبال کرده 
و اشــاره کــرد که این امــر موضع مثبت ایران در زمینه بازگشــت به تعهداتش 
را آشــکار کرد. وانگ یی در این گفت  و گوی تلفنــی از تمامی طرف های توافق 
هســته ای خواســت همکاری ها را تقویت کــرده و به اتفاق هــم مذاکرات را در 
مســیر درســت آن پیش ببرند. او از ایران خواست همزمان با اینکه امریکا نیز 
قصد دارد پس از خروج یکجانبه اش از توافق هسته ای در ماه مه سال ۲۰۱۸، 
دوباره به توافق بازگردد، تعهدات هسته ای اش را دوباره اجرا کند. بنا بر اعالم 
روزنامــه گلوبــال تایمز، وزیر امــور خارجه چین گفت، امریکا بایــد اول از همه 
وارد عمل شــده و این خروج یکجانبــه را جبران کند. وانگ در گفت و گویش با 
وزیر امور خارجه کشــورمان بر شــراکت اســتراتژیک فراگیر چین-ایران و عزم 
راســخ چین برای توســعه روابط و مبارزه با یکجانبه گرایی و هژمونیسم تأکید 
کــرد. وزیر امــور خارجه چین در ادامــه گفت، چین از افزایــش همکاری میان 
ایــران و آژانس بین المللــی انرژی اتمی حمایت می کند کــه می تواند فضای 
خوبــی برای از ســرگیری مذاکرات ایجاد کند. وزیر امــور خارجه چین عالوه بر 
این میزبانی دومین دور از نشســت وزرای امور خارجه همسایگان افغانستان 
را که چندی پیش در تهران برگزار شــد، به ایران تبریک گفته و اشــاره کرد این 

سازوکار بموقع و به نفع تمامی طرف ها بوده است.

رئیس جمهوری با بیان اینکه دشــمنان 
راهبرد مأیوس کــردن مردم را در پیش 
گرفته انــد، گفــت: آنــان از اینکــه فضای 
امیدواری در کشــور ایجاد شده ناراحت 
و عصبانــی هســتند و با طــرح ادعاهای 
غیرواقــع به دنبــال ایجاد یــأس در بین 
آحــاد مردم هســتند، لــذا همــه باید در 
هوشــیار  هجمه هــا،  این گونــه  مقابــل 

باشند.
اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
ریاســت جمهــوری، آیت اهلل دکتر ســید 
ابراهیم رئیســی روز یکشــنبه در جلســه 
هیأت دولت با اشــاره به طرح شــبهات 
مختلــف در رســانه ها از جمله موضوع 
توجه بعضی از وزرا نســبت به انتصاب 
بســتگان خــود، گفــت: وزرا و مســئوالن 
اجرایی به خبرســازی و ادعاهای کذب، 
بالفاصلــه پاســخ دهند و اجــازه ندهند 
ذهنیت منفــی در جامعه به وجود آید. 
رئیــس جمهــوری تأکیــد کرد: هــدف از 
تکــرار شــبهات، ایجاد یــأس و ناامیدی 
در بین آحاد مردم است و در این زمینه 
متأســفانه بعضی ها نادانسته با راهبرد 

دشمن همراهی می کنند.
مســئوالن  افــزود:  رئیســی  آیــت اهلل 
وارد  هســتند  مراقــب  اینکــه  ضمــن 
بــه  بایــد  نشــوند  کاذب  حاشــیه های 
افــکار عمومی اهمیت قائل شــوند و به 
شبهات پاسخ مستند و مستدل بدهند. 
آیــت اهلل رئیســی تبعیــض در پرداخت 
حقــوق و قراردادهــای کاری مختلف در 
ســازمان ها و ادارات دولتــی را غیرقابل 
از  یکــی  کــرد:  تأکیــد  و  دانســت  قبــول 
در  عدالــت  اجــرای  مهــم  جلوه هــای 
دولت سیزدهم نظام عادالنه پرداخت 
اســت و باید همه دستگاه ها تالش کنند 

تا تبعیضی وجود نداشته باشد.
رئیســی در ادامه با اشاره به اهمیت 

جایگاه شــورای فرهنگ عمومی از وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی خواست موانع 

فعالیت این شورا را برطرف کند. 
آیــت اهلل رئیســی با اشــاره بــه اینکه 
بودجــه ۱۴۰۱ بــرای رشــد اقتصــادی ۸ 
درصدی پیش بینی و برنامه ریزی شــده 
اســت، افــزود: تفــاوت بودجــه امســال 
بــا ســنوات قبــل در این اســت کــه دیگر 
اســتانداران بــرای بودجــه و اعتبــار بــه 
مسئوالن مرکز کشور مراجعه نمی کنند 
و بــه هــر اســتان اعتبــاری داده شــده تا 
ســهم خــود را در راســتای تحقــق رشــد 
۸ درصــدی ایفــا کند. رئیــس جمهوری 
تأکید کرد: رشــد اقتصادی بدون حضور 
همــه دســتگاه ها و اعطای ســهم به هر 
یک از آنهــا اتفاق نمی افتــد، لذا بر این 
اســاس بــرای ایجــاد رشــد ۸ درصــدی 
همه دســتگاه ها، اســتان ها و استانداران 

باید نقش جدی ایفا کنند.
رئیســی با تأکیــد بر لزوم اســتفاده از 
نیروهــای کارآمــد و انقالبی در ســطوح 
داشــت:  اظهــار  مدیریتــی،  مختلــف 
همــه مســئولیت داریــم تــا متناســب با 
انتظــارات مــردم با تالش شــبانه روزی، 

برطــرف  را  آنهــا  نگرانــی  و  دغدغه هــا 
نموده و اعتمــاد عمومی را جلب کنیم 
از نیروهــای  ایــن کار اســتفاده  و الزمــه 

انقالبی و کار جهادی است. 
در این جلســه وزیر اقتصاد و دارایی 
با اشــاره بــه بازدید یک مــاه قبل رئیس 
جمهوری از انبار سازمان اموال تملیکی 
رئیــس  دســتور  و  بوشــهر  اســتان  در 
جمهــوری برای ســاماندهی ایــن اموال  
پیش نویــس  افــزود:  مــاه،   ۳ مــدت  در 
مصوبه اصالح اختیارات سازمان اموال 
تملیکــی بــرای تصویب به دولــت ارائه 
شــده اســت ضمن اینکه رئیــس جدید 
ســازمان امــوال تملیکــی نیــز بــا همین 
مأموریت انتخاب شد تا بتواند ظرف ۳ 
ماه آینده موضوع ســاماندهی و فروش 
امــوال را پیگیری کند. خانــدوزی افزود: 
انتظار داریم با اجرای دستور رئیس قوه 
قضائیــه برای صدور احــکام قضایی در 
مهلــت ۱۵ روزه در محاکــم و تعزیرات، 
و  امــوال  فــروش  دولــت  در  بالفاصلــه 
ساماندهی انبارها را ۳ ماهه، با سرعت 

عملیاتی کنیم. 
در ابتدای این جلسه حجت االسالم 

بــا  ســخنانی  در  قرائتــی  والمســلمین 
از دیــدگاه  تشــریح اخــالق و مدیریــت 
و  اصــول  رعایــت  اهمیــت  بــر  اســالم 
ارزش هــای دینــی در حــوزه مدیریــت و 
توجه جدی مســئوالن به اقامــه نماز به 
عنــوان اولویــت در دســتگاه های اداری 

تأکید کرد.
ë  اســتانداران بــه  دولــت  اعتمــاد  رأی 

جدید البرز ، قزوین و مازندران  
در جلســه روز گذشــته هیــأت دولت  
اســتانداران منتخب اســتان هــای البرز، 
قزویــن و مازنــدران توانســتند از دولــت 

رأی اعتماد بگیرند.
به گزارش ایرنا، هیأت وزیران پس از 
بررسی سوابق و برنامه های استانداران 
مجتبــی  بــه  کشــور  وزارت  پیشــنهادی 
و  اعالیــی  مهــدی  محمــد  عبداللهــی، 
ســید محمود حســینی پور به ترتیب به 
عنوان استانداران منتخب البرز، قزوین 

و مازندران رأی اعتماد دادند.
عبداللهــی، اســتاندار البــرز، متولــد 
ســال ۱۳۴۵ در تهــران و دارای مــدرک 
گرایــش  سیاســی  علــوم  دکتــرای 
مطالعــات بیــن الملــل )منطقــه ای( و 

کارشناســی ارشد مدیریت دولتی است. 
مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان 
تهــران، مدیــرکل پشــتیبانی شــهرداری 
تهران )۱۳۸۶-۱۳۸۴(، شهردار مناطق 
۷ و ۲۰ تهــران )۱۳۸۷ و ۱۳۸۸( معاون 
شهردار تهران در حوزه خدمات شهری 
و محیــط زیســت )۹۵-۹۰( و حوزه امور 
اجتماعی و فرهنگی )۹۶-۹۵( از جمله 

سوابق استاندار جدید البرز است.
اســتاندار   محمــد مهــدی اعالیــی، 
کارشناســی  مــدرک  دارای  نیــز  قزویــن 
دانشــگاه  از  بازرگانــی  مدیریــت  ارشــد 
تهــران و کارشــناس اقتصــاد نظــری از 
دانشــگاه مفیــد قــم اســت. او پیــش از 
این، عضو هیأت مدیره شرکت سهامی 
بیمــه ایــران )از فروردیــن ۹۹ تاکنــون(، 
مدیرکل ثبت احوال استان تهران )۹۶-
۹۳(، معاون اســتاندار خراســان رضوی 
)۹۳-۹۱(، مدیــرکل توســعه کارآفرینی 
و بهــره وری نیــروی کار وزارت کار و امور 
اجتماعــی )۹۱-۹۰( و مدیــرکل تعــاون 
استان های آذربایجان شرقی )۸۷-۹۰( 

و زنجان )۸۷-۸۵( بوده است.
 سید محمد حسینی پور که توانست 

بــه عنوان اســتاندار مازنــدران در هیأت 
وزیران رأی اعتماد بگیرد، متولد ۱۳۴۷ 
تحصیلــی  مــدرک  دارای  و  تهــران  در 
و  عمومــی  حقــوق  ارشــد  کارشناســی 
کارشناســی علوم سیاسی است. ریاست 
دادســتانی  ویــژه  هــای  پیگیــری  مرکــز 
کل کشــور، دســتیار ویــژه و دبیر شــورای 
بازرســی کل کشــور  راهبــردی ســازمان 
و رئیــس هیــأت تخلفــات اداری دیوان 
ســوابق  جملــه  از  کشــور،  محاســبات 

اجرایی او هستند.
رئیــس جمهوری پس از رأی اعتماد 
هیــأت دولت بــه محمدمهــدی اعالیی 
مجتبــی  قزویــن،  اســتاندار  عنــوان  بــه 
البــرز  اســتاندار  عنــوان  بــه  عبداللهــی 
بــه  نــوری  حســینی پور  ســیدمحمود  و 
عنــوان اســتاندار مازنــدران، گفــت: در 
هر ۳ اســتان ظرفیت های زیــادی برای 
ایجــاد اشــتغال و فعــال کــردن اقتصاد 
نیــز  و  اقتصــاد دیجیتــال  گردشــگری و 
اقتصاد دریا در سواحل مازندران وجود 
دارد و بایــد همه ظرفیت ها را برای رفع 
مشــکالت مردم بویژه ایجاد اشــتغال و 

رفع بیکاری به کار گرفت.

 مسئوالن به ادعاهای کذب پاسخ دهند
رئیس جمهوری در جلسه هیأت دولت:

در جلسه دیروز هیأت دولت استانداران  جدید البرز، قزوین  و مازندران انتخاب شدند

سرلشــکر غالمعلی رشــید، فرمانــده قرارگاه 
مرکزی خاتم االنبیا)ص( روز گذشته در جمع 
فرماندهــان و یگان هــای حاضــر در رزمایش 
جمهــوری  ارتــش  ذوالفقــار۱4۰۰  مشــترک 
اســالمی ایــران که در ســواحل مکــران برگزار 
شد، آمادگی باالی نیروهای چهارگانه ارتش 
را موجب مباهات دانســت و ابــراز امیدواری 
کــرد کــه دشــمنان از آزمودن قــدرت ارتش و 

سپاه ما پرهیز کنند.
مراحل اصلی رزمایش مشترک ذوالفقار 
۱4۰۰ ارتــش، روز گذشــته بــا نــام یــا رســول 
اهلل)ص( بــا حضــور یگان های پیــاده، زرهی 
و مکانیــزه نیروی زمینی ارتش، ســامانه های 
پدافنــدی نیــروی پدافند هوایی، شــناورهای 
سطحی و زیر سطحی نیروی دریایی ارتش و 
نیز با پشتیبانی جنگنده ها و پهپادهای نیروی 

هوایی برگزار شد.
موســوی،  محمــود  ســید  دریــادار  امیــر 
ســخنگوی این رزمایش دربــاره جزئیات این 
تمریــن نظامی گفــت: عملیــات جمع  آوری 
اطالعــات الکترونیکــی نیروهــای مهاجــم با 
اســتفاده از ســامانه های شــنود و یگان هــای 
پهپادهــای  انــواع  بــا  ســاحلی،  و  تاکتیکــی 
شناســایی ایرانــی ابابیــل ۳، یســیر، صــادق، 
هواپیماهــای  انــواع  و  ســیمرغ  و  مهاجــر4 
شناسایی شامل P۳F، RF4 و بویینگ۷۰۷ با 

موفقیت اجرا شد.
دریــادار موســوی، پایــداری ارتباطــات در 
فضــای جنــگ الکترونیــک را از جملــه نقاط 
قــوت این رزمایش دانســت و افــزود: رصد و 
پایــش حریم هوایی کشــور و منطقه عمومی 
رزمایــش در پهنه آبی جنوب کشــور از ســوی 
نیــروی پدافند هوایی ارتش، اجــرای آتش از 
سوی سامانه های پدافندی و اجرای عملیات 
گشــت هوایــی از ســوی خلبانــان تیزپــرواز و 
بخــش  ارتــش،  هوایــی  نیــروی  پهپادهــای 
مشــترک  رزمایــش  تمرین هــای  از  دیگــری 

ذوالفقار ۱4۰۰ ارتش بود.

ë  تهدیــد از مبــدأ هــر ســرزمینی را ســرکوب 
می کنیم

فرمانــده  رشــید،  غالمعلــی  سرلشــکر 
قــرارگاه مرکــزی خاتم االنبیــا)ص( در جمع 
فرماندهان یگان های حاضر در این رزمایش، 
بــا اشــاره به اینکــه ارتش و نیروهای مســلح، 
همواره خود را برای رویارویی در برابر ائتالف 
دشــمنان )و به طور مشــخص ائتالف امریکا 
و رژیــم صهیونیســتی( آمــاده نگه مــی دارد، 
اظهــار کرد: بزرگترین درس و تجربه ۸ ســال 
دفاع مقدس، ضرورت برخورداری از قدرت 

نظامی برای پاسخگویی به تهدیدات است.
به گزارش تســنیم، سرلشکر رشید اضافه 
کــرد: تهدیــد از ســوی هــر قــدرت مســتکبر 
و متجــاوزی، در هــر ســطحی و از مبــدأ هــر 
ســرزمینی که باشد نیروهای مسلح ما شامل 
ارتش و سپاه آن را سرکوب می کنند. فرمانده 
قــرارگاه مرکــزی حضرت خاتــم االنبیا)ص( 
ارتش و ســپاه را شــاکله قدرت دفاعی کشــور 
دانســت و تأکید کرد: ما مؤلفه هــای قدرت و 
روش اســتفاده از آن را از درون تجربه های ۸ 
ســال دفاع مقدس آموخته ایــم و امیدواریم 
دشــمنان از آزمــودن قدرت ارتش و ســپاه ما 

پرهیز کنند.
ë برخی جزئیات دیگر رزمایش

در ایــن رزمایــش، تــکاوران و تفنگــداران 
نیــروی دریایــی و نیــروی زمینــی ارتــش در 
عملیــات  اجــرای  بــا  مشــترک  عملیاتــی 
هوابــرد، هلــی بــرن و آبی خاکی در ســواحل 
دشــمن فرضی، عملیات پیاده کردن نیروها 
و تجهیــزات، تصــرف ســرپل و پیشــروی بــه 
سمت اهداف تعیین شده را با موفقیت اجرا 
کردند.  ســخنگوی رزمایش در این باره گفت 
کــه این تیپ  ها با به کارگیــری انواع تجهیزات 
و ســالح های خــود ازجمله قایق هــای تندرو، 
شناورهای هجومی، زیردریایی های مرطوب 
و ناوچه هــای راکت انداز، با اســتفاده از اصل 
غافلگیــری، یگان هــای حملــه ور در نقــش 

دشــمن را منهــدم کردنــد. دریادار موســوی 
افزود: همچنیــن نیروهای تیپ ۲۲۳ واکنش 
سریع با پشتیبانی آتش بالگردهای تهاجمی 
هوانیــروز ارتــش، بــا اجــرای کمیــن نقطه ای 
و منطقــه ای، مواضــع نیروهای حملــه ور در 

نقش دشمن را تصرف کردند.
در بخــش دیگــری از رزمایــش مشــترک 
پدافنــدی  ســامانه   ارتــش،   ۱4۰۰ ذوالفقــار 
۱5 خــرداد نیــروی پدافنــد هوایــی ارتــش بــا 
موفقیت اهداف متخاصم فرضی را که قصد 
ورود بــه منطقــه عمومــی رزمایش داشــت، 
با موفقیــت منهدم کرد. اهــداف ریزپرنده ها 
و اجــرای تیرانــدازی زمین به هوای شــبانه از 
ســوی ســامانه های توپخانه ای علیــه اهداف 
هوایی متخاصم از جمله اقدامات دیگر این 
همایــش بــود.  یکــی از نقــاط عطــف در این 
رزمایــش، اجــرای عملیات رهگیــری هوایی 
پرنده های متخاصم با اســتفاده از پهپاد کرار 
رهگیر بود. سخنگوی رزمایش ذوالفقار۱4۰۰ 
همچنیــن در تشــریح دیگــر بخش هــای این 
رزمایش، از انهدام اهداف ســطحی از ســوی 
جنگنده  بمب افکن  های اف-۴ نیروی هوایی 
ارتــش خبر داد. در این رزم تمرینی، جنگنده 
بمب افکن هــای اف-۴  نیــروی هوایی ارتش 
پس از انجام پرواز برد بلند از پایگاه های خود 
به ســمت منطقه عمومی رزمایــش و انجام 
عملیــات ســوختگیری هوایــی از هواپیمــای 
تانکر، با استفاده از موشک های بهینه شده و 
نســل جدید هوا به  سطح بهینه شده اهداف 
ســطحی خود را در منطقه عمومی رزمایش 

منهدم کردند.
امیر دریادار موســوی ســخنگوی رزمایش 
گفــت: اســتفاده از موشــک های ضد کشــتی 
بــه روز شــده هــوا بــه ســطح در ایــن مرحله 
از رزمایــش و همچنیــن اجــرای عملیــات از 
ســوی خلبانــان جــوان نیــروی هوایــی ارتش 
از جملــه نقــاط قوت این مرحلــه از رزمایش 
بود. همچنین در بخــش دیگری از رزمایش، 

جنگنده هــای F-4 نهاجا با هدف پشــتیبانی 
از یگان هــای ســطحی نیــروی دریایــی ارتش 
شــلیک بــه اهــداف متحــرک دریایــی را بــا 

موفقیت تمرین کردند.
به گفته او، پرواز شناســایی جنگنده میراژ 
در ارتفــاع پاییــن از دیگر عملیات هــای اجرا 
شــده در ایــن بخــش از رزمایــش بــود کــه بــا 

مهارت خلبان این جنگنده اجرا شد.
ë   عملیات برد بلند پهپاد ایرانی سیمرغ

در ادامه مراحل اصلی رزمایش ذوالفقار 
۱4۰۰ ارتــش، روز گذشــته پهپــاد بــرد بلنــد 
ایرانــی ســیمرغ و پهپادهــای یســیر نیــروی 
دریایــی ارتــش؛ عملیات گشــت و شناســایی 
شــبانه را انجــام دادنــد و پــس از آن، پهپــاد 
ســیمرغ با اســتفاده از بمب های هوشــمند و 
نقطــه زن ایرانــی، اهداف خــود را در آب های 
دوردســت مــورد حملــه و اصابت قــرار داد. 
امیر دریادار ســید محمد موسوی، سخنگوی 
رزمایــش درباره عملیات هــای متنوع ارتش 
در ایــن رزمایــش گفــت: آرایه هــای دفاعــی 
پــر ترکیبــی کــه در ارتــش بــرای مقابلــه بــا 
دشــمنان تــدارک دیده شــده اســت، همگی 
به دســت متخصصان جوانی به وجود آمده 
کــه در ســازمان های نیروهای مســلح و دیگر 
سازمان ها مشغول جهاد علمی و تحقیقاتی 
هستند و امروز نیز در طلیعه گام دوم انقالب 
هــزاران نفــر از ایــن جوانــان و نیروهای نخبه 
مجاهدانه برای اعتالی نام ایران اســالمی در 

تالش اند.
همچنین در بخشی از این رزمایش، پرواز 
شناســایی جنگنده میــراژ در ارتفــاع پایین با 
مهــارت خلبــان این جنگنــده اجرا شــد و در 
ادامــه، جنگنده هــای  اف-۴ نیــروی هوایــی 
ارتش به منظور پشتیبانی از نیروهای زمینی 
و دریایــی ارتــش، با تیرانــدازی و اســتفاده از 
بمــب هــای ۲5۰ پوندی، مناطــق در تصرف 
یگان های حمله ور در نقش دشــمن فرضی 

را مورد هدف قرار دادند.

رزمایش مشترک ذوالفقار 1400 ارتش،در سواحل مکران برگزار شد

رهگیری پرنده های متخاصم با استفاده از پهپاد کرار
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به ترتیب از راست،  محمد مهدی اعالیی استاندار قزوین،  مجتبی عبداللهی استاندار البرز و سید محمود حسینی پور استاندار مازندران حجت االسالم قرائتی در جلسه هیأت دولت  درباره اخالق و مدیریت سخنرانی کرد
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 اهمال کاری بایدن 

عامل بن بست در گفت وگوهای هسته ای
   خبر اول اینکه، نشریه »نشنال اینترست« امریکا در گزارشی به قلم »پل 
پیــار« به افزایش تکــرار ادعاهای بی اســاس طیف جنگ طلــب و مخالف 
برجــام در امریــکا علیــه ایــران در آســتانه مذاکــرات دور جدیــد پرداخته و 
نوشــته: عــدم بازگشــت بــه تعهــدات برجامــی در ســال جــاری را می توان 
بیشــتر به اهمال کاری دولت بایدن و ارائه خواســته های جدید نســبت داد 
نــه اینکــه تمایل ایران بــرای بازی جدید. به گزارش ایســکانیوز، در بخشــی 
از ایــن گــزارش آمده: درخواســت ایران بــرای »ضمانــت« در برابر هرگونه 
خروج احتمالی ایاالت متحده در آینده فراتر از توانایی هر رئیس جمهوری 
امریکاســت، امــا دولت بایــدن با امتنــاع از ارائه تضمیــن پایبندی حتی در 
دوران تصدی خود کمکی به این مســائل نکرده است. به نوشته این رسانه 
امریکایــی، پیشــنهاد  دنیــس راس مبنی بــر کاهش بخشــی از تحریم هایی 
که قرار بود توســط برجام در ازای بازگشــت کامل ایران به محدودیت های 
غنی ســازی اورانیوم و ســایر محدودیت ها برداشــته شــود، به شک و تردید 
ایرانیــان در مورد قابل اعتماد بودن ایــاالت متحده کمکی نمی کند. تهران 
تقریبــاً هرگونه فرمولی را که منجر به فروش یک کاال برای دومین بار شــود 

رد می کند؛ کاری که کره شمالی انجام داد. بار دوم قیمت باالتر رفته بود.

بازداشت کارکنان شهرداری کهریزک به اتهام اختالس
  شــنیدیم که، رئیــس دادگاه کهریــزک از دســتگیری ۱۵ نفــر از کارکنان و 
پیمانکاران شــهرداری کهریزک به  دلیل اختاس، اخذ رشوه و تسهیل مال 
نامشــروع از این شــهرداری خبــر داد. آرش ناصر پیرســرایی در گفت وگو با 
تســنیم، افزود: اتهام افراد دستگیر شده اختاس، ارتشا، مساعدت در اخذ 
رشــوه، مذاکره جهت وصول وجــه و تحصیل مال نامشــروع و کاهبرداری 
از شــهرداری اســت. رئیس دادگاه کهریزک در ادامه گفــت: ۱5 نفر تا کنون 
در این زمینه دســتگیر شــده انــد که اغلــب از کارکنان و پیمانــکاران بودند. 

تحقیقات در زمینه بررسی پرونده ادامه دارد.

انهدام شبکه سازمان یافته  کالهبرداری یونیک فاینانس
  بــا خبــر شــدیم کــه، وزارت اطاعــات از انهــدام شــبکه ســازمان یافتــه 
کاهبرداری »یونیک فاینانس« و دستگیری اعضای اصلی شبکه در سطح 
کشــور خبر داد. به گزارش ایســنا، در اطاعیه وزارت اطاعات آمده اســت: 
مؤسســین و مدیران این شــرکت که از ایرانیان مقیم در کشورهای همسایه 
می باشــند؛ با معرفی واهی این مجموعه به عنوان یک شرکت بین المللی 
و فعال در خرید و فروش سهام شرکت های معتبر در بورس های خارجی، 
با استفاده از روش های اغواگرایانه و ادعای پرداخت سودهای نامتعارف و 
دالری، اقدام به شــبکه سازی هرمی، ارائه توکن دیجیتال به نام UNQT  و 

کاهبرداری از تعداد زیادی از شهروندان در سراسر کشور نموده اند.

 ابزارهای قدرت نمایی ایران در خلیج فارس
  خبــر دیگــر اینکــه،    یــک اندیشــکده امریکایــی در تحلیلی بــه زمینه های 
قدرت دریایی ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز پرداخته و نوشــته اســت: 
ایــران ابزارهــای مختلفی بویــژه از طریق نیروهای دریایی ســپاه پاســداران 
انقاب اســامی با استفاده از هزاران مین دریایی، قایق های تندرو مسلح و 
زیردریایی های کوچک در اختیار دارد و ایرانی ها قدرت نظامی برتر خود در 
خلیــج فارس و تنگه هرمز را به عنــوان تضمین کننده امنیت انرژی جهان 
نشــان می دهنــد. بــه گزارش فــارس، اندیشــکده »میدل ایســت« نوشــت: 
برخی ناظران بر این باورند که بســتن تنگه هرمز برای چندین سال تنها به 
300 مین نیاز دارد و نیروی دریایی ایاالت متحده برای مقابله با این تهدید 
در کوتــاه مــدت تا میان مــدت کامًا ناتوان اســت. ایران عاوه بر ســرعت، 

تاش کرده است تا توانایی شلیک موشک های خود را نیز بهبود بخشد.

نفوذ هکری جدید به سرورهای اطالعاتی اسرائیلی
  دســت آخــر اینکه،منابع رســانه ای صهیونیســتی از نفوذ هکــری جدید 
گروه »عصای موســی« به ســرورهای اطاعاتی شــرکت های اسرائیلی خبر 
دادند. به گزارش فارس، این گروه در ســاعات پایانی شــب شــنبه، با حمله 
به ســرورهای اطاعاتی شرکت های اسرائیلی، اسنادی از جمله شناسنامه، 
اوراق دفاتــر وکا، چک هــا، گزارش هــای مالــی و ... به دســت آمــده در این 

حمله هکری را فاش کرد.
 پایــگاه عبــری »والــا«، روز یکشــنبه بــه نقــل از »مــای بروکــس - کمبلــر« 
کارشــناس ســایبری نوشــت که گــروه هکری عصای موســی، هماننــد گروه 
هکــری »ســایه ســیاه»)Black Shadow(، از یــک مــاه پیــش در پی انتشــار 
گزارش های متعدد در حســاب کاربری خود در اپلیکیشــن تلگرام مبنی بر 
هــک موفقیت آمیز طرف های اســرائیلی، معروف شــد. وی اذعان داشــت 
کــه به نظر می رســد کــه تمرکز بر روی هــدف قرار دادن آگاهــی عمومی در 

اسرائیل باشد نه کسب درآمد اقتصادی یا چیزی شبیه آن.
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ایران سوءقصد به نخست وزیر عراق را 
محکوم کرد

 شمخانی: سوء قصد به جان الکاظمی فتنه جدیدی است که 
رد پای آن را باید در اتاق های فکر خارجی جست و جو کرد

مقام هــای سیاســی و امنیتی کشــورمان، در واکنش های جداگانه ای حملــه پهپادی به خانه 
»مصطفــی الکاظمــی« نخســت  وزیر عــراق را محکــوم کردند. مقام هــای ایرانــی از جمله 
وزیــر خارجه کشــورمان، ضمن اباغ ســام آیت اهلل رئیســی رئیس جمهوری کشــورمان به 
نخســت وزیر عــراق و ابــراز خرســندی از ســامت او، ایــن حملــه را توطئه ای طراحی شــده 
بــرای برهــم زدن آرامــش و امنیــت این کشــور توصیــف کردنــد.  به گزارش فارس، حســین 
امیرعبداللهیــان، وزیر خارجه کشــورمان در واکنــش به این حملــه در گفت و گویی تلفنی با 
»فواد حســین« همتای عراقی خود، ضمن ابراز خرســندی از ســامتی نخست وزیر عراق و 
اباغ ســام رئیس جمهوری اسامی ایران به مصطفی الکاظمی، چنین اتفاقاتی را خاف 
ثبات و امنیت این کشور برشمرد که از سوی بدخواهان و در جهت بر هم زدن آرامش عراق 
انجام می شود. وزیر امور خارجه عراق هم ضمن تشکر از اهتمام رئیس جمهوری اسامی 
ایران و وزیر امور خارجه کشورمان و توضیح آخرین تحوالت مرتبط با این حادثه، به نیابت از 
الکاظمی از رئیس جمهوری کشورمان نیز تشکر کرد. او تأکید کرد: هیچ فردی در این حمله 

آسیب ندیده  است و مقامات مسئول عراقی پیگیر تحوالت هستند. 
 علی شــمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان نیز با انتشار متنی در »توئیتر« 
ســوءقصد علیــه نخســت وزیر عــراق را فتنه جدیــدی توصیف کرد کــه رد پــای آن را باید در 
اتاق های فکر خارجی جســت و جو کرد. او نوشت: »سوء قصد به جان نخست وزیر عراق فتنه 
جدیدی اســت که رد پای آن را باید در اتاق های فکر خارجی جســت و جو کرد که از ســال ها 
قبل با ایجاد و پشــتیبانی گروه های تروریستی و اشغال این کشور، جز ناامنی، ایجاد اختاف 
و بی ثباتی، ارمغانی برای مردم مظلوم عراق نداشــته اند.« ســعید خطیب زاده، سخنگوی 
وزارت امور خارجه کشــورمان نیز با محکوم کردن ســوءقصد به نخســت وزیر عراق، اینگونه 
حــوادث را در راســتای منافع طرف هایی دانســت کــه به ثبات، امنیت، اســتقال و تمامیت 
ارضــی عــراق تعرض کــرده و در پی دســتیابی به اهداف شــوم منطقــه ای خــود بوده اند. او 
ضمن تأکید بر موضع ثابت و مستمر جمهوری اسامی ایران در حمایت از ثبات، امنیت و 
آرامش در عراق، خواستار هوشیاری همگان نسبت به توطئه هایی شد که امنیت و پیشرفت 
عراق را هدف قرار داده اســت. خطیب زاده، اینگونه حوادث را در راستای منافع طرف هایی 
دانســت که در ۱۸ ســال گذشــته به ثبات، امنیت، اســتقال و تمامیت ارضی عراق تعرض 
کرده و با ایجاد گروه های تروریستی و فتنه انگیزی، در پی دستیابی به اهداف شوم منطقه ای 
خود بوده اند. ســوء قصد به الکاظمی، نخســت وزیر عراق، شنبه شب با استفاده از سه پهپاد 
انتحاری به خانه او صورت گرفت. مطابق گزارش ها، حمله این پهپادهای بمب گذاری شد 
به اقامتگاه وی در منطقه ســبز بغداد، با واکنش نیروهای محافظ الکاظمی مواجه شــد که 
مطابق این گزارش ها، در نهایت یکی از پهپادها در داخل یا نزدیکی خانه نخست وزیر عراق 

منفجر شد و به نخست وزیر این کشور آسیبی نرسید.

کلیات طرح تعارض منافع از سوی نمایندگان مجلس تصویب شد 

اقدام بهارستان برای سالم سازی نظام اداری 
گــروه سیاســی/ مجلســی ها دیــروز در 
مهمتریــن مصوبه خــود اولیــن گام را 
بــرای قانونــی کــردن طــرح مدیریــت 
تعارض منافــع برداشــتند. قانونی که 
سال هاســت بابــت عدم وجــود آن در 
ســاختار حقوقی و اداری کشــور و تأثیر 
این وضع بــر تعمیق فســاد انتقاداتی 
بــا  اســت. حــاال  داشــته  دنبــال  بــه  را 
طــرح  کلیــات  بهارستان نشــینان  رأی 
مدیریت تعارض منافع تصویب شده 
بایــد منتظــر ادامــه کار نماینــدگان  و 
برای تبدیل کردن ایــن طرح به قانون 
بــود. بجــز ایــن الحــاق یک تبصــره به 
قانون انتخابات شوراها، الیحه اصاح 
جرایم رانندگــی و طرح نحوه انتصاب 
دیگــر  از  هــم  حســاس  مشــاغل  در 
دســتورکارهای مهــم دیــروز مجلــس 

بودند.
ë  قدم اول برای قانونی شدن مدیریت

تعارض منافع
نماینــدگان مجلــس در مهمتریــن 
تصمیــم روز گذشــته خــود بــا کلیــات 
طرح مدیریت تعارض منافع موافقت 
کردند. طرحــی که از اولیــن طرح های 
نماینــدگان  توســط  شــده  نوشــته 
مجلس یازدهم اســت. ماجــرای ورود 
مجلــس بــه موضــوع تعــارض منافع 
بــه مجلــس دهــم بر می گــردد، جایی 
کــه دولــت دوازدهــم در آذر ســال 9۸ 
الیحــه مدیریت تعــارض منافــع را به 
بهارستان فرســتاد. ورود کرونا به کشور 
و انــدک بــودن عمــر مجلس قبــل اما 
ســبب شــده تا ایــن الیحــه عمــًا وارد 
چنــد  نشــود.  مجلســی ها  کار  دســتور 
ماهــی بعد وقتــی مجلــس یازدهم بر 
ســر کار آمــد یکــی از اولیــن اقداماتش 
تهیه طرحی برای همین موضوع بود. 
طرحــی که روز ســوم تیرمــاه 99 اعام 
وصــول شــد، یعنــی کمتــر از یــک ماه 
بعــد از آغاز دور جدید پارلمان. این در 
حالی بود که دولت وقت تقاضا داشت 
تــا الیحــه معطــل مانــده خــودش در 
ایــن زمینه به تصویب مجلس برســد. 
امــا موضــوع ایــن بــود که طــرح اعام 
وصول شده در مجلس درباره تعارض 

منافع هم در واقع طرح معطل مانده 
مجلــس دهــم بــود کــه در اســفندماه 
ســال 97 اعام وصول شده بود. یعنی 
یک ســال قبــل از تقدیــم الیحه دولت 
دوازدهــم. همین مســأله حتی در یک 
برهــه زمانــی در زمســتان 99 به برخی 
اختافات میان دولت وقت و مجلس 
هم انجامید. حاال بعد از همه این کش 
و قوس هــا دیــروز مجلســی ها بــا ۱53 
رأی موافــق، 64 رأی مخالــف و ۱0 رأی 
ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر 
در جلسه با کلیات طرح مهم مدیریت 
کردنــد.  موافقــت  منافــع  تعــارض 
البتــه بر اســاس پیشــنهاد تعــدادی از 
نماینــدگان و موافقــت هیــأت رئیســه 
مجلس مقرر شــد طرح به کمیســیون 
 اجتماعی ارجاع و به صورت دو شوری 

بررسی شود.  
در جلســه دیــروز مجیــد انصــاری 
اجتماعــی  کمیســیون  ســخنگوی 
مدیریــت  قانــون  وجــود  مجلــس، 
تعــارض منافــع را یک ضــرورت برای 
مبارزه با فســاد و رســیدن به یک نظام 
اداری ســالم در هــر کشــوری دانســت 
و گفــت: این طــرح نقاط قــوت زیادی 
دارد تعاریــف دقیــق و حقوقــی، عدم 
امکان ایجاد حاشــیه امن بــرای افراد، 
مکلف ســاختن ســازمان بازرســی کل 
کشــور بــرای تدویــن گــزارش در ایــن 
خصــوص و ضمانــت اجــرای الزم از 
جمله آن می باشــد. در ادامه موافقان 
و مخالفــان طرح به بیــان دیدگاه های 
خــود پرداختنــد. موافقــان ایــن طــرح 
معتقــد بودند که بدون داشــتن چنین 
از  بخشــی  مدیریــت  امــکان  قانونــی 
روابــط مفســده انگیز در کشــور وجــود 
نخواهد داشــت و این کار یک ضرورت 
بــرای سالم ســازی نظام اداری اســت. 
در مقابل مخالفان هم بر همین نکته 
تأکید داشتند اما عمدتاً معتقد بودند 
طــرح یــاد شــده در مجلــس بــه دلیل 
ضعف هایی که دارد نمی تواند اهداف 
الزم را محقــق کنــد. طــرح مدیریــت 
تعــارض منافع مشــتمل بــر 27 ماده 
اســت. بر اســاس این طرح قرار اســت 

موقعیت هایی که بر اســاس آن منافع 
شــخصی افراد مشــمول ایــن قانون با 
تبعیــض  بــدون  و  انجــام بی طرفانــه 
وظایــف حرفــه ای و اختیــارات قانونی 
آنهــا دچــار تعــارض گــردد، بــر طرف 
شــود. از جملــه اینکــه گرفتــن ســمت 
ارتبــاط  کــه در  افــرادی  بــرای  دولتــی 
بــا همــان ســمت دارای کســب و کار 
شخصی هستند، به کار گیری بستگان و 
نزدیکان و داشــتن همزمان دو یا چند 
شــغل ممنــوع خواهد شــد. همچنین 
مواردی چــون دریافت هدایــا و انجام 
ســفر و مأموریت هم شــامل ضوابطی 
از جملــه ثبــت جزئیات این مــوارد در 
یــک ســامانه خواهنــد شــد. همچنین 
طبق این طرح قرار اســت یک سامانه 
جامــع بــرای ثبــت درآمــد، دارایــی و 
اموال، مشــخصات فردی و معامات 
باالی ۱00 میلیون تومان مشموالن این 

قانون نیز تأسیس شود. 
ë بسترهای فساد مسدود می شود

اجتماعــی  کمیســیون  رئیــس 
مجلــس هــم در تشــریح  ایــن طــرح 
گفــت: تعــارض منافــع بــه شــرایطی 
گفته می شود که یک شخص بر سر دو 
راهی منافع اجتماعی و مأموریت های 
ســازمانی از ســویی و منافع شــخصی، 
حزبــی و خانوادگی از ســوی دیگر قرار 
گیــرد .ولــی اســماعیلی ادامــه داد: به 
عنــوان مثــال اگــر یــک مدیــر دولتــی، 

مدیرعامل شرکت  دولتی واردات دارو 
شــود و همزمان خود چندین شــرکت 
واردکننــده دارو داشــته باشــد، طبیعتاً 
قــرار  منافــع  تعــارض  معــرض  در 
می گیــرد. در ایــن شــرایط فرد یــا باید 
منافع شرکت  های خود را در نظر گیرد 
یــا منافــع اجتماعی و ملی در شــرکت 
دولتــی واردات دارو را؛ ایــن طــرح بــه 
دنبال مدیریت تعارض منافع است تا 
بستری که احتمال دارد برای یک فرد، 
ایجادکننده انگیزه فســاد باشد، از بین 
بــرود. وی ضمن قبول برخی ابهامات 
در طــرح مدیریــت تعــارض منافع که 
به ویــژه در بخش صنفی بوده اســت، 
تأکیــد کــرد: قطعــاً ایــرادات مــد نظــر 
اتــاق بازرگانــی و دولــت در ایــن طرح 
مــورد بازنگــری قــرار خواهــد گرفت و 
طرحی جامع به صحن علنی مجلس 
ارجاع خواهد شــد. در هیچ کجای دنیا 
تعارض منافع به صفر نرســیده است 
امــا طــرح تدویــن شــده و رأی امــروز 
مجلــس یازدهم، شــروع خوبــی برای 

تصویب یک قانون جامع است.
ë  مجلس همچنان همه کاره انتخابات

شوراها
دیروز همچنین نمایندگان مجلس 
با دوفوریت بررســی طــرح الحاق یک 
تبصره بــه ماده ۶3 قانون تشــکیات، 
وظایف و انتخابات شــوراهای اسامی 
و شهرداران موافقت کردند. بر اساس 

قانون انتخابات شوراها، بعد از صدور 
رأی توسط هیأت مرکزی نظارت، هیچ 
دســتگاه قضایی دیگری حق ندارد به 
موضــوع ورود کند و رأی صــادره را زیر 
ســؤال ببــرد. هیأت مرکــزی نظارت بر 
ایــن انتخابــات نیــز زیــر نظــر مجلس 
فعالیت می کند. بند الحاقی ذکر شده 
در این طرح تأکید کرده است که هیأت 
مرکــزی نظارت تأیید یــا رد صاحیت 
نامزدهــا و تأیید یا ابطــال انتخابات را 
برعهــده داشــته و رأی نهایــی را صادر 
می کنــد و ایــن رأی قابــل رســیدگی در 
هیــچ مرجــع قضایــی و شــبه قضایــی 

دیگری نمی باشد.
ë  مخالفت مجلــس با اصــاح قانون

رسیدگی به تخلفات رانندگی
گذشــته  روز  علنــی  جلســه  در 
اصــاح  الیحــه  کلیــات  همچنیــن 
قانــون   2 مــاده   2 و   ۱ تبصره هــای 
رســیدگی بــه تخلفــات رانندگــی مورد 
بررسی قرار گرفت که نمایندگان با آن 
مخالفــت کردند. پیــش از این مهلت 
۱0 ســاله ای بــه نیــروی انتظامــی برای 
تأمیــن نیــروی مورد نیــاز از افســران و 
کادر پیمانی برای تشــخیص تخلفات 
مربوط بــه حمل و نقل و عبــور و مرور 
و قبــض جریمه داده شــده بود که این 
مهلت ســال گذشته به پایان رسید. در 
جریــان بررســی کلیات الیحــه اصاح 
قانون رســیدگی به تخلفــات رانندگی، 

رانندگــی  راهنمایــی  پلیــس  رئیــس 
ناجــا در صحن علنــی مجلس حضور 
یافت و با اشــاره به اینکه در کل کشــور 
۴۵00 دوربین ثبــت تخلف در راه های 
اصلــی وجــود دارد و فقــط در 7 شــهر 
 ۴9 کــه  اســت  تخلــف  ثبــت  دوربیــن 
درصــد دوربین هــا معیوب بــوده و کار 
نمی کنــد، افــزود: طبق قانــون، وزارت 
توســعه  مســئول  شهرســازی  و  راه 
دوربین ها اســت که باید بحث توسعه 
را از وزارت راه و شهرســازی پیگیر شد، 
ولی ریالــی از محل اعمــال جریمه به 
افســران و درجه داران تعلق نمی گیرد 

و به خزانه می رود.
ë  اصاح طرح نحوه انتصاب اشخاص

در مشاغل حساس
اعمــال اصاحــات در طــرح نحوه 
انتصاب اشخاص در مشاغل حساس 
بــه منظور تأمین نظر شــورای نگهبان 
هــم از دیگــر اقدامات دیــروز مجلس 
بــود. بر اســاس ایــن اصاحــات، قــوه 
قضائیــه، وزارت اطاعات و اطاعات 
در  اســتعام  ســه گانه  مراجــع  ســپاه 
ایــن خصوص را تشــکیل می دهند که 
نظــر منفی هــر یک از مراجع ســه گانه 
مذکــور، بــرای مرجــع اســتعام کننده 
الزم االتباع می باشد. بر اساس بخش 
انتصــاب  نیــز  طــرح  ایــن  از  دیگــری 
افــرادی کــه فرزنــدان یــا همسرشــان 
دارای تابعیت مضاعف است، کسانی 
کــه در جهــت تحکیــم مبانــی رژیــم 
ســابق نقش مؤثر داشــتند، کسانی که 
به مجــازات جرایم خیانت در امانت، 
کاهبرداری، اختاس، ارتشا و تصرف 
غیرقانونی در امــوال عمومی محکوم 
شده اند، کســانی که در جریان تحقیق 
و تفحــص مجلــس شــورای اســامی، 
متخلف شناخته شده و توسط مراجع 
قضایــی بــه مجازات تعزیــری قطعی 
درجــه یک تا پنــج محکوم شــده اند و 
مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع 
بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانه ای که 
مراکــز امنیتی و اطاعاتی مســتنداً آن 
را نهــی کرده اند به مشــاغل حســاس 

ممنوع است.

یرنا
ا

دومین جلسه دادگاه پرونده ثبت سفارش خودرو برگزار شد

نفوذ در سامانه و ثبت سفارش غیرقانونی 5 هزار خودرو
دومیــن جلســه دادگاه رســیدگی به 
اتهامــات 99 متهــم پرونده موســوم 
و  غیرقانونــی  ســفارش  ثبــت  بــه 
قاچــاق ســازمان یافتــه خــودرو بــه 
ریاســت قاضــی صلواتــی بــا قرائت 
ادامه کیفرخواســت از سوی نماینده 

دادستان اختصاص یافت.
یزدانی فــر  میــزان،  گــزارش  بــه 
نماینده دادســتان که در جلســه روز 
عناویــن  و  متهمــان  اســامی  شــنبه 
اتهامــی آن هــا را اعــام کــرده بــود، 
به شــرح کیفرخواســت و گردش کار 
پرونــده پرداخت و گفــت: علی رغم 
ممنوعیــت واردات خــودرو، عده ای 
بــا اعمــال تقلــب و نفوذ در ســامانه 
ثبت ســفارش، واردات چندین هزار 
دســتگاه خــودرو را در ســامانه ثبــت 
کردنــد و از ایــن طریــق ارز بــه آن ها 

تخصیص یافت.
مبنــای  بــر  کــرد:  تصریــح  او 
گزارش ســازمان بازرســی کل کشور، 
واردات  امــر  در  سوءاســتفاده هایی 
بــر  اســت؛  گرفتــه  صــورت  خــودرو 
اول  معــاون  دســتورالعمل  اســاس 
تاریــخ  از  جمهــوری  رئیــس  وقــت 
بــا  ســفارش ها  ثبــت   9۵ دی   ۱3
می شــود؛  روبــه رو  ممانعت هایــی 
امــا اجــرای ایــن موضــوع تــا تاریــخ 
در  مشــکوکی  طــرز  بــه   9۵ دی   22
ســازمان توســعه تجارت بــه تعویق 
می افتــد و در ایــن مــدت تعــداد ۴ 
هزار و 90۱ دستگاه خودرو به صورت 
غیرقانونی از طریق نفوذ به ســامانه 
و هــک آن، ثبــت ســفارش شــد کــه 
تعــداد 2 هزار و 903 دســتگاه از این 
شــده  ســفارش  ثبــت  خودرو هــای 
شــده  ترخیــص  کشــور  گمــرکات  از 
افــزود:  دادســتان  نماینــده  اســت. 
وزیــر وقــت صمت در تاریــخ 2۴ تیر 
9۶ دســتور غیرفعال نمودن سامانه 
ثبت ســفارش خودرو را صــادر کرد؛ 
 9۶ تیــر   2۸ تاریــخ  در  ســامانه  امــا 
غیرفعال شــد و در این مدت تعداد 
یکهــزار و 7۴7 دســتگاه خودرو ثبت 
ســفارش شد. او افزود: افزایش ثبت 
سفارش تا نزدیکی تاریخ فوق الذکر 
و ثبت ســفارش نزدیک بــه ۵0 هزار 

خــودرو نشــان از ایــن می دهــد کــه 
افــرادی از ایــن ممنوعیــت آگاهــی 
داشته اند و از طریق رانت اطاعاتی 

سودهای کانی کسب کرده اند.
ë  اعام نشــدن وجود حفــره امنیتی 

در سامانه
نماینــده دادســتان در ادامــه بــا 
اعــام اینکه ســامانه ثبت ســفارش 
خــودرو بــه دلیل عــدم بــه روز بودن 
طــی  امنیتــی  حفره هــای  وجــود  و 
ســال های اخیــر در مــوارد مختلفــی 
مــورد نفــوذ واقــع شــده که شــرکت 
پشــتیبان ســامانه چندین مورد را به 
ســازمان توســعه تجارت اعام کرد، 
گفــت: امــا هیــچ مــوردی از وجــود 
حفره های امنیتی در سامانه از سوی 
ســازمان توســعه تجارت بــه مرجع 
قضایی یا ســازمان بازرســی گزارش 
نشد. نماینده دادســتان در ادامه به 
ذکر گــزارش معــاون حقوقی رئیس 
بازرســی  ویــژه  دفتــر  و  جمهــوری 
رئیــس جمهوری پرداخــت و گفت: 
با انتشــار خبــر واردات غیرقانونی ۶ 
هزار و ۴۸۱ دســتگاه خودرو به کشور 
و مصاحبه رئیس ســازمان بازرســی 
کل کشور مبنی بر هک شدن سامانه 
وزارت صمــت و دســتگیری هکــر و 
اخبار ضد و نقیض منتشره، واکنش 
اجتماعی گســترده ای به موضوع در 
رســانه ها و فضــای مجــازی صورت 
گرفــت؛ وقوع تبانــی و تخلف و جرم 
در ســازمان توسعه تجارت و سامانه 

ثبــت ســفارش قطعــی و عوامل آن 
از کارکنــان و مدیــران مجموعــه بــا 
عناصــری از شــرکت های واردکننده 
در  حاکــم  مدیریــت  ســوء  هســتند؛ 
بخش های نظارتی و بخش سفارش 
ایــن  اطاعاتــی  رانــت  و  واردات  و 
مجموعه با اشکاالتی که در نرم افزار 
وجــود دارد دالیــل بــروز جرایــم رخ 

داده است.
یزدانی فــر خاطرنشــان کــرد: بنــا 
بــر محتویات پرونــده و گزارش دفتر 
جمهــوری  رئیــس  بازرســی  ویــژه 
وجــود  مراتــب   9۵ مــاه  بهمــن  در 
مشــکات امنیتــی در ســامانه ثبــت 
ســفارش در جلســه ای اختصاصــی 
از ســوی وزارت اطاعــات بــه آقــای 
مــورد  کــه  شــد  گوشــزد  خســروتاج 
توجــه جدی واقــع نشــد. او در ادامه 
ضمــن قرائــت گــزارش پلیــس فتــا 
درخصوص ثبت ســفارش ها گفت: 
بر اساس این گزارش نقش سازمان 
توسعه تجارت و نقش افراد حقیقی 

و حقوقی مشخص شده است.
ë  تخلف با رانــت اطاعاتی و جعل

اسناد
نماینده دادستان سپس با اعام 
فهرســت متهمان حقیقی و حقوقی 
و تعــداد خودروهایــی که هــر یک از 
متهمان بــه صورت غیرقانونی ثبت 
ســفارش کرده انــد، بــه تحقیقــی که 
ســازمان بازرسی کل کشــور از برخی 
شــرکت های  و  افــراد  و  مدیــران  از 

واردکننده خودرو  انجام داده، اشاره 
کرد.

او در ادامــه بــا دســته بندی بزه و 
تخلفــات ارتکابــی متهمــان پرونده 
حاضــر، گفــت: در پرونــده اتهامــی 
حاضــر انواع تخلفــات و بزه ارتکابی 
از جمله استفاده از رانت اطاعاتی، 
جعــل و اســتفاده از ســند مجعــول، 
تحصیل مــال نامشــروع و... محقق 
شــده  اســت. او همچنین در تشریح 
توســط  تخلــف  وقــوع  روش هــای 
متهمــان پرونده گفــت: انجام ثبت 
بــازه  در  غیرنمایندگی هــا  ســفارش 
صــدور  تاریــخ  تغییــر  محدودیــت، 
ثبــت ســفارش بــه گذشــته در بــازه 
محدودیت و ممنوعیت، استفاده از 
ثبت ســفارش های منقضی با ایجاد 
تاریــخ جدید، تغییر در تاریخ صدور 
و اطاعــات کاالیــی ثبــت ســفارش 
ماننــد کــد تعرفــه، نــام کاال، تعــداد 
و...؛ از جمله روش های وقوع تخلف 
توسط متهمان بوده است. متهمان 
ســپس بــا همــکاری برخــی کارکنان 
گمرک اقدام بــه ترخیص خودرو ها 
از گمــرک کردنــد و کارکنان متخلف 
علی رغم نداشتن تأییدیه از سازمان 
تأییــد  بــه  اقــدام  تجــارت  توســعه 
اظهارنامه هــای مربوطــه کردنــد. با 
اعــام ختــم جلســه توســط قاضــی 
صلواتــی جلســه ســوم رســیدگی به 
ایــن پرونده امروز از ســاعت 9 صبح 

آغاز می شود.
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وزیر کشــور دســتور داد که برای ارائه به هیأت وزیران و به منظور افزایش ابتکار 
عمل اســتان ها و تمرکززدایی بیشتر، اختیارات استانداران به طور ویژه پیگیری 
و بازنگری شــود. به گزارش ایرنا نشست مشترک شورای معاونان وزارت کشور 
با اســتانداران ۴ اســتان تهران، خوزســتان، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان با 
حضور وزیر کشور برگزار شد. در این نشست، استانداران خوزستان، کهگیلویه و 
بویراحمد و هرمزگان گزارش های جداگانه ای از اقدامات دوره جدید مدیریت 
اســتان در 3 محور شناخت مشکات و اصاحات مدیریتی، اقدامات راهبردی 
برای ریل گذاری توســعه اســتان و مدیریت شرایط جاری، مطرح کردند. احمد 
وحیدی وزیر کشــور در این نشســت پس از بررســی گزارش های مطرح شــده از 
ســوی اســتانداران، بــه معاون توســعه مدیریــت و منابع وزارت کشــور دســتور 
داد بــه منظور افزایش ابتکار عمل اســتان ها، بازنگری اختیارات اســتانداران با 
رویکرد تمرکز زدایی هرچه بیشــتر و با جلب آخرین نقطه نظرات اســتانداران، 
به طور ویژه پیگیری و برای ارائه به هیأت وزیران جمع بندی شــود. وزیر کشــور 
با اشــاره بــه گزارش های اســتانداران درخصوص روند تحقــق برنامه دولت در 
امر مســکن، خواســتار پیگیری جدی موضوع از ســوی معاونت عمرانی وزارت 
کشــور و استانداران عاوه بر دســتگاه های اجرایی مسئول شد. در پایان نشست 
دیــروز شــورای معاونان وزارت کشــور، از خدمات و تاش هــای محمد ابراهیم 
شوشــتری رئیس ســابق مرکز حراست وزارت کشــور قدردانی شد و برای هادی 
گــودرزی رئیس جدید این مرکز آرزوی موفقیت کردند. براســاس این گزارش، 
اســتاندار تهران به نمایندگی از استانداران، عضو ثابت شورای معاونان وزارت 
کشور است و از این پس، عاوه بر استاندار تهران، در هریک از جلسات شورای 

معاونان، 2 یا 3 استاندار، در قالب ویدیوکنفرانس حضور خواهند یافت.
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مصطفی الکاظمی شهریور امسال در سفر به تهران با شمخانی دیدار کرده بود

تودیع و معارفه شوشتری و هادی گودرزی رؤسای سابق و جدید حراست وزارت کشور 

 دستور وزیر کشور 

برای پیگیری بازنگری اختیارات استانداران
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 بنفشــه غالمی/ »مصطفی الکاظمی«، نخست وزیر عراق 
شــنبه شب از ســوء قصدی که از ســوی گروه های مقاومت 
عراق مشــکوک تلقی شــده اســت، جان ســالم به در برد. 
ایــن حملــه در حالی انجام شــد کــه اعتراض ها بــه نتایج 
انتخابــات ادامــه دارد امــا با این ســوء قصد احتمــال بازتر 
شــدن دســت دولــت بــرای برخــورد بــا ادامــه اعتراض ها 
افزایش می یابد.به گزارش خبرگزاری »آسوشــیتدپرس«، 
به نقل از »آی ان ای«، خبرگزاری رســمی عراق، سخنگوی 
وزارت کشــور عراق خبر داده، ایــن حمله که پس از آن نیز 
تیراندازی هایی صورت گرفت، با استفاده از سه پهپاد انجام 
شده که یکی از آنها به ساختمان محل اقامت نخست وزیر 
عــراق اصابت کرده اســت. اما برخالف برخی رســانه های 
غربی از جمله »رویترز« که خبر داده اند، بر اثر برخورد این 
پهپاد با ساختمان یاد شده، دود به هوا برخاسته، »صابرین 
نیوز« سایت نزدیک به گروه های مقاومت عراق به نقل از  
حاضــران در محــل این حادثــه، اعالم کرده، برخــورد این 
پهپــاد به ســاختمان محل اقامــت »الکاظمی« خســارت 
جدی به این ســاختمان وارد نکرده است.  بنابر گزارش ها 
دو پهپاد دیگر نیز پیش از اینکه بتوانند کاری انجام دهند، 
توســط نیروهای امنیتــی و محافظان »الکاظمی« ســاقط 
شــده اند. به گفته ارتش عراق، ایــن پهپادها مواد منفجره 
حمــل می کردند. منابــع امنیتی عــراق نیز بــه خبرگزاری 
»رویتــرز«، گفتنــد کــه در ایــن واقعــه 6 نفــر از محافظــان 
شخصی »کاظمی« مجروح شده اند. بالفاصله پس از این 
رویــداد، ارتــش عراق خبــر داد، کمیته ای بــرای تحقیقات 
روی پرونده این سوء قصد تشکیل شده است. این در حالی 
اســت که تا پایان دیروز هیچ گروهی مسئولیت این حمله 

را بر عهده نگرفت.
ë آغاز تردیدها درباره سوء قصد

دیــروز در حالــی کــه عمــوم رســانه های غربــی تــالش 
ایــن  مســئول  را  عــراق  مقاومــت  گروه هــای  می کردنــد، 
سوء قصد نشان دهند، این گروه ها ضمن رد چنین اتهامی، 
تأکید کردند تنها »الکاظمی« که پیش از نشســتن بر کرسی 
نخست وزیری، رئیس اطالعات عراق بوده، از این سوء قصد 
سود می برد و می تواند با توسل به آن اعتراض ها به نتیجه 
انتخابات عراق را به سکوت بکشاند. به گزارش »فایننشال 
تایمــز«، در همین ارتباط »قیــس خزعلی«، رهبر عصائب 
اهــل الحــق در توئیتی با محکوم کردن این حمله نوشــت: 

»این حمله باید توســط یک کمیته تحقیقاتی مورد بررسی 
قــرار گیرد، زیرا معتقدم این اقدام کــه فقط یک روز بعد از 
کشــتار معترضان و حمله بــه آنها انجام شــد، برای برهم 
زدن معادالت صورت گرفته است.« »ابوعلی العسکری«، 
مسئول امنیتی کتائب حزب اهلل نیز »مصطفی الکاظمی« 
را متهــم به ایفای نقش قربانی کــرد. به گزارش خبرگزاری 
»فــارس«، وی در کانــال تلگرامــی خود، بــا ابــراز تردید در 
صحت خبر سوءقصد به »الکاظمی«، این حمله را نمایشی 
خواند و نوشت: »ایفای نقش قربانی از شیوه های نخ نمایی 
است که دیگر به تاریخ پیوسته. بنابر اطالعات موثق ما، در 
عراق هیچ کســی حتی تمایلی ندارد بــرای هدف قراردادن 
منــزل نخســت وزیر ســابق، یک پهپــاد خرج کنــد.« هیأت 
هماهنگی گروه های مقاومت عراق هم در بیانیه ای اعالم 
کرد، عامالن این اقدام، به دنبال برهم زدن برگ ها و قواعد 
بــازی هســتند به ویژه که ایــن هیأت اکیــداً خواهان تحقیق 
عادالنه در خصوص قاتالن شــهدای تظاهرات  مســالمت 
آمیز روز جمعه گذشته در بغداد است.  »محمود الربیعی« 
سخنگوی دفتر سیاســی »جنبش الصادقون« عراق نیز در 
توئیتی این حمله را ســاختگی دانســت و تأکید کرد شلیک 
هوایی با هدف پوشش جنایت های جمعه و مشغول کردن 
افــکار عمومــی بوده اســت. کاربــران شــبکه های اجتماعی 
نیز فعال نشــدن ســیرام امریکا را به طنز و شــوخی گرفتند 
و نوشتند: »ســامانه ضد هوایی سیرام عذرخواهی می کند، 
زیرا فعال نشدن آن به دلیل قطعی برق و پرداخت نکردن 
پــول به صاحــب ژنراتور بــود.« برخی دیگر نیز بــا دقت در 
تصاویر منتشر شــده از صحنه ســوء قصد نوشتند: »منزلی 
خالــی و بدون اســباب و اثاثیــه را به عنــوان خانه مصطفی 

الکاظمی به نمایش گذاشتند.«
ë چرا حمله مشکوک است

به گزارش »ایرنا«، در حالی که برخی ناظران و تحلیلگران 
می گویند، نشــانه های زیادی درباره مشــکوک بودن اهداف 
چنیــن اقدامی وجــود دارد، »محمد الحمــد«، تهیه کننده و 

مجری شــبکه ماهواره ای »آفاق« در رشــته توئیتی به دالیل 
مشــکوک بودن این حمله پرداخت و نوشــت: »۱- هر بار که 
چنین اتفاقی در منطقه سبز بغداد می افتد، سفارت امریکا 
ســامانه دفــاع موشــکی )ســیرام( را در کنار آژیر خطــر به کار 
می اندازد، اما این بار فقط آژیر آن هم بعد از انفجار شــنیده 
شد. ۲- اولین رسانه ای که این حادثه را با خبرسازی نشر داد، 
شبکه ســعودی »الحدث« بود.۳- شبکه »العربیه« پیش از 
هر رسانه دیگری تالش کرد، عراق را به آشوب و فتنه بکشاند. 
۴- آنچــه در منطقــه ســبز رخ داد، یک نمایش بــا کارگردان 
معروف و دلیل واضح بود، اما دوســت کارگردان من! پهپاد 
به منطقه سبز وارد می شود؛ اولین رسانه انعکاس دهنده آن 
الحدث سعودی اســت، آژیر سفارت امریکا )بعد از حمله( 
بــه صدا در می آید...نه! توصیه می کنم بــا »بالیوود« قرارداد 

ببندید!«
ë واکنش ها به سوء قصد

تردید هــا درباره این ســوء قصد در حالــی رو به افزایش 
اســت که در پی این رخداد »مصطفی الکاظمی« ســاعتی 
بعد از این رویداد در حالی که پیراهنی ســفید پوشــیده بود 
و کاماًل خونســرد به نظر می رســید، در برنامه ای مســتقیم 
از مــردم خواســت  از تلویزیــون عــراق پخــش شــد،  کــه 
آرامش خود را حفظ کنند. به گزارش ســایت شبکه خبری 
»الجزیره«، سیاستمداران و جناح های مختلف عراقی نیز 
به این رویداد واکنش نشــان دادند. »برهم صالح« رئیس 
جمهوری عراق در توئیتی نوشــت: »نمی توانیم بپذیریم 
عــراق بــه هــرج و مــرج و کودتا علیــه نظام قانون اساســی 
کشــیده شــود.« »مقتدا صدر« رهبر جریان صدر که حزب 
متبوعش در انتخابات بیشــترین آرا را کســب کرده، هدف 
این حمله را »بازگردانــدن عراق به هرج و مرج« توصیف 
کرد.  در خارج از مرزهای عراق نیز »ند پرایس«، سخنگوی 
وزارت خارجــه امریــکا ضمــن محکــوم کردن ایــن حمله 
خواهان تحقیقات درباره آن شد و وزارت خارجه عربستان 

این حمله را »یک اقدام تروریستی« بزدالنه توصیف کرد.

A
P

عراق در آستانه 
بزرگ بحران 

 مقاومت عراق، سوءقصد 
به  »الکاظمی« را محکوم کرد

ت
اش

دد
یا  

اوضــاع همســایه غربــی کشــورمان ایــن روزهــا 
وضعیت خوبی ندارد. وضعیتی که از روز دهم اکتبر 
)۱8 تیرماه( به این ســو وارد مرحله جدیدی شده و با 
خبر ســوء قصد به جان نخســت وزیر عــراق به حجم 
تنش ها و هیجان ها افزوده است. دولت عراق بامداد 
یکشــنبه به وقت محلی با انتشار بیانیه ای اعالم کرد 
که محل ســکونت مصطفی الکاظمی نخســت وزیر 
عراق با یک پهپاد بمب گذاری  شده هدف سوء قصد 

قرار گرفته اما نخست وزیر آسیبی ندیده است.
الکاظمــی نیز بــه فاصلــه کوتاهی پس از انتشــار 
ایــن خبــر در توئیتــی ضمن تأکیــد بر ســالمتی خود 
همــگان را به حفــظ آرامش و خویشــتنداری دعوت 
کرد. این رخداد بســرعت توســط مقامات کشورمان 
و نیروهایــی که بــا نگرانی تحوالت بغــداد را پیگیری 
می کننــد با واکنش رو به رو شــد. علی شــمخانی دبیر 
شــورای عالی امنیت ملی کشورمان ســاعاتی پس از 
اعــالم این خبر در توئیتی در واکنش به ســوءقصد به 
جان مصطفی الکاظمی این اقــدام را محکوم کرد و 
نوشت: »ســوءقصد به جان نخســت وزیر عراق فتنه 
جدیــدی اســت کــه رد آن را بایــد در اتاق هــای فکــر 
خارجی جســت و جو کرد که از ســال ها قبل با ایجاد و 
پشــتیبانی گروه های تروریســتی و اشــغال این کشور، 
جــز ناامنی، ایجاد اختالف و بی ثباتی، ارمغانی برای 

مردم مظلوم عراق نداشته اند.«
این ســوءقصد در شــرایطی رخ داد کــه انتخابات 
پر مناقشه در این کشــور اعتراضات ادامه دار و زیادی 
را در برداشــته و حتــی منجر به خونریــزی و زخمی و 
کشته شدن تعداد نامشخصی از معترضان به نتایج 
انتخابات پارلمانی گشــته است. در این وضعیت که 
توجه افکار عمومی بــه برخورد تند نیروهای امنیتی 
بــا معترضــان بــود و از رئیــس جمهــوری عــراق تــا 
گروه های مقاومت و بسیاری از مقامات این کشور نیز 
آن را محکوم کردند به ناگاه ورق در بغداد برگشت و 
سوء قصد به منزل الکاظمی به تغییر صورت مسأله 
منجر شــد. همزمانی اعتراضات به نتایج انتخابات 
بــا خبر ترور ناموفق نخســت وزیر باعث شــد تا نوک 
پیکان انتقادات از الکاظمی برداشته شود و به سمت 
منتقــدان دولــت و به خصــوص نیروهــای مقاومت 

برود.
به نظر می رسد در تحلیل این اتفاق و حواشی آن 
که مسأله ای پیچیده حتی با ابعاد جهانی است باید 

به چند نکته توجه کرد:
۱. هــر اقدامی که برهم زننده ثبات و امنیت عراق 
است از پیش توسط دوستان این کشور از جمله ایران 

محکوم بوده و تکمیل کننده پازل جریان های غربی 
خواهــد بود. مواضــع هیجانی می توانــد وضعیت را 
وخیم تــر کــرده و رودررویــی نیروهــای عراقی و خطر 
یک جنگ داخلی را در پیش داشــته باشد. به همین 
دلیــل جمهــوری اســالمی ایــران کمــال همراهــی و 
همدلی را در ارتباط با مقامات این کشــور به نمایش 
گذاشته است. در همین راستا حسین امیرعبداللهیان 
وزیر امور خارجه کشــورمان در تماس تلفنی با »فؤاد 
حســین« همتــای عراقی خــود با ابالغ ســالم رئیس 
جمهوری اســالمی ایــران به مصطفــی الکاظمی، از 
ســالمتی نخســت وزیر عراق کســب اطمینان و ابراز 

خرسندی کرد. 
۲. غــرب آســیا از اولویــت امریکایی ها خارج شــده 
است؛ آنها تالش دارند تا با فتنه انگیزی و تفرقه و ناامنی 
ایــن  منطقــه  را ترک کنند. این پروژه و باقی گذاشــتن 
زمین ســوخته بــرای مردم ایــن کشــورها و منطقه در 
افغانستان نیز پیگیری شد و امریکایی ها امیدوار بودند 
که جنگ قومی و مذهبی اســباب ناامنی همســایگان 
این کشور )بخصوص ایران و چین( را فراهم کند و آنها 
را وارد تلــه تنــش کند. تکرار این موضــوع در عراق نیز 
می تواند یکی از سناریوهای موجود باشد. به خصوص 
اینکه در ماجرای حمله به خانه الکاظمی ابهاماتی در 
خصوص نقش امریکا دیده می شود. به عنوان نمونه 
عدم واکنش ســامانه پدافندی و دفاع موشکی سیرام 
)C-Ram( که در سفارت امریکا در منطقه سبز بغداد 
قرار دارد از جمله این ابهامات اســت؛ تاجاییکه گفته 
می شــود فقــط آژیر خطر ایــن منطقه آن هــم پس از 

انفجار به صدا درآمده است.
۳. عوامــل هرگونه خرابکاری و اقدام تروریســتی 
را بایــد بــا ذینفعــان آن شــناخت. »گــروه رســانه ای 
امنیتی عراق« وابســته به ارتش در بیانیه خود اعالم 
کــرد کــه نخســت وزیر هنگام حادثــه در منــزل نبوده 
اســت. دشــمنان مقاومت ســعی دارند این اتفاق را 
به نیروهای حشدالشــعبی منتســب کنند اما حمله 
پهپادی به منزلی که ســوژه تــرور در آن حضور ندارد 
تنهــا می توانــد گروه هــای مقاومــت را در موقعیــت 
پایین تــر قــرار داده و احتماالً پاســخ تندتــر نیروهای 
امنیتی در مقابل هرگونه اعتراض به نتایج انتخابات 
را در پی داشــته باشــد. ضمن اینکه این اتفاق باعث 
می شــود با امنیتی تر شــدن فضا مســأله اصلی را که 
رســیدگی به خون هــای ریخته شــده در روزهای اخیر 
بــوده بــه حاشــیه برانــد. بنابرایــن ایــن اقــدام صرفاً 
می تواند به کســانی کمک کند که نگــران اعتراضات 
مسالمت جویانه هستند. اتاق  فکرهای غربی که دبیر 
شورایعالی امنیت ملی به آن اشاره کرده سعی دارند 
تا با اســتفاده از فضای غبارآلــود، آتش درگیری بین 

مردم عراق را روشــن کنند که در این شــرایط دعوت 
نخست وزیر عراق به آرامش و خویشتن داری پس از 

رسانه ای شدن خبر ترور ناموفقش قابل تقدیر بود.
۳. رســانه های وابسته به رژیم ســعودی و امریکا 
تالش کردند تا این اتفاق را مصادره به مطلوب کرده 
و در جهــت تخریب نیروهــای وفادار بــه حاکمیت و 
تمامیــت ارضی عــراق اســتفاده کنند. موج ســواری 
دشمنان عراق با استفاده از ترور ناموفق نخست وزیر 
فضــا را برای یــک بهره برداری سیاســی آمــاده کرده 
اســت. اولین رســانه هایی کــه به صورت جهــت دار و 
با پروپاگانــدا خبر حمله به خانه نخســت وزیر عراق 
را منتشــر کردنــد در گــروه دوســتان ایــن کشــور قــرار 
نداشــتند. »محمــد الحمــد« تهیــه کننــده و مجری 
شبکه ماهواره ای »آفاق« در رشته توئیتی این مسأله 
را فاش کرد و نوشــت: »اولین رسانه ای که این حادثه 
را با خبرســازی نشــر داد، شبکه ســعودی »الحدث« 
بود و تالش کرد این اتفاق را به اظهارات شیخ قیس 
الخزعلی در مخالفت بــا دولت الکاظمی ربط دهد. 
شــبکه »العربیــه« پیش از هر رســانه دیگــری تالش 
کرد، عراق را به آشــوب و فتنه بکشاند«. این درحالی 
است که دبیرکل عصائب اهل الحق پس از این اتفاق 
بر ضــرورت تحقیق دربــاره آن از جانــب یک کمیته 
فنــی متخصص و قابــل اعتماد تأکید کــرد تا از علل 
و ابعــاد آن اطمینــان حاصــل شــود. الخزعلی حتی 
چند روز قبل هشدار داده بود که طرف های مرتبط با 
دستگاه های اطالعاتی بغداد در پی بمباران منطقه 

سبز و متهم کردن نیروهای مقاومت هستند.
4. اهمیت حمله به خانه نخست وزیر شاید بیش 
از آنکــه از حیــث اطالعاتی نظامی قابل تأمل باشــد 
از جهــت عملیات روانی صــورت گرفته وآثار ســوء و 
نابهنجار این اتفاق بر افکار عمومی قابل توجه است. 
این رخداد به انشــقاق بیشــتر بین مــردم و حکومت 
منجــر خواهد شــد و بر چندپاره شــدن جامعه عراق 
پیش از اخراج اشغالگران و تروریست های امریکایی  

دامن خواهد زد.
در مجمــوع به نظر می رســد این دســت حوادث 
در کشوری چون عراق که امریکایی ها باید بزودی آن 
را تــرک کنند بدون در نظر گرفتن نظــم در حال گذار 
جهانــی قابــل تحلیل نباشــد. امریــکا تــالش دارد تا 
تمرکــز خود را بــر مهار چین قرار دهــد اما خروج کم 
هزینه و بدون خونریزی از غرب آسیا را مطلوب خود 
نمی بیند. فرسایشی شدن نزاع ها و تأکید بر گسل های 
سیاسی، ناکامی های اقتصادی و هسته های خاموش 
گروه های تروریستی همواره مورد توجه امریکا بوده تا 
یک اخراج هزینه دار را بر بســتر شــکاف های مذهبی 

قومیتی این کشور ثبت کند.

عراقراناامنمیخواهند
عبدالرضا هادی زاده نائینی
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رمزارزها و بازار سرمایه
در  کــه  هســتند  جدیــد  پدیــده ای  رمزارزهــا 
ســطح جهانــی گســترش پیــدا کرده انــد کــه 
توسط رسانه ها، ســرمایه گذاران ریسک پذیر، 
مؤسســات مالی و دولتی به طور یکسان مورد 
توجــه قرار گرفته اند. ظهور رمزارزها به عنوان 
گــروه جدیــدی از دارایی هــای مالــی فرصــت 
جدیدی را برای بررســی چندین جنبه کشــف نشــده رمز ارزها فراهم کرده 
اســت. در ســال های اخیر نقش رو به رشــد بازار رمز ارزها توجه زیادی را در 
بین محققان دانشگاهی، رسانه ها، مؤسسات دولتی و صنعت مالی به خود 
جلب کرده است. صعود ناگهانی رمزارزها و توسعه سریع بازارهای رمز ارز 
که به افزایش شــدید حجم معامالت اخیر آنها  نســبت داده شــده، منجر 
بــه ایجاد ادبیات جامــع در بازارهای رمزارز شــده اســت. مطالعات زیادی 
در مــورد رمزارزهــا با تمرکز بر کارآیی بازار، نوســانات قیمت، خوشــه بندی 
قیمت ها، ســفته بازی و هزینه های معامالت انجام شــده است. در نتیجه، 
معرفی انواع مختلف رمزارزها در ســال های اخیر منجر به افزایش ســریع 

اندازه بازار در بازارهای رمزارز شده است.
بازارهای رمزارز و نقش آن به تصمیمات تأمین مالی سرمایه گذاری کمک 
می کند. رابطه تجربی بین بازارهای رمزارز و سایر شاخص های بورس اوراق 
بهادار باعث می شود تا الگوهای انتقال بازده و نوسانات در بین این بازارها 

را نشان دهد تا به تصمیمات سرمایه گذاری کمک کند.
 از دیدگاه یک ســبد ســهام، از آنجا که تحرکات قیمت در دسته دارایی سنتی 
تأثیر مستقیمی بر بازار رمز ارز ندارد، سرمایه گذاران یا شرکای بازار می توانند 
سرمایه را بگیرند و تاحدی در رمزارزها به علت مزایای اجتناب ناپذیری رمز 
ارزها ســرمایه گذاری کنند و قابلیت دسترســی آنها در سراســر جهان ممکن 
است باعث نقدینگی بیشتر در بازارهای رمز ارز شود به جای اینکه دارایی ها 
را در محدوده هــا قــرار دهد. در ســال های آینده، نقدینگی در بــازار رمزارز در 
مقایســه با دســته دارایی های سنتی، بیشتر خواهد بود زیرا ســرمایه گذاران و 
شــرکای بازار ممکن اســت مجبور شــوند که یک رمز ارز را نگهداری کنند به 
جای اینکه یک ســهام را در یک شــرکت تجاری لیســت شده نگهداری کنند. 
دســته دارایی سنتی، سطح ریســک زیادی دارد و نشان می دهد که حتی این 
بازارها ممکن است بازده های بیشتری را برای سرمایه گذاران به علت ماهیت 
نوسانی آنها داشته باشــند، سرمایه گذاران ممکن است بازده های کمتری با 
ریســک در نظر گرفته شده به دست آورند. با در نظر گرفتن رمزارزها، آنها را 
می توان به عنوان ابزار مالی مســتقل تفسیر کرد که ریسک غیرسیستماتیک 
تا بدون سیستماتیک را تحمیل می کنند که ممکن است بخاطر جذابیتی که 
برای ســرمایه گذاران دارند، اضافه شــوند. با توجه به اتصال در بازارهای رمز 
ارز، یافته هــای ما از عدم انباشــتگی در رمزارزهــا، آگاهی هایی را برای تنظیم 
کنندگان و سرمایه گذاران بالقوه بین المللی فراهم می کنند. در اختالف میان 
رمزارزها و عدم اتصال بین رمزارزها و دســته بندی دارایی های مالی سنتی و 
اقتصادی، مزایای گوناگون مرتبط با ســرمایه گذاری های آنهــا را در رمزارزها 
محکم می کنــد که فراخوانی برای سیاســت گذاران و تنظیم کنندگان اســت 
تــا معیارهایــی را وضع کنند که روابط ســاختاری گســترده در بازار رمــز ارز را 
تعمیق می کند و با بقیه دســته بندی دارایی اقتصادی و مالی ســنتی، منافع 
ســرمایه گذاران را با بازده های گوناگون تضمیــن می کند که با پراکندگی بین 

رمزارز و شاخص های بازار سهام همراه می شود.

ت
اش

دد
یا

ابراهیم رسام
مدرس دانشگاه

یرنا
ا

ش
بر

خــودرو، یکــی از صنایعــی اســت که سال هاســت 
درگیر مشــکالت بسیاری اســت و در دو سال اخیر 
این مشــکالت بیش از پیش نمایان شــده اســت. 
درحالــی که تولیــد خودروســازان پاســخگوی نیاز 
بازار نیســت، شــکاف قیمتی میان کارخانه و بازار 
نیز باعث شــده است تا میزان تقاضا جهش یابد. 
به طــوری که قیمت برخی خودروهــا بیش از 100 

میلیون تومان اختالف دارد.
در همیــن راســتا، وزیر صمت یکــی از برنامه های 
محوری خــود را بــر اصالح ســاختارهای صنعت 
خودرو متمرکز کرده است؛ برنامه ای که براساس 
آن در چهــار ســال آینــده، در کنار تأمیــن نیازهای 
داخل، امکان صادرات بخشی از تولیدات داخلی 

نیز فراهم خواهد شد.
کار دولــت  آغــاز  از  مــاه  کــه ســه  در شــرایطی 
سیزدهم می گذرد، نشانه های تغییر در صنعت 
خــودرو نمایــان شــده اســت. وزیــر صمــت روز 
گذشته در جریان افتتاح شانزدهمین نمایشگاه 
بین المللــی قطعــات، لــوازم و مجموعه هــای 
خــودرو در جمــع خبرنــگاران از افزایش عرضه 
خــودرو در بــازار از هفتــه آینــده  خبــر داد. طبق 
در  پــروژه  امیــن، 10  فاطمــی  رضــا  گفته هــای 
صنعت خودرو تعریف شد که اجرای آنها از دو 
ماه پیش آغاز شده است و با زمان بندی مناسب 

در حال پیشرفت است.

ë تکمیل خودروهای کف پارکینگ 
آینــده  هفته هــای  طــی  گفــت:  صمــت  وزیــر 
پارکینــگ  کــف  در  باقی مانــده  خودروهــای 
خودروســازان تکمیــل شــده و بــه بــازار عرضــه 
می شــود. همچنین از هفته آینده عرضه خودرو 
از سوی ۲ خودروساز بزرگ کشور افزایش خواهد 
یافت. وی ادامه داد: طی دو ماه گذشته جلسات 
متعــددی بیــن وزارت صنعت با خودروســازان 
درخصــوص تأمیــن قطعــات، رفــع مشــکالت 
خودروهــای ناقــص و... برگزار شــد. همچنین از 
هفته آینــده ایران خــودرو روزانه ۵00 دســتگاه و 
ســایپا ۲00 دســتگاه بیش از ظرفیت کنونی خود 
تولیــد خواهنــد کــرد کــه به ایــن ترتیــب عرضه 

خودرو افزایش می یابد.

ë جزئیات اصالح صنعت خودرو
بــه گفتــه وزیر صمــت، برنامه های طراحی شــده 
برای اصالح صنعت خودرو در حال اجرا است و تا 
دو سال آینده شاهد صنعتی به روز با خودروهایی 

با مصرف سوخت پایین و باکیفیت خواهیم بود.
بــه  خــودرو  صنعــت  افــزود:  امیــن  فاطمــی 
قطعه ســازان بدهی زیادی دارد و زیان انباشته در 
این صنعت محرز شده است اما ما برای مدیریت 
اوضــاع در چند بخش از جملــه مدیریت جریان 
نقدینگی خودروســازان، کاهش هزینه های سربار 
آنهــا و اصــالح ســاختار مالــی شــرکت ها در حال 

انجام کار هستیم.
وی بــا بیــان اینکه یکی از 10 پــروژه ما در صنعت 
خــودرو، اصــالح ســاختار ایــن صنعــت اســت، 
گفــت: با توجه بــه اینکه رابطه بین خودروســاز و 
قطعه ســاز در کشــور ما رابطه نادرســتی اســت و 
آشــفتگی های زیادی دارد، به دنبــال اصالح این 
روابــط هســتیم. امروز بــه جای ارتباط مســتقیم 
بین خودروساز و قطعه ساز که مشکالتی همچون 
پیچیــده شــدن مدیریــت، ســخت شــدن کنترل 
کیفیت قطعات و قیمت ها را به دنبال دارد، ما به 
دنبال مجموعه سازی در صنعت خودرو هستیم.

فاطمی امیــن بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر هر 
خودروســاز بــا ۷00 تا ۸00 قطعه ســاز کار می کند، 
گفــت: پــس از مجموعه ســازی، هــر خودروســاز 
و  کــرد  خواهــد  کار  مجموعه ســاز  تــا 100   ۷0 بــا 
مجموعه ســازان نیــز بــا قطعه ســازان در ارتبــاط 
ایــن شــیوه توســط خودروســازان  بــود.  خواهنــد 

خارجی اجرایی شده و موفق بوده است.

ë برنامه 10 خودروساز برای افزایش تولید
وزیر صمــت در ادامه درخصــوص تولید خودرو 
همــه 10  برنامه هــای  و  ظرفیت هــا  گفــت:  نیــز 
خودروســاز بزرگ کشور برای برنامه ریزی جهت 
تولید ســاالنه سه میلیون دســتگاه خودرو تا سال 

1۴0۴ اخذ شده است.
 اکنون ۹0 درصد تولید خودرو توسط ایران خودرو 
و ســایپا انجــام می شــود کــه ایــن ســهم تا ســال 
1۴0۴ بــه ۷0 درصــد کاهــش خواهــد یافــت. بــه 
ایــن ترتیــب ســهم ســایر خودروســازان از 10 بــه 

۳0 درصــد خواهد رســید. فاطمی امین با اشــاره 
بــه برنامه ریــزی برای تولید ســاالنه ســه میلیون 

دســتگاه خــودرو تــا ســال 1۴0۴، آن را منطبق بر 
توانایی های خودروسازان برشمرد.

ë  تولیــد خودروهای بــه روز و کم مصرف تا ۲ ســال
آینده

وزیر صنعــت، معدن و تجارت گفت: برنامه های 
طراحی شــده برای اصالح صنعت خودروســازی 
بخوبی در حال اجرا است و تا دو سال آینده شاهد 
صنعتــی بــه روز بــا تولیداتــی با مصرف ســوخت 

پایین و باکیفیت خواهیم بود.
فاطمی امین خاطرنشــان کرد: نویــد می دهیم 
کــه برنامه هــای طراحــی شــده بــرای اصــالح 
صنعــت خــودرو بخوبــی در حال انجام اســت 
و همــه تعهــدات مــا در ایــن صنعــت اجرایی 

خواهد شد.
عضــو کابینــه دولــت ســیزدهم اظهار داشــت: 
ایجــاد یــک یــا دو واحد موتورســاز در کشــور که 
موتــور در اختیار همه خودروســازان قرار بدهد، 
از دیگــر برنامه هایــی اصالحــی ایــن صنعــت 

خواهد بود.
شــانزدهمین نمایشــگاه بین المللی قطعات، 
لــوازم و مجموعه هــای خــودرو روزگذشــته بــا 
حضــور وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت و بــا 
مشــارکت ۵00 شــرکت داخلــی و خارجــی در 
محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران 

آغاز به کار کرد.
شــانزدهمین نمایشــگاه بین المللــی قطعــات، 
لــوازم و مجموعه هــای خــودرو بــا حضــور حدود 
و  داخلــی  ســازی  قطعــه  بــزرگ  شــرکت   ۵00
خارجــی از کشــورهای چیــن، ترکیه، هنــد، آلمان 
و ایتالیا، همچنین خودروســازان، قطعه ســازان و 
شــرکت های بزرگ و کوچــک داخلی آغــاز به کار 

کرد. 
این نمایشگاه در 10 سالن و نزدیک به ۲۵ هزار متر 
فضای نمایشــگاهی افتتاح شــده و به مدت چهار 
روز )تا 1۹ آبان ماه( آماده استقبال از صنعتگران و 

عالقه مندان است.
زمینــه فعالیــت مشــارکت کننــدگان، قطعــات و 
مجموعه هــای خودرو، ماشــین آالت و تجهیزات 
قطعه ســازی، تحقیقــات و طراحــی مهندســی، 
مــواد اولیــه و تجهیــزات جانبی خــودرو، بازرگانی 
و خدمــات پــس از فروش، لوازم تزئینــی خودرو و 

تعمیر و نگهداری خودرو است.

وزیر صمت از پوست اندازی صنعت خودرو خبر داد

افزایش عرضه خودرو به بازار از هفته آینده

وزیر نفت از  برنامه  های تأمین سوخت صنایع و بخش خانگی خبر داد

 تولید حداکثری سوخت برای زمستان
صفحه 6

رکوردداران افزایش تولید در بخش صنعت
اتــاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررســی وضعیت تولید کاالهای صنعتی 
در نیمه نخســت ســال جاری پرداخته که نشان دهنده رشــد مثبت بخش قابل توجهی از این 
کاالهاســت. برآوردها نشــان می دهد که ایران ماه های گذشته توانســته رشد مثبت اقتصادی 
خــود را ادامــه دهد و  با عبور از آمارهای ســال 1۳۹۸ و 1۳۹۹، شــرایط بهتری را نســبت به قبل 
تجربــه می کنــد. هرچنــد آمارهای رشــد اقتصــادی در قیــاس با اعــداد منفی ســال های قبل 
همچنــان فاصلــه قابل توجهی تا رســیدن به شــرایط پیــش از تحریم دارد، امــا صرف مثبت 
شــدن عملکرد اقتصادی کشــور این امید را به وجود آورده که فاصله نسبت به رکود سال های 
گذشــته افزایش یابد. به گزارش ایسنا، در میان حوزه های مختلف اقتصادی، بخش خدمات 
همچنان تحت تأثیر شــیوع ویروس کرونا، با فشــار زیادی کار خود را ادامه می دهد اما بخش 
صنعت توانســته عملکرد خود را نســبت به سال گذشته بهبود بخشــد. بر اساس ارزیابی های 
اتــاق بازرگانــی تهران، از میــان ۳5 کاالی منتخب صنعتــی، تولید ۲0 کاال افزایــش یافته و در 
مقابل 15 کاال نیز کاهش تولید داشته اند. به این ترتیب میانگین رشد تولید صنعتی این کاالها 
نسبت به نیمه سال 1۳۹۹، ۳.۸ درصد بوده است. در میان کاالهای منتخب صنعتی، کامیون 
و کشنده با تولید 4155 دستگاهی رشد بیش از 66 درصد را تجربه کرده و در مقابل تولید الیاف 
اکریلیک کاهشــی 44 درصدی داشته است. پس از کامیون، تولید روغن نباتی با افزایش ۳۸، 
ماشــین لباسشویی با رشد ۳5 و شمش آلومینیوم با رشد ۲۷ درصدی باالترین رشد مثبت را 
به خود اختصاص داده اند. همچنین تولید شیشه جام، دوده، کمباین، ظروف چینی، یخچال، 
اتوبوس، نئوپان، کاشــی، پتروشــیمی، کاتد مس، چرم، انواع سواری، تراکتور، الیاف پلی استر، 

کارتن و روغن صنعتی نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد مثبت داشته اند. 

قطعه سازان در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو
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 سازمان حمایت، شرکت ها را ملزم به ارائه مستندات 
رشد هزینه تولید کرد 

قیمت لوازم خانگی زیر ذره بین دولت

در حالــی که طــی ماه های اخیر، برخی شــرکت های تولیدکننده لــوازم خانگی 
قیمت هــای خــود را افزایش داده انــد و باعث اعتراض مصرف کنندگان شــده 
اســت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نامه ای خطاب به 
مدیران شــرکت های لوازم خانگی، خواســتارارائه مستندات مربوط به افزایش 

هزینه تولیداتشان شد.
بــه گــزارش فــارس، در ایــن نامه خطــاب به مدیــران عامل گــروه صنعتی 
انتخاب )اســنوا - دوو(، پرتو ســردتوان )هیمالیا(، آلتون، امرسان، ماشین های 
اداری ایــران )مادیــران( آمده اســت: حســب بررســی به عمل آمــده بر قیمت 
فــروش محصوالت آن شــرکت توســط نمایندگی ها و عوامل فــروش ذی ربط 
در آبان ماه امســال و مقایســه آن با دوره منتهی به ۶ ماهه ابتدایی ســال ۱۴۰۰ ، 
سال گذشته و از طرفی، ارائه گزارش مرتبط توسط اتاق اصناف ایران در جلسه 
کارگــروه تنظیم بــازار با حضور معــاون اول رئیس جمهوری مبنــی بر افزایش 
قیمت محصوالت تولیدی آن شــرکت ضمن ارسال لیست قیمت مقایسه ای 
مــورد عمل آن شــرکت، شــامل قیمــت کارخانــه، فروشــی و مصرف کننده )با 
احتســاب مالیات بر ارزش افزوده( مربوط به ســال های ۱۳۹۰ و ۱۴۰۰ به عالوه 
مســتندات بهای تمام شــده بــه همراه آخریــن صورت های مالی حسابرســی 
شــده قانونی مربوطه برای بررسی نحوه رعایت ضوابط عمومی قیمت گذاری 

حداکثر تا روز شنبه مورخ ۱۵ آبان ۱۴۰۰ به این سازمان ارسال شود.
ë مشکل تولیدکننده ها حل شد 

بــه  منظور رفع برخی مشــکالت تولیدکنندگان لوازم خانگی، هفته گذشــته 
فعاالن این صنعت در نشســتی با مخبر، معاون اول رئیس جمهوری به طرح 
مشــکالت و موانع پیــش روی خود پرداختنــد. به گفته کیوان گــردان، مدیرکل 
صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، در این جلسه بر لزوم توزیع بموقع 
لوازم خانگی به کســبه و فروشــندگان تأکید شــد و دغدغه فروشندگان در مورد 

عدم تحویل بموقع کاال یا خرید از طریق واسطه ها مطرح شد.
مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت با اشاره به جهش تولید 
لوازم خانگی در کشور، گفت: همزمان با این جهش تولید، زیرساخت  های تولید 
نیز توســعه یافته و مشــکالتی که برای تأمین مواد اولیه مــورد نیاز صنعتگران 

وجود داشت، پیگیری شده است.
گردان توضیح داد: بیشــترین ورق فوالدی مورد نیاز صنعت لوازم خانگی، 
ورق فوالدی ســرد اســت که در این زمینه برای اولین بار عرضه اختصاصی این 
نوع ورق به صنعت خودروسازی و لوازم خانگی صورت گرفته و به این ترتیب 

رقابت قیمتی برای ورق های فوالدی نیز از بین رفته است.

ثبات قیمت تایر در کنار رشد تولید
از ابتدای آبان ماه، قیمت انواع تایر به ثبات رسیده 
است و کمتر از بازار سیاه این حوزه خبری به گوش 
می رسد؛ ماه های گذشته خریداران تایر، به دنبال 
حواله هایــی بودند که بتوانند با قیمتی منصفانه، 
الســتیک مورد نیاز خودروی خــود را تأمین کنند. 
در آن مقطــع زمانــی بخصــوص ماه هــای تیــر و 
مرداد، بازار الســتیک دچار تنش بسیار زیادی شد 
و بســرعت دالالن و واســطه ها در آن نفوذ کردند. 
امــا از ابتــدای آبان ماه از چالش ها کاســته شــده و 
مردم بدون دغدغه و سهمیه بندی می توانند تایر 
خریداری کنند. فعاالن این حوزه اعتقاد دارند که 

علت اصلی آرامش بازار، افزایش تولید است.
طبــق آمارهــای منتشــر شــده از ســوی ایرنــا، 
کارخانجــات تایرســازی از ابتدای امســال تا پایان 
مهرمــاه ۱۴۹ هــزار و ۳۷۱ تــن انــواع تایر ســبک و 

سنگین تولید کردند. این میزان تولید مشتمل بر 
۱۳ میلیون و ۷۸۴ هزار و ۱۳۷ حلقه تایر است.

گشتی در بازار تایر نشان می دهد که در برخی از 
مدل ها افت قیمت نیز اتفاق افتاده است. در حال 
حاضر شــهروندان برای خرید 4 حلقه الستیک از 
برند داخلی باید 2 میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هزینه 
کنند که این عــدد در ماه های پیش به ۳میلیون و 
4۰۰ هــزار تومــان هــم رســیده بــود. در ایــن میان 
الســتیک های با کیفیت بســیار باال، را شهروندان 
می تواننــد با قیمت 4 میلیــون و ۳5۰ هزار تومان 
خریــداری کننــد؛ ایــن عــدد در ماه هــای پیش به 

6میلیون تومان رسیده بود.
درســت اســت که این اعــداد نســبت به مدت 
مشــابه ســال گذشــته کاهش ۳ درصدی داشــته 
اســت اما به جهت کاهش تقاضــا، تولید صورت 

گرفتــه می تواند نیاز بــازار را تأمین کنــد. از طرفی 
کارشناســان عنوان می کنند اشباع بازار از تایرهای 
رادیال موجــب کاهش تمایل به تولید این تایرها 
شده است. همچنین مشــکالت حمل بار از مبدأ 
چین به کشــور، نوســان نــرخ ارز و افزایش قیمت 
مــداوم مــواد اولیــه داخلی بــدون آنکــه در عمل 
امکان افزایش قیمت متناســب فرآورده ها وجود 
داشته باشد، از جمله دالیلی است که برای دومین 
مــاه متوالی کاهــش تولید تایرســازان را رقــم زده 
اســت. بیشــترین میزان تایر تولیــدی هفت ماهه 
امســال مربــوط به تایــر خودروهــای ســواری بود؛ 
به طــوری که با تولیــد ۸۵ هزار و ۹۰۷ تنــی، ۵۷.۵ 

درصد سهم را به خود اختصاص داده است.
در بخــش تایرهــای وانتــی، رشــد ۱2 درصدی 
ثبت شــده به  گونه ای که ۱۵ هزار و ۸2۳ تن از این 

نوع تایرها تولید شــده است.همچنین تایرسازان 
در تولید تایرهای باری و اتوبوســی با ثبت رشــد 2 

درصدی، ۳2 هزار و ۳۰۴ تن تایر تولید کردند.
کارخانجات تایرسازی همچنین در هفت ماهه 
امســال 2 هــزار و ۷۸ تایر کشــاورزی ســبک )افت 
2۶ درصدی در مقایســه با مدت مشابه پارسال(، 
۱۰هزار و ۳۸۳ تن تایر کشــاورزی ســنگین )افت 2 
درصدی( و 2 هزار و ۸۷۶ تایر راه سازی و صنعتی 

)افت ۱۸ درصدی( تولید کردند.
براساس این گزارش، در هفت ماهه امسال۱۰ 
هزار و ۶۹۰ تن تایر دوچرخه و موتور تولید شــد که 
رشــد 2۰ درصدی نشان می دهد. کارخانجات یاد 
شده در این مدت پنج هزار و ۵۸۷ تن تیوب تولید 
کردند که در قیاس با مدت مشــابه ســال گذشــته 

بدون تغییر بوده است.

وزیر نفت از  برنامه  های تأمین سوخت صنایع و بخش خانگی خبر داد

 تولید حداکثری سوخت برای زمستان
بــا توجه بــه افزایش مصــرف گاز طــی چند وقت 
اخیــر و نگرانی از قطع گاز در زمســتان، وزیر نفت 
در مجلس شــورای اسالمی تأکید کرد که با انجام 
تعمیرات اساسی در پاالیشگاه ها، خطوط انتقال، 
ایستگاه های تقویت فشــار و تأمین سوخت مایع 
نیروگاه هــا و اتخــاذ تدابیر مناســب و هماهنگی با 
وزارت نیــرو همــه تالش خــود را خواهیــم کرد که 
سوخت زمستانی در بخش خانگی تأمین شود تا با 
چالش گاز روبه رو نشویم. جواد اوجی با بیان اینکه 
در تأمین سوخت مایع اعم از نفت گاز و نفت کوره 
برای بخش نیروگاه ها و صنایع در وضع خوبی قرار 
داریم، گفت: امســال به فضل الهی، ۴۵۰ میلیون 
لیتر بیشــتر از پارسال ذخیره ســازی سوخت مایع 

داشته ایم.
ë تأمین حداکثری گاز در اولویت است

در این میان محسن خجسته مهر، مدیرعامل 
شــرکت ملــی نفت ایــران بــا تأکیــد بر اینکــه در 
شــرایط کنونــی، تولیــد حداکثــری گاز به منظــور 
تأمین ســوخت زمســتانی بایــد در اولویت کاری 
قرار گیرد، گفت: همه تالش خود را خواهیم کرد 
تا برنامه تعهدشــده نفــت در بخش تولید نفت 
و گاز بویژه تولید و تأمین گاز در فصل ســرد سال 

محقق شود.
به گزارش ایلنا، او بر ضرورت افزایش آمادگی 

تولید نفت کشــور به مقدار پیش از تحریم ها نیز 
تأکیــد کرد و افزود: اقدام های شــرکت ملی نفت 
ایــران در زمینــه تولیــد و توســعه نفــت و گاز در 
ســه برنامه کوتاه مدت، میان مــدت و بلندمدت 
کــه در مرحلــه کوتاه مــدت،  پیگیــری می شــود 
همکاری تنگاتنگ مدیریت برنامه ریزی تلفیقی، 
معاونــت تولید و مدیریت نظارت بر تولید نفت 
و گاز و معاونت توســعه و مهندسی شرکت ملی 
نفت ایــران ضروری اســت. مدیرعامل شــرکت 
ملی نفت ایران با بیان اینکه همواره فعالیت ها 
باید به نحوی پیش رود که پیشــرفت برنامه های 
نگهداشــت و توســعه بــا وضع تولیــد همخوانی 
داشته باشد، بر ضرورت همکاری با شرکت های 
تابع برای تحقق برنامه های تولیدی نیز تأکید کرد 
و افزود: در مرحله میان مدت، باید به پشــتیبانی 
الزم از تأسیســات توجه شــود، بویژه که بســیاری 
از تأسیســات مــا در مناطــق نفت خیــز جنــوب 
مستهلک و فرسوده شــده اند و نیازمند مراقبت 

ویژه هستند.
ë پیش بینی افزایش مصرف خانگی گاز

مجید چگنی، مدیرعامل شرکت ملی گاز نیز 
گفت: با توجه به موج جدید ســرما که اواخر هفته 
گذشــته وارد کشــور شــد و بیــن ۴۰ تــا ۵۰ میلیــون 
مترمکعــب افزایش مصرف را در پی داشــت، در 

حال حاضر، با مصرف بیــش از حد گاز در بخش 
خانگی مواجه هســتیم که چیزی معــادل حدود 
دو فاز پارس جنوبی است. به گزارش تسنیم، او با 
بیان اینکه پیش بینی می شــود با توجه به برودت 
هــوا، مصــرف  گاز طــی دو روز آینــده بــه بیــش از 
4۰۰میلیون مترمکعب در روز برسد، گفت: برای 
مقابله با موج سرما، تمهیدات ویژه ای اندیشیده 
شــده و یک سری اقدامات مانند تعمیرات منابع 
تولیدی، پاالیشگاه ها، خطوط انتقال و  ایستگاه های 
تقویت فشار را از قبل شروع کردیم که همه تمام 
شده و تمامی تجهیزات و تأسیسات ما با ظرفیت 

کامل در مدار هستند.
چگنــی ادامــه داد: مــا پیش بینی هــای کامل 
در ایــن زمینه و کارهای مربوطــه را تاکنون انجام 
داده و سعی کردیم شبکه را پرفشار نگاه داریم تا 
بتوانیم با قدرت وارد این موج سرما شده و بدون 

مشــکل از آن عبور کنیم ولــی می دانید که وقتی 
موج سرما وارد می شود تا یک هفته این افزایش 
مصــرف را داریم و این برای ما خیلی خوشــایند 
نیست؛ چراکه باید بخش خانگی که اولویت اول 
شرکت ملی گاز ایران است را پوشش کامل دهیم 
و اگر نتوانیم گاز را از شبکه خودمان تأمین کنیم، 
باید صنعت و نیروگاه ها را محدودیت بدهیم که 

طبیعتاً این به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود.
ë الگوی مصرف را رعایت کنید

معــاون وزیــر نفت در امــور گاز با بیــان اینکه 
رعایــت مصــرف بهینه در حــال حاضر، بهترین 
راهــکار بــرای مقابله با سرماســت، تصریح کرد: 
ما نســبت به اســتاندارد جهانی )مثاًل اروپا که به 
لحــاظ جمعیتی با ما تقریباً یکی هســتند(، ســه 
برابر بیشتر از اروپایی ها، چه در بخش گاز و چه در 

بخش برق، انرژی مصرف می کنیم.

نوزدهمین مرحله حراج 
اوراق بدهی لغو شد

بانک مرکزی اعالم کرد: مرحله نوزدهم 
حــراج اوراق مالــی اســالمی دولتــی که 
مقــرر بــود روز سه شــنبه ۱۸ آبــان مــاه 
۱۴۰۰ اجرا شــود، ملغــی و تاریخ جدید 

اطالع رسانی خواهد شد.

پیشنهاد مراودات مالی با 
پاکستان از طریق پول ملی

وزیر جهاد کشاورزی گفت: مراودات 
مالی ایران و پاکستان با توجه به شرایط 
تحریــم، از طریق پول رایج در دو کشــور 
انجام شــود تا مشکالت تجاری طرفین 

برطرف شود.
به گــزارش وزارت جهاد کشــاورزی، 
بــا  دیــدار  در  ســاداتی نژاد  ســیدجواد 
ارشــد  مشــاور  داود«  »عبدالــرزاق 
نخست وزیر پاکستان در امور بازرگانی و 
سرمایه گذاری درباره کاالهای صادراتی 
ایران به پاکســتان تصریح کرد: در حال 
حاضــر مــا ظرفیــت صــادرات خرما و 
ســیب درختــی را بــه پاکســتان داریم و 
در مقابل می توانیم کنجــد و برنج وارد 
کنیم. ساداتی نژاد اضافه کرد: رویکرد ما 
در دولت جدید، ارتباط با همسایه ها از 
طریق تهاتر است و تعرفه  دو کشور باید 

ترجیحی باشد.
ارشــد  مشــاور  داود«  »عبدالــرزاق 
نخســت وزیر پاکســتان در امور بازرگانی 
و ســرمایه گذاری در ادامه ایــن دیدار، با 
اشاره به ظرفیت تهاتر در دو کشور گفت: 
پاکستان دارای برنج و ایران دارای نفت 
و پتروشــیمی اســت کــه می توانیم این 

کاالها را با هم تهاتر کنیم.
ë  اعزام هیــأت ایرانی به پاکســتان تا

دو ماه آینده
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:  
تا دو ماه آینده هیأت ایرانی در راســتای 
توســعه همکاری هــای تجــاری ایــران 
و پاکســتان به این کشــور اعــزام خواهد 
شــد. ســیدرضا فاطمی امین بیان کرد: 
ارتقای تعامالت اقتصادی با کشورهای 
همســایه یکــی از سیاســت های دولت 
ایران است و تالش می کنیم با پاکستان 

به صورت ویژه تعامل داشته باشیم. 
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از  بیــش  تاکنــون  بهداشــت،  وزیــر  اعــام  بنابــر 
93میلیون دوز واکسن در کشور تزریق شده است که از 
این میزان سهم جمعیت هال احمر کشور در قالب 
طرح شهیدسلیمانی واکسینه کردن بیش از 9 میلیون 
نفــر بــوده اســت، از طرفــی علیرضــا زالــی، فرمانده 
عملیــات ســتاد مقابله با کرونــا از بازنگــری و تدوین 
نسخه جدید طرح شهیدســلیمانی خبر داده و گفته 
ایــن طرح بازبینی شــده بزودی در تهــران به مرحله 
اجــرا درمی آید. آخرین اقدامات در این طرح شــامل 
خدمات رســانی در 162 شهرســتان بــا 29 هــزار و 414 
مرکز واکسیناسیون تجمیعی توسط 198 هزار و 337 
نیــروی مرد و 185 هزار و 51 نیروی زن اســت و تمام 
تــاش نیروهــای این جمعیت که رایــگان و در قالب 
نیروهای جهادی است، در جهت ریشه کنی بیماری 
کرونا در کشــور اســت. درباره طرح شهیدســلیمانی، 
احمد وحیدی وزیر کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی 
ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا هــم چندی پیــش تأکید 
داشــته که این طرح بایــد تقویت شــود و مراقبت ها، 
غربالگری ها و تست های سریع و سایر اقدامات مورد 
نیاز بیش از پیش توسعه یابد. محمد گل افشان هم 
با اشــاره به این که طرح شهیدسلیمانی از پیک سوم 
آغاز شده است، به »ایران« می گوید: با شیوع ویروس 
کوویــد19 در ســال 98 جمعیت هــال احمر کار خود 
را بــا ارائــه خدمات عــام المنفعه آغاز کــرد. در نوروز 
ســال 99، ده ها هزار نفر در خصوص غربالگری و تب 
سنجی مسافران در مبادی شهرها فعال شدند، پس 
از آن طرح خادمان حســینی در هیأت ها شروع شد و 
به مناســبت های مختلف طرح های مرتبط داشتیم. 
وقتــی رهبــر معظــم انقــاب فرمودند کــه نیروهای 
داوطلب مردمــی به میدان بیاینــد، به صورت نظام 
منــد، جوانــان هال احمر برحســب نیازهای شــبکه 

بهداشت به انجام وظیفه پرداختند.
 از آنجایــی کــه طــرح شهیدســلیمانی مربوط به 
مبــارزه با بیماری کووید19 اســت، قطعاً در کمک به 
کاهــش مبتایان نیز مؤثر اســت. گل افشــان با بیان 
ایــن که مراجعــه به محل های تجمعــات و تذکرات 
در خصــوص اصول بهداشــت، فاصلــه اجتماعی و 
ماســک در گام اول انجــام شــد، می افزایــد: در گام 
بعــدی خانواده هــای ســالخورده شناســایی شــدند، 

دســته ای از ایــن خانواده هــا، قــادر بــه فراهــم کردن 
مایحتاج خود نبودنــد، از این رو خریدهای این افراد 
به صورت اینترنتی انجام  و به در خانه ارسال می شد. 
کار وســیعی هم در حوزه آموزش همگانی در معابر 
و منازل و نصب بیلبورد انجام شــد تا شدت بیماری 
به مردم القا شود، هنگام برگزاری اجتماعات بزرگ 
در استان ها هم از همان ابتدا تاکنون ضدعفونی قبل 
و بعد از اماکن و پیش بینی تهیه ماســک برعهده ما 
بود، اوج طرح شهیدسلیمانی هم در ماه محرم بود 
و 13 هــزار نفر به صورت مشــارکتی در طرح فعالیت 
کردند، البته در برخی شب ها مانند تاسوعا و عاشورا، 

مشارکت ها گسترده بود.
طــرح  در  کــه  وظایفــی  مهم تریــن  از  یکــی 
شهیدســلیمانی بر دوش جمعیت هال احمر قرار 
داشــت، تزریــق واکســن بــود تــا در کمک رســانی به 
وزارت بهداشــت، کارها تســریع یابد. رئیس سازمان 
جوانان جمعیت هال احمر درباره امدادرســانی ها 
در حــوزه واکسیناســیون توضیح می دهــد: در بحث 
به صــورت  احمــر  هــال  نیروهــای  واکسیناســیون 
تجمیعی وارد شدند، در خصوص واکسن بجز بحث 
اجرایــی، آموزش هــا در فضــای مجازی و در ســطح 
شهرها انجام شــد. درباره تزریق هم دو دسته وجود 
داشــتند، گــروه اول که همکاری مســتقیم بــا وزارت 
بهداشــت داشتند و هم کار تزریق را انجام می دادند 
و هــم در ثبت مــدارک بیماران فعال بودنــد و گروه 
دوم در مراکــز تجمیعــی هال احمر فعــال بودند و 
وزارت بهداشــت تنها ناظر می فرستاد و صفر تا صد 
کارهــا را نیروهای هال احمر انجــام دادند، البته در 
زمان قرنطینه و شــدت گرفتــن بیماری، هنگامی که 
ظرفیت بیمارســتان ها تکمیــل بود، مراکــزی ایجاد 
کردیــم و به عنــوان یک بازوی قدرتمنــد کمک حال 
وزارت بهداشــت شــدیم، به عنوان مثال در مراکزی 
که ایجاد کردیم، داروی رمدیســیویر تزریق می شــد، 
تمامــی کارهــای اینچنینــی تــا ریشــه کنــی بیمــاری 
ادامه دارد. امیــدوارم که با رعایت کلیه پروتکل های 
اعامی از سوی ستاد مبارزه با کرونا و گسترش شبکه 
واکسیناســیون جلــوی مــوج ششــم گرفته شــود، اما 
چنانچه شــاهد ورود موج ششــم باشــیم، همگام با 
وزارت بهداشــت و بر اســاس توصیه ها و وظایفی که 
وزارت بهداشت به ما محول می کند، همچنان طرح 
شهیدســلیمانی به امدادرسانی ها و انجام وظایف و 

خدمت به مردم ادامه خواهد داد.
طــرح  ایــن  احتمالــی  مشــکات  زمینــه  در  او 
اظهــار می دارد: معموالً در کشــور ما اتفــاق به وقوع 
می پیونــدد، بعــد طرح ریــزی می شــود، خــأ همــه 
مجموعه ها برای ســاماندهی مشــکات، بحث های 
مربــوط به نیروهــای فعاالن اجتماعی نیســت بلکه 
نبــود نقشــه راه از قبل تعیین شــده اســت که ســبب 
کنــدی امــور می شــود. بــا فقــدان شــبکه ســازی ها، 
اهــداف کلی کار شــکل درســتی نمی گیــرد. در بحث 
کارهــای اغنایی هم بایــد پروتکل های قــوی تری در 
حــوز ه ها وجــود داشــته باشــد، همچنین کار رســانه 
هم در موضوع ســامت، فعاالنه تر باشد و به نوعی 
رســانه بیش از پیش در دسترس عموم مردم در هر 
نقطــه ای از کشــور باشــد. در زمینه تولیــد محتوا هم 
کلیه ســازمان ها باید فعالیت های بیشــتری داشــته 
باشــند. ویروس کرونا آمد تا بگوید که وقتی سامت 
لطمه می خورد، همه آحاد جامعه باید رعایت کنند 
تــا نعمت ســامتی به مردم بازگــردد، امــروز با این 
ویــروس دســت و پنجه نــرم می کنیم اما شــاید فردا 
اتفــاق دیگــری رقم بخــورد، باید خــود را در برابر هر 

حادثه و بحرانی آماده کنیم.
در طرح شــهید ســلیمانی، نگاه مــردم به طرح و 
مجریان آن خیلی در روند کار مؤثر است. گل افشان 
بــا اشــاره به این کــه از همان ابتدا نــگاه مردم مثبت 
بــود، بیــان مــی دارد: مردم خیلــی اســتقبال کردند، 

در هــزاران مواجهه مردمی، شــاید تنها دو تا ســه بار 
واکنــش تند پیــش آمد، مــردم به کلیه وجــوه و امور 
این طرح واقف بوده و متوجه هستند که در معرض 
ریســک بوده و باید همکاری هــای الزم را با مجریان 
طرح داشته باشند. در برخی موارد که نیروهای طرح 
شهیدســلیمانی وارد منازل می شــدند، مردم خیلی 

قدرشناسانه برخورد می کردند.
رئیس سازمان جوانان جمعیت هال احمر با بیان 
این که در هر نقطه ای از کشور همواره جوانان داوطلب، 
آماده کمک به همنوعان خود هستند، می گوید: کمک 
به همنوع ذات اصلی این جمعیت اســت، و از همین 
روی، در ادامــه اجــرای طرح شهیدســلیمانی هم تابع 

تصمیم وزارت بهداشت هستیم.
او در پاســخ به این ســؤال که آیا نیروهــای اجرایی 
طــرح شهیدســلیمانی حقــوق و مزایایــی هــم دارند 
یــا خیــر، توضیــح می دهــد: تمامــی نیروهــای طرح 
شهیدســلیمانی داوطلبانه و جهادی هســتند و هیچ 
حقوقی دریافت نمی کنند، اما برای این که این نیروها 
مجبــور نباشــند به قولــی از جیب خــرج کنند، کمک 
هزینــه ایــاب و ذهــاب، اینترنــت و تلفــن را پرداخت 
می کنیــم امــا در حقیقــت هیــچ حقوقــی دریافــت 
نمی کننــد و عمــده تیم هــا، صددرصــد داوطلبانه و 
جهادی کار می کنند و در هر لحظه و هر مکان از کشور 
که نیاز به خدمت ایشان وجود داشته باشد، مشتاقانه 

و با کمال میل حضور به هم می رسانند.

واکسیناسیون 9 میلیون نفر با اجرای طرح شهید سلیمانی در کشور
رئیس سازمان جوانان جمعیت هالل احمر در گفت و گو با »ایران«:

ساز مخالفت با واکسیناسیون رنگ قرمز را به مازندران بر می گرداند 

مازندران در یک قدمی شرایط ایمن کرونایی
صفحه 12
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کروکی برای تصادفات زیر 16 میلیون تومان الزم نیست

مهسا قوی قلب
خبرنگار

وزیر بهداشت: ایمنی زایی حاصل از واکسیناسیون عمومی آذرماه محقق می شود

رئیــس پلیــس ترافیک شــهری راهــور ناجــا در خاتمه با 
اشــاره به تصادفاتی که نیازمند کروکی نیستند، تأکید کرد که 
خســارات زیر 1۶میلیون تومان نیاز به کشــیدن کروکی ندارد. 
در چنین تصادفاتی نیاز به حضور پلیس نیست و در صورت 
توافق طرفین، باید با مدارک رانندگی اعم از گواهینامه مجاز 
و بیمه نامه معتبر به شعب بیمه مراجعه کرد تا بدون کروکی 

خســارت دریافت شود. ســرهنگ محمد باقر سلیمی افزود: 
شرکت های بیمه باید این اطاعات را به بیمه شوندگان اعام 
نمایند. رئیس پلیس ترافیک شــهری راهور ناجا با اشــاره به 
طراحی سامانه »کروکی آناین« از اجرای آزمایشی این طرح 
در استان قم خبر داد که براساس آن کارشناسان پلیس مجهز 

به تبلت شده و کروکی آناین را طراحی و ارسال می کنند.

وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی گفت: با توجه 
به واکسیناسیون عمومی که در مقیاس وسیع از شهریورماه 
آغاز شــد، انتظار داریــم در آذر ماه ســال  جاری ایمنی علیه 
کرونا در اکثریت جامعه ایجاد شــود. به گــزارش وبدا، بهرام 
عیــن اللهی افــزود: وقتی واکســن دوز اول علیه کرونا تزریق 
می شود ۵۰ تا ۶۰ درصد ایمنی حاصل می شود و باید سه تا 
چهار هفته دیگر فاصله زمانی برای تزریق دوز دوم واکســن 
باشــد و بعد از اینکه 2 ماه گذشــت ایمنی حاصل می شــود.

وی بــا بیان اینکه ایمنی بافاصله با تزریق واکســن دوز اول 
حاصل نمی شود، اظهار داشت: افرادی که در ماه های مهر 
و شهریور دوز اول و دوم واکسن را تزریق کردند، ایمنی برای 

آنان آذرماه علیه کرونا حاصل می شود.
وزیر بهداشــت گفــت: تا کنون ۵۴ میلیــون و 977 هزار و 

728 نفــر دوز اول، 38 میلیــون و ۴3۵ هــزار و 297 نفر دوز 
دوم و 1۴9 هزار و ۵92 نفر، دوز ســوم واکســن کرونا را تزریق 
کرده اند و مجموع واکســن های تزریق شــده در کشور به 93 

میلیون و ۵۶2 هزار و ۶17 دوز رسیده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفت: در تخلفات 
راهنمایــی و رانندگــی، ریالــی از محــل اعمــال جریمــه بــه 
افســران و درجه داران تعلق نمی گیرد و وجوه اخذ شــده به 
خزانه واریز می شــود. روز گذشــته الیحه یک فوریتی تمدید 
مهلت هــای مقرر قانون رســیدگی به تخلفــات رانندگی در 
مجلس رســیدگی شــد. به گزارش ایرنا »ســردار ســید کمال 
هادیان فر« در رابطه با کلیات الیحه اصاح قانون رسیدگی 
به تخلفات رانندگی گفت: تبصره های 1 و 2 قانون رسیدگی 
به تخلفات رانندگی فرصت 1۰ ســاله ای به نیروی انتظامی 
داد که با توجه به کمبود نیرو از درجه داران با شرایط خاص 
استفاده کنند و در ادامه دوربین ها ساماندهی و تجهیز شوند.  
او در ادامــه افــزود: در کل کشــور ۴ هــزار و ۵۰۰ دوربین ثبت 
تخلف در راه های اصلی و شهرها وجود دارد و فقط در 7شهر 
کشور دوربین ثبت تخلف وجود دارد که ۴9درصد دوربین ها 
معیوب بوده و کار نمی کند.  رئیس پلیس راهنمایی رانندگی 
ناجا اظهار کرد: طبق قانون، وزارت راه و شهرسازی مسئول 
توسعه دوربین ها است که باید بحث توسعه را از وزارت راه 
و شهرسازی پیگیر شد، ولی ریالی از محل اعمال جریمه به 

افسران و درجه داران تعلق نمی گیرد و به خزانه می رود. 
هادیــان فــر تأکیــد کــرد: از ایــن مبلــغ 3۰ درصــد بــرای 
شــهرداری، 3۰ درصــد وزارت راه و شهرســازی، 2۰ درصــد 
صندوق خســارت های بدنی بیمه مرکزی و 2۰ درصد برای 

حــوزه توســعه فرهنــگ رانندگی اســت، با وجــود این طبق 
گزارش ها بخش زیادی از این مبالغ هم به دســتگاه ها واریز 
نشــده اســت.  وی با اشــاره به انتقادهایی مربوط به ساعات 
ممنوعیت تردد شــبانه خاطرنشــان کرد: ما در این موضوع 
نقشــی نداریم و تنها به عنــوان ضابط عمــل می کنیم، این 

موضوع مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا است.
ë منع تردد شبانه برای جبران هزینه های نیروی انتظامی نیست

همچنین در این جلســه رئیس مجلس شــورای اسامی 
گفت: مردم اینگونه تصور نکنند که دولت برای جبران کسری 
بودجه یا نیروی انتظامی برای جبران هزینه های خود اقدام به 
منع تردد شبانه می کند. به گزارش ایرنا، »محمدباقر قالیباف« 
در پاســخ به اظهارات »حجت االســام والمســلمین حسن 
نوروزی« مبنی بر چرایی ادامه منع تردد شبانه گفت: زمانی که 
کرونا در اوج قرار داشت، دوستان حوزه درمان و کرونا مشاهده 
کردند بیشترین بخش هایی که سبب انتشــار کرونا می شود، 
شب نشینی ها و دید و بازدیدهای شبانه است. رئیس مجلس 
شورای اسامی افزود: آنچه در زمان کرونا تصویب شد، مبنی 
بر این بود که اگر نشســت های شــبانه به حداقل برسد و منع 
تردد از ساعت 1۰ شب تا 3بامداد لحاظ شود، به سامت جان 
مردم کمک خواهد کرد. مردم اینگونه تصور نکنند که دولت 
برای جبران کســری بودجه یــا نیروی انتظامی بــرای جبران 

هزینه های خود اقدام به منع تردد شبانه می کند.

هادیان فر : حتی یک ریال از محل اعمال جریمه به افسران و درجه داران تعلق نمی گیرد



»دیپورت« از کتاب های جدید و متفاوت سوره مهر در حوزه 
ادبیات مقاومت مدافعان حرم است که ماجرایی واقعی 
شبیه به فیلم های سینمایی هالیوودی یا قصه های باستانی 
را روایــت می کنــد که شــخصیت اصلی گرفتــار نیروهای 
شــر می شــود و نیروهــای خیر بــا درایت و تحمل ســختی 
زیاد، شــخصیت اصلی را نجات داده و به آغوش خانواده 
برمی گردانند. برای اطالع از کم و کیف نگارش این کتاب با 

علی اسکندری، نویسنده کتاب گفت وگو کرده ایم.
ë  ایده اولیه نگارش کتاب چگونه شکل گرفت و چه مسیری را طی

کرد؟
از آنجــا که کتاب »دیپورت« خاطره نگاری اســت، ایده اولیه 
خاصی نداشــت، ســوژه کتاب توســط یکــی از دوســتان به بنده 
معرفــی شــد و مــن بررســی و مطالعــه اولیــه را انجــام دادم و 
چــون قبــًا در فضــای فیلمنامه نویســی هم فعالیت داشــتم، 
تصمیــم گرفتــم ایــن ســوژه را خــودم انجــام دهــم و به عنوان 
کتاب اولم منتشــر کنم. از مشــورت  و راهنمایــی  بزرگان عرصه 
ادبیات مقاومت، بویژه استاد مرتضی سرهنگی بسیار استفاده 
کردم. او بســیار از این سوژه اســتقبال کرد و راهکارهای خوبی را 

بــرای ادامــه مســیر در اختیــارم 
قــرار داد و کمــک کــرد تــا ایــن 
برســد. ســرانجام  بــه  کتــاب 
پیمــان امیــری از طریــق یکی از 
دوســتان بــه من معرفی شــد و 
ساعت ها مصاحبه انجام دادم. 
ضمن پیــاده کــردن خاطرات و 
صحبت های راوی، این مطالب 
دیگــر  کانال هــای  طریــق  از  را 
هــم ارزیابی کــردم تا هــم نکته 

خاصــی از قلــم نیفتد و هــم از صحت و ســقم مطالب مطرح 
شــده مطمئن شــوم. »دیپورت« حاصل مصاحبه ها و مطالب 

جمع  آوری شده از زندگی راوی است.
ë محورهای اصلی محتوای کتاب در مورد چه موضوعاتی است؟

چنــد محور اصلی در کتاب مطرح شده اســت؛ یکی شــرایط 
سخت جوانان است؛ بویژه جوان های تحصیلکرده که از بیکاری 
و عدم ثبات اقتصادی کشــور رنج می برند. موضوع دوِم مطرح 
شــده در البــه الی مطالــب کتــاب، مهاجــرت اســت. مهاجرت 
هــم بــه دو نوع قانونــی و غیرقانونی انجام می شــود که شــرایط 
قانونی آن بسیار سخت و شرایط غیرقانونی آن بسیار خطرناک 
اســت. پیمان امیــری از طریــق روش های قانونی نتوانســته بود 
مهاجــرت کند و بــرای اینکه بتواند شــرایط خــود را تغییر دهد، 
تصمیــم می گیرد از طرق غیرقانونی مهاجــرت کند و به آلمان 
برود. موضوع مهم دیگر و پررنگ ترین مسأله کتاب، تکفیری ها 
هســتند کــه همه جهــان و بویژه کشــور ما هــم درگیــر آن بوده و 
اســت. این گروه، اســام قابی در پیش گرفته بودند و به جهان 
معرفی می کردند و رسانه های دنیا هم این چهره از اسام را به 
جهانیان نشــان می داد که آکنده از فضای خشــونت بود. در این 
شرایط ایران به کشور و دولت سوریه برای حل این بحران کمک 
می کرد. پیمان امیری با ســلیقه و رویکردی متفاوت و خســته از 
شرایط موجود، مجبور به ترک وطن و سرزمین مادری می شود و 
با انتخاب مسیری اشتباه به کشوری دیگر پناه می برد، اما دست 
سرنوشــت او را در ســوریه گرفتار تکفیری ها می کند و در نهایت 

توسط مدافعان حرم نجات پیدا می کند و به ایران برمی گردد.
ë در کتاب دیپورت، اوج یا اوج های داستان کجاها است؟

فــراز و فرودهــای کتاب خیلی باهــم فاصله ندارنــد، ارتقای 
فرازها و ســقوط فرودها خیلی شــکاف عمیقی نیست و نزدیک 
به هم هستند تا برای مخاطب جذابیت بیشتری داشته باشند. 
مخاطب در داستان پیش می رود که ببیند هر اتفاق چگونه تمام 
می شــود و پایان ماجرا به کجا ختم می شود. از داستاِن گرفتاری 
و دســتگیری در یونان، غرق شــدن بچه ای در رودخانه، تعقیب 
و گریز پلیس ترکیه، داستان های این رفت و برگشت ها، داستان 
زنــدان ادلــب و رفتــن تا پای مــرگ، همــه از نقاط اوج داســتان 
هستند که مخاطب را درگیر می کند. یکی از نقاط برجسته کتاب، 
مرحلــه نجــات راوی توســط مدافعــان حــرم در یــک عملیات 

سخت و پیچیده و بازگشت او به ایران است.
ë  قلم و ســبک نــگارش را چگونــه ارزیابی می کنیــد و اینکه برای

نوشتن این کتاب الگوی خاصی مد نظر داشتید؟
ســعی من این بــود که در 
نگارش کتاب خیلی صمیمی 
و روان و به صــورت تصویــری 
داســتان را مطرح کنــم و این 
فضــا بــرای مخاطــب تداعی 
مطالعــه  حــال  در  کــه  شــود 
روان،  و  ســبک  متــن  یــک 
تصویرسازی دقیقی از اتفاتی 
کــه برای پیمان امیــری افتاد، 

انجام دهد. امیدوار هستم که این مدل از روایت و خاطره نگاری 
بــا اقبال عمومی روبه رو شــود چرا که مخاطــب را باید در بطن 
اتفــاق قــرار دهیــم و توصیف ها و تصویرســازی دقیقــی انجام 
دهیــم تا او شــرایط و سرگذشــت راوی را از نزدیــک لمس کند. 
ایــن موضوع به جذب مخاطب کمک می کند و او را با داســتان 
همــراه می کند.برای نوشــتن کتــاب الگوی خاصی نداشــتم اما 
خوانــدن کتاب های متعدد فضای ذهنی من را شــکل داده بود 
تا به آن شــیوه که می خواســتم برســم و آن را اجرا و پیاده کنم. 
شــاید مجموعــه ای از زحمــات و تجربه های اســتادان مختلف 
در نــگارش باشــد اما این حاصل کار خودم اســت که به صورت 

تجربی یاد گرفتم.
ë  در مورد شخصیت های اصلی داســتان توضیح بدهید؟ غیر از

راوی، شخصیت های اصلی داستان چه کسانی هستند؟
بــه غیر از خوِد راوی که شــخصیت اصلی این حادثه اســت، 
تکفیری هــا و مدافعــان حرم، محــور و بازیگر اصلــی این اتفاق 
بودنــد. در این عملیــات مدافعان حرم نشــان دادند که نجات 
جان یک انسان و یک هموطن با هر رویکرد و سلیقه اجتماعی 
و فرهنگــی، از چــه ارزش واالیــی برخــوردار اســت. تــا جایــی که 
حاضرند در این مسیر جان دهند. بنابراین دو طرف این داستان 
مشخص هستند و در نهایت با ظرافت، برنده اصلی داستان هم 
مشــخص می شود که تا عمق شــهر ادلب پیش رفته و راوی را از 
دست نیروهای تکفیری نجات داده و به دمشق می برند و نهایتاً 

به تهران بازگردانده شود.
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نعمت اهلل سلیمانی خواه
پژوهشگر تاریخ جنگ

چرا آبادان سقوط نکرد؟
با وجود محاصره شهر توسط  سه لشکر ارتش عراق

یکی از پایگاه های موقت سازماندهی نیروهای مردمی در آبادان

در بازســازی مفاهیم حماسی مقاومت و 
تدوین آن، یاری رسانند.

به نظر می رســد جنگ هشــت ساله یا 
همــان دفاع مقــدس، بخصــوص دوران 
ســخت مقاومــت در آبــادان، دوران اوج 
رشــد و بلوغ ملی ما را مشــخص می کند. 
این دوره کوتاه هشــت ســاله، درس هایی 
دربــاره خودمــان، دشــمنانمان و جامعه 
انقابی ایــران به ما آموخــت؛ جامعه ای 
که انقابش مبتنی بر آموزه های مستقیم 
مکتب تشــیع علــوی و قیــام خونین امام 
حســین)ع( بــود. ایــن درس هــا از آنچــه 
انقــاب  شــکوهمند  نهضــت  دوران  در 
اســامی آموختــه و تجربــه کــرده بودیم، 
بســی غنی تر و پربارتر است. ما همچنان 
مجذوب ایــن دوره هســتیم. صحنه های 
حماســی این جنگ و مقاومت های اولیه 
را در کتاب ها، مقاله ها و کاس های بحث 
و درس، بازســازی و احیــا می کنیــم. بــه 
درس های هشداردهنده اش می اندیشیم 
و بعد متأسفانه اغلب آنها را به فراموشی 
می ســپاریم و می بینیم که برخی سوار بر 
امــواج برجای مانده از آن دوران شــده اند 

و راه خود را می روند.
ژرفــای  در  خونبــار،  و  زنــده  آبــادان   
حوادث بی شمار و بسیار تلخ و هراسناک 
کامًا دفن شــده اســت. چهره ناشــناخته 
و واقعــی مقاومــت، بیــش از چهــار دهه 
در هالــه ای تیــره فرورفتــه اســت. نبرد در 
نخلستان های مشرف به شلمچه، خارج 
از دروازه های خرمشــهر، نبرد در خرابه ها 
و ویرانه هــا، نبــرد در مــارد و بیابان هــای 
تشــنه پشــت دروازه هــای شــهر، نبــرد در 
نخلســتان های بــه هم فشــرده فیاضیه و 
نبرد در منطقه حیاتی ذوالفقاری یا همان 
گلــوگاه آبــادان را بــا وجــود حرکت هــای 
اســتخوان های  و  دشــمن  گازانبــری 
خردشــده در زیــر تانک های غول آســای 
عراقی، چگونه می توان با توصیفی درخور 
و شایســته بیان کرد؟! صحبــت از مردان، 
زنان و رزمندگانی اســت که چون مردانی 
آزاد، جــان ســپردند و ایــن زیباترین نبرد 

مردم و دالوران آبادان بود.
ایــن، دشــواری اولیــه بود کــه نامش را 
»مشــکل آشــکار« می گــذارم. بــه عبارتی 
ایــن دشــواری ها از مقوله هــای مــادی به 
شمار می روند، ولی همیشه لزوماً این طور 
نیست که بار زحمت ها و مشکات مادی 

و آشکار، سنگین تر باشد.
هــــــم  آن  جنـــــــگ ها،  در  معمــوالً 
جنگ های نابرابر و ددمنشانه که دشمن 
آن را تحمیــل می کنــد، کــودکان و زن هــا 
بیــش از دیگران آســیب می بیننــد. بدون 
شــک هــزاران کــودک در آبــادان هســتند 
کــه پدر و مــادر یــا یکــی از آن دو را ندارند 
و افــراد بیشــتری نیــز هســتند که بــرادر یا 
خواهر یا یکی از بســتگان درجه یک خود 
را در جنــگ از دســت داده اند. خبــر دارم 
کودکانــی، در میان بمبــاران و گلوله باران 

وحشیانه عراقی ها، پدران و مادرانشان را 
تــا دم مرگ بدرقــه کرده انــد، ولی مرگ، 
آنهــا را نپذیرفته و پس زده  اســت. به این 
ترتیب، کودکان بی شماری تنها و بی کس 

مانده اند.
وقتــی صحبــت از توصیــف مــردان و 
زنــان مقاومــت در آبــادان، با همــه رمز و 
رازهــای نهفتــه و برمانشــده در خود، به 
میان می آید، اوضاع از این هم ســخت تر 
و طاقت فرساتر می شود. اینجا ارزش های 
نــاب حاکــم اســت. حقیقــت محــض در 
را  خــود  ویرانی هــا،  و  آتش هــا  کشــاکش 
به تلخــی نمــودار می کنــد. اینجــا مرگ، 
خیلی عادی و طبیعی رخ می دهد. هیچ 
چیــز این شــهر بــه شــهرهای آبــاد و آزاد 
نمی ماند. خرمشهر، اشغال شده و آبادان 
به محاصره دشمن نابکار درآمده است، 
گویــی زمانی که ایــن مردمــان در گرداب 
شــتابنده آن غوطــه ور بودنــد، بــا همــه 
رؤیاها یا واقعیت هایی که در ذات و بطن 
خــود دارد، مــرگ بــه ایــن مــردان و زنان 
که به راســتی قادر بــه فداکردن جان خود 
و حتــی بــه زانــو درآوردن دشــمن بودند، 
ســام می داد. درود خدا و همه فرشتگان 

و نیکان عالم بر آنان باد!
و  مقــدس  دفــاع  دوران  پاسداشــت 
انتقــال میــراث گرانبهای آن، بویــژه دوره 
یــک ســاله مقاومــت در آبادان، آشــنایی 
مخاطبان عــام با چگونگی تهاجم ارتش 
عراق بــه منطقه عمومی آبــادان و درک 
چگونگــی شــکل گیری مقاومــت در ایــن 
منطقــه در برابــر ارتش مجهز عــراق، به 
همــراه فراگیری عبرت هایــی از مقاومت 
رزمنــدگان  و  مــردم  پایــداری  و  نظامــی 
از  مخاطــب  اطــاع  همچنیــن  آبــادان، 
و  مــردم  ملــی  و  اســامی  انگیزه هــای 
ایســتادگی  و  آبــادان  مقــاوم  رزمنــدگان 
بــن  تــا  ارتــش  برابــر  آنــان در  حماســی 
دندان مســلح عراق و بیان گوشه هایی از 
دردها، رنج ها، مصیبت ها و ســختی های 
طاقت شــکنی که بویژه در دوره محاصره 
یک ساله شهر بر شانه های رنجور و خسته 
خود کشیدند، نیاز امروز مخاطبان و نسل 

بعد از جنگ است.
بــرای این کارشــناخت دقیــق مناطق 
و نقــاط عطــف مقاومــت و پایــداری در 
منطقــه عمومی آبادان، بــه منظور درک 
ظرفیت هــای پایداری در این شــهر الزم و 

ضروری می باشد.
بــرای محقــق شــدن ایــن مســئولیت 
مــدارک  و  اســناد  پیچیــده،  و  حســاس 
منتشرنشــده بســیاری وجــود دارد کــه در 
بایگانــی مرکــز اســناد و تحقیقــات دفاع 
مقــدس نگهــداری می شــوند. گوناگونی 
و تنوعــی که درمیان این اســناد و مدارک 
ماهیــت  دهنــده  نشــان  دارد،  وجــود 
اســتثنایی نبردهــای کوچــک و بــزرگ و 
مقاومــت ســترگ در منطقــه عمومــی 
آبــادان اســت و آثــارش پــس از گذشــت 
چهــار دهــه، در کســانی کــه آنجــا درگیــر 
بودنــد و در بســیاری از مواقــع پرفشــار و 
پرتنــش، امیدی به نجــات یا زنده ماندن 
است.دشــمن  محوناشــدنی  نداشــتند، 
بعــد از نبردهــای پرشــدت، پرتلفــات و 
خونیــن در خرمشــهر، تغییــر تاکتیــک و 
تغییــر فلش داده و به طــرف آبادان آمد 
تــا بــا عبــور از رودخانــه کارون و ورود بــه 
بخش شــرقی شهر، عمًا جبهه جدیدی 
پیــش روی نیروهــای مدافع خرمشــهر و 
آبادان بگشــاید و بخش وســیعی از توان 
نیروهــای جمهــوری اســامی را بــه ایــن 
جبهــه معطــوف و بــا ایــن روش، محــور 
خرمشهر را با کمبود شدیدتر نیرو مواجه 
و این شهر مهم و کلیدی را اشغال کند.با 
عبور دشمن از رودخانه کارون، نبردهای 
ایســتگاه  مــارد،  منطقــه  در  ســهمگینی 
12،ایستگاه 7 و منطقه فیاضیه، در پشت 

دروازه های شهر رخ داد.
همچنیــن با عبور دشــمن از رودخانه 
خــودی،  نیروهــای  مقابلــه  و  بهمنشــیر 
مقاومــت آبــادان شــکلی جدید بــه خود 
گرفــت و حضور مردم و جوانان شــهر در 
صحنــه خونین عملیات مشــهودتر شــد 
و همیــن موضوع حماســه ذوالفقــاری را 
رقــم زد.رویکــرد »تهاجــم بــه دشــمن و 
بــه اســتیصال کشــیدن نیروهــای زرهی، 
پیــاده و مکانیــزه عــراق که برای اشــغال 
شــهر آمده بودند در زمره دســتاورد های 
برابــر  در  اولیــه  سرســختانه  مقاومــت 
از جملــه  بــه اشــکال مختلــف  دشــمن 
در قالــب طرح هــای متعــدد تهاجمــی 
نیروهای مدافع آبادان برای بیرون راندن 
دشــمن از اطراف شهر با عنوان عملیات  
محدود قرار دارد و زمینه های شکل گیری 
عملیات ثامن االئمه)ع( را که به شکست 
محاصــره آبــادان انجامید فراهــم آورد.

آبــادان گرچه در روزهای پرفراز و نشــیب 
کاری  زخم هــای  مقاومــت،  و  پایــداری 
شمشیر دشمن را در پهلوهای خود دید، 
امــا بــا سلحشــوری و دالوری مردمانــش 
همواره از مهلکه های ســخت جان سالم 
بــه در بــرده و دشــمن را در باتاق هــای 

شوره زار خود مدفون ساخت.

در تاریــخ ملــت ایــران، شــاید رویــدادی 
هم ســنگ دفــاع مقــدس وجود نداشــته 
باشــد، اما آیا با گذشت ده ها سال، تاریخ، 
بازهــم بدیــن گونــه تکــرار خواهد شــد که 
آن همه عظمت و شــکوه و آن درخشش 
بهشتی، درمقابل حکمرانان زمان و سران 
کشــورهای امپریالیســتی شــرق و غــرب و 
دیکتاتورهــای حامــی رژیــم قلــدر صدام 
دیگر ارزشی نداشته باشد؟ چراکه آنها در 
ســاحل مرور زمــان نشســته و در حفره ای 
در دل خاک ناپدید و مدفون می شــوند؟! 

راستی چه باقی می ماند؟!
به همین دلیل، واکاوی و تبیین فرهنگ 
مقاومــت و پایداری یک ملت، همیشــه و 
در همــه دوران  تاریخی می تواند به عنوان 
ســندی پیــش رو، نشــانه ای جاویــدان از 
تأثیــرات فرهنگی، سیاســی، نظامی و نیز 
رویکردهای انقابی و اعتقادی یک ملت 
باشــد کــه پایه هــای اعتقــادی، بینشــی و 
آگاهی های پیشین آن ملت را به طورکلی 
در معــرض تغییر و تحول قــرار می دهد. 
دراین میان، پاســخگویی به پرسش هایی 
در  جنــگ  آغــاز  »زمینه هــای  همچــون 
منطقه عمومی آبادان چگونه و تحت چه 
شرایطی شــکل گرفت؟«، »با آغاز جنگ، 
مقاومــت مردمی درمقابــل ارتش مجهز 
دشــمن بــا بردوش کشــیدن بار ســنگینی 
از مصایــب، دردهــا، رنج هــا و محنت هــا 
چگونــه شــکل گرفــت؟« و »چگونــه ایــن 
مقاومــت به اســتیصال و زمین گیرشــدن 
دشــمن انجامیــد و پیروزی هــای بعــدی 
بــر او را رقم زد؟« می توانــد بخش بزرگی 
از انتظــارات نســل حاضــر دربــاره یکی از 
سخت ترین برهه های تاریخ وطن و نحوه 
پایداری پدران و مادرانشان دربرابر ارتش 
ددمنــش حزب بعــث عــراق را بــرآورده 
کنــد و بخش هایــی از نیازهــای روحــی و 
معنویشان را مرتفع سازد و برای شناخت 

راه آینده، چراغی فراروی آنان قرار دهد.
»مقاومــت  پدیــده  شــکل،  به همیــن 
در آبــادان« بــا توجــه به ماهیت شــگرف 
و زمــان وقــوع آن، بخشــی از تاریــخ ملت 
ماست و به مثابه یک پدیده تاریخی یا به 
تعبیر »جامعه شناســی جنگ« به عنوان 
»مطالعــه نهــاد جنــگ و مقاومــت«، در 
صورتبنــدی هویــت و حیــات اجتماعــی 
و فرهنگــی جامعــه ما نقش اساســی ایفا 
ســترگ،  مقاومــت  آن  چراکــه  می کنــد؛ 
عــاوه بــر درگیرکــردن مــردم سلحشــور 
از  بســیاری  آبــادان،  خســتگی ناپذیر  و 
سلحشوران دیگر شهرهای ایران اسامی 
را نیــز بــه میــدان معرکــه کشــاند و از این 
لحاظ، جنبه های ملی و فراقومی آن، وجه 
غالــب و قابــل بحــث در تفســیر و تحلیل 
ســخت  و  پرشــکوه  دوران  رویدادهــای 

مقاومت در آبادان است.
ازاین رو پرداختن به موضوع مقاومت 
در جنــگ، به مثابــه یک فراینــد تاریخی، 
می توانــد  فراقومــی  و  ملــی  فرهنگــی، 
فرهنــگ  اشــاعه  در  اساســی  محــوری 
مقاومــت و پایــداری و یکــی از وجوه قابل 
اتــکای بنیان هــای اعتقــادی و ملی ملت 

ایران به شمار آید.
ë دالیل ناکارآمدی ارتش عراق

درایــن میــان، پرســش اساســی، مهم 
و درعین حال بســیار ســاده این اســت که 
»چــرا آبــادان ســقوط نکــرد؟« و مــا برای 
آن پاســخی ســاده و بســیار ژرف داریم که 

»ناکارآمدی و شکســت ســه لشــکر عراق 
در پشــت دروازه هــای آبادان، بــه ایمان و 
روحیه سلحشــوری و آماده مــردم آبادان 
و رزمندگان اعزامی دیگر شــهرهای ایران 
برمــی گردد که همگــی در کــوران انقاب 
اســامی و دوران مبارزات بعــد از انقاب 
با دشمنان این نهضت نوخاسته، آبدیده 
و تــا حــدود زیــادی آمــاده شــده بودنــد.« 
درواقــع، ارتش، فرماندهــان و زمامداران 
بعثی عراق با یک انقاب اســامی طرف 
بودند و مردمی که حضور داشــتند بعد از 
چشــیدن طعم خوش آزادی تا پای جان 

به دفاع و مقابله برخیزند.
با اینکه عراق از طرف قدرت های بزرگ 
و کشــورهای منطقــه ای به طورهمه جانبه 
حمایــت و تجهیــز می شــد، نتوانســت به 
اهداف سیاسی و سرزمینی مدنظر خود که 
فتح سه روزه خوزستان و سرنگونی انقاب 

و دولت نوپای اسامی بود، برسد.
چراکــه مــردم سلحشــور ایــران زمین، 
بویــژه دلیــران ســرزمین پــاک و مقــدس 
در  آبــادان  دالور  مــردم  و  خوزســتان 
دفــاع  در  ســپس  و  اولیــه  مقاومت هــای 
هشــت ســاله خود، با بذل جان های پاک 
و  مــادران  پــدران،  خواهــران،  بــرادران، 
فرزنــدان و بــه قیمــت تحمــل رنج هــا و 
مصایب ناشی از ویرانی خانه ها و ازدست 
دادن اموال و نیز با به دوش کشــیدن رنج 
هجــران از وطــن مألوف، صفحــات زرین 
دیگــری بــر کتــاب مقــدس دیــن و میهن 
افزودنــد و ســرآغازی بــر پایــان صحیفــه 

ننگین دشمن بعثی شدند.
تصور رهبــران عراق از شــرایط ایران و 
چگونگــی موازنه قوا میان دو کشــور ایران 
و عــراق و داشــتن امیــد ویــژه بــه کمــک 
برپایــی  و  خوزســتان  اســتان  عرب هــای 
شــورش از داخل اســتان، تأثیــر عمده ای 
در تصمیم صدام داشــت. براساس همه 
شــواهد و قرایــن، صــدام تصــور می کــرد 
ارتش ایران بعد از انقاب، ارتشــی اسمی 
و توخالی شــده اســت. در فــرض صدام و 
مشاورانش، ارتش از نظر نیرو و تجهیزات 
)شــامل هواپیما و بالگرد( بر ارتش عراق 
برتــری داشــت، امــا از نظــر کیفیت هــای 
رزمی نظیر داشتن فرماندهان کارآزموده، 
نظــم و انضبــاط، میــزان قــدرت اجــرای 
عملیــات و در زمینــه آموزش اســتفاده از 
تجهیزات بســیار پیشــرفته غربی شــرایط 

مطلوبی نداشت.
درمقابــل، ارتــش عــراق دســت کم از 
زمــان روی کارآمــدن بعثی هــا در دو ُبعد 
کمــی و کیفــی )آمــوزش و فنــاوری( بــه 
ســرعت روبه رشــد بود، طــوری که صدام 
تصور می کرد از عهده تهاجم برق آسا به 
ایران به راحتی برمی آید و به اهداف خود 
دســت خواهد یافــت. »آمارهــای مربوط 
به تعداد نیروهای مســلح عراق در ســال 
نشــان  )1359شمســی(  میــادی   1980
دهنده این حقیقت اســت که رژیم بعث 
در ماه هــای پیــش از آغاز جنگ بــا ایران، 
از نظــر تــوان رزمــی و امنیتــی، خــود را در 
اوج قــدرت و اقتدار احســاس می کرد« اما 
به نظر می رسد غرور جاهانه و تکبر بیش 
ازحــد صــدام و فرماندهــان ارتــش عراق 
سبب شد تا چند نکته حیاتی و سرنوشت 
ســاز مربوط به تحــول در ارتش جمهوری 
اســامی ایران را نادیده بگیرند. شاید هم 
نخواستند بپذیرند که سخت دچار اشتباه 

شدند. این نکات مهم عبارت بودند از:
1/بدنه مردمی و انقابی ارتش.

حمایــت  و  مردمــی  2/کمک هــای 
از ارتــش، بویــژه هم رزمــی سلحشــورانه 

نیروهای سپاه پاسداران انقاب اسامی.
3/تصمیــم ارتــش ایــران بــه جبــران 
اشــتباهات و خطاهــای گذشــته و وجــود 
میــان  دوســتی  میهــن  و  ملــی  روحیــه 

نیروهای آن.
آتــش  از  بازمانــده  نســبی   4/قــدرت 

آتشبارهای ارتش ایران.

البته این تغییر و تحول نه آســان بود و 
نه می توانست به این سرعت انجام شود.

بخشــی از آن مثل قدرت آتش و بدنه 
مردمــی ارتــش از پیــش وجــود داشــت و 
بعــد از انقاب، گرچه با تقلیل دوره نظام 
وظیفه به دســتور دولت موقت، نیروهای 
ارتش بشــدت ریزش کردند، اما با شــروع 
جنــگ و گذشــت فقــط یــک هفتــه از آن، 
ارتش مجدد تقویــت و تعداد نیروهایش 
بیشــتر شــد. بخش هــای دیگــر آن نیز در 
فراینــد عمــل انقابی در مبــارزه و مقابله 
جدی با عناصر تجزیه طلب در کردستان، 
آذربایجان غربی، کرمانشــاه، ایام و حتی 
در آبــادان ظهــور و بروز یافت و ســرانجام 
گرچه توقع انقابی عمل کردن از ارتشــی 
که همه سازمان آن مربوط به دوران رژیم 
قبل بــود، کمی نابجــا می نمــود، اما رفته 
رفته و با ســرعتی بسیار، خود را بازیافت و 
پیشروی ارتش مجهز و ددمنش صدام را 

سد و آنها را زمینگیر کرد.
در واقــع اگر دالوری ها و پایمردی های 
میهن دوســتانه و شــهادت طلبانه ارتش 
جمهــوری اســامی ایــران از آغــاز جنگ 
نبــود، احتمــاالً صحنــه نبــرد در سرتاســر 
جبهه هــا  طــور دیگــری رقــم می خــورد و 
مقابله با دشــمن متجاوز برای  پاسداران 
و نیروهای  مردمی دیگر بســیار ســخت تر 

می شد.
صــدام نــه مــردم سلحشــور، انقابی، 
دین مــدار و میهن دوســت ایــران زمین را 
می شناخت و نه درک درستی از عرب های 
غیور و شــریف خوزســتان و مــردم آبادان 
داشــت. صدام و فرماندهان مشاورش بر 
اثر اشتباه های مداوم که درطول جنگ نیز 
گریبانشــان را رها نمی کرد، در افکار تیره و 
تاری فرو رفته بودند و در دامی افتادند که 

خود در چیدن آن سهم بسزایی داشتند.
اشــتباه بــزرگ عــراق نادیــده گرفتــن 
عالیرتبــه  فرماندهــان  اشــتباه  و  مــردم 
ارتــش بعــث عــراق، دســت کم گرفتــن 
»رزمنــدگان  انگاشــتن  نادیــده  حتــی  و 
بســیجی« بود؛ یعنی نیروهــای داوطلبی 
که پیکــره رزمــی ســپاه پاســداران انقاب 
ارتــش  می دادنــد.  تشــکیل  را  اســامی 
عــراق، در تهاجــم به شــهرهای مختلف 
مرزی خوزســتان، بخصوص در حمله به 
خرمشــهر و آبادان، به تلخی و به سرعت 
دریافت که نیروهای داوطلب ایرانی حتی 
موقعی که تعدادشــان بسیار اندک است 
و در تنگنــا قــرار گرفته انــد، به نبــرد ادامه 
می دهنــد، حال آنکه ســربازان و افســران 
عراقــی در چنین موقعیتی دســت از نبرد 
می کشند یا تسلیم می شوند یا با رهاکردن 
ادوات زرهــی و مکانیــزه خــود، پا بــه فرار 
می گذارنــد. کنــار دروازه های خرمشــهر و 
در نبردهــای خونیــن خیابانــی و کوچه به 
کوچه آن و بعد از آن در پشت دروازه های 
ایــن  از  بی شــماری  نمونه هــای  آبــادان، 
اقدام های جسورانه و ازخودگذشتگی های 
و  ســپاه  رزمنــده  نیروهــای  خارق العــاده 
بســیج، ســربازان و درجه داران و افســران 

ارتش ایران مشاهده می شد.
مهــم  نکتــه  فراینــد  ایــن  در  البتــه 
دیگــری مطــرح بود: اوضــاع نابســامان و 
درهــم ریخته سیاســی، بویژه مشــکات، 
خونریزی هــا و آشــفتگی هایی کــه عناصر 
موســوم به خلق عــرب در کنــار گروه های 
سیاســی چپ و منافق در دو شــهر آبادان 
و خرمشــهر به وجــود آورده بودند، ســران 
نظامی و سیاســی حزب بعــث عراق را به 
این گمان اشــتباه  واداشــت که مــردم این 
دو شــهر و نیروهــای نظامــی و انتظامــی 
آنهــا نمی توانند در برابر حمات مصمم 
و برق آســای نیروهای پیــش تاخته ارتش 

نیرومند عراق مقاومت کنند.
اما مــردم خرمشــهر و آبــادان، هم به 
دالیل سیاســی و اعتقاد عمیق به انقاب 
خمینــی)ره(  امــام  شــخص  و  اســامی 
وهم به دلیل احساســات میهن دوستانه، 
احساســاتی که ریشــه های عمیقی در باور 
مــردم ایــران زمین دارد، به ســرعت خود 
را بازیافتنــد، در برابــر ارتــش عــراق صف 
کشــیدند و حاضر شــدند جــان خویش را 

فدای اسام کنند.
مــردم آبــادان، بویــژه کارکنان شــریف 
و انقابــی صنعت نفــت، گرچــه از ماه ها 
پیــش از انقاب برای به ثمرنشســتن این 
هدیه الهی به طرز خســتگی ناپذیری وارد 
صحنــه انقــاب شــدند و تا شــروع جنگ 
و در تمــام دوران مقاومــت و محاصــره 
یــک ســاله از بــذل مجاهــدت و بــر دوش 
کشیدن سختی ها، مرارت ها، دربه دری ها 
و ویرانی هــا و فداکردن جان های پاکشــان 
کوتاهی نکردند، اما برای تبدیل کشــور به 
یک قدرت اقتصادی و سیاســی، نظامی و 
بازسازی ارتش به هم ریخته و فروپاشیده 
باقی مانده از رژیم پیشین، به فرصت نیاز 
بود. تجاوز عراق در بدو امر و در تمام طول 
دوران مقاومــت، ایــن فرصــت را از آنــان 
گرفــت و درعوض، تلفــات جانی فراوان و 
خســارت های سنگین مالی و اقتصادی بر 

مردم و شهر آبادی مثل آبادان وارد کرد.
ë مقاومت یک ساله آبادان

بررســی و تحقیــق پیرامــون موضــوع 
مقاومت در دوره محاصره یک ساله شهر 
مهم و استراتژیک آبادان، بویژه در چهار، 
پنــج ماه اول با توجه بــه حوادث گوناگون 
و صحنه هــای حماســی پرشــتاب و کــم 
نظیــر و گاه بی نظیــر آن، با گذشــت بیش 
از چهار دهه، می رود تا در بوته فراموشــی 
ســپرده شــود و بخشــی از تاریخ حماسی 
نوین ایران اســامی در البه الی صفحات 
روزمره حیات جاری مفقود گردد. در این 
صــورت، آنچه باقــی می مانــد خاطراتی 
اســت که گویی از مکانــی دور و زمانی دیر 
در اذهان حماسه سازان آن دوران خطور 
خواهد کرد و برای جوانان و افرادی که آن 
برهه مهــم و حیاتی تاریخ ایــران را درک 
نکــرده و در آن نقشــی نداشــته اند، دیگر 
صورت مسأله ای باقی نمی ماند تا به آن 
بیندیشند و در صورت لزوم به الگوسازی 
کنــد.  کمکــی  آنــان  انــدوزی  عبــرت  و 
اینجاســت کــه به جــرأت می تــوان گفت؛ 
باید درباره مردان ازیادرفته و ســنگرهای 

بربادرفته سخن گفت.
گرچه بســیاری از آن حماســه آفرینان 
به درجه رفیع شــهادت رســیده یا درطول 
چهار دهه گذشته به دیار باقی شتافته اند، 
کــه  هســتند  ســربازانی  کهنــه  هنــوز  امــا 
می تواننــد با یــادآوری آن دوران ســترگ، 
چراغی فــراروی ما و جامعه قــرار دهند و 

آبادان زنده و خونبار، در 
ژرفای حوادث بی شمار 
و بسیار تلخ و هراسناک 

کامًا دفن شده است. 
چهره ناشناخته و واقعی 

مقاومت، بیش از چهار 
دهه در هاله ای تیره 

فرو رفته است. نبرد در 
نخلستان های مشرف 

به شلمچه، خارج از 
دروازه های خرمشهر، 

نبرد در خرابه ها و 
ویرانه ها، نبرد در مارد و 
بیابان های تشنه پشت 
دروازه های شهر، نبرد 

در نخلستان های به هم 
فشرده فیاضیه و نبرد در 

منطقه حیاتی ذوالفقاری 
یا همان گلوگاه آبادان 
را با وجود حرکت های 

گازانبری دشمن و 
استخوان های خردشده 

در زیر تانک های 
غول آسای عراقی، چگونه 

می توان با توصیفی 
درخور و شایسته بیان 

کرد؟!
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گفت وگو با نویسنده کتاب»دیپورت«

روایت تقابل نیروی خیر و شر



ë  جناب دکتــر الویری »تأکید بر ســنت« چرا
در اندیشه حسن حنفی شکل گرفت؟

در ابتدای سخن ضمن تشکر از شما برای 
پرداختن به این موضوع مهم، الزم می دانم 
بــر این نکتــه تأکید کنم که جامعــه ما امروزه 
سخت نیازمند شناخت اندیشمندان معاصر 
جهــان اســام و گونه شناســی آنهــا اســت و 
جای دریغ اســت که نام افرادی مانند حسن 
حنفــی مصــری و محمود ایــوب لبنانی که به 
فاصلــه ده روز از هــم در اکتبــر ســال 2021 م. 
از دنیــا رفتنــد نزد طیف گســترده ای از طاب 
و دانشــجویان و حتی اســتادان ما ناشــناخته 
باشــد. افسوس بسیار باید خورد که با سیطره 
تدریجــی عملگرایی فاقد پشــتوانه نظری در 
کشــورمان، چندی است گنج مباحث بنیادی 
اندیشــه ای تا حــد زیــادی به کنج ها کشــانده 

شده است.
مجموعــه  در  بایــد  را  حنفــی  حســن 
بــه  اخیــر  قــرن  دو  یکــی  در  کــه  متفکرانــی 

عقب ماندگی مســلمانان خودآگاهی یافته و 
به چرایی پیدایــش آن و چگونگی برون رفت 
نــگاه  گرفــت.  نظــر  در  اندیشــیده اند،  آن  از 
بــه ســنت بــا هــر تعریفــی از ســنت و موضع 
بایســته نســبت به آن )خــواه ایجابــی و خواه 
ســلبی( یکی از مؤلفه های مشترک همه این 
اندیشــمندان اســت. راز این اهتمام گسترده 
اندیشــمندان بــه ســنت، درهم تنیدگی فهم 
وضــع کنونــی جهــان اســام و چاره اندیشــی 

برای آینده با مسأله سنت است.
حســن حنفی که در مصــر به عنوان یکی 
کانون هــای  متنوع تریــن  و  اصلی تریــن  از 
الیــه  اولیــن  و  اســام  جهــان  در  اندیشــه 
ســرطانی  غــده  بــا  مســلمانان  رویارویــی 
اســرائیل بالیده است، بخوبی با بحران های 
بــزرگ معرفتی و میدانــی و عینی در جهان 
اصطاحــات  از  یکــی  بــود.  آشــنا  اســام 
پربسامد در نوشته های حنفی کلمه »أزمه« 

به معنای بحران است. 

او ریشه برخی از این بحران ها را در سنت 
جست وجو می کرد و همزمان با آن، سرمایه 
الزم برای حل این بحران ها را هم در ســنت 
می یافــت. از ایــن رو پرداختــن بــه »ســنت« 
امــری طبیعی در طرح واره پژوهشــی حنفی 
همچون دیگر اندیشــمندان معاصر اســت. 
حنفــی بیش از پنجاه ســال از حیات خویش 
را به اندیشــیدن در این بــاره اختصاص داده 

بود.
ë  مفهــوم برابــر  در  را  »ســنت«  حنفــی  آیــا 

»مدرنیته« به کار می برد؟
خیر اتفاقاً حســن حنفی کلمه »سنت« را 
به معنایــی که نزد ما در برابــر »مدرنیته« به 
کار می رود به کار نبرده است، کلمه کانونی او 
در این زمینه »تراث« است که بویژه در کتاب 
بســیار مهــم »التــراث و التجدیــد« به شــرح 
ابعاد مختلف آن پرداخته است. »تراث« در 
نگاه حســن حنفی تنها یک میــراث به یادگار 
مانده از گذشــته نیســت، بلکه یک مجموعه 
ارزش هــا  و  بینش هــا  و  باورهــا  از  گســترده 
ســاحت های  در  رفتارهــا  و  احساســات  و 
اجتماعــی، سیاســی، هنری و تاریخی اســت.
)التــراث و التجدید، ص 23( که از نســل های 
گذشــته بــه آینــدگان منتقــل می شــود و بنــا 
براین تراث که حتی »دین« هم بخشی از آن 
بشمار می رود و گاه همراه با الیه ای از تقدس 
همراه اســت، یک امر جاری است و بخشی از 

»اکنون« را تشکیل می دهد.
ë  رویکــرد انتقــادی او بــه ســنت را در جهت

ساخت تمدن نوین اسالمی چطور می توان 
تفسیر کرد؟

ســنت  نقــد  در  حنفــی  حســن  رویکــرد 
یــک رویکــرد انتقادی اســت و نخســتین گام 
نویــن  تمــدن  ســاخت  از  حنفــی  پشــتیبانی 
اسامی همین رویکرد تمدنی او در نقد سنت 
اســت. اگر باورهای بنیادی او کــه دربردارنده 
جامعه شــناختی،  هستی شــناختی،  باورهای 
هــم  او  تاریخ شــناختی  و  طبیعت شــناختی 
می شــود واکاوی شــود با این واقعیت روبه رو 
هستیم که رویکرد حسن حنفی در تمام اینها 
یک رویکــرد انتقادی و متمایــل به بازخوانی 
همراه با اصاح آنها اســت. ایــن انتقاد و این 
اصاح با رویکرد تمدنی صورت بسته است و 
راه پشتیبانی باورهای او از تمدن جدید پیش 

روی مسلمانان همین است.
به عنــوان مثــال وقتــی حنفــی بــه عنصــر 

»عقــل« می پردازد ســخت بر عقــل غیرنقاد 
و فرمانبــردار اشــراق گرایی افراطــی می تــازد 
و می کوشــد نقشــی بســیار بنیادی برای عقل 
در بازخوانــی ســنت قائــل شــود. او »اجتهــاد 
بــرای  روش  مناســب ترین  را  عقل محــور« 
اثبات توانمندی وحی اسامی و تبدیل شدن 
بــه بزرگتریــن دین مدرن می شــمرد. روشــن 
اســت که این نــگاه به عقل چگونــه می تواند 
بــه توانمنــد شــدن دیــن ورزی و بالمــآل بــه 
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مریم احمدی

 وقتی حنفی به عنصر 
»عقل« می پردازد سخت 

بر عقل غیرنقاد و فرمانبردار 
اشراق گرایی افراطی می تازد 

و می کوشد نقشی بسیار 
بنیادی برای عقل در بازخوانی 

سنت قائل شود. او »اجتهاد 
عقل محور« را مناسب ترین 

روش برای اثبات توانمندی 
وحی اسالمی و تبدیل شدن 

به بزرگترین دین مدرن 
می شمرد. روشن است که این 

نگاه به عقل چگونه می تواند 
به توانمند شدن دین ورزی و 
بالمآل به پشتیبانی از تمدن 

جدید بینجامد
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حسن حنفی از متفکران انتقادی در 
جهان اسالم است که دو دغدغه کالن 

دارد: »الهیات رهایی بخش« و »عدالت 
اجتماعی«. در نگاه حنفی، الهیات 

کالسیک توان مواجهه با چالش های مدرنیته را 
ندارد و از نظر مفهومی چهارچوب الهیات قدمایی 

شدیداً انتزاعی و نخبه گرایانه است. حسن حنفی 
برای عبور از این وضعیت به دنبال خلق فهمی 

نوین از »الهیات« است که بتواند موجد »انقالبی 
فرهنگی« شود و از طریق آن بتوان جامعه را متحول 

کرد و به سمت »پیشرفت« سوق داد. او به ما متذکر 
می شود که احیای تفکر در جهان اسالم باید بتواند 

ساختارهایی اجتماعی و فرهنگی برساخت کند 
که »مردم مدار« باشد و نه صرفاً در خدمت اقویا و 

طبقه حاکمه. حســن حنفــی از متفکــران انتقــادی در 1 
جهان اســام اســت که دو دغدغه کان 
دارد: »الهیات رهایی بخش« و »عدالت 
اجتماعی«. در نگاه حنفی، الهیات کاسیک 
را  بــا چالش هــای مدرنیتــه  تــوان مواجهــه 
نــدارد و از نظر مفهومــی چهارچوب الهیات 
گرایانــه  نخبــه  و  انتزاعــی  شــدیداً  قدمایــی 

است.

حســن حنفــی بــرای عبــور از ایــن وضعیــت 
به دنبال خلق فهمی نوین از »الهیات« است 
کــه بتواند موجــد »انقابی فرهنگی« شــود و 
از طریــق آن بتــوان جامعه را متحــول کرد و 
به سمت »ترقی« و »پیشرفت« سوق داد. اما 
این پیشــرفت نباید صرفاً محدود به توسعه 
کمــی و ترقــی طبقــه حاکم شــود بلکــه باید 
مبتنی بــر دو عنصر مهم »رهایی بخشــی« و 

»عدالت اجتماعی« باشد.

فهــم حنفــی از تجــدد مبتنــی بر یک 2 
فهم ایســتا و خطی از مدرنیته نیست 
بلکه آن را در بستر تاریخی و فرهنگی 
جهان اســام به مثابه یک »پدیدار تاریخی« 
که واقع بودگی ما را هدف گرفته است درک و 
صورت بندی می کند. از این رو است هنگامی 

کــه از »انقــاب فرهنگــی« ســخن می گوید و 
همزمــان الهیــات قدمایی را نقــد می کند به 
این نکته اشــاره دارد که بــرای نیل به جامعه 
مطلــوب مــا نیازمنــد الهیات نوینی هســتیم 
کــه بتوانــد انســان هایی »آگاه« و »معاصر« و 
»بــا درجــه باالیــی از همبســتگی اجتماعی« 

بیافریند.
او بــه ما متذکر می شــود که نبایــد از این نکته 

غافــل شــد کــه احیــای تفکــر در جهان اســام 
باید بتواند ســاختارهایی اجتماعی و فرهنگی 
برساخت کند که »مردم مدار« باشد و نه صرفاً 
در خدمت اقویا و طبقه حاکمه. حســن حنفی 
را می تــوان از منظــر فکــری در طیــف »چــپ 
اســامی« قــرار داد کــه مانند علی شــریعتی و 
محمود طالقانی دغدغه »عدالت اجتماعی« 
و »سیاســت رهایی بخــش« داشــت تــا از ایــن 
طریــق بتوانــد توده هــا را آگاهی بخشــد و آنان 
را به عنــوان قدرتــی در جامعــه در برابر قدرت 
در ســاحت امر سیاســی برســازد تا از خال آن 
جامعــه مدنــی و شــبکه های آن را بازآفرینــی 
کنــد. زیــرا در نظر او یکی از علــل تاریخی تأخر 
فرهنگــی مســلمانان کــه منجــر بــه بازتولیــد 
اســتبداد و تکــرار چرخــه خشــونت در جهــان 
اسام شده همین فقدان جامعه مدنی است.

حســن حنفــی به عــــــــــــــنوان یــک 3 
پدیــــــــــــــــــــدارشناس  نظریه پــرداز 
فکــری  ســاحات  فنومنولوژیســت  و 
متنوعــی داشــته اســت کــه کمتــر در ایــران در 
باب آن اندیشــیده شــده است. شــاید بیرون از 
مرزهای مصر یکی از کشــورهایی که بیشــتر به 
آرا او و تأثیراتــش بر گفتمــان عدالت خواهی و 
دموکراسی برابرخواهانه پرداخته اند، اندونزی 
باشــد کــه متفکرانــی همچــون »عبدالرحمان 

وحید« و »یودیان وحیودی« به تأسی از حسن 
حنفــی تاش کرده انــد ســنت را در مواجهه با 
چالش هــای عدالت اجتماعی و دموکراســی و 

حقوق بشر مورد استنطاق قرار دهند.

حسن حنفی 
و »الهیـات نوین«
دکتر سیدجواد میری
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پشــتیبانی از تمــدن جدید بینجامــد. یا وقتی 
طبیعــت  می گویــد  ســخن  طبیعــت  از  وی 
محصــور در الهیــات را برنمی تابــد و معتقــد 
بــه ضــرورت ترویج نــگاه عقلــی و تجربی به 
طبیعت اســت. روشــن اســت که این نگاه به 
طبیعت هم چگونه سهم علوم طبیعی را در 

تمدن جدید اسامی باال می برد.
ë  روش شناسانه معرفت شناســانه،  باورهای 

و انسان شناســانه وی چقدر از ساخت تمدن 
نوین اسالمی پشتیبانی نظری می کند؟

بــه  روشــنی  پاســخ  خــود  حنفــی  حســن 
ایــن پرســش نــداده اســت و اصــواًل او خــود 
نویــن  تعبیــر »تمــدن  از  اســتفاده  پایبنــد  را 
مــورد  نوســازی  ولــی  نمی دانــد،  اســامی« 
نظــر او )التجدید( یــک اصاح و نوســازی در 
مقیــاس تمدنــی اســت. پرداختــن گســترده 
عدالــت،  اســتعمار،  ماننــد  مقوله هایــی  بــه 
کرامت، توسعه و پیشرفت، عقل و عقانیت، 
حکومــت، فرهنــگ و حتی اقتصاد برخاســته 
از نگاه تمدنی حســن حنفی اســت. شــاید ما 
نظــام اندیشــه ای او را فاقــد صاحیــت کافی 
برای پشــتیبانی نظری از تمدن نوین اسامی 
بدانیم ولی اینکه او خود بر این باور اســت که 
با نوســازی ســنت و بن مایه های معرفتی آن 
می توان راهی بــرای برون رفت از بحران های 
کنونی یافت، نشــان از باور او برای پشــتیبانی 
پیــش روی  تمــدن جدیــد  از  اندیشــه هایش 

مسلمانان دارد.
ë برآیند آثار و نوشته های حنفی چیست؟ 

اثــر   30 دســت کم  حنفــی  حســن  از 
باقی مانده اســت که همه آنها جز یکی، وجه 
اندیشــه ای دارد. کتــاب »ِمــن مانهاتــن إلــی 
بغداد« که ســال 2004 م. منتشــر شــده عمًا 
یــک نــگاه عینــی بــه مهم تریــن رویدادهــای 
جهان اســام بویــژه پس از یازدهم ســپتامبر 
بــه  کــه 430 صفحــه دارد  ایــن کتــاب  دارد. 
مقاومت ملی عراق در فلوجه و شــیخ احمد 
یاســین از رهبران حماس تقدیم شده است. 
ایــن نکتــه نیــز نشــان دهنده ایــن اســت کــه 
حســن حنفی باقی مانــدن در حصار مباحث 
نظری را بســنده نمی داند و به مســائل عینی 
جامعــه هــم توجــه دارد، نگارش ایــن کتاب 
را به صــورت نمادیــن می تــوان پاســخی بــه 
چگونگی پشتیبانی باورهای او از تمدن آینده 

مسلمانان دانست.
ë  تکریم انسان« در آثار و گفتار حنفی بسیار« 

برجسته است. چرا او چنین نگاهی به انسان 
دارد؟

حنفــی یکــی از بزرگتریــن عوامــل ضعف 
مســلمانان در برابر تمدن غــرب را بی ارزش 
شــمردن انسان نزد مسلمانان می شمرد و بر 
این باور است از انسانی که خداوند در قرآن او 
را بــه باالترین وجه ممکن تکریم کرده اســت 
در معارف و علوم اســامی نشــانی نیســت و 
انسان متأثر از اندیشه های جبرگرایانه بشدت 
در عالــم هســتی ُخرد و ناچیز شــمرده شــده 
است و بازگشت انسان به جایگاه واقعی خود 
را نقطــه عزیمــت دگرگونــی حیــات معاصر 
درخشــان  آینــده ای  مســیر  در  مســلمانان 
می دانــد.در فرصتــی مناســب و فراخ تــر باید 
بــه تفصیل بیشــتری بــه چگونگی پشــتیبانی 
باورهای حســن حنفی از تمدن نوین اسامی 
پرداخت.در پایان یادآور می شــوم یک رساله 
دکتری ارزشــمند با عنوان »بررســی انتقادی 
و نوســازی حســن حنفــی در  نظریــه ســنت 
زمینه ســاخت تمدن نوین اسامی« در سال 
1397ش. در مدرســه عالــی تاریــخ و ادیــان 
جامعه المصطفــی العالمیــه از ســوی آقــای 
دکتر علی الهی تبار نوشــته شــده اســت که ای 
کاش زودتــر بــه چــاپ برســد و در دســترس 

جامعه علمی قرار گیرد.

»دیپلماســی اقتصــادی« و »اقتصــاد مقاومتی« از آن دســت مقوالتی 
است که بارها از سوی رهبر معظم انقاب مورد تأکید قرار گرفته است: 
»مــا باید اقتصاد کشــور را جوری برنامه ریزی کنیم کــه با رفتن و آمدن تحریم 
و با بازیگری های دشــمن، در امر اقتصاد کشــور دچار مشــکل نشویم. این هم 
ممکن است؛ این را من نمی گویم، صاحبنظران اقتصادی می گویند، دلسوزان 
می گوینــد؛ می گوینــد ایــن کار ممکن اســت، زیرا ظرفیت هــای داخلی خیلی 
فراوان است و ما این را به صورت یک سیاست اباغ کردیم که همان سیاست 
»اقتصاد مقاومتی« اســت که این باید بشــدت و با جدیت دنبال بشود...« )19 
دی مــاه 1399 / بیانات رهبر معظم 
انقــاب در ســخنرانی تلویزیونــی در 

سالروز قیام 19 دی(
»جنبه اقتصادی در دیپلماســی باید 
تقویت شود و همچنان که در بسیاری 
از کشــورها شــخص رئیس جمهوری 
دنبــال  را  اقتصــادی  دیپلماســی 
می کنــد، بایــد دیپلماســی اقتصادی 
کشــور با این نگاه تقویت شــود...« )6 
شــهریور 1400 نخســتین دیدار هیأت 
دولــت ســیزدهم بــا مقــام معظــم 

رهبری(
میــان  نســبت  بررســی  رو،  ایــن  از 
و  مقاومتــی«  »اقتصــاد  مقولــه  دو 
»دیپلماســی اقتصــادی« از اهمیــت 
بســیاری برخــوردار اســت. واقعیــت 
این اســت کــه در مجموعــه بندهای 
مقاومتــی،  اقتصــاد  سیاســت های 
بویــژه در مقدمــه این سیاســت ها، از 
راهبــرد »برون گرایــی« به عنوان یکی 
از مهم ترین راهبردها، صحبت شده 
اســت. در این بند اشــاره می شــود که 
اقتصــادی  حرکــت و پویایــی نظــام 
در گــرو تعامــل بــا فضــای بیــرون از 
خــود اســت؛ به ایــن معنا کــه بخش 
تولیدی، بتواند محصوالت خود را به 
بازارهای منطقه ای و جهانی برساند 
و همچنین مواد اولیه الزم برای تولید 
محصوالتــش را از بازارهــای جهانــی 

تأمین کند.
از  دیــــــــــــــگری  بخـــــــش  در 
سیاست های اقتصاد مقاومتی 
آمده کــه باید از ظرفیت هــای داخل 
برای تولید به صوت کامل بهره گرفته 
شــود. از ایــن رو، طبیعتــاً ســطحی از 
تولید را به واســطه اســتفاده از ظرفیت های داخلی خواهیم داشت که بخشی 
از آن در داخــل و بخــش دیگــر آن باید مورد اســتفاده تقاضاکننــدگان بیرونی 
قرار گیرد.به این اعتبار، مجموعه سیاســت های اقتصاد مقاومتی در دو زمینه 
»راهبرد برون گرایی« و »اســتفاده از ظرفیت تولید داخل و توســعه صادرات« 
اشــاره بــه این نکتــه دارد که دیپلماســی اقتصادی بــرای پیاده ســازی اقتصاد 
مقاومتــی بســیار الزم و ضروری اســت تا آنجا که اگــر راهبــرد »برون گرایی« و 
»دیپلماســی اقتصــادی« از سیاســت های اقتصاد مقاومتی حذف شــود، یک 
حلقه بسیار مهم نادیده گرفته شده است و همین غفلت، رسیدن و عملیاتی 
کــردن اهداف سیاســت های اقتصــاد مقاومتی را با چالش هــای جدی مواجه 
خواهد کرد. این غفلت از این رو است که آنچنان که باید و شاید اذهان مردم و 
تولیدکنندگان ما معطوف به صادرات نیست. اگر نگاه جدی تری به صادرات 
وجود داشته باشد، می توان بنگاه اقتصادی را سرپا نگه داشت، وقتی صادرات 
در دســتور کار قرار گیرد، بی شــک حجم و مقیاس تولید افزایش قابل توجهی 
خواهــد داشــت. از ایــن رو، صورتبنــدی نظــری گفتمــان صــادرات و گفتمان 

دیپلماسی اقتصادی، برای بنگاه های تولیدی ما یک ضرورت است.
اقتصــادی  دیپلماســی  زمینــه  در  بحث هــا،  مهم تریــن  از  یکـــــــــــی 
»گفتمان ســازی« اســت. برای گفتمان ســازی ما به ابزارهــا و نهادهایی 
چون رسانه ها، دانشگاه ها و نهادهای دینی تأثیرگذار همچون ائمه جمعه و... 
نیاز داریم. بنابراین، با بهره گیری از نهادهای مختلف که به نوعی رهبری افکار 
جامعه را در دست دارند، می توان مسیر گفتمان سازی را در حوزه دیپلماسی 
اقتصادی هموار کرد. واقعیت این است که تولید در کشور ما حدود 50 درصد 
زیــر ظرفیــت خود قــرار دارد، این بدان معنی اســت که می توانیــم 50 درصد 
تولید مجدد داشــته باشیم، این افزایش 50 درصدی تولید، نقطه مطلوب ما 

در بحث دیپلماسی اقتصادی و توسعه صادرات خواهد بود.

دفـاع  از  اجتهاد 
عقل   محور

»ساخت تمدن نوین اسالمی« 
در اندیشه حسن حنفی در گفت وگو با 
حجت االسالم دکتر محسن الویری

دیپلماسی اقتصادی 
و رابطه اش با اقتصاد مقاومتی

دکتر مهدی صادقی شاهدانی
 استاد تمام علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق)ع( 

و رئیس شورای علمی دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی

دیپلماسی اقتصادی 
برای پیاده سازی اقتصاد 

مقاومتی بسیار الزم و 
ضروری است تا آنجا که 

اگر راهبرد »برون گرایی« 
و »دیپلماسی اقتصادی« 

از سیاست های اقتصاد 
مقاومتی حذف شود، یک 

حلقه بسیار مهم نادیده 
گرفته شده است و همین 

غفلت، رسیدن و عملیاتی 
کردن اهداف سیاست های 

اقتصاد مقاومتی را با 
چالش های جدی مواجه 

خواهد کرد
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3

حســن حنفی که از اندیشــمندان مؤثر جهان عــرب و به عنوان یکــی از نمادهای جنبش 
»الیســار االســالمی« و از مهم ترین بنیانگذاران انجمن فلسفی مصر محســوب می شود ۲۱ 
اکتبر مصادف با ۲۹ مهرماه در ســن ۸۶ ســالگی درگذشــت.  او در قاهره متولد شــده بود و در 
دانشــکده هنر دانشــگاه قاهره تحصیل کرد، سپس به فرانســه رفت و مدرک فوق لیسانس و 
دکترای خود را از دانشــگاه سوربن گرفت. وی به عنوان استاد مدعو در دانشگاه های فرانسه، 

ایاالت متحده امریکا، بلژیک، کویت و آلمان فعالیت داشته است.
 »تفســیر پدیدارشناســی«، »پدیدارشناســی تأویل« و »تراث و تجدید«، »دایره المعارف 
تمدن عرب«، »گفت و گوی مشــرق و مغرب«، »از عقیده تا انقالب«، »گفت وگوی نســل ها 
از انتقال تا خالقیت«، »درآمدی بر علم غرب گرایی« و »راســت و چپ در اندیشه دینی« از 

مهم ترین آثار حنفی است. 
با اینکه آثار و نوشــته های حنفی همواره با نقدهای جدی همراه بوده است اما بسیاری بر 
این باورند که دریچه هایی که او در تفکر گشود، درخور تأمل است. از این رو با حجت االسالم 
والمســلمین دکتر محســن الویری درباره یکی از دغدغه های اصلی حنفی یعنی »ســاخت 

تمدن نوین اسالمی« به گفت وگو نشستیم. 
دکتر الویری دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق)ع( و دکترای تخصصی 
رشته تاریخ و تمدن ملل مسلمان دانشگاه تهران است. او در حال حاضر عضو هیأت علمی و 
مدیر گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم)ع( و سردبیر فصلنامه علمیـ  پژوهشی »تاریخ اسالم« 
ایــن دانشــگاه و رئیس کارگروه تخصصی تاریخ شــورای تحــول و ارتقای علوم ا نســانی و نیز 
رئیس میز تمدن اســالمی در قطب های فکری- فرهنگی دفتر تبلیغات اســالمی است. از او 
تاکنون آثار پژوهشی متعددی در زمینه های یادشده تدوین و منتشر شده است. »تاریخ نگاری 
اســالمی«، »زندگی فرهنگی و اندیشــه سیاسی شــیعیان«، »مطالعات اســالمی در غرب« و 

»تبلیغ اسالمی و دانش ارتباطات اجتماعی« از جمله آثار تألیفی و ترجمه ای اوست.
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   افقي: 
1- شاعر ايراني بنيانگذار قالب »مسمط«- 

يکي از جوايز جشنواره فيلم فجر
2- اثر »شکســپير«-در صبحانه ميل کنيد- سريال جديد 

شبکه يک سيما )1400(
3- جنگ- از اين گذشته- ناچار

4- کشت به اميد باران- جاي پا- موکت- تصديق فرنگي
5- عدد خيطي!- پسر رستم- روز ازل

6- ضد »خيانت«- ماه رومي- بي رمق ندارد!
7- ماندگار- بنايي از دوره ايلخاني در دامغان- درخت تسبيح

8- دلداده يوسف)ع(- ماه ورزشي!- اکسير
9- تلفظ حرف »ش«- آسانسور- تنبل

10- محصــول صابــون- از کوچه هــاي قديمــي تهران- 
صنايع دستي اين ناحيه گيالن شهرت دارد

11- رغبت بانوي باردار به خوراکي ها- صبور- رديف
12- ويتاميــن انعقاد خون- نام پرمحبت زنانه- من و تو 

مي شويم- مثل
13- متاع- نويسنده »سه تفنگدار«- شهری در استان لرستان

14- ميل به غذا- گريه سوزناک- بچه کوچولو
15- معدل- کوه خشمگين!

 عمود ي:  
1- از رشته هاي دانشگاهي- سقف دهان

2- فهرست راهنما- همدم- سراميک زينتي
3- پيچ تنظيم صدا- نظم، تشريفات- مرکز »مالت«

4- سايه انداز سر- پرده گوش- نت مخمور- فلز تمدن ساز
5- آبراه کشتيراني- اصرار کردن- گندم

6- شهر بي دفاع!- يک ششــم هرچيز- وسيله پر طرفدار 
آموزشي

7- چراگاه عشاير- پياپي و پشت سرهم- پنجره و دريچه
8- مؤسسه مالي- جايز- دختر خالدار

9- ضروري- آبونمان- رأي ها
10- پيشکش ها- جميل- عالمت مصدر جعلي

11- حرف هشتم- قسمتي از مغز مياني- داير
12- پاسبان فلک- راز- لباس بي آستر- تنابه

13- خشنودي- کبوتر خانگي- آگهي مصور ديواري
14- سفت و سخت- ضد »نقد«- هادي برق

15- بازي تخته- کتابي از »محمد علي جمالزاده«

   افقي: 
1- اثــر »جالل آل احمــد«- ماده عايق 

کاري
2- اعتقاد داشتن- برنج فروش- سالخورده

3- ميهماني براي جشن عروســي- اولين سکه ايراني- 
ضد يکرو!

4- عقايد- باز عاميانه!- ممکن- جديد
5- رزمي کار چيني- همسفر- اقامت

6- ماه ميالدي- برج- فيلم »ست مک فارلن«
7- پوچ- تبعيدگاه ناپلئون- اجاق گرماي خشک

8- يکدندگي- تازه آذري- دانه اي از نوع ارزن
9- سبزي معجزه گر- ابريشم- کشوري در آسيا

10- وظيفه و عمل- ســومين دين بزرگ جهان- حرفه اي 
زيرگروه صنايع چوب

11- يکنوع بازي جذاب- بين المللي- بوئيدن
12- آخرين يک رقمي- اپليکيشن بازي آنالين کودکان- 

خاک مرغوب- پيش نام مردان
13- پادشاهان- ظرف آزمايشگاه- شانس

14- کوچه مسدود- پايداري- از راست به چپ
15- َسمبوليست- پلي فرضي در فضازمان

 عمود ي:  
1- اثر »الکساندر دوما«- پسر

2- اديب فرانسوي- مخلوطي از خشکبار- قطره هاي ريز 
باران

3- خواب را شــيرين کند- به يقه مي زنند- صمغ فســيل 
شده از دوران سوم زمين شناسي

4- بزرگ ترين پارک تفريحي ايران- گياهي براي تقويت 
بينايي- خمره بزرگ- نامي مردانه

5- پدر شعر يونان قديم- بي قرار و پر هيجان- تاختن
6- نشانه اسم مصدر- شيريني تبريزي- ماده اي در پزشکي

7- در حضور کســي- يکــي از چرخه هــاي آب و هوايي- 
شيريني سنتي

8- چوب ويولــن نوازي- خواهر برادر همخون- وســيله 
روفتن

9- ملعون تاريخ- استخوان جمجمه- نهال رز
10- ماشــين الکترونيکي بازي هاي ويديويــي- چوبکار- 

شمار
11- مارکي بر اجاق گاز- بي ريا- خبرگزاري »ايتاليا«

12- دعاي زير لب- رمق آخر- صفتي براي هوا- هر برش 
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6 3 2 7 4 1 8 9 5
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جدول 
ویـــژه

 معجزه گوش دادن
چرا گاهی گفت وگوهای عادی روزمره به مشاجره ختم می  شود؟

برای اينکه تالش 
کنيم بدون 

کشاندن بحث 
به جدل باهم 

گفت و گو کنيم، 
هيچ وقت دير 

نيست. حداقل 
می شود تمرين 

کرد؛ تمرين 
گوش دادن 

بدون آنکه فوری 
جمله ای تند در 

پاسخ به گوينده 
را در ذهن آماده 

کنيم. می توانيم 
بشنويم و بعد 

نظر خودمان را 
بگوييم آن هم 

جوری که به نظر 
نيايد قصد دعوا 

داريم

زن کیسه های خرید را کنار ترازو می گذارد 
و کمرش را صــاف می کند. همزمان چند 
فلفــل دلمه ای از کنار دســتش برمی دارد 
و روی نایلون هــا می گــذارد: »این ها را هم 
حســاب کن.« مرد مســن که پشت سرش 
ایستاده ســر تکان می دهد: »بار امروزتان 
کــه اصاًل بــه درد نمی خــورد. بی خود این 
همــه خریــد کــرده ام.« تــرازودار کــه ایــن 
جمله خطاب به اوست چیزی نمی گوید.

زن جلویــی در عــوض جــواب می دهــد: 
»امــروز که خوب بود آقــا، دیگر الکی ایراد 
می گیریــد. اگــر خــوب نبود چــرا این همه 
خریــد کردیــد؟!« مــرد حوصلــه جــواب 
دادن ندارد. یکــی دو نفر دیگر وارد بحث 

می شوند و هرکدام چیزی می گویند. یکی 
می گوید تره بار همیشــه همــه چیزش بد 
است و یکی دیگر راضی است و قیمت ها 
را بــا مغازه روبه رویی مقایســه می کند که 
جنس هایــش هیچ فرقی با تــره بار ندارد 

اما قیمتش سه برابر است.
مرد مســن باالخره به حرف می آید: »ای 
بابــا یــک چیــزی گفتیــم همه تــان حمله 
کردیــد.« یکــی از زن هــا می گویــد: »مــن 
کــه شــما را تأیید کــردم حاج آقــا، حاال به 
زبان خــودم.« مرد اما راضی نمی شــود و 
قیافه اش یک جوری است که انگار از همه 

دلخور است.
در نهایت همه خریدهایشــان را حســاب 
کارشــان  دنبــال  یکــی  یکــی  و  می کننــد 
می روند. ترازودار زیر لب غر می زند: »هر 

روز از این جر و بحث ها داریم.«
بحثــی  ناگهــان  خانوادگــی  گــروه  تــوی 
درمی گیرد. یک بحث خیلی ســاده است 
کــه موضوعــش اصــاًل اهمیــت خاصــی 
نــدارد. یکی دربــاره خواص یــک خوراکی 
نظــری می دهد و بقیه شــروع می کنند به 
گفتــن نظــرات خود؛ البتــه ناگفتــه نماند 
نظــرات خود را چندان با مالیمت مطرح 
نمی کننــد و بیشــتر تــالش دارنــد حــرف 
همدیگــر را نفــی کننــد و بگوینــد ، تنهــا 
نظــر خودشــان درســت اســت. هــر کدام 
هم اســتدالل های خودشــان را دارند و بر 
اســاس گفته فــالن دکتر معــروف یا فالن 
ســایت معتبــر آن را عنــوان می کننــد. در 
نهایت اولین نفری که بحث را شروع کرد 
عصبانی می شــود و گــروه را ترک می کند. 

دو نفر دیگر هم پشــت بند او همین کار را 
می کنند. دیگر پیامی رد و بدل نمی شــود. 
فقــط کســی می نویســد: »چــرا اینجــوری 

کردند؟ فقط داشتیم بحث می کردیم.«
دور هــم جمع شــده اند تا دســته جمعی 
کری خوانی هــای  کننــد.  تماشــا  فوتبــال 
همیشــگی هم کــه یک پای ثابــت اینجور 
محافل اســت. بعضی وقت هــا با خنده و 
شــوخی پیــش مــی رود و بعضــی وقت ها 
هــم بــه دعــوا ختــم می شــود. ایــن بــار از 
همــان وقت هاســت که قــرار اســت دعوا 
شــود. کســی تحمل ندارد دیگــری حرف 
بزنــد. نــه اینکه فقــط رقبا باهــم مخالف 
باشند، بلکه طرفداران یک تیم واحد هم 
آنقدر با نظرات هم مخالفت می کنند که 
صاحبخانه دیگر حسابی کالفه می شود و 

یکی دو بار تــالش می کند بین میهمانان 
صلــح برقــرار کنــد امــا نــاکام می مانــد. 
تماشــاگران آنقــدر ســر هــم داد می زنند 
کــه ایــن بــار صاحبخانــه مجبور می شــود 
تذکر دهد که همســایه ها دیگر صدایشان 
کمــی  اجبــار  بــه  میهمانــان  درمی آیــد. 
فتیله را پایین می کشــند و سعی می کنند 
خودشــان را مشغول تماشای تلویزیون یا 
خــوردن تنقالت کنند امــا فقط یک جرقه 

کافی است تا دوباره از کوره در بروند.
ایــن صحنه هــا بــرای همــه  ما آشناســت. 
بارهــا و بارها بــا آنها برخورد داشــته ایم و 
خودمان هم خیلــی وقت ها درگیر چنین 
جر و بحث هایــی بوده ایم. خیلی هایمان 
بــا کوچــک تریــن حــرف مخالــف از کوره 
درمی  رویــم. دلمــان می  خواهــد هرطــور 

شــده حرف خودمان را به کرسی بنشانیم. 
گاهــی یادمــان مــی رود کســی کــه درحال 
جدل با او هســتیم عزیزی است که ممکن 
است از ما رنجیده خاطر شود و این رنجش 

تا مدت ها در دلش باقی بماند.
امــا چــرا بعضــی وقت هــا تــا ایــن انــدازه 
تحمل شنیدن نظری غیر از نظر خودمان 
را نداریــم و بــرای یــک گفت و گــوی ســاده 

احساس ناتوانی می کنیم؟
دکتــر محمد گروســی، جامعه شــناس در 
پاســخ بــه ایــن ســؤال این طــور می گویــد: 
»وقتــی بــا بیماری های اجتماعــی مواجه 
می شــویم بایــد بــه ایــن توجــه کنیــم کــه 
آیــا ایــن یــک بیمــاری اســت یــا عــوارض 
بیماری. اینکــه ما چــرا نمی توانیم عقاید 
همدیگر را تحمــل و با هم گفت و گو کنیم 
از عوارض بیماری است و پیدا کردن علت 
بیمــاری اینجــا بســیار مهم اســت کــه کار 
جامعه شناس هم همین است. ما خیلی 
وقت هــا گرفتار خودمداری می شــویم. در 
واقع بیشــتر درگیــر تک گویــی و مونولوگ 
گفت و گــو  یــا  دیالــوگ  اهــل  و  هســتیم 

نیستیم.«
ادامــه می  گویــد:  ایــن جامعه  شــناس در 
»این قضیه به فرهنگ عامه خودمان هم 
برمی  گــردد. پــدر و مادرهــا بچــه  را طوری 
بــار می  آورند که بیرون خیلی حرف دلش 
را نزنــد و بــه ایــن شــکل مــا را از کودکی از 
گفت و گــو منــع می  کننــد. در ایــن جامعه 
آدم ها از هم دور می شــوند و نمی خواهند 
حرف شان را به هم بزنند و با هم گفت و گو 
داشته باشــند و ارتباط ها محدود می شود. 
از آن طرف یک جغرافیایی داریم که گرم 
و خشــک اســت و انســان ها زندگی خود را 
براســاس نیاز شــکل می دهند و رقابت بر 
ســر منافع، زیاد   و به همیــن دلیل ارتباط 

کمتر  می شود.
همیــن باعــث شــده تــا در فــالت بــه یک 
زندگی کلونی برســیم یعنی با وجود تمام 
پیوندهای فرهنگی، تاریخی، زبانی و دینی 
یک جورهایی خودمدار بشویم یعنی کنار 
هــم اما جــدا از هــم زندگــی کنیــم و خود 
اتکاتــر باشــیم کــه همیــن هــم رویه هــای 
مثبــت دارد هــم منفــی. اتفــاق بــدی کــه 
می افتــد ایــن اســت کــه این وســط تجربه 

اجتماعــی منتقل نمی شــود یعنی آدم  ها 
تجربه  هــای خودشــان را کمتــر در اختیــار 
هم قــرار می دهند و ایــن تجربه  های خرد 
فردی تبدیل بــه تجربه  های کالن تاریخی 
و اجتماعی نمی شــود. از طرف دیگر حاال 
زندگی اجتماعی ما به ســمتی رفته که به 
ایــن ارتباطــات نیاز داریــم  و باید باهم در 
فضــای اجتماعــی گفت و گو کنیــم و اینجا 
معلــوم می شــود که ایــن تمریــن تاریخی 
می کنــد  فکــر  خودمــدار  آدم  نداریــم.  را 
اندوخته هایی از حکمت و دانش و دانایی 
دارد که دیگران نمی فهمند. ما چون اساساً 
فرهنگ گفت و گو نداشته ایم گوش هایمان 
تربیــت نشــده یعنی عــادت نداشــتیم که 
حرف همدیگر را بشنویم و خیلی وقت ها 
آدم هــای ابن الوقتــی شــده ایم. بر همین 
اساس فقط می خواهیم حرف خودمان را 
بزنیم و تمام شــود و بــرود. حاال این عیب 
کلــی می آید و در زندگی روزمره اجتماعی 
مــا تبدیــل به یــک چیزهــای ریزتــری هم 
می شود. مثاًل شما بشدت آدم های زیادی 
را می بینید که همان موقع که دارید حرف 
می زنید متوجه می شــوید اصــاًل به حرف 
شما فکر نمی کنند و فقط سرشان را تکان 
می دهند یعنی اینکــه زود باش حرفت را 

تمام کن تا من حرفم را بزنم.
سکوت خیلی مهم است؛ چیزی که اغلب 
مــا یــاد نگرفته ایم. ما فقط می شــنویم اما 
گــوش نمی دهیــم. اینهــا منجر بــه همان 
آســیب کلی در نظام تربیتی ما می شــود و 
بــه جای این که بین آدم هــا ایجاد پل کند، 
مدام احســاس می کنیــم کــه دور و برمان 
دیــوار اســت. در واقــع آدم هــا نمی تواننــد 
باهم حرف بزنند چون آن را یاد نگرفته اند 
و بــرای همیــن اســت کــه خیلــی وقت هــا 
کوچک تریــن بحثــی تبدیــل بــه مشــاجره 

می شود.«
بــرای اینکــه تــالش کنیــم بدون کشــاندن 
بحث به جــدل باهم گفت و گو کنیم، هیچ 
وقت دیر نیســت. حداقل می شود تمرین 
کرد؛ تمرین گــوش دادن بدون آنکه فوری 
جمله ای تند در پاسخ به گوینده را در ذهن 
آماده کنیم. می توانیم بشنویم و بعد نظر 
خودمــان را بگوییــم آن هــم جــوری که به 

نظر نیاید قصد دعوا داریم.
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»دولت ســیزدهم عزم خود را برای توسعه اینترنت 
ثابــت جــزم کــرده بــه طــوری کــه عیســی زارع پــور وزیر 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در جمــع فعــاالن حوزه 
اینترنــت ثابت گفت که بــرای تحقق پــروژه بزرگ ملی 
توســعه ارتباطــات ثابــت در کشــور،کار بزرگــی در پیش 
داریم و امیدواریم با همراهی بخش خصوصی بتوانیم 
تا چهار ســال آینده حداقل ۲۰ میلیون پورت پرســرعت 
ثابــت را عملیاتــی کنیــم.« امــا اجــرای ایــن توســعه بــا 
کمک بخش خصوصی چگونه ممکن خواهد شد؟ چه 
موانعی بر سر راه توسعه اینترنت ثابت کشور وجود دارد 
که باید برطرف شود. کارشناسان حوزه اینترنت ثابت به 

این سؤاالت »ایران« پاسخ می دهند.

نویدی برای مردم �

علــی توســلی جانشــین رئیــس کمیســیون اینترنت 
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور )نصر( معتقد است 
اعــالم توســعه اینترنت ثابت از ســوی دولت ســیزدهم 
به طــور قطع نویدی برای مردم و این صنعت پیشــران 
در کشــور است.توســلی گفــت: امــا از آنجایی کــه برنامه 
دولــت بــرای دایرکــردن ۲۰ میلیــون پــورت پرســرعت 
)FTTH – VDSL ( در چهار ســال آینده اعالم نشــده از 
ایــن رو قضاوت دربــاره عملیاتی کردن این پروژه بســیار 
دشــوار اســت.وی بــا بیــان اینکــه در حال حاضر شــبکه 
اصلی ارتباطی کشــور در اختیار شــرکت مخابرات ایران 
و بخش های مختلف حاکمیتی اســت، افــزود: عالوه بر 
شــبکه های فیبرنوری )شــرکت ارتباطات زیرساخت که 
موضوعــی متفاوت اســت( و شــرکت مخابــرات ایران و 
توانیر و غیره و حتی شهرداری ها دارای نوعی شبکه های 
فیبر نوری هستند و هریک همچون جزیره ای کم و بیش 

مستقل عمل می کنند. 
جانشــین رئیــس کمیســیون اینترنت ســازمان نصر 
کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکت های خصوصــی هم 
شبکه های محدودی از فیبرنوری را اجرا کرده اند، گفت: 
تالش هــای چند ســاله گذشــته شــرکت های خصوصی 
برای نوعی تعامل و بهره برداری مشــترک از شبکه های 
جزیــره ای موجود در کشــور به نتیجــه ای مطلوب منجر 
مســتقل  و  مکــرر  تالش هــای  دیگــر  ســوی  از  و  نشــده 
شرکت های خصوصی هم برای اجرای شبکه ای مستقل 
بــا موانع متعدد روبه رو شــد و در ســطح کالن موفقیتی 

دربر نداشته است.
ایــن فعال حــوزه اینترنت با بیان اینکــه در این میان 

چند ســؤال برای توســعه اینترنت ثابت در کشور مطرح 
اســت، افــزود: ابتــدا بایــد روشــن شــود کــه قــرار اســت 
شــبکه های فیبرنــوری از ســوی کدام ســاختار در ســطح 
کالن کشــوری اجــرا شــود؟ آیــا دولــت قــرار اســت خود 
مســتقاًل با کمــک گرفتن بخش خصوصی و با اســتفاده 
از ظرفیت هــای موجــود شــبکه کشــوری ایــن توســعه را 
اجرایی کند؟ یا قرار اســت مســتقل از شبکه های موجود 
اجازه دهد بخش خصوصی در تعاملی بین شرکت های 
عالقه مند شــبکه ای واحد و کشــوری یا به نوعی تقســیم 
منطقــه ای شــبکه را اجــرا کنــد؟ و اینکــه در ایــن میــان 
نقش مخابــرات فیبرنوری و داکت های موجود شــرکت 
مخابــرات ایران چه خواهد شــد؟ و مهمتر اینکه چگونه 
می خواهند با شهرداری ها تعامل کنند؟ تکلیف شرکت 
ایرانیان نت چه خواهد شــد؟به باور توسلی تا پاسخ این 
ســؤاالت در تدویــن برنامه دولت بررســی و به صراحت 
روشن نشود، نمی توان درباره آینده این موضوع سخنی 
گفت و حتی بعید به نظر می رســد بتوان امیدوار بود که 

تعداد قابل توجهی پورت پرسرعت دایر کرد.
وی درباره کمک بخش خصوصی به اجرای توسعه 
اینترنت ثابت نیز گفت: اگر قرار باشد این پروژه از سوی 
بخــش خصوصی یا بــه نوعی در تعامــل با بخش هایی 
حاکمیتی و شــرکت مخابــرات ایران انجام شــود، در هر 
صورت به ســرمایه گذاری کالن که چندان هم زود بازده 
نیســت، نیــاز خواهد بــود و باید با طرح تجــاری تعریف 
شــده ای صورت بگیرد تا در دوره ای منطقی ســرمایه به 
ســود هم برسد که این کار نیز با تعرفه های فعلی میسر 

نمی شود و نمی توان چشم انداز خوبی را متصور شد. 
ایــن کارشــناس در ادامه گفت: نکتــه دیگری هم که 
باید روشــن شــود نــوع تعامل با شــرکت های فنــاوری و 
ســرمایه گذاری خارجــی اســت و اینکه آیا اصــوالً چنین 
چشــم اندازی در صورت گشــایش و رفع موانع تحریمی 
پذیرفتــه و بــه بخش خصوصی ســپرده خواهد شــد؟ یا 
ســاختارهای حاکمیتی و شــبه حاکمیتی بــه آن خواهند 
پرداخت؟ به هرحال در صورت حل موارد فوق و تدوین 
برنامه ای روشــن و تضمین شــده از سوی دولت، بخش 
خصوصی هم قادر به جذب و تأمین سرمایه خواهد بود 
و توانایی فنی و اجرایی الزم را دارد. به اعتقاد این فعال 
بــرای اجرایی کــردن ایــن اقــدام در نظر گرفتــن تعرفه 
معقــول عمدتاً در کالنشــهر های کشــور هم نیاز اســت. 
به گفته توسلی چنانچه ســرمایه گذاری در چشم اندازی 
منطقی سود معقولی داشته باشد، بخش خصوصی که 
در ۲۰ سال اخیر با همه موانع از هیچ تالش دریغ نکرده 

باز آماده همکاری با دولت است.

تعریف پروژه ملی �

محمدعلــی شــریفی الحســینی عضو هیــأت مدیره 
ســازمان نظام صنفی اســتان تهران نیز تصمیم دولت 
ســیزدهم مبنی بــرای توســعه اینترنت ثابــت را به فال 
نیــک گرفــت و گفت: همان طــور که وزیــر ارتباطات هم 
بــر آن تأکیــد کردنــد دولــت بــه تنهایی قــادر بــه اجرای 
این توســعه نیســت و اجرای آن باید با همکاری بخش 
خصوصی صورت بگیرد.شریفی الحسینی افزود: دولت 
در تحقــق این تصمیم موانع زیادی پیــش رو دارد که از 
جملــه ایــن موانع می تــوان بــه هزینه های بــاالی ایجاد 
شبکه فیبرنوری، دوره بازگشت سرمایه طوالنی، ضریب 
نفــوذ پاییــن این خدمــت در ســبد خانوارهــای ایرانی و 
کمبود محتوای مورد نیاز اشــاره کــرد. به گفته وی در این 
میــان بــه تدویــن قوانیــن و مقــررات قابل اجرا از ســوی 
ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطات رادیویــی هم نیاز 
اســت. عضو هیأت مدیره ســازمان نصر معتقد است با 
توســعه زیرساخت های ICT و توســعه شبکه فیبرنوری 
و ارتباطــات ثابت به عنوان پیشــران همه کســب و کارها 
می توان باعث رشد و تعالی تجارت الکترونیک و اقتصاد 
دیجیتال در کشور شــد.دبیر کمیسیون اینترنت و انتقال 
داده ها ســازمان نظام صنفی استان تهران با بیان اینکه 
باید این پروژه را با عنوان یک پروژه ملی نامگذاری کرد، 
گفت: بــا ایجاد نگرش ملــی و با حمایــت از اپراتورهای 
شــبکه ارتباطات ثابت است که می توان باعث تسهیل و 
همکاری های همه جانبه شرکت ها، نهادها و سازمان ها 
از جملــه شــرکت مخابــرات ایــران )دارنده شــبکه ملی 
انحصاری( و همکاری شــهرداری ها شــد تا از امکانات و 
سرمایه های ملی مازاد موجود در کشور استفاده بهینه و 

از اتالف منابع جلوگیری شود.
به باور این کارشناس این امر هزینه های ایجاد شبکه 
و ســربار توســعه را تا حدی کاهش داده و سرمایه گذاری 
را قابل توجیه می کند. کاهش بهای تمام شده خدمات 
ایجاد بستر فیبر، امکان ارائه این سرویس به بخش قابل 

توجهی از آحاد مردم را نیز فراهم می کند.
شــریفی الحسینی با اشاره به اینکه بخش خصوصی 
در صورت اقتصادی بــودن این طرح ملی آمادگی دارد 
در توســعه اینترنت ثابت ســرمایه گذاری کند، گفت: اما 
ایــن اقــدام بدون اســتفاده از شــبکه ملی موجــود که در 
انحصــار شــرکت مخابرات ایران و شــهرداری ها اســت، 
امکانپذیر نخواهد بود، زیرا توسعه فیبرنوری و ارتباطات 
ثابــت بســیار پرهزینــه و دارای دوره بازگشــت ســرمایه 
بلندمدت اســت که در این راســتا به ایجاد اعتماد برای 
سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه ها از سوی دولت نیاز 

اســت.به گفته وی دولت باید از تعیین تعرفه دســتوری 
خدمــات نیز خــودداری کند، چرا کــه تعرفه های مذکور 

کفاف هزینه های پروژه و سرمایه گذاری را نخواهد داد.
این کارشــناس با بیان اینکه ایجاد و اصالح قوانین و 
مقررات متناسب با پروژه یادشده از جمله معافیت های 
گمرکــی واردات تجهیــزات، مالیاتــی و... الزامی اســت، 
گفــت: بــرای ایجــاد فرهنــگ اســتفاده از فیبــر نیــز باید 
تغییراتی در الزامات سازمان نظام مهندسی ساختمان  
داده شــود تــا انبوه ســازان و ســازندگان ســاختمان ها در 
زمــان طراحــی و ســاخت، ملــزم بــه ایجــاد شــبکه فیبر 
در ســاختمان ها شــوند و ایــن مهــم بــا حداقــل هزینه و 
اســتاندارد قابــل قبول اجرا شــود تــا اســتفاده از فیبر در 
ســبد خانــوار جای خــود را پیدا کند. شــریفی الحســینی 
افــزود: اجرای این پروژه ملــی بدون حمایت های مادی 
و معنــوی دولــت امکانپذیر نیســت و باید به این ســؤال 
پاســخ داده شود که در بهترین شرایط در صورت تأمین 
۲۰ میلیــون پــورت چــه تعــداد مشــترک متقاضــی این 
ســرویس هســتند، زیرا ایجاد امکانات مازاد بر تقاضای 
این ســرویس، خود منجر به غیر اقتصادی شــدن پروژه 

می شود.

 امکان توسعه با کمک بخش خصوصی �

داوود زارعیــان معــاون شــرکت مخابرات ایــران نیز 
معتقد است در ســال های اخیر با سرمایه گذاری بخش 
خصوصــی یعنی شــرکت مخابــرات و چندین شــرکت 
ارتباطــات ثابــت )FCP( میســر شــده بنابرایــن بخــش 
خصوصی می تواند با ســرمایه گذاری، بازاریابی و تولید 
محتــوا کمــاکان اینترنت بر بســتر تلفن ثابت را توســعه 
دهد.بــه بــاور این کارشــناس در ســال های اخیــر تجربه 

ثابــت کرده کــه هرجایی که بخش خصوصی وارد شــده 
و فعــال بوده به صورت درســت و منطقی و حرفه ای آن 
بخش توســعه پیدا کــرده و ما معتقدیم  توســعه تلفن 
ثابــت فقط با حضور بخش خصوصی امکانپذیر اســت 
.بنابراین دولت بایــد این بخش را برای عملیاتی کردن 
هدفــی کــه تعیین کــرده اســت، ترغیــب کنــد. زارعیان 
در ادامــه گفــت: دولــت بایــد بپذیــرد  توســعه اینترنت 
ثابــت نیازمنــد هزینه اســت. این هزینــه در چند بخش 
خود را نشــان می دهد که یکی بخش زیرســاختی است. 
زیرساخت در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت است. 
دولــت بایــد همزمان هــم از شــرکت مخابرات ایــران و 
شــرکت ارتباطات زیرســاخت که دولتی است، حمایت 

کند تا اینترنت ثابت را توسعه دهد.
وی افــزود: همان طــور کــه بارهــا تأکیــد شــده دولت 
بایــد تعرفــه اینترنــت این بخــش را عادالنــه و منطقی 
کنــد کــه بعــد از پوشــش ســودآوری منطقــی هــم برای 
ســرمایه گذار داشته باشد. ســوم اینکه دولت باید پهنای 
باند بین الملل را حتماً آزاد کرده و از انحصار خارج کند. 
به گفته این کارشناس اگر قرار است پهنای باند به همین 
منــوال ادامه یابد، حداقل باید قیمــت عادالنه برای آن 

در نظر بگیرند.
به باور زارعیان در بخش ســرمایه گذاری هم اگر الزم 
شــد ســرمایه گذاری را در اختیــار بخــش خصوصی قرار 
دهد و مهم تر اینکه حمایت از تولید محتوا بر بسترهای 
مختلف نباید فراموش شود، چرا که اگر بتوانیم محتوای 
مناســبی را تولید کنیم هم می توانیــم مصرف اینترنت 
داخلی را افزایش دهیم و هم می توانیم میزان استفاده 
مــردم از اینترنــت را به صــورت منطقــی و درســت بــاال 

ببریم.
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 شبکه ملی اطالعات کارشناسان فاوا در گفت و گو با »ایران«:

 نیازمند سرمایه گذاری

۲۰۰ هزار میلیارد تومانی
رئیــس هیــأت مدیــره ســازمان نظــام صنفــی 
رایانــه ای بــا بیــان اینکــه تکمیــل شــبکه ملــی 
اطالعــات نیازمنــد ۲۰۰ هــزار میلیــارد تومــان 
ســرمایه گذاری اســت و باید ظرف ۴ سال آینده 
]تأمیــن و[ تکمیــل شــود، خواســتار اســتفاده از 
بخش خصوصی برای طراحی اجرای این پروژه 

شد.
بــه گــزارش مهــر، حســین اســالمی افــزود: 
بخش خصوصی می تواند در الیه های مختلف 
زیرســاخت، دسترســی و محتــوا، ظرفیت هــای 
مناســبی بــرای ایــن پروژه ملــی ایجاد کنــد. وی 
بــا تأکیــد بــر اینکــه بســیاری از اهــداف شــبکه 
ملــی اطالعــات در الیه هــای مختلــف نیازمنــد 
ســرمایه گذاری اســت، گفت: در بهترین حالت 
اگــر تمــام ظرفیت هــای دولــت در حــوزه فــاوا 
تجمیع شــود، برآوردمان این اســت که حداکثر 
۵۰ هزار میلیارد تومان طی چهار ســال از ســوی 
دولــت در این پروژه هزینه شــود. ایــن در حالی 
اســت کــه بیــش از ۳ برابــر ایــن مبلــغ نیازمند 
حضور و تأمین مالی توسط بخش خصوصی در 

این پروژه ملی است.

پایان پشتیبانی »وان درایو« 
مایکروسافت از ویندوزهای ۷ و ۸
مایکروســافت می گویــد اپلیکیشــن وان درایو 
ایــن شــرکت از اول مــارس ســال ۲۰۲۲ ) دهم 
اسفند امسال( پشتیبانی از ویندوزهای ۷ و ۸ را 

متوقف خواهد کرد.
به گزارش ایســنا، مایکروســافت قصد دارد 
بــا اقداماتی از این دســت کاربــران را به نصب 
نســخه جدیــد وینــدوز ترغیب کنــد. همچنین 
نــرم افزار وان درایــو برای کاربــران ویندوزهای 

قدیمی تر همگام نمی شود. 
هرچنــد کاربــران بــرای حــل ایــن مشــکل 
دســتی  طــور  بــه  و  وب  طریــق  از  می تواننــد 
فایل هــای خــود را منتقــل کننــد امــا ایــن کار 
داشــت.  خواهــد  را  خــود  خــاص  مشــکالت 
مشــتریان تجاری نیز مشمول محدودیت های 
مشــابهی خواهنــد شــد و بــرای ایــن کاربــران، 
ویندوزهــای ۷ و ۸.۱ تــا ۱۰ ژانویــه ســال ۲۰۲۳ 

مورد پشتیبانی قرار می گیرند. 
 در مــورد مدت زمان پشــتیبانی وان درایو 
اعــالم نشــده  وینــدوز ۸ هنــوز اطالعاتــی  از 

است.



ساری - خبرنگار »ایران«: استان مازندران پس 
از گذر از روزها و ماه های ســخت و دشــوار قرمز 
کرونایی این روزها با گســترش واکسیناســیون و 
اســتقبال مازندرانی ها از آن، شــرایط ایمن تری 
را ســپری می کند. اما تجربه های گذشــته نشان 
داده شــرایط ایمــن کرونایــی ناپایــدار اســت و 
بهداشــتی  دســتورالعمل های  بــه  بی توجهــی 
می تواند بار دیگر شرایط قرمز گذشته را به این 
اســتان گردشــگرپذیر برگرداند. در حال حاضر 
به گفته مســئوالن بهداشتی اســتان بیش از ۹۰ 
درصد از مازندرانی ها دوز نخست واکسن کرونا 
و ۶۳ درصــد نیــز دوز دوم را دریافت کردند که 
بنــا بــه برنامه های مــورد هدف دانشــگاه علوم 
پزشــکی ایــن مقدار بایــد به ۷۳ درصــد در دوز 

دوم می رسید.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی مازنــدران با 
اشــاره به آغاز آموزش حضــوری دانش آموزان 
در  مــاه  آذر  یکــم  از  دانشــگاه ها  بازگشــایی  و 
گفت و گو با »ایران« تصریح کرد: جهت نظارت 
بــر اجرای دســتورالعمل های وزارت بهداشــت 
در مراکــز آموزشــی، دانشــگاه علــوم پزشــکی 
وزارت  ابالغیه هــای  براســاس  نیــز  مازنــدران 

بهداشت عمل خواهد کرد.
دکتر ســید عباس موسوی افزود: روند رو به 
کاهــش ابتال و بیماران بســتری شــده کرونایی 
در گــرو رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی 
و آگاهی بخشــی مــردم در خصــوص واکســینه 
محقــق  ویــروس  ایــن  برابــر  در  خــود  کــردن 

می شود.

در  مجــدد  رنــگ  تغییــر  درخصــوص  وی 
رنگ بنــدی کرونا در کشــور آن هــم در روزهایی 
کــه واکسیناســیون شــتاب گرفتــه تصریــح کرد: 
رنگ بنــدی  به روزرســانی  آخریــن  براســاس 
ســامانه  در  کشــور  مختلــف  مناطــق  کرونایــی 
ماســک وزارت بهداشــت از ۱۵ آبان در اســتان 
و  قائمشــهر  نــور،  شهرســتان های  مازنــدران 
تنکابــن در وضعیــت نارنجــی و پرخطــر قــرار 

گرفتند.
شهرســتان   ۱۴ کــرد:  اضافــه  همچنیــن  وی 
گلوگاه، بهشــهر، نکا، ســاری، جویبار، سوادکوه، 
آمل، بابل، بابلســر، فریدونکنــار، محمودآباد، 
نوشــهر، چالوس و رامســر در وضعیت زرد و ۵ 
شهرستان میاندرود، سیمرغ، سوادکوه شمالی، 
عباس آبــاد و کالردشــت در وضعیــت آبی قرار 

دارند.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی مازنــدران با 
اشــاره به تعداد افراد واکســینه شــده در ســطح 
اســتان بیان داشــت: تاکنون سه میلیون و 65۳ 
هزار و 42۰ دوز واکســن در شــهرهای مازندران 
تزریــق شــده کــه امید اســت بــا رونــد صعودی 
واکســینه شدن افراد در برابر این ویروس، سایه 
شــوم کرونا از اســتان خارج و عبــور امنی از این 

شرایط داشته باشیم.
پایگاه هــای  ســبد  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
واکســن های  انــواع  از  مملــو  واکسیناســیون 
کرونایــی اســت اما با وجــود این بــاز هم برخی 
واکســن  تزریــق  از  و  زده  مخالــف  ســاز  افــراد 

صرفنظر می کنند.

ë نگرانی از کاهش استقبال از واکسیناسیون
بهداشــتی  معــاون  اویــس  قاســم  دکتــر 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز به »ایران« 
گفــت: طبــق آمــار روزانــه مراجعــه بــه مراکــز 
اول،  دوز  حجــم  همچنیــن  و  واکسیناســیون 
پیش بینی می شــد روزانه شاهد ۵۰ هزار نفر در 
مراکز واکسیناسیون باشیم اما متأسفانه آگاهی 
بخشــی مناســبی در خصــوص واکســینه شــدن 
افــراد صــورت نگرفــت و میانگین بــار مراجعه 

افراد بین 2۵ تا ۳۰ هزار نفر می باشد.

دکتــر اویس اضافه کرد: رســانه ها می توانند 
در حــوزه آگاهی بخشــی و اطالع رســانی مردم 
نسبت به واکسینه شدن در برابر کرونا و ترغیب 
و تشویق آنها به این مهم بسیار اثر گذار باشند.

وی متذکر شــد: اگر این هفتــه بار مراجعات 
دوز دوم در اســتان افزایــش یابــد قطعــاً رونــد 
واکسیناســیون در دوز اول و دوم صعــود پیــدا 
خواهــد کــرد، در واقع باید به بــاالی ۸۵ درصد 
تزریــق واکســن در دو دوز برســیم تــا حداقــل 
از جهــت ایمنی بخشــی میــزان ابتــال و شــدت 

مرگ و میر کاهش یابد.
معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی با 
اشــاره به اینکه در گروه ســنی 2۰ تا ۳۰ ســال که 
گروه هدف محســوب می شوند هنوز با آمار حد 
نصــاب فاصله داریم، بیان کرد: برخی افراد در 
این گروه ســنی با این تفکر که ما جوان و ســالم 
هستیم و هرگز با این بیماری روبه رو نمی شویم 
ایــن توهم را در ســر می پرورانند، غافل از اینکه 
این ویروس بســیار جهش یافته و ممکن است 
ایــن افراد ناقــل دیگر افراد را بــه دایره کرونایی 

بکشانند.
به گفته وی اگر چه آمار بیماران بهبود یافته 
و مراجعین در روز از مقیاس متعادل برخوردار 
اســت اما استفاده از ماسک، پرهیز از تجمعات 

و دورهمی ها همواره توصیه می شود.
دکتر اویــس در پایان با تأکید بر این نکته که 
هنوز شــیوه نظارتــی جدیــدی در ورود و خروج 
خودروها لحاظ نشده، خاطرنشان کرد: ممکن 
اســت در آینده واکسیناســیون به عنــوان ابزاری 
بــرای تردد در اســتان و شــهرهای دیگــر اضافه 
شــود در نهایت افراد با استفاده از کارت واکسن 

مشکلی بابت تردد نداشته باشند.
واکســن،  تزریــق  از  پــس  ســهل انگاری 
عادی انگاری، رونــد نزولی رعایت پروتکل های 
گرفتــن  نادیــده  و  تجمعــات  بهداشــتی، 
فاصله هــای فیزیکــی می توانــد تشــدید کننــده 
شــرایط موجود باشــد لذا نباید اجــازه داد کرونا 
بــار دیگر نگرانی جدیــدی را برای مردم فراهم 

آورد.
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فعال محیط زیست لرستانی با پیگیری سالجقه 
آزاد شد 

گــروه ایــران زمین - بــه دنبال واکنــش فعاالن حــوزه محیط زیســت به 
دســتگیری یک خبرنگار و فعال محیط زیست در لرستان علی سالجقه 
رئیــس  ســازمان حفاظــت محیط زیســت پادرمیانــی کرد تــا این فعال 

محیط زیست آزاد شود.
 »احســان پارســا« به دنبال نشــر یک فیلم در فضای مجازی که نشان 
می داد مدیر کل محیط زیســت لرســتان برای جلوگیری از خیس شــدن 
پاهایــش از فردی مــی خواهد وی را کول  کند، با شــکایت  مهرداد فتحی 
بیرانوند مدیرکل محیط زیســت لرســتان   دستگیر شــد  . »مهرداد فتحی 
بیرانوند« مدیر کل محیط زیســت لرســتان به  »ایران« گفت : انتشــار این 
فیلم یک بی اخالقی بود که با انگیزه شخصی و برای تخریب یک نیروی 
دولتــی در زمان تغییر دولت صورت گرفــت اما با توجه به توصیه رئیس 
ســازمان حفاظت محیط زیســت و البته بســیاری از دوســتان دیگر از این 
اقدام فرد خاطی گذشــت کردم . وی در ادامه این گفت وگو مدعی شــد:  
الزم می  دانم برای روشن شدن اذهان مردم بویژه خبرنگاران که همواره 
آنان را از دلسوزان محیط زیست  می دانم این نکته را توضیح بدهم که بر 
اساس اطالعیه هیأت مدیره خانه مطبوعات لرستان هیچ خبرنگاری در 
لرستان بازداشت و دستگیر نشده است .از سوی دیگر این فیلم مربوط به 
شــش سال قبل بوده و اگر فردی که خود را دلسوز محیط زیست می داند 
انگیزه شــخصی نداشته و فیلم را قباًل منتشر کرده بود  . ضمن اینکه این 
فــرد بارهــا از بنده درخواســت های شــخصی داشــت که به دلیــل امتناع 
اینجانب از انجام دادن این خواست ها وی تصمیم به تخریب من گرفته 
بود . وی افزود : من در آن برهه زمانی از ناحیه پا مشکل داشتم و از یکی 

از دوستان که در آب بود خواستم به من کمک  کند.

خشک شدن تاالب »قوری گل« بخاطر 
ساخت و ساز و برداشت غیرمجاز

تبریز - رئیس دادگستری بستان آباد در آذربایجان شرقی از نبود نظارت 
در زمینــه جلوگیــری از ســاخت و ســاز های غیرمجــاز و حفــر چاه هــای 

غیرمجاز در محدوده تاالب قوری گل انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدباقر فتحی خاطرنشان کرد: 
یکی از عوامل خشک شدن تاالب همین ساخت و ساز ها و برداشت های 
غیرمجــاز آب در منطقــه اســت کــه آب تــاالب و ســفره های زیرزمینــی 
منطقه را خشــک کرده اســت. رئیس دادگستری شهرســتان بستان آباد 
گفــت: کانال انتقال آب از »صبرلوچای« به این تاالب نیازمند بهســازی 
و مرمت بوده و باید با ســرعت ترمیم شــود.  وی با اشاره به کارکرد های 
تــاالب »قــوری گل« در زمینــه حیــات وحــش، گردشــگری، آمــوزش و 
تحقیقات و تعدیل آب و هوای منطقه اظهار کرد: با خشک شدن تاالب 
بین المللــی قــوری گل عالوه بــر اینکه حیات بیــش از 2۰۰ گونه جانوری 

به خطر خواهد افتاد اکوسیستم منطقه نیز بشدت تهدید خواهد شد.

دستکاری بندهای خاکی عامل وقوع سیل اخیر 
در مازندران

ســاری - مدیــر مهندســی رودخانه هــا و ســواحل شــرکت آب منطقه ای 
مازنــدران علــت اصلی آبگرفتگی اخیر در بخشــی از اســتان را عالوه بر 
حجم باالی روان آب ناشــی از بارندگی شــدید در باالدست، دست کاری 

بندهای خاکی اضطراری مناطق اعالم کرد.
از چهارشــنبه گذشــته در  کــه  بارندگــی شــدیدی  از  ســیالب ناشــی 
مازنــدران باریــدن گرفــت و تــا اواخــر روز جمعه ادامه داشــت، ســبب 
ســرریز شــدن آب رودخانــه »تــالر« در مرکــز اســتان و آبگرفتگــی دهها 
واحد مســکونی و تجاری و همچنین باغ ها و اراضی کشــاورزی در بخش 

بهنمیر شهرستان بابلسر و سوادکوه شمالی شد. 
به گــزارش ایرنا، حامد عبداللهی مدیر مهندســی رودخانه ها و ســواحل 
شــرکت آب منطقه ای مازنــدران گفت:طی دو ســال اخیــر اقدامات خوبی 
بــرای آزاد ســازی حریــم، الیروبــی و دیواره ســازی و پل ســازی روی رودخانه 
تالر انجام شــد، اما متأسفانه برخی از کشاورزان دارای زمین در حاشیه این 
رودخانه بند های خاکی اضطراری را دست کاری کرده و این امر سبب شد تا 

خروج آب ناشی از سیالب دوچندان شود. 

ورود نخستین تور گردشگران فرانسوی به ایران 
پس از لغو ممنوعیت صدور روادید

ایران زمین - بامداد یکشــنبه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۰ نخســتین تور گردشگران 
فرانسوی پس از لغو ممنوعیت صدور روادید وارد کشور شد.

به گزارش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با لغو 
ممنوعیت صدور روادید و بازشــدن مرزهای کشــور به روی گردشــگران 
خارجــی، پــس از ورود فم تــوری از کشــور روســیه، گردشــگرانی از کشــور 
فرانســه و در قالــب گروهــی ۹ نفره از فــرودگاه امام خمینــی وارد خاک 
ایران شدند. این گروه فرانسوی طی ۱۵ روز اقامت خود در ایران از مراکز 
و جاذبه هــای توریســتی تهران، همدان، کرمانشــاه، اهواز، شــیراز، یزد و 

اصفهان بازدید می کنند. 

مازندران در یک قدمی شرایط ایمن کرونایی
ساز مخالفت با واکسیناسیون رنگ قرمز را به مازندران بر می گرداند
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فیلمــی کــه چنــد روز پیــش دربــاره از ریشــه در 
آوردن و صادرات نخل های رود فاریاب بوشهر 
به کشورهای حاشیه خلیج فارس در شبکه های 
اجتماعی منتشر شد، پیگیری رسانه ها را درباره 
درســتی و نادرســتی ادعای صادرات نخل های 
جنــوب کشــور به خاطر خشکســالی برانگیخت. 
در ایــن پیگیری هــا مســئوالن بخشــی از ادعای 
مطــرح شــده در ایــن فیلــم مبنی بر صــادرات 
نخل را تأیید کردند اما اینکه صادرات به خاطر 
صــادر  بــارور  نخل هــای  و  اســت  خشکســالی 
می شوند ، تکذیب کردند. در این فیلم توضیح 
داده می شــود که برخی روســتاییان منطقه رود 
فاریــاب بوشــهر به دلیل مشــکالت معــــیشتی، 
درختــــان نخل خود را با لودر از خاک در آورده 
تا آن را به کشورهــای عربی صادر کنند. هر چند 
بنا به گفته مســئوالن اســتان این اقــدام قانونی 
است اما دوستداران محیط زیست تأکید دارند 
این کار منجر به تخریب گسترده نخلستان های 

بوشهر شده است.
بلخیری یکی از نخلداران این منطقه دراین 
خصوص به »ایــران« می گوید: ما هیچ درختی 
را قطــع نمی کنیــم بلکــه بــا کمک لــودر آنها را 
از ریشــه درمی آوریــم و به صــورت قانونــی بــه 
کشــورهای عربی صــادر می کنیم، البتــه خدا را 
شــکر حال نخلســتان مــن خوب اســت و چون 
محصــول بــا کیفیتــی دارم همیشــه خرماهایم 
را از پیــش می خرنــد. حفــظ نخــل و برداشــت 
محصــول خیلی با صرفه تر از فروش آن اســت 
اما شــرایط برخی ســخت اســت، ممکن اســت 
نخل آنها کیفیت الزم در باردهی نداشته باشد 

و بــا توجــه به شــرایط کم آبــی نگهداشــتن آن 
صرفه اقتصادی نداشته باشد.

ë نخل فروشی در کل کشور رایج است
»علی بهرام نژاد«، بخشــدار ارم نیز با اشاره 
بــه اینکــه نخل فروشــی در کل کشــور از اســتان 
خوزســتان گرفتــه تــا هرمــزگان رایج اســت، به 
»ایــران« می گویــد: گاهــی نخلــداران به دلیــل 
نامرغــوب بــودن گونــه، نــر بــودن و پیــر بــودن 
درخــت به دنبــال جایگزینــی گونه هــای جدید 
به خاطــر  هســتند  باالتــر  اقتصــادی  ارزش  بــا 
همیــن نخــل قدیمــی را از ریشــه در آورده  یــا 
یــا آن را صــادر  اهــدا کــرده   بــه فضــای ســبز 
می کننــد. همچنین در برخی مــوارد با توجه به 
تراکم بــاالی درختــان، نخلــداران بــرای ایجاد 
فاصله گذاری میان درختــان تعدادی از آنها را 

حذف می کنند.
بخشدار ارم در خصوص ادعای خشکسالی 
در ایــن ویدیــو می افزایــد: کشــور و بــه تبــع آن، 
این بخش با بحران خشکســالی دســت و پنجه 
نــرم می کند اما نخــل درخت مقاومی اســت و 
نیــاز چندانــی بــه آب نــدارد از ایــن رو درآوردن 
درختان به علت بحران آب قابل قبول نیست. 
بخصوص در بخش ارم که تنها تابستان خشک 
و کم بارانی دارد و در ســایر فصل ها بارندگی ها 
بــرای درخــت نخــل کفایــت می کنــد. از ســوی 
دیگــر عمده گونــه نخل های این بخــش از نوع 
زاهدی و کبکاب هســتند و با توجه به مرغوبیت 
این گونه هــا و وجــود ســردخانه در بخــش ارم، 
نخلداران هیچ مشــکلی برای فروش محصول 
خــود ندارند و مشــتریان حاضر بــه پیش خرید 

محصول نیز هستند.
گفتــه  می کنــد:  خاطرنشــان  بهرام نــژاد   

می شود که هر اصله نخل به قیمت ۱۵ میلیون 
ریال به دالالن فروخته می شــود، اما باید دقت 
کنیم که قیمت یک اصله نخل در باغ های این 
بخــش بالغ بــر ۵۰ میلیون ریال اســت و ادعای 
فــروش هــر اصلــه نخل بــه ایــن قیمــت  دوراز 

ذهن به نظر می رسد.

ë تنها نخیالت غیرمثمر اجازه صادرات دارند
 »خســرو عمرانی«، معــاون بهبود تولیدات 
گیاهی ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان بوشهر 
هم بــا تأکید بر اینکه صــادرات ارقام خاصی از 
نخــل به صــورت خــاص و محدود مجاز اســت 
بــه »ایــران« می گوید: کنــدن و جابه جایی نخل 
کــه معمــواًل بــرای فضای ســبز مــورد اســتفاده 
قرار می گیرد مرســوم است اما صادرات ذخایر 

استراتژیک ژنتیکی کشور ممنوع است.

براســاس بازدیــد مؤسســه تحقیقاتی و ملی 
میوه هــای گرمســیری اســتان بوشــهر نخیــالت 
غیراقتصــادی، غیرمثمر و غیــر تجاری که جزو 
ذخایــر و انحصار ژنتیکی نیســتند پالک کوبی و 
اجــازه صــادرات دارنــد، اما صــادرات نخیالت 
مثمــر، جــوان، اقتصــادی و نخیالتــی کــه جــزو 
ذخایر و انحصار ژنتیکی کشور به شمار می روند 
از جملــه خاصویــی، کبــکاب و شــکری خــالف 

قانون و ممنوع است.
وی در خصــوص مراحــل صــادرات نخل ها 
نخــل  صــادرات  مجــوز  صــدور  داد:  توضیــح 
فرایند ســختگیرانه ای دارد و کشاورزانی هم که 
نخیالت آنها شرایط صادرات می گیرند متعهد 
هســتند عملیــات جایگزینــی و احــداث بــاغ با 
ارقــام اصلی و تجاری انجــام دهند. نخلدارانی 
کــه تمایل به صــادرات دارند ابتدا درخواســت 
خــود را بــه جهــاد کشــاورزی ارائــه می دهنــد و 
بعد از آن با مشــخص کردن درختان برای این 
کار مجــوز می گیرند، البته توجه داشــته باشــید 
بــر اســاس قوانین آنهــا تنها مجاز بــه صادرات 

برخی از گونه ها هستند.

ë  قطع درختان نخل در فاریاب بدون هماهنگی
با جهاد کشاورزی بوده

عمرانی با بیان اینکه قطع درختان نخل در 
فاریاب دشتســتان با هماهنگی جهاد کشاورزی 
نبوده، می افزاید: وزارت جهاد کشاورزی امسال 
مجــوز صادرات یکهزار و ۷2 اصله نخل را برای 
بوشــهر در نظــر گرفتــه امــا تاکنــون تنهــا مجوز 
۶۰۰ نخــــل در باغ هــای دالکــی بــرای صادرات 
بــه کشــور قطر صادر شــده اســت. در خصوص 
نخل های منطقه رودفاریاب هم در بررســی به 
عمل آمده مشخص شده ۱۸ اصله نخل بدون 
اطالع ســازمان جهاد کشاورزی از یکی از باغ ها 
ریشــه کن شــده کــه موضوع در دســت بررســی 

است.
وی تأکیــد می کنــد: باغــداران توجه داشــته 
باشــند اینکه گفته می شود مجوز قطع درختان 
می شــود،  صــادر  نخل هــا  بی آبــی  جهــت  بــه 
صحیح نیست و صادرات هر نوع نخلی قانونی 
نبوده و برخی از نخل ها قابل صادرات هستند.

صادرات نخل های خرما به کشورهای حاشیه خلیج فارس؛ از ادعا تا واقعیت

در یک شــب ســرد زمســتانی در بیست ونهم 
بهمــن مــاه ســال گذشــته بود کــه زلزلــه 5/6 
ریشــتری شــهر ســی ســخت، مرکز شهرستان 
دنا در اســتان کهگیلویــه و بویراحمد را لرزاند 
و عالوه بر مصدوم شــدن تعــدادی از مردم، 
بسیاری از ساکنان این شهر را آواره کرد. امروز 
بــا گذشــت بیــش از ۸ مــاه و با وجــود اعطای 
تســهیالت برای بازســازی خانه هــای تخریب 
شــده، هنوز هستند عده ای که در این فصل از 
سال که عالوه بر سرما، بارش ها نیز آغاز شده 
است، در کانکس زندگی می کنند. هزینه های 
باالی ســاخت و ساز، تغییر متراژهای خانه ها 
از زیــر ۱۰۰ متــر بــه بــاالی ۱5۰ متــر، کمبــود 
مصالح بویژه در شهریورماه همراه با قطعی 
بــرق در فصــل گــرم ســال کــه بهتریــن موقع 
برای ســاخت و ساز در این منطقه کوهستانی 
اســت، از عواملی بوده که روند ســاخت وساز 
و تکمیــل خانه هــای زلزلــه زدگان را با کندی 

همراه کرده است.

رئیــس ســتاد بازســازی شهرســتان دنــا در 
ایــن بــاره بــه »ایــران« می گویــد: پــس از وقوع 
زلزله ســال گذشــته، تســهیالتی به زلزله زدگان 
ارائه شــد به طوری که هم اکنون ســاخت و ســاز 
خانه هــای تخریب شــده در مرحلــه خوبی قرار 
گرفته اســت و مشــکل خاصی در این خصوص 

وجود ندارد.
روح اهلل صفایــی نیــا در خصــوص تعــداد 
خانه های تکمیل شــده اظهــار می دارد: معیار 
مــا قابــل ســکونت شــدن خانه هاســت یعنــی 
مهــم ایجــاد ســرپناه بــرای افــرادی اســت که 
در زلزله ســال گذشــته خانه هایشــان تخریب 
شــده است و نمای ســاختمان و کاشــی کاری، 
ساخت حیاط و... به فازهای بعدی کار مربوط 

می شود.
و  دیــوار چینــی  کار  تاکنــون  وی می افزایــد: 
اجــرای ســقف یکهــزار و ۳6۰ واحــد بــه اتمــام 
تکمیــل  از  پــس  نیــز  واحــد   5۹۷ و  رســیده 
ســاختمان و نصب در و پنجره بــه بهره برداری 

رسیده است.
وی می گویــد: تاکنون 55 میلیون تومان وام 
بالعــوض، ۱۳۰میلیــون تومــان وام کــم بهــره، 

۱۰میلیــون تومــان تســهیالت از ســتاد اجرایــی 
فرمــان امــام)ره(، 2میلیــون و 4۰۰هــزار تومان 
کمک مالی توســط هالل احمــر به زلزله زدگان 
اعطا شــده است. همچنین هزینه آواربرداری و 
نیز صدور پروانه ساخت و ساز، نظام مهندسی 
و عــوارض شــهرداری هــم بــرای خانه هــای تــا 
زیربنــای ۱۰۰ مترمربــع به صورت رایــگان بوده 
کــه حدود ۳۰میلیون تومان هزینه دربر داشــته 
اســت. عالوه بر اینها ۱6۰ کیســه سیمان رایگان 

داده شــده و حتــی میلگردهای مــورد نیاز برای 
ســاخت و ســاز را هم به ازای هر تــن، ۳میلیون 
تومــان زیــر قیمــت بــازار در اختیــار آنهــا قــرار 

داده ایم.
این مســئول اضافه می کند: دولت سیزدهم 
نیز به تازگی تسهیالت 5۰میلیون تومانی برای 
تکمیل خانه های در حال احداث مصوب کرده 

است که بزودی به بانک ها ابالغ می شود.
میــزان  بــه  توجــه  بــا  مــی دارد:  اظهــار  وی 

تسهیالت در نظر گرفته شده برای زلزله زدگان، 
تــا ۹۰ متــر  بــا زیربنــای ۸۰  بازســازی خانه هــا 
می توانســت با سرعت بیشــتری انجام شود اما 
به درخواســت زلزله زدگان، ساختمان سازی با 
زیربنــای ۱5۰ تا 2۰۰ متر آغاز شــد. لــذا این کار، 
موجب طوالنی تر شــدن ســاخت و سازها شده 

است.
صفایی نیــا بــا اشــاره بــه اینکه برخــی از این 
افــراد، خانــه دوم دارنــد و تعــدادی دیگــر کــه 
بــا تخریــب خانه هایشــان جایــی بــرای زندگی 
بســتگان  خانــه  در  را  مــدت  ایــن  نداشــته اند، 
بوده انــد و فقط کمتر از ۱۰۰ نفر هنوز در کانکس 
زندگی می کنند، می افزاید: بازســازی خانه های 
افــرادی که در کانکس زندگــی می کنند با پایان 
یافتن مرحله اجرای ســقف ها، در حال تکمیل 

واحدهاست.
صفایی نیــا اضافه می کند: آنهایــی که واقعاً 
ســرپناه ندارند با تســهیالت جدیدی که به آنها 
اعطــا می شــود به طور حتم خانه هایشــان تا ۱5 
آذرماه تکمیل خواهد شــد چــون حتی اگر نما، 
زیباســازی و... ســاختمان تکمیل نشــده باشــد 

بهتر از زندگی در چادر و کانکس است.

سرما در راه است و هنوز خانه های آسیب دیده تکمیل نشده است

وام 50 میلیون تومانی برای تکمیل سریع خانه های زلزله زدگان سی سخت

شیما جهانبخش
خبرنگار

زهره توکلی
خبرنگار

واکسیناسیون در بابل / عکس: خبرگزاری صداوسیما
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 اقدام خداپسندانه قاضی کرمانشاهی 

برای دختر دانش آموز
گروه حوادث/  قاضی دادســرای کرمانشــاه برای یک دختر دانش آموز 
که گوشــی تلفن همراهش از ســوی یک ســارق معتاد شکسته بود یک 

گوشی و لوازم التحریر خرید.
به گزارش روابط عمومی دادسرای کرمانشاه،  پدر این دختر دانش 
آمــوز، بــرای ادامه تحصیل فرزندش از طریــق فضای مجازی با قرض 
گرفتــن پــول از اطرافیــان اقدام به تهیه یک گوشــی تلفــن همراه کرده 
بود، اما در روز های گذشته این دختر بچه به همراه مادرش برای خرید 
مایحتــاج بــه بیــرون از منزل رفتــه بودند کــه حین بازگشــت در داخل 

کوچه مورد حمله یک سارق معتاد قرار می گیرند.
وقتــی مــادر و دختــر به خانــه برگشــتند و ماجرای ســرقت را به پدر 
خانــواده گفتنــد، ایــن موضوع  ســبب بروز یکســری اختالفــات در بین 

خانواده و کشیدن کار به دستگاه قضایی شد.
 قاضی کرمانشــاهی با مشــاهده شــرایط این خانواده تالش خود را 
بــرای صلح و ســازش بــه کار گرفت و برای حل مشــکل ادامه تحصیل 
فرزندشــان نیز از همکاران دادســرای کرمانشــاه کمک مالی گرفته و با 
این اقدام خداپسندانه ضمن تهیه یگ گوشی اندروید برای دختر این 

خانواده، مقداری لوازم التحریر نیز برای وی خریداری کردند.

مرگ پسر نوجوان به خاطر یک کبوتر
گروه حوادث/ پســر نوجوان که برای گرفتن کبوتر از تیر برق فشــار قوی 

باال رفته بود جان باخت.
ســرهنگ فرج اهلل اســداللهی، فرمانده انتظامی شهرستان نظرآباد 
در تشــریح ایــن خبــر گفت: در پی تمــاس تلفنی یک شــهروند با مرکز 
فوریت هــای پلیســی ۱۱۰ مبنــی  بر جان باختــن نوجوان ۱۴ ســاله بر اثر 
ســقوط از تیــر برق فشــار قوی، مأمــوران پاســگاه انتظامــی تنکمان به 
محــل حادثــه اعزام شــدند. بــا انجــام بررســی های مأمــوران کالنتری 
مشــخص شد پســر نوجوان برای گرفتن کبوتر باالی تیر برق فشار قوی 
رفته اما دچار برق گرفتگی و ســقوط شــده است. مرگ این پسر بعد از 

انتقال به بیمارستان تأیید شد.

شکایت  وکیل برای افشای راز مرگ موکل
گــروه حوادث/ همزمان با شــکایت یــک وکیل دادگســتری در رابطه با 
مرگ مشــکوک موکلش، بازپرس جنایی دستور انجام تحقیقات برای 

رازگشایی از این پرونده را صادر کرد.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، چنــد روز قبــل، راننده های 
عبــوری در بزرگراه امام علی)ع( متوجه پیکر نیمه جان مرد جوانی در 
کنار بزرگراه شــدند. بالفاصله موضوع به اورژانس و پلیس گزارش شد 

و مرد جوان به بیمارستان منتقل شد.
اما ساعاتی بعد به علت جراحات وارده وی تسلیم مرگ شد. وقتی 
موضوع مرگ مشــکوک این مرد به بازپرس کشیک دادسرای شهرری 
اعالم شــد جســد برای بررســی علت مرگ بــه پزشــکی قانونی منتقل 
شــد و کارشناســان بــا شناســایی هویت وی به نــام مهــدی علت مرگ 
را صدمــات ناشــی از اصابت جســم ســخت تشــخیص دادنــد و با این 
احتمال که وی در سانحه رانندگی جان باخته جواز دفن او صادر شد.

ایــن مــرد روز گذشــته یــک وکیــل  بــا گذشــت چنــد روز از مــرگ 
دادگســتری بــه شــعبه چهارم دادســرای امــور جنایی پایتخــت رفت و 
خواهان رســیدگی به پرونده مرگ موکلش شــد. او زمانی که در مقابل 
بازپرس حبیب اهلل صادقی قرار گرفت، گفت: تصور می کنم که مهدی 
به قتل رسیده و با صحنه سازی می خواهند مرگ او را یک حادثه نشان 
دهند. من احتمال می دهم موکلم را در خانه مورد ضرب و شــتم قرار 
داده و بعد از آن بدن نیمه جانش را به آنجا منتقل کرده اند یا اینکه در 

یک تصادف ساختگی وی را به کام مرگ کشانده اند.
وکیــل جوان در خصوص این ادعایش گفت: مهدی و همســرش با 
هم مشــکل داشــتند و بعد از این ماجرا همسر مهدی به خارج از کشور 
رفــت. امــا از آنجایی که مرگ او یک حادثه اعالم و متوجه شــد پلیس 
در جســت و جوی او نیســت دوباره به ایران برگشــت تا اموال موکلم را 

تصاحب کند.
بــا ایــن شــکایت، بازپــرس حبیــب اهلل صادقــی دســتور تحقیــق از 
خانــواده مهدی و بازبینی دوربین های مداربســته اطراف محل حادثه 

را صادر کرد.

مادر مقتول:
قاتل پسرم را به مادرش بخشیدم

گروه حوادث/ مادری که 4 سال قبل پسر نوجوانش در یک درگیری 
خونین به قتل رسیده بود با دریافت دیه از قصاص قاتل گذشت کرد.

به  گزارش خبرنگار حوادث »ایران «اوایل ســال 96 دو پسر ۱6 ساله 
در یکی از روستاهای اردبیل با یکدیگر درگیر شده و در جریان این نزاع 

یکی از پسرها بر اثر اصابت ضربه های کارد به قتل رسید.
با اعالم موضوع به پلیس تحقیقات آغاز و متهم دســتگیر شد. این 
پســر نوجوان در بازجویی ها ضمــن اعتراف به قتل در حالی که از جرم 
خود ابراز پشــیمانی می کرد گفت: بر ســر یک موضوع پیش پا افتاده با 
هم درگیر شدیم و این اتفاق رخ داد االن هم خیلی پشیمانم و از مادر 

مقتول می خواهم مرا ببخشد.
بــا این حال به درخواســت مادر مقتــول، متهم پــس از محاکمه به 
قصاص محکوم شــد و در حالی که در کانون اصالح و تربیت در انتظار 
فرا رســیدن زمان اجرای حکم بود گروه جهادی بخشــایش ســتاد صبر 
وارد عمل شده و تالش خود را برای جلب رضایت مادر مقتول که تنها 
ولی دم پرونده بود آغاز کرده و ســرانجام پس از گذشــت حدود 4 سال 
از ایــن قتل موفق شــدند وی را از اجرای حکــم قصاص منصرف کنند. 
این زن میانســال برای اعالم گذشــت از خون پسرش خواهان دریافت 
دیه شــده بود که با کمک گروه بخشــایش و تعــدادی از نیکوکاران پول 
دیــه فراهم شــد و بدیــن ترتیب مــادر مقتول از قصاص قاتل پســرش 

گذشت کرد.
مــادر مقتــول دربــاره جزئیات ایــن پرونده بــه »ایران« گفــت: چند 
ســال قبــل وقتی فرزندانــم کوچک بودند همســرم را از دســت دادم و 
به تنهایی بار مســئولیت این زندگی ســخت و تربیت فرزندان به دوش 
خــودم افتــاد. وقتی پســرم در کالس ســوم راهنمایــی درس می خواند 
یــک روز بــه من گفت کــه کاری پیدا کــرده و می خواهد بــرای کمک به 
مخارج خانه مشــغول به کار شــود با اینکه درسش خوب بود و من هم 
راضی به این کار نبودم امابه خاطر اصرار بیش از حد پذیرفتم . مدتی 
که گذشــت یک روز در محل کارم بودم که از بیمارســتان با من تماس 

گرفتند و خبر مرگ پسرم را اطالع دادند. 
از آن روز دیگــر رنــگ شــادی را ندیدم با مرگ پســرم دنیا برای من 
هم تمام شده بود به همین خاطر برایش قصاص خواستم، اما مدتی 
بعد وقتی هیأت صلح و ســازش به ســراغم آمدند تــا رضایت بگیرند 
متوجه شــدم با کشــتن این پســر که تقریباً همســن و ســال پســر خودم 
بــود دردم آرام نمی گیــرد از طرفــی انگار خداوند آرامــش و صبری در 
دلم گذاشــته بود تا بتوانم بهتر فکر کنم و باالخره این پســر را به خاطر 

مادرش ببخشم.

کــه شــوهر همســر  مــرد خشــمگین  گــروه حــوادث / 
ســابقش را بــه قتــل رســانده بــود در حالــی از جنبــه 
عمومــی جرم محاکمه شــد که توانســته بــود رضایت 

خانواده مقتول را جلب کند. 
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی به این 
پرونده از ســال 99 به دنبال وقوع یک درگیری مرگبار 
در خیابان ســردار جنگل آغاز شد. پس از آن مأموران 
کالنتری ۱۴۰ باغ فیض به محل اعزام شــدند و پس از 
بررسی های اولیه، دریافتند پس از درگیری میان چند 
مرد یکی از آنها به نام خســرو 4۰ ساله بشدت زخمی 

و به بیمارستان منتقل شده است.
در حالی که خسرو در بیمارستان تحت درمان بود 
اما ســاعاتی بعد به خاطر شــدت خونریزی فوت کرد 
و تحقیقات وارد مرحله تازه ای شــد. در نخســتین گام 
مأموران به ســراغ سحر همسر مقتول که شاهد ماجرا 
بــود، رفتنــد. وی در توضیح ماجرا بــه مأموران گفت: 
چنــد ســال پیش بــا 3 بچــه کوچــک از کیومــرث جدا 
شــدم. یک ســال پس از آن هم با خسرو که از بستگان 
کیومــرث بود، ازدواج کردم.  چند روز قبل پدر خســرو 
فوت کرد و ناچار شــدیم برای شرکت در مراسم ختم 
بــه شهرســتان برویــم. به خاطر شــیوع بیمــاری کرونا 
تصمیم گرفتــم فرزندانم را با خودم نبرم و آنها را به 
خانه پدرشــان فرســتادم. شــب حادثه من و همسرم 
پس از بازگشــت از شهرستان به مقابل خانه کیومرث 
رفتیم تا فرزندانم را به خانه برگردانیم، اما برادرانش 
بــا چــوب و قمه به ما حمله کردنــد و کیومرث با چاقو 

همسرم را کشت.

در ادامــه مأموران کیومرث و دو بــرادرش را به اتهام 
قتــل بازداشــت کردنــد و پرونده آنهــا پــس از تکمیل به 
دادگاه کیفری اســتان تهران فرســتاده شــد امــا متهمان 
موفــق شــدند پیــش از برگــزاری جلســه دادگاه رضایت 
اولیــای دم را جلــب کنند. بــه این ترتیب هــر 3 متهم از 
جنبــه عمومــی جــرم در شــعبه دوم دادگاه کیفــری یک 
اســتان تهران محاکمه شــدند. در ابتدای جلســه همســر 
قربانــی گفــت: مــن نمی خواســتم رضایت دهــم اما به 
خاطــر فرزندانم از قصاص گذشــتم. پس از آن کیومرث 
با پذیرش اتهام قتل گفت: چند روز قبل از حادثه مادرم 
به خاطــر عمل جراحی از شهرســتان به تهران آمده بود. 
آن شب دایی و برادرانم هم در خانه ما بودند که همسر 
ســابقم تماس گرفت و گفت می خواهد بــه آنجا بیاید و 

بچه ها را ببرد، به او گفتم دیروقت است. 
فــردا خودم بچه هــا را بــه خانــه ات برمی گردانم اما 
چنــد دقیقه بعد دیدم زنگ خانه مــان به صدا درآمد و 
همســرش که چوبی هم در دست داشت با صدای بلند 
شــروع به فحاشــی کــرد. همان موقــع با پلیــس تماس 
گرفتــم، خســرو بــا 2 بــرادرم درگیــر شــده و با چــوب به 
ســر برادرم زده بــود.  من هم برای دفــاع از جان خودم 
و برادرانــم چاقو کشــیدم و ضربه ای به شــکمش زدم و 
بــا چوب هم یک ضربه به ســرش کوبیــدم و فرار کردم. 
برادرانــم در ماجــرای قتــل دخالتی نداشــتند. حاال هم 
قبل از جلسه محاکمه سرپرستی سه فرزندم را به عهده 
گرفتــم و قــول دادم کــه زندگی 3 فرزنــدم را تأمین کنم 
و بــا پرداخت دیه رضایت اولیــای دم را جلب کردم. در 

پایان جلسه قضات برای صدور حکم وارد شور شدند.

گــروه حــوادث / به دنبــال انتشــار خبر شــلیک مرگبــار پلیس 
بــه یــک زن جــوان در اهــواز نیــروی انتظامــی توضیحاتی در 
این بــاره ارائه داد. مرد جوانی به  نام میالد روز شــنبه در بیان 
جزئیــات عجیب مرگ همســرش به ایلنا گفــت: روز جمعه 
نهــم مهــر ســاعت ۱3:۱۰ به همراه همســرم ســاناز و پســر 3 
ساله ام آریوبرزن سوار خودروی مان که پژو پارس سفید رنگ 
بود شدیم. حین ســوار شدن پسرم بهانه گرفت جلو بنشیند. 
ســاناز گفت اشــکالی ندارد راه زیادی نیســت بگذار بنشــیند. 
راهــی خانــه پدرم شــدیم در حالی که پســرم در صندلی جلو 
و ســاناز در صندلی عقب نشســته بودند راه افتادیم. در طول 
مســیر متوجه چند خودروی پلیس شــدیم وقتی کنار خیابان 
توقــف کردم تا خودروها از کنار ما عبــور کنند در همین موقع 
یــک مأمور نیروی انتظامی از خودرواش پیاده شــد و اســلحه 
کالشنیکف را از دست سربازش گرفت و بدون هیچ تذکری از 
فاصله 7۰ الی 8۰ سانتی متری به شیشه عقب خودروی مان 
شــلیک کــرد. تیــر از پشــت گــوش ســمت چپ به ســر ســاناز 
اصابت کرده و از ســمت راســت سرش خارج شده بود. بیش 
از 3 گلوله خورده بود. همســرم ســه روز در بیمارســتان بود و 
بعد جان باخت. میالد در ادامه گفت: بعد از فوت همســرم 
هیچ کــدام از عوامل انتظامی از من نــه تنها دلجویی نکردند 
کــه حتی مــرا برای توضیحات هم نخواســتند. خودشــان هم 
هیــچ توضیحی به مــن ندادند. فقط پرونده شــکایت ما را به 
اداره بازپرســی شــعبه 3 اهــواز ارجــاع دادند. وقتــی رفتم به  
آنهــا گفتم چرا حین توقف خودرو به ما شــلیک کردید، اصاًل 
چرا به ما شلیک کردید. مگر ما چه کرده بودیم؟ فقط گفتند 

دنبال سارق مسلح بوده اند.
ë توضیح پلیس

پس از انتشــار این خبر، سرهنگ محســن دالوند فرمانده 

انتظامــی اهــواز دربــاره تیراندازی مأمــوران گشــت انتظامی 
اهــواز که منجر به فوت زن جوانی شــده بود گفت: ســاعت ۱۱ 
صبح جمعه 9 مهرماه به دنبال اعالم وقوع یک فقره سرقت 
مســلحانه طــال از خانمی در حــوزه کالنتری 23 اهواز توســط 
سرنشــینان یک دســتگاه پژو پارس ســفید رنگ با شیشه های 
دودی بالفاصله عوامل گشت انتظامی به محل اعزام شدند. 
مأموران پلیس در حین بررسی صحنه و گفت و گو با مالباخته 
و تأیید ســرقت مســلحانه توسط سرنشــینان پژو پارس سفید 
رنــگ، بالفاصلــه از طریق مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰، یک 
فقــره ســرقت مســلحانه دیگــر در منطقــه مهدیــس توســط 
سرنشــینان همــان خــودرو به عوامل گشــت انتظامــی اعالم 
شــد که بالفاصله مأموران پلیس به محل اعزام شدند و یک 
دســتگاه پژو پارس ســفید با شیشــه های دودی را که شباهت 
کامــل بــا خودروی ســارقان داشــته مشــاهده کردنــد و راننده 
خودرو به محض مشــاهده گشت انتظامی با سرعت از محل 

متواری شد.
ســرهنگ دالونــد در ادامــه افــزود: راننده خــودرو با وجود 
شــنیدن صــدای آژیر اعــالم هشــدار و اخطار توقــف بی توجه 
بــه مســیرش ادامــه داد و مأمــوران پلیــس برابــر قانــون بــه 
کارگیــری ســالح اقدام به شــلیک تیر هوایی کردنــد که راننده 
بازهــم بی توجه اقدام بــه فرار کرد و در نهایــت بعد از تقریباً 
یک کیلومتر و بر اثر تیراندازی همکاران خودرو متوقف شــد. 
متأســفانه بــر اثر تیرانــدازی مأموران به ســمت خــودرو یک 
نفــر از سرنشــینان )همســر راننده( مجــروح و به بیمارســتان 
منتقــل شــد و ایــن خانــم بعــد از چنــد روز کمــا، فــوت کــرد. 
فرمانده انتظامی اهواز ضمن اظهار تأســف و ابراز همدردی 
با خانواده متوفی خاطرنشــان کرد: مراتب در دســت بررسی 

است که نتیجه اقدامات اطالع رسانی خواهد شد.

چرا پلیس به یک زن شلیک کرد؟مرد زندانی به خاطر فرزندانش بخشیده شد

ان
جه

ث 
اد

حو
فــرود اضطراری هواپیمای خطوط هوایی »ایرعربیا« مراکش در اســپانیا 
منجر به فرار 2۰ مسافر هواپیما شد که ساعتی بعد ۱۱ نفر از آنها دستگیر 

شدند.
بــه  گزارش یورو نیوز، یک فروند ایرباس آ 32۰ متعلق به خطوط هوایی 
ایرعربیــای مراکش بعد از ظهــر جمعه از کازابالنکا به مقصد اســتانبول 
ترکیه در حال پرواز بود که حدود ســاعت 7 شــب به وقت محلی خلبان 
بــه  دلیــل بدحالی یکی از مســافران مجبور به فرود اضطــراری در جزیره 
اســپانیایی  پالما د مایورکا شد، اما هنگامی که درهای هواپیما برای ورود 
تیم امداد باز شــد تا به فرد »بیمار« کمک کنند ناگهان حدود 2۰ مســافر 
با سوءاستفاده از باز بودن در هواپیما خارج و از مسیر باند متواری شدند.

عملیــات  بالفاصلــه  فــرودگاه  در  مســتقر  امنیتــی  نیروهــای  و  پلیــس   
جســت و جوی افــراد متواری را آغــاز کردند و باند فرودگاه هم دســت کم 

برای ۴ ساعت تعطیل شد.
 بــه  گزارش نشــریه »ال پائیــس« این احتمال وجود دارد کــه این افراد با 
برنامه ریزی قبلی بدحالی یکی از مســافران را بهانه ای برای تغییر مسیر 
هواپیمــا و فرود در اســپانیا قرار داده باشــند تا بتواننــد از این راه به ظاهر 

»ساده« اما غیرقانونی وارد خاک اسپانیا شوند.
 ســخنگوی دولــت محلی پالمــا د مایورکا تاکنون بازداشــت یــازده نفر را 
در این ارتباط تأیید کرده اســت و عملیات جســت و جوی دست کم 9 نفر 
دیگر در جریان است. پلیس فرودگاه پالما د مایورکای اسپانیا اعالم کرد 

یازده مسافر فراری را بازداشت و از آنها بازجویی کرده است.
 معاینــه فــردی که هواپیما به علت بیماری او فــرود اضطراری کرده بود 
هم نشــان داده که وی در ســالمت کامل قرار دارد. پلیس این فرد را هم 
روی تخت بیمارســتان بازداشــت کرده و بازجویــی از وی به ظن کمک و 
همدســتی در مهاجرت غیرقانونی و نقض قانون آغاز شــده اســت،البته 
این فرد مشکل دیابت دارد و به دلیل کاهش شدید قند خون در هواپیما 
از حــال رفتــه بود. او بــا یکی از همســفران خود بالفاصله به بیمارســتان 
منتقــل شــده، ولی همراه او به محض رســیدن به بیمارســتان فرار کرده 

است.

پلیــس شــهر هوســتون تگــزاس به دنبــال حادثه 
عجیب در شب افتتاح جشنواره موسیقی »استرو 
ُورلــد« تحقیقات خود را برای یافتن علت اصلی 
ایــن حادثــه که منجر بــه مرگ 8 نفــر و مصدوم 

شدن ده ها نفر شده آغاز کرده است.
به گزارش بی بی ســی، جمعه شــب زمانی که َرِپر 
معروف »تراویس اسکات« برنامه اجرا می کرد و 
حــدود 5۰ هزار نفر در فضای باز در این کنســرت 
حضور داشــتند ناگهان جمعیت شــروع به فشار 
دادن به ســمت جلــوی صحنه در هنــگام تنظیم 
تیتــراژ تراویــس اســکات خواننــده رپ کــرد کــه 

وحشت شروع شد.
مقام هــا می گوینــد درحالــی کــه فشــار جمعیت 
حاضــران  بــود،  شــده  برخــی  جراحــت  باعــث 
بیش از پیش سراســیمه شدند و شــمار قربانیان 
بســرعت امدادگران حاضر در محل را فلج کرد. 
حــدود 3۰۰ نفر به خاطــر جراحاتی مثل بریدگی 
و زخــم تحــت مــداوا قــرار گرفتند. قربانیــان این 

حادثه بین ۱۴ تا 27 سال داشتند.
یــک  در  هوســتون  پلیــس  رئیــس  فینــر  تــروی 
کنفرانــس خبری گفت که دایره قتل و دایره مواد 
مخــدر در انجام ایــن تحقیقات شــرکت خواهند 
داشــت. پلیس همچنین درحــال تحقیق درباره 
ایــن ادعــا اســت کــه یــک مأمــور امنیتــی هنگام 
تــالش بــرای مهار شــرکت کنندگان در کنســرت، 
از ناحیه گــردن هدف تزریق مــاده ای مخدر قرار 
گرفــت.  او گفت: »ما گزارش پرســنل درمانی که 
در محــل یــک مأمور امنیتــی را مــداوا می کردند 

داریم، وقتی این مأمور ســعی داشت دست دراز 
کند تا یک نفر را مهار کند یا بگیرد، احساس کرد 

سوزنی در گردنش فرو رفته.«
»زمانــی که او تحت معاینه قرار داشــت از هوش 
رفت. پرســنل درمانی به او نارکان )ماده ای برای 

مسدود کردن اثر مواد مخدر( تزریق کردند.
ســاموئل پینیا رئیس اداره آتش نشــانی هوستون 
گفت کــه ویدیــوی صحنــه ازدحام مــرور خواهد 
شــد تا علل هجــوم جمعیت و »آنچــه مانع فرار 
مردم« شــد بررســی شــود.این حادثه باعث لغو 
این جشــنواره شــد. همچنین در هتــل »ویندهم 

هوســتون« مرکــزی ایجــاد شــده تــا کســانی کــه 
فرزندان خود را در کنسرت گم کرده اند در آن جا 

اسکان پیدا کنند تا فرزندانشان پیدا شوند.
پــارک  در  ســاالنه  رویــداد  یــک  ورلــد«  »اســترو 
»ان آر جــی« اســت که از ســال 2۰۱8 شــروع شــد 
هرچند ســال پیــش به دلیل همه گیــری کووید۱9 

برگزار نشد.
به گفتــه یــک روزنامــه محلــی، تراویس اســکات 
نزدیک بــه 7۰۰۰ دالر )5۱86 پوند( به دو نفر که 
گفته اند در این رویداد مجروح شده اند، پرداخت 

کرده است.

گروه حوادث- مرجان همایونی/ فرزندان زن میانسالی 
که در جریان آتــش گرفتن یک ویال جــان باخته به حرمت 
دست های پینه بسته مادر قاتل به یک شرط از قصاص قاتل 

مادرشان گذشتند.
بــه گزارش »ایــران«، دوم تیر ســال 91 خبر آتش ســوزی 
مهیبی در یک ویال اطراف تهران به آتش نشــانی اعالم شد و 
امدادگران راهی محل حادثه شدند. پس از خاموش کردن 
آتش مشخص شد که دو زن و یک مرد جوان به  نام بابک که 
داخل ویال بودند در این آتش ســوزی جان خود را از دســت 
داده انــد. بررســی های اولیــه آتش نشــانان نشــان از عمدی 

بودن حریق داشت.
بنابرایــن تیم تحقیق برای رازگشــایی از ایــن جنایت به 
ســراغ مــژگان صاحب ویــال رفتند کــه در این حادثــه دچار 
سوختگی شــده بود. وی به مأموران گفت: حدود یک سال 
قبل با پسر جوانی به نام سهراب آشنا شدم و به عقد موقت 
او درآمدم. اما بعد از مدتی با ســهراب به مشکل برخوردم و 
می خواستم از او جدا شوم. وقتی به سهراب گفتم او مدعی 
شد عاشقم شــده و بدون من نمی تواند زندگی کند. بعد هم 
تهدیدهایش را شــروع کــرد. می گفت اگر بــا او زندگی نکنم 

روی من اسید می ریزد.
زن جــوان ادامــه داد: روز حادثــه بــه همــراه اقوامــم به 
ویالیــم رفته بودیم که متوجه ســر و صدا شــدم. ســهراب با 
ظرف بنزینی که در دســتش بــود به آنجا آمده بــود و تهدید 
می کرد که اگر حرف هایش را گــوش ندهم، خودش را آتش 
می زنــد بعد هم آنجا را به آتش کشــید و میهمان های مرا به 

کام مرگ کشاند.
ســهراب، که متهم به قتل ســه نفر بود، پس از بازداشت 

در تحقیقــات مدعی شــد کــه قصد جنایــت نداشــته و تنها 
می خواسته مژگان را بترســاند. او گفت: روز حادثه با ظرف 
8 لیتری بنزین راهی ویالی مژگان شــدم. می خواســتم از او 
زهرچشم بگیرم . اما ناخواسته فندک را کشیدم و یک دفعه 

همه جا آتش گرفت.
ë 3 بار قصاص

بــا تکمیــل تحقیقات، متهــم در شــعبه 71 دادگاه کیفری 
پای میــز محاکمه رفت و به دفــاع از خود پرداخــت. اما به 
درخواســت اولیای دم، سهراب به ســه بار قصاص محکوم 

شد.
حکم ســه بار قصــاص متهــم در دیوانعالی کشــور مورد 
تأیید قــرار گرفت و پرونــده برای اجرا به شــعبه دوم اجرای 

احکام دادسرای امور جنایی پایتخت ارجاع شد.
در ادامــه محمــد شــهریاری، سرپرســت دادســرای امور 
جنایی تهران، محســن اختیاری، سرپرســت شــعبه اجرای 
احکام و حمیدرضا کیاستی نیا، سرپرست شعبه دوم اجرای 
احکام دادســرای امور جنایــی پایتخت با تشــکیل چندین 
جلســه صلــح و ســازش بیــن متهــم و اولیــای دم قربانیان 
حادثه در نهایت موفق شــدند رضایت خانواده پسر جوان 
و زن 69 ســاله را که در این حادثه جــان باخته بودند جلب 
کرده و آنها از قصاص ســهراب گذشــت کردند، اما فرزندان 

دیگر قربانی زن این پرونده راضی به گذشت نشدند.
ë شرط عجیب

با گذشــت 9 ســال از این جنایت و در حالی که همچنان 
تالش برای جلب رضایت آنها ادامه داشــت ســرانجام دو 
پســر مقتول با گذاشتن یک شــرط حاضر به گذشت شدند. 
شرطی که اگر محکوم آن را اجرا نکند، باید دوباره به زندان 

برگــردد. آنها شــرط کردنــد که ســهراب باید به مدت 2 ســال 
ماهانه 10 میلیون تومان به حســاب مادر خودش واریز کند. 
پســران مقتول این مهلت را دادند که سهراب دو ماه پس از 
آزادی واریز پول را شروع کند و هر ماه فیش واریز را به رئیس 
شــعبه دوم اجرای احکام دادســرای امور جنایــی پایتخت 

تحویل دهد.
یکی از پسران مقتول در رابطه با شرطی که او و برادرش 
گذاشــته بودند، گفــت: وقتی مــادرم در ایــن حادثه جان 
باخت تصمیم داشــتیم که قاتل را مجــازات کنیم اما بعد 
از اینکه ســهراب به زندان افتاد، مادر پیــرش تقریباً هر ماه 
به ســراغ مــا می آمــد و با التمــاس و گریه می خواســت که 
بچــه اش را ببخشــیم. پیرزن دســتان پینه بســته اش را که 
نشــان از کارگری و ســختی زیاد داشت نشــانمان می داد و 
می گفت من در خانه های مردم کار می کنم تا برای پســرم 
که در زندان اســت پول بفرستم و از شــما می خواهم که او 
را ببخشــید. من و بــرادرم وقتی غیرت این مــادر را دیدیم، 
بــا خودمــان گفتیم ما کــه مادرمــان را از دســت داده ایم، 
برای خوشحال کردن دل مادر دیگری، پسرش را ببخشیم. 
مرگ و زندگی دســت خداســت ما مخالف چشم در برابر 
چشــم هســتیم و وقتی خدای بــزرگ گناهــان بندگانش را 
می بخشد ما چرا نبخشیم، بدی را باید با خوبی جواب داد. 
مــادر ما که از دســتمان رفت، حداقل مــادر دیگری داغدار 
نشــود و درنهایت با خــدا معامله کردیم و هیــچ پولی هم 
نمی خواهیم. قدر و جایگاه مادر خیلی باالست و قداست 
دارد، بی شــک اگر مادر ما هــم زنده بود؛ او را می بخشــید. 
فقــط امیدواریم محکــوم در این مدت حبس متنبه شــده 

باشد و دیگر سمت کارهای خالف نرود.

عامل قتل باید ماهی 10 میلیون تومان به حساب مادر خودش واریز کند
شرط جالب برای بخشیدن قاتل مادر 

11 مسافر هواپیمای مراکش فاجعه انسانی در جشنواره »استرو ُورلد« امریکافرار 
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توتو اسپورت )ایتالیا(
از  دیشــب  حالــی  در  اینتــر  و  میــان 
ســاعت 23:15 و در هفتــه دوازدهــم 
ســری A بــه مصــاف هــم رفتنــد کــه 
امیدشــان بــرای گلزنــی در خط حمله 
بــه زالتــان ایبراهیموویــچ و ادیــن ژکو 
بــود. بازی حســاس و هیجــان انگیزی 
خــود  ســوژه  را  آن  روزنامــه  ایــن  کــه 
کــرده و تیتــر »دربی غول هــا« را به آن 

اختصاص داده بود.

استار اسپورت )انگلیس(
ســــــرمربـــی  سولسشــــــــر  اولـه گنــــــــار 
از  بعــد  اینکــه  بــا  منچســتریونایتد 
باخــت 2-0 در دربــی منچســتر مقابــل 
منچسترسیتی بیشــتر در خطر برکناری 
قــرار گرفتــه، عنوان کــرده که هنــوز هم 
و  دارد  را  باشــگاه  مدیــران  حمایــت 
می مانــد. موضوعی که ایــن روزنامه به 
آن پرداخته و تیتر »برخی ممکن است 
بمانند« را برای آن انتخاب کرده است.

مارکا )اسپانیا(
رئال مادرید با شکســت 2-1 رایووایکانو 
دوبــاره  اللیــگا  ســیزدهم  هفتــه  در 
شــد.  رقابت هــا  ایــن  صدرنشــین 
کهکشــانی ها حــاال 10 امتیاز با بارســلونا 
فاصله دارند. موضوعی که این روزنامه 
چاپ مادرید به ســراغ آن رفته و عنوان 
»10 تــا بارســا« را تیتــر یــک روی جلــد 
خود کرده اســت و این فاصلــه را به رخ 

کاتاالن ها کشیده است.

نفرات دعوت شده به اردو
دروازه بان ها: علیرضا بیرانوند )بواویشــتا(، امیر عابدزاده )پونفردینا( و 
سید پیام نیازمند )پورتیموننزه(. مدافعان: شجاع خلیل زاده )الریان(، 
محمدحســین کنعانی زادگان )االهلی(، ســیدمجید حســینی )کایسری 
اســپور(، ســیاوش یزدانــی )اســتقال(، میــاد محمــدی )آ.ا.ک(، امید 
نورافکن )ســپاهان(، صــادق محرمی )دینامو زاگــرب(، صالح حردانی 
)فوالد( و احســان حــاج صفــی )آ.ا.ک(. هافبک ها: ســعید عزت اللهی 
)وایله(، احمد نوراللهی )شــباب االهلی(، وحید امیری )پرســپولیس(، 
میاد سرلک  )پرسپولیس(، سامان قدوس )برنتفورد(، سروش رفیعی 
)سپاهان( و یاسین سلمانی)سپاهان(، علی قلی زاده)شالروا(، علیرضا 
جهانبخــش )فاینــورد(، مهــدی ترابــی )پرســپولیس( و مهــدی قایدی 
)شــباب االهلی(. مهاجمان: ســردار آزمــون )زنیت(، کریــم انصاریفرد 
)آ.ا.ک(، کاوه رضایی )ادهورلی( و اللهیار صیادمنش )زوریا لوهانسک(.
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غرور بازیکن، اقتدار سرمربی
با دعوت نشدن طارمی توسط اسکوچیچ، دوگانه جدید پیرامون تیم ملی فوتبال شکل گرفت

حضور زنان بسکتبالیست ایران پس از 47 سال 
در کاپ آسیا

گروه ورزشــی/ مســابقات بســکتبال زنان کاپ دســته دوم آســیا در حالی از 
دیــروز در اردن آغاز شــد که تیم ملی بســکتبال 5 نفره بانــوان ایران پس از 
ســال ها در این مســابقات حاضر شد. بسکتبالیســت های محجبه ایران که 
نخســتین بــار در ســال 1395 مجوز حضــور در مســابقات بین المللی را به 
دســت آوردند، پیش از این در قالب تیم های بســکتبال 3 نفره و 5 نفره در 
مســابقاتی چون باشگاه های آسیا حضور یافتند اما این برای اولین بار پس 
از حدود نیم قرن است که تیم بسکتبال 5 نفره بزرگساالن در کاپ آسیا به 
مصاف حریفان می رود. ملی پوشــان بانوی ایران آخرین بار ســال 19۷۴ با 
حضور در مســابقات جام ملت های آســیا به میزبانی کره، به مقام چهارم 
این رقابت ها رســیدند. گفتنی اســت، تیم ملی بسکتبال زنان کشورمان در 
این مسابقات با تیم های لبنان و سوریه همگروه است و دیروز در نخستین 
بازی خود به مصاف لبنان رفت. تینا عیســائیان، معصومه اسماعیل زاده، 
آناهیس خداوردیان، شــیدا شــجاعی، نگین رســولی پور، فرزانــه فروتن فر، 
شادی عبدالوند، کیمیا یزدیان طهرانی، عسل پورحیدری، فائزه شهریاری، 
دالرام وکیلی و آیدا گل محمدی 12 ملی پوش کشورمان هستند که زیر نظر 
شایســته متشرعی در این مســابقات حاضر شده اند. ملی پوشان کشورمان 

امروز از ساعت 1۷:30 در دومین دیدار به مصاف سوریه خواهند رفت.

حامــد جیرودی / تیم ملــی فوتبال ایران 
مرحلــه  در  هایــش  رقابــت  ادامــه  در 
مقدماتــی جــام جهانــی 2022 روزهای 
20 و 2۵ آبــان به مصاف لبنان و ســوریه 
دراگان  منظــور،  همیــن  بــه  مــی رود. 
اســکوچیچ 2۷ بازیکن را بــه اردوی تیم 
ملــی دعوت کــرد کــه در میان آنهــا نام 
مهدی طارمی دیده نمی شــود؛ مهاجم 
کــه  ایــران  آمــاده و سرشــناس فوتبــال 
در پورتــو می درخشــد. بازیکنــی کــه در 
همیــن یــک ماه اخیــر بــا هت تریکی که 
برابــر تونــدال داشــت و دو پــاس گلی که 
برابــر بواویشــتا داد، هــم بهترین پاســور 
هفته لیگ برتر پرتغال شد و هم عنوان 
بهتریــن بازیکــن مــاه ایــن رقابت هــا را 
بــه خــود اختصــاص داد. ســتاره ای کــه 
تــا بــه اینجای کار هــم نقش ویــژه ای در 
موفقیت تیم ملی داشــته است. طارمی 
در بازی با ســوریه پاس تک گل مســابقه 
را به علیرضــا جهانبخش داد و در بازی 
با عــراق هم عــاوه بــر اینکه دوبــاره به 
جهانبخــش پــاس گل داد، خودش هم 
موفــق به گلزنی شــد. طارمی در بازی با 
امارات هم تــک گل پیروزی بخش ایران 
در خانــه حریــف را به ثمر رســاند و هم 
یک پنالتــی گرفت که ســردار آزمون آن 
را از دســت داد. او در بازی با کره جنوبی 
هم با شوتی دیدنی تیر دروازه این تیم را 
به لرزه درآورد که با کمی خوش شانسی 
می توانســت تبدیــل بــه گل شــود و بــرد 
شــیرین دیگری را برای یوزها به ارمغان 
بیــاورد. او در لیــگ قهرمانــان اروپــا هم 
درخشش خوبی داشــته و پس از گلزنی 
بــه لیورپــول، در بــازی رفــت بــا میــان 
هــم با پــاس گلــش به دیــاز، زمینه ســاز 
پیروزی 1-0 شــاگردان سرجیو کنسیسائو 

شــد. او به طور مشــترک بــا ۷ گل زده در 
صدر جــدول گلزنان لیگ برتــر پرتغال 
قــرار دارد و اینهــا همــه نشــان می دهــد 
او بهتریــن بازیکــن فعلی فوتبــال ایران 
اســت. امــا حــاال یک اتفــاق کــه مجتبی 
خورشــیدی سرپرســت تیــم ملــی آن را 
»بحــث خانوادگی« نامیده بــود، باعث 

دوری او از تیم ملی شده است!
دراگان اســکوچیچ چنــدی پیــش در 
بخشــی از گفت وگــوی خــود بــا نشــریه 
زاگــرب  چــاپ  لیســت«  »وچرینجــی 
کرواســی گفتــه بــود: »چیزی کــه فوتبال 
ایران در آن کمبود دارد و جای پیشرفت 
زیــادی در آن می بینم، توانایی تاکتیکی 
اســت. آنها در کارهای تاکتیکی به اندازه 
کافی خوب نیســتند اما وقتی بلندمدت 
به ایــن قضیه نــگاه می کنــم، می توانند 
باالتــر  فوتبال شــان  ســطح  و  بیاموزنــد 
از ایــن بــرود. اروپایی هــا همیشــه از نظر 
تاکتیکــی منظــم و مرتــب بوده انــد و از 
آنجــا که ایــران حــاال بازیکنان بیشــتری 
در تیم هــای اروپایــی دارد، ایــن امــر بــه 
 آرامی در حال تغییر اســت.« موضوعی 
کــه بــا واکنــش طارمــی مواجــه شــد و او 
در توئیترش نوشــت: »بازیکنــان ایرانی 
عاوه بــر تکنیک فــردی، جنگندگی و ... 
از لحــاظ دانش فوتبــال و تاکتیک خیلی 
متأســفانه  ولــی  دارنــد،  باالیــی  درک 
مشــکات جایــی دیگــر اســت. زنده بــاد 
ایــران« پــس از این موضــوع بحث های 
فراوانــی پیرامون صحبت اســکوچیچ و 
واکنش طارمی مطرح شد ولی سرمربی 
تیم ملی واکنشی به آن نداشت تا اینکه 
شــنبه شــب لیســت تیــم ملــی را اعام 
کــرد که نــام طارمی در آن قرار نداشــت 
و مشــخص شــد که بحث خانوادگی باال 

گرفتــه و کار بــه جاهــای باریــک کشــیده 
شــده است. ســرمربی تیم ملی خواسته 
اقتــدار خــود را نشــان دهد و ســتاره تیم 
از  عقب نشــینی  بــه  حاضــر  هــم  ملــی 
مواضعش نشــده اســت. هرچه هست، 
این شــرایط نه به نفع تیم ملی است که 
ستاره ارزشــمندش را ندارد و نه به سود 
طارمــی که جایگاهش در تیــم ملی را از 

دست داده است.
ë شایعات و کلی اخبار تأیید نشده

هیــچ  طرفیــن  کــه  شــرایطی  در 
موضعــی در این خصوص نداشــته اند، 
بدیهــی اســت کــه کلــی شــایعه و خبــر 
یــا  »شــنیده«  قالــب  در  نشــده  تأییــد 
»گفته« می شود، منتشــر شود. از جمله 
گذشــته  روزهــای  در  طارمــی  اینکــه 
جــواب تلفــن و پیام هــای اســکوچیچ و 
دســتیارانش وحیــد هاشــمیان و کریــم 
باقــری را نداده یــا اینکه عزیــزی خادم 
رئیس فدراســیون فوتبال پــس از اعام 
فهرســت تیــم ملــی بــا طارمــی تماس 
گرفتــه تا در صــورت فراهم بــودن فضا 
وســاطت کرده و با اســکوچیچ صحبت 
کنــد. طارمــی هــم گفتــه: »تــا زمانی که 
این آقا )اسکوچیچ( باشد من نیستم!« 
البتــه همان طور که پیش تر نوشــته شــد 
اینها صرفًا خبرهای تأیید نشــده بود که 
دیروز توسط برخی رسانه های رسمی از 
جمله ایســنا تکذیب شــد. در این میان 
حســین شــریفی ســخنگوی فدراســیون 
مراســم  حاشــیه  در  دیــروز  فوتبــال 
انتخابــات هیــأت فوتبــال مازنــدران در 
این خصوص صحبت کرد: »این سلیقه 
و تصمیم سرمربی تیم ملی بوده و فکر 
نمی کنــم بــرای هیچ کــدام از ما بیشــتر 
از ســرمربی تیــم ملــی اهمیــت داشــته 

باشــد کــه بازی هــا را پیروز شــود. بیاییم 
بــه تصمیم ســرمربی تیم ملــی احترام 
بگذاریــم و منتظــر بمانیم تــا خود او در 
موعــد مقــرر در خصوص ایــن تصمیم 

توضیح بدهد.«
ë 19 لژیونر و 8 لیگ برتری

لیســت جدیــد تیــم ملــی شــامل 19 
لژیونر و 8 بازیکن از لیگ داخلی اســت. 
بازیکــن   3 بــا  ســپاهان  و  پرســپولیس 
بیشــترین نماینده را دارند و از اســتقال 
و فــوالد هــم یــک بازیکــن دعوت شــده 
اســت. 19 لژیونر دیگر هم در کشــورهای 
پرتغــال، اســپانیا، قطــر، ترکیــه، یونان، 
کرواســی، دانمــارک، امــارات، انگلیس، 
کــه  می زننــد  تــوپ  اوکرایــن  و  بلژیــک 
آ.ا.ک بــا داشــتن 3 ملی پــوش ایرانی با 

پرسپولیس و سپاهان برابری می کند.
ë سروش و اللهیار؛ تازه واردها

دعــوت از ســروش رفیعــی یکــی از 
تغییرات مهم  فهرست تیم ملی است. 
هافبک بازیســازی که 5 بازی ملی دارد 
را  ملــی  تیــم  در  حضــورش  آخریــن  و 
در جــام ملت هــای آســیا 2015 تجربــه 
کــرده بــود و حاال پــس از 6 ســال به تیم 
ملــی فراخوانده شــده و بایــد دید تا چه 
حــد می تواند نظر اســکوچیچ را به خود 
جلب کند. همچنین اللهیار صیادمنش 
هم پس از درخشش در بازی های اخیر 
در بازی هــای زوریــا در لیــگ اوکرایــن و 
لیــگ کنفرانــس اروپــا بــه اردو دعــوت 
شده. صیادمنش دو بازی ملی در زمان 
مــارک ویلموتــس دارد و در اردوهــای 
اول اســکوچیچ هم دعوت شد اما دیگر 
خبــری از او در تیــم ملــی نبود تــا اینکه 
حــاال دوبــاره شــانس حضــور در اردوی 

تیم ملی را کسب کرده است.

جدایی ویسی از فوالد
در شــرایطی کــه تنهــا 4 هفته از لیگ برتر گذشــته، پــس از اســتعفای فیروز 
کریمی از ســرمربیگری تراکتور، باشــگاه فوالد هم عبداهلل ویسی را از هدایت 
این تیم برکنار کرد تا با احتساب برکناری محمدرضا مهاجری از سرمربیگری 
شهرخودرو، شاهد 3 تغییر نیمکت ها در 4 هفته ابتدایی لیگ بیست و یکم 
باشــیم. ویسی در حالی از سمتش برکنار شــد که بعد از 2 باخت پیاپی، یک 
بــرد و یــک تســاوی خارج از خانه کســب کرده بــود ولی فوالدی ها بــا او قطع 
همکاری کردند. این باشگاه با اشاره به پایان همکاری این باشگاه با ویسی در 
اطاعیه ای آورده: »ضمن تقدیر و تشــکر از همکاری صمیمانه جناب آقای 
عبداهلل ویســی، هیأت مدیره باشــگاه فرهنگی ورزشــی فوالد خوزستان پس 
از دیــدار مقابل تیم نفت مسجدســلیمان تصمیم به خاتمــه این همکاری 
نمــوده و با توجه به ضیق وقت از بین دو گزینه داخلی و یک گزینه خارجی، 
در اســرع وقت ســرمربی تیم فوتبال فوالد خوزســتان معرفی خواهد شــد.« 
ویســی هم در واکنش به برکناری اش گفت: »بابــت جدایی از فوالد ناراحت 
نیســتم و این شغل ماست. جدایی من دوســتانه و دوطرفه بود. ایرادی هم 
نــدارد اما بــرای همکارانی که بیرون می مانند، هــزار عمل انجام می دهند و 
ادعایشان هم می شود خیلی سالم و بدون البی مربیگری می کنند، متأسف 
هســتم.« از گابریل کالدرون ســرمربی اســبق پرســپولیس و جــواد نکونام به 

عنوان گزینه های هدایت سرخپوشان اهوازی نام برده می شود.

تاریخ دربی پایتخت مشخص شد
برنامه مســابقات هفته ششــم تا نهم لیگ برتــر فوتبال دیروز اعام شــد که 
بر اســاس آن بازی هــای هفته پنجم بعد از پایــان بازی های تیم ملی مقابل 
لبنان و سوریه در تاریخ های 2۷ و 28 آبان برگزار می شود. هفته ششم 3 آذر، 
هفته هفتم 8 و 9 آذر و هفته هشتم نیز 13 و 14 این ماه برگزار می شود. طبق 
قرعه کشــی پرســپولیس و اســتقال در هفته هشــتم ساعت 16 شــنبه 13 آذر 
رودرروی یکدیگر قرار خواهند گرفت. هفته نهم نیز 18 و 19 آذر برگزار می شود.

6 مدال ایران در پرورش اندام قهرمانی جهان
تیــم ملــی ایران در رشــته بیلدینگ با ۴ مدال طا، یــک نقره و یک برنز 
بــه کار خــود در مســابقات پرورش انــدام قهرمانی جهان پایــان داد. در 
روز سوم مسابقات پرورش اندام قهرمانی جهان، 11 ورزشکار ایرانی در 
8  وزن رشــته بیلدینگ بــه مصاف رقبای قدرتمند خــود رفتند و موفق 
شــدند بــه 4 مدال طا توســط فرشــاد گنجــی، عزیــز معرفــی، ابراهیم 
ارزشــمند و مهدی ارزشمند، یک نقره توســط محسن هادی نژاد و یک 

برنز توسط مجید جامه بزرگ دست پیدا کنند.

خبر خوب؛ بازگشت تماشاگران به ورزشگاه ها
باالخره خبری که هواداران فوتبال ایران ماه هاست انتظار آن را می کشیدند، 
دیروز منتشــر شــد. بعد از شــیوع ویروس کرونا، مدت زیادی ورزشــگاه های 
فوتبال در سراسر جهان بدون هیاهوی هواداران، میزبان مسابقات بودند تا 
اینکه از چند ماه پیش تعدادی از کشورها با توجه به واکسیناسیون عمومی 
مجوز بازگشــت هــواداران به ورزشگاه های شــان را صادر کردنــد. ایران جزو 
معدود کشــورهایی است که همچنان ورزشــگاه هایش خالی از هوادار است 
ولــی باالخــره دیروز خبر خوبی در این رابطه اعام شــد. 48 ســاعت بعد از 
اینکه ســهیل مهدی مســئول کمیته مســابقات ســازمان لیگ فوتبال اعام 
کرد که مشــکلی برای حضور تماشــاگران در ورزشــگاه ها وجود ندارد و این 
موضوع تنها منوط به نظر نهایی ســتاد ملی مبارزه با کروناســت، غامرضا 
نوروزی رئیس فدراســیون پزشکی ورزشی در گفت وگو با شبکه خبر گفت:» 
بعــد از مدت هــا می توانیــم با فراغ بال راحت تری شــاهد بازگشــایی اماکن 
ورزشــی و حضور تماشــاگران باشیم و تصمیم بر این شــد که احتماالً تا  20 
آبان ماه سیستم هوشمند کنترل کارت واکسیناسیون فعال شود. این کارت 
هوشــمند ماک ورود افراد به اماکن ورزشــی خواهد بود و افرادی که کارت 
واکسیناسیون نداشته باشند برای مراجعه به باشگاه های ورزشی باید نتیجه 
منفی آزمایش  PCR در ۷2 ساعت گذشته را داشته باشند. البته برای ورود 
به اماکن ورزشــی برای فعالیت ورزشی و یا تماشا کردن مسابقات به غیر از 
انجام واکسیناسیون باید کماکان پروتکل ها نیز رعایت شود.« او درباره اینکه 
هواداران می توانند در ورزشگاه آزادی برای مسابقات لیگ برتر حضور پیدا 
کننــد، تصریح کــرد:» از 20 آبان مســابقات می تواند با ظرفیــت محدود در 

ورزشگاه ها با حضور تماشاگران برگزار شود.«

خــط خــوردن ســتاره پورتو از لیســت تیم ملــی ایران 
کنفدراســیون  ســایت  داشــت.  زیــادی  بازتاب هــای 
فوتبال آســیا، آمــار مهاجم تیم ملی را منتشــر کرد و 
نوشــت: »طارمی به همراه پورتو در این فصل 10 گل 
به ثمر رســانده و در مسابقات مقدماتی جام جهانی 
نیز 2 گل زده اســت.« ســایت کــروات index هم این 
اتفــاق را یک رســوایی و افتضــاح در ایران دانســت و 
نوشــت: »ســرمربی کروات، طارمی ستاره تیمش که 
در 54 بــازی ملی، 26 گل به ثمر رســانده را به خاطر 
یــک توئیــت خــط زد.« رویتــرز نیــز بــه ایــن موضوع 
پرداخت و نوشــت: »هیــچ دلیلی برای ایــن اتفاق از 
سوی اسکوچیچ گفته نشــده که چرا مهاجم پورتو که 
با ســردار آزمون زوج فوق العاده ای در خط تهاجمی 
ســاخته بود، از لیســت خط خــورده اســت.« روزنامه 

آبــوال پرتغال هم دلیل غیبت طارمی را اختاف او با 
دراگان اسکوچیچ عنوان کرد و نوشت: »اسکوچیچ با 
خط زدن طارمی نگرانی را برای هواداران ایران ایجاد 
کــرد.« رکورد پرتغال به دعوت نشــدن طارمی چنین 
واکنــش نشــان داد: »چهره بــزرگ تیم ملــی فوتبال 
ایران به اردوی کشــورش دعوت نشــد. او پیش از این 
در پیامی پاســخ ســرمربی خود دراگان اسکوچیچ در 
تیــم ملی را داد و به همین دلیل به اردوی کشــورش 
دعوت نشد.« رســانه اسپورت کرواســی اتفاق کنونی 
بــرای طارمــی و اســکوچیچ را بــا دعــوای آنتــه ربیچ 
ســتاره کرواســی و زالتکو دالیچ ســرمربی این تیم در 
یــورو 2020 مقایســه و اعــام کرد که ســتاره ایــران به 
سرنوشــت مهاجم میان دچار شــده اســت. دعوت 
نشــدن طارمــی از ســوی اهالــی فوتبــال ایــران نیز با 

واکنش هایی مواجه شــد. فرشــاد پیــوس در این باره 
چنین نظر داد: »اسکوچیچ اشتباه کرده چون طارمی 
حرفــی هم نــزد و به نظر من فدراســیون فوتبال باید 
دخالــت کنــد و طارمی را باید به تیم ملــی برگرداند. 
لجبازی به درد تیم ملی نمی خورد.« خداداد عزیزی 
هم در این خصوص گفت: »طارمی اشتباهی مرتکب 
نشــده که به واسطه آن فرصت حضور در تیم ملی را 
از دست بدهد بلکه اسکوچیچ مرتکب اشتباه بزرگی 
شــد و قطعاً در صورت پافشاری بر این نظر تیم ملی 
ملی متضرر خواهد شد.« بیژن ذوالفقارنسب، مربی 
ســابق تیم ملی فوتبال و مشــاور فعلی وزیر ورزش و 
جوانان گفــت: »براحتی نمی تــوان از یکی از بهترین 
مهاجمان ایران چشم پوشی کرد اما حتماً اسکوچیچ 

توجیهی برای دعوت نکردن طارمی دارد.«

تمرین تیم ملی پیش از اعزام به لبنانبازتاب خط خوردن طارمی از تیم ملی
اولیــن تمریــن تیــم ملی برای دیــدار پیش رو مقابــل لبنان و ســوریه پیش از ظهر 
دیــروز در مرکز ملی فوتبال برگزار شــد. به گزارش ایســنا، در این تمرین، بازیکنان 
به 2 گروه تقســیم شــدند و تمرین ســبکی را پشــت ســر گذاشــتند. گروه اول شامل 
شــجاع خلیل زاده، محمد حسین کنعانی زادگان، احمد نوراللهی، مهدی قایدی 
و یاســین ســلمانی زیر نظر وحید هاشــمیان و ماریو تات تمرین کرده و کار با توپ 
و پاســکاری کوتــاه را طبق برنامــه اعامی کادر فنی انجام دادند. گروه دوم شــامل 
وحید امیری، میاد سرلک، مهدی ترابی، سیاوش یزدانی، امید نورافکن، سروش 
رفیعــی و صالح حردانی هــم در مجموعه پک زیر نظر علــی اصغرقربانعلی پور 
بدنســاز تیــم ملی، حرکات کششــی، گرم کردن بــدن و کار با وزنــه را انجام دادند. 
دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی در دقایق ابتدایی در زمین تمرین حاضر شد 
و بــه روند تمرینی بازیکنان نظارت کرد و ســپس بــه مجموعه پک رفت و دقایقی 
بــا ملی پوشــان گفت وگو کرد. گفتنی اســت تســت کرونــا همه اعضــای کادر فنی و 
بازیکنان تیم ملی منفی شــد و کاروان تیم ملی فوتبال ســاعت 18 دیروز از طریق 

فرودگاه مهرآباد عازم بیروت شد.

محمد محمدی ســدهی/ مسابقات کشتی فرنگی زیر 
23 سال جهان در صربستان با نایب قهرمانی ایران 
به پایان رســید و فرنگی کاران کشورمان صاحب یک 
مدال طا، 4 نقره و 2 برنز شدند تا پس از روسیه روی 
ســکوی دوم بایستند. نکته مهم این مسابقات مدال 
طــای ایــران در ســنگین وزن بود؛ جایی کــه پیش از 
این یکی از ضعف های کشــتی فرنگی مان محسوب 
می شــد اما حــاال اوضاع بــا 2 مدال طــای علی اکبر 
یوسفی در مسابقات جهانی نروژ )بزرگساالن( و امین 

میرزازاده در صربستان تغییر کرده است.
امیــن میــرزازاده درخصــوص پشــتوانه خوبی که 
کشــتی فرنگــی در ســنگین وزن دارد، بــه خبرنــگار 
»ایــران« گفــت:  »نایــب قهرمانــی تیم ملــی زیر23 
ســال  اتفاق بســیار خوبی بود و نشان دهنده روزهای 
بهتر پیش رو برای کشــتی است. خدا را شکر اتفاقات 
خوبــی در ســنگین وزن افتــاد و فدراســیون در ایــن 
وزن بازنگری هــا و تغییــرات خوبی داشــت که منجر 
بــه نتایــج و کســب مدال هــای اخیر شــد. ایــن نتایج 
حاصــل تــاش خــود ورزشــکاران و کادر فنــی تیــم 
علی الخصــوص رســول جزینی اســت کــه خالصانه 
در حــال زحمت کشــیدن اســت. ثمره ایــن تاش ها 
حــاال بــه بــار نشســته و امیدواریــم کــه ایــن مدال هــا 

تداوم داشــته باشد و طای سنگین وزن دنیا همیشه 
برای ایران باشــد.« فرنگی کار ســنگین وزن و طایی 
کشــورمان در مســابقات زیر 23 ســال جهــان افزود:  
»نتایج خوب توسط سنگین وزن حاصل تاش امروز 
و دیروز نیســت و سال هاســت که مربیان در این وزن 
بــرای تربیت کشــتی گیران زحمت می کشــند. نســل 
کنونی کشــتی در ســنگین وزن قابلیت های بیشــتری 
دارد و ایــن را نشــان داده اســت. البته نه اینکه نســل 
پیشین بد باشند، منظورم این است که این اقدامات 
در نسل کنونی جواب داده و مطمئن باشید که از این 

نسل افتخارات زیادی خواهید دید.«
جریــان  در  دیدگــی اش  آســیب  درخصــوص  او 
برگزاری مسابقات هم صحبت کرد:  »در اردوهای تیم 
ملی پای چپم آسیب دید و چون مجبور بودم فشار را 
به روی پای دیگرم بیندازم، در کشتی دوم پای راستم 
پیچ خورد و مصدومیتم شــدیدتر شــد. پای چپم ورم 
کرد و با استفاده از قرص های ضد التهاب و یخ درمانی 
آن را تاحــدودی درمــان کردیــم. ورم پایــم بــه حدی 
بــود که پایم داخــل کفش نمی رفت. من 3 کشــتی با 
2 پای مصدوم گرفتم. در کشــتی فینال نمی توانستم 
روی پاهایم بایســتم و مربیان زیر بغلم را می گرفتند. 
واقعاً شرایط بسیار ســختی بود.« دارنده مدال طای 

مســابقات قهرمانی آســیا 2020 در دهلــی نو و طای 
زیر 23 سال جهان 2021 اظهار داشت:  »می خواستم 
عنوان پنجمی المپیک را با طای رقابت های جهانی 

نــروژ جبران کنم اما خواســت خدا این بود که به 
دلیل ابتا به کرونا نتوانم در خدمت تیم ملی 

بزرگســاالن باشــم. اما 
بــا طــای مســابقات 
زیــر 23 ســال جهــان 

جبــران  را  اتفاقــات  ایــن 
کردم و امیــدوارم در ادامه این 
مسیر ســخت به مدال جهانی 

بزرگساالن، المپیک و همچنین 
بازی هــای آســیایی برســم. توجهــی بــه 

افتخاراتی که پیش از این کســب کــرده ام ندارم و به 
دنبال این هســتم که در مسیر پیش رو به موفقیت 
برســم. طــای آســیایی و جهانــی را در رده هــای 
نوجوانــان و جوانــان دارم و می خواهــم با کســب 
مدال های دیگر در مسابقاتی معتبرتر کلکسیون 
افتخاراتــم را کامــل کنم. از خیلی از کشــتی گیران 
الگوبرداری می کنم اما سعی می کنم از حبیب اهلل 
اخاقــی الگــوی فنــی بگیــرم و از صحبت هــای او 

استفاده کنم تا کامل تر شوم.«

گفت وگوی »ایران« با امین میرزازاده، فرنگی کار طالیی مسابقات زیر 23 سال جهان

در مسابقات معتبر کلکسیون افتخاراتم را کامل می کنم
امیدوارم طالی سنگین وزن دنیا همیشه برای ایران باشد/ در کشتی فینال نمی توانستم روی پاهایم بایستم

تبریک وزیر ورزش و 
جوانان برای طالی فروغی

ریاســت  جــام  تیرانــدازی  مســابقات 
فدراســیون جهانــی لهســتان از 12 تــا 19 
آبان به میزبانی لهســتان در حال انجام 
اســت. جواد فروغی دارنده مدال طای 
المپیــک 2020 توکیو، تنها نماینده ایران 
در این مســابقات بــود و در ماده میکس 
تپانچــه در کنار ورزشــکار هندی به مدال 
طــا دســت یافــت، امــا در مــاده تپانچه 
بــه مــدال نرســید. در همیــن  انفــرادی 
رابطه سید حمید سجادی وزیر ورزش و 
جوانان پیــام تبریکی برای فروغی صادر 
کــرد که در آن آمده اســت: »جناب آقای 
جواد فروغی، موفقیت غرورآفرین شــما 
در مســابقات تیرانــدازی جــام ریاســت 
مــدال  کســب  و  جهانــی  فدراســیون 
ارزشــمند طا در بخش میکــس تپانچه 
10 متر بــادی این بازی ها را صمیمانه به 
شما، جامعه ورزش و خانواده تیراندازی 
کشــور تبریک می گویــم. از خداوند منان 
توفیــق روز افزون شــما را مســألت دارم 
امیــدوارم همچنــان در مســیر کســب  و 
افتخــار و ســربلندی ایــران اســامی، زیر 

سایه الطاف حق تعالی موفق باشید.«



با حکم رئیس سازمان سینمایی صورت گرفت

معرفی اعضای شورای پروانه ساخت آثار سینمایی
فرهنگی/ بازنگری در آیین نامه های شورای 
پروانه ساخت و معرفی اعضای آن وعده ای 
بــود کــه محمــد خزاعــی در هفتــه پایانــی 
مهرمــاه و در گفت وگــو با برنامــه تلویزیونی 
شــهر فرنــگ داد. حــاال بــه فاصلــه کمتــر از 
یــک ماه و البتــه در روزهایی کــه ایجاد وقفه 
در فعالیــت این شــورا گالیه هایــی به همراه 

داشته، خزاعی اعضای جدید شورای پروانه 
ساخت را معرفی کرده است ؛ دو کارگردان، 
دو تهیه کننده و منتقد سینما در کنار دکترای 
علوم قــرآن و حدیــث و مدیرعامل انجمن 
ســینمای انقالب و دفاع مقــدس در ترکیب 
هفــت نفــره ایــن شــورای ســینمایی حضور 
دارند. ســیدضیاء هاشــمی، علیرضا معاف، 

مســتغاثی،  ســعید  طــادی،  شــیخ  پرویــز 
محمدرضــا هنرمنــد، پژمــان لشــگری پور و 
سیدمحمد حسینی افرادی هستند که بنا به 

حکم معاون وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
و رئیس سازمان سینمایی به عنوان اعضای 
منصــوب  ســاخت  پروانــه  شــورای  جدیــد 

شــده اند. رئیس ســازمان ســینمایی پیش از 
ایــن اعالم کرده بود که قرار نیســت در دوره 
او رونــد ســاخت فیلــم و ممیــزی دشــوارتر 

شود. آن طور که در متن خبر روابط عمومی 
سازمان سینمایی آمده اولین جلسه شورای 
پروانه ســاخت آثار ســینمایی قرار اســت در 
هفتــه جــاری برگــزار شــود. ترکیــب شــورای 
صنفــی نمایش هنوز مشــخص نیســت و در 
روزهــای آینــده رئیــس ســازمان ســینمایی 

تکلیف این شورا را مشخص خواهد کرد.
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ë پیام امروز شمس و موالنا به بشریت، پرهیز از جنگ و تمامیت خواهی است

گروه فرهنگی / وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، به 
مناســبت هفته فرهنگ عمومی شامگاه شنبه 
15 آبان ماه در برنامه تلویزیونی گفت وگومحور 
»نــگاه یــک« حضــور یافــت. او در ایــن برنامه 
درباره سیاســت گذاری های دولت سیزدهم در 

عرصه فرهنگ وهنر توضیحاتی ارائه داد.
محمــد مهــدی اســماعیلی در ایــن برنامه 
گفت:» شــعار دولت آقای رئیسی این است که 
همه امور را به مردم بازگردانیم نه به این معنا 
که از خود ســلب اختیار کند بلکه باید هدایت، 
نظارت و تسهیلگری انجام دهد. نقطه کانونی 
دولــت ســیزدهم مردمــی بــودن اســت و ایــن 
نیازمند آن است که مردم عهده دار مسئولیت 
شــوند. دولت با اعتقــاد به آرمان هــای انقالب 
بایــد فعالیت های فرهنگــی را بــه جریان های 
مردمــی واگذار کند. در واقــع این نقطه کلیدی 

دولت جدید است.«
ë مرجعیت با وزارت فرهنگ است

اولیــن  »مــا  داشــت:  بیــان  اســماعیلی 
راهبــرد کالنــی کــه بــرای وزارت فرهنــگ و 
مرجعیــت  دادیــم،  ارائــه  اســالمی  ارشــاد 
ایــن وزارتخانــه در مدیریــت فرهنگی کشــور 
بــود. مشــکل اساســی این اســت کــه وظیفه 
وزارت ارشــاد در دهه هــای متمــادی فقــط 
به یکســری اعطای مجوزها در حوزه ســینما 
موســیقی، کتاب و ... تقلیل داده شــده بود.« 
او افزود: »ما معتقدیــم این وزارتخانه حوزه 

سیاســت گذاری اصلی در مدیریت فرهنگی 
کشــور اســت. کار اول مــن ایــن اســت کــه در 
داخــل دولت ایــن موضــوع را حل کنــم. در 
داخــل دولــت یــک وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی داریــم کــه کار اعطــای مجوزهــا را 
در دســت دارد و قانــون تأسیســش هــم این 
مســئولیت مدیریــت فرهنگی را بــه آن داده 
اســت؛ در حالی که در همین دولت متعدد، 
دستگاه های غیرفرهنگی داریم که بیشترین 
دخالــت را در عرصه جریان ســازی فرهنگی 
دارنــد. مــا بایــد ایــن مســأله را حــل کنیــم و 
مرجعیــت وزارت فرهنگ را دســتور کار قرار 
در  دادنــد  دســتور  رئیس جمهــوری  دهیــم. 
دولت همه دســتگاه های دولتــی که بودجه و 
ساختار فرهنگی دارند با نقطه چین به وزارت 
ارشــاد وصل شــوند، این مصوبه در دولت در 
حال آماده ســازی است که این یک کار بسیار 
بزرگی اســت.« وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
بیان کرد: »ما باید ســالی بیســت فیلم خوب 
متناسب با نظام آرمانی مان تولید کنیم ولی 
فقط پنج - شــش تا فیلم در این باره ساخته 
می شــود و اگــر این ریل گذاری درســت انجام 
شــود، سال آینده در جشــنواره فجر متناسب 
بــا جذابیت هــای مــورد نیاز کشــور فیلم های 

زیادی درباره آن چه گفتم، حضور دارند.«
او ادامه داد: »هدف اصلی دولت سیزدهم 
تکمیــل پروژه هــای فرهنگــی و هنــری تمــام 

استان های ایران است. برای تکمیل پروژه های 
فرهنگــی ناتمــام تمــام اســتان ها برنامه هایی 
داریــم کــه در برخی اســتان ها مصوباتــی ارائه 
دادیم.« او درباره آسیب هایی که اهالی فرهنگ 
هنر در دوره شــیوع کرونا دیدند، بیان کرد: »ما 
تســهیالت یکی - دو درصــدی را در نظر داریم 
کــه در حال انجام اســت. اما در تالش هســتیم 
زمینه های عادی ســازی فعالیت های فرهنگی 
کشــور را فراهــم کنیم؛ چــرا که معلوم نیســت 
کرونــا چه زمانی تمام شــود و باید با آن زندگی 
کنیم و در این راســتا ســامانه های هوشــمندی 
برای اســتفاده از محصوالت فرهنگی از ابتدای 

آذر راه اندازی خواهد شد.«
ë ایجاد امکانات فرهنگی برای مناطق محروم

اسماعیلی درباره اینکه چه اقداماتی برای 
امکانــات فرهنگــی در مناطق محــروم انجام 
خواهد شــد؟ گفت: »عدالت فرهنگی درباره 
توزیــع امکانات فرهنگــی وجود نــدارد. برای 
مثال 80 تا 90 درصد فیلم های ســینمایی در 
تهران و حوزه مناطق باالشــهر تهران ساخته 
بخش هــای  ســایر  در  همچنیــن  می شــود. 
فرهنگــی ایــن مشــکل وجــود دارد و این یک 
مناطــق  بــرای  اســت.  زیرســاختی  مشــکل 
محــروم از امکانــات فرهنگــی، ســتاد مناطق 
محروم را در وزارت ارشــاد راه انــدازی کردیم 
که قرار اســت آموزش های هنری در استان ها 
انجــام شــوند و کار مهم تــر مــا تولید اســت و 

الزامــی بــه زیرســاخت نــدارد. همچنیــن ۲۶ 
هــزار کانون فعال فرهنگی در مســاجد داریم 
و برنامه مدونی برای مشــارکت ستاد مناطق 

محروم با این کانون ها داریم.«
اســماعیلی در پاسخ به این ســؤال که برای 
افزایش ســرانه مطالعه در کشور چه برنامه ای 
»اینکــه وضعیــت خــوب  داد:  توضیــح  دارد، 
نیســت را می پذیــرم امــا هــر چقــدر کتابخانــه 
تولیــد کنیم باید کتابخوان هم داشــته باشــیم. 
ایــن موضوع الزمــه فرهنگ کتابخوانی اســت. 
در وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، قیمــت 
نهایــی کتاب را باید کاهش دهیــم. یک برنامه 
برای این موضوع داریم که مبنی بر این اســت 
کــه صنعت نشــر را ملی کنیــم. اگر ایــن اتفاق 
بیفتد قیمــت کتاب را از التهابــات ارزی نجات 
زیرســاخت های  بایــد  همچنیــن  می دهیــم. 
کتابخانه هــا را تکمیــل کنیــم تا فضــای رغبت 

مطالعه را ایجاد کنیم.«
ایــن مســئول دربــاره فعالیت هــای حــوزه 
موســیقی نیــز گفــت: »فضــا را ایجــاد کردیــم. 
هنرمندان موسیقی اجراهای خود را آغاز کنند 

و کنسرت ها از اوایل آذر برگزار می شود.«
او بــا بیــان اینکــه هفتــه کتــاب در پیــش  
کتــاب  هفتــه  »در  کــرد:  بیــان  اســت،  رو 
نمایشگاه های مجازی و غیرمجازی خواهیم 
بــرای  هــم  خوبــی  تخفیفــات  کــه  داشــت 
حمایت از دانشجویان و ... داریم.« او درباره 

کم توجهــی به تئاتــر گفــت: »تئاتری ها جزو 
مشــاغل هنری هستند که بیشترین آسیب را 
در کرونا دیدند و کمتر مورد توجه قرار گرفتند 
اما قول می دهم همپای حوزه سینما به آنها 
توجــه کنــم. « اســماعیلی در پایــان بــا طرح 
سؤالی مبنی بر اینکه »آیا وضعیت سینمای 
ما نســبت به مســائل و آرمان هایمــان قابل 
قبول اســت؟« بیان کرد: واقعــاً این موضوع 

اشــکال دارد. مــا در حوزه نظارتــی با انبوهی 
از فیلم هایــی مواجــه هســتیم که اشــکاالتی 
دارند و در صف اکران هســتند. باید در حوزه 
نظارتــی بــا همیاری خــود اهالی ســینما این 
موضوع را به ریل گذاری اصلی برگردانیم. ما 
از آثــاری که به فرهنــگ اصیل ما کمک کند، 
حمایــت می کنیــم و بــر صیانــت از فرهنگ 

ایران به طور جدی پایبند هستیم.«

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در برنامه »نگاه یک« :

مرجعیت فرهنگی وزارتخانه را احیا می کنیم

سیدمحمد حسینیپژمان لشگری پورمحمدرضا هنرمندسعید مستغاثیپرویز شیخ طادیعلیرضا معافسیدضیاء هاشمی

خبر
خط 

ë  محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی در پیامی درگذشت کامبیز 
درمبخش را تســلیت گفت.در بخشی از 
این پیام آمده:»یقیناً فقدان ایشــان برای 
جامعــه هنری کشــورمان بس ســنگین و 
ناگوار است و خیل عظیمی از هنرمندان 
و هنرشناسان را اندوهگین کرده و در سوگ 
فرو می بــرد. اگرچه درم بخــش از میان ما 
رفت؛ ولی میراث گرانقــدرش که زندگی 
مردمان ایران را در خود داشــت، در میان 
ما تا ابد به یادگار خواهد ماند.« همچنین 
اسماعیلی در حکمی مهدی نورعلیشاهی 
را به عنوان سرپرست مرکز روابط عمومی 
و اطالع رســانی ایــن  وزارتخانه منصوب 
کرد. وی در حکم دیگری حسین انتظامی 
را در ســمت »دبیــر کمیســیون انتشــار و 
دسترســی آزاد بــه اطالعــات« ابقــا کرد./

روابط وزارت فرهنگ
ë  ،زندگی شــخصی و هنری رضا رویگری

هنرمند پیشکسوت کشورمان در قالب سه 
بخش، مستند شد./ایسنا

ë  مالقــات« نمایــش  تصویــری  نســخه 
کننــده« بــا بــازی شــهاب حســینی برای 

نخســتین بــار در ســامانه هاشــور عرضه 
می شــود. ایــن نمایــش تجربه  مشــترک 
ســاعتچیان  احمــد  و  حســینی  شــهاب 
است. در نمایش »مالقات کننده« مهدی 
حسینی بجســتانی و فرانک حیدریان به 
همراه حسینی و ساعتچیان بازی می کنند. 
منوچهــر شــجاع طراحــی صحنــه  ایــن 
نمایش و آهنگساز آن علیرضا ساعتچیان 

است./ایلنا
ë  ارکستر بادی تهران پس از اجرای برنامه

با »عالم قاســم اف« و کنسرت »۱۰سالگی 
جدیدتریــن  در  تهــران«،  بــادی  ارکســتر 
کنسرت خود در گرامیداشت روز کیش، ۱۹ 

و ۲۰ آبان روی صحنه خواهد رفت./ایسنا
ë  کــه »تل ماســه«  مصــور  فیلمنامــه 

»آلخاندرو خودوروفسکی« در سال ۱۹۷۰ 
قصد ســاخت آن را داشت، در حراجی 

کریستیز به مزایده گذاشته می شود./ایلنا

همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در بخشی از پیام خود به هفتمین جشنواره 
شمس تبریزی آورده:  »پیام امروز شمس و موالنا به بشریت، رسیدن به ساحت هم 
پذیری، وحدت، پرهیز از جنگ، تیرگی و تمامیت خواهی است؛ همان گونه که اسالم، 
پیــام آور مهــر و رحمت و روشــنی و برادری اســت. موالنــا پیش از دیدار با شــمس، 
اندوختــه ای جز »مجالس ســبعه« نداشــت. نه دیوان شــمس و مثنــوی معنوی را 
سروده بود و نه فیه مافیه را به کتابت درآورده بود. مالقات شمس با موالنا، طوفانی 
را در محیــط آرام زندگــی و حلقــه ارادتمنــدان وی برانگیخــت. شــمس بــه موالنــا 
آموخت که عارف آن است که ببیند، نه آنکه بیاموزد؛ آن که بیابد، نه آنکه بگوید... «



صاحب امتیاز: خبرگزاري جمهوري اسالمي
مدیرمسئول: مهدی شفیعی
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امــام علی)ع(: دنیا در حقیقت، ســراى گذر اســت و آخرت، ســراى ماندن. پــس، از گذرگاه 
خــود، بــراى ماندگاهتــان توشــه برگیریــد و پرده هایتــان را در نــزد کســى که رازهاى شــما را 

مى داند، ندرید.              غررالحکم: ج٣ ص٨٧ ح٣٨٩
سخن روز

نیما شاه میری  
نــــگاره

استاد کامبیز درم بخش- کاریکاتوریست و گرافیست
8 خرداد 1320-15 آبان 1400

درباره واکنش مردم دیگر شهرها نسبت به موسیقی معاصر بر اساس تجربه شخصی خودم پاسخ می دهم، 
من در شهرستان ها با یک دیدگاه خیلی بکر و جالب مواجه شدم. در تهران نسبت به موسیقی دیدگاهی 

وجود دارد که افراد بر اساس آن، مدام خودشان را با غرب مقایسه می کنند. حتی برخی افراد در خیلی 
از موارد ادای موسیقی غربی را درمی آورند! در شهرستان ها چنین الگویی وجود ندارد. می توان گفت 

موسیقی در شهرستان ها به نسبت تهران بکرتر است. کارهایی هم که هنرمندان شهرهای مختلف انجام 
می دهند، خاص است و با آثاری که در تهران ساخته می شوند، تفاوت دارد. این اتفاقات خوب است و 

می توان با توجه نشان دادن به چنین تفکری، روی آن کار کرد.

بخشی از گفته های این نوازنده، آهنگساز و رهبر ارکستر در ایلنا

نادر مشایخی: موسیقی در شهرستان ها به نسبت تهران بکرتر است

یک مرد ناشناخته، آنتون چخوف، 
فاطمه عابدی، نشر آسو

بیا زندگی کنیم! 
خورشید روزی دوبار 

طلوع نمی کند، ماهم 
دو بار به دنیا نمی آییم. 

هر چه زودتر به آنچه 
از زندگی ات مانده 

بچسب.
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مرز باریک غرور و عزت نفس
صفــات  برخــى  روانشناســى  در 
دوگانــه و متضــاد گاهــى آنچنــان 
هســتند  شــبیه  و  نزدیــک  به هــم 
کــه تمییــز میــان آنهــا حتــى برای 
دارنــدگان آن صفــات نیز مشــکل 
اســت. ازجمله این صفات »عزت 
عــزت  اســت.  »غــرور«  و  نفــس« 
نفــس با دایــره معنایــى ارزش و احترام قائل شــدن فرد 
برای خود با غرور که فرد مبتال، خود را از همه کس و همه 
چیز باالتر دانســته و درنتیجه خــود برتربینى و تکبر توقع 
دارد دیگران در برابرش کرنش و اطاعت داشــته باشــند، 

متفاوت است.
در عــرف عمومى اصطــالح غرور بیشــتر رواج دارد تا 
عــزت نفس، برای همیــن گاهى افرادی کــه دارای عزت 
نفس هســتند بى جهت به داشــتن غرور متهم مى شوند. 
حــال آنکه میان این دو صفت فاصله مفهومى بســیاری 
وجود دارد. عزت نفس یکى از صفات تحســین شــده در 
مکاتب دینى و اخالقى است که انسان را از سقوط جایگاه 
و موقعیــت اجتماعــى حفــظ و همــواره در مــدار عزت و 
احتــرام نگه مى دارد. برخى اما فرقى میان عزت نفس و 
غرور قائل نیستند و برهر دو آنها نام غرور مى نهند. عزت 
نفس حســى درونى اســت که دارنده آن به دلیل ارزش و 
احترامــى که بــرای خود قائل اســت، با اعتمــاد به نفس 
احساس توانمندی در انجام کارهای معمول داشته و در 

مسیر موفقیت و پیشرفت گام برمى دارد.
زمانــى مى توانیم بــرای فردی صفت مغــرور را به کار 
ببریــم کــه وی بــدون داشــتن صالحیــت و ظرفیت های 
واقعــى، بــرای خــود جایگاهى برتــر از همه کــس و همه 
چیزقائــل باشــد. از مشــخصات چنیــن فردی این اســت 
کــه همواره از موفقیت ها در زندگى دم زده و ســعى دارد 
توانمندی هــای خــود را بــه رخ دیگــران بکشــد و ای بســا 
چنیــن فــردی از درون خالــى بــوده و فقــط الف توانایــى 

مى زند.
در تعریف روانشناسان غرور معادل ترس است. فرد 
مغرور همیشه مى ترسد که دیگران به نقطه ضعف های 
او پى ببرند و از این طریق به او آسیب برسانند. به همین 
دلیــل در الک دفاعــى فــرو مــى رود. دلیــل وجــود چنین 
ترســى نیز فقدان عزت نفس است بنابراین افراد مغرور 
ســعى مى کنند با اثبــات خود از طریق تحقیــر دیگران بر 

نداشته هایشان سرپوش بگذارند.
در متون دینى هم غرور به عنوان صفتى مذموم مورد 
نهــى قــرار گرفته و قرآن کریم از آن اجتناب داده اســت. 
»فال تزکوا انفســکم« خودتان را نستایید )نجم32( افراد 
مغرور با نگاه از باال به پایین، دیگران را نادیده گرفته و از 

لذت دوستى و دوست داشته شدن نیز محرومند.
حــال آنکــه افــردی کــه از عــزت نفــس برخوردارند، 
بــه رخ  نیــازی نمى بیننــد خــود و توانمندی هایشــان را 
دیگران کشــیده و به اثبات برســانند و یکى از نشــانه های 
آنان این است که تا آن حد به توانایى های خود اطمینان 
دارنــد که نیازی نمى بینند خــود را اثبات کنند. همین که 
در مســیری که برگزیده اند پیش برونــد و به جایگاه الزم 

دست یابند برایشان کافى است.
یکــى از آموزه  هــاى اســالم، پرهیــز دادن نســبت بــه 
آثــار و عواقــب غرور و تکبر اســت. به خویشــتن نازیدن و 
خودبینى در مجموعه تعالیم اسالم گناهى بزرگ است 
که انســان را به ضاللت و گمراهى مى کشاند. قرآن کریم 
از زبــان لقمان به فرزنــدش مى  گوید: »و ال تصّعر خّدک 
للّنــاس و ال تمــش فــى االرض مرحــاً اّن اهلل ال یحّب کّل 
مختاٍل فخور« )لقمان /18( پسرم با بى اعتنایى از مردم 
روى مگــردان و مغرورانــه بــر زمین راه مــرو، که خداوند 

هیچ متکبر مغرورى را دوست ندارد.
امیرالمؤمنیــن علــى)ع( هــم در مذمــت این صفت 
رأس  »العجــب  مى فرمایــد:  و  دارد  رســایى  بیــان 
و  خودپســندى  همــان  انســان  نادانــى  الجهل«اســاس 
غروراســت. »العجب یفســد العقل« خودپســندى عقل 
آدمــى را فاســد مى کند »االعجــاب یمنع االزدیــاد«)10( 
خودپســندى مانع فزونى است »و قد خاطر من استغنى 
برأیــه« آنکس که با رأى خود احســاس بــى نیازى کند به 

کام خطرها خواهدافتاد.
 افــراد مغــرور به دلیل افشــا شــدن نقاط ضعفشــان 
همواره احساس ناامنى درونى دارند و دیگران را دشمن 
خود مى بینند و با تالش در جهت تسلط بردیگران تصور 

مى کنند مى توانند احساس ناامنى خود را بپوشانند.

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

فرهنگی/ روز گذشــته فضای مجازی تحت تأثیر مرگ کامبیز درم بخش بود. این 
طراح، کاریکاتوریســت و گرافیســت عصــر روز 15 آبان مــاه در اثر ابتــا به کرونا 
درگذشــت. بجز این موضوع مشترک، فضای دوقطبی ایجاد شده پیرامون فیلم 
»قهرمان« در شبکه های اجتماعی همچنان داغ است و از یک  سو ریویونویسی و 
از سوی دیگر موضعگیری نســبت به مخالفان و موافقان فیلم تازه فرهادی دیگر 
مؤلفه تکرار شونده در این فضاست. همچون روزهای گذشته هنرمندان از این فضا برای اطاع رسانی 

درباره کارهای تازه شان بهره می برند.

 جایزه جالل و قدرالسهم ادبی مخاطبان
مقصــد جوایــز ادبــى، بــه انتخــاب چنــد برگزیده 
مقصــور نمى شــود و دیرزمانى ســت کــه فلســفه 
فراتــری از رقابت ها بر فضای جوایز حاکم اســت 
که ناگفته پیداســت که هر انتخابى، مولود ســلیقه 
داوران اســت و لزومــاً نمى توانــد مقصــود ســتاد 
و ســامان متولــى باشــد. بنابرایــن هــر جایــزه را 
بایــد از دو منظــر رقابــت و رســالت بررســى کرد و 
قدرالســهم ادبى هر کــدام را پیش پیــش تعریف 
کرد تا کارنامــه هر جایزه صرفاً بنا به منتخبان آن 
قضــاوت نگردد و کیفیــت رویکردهایــى همچون 
اشتیاق بخشــى ادبى، ترغیــب مخاطبان، اقتصاد 

هنر و بارش پدیده ها در بررسى ها مدنظر قرار گیرد.
در روزهای گذشــته؛ جایزه جــالل، با معرفى هیــأت علمى، پرونده 
دور تــازه خــود را گشــوده اســت که صدالبتــه به عنوان نخســتین  محک 
معاونت جدید امور فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى از اهمیت 

و حساســیت دوچندانــى برخــوردار خواهد بود . 
تمایــز اجــرا، ابتــکار محتوایــى، فراگیــری ادبى و 
دامنــه دار دانســتن جایزه از مهم تریــن توقعات 
جامعــه ادبیــات اســت کــه مى توانــد بــه مثابــه 
»حى على خیرالعمــل« از همــه اضالع علمى و 
عملى جایزه، شــنیده شــود و بــر آن تاکید گردد. 
برنامه محــور بودن، شــناخت دقیــق موجودیت 
ادبــى، طراحى رویداد بــه نحوی که اثرات جایزه 
بــه گســتره نامحــدودی قابــل تعمیــم باشــد و 
داوران   ترکیــب  بــودن  قابل دفــاع  آخــر  دســت 
جایــزه از مهم تریــن تکالیف هیأت علمى ســت 
کــه بــر کنشــگری، پویایــى و نظــارت اســتمراری 
جایــزه  اجرایــى  آیین نامــه  چهارچــوب  در  آن 

مصــوب شــورای عالى انقــالب فرهنگى تأکید شــده اســت. قطعاً توقع 
مقبولیــت تام داشــتن هیــأت علمى و به تبع آن دبیر و داوران از ســوی 
مخاطبــان، توقــع مطلوبى محســوب نمى شــود اما اســتقرار منتخبانى 
کــه رابطــه معنــاداری بــا ادبیــات داشــته باشــند، مى توانــد سرشــت و 
سرنوشــتى دیگر بــرای جایزه رقم بزنــد؛ گو این که منتخبــان مطروحه 
بایــد بــه ســنجیده کاری و پیش بینى هــای خردورزانــه، دایــره فوایــد و 

عواید جایزه را بزرگ تر ترســیم  نمایند. وجوهى تعریف شــده همچون 
مقارنت تعریف ارکان دبیرخانــه ای جایزه مانند هیأت علمى، دبیران 
و داوران بــا نزدیک تریــن ایام به برگــزاری رویداد بایــد بازآرایى گردد و 
فراتــر از نگــرش یک روزه بودن جایــزه، به آثار اســتمراری آن در تقویم 
متوسع تری اندیشید که الزمه آن دائمى کردن دبیرخانه، تقویت نقش 
هیأت علمى و چند دوره ای کردن دبیر جایزه -به شرط توفیق- خواهد 
بود. چه بســا بســیاری از رســاالت جایــزه، در قامت و قدمــت یک دوره 
نگنجد و تکمیل آن به دیگردوره ها حواله گردد. در چنین وضعیتى هم 
امــکان تصحیح نتایج ادواری به وجود خواهد آمد و هم برای معالجه 

آفات تعجیل و تشویش درون رویدادها پیش اندیشى مى گردد.
و  همیشــه  از  بیشــتر  بتوانــد  بایــد  جــالل  جایــزه  دولتــى  تصــدی 
از  دعــوت  بیندیشــد.  ایــران  ادبیــات  جهانى شــدن  بــه  واقع بینانه تــر 
چهره هــای بین المللى ادبیــات در چرخه کارگاه های آموزشــى، داوری 
و ترجمــه آثــار، تفاهــم بــا ســامانه های فــروش، ناشــران بین المللى و 
سیســتم های جهانى نمایشــگاه کتاب از عوامل زمینه ســاز این انبســاط 
ادبــى محســوب مى شــوند کــه اتفاقاً بــا توجه به 
آموزشــى،  آنالیــن  بســترهای  شــدن  روزآمدتــر 
ارتباطــى و فــروش در دوره کرونــا دور از تصــور 
نیســتند. فضیلتــى کــه به حیــات مؤثرتــر جایزه 
و  منتخــب  مؤلفــان  از  مســتمرتر  حمایــت  و 
مخاطبــان رویــداد منتهــى خواهــد شــد. جایــزه 
جــالل بایــد بیــش از پیــش بــرای ادبیــات امروز 
ایران دل بسوزاند و به آن چه استحقاق علمى و 

استقبال عمومى نام دارد، نزدیک تر شود.
شــنیدن اوصافــى از ایــن قبیــل از زبان یاســر 
احمدونــد؛ معاونــت امــور فرهنگــى در دیدار با 
اعضــای هیــأت علمى جایــزه مى توانــد تأییدی 
بر ضرورت اعتالی این جایزه باشــد: »ادبیات را 
برای نمایش، ویترین و بهره برداری های زودگذر ترویجى نمى خواهیم. 
اصواًل چنین نگاهى به ادبیات نگاه درستى نیست. امیدواریم که زمینه 
را برای تربیت و شــکوفایى اســتعدادهای جوان فراهــم کنیم و بتوانیم 
فعاالن این عرصه را تکریم  و شرایط کار مناسب و درست را برای آنها 
فراهــم کرده و از انواع ســالیق ادبــى حمایت کنیم. توجه بــه ادبیات از 

ضروریات امروز جامعه فرهنگى است.«

پیاده رو

  ارمغان بهداروند
روزنامه نگار

 عکس 
نوشت

هــوای این روزهــای مازنــدران آکنده  
رنگارنــگ  و  مرکبــات  عطــر  از  شــده 
کشــاورزان  زمســتانی.  میوه هــای  بــا 
مشــغول  پاییز  ابتــدای  از  مازندرانــی 
برداشــت مرکبــات هســتند؛ کاری که 
تا اواســط زمســتان هم ادامه خواهد 
داشــت. بخش عمده ای از محصول 
ایــن بــاغ هــا بــه پرتقــال اختصــاص 
ایــن  از  کــه  شــده  بینــی  پیــش  دارد؛ 
خطه کشــورمان امسال شــاهد تولید 
 حدود 5٨4 هــزار تن پرتقال باشــیم.

/خبرگزاری صدا و سیما

نکته

  اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

ë چهره ها
کارگــردان  ســهیلی،  ســعید 
در   ،»3 ارشــاد  »گشــت 
اینســتاگرامش،  اســتوری 
بــا انتشــار عکســى، از اکــران 
ایــن فیلم خبــر داده اســت.  
ســاعد ســهیلى از بازیگران این فیلم هم همین 
اســتوری را بازنشــر کرده اســت. پــوالد کیمیایى، 
بهنام بانــى، میرطاهر مظلومى، نازنین کیوانى، 
مبینا رحمتى، اســداهلل منجزی، امیر محاسبتى، 
اشــکان عقیلــى، مهــدی دانایى فــرد، علیرضــا 
خواجه نیا و امیر جعفری دیگر بازیگران »گشت 

ارشاد 3« هستند.
احصایــی  محمــد  اســتاد 
بــه  کــه  برجســته  هنرمنــد 
تازگــى پــس از 10 ســال کار 
خوشنویسى قرآن را به پایان 
برده در افتتاحیه نمایشــگاه 
مشــق شــب بــا جمعــى از اصحــاب فرهنگ و 
مخاطبان خود دیدار داشــت. بهمن فرمان آرا 
که در مراســم حضور داشــت تصاویــری از این 
دیدار را منتشــر کرده اســت. ابراهیم حقیقى و 
 محمد بهشــتى دیگر چهره های حاضر بودند. 
دســتم  بــودم،  نوشــته  قــرآن  ســالى   10  ،9«
نســتعلیق ننوشــته بــود. دلــم برای نســتعلیق 
تنــگ شــده بــود. کرونــا هــم آمــده بــود. گفتم 
بنشینم مشق بنویسم. مشق شب.« این روایت 
ســیدمحمد احصایى از نخبگان خوشنویسى و 
نقاشیخط ایران از نمایشگاه »مشق شب« های 
اوســت که بــا کیوریتوری بهــزاد حاتــم از عصر 
جمعــه، چهاردهــم آبــان در گالــری گلســتان 

برپاست. 

تمدید  از  جهانبخــش  بابک 
اجــرای زنــده اش در جزیــره 
اســت.  داده  خبــر  کیــش 
کنســرت ایــن خواننــده قــرار 
آبــان مــاه برگــزار  اســت 18 
شــود. البته او بجز چند اجرای اخیر، 29 مهر ماه 

هم در این جزیره کنسرت برگزار کرده بود.
از  تصاویــری  پرینــاز ایزدیــار 
تــازه  ســریال  در  بــازی اش 
را  »جیــران«  فتحــى  حســن 
 منتشــر کــرده اســت. جیران 
)با بازی پرینــاز ایزدیار( یکى 
از ندیمه هــای ناصرالدیــن شــاه )بهــرام رادان( 
اســت. قصه در زمان پادشاهى این شاه قاجاری 
روایت مى شــود. در این ســریال که قرار است به 
صــورت اختصاصــى از پلتفــرم فیلیمــو پخــش 
شــود امیــر جعفری، امیرحســین فتحــى، بابک 
حمیدیــان، رعنــا آزادی ور، گالره عباســى، مریال 
زارعى، الهام نامى، پاشا جمالى، رؤیا تیموریان، 
ستاره پســیانى، سمیرا حســن پور، غزل شاکری، 
مهــدی پاکــدل، نهال دشــتى و هومــن برق نورد 

ایفای نقش کرده اند.
علــی اهلل ســلیمی نویســنده، 
روزنامه نــگار  و  پژوهشــگر 
اینســتاگرامش  اســتوری  در 
از خوانــش و مباحثــه کتــاب 
مشــهد  در  خــون«  »حــوض 
خبــر داده اســت. ایــن برنامــه ســاعت 18 امــروز 
دوشــنبه )17 آبان مــاه( در کافــه کتابشــهر برگزار 
مى شــود. »حوض خون« کــه تدوین و تحقیقى از 
فاطمه سادات میرعالى است روایت جذاب زنان 

اندیمشک از رختشویى در دفاع مقدس است.

ë آقای خوشرو و مردم دار
زنده یــاد کامبیــز درم بخش به توانایــى هنری اش 
محدود نمى شود و خوشرویى و مردم داری اش او 
را به چهــره ای محبوب فراتــر از عرصه فعالیتش 
بــدل کــرده بــود. از همیــن رو واکنش ها نســبت به 
فقــدان او و نقــل خاطــرات او بــه فعــاالن عرصــه 
کاریکاتــور محــدود نشــد و بســیاری از چهره هــای 
خبــر  ایــن  تلخــى  از  و...  موســیقى  ســینمایى، 
روراســت ترین،  صادق تریــن،  از  »یکــى  نوشــتند. 

هنرمندترین، پاک ترین، دوست داشتنى ترین و... یه عالمه ترین دیگه کاریکاتوریست های عالم مرد!! 
به همین راحتى؟ مى دانم همه مى میریم. همه رفتنى هستیم. ولى از روی بعضى مرگ ها نمى شه 
آسون رد شد. نمى شه. نمى شه« این عبارات بخشى از واکنش رضا کیانیان به خبر شوکه کننده مرگ 
درم بخش اســت. دنیا مدنى، آهو خردمند، امیرشهاب رضویان، ابراهیم حقیقى، هایده صفى یاری، 
بهمــن فرمــان آرا، هوشــنگ گلمکانى، تهمینــه میالنى، احتــرام برومنــد، هنگامه قاضیانى، اشــکان 
خطیبى، ســامان احتشــامى، کیوان ســاکت، محســن شــریفیان، وحید معتمدنژاد، مهــدی حجوانى 
و... از جمله چهره های فرهنگى و هنری هســتند که با انتشــار تصویر زنده یاد درم بخش از او نوشــتند. 
همچنیــن طرح هــای او دربــاره بیمــاری کرونــا و بویــژه یکــى از این آثــار کــه رودررویى با مــرگ بر اثر 
ویــروس کووید19 را نشــان مى دهد بازنشــر شــد. پیکــر این هنرمند فقیــد 18 آبان ســاعت 10 صبح با 
رعایت شــیوه نامه های بهداشــتى از خانه هنرمندان ایران بدرقه و سپس در قطعه هنرمندان بهشت 

زهرا)س( به خاک سپرده مى شود.

کودکان و رویارویی با فاجعه
بچه هــا به پــدر و مــادری نیــاز دارند 
و  آرامــش  احســاس  آنهــا  بــه  کــه 
خانواده هــا  اینکــه  بدهنــد.  امنیــت 
بــا  ندهنــد  اجــازه  بچه هاشــان  بــه 
دوســتان و همسن و ســال های خود 
بدونــد و بــازی کننــد از تــرس اینکــه 
ممکن است اتفاقى برایشان بیفتد، 
تــرس و  را دچــار احســاس  بچه هــا 
البتــه انــزوا مى کنــد. حتــى پدرهــا و 
کلمــه  یــک  در  و  مربیــان  مادرهــا، 
را  بچه هــا  اســت  الزم  بزرگ ترهــا 
بــا غم و تــرس و فاجعه آشــنا کننــد. اصاًل پدرهــا و مادرها 
مى داننــد درک و دریافــت کــودکان از فاجعــه چیســت و با 
کودکى که دچار فاجعه شــده بایــد چگونه رفتار کنند؟ مثاًل 
وقتى ســیل یا زلزله مى آید؛ طوفان مى شود یا آتش سوزی، 
بزرگ ترها مى دانند چطور بایــد به کودکان دلداری بدهند 
و آرام شان کنند؟ چند 
بزرگ ترهــا  درصــد 
مى داننــد بــه بچــه ای 
یــا  پدربــزرگ  کــه 
مادربــزرگ یــا خــدای 
ناکرده پــدر یا مادرش 
را از دســت داده بایــد 

چه کرد و چه گفت؟
و  »کــودکان  کتــاب 
رویارویــى بــا فاجعــه« 
گــروه  همــت  بــه  کــه 
نویســندگان چنینــگ نوشــته شــده و مانــا رجــب زاده آن را 
ترجمــه کــرده، به بزرگ ترها و همه کســانى که با بچه ها ســر 
و کار دارنــد یــاد مى دهد با کودکى که دچار فاجعه شــده و به 
طــور ناگهانى کســى یا چیــزی را از دســت داده چگونــه رفتار 
کننــد؟ مثــاًل در ایــن کتــاب از بزرگ ترهــا خواســته شــده تا با 
زبانى مناســب و قابل فهم برای بچه ها ســخن بگویند و آنها 
را تشــویق کننــد تــا دربــاره فاجعه حــرف بزنند و احساســات 
خــود را بــروز دهند. همچنین از بزرگ ترها خواســته شــده تا 
دسترســى بچه ها را به وســایل ارتباط جمعى محدودتر کنند 
زیرا شــنیدن خبرهای نگران کننده، تأثیر منفى بر بهبود حال 

و وضعیت شان مى گذارد.
در ایــن کتــاب همچنین به ایــن موضوع پرداخته شــده 
که خــود بزرگ ترها بایــد بتوانند هیجانات و اســترس خود 
را کنترل کنند و به بچه ها احســاس آرامش و امنیت بدهند 
چراکه بچه ها به پدر و مادرشــان نــگاه مى کنند و از آنها یاد 

مى گیرند در موقعیت های جدید چه کار کنند؟
در کتــاب »کودکان و رویارویى بــا فاجعه« به موضوعاتى 
بچه هــای  بــر  فاجعــه  تأثیــرات  چیســت،  »فاجعــه  چــون 
کوچک تــر، عوامــل ایجــاد خطر بیشــتر بــرای کــودکان و...« 
پرداختــه شــده اســت. همچنیــن در این کتــاب، تمرین های 
کوتاهــى آمده کــه به خواننــده کمک مى کند با پاســخ دادن 
به پرســش ها و مقایسه آن با پاسخ دیگر اعضای خانواده به 

یک راه حل عملى دست پیدا کند.
این کتاب ازمجموعه »کتاب راهنما« است که اطالعات 
مفیدی را درباره ازدواج موفق، غلبه بر افسردگى، مدیریت 
خشــم و رویارویى کودکان بــا اتفاقات بد در اختیار خواننده 
قرار مى دهد. شــرکت انتشــارات فنى ایران، ناشر این کتاب 

و این مجموعه است.

تجربیاتی از فعاالن ارتباطات علمی
کتــاب »نویســندگى علمــى در جهــان آنالیــن« بــا 
ویرایــش کریســتى ویلکاکــس، بتانــى بروکشــایر و 
جیســون جــى. گولدمــن به تازگى بــا ترجمــه پوریا 
ناظمــى توســط »انتشــارات ثانیه« منتشــر و راهى 

بازار نشر شده است. 
از  نفــر   27 آن  نوشــتن  بــرای  کتــاب  نویســندگان 
موفق تریــن و روشــنگرترین چهره هــای ارتباطات 
علم آنالین را گرد هم آورده اند تا آنچه را ســال ها 
تجربــه بــه آنها آموخته، بــا مخاطبان در میــان بگذارند و کتــاب در واقع 
گردآوری این  تجربیات اســت. ویراســتاران این  کتاب مى گویند کســى که 
کارش را در نقــش ارتباط گــر علــم آغــاز مى کنــد، نمى خواهــد حضــور و 

صدایش بین جمعیت گم شود. 
همه ما داســتان های متفاوتــى برای روایت داریــم. زاویه های مختلفى 
کــه بــرای ارتباطات اســتفاده کنیــم؛ اما برخــى اوقات پیدا کــردن صدا 
و لحــن شــخصى و منحصــر بــه فردمــان مى تواند کاری دشــوار باشــد. 
جامعــه ارتباطــات علمــى 
شــاید در نظــر اول ظاهری 
هراســناک داشته باشد، اما 
است.  دوســتانه  جامعه ای 
»تأثیر تجربه های شخصى 
علمــى«،  نویســندگى  در 
بــرای  را  »توصیه هایــى 
زنانى که به وبالگ نویســى 
»فوایــد  مى آورنــد«،  روی 
به عنــوان  وبالگ نویســى 
بخشــى از دوره آغازیــن کار 
ژورنالیســم«، »نویســندگى 
و  ارتقــا  مســیر  در  علمــى 
رشــد شــغل دانشــگاهى«، 
پوشــش  »چگونگــى 
کنفرانس های علمى«، »فنون مخاطب یابى در فضای آنالین«، »نحوه 
مواجهــه با مزاحمــان اینترنتــى«، »چطــور مى توانید با وبالگ نویســى 
درآمــد کســب کنیــد؟« و »چطور وبــالگ شــما مى توانــد در نقش یک 
آزمایشــگاه نویسندگى به شــما خدمت کند؟« عناوین فصول این کتاب 
هســتند. این  کتاب با 32۶ صفحه و قیمت ۶0 هزار تومان منتشــر شــده 

است.
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