
    محل اقامت نخست وزیر عراق در منطقه به شدت 
حفاظت شده بغداد معروف به »منطقه سبز « در اولین 
ساعات بامداد دیروز با سه پهپاد انفجاری هدف حمله 
تروریس��تی قرار گرف��ت؛ حمله ای که ی��ک روز بعد از 
حوادث مش��کوک مربوط به تجمعات انتخابات عراق 
اتفاق افتاد. مصطف��ی الکاظمی از حمله تروریس��تی 
نیمه شب جان س��الم به در برد، چون که اساساً هنگام 
حمله در مح��ل اقامتش نبود. همی��ن منجر به حس و 
گمان هایی درباره اصل ترور نخس��ت وزیر 54 ساله ای 
شده که برای تمدید دومین دوره، خیز برداشته است. 
همه گروه های عراق، همس��ایگان، ایران و امریکا ترور 

الکاظمی را محکوم کرده اند

    کامبیز درمبخش فقط هنرمندي حرفه اي در حوزه 
تخصصي خود نبود و انسانیت و آزادگي جوهره اصلي 
آثار او را تش��کیل مي دهد. آخرین آثارش را با موضوع 
کرونا خلق کرده بود و چه کس��ي فک��ر مي کرد همین 
س��وژه نقش قاتل او را نیز بازي کن��د. درمبخش بیش 
از 5۰ نمایش��گاه انفرادي در داخل و خارج از کش��ور 
برگزار کرد و در ۱۰۰ نمایشگاه جمعي داخلي و خارجي 

حضور داشت

    آزمایش هاي موشکي ایران در همه سال هاي اخیر در 
نیروهاي مسلح دنبال شده است و جزئي از سیاست هاي 
اصلي دفاعي کش��ور به ش��مار مي رود، با این حال طي 
س��ال هاي ۱392 تا ۱4۰۰ که دولت حسن روحاني با 
محور »مذاکره« بر سر کار آمد، این آزمایش ها را حامیان 
دولت به عنوان یک عامل برهم زننده مذاکرات و برجام 
معرفي و تبلیغ می کردند. حال خاطراتي منتش��ر شده 
است که نشان مي دهد از قضا شخص محمدجواد ظریف 
در مقطعي پیشنهاددهنده انجام آزمایش موشکي بوده 

و مصرانه آن را پیگیري کرده است

گفت وگوی »جوان « با رئیس کمیته مطالعات 
و پایش سیاست های جمعیتی دبیرخانه 

شورای عالی انقالب فرهنگی

 گفت وگوي »جوان« 
 با برادر خلبان شهید غفور جدي اردبیلي 

به مناسبت 17 آبان سالروز شهادتش

   برخي پش��ت کنکوري ها با اس��تفاده از یک سهمیه 
یا امتیاز خیلي خاص مي توانند با ای��ن توجیه که پدر و 
مادرشان عضو هیئت علمي دانشگاه هستند، صندلي هاي 
پرمتقاضي را اشغال کنند! فرزندان اعضاي هیئت علمي 
دانشگاه ها حتي مي توانند رش��ته تحصیلي شان را هم 
تغییر و در رشته هاي برتر ادامه تحصیل دهند. امسال 2۰ 
تن از پذیرفته شدگان مقطع کارشناسي دانشگاه شریف 
فرزند اعضاي هیئت علم��ي بوده اند. خبري که معاونت 
آموزشي و تحصیالت تکمیلي دانشگاه شریف آن را امري 
کامالً قانوني مي داند، اما نگاه کارشناسان آموزشي و حتي 
برخي از اعضاي هیئت علمي دانش��گاه ها به این ماجرا 
متفاوت است و آن را خالف روح قانون اساسي و نوعي دور 

زدن قانون مي دانند

 يك رانت قانوني 
ولي غيرشريف!

در سوگ كاريكاتوريستي 
 كه آزاده بود

و شاعرانه نقش مي زد

 دولت روحاني 
 هم پیشنهاد دهنده 

آزمایش موشكي هم مخالف آن!

 وطن دوستي غفور 
آب پاكي را  روي دست 

نيروي هوايي امريكا ريخت

 فقط مشوق های مادی 
نمی تواند منجر به اصالح 

ساختار جمعیتی شود

 شلیک پهپادی  
به »خانه خالی« الكاظمی
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یادداشت  اجتماعی

یادداشت  سیاسی

ویژه جوان

 امریکای نظاره گر 
یا درمانده 

  هر کس ناراحت است 
بقیه آب  دریاچه ارومیه را بنوشد!

مجيد ابهري /  رفتارشناس

حسن رشوند

چه امریکایی  ها اعالم کنند در عملیات هلی برن فرزندان سپاه 
بر نفتکشی که نفت آن به س��رقت رفته بود با چهار ناو و شناور 
نظامی خود صرفاً نظاره گر صحنه بودند و تصمیم و اراده ای برای 
برخورد نداشتند یا به هر دلیل دیگر از این اقدام متهّورانه سپاه 
دچار شوک شده و نتوانستند ورود کنند، تغییری در اصل ماجرا 
صورت نمی دهد. آنچه در ذهن مخاطب نقش بسته این است 
که سپاه با یک چرخبال و هلی برن کمتر از ۱۰ پاسدار بر عرشه 
یک نفتکش و با مانور چند قایق تندرو و نزدیک شدن به چند ناو 
و ناوشکن غول پیکر امریکا ، ظرف چند ساعت، همه ابهت نظامی 
و سیاسی امریکا را در دریای عمان - نه خلیج فارس که اصوالً 
از لحاظ تقسیم مأموریتی در حوزه مأموریتی سپاه است - در 
هم شکست و بار دیگر خفت و تحقیر شدن بزرگ ترین ارتش 
جهان را به رخ کشید. باید بپذیریم اگر جهان تا دیروز شاهد افول 
موریانه وار امریکا بود ، امروز آنچنان پایه های اقتدار این موجود 
بدریخت سست شده که صدای شکستن استخوان این هیکل 

بزرگ، اما تکیده، به گوش می رسد | صفحه 2

زیدآبادی با سابقه محکومیت در فتنه 88 از چهره های نزدیک 
به نهضت آزادی به شمار می رود. او که    شنبه شب در یک جمع 
کالب هاوسی با براندازان خارج از ایران حضور یافته بود، با نقد 
سیاه نمایی های غیرواقعی براندازان از وضعیت ایران تأکید داشت 
که اگر دوز سیاه نمایی باال برود، چون براندازی نتیجه نمی دهد 
در نتیجه معاندان داخلی دچار افسردگی خواهند شد! زیدآبادی 
برخی خبرنگاران و مدیران رسانه های ایرانی در خارج از کشور را 
دروغگو خواند. او با تمسخر اپوزیسیون در خارج افزود: »در ایران 
زندگی همچنان جریان دارد. مردم با وجود افزایش روزافزون 
قیمت   ها همچنان پارک می روند، مهمانی می گیرند، رستوران 

می روند و هزاران کار روزمرۀ دیگر | صفحه 2

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
دوشنبه 17 آبان 1400 - 2 ربیع الثانی 1443

سال بیست و سوم- شماره 6342 - 16 صفحه
قیمت: 2000  تومان

ورود خودروهای پارکينگی به بازار

ديكته اقتدار دفاعی ايران
مراحل اصلی رزمایش مشترک ذوالفقار 1400 ارتش روز گذشته در سواحل مكران آغاز شد

مراحل اصلی رزمایش مش��ترک ذوالفق��ار ۱4۰۰ ارتش با ن��ام مقدس یا 
رسول اهلل)ص( روز گذشته با حضور گسترده یگان های پیاده، زرهی و مکانیزه 
نیروی زمینی، سامانه های پدافندی نیروی پدافند هوایی، شناورهای سطحی 
و زیر سطحی نیروی دریایی با پشتیبانی جنگنده   ها و پهپادهای نیروی هوایی 
در سواحل مکران آغاز شد؛ رزمایشی در گستره بیش از یک میلیون کیلومتر 
مربع از شرق تنگه هرمز، دریای عمان و شمال اقیانوس هند که جلوه ای از 

اقتدار و توان دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران بود. 
 دریادار سید محمود موس��وی در توضیح برخی جزئیات مراحل شناسایی، 
اطالعاتی و رزمی این رزمایش گفت: عملیات جمع آوری اطالعات الکترونیکی 
و سیگنالی و ضد الکترونیکی نیروهای مهاجم با استفاده از سامانه های شنود 
و جهت یاب یگان های تاکتیکی و ساحلی، با انواع پهپادهای شناسایی ایرانی 
ابابیل 3، یسیر، صادق، مهاجر4 و سیمرغ و انواع هواپیماهای شناسایی شامل 

P3F، RF4 و بویینگ۷۰۷ با موفقیت اجرا شد. 
س��خنگوی رزمایش مش��ترک ذوالفقار۱4۰۰ ارتش، برق��راری امنیت در 
منطقه غرب آسیا را با تکیه بر توان و اتحاد کشورهای منطقه عملی دانست 
و گفت: پیام رزمایش مشترک ذوالفقار ارتش به کشورهای منطقه، آمادگی 
برای برقراری صلح و دوستی با تکیه بر ظرفیت های درون منطقه ای است، 
چراکه تاریخ ثابت کرده سایر کشورهای فرامنطقه ای، بازیگرانی جنگ طلب 
و ناامن کننده بوده اند و جز ناامنی، جنگ و اشغال ارمغان دیگری برای منطقه 

غرب آسیا نداشته اند | صفحه 2

 وزیر صمت گفته است به زودی باقی مانده خودروهای موجود در پارکینگ خودروسازان تكمیل و وارد بازار می شود
 یعنی روزی 700 خودرو بیشتر!  اینها همان خودروهایی است که در دولت قبل گفته می شد به خاطر تحریم  قطعات 

فعالً به شكل ناقص در پارکینگ رها شده است! چه ها که با این تحریم ها بر سر تولیدات ملی نیاوردند! | صفحه 4

   اقتصادی

 مجلس 
پرونده تعارض منافع را می بندد

 »تالطم و رنج درونی«
به مثابه عوامل کالن مواضع سیاسی!

نمایندگان با ۱53 رأی موافق، 64 رأی مخالف و ۱۰ 
رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در جلسه 
با کلیات طرح مهم مدیری��ت تعارض منافع موافقت 
کردند. البته بر اساس پیشنهاد تعدادی از نمایندگان 
و موافقت هیئت رئیس��ه مجلس مقرر ش��د طرح به 
کمیسیون اجتماعی ارجاع و طرح به صورت دو شوری 
بررسی شود. بررس��ی کلیات طرح مدیریت تعارض 

منافع یکی از دس��تورکارهای مهم و چالش برانگیز 
بهارستان نش��ینان در جلس��ه علنی دیروز بود که 
نمایندگان نسبت به آنها نظرات و دغدغه های شان را 
مطرح کردند. تصویب چنین قوانینی مهم  ترین اقدام 
هر کشور برای مبارزه با فساد است. با تصویب این طرح 
و اجرای آن امکان فس��اد در نظام سیاسی و اداری به 

حداقل خواهد رسید | صفحه 2

در روز هایی که بر ما گذشت، نامه ای از آیت اهلل احمد 
آذری قمی خطاب به رهبر انقالب اسالمی نشر یافت 
که در رس��انه ها بازتابی نمایان داش��ت. هرچند که 
خارج نشین ها به دلیل مفهوم و منطوق این مرسوله 
تاریخی، بیشتر زبان به کام گرفتند و ترجیح دادند تا 
از کنار آن گذر کنند، اما بی تردید انتشار این سند مهم 
برای پژوهشگران و عموم عالقه مندان، بس مغتنم و 

س��ودمند خواهد بود. آقای آذری در این نوشتار به 
»تالطم درونی « یا »رنج درونی« به عنوان علل کالن 
و اصلی موضع گیری خویش اشاره دارد. او اما درباره 
نوع این تالطم و رنج توضیح بیشتری نمی دهد، اما 
معنای قریب آن، نوعی کش��مکش روحی و عصبی 
است که گاه فرد را به موضعگیری های متضاد و حتی 

اعجاب آور رهنمون می سازد!  | صفحه 9

 باالخره واکسن ترس دارد 
یا کرونا؟

در روزگاري نه چن��دان دور در کوچ��ه و خیاب��ان، مت��رو و 
اتوبوس، صبح و شب صحبت از غفلت از واکسیناسیون بود. 
خودم بیش از چهار مقاله در موضوع قصور از وارد کردن به 
اندازه واکسن و چرایي آن نوشته و گله کردم. فضاي مجازي 
و ش��بکه هاي اجتماعي مملو از مطالبه گري براي واکس��ن 
بود. روزي نبود که شب ش��ود و واکسن طلبي از سوي مردم 

متوقف گردد. 
خرید واکسن از سایر کشورهاي طرف معامله همواره مورد 
پافشاري بود. با ظهور موج جدید و باال رفتن آمار فوت شدگان 
صداهاي مطالبه گران واکس��ن نیز باالت��ر مي رفت. با ورود 
دولت جدید به عرصه تأمین واکسن و قطعیت یافتن تعداد و 
انواع واکسن هاي تولید داخل تکلیف مردم روشن تر مي شد تا 
جایي که در نهایت 8۰ درصد از مردم در نوبت اول واکسینه 

شده و 5۰ درصد هم تزریق نوبت دوم را انجام دادند. 
در این میان عده اي از هموطنان نیز فریاد مخالفت با واکسن 
اجباري یا اصاًل خود واکسن سر داده و در رسانه هاي مجازي 
و حقیقي صف خودرا از طرفداران واکس��ن ج��دا نمودند؛ 
بخش��ي از مردم نیز ه��اج و واج مانده بودند که از واکس��ن 

بترسند یا نه؟!
از زامبي شدن تا مقطوع النسل شدن بر اثر واکسن در میان 
شایعات رنگارنگ وجود داش��ت. عده اي نیز بدون هیچ گونه 
دلیل علمي فقط با واکسن مخالف بودند و چرایي آن نیز در 
لباس اس��رار مگو قرار گرفته بودند. دیگ��ر کار فقط محدود 
به حض��ور و فعالیت در فض��اي مجازي نمان��د و تعدادي از 
هموطنان رنج حض��ور فیزیکي در مقابل مجلس ش��وراي 
اسالمي یا وزارت بهداش��ت را هم به جان خریده و در مقابل 

این اماکن صف آرایي کردند. 
نکته عجیب تر وجالب تر اینکه هیچ یک از مسئوالن ذي ربط 
حاضر به رد یا  قبول  یک از این دو گروه نبودند و بخش��ي از 
هموطنان مبهوت در بین این دو جناح گرفتار ش��دند. نکته 
طنز آلود دیگر در رفتار بعضي از مخالفان واکسیناسیون بود 
که با بنر نوشتند »کرونا ترس ندارد!« و با ماسک بر صورت در 

صف معترضین ایستاده بودند. 
واقعاً قضاوت ناظران از این پارادوک��س رفتاري چه خواهد 

بود؟

خود زنی  تا کتيکی  !
   بحران آفرینی در لبه صعود به جام جهانی و بازی با روان 
میلیون ها هوادار و به هم ریختن تمرکز بازیکنان تیم ملی 
فقط از کسانی برمی آید که نس��بتی با فوتبال حرفه ای و 
پیامدهای فرهنگی و اجتماعی تصمیمات شان ندارند و 

بیشتر با »عوالم دیگر« درگیر هستند تا با واقعیت ها. 
مربی خارجی تیم ملی به کشورش می رود و با خیال راحت 
بازیکنان ایرانی را تاکتیک ناپذیر معرفی می کند. کسی 
با او و این حرفش کاری ندارد. سپس فوتبالیست ایرانی 
که این روزها ستاره چمپیونزلیگ اروپاست، در واکنش 
می نویس��د نخیر! بازیکنان ایرانی اتفاقاً تاکتیک پذیرند. 
حاال مقابل چشم حیرت زده دنیای فوتبال مهدی طارمی 
را به خاطر این واکنش خط می زنند! از اروپا تا ایران به این 
تصمیم بی خردانه و چه بسا مغرضانه و خطرناک واکنش 
نشان می دهند. عزیزی خادم و فدراسیونش باید از عوالم 
ماورایی بی��رون بیایند و مس��ئولیت هرگونه خس��ارت 
تیم ملی را به گردن بگیرند. فوتب��ال عرصه انتقام گیری 
و تصفیه حس��اب و اولدروم بولدروم نیست. بگذارید این 
ورزش برای مردم، سالم و بدون مافیا و بدون آسیب باقی 
 بماند. مردم می خواهند هرچه سریع تر این تصمیم غلط 

بازبینی شود | صفحه 13
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  گزارش

امریکایی های نظاره گر یا درمانده 
چه امریکایی  ها اع��ام کنند در عملیات هلی برن فرزندان س��پاه بر 
نفتکشی که نفت آن به س��رقت رفته بود با چهار ناو و شناور نظامی 
خود صرفاً نظاره گر صحنه بودند و تصمی��م و اراده ای برای برخورد 
نداشتند یا به هر دلیل دیگر از این اقدام متهّورانه سپاه دچار شوک 
شده و نتوانستند ورود کنند، تغییری در اصل ماجرا صورت نمی دهد. 
آنچه در ذهن مخاطب نقش بسته این است که سپاه با یک چرخبال 
و هلی برن کمتر از 10 پاسدار بر عرش��ه یک نفتکش و با مانور چند 
قایق تندرو و نزدیک شدن به چند ناو و ناوش��کن غول پیکر امریکا ، 
ظرف چند ساعت، همه ابهت نظامی و سیاس��ی امریکا را در دریای 
عمان - نه خلیج فارس که اصوالً از لحاظ تقسیم مأموریتی در حوزه 
مأموریتی سپاه است - در هم شکست و بار دیگر خفت و تحقیر شدن 

بزرگ ترین ارتش جهان را به رخ کشید. 
باید بپذیریم اگر جهان تا دیروز ش��اهد افول موریانه وار امریکا بود ، 
امروز آنچنان پایه های اقتدار این موجود بدریخت سس��ت شده که 
صدای شکس��تن اس��تخوان این هیکل بزرگ، اما تکیده، به گوش 
می رس��د. امریکایی که تصور می کرد با فروپاش��ی اتح��اد جماهیر 
ش��وروی در س��ال 1991 میادی می تواند نظم دو قطبی جهان را 
به هم ریخته و از میان آن ، ی��ک ققنوس نظم نوین تک قطبی ایجاد 
کند و لشکرکشی به عراق و افغانستان و با خلق داعش در همسایگی 
جمهوری اسامی سیطره خود را برای همیش��ه در نبود یک قطب 
همتراز خود در منطقه و فرات��ر از آن در جهان ایجاد کند، به یکباره 
دید هر آنچه بافته بوده پنبه ش��ده است و دیری نپاید که نشانه های 
دیگ��ری ظهور کند که خ��اف نظری��ه هژمونی امریکا باش��د. نوام 
چامس��کی، معتقد بود افول امریکا بعد از جنگ جهانی دوم ش��روع 
شده و لفاظی های رهبران امریکا از سال 1990 نوعی »خود توهمی« 
بوده است و این خود توهمی از جنس امریکایی را امروز هم می بینیم . 
از همین رو باید گفت رؤیای یک قرن »کام��ًا امریکایی« اکنون به 

سرعت بر باد رفته است. 
افول موریانه ای به این معناست که وقتی یک شی ء ظاهر خوبی دارد، 
ولی موریانه، از درون دارد آن را می خورد و پوک می شود و در یک بازه  
زمانی کوتاهی از بین می رود. زمانی که می گویند »افول موریانه ای « 
است، یعنی امریکا از داخل دارد پوک می شود. افول امریکا از اقتصاد 
ش��روع ش��ده و مانند موریانه ای آرام در حال پیش��روی است. این 
فروپاشی بر چهار پایه روی می دهد: »قدرت اقتصادی، قدرت نظامی، 
قدرت نرم و قدرت نهادی)رژیمی(. «  امریکا در سه منطقه مهم نیاز 
به حفظ هژمونی اس��تراتژیک خود دارد، اروپا، خاورمیانه و ش��رق 
آسیا. با ظهور چین ، هژمونی امریکا در شرق آسیا به چالش کشیده 
شده است. پیشتر نیز  راجر کلیف ، یکی از پژوهشگران امنیتی شرق 
آسیا در اندیشکده  رند  که تولیدات علمی آن برای جمهوریخواهان و 
سیاستگذاری این حزب بسیار مهم است، در کتاب خود می گوید تا 
س��ال 2020 نیروی نظامی چین تا حد زیادی با امریکا برابر خواهد 
شد و پیش بینی می کند سلطه نظامی امریکا درسال 2020در شرق 
آسیا به طور قابل ماحظه ای به نفع چین تغییر خواهد کرد. نشانگان 
این وضعیت را از آزمایش های موشکی مافوق صوتی که اخیراً چین 
انجام داد و در مقابل آن امریکا در آخرین آزمایش موش��کی مافوق 
صوت خود شکست خورد می توان فهمید. فرسودگی ناوگان دریایی 
امریکا و ناتوانی در به روزرسانی آنها ، شکار پهپاد فوق پیشرفته 200 
میلیون دالری  گلوبال هاوک امریکا به دس��ت سپاه در خلیج فارس 
یا سالم نشاندن پهپاد آرکیو 170 در مرز افغانستان که کامًا در آن 
مقطع این کشور از لحاظ فضا و زمین در اختیار امریکا بود، همه و همه 
نشانه افول قدرت نظامی امریکاست و تمام استراتژیست های بزرگ 

دنیا بر افول امریکا در حوزه نظامی تأکید دارند. 
از جنبه اقتصادی امریکا در پایان جنگ افغانستان و عراق 7 تریلیون 
دالر بدهی داش��ت ولی براس��اس پیش بینی فدرال رزرو بدهی این 
کشور در پایان سال 2021 نزدیک به 27 تریلیون دالر خواهد بود. 
در کنار آن ، اگر چه امریکا در س��ال 2020 ب��ا 22/5 تریلیون دالر 
تولید ناخالص داخلی، 21 درصد اقتصاد جهان را در اختیار داش��ت 
اما صندوق بین المللی پ��ول در ارزیابی خ��ود پیش بینی کرده بود 
در سال 2021 س��هم چین از اقتصاد جهانی با بیش از 23 تریلیون 
دالر از امریکا پیش��ی بگیرد و س��هم امریکا از اقتصاد جهانی به زیر 
20 درصد برس��د. درحال حاضر نیز بر اساس شاخص برابری قدرت 
خرید که یک ش��اخص معتبر در اندازه گیری قدرت اقتصادی است 
چین با 27 تریلیون دالر رتبه اول در جه��ان و امریکا با 20 تریلیون 
دالر فاصله معنی داری با اقتصاد چین دارد. امریکا در شاخص قدرت 
نرم که یکی از چهار ستون رهبری جهانی امریکاست از سال 2016 
تاکنون در حال سقوط و از رتبه اول به رتبه چهارم تنزل یافته است. 
امریکا تا س��ال 2018 در میان همه اقتصادهای جهان رقابتی   ترین 
اقتصاد جهان را داش��ت که مزیت های بسیاری برای سرمایه گذاری 
و کسب و کار داش��ته اس��ت اما طبق آخرین رتبه بندی این کشور 
عنوان رقابتی   ترین اقتصاد جهان را از دست داده و به رتبه سوم تنزل 

یافته است. 
وزارت مسکن امریکا سال گذشته اعام کردکه 55۴ هزار نفر یعنی 
بیش از نیم میلیون نفر در امریکا بی خانمان هس��تند. از ۴1 میلیون 
نفری که رهبر معظم انقاب فرمودند در امریکا گرس��نه هس��تند، 
حدود 12 میلیون نفرش��ان کودک هستند. یکی از مؤسسات معتبر 
امریکایی در گزارشی آورده بود ۴0 درصد از خانواده های امریکایی 
برای برآوردن حداقل یکی از نیازهای اساسی خود مانند غذا، بیمه، 
سامت، مس��کن یا قبض آب و برق دچار مش��کل هستند. عاوه بر 
این حدود ۴6 میلیون امریکایی از جمعیت 330 میلیون نفری این 
کش��ور یعنی حدود 15 درصد شهروندان این کش��ور به بانک های 
غذایی وابسته هستند که این رقم نسبت به 10 سال پیش 30 درصد 

افزایش یافته است. 
واقعیت این اس��ت که این امریکایی که امروز چه��ره اش از نقابش 
افتاده ، دیگر آن کش��وری نیست که در 10 س��ال گذشته در جهان 
مطرح بوده اس��ت. وقتی ش��ورای ملی اطاعاتی این کش��ور اعام 
می کند در دنیای سال 2030 امریکا در جهان هیچ هژمونی نخواهد 
داشت ، این فقط یک حرف نیست. روندی که برای این کشور در حال 
رقم خوردن است اعم از آنچه در افغانستان، عراق، سوریه در یک سال 
گذش��ته افتاده یا آنچه در خلیج فارس و دریای عمان در حال وقوع 
است و تحقیر بزرگ ترین و مجهز  ترین ارتش جهان با اراده مستحکم 
سپاه رقم خورده است، مقامات کاخ س��فید و دنباله های منطقه ای 
او باید بدانند معادالت منطق��ه ای و جهانی در حال تغییر اس��ت و 
هرچند این پیکر عظیم الجثه موریانه گرفته تاش می کند با برخی 
رجزخوانی  ها و چنگ و دندان نشان دادن خود را قوی نشان دهد اما 
این پیکر از درون دچار پوکی استخوان شده است. شاید امریکا بتواند 
در کوتاه مدت ظاهر قوی خود را حفظ کند اما ضعف های ساختاری 
این نظام باعث خواهد شد که افول موریانه وار این کشور سرانجام به 
فروپاشی ساختاری اش منجر شود که دیدن آن روز چندان هم دور 
نیست. حاال می خواهد امپراتوری رس��انه ای امریکا برخورد سپاه در 
دریای عمان با آن نفتکش را سانسور خبری کنند یا روایت دیگری 
را در شبکه های خود مخابره کنند. مهم این است که امریکایی  ها در 
جلوی چشم خود با هر روایتی که دوست دارند اقتدار سپاه را دیدند و 
همچون دستگیری سربازان خود زمانی که چند سال پیش آنها فقط 
چند مایل به آب های سرزمینی ایران سهواً یا عمداً وارد شده بودند ، 
این بار نیز در عرش��ه ناوهای خود در نزدیک  ترین فاصله به نفتکش 
به سرقت برده نفت ایران ، هلی برن نیروهای سپاه را دیدند و مبهوت 

فقط توانستند نظاره گر باشند. 

حسن رشوند

رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۰ ارتش آغاز شد

دیکته اقتدار دفاعی ایران در مکران
مراحل اصلی رزمایش مش�ترک ذوالفقار ۱۴۰۰ 
ارتش با نام مقدس یا رسول اهلل)ص( روز گذشته با 
حضور گسترده یگان های پیاده، زرهی و مکانیزه 
نیروی زمینی، سامانه های پدافندی نیروی پدافند 
هوایی، شناورهای سطحی و زیر سطحی نیروی 
دریایی با پش�تیبانی جنگنده   ه�ا و پهپادهای 
نی�روی هوای�ی در س�واحل مکران آغاز ش�د؛ 
رزمایشی در گستره بیش از یک میلیون کیلومتر 
مربع از ش�رق تنگه هرمز، دریای عمان و شمال 
اقیانوس هند که جلوه ای از اقتدار و توان دفاعی 
نیروهای مس�لح جمهوری اس�امی ایران بود. 
به گزارش س��تاد تبلیغات رزمایش، دریادار س��ید 
محمود موسوی در توضیح برخی جزئیات مراحل 
شناس��ایی، اطاعاتی و رزمی ای��ن رزمایش گفت: 
عملیات جمع آوری اطاعات الکترونیکی و سیگنالی 
و ضد الکترونیک��ی نیروهای مهاجم با اس��تفاده از 
سامانه های شنود و جهت یاب یگان های تاکتیکی و 
ساحلی، با انواع پهپادهای شناسایی ایرانی ابابیل 3، 
یسیر، صادق، مهاجر۴ و سیمرغ و انواع هواپیماهای 
شناس��ایی ش��امل P3  F، RF4  و بویینگ707 با 

موفقیت اجرا شد. 
سخنگوی رزمایش مشترک ذوالفقار1۴00 ارتش، 
برقراری امنیت در منطقه غرب آس��یا را با تکیه بر 
توان و اتحاد کشورهای منطقه عملی دانست و گفت: 
پیام رزمایش مشترک ذوالفقار ارتش به کشورهای 
منطقه، آمادگی برای برقراری صلح و دوستی با تکیه 
بر ظرفیت های درون منطقه ای است، چراکه تاریخ 
ثابت کرده سایر کشورهای فرامنطقه ای، بازیگرانی 
جنگ طلب و ناامن کننده بوده اند و جز ناامنی، جنگ 
و اش��غال ارمغان دیگری برای منطقه غرب آس��یا 

نداشته اند. 
    تاخت آبخاکی نیروهای دریایی و زمینی در 

سواحل مکران
در آغاز مرحله اصلی رزمایش ، تکاوران و تفنگداران 
نیروی دریای��ی و نیروی زمین��ی ارتش جمهوری 
اسامی ایران در عملیاتی مشترک با اجرای عملیات 
هوابرد، هلی برن و آبخاکی در سواحل دشمن نسبت 
به پیاده کردن نیرو  ها و تجهیزات، تصرف س��رپل و 

پیشروی به سمت اهداف تعیین شده اقدام کردند. 
امیر دریادار سید محمود موسوی با اعام این خبر 
توضیح داد: در این مرحل��ه از رزمایش، تیپ های 
تفنگدار و تکاور نیروی دریایی با همراهی یگان هایی 
از نی��روی زمینی ارتش علیه واحدهای س��طحی 
نیروه��ای حمل��ه ور در قالب یگان های دش��من، 
حمات غافلگیرانه انجام داده و به سمت اهداف از 
پیش تعیین شده در سواحل جنوبی کشور یورش 
بردند. این تیپ   ها با به کارگی��ری انواع تجهیزات 
و س��اح های خ��ود ازجمل��ه قایق ه��ای تندرو، 
ش��ناورهای هجومی، زیردریایی ه��ای مرطوب و 
ناوچه های راکت انداز، با استفاده از اصل غافلگیری، 
یگان های حمله ور در نقش دشمن را منهدم کردند.  
سخنگوی رزمایش مشترک ذوالفقار 1۴00 ارتش 
اف��زود: تکاوران و تفنگ��داران دریای��ی نیز به رغم 
وجود ع��وارض و موانع متنوع طبیع��ی در مقابله 
با عملی��ات تهاجمی س��نگین یگان های حمله ور 
در نقش دشمن، با تس��لط بر راهبردهای رزمی و 
رصد اطاعاتی و عملیات��ی یگان های نفوذکننده 
مانع هرگونه فعالیت عملیاتی و تجسس اطاعاتی 
دشمن شده و با پشتیبانی یگان های پدافند ساحلی 
نسبت به اجرای آتش سبک و سنگین توپخانه ای 
روی اهداف از پیش تعیین شده اقدام کردند و در 
مدت زمان بسیار کم توانس��تند مانع از پیشروی 

یگان های مهاجم شوند. 
به گفته امیر دریادار موسوی، اجرای گشت هوایی 
به منظور تأمین امنیت هوایی نیروهای عمل کننده 
در سطح به وسیله تیزپروازان نیروی هوایی ارتش و 
همچنین رصد و پایش آسمان منطقه عملیات توسط 
نیروی پدافند هوایی از دیگر اقدامات صورت گرفته 
در این رزمایش بود. همچی��ن نیروهای تیپ 223 
واکنش سریع با پشتیبانی آتش بالگردهای تهاجمی 
هوانیروز ارتش، با اجرای کمین نقطه ای و منطقه ای، 
مواضع نیروهای حمله ور در نقش دشمن را تصرف 
کردند. سخنگوی رزمایش با اشاره به برقراری ارتباط 

امن میان یگان های عمل کننده با مراکز فرماندهی در 
این مرحله از رزمایش ذوالفقار 1۴00، گفت: عملیات 
جمع آوری اطاعات الکترونیکی و سیگنالی و ضد 
الکترونیکی نیروهای مهاجم، پایداری ارتباطات در 
فضای مطلق جنگ الکترونیک از جمله نقاط قوت 
این عملیات است که با موفقیت اجرا شد. وی با تأکید 
بر اینکه همه گزینه های دفاعی و تهاجمی ایران علیه 
دشمنان آماده و مهیاست، تصریح کرد: اقتدار نظامی 
ایران اسامی نه تنها تهدیدی برای همسایگان نیست، 
بلکه برای جلوگیری از تهدیدات دش��منان است و 
قدرت نظامی جمهوری اس��امی ایران، همواره در 

خدمت امنیت منطقه بوده و خواهد بود. 
   ش�لیک ب�ه اه�داف دریایی متح�رک با 

جنگنده های فانتوم
انه��دام اه��داف س��طحی ب��ه وس��یله جنگنده 
 بمب افکن ه��ای F 4 نیروی هوایی ارت��ش از دیگر 
مأموریت  هایی بود که در ای��ن رزمایش با موفقیت 

انجام شد. 
امیر دریادار موس��وی با بیان این خبر افزود: در این 
مرحله از رزمایش جنگنده بمب افکن هایF 4 نیروی 
هوایی ارتش پس از انجام پرواز برد بلند از پایگاه های 
خود به سمت منطقه عمومی رزمایش و انجام عملیات 
سوختگیری هوایی از هواپیمای تانکر، با استفاده از 

موشک های بهینه شده و نسل جدید هوا به  سطح 
بهینه شده اهداف سطحی خود را در منطقه عمومی 

رزمایش منهدم کردند. 
سخنگوی رزمایش افزود: اس��تفاده از موشک های 
ضدکشتی به روز شده هوا به سطح در این مرحله از 
رزمایش و همچنین اجرای عملیات به دست خلبانان 
جوان نیروی هوایی ارت��ش از جمله نقاط قوت این 
مرحله از رزمایش بود. همچنین در بخش دیگری از 
رزمایش، جنگنده های F 4 نهاجا با هدف پشتیبانی 
از یگان های سطحی نیروی دریایی ارتش، شلیک به 
اهداف متحرک دریایی را با موفقیت تمرین کردند. 
دریادار موسوی با بیان اینکه پرواز شناسایی جنگنده 
میراژ در ارتفاع پایین از دیگر عملیات های اجرا شده 
در این بخش از رزمایش بود که با مهارت خلبان این 
 F 4 جنگنده اجرا ش��د، عنوان ک��رد: جنگنده های
نیروی هوایی ارتش به منظور پشتیبانی از نیروهای 
زمینی و دریایی ارت��ش با تیراندازی و اس��تفاده از 
بمب های 250 پوندی، مناطق در تصرف یگان های 

حمله ور در نقش دشمن را مورد هدف قرار دادند. 
   انهدام اهداف متخاصم با سامانه  ۱۵ خرداد

انهدام اهداف متخاص��م با س��امانه  پدافندی 15 
خرداد نی��روی پدافن��د هوایی بخ��ش دیگری از 
رزمایش مش��ترک ذوالفقار 1۴00 ارتش بود که 

با موفقیت انجام ش��د.  در این مرحله از رزمایش، 
هدف هوای��ی متخاصم که قص��د ورود به منطقه 
عمومی رزمایش را داشت، ابتدا از سوی سامانه های 
راداری نیروی پدافند هوایی ارتش کشف و سپس 
با هماهنگی شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور به 
منظور درگیری به سامانه بومی 15 خرداد واگذار 
شد که با ش��لیک موفق موش��ک از این سامانه ها 

سرنگون شد. 
سخنگوی رزمایش مشترک ذوالفقار 1۴00 ارتش، 
گفت: سامانه پدافندی 15 خرداد از جمله سامانه های 
پدافندی بومی و ساخت جمهوری اسامی ایران است 
که در رزمایش های اخیر نیروی پدافند هوایی ارتش 
با موفقیت مورد آزمایش و ارزیابی قرار گرفته است. 
وی افزود: کشف اهداف ریزپرنده و اجرای تیراندازی 
زمین به هوای شبانه به وسیله سامانه های توپخانه ای 
علیه اهداف هوایی متخاص��م از جمله اقداماتی بود 
که در این مرحله از رزمایش به دست نیروی پدافند 

هوایی ارتش اجرا شد. 
موسوی اجرای عملیات رهگیری هوایی پرنده های 
متخاصم توس��ط پهپ��اد ک��رار رهگی��ر را از دیگر 
س��ناریوهای اجراش��ده در این مرحله از رزمایش 
برش��مرد. وی با بیان اینکه هواپیم��ای F 4 نیروی 
هوایی ارتش با پرواز شبانه اقدام به فلر ریزی در منطقه 
عمومی رزمایش به منظور پش��تیبانی از نیروهای 
س��طحی خواهد کرد، گفت: همچنی��ن یگان های 
توپخانه، زرهی، بالگ��ردی و پهپادی نیروی زمینی 
ارتش، با اجرای آتش علیه نیروهای حمله ور در نقش 
دشمن، اهداف مورد نظر را با موفقیت منهدم کردند.  

   عملیات بردبلند پهپاد س�یمرغ و انهدام 
اهداف دریایی

درادامه رزمایش پهپاد بومی سیمرغ نیروی دریایی 
ارتش با اس��تفاده از بمب های هوشمند و نقطه زن 
ایرانی، اهداف خود را در آب های دوردست مورد حمله 

و اصابت قرار داد. 
س��خنگوی رزمایش افزود: اجرای عملیات گشت و 
شناسایی شبانه به وسیله پهپاد سیمرغ و همچنین 
پهپادهای یسیر نیروی دریایی ارتش نیز از جمله دیگر 
اقدامات اجرا شده در این مرحله از رزمایش ذوالفقار 
ارتش بود. دریادار موسوی در ادامه به نقش جوانان و 
نخبگان کشور در توسعه توانمندی های دفاعی اشاره 
و خاطرنش��ان کرد: آرایه های دفاعی پر ترکیبی که 
امروز در ارتش برای مقابله با دشمنان تدارک دیده 
شده است، همگی به دس��ت متخصصان جوانی به 
وجود آمده که در سازمان های نیروهای مسلح و دیگر 
سازمان   ها مشغول جهاد علمی و تحقیقاتی هستند و 
امروز نیز در طلیعه گام دوم انقاب هزاران نفر از این 
جوانان و نیروهای نخبه مجاهدانه برای اعتای نام 

ایران اسامی در تاش  هستند. 

ژه
براندازان و ضدانقاب خارج از کشور، آن قدر در مسیر مبارزه  وی

با جمهوری اسامی تند و بیراهه رفته اند که عمًا تبدیل به 
جریاناتی، نه ضد حکومت که ضد کش��ور ش��ده اند و نتیجه 
فعالیت های ش��ان نابودی ایران و ایرانی اس��ت. این روال آن 
قدر در میان آنها نهادینه ش��ده که اعتراض   احمد زیدآبادی 
را هم که توافقی با جمهوری اسامی ندارد، برانگیخته است. 
زیدآبادی با سابقه محکومیت در فتنه 88 از چهره های نزدیک 
به نهضت آزادی به شمار می رود. او که    شنبه شب در یک جمع 
کاب هاوسی با براندازان خارج از ایران حضور یافته بود، با نقد 
س��یاه نمایی های غیرواقعی براندازان از وضعیت ایران تأکید 
داشت که اگر دوز سیاه نمایی باال برود، چون براندازی نتیجه 
نمی دهد در نتیجه مخالفان داخلی دچار افسردگی خواهند 
شد! زیدآبادی برخی خبرنگاران و مدیران رسانه های ایرانی 

در خارج از کشور را دروغگو خواند. 
زید آب��ادی در این جلس��ه رو به برخی براندازان وابس��ته به 
نهادهای اطاعاتی غرب��ی گفت: »اپوزیس��یون همزمان از 
مشکات و راه حل های معموِل آنها انتقاد می کند، مثًا اتاف 

منابع آب را مورد حمله قرار می دهند ام��ا هر حرکتی برای 
ایجاد محدودیت در برداش��ت از منابع آب را هم برنمی تابند 
و آن را کوششی علیه منافع کش��اورزان بازتاب می دهند. یا 
افزایش استفاده از سوخت های فسیلی و تأثیر آن بر تغییرات 
اقلیمی را مخرب می نامند و در همان حال مردم عادی را علیه 
هرگونه اقدامی در جهت کاهش اس��تفاده از این سوخت   ها 
تحریک می کنند و برمی آش��وبند! این نوع اطاع رس��انی به 
جای فرهنگ سازی در بین ایرانیان و آشنا کردن آنان با عواقِب 
گریزناپذیر برخی تصمیمات سخت، آنان را به موضع گیری 
علیه هر نوع برنامۀ مثبت و ایجابی در هر ش��رایطی ترغیب 
می کند. این رویک��رد اما بر خاف ادعا  ها ب��ه زیان حکومت 
نیس��ت، بلکه پایه های عقانیت و تعهد و مسئولیت پذیری 
را در سطوح مختلف جامعه به کلی سس��ت می کند و از کار 

می اندازد. «
زیدآبادی مأموریت رس��انه های خارج از کشور را ساختن یک 
»جهنم مطلق« از داخل کش��ور بیان کرد و سپس گفت: »به 
نظرم استفاده از هر ابزار نامش��روعی به خصوص دامن زدن به 

انواع ش��کاف های اجتماعی در ایران و بعضاً تخفیف و تحقیر 
میراث های فرهنگی کش��ور به انگیزۀ » مقابله با رژیم « با هیچ 
معیاری با ادعای » وطن دوستی « و » ایران خواهی « همخوانی 
ندارد و به گسیختگی شیرازه و انسجام اجتماعی جامعۀ ایران و 

بی ثباتی های بلندمدت و غیر قابل مهار می انجامد. «
او با تمس��خر اپوزیس��یون در خارج اف��زود: »در ایران زندگی 
همچنان جریان دارد. مردم با وجود افزایش روزافزون قیمت   ها 
همچنان پارک می روند، مهمانی می گیرند، رستوران می روند 
و هزاران کار روزمرۀ دیگر. بنابراین، معرفی شرایط کشور بدتر 
از شرایط سومالی و وخیم تر از جوامع قرون وسطی جز ایجاد 
افسردگی برای مردم و ایجاد توهم برای ناظران خارجی پیامدی 
ندارد. توهم خارجی  ها نسبت به وضعیت ایران به حدی است 
که پس از نمایش فیلم قهرماِن اصغر فرهادی در خارج از کشور 
مصاحبه گری از او پرسیده بود که مگر در ایران اینترنت هم وجود 
دارد که او در فیلمش به آن پرداخته است! بله ما اینجا در ایران در 
حد بضاعت خود رستوران هم می رویم. هر کس از این ناراحت 

است می تواند باقیماندۀ آب دریاچۀ اورمیه را بنوشد!«

مجلس پرونده تعارض منافع را می بندد
بهارستان تمام قد در برابر فساد

نماین�دگان م�ردم در ق�وه مقنن�ه، ب�ا تصوی�ب کلی�ات ط�رح 
مدیری�ت تع�ارض مناف�ع ب�ر ع�زم ج�دی مجل�س یازده�م 
گذاش�تند.  صح�ه  اقتص�ادی  مفاس�د  ب�ا  مب�ارزه  ب�رای 
به گزارش خانه ملت، نمایندگان با 153 رأی موافق، 6۴ رأی مخالف و 10 
رأی ممتنع از مجموع 2۴6 نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح مهم 
مدیریت تعارض منافع موافقت کردند. البته بر اساس پیشنهاد تعدادی 
از نمایندگان و موافقت هیئت رئیسه مجلس مقرر شد طرح به کمیسیون 

اجتماعی ارجاع و طرح به صورت دو شوری بررسی شود. 
بررسی کلیات طرح مدیریت تعارض منافع یکی از دستورکارهای مهم و 
چالش برانگیز بهارستان نشینان در جلسه علنی دیروز بود که نمایندگان 
نسبت به آنها نظرات و دغدغه های شان را مطرح کردند. ابتدا مجید انصاری، 
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح طرح مدیریت تعارض 
منافع گفت: تصویب چنین قوانینی مهم  ترین اقدام هر کشور برای مبارزه با 
فساد است. با تصویب این طرح و اجرای آن امکان فساد در نظام سیاسی و 

اداری به حداقل خواهد رسید. 
سپس نوبت به موافقان و مخالفان طرح مذکور رسید. ابتدا ولی اسماعیلی، 
نماینده مردم گرمی در جریان بررسی طرح مدیریت تعارض منافع گفت: 
کشور  هایی که اعتقاد به اسام ندارند 60 س��ال است که قانون مدیریت 
تعارض منافع دارند اما ما به عنوان کشوری اسامی حتی یک کلمه در این 
خصوص نداریم. یکی از بسترهای فساد موضوع تعارض منافع است، مردم 
انتظار دارند به عنوان مجلسی که ثمره خون شهدا است بتوانیم از این طرح 
حمایت کنیم. مهرداد ویس کرمی، نماینده خرم آباد نیز در موافقت با کلیات 
طرح مدیریت تعارض منافع، گفت: فلسفه ذاتی تشکیل حکومت اسامی 
اقامه توحید و در سطح اجتماع اقامه عدالت است که این کار با اجرای قانون 

محقق می شود. 
سیدکاظم دلخوش اباتری، نماینده مردم صومعه سرا در مجلس در مخالفت 
با کلیات این طرح گفت: متأسفانه برخی طرح  ها در برخی موارد مشکل زا 
می شوند. با چند ماده نمی توان به مدیریت تعارض منافع فردی و عمومی 
دسترسی پیدا کرد. محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه و مه والت 
و زاوه در مجلس نیز در مخالفت با طرح مذکور یادآور شد: تمامی مواردی 
که موافقان طرح بیان می کنند، یک امر مسلم است و همه مجلس مخالف 
تعارض منافع و به دنبال احقاق عدالت و رفع رانت و فساد هستند، اما این 

طرح دارای ایراداتی اساسی به ویژه در قانون نویسی است. 
مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان هم در مخالفت با کلیات این طرح 
با تأکید بر اینکه تعارض منافع یکی از مطالبات مجلس است و هیچ کس 
هیچ مشکلی با این موضوع ندارد، گفت: بسیاری از مشکات کشور ناشی از 
تعارض منافع است، این طرح ناقص و دارای ایرادات اساسی است و می طلبد 

دوشوری شود تا ایرادات آن رفع شود. 

رئیس سازمان انرژی اتمی:
هدف تحریم شکست اراده   ها است

رئی�س س�ازمان ان�رژی اتم�ی ب�ا بی�ان اینک�ه ه�دف تحری�م، 
شکس�ت اراده   ه�ا و خل�ع س�اح کش�ور اس�ت، گفت: دش�من 
ب�ا ق�درت رس�انه ب�ه دنب�ال نف�وذ در ج�ان ملت هاس�ت. 
به گزارش ایسنا، محمد اس��امی با حضور در دانشگاه مالک اشتر وزارت 
دفاع گفت: اگر توجه کرده باشیم در دو س��ال اخیر دیگر کسی در حوزه 
تهدید از گزینه نظامی صحبت نمی کند و این رویکرد این سؤال را مطرح 
می کند که آیا این گزینه به طور کلی حذف شده یا به جهت تاکتیکی فعًا 
از سوی دشمن عنوان نمی شود. این موضوع سبب شد تا به لحاظ سیاسی 
حجم تحرکات و ظرفیت های دشمن را در نظر بگیریم. دشمن از ظرفیت 
سازمان   ها و تشکل   هایی که به طور ذهنی و عینی جهانی قلمداد می شوند 
در راس��تای اهداف خود اس��تفاده حداکثری می کند و اتفاقاً این حوزه 
همانجایی است که ما در آن ضعیف هستیم و هیچ حضور و نفوذی نداریم. 
اسامی گفت: در شرایط تحریمی باید متوجه آثار و آسیب های ناشی از آن 
نیز باشیم؛ هدف تحریم نفروختن یک وسیله و دانش نبوده، بلکه هدف آن 
ایجاد روحیه تسلیم و خلع ساح است. در طول سنوات گذشته استکبار 
جهانی قبل از اینکه با کشوری وارد نزاع و درگیری شود آنها را خلع ساح 
کرده و در واقع پیش از هر چیز صحنه فتح پیروزمندانه را برای خود ایجاد 

کرده است. 

وزارت اطالعات یک شبکه سازمان یافته 
کالهبرداری را منهدم کرد

با اقدامات اطاعاتی و عملیاتی س�ربازان گمنام ام�ام زمان )عج(، 
بیش از ۱۵۰ نفر از سرشبکه   ها و س�رکرده های اصلی شرکت هرمی 
»یونی�ک فاینان�س« )unique finance( در ۱۹ اس�تان کش�ور 
شناس�ایی و با هماهنگی مرجع قضایی م�ورد ضربه ق�رار گرفت. 
روابط عمومی و اطاع رس��انی وزارت اطاعات در اطاعیه ای اعام کرد: 
مؤسسان و مدیران این شرکت که از ایرانیان مقیم در کشورهای همسایه 
هستند 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 شبکه سازی هرمی، ارائه توکن دیجیتال به نام UNQT و کاهبرداری از 

تعداد زیادی از شهروندان در سراسر کشور کرده اند. 
این مرکز در اطاعیه خود افزود: با اقدامات صورت گرفته، ضمن جلوگیری 
از خروج حجم باالیی ارز از کشور، س��ایر اعضای فعال این شبکه هرمی 
تحت رصد اطاعاتی قرار گرفته و پرونده قضایی مؤسسان و گردانندگان 
این شرکت هرمی، در دادگاه های ویژه رسیدگی به اخال گران در نظام 

اقتصادی کشور، در دست رسیدگی و صدور حکم است. 

جانشین وزیر دفاع:
تهدیدات دشمن 

چند وجهی شده است
امروز تهدیدات دش�من به شکل منش�ور چند وجهی و همه جانبه 
صورت می گیرد که یکی از منشور های آن تهاجم نظامی است؛ یعنی 
در شرایط فعلی، دشمن از هر منظر بتواند تهاجم خود را انجام می دهد. 
به گزارش دفاع پرس، سردار سرتیپ سیدمهدی فرحی، جانشین وزیر دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح صبح دیروز در هفتمین همایش ملی پدافند 
کالبدی و حفاظت از زیرساخت های کشور،اظهار داشت: امروز تهدید دشمن 
به یک منشور چند وجهی تبدیل شده است که یکی از این روش   ها تهدید 
نظامی است. وی با بیان اینکه امروز تهدیدات دشمن همه جانبه شده است، 
گفت: تهاجم فرهنگی، تهاجم سیاسی، تهاجم اقتصادی، تهاجم سایبری و 
تهاجم روانی، بخشی از منشور چند وجهی تهدیدات دشمن هستند و این 

یعنی دشمن از هر منظری که بتواند، ضربه خود را وارد می کند. 
س��ردار فرحی با بیان اینکه تهدیدات امروز همه جانبه و پست مدرنیسم 
هس��تند، افزود: این نوع تهدیدات در واقع ادبیات نوینی را ایجاد می کند 
و هنگامی که در این فضا می شنویم »همه گزینه   ها روی میز است« بدین 
معناست که همه ابزار اعم از ابزار تهاجم زیستی، تهاجم سایبری و تهاجم 
فرهنگی روی میز است و در این فضا دیگر توپ در برابر توپ و تفنگ در 
برابر تفنگ مطرح نیست. وی اضافه کرد: در این فضا باید برای هجمه های 
فرهنگی، هجمه های س��خت افزاری، هجمه های سایبری، هجمه های 
الکترومغناطیس و هجمه های فناوری های برتر دشمن نیز برنامه مقابله ای 
داشته باشیم؛ این   ها ابزار تهدید پست مدرنیسم هستند که ما باید ابزار های 

متناسب و ظرفیت های مقابله ای آن را ایجاد کنیم. 
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 نماي نزديك

    دشمنان اراده و قدرت ارتش و سپاه را آزمایش نکنند
 نیروهای مسلح شامل ارتش و سپاه هرگونه تهدید در هر سطح و از مبدأ هر سرزمینی را سرکوب 

می کنند و امیدوارم دشمنان از آزمودن اراده و قدرت ارتش و سپاه پرهیز کنند. 
سرلشکر غامعلی رش��ید، فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم االنبیا در جمع فرماندهان 
ارتش در رزمایش مش��ترک ذوالفقار 1۴00 اظهار کرد: ارتش جمهوری اسامی و نیروهای 
مس��لح، همواره خود را برای رویارویی راهبردی و عملیاتی و تاکتیکی، حفظ ثبات امنیتی 
و موجودیت و تمامیت ارضی ایران و همچنین موقعیت و ق��درت منطقه ای در برابر ائتاف 

دشمنان و به طور مشخص ائتاف امریکا و رژیم صهیونیستی آماده نگه می دارند.
  فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم االنبیا ادامه داد: ام��روز هم در این رزمایش بزرگ که 
در منطقه عمومی استان سیستان و بلوچستان و استان هرمزگان و سواحل مکران و شمال 
اقیانوس هند در حال اجرا اس��ت، ش��اهد آمادگی    و توانمندی های باالی نیروهای دریایی، 
زمینی، هوایی و پدافند هوایی ارتش هس��تیم که موجب مباهات است. وی با بیان اینکه در 
طول سال نیروهای ارتش و سپاه رزمایش های متعدد پدافند هوایی، زمینی، هوایی و دریایی 
انجام می دهند، گفت: تهدید از سوی هر قدرت مستکبر و متجاوزی، در هر سطحی و از مبدأ 
هر سرزمینی باشد، نیروهای مسلح ما شامل ارتش و سپاه آن را سرکوب می کنند. سرلشکر 
رش��ید با تأکید بر اینکه بهره مندی از قدرت نظامی برای پاسخ قدرتمندانه به تهدیدات یک 
ضرورت است، گفت: ارتش و سپاه و فرزندان رشید این سرزمین، شاکله قدرت دفاعی کشور را 
بر پایه میراث ملی – تاریخی و راهبردی هشت سال دفاع مقدس بنا کرده اند تا مانع از اشتباه 
محاسباتی متجاوزان به این سرزمین شوند. مؤلفه های قدرت و روش استفاده از آن را از درون 
تجربه های بحران و جنگ آموخته ایم و امیدواریم دشمنان، از آزمودن اراده و قدرت ارتش و 

سپاه پرهیز کنند. 

 هر کس ناراحت است بقیه آب  دریاچه ارومیه را بنوشد!



يك رانت موج�ه و قانون�ي يا ش�ايد هم دور 
زدن قان�ون ب�ا بخش�نامه و دس�تورالعمل! 
بي ترديد بسياري از داوطلبان كنكور دلشان 
مي خواهد در رش�ته ها و دانش�گاه هاي برتر 
درس بخوانن�د و رقاب�ت اصل�ي در كنكور بر 
سر همين صندلي هاست. در اين ميان برخي 
پشت كنكوري ها با استفاده از يك سهميه يا 
امتياز خيلي خاص مي توانند با اين توجيه كه 
پدر و مادرش�ان عضو هيئت علمي دانشگاه 
هس�تند، صندلي هاي پرمتقاضي را اش�غال 
كنند! فرزندان اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها 
حتي مي توانند رش�ته تحصيلي ش�ان را هم 
تغيير و در رشته هاي برتر ادامه تحصيل دهند. 
هر چند آمار دقيق اين رانت تحصيلي در دست 
نيست، اما امس�ال 20 تن از پذيرفته شدگان 
مقطع كارشناس�ي دانش�گاه ش�ريف فرزند 
اعضاي هيئت علمي بوده اند. خبري كه معاونت 
آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه شريف 
آن را امري كاماًل قانوني مي داند و معتقد است 
بر اساس مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي 
و همچني�ن آيين نام�ه وزارت عل�وم اين كار 
قانوني اس�ت، اما نگاه كارشناسان آموزشي و 
حتي برخي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها 
به اين ماجرا متفاوت است و آن را خالف روح 
قانون اساسي و نوعي دور زدن قانون مي دانند. 

ماجراي راه يافتن 20 نفر از فرزندان هيئت علمي 
دانشگاه ها به دانش��گاه صنعتي شريف به عنوان 
يكي از برترين دانشگاه هاي كشور، يك حكايت 
قديمي را زنده كرد. طبق مصوبه ش��وراي عالي 
انقالب فرهنگي، فرزندان هيئت علمي دانشگاه ها 
چنانچ��ه در آزمون كنك��ور ۹0 درصد نمره يك 
رشته را كس��ب كنند، مي توانند جهت انتقال به 
دانشگاه مد نظرشان يا دانشگاهي كه والدين در آن 
مشغول تحصيل هستند، اقدام كنند. همچنين 
طبق همين مصوبه فرزندان اعضاي هيئت علمي 
با كس��ب ۵/ ۹2 درصد نمره آخرين نفر پذيرفته 
شده در سهميه آزاد، مي توانند حتي رشته خود را 
تغيير دهند. همين مصوبه هم شرايطي را فراهم 
كرده تا فرزندان اين اساتيد با توان علمي پايين با 
پذيرش در ضعيف ترين دانشگاه هاي كشور بتوانند 
به راحتي به دانش��گاه هاي معتبر انتقال يابند و 
حتي رشته ش��ان هم تغيير داده و در رشته هاي 
پرمتقاض��ي ادامه تحصي��ل دهند. آم��ار و ارقام 
اين نقل و انتقال ها هم كم نيس��ت. طبق آماري 
كه سال ۹8 منتشر ش��د، تنها در طول پنج سال 
۷هزار و ۱۹۴ دانشجو از ضعيف ترين دانشگاه هاي 
كش��ور به بهترين دانش��گاه ها انتقال يافته اند يا 
برايشان امكان تغيير رشته فراهم شده است، اين 
ماجرا تا جايي پيش رفته كه بنا به تأكيد يكي از 
اعضاي كميسيون بهداشت مجلس، سال۹۷، ۷0 
درصد پذيرش رشته دندانپزشكي سهميه اي ها 
بوده اند! اين در حالي اس��ت ك��ه در همين پنج 
سال مشهورترين سهميه اي كه همه مي شناسند 
يعني سهميه خانواده ش��هدا، چيزي حدود يك 
هفتم س��هميه اعضاي هيئت علمي بوده است! 
از همه جالب تر اينكه اي��ن مصوبه تاكنون چند 
بار از سوي ديوان عدالت اداري لغو شده است، اما 
هر بار به گونه اي احيا و با دور زدن قانوني قانون 
اجرا مي شود و بسياري از اعضاي هيئت علمي هم 
كه نمك گير اين قانون نابرابر شده اند، در برابر آن 
سكوت اختيار كرده اند. هر چند بسياري از آنها هم 

مخالف اين تبعيض آشكار هستند. 
  دور باط�ل ابط�ال و احي�اي مصوب�ه اي 

تبعيض آميز 
س��ال ۱۳80 بود كه يك دانش��جوي دانش��گاه 
سيس��تان و بلوچس��تان به نام رحي��م تقوي، با 
تقديم شكايتي به ديوان عدالت اداري خواستار 
ابطال بخش��نامه تبعيض آميز مورخ ۱۳۶۹/۷/2 
وزارت فرهنگ و آموزش عالي شد كه به موجب 

آن فرزندان اعض��اي هيئت علمي دانش��گاه ها 
مي توانس��تند براي تحصيل به دانش��گاه محل 

خدمت والدينشان منتقل شوند. 
نهايتاً هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در سال 
۱۳82 طي رأي ش��ماره ۱۶ مورخ ۱۳82/۱/2۴ 
ش��كايت رحيم تق��وي را وارد تش��خيص داد و 
بخشنامه مورد ش��كايت را به جهت اينكه موجد 

تبعيض نارواست، ابطال كرد. 
با اين حال وزراي علوم و بهداشت بالفاصله پس از 
صدور رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در 
تاريخ ۱۳82/۱/2۴ بخشنامه جديدي به شماره 
۱/۴۷۳۷ مبني بر انتقال فرزندان اعضاي هيئت 

علمي ابالغ مي كنند!
دوباره هيئت عمومي دي��وارن عدالت اداري اين 
بار هم طي رأي شماره ۷۹0 مورخ ۱۳88/۱۱/۵ 
بخشنامه مذكور را به جهت مغايرت با قانون ابطال 

و از زمان تصويب ملغي االثر اعالم كرد. 
اين ماج��را در س��ال هاي بعد همچن��ان ادامه 
پيدا كرد. آخري��ن ابطال مصوبه ش��وراي عالي 
انقالب فرهنگي تابس��تان امس��ال بود و باز هم 
هيئت عموم��ي دي��وان عدال��ت اداري، مصوبه 
شماره ۶۹۳۱2 مورخ ۱۳۹2/۵/۱۴ در خصوص 
تسهيالت فرزندان اعضاي هيئت علمي را كه به 
استناد مصوبه جلس��ه ۷۳۵ مورخ ۱۳۹2/۴/2۵ 
ش��وراي عالي انق��الب فرهنگي توس��ط وزراي 
علوم و بهداشت و رئيس دانش��گاه آزاد اسالمي 
تصويب ش��ده بود، به جه��ت تبعيض آميز بودن 
مغاير بند ۹ اصل س��وم و اصل ۱۹ قانون اساسي 
دانس��ت و ابطال كرد، اما احسان جمالي، معاون 
فني و آماري سازمان س��نجش طي نامه شماره 
۴۷۱0۱ مورخ ۱۴00/۶/2۹ به دانشگاه ها و مراكز 
آموزش عالي و پژوهش��ي سراسر كشور فرايند و 
نحوه  درخواس��ت نقل و انتق��ال فرزندان هيئت 
علمي س��ال ۱۴00 را ابالغ ك��رد. در اين نامه به 
دس��تورالعملي در مورد اعمال امتيازات تبعيض 
آميز فرزن��دان اعضاي هيئت علمي دانش��گاه ها 
اشاره ش��ده كه طي نامه ش��ماره 2۶2۳۴ مورخ 
۱۴00/۵/۴ و متمم آن طي نامه شماره ۴۶۷۴۹ 
مورخ ۱۴00/۶/28 به تمامي دانشگاه ها و مراكز 
آموزش عالي كشور ارسال شده است. طبق همين 
دستور العمل امسال هم مانند سال هاي گذشته 
فرزندان اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها از فضل 
والدين خود بهره برده و از ضعيف ترين رش��ته ها 
و دانش��گاه ها راهي بهترين رش��ته ها و برترين 

دانشگاه هاي كشور شده اند. 
 اقدامي خالف روح قانون اساسي

دكتر س��يد مجيد حس��يني، عضو هيئت علمي 
دانش��كده حق��وق و علوم سياس��ي دانش��گاه 
ته��ران در گفت وگ��و ب��ا »ج��وان« در رابطه با 
منافات دس��تورالعمل پذيرش فرزندان اعضاي 
هيئت علمي در دانش��گاه ها و رش��ته هاي برتر 
با عدالت آموزش��ي و رانت آموزش��ي بودن اين 
ماجرا مي گويد: » ديوان عدالت اداري در س��ال 

۱۳۹0مصوب��ه اي را گذراند، تحت اين عنوان كه 
انتقال فرزندان هيئت علمي ترجيح بالمرجح و 
مخالف صريح قانون اساس��ي است و اين مصوبه 
ابالغ شد، اما متأسفانه مصوبه را به مراجع باالتر 
در شوراي عالي انقالب فرهنگي و جاهاي ديگر 
بردند و آن را بي اثر كردند. دوباره س��ال گذشته 
اين مصوبه از طريق دولت لغو ش��د، اما سازمان 
سنجش با ايجاد فرم هاي فرضي از دور زدن قانون 
اين مصوبه را به شكلي ديگر و با شرح و تفصيلي 
ديگر در حال انجام دادن است و اميدوارم ديوان 
عدالت اداري با دور زدن قانون به اشكال مختلف 
كه توسط نهادهاي دولتي انجام مي شود، برخورد 

كند.«
وي با تأكي��د بر اينكه اي��ن كار دور زدن يا نوعي 
تفسير جديد از قانون اس��ت، مي افزايد: » وقتي 
فرزند هيئت علمي با اس��تناد به پ��در يا مادرش 
عضو هيئت علم��ي به دانش��گاه باالتري منتقل 
مي شود، از نظر من اين كار مخالف قانون اساسي 
است، حاال اگر فرم قانوني اش را درست مي كنند 

اين مسئله اي ثانويه است.«
حس��يني در پاس��خ به اين نكته كه غالمحسين 
رحيمي شعرباف، معاون پژوهش و فناوري وزارت 
علوم، تحقيق��ات و فناوري معتقد اس��ت بايد از 
انتقال فرزندان هيئت علمي به عنوان تسهيالت 
ياد كرد نه اينكه نام س��هميه روي آن گذاشت، 
تصريح مي كند: »حاال هر اس��مي كه دارد، مهم 
نيست و مهم اين است كه اين كار مخالف با روح 

قانون اساسي ايران است.«
  اصل رقاب�ت ورود به دانش�گاه در همان 

10درصد است
اين استاد دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه 
تهران اين توجي��ه را كه داوطلب ب��راي انتقال 
بايد ۹0 درص��د و براي تغيير رش��ته بايد ۹2/۵ 
درصد نمره آخرين نفر پذيرفته شده در سهميه 
آزاد را كس��ب كند، منطق��ي نمي داند و تصريح 
مي كند: »رقاب��ت اصل��ي در آن ۱0 درصد باقي 
مانده است و ۹0 درصد را كه اغلب دانش آموزان 
می  توانند به دس��ت بياورند و رقابت اصلي روي 
همان ۱0درصد است، بنابراين كسب حدنصاب 
۹0درصد از نم��ره آخرين قبولي در آن رش��ته 

دانشگاه اصاًل توجيه قابل قبولي نيست.«
وقتي از او مي پرسم شما به عنوان يك عضو هيئت 
علمي دانش��گاه با اين مصوبه موافق هس��تيد و 
موافقيد فرزند يا فرزندانتان از چنين سهميه اي 
استفاده كنند، پاس��خ مي دهد: » من بارها اعالم 
كرده ام، م��ن و همكاران��م با اين مصوب��ه نابرابر 
مخالفيم و اميدوارم روزي اين مصوبه برداش��ته 

شود.«
از نگاه حس��يني، تبعات اجتماع��ي اين مصوبه 
نا امي��دي بچه ها از ت��الش ك��ردن در كنكور و 
آموزش است. وي در برابر اين پيشنهاد كه شايد 
بهتر باشد اساتيد دانش��گاه در اقدامي هماهنگ 
خواستار حذف و ابطال اين دستورالعمل شوند، 

مي گويد: » ما اين كار را انجام داده ايم، اما متأسفانه 
نهادهاي دولتي به خاطر روابطي كه دارند، دوباره 

آن را احيا مي كنند.«
اين استاد و عضو هيئت علمي دانشكده حقوق و 
علوم سياسي دانشگاه تهران در پاسخ به اين سؤال 
كه به نظر مي رسد برخي از اساتيد هم موافق با اين 
دستورالعمل باشند، مي گويد: » بله خب كساني 

كه از منافعش برخوردار مي شوند، موافقند. «
حسينی  با اشاره به آمار ۹80 هزار دانش آموزي 
كه امس��ال از تحصيل باز مانده ان��د، مي افزايد: 
» آموزش ما االن اينقدر نابرابر شده كه يك عده اي 
از بچه ها در مناطق باالي شهر تهران ۳۵ ميليون 
تومان پول مي دهند ت��ا آموزش ببينيد و عده اي 

هم از درس خواندن جا مي مانند.«
  پافش�اري حاكم�ان ذينف�ع ب�ر مصوبه 

ناعادالنه
س��يد نصرت اهلل فاضل��ي، كارش��ناس تعليم و 
تربي��ت در ب��اره اي��ن مصوب��ه تبعيض آميز به 
»جوان« مي گويد: »تأكيد رهبر معظم انقالب 
بر پيوس��ت عدالت در تصميم��ات حاكميت، 
ش��اخص عدالت محوري انقالب و اسالم و دفاع 
از حقوق عامه و تأمين فرصت ه��اي برابر براي 
آحاد جامعه و تس��اوي هم��گان دربرابر قانون 
است، اما پش��توانه ناعادالنه بودن )اگر نگوييم 
ظالمانه( تس��هيالت فرزن��دان اعضاي هيئت 
علمي دانش��گاه، مصوبه ش��وراي عالي انقالب 
فرهنگي در سال ۹2 و اصالحات دستور العمل 
اجرايي آن در س��ال ۹۹ اس��ت. با اينكه مرجع 
استيفای حقوق عامه در دس��تگاه هاي اداري، 
دي��وان عدال��ت اداري در ۱۴00/۴/22 رأي بر 
ابطال اين مصوبه ودس��تور العمل آن داد، ولي 
حاكميت ذينفع��ان در وزارت عل��وم و وزارت 
بهداشت از آن اس��تنكاف و براي اجراي آن در 

۱۴00 پا فشاري مي كنند.«
عضو ش��وراي مرك��زي كانون تربيت اس��المي 
تصريح مي كند: »اين پافشاري در اجراي چنين 
دس��تورالعملي در حالي اس��ت ك��ه رجز خواني 
مبارزه با تعارض منافع گوش فل��ك و مفلوكان 
را پر كرده اس��ت و از آلودگي صوتي و صوري به 
تألم قلبي و افسردگي روحي داوطلبان و رقيبان 
كنكور رسيده اس��ت، اما برخی مسئوالن محترم 
جلوس كننده بر صندلي هاي سبز مدعيان مبارزه 
با تعارض منافع) كه ش��ايد از منافع اين مصوبه 
برخوردارند( صلح را بر مبارزه با تعارض منافع و 
تأييد آن را با سكوت بر ابطال آن ترجيح دادند.«

به گفته فاضلي درنهايت با فش��ار هاي اجتماعي 
وزارت علوم علم تسليم را باال برد و پيشنهاد حذف 
را به مجلس و ش��وراي عالي داده است )مصاحبه 
دكتر عاملي با ايرن��ا در تاريخ۱۹ تيرماه ۹۹(ولي 
حاكمان ذينفعان تأخير را با فش��ار خانواده شان 

بهتر مي دانند. 
  تصرف عدواني در حقوق ديگران

از نگاه اين كارش��ناس تعلي��م و تربيت و معاون 
اس��بق وزارت آموزش و پرورش، از نظر ماهوي 
نيز اين مصوبه با ارزش هاي اجتماعي در س��تيز 
است. فاضلي در اين باره تأكيد مي كند: » در درجه 
نخست تسهيالت فرزندان اعضاي هيئت علمي 
به ذهن خدمات رفاهي دانشگاه مانند استفاده از 
امكانات ورزشي و تفريحي همان دانشگاه متبادر 
مي كند، بنابراين بهره مندي از حقوق عامه براي 
آنها از مصاديق تصرف عدواني در حقوق ديگران 
است و مقنن و مجري عندالناس و عند اهلل معاقب 

هستند.«
وي مي افزايد: »كنكور مسابقه در كسب صندلي 
برتر در دانش��گاه هاي برتر اس��ت و نه قبولي در 
دانشگاه و چون امكان قبولي زياد است، فرزندان 
عزي��ز )عزيزت��ر از فرزن��دان كارگر و كش��اورز( 
هيئت علمي مي توانن��د به دانش��گاه های بهتر 
و صندلي هاي برتر دس��ت يابند تا اس��باب فخر 
خانواده و غرور اجتماعي ع��ده اي قليل و تحقير 
عده كثيري از خانواده هاي ايران عزيز را فراهم و 
دانشگاه را موروثي نمايند تا در خانواده هايي كه از 
منزلت هيئت علمي در جامعه برخوردار هستند 
نسل به نسل اين منزلت اس��تمرار يابد و كاركرد 
دانشگاه و آموزش كه پر كردن شكاف اجتماعي 

است به ضد خود تبديل شود!«
  نابرابري به نفع صاحب منزلت

از نگاه فاضلي، عدالت آموزشي يعني مالك ارتقا، 
تالش و استعداد فرد در فرصت هاي برابر آموزش 
به طوري كه فقر، طبق��ه اجتماعي، محروميت، 
جنس��يت، مذهب در اين ارتقا يا ع��دم آن مؤثر 
نباش��د؛ حال تصور كنيد دانش��گاه به واس��طه 
ش��رايطي كه قانون براي فرزندان اعضاي هيئت 
علمي فراه��م كرده، افزايش س��هميه مي دهد و 
ديگران نمي توانند با داشتن لياقت، بيشتر از اين 
ظرفيت استفاده كنند و اين يعني مداخله گري 
رانت فرزندي، فرصت هاي برابر را به نابرابري به 
نفع صاحب منزلت تغيي��ر داده و فرزند كارگر و 
كشاورز محروم، عقده هميش��گي از اين ظلم به 
دل خواهد گرفت و شايد مسير زندگي و كيفيت و 

آرامش او را مختل كند. 
اين كارش��ناس تعليم و تربيت در نهايت تأكيد 
مي كند: » فض��اي فرهنگي دانش��گاه و كالس با 
اين نوع پذيرش ها دوگانه و يا چند گانه مي شود و 
يكپارچگي خود را از دست مي دهد و گاهي انگيزه 

علمي دانشجو را متأثر و كاهش مي دهد.«
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يك رانت قانوني ولي غير»شريف«!
20 نفر از فرزندان اعضاي هيئت علمي به لطف جايگاه پدر، در برترين رشته هاي دانشگاه صنعتي شريف پذيرفته شدند
»جوان« درباره  اين رانت قانوني اما برخالف اسناد باالدستي و ناقض عدالت آموزشي با كارشناسان گفت و گو كرده است

 معاون حمل و نقل شهرداري تهران با بيان اينكه بر اساس مصوبات 
گذشته ما در قالب كارت منزلت براي افراد باالي ۶۵ سال تخفيف ۹0 
درصد در بليت حمل و نقل عمومي اعمال مي كرديم، گفت: اما در خرداد 
سال جاري ش��وراي شهر مصوبه اي داش��ت كه اين بليت ها به صورت 
رايگان و در قالب كارت ويژه سالمندان ارائه شود و سقف اين اعتبار از 

۱۵0 هزار تومان به 200 و حتي ۵00 هزار تومان افزايش يابد. 
  يك نماينده مجلس گفت: به  رغم تأمين ارز ۴هزارو200 توماني دارو، 
مردم براي تأمين دارو سرگردان هستند و داروهاي مورد نياز آنها در بازار 
سياه خريد و فروش مي شود. از سويي اخباري به گوش مي رسد مبني بر 
اينكه در انبارهاي سازمان اموال تمليكي دارو موجود است، اما سازمان 

غذا و دارو در تعيين تكليف اين داروها اقدامي انجام نمي دهد. 
  عضو شوراي شش��م ش��هر تهران در تذكري ضمن انتقاد از اعمال 
نشدن مصوبه تخفيف 2۵ درصدي عوارض شهرسازي در مناطق گفت: 
متأسفانه در بحث اطالع رساني خوب عمل نكرديم؛ چراكه نه مردم از 

چنين تخفيفي مطلع هستند و نه پرسنل كه آن را اعمال كنند. 

بدون هوشمندسازي در ترافيك مي مانيم
هوشمندس��ازي ترافيك، حلقه مفقوده ترافيك شهري است. حمل  و 
نقل هوشمند يكي از مهم ترين مؤلفه هاي شهر هوشمند براي ارتقای 
كيفيت زندگي شهروندان و بهبود آن است. سامانه هاي هوشمند با به 
روز رس��اني طرح هاي ترافيكي و حمل و نقل شهري در كمترين زمان 
ممكن مي تواند ترافيك پايتخت را به صورت هوشمندانه تحت كنترل 
درآورد. متأسفانه كنترل سنتي آمد و شد شهري بر بار ترافيكي معابر 

افزوده است و تبعات آن در حال گسترش است. 
كالف در هم تنيده تشديد ترافيك در معابر شهري سبب شده است تا 
ترافيك صبحگاهي، عصرگاهي و شامگاهي تمامي معابر اصلي شهر را 
در برگيرد. با كوچك ترين تغيير جوي يا ايجاد گره ترافيكي آمد و شد در 
سطح معابر تشديد شده و ساعت ها طول مي كشد تا رفت و آمد وسايل 

نقليه به حالت عادي برسد. 
 به دليل محدود بودن معابر شهري و افزايش تعداد خودروها، ترافيك 
به ساعات آغازين روز و از آن طرف هم به س��اعات شامگاهي كشيده 
شده است. اين يعني ماندن بيشتر در ترافيك، از بين رفتن ميليو ن ها 

ساعت مفيد كاري، افزايش آلودگي هوا و مصرف باالي سوخت. 
متأسفانه طرح ها و راهكارهاي رفع تشديد ترافيك تاكنون نتواسته است 
ترافيك شهري را رام كند. برخي از كشورهاي جهان كه با معضل تشديد 
ترافيك روبه رو هستند با استفاده از فناوري هاي جديد گام بلندي براي 
هوشمند سازي ترافيك برداشته اند. در كش��ور ما فقط از نيروي هاي 
راهنمايي و رانندگي، دوربين و چ��راغ راهنمايي براي كنترل ترافيك 
استفاده مي شود. وجود برخي از مراكز كنترل ترافيك هم به دليل حجم 

باالي آمد و شد نتواسته است بار باالي ترافيك را به كنترل درآورد. 
با چنين اوضاعي، اقدامات هوشمند سازي ترافيك شهري در پايتخت 
با وجود پيشرفته ها و فناوري هاي جديد، بيش��تر به شوخي مي ماند. 
اقدامات صورت گرفته در هوشمند س��ازي كنترل ترافيك كه در يك 
دوره مديريت شهري دنبال شد، با وجود هزينه كرد اوليه، ابتر باقي ماند 

و ديگر مديري آن را به صورت جدي دنبال نمي كند. 
آخرين شاخص هاي آماري نشان مي دهد اكنون ۹0 ميليون و ۳۵۴ هزار 
اشتراك اينترنت سيار در كشور فعال است كه ضريب نفوذ اينترنت را 
به ۱0۶ درصد رسانده است. اين امكان يعني يكي از مؤلفه هاي مهم گام 
برداشتن به سوي شهر هوشمند فراهم است. همچنين حركت شهرها به 
سمت هوشمندي، بيشتر با استقرار زيرساخت حمل ونقل هوشمند، در 
قالب يك شبكه حمل و نقل هوشمند شروع مي شوند. استفاده ازسامانه 
تردد هوشمند )تشخيص عابر پياده در گذرگاه ها و صدور هشدار براي 
خودروها(، سامانه هوش��مند ارزيابي خس��ارت خودرو، سامانه پايش 
تعاملي ناوگان حمل و نقل منظم )به اشتراك گذاري خدمات سرويس 
هوش��مند ادارات و مدارس( و ارزيابي عملكرد و كنترل پروژه )سامانه 
نظارت و كنترل پروژه ه��اي حمل و نقل هوش��مند(، مديريت فضاي 
پاركينگ )پاركينگ و پارك حاشيه اي هوشمند(، پرداخت عوارض بر 
مبناي پيمايش )محاسبه ميزان عوارض ورود به طرح ترافيك براساس 
مدت زمان حضور در طرح با استفاده از تصاوير دوربين هاي پالك خوان(، 
مديريت هوشمند پارك هاي حاشيه اي، سامانه هوشمندسازي تابلوهاي 
كنترل سرعت )هوشمندس��ازي پيام هاي تابلوهاي كنترل سرعت( و 
سيستم آنالين برداش��ت آمار ترافيكي معابر از جمله مواردي است كه 
براي فناوري آن تالش شده و سخت افزار آن در دسترس است، ولي در 

عمل به صنعت كاربردي تبديل نشده است. 
بايد توجه داشت كه بدون هوشمند س��ازي در ترافيك خواهيم ماند؛ 
انجام طرح هاي ترافيكي هم ممكن است به صورت مقطعي جواب دهد، 

اما بي شك اثرگذار و مانا نيست. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

حسین سروقامت

قديمي ترها! دست مريزاد كه به ما ياد داديد سحرخيز باشيم، 
ب�راي روز مبادا پس ان�داز كنيم، ت�ا جاي پاي خ�ود را محكم 

نكرده ايم، گام بعدي را برنداريم و . . . 
اما فقط همين؟ امروزه اين قبيل آموزش ها نياز نس�ل جوان را 

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

ما مهارت »حل مسئله« بلديم؟
مي دانيم اين مهارت چقدر به ما اعتماد به نفس و آرامش داده، 

عدم برخورداري از آن بهداشت رواني ما را مختل مي كند؟
بلديم براي حل مسئله آن را تعريف كرده، به بخش هاي جزئي تر 

تقسيم كنيم؟
مي دانيم س�طحي نگري، ش�تابزدگي و جابه جايي اولويت ها 

مهم ترين موانع حل مسئله اند؟
اطالع داريم همه مس�ائل قابل حل نبوده و با برخي از آنها بايد 

كنار بياييم؟
ناز شست قديمي ترها! اما هنوز مسائل مهمي وجود دارند كه 

آموزش آنها به نسل جوان واقعاً ضروري است. 
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بیژن يانچشمه

هماي استيصال
 بر دوش بازنشستگان ايران اير

بازنشستگان هواپيمايي هما در 2 سال اخير براي 
دريافت حقوق خود 12 بار تجمع و تحصن كرده اند

س�رمايه صندوق بازنشس�تگي هواپيمايي هما، حاصل 55 سال 
كس�ورات حقوق و مزاياي كاركنان اين شركت است. اين سرمايه 
اكنون چنان مبهم است كه احقاق حقوق قانوني 13هزار بازنشسته 
شركت هواپيمايي هما با مشكل مواجه شده و اين افراد در طول دو 
سال گذشته، با وجود سن باالي خود 12 بار دست به تجمع زده اند. از 
اين 13 هزار بازنشسته هم حداقل 2هزارو500 تن ايثارگر هستند كه 
دو سال است با تأخير طوالني حقوق ماهانه خود را دريافت مي كنند. 
در هواپيمايي ايران اير، با توافقي طبق قانون اين شركت، هر ماه 2 درصد 
ماليات و كسورات بيشتري از حقوق و مزاياي كاركنان كسر مي شد. اين 
كسري اضافه تر به اين خاطر بود تا كاركنان در زمان بازنشستگي حقوق 
و مستمري بيشتري نسبت به بازنشستگان ديگر نهادها دريافت كنند. 

 پرداخت مستمري با رهن سند هواپيما
چشم طمع به سرمايه ش��ركت ايران اير موجب ش��د تا سرمايه صندوق 
بازنشستگي اين شركت در سال ۱۳80 يعني 20 س��ال قبل در اقدامي 
غيرقانوني و عجيب به نام مؤسسه بازنشستگي هما انتقال يابد.  مديران 
وقت اين شركت عظيم، با نقاب خيرخواهي مدعي بودند كه مي خواهيم 
س��رمايه كاركنان را در راه تجارت به كار گيريم ت��ا نقدينگي و امالك و 
تأسيسات صندوق بازنشستگي كه متعلق به كاركنان است به ارزش افزوده 
دست يابد و در اثر مرور زمان و تحريم ها و تورم هاي مداوم كاهش پيدا نكند.  
در حال حاضر بازنشستگان شركت هواپيمايي هما در دريافت حقوق ماهانه 
خود با مشكل جدي مواجه شده اند و اين شركت با به رهن گذاشتن اسناد 

امالك و هواپيماها پول حقوق بازنشستگان را فعاًل تهيه مي كند. 
 فرار از مسئوليت

يكي از اعضاي فعال كانون بازنشس��تگان كان��ون هواپيمايي هما در 
گفت وگو با »جوان« گفت: االن مدت دو س��ال اس��ت كه مش��كالتي 
در ارتباط با پرداخ��ت حقوق و همسان س��ازي پرداخت ه��ا براي ما 
بازنشستگان هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران پيش آمده است. اين 
شركت صد درصد سهام آن دولتي است و كاركنان و بازنشستگان آن 
بايد زير پوشش و حمايت دولت باشند. دولتي ها به اين موضوع استناد 
مي كنند كه اين شركت يك شركت درآمد- هزينه است و خودش بايد 
توليد ثروت كند. ولي اين موضوع مربوط به زماني اس��ت كه ش��ركت 
داراي ۷0 تا 80 فروند هواپيماي فعال پيش از انقالب بوده و در سال هاي 
گذشته با وضعيتي مواجه شديم كه با تحريم ها و كمبودها اين هواپيماها 

كاهش پيدا كرده و اكثر آنها از رده خارج يا زمينگير شده اند. 
محمدرضا توكلي به برخي حواش��ي اين شركت پرداخت و افزود: طي 
يك قرارداد تركمانچاي فرمايشي به شخصي، براي مدت ۱0 سال امور 
چارتر شركت واگذار شده است. پس از توافقات برجام تعدادي هواپيماي 
نو خريداري ش��د كه اينها به علت تحريم ها االن زمينگير و اقساط آن 
سررسيد شده و هما قادر به پرداخت آن نيست. با چنين وضعيتي دولت 
نمي تواند استناد به اين موضوع كند كه اين شركت درآمد - هزينه است. 
زماني كه درآمد داشته هزينه مي كرده است و االن كه درآمدي ندارد، 

استناد به اين شيوه يك صحبت براي فرار از مسئوليت است. 
 مجلس قول همكاري داد

وي افزود: صندوق بازنشستگي هواپيمايي جمهوري اسالمي در زمان 
جناب آقاي پرورش، مدير عامل سابق هما در سال 80 طي يك فرآيند 
غيرقانوني از دولت منفك و به يك مؤسسه خصوصي تبديل شد. يعني 
شركتي كه صددرصد سهام دولتي و صندوق مستقل داشت، مديران 
دولتي با تغيير  اساسنامه غيرقانوني بر آن مسلط شدند و اموال آن به 
تاراج رفت. نمونه كوچكي از اين اموال اين است كه در خيابان آزادي، 
خيابان ش��هيد رياحي با امالك و مستغالت صندوق بازنشستگي هما 
۶00 واحد مسكوني ساخته ش��د كه از ۶00 واحد مسكوني به شكل 
غير قانوني با يك قرارداد صوري ۷0 به ۳0 به نفع سازنده قرارداد بسته 
شده است. در صورتي كه ملكي كه مرغوب باشد ۶0 به ۴0 به نفع مالك 
قرارداد بايد بسته شود، نه به نفع سازنده! اين عضو كانون بازنشستگان 
ش��ركت هما ادامه داد: االن درخواست ما از مس��ئوالن اين است كه 
به مشكل ما رس��يدگي كنند. در اين زمينه تاكنون با آقاي مقتدايي، 
نماينده محترم مردم اصفهان و عضو كميس��يون امنيت ملي مجلس 
مكاتبات متعددي داشتيم. ايشان هم به سازمان ها، ارگان ها و نهادهاي 
مختلف اين موضوع را متذكر ش��دند و خواستند سازمان هاي مربوطه 

در اين قضيه ورود كنند. 
 مي خواهند مشكالت به گردن دولت بيفتد

توكلي افزود: موضوع ديگر اين اس��ت مديراني كه در اين قضيه نقش 
داش��تند االن به فكر افتادند كه صورت مس��ئله را ب��ه كل پاك كنند 
و صندوق بازنشس��تگي ما را با ترفندهاي مختلف ورشكس��ته نشان 
بدهند و به يك ش��كلي پرداخت حقوق بازنشس��تگان هما را بر دوش 
دولت بگذارند.  وي گفت: ما بازنشستگان هر ماه براي دريافت حقوق 
بازنشستگي خود مشكل داريم و شركت هم با به رهن گذاشتن اسناد 
امالك و هواپيماها پول حقوق بازنشس��تگان را تهي��ه مي كند. از ۱۳ 
هزار بازنشس��ته هم حداقل 2هزارو۵00 تن ايثارگ��ر بوده كه در كنار 
بازنشسته هايي كه هزينه هاي درمان و فرزند دانشجو دارند با مشكل 
زيادي دس��ت به گريبان هس��تند. بايد رسيدگي ش��ود كه صندوقي 
كه س��رمايه اوليه نقدي آن حدود 2۴0 ميلي��ون دالر بوده و امالك و 
مستغالت و دارايي هاي ديگري هم داش��ته مثل هواپيمايي ايرتور، يا 
شركت و هتل هاي هما كه صاحب پنج هتل پنج ستاره در سطح كشور 
بوده و به صورت خالف از بدنه هما جدا شد، چرا اكنون مستمري بگيران 

آن بايد هرازگاهي دست به تجمع و تحصن بزنند؟

علیرضا سزاوار

اضافه دريافت
4بيمارستان تهران را تعطيل کرد

مدي�ر كل تعزي�رات حكومت�ي ته�ران از حك�م تعطيل�ي چهار 
بيمارس�تان تهران به دليل اضاف�ه دريافت از بيم�اران خبر داد. 
محمدعلي اسفناني، مدير كل تعزيرات تهران گفت: تعداد قابل توجهي 
از بيمارستان هاي تهران مرتكب تخلف اضافه دريافت از مردم شده اند 
كه اين تخلفات در حال رسيدگي است. در خصوص چهار پرونده، اضافه 

دريافت از بيماران به خصوص بيماران كرونايي محرز شد. 
مدير كل تعزيرات حكومتي تهران از حكم تعطيلي چهار بيمارس��تان 
شهر تهران به سبب اضافه دريافت از بيماران خبر داد و گفت: چون اين 
حكم هنوز قطعي نشده است از بيان نام اين بيمارستان ها معذوريم، اما 
هر چهار بيمارستان، س��ومين بار بود كه تخلف كرده اند.  وي افزود: بر 
همين اساس هر چهار بيمارستان پروانه مسئول فني و پروانه تأسيس 
آن لغو شده است و طبق قانون بايد تعطيل ش��وند مگر اينكه تا صدور 
حكم قطعي، رضايت شاكيان را جلب كنند.  اسفناني گفت: بر همين 
اس��اس بيمارس��تان اول 22۱ ميليارد ريال از م��ردم اضافه دريافت 
داشته است كه عالوه بر استرداد اين وجه بايد ۳ميليارد و ۱۳0 ميليون 
ريال نيز به عنوان جزاي نقدي در حق صندوق دولت پرداخت كند. اين 
بيمارستان به لغو پروانه تأسيس و همچنين پروانه مسئول فني و توبيخ 
كتبي و درج در پرونده پزشكي محكوم شده است.  مدير كل تعزيرات 
حكومتي تهران گفت: بيمارستان دوم هم به سبب اضافه دريافتي كه 
داشته است، محكوم شد ۱0 برابر ارزش تخلف انجام شده را به عنوان 
جزاي نقدي بپردازد و لغو پروانه مس��ئول فني و لغو پروانه تأسيس و 
همچنين توبيخ كتبي و درج در پرونده از ديگر احكام صادر ش��ده در 
خصوص اين بيمارستان است.  اسفناني افزود: بيمارستان سوم هم ۱۷8 
ميليون ريال اضافه دريافت از مردم داشته اس��ت كه عالوه بر استرداد 
اين وجه بايد يك ميليارد و ۷00ميليون ريال نيز جزاي نقدي پرداخت 
كند و لغو پروانه تأسيس و لغو پروانه مسئول فني و توبيخ كتبي و درج 
در پرونده از ديگر احكام صادره براي اين بيمارستان است.  وي گفت: 
بيمارستان چهارم نيز محكوم شد ۴۵8 ميليون ريال اضافه دريافت از 
مردم را به شكات برگرداند و عالوه بر اين به پرداخت 2۱ ميليارد و ۶0۷ 
ميليون ريال جزاي نقدي و لغو پروانه تأسيس و لغو پروانه مسئول فني، 

توبيخ كتبي و درج در پرونده پزشكي محكوم شده است. 
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صادرات فله اي رب گوجه فرنگی به روسیه

افزای�ش از غذای�ي م�واد بنك�داران اتحادی�ه دبي�ر
افزای�شص�ادرات 14/2درص�ديربگوج�هب�هدلي�ل
داد. خب�ر ليت�ري 22۰ بش�كههاي در روس�يه ب�ه آن
قاسمعلي حس��ني در گفت وگو با مهر درباره قيمت كاالهاي اساسي 
اظهار كرد: قيمت رب گوجه فرنگي افزايش داش��ته است. رب گوجه 
هر قوطي ۳۰ هزار تومان بود كه طي يك ماه اخير رشد 14/2درصدي 

داشته و به هر قوطي ۳۵ هزار تومان افزايش يافته است. 
دبير اتحاديه بنك��داران مواد غذاي��ي درباره عل��ت افزايش قيمت رب 
گوجه فرنگی گفت: افزايش قيمت كارتن بس��ته بندي، پالستيك، ورق 
فلزي رب، بذر، س��م، كود، دس��تمزد كارگران و حت��ي خود محصول 
گوجه فرنگي از فاكتورهاي مهم افزايش قيمت رب بوده اند. وي ادامه داد: 
اصلي ترين عامل افزايش قيمت رب، انگيزه صادرات اين محصول بوده 
است. توليد ما خيلي زياد است اما چون صادرات، ارزآوري دارد كه به دليل 
نرخ باالي ارز، جذابيت زيادي براي توليدكننده در پي دارد، به دنبال صادر 
كردن اين محصول است. اين بنكدار مواد غذايي به تقاضاي باالي روسيه 
براي خريد رب گوجه از ايران اشاره و تصريح كرد: رب گوجه فرنگی ايران 
به صورت فله و در بشكه هاي 22۰ ليتري و با غلظت بسيار باال به روسيه 
صادر مي شود، سپس در كارخانه هاي فرآوري اين محصول در روسيه، به 
قوطي هاي حاوي رب گوجه با غلظت معمولي تبديل و پس از آن با برند 

شركت هاي روسي در بازار اين كشور توزيع مي شود. 
........................................................................................................................
طرح غیرنقدي شدن بن خواربار کارگري 

رد شد
درنخس�تيننشس�تش�ورايعاليكارباتركي�بجدید،طرح
غيرنقديشدنبنخوارباركارگريردومقررشدكميتهدستمزد
دراسرعوقتبهصورتتخصصيجهتبهبودمعيشتورودكند.
روز گذشته شوراي  عالي كار اولين نشست را با تركيب جديد نمايندگان 

دولت، كارگران و كارفرمايان در محل وزارت كار برگزار كرد. 
محمدرضا  تاجيك، نماينده كارگران در گفت وگو با تسنيم درباره جلسه 
روز گذشته شوراي  عالي كار گفت: بعد از ارائه طرح غيرنقدي شدن بن 
خواربار كارگري در جلس��ه روز گذش��ته، اين موضوع با مخالفت گروه 
كارگري روبه رو و اين طرح رد شد، اعضاي ش��وراي  عالي كار با اجماع 
تصميم گرفت كه بن خواربار همچنان نقدي باقي بماند. تاجيك ادامه 
داد: در خصوص بررس��ي راهكارهاي افزايش قدرت خريد دس��تمزد 
كارگران مواردي توسط نمايندگان كارگران مطرح و مقرر شد كميته 
دستمزد در اسرع وقت به  صورت تخصصي جهت بهبود معيشت ورود 
نمايد. رئيس مجمع نمايندگان كارگران اس��تان تهران گفت: از موارد 
ديگر مطروحه در اين جلسه، طرح تمديد معافيت كارگران بقاع متبركه 
از شمول قانون كار و تمديد اين طرح بود. مقرر شد جهت اصالح و عدم 
رعايت قانون كار، بخش��نامه در خصوص چگونگي انج��ام قانوني اين 
موضوع صادر و ابالغ گردد و صورت پذيرد و كارهاي اقتصادي در بقاع 

متبركه از چتر معافيت خارج شوند. 
........................................................................................................................

قیمت سكه و دالر در ۱۶ آبان ۱۴۰۰
نایبرئيساتحادیهطالوجواهر،قيمتدیروزانواعسكهوارزرا

اعالمكرد.
محمد كشتي آراي در گفت وگو با خبرگزاري صداوسيما از كاهش حباب 

سكه به دليل افت تقاضا براي اين كاال خبر داد. 
نايب رئيس اتحاديه طال و جواهر با اشاره به اينكه ديروز هر اونس جهاني 
طال هزارو819 دالر قيمت گذاري شده است، افزود: قيمت سكه طرح 
قديم 11 ميليون و 8۰۰ هزار تومان، قيمت سكه طرح جديد 12 ميليون، 
نيم س��كه ۶ ميليون و 2۰۰ هزار تومان، ربع سكه ۳ ميليون و ۶۵۰ هزار 

تومان و سكه گرمي 2 ميليون و 28۰ هزار تومان به فروش مي رسد. 
 وي با اشاره به اينكه افزايش نرخ ارز و اونس جهاني، قيمت سكه را باال 
برده است، ادامه داد: امروز هر گرم طالي 18عيار يك ميليون و 19۶ هزار 

تومان و هر مثقال طال ۵ ميليون و 18۰ هزار تومان فروخته مي شود. 
 كشتي آراي با بيان اينكه حباب سكه به 2۵۰ هزار تومان رسيده است، 
گفت: با توجه به نوسانات كم بازار طال ميل براي سرمايه گذاري در اين 

بازار كم شده و به همين دليل حباب سكه نيز كاهش داشته است. 
........................................................................................................................

سرگردانی برنج هاي دپوشده در گمرك
مع�اونام�ورفن�يگم�ركای�رانگف�ت:تكلي�فبرنجه�اي
دپ�وش�دهدرگم�ركهمچن�انمش�خصنيس�تودرانتظ�ار
هم�كاريوزارتصمت،جهادكش�اورزيوبانكمركزياس�ت.
به گزارش گمرك، مهراد جمال ارونق��ي افزود: ممنوعيت فصلي برنج 
از ابتداي مردادماه آغاز ش��د، ام��ا محموله هايي داش��تيم كه قبل از 
ممنوعيت واردات برنج به كشور رسيده بودند و با مصوبه اي كه از ستاد 
تنظيم بازار اخذ كرديم، توانستيم 1۵ هزار تن برنج را ترخيص كنيم. 
برنج هايي هم بعد از ممنوعيت فصلي به گمركات رسيده كه ميزان آن 
8۵ هزار تن اس��ت كه با پايان زمان ممنوعيت واردات از 1۵روز ديگر 

نسبت به ترخيص آن اقدام مي شود. 
معاون امور فني گمرك اي��ران گفت: پيش از آن هم ت��ا ابتداي آغاز 
ممنوعيت واردات برنج حدود ۷۰۰ هزار تن برنج ترخيص ش��ده بود. 
ب��راي برنج هايي كه ماه ها در گم��ركات مانده اند، تأمي��ن ارز صورت 
نگرفته و كد رهگيري بانك را ندارند، ما اين را به وزارت جهاد كشاورزي 
اعالم كرده ايم. ويرايش ثبت س��فارش هم بايد از سوي وزارت صمت 

صورت گيرد. 
........................................................................................................................

ضبط ۲۲۱ هزار دستگاه استخراج رمز ارز 
غیرمجاز

ش�ركت در رمزارزه�ا ب�رق تأمي�ن ط�رح مج�ري
دس�تگاه ۳۹۰ و 221ه�زار ضب�ط و كش�ف از تواني�ر
اس�تخراجرم�زارزغيرمج�ازدرس�الج�اريخب�رداد.
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني وزارت نيرو )پ��اون(، محمد خدادادي 
افزود: در س��ال جاري 221 هزار و ۳9۰ دس��تگاه اس��تخراج رمز ارز 
غيرمجاز در ۵ هزار و ۷۵۶ مركز با ظرفي��ت ۶21 هزار و ۶9۵ كيلووات 
كش��ف و ضبط ش��ده اس��ت.  وي با بيان اينكه در يك هفته گذشته 
نيز 22۷ دس��تگاه اس��تخراج رمز ارز غيرمجاز در 14مركز در كشور 
شناسايي، كشف و ضبط شده است، اظهار داشت: ظرفيت منصوبه اين 

تعداد دستگاه غيرمجاز هم 4۷۷كيلووات بوده است. 
 مجري طرح تأمين برق رمز ارز ها در توانير، بيشترين درصد كشفيات 
دس��تگاه هاي رمز ارز غيرمجاز طي ي��ك هفته گذش��ته را مربوط به 
استان تهران با 22 درصد دانست و يادآور شد:  درصد اين كشفيات در 
استان هاي آذربايجان شرقي و اصفهان هر كدام 14 درصد و خوزستان 
11 درصد بوده است.  خدادادي گفت: 44 درصد كشفيات در تعرفه هاي 
مختلف برحسب ظرفيت مربوط به تعرفه خانگي و 2۳ درصد مربوط به 

تعرفه ساير مصارف )تجاري( است. 
 مجري طرح تأمين برق رم��ز ارز ها در توانير گفت: با مقايس��ه ميزان 
مصرف يك ماينر با س��اير وس��ايل خانگي بايد گفت مصرف برق يك 
ماينر دو تا سه كيلوواتي به ميزان ۳۵ پنكه يا 1۵ يخچال فريزر است. 
ماينري با اين مشخصات همچنين به اندازه پنج كولر آبي يا يك كولر 

گازي برق مصرف مي كند. 
  وي افزود: اس��تخراج يك بيت كوين به بيش از ۳۰۰ مگاوات س��اعت 
برق نياز دارد كه اين ميزان بيشتر از برق مصرفي حدود ۳۵ هزار واحد 

مسكوني در يك شبانه روز تخمين زده مي شود.

ميزانوارداتگوش�يدر2/5س�الگذش�ته،
7/۳ميلي�ارددالربودهاس�توای�نمبل�غ
هنگف�تارزيتنهاب�رايتأمي�ن4درصدنياز
بازار)1/6ميليوندس�تگاه(هزینهشدهاست.
بهعبارتدیگ�ر،برايوارداته�رتلفنهمراه
ازبرن�دامریكایياپل،عماًلارزم�وردنيازبراي
وارداتپن�جتلفنهم�راهمتعارفم�وردنياز
اكثرمردمازس�ایربرندهامصرفشدهاس�ت.
آمارهاي سامانه همتا نش��ان مي دهد كه در طول 
2/۵ سال گذشته، حدود ۳ ميليون گوشي لوكس 
به ارزش بيش از 2 ميليارد دالر وارد كشور شده كه 
در اين ميان برند اپل بيش از 1/۵ ميليارد دالر از اين 
ميزان را به خود اختصاص داده و واردات تلفن همراه 
در بين 1۰ قلم عمده كاالهاي وارداتي، رتبه نخست 

را به خود اختصاص داده است. 
به گزارش فارس، آمارهاي س��امانه همتا نش��ان 
مي دهد كه در طول 2/۵س��ال گذش��ته، حدود 
۳ميليون گوشي لوكس به ارزش بيش از 2 ميليارد 
دالر وارد كش��ور ش��ده  كه در اين ميان برند اپل 
بيش از 1/۵ ميليارد دالر از اي��ن ميزان را به خود 

اختصاص داده است. 
به گفته مهدي مير اشرفي، رئيس كل گمرك ايران، 
تلفن همراه در هفت ماه ابتدايي سال 14۰۰، واردات 
تلفن همراه در بين 1۰ قلم عمده كاالهاي وارداتي، 
رتبه نخس��ت را به خود اختصاص داده اس��ت. اين 
در حالي است كه بر اس��اس آمار ارائه شده از سوي 
سامانه همتا در سال گذشته، حدود يك ميليون ۳۰۰ 
هزار از مجموع 1۵ ميليون و ۶۰۰ هزار دستگاه تلفن 
همراه وارد شده به كش��ور، قيمت باالي ۳۰۰ دالر 
داشته اند و براي تأمين اين گوشي ها بيش از 92۰ 

ميليون دالر هزينه شده است. 
ميزانوارداتگوشيدر2/5سالگذشته،

7/۳ميليارددالر
ع��وارض واردات موبايل هاي ب��االي ۶۰۰ دالر در 
بودجه س��ال 14۰۰ توس��ط نماين��دگان مجلس 
شوراي اس��المي 12 درصد تعيين شد، اما شواهد 
حاكي از آن اس��ت كه اين تصميم نتوانسته  اس��ت 

واردات گوشي هاي لوكس را كاهش دهد. 

آمارهاي سامانه همتا )رجيستري( نشان مي دهد 
از ابتداي سال 98 تا انتهاي ش��هريورماه 14۰۰، 
تع��داد 4۰ ميليون تلفن همراه ب��ه ارزش بيش از 
۷/۳ ميليارد دالر ثبت شده اس��ت كه در اين ميان 
تلفن هاي همراه اپل بيش از 1/۵ ميليارد دالر از اين 
ميزان را شامل مي شود. البته اين نكته قابل توجه 
است كه اين مبلغ هنگفت ارزي تنها براي تأمين 
4 درصد نياز بازار )1/۶ ميليون دس��تگاه( هزينه 
شده اس��ت. به عبارت ديگر، براي واردات هر تلفن 
همراه از برند امريكايي اپل، عماًل ارز مورد نياز براي 
واردات پنج تلفن همراه متعارف م��ورد نياز اكثر 

مردم از ساير برندها مصرف شده است. 
وقتيوارداتاپلباجنجالرسانهاي

ازممنوعيتنجاتیافت!
سابقه موضوع محدوديت ورود گوشي تلفن همراه 
لوكس كه عمدتاً شامل برند امريكايي اپل است، به 
ابتداي س��ال 1۳99 برمي گردد. با توجه به تشديد 
مش��كالت ارزي كش��ور پس از فراگي��ري كرونا و 
به دليل كاهش صادرات در انتهاي س��ال 1۳98، 
تخصيص ارز بسياري از كاالها از جمله تلفن همراه 

از ابتداي سال 99 با اختالل جدي روبه رو شد. 
با توجه به عدم توان بانك مرك��زي در تأمين ارز 
اين كاال، جلس��ات متعدد كارشناس��ي از ابتداي 
ارديبهشت 99 با حضور دس��تگاه هاي مرتبط از 
جمله بانك مرك��زي، وزارت صمت و نمايندگان 
بخش خصوصي )انجم��ن واردكنندگان(، برگزار 
ش��د تا تدبيري ب��راي برون رفت از اين مش��كل 
انديشيده ش��ود. بنابر گفته  منابع آگاه در نهايت 
مقرر شد تا واردات تلفن همراه لوكس در تمامي 

رويه ها ممنوع شود. 
در نتيجه در جلسه كارگروه تلفن همراه و تجهيزات 
س��يمكارت خور مورخ ۳1/ 2/ 99 در وزارت صمت 
)با حض��ور تمامي اعض��ا(، تصميم نهاي��ي اتخاذ و 
ممنوعيت واردات تلفن هاي همراه باالي ۳۰۰ يورو 
مصوب ش��د. اين موضوع جهت اجرايي شدن، در 
جلسه كارگروه نظارت و تخصيص ارز وزارت صمت 
در ابتداي تيرماه سال گذش��ته به تصويب رسيد و 
حتي طي نامه  اي به سرپرس��ت معاونت بازرگاني 

داخلي وزارت صمت ابالغ شد، اما با توجه به فشار 
رسانه اي ايجاد شده در آن مقطع، برخي مالحظات 
تنظيم بازار )افزايش ش��ديد قيمت گوشي اپل كه 
تا دو برابر هم رس��يد( و همچني��ن ورود برخي از 
مسئوالن )از جمله وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
و سخنگوي دولت وقت(، امكان اجراي اين مصوبه 
فراهم نش��د، اما با توجه به اهمي��ت موضوع، مقام 
معظم رهبري در جلسه با هيئت دولت به موضوع 
ورود نموده و از واردات كاالي لوكس )به عنوان مثال 

برند امريكايي اپل( انتقاد كردند. 
ايشان اشاره كردند:  يكي مس��ئله   واردات بي رويه 
اس��ت كه ما مكرر روي اين تكي��ه كرده ايم. . . اين 
واردات بي رويه چيز خيلي خطرناك و مهمي است. 
گاهي اوقات اي��ن واردات، واردات لوكس اس��ت؛ 
يعني هيچ نيازي به آن نيست. ش��نيدم كه براي 
واردات يك نوع گوشي لوكس امريكايي در سال98 
حدود نيم ميليارد دالر - اين جور گزارش ش��د به 
ما- مصرف شده! البته بخش خصوصي اين كار را 
مي كند، منتها بايستي دولت جلوي اين را بگيرد. 

اين يكي از مانع ها. )2/ ۶/ 99(
واردات5۰۰ميلي�وندالريگوش�يهاي

لوكسدرسال14۰۰
پس از بيانات مقام معظم رهبري، مجلس شوراي 
اس��المي در قانون بودجه 14۰۰ حق��وق ورودي 
گوش��ي تلفن همراه ب��االي ۶۰۰ دالر )كه بيش از 
8۵ درصد آن اپل است( را از ۵ درصد به 12درصد 
افزاي��ش داد ك��ه به گفت��ه برخي از كارشناس��ان 
اقتصادي نمي تواند عامل مهمي در جهت جلوگيري 
از هزينه هاي ارزي ب��راي واردات كاال هاي لوكس 
باش��د؛ چراكه در نتيجه اين اقدام مجلس شوراي 
اس��المي گوش��ي  هاي باالي ۶۰۰ دالر تنها حدود 
يك درص��د افزايش قيمت پيدا ك��رد و واردات اين 
گوشي ها در سال 14۰۰ نيز ادامه يافت؛ به طوري 
كه در شش ماه ابتدايي س��ال جاري، ۵۰۰ ميليون 

دالر گوشي باالي ۶۰۰ دالر وارد كشور شده است. 
در س��ال جاري گوش��ي هاي باالي ۳۰۰ ي��ورو با 
تأمين تنها ۶ درصد نياز بازار، حدود ۳۰ درصد كل 
ارز تخصيص يافته ب��راي واردات موبايل را مصرف 

كرده اند، به همي��ن دليل، تعيين م��رز ۳۰۰ يورو 
براي تش��خيص مصداق گوش��ي لوكس منطقي 
است. به نظر مي رس��د با توجه به هزينه قابل توجه 
براي واردات گوش��ي هاي باالي ۳۰۰ ي��ورو، بهتر 
است محدوديت واردات تنها نبايد منحصر به برند 
اپل ش��ود. با توجه به اينكه در اين باره با دو رويكرد 
»افزايش تعرف��ه« يا »ممنوعيت ثبت س��فارش يا 
واردات«، امكان كاهش مخ��ارج ارزي براي واردت 

گوشي هاي لوكس وجود دارد. 
حيفوميلميليونهادالرارزبرايتأمين

نياز4درصدمردم!
با توج��ه به اهميت كنت��رل مخارج ارزي كش��ور، 
مي توان از روش هاي گوناگ��ون از واردات كاال هاي 
غيرضروري و لوكس جلوگيري كرد. به عنوان مثال 
مي توان تعرف��ه واردات اين كاال ه��ا را افزايش داد. 
همچنين مي توان ثبت سفارش كاال و واردات آن را 
ممنوع كرد كه البته هركدام از اين اقدامات مي تواند 
ش��رايط بازار موباي��ل را تغيير دهد. گوش��ي هاي 
لوكس، تنها نياز تع��داد كمي از م��ردم را برطرف 
مي كند؛ بنابر اين بهتر اس��ت سياستگذار با بررسي 
دقيقي اين مسئله، يك راهكار منطقي و علمي براي 

كاهش واردات گوشي هاي لوكس اتخاذ كند. 
عالوه بر اين ب��ا جلوگيري از خ��روج بي رويه ارز 
در ش��رايط تحريمي، مي توان م��واد اوليه مورد 
نياز بس��ياري از صنايع توليدي كش��ور را تأمين 
كرد؛ چراكه بس��ياري از صنايع، از جمله پوشاك، 
مواد غذايي، تاير و غيره نيازمند م��واد اوليه  بوده 
و مخ��ارج ارزي آنها ب��ه مراتب كمت��ر از واردات 

گوشي هاي لوكس خواهد بود. 
نكته قابل توجه اين است كه جلوگيري از واردت 
كاال هاي لوكس از جمله گوشي هاي گران قيمت، 
بايد در هم��ه رويه ها به صورت ج��دي پيگيري 
شود، زيرا در غير اين صورت حتي با وجود تصويب 
ممنوعيت واردات و اعمال تعرفه، اين گوش��ي ها 
از طريق مناطق آزاد و برخي ديگر از اس��تثنائات 
تجاري، وارد كش��ور خواهد ش��د و تأثير هرگونه 
تصميم احتمالي ب��راي كاهش مخ��ارج ارزي را 

خنثي خواهد كرد.

مجلس به موضوع »گوشي لوكس« ورود كند
وارداتتلفنهمراهدر7ماهابتدایيامسال،رتبهنخسترابهخوداختصاصدادهاست

  گزارش 2

وزیرصمتافزایشعرضهخودروبهبازاررااز
هفتهآیندهوعدهدادوگفتكهطيهفتههاي
آیندهخودروهايباقيماندهدركفپاركينگ
خودروسازانتكميلوبهبازارعرضهميشوند.
بازار خريد و ف��روش خودرو اين روزها ش��اهد 
رشد قيمت انواع خودروهاي توليد داخل است. 
فعاالن بازار معتقدند خودروي صفر در بازار كم 
و همين امر عاملي شده اس��ت تا همه به سمت 
اعالم س��ليقه اي قيمت ها باش��ند. عالوه بر اين 
فضاي مجازي و اع��الم آگهي ه��اي اغواكننده 
نيز بر افزايش قيم��ت خودرو در ب��ازار بي تأثير 

نبوده است. 
در حال حاضر بازار قيمت گ��ذاري خودرو دچار 
بالتكليفي است، هيچ نظارتي هم بر بازار اعمال 
نمي شود، به نوعي اين خريدار و فروشنده هستند 
كه بر اس��اس منافع خود قيمت ه��ا را روزانه با 
روندي افزايشي اعالم مي كنند. نكته قابل تأمل 

اينكه معامله اي در بازار انجام نمي ش��ود و همه 
قيمت ها صوري است. 

به گ��زارش تس��نيم، روز گذش��ته رون��د اعالم 
قيمت ه��اي كاذب در ان��واع خودروهاي داخلي 
به حدي رس��يد كه به عنوان مث��ال ارزان ترين 
خودروي روز مثل پراي��د111 رقم 1۶۵ ميليون 
تومان اعالم شده است، البته برخي آگهي ها قيمت 
1۶8 ميليون توماني را نيز براي اين خودرو منتشر 
كردند. جالب اين است معامله اي براي پرايد111 
در بازار آن هم با قيمت 1۶۵ ميليون تومان صورت 
نمي گيرد. سمند ال ايكس با قيمت 2۷۶ ميليون 
تومان، رانا پالس 2۷8 ميلي��ون تومان، پژو2۰۶ 
تيپ دو 2۵۰ ميليون توم��ان، پژو 2۰۶ تيپ پنج 
29۵ ميليون تومان و 2۰۶صندوقدار 29۶ ميليون 

تومان مورد معامله قرار مي گيرد. 
نمايندگان مجلس كه در اين دوره با خودروسازها 
همراه نيستند، بازي هاي خودروسازان در عدم 

تحويل به موقع خودرو به مشتريان و آزاد سازي 
قيمت ها را نوعي مظلوم نمايي مي دانند و به رغم 
فرصت ش��ش ماهه به وزير صمت و مس��كوت 
نگه داش��تن واردات خودرو مدام در گفت وگو با 
رسانه ها از سازوكارهاي واردات خودرو و عرضه 

خودروي باكيفيت سخن مي گويند. 
حال در چنين ش��رايطي وزير صمت در حاشيه 
افتتاح نمايش��گاه بين المللي قطع��ات، لوازم و 
مجموعه هاي خودرو به جمع خبرنگاران آمد و 
قول داد يك��ي از وعده هاي��ش را در هفته آينده 
عملي كند. رضا فاطمي امين درباره بدهي هاي 
خودروس��ازان گفت: برنامه مالي ايران خودرو و 
س��ايپا كه عمده بدهي ها و مطالب��ات مربوط به 
آنهاست، تعريف شده است. يكي از اين بخش ها 
مديريت جريان نقدينگي خودروسازهاست كه 

درحال حاضر در حال انجام است. 
وي ادام��ه داد: بح��ث ديگر مرب��وط به كاهش 

هزينه هاي سربار خودروهاس��ت و بحث بعدي 
اصالح ساختار مالي شركت هاس��ت كه آن هم 
در حال انجام است. خودروساز ها ميزان انباشته 
باال و بدهي هاي زيادي به قطعه سازان دارند، اين 
واقعيت هايي اس��ت كه وجود دارد. برنامه اي كه 
براي بهبود صنعت خ��ودرو تعريف كرده ايم، به 
درستي پيش مي رود و تا دو س��ال آينده حتماً 
شاهد صنعت خودروی به روز، در حوزه سوخت و 

قيمت خواهيم بود. 
فاطمي امين درباره داخلي سازي قطعات خودرو 
افزود: يك��ي از 1۰ طرح برنامه ريزي ش��ده بحث 
اصالح ساختار صنعت است. روابط بين قطعه سازي 
و خودرو سازي روابط غلطي اس��ت و بايد اصالح 
ش��ود. ما به دنبال مجموعه سازي هستيم، يعني 
اگر يك خودروس��از قرار است با هشت قطعه ساز 
كار كند، هم مديريت آن سخت است و هم قيمت 

و كيفيت آن متفاوت خواهد بود. 
وي با بيان اينكه يك��ي از 1۰پروژه ما در صنعت 
خودرو، اصالح ساختار اين صنعت است، گفت: با 
توجه به اينكه رابطه بين خودروساز و قطعه ساز 
در كشور ما رابطه نادرستي است و آشفتگي هاي 
زيادي دارد، به دنبال اصالح اين روابط هستيم. 
امروز به جاي ارتباط مس��تقيم بين خودروساز 
و قطعه س��از كه مش��كالتي همچ��ون پيچيده 
ش��دن مديريت، سخت ش��دن كنترل كيفيت 
قطعات و قيمت ها را به دنب��ال دارد، ما به دنبال 

مجموعه سازي در صنعت خودرو هستيم. 
فاطمي امين با بي��ان اينكه در ح��ال حاضر هر 
خودروساز با ۷۰۰ تا 8۰۰ قطعه ساز كار مي كند، 
گفت: پس از مجموعه س��ازي، هر خودروس��از 
با ۷۰ ت��ا 1۰۰مجموعه س��از كار خواهد كرد و 
مجموعه س��ازان نيز با قطعه س��ازان در ارتباط 
خواهند بود. اين ش��يوه توس��ط خودروسازان 

خارجي اجرايي شده و موفق بوده است. 
وزير صمت در ادامه در خصوص توليد خودرو نيز 
گفت: ظرفيت ها و برنامه هاي همه 1۰خودروساز 
بزرگ كشور براي برنامه ريزي جهت توليد ساالنه 
۳ ميليون دس��تگاه خودرو تا س��ال 14۰4 اخذ 
شده است. اكنون 9۰ درصد توليد خودرو توسط 
ايران خودرو و سايپا انجام مي شود كه اين سهم 
تا سال 14۰4 به ۷۰ درصد كاهش خواهد يافت. 
به اين ترتيب سهم س��اير خودروسازان از 1۰ به 

۳۰ درصد خواهد رسيد. 
افزایشعرضهخودروبهبازار

وي ادام��ه داد: ط��ي دو ماه گذش��ته جلس��ات 
متعددي بي��ن وزارت صنعت با خودروس��ازان 
در خص��وص تأمي��ن قطعات و رفع مش��كالت 

خودروهاي ناقص برگزار شد. 
فاطمي امي��ن اف��زود: ط��ي هفته ه��اي آينده 
خودروه��اي باقي مان��ده در ك��ف پاركين��گ 
خودروس��ازان تكميل و به بازار عرضه خواهند 
شد. همچنين از هفته آينده ايران خودرو روزانه 
۵۰۰ دس��تگاه و س��ايپا 2۰۰ دس��تگاه بيش از 
ظرفيت كنوني خود توليد خواهند كرد كه به اين 

ترتيب عرضه خودرو افزايش مي يابد.

  گزارش   یک

 الستیك هاي تاريخ مصرف گذشته
 زير کامیون ها

س�نگين الس�تيك گف�ت: كاميون�داران كان�ون دبي�ر
ب�هح�ديگ�رانش�دهك�هرانن�دگانب�هس�متخری�د
الس�تيكهايتاری�خمص�رفگذش�تهمتمای�لش�دهاند.
به گ��زارش خبرنگار مهر، اگ��ر چه تصميم انجم��ن صنفي صنعت 
تاير براي افزايش قيمت انواع الس��تيك با وتوي س��ازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان مواجه ش��د، اما تصميم وتو شده 
انجمن، تأثير خود را روي قيمت هاي بازار گذاش��ته و باعث رش��د 

شديد قيمت شده است. 
2۶ مهر ماه انجمن توليدكنندگان تاي��ر از افزايش ۳۰ تا 4۰ درصدي 
نرخ الس��تيك هاي س��نگين توليد داخل طي دو مرحله، مرحله اول 
از 2۶مهرماه و مرحله دوم از اول دي ماه س��ال ج��اري خبر داده بود. 
بر اس��اس اعالم اين انجمن، قيمت گذاري الستيك توليدي از حيطه 
اختيارات س��تاد تنظيم بازار خارج ش��ده و در اختيار تش��كل صنفي 
مربوطه )انجمن توليدكنندگان تاير( قرار گرفته است. اين اعالم با انتقاد 
برخي دس��ت اندركاران وزارت صمت، نمايندگان مجلس و رس��انه ها 
مواجه شد كه پس از آن س��ازمان حمايت از منتفي شدن اين تصميم 
انجمن تاير خبر داد. اين در حالي بود كه آخرين افزايش قيمت در 21 
تير ماه سال جاري رخ داده بود كه در آن قيمت الستيك توليد داخل 
با افزايش 1۰درصدي همراه شده بود. با اين حال صرف اعالم افزايش 
قيمت الستيك، اثر خود را در بازار گذاش��ت و در حال حاضر افزايش 
نرخ الستيك سنگين در بازار آزاد مشهود است. اتفاقي كه سبب شده 
تا به گفته برخي فعاالن صنعت حمل و نقل، رانندگان كاميون به خريد 

الستيك هاي نوي تاريخ مصرف گذشته روي بياورند. 
........................................................................................................................

وزیرنفتتأكيدكرد
تالش وزارت نفت براي تأمین سوخت زمستاني
وزی�رنف�تگف�ت:وزارتنف�تدرط�يای�نم�دتتم�ام
ت�الشخ�ودراانج�امميده�دت�اس�وختزمس�تانيدر
بخ�شخانگ�يتأمينش�ودوب�اچال�شگازروب�هرونش�ویم.
جواد اوجي، در تش��ريح نشس��ت ديروز با نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي، درباره اقدام هاي وزارت نفت در زمينه تأمين گاز در زمستان  
گفت: وزارت نفت با انجام تعميرات اساس��ي در پااليشگاه ها، خطوط 
لوله انتقال، ايس��تگاه هاي تقويت فشار و تأمين س��وخت مايع اعم از 
نفت گاز و نفت كوره در حوزه نيروگاه ه��ا مخازن و صنايع اقداماتي را 

انجام داده است. 
وي با بيان اينكه امس��ال به فضل اللهي، 4۵۰ ميليون ليتر بيش��تر از 
پارسال ذخيره سازي سوخت مايع داشته ايم، افزود: همچنين با توجه 
به تدابير خوبي كه در وزارت نفت ديده شده و هماهنگي هاي خوبي كه 
با همكارانمان در وزارت نيرو صورت گرفته اس��ت، در تالش هستيم تا 
تأمين سوخت زمستاني به خصوص در بخش خانگي صورت بگيرد تا با 

چالش گاز روبه رو نشويم. 
........................................................................................................................

مشاورنخستوزیرپاكستان:
برنج پاکستان را می توان با نفت تهاتر کرد

مش�اورارش�دنخس�توزی�رپاكس�تاندرام�وربازرگان�يو
س�رمایهگذاريدردی�دارب�اوزی�رجه�ادكش�اورزيای�ران
اظه�ارك�ردك�هپاكس�تاندارايبرن�جوای�رانداراينف�تو
پتروش�يمياس�تكهميتوانيماینكاالهاراباه�متهاتركنيم.
به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطالع رساني وزارت جهاد كشاورزي 
سيد جواد ساداتي نژاد، وزير جهاد كشاورزي در ديدار با عبدالرزاق 
داوود، مشاور ارش��د نخس��ت وزير پاكس��تان در امور بازرگاني و 
سرمايه گذاري )سرپرس��ت وزارتخانه بازرگاني پاكستان( و هيئت 
همراه اظهار كرد: پيشينه رابطه ايران و پاكستان قدمت بااليي دارد، 
ما داراي مرز، دين، فرهنگ و اقوام مش��ترك هستيم كه مي تواند 
شرايط تجاري بهتري نس��بت به امروز براي دو كش��ور به ارمغان 
بياورد. عبدالرزاق داوود، مشاور ارشد نخس��ت وزير پاكستان در امور 
بازرگاني و سرمايه گذاري )سرپرس��ت وزارتخانه بازرگاني پاكستان( 
اظهار كرد: در حال حاضر روابط تجاري و اقتصادي ايران و پاكس��تان 
هيچ مناسبتي با پيشينه روابط اين دو كشور ندارد و اميدواريم بتوانيم 

اين شرايط را تغيير دهيم. 
وي افزود: در اين منطقه نيازمند يك اتصال و ارتباط بين كش��ورهاي 
ايران، پاكستان، افغانستان، تركمنستان، قزاقستان و تاجيكستان است 
و در اين اتصال منطقه اي، ايران و پاكستان مهم ترين كشور ها هستند، 

بدون ايران اين ارتباط به ظرفيت نهايي نخواهد رسيد. 
داوود ادامه داد: هرگونه بهبود همكاري تجاري و اقتصادي با ايران بسيار 
مهم است و حجم تجارت اين دو كشور به خصوص در حوزه كشاورزي 
بايد گسترش يابد. وي با اشاره به ظرفيت تهاتر در دو كشور عنوان كرد: 
پاكستان داراي برنج و ايران داراي نفت و پتروشيمي است كه مي توانيم 

اين كاالها را با هم تهاتر كنيم. 
........................................................................................................................

اقتصاد ايران از رکود خارج شده است؟
درحال�يكهرئي�سكلبان�كمركزيازخ�روجاقتص�ادایران
ازركودخب�رميدهد،ی�ككارش�ناساقتصاديمعتقداس�ت
زمانيميت�وانگف�تاقتص�ادازرك�ودخارجش�دهكهرش�د
اقتص�اديب�رايس�هس�الپياپيمثب�تش�ودونميت�وانبه
رش�داقتصاديمثب�تبرايیكس�الیاچن�دفصلاكتف�اكرد.
به گزارش ايسنا، پيش از اين علي صالح آبادي، رئيس كل بانك مركزي 
در جلس��ه اي اعالم كرد كه آخرين آمارهاي منتش��ره حاكي از رشد 
۶/2درصدي تولي��د ناخالص داخلي ايران در فصل دوم س��ال 2۰21 
است كه دستاورد قابل توجهي اس��ت. رئيس كل بانك مركزي گفته 
بخش غيرنفتي در همان دوره 4/۷ درصد رشد كرده كه نشان دهنده آن 
است كه اقتصاد ايران به طور قابل توجهي از ركود خارج شده و به سمت 
بهبود حركت كرده اس��ت. در اين زمينه، وحيد شقاقي در گفت وگو با 
ايسنا  نيز اظهار كرد: در علم اقتصاد زماني گفته مي شود كه اقتصادي از 
ركود خارج شده كه حداقل سه سال پي در پي رشد مثبت داشته باشد 
و با يك سال يا چند فصل رشد اقتصادي مثبت نمي توان ادعا كرد كه 

اقتصاد از ركود خارج شده است. 
........................................................................................................................

 افت ۹ هزار واحدي شاخص کل بورس
۱۶ آبان ۱۴۰۰

بورستهرانباافت۹هزارواحديش�اخصكل،معامالتخودرا
بهپایانرساند.

به گزارش خبرگزاري صداو سيما، در پايان معامالت ديروز بازار سرمايه، 
ش��اخص كل بورس با افت 9 هزار و ۶89 واحدي به عدد يك ميليون و 
4۳۰ هزار واحد و شاخص هم وزن نيز با افت هزار و ۵۵8 واحدي به عدد 
۳84 هزار واحد رسيد، ضمن اينكه نماد هاي فوالد، شستا، فارس، فملي 
و كچاد بيش��ترين تأثير را در افت شاخص كل داش��تند. در فرابورس 
نيز ش��اخص با افت 128 واحدي ايفكس به عدد 2۰ هزار واحد رسيد 
و نماد هاي زاگرس، آريا و فجهان بيش��ترين تأثي��ر را در افت ايفكس 
داش��تند. ارزش معامالت خرد بورس و فرابورس به بي��ش از ۶ هزار و 
22۰ميليارد تومان رسيد، همچنين 49۰ ميليارد تومان تغيير خالص 

مالكيت افراد حقيقي به حقوقي بود.

لطف اهلل س��ياهكلي، عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس درباره 
ادعاي خودروس��ازان مبني بر زيان ده بودن توليد خودرو با قيمت هاي 
كنوني با وجود داشتن ش��ركت هاي متعدد س��اختماني، توريسمي و 
بيمه اي گفت: ساختار ايران خودرو و سايپا، هزينه بر و ناكارآمد است و تا 
زماني كه وزير صنعت، معدن و تجارت نتواند اين ساختار را اصالح كند، 
در بر همين پاشنه مي چرخد. وي افزود: خودروسازان تالش مي كنند با 

بهانه هاي مختلف قيمت خودرو را افزايش دهند، در واقع با وجود رشد 
بهاي خودرو، كيفيت نه تنها بهتر نشده بلكه بدتر نيز شده است، به دليل 
اين عملكرد خودروس��ازان بايد نام آنها در گينس ثبت و به آنها جايزه 
بين المللي داده ش��ود، زيرا با وجود افزايش قيمت و كيفيت نامطلوب، 
براي خريد اين خودروها متقاضيان بسياري در نوبت وجود دارند كه اين 

شرايط بيانگر هنرمندي خودروسازان است!

مظلوم نمايي خودروسازان براي افزايش قيمت خودرو
نماینزدیک
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با پرايد آمدند با سانتافه خارج شدند
روزنامه آفتاب يزد در سرمقاله ديروز خود به 
بهانه هشدار درباره برخي خبرهاي توئيتري 
كه به زعم نويسنده نمي تواند مشكل گراني 
و تورم را حل كند، پرده از واقعياتي برداشت كه تاكنون درباره آن چندان 
به صراحت گفته نشده بود؛ فعاالن توئيتري ستاد انتخاباتي همتي كه 

در دولت روحاني با پرايد وارد شدند و با سانتافه خارج شدند!
س��ردبير آفتاب نوش��ت: اگر اجازه بدهيد مي خواه��م جمله آخر را 
همين ابتدا عرض كنم: اگر توئيتر توانس��ت همتي را رئيس جمهور 
كند مشكل گراني و تورم را نيز مي تواند! در كوران تبليغات انتخابات 
رياست جمهوري س��ال1400، س��تاد انتخاباتي عبدالناصر همتي 
كانديداي بخش��ي از اصالح طلب��ان در اين انتخابات پر ش��ده بود از 
فعاالن توئيتري. هر فردي كه مي توانست توئيت بزند و توئيت هايش 
پر بازديد و پر اليك بود مي توانس��ت در بخشي از ستاد رئيس سابق 
بانك مركزي باشد. جالب آن بود كه اصاًل هم مهم نبود كه اين افراد در 
فضاي رسانه اي كشور خوشنام يا بدنام هستند، فقط نكته الزم همان 
پربازديد بودن توئيت ها بود. اگر بخواهم ريزتر بگويم بايد عرض كنم 
كه مثاًل در ستاد همتي افرادي حضور داشتند كه متهم به فساد هاي 
مالي بودن��د و در زمان دول��ت روحاني از طريق برخ��ي ارتباط هاي 
مشكوك و مسئله دار با بعضي وزارتخانه ها توانسته بودند به نان و نوايي 
برسند. به قول معروف اينها خبرنگاران ساده اي بودند كه با پرايد وارد 
وزارتخانه هاي دولت روحاني ش��دند و با سانتافه بيرون رفتند، حتي 
برخي افراد در ستادهاي همتي حضور داش��تند كه به رغم اينكه به 
اصطالح شاخ توئيتر بودند ولي در مورد آنان شائبه هاي جدي اخالقي 

مطرح بود كه آن هم داستان جالبي دارد. 
نويسنده اضافه كرده است: اين مسائل را گفتم تا به آقاي رئيس جمهور 
محترم و اطرافيان شان عرض كنم مبادا در مورد موضوع گراني، راه 
آقاي همتي را برويد! اين روزها در شبكه اجتماعي توئيتر، توئيت هايي 
مشاهده مي شود كه مشكوك و عجيب است، يعني دقيقاً مثل همان 
توئيت هايي اس��ت كه در روز برگزاري انتخابات رياس��ت جمهوري 
مدعي بودند همتي در حال پيش افتادن از رئيسي است پس هموطن 
رأي بده! در اين توئيت ها هم گفته مي شود قيمت ها كاهش پيدا كرده 
و كم كم گراني در حال از بين رفتن است، حتي براي درست نمايي، 
قيمت برخي اقالم خوراكي را رديف مي كنند كه مش��خص است از 
اس��اس چنين قيمت هايي وجود ندارد و اگر هم باشد مثاًل براي ماه 
ارديبهشت سال جاري است آن هم اگر از »ميوه و تره بار« محل خريد 

كرده باشيد. 
........................................................................................................................

ما و باربران امريكا
روزنامه كيهان يادداشت ديروز خود را به برخي 
ادعاه��اي فعاالن سياس��ي در قل��ب حقايق 
تاريخي در روابط ايران و امريكا اختصاص داد 
و با اشاره به ادعاهاي چند فعال اصالح طلب درباره ماجراي اشغال النه 
جاسوسي توسط دانشجويان پيرو خط امام كه چند روز پيش موضوع 
گفت وگوي آنها در كالب هاوس بود، نوشت: مسائل مرتبط با »امريكا« 
در ايران بسيار واضح اس��ت. اهداف امريكا درباره كشور ما نيز موضوع 
پوشيده اي نيست. از آن طرف وضعيت و به عبارتي حد و  اندازه كنوني 
امريكا هم روشن است. در سطح بين المللي هم درباره مسائل مرتبط با 
امريكا اجماع نسبي وجود دارد، با اين وجود در ايران يك جريان عجيب 
و غريب وجود دارد كه به طور كلي منكر حقايق آشكار درباره امريكاست 
و در اين ميان اف��رادي پيدا مي ش��وند كه آن چنان دفاع��ي از امريكا 
مي كنند ك��ه در خود امريكا چني��ن دفاعي از سياس��ت ها و وضعيت 
حكومت اين كشور نمي شود! شايد گزافه نباش��د اگر بگوييم در حال 
حاضر در هيچ كشوري افراد به  اندازه ايران به خود جرئت نمي دهند از 
امريكا دفاع و تبليغ كنند، حتي در خود امريكا! اين افراد مخلوط هستند؛ 
بعضي باسابقه راست مثل سلطنت طلب ها و بعضي با سابقه چپ مذهبي 
مثل برخي از اعضاي حزب منحله مشاركت و شماري از عناصر سازمان 
سابق مجاهدين انقالب اسالمي از امريكا و سياست هاي ضدايراني آن 
حمايت مي كنند. در ايران يك »خط« وج��ود دارد كه با بهره گيري از 
ظرفيت هاي مختلف و حتي با دست كاري در اظهارات برخي رهبران 
مذهبي درصدد قلب حقايق هس��تند. برخي حقايق مسلم تاريخي به 
كلي انكار و برخي حقايق مسلم تاريخي جابه جا مي شوند. نويسنده با 
فهرست ادعايي از سوي برخي فعاالن سياسي داخلي درتطهير امريكا 
نوشته يك سؤال اساس��ي اين اس��ت كه امريكا تا چه حد توانسته در 
سيستم فرهنگي، آموزشي و سياسي ايران نفوذ كند و افراد را به خدمت 
بگيرد؟ مشخص كردن حد اين موضوع خيلي دشوار است اما مي توانيم 
بگوييم دشمن خيلي جلو آمده است و اين از ظواهر امر و توجيهات هر 
روزه اي كه براي حمايت از سياست هاي امريكا مي شود، پيداست و براي 

اين مسئله بايد فكري كرد. 
........................................................................................................................

تناقض راديكال ها
روزنامه صبح نو در س��رمقاله ديروز خود رفتار 
برخي اصالح طلبان تندرو در »ماجراجويانه« 
توصيف ك��ردن اقت��دار نيروي دريايي س��پاه 
پاسداران انقالب اسالمي در مواجهه با نيروهاي امريكايي در درياي 
عمان را مورد نق��د قرار داد و نوش��ت: با وجود هم��ه اختالف هاي 
رويكردي و سياسي در داخل، وقتي پاي منافع ملي و مقابله با دشمن 
وسط مي آيد همه ايرانيان معموالً يد واحد مي شوند و يكپارچه در 
برابر زياده خواهي ها مي ايستند. اين رسم هميشگي ايرانيان بوده كه 
نس��بت به آب و خاك خود عرق ملي دارند و هيچ تساهلي نسبت  به 
حفظ تماميت ارضي به خرج نمي دهند. وطن دوستي در عمق و جان 
ما ساكنان چهارراه تمدني ريشه دارد و با هيچ باال و پايين و سختي 
و حتي مصيبتي قابل انتقال و تقليل نيست كه اگر بود »هشت سال 
شورانگيز« براي حفظ وجب به وجب از مام وطن، آنچنان جانفشاني 
نمي ش��د. در كنار اين عرق ميهني، افرادي هم هستند كه در حول 
سياست زدگي، حاشيه مي روند و متن را كه حفظ ايران )هماني كه 
حاج قاس��م آن را قرارگاه حس��ين بن علي ناميد( اس��ت به درياي 
پرتالطم بيراهه ها مي س��پارند. پ��س از فراري دادن كش��تي هاي 
امريكايي در دري��اي عمان كه قص��د تعرض به نفتك��ش  ايراني را 
داش��تند، اصالح طلبان رادي��كال با حمله ب��ه اقدام س��پاه، آن را 
ماجراجويي دانستند و به حد اقدامي ناضرور تنزل دادند. اين گروه 
نمي دانند ي��ا نمي خواهند بدانند كه بدون به رخ كش��يدن اقتدار و 
حفظ اس��تقالل، هيچ آرمان ديگري حتي تحق��ق جامعه مدني و 
دموكراس��ي خواهي، مجالي براي بروز و ظهور نخواهد داشت. اين 
نيروها دچار نقض غرض هستند، آنها آزادي را بدون الزمه اساسي 
آن يعني استقالل خواهي و مبارزه با جريان سلطه مي خواهند، اين 

راه كه اين جريان مي رود، به جايي نخواهد رسيد.

88498443سرويس  سیاسي

دبير شوراي عالي امنيت ملي:
 سوءقصد به جان نخست وزير عراق

فتنه جديد اتاق فكرهاي خارجي است
دبير شوراي عالي امنيت ملي نوشت: 
س�وءقصد به جان نخس�ت وزير عراق 
فتنه جديدي است كه رد آن را بايد در 
اتاق هاي فكر خارجي جست وجو كرد. 
به گزارش مهر، علي شمخاني، دبير شوراي 
عالي امنيت ملي در حساب كاربري خود 
در واكنش به حمله پهپادي ش��نبه  شب 

گذشته به اقامتگاه »مصطفي الكاظمي« نوش��ت: »سوءقصد به جان 
نخست وزير عراق فتنه جديدي است كه رد آن را بايد در اتاق هاي فكر 
خارجي جست وجو كرد كه از سال ها قبل با ايجاد و پشتيباني گروه هاي 
تروريستي و اشغال اين كش��ور، جز ناامني، ايجاد اختالف و بي ثباتي 

ارمغاني براي مردم مظلوم عراق نداشته اند.«
گفتني است بامداد روز گذش��ته صداي دو انفجار همراه با تيراندازي 
در منطقه سبز بغداد شنيده شد. به دنبال شنيده شدن صداي انفجار 
و تيران��دازي، آژير خطر س��فارتخانه امريكا در منطقه س��بز بغداد به 
صدا درآمده است. خبرگزاري فرانسه اين حوادث را به نزديكي منزل 
»مصطفي الكاظمي« نخست وزير عراق در منطقه سبز مرتبط دانست 
و اعالم كرد: نزديكي منزل الكاظمي هدف حمل��ه هوايي قرار گرفته 
و منابع ديگري نيز عامل اين حمله را پهپاد انفج��اري و برخي ديگر، 
موشك كاتيوشا گفته اند. گروه رس��انه اي امنيتي عراق در اين ارتباط 
مي گويد: »سوءقصد نافرجام عليه نخست وزير، فرمانده كل نيروهاي 
مسلح، توسط يك پهپاد بمب گذاري شده كه قصد داشت اقامتگاه وي 
را در منطقه سبز بغداد هدف قرار دهد، انجام شد ولي او آسيبي نديده و 
در سالمت كامل است. نيروهاي امنيتي به نوبه خود اقدامات الزم را در 

رابطه با اين تالش نافرجام انجام مي دهند.«
منابعي نيز از كاخ رياس��ت جمهوري عراق تأييد كرده اند كه پهپادي 
كوچك به كاخ مصطفي الكاظمي برخورد كرد، ام��ا اين حادثه بدون 
آسيب ديدگي بوده اس��ت. الكاظمي نيز در نخستين واكنش با انتشار 
توئيتي  نوش��ت كه حالش خوب اس��ت و در ادامه از همگان خواست 

آرامش و خويشتنداري را در عراق حفظ كنند. 
........................................................................................................................

رئيس شوراي شهر تهران:
سپاه امريكايي ها را مجبور به تسليم كرد

س�پاه  ك�ه  ك�رد  تأكي�د  ته�ران  ش�هر  ش�وراي  رئي�س 
پاس�داران نيروه�اي امريكاي�ي را مجب�ور ب�ه تس�ليم ك�رد. 
به گزارش ايسنا، مهدي چمران با اشاره به درگيري نيروهاي دريايي 
س��پاه با امريكا در درياي عمان گفت: امريكايي ها در مقابل حمالت 
سپاه پاس��داران مجبور به تسليم شدند و س��پاه توانست نفتكش را 
با نفت س��رقت ش��ده به بندرعباس انتقال دهد. وي ادامه داد: سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي با عملياتي حساب شده و شجاعانه در درياي 
عمان توانس��ت اين موفقيت و پيروزي را كسب كند. اين نفتكش در 
س��وم آبان در بندرعباس لنگر انداخت و اين اقدام را به ملت ايران و 

سپاه پاسداران تبريك عرض مي كنم. 
وي با مقايسه عمليات شجاعانه سپاه در درياي عمان با سال هاي قبل 
از پيروزي انقالب اس��المي و روزهايي كه ايران دست نش��انده امريكا 
در منطقه ب��ود، گفت: بايد از اين موفقي��ت  درس عبرت بگيريم. بايد 
دشمنان ما بياموزند در مقابل ملت آماده ما توان و ياراي مقابله ندارند 

و تمامي اين موفقيت ها به دليل حمايت هاي ملت ايران است. 
   كوچك سازي اقدام سپاه نابخردانه است

همچنين حس��ين نجابت، نماينده ادوار مجل��س درباره تالش برخي 
اصالح طلبان براي كوچك نش��ان دادن توقيف نفتك��ش متخلف در 
درياي عمان گفت: س��پاه پاس��داران در حفاظت از سرمايه هاي ملي، 
اقتدارآفريني كرد و كار درستي بود كه باعث افزايش قدرت ملي كشور 
در سطح منطقه و جهان شد. وي ادامه داد: ايس��تادگي سپاه در برابر 
ناوهاي امريكايي، اقتدار ژئوپلتيك و نظامي ما را به همه نش��ان داده 
است. اينها مواردي اس��ت كه در آن شكي وجود ندارد، هم داخلي ها و 
هم خارجي ها به اين موضوعات اذعان دارند. نجابت با بيان اينكه يك 
طيف از افراطيون اصالح طلب، نسبت به اين مسئله موضع گرفته اند، 
تصريح كرد: اين افراد هر وقت كه در برابر امريكا و زياده خواهي هايش 

ايستادگي شد، چنين واكنش هايي نشان داده اند. 
نماينده ادوار مجلس ضمن اشاره به واكنش هاي عباس عبدي، صادق 
زيباكالم و س��اير اصالح طلبان عنوان كرد: وقتي نظ��رات اين افراد را 
مي بينيم، متوجه مي ش��ويم ظاهراً حرف اصلي دوستان اين است كه 
ما به نحوي كه شده بايد با امريكا سازش كنيم اما اينكه اين سازش به 
قيمت منافع ملي ايراني باشد يا نباشد برايشان فرقي ندارد. وي در پايان 
خاطرنشان كرد: از نظر اين دوستان اصالح طلب و افراطي اصاًل نبايد در 
مقابل امريكا ايستادگي كرد يا در برابر زورگويي هايشان واكنشي نشان 
داد؛ آنها هژموني امريكا را پذيرفتند و مي خواهند ذيل رهبري و رياست 
امريكا در دنيا زندگي كنند. بنابراين عكس العمل آنها طبيعي است. آنها 
مي خواهند در قالب چيزي كه اسم آن را ديپلماسي مي گذارند از امريكا 
خواهش كنند كه نفت ما را پس بدهيد، در حالي كه در 40سال گذشته 

اموال ملت ايران را به رغم اينكه شكايت هم كرده ايم پس نداده اند. 
........................................................................................................................

حاجي بابايي: 
اشتباهات گذشته آينه مذاكرات آتي باشد

دول�ت س�يزدهم باي�د در مذاك�رات 
آينده به طور ج�دي حقوق ملت ايران 
را پيگيري كند و نبايد اش�تباهاتي كه 
در دولت سابق انجام شد، تكرار شود. 
حميدرضا حاجي باباي��ي در گفت وگو 
با مهر ب��ا بيان اينكه باي��د در مذاكرات 
آتي از امريكايي ها تضمين گرفته شود، 

اظهار داشت: حرف اصلي ما اين است كه بايد حقوق ملت ايران در 
عرصه بين المللي محترم شمرده شود و كشورهاي عضو برجام بايد 
به تعهدات خود پايبند باشند و امريكا هم بايد در صورت بازگشت به 

برجام، تعهدات خود را اجرا كند. 
وي با اشاره به اينكه كش��ورهاي عضو برجام بايد به حقوق ملت ايران 
احترام بگذارند و تعهدات خود در قبال ايران را عملياتي كنند، افزود: 
دولت روحاني در مذاكرات هسته اي خطاهاي زيادي داشت كه منجر 
به ايجاد مشكالتي براي كشورمان شد و توقع ما از دولت سيزدهم آن 
است كه در مذاكرات آينده دقت عمل داشته باشند و از عملكرد دولت 
س��ابق در مذاكرات عبرت بگيرند تا اش��تباهاتي كه آنان در مذاكرات 
داشتند، مجدداً تكرار نشود. حاج بابايي در واكنش به تهديدات برخي از 
مقامات غربي و تأكيد آنان بر اينكه ايران بايد شروط جديدي را بپذيرد، 
تصريح كرد: قطعاً جمهوري اسالمي ايران در مذاكرات آينده شروطي 
را كه با منافع ملي ما در تضاد باشد، نمي پذيرد، از اين رو به هيچ وجه 
نبايد خواستار مذاكره بر سر خطوط قرمز نظام جمهوري اسالمي ايران 

يعني مباحث منطقه و مسائل موشكي باشند. 
وي تأكيد كرد: دولت س��يزدهم بايد در مذاكرات آينده ش��فاف عمل 
كند، مباحث مطروحه در مذاكرات را با مردم و مجلس در ميان بگذارد، 
تصميمات عاقالنه، عالمانه و بر اس��اس منافع ملي اتخاذ كند، نبايد از 
حقوق ملت ايران كوتاه بيايد، بايد به طور جدي حقوق ملت ايران را در 

مذاكرات پيگيري كند و خواستار رفع كامل تحريم ها باشد.

آزمايش هاي موشكي ايران در همه سال هاي 
اخير در نيروهاي مس�لح دنبال شده است و 
جزئي از سياس�ت هاي اصلي دفاعي كش�ور 
به ش�مار مي رود، ب�ا اين حال طي س�ال هاي 
1392 تا 1400 كه دولت حسن روحاني با محور 
»مذاكره« بر س�ر كار آمد، اي�ن آزمايش ها را 
حاميان دولت به عنوان يك عامل برهم زننده 
مذاكرات و برجام معرف�ي و تبليغ می كردند. 
حال خاطراتي منتش�ر شده اس�ت كه نشان 
مي دهد از قضا ش�خص محمدجواد ظريف در 
مقطعي پيشنهاددهنده انجام آزمايش موشكي 
ب�وده و مصران�ه آن را پيگيري كرده اس�ت. 
حس��ن روحان��ي ب��ا اعتماد ب��ه نف��س كاذب 
و هميش��گي اش پش��ت تريبون رفت. نوبت به 
 صحب��ت او در مناظرات انتخاباتي رس��يده بود

)ارديبهشت س��ال 96(، جمالت او به شدت در 
رس��انه هاي ضدايراني وايرال ش��د: »ديديد چه 
كار كردند، آمدند چگونه شهرهاي زيرزميني را 
نشان دادند تا برجام را به هم بزنند، روي موشك 
شعار نوشتند تا برجام را به هم بزنند تا ما نتوانيم 

از برجام استفاده صددرصدي بكنيم...«.
همين جمالت او حاوي دو ادعا ب��ود؛ اول آنكه 
آزمايش ه��اي موش��كي، نماي��ش ش��هرهاي 
زيرزميني موشكي و شعارنويسي عليه اسرائيل 
روي موش��ك ها موجب برهم خ��وردن برجام و 
خ��الف روال مذاكرات اس��ت و دوم كه در بطن 
خود تهمتي س��نگين و غيراخالقي را هم دارد، 
اينكه چنين كاري تعمداً انجام شده است، يعني 
اينگونه نب��وده كه نيروهاي مس��لح ايران دچار 
اشتباه تحليلي و محاسباتي شده باشند و برنامه 
دفاعي را خالف روال برجام پيش برده باش��ند 
بلكه طبق ادع��اي روحاني، چون مي دانس��تند 
اين برنامه دفاعي موجب تخريب برجام اس��ت، 
آن را انجام داده اند تا برجام به هم بخورد و دولت 

روحاني نتواند از برجام استفاده كند!

ادعاي دوم كه هيچ استناد و استداللي نداشت و 
صرفاً تهمت بود. در فضاي بي اخالق رسانه هاي 
اصالح طلب و حتی در رسانه هاي اصولگرا هم 
اين سؤال پررنگ نشد كه مبناي چنين ادعايي 
چيست. ادعاي اول هم در بهترين حالت اشتباه 
تحليلي بود كه تحت تأثير عمليات رس��انه اي 
غربي ها طرح مي شد و اختالفات داخلي را رقم 
مي زد. روحان��ي و حاميانش ب��ه جاي تخطئه 
غربي ها ب��راي برهم زدن برجام ي��ا عدم انجام 
تعهداتش، توپ را به زمين نيروهاي مس��لح و 
منتقدين داخل��ي مي انداختن��د. اين حجم از 
خوش بيني به دشمن خارجي عجيب مي نمود، 
البته اين مس��ئله را نبايد از نظر دور داشت كه 
حس��ن روحاني و حاميانش موقعي��ت خود را 
هم در نظ��ر مي گرفتند. وقت��ي همه توصيه ها 
و حتي عتاب ها ب��راي غيرقاب��ل اعتماد بودن 
غ��رب را در عمل و در مواض��ع رد كردند، حاال 
با هر بار عهدش��كني طرف ه��اي غربي برجام، 
خود هم زير س��ؤال بودند، لذا ت��الش كردند 
منتق��دان داخلي خود را مقص��ر جلوه بدهند. 
عالوه بر اين هدف، آنها با اين تير، نشان ديگري 
را هم هدف مي گرفتند؛ تخريب وجهه منتقدان 
خود و تبليغ اينكه آنها دلس��وز اي��ران و مردم 
نيس��تند، به همين داليل هم بود كه آنها هيچ 
وقت نخواستند فكر كنند كه مگر برنامه دفاعي 
ايران يا شعارهاي ايران عليه اسرائيل جزئي از 

برجام يا مذاكرات 1+5 بود؟
اين جمالت روحاني صرفاً يك نمونه از ده ها مورد 
موضع گيري و بلكه عمليات رسانه اي هماهنگ 
دولتمردان و حاميان اصالح طلب روحاني عليه 
برنامه موش��كي كش��ور و نيروهاي مسلح ايران 
بود. آنها با س��خنراني ها و مصاحبه ه��ا و اخبار و 
يادداش��ت متعدد از نيروهاي مس��لح كشور كه 
پاسدار امنيت و عزت تك تك مردم ايران بودند، 
در اذهان برخي از مردم، نيروهايي سياست زده 

كه براي منافع جناحي، سود مردم ايران را بر باد 
مي دهند، س��اختند و خود را از اتهام نابلدي در 
مذاكرات و خطا در نگارش برج��ام رهانيدند. با 
امثال چنين دروغ هايي، آنها مردم را فريب دادند 
و در انتخابات س��ال 96 هم توانستند رأي الزم 
را به دس��ت بياورند و براي چهار سال ديگر هم 
دولت را در دست گرفتند. حال خاطرات منتشر 
ش��ده خود آنان نكاتي را مي گويد كه خالف اين 

ادعاهاست. 
  ظريف كدام طرف بود؟

چندي پي��ش محمدج��واد ظري��ف، علي اكبر 
صالح��ي، س��يدعباس عراقچ��ي و مجي��د 
تخت روانچي، مسئوالن ارشد وزارت امور خارجه 
سابق و اس��بق كش��ورمان كه نقش اصلي را در 
مذاكرات هس��ته اي منجر به برج��ام ايفا كرده 
بودند، كتابي با عنوان »راز س��ر به مهر« منتشر 
كردند. گويا شيوه تأليف كتاب اينگونه بوده كه 
اين افراد، تمام خاطرات و اس��ناد و مطالبشان را 
راجع به مذاكرات- از دوره مذاكرات محرمانه در 
مسقط عمان تا پايان دستيابي به برجام- نقل يا 
ارائه كرده اند و نهايتاً س��يدعلي موجاني، مشاور 
ظريف آنها را گردآوري و در ش��ش جلد تأليف 

كرده است. 
ظريف در اين خاطرات براي دفاع از خود در برابر 
منتقدانش كه مي گفتند او به خاطر پيروزي در 
مذاكرات، برنامه دفاعي كش��ور را قرباني كرده 
اس��ت، توضيح مي دهد كه نه تنها برنامه دفاعي 
كش��ور را محدود نكرده بلكه چگونه خود پيگير 

انجام آزمايشات موشكي بوده است!
حاميان برنامه موش��كي ايران و ني��ز نيروهاي 
مس��لح همواره تأكيد داش��تند كه قوت دفاعي 
و نظامي كش��ور عالوه بر قدرت بخشي به ايران 
و تضمين امنيت و عزت ايران ش��دن، مي تواند 
ابزار پر ش��دن دس��ت مذاكره كنندگان ايراني و 
در كل باني قدرتمندي ايران در سياست خارجه 

باشد. طبعاً كش��وري كه نتواند در اوج تهديدات 
نظامي، قدرت دفاع از خود داشته باشد، حرف و 

مذاكره اش خريداري ندارد. 
مشاور ظريف و نويس��نده كتاب راز سر به مهر 
در صفحات 151 و 152 كتاب مي نويسد: »در 
آن گ��زارش )يك��ي از گزارش ه��اي ظريف به 
مسئوالن كشورمان( به برخي از بي صداقتي ها 
از س��وي بعضي آگاهان در نظام پرداخته شد، 
به  عنوان نمونه به سؤال رئيس دانشگاه شريف 
پيرامون عل��ت مخالفت وزارت ام��ور خارجه با 
پرتاب ماهواره )در كنار آزمايش موشكي( اشاره 
ش��د. رئيس دانش��گاه گفته بود آقاي حس��ين 
شريعتمداري ش��خصاً به او گفته است كه وزير 
خارجه از اين اقدام ممانعت كرده، اين در حالي 
اس��ت كه دكتر ظريف پرتاب ماهواره در زمان 
مقرر را درخواست كرده بود، ولي وزير دفاع وقت 
جمهوري اسالمي ايران به دليل مشكالت فني 
امكان آن را منتفي دانسته و لذا صرفاً به آزمايش 

موشكي بسنده شده بود.«
در ادامه كتاب آمده است: »در همان روزها انتشار 
دو ش��ايعه همزمان؛ يكي مكالمه تلفني وزراي 
خارجه ايران و امريكا با موضوع گفت وگو درباره 
برنامه دفاع موش��كي جمهوري اس��المي ايران 
و ديگري ممانعت وزارت خارجه از س��فر هيئت 
موشكي كره شمالي به ايران كه توسط جمعي از 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي شكل سؤال از 
وزير خارجه گرفت، ديگر حكايت از يك اشتباه 
و تصادف نداشت، به  نظر مي رسيد مسيري تازه 
در تقابل بر اساس اطالعات گمراه كننده گشوده 

شده است.«
كتاب راز س��ر ب��ه مه��ر ادامه مي دهد: »ش��رح 
مختصر ماجرا چني��ن بود: در تاريخ سه ش��نبه 
15بهمن 1392ش، خانم ش��رمن در ايميلي به 
آقاي عراقچي خبر داده ب��ود كه تحريم تعدادي 
شركت ايراني و غيرايراني روز پنج شنبه 17بهمن 
انجام مي شود، لذا دكتر ظريف در تماس تلفني با 
وزير دفاع به ايشان اطالع مي دهد كه امريكايي ها 
تصميم دارند تعدادي از افراد و شركت ها را در روز 
يادشده تحريم كنند و به ايشان پيشنهاد مي كند 
كه به  عنوان اق��دام متقابل ضم��ن هماهنگي با 
رياست جمهوري آمادگي الزم براي انجام آزمايش 
موش��كي و پرتاب ماهواره براي روز پنج شنبه يا 
جمعه را ايجاد نمايد. وزير دفاع پس از پيگيري با 
متوليان صنعت هوا فضا در پاسخ بيان مي دارند 
كه براي پرتاب ماهواره مشكل فني وجود دارد و 
آزمايش موشكي نيز نياز به زمان و انجام مقدماتي 
دارد كه ايش��ان هر دو م��ورد را پيگيري خواهد 
كرد. دكتر ظريف در جلسه روز بعد )چهارشنبه 
16بهمن 1392( دول��ت و در تماس هاي مكرر 
تلفني موضوع را با وزير دفاع پيگيري مي كند تا از 

انجام موضوع مطمئن شود.«
      

اينكه ظريف و دولت روحاني برنامه دفاعي ايران 
را محدود كردند يا حداقل تالش��ي براي تحديد 
آن انج��ام دادند يا نتيجه سياست هايش��ان اين 
بوده يا نه، مي توان به تفصيل و تحليل بحث كرد، 
اما آنچه اكنون محل سؤال است، اين دوگانگي 
موضع علني و غيرعلني ظريف و دولت روحاني 
در مورد رابطه برنامه موش��كي ايران و مذاكرات 

هسته اي و برجام است.

انتشار يك »راز سر به مهر« از ظريف

 دولت روحاني هم پيشنهاد دهنده آزمايش موشكي 
هم مخالف آن!

گزارش 2

اصالح طلبان كه روزگاري، امريكا را مزاحم 
برج�ام مي دانس�تند و »برج�ام اروپايي« 
را تئوري�زه مي كردند، اين روزه�ا مذاكره 
بدون امري�كا را بي معنا مي دانن�د و باز هم 
به سياس�ت كدخدامحوري روي آورده اند. 
اواخر دول��ت دهم ك��ه مذاكرات هس��ته اي 
همچن��ان بر مح��ور گفت وگوه��اي »ايران � 
اروپا« در جريان بود، حس��ن روحاني، رئيس 
مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص 
مصلحت نظام با حمايت اصالح طلبان شعار و 
رويكرد جديدي را در افكار عمومي مطرح كرد: 
»اروپايي ها كاره اي نيس��تند، باي��د با كدخدا 

)امريكا( ببنديم«. 
اين ش��عار ب��ه  زودي جاي خ��ود را در فضاي 
سياسي كشور باز و حسن روحاني با چاشني 
كردن يك كليد و چند شعار ديگر، نام خود را 
از صندوق رأي خارج كرد و به  عنوان هفتمين 
رئيس جمهور اس��المي ايران در رأس دولت 

يازدهم نشست. 
كدخدانمايي و كدخداپن��داري امريكا، روح 
جاري و س��اري بر گفتمان دولت يازدهم در 
سياست خارجه را تشكيل داد. برقراري تماس 
تلفني بين رؤس��اي جمهور اي��ران و امريكا 
براي اولين بار، تالش براي ازس��رگيري پرواز 
مستقيم تهران- واش��نگتن، قدم زدن وزراي 
خارجه دو كش��ور و ايج��اد زمزمه هاي گاه و 
بي گاه مبني ب��ر مالقات رؤس��اي جمهور دو 
كشور، همگي در اين راستا قابل ارزيابي است. 

در خ��ارج از دولت نيز اقدامات��ي نظير تالش 
براي حذف ش��عار مرگ بر امريكا با محوريت 

چهره هاي حامي دولت در جريان بود. 
 اما تنها چند م��اه بعد از تش��كيل دولت دوم 
روحان��ي، اوضاع به گونه اي ديگ��ر رقم خورد. 
امري��كا از برج��ام خ��ارج ش��ده ب��ود و اين 
ضربه اي مهلك به دولتي محس��وب مي ش��د 
كه تنها دس��تاورد مهمش برج��ام بود و همه 
تخم مرغ هايش را در س��بد آن چيده بود. زين 
پس، امريكا نه كدخ��دا بلكه مزاحمي خوانده 
شد كه بدون حضور آن، بهتر مي شد از منافع 
برجام استفاده كرد! موضوع به اينجا ختم نشد 
و حتي مذاكره با امريكا، ديوانگي خوانده شد. 

نشست و برخاست هاي گسترده دولت روحاني 
با اروپايي ها براي مجاب كردن آنها در عمل به 
 تعهدات برجامي شان در دستور قرار گرفت و 
از طرفي، امريكاستيزي به ادبيات دولتمردان 
راه يافته بود. در نهايت، اروپايي ها كانال تبادل 
مالي اينس��تكس را پيش روي دولت روحاني 
قرار دادند؛ كانالي كه هيچ آبي از آن گرم نشد، 
به نحوي كه صداي حسن روحاني را نيز درآورد 

و آن را كانالي توخالي توصيف كرد!
با تغيير دول��ت امري��كا و روي كار آمدن جو 
بايدن، زمزمه هاي بازگش��ت امريكا به برجام 
مطرح شد. اين بار اما اوضاع براي ايران تفاوت 
مي كرد و بازگشت بدون هزينه امريكا به برجام، 
نه تنها عايدي براي ايران نداشت، بلكه به  معناي 
رسميت بخشيدن به 1500 تحريمي بود كه 

بعد از خروج امريكا از برجام وضع شده بود. 
دولت س��يزدهم با درك همين موضوع، نه به  
خواسته امريكايي ها تن داده و نه ميز مذاكره 
را ترك كرده اس��ت و مذاكرات هسته اي را با 
اروپايي ها با هدف رفع تحريم ها نه اصالت دادن 

به برجام از سر گرفته است. 
اما اصالح طلبان كه در انتخابات هاي مجلس، 
رياس��ت جمهوري و شوراي ش��هر با شكست 
سنگيني روبه رو ش��ده اند و دوران خزان خود 
را در سپهر سياست ايران س��پري مي كنند، 
رويكرد متفاوتي را نسبت به سياست خارجي 
دولت سيدابراهيم رئيسي در پيش گرفته اند. 
آن��ان ك��ه روزگاري، امري��كا را مزاحم برجام 
مي دانس��تند و »برجام اروپاي��ي« را تئوريزه 
مي كردند، اي��ن روزها مذاكره ب��دون امريكا 
را بي معن��ا مي دانن��د و ب��از هم به سياس��ت 

كدخدامحوري روي آورده اند. 
 حشمت اهلل فالحت پيشه، فعال سياسي حامي 
برجام نيز كه در مجلس دهم رياست كميسيون 
امنيت ملي را بر عهده داشت به روزنامه آرمان 
مي گويد: »خروج ترامپ از برجام نش��ان داد 
كه بقيه اعضاي برجام سياهي لش��كر هستند 
و اي��ران در حال حاض��ر مش��غول مذاكره با 

سياهي لشكرهاي برجام است.« 
 به گزارش فارس، فالحت پيشه چندي قبل و 
درس��ت در روزي كه عضويت ايران در پيمان 
ش��انگهاي نهايي ش��د، در مصاحبه اي گفته 
 FATF بود كه ايران به خاط��ر عدم پذيرش

نمي تواند عضو شانگهاي شود!
روزنامه آرمان در شماره اي ديگر در گفت وگو با 
نصراهلل تاجيك، سفير پيشين اصالح طلب ايران 
در اردن، »مذاكره مستقيم نه غيرمستقيم« را 
تيتر مي كند و مي نويسد: »مذاكره غيرمستقيم 
با امريكا منافع ايران را حفظ نمي كند. ش��ايد 
پيامي كه ايران مي خواه��د به امريكا از طريق 
رابط ها منتقل كند، با منافع رابطين در تضاد 
باش��د و آنها در اين امر دخالت كنند... مردم 
انتظار رفاه دارند و بايد دولتمردان به س��متي 
حركت كنند كه اين رفاه براي مردم به دست 
آيد. در همين راس��تا ايران باي��د تغييري در 
مذاكرات غيرمستقيم ايجاد كند تا منافعمان را 

به  دست آوريم.« 
 اين روزنامه كه در بين رسانه هاي اصالح طلب 
سهم ويژه اي در موضوعيت بخشيدن به حضور 
امريكا در برجام دارد، در شماره روز شنبه )15 
آبان( خود، بار ديگر امريكا را طرف اصلي مذاكره 
مي داند و تيتر خود را به »رفع تحريم ها فقط با 
»مذاكره مستقيم با امريكا« اختصاص مي دهد. 
گذشته از تناقض و استاندارد دوگانه رسانه هاي 
اصالح طل��ب در موضوع مذاكرات هس��ته اي و 
نقش امريكا، اين رس��انه ها در حالي مش��غول 
نس��خه پيچي براي سياس��ت خارج��ي دولت 
رئيسي هس��تند كه در روزگاري نه  چندان دور 
با تيترهايي نظير »امضاي كري تضمين است« 
و »صبح ب��دون تحريم« موجبات بس��ياري از 

مشكالت كنوني اقتصادي را فراهم آوردند.

استانداردهاي دوگانه ساده لوحانه در قبال امریکا

كبري آسوپار
   گزارش  یک



    علي شمخاني:
س��وء قصد ب��ه ج��ان نخس��ت وزير عراق 
فتنه جديدي اس��ت ك��ه رد آن را بايد در 
اتاق هاي فكر خارجي جست وجو كرد كه از 
سال ها قبل با ايجاد و پشتيباني گروه هاي 
تروريستي و اشغال اين كشور، جز ناامني، 
ايجاد اخت��اف و بي ثبات��ي، ارمغاني براي 

مردم مظلوم عراق نداشته اند. 
   حامد پهلواني:

به نظر مياد ترور الكاظمي يه نمايش بوده 
براي چهره سازي و ابزار براي قدرت نمايي 
در عراق، يه چيزي شبيه نمايش كودتا عليه 

اردوغان چند سال پيش...
   باقري:

ترور من��زل الكاظم��ي در ادامه س��ناريو 

ناآرام س��ازي كش��ورهاي حول ايران رقم 
خورد؛ حض��ور تركيه در  جوالن س��وريه، 
پررنگ شدن حضور داعش در افغانستان، 
تحركات نظامي در آذربايجان و ناآرام سازي 

اوضاع سياسي در لبنان. 
   حميد آدمي:

نقشه شوم الكاظمي: نخست وزير عراق براي 
تغيير معادالت، با طرح نقش��ه ترور خود و 
خشونت عليه معترضان درصدد است تا با اين 
حربه بتواند نيروهاي مقاومت و حشدالشعبي 
را به صحنه درگيري وارد كند و از اين طريق 
بتواند حمايت افكار عمومي را عليه مقاومت و 

معترضان به نتايج انتخابات جلب كند. 
   علي صمدزاده:

ترور مصطف��ي الكاظمي بار ديگر نش��ان 

داد براي امريكا يي ها ن��ه تنها مال و آبروي 
نوكران و عمالشان قابل بهره برداري است 
بلكه در ص��ورت لزوم، جان آنه��ا نيز براي 
پيشبرد طرح فتنه امريكا در منطقه مورد 
استفاده قرار مي گيرد. گاهي نوكر خوب از 

ديد امريكا، نوكر ُمرده است!
   حميدرضا ابراهيمي:

سه نكته درباره ترور الكاظمي: ۱- عقانيت 
حاك��م بر عملك��رد جبهه مقاومت نش��ان 
مي دهد اين نوع حم��ات قطعاً ارتباطي به 
اين جبهه ندارد. ۲- اين حمل��ه احتماالً از 
س��وي مزدوران امريكايي، براي ايجاد فتنه 
دائمي در عراق با قرباني ك��ردن الكاظمي 
انجام شده است، چيزي ش��بيه ترور رفيق 
حريري در لبنان. 3- احتم��ال ديگر اينكه  

طراحي اين ترور توسط خود الكاظمي است 
تا هم قضيه تقلب در انتخاب��ات عراق را به 
حاشيه بكشاند و هم با نوعي مظلوم نمايي، 
تداوم نخست وزيري خود را تضمين كند. اين 
در حالي  اس��ت كه در روزهاي اخير شنيده 
شده كه آيت اهلل سيس��تاني تلويحاً بر عدم 

نخست وزيري الكاظمي تأكيد كرده است. 
   احمد قديري:

پرده اول/ ت��رور رفيق حريري، اخ��راج ارتش 
سوريه، قدرت گرفتن حزب المستقبل، توطئه 
خلع ساح حزب اهلل و نهايتاً جنگ 33 روزه. پرده 
دوم/ نمايش ترور الكاظمي با پهپاد انتحاري به 
عنوان شناسنامه تسليحاتي ايران، محكوميت 
توس��ط همه گروه ها، مصادره و موج س��واري 

مقتدي صدر و تأكيد بر انحال حشدالشعبي.
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 بازي الكاظمي يا توطئه امريكايي 
يا شايد هم هر دو!

واكنش  كاربران شبكه هاي اجتماعي به ترور نافرجام نخست وزير عراق

وزارت كش�ور عراق اعالم كرد مصطفي الكاظمي، نخس�ت وزير عراق در يك »تالش 
نافرجام ترور« توسط س�ه هواپيماي بدون سرنش�ين انتحاري در خانه خود در بغداد 
هدف قرار گرفت ك�ه دو فرون�د از آنها قبل از رس�يدن به هدف س�رنگون ش�دند و 
تنها يك مورد ب�ه اقامتگاه نخس�ت وزير برخورد كرد. كاربران ش�بكه هاي اجتماعي 

در توئيت هاي�ي ضم�ن تحليل ماج�را، پيرامون پش�ت پ�رده آن گمانه زن�ي كردند. 
برخي كارب�ران آن را توطئه امري�كا براي آش�وب در منطقه تحليل كرده و بخش�ي 
آن را طراحي ش�خص الكاظمي براي مظلوم نماي�ي و تأثيرگذاري ب�ر نتايج انتخابات 
ع�راق مي دانن�د. در ادام�ه بخش هاي�ي از واكنش ه�اي كاربران مرور ش�ده اس�ت. 

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

 حساسيت امام)ره( 
حتي در مصرف دستمال كاغذي

دختر امام نقل مي كند:   يك بار كه خدمت امام بوديم، از من خواستند 
پاكت دارويشان را به ايشان بدهم.   داخل پاكت دارويي بود كه بايد به 
پايشان مي ماليدند. شايد كسي باور نكند، بعد از     مصرف دارو، امام 
يك دستمال كاغذي را به چهار تكه تقسيم كردند و با يك قسمت از   
  آن، پايشان را پاك كردند و سه قسمت ديگر را داخل پاكت گذاشتند 

تا براي     دفعات بعد بتوانند از آن استفاده كنند. 
به امام گفتم: اگ��ر برنامه زندگي اينگونه     اس��ت، پس ما همه جهنمي 
هستيم! چون ما واقعاً اين رعايت ها را به خصوص در مورد     دستمال كاغذي 

نمي كنيم. آقا فرمودند: »شما اين طور نباشيد، ولي بايد رعايت     كنيد.«
راوي: فريده مصطفوي، پا به پاي آفتاب، ج۱، ص ۱۶۷ 

 منبع: كانال امام خميني )ره( در ايتا

   آیينه نفس

تورم يا اخالق؟ 
مروري بر يك تجربه تاريخي

مجيد ميرزايي در توئيتي نوشت: ما چرا اورژانس »حال روحي خوب كن« نداريم؟ اين همه 
كارشناسان گفته اند كرونا خيلي ها را افسرده كرده و مراقب افسردگي جامعه باشيد و... چرا 
اورژانسي طراحي نش��ده كه آدم ها زنگ بزنند و هق هق گريه كنند و از دردهاي روحشان 
بگويند و كسي آن طرف خط گوش دهد و كمي هم راه جلو پاي فرد مضطرب بگذارد؟ چرا؟

رضا غامي در توئيتي نوش��ت: سرنوش��ت اقتصاد ايران به اصاح عالمانه، هوشمندانه و 
بي رحمانه سيستم بانكي كش��ور خصوصاً تعيين تكليف بانك هاي خصوصي برمي گردد. 
نظام بايد تا دير نشده درباره بانك ها يك تصميم بزرگ بگيرد و شجاعانه همه هزينه هاي 

اين تصميم را بپردازد واال بانك ها اقتصاد ايران را كامًا ويران مي كنند.

دكتر علي سرزعيم در معرفي كتاب »تورم 
و اخاق« نوش��ته »اندرو ديكسون وايت« 
و ترجمه »سيدحس��ن ديب��اج« در كانال 
تلگرامي »الف« نوش��ت: نه تنها انس��ان ها 
بلكه جوامع در برابر ي��ك تصميم كليدي 
قرار مي  گيرن��د. انتخاب گزينه س��خت با 
هزينه هاي كوتاه مدت اما ب��ا فوايد زياد در 
بلندمدت يا انتخاب گزينه آس��ان با منافع 
كم ول��ي در كوتاه مدت ولي زي��ان زياد در 
بلندمدت. پوپوليسم به معني انتخاب دومي 
اس��ت و وقتي انتخاب جمعي ي��ا انتخاب 
سياسي گزينه دوم را بپذيرد، گفته مي شود 
پوپوليسم حاكم شده است. در سطح فردي 
نيز افراد مي توانن��د درس بخوانند، تاش 
كنند، رنج كارآفريني را بر خود هموار كنند 
تا در بلندمدت درآمد خوبي داشته باشند يا 
در كوتاه مدت خوشگذراني كنند و به دزدي 
دست بزنند اما در بلندمدت با زندان و زندگي 
نكبت بار مواجه شوند. كاماً روشن است كه 
افراد به شكل عقاني گزينه اول را ترجيح 
مي دهند اما واقعيت آن اس��ت كه شرايط 
اجتماعي مي تواند طوري شود كه همه به 
سمت گزينه دوم كشيده ش��وند. انسان ها 
دوست دارند هم خدا را داشته باشند و هم 

خرما را. هم كار زي��اد نكنند و هم با زندگي 
مرفه روبه رو شوند. انس��ان ها دوست دارند 
هميش��ه ميانبر بيابند و اين تمناي يافتن 
ميانبر مي تواند چنين وسوسه انگيز شود كه 

كل حيات يك ملت را تهديد كند. 
اگر باور نمي كنيد حكايت كش��ور فرانسه را 
در تورم و اخاق بخوانيد. ببينيد كش��وري 
كه روش��نگري را ايجاد كرد و اولين انقاب 
را رقم زد چگونه به دام مهلكه اي مي افتد كه 
با هزينه زياد و تجربه تلخ مي تواند به زحمت 
از آن رها و خاص شود. كتاب تورم و اخاق 
مي خواهد نشان دهد كه چگونه در يك مقطع 
از زمان تصور مي شد ايجاد نقدينگي مي تواند 
ميانبري براي ايجاد رونق باشد. دولت فرانسه 
به پشتوانه اموال و اماك تمليكي از كليسا 
بي مهابا اوراقي منتش��ر كرد ك��ه كاركردي 
ش��بيه پول داش��ت و در عمل موجب شد تا 
نقدينگي در آن كش��ور چنان رشد كند كه 
تورم مهارگس��يخته ش��ود. وقتي تورم باال 
مي گيرد فشار براي رشد نقدينگي شديدتر 
مي شود و اين سيكل باطل آنقدر ادامه مي يابد 
تا عقل ها سرجايش برگردد و افراد بفهمند كه 

بايد اين حلقه شوم را بشكنند. 
صرف خوان��دن و دانس��تن تجرب��ه تورم 

در فرانس��ه در س��ال ۱۷89ب��ه تنهاي��ي 
ارزشمند اس��ت اما آنچه آن را ارزشمندتر 
كرده ش��ناخت فرآيندي اس��ت كه نظام 
سياس��تگذاري آن را ب��ه اين دام كش��اند. 
نگارنده به خوبي ادل��ه موافقان و مخالفان 
را ش��رح و نش��ان مي دهد چگونه وسوسه 
يافتن يك ميانبر براي داشتن بودجه بيشتر 
براي دولت، افراد عاقل و حتي فرهيخته را 
فريفت و آنها را به دام طرفداري و جانبداري 
از چيزي كش��اند كه بعدها خط��ا بودنش 
بسيار واضح مي نماياند. خواندن اين حكايت 
درس آموز اس��ت از اين جه��ت كه چگونه 
ذينفعان در سياستگذاري وسوسه مي كنند 

تا سياستگذاران به خطا بيفتند. 
در كشور ما نيز هميشه كساني نزد مسئوالن 
بودند كه مي گفتند كنترل بودجه الزم نيست 
و اس��تقراض از بانك مركزي اشكال ندارد و 
رشد نقدينگي موجب نگراني نيست و فقط 
كافي اس��ت تا نقدينگي به درستي هدايت 
شود. سياستگذاران و تصميم گيران راحت 
طلب نيز اين تحلي��ل را جذاب تر از توصيه 
كساني قلمداد مي كردند كه بر انضباط مالي، 
رعايت اس��تقال بانك مركزي و عدم فشار 
به بانك ها پافشاري مي كردند. نتيجه غلبه 

توصيه گروه اول اين ش��د كه ايران در زمره 
باالترين تورم هاي جهان قرار دارد و به لحاظ 
ماندگاري تورم نسبتاً باال ركوردشكن است. 

پيامد تأسف بارتر و مخرب تر تورم آن است 
كه وقتي شرايط تورمي مي شود سوداگري 
به كارآفريني ترجيح داده مي شود. مترجم 
به خوبي اين معن��ا را در مقدمه عميقي كه 
بر كتاب نوشته تذكر داده است. كارآفريني 
كار سخت و دشواري اس��ت اما سوداگري 
يعني تحصي��ل دارايي و انتف��اع از تفاوت 
قيمت آن به دليل بي ثبات��ي اقتصاد كان 
و ب��دون تحمل هرگونه زحم��ت و مرارت. 
روشن اس��ت كه توس��عه اقتصادي تنها با 
كارآفريني ممكن مي شود و هيچ كشوري 
تنها با سوداگري توس��عه نمي يابد. فضاي 
تورمي و بي ثباتي اقتص��اد كان افراد را در 
دوراهي كارآفريني و س��وداگري به سمت 
سوداگري سوق مي دهد و اين وخيم ترين 
پيامد تورم اس��ت كه كمتر به آن پرداخته 
مي شود. دقيقاً به همين دليل است كه مهار 
تورم پيش ش��رطي براي حركت به سمت 
توسعه اقتصادي اس��ت و نمي توان با وجود 
تورم هاي شديد و بي ثباتي هاي اقتصاد كان 

به توسعه دست يافت. 

چرا اورژانس »حال روحي خوب كن« نداريم؟ بانك ها اقتصاد ايران را ويران مي كنند

 استراليا مي خواهد
 10هزار اسب وحشي را از بين ببرد

كانال تلگرام��ي »زومي��ت« خبر داد: 
مقام هاي حيات وحش اس��تراليا قصد 
دارند بيش از ۱0 هزار رأس اسب وحشي 
را در اين كش��ور به عنوان طرحي براي 
محدود كردن تعداد اين گونه بكشند يا 
به ج��اي ديگ��ري منتق��ل كنن��د، اما 
دانشمندان به علت تعداد كم اسب هايي 
كه قرار اس��ت از بين بروند، از اين طرح 
انتقاد مي كنند.  براساس بررسي هوايي سال ۲0۱9 سازمان پارك هاي ملي آلپ استراليا، بيش 
از ۲۵ هزار رأس اسب وحشي در اس��تراليا وجود دارد. بيشتر اين اس��ب ها كه نام محلي آنها 
»برومبي« است، در منطقه  آلپي استراليا زندگي مي كنند كه در محل برخورد سه ايالت قرار 

دارد: نيو ساوت ولز )NSW( ، ويكتوريا و قلمرو پايتختي استراليا. 
اس��ب ها كه گونه اي مهاجم در استراليا هستند، به س��رعت توليدمثل و آس��يب گسترده اي به 
اكوسيس��تم منطقه وارد مي كنند. يك��ي از مناطق تح��ت تهديد خاص پارك ملي كازيس��كو 
در نيو س��اوت ولز اس��ت كه محل زندگي بيش از ۱4هزار رأس اس��ب وحشي اس��ت.  به گزارش 
نيويورك تايمز، مشكل برومبي ها در استراليا مانند مشكل ماستنگ ها )نوعي اسب رميده( در اياالت 
متحده است كه جمعيت آنها به شدت زياد ش��ده. اگرچه طبق قوانين كنوني، كشتار اين اسب ها 

ممنوع است، حافظان محيط زيست بايد درمورد آنها به عقيم سازي و جا به جايي تكيه كنند. 

يك تير و هفت نشان
س��عداهلل زارعي در يادداشتي نوشت: 
عملي��ات ني��روي درياي��ي س��پاه در 
آزادس��ازي نفت ايران و توقيف كشتي 
متجاوز از اهميت بااليي برخوردار است 
به ويژه در ماه آبان كه سالگرد تسخير 

النه جاسوسي امريكاست. 
نكت��ه اول در اين اقدام اين اس��ت كه 
نظاميان امريكايي حداكثر تاش خود 

را براي متوقف كردن پاسداران دريا انجام دادند ولي ناگزير و ناكام ميدان را ترك كردند. 
دوم تو دهني به سعودي بود كه گمان مي كرد مي تواند در پناه نيروي دريايي امريكا، موفقيتي 
به دست آورد و بر شكست هاي سريالي اين روزهايش از پابرهنگان دالور يمن سرپوش بگذارد. 

حاال با اين شكست، يمني ها روحيه تازه اي پيدا مي كنند. 
سوم اين واقعه در آستانه اجاس وين، روحيه تيم امريكا را ضعيف تر مي كند، چراكه بايد مقابل 

»قدرت تهاجمي« ايران صدايش را پايين بياورد. 
چهارم با توجه به دلخوري چين از امريكا بابت زير دريايي هاي اتمي فروخته شده به استراليا، 

پكن را به ايران نزديك تر مي كند و موضع تهاجمي آن را در برابر امريكا تقويت مي كند. 
پنجم با توجه به ش��كاف اخير بين فرانس��ه و امريكا، اقدام نظامي ايران، فرانسه را در وين از 

امريكا دورتر مي كند. 
ششم با توجه به رجزخواني هاي رژيم صهيونيستي عليه ايران، اقدام تهاجمي سپاه عليه ارباب 

اسرائيل، توخالي بودن ادعاهاي اين رژيم را بيشتر برما مي نمايد. 
هفتم با توجه به تحرك جديد ايران در صادرات، اقدام سپاه، ضريب امنيت دريايي صادرات 

ايران را افزايش داده و به »نقطه اطمينان« رسانده است. 
تا حاال يك تير و هفت نشان را ديده ايد؟ و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه ترهبون به عدواهلل و عدوكم

اميد ستون محكم زندگي است
سهند ايرانمهر در كانال تلگرامي خود 
نوش��ت: برتران��د راس��ل، فيلس��وف 
صلح طلب و َش��ك گرا توصيه مي كند: 
»به فيلس��وفي اعتماد نكنيد كه آينده 
ش��ما را از اميد خالي مي كند. به هيچ 
فيلسوف و فلسفه اي، حتي خود من، به 
صورت جزمي اعتقاد نداش��ته باشيد، 
مگر فسلفه اي كه شادي در خود دارد و 
فيلسوفي كه از مهرباني الهام مي گيرد.« راسل رياضيدان، منطق دان و جامعه شناس در آستانه 
80 سالگي اش، بعد از پشت سر گذاشتن دو جنگ جهاني، زندان، اخراج از دانشگاه، تجربه هاي 
تلخ روزگار بعد از انقاب صنعتي، تاش  براي مبارزه با ساح هسته اي، رنج از دست دادن مادر، 
خواهر و پدر در كودكي، ازدواج هاي ناموفق، دغدغه خودكش��ي و سال ها خواندن و نوشتن 

مي گويد »اميد« تنها موضوع در زندگي اش است كه نمي خواهد هيچ وقت به آن َشك كند.

طرح سؤال از وزير نفت در مجلس كليد مي خورد
روح اهلل متفكر آزاد، نماينده مردم تبريز در رشته توئيتي نوشت: طبق اعام معاون مركز ملي 
هوا و اقليم سازمان حفاظت از محيط زيست استفاده از مازوت در دو نيروگاه تبريز و سهند بناب 
تأييد شد، در صحن علني درباره استفاده از سوخت مازوت در نيروگاه حرارتي تبريز و سهند 
براي حل مشكل مردم به وزارت نفت هشدار دادم و دو هفته براي حل مسئله فرصت داده شد. 
حال با بي توجهي شركت ملي گاز، براي جلوگيري از اجحاف حق مردم منطقه، همانطور كه قول 

داده بودم طرح سؤال از وزير نفت را كليد مي زنم. جان مردم محل مماشات نيست.

  جستاري در غربت مضاعف 
اهل تفكر در ايران امروز!

محمدحسن عايي، جامعه شناس طي 
يادداشتي نوش��ت: بگذاريد بي مقدمه، 
تعريفي اجمالي از »اه��ل تفكر« ارائه 
دهم. مراد نگارنده از اين مفهوم، عبارت 
است از فئه ي قليلي كه سؤاالت بنيادين 
خويش را به واس��طه  رجوع ب��ه منابع 
انديش��گي و با توس��ل به متفكران هم 
روزگار خويش تا سر حد امكان پيگيري 
كرده و مي كنند، حال محتمل است گذرشان به آكادمي افتاده باشد، يا نه، هم آنان كه با كتاب 
انس دارند، پاي درس اس��اتيد تلمذ كرده اند، از ش��عور متعارف تبعيت نمي كنند، زندگي را 
ناانديشيده گذاشته و نمي گذرند، در طبيعت ثانويه خويش بيتوته كرده اند، با خود خلوت دارند 
و صاحب وقت تفكرند تا آنجا كه ممكن است... با سنت تاريخي خويش قهر نكرده اند و مي كوشند 
تا آن را در افق معاصرت فهم كنند، نه اينكه از موضع عقل مدرن منكر آنها شوند، به جهان جديد 
گشوده اند، از فلسفه و هنر بهره ها دارند، شعر را مي فهمند، راه خويش را از توده هاي منتشر جدا 
كرده اند، به مصرف گرايي و وراجي روي خوش نشان نمي دهند، از ادا و اطوار روشنفكري بيزارند 
چندانكه از ظاهرگرايان و قشري انديشان و از ايدئولوژي هاي مسلط دوران و جامعه در فاصله  

معناداري مي ايستند و در كل از راهي نمي روند كه روندگان آن زياد است... 
حال برگرديم سر وقت مدعاي اين جستار، چرا نگارنده معتقد است چنين فئه ي قليلي در ايران 
امروز دچار غربت مضاعفي هستند، اوالً هم دلسوز دولت و هم خيرخواه ملت هستند اما در ميان 
هيچ كدام مخاطب خويش را نمي يابند و به دنبال نفع شخصي نيستند، ثانياً درد توسعه نيافتگي 
تاريخي را فهم كرده اند و به صورت دوجانبه از سمت افراطيون سنت گرا و نوگرا رانده مي شوند، 
ثالثاً نمي توانند به تندروي ها و تعصبات غيراصيل رضايت دهند و رابعاً دچارند، به تفكر و تعقل 
حتي به نحو ناخواسته اي دچارند يعني نمي توانند در اين شرايط خطير فرار را بر قرار ترجيح 
دهند. اينكه معتقدم به نحو مضاعفي غريبند چون با روزمرگي صرف در زيست- جهان جديد 
هم بيگانه اند و سخن آخر اينكه در اثبات مدعاي خويش مي توانم سه گروه را مورد خطاب قرار 

دهم كه آيا به اهل تفكر روزگار خويش وقعي مي نهند، دولت، ملت و روشنفكران!
البد خواهند گفت كه اين تمنا از حيطه  اين هر سه گروه بيرون است، بله، بيرون است، اما چرا 
بايد دولتي كه با بحران هاي ريز و درشت س��ر و كار دارد سراغ اهل تفكر را نگيرد، ملتي كه به 
لحاظ تاريخي در عقب ماندگي به سر مي برد عزميتي به سمت اهل تفكر خويش نداشته باشد 
و روشنفكري كه شوربختانه با همان منطق نخ نماي پيشين از زمين و زمان گله دارد چرا نبايد 
يك سوزن هم به خود بزند و به سمت اهل تفكر روي گردان شود؟! در پايان، از هر دوستي كه 
مخاطب اين جستار قرار مي گيرد خواهانم در صورت عدم همدلي با نگارنده با دليل و برهان 
مدعيات اين جستار را به پرسش گرفته، نگارنده را در نيل به فهم بهتر ياري رساند، با اميد به 

اصاح رويه هاي خطا و گريز از داوري هاي ناصواب و شتابزده!

 تالش تحسين برانگيز ميرباقري
 براي لوكيشن فيلم »سلمان فارسي«

حميد خواجه ن��ژاد، مدير روابط عموم��ي معاونت س��يما در توئيتي 
نوشت: استاد داوود ميرباقري خالق سريال هاي تاريخي امام علي)ع( و 
مختارنامه، براي ساخت »سلمان فارسي« ضمن بازديدهاي متعدد و 
همچنين مشورت با قارايي، خالق مستند ايرانگرد، جاي جاي كشور را 
براي انتخاب لوكيشن بررسي كرده تا هيچ ظرفيتي از اين اقليم متنوع 

در عظيم ترين سريال تلويزيوني ايران مغفول نماند. 

آيا دولت در ماجراي اخالل در سامانه هاي 
سوخت كاسبي كرده است؟

احسان حسيني با انتش��ار تصوير فوق توئيت كرد: در ماجراي اختال در 
سامانه هوشمند سوخت، دولت رئيسي در طول يك هفته، ۲4۵ ميليون ليتر 
بنزين آزاد بيشتري فروخت و در مجموع ۲۵8 ميليون ليتر سهميه جبراني 
براي خودروها در نظر گرفت. يعني درآمد دولت صفر يا منفي بود. پاسخ به 

افرادي كه ميگفتن دولت به دنبال جبران كسري بودجه از جيب مردمه. 

كاهش توليد خودرو در آلمان
كانال تلگرامي »« به نقل از الميادين خبر داده اس��ت: توليد خودرو آلمان 
بزرگ ترين اقتصاد اروپا در ماه سپتامبر به صورت غير قابل پيش بيني با كاهش 
۱۱درصدي مواجه شد. علت اين موضوع را كمبود مواد اوليه عنوان كرده اند. 
كاهش توليدات صنايع آلمان نسبت به فوريه ۲0۲0 يعني قبل از الزامي شدن 

رويه هاي بهداشتي مقابله با كرونا 9/۵درصد كاهش داشته است.

    تصویر منتخب

   محمد اكبرزاده با انتشار تصوير فوق نوشت: حال خودمون و اطرافيانمون رو با 
عكس هاي مازندران خوب كنيم.
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طراح:علیرضا سجادی فر   شماره 6342

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 د و ر هـ د ن ي ا ز  ر و م ا ن 1
 ر  س ن ا ك ر ف  ن و ا  ف ا 2
 د غ  د ن و ا  ت ك ا ر ت  خ 3
 م ر ا  ا ل  ك ا  س ي ر ا و 4
 ن ا د ز ي  ب ا و خ  ز ي و ا 5
 د م ن  ي ي و ش ل و پ  ل ا ن 6
  ت ا م  ك د ي  د س م  ز د 7
 ا  م ا هـ ب ا  ي ر ا ج ن  هـ 8
 ك ش  ل ت ا  ا و ا  د م م  9
 و ا ك  ك ر ي ج ر ي ج  ن ت م 10
 س ك ا ف  هـ ش ي ش  هـ ن ا و ج 11
 ي ر و ا د  م ل  خ ي  ك هـ ا 12
 س  هـ ن ا گ ي  ز ا ز ر  م ز 13
 ت ج  و ر پ  ت ا ن ي ا ك  ا 14
 م ا ل س ا  هـ ا ر م هـ ن ف ل ت 15
 

از باال به پايين
    1- ... فراهانی، نويسنده کتاب منشآت- خاتمه دهنده پادشاهي هخامنشيان   2- درياچه اي در سوئيس- عنصر 
ساختمان گياهان- باهوش   3- نام کشوري باستاني در حدود مناطق لُرستان و خوزستان- شهر و تيم فوتبالي در 
فرانسه- کاخ رؤساي جمهور فرانسه   4- سياهرگ- پيشاني   5- ضمير اجتماعي- فرود آمدن- جامه- صدمترمربع
   6- زرنگ- درجه داري در نيروي دريايي- برگ برنده   7- دوستي و محبت- خدای قدرت يونان باستان- زادگاه 
عطار نيش��ابوري   8- رادار زيردريايي- نام سردار دلير اشک سيزدهم که کراس��وس رومي را کشت   9- جهان 
پهلوان- رخنه و منفذ- نوعي گل   10- انتها- پايدار و بادوام- مقابل کوخ   11- همراه ناله- تراکتور شاليزار- شهر 
روي آب ايتاليا- جنس قوي   12- سکس��که- نويسنده فرانس��وي کتاب بينوايان   13- مادر خودمانی- سطل 
آبکش��ی- ناقص و کوتاه   14- جنس و کاال- دزدي و کالهبرداري- کشوری در آسيای صغير   15- مشغوليت- 

وسيع ترين شنزار کره زمين واقع در جنوب آفريقا

از راست به چپ
    1� از آثار ديدني استان يزد- کربن خالص  2- درس نخوانده- ذخيره بانکي- محصول کار هنرمند  3- رود مرزي 
چين و کره شمالي- نويسنده ايتاليايي کتاب کمدي الهي- بلندترين کوه استان هرمزگان   4- زينت مساجد- چينه 
ديوار- صد ودومين سوره قرآن   5- شهري در استان يزد- وطن   6- کشيش- مدت زمان معين- رهرو- درنورديدن
   7- نام دلون- پرنده- وارونه رنو- مرواريد   8- انگور خشک ش��ده- هماهنگی و هارمونی نت ها - کيسه کش   
9- بي حس و پژمرده- چغندر پخته- راه آب فاضالب- پشت سر   10- حرص و طمع- کوه ها- گاهي از پاي بست 
ويران است- پهلوان   11- ماه پاييزي- از الياف مصنوعی   12- ابزار اندازه گيري قطر لوله و ميله- دوش و کتف- 
مرکب سياه   13- ساخته ش��ده از نی- درک کردن- نام غفوری، بازيکن اس��تقالل   14- شکاف باريک- قفل و 

کليد- سرشوي گياهي   15- راننده لکوموتيو- نوعي شيريني که از سوغاتي هاي کرمانشاه است

جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

   احمد محمدتبريزي
شهيد غفور جدي اردبيلي يكي از ماهرترين خلبانان 
نيروي هوايي در دوران دفاع مقدس بود. شهيد جدي 
دوره هاي آموزشي خلباني را با مهارت و تبحر خاصي 
گذراند به حدي که نيروي هوايي امريكا خواس�تار 
جذب اين خلبان ايراني شد ولي با جواب قاطع خود و 
پدرش مواجه شد. شهيد جدي هرچند اوايل انقالب با 
نامهرباني هايي مواجه شد اما با شروع جنگ تحميلي 
داوطلبانه به ميدان آمد و در 17 آبان 1359 به شهادت 
رسيد. ش�هيد جدي در حضور کوتاهي که در دفاع 
مقدس داشت بيش از 80 پرواز انجام داد. برادر شهيد، 
عادل جدي اردبيلي در گفت وگو ب�ا »جوان« ضمن 
گاليه از بعضي دروغ هايي که به ش�هيد نسبت داده 
مي شود از شجاعت و ميهن پرستي برادرش مي گويد. 

   
دوران کودکي ش�ما کنار برادر شهيدتان چطور 

سپري شد؟
پدرمان مرد زحمتکش��ي بود ک��ه با رانندگ��ي اتوبوس و 
کاميون هاي ترانزيت امرار مع��اش مي کرد. با زحمت و نان 
حالل بچه هايش را بزرگ کرد. ما هشت برادر بوديم که دو 
تا از برادرهايمان را من نديدم و در جواني از دنيا رفتند و االن 
هم تنها دو برادر در قيد حيات هستند. حسين، رحيم، غفور، 
شکور، خواهرمان اعظم، حبيب و فرزند بعدي من هستم و 
پس از من يکي ديگر از خواهرانمان است. آبان ماه بدترين 
ماه براي خانواده جدي اس��ت. غير از شهيد غفور جدي که 
در 17 آبان 1359 به شهادت رس��يد، دکتر رحيم و دکتر 
ش��کور جدي هم در آبان از دنيا رفتند. آبان ماه س��نگيني 
برايمان است. آقا غفور متولد 1324 و حدود 15 سال از من 
بزرگ تر بود. من سنم از ايشان کمتر بود ولي به دليل عالقه ام 
به نيروي هوايي، ارتباط نزديکي با آقا غفور داشتم و بعدها 
با همکاران ايشان نيز دوستي و آشنايي پيدا کردم. از دوران 
کودکي پدرمان زحمتکش و عاشق خانواده اش بود. مادرمان 
نيز خيلي هواي خانواده هاي ديگر را داشت و براي چندين 
خانواده آب و برق کش��يد. نام خانوادگي پدرم در گذشته 
داوري بود که بعدها همکارانش نام جدي را برايش انتخاب 
 کردند. ما هم به خاطر عالقه ش��ديدي که ب��ه زادگاهمان 
داشتيم پسوند اردبيلي را انتهاي نام خانوادگي مان گذاشتيم. 
ش��هيد جدي دو وصيتنامه دارد. در يکي آورده که دوست 
دارم کفنم پرچم ايران باشد. اين وصيتنامه پس از شهادت 
آقا غفور به دست حضرت امام رس��يد و از همان زمان امام 
دستور دادند تمام شهدا را با پرچم ايران تشييع کنند. دومين 
وصيت شهيد جدي هم اين بود که مرا در زادگاهم اردبيل 
و محله قاس��ميه دفن کنيد. اصليت ما اردبيلی اس��ت و از 
محله خيرال آباد هستيم و تمام خانواده مان به زادگاهمان 

عشق مي ورزيم. 
پدر و مادرتان افرادي مذهبي بودند؟

مادرم قاري قرآن بود و پدر در اردبيل يکي از ريش سفيدان 
محله و بنيانگذار هيئت حضرت رقيه)س( در سال 1342 
بود. االن خودمان اين هيئ��ت را در تهران برگزار مي کنيم. 
سيدحس��ين عامري امام جمعه محت��رم اردبيل در يکي 
از مصاحبه هايش��ان گفتند هر کس��ي مي خواهد حضرت 
زينب)س( را بشناسد، مادر شهيد غفور جدي را بشناسد، 
چراکه زينب وار صبوري و زندگي کردند. زماني که هيئت 
برگزار مي ش��د قبل از مراس��م عزاداري همه حمد و سوره 
مي خواندند و کساني که به خوبي قرآن مي خواندند جزئي از 

قرآن را تمام مي کردند و قرآن پايه و اساس هيئت مان بود. 
آقا غفور چطور فرزندي بودند؟

آقا غف��ور خيلي به حض��رت اباالفضل)ع( اعتقاد داش��ت. 
غفور هرجايي ک��ه بود در م��اه محرم خ��ودش را به ايران 
مي رس��اند و دو روز مانده به تاس��وعا و عاش��ورا به اردبيل 
مي آمد و در مراسم هاي عزاداري شرکت مي کرد. آن زمان 
قمه زني مرسوم بود و آقا غفور عزاداران را به حمام هايي که 

درهايشان باز بود مي برد، سرشان را شست وشو مي داد و بعد 
پانس��مان مي کرد. در عالي قاپو همه غفور را مي شناختند. 
دوس��تانش تعريف مي کنند زماني که غفور براي گذراندن 
دوره هاي خلباني به امريکا رفته بود، به دوس��تانش گفته 
بود هرطوري شده براي روز عاشورا تماس مي گيرد تا فقط 
صداي عزاداري و دسته ها را بشنود. زماني که شهيد جدي 
به نيروي هوايي پيوست پدر و مادرم کمي نگراني داشتند 
چون خلباني شغلي است که احتمال خطر در آن زياد است. 
خلبان جنگنده بودن نيز خطراتش خيلي بيشتر از خلباني 
هواپيماهاي مسافربري است. آن زمان مادرمان مخالف بود 
که غفور خلبان شود اما غفور عالقه زيادي به خلباني داشت 

و در کارش هم نمونه بود. 
استعداد و هوش شهيد جدي از دوران تحصيل در 

مدرسه مشخص بود؟
غفور از همان کودکي نترس و باهوش بود. غفور با بقيه بچه ها 
فرق مي کرد. من اين حرف را بارها از دهان ش��هيد شنيدم 
که مي گفت دوست دارم به آسمان بروم، به خدا نزديک تر 

شوم و ببينم آنجا چه خبر است. ترس��ي در وجودش نبود. 
غفور بچه شلوغ و غيرتي اي بود. در محله مان نمي گذاشت 
کس��ي به ناموس مردم بد نگاه کند. پ��س از انقالب برخي 
 به دنبال تضعيف نيروي هوايي بودند و تعدادي از خلبانان 
و نظامي  ه��اي ارتش را برکنار کردند که ش��هيد جدي هم 
جزوشان بود. ش��هيد جدي بارها گفته بود نمي دانم ايراد 
من و دليل برکنار کردنم چيست. شهيد جدي هيچ ايرادي 
نداشت، يک انقالبي معتقد و عاشق وطنش بود که به داليل 
واهي از کار کنار گذاشته شده بود. شهيد جدي مي توانست 
االن باالي سر خانواده اش در امريکا زندگي کند اما دوستان 

و همرزمانش بارها گفته اند که با شروع جنگ تحميلي غفور 
داوطلبانه آمد و هيچ کس او را مجب��ور به آمدن نکرده بود. 
ش��هيد جدي مي گفت من براي چني��ن روزهايي پرورش 

يافته ام و بايد مقابل دشمن بايستم. 
زماني که شهيد جدي اين نامهرباني ها را  ديدند چه 

واکنشي نشان  دادند؟
ش��هيد بيش��تر از اين متعجب بود که به چ��ه دليل و چه 
گناه��ي او را کنار گذاش��ته اند. در حق نيروه��اي زيادي 
آن زمان نامهرباني شد. در حق ش��هيد دوران هم چنين 
نامهرباني هايي ش��د. وقت��ي بدون دليل به يک عاش��ق و 
وطن پرست چنين چيزي بگويند قطعاً آن شخص ناراحت 
مي شود. غفور عاشق نيروي هوايي و وطنش بود. غفور يک 
آدم عادي نبود و عشق و عالقه اش به وطن و پرچمش بيش 
از حد تصور بود. در امريکا مانوري گذاش��ته مي ش��ود که 
شهيد جدي از ايران براي اين مانور انتخاب مي گردد. شهيد 
جدي جثه اش استخواني بود و وقتي براي اولين بار به شهيد 
جدي نگاه مي کنند پي به مهارتش نمي برند. زماني که نوبت 
ايران مي شود نام غفور جدي را براي چند بار صدا مي کنند 
ولي شهيد بلند نمي ش��ود. يکي از دوس��تانش مي گويد 
غفور نام تو را صدا مي کنند چرا بلند نمي شوي، شهيد هم 
مي گويد، بگوييد که نام خانوادگي من پسوند دارد و آن را 
کامل بخوانند. شهيد آنقدر روي زادگاهش تعصب داشت 
که بايد نام خانوادگي اش را غفور اردبيلي صدا مي کردند. 
وقتي غفور با هواپيمايش بلند مي شود و مانورش را انجام 
مي دهد همه مي پرسند اين خلبان نامش چيست و از کدام 
کشور آمده است؟ به او تقديرنامه و هديه مي دهند و افتخار 
زيادي براي کشور مي آفريند. آنجا به شهيد مي گويند که 
تو مي تواني در امريکا زندگي کني ولي غفور مي گويد من 

عاشق ايران هستم و جاي ديگري زندگي نخواهم کرد. 
ماجراي برگشت شان جهت خدمت دوباره و حضور 

در ارتش را مي دانيد؟
زماني که غفور خبر حمله سراس��ري را مي شنود به پايگاه 
مي رود ولي دژباني با ورود و حضورش مخالفت مي کند. بعد 
به جناب آقاي دادپي، فرمانده پايگاه بوشهر خبر مي رسد که 
غفور جدي جلوي در پايگاه است که ايشان دستور مي دهد 
آقا غفور داخل شود و بعد به ايشان مي گويد براي چه به پايگاه 
آمده اي؟ شهيد هم مي گويد آمده ام مقابل دشمن بجنگم. 
شهيد غفور جدي در کل 47 روز در جنگ حضور داشت و 
در اين مدت نزديک به هشتاد و اندي پرواز انجام  داد. غفور با 
تمام وجود پا به ميدان گذاشت و همين عدد ميزان فعاليت 

شهيد را نشان مي دهد. 
صحبت هايي که در رابطه با امريكايي بودن همسر 

شهيد جدي مي شود، صحت دارد؟
به خدا اين دروغ است. با اين دروغ ها روح شهيد و خانواده اش 
را زجر مي دهند. همسر ش��هيد جدي، خانم مرين نامور از 
خانواده هاي سرشناس شيراز است و نام پدرشان فرج و نام 
مادرشان قمر است. گاهي کساني مي خواهند شهيد را بزرگ 
کنند ولي با کارها و دروغ هايشان شهيد را خراب مي کنند. چرا 
بايد درباره شهيد دروغ بگوييم؟ من و خواهرمان خيلي بحث 
و خواهش کرديم که درباره شهيد دروغ ننويسيد. خانمي که 
ايراني و شيرازي است و من شناسنامه خودش و بچه هايش 
را دارم چرا درباره اش گفته مي ش��ود که دختر يک سناتور 
امريکايي است؟ لطفاً شما در اين گفت وگو به شهيد آرامش 
دهيد و اين دروغ هايي را که درباره شهيد گفته مي شود تمام 
کنيد. اينکه گفته مي شود شهيد جدي را به خاطر همسر 
امريکايي اش از ارتش کنار گذاشته اند دروغ است. يک روز 
فرمانده وقت نيروي هوايي مرا صدا کرد و گفت من مطلبي را 
مي خواندم و اگر صحت دارد شما آن را تأييد کنيد. بعد گفت 
همسر شهيد جدي امريکايي بوده؟ همانجا گفتم به خدا دروغ 
است و ايشان متوجه اين اشتباه شد. بعدها يک روز همسر 
ش��هيد از امريکا به ايران آمد و خدمت آن فرمانده رفتيم و 
ايشان زماني که همسر ش��هيد را ديد از اين دروغ متعجب 

شد. از شهيد جدي دو پسر به يادگار مانده است. 
زماني که ش�هيد جدي آنقدر قاط�ع وارد جنگ 
مي ش�ود خانواده تان نگران نبودند اتفاقي براي 

آقا غفور بيفتد؟
چرا، مادر و پدرم نگران بودند. غفور مرخصي اش در جيبش 
بود که به شهادت  رس��يد. من سال 1359 در مشکين شهر 
اردبيل س��رباز بودم و آن زمان جنگ تازه شروع شده بود و 
غفور در بوشهر حضور داشت. شب شهادت غفور هوا برفي بود 
و من در حال نگهباني دادن بودم. پدرم يک راديوي جيبي 
به من داده بود و چون برادرم در جنگ بود دوس��ت داشتم 
از جنگ باخبر ش��وم. آن زمان صدام وسط برنامه هايش از 
افتخارات ارتش بعث در جنگ مي گفت. من همينطور که در 
حال گوش کردن راديو بودم ناگهان اخبار اعالم کرد: توجه! 
توجه! يکي از خلبانان به نام غفور جدي سرنگون شد. اما من 
همان توجه! توجه! را ش��نيدم و پس از آن راديو را خاموش 
کردم و ديگر متوجه شهادت برادرم نشدم. شب خوابيدم و 
صبح در ميدان آموزش همه از شهادت آقا غفور خبر داشتند 
و مي خواستند مرا به اردبيل بفرستند. غفور قرار بود مرخصي 
بگيرد و همه به تهران برويم و او را ببينيم. چون مدت زيادي 
بود غفور  را نديده بوديم پدر و مادرم مي خواستند پسرشان 
را ببينند. يک هفته به من مرخصي دادند و من با خوشحالي 
گفتم من هم مي توانم به تهران بروم و ب��رادرم را ببينم.  با 
شوق و ذوق زيادي به خانه رفتم و در طول مسير نوشته هايي 
مبني بر شهادت برادرم مي ديدم. من نتوانستم اين موضوع 

را درست هضم کنم که چه اتفاقي افتاده است. بعد که وارد 
محله مان شدم ديدم تمام محله در کوچه و نزديک خانه مان 
جمع شده اند. تازه آنجا ش��هادت غفور را باور کردم. شهيد 
دو روز مانده به محرم شهيد ش��د و به قول مادرم مانند آقا 
اباالفضل که از باالي اسبش پايين افتاد، غفور من هم چون 
عاشق حضرت اباالفضل بود با هواپيمايش به زمين خورد. 
اول مي خواستند شهيد را در تهران دفن کنند ولي زماني که 
وصيتنامه اش را مي خوانند پيکرش را به اردبيل مي آورند. 
مردم از چندي��ن کيلومتر دورتر و از ش��هرهاي ديگر براي 
تشييع پيکر شهيد آمده بودند. آقا غفور اولين شهيد اردبيل 
در دفاع مقدس بود و مردم ش��هر خيلي ايش��ان را دوست 

داشتند. شهادت غفور براي پدر و مادرم خيلي سخت بود. 

پس با اين تفاسير تش�ييع پيكر باشكوهي براي 
شهيد برگزار شد؟

در اردبيل يک هفته عزاي عمومي اعالم شد و تمام دسته هاي 
عزاداري در محرم به خانه مان مي آمدند. دسته هاي عزاداري 
جلوي در خانه مان مي آمدند و »غفور شهادتت مبارک« و 
»غفور روحت ش��اد« مي گفتند. تنها کسي که آن روزها نه 
گريه مي کرد و نه چيزي مي گفت پدرم بود. ايشان مي گفت 
پسرم امانتي بود که خداوند خودش داد و خودش هم تحويل 
گرفت. پدرم به دوستان ش��هيد مي گفت غفور يک سرباز 
بود که وظيفه اش را انجام داد و به آرزويش رس��يد. شهيد 
غفور جدي هيچ ترسي از شهادت نداشت. دوستان شهيد 
تعريف مي کنند وقتي ع��راق باند فرودگاه پايگاه بوش��هر 
را مي زد غفور با کاپش��ن خلباني اش باند را تميز مي کرد تا 
هواپيماهاي خودي بتوانند در باند پايگاه بنشينند. شب و 
روزش در پايگاه مي گذشت. آقاي خلجي که پارسال از دنيا 
رفت همراه برادرم در کابين هواپيما حضور داشت و تعريف 
مي کرد زماني که هواپيما در حال س��قوط بود تنها حرفي 
که غفور مي زد يا اباالفضل بود. آنقدر ارتفاع هواپيما را پايين 
آورد که مي خواست آن را بين ماهشهر و سربندر روي زمين 
بنشاند تا دست عراقي ها نيفتد. جناب سرهنگ خلجي تعريف 
مي کرد شهيد مي توانست هواپيما را زودتر رها کند ولي  گفت 
نمي خواهم هواپيما را به دس��ت دش��من بدهم و مي توانم 
هواپيما را بنشانم. ارتفاع را خيلي کم مي کند و مي خواسته در 
جاده اي بين ماهشهر و سربندر فرود بيايد که هواپيما به دليل 

آسيب هايی که ديده بود خوب کار نمي کند و موفق به اين کار 
نمي شود. زماني که شهيد اجکت مي کند صندلي و چتر عمل 
مي کند اما صندلي از او جدا نمي شود که به خاطر پايين بودن 
ارتفاع شهيد با صندلي فرود مي آيد و پاهايش قطع مي شود. 
قبل از اين اتفاق هواپيمايي را در شيراز به همين شکل نجات 
داده بود و مجله نيروي هوايي آن زمان تيتر خونسردي يک 
خلبان را برايش زده بود.  برادرم فکر کرده بود برای اين هواپيما 
هم مي تواند اين کار را انجام دهد اما آن هواپيما را در شرايط 
عادي نجات داده بود ولي فرود اين هواپيما در شرايط جنگي 
که موشک خورده خيلي سخت بود. همرزمانش در غسالخانه 
وقتي پيکر شهيد را ديدند مي گفتند شهيد جدي با لبخند 
انگار روي پر قو خوابيده است اما پاهايش را به ما نشان ندادند 
چون آسيب زيادي ديده بود و دنده هايش هم تو رفته بودند. 
در پايان اگر خاط�ره  ماندگاري از ش�هيد داريد 

برايمان تعريف کنيد.
يک سال آقاغفور در شيراز بود و من و برادرم حبيب  محرم به 
شيراز رفتيم تا برادرمان را ببينيم. شهيد ما را آنجا نگه داشت 
و گفت من ش��ما را براي عزاداري به جاي��ي مي برم تا مثل 
آذري هاي اردبيل عزاداري کنند. ما  نزد قشقايي ها رفتيم 
و روز اول محرم ما را نش��ناختند و مثل غريبه ها نشستيم. 
غفور به برادرم حبيب گفت از همين جا نشسته سالمي به 
امام حسين بده. حبيب مان مداحي مي کرد و صدايش خوب 
بود و غفور هم رجزخواني خوبي مي کرد. از پايين مجلس، 
برادرم حبيب با صدايي خوش به آقا سالم داد و همه ديدند 
سه نفر غريب آن وسط نشس��ته اند و ديگر با ما آشنا شدند. 
حبيب مداحي مي کرد و غفور رجز مي خواند و همگي سينه 
مي زدند و 10 روز محرم برايمان ماشين مي فرستادند و ما 
را از پايگاه مي بردند و مي آوردند تا به مجلس شان برويم. اين 

خاطره هيچ وقت يادم نمي رود. 

غف�ور از هم�ان کودک�ي نت�رس و باه�وش 
بود. غف�ور با بقي�ه بچه ها ف�رق مي کرد. من 
اين ح�رف را بارها از دهان ش�هيد ش�نيدم 
ک�ه مي گفت دوس�ت دارم به آس�مان بروم، 
به خ�دا نزديک ت�ر ش�وم و ببين�م آنجا چه 
خبر اس�ت. ترس�ي در وجودش نبود. غفور 
بچه ش�لوغ و غيرت�ي اي ب�ود. در محله مان 
نمي گذاشت کسي به ناموس مردم بد نگاه کند
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گفت وگوي »جوان« با برادر خلبان شهيد غفور جدي اردبيلي به مناسبت 17 آبان سالروز شهادتش

وطن دوستي غفور آب پاكي را 
روي دست نيروي هوايي امريكا ريخت

برخالف آنچه در فضاي مجازي پيچيده، همسر شهيد »غفور جدي« امريكايي نيست، ايراني و اهل شيراز است

ش�هيد جدي بارها گفته ب�ود نمي دانم ايراد 
من و دلي�ل برکنار کردنم چيس�ت. ش�هيد 
جدي هيچ اي�رادي نداش�ت، ي�ک انقالبي 
معتقد و عاشق وطنش بود که به داليل واهي 
از کار کنار گذاش�ته ش�ده بود. شهيد جدي 
مي توانس�ت االن باالي س�ر خانواده اش در 
امريكا زندگي کند اما دوستان و همرزمانش 
بارها گفته اند که با ش�روع جن�گ تحميلي 
غف�ور داوطلبان�ه آم�د و هي�چ ک�س او را 
مجبور ب�ه آمدن نك�رده بود. ش�هيد جدي 
مي گفت من ب�راي چني�ن روزهايي پرورش 
يافت�ه ام و باي�د مقاب�ل دش�من بايس�تم

7 2 1
4 8
8 7 9

1 8 2 5
5 7

5 6 2
1 6 7

8 9
2 5 7 3

728159346
693742581
415386729
187934265
932615874
546278913
354821697
879463152
261597438



  حجت االسالم علیرضا فرهنگ*
پیامبر)ص( می فرمایند:  » خداوند دوست می دارد 
هنگامی كه بنده اى كارى را انجام می دهد و آن كار 
را محكم و استوار می كند. « پس با عنایت به این 
كالم گهربار از محكم كارى در نظم و برنامه ریزى 
نباید غافل شویم. اسلالم مكتب نظم و انضباط 
در تمام ابعاد زندگی است. در ادامه به شمارى از 
دستورات مهم اسلالم درباره نظم و برنامه ریزى 
كه در احادیث و روایات نیز ذكر شده می پردازیم. 

    

غذا خوردنمان را مدیریت کنیم
انضباط در نیاز هایی که مربوط جسم است از 
جمله تغذیه، یک��ی از مصادیق مهم انضباط 
است. دین اسالم در این مورد بر ضرورت یک 
برنامه منظم در تغذیه و نیازهای جسم تأکید 
کرده و به نوع غذا و خوراک، زمان مصرف آن و اندازه و 
چگونگی مصرف اشاره کرده اس��ت. به طور مثال نیت 
الهی داشتن یکی از مواردی است که در صرف غذا مورد 
توجه قرار گرفته است. از این جهت که فراموش نکردن 
این دس��تور الهی بر سر س��فره به نوعی به انسان نظم 
می دهد، به غیر از آثار عجیب��ی که این ذکر بر خوراک 
انسان می گذارد. پیامبر گرامی اسالم)ص( در رهنمودی 
به ابوذر فرمودند:  ای ابوذر! باید در هر کاری نیتی پاک 
داشته باشی، حتی خوردن و خوابیدن. نیت الهی در هر 
کاری به آن کار رنگ می دهد و در تغذیه و مدیریت آن، 

اثر مثبت دارد. 
آیت اهلل مهدوی کن��ی در مورد نیت خال��ص در کار ها 
حتی در خوراک انس��ان می گوی��د: در آغاز تحصیل و 
اوایل طلبگی، وقتی خواس��تم لباس برای خود بخرم 
نزد شخصی به نام رجبعلی خیاط رفتم. در آن هنگام 
15سال بیشتر نداشتم. پارچه ای را برای ایشان بردم. 
محل کار او در منزلش و در اتاقی نزدیک در بود. قدری 
نشستم. ایشان آمد و گفت: »خب! حاال می خواهی چه 
کاره بشی؟« گفتم: طلبه. گفت: »می خواهی طلبه بشی 
یا آدم؟ « من قدری تعجب ک��ردم که چرا یک کالهی 
با یک معم��م این گون��ه حرف می زند. س��پس گفت: 
»ناراحت نشو! طلبگی خوب اس��ت اما باید هدف، آدم 
شدن باشد. به شما نصیحتی می کنم. فراموشش نکن. 
از همین حاال که جوان هستی و آلوده نشده ای، هدف 
الهی را فراموش نکن. هر گاه کاری می کنی، برای خدا 
انجامش بده. حتی اگر چلوکب��اب هم خوردی، به این 
قصد بخور که نیرو بگی��ری و در راه خدا عبادت کنی و 

این نصیحت را در تمام عمر فراموش نکن.« 
از آداب مهمی که به نظم در تغذیه اشاره دارد، مدیریت 
خوردن و آش��امیدن در طول روز اس��ت. در روایتی از 
حض��رت علی)ع( خطاب به فرزندش��ان، امام حس��ن 
مجتبی )ع( آمده اس��ت ک��ه ایش��ان می فرمایند: آیا 
نمی خواهی چه��ار خصلت به تو بیاموزم ک��ه با آنها از 
طب بی نیاز شوی؟ امام حس��ن )ع( عرض کردند: بله. 
حضرت فرمودند: جز در حال گرسنگی، بر سفره طعام 
منشین )غذا مخور( و از خوردن در حالی که هنوز میل 
به آن داری برخیز و طعام را در دهان خوب جویده، آن 
گاه فرو بر و هنگام خواب، شکمت را از فضوالت خالی 
دار، چون به اینها عمل کنی، از طب بی نیاز می شوی. 
چ��ون در خوردن بای��د میانه رو بود. همی��ن مدیریت 
معده و خوراک، در همه حال به نوعی نظم در خوردن 
است. برخی هستند که وقتی به غذایی لذیذ می رسند 
فراموش می کنند که با خود عهدی در خوردن بسته اند 
و نظم در خوراک از دستشان می رود. حضرت علی)ع( 
می فرمایند: اگر مردم در غذا خوردن میانه روی کنند، 
همانا جسمش��ان تعادل یاب��د. هر ک��س در خوردن 
میانه روی کند، تندرس��تی اش فزونی می یابد و فکر و 

عقلش اصالح خواهد شد. 
یکی دیگر از مصادیق نظم در تغذیه، زمان غذا خوردن 

اس��ت. آنچه در آداب خوردن ذکر ش��ده و همه اطبا و 
دستورات دین بر این بنا ش��ده است، دو وعده خوردن 
غذا در ط��ول روز اس��ت؛ چراکه این ب��ه صحت بدن 
نزدیک تر است. امروزه افرادی هستند که دائماً در حال 
خوردن هس��تند. به هر چیزی می رسند، می خورند و 
موقع غذا از خوردن غذای اصلی باز می مانند. در حالی 
که نظم در غذا خوردن این است که انسان بعد از صرف 
صبحانه از خوردن تنقالتی که ضرر دارند، دوری کند 
و به سفارش اهل فن س��راغ میان وعده هایی که ضرر 
ندارند، آن هم ب��ه اندازه ای که بتوان��د در طول روز به 
برنامه های خود برس��د، برود و از آنها اس��تفاده کند تا 
بتواند از صرف غذای اصلی لذت ببرد. پس خوب است 
به دو وعده غذا خود را عادت دهیم. پیامبر اکرم )ص( 
می فرمایند: غذا بخ��ور در حالی که اش��تها داری و از 

خوردن دست بکش، در حالی که اشتها داری. 

در مسئولیت شغلی مان منظم باشیم
یکی از مصادیق دیگر نظ��م و ترتیب در 
زندگی، نظم در مسئولیت شغلی و حرفه 
و کاری است که انس��ان در طول روز به 
عهده دارد. آنچه در نظم دهی و استحکام 

یک کار اثر دارد، این است که ابتدا کار را نیمه تمام ر ها 
نکنیم. انسان منظم کاری که شروع می کند را با صبر و 
حوصله تا پایان ادامه می دهد تا به یک نتیجه مطلوب 
برسد اما انسان بی نظم، بی حوصله است و کارهای خود 
را یا نیمه کاره ر ها کرده یا اگر تم��ام کند، به خوبی به 
پای��ان نمی رس��اند. در ای��ن ب��اره حض��رت علی)ع( 
می فرمایند: کار کنید و آن را به پایانش رسانید و در آن 
پایداری کنید، آن گاه شکیبایی ورزید و پارسا باشید. 

البته باید دقت کنیم هر کاری را شروع می کنیم قبل 
از آن باید با اهل فن آن مش��ورت کنیم تا به موفقیت 
بیشتری با کمترین مشکالت دست یابیم و در انجام آن 
امانتداری کنیم. یعنی در کار خیانت نکنیم؛ چراکه به 
خود و نتیجه ای که به دست می آید ضربه می زنیم و در 
نهایت موارد اخالقی را در کار مراعات کنیم تا بتوانیم 
همچنان برنامه های خ��ود را با نظ��م و انضباط ادامه 
دهیم. چراکه هر کدام از مس��ائلی ک��ه گفتیم رعایت 
نش��ود، مثاًل قبل از ورود به کار ب��ا اهل فن و تخصص 
آن مش��ورت نکنیم و به اصطالح بی گدار به آب بزنیم 
یا امانت��داری نکنیم و کار را بدون دق��ت انجام دهیم 
یا اخالق و رفتارمان با کس��انی که با آن��ان در ارتباط 
هستیم، درست نباشد، نظم برنامه ها به هم می خورد. 

از این جهت امام جعفر صادق )ع( می فرمایند: هر اهل 
فنی برای موفقیت در کس��ب و کار خود به سه مطلب 
نیازمند است: تخصص و باهوشی در فن و حرفه مورد 
نظر، امین باشد و در کار و مال مردم، امانت و درستی 
را حفظ کند. با کارفرما و صاحب کار، خوش برخورد و 

خوش قلب باشد. 

برنامه ریزی دائمی داشته باشیم
از مواردی ک��ه به نظم و به س��رانجام 
رساندن کار کمک می کند، این است 
که کاری ک��ه انجام می دهی��م بر آن 
مداومت داشته باشیم. یعنی وسط کار 
رهای��ش نکنیم و برای رس��یدن به ای��ن مطلب باید 
کارمان را در حد ظرفیتی که می توانیم انجام دهیم، 
انتخاب کنیم. مثاًل شخصی می خواهد کتابی را در یک 
موضوعی مطالعه کن��د. اگر از اول ی��ک کتاب قطور 
بردارد، در حالی که می دان��د نمی تواند تمامش کند، 
طبیعتاً بعد از مدتی ر ها می ش��ود ام��ا اگر یک کتاب 
کوچک تری را بر می داشت و ادامه پیدا می کرد، بهتر 
بود. طالب و دانشجویان در این مطلب دقت بیشتری 
کنند تا در کارهایشان به نتیجه بهتری برسند. وجود 
نورانی حضرت علی )ع( می فرمایند: کار )خیر( اندک 
که بر آن مداومت ورزی، از کار بسیار که از آن خسته 

شوی، امیدوار کننده تر است. 

از سختی کار در رسیدن به اهداف نترسیم
گاهی اوقات نیز انس��ان در زندگی باید 
دس��ت به تصمیمات و کاره��ای بزرگی 
بزند. پس نباید از ورود به آن کار ترسید. 
کار بزرگ گاهی اوقات یک تصمیم است. 
مثاًل تصمیم می گیرد به هر ترتیبی که هس��ت نظم و 
برنامه ریزی در زندگی را به س��رانجام برس��انید. این 
الزمه اش یک همت بزرگ اس��ت؛چراکه مدتی بر یک 
کاری اشتباه یا بدون هدف قدم گذاشته االن دارد تالش 
می کند روند زندگی را تغییر دهد و با ساز و کاری منظم 
و حساب ش��ده برود جلو. یقیناً موانعی بر سر راه خود 
می بیند که باید در مقابل آن موانع ایستادگی کرد و از 
جوانب آن نترس��ید. امام عل��ی )ع( می فرمایند: گاه از 
کاری ترس��یدی، خود را به کام آن بینداز، چون ترس 
شدید از آن کار، دشوارتر و زیانبارتر از اقدام به آن کار 
است. انسان در هر شغلی و در هر جامعه ای است باید 
برای رس��یدن به اهدافش از چیزی نترسد تا به نتیجه 

مطلوب برسد. 

از پرداختن به مسائل غیرضروری 
دوری کنیم 

وقت��ی تصمی��م گرفتید ب��رای نظم در 
کارتان با برنامه باش��ید، مواظب باشید 
آفات نظم را نیز در نظر داش��ته باشید. 
گاهی اوق��ات وقت��ی دق��ت می کنیم 
می بینیم همان ع��ادات بد بوده و نگذاش��ته ما منظم 
باشیم یا کارهایمان به نتیجه برسد. مثاًل مشغول کردن 
خودمان به کارهای غیرضروری در زندگی بزرگ ترین 
مانع برای برنامه ریزی اس��ت. وقتی انس��ان مش��غول 
کارهای غیرضروری ش��د، طبیعتاً وقتش تلف شده و 
فرصت به پایان رس��اندن کارهای مهم تر را از دس��ت 
می دهد و اتفاق بدتری که می افتد این است که به همان 
کارهای غیرضروری عادت می کند. مثاًل شخصی درس 
و حتی ش��غل خ��ود را ف��دای بازی های رایان��ه ای یا 
وب گردی در اینترنت می کند یا در فضای مجازی خود 
را بیش از حد مشغول کرده است. در حالی که اگر این 
وقت را برای کارهای ضروری خود می گذاشت، موفقیت 
بسیار بیشتری کس��ب کرده بود. موالی متقیان، امیر 
مومنان، حضرت علی)ع( می فرماین��د: همت خود را 
صرف چیز هایی کن که به آن نیاز داری و آنچه به کارت 
نمی آی��د را پیگیری مک��ن. در روایت��ی دیگر حضرت 
می فرمایند:  از غفلت برای آدمی همین بس که همتش 

را در آنچه به کارش نمی آید، صرف کند. 

از محکم کاری در نظم 
و برنامه ریزی غافل نشویم

از موارد دیگری که می توان برای نظم دهی 
به کار ها به آن اش��اره ک��رد، انجام کار با 
استحکام اس��ت. یعنی وقتی کاری را که 
ش��روع کردیم، خوب انجامش دهیم. به 
اصطالح امروزی ها سر هم بندی نباید کرد. کار و بارمان 
نباید ب��زن دررو باش��د. قرار نیس��ت فق��ط کار انجام 
شود،بلکه قرار است کار با حساب و کتاب و درست انجام 
شود. از این جهت کسانی که اهل نظم و انضباط نیستند 
یا به عاقبت کار نمی اندیش��ند، از محکم کاری در کار 
غافل می ش��وند. این امر دوباره کاری می شود و گاهی 
اوقات دوباره آن کار را از اول باید انجام دهند. به طوری 
که اگر از همان اول این کار را می کردند، هزینه و انرژی 
و زم��ان کمت��ری را در زندگ��ی مص��رف می کردند. 
پیامب��ر)ص( می فرماین��د:  خداوند دوس��ت می دارد 
هنگامی که بنده  ای کاری را انجام می دهد و آن کار را 
محکم و استوار می کند. پس از محکم کاری در نظم و 

برنامه ریزی غافل نشویم. 
*پژوهشگر سبک زندگی

88498471سبك زندگي
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سبک نگرش

به زندگی مان رنگ نشاط بدهیم
راه هاى رسیدن به شادى چندان سخت نیست

  زهرا هنربخش
شاد و بانشاط زندگی كردن چندان هم دشوار 
نیسلت. فقط كافی اسلت برخی باور ها را در 
خود درونی و بعضی مهارت ها را كسب كنید. 
قرار نیست براى شاد بودن هزینه كنید. شاید 
تغییر نگرش شما به تنهایی براى این موضوع 
كافی باشد تا زندگی تان رنگ دیگرى بگیرد. 

  
اولین نکته برای اینکه بتوانید یک زندگی شاد داشته 
باشید این است که هیچ وقت خود را با فرد دیگری 
مقایس��ه نکنید. وقتی خ��ود را با دیگری مقایس��ه 
نمی کنید نس��بت به کار ها و عملکرد خود احساس 
بهتری خواهید داشت و بیشتر از داشته هایتان راضی 
خواهید بود. زمانی که ع��ادت کنید مدام دیگران را 
بهتر از خودتان بدانید و به این فکر نکنید که شاید 
خودتان شایستگی بیشتری داشته باشید، حتماً روز 

به روز عیب جوتر و تلخ تر خواهید شد. 
توجه به این نکته مهم است که خیلی از داشته های 
ما برای افراد دیگر نداشته هایی است که در حسرت 
آنند. بهتر است به جای تمرکز روی نداشته ها، روی 
داشته هایتان تمرکز کنید و در جهت زندگی بهتر و 
زیباتر بکوشید، بهتر اس��ت کارهای جذاب و جدید 
انجام دهید و از کارهای مضر و ناپسند دوری کنید. 
باور داشته باش��ید هر وضعیتی، چه خوب، چه بد، 
موقتی و گذراس��ت. نگرانی ها را کنار بگذارید، کمر 
همت ببندید، در جامعه حاضر شوید و عینک امید 
و خوش بینی بزنید. نفس��ی از سر آسودگی بکشید، 
یاعلی بگویید و تالش کنید تا از مسیر زندگی لذت 
ببرید؛ چراکه زندگی همین لحظه لحظه هایی ست 
که در حال گذشتن اس��ت پس از همه لحظه ها به 

درستی استفاده کنید و بهره ببرید. 
دنیا را س��فید و س��یاه نبینید، وقتی همیشه برای 
مش��کالت دنبال مقصر باش��ید، نمی توانید مثبت 
فکر کنید؛ تنها مس��ئولیت کارهای خ��ود را قبول 
کنید نه بیش��تر از آن، هیچ گاه دیگران را سرزنش 
نکنید اما دلیلی هم ندارد که بار مس��ئولیت آنها را 

به گردن بگیرید. 
یادمان باشد همین که صبح از خواب بیدار می شویم، 
باید از خداوند تشکر کنیم، برای داشتن حال خوب 
بهتر است یک دفترچه تهیه کنید و احساسات خود 
را بنویس��ید و اجازه ندهید درونتان را غم فرا بگیرد 
زیرا قسمت عمده درون انس��ان ها شاد است، پس 

خوشحال باشید و خوشحالی بیافرینید. 
 با کار افراطی و بیش از حد توان خودتان را خس��ته 
نکنید، کمی انرژی صرف کاره��ای هیجان انگیز و 
شادی آور کنید مثاًل بس��اط آشپزی و شیرینی پزی 
فراهم کنید، از دوستانتان دعوت کنید برای پخت 
ش��یرینی کمکتان کنند و بعد با همدیگر شیرینی 
را که خودتان درس��ت کردید بخورید و گپ و گفت 
کنی��د. لبخند بزنید و یادتان باش��د اگ��ر لبخند بر 
لب هایتان باشد همیش��ه موضوعی برای خندیدن 

خواهید داشت. 
انرژی خ��ود را صرف س��رک کش��یدن در زندگی 
دیگ��ران و فضولی در ام��ور دیگران نکنید. س��بب 
خوش��حالی دیگران باش��ید، مث��اًل از دختر مجرد 
نپرس��ید چرا تا االن ازدواج نکرده اس��ت، کسی که 
چاق شده است خودش اطالع دارد و الزم نیست به 
او یادآوری کنید و باعث ناراحتی شوید، بهتر است 

همیشه سبب خوشحالی همدیگر باشید. چیز هایی 
که ش��ما را اذیت می کند از خود دور کنید، بر روی 
شادی تمرکز و اتفاقات خوب و خوش را طلب کنید. 
زیرا ذهن ما شبیه آهنرباس��ت پس اگر همیشه به 
دنبال خوبی ها باشیم و مهم تر از همه مثبت اندیشی 
را در خود تقویت کنیم، چیزهای خوب را نیز جذب 

می کنیم. 
ورزش مرتب را در برنامه روزم��ره خود قرار دهید، 
ورزش برای س��المت روح و جس��م مؤث��ر و مفید 
اس��ت به خصوص اگر ورزش دس��ته جمعی باشد 
اثرات مفید روحی آن افزای��ش می یابد. حتماً الزم 
نیس��ت بابت ورزش پول دهید و به باش��گاه بروید، 
می توانید پیاده روی در پارک محل را با دوستانتان 

برنامه ریزی کنید. 
زمانی را برای کمک به دیگران اختصاص دهید. آندره 
توریه می گوید:» خوشبختی به کسانی روی می آورد 
که برای خوشبخت کردن دیگران می کوشند. زمانی 
که به دیگران کمک می کنیم احس��اس خوبی پیدا 

می کنیم.«
نباید کاس��تی ها و نقصان خود را بزرگنمایی کنید، 
بلکه باید به نقاط ق��وت خود توجه کنی��د زیرا هر 
ش��خصی با پیدا ک��ردن نقاط قوت خ��ود و تقویت 
آنها می تواند بهتر و ش��ادتر زندگی کند، اما زمانی 
که اشتباه می کنید باید اشتباهات خود را بپذیرید 
و بهتر اس��ت قبول کنید که شما انس��ان هستید و 
انسان هم جایز الخطاست. با پذیرش اشتباهات خود 
می توانید خودتان را ببخشید و بیشتر دوست داشته 
باشید. هنگامی که خودتان را دوست داشته باشید 
می توانید شاد باشید و زندگی شادی داشته باشید. 

نه گفتن را یاد بگیرید و به همه چیز بله نگویید، بهتر 
اس��ت بدانید که این عمل استرس بیشتری را برای 
انسان به همراه دارد و باعث می شود که زمان کمتری 

را برای خود و منافع شخصی خود صرف کنید. 
لبخند زدن را تمرین کنید. به نظر می رسد ناراحت 
و غمگین بودن برای بس��یاری از افراد، پذیرفته تر و 
قابل درک تر از ش��اد و ش��ادمان بودن است، طوری 
که وقتی کس��ی را در تاکس��ی یا اتوبوس می بینید 
که س��اکت و غمگینانه در خود فرو رفته، او را درک 
می کنید؛ اما اگر فردی دائماً لبخند روی لبش باشد 
یا بخندد، او را دیوانه می پندارید. به باور بسیاری از 
مردم، مس��یر زندگی ش��اد، آنقدر ها هم که به نظر 
می رسد، راحت نیست و بسیاری از ما پذیرفته ایم که 
کمتر کسی می تواند زندگی کاماًل شاد و شادمانه را 
تجربه کند. باید در خود این را باور داشته باشید که 
زندگی شاد من به شادمانی و رضایت اطرافیانم نیز 
کمک می کند و به همین علت، الزم است برای »شاد 

زندگی کردن« وقت بیشتری بگذارید. 
ما انسان ها، آینده را به درس��تی ارزیابی نمی کنیم. 
مثاًل فکر می کنی��م خانه  بزرگ تر و ماش��ین  بهتر، 
شادمانی بسیاری به همراه خواهد داشت. به خاطر 
همین شادمانی زیاد، خودمان را گرفتار اضافه کاری 
و بدهی و قرض می کنیم، اما در نهایت، ماش��ین و 
خانه  تازه، ما را برای مدت کوتاهی ش��اد می کنند و 
سپس، عادت به سراغ مان می آید. بعد از آن سختی ها 

و بدهی ها سبب ناراحتی و یأس ما می شود. 
هدف داش��تن در زندگی به ش��ما کمک می کند از 
احساس گمشدگی دور شوید. زندگی بی هدف سبب 
می ش��ود نه تنها خودتان را گم کنی��د بلکه ممکن 
است خود واقعی تان را نیز فراموش کنید. وقتی در 
زندگی هدف مش��خص نداشته باش��ید چشمانتان 
توان دیدن خوبی ها، زیبایی ها و موهبت های اطراف 
را ندارد، بنابراین الزم است یک هدف برای زندگی 

پیدا کنید. 
به ن��دای قلبتان توج��ه کنید! تا مدت ها انس��ان ها 
فکر می کردن��د پیروز فق��ط عقل اس��ت به همین 
دلیل احس��اس و ندای درون را ناچیز و بی اهمیت 
می ش��مردند. فیزیک کوانتوم مشخص کرد هرچه 
می بینیم و هر چه از سر می گذرانیم در نتیجه حضور 
و احساس بر زندگیمان اس��ت. ما با احساسمان بر 
جهان پیرام��ون و درونمان اثر می گذاریم، ش��کل 
وقایع را تغییر می دهیم و به سمتی که دوست داریم 
هدایت می کنیم. در واقع ندای درونمان یک نشانه 
بزرگ از سمت کائنات به ما می باشد تا جهت زندگی 

را راحت تر پیدا کنیم. 
ش��ادی را به دیگران هدیه بدهید تا همواره ش��اد 

شوید... 

نبایلد كاسلتی ها و نقصان خلود را 
بزرگنمایی كنید، بلكه باید به نقاط 
قوت خود توجه كنید زیرا هر شخصی 
با پیدا كردن نقاط قوت خود و تقویت 
آنها می تواند بهتر و شلادتر زندگی 
كند، اما زمانی كه اشتباه می كنید باید 
اشتباهات خود را بپذیرید و بهتر است 
قبول كنید كه شما انسان هستید و 
انسان هم جایزالخطاست. با پذیرش 
اشتباهات خود می توانید خودتان را 
ببخشید و بیشتر دوست داشته باشید 

وقتی تصمیم گرفتید بلراى نظم در 
كارتلان بلا برنامله باشلید، مواظب 
باشید آفات نظم را نیز در نظر داشته 
باشلید. گاهی اوقلات وقتلی دقت 
می كنیلم می بینیلم همان علادات 
بد بوده و نگذاشلته ما منظم باشلیم 
یا كارهایملان به نتیجه برسلد. مثاًل 
مشلغول كردن خودمان به كارهاى 
غیرضرورى در زندگلی بزرگ ترین 
مانع بلراى برنامه ریزى اسلت. وقتی 
انسان مشلغول كارهاى غیرضرورى 
شد، طبیعتاً وقتش تلف شده و فرصت 
به پایان رسلاندن كارهلاى مهم تر را 
از دسلت می دهلد و اتفلاق بدترى 
كله می افتد این اسلت كه بله همان 
كارهاى غیرضلرورى عادت می كند 

مرورى بر چند اصل مهم براى نظم دهی به زندگی

بزن و دررو نباشیم!

سبک رفتار

یكلی از مصادیق نظلم و ترتیب در 
زندگی، نظم در مسلئولیت شغلی 
و حرفه و كارى اسلت كه انسان در 
طول روز بله عهلده دارد. آنچه در 
نظم دهی و اسلتحكام یلک كار اثر 
دارد، این اسلت كه كار را نیمه تمام 
ر ها نكنیم. انسان منظم كارى را كه 
شلروع می كند با صبر و حوصله تا 
پایان ادامه می دهد تا به یک نتیجه 
مطلوب برسلد اما انسلان بی نظم، 
بی حوصله اسلت و كارهاى خود را 
یا نیمله كاره ر ها كرده یلا اگر تمام 
كند، به خوبی به پایان نمی رسلاند 



درصدد تخریب وجهه آقای آذری بوده و نه قصد داشته 
به کمک یک��ی از طرفین دعوا بیاید! او صرفاً برداش��ت 
خویش را از سلوک سیاسی آذری بیان داشته است. هم 
از این روی می توان قول او را موثق دانست و از سیاست 
بازی های رایج، مبرا قلمداد کرد. اقتضای تندی سیاسی، 
از دس��ت دادن و تعادل و حرکت بر مدار افراط و تفریط 
اس��ت. یک عنصر نامتعادل سیاس��ی، از این جنبه که 
عنان خویش به دست احساسات سپرده و عقالنیت را 
وانهاده است، دائماً در نوسان سیاسی قرار دارد و از گفته 
و کرده خویش، فاصله می گیرد! هم از این روی نگارنده، 
بخش های فوق آمده این نوشتار را که مبتنی بر حدس 
و گمان است، ضعیف قلمداد نمی کند. ما در این فقره، با 
فردی دارای ثبات فکری و سیاس��ی مواجه نیستیم که 
بتوانیم برای مواضع متوالی و در عین حال متناقض وی، 
اعتبار قائل شویم. شاید توضیحات محمد کاظم انبارلویی 
سردبیر روزنامه رسالت، بتواند شرایط آذری در واپسین 

سالیان حیات را بیش از پیش روشن کند:
»آقای راستی گفت: االن که ما دیگر در رسالت نیستیم، 
صاحب امتیازی معنا ندارد، همین مدیر مسئول کفایت 
می کند و مدیر مسئولی را به آقای نبوی بدهیم  ... آقای 
آذری قمی   هم برای درمان می خواست به آلمان برود  . 
گفت: من هیچ ادعایی ن��دارم  ، از صاحب امتیازی کنار 
رفت  . خودش هم آمد یک مصاحبه کرد  . مصاحبه را هم 
در صفحه اول چاپ کردیم که فردا حرف و حدیثی در 
آن نباش��د  . ما اعضای هیئت امنا در اساسنامه نوشتیم، 
چون ما از روز ابتدا هدفمان از تأسیس  رسالت، دفاع از 
کیان اسالم و والیت فقیه بوده است، بعد از فوتمان این 
اموال برس��د به ولی فقیه تا به تشخیص ایشان تعیین 
تکلیف شود  . پزش��کان هم گفتند: سرطان آقای آذری 
قابل معالجه است، به شرطی که از امور استرس زا مثل 
سیاست دوری کند  . اما ایشان هم دنبال مسائل سیاسی 
بود و اصاًل نمی توانست دخالت نکند  .   لذا وقتی ایشان از 
آلمان برگشت، از نظر روحی به هم ریخت  ! زود عصبانی  

می شد و زود قضاوت می کرد  . ایشان خیلی مسئله داشت، 
قرار شد   فقط من و آقای راستی برویم به منزل ایشان و 
یکی یکی برای ایشان توضیح دهیم، چون ایشان تهران 
نمی آمد  . به قم رفتیم  . آقای راستی توضیح هم می داد و 
اس��تدالل فقهی هم می کرد، اما ایشان قبول نمی کرد  ! 
یعنی ایشان به هم ریخته بود  . لذا جدایی ما از ایشان قبل 

از فوتش هم به خاطر این قضایا بود...« 
  نمونه ای از تناقض در کردار آذری، در دهه 60

آقای آذری قمی در جریان معرفی میرحسین موسوی 
به عنوان نخس��ت وزیر به مجلس اول در س��ال1363، 
طی نطقی ضمن مخالفت با صدارت نامب��رده، به ارائه 
دیدگاه های خوی��ش پرداخت. او چندی بعد با انتش��ار 
نامه ای از امام خمینی با عنوان » آقای روح اهلل خمینی « 

نام برد و نوشت:
»پس از س��خنان اینجان��ب در روز چهارده��م مرداد 
]1363[ در مجلس ش��ورای اس��المی ک��ه ضمن آن 
سخنان، اشاراتی به مفهوم واقعی والیت فقیه داشتم و 
گفتم ولی فقیه، وظیفه ای جز ارشاد،  نصیحت و راهنمایی 
ندارد و در مقامی نیست که برای قوه مقننه تکلیف معلوم 
کند. عالوه بر آن، اضافه کردم که شخص آقای روح اهلل 
خمین��ی، تاکنون در ام��ور آقایان ]مهن��دس مهدی[ 
بازرگان، ]صادق[ قطب زاده و ]سیدابوالحسن[ بنی صدر 
به این عنوان که آقایان را در 20سال پیش می  شناسد و بر 
ایمان و تقوا و تعهد آنها اطالع دارد، ما را ناچار از پذیرش 
این سه نفر، در بحرانی  ترین روزهای انقالب اسالمی کرده 
بود، تأکید کردم که ولی فقیه، حق تعیین تکلیف و صدور 
احکام برای مجلس را ندارد. دو روز پس از سخنان من در 
مجلس، شیخکی به نام ]آفای محسن[ قرائتی، به خانه ام 
آمد و به روایتی از حاج احمد خمینی که پیام پدرش را به 
قرائتی ابالغ کرده بود، به این مفهوم به من ایفاد کرد: به 
آقای آذری قمی بگویند که نفوذ و مقام ایشان به گرد پای 
نفوذ و مقام شریعتمداری در میان علمای اعالم نمی رسد، 
بهتر آن است، دیگر پا را از گلیم درازتر نکند...  وقتی این 

شیخک، این پیام را ابالغ کرد، او را با شدت و عصبانیت 
و ترتیبی که سزاوارش بود، از خانه بیرون کردم و پس از 
آن به تحقیق پرداختم و دیدم که این پیام صحت دارد. 
بنابراین الزم دانستم این پیام را به شخص آقای روح اهلل 
خمینی بنویسیم و 30 فقره رونوشت آن را برای 30 تن 
از علمای اعالم و دلسوخته ای که در این پنج سال، شاهد 
از بین رفتن احکام شرع و التقاط این احکام و نفوس با 

فتواهای نادرست بود، و دلی خونین دارند، بفرستم...« 
صرفنظر از آنکه داستان منقول توسط آذری، تا چه میزان 
واقعیت دارد و طبعاً باید برای ارزیابی آن، توضیح تمامی 
عناصر ذیربط را شنید، وی در این مسوده، از امام خمینی 
به قرار فوق آمده نام برده است. با این حال او چندی بعد و 
در اثر »والیت فقیه از دیدگاه قرآن کریم«، بیانیه نویسان 
نهضت آزادی را به خاطر استفاده از همین عنوان، مورد 
سرزنش قرار داد! این نمونه ای ساده و ابتدایی، از دوگانگی 
در کردار وی در آن دوره زمانی است. با این همه نباید از 
یاد بُرد که امام خمینی به رغم رفتارهای حریم شکنانه 
آذری، نه تنها با وی کریمانه رفتار کرد، بلکه پس از این 
همه، او را به عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی نیز 
منصوب کرد. عالوه بر این در پاسخ به نامه وی در شهریور 

1367، چنین نگاشت:
» با سالم و دعا، من همیشه به ش��ما عالقه مند بوده و 
هس��تم و هرگز هم در ذهنم نیس��ت که خدای ناکرده 
جنابعالی کاری بر خالف اسالم بنمایید. شما از چهره های 
فاضل و مبارز و دلس��وخته انقالبی می باش��ید. شما با 
نوشتن مطالب و مقاالت خوب، در تالشید تا مردم را به 
راه صحیح راهنمایی نمایید. من در مورد روزنامه رسالت 
و جامعه محترم مدرس��ین )ایدهم اهلل تعالی(، حرفی 
نمی توانم بزنم. هر طور خود و جامعه صالح دانس��تید، 
عمل کنید. اگر در این زمینه  ه��ا حرفی زده ام یا چیزی 
نوشته ام، آنگونه که مصلحت تش��خیص داده ام، عمل 
کرده ام. خداوند جنابعالی را برای یاری اسالم و مسلمین 

حفظ فرماید...« 

آق�ای آذری در این نوش�تار ب�ه »تالطم 
درونی « ی�ا »رنج درونی« ب�ه عنوان علل 
کالن و اصل�ی موضع گی�ری خوی�ش 
اش�اره دارد. معن�ای قریب ای�ن عبارت، 
نوعی کش�مکش روحی و عصبی اس�ت 
که گاه فرد را ب�ه موضعگیری های متضاد 
و حت�ی اعج�اب آور رهنمون می س�ازد! 
هرچند ک�ه تفصیل بیش�تر ای�ن فقره را 
بای�د از روانشناس�ان و روانکاوان س�ؤال 
کرد، اما س�ابقه تاریخی مواضع سیاس�ی 
آذری نش�ان می ده�د ک�ه او در فرآیند 
حض�ور خوی�ش در سیاس�ت، از اینگونه 
رویکردهای متناقض فراوان داشته است 

آیت اهلل آذری قمی از سوی دوست دیرین 
خود آی�ت اهلل ش�بیری زنجانی در عرصه 
سیاس�ت ورزی به »تندی « متصف ش�ده 
اس�ت. آقای ش�بیری نه درصدد تخریب 
وجهه آق�ای آذری بوده و نه قصد داش�ته 
به کم�ک یک�ی از طرفی�ن دع�وا بیاید! 
اقتضای تندی سیاس�ی، از دس�ت دادن 
و تع�ادل و حرکت بر مدار اف�راط و تفریط 
اس�ت. یک عنصر نامتعادل سیاس�ی، از 
ای�ن جنبه ک�ه عن�ان خویش به دس�ت 
احساسات س�پرده و عقالنیت را وانهاده 
است، دائماً در نوسان سیاس�ی قرار دارد 
و از گفته و کرده خویش، فاصله می گیرد!
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نامه تاریخی آیت اهلل احمد آذری قمی به رهبر معظم انقالب اسالمی
 در آیینه خوانش و تحلیل

»تالطم و رنج درونی« 
به مثابه عوامل کالن مواضع سیاسی!

  محمدرضا کائینی
ش��خصیت   
سیاس��ی امام 
خمین��ی رهبر 
کبی��ر انقالب 
از  اس��المی 
ی  جنبه ه��ا

گوناگون درخور 
و  خوان��ش 
بررسی است. از 

جمل��ه 
مدخل های این بررس��ی، خوانش تاکتیک های 
مبارزاتی ایشان است که در پژوهشی که از سوی 
مرکز اسناد انقالب اسالمی نشر یافته، مورد بررسی 
قرار گرفته است. ناشر در دیباچه این کتاب و در 

باب محتوای آن چنین آورده است:
 »وجود سه عنصر رهبری، حضور مردم و ایدئولوژی 
انقالبی برای ه��ر انقالبی الزم اس��ت. در انقالب 
اسالمی ایران نیز پیوند عمیق و آگاهانه  رهبری و 
مردم بر اساس مکتب تشیع، عامل محرکه  انقالب 
بود. امام خمینی) ره( روحان��ی مجاهد و مرجع 
تقلید مبارزی بود که با الهام از سیره  نبی گرامی 
اسالم)ص( و امامان شیعه و در سایه  درس آموزی 
از تاریخ اسالم و کسب تجربه از رویدادهای زندگی، 
مبارزه با ظلم و جور سلسله  پهلوی را تکلیف شرعی 
و الهی دانسته و ابتدا در یک فرایند نسبتاً طوالنی 
با توکل بر خدا و اخالص در اعمال و رفتار خویش، 
با تبلیغ و ترویج اسالم ناب محمدی)ص(، مردم و 
فضای فکری حوزه های علمیه را با جریان مبارزه 
همراه نمود. س��پس در قامت یک احیاگر دینی، 
تبیین تازه ای از مفاهیم و مضامینی چون: عدالت، 
ش��هادت و حکومت ارائه کرد و با ط��رح تئوری 
والیت فقیه، مش��روعیت نظام شاهنشاهی را زیر 
سؤال برد. ایشان بعد از قیام15 خرداد42، مورد 
توجه آح��اد جامعه  ایران قرار گرفته و با افش��ای 
جنایات خاندان پهلوی و وابستگی آنان به اجانب، 
سرنگونی حکومت را اولویت اصلی مبارزه شمرد 

و در وطن و تبعید، هم��ه  آزادیخواهان را به یاری 
فراخواند. ام��ام در نهایت نیز به لط��ف الهی و در 
سایه  وحدت اقش��ار مختلف جامعه و استفاده از 
تاکتیک  هایی چون: تظاهرات خیابانی، اعتصاب 
و دعوت از س��ربازان و افس��ران ارتش برای فرار 
از پادگان  ها و پیوس��تن به موج انقالب، موفق به 
سرنگونی نظام شاهنشاهی و استقرار جمهوری 
اسالمی در ایران شد که این اثر در راستای تبیین 
تاکتیک های مبارزاتی ایشان، تهیه شده است... .« 
 مؤلف اثری که هم اینک در باب آن سخن می رود، 
دکتر حسین احمدی، پژوهش��گر تاریخ معاصر 
ایران است. او در باب تحقیقی که به انجام رسانده، 
در مقدمه خویش اش��اراتی به ش��رح ذیل دارد: 
»انقالب اسالمی ایران یکی از پدیده های شگفت 
و تحس��ین برانگیز تاریخ معاصر جهان است که 
هم بررسی چگونگی وقوع آن و هم شیوه  رهبری 
عالمانه  حضرت امام خمینی) ره( به عنوان رهبر آن، 
مورد توجه و مطالعه  جامعه شناسان و اندیشمندان 
سیاسی قرار گرفته است. افراد و گروه های مختلف 
با افکار متف��اوت و گاه متناق��ض، روند رهبری و 
راهبردهای مبارزاتی امام را در طول دوران مبارزه 
با رژیم پهلوی مورد بررسی و تحقیق و توجه قرار 
داده اند. از حیث تاریخ نگاری، می توان تاکتیک های 
مبارزاتی امام در طول دوران مبارزه با رژیم پهلوی 

را به چند مرحله تقسیم کرد:
الف( انتقاد از عملکرد سیاسی و اعمال ضداسالمی 
محمدرضا، در زمان مطرح شدن الیحه  انجمن های 

ایالتی و والیتی. 
ب( تأکید بر وابستگی روحی محمدرضا به عناصر 
باستان گرایانه و دلبستگی فکری وی به اجانب بعد 

از انقالب سفید. 
پ( حمله  مستقیم به شخص شاه و انتقاد شدید 
از وی، بعد از حمل��ه  دژخیمان پهلوی به مدارس 

علمیه در قم و تبریز. 
ت( طراحی و ترسیم یک مبارزه  فرهنگی تمام عیار، 
برای مقابله با انحرافات فکری و روابط نامش��روع 
سیاس��ی رژیم پهلوی در دوران تبعید در ترکیه 

و عراق. 

ث( بهره گیری مناس��ب از شرایط زمانی و مکانی 
ایجاد شده در مدت اقامت در فرانسه، برای افشای 

جنایات و خیانات خاندان پهلوی. 
ج( بازگش��ت به ایران و به کارگیری راهبردهای 
سیاس��ی و اقتصادی مناس��ب، برای فلج کردن 
ارکان و س��اختار اداری رژیم همراه ب��ا پرهیز از 

مشی مسلحانه. 
اما نگارنده در این نوشته برای ترسیم سیمای کلی 
رهنمودهای مبارزاتی حضرت امام خمینی)س(، 
از شیوه  موضوع نگاری بهره برده و بر این باور است 
که برای شناخت راهبردهای انقالبی و مبارزاتی 
معمار کبیر انقالب اسالمی، در ابتدا باید به خوبی 
چارچوب های نظری و فکری ایشان را مورد توجه 
و مطالعه قرار داد. زیرا بدون درک صحیح و عالمانه 
از مفاهیم��ی چون: توکل و تکلی��ف، مرجعیت و 
زعامت دینی، عدالت و شهادت و...، نمی توان مشی 
و منش و مسلک و مرام یک رهبر دینی را که خود 
را مقی��د و مزین و مروج ای��ن مفاهیم و مضامین 
می داند، توصیف و تحلیل و تفسیر و تأویل کرد. 
بر همین مبنا بخش اول این نوشته، در قالب سه 
فصل، به بررسی ویژگی های مهم قیام این مرجع 
عالیقدر اختصاص یافته است و در این بخش، تأثیر 
تربیت دینی و خصوصیات ش��خصیتی و عرفانی 
امام و نقش ایشان به عنوان یک احیاگر دینی، مورد 
توجه قرار گرفته و کارکرد رهبری وی در سه زمینه  
تدوین ایدئولوژی، فرمان��ده مبارزه و بنیانگذاری 
یک نظام سیاسی جدید بررسی شده است. بخش 
دوم تحقیق که با عنوان دامنه و گستره  مبارزاتی 
امام، در سه فصل ارائه ش��ده، در واقع بیان کننده  
استراتژی مبارزاتی ایش��ان در یک فاصله  زمانی 
از ابتدای ورود به میدان مبارزه تا تبعید به فرانسه 
است. گو اینکه در البه الی سطور این بخش نیز از 
برخی تاکتیک  ها و راهبردهای رهبری آن بزرگوار، 
س��خن به میان آمده است. بخش س��وم نوشته 
نیز که در حقیقت هس��ته  اصلی تحقیق را شامل 
می شود، در چهار فصل به توصیف، تبیین، تفسیر 
تاکتیک ها، راهکار ها و راهبردهای مبارزاتی امام 

در چهار حوزه فرهنگ، سیاست، اقتصاد و عرصه  
نظامی پرداخته است. در پایان توجه به چند نکته 

ضرورت دارد:
الف( در گام اول باید اذعان کرد که سخن گفتن 
از شخصیتی بزرگ و واالمقامی چون امام، کاری 
دشوار است. زیرا نویسنده باید برای ترسیم زوایای 
مختلف شخصیت ایش��ان، دارای فراست و دقت 
فراوان باش��د. حال اگر بخواهیم از شیوه  مبارزه و 
تاکتیک مبارزاتی او سخن بگوییم، کار مشکل تر 
خواهد شد. زیرا تحلیل و تفس��یر اعمال و رفتار 
حضرت امام) ره(، نیازمند احاطه و تسلط بر علوم 
مختلف انسانی است و باید اعتراف کرد که هندسه  
شخصیتی و فکری و روحی ایشان، معنایی خاص 
و منحصر به فرد دارد که ط��رح و بیان و تأویل آن 

آسان نخواهد بود. 
ب( نگارنده، خود اولین منتقد خویش است. زیرا 
بر این باور است که این نوشته در حد توان علمی 
و بضاعت فعلی و فکری او و ب��ا فرصت و امکانات 
اندک تهیه و تدوین شده اس��ت، لذا می تواند در 
فرصت های آتی با توجه و دقت بیشتر، به نوشته  

بهتری تبدیل شود. 
ج( در این نوش��ته از آثار و مناب��ع و مأخذ زیادی 
اس��تفاده ش��ده که متعلق به اف��راد و گروه های 
اجتماعی از طیف های مختلف فکری و سیاسی 
بوده اس��ت. نگارنده نیز از اطالعات و تحلیل های 
آنان، تنها بر مبنای اصول علمی و اسلوب نوشتاری 
بهره برده است. این سخن به معنای آن است که 
استفاده  موردی از کتب و مقاالتی که در ارجاعات 
پایانی صفحه و کتابنامه از آنان نامی برده شده، به 
معنای تأیید تمام مطالب آن نوش��ته یا کتاب از 

سوی نگارنده  این تحقیق نیست. 
د( مخاطب نگارنده در این تحقیق، همه  گروه  ها 
و اقشار اجتماعی بوده، لذا تا جایی که امکان دارد 
تالش شده است نوشته نثری ساده و روان داشته 
باشد و از اس��تعمال کلمات و واژگان اختصاصی 
و فرنگی خودداری ش��ود تا همه  کس��انی که به 
امام خمینی)ره( و اندیش��ه و آرمان ایشان عشق 

می ورزند، بتوانند از آن بهره ببرند...«

در تبیین جنبه ای ناشناخته از 
شخصیت سیاسی رهبر کبیر انقالب اسالمی
امام خمینی و هدایت انقالبی 

که با نام خدا آغاز شد!
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  نیما احمدپور
انتش�ار نام�ه عذرخواهی آی�ت اهلل احم�د آذری قمی 
به رهب�ر انق�الب اس�المی در خردادماه س�ال 75 را 
می ت�وان روی�دادی مه�م قلم�داد ک�رد، چ�ه اینکه 
مفاهیم مهم�ی از آن قابل اس�تنباط اس�ت. مقال پی 
آمده بر آن اس�ت که بخش�ی از آنها را مورد اش�اره و 
تحلیل قرار ده�د. امید آنک�ه تاریخ پژوه�ان انقالب 
اس�المی و عموم عالقه من�دان را مفی�د و مقبول آید. 

   
  در اغتنام انتشار یک نامه تاریخی

در روز هایی که ب��ر ما گذش��ت، نامه ای از آی��ت اهلل احمد 
آذری قمی خطاب به رهبر انقالب اسالمی نشر یافت که در 
رسانه ها بازتابی نمایان داشت. هرچند که خارج نشین ها به 
دلیل مفهوم و منطوق این مرسوله تاریخی، بیشتر زبان به کام 
گرفتند و ترجیح دادند تا از کنار آن گذر کنند، اما بی تردید 
انتشار این سند مهم برای پژوهشگران و عموم عالقه مندان، 
بس مغتنم و سودمند خواهد بود. پیش از هر سخنی و در آغاز 

کالم، بازخوانی این سند تاریخی بهنگام به نظر می رسد:
»بسمه تعالی

14محرم 1417
1375/3/12

حضرت آیت اهلل خامنه ای، مقام معظم رهبری انقالب مقدس 
اسالمی ایران )دامت برکاته(

پس از سالم و تحیت
براساس یک سوء ظن و شدت عالقه به نظام مقدس اسالمی، 
گرفتار یک تالطم درونی که مرا بین دو محذور - یعنی دو 
ترک وظیفه مخیر می کرد � ناخواسته مبتال به ضربه ای علیه 
نظام شدم و از این رنج درونی، سرانجام سحر شب یازدهم 
عاشورا با توسل به قمر بنی هاشم ر ها ش��دم و خداوند مرا 
نجات داد. اکنون جز رضایت خاطر مبارک و ایتمار به اوامر 
مبارک را نمی خواهم. در عین حال، نه جنابعالی و نه آقایان 
حجازی و محمدی را در مظان استجابت دعا فراموش نکردم. 
خواسته ای هم جز خواسته  هایی را که جنا بعالی بپسندید، 
ندارم. تفصیل مطال��ب را اگر میل مبارک باش��د، از آقای 

مسعودی سؤال داشته باشید. احمد آذری قمی.« 
شواهد نشان می دهد که برخی دوستان دیرین آقای آذری 
نیز در جریان ارس��ال این نامه بوده و از مضمون آن مطلع 
بوده اند. به عنوان نمونه آیت اهلل سیدموسی شبیری زنجانی 
در اشاره به خصال سیاسی آذری، به مضمون این نامه اشاره 

کرده است و در این باره چنین می گوید:
»آقای آذری در جهات سیاسی تند بود. بعد از رحلت آقای 
خمینی، وقتی مجلس خب��رگان آقای خامن��ه ای را برای 
رهبری انتخاب کرد، ظاهراً وقتی آقای خامنه ای از پذیرش 
این بار سنگین استنکاف کرده و پرسیده بود که چه کسی 
رهبری من را می پذیرد؟ آقای آذری گفت��ه بود: اولین نفر 
خود من هستم، ولی چندسال بعد، وقتی با آقای خامنه ای 
اختالف نظر پیدا کرد، با ایشان مخالف شد. اواخر عمر هم از 
این کار خود پشیمان ش��د و نامه ای به ایشان نوشت با این 
مضمون که من بر اثر سوءظن به انقالب، به ناراحتی ای درونی 
مبتال و س��حرگاه یازدهم محرم، به حضرت قمر بنی هاشم 

متوسل شدم و خداوند مرا از آن مشکل نجات بخشید!...«
  در مدلوالت یک نامه تاریخی

شاید برای بس��ا خوانندگان نامه فوق آمده، نکاتی از قبیل 
ذیل، مبرهن گردد، به ویژه آنان که با نوع موضع گیری های 

آقای آذری در دهه های 60 و 70آشنایی داشته اند: 
1- آقای آذری در این نوش��تار به »تالطم درونی « یا »رنج 
درونی« به نوان علل کالن و اصلی موضع گیری خویش اشاره 
دارد. او اما در این باره نوع این تالطم و رنج توضیح بیشتری 
نمی دهد، ام��ا معنای قریب آن، نوعی کش��مکش روحی و 
عصبی است که گاه فرد را به موضعگیری های متضاد و حتی 
اعجاب آور رهنمون می سازد! هرچند که تفصیل بیشتر این 
فقره را باید از روانشناسان و روانکاوان سؤال کرد، اما سابقه 
تاریخی مواضع سیاسی آذری نشان می دهد که او در فرآیند 
حضور خویش در سیاست، از اینگونه رویکردهای متناقض 
فراوان داشته است. این اذعان تاریخی می تواند محققان تاریخ 
انقالب را به این نکته رهنمون سازد که می توان، تالطم یا رنج 
درونی وی را به عنوان یکی از عوامل مورد اذعان خود او، مورد 
توجه و ذکر قرار داد. انتشار این نامه در تحلیل و جمع بندی 

حیات سیاسی آذری، گره گشایی مهمی کرده است. 
2- آقای آذری در ادامه این نامه اذعان دارد که با توسل به 
حضرت قمر بنی هاشم)ع( به طریق صواب رهنمون گشته 
و به اش��تباه خویش پی برده است. اساساً توسل، نوعی دعا 
یا شبیه به دعاست، به این معنا که در شرایط خاصی مورد 
استجابت می گیرد یا نمی گیرد. از سوی دیگر بنا نیست که 
تمامی معضالت یا گره های روح��ی و ذهنی اهل ایمان، با 
توسل و دعا مرتفع گردد، بلکه تعقل، بصیرت و نکته سنجی 
آنان در یافتن حقیقت و تشخیص تکالیف شرعی، به ویژه در 
محدوده موضوع شناسی، از اهمیتی به سزا برخوردار است. 
بعید نیست که این موهبت، در مواضع بعدی آذری و به دلیل 

عدم استحقاق او، از وی سلب شده باشد!
3-همانگونه که در فوق بدان اشارت رفت، آقای آذری تأکید 
دارد که به علت تالطم یا رنج درونی، مرتکب ایراد ضربه به 
نظام اسالمی شده اس��ت و طی نامه ای به رهبری، ضمن 
اذعان به این نکته، اظهار می دارد که جز رضایت ایش��ان را 
نمی خواهد! این احتمال نیز هس��ت که درصورتی که وی 
بیش��تر در این جهان می زیس��ت و از تالطم و رنج درونی 
ر هایی می یافت، بار دیگر به نظام و رهبری بازمی گش��ت و 
شبیه چنین نامه ای را به قلم می آورد. چنین چیزی با توجه 
به مواضع متناقض و اوج و فرودهای آذری و بازگشت های 
مکرر وی، به هیچ روی بعید نمی نماید، به ویژه اینکه در این 
باره، شواهدی نیز وجود دارد. به عنوان نمونه در خاطرات روز 
13 خرداد سال 77، به قلم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی آمده 
است: »جمعی از اعضای خانواده آقای }احمد{ آذری قمی 
آمدند، دو پسر، دو دختر و یک عروس و داماد. گفتند ایشان 
در بیمارستان بستری است و احتمال سرطان خون می دهند 
که ثابت نشده و کسالت، بیشتر معلول افسردگی های روحی، 
به خاطر محدودیت در خانه اس��ت. تقاضا نمودند که رفع 
محدودیت و در صورت لزوم، اجازه سفر به خارج داده شود. 

گفتند: بنا ندارد که دیگر اظهار مخالفت کند...« 
  تندروی سیاسی، عامل تذبذب و عدم ثبات!

بر اس��اس آنچه در فوق آمد، آیت اهلل آذری قمی از س��وی 
دوس��ت دیرین خود آی��ت اهلل ش��بیری زنجانی در عرصه 
سیاست ورزی، به تندی متصف شده است. آقای شبیری نه 
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88498440سرويس اجتماعي

 زنان خانه دار 
مدیران موفق خانه و خانواده

 كبري فرشچي
س��وم نوامبر روز جهانی زنان خانه دار است. 
زنانی که در برساخته های اجتماعی و رسانه ای 
نه فقط دیده نمی ش��وند بلکه در عمل تحقیر 
هم می ش��وند !آن هم در ش��رایطی که زنان 
خانه دار بیشترین خدمات را به جامعه بشری 
ارائه کرده اند و ادعای گزافی نیست اگر بگوییم 
تمام موفقیت ها و دس��تاوردهای بش��ری در 
س��ایه آرامش��ی اتفاق افتاده که حضور یک 
زن در محی��ط خان��ه و خان��واده آن را ایجاد 

کرده است.
اگر به بازنمایی رسانه ای زن موفق در جامعه 
خودمان نگاهی بیندازیم متوجه خواهیم شد 
زنی به عنوان زن موفق و شایس��ته احترام و 
تقدیس به جامعه معرفی می ش��ود که شاغل 
باشد. زنان تحصیل کرده ، شاغل و دارای چند 
فرزند به عنوان الگوی��ی از یک بانوی موفق و 
مورد تأیید معرفی می ش��وند و در عمل زنان 
خانه دار در پازل بازنمایی رسانه ای از زن موفق 

جایی ندارند!
این ماجرا به گونه ای افراط��ی پیش رفته که 
زنان ما تص��ور می کنند برای دیده ش��دن و 
موفق بودن و داش��تن جای��گاه اجتماعی باال 
لزوماً باید شاغل باش��ند و خانه داری مساوی 
با عقب ماندگی و دوری از اجتماع و اجتماعی 
بودن تلقی می شود. بر این اساس درصد قابل 
توجه��ی از زنان ش��اغل در کش��ورمان نه به 
واسطه عالقه شخصی به ش��غل خود و نه به 
واسطه نیاز مالی بلکه تنها و تنها برای پذیرش 
اجتماعی و بر اساس آنچه که فضای رسانه ای 
در ذهن ش��ان از زن موفق و تراز جامعه شکل 
داده و ذهن ش��ان را با آن قاب بن��دی کرده ، 
به رغم تم��ام چالش ها س��ر کار می روند و به 
 هی��چ قیمتی حاضر نیس��تند شغل ش��ان را 

ر ها کنند. 
این در حالی اس��ت که تا یک��ی دو دهه قبل 
خانه داری ارزش و جایگاه خود را داشت و هیچ 
زنی بابت خانه دار بودن خجالت نمی کشید اما 
در سال های اخیر و به واس��طه بازخوانی های 
رسانه ای نقش زن، خانه داری با عقب ماندگی 
 و دوری از اجتماع��ی مترادف ش��ده اس��ت. 
در حالی که بسیاری از مادران ما زنانی فعال ، 
اجتماعی ، تحصیل ک��رده و آگاه به مس��ائل 
روز بودند اما ش��غل خارج از منزل نداش��تند 
و مش��غول خانه داری بودند. خانه داری تنها 
به معنای انجام ام��ور منزل نظیر آش��پزی ، 
جارو ک��ردن و نظاف��ت و انج��ام خریدهای 
خانه و رس��یدگی به امور بچه ها نیست بلکه 
از ی��ک مدیریت گس��ترده و ق��رار دادن هر 
چیزی س��ر جای خود حکایت دارد. یک زن 
خان��ه دار در عمل مدیری توانمند اس��ت که 
در زمینه های گوناگون توانایی مدیریت دارد 
و با شناس��ایی چالش های خان��ه و خانواده و 
مدیریت آن آرام��ش و امنی��ت را به محیط 
 خان��ه م��ی آورد و به اعض��ای خان��واده اش 

عرضه می کند.
غذا پختن و پیچیدن عطر شام در فضای خانه 
نمادی از آرامش و همراه��ی اعضای خانواده 
اس��ت و یک زن خانه دار این هن��ر را دارد که 
با هر بهانه ای اعضای خانواده را دور هم جمع 
کند و آرامش و امنیت را در وجودشان بنشاند. 
اما خانه دار بودن یک زن به معنای دوری او از 
اجتماع و فعالیت ه��ای اجتماعی و فرهنگی 
و یا ناآگاهی و کم س��وادی اش نیس��ت و یک 
زن تحصیل کرده اگر خان��ه داری و مادری و 
مراقب��ت از فرزندانش را انتخ��اب می کند به 
طور یقین می تواند با بینش و آگاهی بیشتر و 
بهتر و مطالعه و ارتقای دانش خود در زمینه 
بچه داری و برخورد با فرزندان به شکلی اولی 
فرزندانش را تربیت کند و آنان را برای ساخت 
جامعه ای بهتر راهی محیط خارج از خانه کند. 
مادران بس��یاری از چهره های سرش��ناس و 
تأثیرگذار زنان خانه دار هستند. زنانی که انگار 
همه چیزدانند و بلدند هر چیزی را چگونه در 
جای خودش قرار دهند. از خریدهای روزانه و 
مدیریت دخل و خرج خانه با بودجه محدودی 
که مردان شان در اختیارشان قرار می دهند تا 
تنظیم روابط اعضای خانواده با یکدیگر و رتق 
و فتق امور خانه همچون نظافت و پخت و پز و 

اموری از این قبیل.
پس اگر بناس��ت تا سیاس��ت های جمعیتی 
کش��ور تغییر کند باید نگاه به زنان خانه دار و 
امر خانه داری نیز اصالح شود و برساخته های 
رس��انه ای از زن موفق ب��ا ویژگی هایی نظیر 
تحصیالت عالیه ، اش��تغال خ��ارج از منزل و 
داش��تن فرزندان��ی موف��ق به س��مت زنان 
خانه داری برویم که ترجیح داده اند مدیریت 
خانه و خانواده را به عهده بگیرند و اغلب هم در 

این نقش خوش درخشیده اند.

يادداشت

آقای دكتر محمودی همان طور كه می دانید طرح حمایت 
از خانواده و جوانی جمعیت، مورد تأیید شورای نگهبان 
قرار گرفت. از نگاه ش�ما به عنوان یکی از فعاالن حوزه 
جمعیت و یکی از دس�ت اندركاران تهیه این طرح، این 

قانون چه دستاورد هایی می تواند داشته باشد؟
تاکنون چنین قانونی برای حمایت از افزایش رش��د جمعیت وجود 
نداشته است. سیاست های کلی جمعیت جنبه اجرایی ندارد و سندی 
نیس��ت که بتوان آن را اجرایی کرد. این نخستین قانونی است که با 
این گستردگی در حوزه حمایت از خانواده و افزایش رشد جمعیت 

تصویب شده است.
قانون جوانی جمعیت و حمای�ت از خانواده چه مزایایی 
دارد و چگون�ه قرار اس�ت از افزای�ش جمعیت حمایت 

كند؟
از مزایای مهم این قانون عالوه بر مش��وق های مادی و معنوی برای 
حمایت از خانواده برای فرزندآوری می ت��وان از تعیین نهاد متولی 
مشخص برای پیگیری موضوعات جمعیتی، لغو قوانین گذشته که 
در حوزه کاهش فرزندآوری جاری بوده اس��ت و دارا بودن ضمانت 

اجرا نام برد.
در قانون جوانی جمعیت و حمای�ت از خانواده به بحث 
تشکیل ستاد ملی جمعیت اشاره شده است. این ستاد 

چیست و چه كاركردی خواهد داشت؟ 
همان طور که ع��رض کردم، تاکنون پیگی��ری موضوعات جمعیتی 
نهاد متولی مش��خصی نداش��ته و با این قانون تکلی��ف نهاد متولی 
موضوع جمعیت مشخص شده اس��ت. در ماده اول این قانون آمده 
اس��ت که در راس��تای تحقق تبصره 7 راهبرد کالن چهارم نقش��ه 
مهندسی فرهنگی کش��ور، به منظور راهبری، برنامه ریزی، ارزیابی 
کالن و نظارت بر اجرای این قانون با رعایت مصوبات ش��ورای عالی 
انقالب فرهنگی، ستاد ملی جمعیت به ریاست رئیس جمهور تشکیل 
می شود. این ستاد همچنین یک دبیر دارد که با حکم رئیس جمهور 
تعیین می ش��ود. عالوه بر این ش��ورای عالی انقالب فرهنگی هم بر 
اساس وظایف قانونی خودش ارزیابی، رصد و نظارت را بر عهده دارد 
و احکام مقرر در این قانون با رعایت مصوبات ش��ورای عالی انقالب 

فرهنگی الزم االجراست.
این قانون مشوق های مالی و اقتصادی خوبی را هم برای 
تشویق خانواده ها به فرزندآوری مورد توجه قرار داده ، 

درست است؟
بحث مش��وق های اقتصادی موضوع دیگری اس��ت که در این طرح 
دیده ش��ده اس��ت. عالوه بر این، طرح حمایت از خان��واده و جوانی 
جمعیت همه اقشار جامعه اعم از مادران خانه دار، شاغل و دانشجو 
و بخش خصوصی را دربر می گیرد. نکته مثبت دیگر این طرح توجه 
به معافیت های مالیات��ی به عنوان یکی از مش��وق های فرزندآوری 
است. همچنین حمایت از زوجین نابارور و پیشگیری از ناباروری و 
حمایت های دوران بارداری و ش��یردهی از موضوعات دیگری است 
که در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دیده شده است. در 
بودجه امسال مبلغی برای بیمه ناباروری گذاشته شده است هرچند 

این مبلغ هنوز کاماًل تخصیص داده نشده اما طبق این قانون، بودجه 
برای بیمه ناباروری در بودجه سنواتی پایدار می شود و همه ساله باید 
مبلغی به آن تخصیص داده شود. حمایت از زوجین جوان و تسهیالت 
اشتغال و تسهیالتی که برای فرزندان اول و دوم و سوم در نظر گرفته 
شده و حتی بناست تا به خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر زمین 

یا مسکن اختصاص داده شود.
به مشوق های مالی و اقتصادی قانون جوانی جمعیت و 
حمایت از خانواده اشاره داشتید. پیش از این نیز با تغییر 
سیاس�ت های جمعیتی كش�ور مصوبات و مشوق هایی 
م�ادی ب�رای برط�رف ك�ردن بخش�ی از دغدغه های 
اقتصادی خانواده ها برای فرزندان شان تصویب و حتی 
مدتی اجرایی شد. به طور مثال بحث طرح آتیه مهر در 
دولت نهم كه برای هر نوزاد تازه متولد شده یک حساب 
بانکی به مبلغ یک میلیون تومان باز  می شد اما این طرح 

چندان دوام نی�اورد و ابتر ماند. س�ؤال جدی در رابطه 
با طرح جوانی جمعیت و حمای�ت از خانواده هم همین 
موضوع ضمانت اجرایی مش�وق های دیده شده در آن 
است. شما اشاره داشتید یکی از مزایای این طرح همین 
بحث ضمانت اجرایی آن است. این ضمانت اجرایی قرار 

است چگونه تأمین شود؟
بر اساس متن این قانون، در بخش الزامات قانون حمایت از خانواده 
و جوانی جمعیت برای ایج��اد ضمانت اجرایی قان��ون برای نهاد ها 
و مس��ئوالنی که از اجرای قانون س��ر ب��از بزنند یا قصوری داش��ته 
باشند مجازات تعیین شده اس��ت. در ماده 71 این گونه آمده است: 
مس��تنکفین از اجرای این قانون، عالوه بر جبران خسارات وارده و 
اعمال مجازات موضوع ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری به 
مجازات حبس یا جزای نقدی درجه چه��ار یا پنج موضوع ماده 19 
قانون مجازات اسالمی مصوب 1392/2/1 محکوم می شوند. عالوه 
بر این در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت محل تأمین اعتبار 
برای اجرای آن پیش بینی شده است. در طرح کاماًل مشخص شده که 
از چه محل هایی باید اعتبارات الزم برای اجرای طرح تأمین شود. با 
تصویب این طرح، ورود حاکمیت و تخصیص اعتبارات الزم و مدیریت 
و اجرای درست می توان به اصالح ساختار جمعیتی امیدوار بود. البته 
مدت این طرح هفت ساله است و با اجرای آزمایشی آن می توان در 
صورت مالحظه ایرادات و نقاط ضعف به سمت اصالح آنها پیش رفت 
و بعد از هفت سال اجرای آزمایشی و شناسایی نقاط قوت و ضعف و 

رفع آنها دائمی خواهد شد.
آقای دكتر محمودی با نگاهی به سیاس�ت گذاری سایر 
كش�ورها ب�رای افزایش جمعیت ش�اهد مش�وق های 
متعددی برای رفع دغدغه های اقتص�ادی و اجتماعی 
خانواده ها و اقناع آنان برای داش�تن فرزندان بیش�تر 
هس�تیم . آیا قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده 
هم با همی�ن نگاه و با عنایت به تجربه س�ایر كش�ور ها 

نگاشته شده است؟
بله؛ بخش اعظم آنچه در این طرح آمده ، تجربیات سایر کشورهاست. 
البته باید بدانیم که تنها مشوق های مادی نمی تواند منجر به اصالح 
ساختار جمعیتی شود، زیرا علل عدم تمایل به فرزندآوری تنها مادی 
نیست و مس��ائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هم مهم است و باید 

تغییراتی در آن اتفاق بیفتد.
از نگاه ش�ما به عنوان كس�ی كه سال هاس�ت در بحث 
جمعی�ت كار می كنی�د و دغدغه این ح�وزه را دارید با 
تصویب این قانون آی�ا می توان به ح�ل معضل كاهش 

جمعیت كشور و چالش های ناشی از آن امیدوار بود؟
در یک کالم از این به بعد باید به س��مت اجرایی کردن قانون برویم 
و رسانه ها و مردم باید اجرای این قانون را مطالبه کنند تا مبادا این 
قانون هم به سرنوش��ت برخی قوانین دیگر همچون قانون تسهیل 
ازدواج جوانان دچار ش��ود. به عبارت دیگر با عنایت به اولویت بحث 
جمعیت، باید تم��ام تالش ها به تأمین اعتبار و اجرای درس��ت این 

قانون معطوف شود.

 فقط مشوق های مادی 
نمی تواند منجر به اصالح ساختار جمعیتی شود

  زهرا چیذري 
قانون تنظیم خانواده در سال 1372 در حالی تصویب شد كه جمعیت كشورمان به واسطه 
تغییر ساختارهای فرهنگی و اجتماعی به خودی خود در سراشیبی نزول قرار گرفته بود  اما با 
تصویب قانون سختگیرانه تنظیم خانواده ، به منظور تحدید جمعیت برنامه ریزی همه جانبه ای 
اعمال شد به گونه ای كه از یک سو شعار »فرزند كمتر زندگی بهتر« در همه جا پیش چشم 
مردم بود و از قوطی كبریت و شامپو گرفته تا در و دیوار شهر  می شد این تالش برای تغییر نگاه 
مردم از  »هر آن كس كه دندان دهد نان دهد«  به فرهنگ فرزند كمتر زندگی بهتر را شاهد 
بود. عالوه بر این تدابیر تنبیهی نیز برای خانواده های خواهان فرزند بیشتر در نظر گرفته شد 
به گونه ای كه برای فرزندان چهارم به بعد حتی دفترچه بیمه هم صادر نمی شد تا خانواده ها 

به واسطه قرار گرفتن در تنگناهای مالی از داشتن فرزند بیشتر صرف نظر كنند. رسانه ها نیز 
برنامه وسیعی را در حوزه كاهش فرزندآوری در دستور كار قرار دادند و حتی در آگهی های 
بازرگانی افراد تنها یک فرزند داشتند. همه این برنامه ریزی ها و تدابیر موجب شد تا ما خیلی 
زودتر از برنامه پیش بینی شده به هدف كاهش رشد جمعیت دست پیدا كردیم و در حالی 
كه قرار بود در س�ال 90 به هدف نرخ باروری چهار یا به عبارتی به طور متوسط چهار فرزند 
به ازای هر زن برس�یم، در سال 1371 به چنین عددی دس�ت یافتیم. یعنی 19 سال زودتر. 
سرانجام در اواخر دهه 80 زنگ های هشدار درباره خطر از دست رفتن سیمای جوان جامعه 
و پیری جمعیت به صدا درآمد و سال 91 رهبر معظم انقالب شخصاً به میدان آمدند و درباره 
آینده جمعیت كشور هشدار دادند. این هشدار ها طی سال های گذشته بار ها و بار ها تکرار 

شد اما در نهایت خروجی قابل توجهی نداشت. س�رانجام نمایندگان مجلس دست به كار 
شدند و طرح جمعیت و تعالی خانواده را تدوین كردند اما این طرح سال ها در كمیسیون های 
مختلف مجالس مختلف دست به دست ش�د تا در نهایت مجلس یازدهم با تغییراتی طرح 
جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را ارائه كرد. طرحی كه بعد از سه بار رد شدن در شورای 
نگهبان هفته گذشته سرانجام توانست تأییدیه این شورا را به دست آورد و به قانون تبدیل 
شود. اما آیا قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده می تواند پیش از بسته شدن پنجره 
جمعیتی كشورمان نسخه شفابخش و نجات دهنده ما از ابربحران جمعیت باشد؟ برای پاسخ 
به این سؤال به سراغ دكتر محمدجواد محمودی رئیس كمیته مطالعات و پایش سیاست های 
جمعیتی دبیرخانه ش�ورای عالی انقالب فرهنگی رفت�ه و با وی به گفت وگو نشس�ته ایم.

گفت وگوی »جوان « با رئیس كمیته مطالعات و پایش سیاست های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی

تعیین نهاد متولی مشخص 
برای پیگیری موضوعات 
جمعیتی، لغو قوانین گذشته 
كه در حوزه كاهش فرزندآوری 
جاری بوده است و دارا بودن 
ضمانت اجرا مهم  ترین مزایای 
قانون جوانی جمعیت و حمایت 
از خانواده است

ذرهبین

تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده پس از یک دهه 
دستاوردی قابل دفاع محسوب می شود و مدال افتخار این دستاورد 
بر گردن نمایندگان مجلس یازدهم انداخته شد. با این همه بدیهی 
اس��ت اجرای این قانون حتی از تصویب آن مهم تر است و اگر این 
قانون به درس��تی اجرایی نشود و مانند بس��یاری از قوانین دیگر از 
چارچوب کاغذی خود پ��ا فراتر نگذارد، به واس��طه انتظاری که در 
خانواده ها ایجاد شده اس��ت ، با چالش های تازه ای مواجه خواهیم 
بود و اقناع زوج ها برای فرزندآوری پس از تصویب و احتمال اجرایی 

نشدن این قانون سخت تر خواهد بود.
مش��وق های مطرح ش��ده در قانون جوانی جمعی��ت و حمایت از 
خانواده شاید به گس��تردگی و جذابیت مش��وق هایی که در سایر 
کشور ها برای افزایش جمعیت ایجاد شده است نباشد اما گامی رو 
به جلو محسوب می شود و در صورت اجرا می تواند تا حدودی سبب 
ایجاد انگیزه فرزندآوری در خانواده ها شود. از سوی دیگر بسیاری 
از خانواده ه��ای ایرانی تمای��ل و آمادگی الزم برای داش��تن فرزند 
بیش��تر را دارند اما موانع مختلف و به طور اخص موانع اقتصادی و 
مالی مانع تحقق خواسته این خانواده ها شده است. به طور مثال بر 
اساس گزارشی از پژوهشکده های آمار، تعداد فرزندان دلخواه زنان 
متأهل در بازه 1۵ تا ۴9 سال حدود سه فرزند بوده است و خانواده ها 
به رغم میل به فرزندآوری به دلیل حمایت های ناکافی، بی توجهی 
سیاس��تگذاران و فش��ارهای اجتماعی و اقتصادی از آوردن فرزند 
بیشتر پرهیز می کنند. مطابق پیمایش سال 98 حدود 3۵ درصد 
مردم خواهان دو فرزند بودند و بیش از 60 درصد گفتند که حداقل 

سه فرزند می خواهند. این یعنی غالب مردم به لحاظ نگرشی دو فرزند 
را کافی نمی دانند.

بر این اساس در نظر گرفتن مش��وق های الزم برای رساندن تعداد 
فرزندان موجود به تعداد دلخواه مادران اقدامی ضروری و در جهت 

کمک به تحقق خواسته های خانواده هاست.
از س��وی دیگر دول��ت و سیاس��تگذاران جامعه باید ب��ه این نکته 
توجه داشته باش��ند که با عنایت به گزارش های آماری و وضعیت 
جمعیت شناختی کشور، امروز مسئله جمعیت یکی از اولویت های 
کشور است و برای دستیابی به یک رشد متناسب و ر هایی از پیری 
جمعیت و نمای جوان جامعه باید همین امروز و تا زمانی که هنوز 

پنجره جمعیتی کشور باز است سرمایه گذاری کرد.
داده های آماری نشان می دهد تنها هشت سال دیگر پنجره جمعیتی 
کشور باز اس��ت. همین هش��ت س��ال را برای اصالح ساختارهای 
جمعیتی کش��ورمان فرصت داریم و اگر از این فرصت به درس��تی 
اس��تفاده نکنیم، دیگر نمی توان برای ابرچال��ش جمعیت راهکار و 
درمانی پیدا کرد. بنابراین قانون جوانی جمعیت بر اساس یک نیاز 
در فرآیندی 10 ساله تدوین و تصویب شده و ر ها و اجرا نکردن قانون 
جوانی جمعیت می تواند برای کشور چالش برانگیز باشد به گونه ای 
که شاید هیچ گاه نتوان خسارات ناش��ی از این بی توجهی را جبران 
کرد. مسئولیت اجرای این قانون بر عهده دولت سیزدهم و چهاردهم 
افتاده و مردم و رسانه ها چشم انتظارند تا ببینید مسئوالن کشور اعم 
از دولت و مجلس از کی اجرای قان��ون جوانی جمعیت و حمایت از 

خانواده را اجرایی می کنند.

قانونی برای تحقق خواسته خانواده ها به داشتن فرزند بیشتر



مدير جهاد كشاورزي      ايالم
شهرستان دره شهر 
در استان ايالم از اجراي طرح ها و روش هاي نوين 
علمي در ۳۵۰ هكتار از مزارع كشاورزي اين منطقه 
داد.  خب�ر  به�ره وري  افزاي�ش  ه�دف  ب�ا 
طيار فيلي مدير جهاد كشاورزي دره شهر گفت: 
در چند سال اخير شهرس��تان دره شهر با توليد 
محصوالت متن��وع زراعي و باغ��ي از مهم ترين 
مناطق كشاورزي اس��تان ايالم بوده است.  وي 
با اش��اره به اينكه حاال براي ت��داوم اين توليدات 
طرح هاي نوين علمي در مزارع شهرس��تان اجرا 
مي شود، افزود: طرح هايي كه با كاهش مصرف آب 
و بذر در هر هكتار ضمن كاهش هزينه ها، عملكرد 
كشت كشاورزان را هم باال برده است.  مدير جهاد 
كشاورزي دره ش��هر تصريح كرد: در اجراي اين 
طرح ها، كارشناسان كشاورزي آخرين يافته هاي 
علمي خود را در اختيار كشاورزان قرار مي دهند.  

فيلي گفت: با كشاورزي نوين محصوالت متنوعي 
در شهرستان كشت شده و طرح توسعه گلخانه ها 
نيز شروع ش��ده اس��ت، اين مهم باعث افزايش 
بهره وري و س��ود بيش��تر در كوتاه تري��ن زمان 

مي شود.  وي با اش��اره به اينكه ظرفيت صادرات 
محصوالت فرآوري شده نيز افزايش يافته است، 
افزود: توانس��تيم با كمك كش��اورزان به اهداف 
سياست هاي وزارتخانه در زمينه كاهش مصرف 

آب، درآمدزايي و زيرس��اخت هاي كش��اورزي 
برسيم.  مدير جهاد كشاورزي دره شهر ادامه داد: 
با توس��عه روش هاي علمي در مزارع با توجه به 
پتانسيل هاي خوب منطقه، مي توان به افزايش 
توليدات با كيفيت و كشاورزي پايدار كمك كرد.  
فيلي گفت: اين طرح با هدف دس��تيابي بيشتر 
به امنيت غذايي و بهره وري در توليد با كاش��ت 
گونه هاي مختلف زراعي و باغي در س��طح ۳۵۰ 
هكتار از مزارع شهرس��تان دره ش��هر اجرا شده 
اس��ت.  مدير جهاد كشاورزي دره ش��هر با بيان 
اينكه بارش هاي مناسب و به موقع و بهره گيري از 
روش هاي نوين كشاورزي موجب افزايش سطح 
زير كشت محصوالت كشاورزي در اين شهرستان 
شده است، افزود: اين شهرستان داراي بيش از ۱۴ 
هزار اراضي ديم و آبي است، گفت: ساالنه ۵۰ نوع 
محصول كشاورزي شاملي باغي و زراعي در اين 

اراضي كشت مي شود.

اجراي طرح های نوين علمي در ۳۵۰ هكتار از مزارع كشاورزي دره شهر ايالم
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محورتهرانتاسهراهيسلطانيهزنجانبزرگراهميشود
به گفته معاون      زنجان
و  مهندس�ي 
س�اخت اداره كل راه و شهرس�ازي زنجان 
محور تهران تا سه راهي سلطانيه تبديل به 

بزرگراه مي شود. 
اصغر اسماعيلي معاون مهندسي و ساخت اداره 
كل راه و شهرسازي زنجان با بيان اينكه محور 
تهران تا سه راهي س��لطانيه تبديل به بزرگراه 
مي شود و متراژ بزرگراه طي سال آينده افزايش 
خواهد يافت، گفت: درصد عمده اي از تصادفات بين جاده اي در ۳۰ كيلومتری ورودي شهرهاست و 
در اين راستا براساس بررسي هاي انجام گرفته هدف گذاري به شعاع ۳۵ تا ۴۰كيلومتر در اولويت راه 
و شهرسازي استان است و به بزرگراه تبديل خواهيم كرد تا از تصادفات جاده اي كه در ورودي شهر 
رخ مي دهد جلوگيري كنيم.  وي از وجود ۳۲۶ كيلومتر راه اصلي، ۹۷۰كيلومتر راه فرعي و ۴ هزار و 
۳۰ كيلومتر راه روستايي در استان زنجان خبرداد و افزود: هر ميزان كه پروژه هاي راهسازي در استان 
ارتقا مي يابد به كيلومتر متراژ عدد قبلي بزرگراه اضافه مي ش��ود و با بهره برداري متراژي از راه ها در 

سال طول بزرگراه ها و راه اصلي هم در حال تغيير است.

كارخانه»فروآلياژ«اسالمآبادغربآمادهبهرهبرداريشد
م��ديرمرك�ز     كرمانشاه
ت  م���ا خد
س�رمايه گذاري اس�تان كرمانش�اه از افتتاح 
كارخان�ه »فروآلي�اژ» اس�الم آبادغ�رب ب�ا 
سرمايه گذاري چيني ها در هفته جاري خبرداد. 
فريد خليلي مديرمركز خدمات س��رمايه گذاري 
استان كرمانشاه با بيان اينكه كار احداث كارخانه 
فروآلياژ اس��الم آبادغرب به مراحل نهايي رسيده 
و آماده بهره برداري است، گفت: تنها مشكلي كه 
راه اندازي اين مجموعه را به تأخير انداخته بود تأمين برق آن بود كه اين مشكل هم با همراهي دستگاه هاي 
مربوطه مرتفع شد.  وي افزود: اين پروژه كه اولين سرمايه گذاري خارجي به نتيجه رسيده در كرمانشاه طي 
۱۰سال اخير است و به همت سرمايه گذاران چيني ايجاد شده، ظرف هفته جاري افتتاح خواهد شد.  مدير 
مركز خدمات سرمايه گذاري استان كرمانشاه با اشاره به آغاز ساخت كارخانه فروآلياژ منگنز اسالم آباد غرب 
از اواخر سال ۱۳۹۸، تصريح كرد: اين طرح با سرمايه گذاري خارجي اوليه حدود ۱۰ ميليون يورو در شهرك 
صنعتي مرصاد اسالم آباد غرب آغاز شد.  خليلي با بيان اينكه ظرفيت توليد اين كارخانه ساليانه حدود ۱۵ هزار 
تن فروسيلكومنگنز است، عنوان كرد: اين كارخانه در زمان بهره برداري مي تواند تا ۲۵۰ نفر شغل ايجاد كند.

تأمين۵۲هزارمترمكعبآببوشهرازطريقآبشيرينكنها
م�ل  عا ير مد     بوشهر
ش�ركت آب و 
فاضالب بوشهر از تأمين ۵۲ هزار مترمكعب 
آب در ش�بانه روز از طري�ق دس�تگاه هاي 
آب ش�يرين كن در بن�در بوش�هر خبرداد. 
عبدلحميد حمزه پور مديرعامل ش��ركت آب و 
فاضالب استان بوشهر گفت: با بهره برداري از دو 
پروژه آب شيرين كن، آب ش��رب بوشهر پايدار و 
نوبت بندي در مركز اين استان برطرف مي شود.  

وي با بيان اينكه در شهر بوشهر حدود ۴ هزار انشعاب غيرمجاز آب وجود دارد افزود: ساماندهي اين انشعابات به 
وضعيت تأمين آب پايدار كمك مي كند.  مديرعامل شركت آب و فاضالب استان بوشهر با بيان اينكه پرداخت 
مطالبات آب مصرفي ادارات يك ضرورت است، ادامه داد: مطالبات اين شركت از بخش  هاي اداري و نظامي 
استان بوشهر بيش از ۲۰۰ ميليارد تومان است كه انتظار مي رود در راستاي سرعت بخشي به روند اجراي 
پروژه ها زمينه براي پرداخت آن فراهم شود.  حمزه پور گفت: در شرايطي كه پروژه هاي آبي استان بوشهر نياز 

به تأمين اعتبار دارند بايد دستگاه ها در پرداخت مطالبات خود به شركت آبفا اهتمام جدي  داشته باشند.

 مرزنگاري 92 درصد اراضي ملي كرمان 
با هدف جلوگيري از زمين خواري

 مشهدی ها سال آینده 
سوار خط ۳ قطار شهري می شوند

مناب�ع  مدي�ركل     كرمان
طبيعي و آبخيزداري 
كرمان از مرزنگاري 9۲درصد اراضي ملي استان با 
ه�دف جلوگي�ري از زمين خ�واري خب�رداد. 
مهدي رجب��ي زاده مديركل مناب��ع طبيعي و 
آبخيزداري كرمان با اش��اره به انجام مرزنگاري 
اراضي ملي در اين استان گفت: در شمال كرمان 
از ۱۳/۴ ميليون هكتار اراضي ملي داريم و تاكنون 
بالغ ب��ر ۱۲/۲ ميلي��ون هكتار از اي��ن عرصه ها 
مرزنگاري شده اند و براي آنها اسناد مالكيت تك 
برگي صادركرده ايم به طوري كه هم اكنون در 
اين زمينه بيش از ۹۲ درصد  پيشرفت فيزيكی 
داريم. وي اراضي را در دو نوع مالكيت خصوصي 
يا دولتي دانست و تصريح كرد: فرآيند تشخيص 
اراضي و در واقع تفكيك اراضي ملي از مستثنيات 
اشخاص، وظيفه اي است كه قانون گذار به عهده  
سازمان آبخيزداري كشور و در استان ها ادارات 
كل منابع طبيعي و آبخيزداري گذاش��ته است.  
مديركل مناب��ع طبيعي و آبخي��زداري كرمان 
ادامه داد: در اصطالح كاداس��تر به آن دسته از 
نقشه برداري هاي ثبتي اطالق مي شود كه داراي 
ارزش حقوقي بوده، به گونه اي كه مي توانند سه 
ام��ر ارزش، موقعيت و مالكيت اراض��ي را براي 

مراجع اداري و قضايي و نيز اشخاص خصوصي 
معين كنند.  رجبي زاده گف��ت: اراضي كه قبل 
از سال ۱۳۴۶ داراي س��ابقه  احيا و بهره برداري 
توسط مردم هست به عنوان مستثنيات اشخاص 
قلمداد مي ش��ود و مابقي اراض��ي، اراضي ملي 
اطالق مي شوند اما اين اعالم نظر در جرايد آگهي 
مي شود و در يك فرآيند قانوني در كميسيون هاي 
خاص و س��پس در دادگاه ها اگر كسي اعتراض 
داشته باش��د به اين اعتراضات رس��يدگي و در 
نهايت قطعيت اين اقدام حاصل مي شود و بعد 
از قطعيت قانوني منابع طبيعي اين نظريه  قطعي 
را به ادارات ثبت اسناد و امالك ارسال مي كند و 
بر مبناي قطعيت اسناد اراضي ملي به نام دولت 
صادر مي ش��ود.  وي افزود: وقت��ي زميني ملي 
تشخيص داده شد و سند مالكيت آن به نام دولت 
صادر شد اين امكان به وجود مي آيد كه ما بر روي 
اين اراضي البته فاق��د معارضات منابع طبيعي 
باش��ند يعني جنگل انبوه يا مراتع انبوه نباشند 
و از نظر معارضات ام��كان تخصيص اين اراضي 
براي اجراي طرح هاي مختلف اقتصادي شامل؛ 
طرح هاي كش��اورزي، صنعتي، توسعه مسكن 
باشند، مي توان در چارچوب قانون اين اراضي را 

به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار كنيم. 

   خراسان رضوي به گفته معاون 
عم�ران، حمل 
ونقل و ترافيك ش�هرداري مش�هد مس�ير 
۲/۵كيلومتري خط ۳ قطار شهري در محدوده 
ايستگاه ميدان شهدا تا ايستگاه باب الجواد و 
س�پس پايانه مس�افربري امام رضا)ع( سال 
آين�ده ب�ه بهره ب�رداري خواه�د رس�يد. 
خلي��ل اهلل كاظمي معاون عم��ران، حمل ونقل 
و ترافيك ش��هرداري مش��هد گفت: مسير ۲/۵ 
كيلومتري خط ۳ قطار شهري مشهد در محدوده 
ايس��تگاه ميدان شهدا تا ايس��تگاه باب الجواد و 
س��پس پايانه مس��افربري امام رضا)ع( در سال 
آينده ب��ه بهره ب��رداري خواهد رس��يد.  وي در 
خصوص اينكه قرار بود اين مس��ير در نيمه اول 
امسال و يا در نهايت در نيمه دوم سال جاري براي 
برخورداري زائران امام رضا)ع( و همچنين كاهش 
ترافيك در هسته مركزي ش��هر به بهره برداري 
برسد، افزود: به دليل اينكه دريافت مجوز ترك 
تش��ريفات اين پروژه از كميته س��ه نفره دولت 
طوالني و حدود س��ه ماه قبل صادر شد از اين رو 
به ناچار قرارداد تجهيزات مورد نياز براي اجراي 
اين پروژه س��ه ماه قبل با قرارگاه خاتم االنبيا به 
امضا رسيد.  معاون عمران، حمل ونقل و ترافيك 

شهرداري مشهد با بيان اينكه حدود ۳۵۰۰ تا ۴ 
هزار ميليارد تومان براي اجراي اين مسير اعتبار 
مورد نياز است، ادامه داد:  مبلغ اوراق سال جاري 
حدود ۷۰۰ ميليارد تومان است و اگر بتوانيم براي 
سال ۱۴۰۱مبلغ اوراق را افزايش دهيم و با توجه 
به اينكه واگن هاي مورد نياز اين مسير نيز تأمين 
شده و ۳۰ واگن وارد مشهد شده است پيش بيني 
ما اين است كه با تأمين اعتبار الزم، در ماه هاي 
آخر سال آينده اين مسير آماده خدمت رساني 
به زائران باش��د.  كاظمي در مورد اجراي كامل 
خط ۳ قطار شهري مشهد نيز گفت: براي اجراي 
كامل اين پروژه در شرايط فعلي حدود ۲۸ هزار 
ميليارد تومان اعتبار مورد نياز است اين در حالي 
است كه كل هزينه انجام شده براي افتتاح خط 
۱و ۲ قطار شهري مشهد حدود ۷ هزار ميليارد 
تومان بوده است بنابر اين در صورت تأمين اعتبار 
مورد نياز اجراي اين پروژه سرعت خواهد گرفت.  
وي افزود: از طرفي همانند بهره برداري از خط ۲، 
در خط ۳ نيز رويكرد ما بر اين است كه ايستگاه 
به ايستگاه اين پروژه را به بهره برداري برسانيم.  
كاظمي در مورد خط ۴ قطار شهري نيز تصريح 
كرد: تاكنون ۲۶۰متر عمليات حفاري اين پروژه 

انجام شده است.

    لرستان: مسئول ش��وراي سياس��تگذاري ائمه جمعه لرستان از 
برگزاري پنج يادواره تخصصي شهدا در اين استان خبرداد و گفت: اين 
پنج يادواره در ذيل كنگره ملي ۶ هزار و ۳۰۰ شهيد استان لرستان برگزار 
خواهند شد.  رضا حقيان با بيان اينكه اين يادواره هاي تخصصي عبارت از 
يادواره شهداي ترور، شهداي انقالب اسالمي، مدافع حرم، عرصه امنيت و 
عرصه سالمت هستند، افزود: اولين يادواره مربوط به شهداي مدافع حرم 

است كه ۲۸ آبان در خرم آباد برگزار مي شود. 

   سمنان: مديركل هواشناسي سمنان با اشاره به كاهش شديد نزوالت 
جوي در اين استان از رسيدن شاخص خشكسالي در اين استان به ۹۳ 
درصد در سال آبي گذشته خبرداد.  ايرج مصطفوي با اشاره به كاهش 
حجم بارش ها در استان س��منان در سال آبي گذش��ته افزود: در سال 
آبي گذشته ميزان بارش ها در استان سمنان ۷۶/۹ درصد اندازه گيري 
شده است؛ در حالي كه ميانگين بارش هاي بلندمدت در استان سمنان 

۱۳۴/۸درصد بوده است. 

  خراسان شمالي: معاون تربيت بدني و سالمت اداره كل آموزش و 
پرورش خراسان شمالي از تزريق دز نخست واكسن كرونا به حدود ۹۰ 
درصد از دانش آموزان اس��تان خبرداد.  مهدي خطيب زاده گروه سني 
دانش آموزان واكسن زده را ۱۲ تا ۱۸ سال دانست و افزود: تاكنون حدود 
۴۰ درصد از دانش آموزان استان نيز دز دوم واكسن كروناي خود را تزريق 
كرده اند.  وي وضعيت فعلي واكسيناسيون دانش آموزان را مناسب ارزيابي 
كرد و گفت: مدت زيادي از آغاز واكسيناسيون دانش آموزان نمي گذرد و 
اقدامات آموزش و پرورش با همكاري دانشگاه علوم پزشكي استان در كنار 

رسانه ها سبب شده در اين مدت كوتاه وضعيت خوبي داشته باشيم. 

   اصفهان: پژوهش��گر اصفهاني ها پ��س از ۱۰ س��ال كار تحقيقاني 
متخصصان اين شركت موفق به طراحي و توليد دستگاهي شدند كه بدون 
استفاده از يون، اوزن و المپ هاي uv مي تواند هوا را به صورت كامل تصفيه 
و ضدعفوني كند.  دستگاه هاي تصفيه هواي موجود در بازار از فّناوري هايي 
مانند يون، اوزن و المپ هاي uv براي ضد عفوني كردن محيط و تصفيه هوا 
استفاده مي كنند كه براساس تحقيقات سازمان حفاظت از محيط زيست، 
اين دستگاه ها با توليد اوزن خود باعث تخريب سيستم تنفسي مي شوند. 

   همدان: بخشدار پيرسلمان از اختصاص كالس به دانش آموزان پيش 
دبستاني شهر آجين مركز اين بخش خبر داد.  محمود فيروزبخت گفت: 
در چهار سال گذشته دانش آموزان پيش دبستاني شهر آجين در شرايط 
نامناسبي در كانكس مشغول به آموزش بودند، كه پس از اطالع از موضوع 
با كمك شهردار و اعضاي شوراي اسالمي شهر آجين موضوع پيگيري با 
هماهنگي مديريت آموزش و پرورش شهرستان، محل مناسبي در يكي 
از آموزشگاه هاي نوساز شهر آجين در اختيار آموزگاران دو كالس پيش 
دبستاني در شهر آجين قرار گرفت و دانش آموزان پيش دبستاني اين 

شهر صاحب كالس شدند. 

  خراسان رضوي: س��فير ايران در قرقيزس��تان در ديدار با شهردار 
مشهد گفت: يكي از بندهاي سند همكاري دوجانبه ايران و قرقيزستان 
همكاري دوجانبه شهرها و استان هاي دو كشور است كه در اين راستا 
مشهد و استان »اوش« قرقيزس��تان خواهرخوانده هم هستند.  سعيد 
خرازي افزود: اين موضوع به توسعه همكاري هاي مشترك مشهد و اوش 

و ساير شهرهاي قرقيزستان كمك خواهد كرد.

پرورش۸ميليونجوانانقالبي
بااجرايسنداعتاليبسيجدركشور

فرمانده سپاه البرز گفت: سند اعتالي     البرز
بسيج راهبردي بوده و درصدد است 
۸ميلي�ون ج�وان ع�ازم و ج�ازم را پ�اي كار انق�الب آورد. 
سردار عليرضا حيدرنيا فرمانده سپاه البرز در نشست هم انديشي و تبيين 
سند اعتالي بسيج سپاه ناحيه امام محمد باقر)ع( چالوس گفت: ۴۰ سال از 
عمر پربركت بسيج مي گذرد و كمتر كسي تصور مي كرد بسيج به جايگاهي 
برسد كه حالل و گره گشاي بسياري از مشكالت به ظاهر ناگشودني باشد، 
در حالي كه ابتداي راه براي مقابله با تجاوز دشمن به تماميت ارزي ايجاد 
شده بود.  وي افزود: بسيج از جنگ سخت تا دفاع از حريم آل اهلل، كمك به 
مردم در بالياي طبيعي اعم از سيل و زلزله، كمك مؤمنانه، واكسيناسيون، 
انتخابات و امنيت وارد عمل مي شود و سرباز خوبي براي انقالب شده است.  
فرمانده س��پاه البرز ادامه داد: طرح شهيد سليماني و ظرفيت بسيج ۵۰ 
درصد از ظرفيت واكسيناسيون استان البرز را تحت پوشش قرار داد، حسن 
بزرگ بسيج انعطاف ساختار آن براي مأموريت هاي مختلف خواهد بود و 
خوشبختانه در تمامي عرصه ها سربلند شده است.  سردار حيدرنيا گفت: 
روزهاي نخست كرونا حتي يك ماسك پيدا نمي شد اما با ورود بسيج از 
بحران عبور كرديم در حالي كه ابرقدرت ها با گذشت سه ماه از اين پاندمي 
ماسك مي دزديدند، غربال گري كشور توسط بسيج طي ۱۰ روز، سامانه 
سيب وزارت بهداشت را تكميل كرد.  فرمانده سپاه البرز تصريح كرد: سند 
اعتالي بسيج راهبردي و براي هم ادبيات ش��دن در ادامه راه است، اين 
سند درصدد است ۸ ميليون جوان عازم و جازم را پاي كار آورد كه معادل 

هشت درصد جمعيت كشور خواهد بود. 

آمادهباش۵٤اكيپراهداري
برايطرحهايزمستانيدراستانمركزي

مديركل راهداري و حمل ونقل جاده اي      مركزي
استان مركزي از آماده باش ۵۴ اكيپ 
راهداري، در آس�تانه آغ�از طرح راه�داري زمس�تاني خبرداد. 
مهرداد جهاني مديركل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان مركزي 
گفت: با توجه به پيش بيني ورود سامانه بارشي به استان مركزي تمامي 
نيروهاي راهداري آماده باش هستند همچنين ۳۷ راهدارخانه ثابت و 
سيار در محورهاي مواصالتي استان تجهيز شده اند.  وي در ادامه از مردم 
خواست تا قبل از اقدام به سفرهاي برون شهري، حتماً جهت اطالع از 
آخرين وضعيت جوي و ترافيكي راه ها، از طريق شماره گيري تلفن گويا و 
۲۴ ساعته ۱۴۱ يا اپليكيشن موبايلي سامانه ۱۴۱ بهره بگيرند.  مديركل 
راهداري و حمل ونقل جاده اي استان مركزي با اشاره به آماده باش بيش 
از ۳۸۰ نفر راننده و راهدار با استفاده از ۲۲۶ دستگاه انواع ماشين آالت 
سنگين، نيمه سنگين و سبك راهداري در قالب ۵۴ اكيپ راهداري گفت: 
اداره كل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان مركزي عالوه بر استفاده از 
تجهيزات و پتانسيل پرسنل سازماني، از ظرفيت بخش خصوصي به ويژه 

در نگهداري از راه هاي روستايي و فرعي نيز استفاده مي كند.

بازگشاييتماميمدارسآذربايجانشرقي
ازاولآذر

بعد از شروع به كار مدارس متوسطه  دوم آذربايجان ش�رقي از 1۵ آب�ان،    آذربايجان شرقي
مديركل آموزش و پرورش اين استان از بازگشايي تمامي مدارس 
از جمله م�دارس ابتداي�ي و متوس�طه اول از يك�م آذر خبرداد. 
مديركل آموزش و پرورش آذربايجان شرقي با اشاره به بازگشايي مدارس 
متوسطه دوم استان از ۱۵ آبان، گفت: تمامي مدارس آذربايجان شرقي از 

جمله مدارس ابتدايي و متوسطه اول از يكم آذر بازگشايي مي شوند. 
جعفر پاشايي با اش��اره به برگزاري جلس��ه مديران كل آموزش و پرورش 
كش��ور با سرپرس��ت وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: برابر مصوبه ستاد 
ملي كرونا و دس��تورالعمل اين وزارتخانه، اصل بر بازگشايي مدارس است.  
وي افزود: بازگش��ايي مدارس متوس��طه دوم از ۱۵ آبان و باقي مدارس از 
يكم آذرماه براساس الگوهايي انجام گرفته كه با هماهنگي وزارت آموزش 
و پرورش با وزارت بهداشت تنظيم شده است.  مديركل آموزش و پرورش 
آذربايجان شرقي ادامه داد: براساس اين الگوها، اختيارات برگزاري كالس هاي 
حضوري بر عهده مديران و شوراي مدارس كه نماينده اوليا هم در آن حضور 
دارند، بوده و روند برگزاري كالس ها توس��ط اين افراد تنظيم و به رياست 
آموزش و پرورش منطقه فرستاده مي شود و پس از تأييد آن، دانش آموزان 
مي توانند براساس الگوي مدنظر در مدارس حضور يابند.  پاشايي با اشاره به 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي در مدارس استان و همكاري مسئوالن مدارس 
با دانشگاه علوم پزشكي تبريز، گفت: با اين همكاري ها، بازگشايي مدارس به 
صورت تدريجي، آرام و هماهنگ با پروتكل هاي بهداشتي انجام مي گيرد.  
وي افزود: پروتكل هايي چون رعايت فاصله ۱/۵ متري بين دانش آموزان و باز 
كردن پنجره هاي كالس در هر ۱۰ دقيقه يكبار از جمله مواردي است كه بايد 
مدارس رعايت كنند و تمامي اين پروتكل ها با لحاظ امكانات مدارس تعريف 
شده است.  وي خاطرنشان كرد: با وجود تفويض اختيارات به مدارس اما اجازه 
تعطيلي مدارس بر عهده مديران نيست و در صورتي كه يكي از دانش آموزان 
عالئم مشكوك كرونا داشته باشد، مديران مي توانند طي انجام هماهنگي 

الزم با آموزش و پرورش منطقه، كالس مدنظر را تعطيل كنند. 

آغازطرحتوانبخشيمبتنيبرجامعه
درايالمآغازشد

اج�راي ط�رح توانبخش�ي مبتني بر      ايالم
جامعه مناطق شهري براي نخستين 

بار در ايالم كليد خورده است. 
حسين نورعليوند معاون توانبخشي اداره كل بهزيستي ايالم با بيان اينكه 
اجراي طرح توانبخشي مبتني بر جامعه مناطق شهري براي نخستين  بار 
است كه در اين منطقه اجرا مي شود، گفت: اين طرح با هدف شناسايي افراد 
داراي معلوليت در مناطق روستايي و ارائه خدمات مختلف به آنها از دهه ۸۰ 
آغاز و به  تازگي اجراي آن در مناطق شهري آغاز شده است.  وي ادامه داد: 
اجراي اين طرح در مناطق شهري كشور و به تبع اين استان در محله هاي 
كم برخوردار و آسيب پذير در نخستين گام در شهرستان ايالم براي اجرا 
انتخاب شده است.  معاون توانبخش��ي بهزيستي ايالم تأكيد كرد: چهار 
منطقه آسيب پذير ايالم شامل بانبور، سبزي آباد، كارخانه نمك و بانبرزر در 
اين طرح با جمعيت ۳۷ هزار و ۷۸۵ مورد نظر قرار گرفته است.  نورعليوند 
اضافه كرد: اين طرح در قالب پنج مؤلفه مختلف سالمت، آموزش، امرار 
معاش، اجتماعي و توانمندسازي اجرا كه در قالب هريك از اين مؤلفه ها 
خدمات مورد نياز به افراد داراي معلوليت زير پوشش اين طرح ارائه خواهد 
شد.  وي يادآور شد: اين طرح از طريق دو دفتر تسهيلگري مستقر در اين 
محالت اجرا و تا پايان سال ادامه خواهد داشت.  معاون توانبخشي بهزيستي 
ايالم افزود: طرح توانبخشي مبتني بر جامعه از دهه ۸۰ در مناطق روستايي 
اين استان آغاز كه دستاورد آن شناسايي ۵ هزار و ۷۵۱ معلول اعم از زن 
و مرد در ۴۹۴ روستاي مختلف شهرستان هاي سراسر استان بوده است.  
الزم به ذكر اس��ت بيش از ۱۷ هزار فرد داراي معلوليت در استان ايالم از 

خدمات بهزيستي برخوردارند. 

قديميترينبيمارستانخراسانشمالي
احياميشود

سرپرس�ت دانش�گاه عل�وم پزش�كي خراسان ش�مالي، 
از احي�ا و بهس�ازي بيمارس�تان ام�ام رض�ا)ع( يك�ي از 
قديمي تري�ن مرك�ز درمان�ي در اي�ن اس�تان خب�رداد. 
سيدجواد پورنقي سرپرست دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي، 
در نشست معاون آموزش��ي و برخي از مديران اين حوزه با بررسي 
چالش ها، مسائل و مشكالت حوزه آموزش، گفت: بهسازي و احيای 
فضاي فيزيكي بيمارستان امام رضا)ع( به عنوان يكي از قديمي ترين 
مركز درماني اين استان منجربه تأمين بخشي از نيازهاي درماني، 
آموزشي و اداري دانشگاه علوم پزشكي استان مي شود.  وي به ضرورت 
بررسي احيا و بهسازي بيمارستان امام رضا)ع( اشاره و افزود: اگر از نظر 
فني شرايط به سازي مهيا باشد و بودجه قابل قبولي نيز به آن اختصاص 
پيدا كند، بيمارستان امام رضا)ع( مي تواند به شرايط استان كمك كند 

و بسياري از مشكالت دانشگاه علوم پزشكي نيز مرتفع شود.

زنانخانهداراردبيلي
بيمهميشوند

به گفته مديركل تأمين اجتماعي استان اردبيل، تمامي زنان 1۸ 
تا ۵۰ ساله مي توانند از خدمات بيمه زنان خانه دار استفاده كنند. 
افشين شيرزاده مديركل تأمين اجتماعي استان اردبيل گفت: مشمولين 
قانون بيمه زنان خانه دار تمامي زنان ۱۸ تا ۵۰ ساله هستند و در خصوص 
افراد باالي ۵۰ سال نيز ميزان سابقه بيمه پردازي قبلي به حداكثر سن 
مورد نظر اضافه مي شود.  وي افزود: ازديگر ويژگي هاي خاص بيمه زنان 
خانه دار امكان انتخاب نرخ پرداخت حق بيمه و دستمزد مبناي پرداخت 
حق بيمه است و نرخ پرداخت حق بيمه زنان خانه دار براي برخورداري 
از حمايت هاي بازنشستگي ۱۲ درصد؛ بازنشستگي و فوت )پرداخت 
مستمري به بازماندگان واجد شرايط( ۱۴درصد و بازنشستگي، فوت و 
از كار افتادگي ۱۸درصد است.  مديركل تأمين اجتماعي استان اردبيل 
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مراجعه و نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت حق بيمه اقدام كنند.

سيستمسانتريفيوژتوربينبخارنيروگاه
بندرعباسبوميسازيشد

مديرعام�ل ش�ركت مديري�ت تولي�د ب�رق هرم�زگان از 
خودكفايي صددرصدي در بومي سازي سيستم سانتريفيوژ 
توربي�ن بخ�ار ني�روگاه بندرعب�اس در راس�تاي س�اخت 
داخل قطع�ات نيروگاه�ي با صرفه جوي�ي ارزي خب�ر داد. 
حسين سليمي مديرعامل شركت مديريت توليد برق هرمزگان در 
بازديد از توربين بخار نيروگاه بندرعباس، گفت: سيستم سانتريفيوژ 
يكي از حياتي ترين قس��مت هاي توربين بخار نيروگاه بندرعباس 
مي باشد كه در جهت حفاظت و نگهداري توربين و سيستم كنترل آن 
مورد بهره برداري قرار مي گيرد.  وي افزود: يكي از افتخارات نيروگاه 
در سال هاي اخير، خودكفايي در زمينه ساخت قطعات نيروگاهي 
است و نيروگاه بندرعباس با اس��تفاده از دانش فني، اقدامات خود 
براي رسيدن به خودكفايي در خصوص بومي سازي اين سيستم و 
سيستم هاي ديگر را آغاز و به بهترين شكل مطلوب به پايان برساند.

   هرمزگان   اردبيل    خراسان شمالي

فازنخستكلينيكتخصصيوفوقتخصصي
بوشهرامسالبهبهرهبرداريميرسد

رئيس دانشگاه علوم پزشكي بوشهر     بوشهر
از به بهره برداري رسيدن فاز نخست 
كلينيك تخصصي و فوق تخصصي بوشهر تا پايان امسال خبرداد. 
سعيد كشميري رئيس دانشگاه علوم پزشكي بوشهر بااشاره به ساخت و 
راه اندازي درمانگاه و كلينيك تخصصي در همه شهرستان هاي ۱۰ گانه 
استان بوشهر گفت: هم اكنون در مركز اس��تان يك كلينيك تخصصي 
ايجاد شده ولي اين مهم كم است و نياز به فضای بيشتري بود كه كلينيك 
تخصصي و فوق تخصصي توسط بخش خصوصي در حال اجراست.  وي با 
بيان اينكه ساختمان كلينيك تخصصي و فوق تخصصي بوشهر در مرحله 
نهايي اس��ت، تصريح كرد: با راه اندازي اين مركز درماني مشكل درماني 
بسياري از رشته هاي پزش��كي برطرف مي ش��ود.  رئيس دانشگاه علوم 
پزشكي بوشهر با بيان اينكه ساختمان كلينيك تخصصي و فوق تخصصي 
با مش��اركت بخش خصوصي و دولتي در حال ساخت اس��ت، افزود: اين 
مركز درماني داراي ۴۰ اتاق است و بيش از ۱۰ نوع تخصص در اين مركز 
درماني مستقر مي شود.  كشميري با بيان اينكه كلينيك درمان سرطان در 
ساختمان يادشده راه اندازي مي شود، خاطر نشان كرد: كلينيك هاي درماني 
دندان پزشكي، سرطان و اتاق عمل سرپايي براي جراحي محدود و مركز 
نازايي در كلينيك تخصصي و فوق تخصصي بوشهر ايجاد مي شود.  رئيس 
دانشگاه علوم پزشكي بوشهر با بيان اينكه كلينيك تخصصي و فوق تخصصي 
به شكل BOT ساخته شده است، گفت: اين پروژه با مالكيت دانشگاه علوم 
پزشكي و سرمايه گذاري بخش خصوصي در حال اجرا است.  وي با اشاره 
به اينكه فاز نخست كلينيك تخصصي و فوق تخصصي بوشهر امسال به 
بهره برداري مي رسد، گفت: اين پروژه در زميني به مساحت ۶ هزار متر مربع 
در ۴ طبقه اكنون بيش از ۹۵درصد پيشرفت فيزيكي دارد كه در اجرای آن، 

بخش خصوصي افزون بر ۴۵ ميليارد تومان سرمايه گذاري مي كند. 

خسارتسيلبه۷هزارو۱۰۰هكتاراززمينهايزراعيوباغيمهاباد
رئي�س جه�اد     كردستان
كشاورزي مهاباد 
گفت: ۷ هزار و 1۰۰ هكتار زمين زراعي و باغي در 
س�يل مهاباد دچار خس�ارت مالي شده است. 
جعفر ايمانيان رئيس جهادكشاورزي مهاباد گفت: 
سيل اخير به ۷ هزار و ۱۰۰ هكتار از اراضي زراعي 
و باغي شهرس��تان مهاباد بين ۳۰ ت��ا ۱۰۰ درصد 
خس��ارت زد.  وي افزود: انواع صيفي و سبزيجات، 
آفتابگردان، ش��بدر بذري و يونج��ه از محصوالتي 
هستند كه در سيل اخير دچار خسارت شده اند.  اين مقام مسئول ادامه داد: برآورد ميزان خسارت ها به زيرساخت ها 
و ابنيه ها نظير زمين هاي كشاورزي، جاده س��رويس هاي مزارع، زهكش ها، پل ها، كانال ها ۱۵۲ميليارد ريال 
است.  ايمانيان همچنين ساخت وساز در بستر مسيل ها را از داليل مهم بروز سيل در مهاباد عنوان كرد و گفت: 
با برنامه ريزي هاي الزم از جمله احداث سيل بند ها در باالدست مي توان جلوي تكرار آن را گرفت.  وي تصريح 
كرد: كارگروهي نيز بايد با عضويت دادستان و ديگر دستگاه هاي مرتبط در اين شهرستان تشكيل شود تا ميزان 

خسارت ها برآورد و ساخت و ساز هاي غيرمجاز نيز در مسير سيل احداث شده است شناسايي شود.



در ش�رایطی دول�ت از ح�ذف ارز دولت�ی برای 
واردات کااله�ای اساس�ی س�خن می گوید که 
قیمت ای�ن اق�ام در باال تری�ن حد خ�ود قرار 
گرفته اس�ت . از برن�ج کیلویی 60 ه�زار تومانی 
گرفته ت�ا مرغ 40 ه�زار تومانی و روغ�ن و انواع 
کنس�رو ها و لبنیات�ی که هیچ قیمت مش�خص 
و ثابتی ندارن�د و هزینه های معیش�تی مردم را 
باال برده اس�ت . روز گذش�ته برخی نمایندگان 
در صحن مجلس تذکراتی را ب�ه وزرای صمت و 
جهاد دادند و خواس�تار کاهش قیمت ها شدند.

در یک ماه اخیر رئیس جمهور و برخی وزرا از حذف 
تدریجی ارز دولتی برای واردات اقالم اساس��ی خبر 
دادند. در ای��ن مدت روزانه کارشناس��ان و معاونان 
وزرا با آسیب شناسی این موضوع راهکار هایی برای 
جلوگیری از ش��وک قیمتی به بازار بعد از حذف ارز 
دولتی ارائه می کنند اما مشکل اصلی در حال حاضر 
این اس��ت که نه تنها تخصی��ص ارز دولتی قیمت 
کاال ها را برای مصرف کننده ارزان نکرده بلکه به رغم 
اختصاص ارز 4200 تومانی اقالم اساسی روز به روز 
در حال افزایش قیمت است و هیچ مسئولی پاسخگو 
نیس��ت . آیا صرف ارائه برنامه های میان و بلندمدت 
وزرای صمت و جهاد و به عبارتی گفتاردرمانی آنها 

می تواند برنج، روغن، مرغ و گوشت را ارزان کند؟
به گزارش ایسنا، علیرضا پاک فطرت در نشست علنی 
دیروز مجلس شورای اس��المی در تذکری شفاهی 
به دولت درباره گرانی ها، گفت: هر روز قیمت اقالم 
اساسی گران تر می شود و همین امر باعث شده سفره 
مردم و اقشار آسیب پذیر کوچک تر شود. لذا به دولت 

توصیه می کنم نظارت بهتری بر بازار داشته باشد.
وی در مورد سازمان بورس گفت: متأسفانه سازمان 
بورس مناف��ع م��ردم را در نظر نمی گی��رد چراکه 
دخالت های غیرعلمی سبب شده مردم اعتماد خود 

را به سازمان بورس از دست بدهند.
یک عضو کمیس��یون فرهنگی مجل��س نیز ضمن 
انتقاد از گرانی کاالهای اساسی مردم گفت: آقایان 
س��اداتی نژاد و فاطمی امین ب��ه داد بازار برس��ید! 
حجت االس��الم حس��ین میرزایی نماین��ده مردم 
اصفهان اف��زود: برنج کیلویی چن��د؟!  مرغ کیلویی 
چند؟!  هر دستگاه پراید، چند؟!  آقایان ساداتی نژاد 
و فاطمی امین!  به مردم چه جواب��ی بدهیم؟  به داد 

بازار برسید!
   ارز دولتی با قیمت ها چه کرد؟

اقالم اساسی همواره کانون توجه مردم بوده است و 
در نتیجه مس��ئوالن تنظیم و مدیریت بازار همواره 
درصدد ایجاد آرامش در بازار این اقالم بوده و هستند؛ 
از وزارت صمت و وزارت جهاد گرفته تا بانک مرکزی 
به عنوان تأمین کننده ارز و مدیران باالدست وظیفه 

خود می دانند که پاسخگوی مشکالت بازار باشند.
مشکالت بازار اقالم اساسی این بار بیش از گذشته 
گریبانگیر کشور شده است چراکه عالوه بر مشکالت 
تورمی و عوامل داخلی، عوامل مختلفی از جمله کرونا 
و کاهش بارندگی باعث شده تا قیمت این اقالم در 
بازار های جهانی هم افزایش داشته و مشکالت داخلی 
را چند برابر کرده است. افزایش قیمتی که عده ای آن 

را مسیر اختالل در تأمین غذای جهان می دانند.
   با وجود محدودیت های تأمین ارز، واردات 

کاال برای ما گران تر تمام خواهد شد
همچنین عباس��ی معروف��ان سرپرس��ت معاونت 
بازرگانی وزارت جه��اد کش��اورزی در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: باال رفتن هزینه های 
تولید، افزایش تقاضا در شرایط کرونا و خشکسالی 
در کنار هم بر افزایش قیمت اقالم اساس��ی در دنیا 
تأثیرگذار بوده است. تولید داخل کشورمان هم در 
غله و نهاده های دامی متناسب با میزان خشکسالی 

کمتر شده به طوری که تولید گندم ما حدوداً نصف 
شده است.

سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد گفت: ابتدای 
آبان سال قبل را اگر با امروز کشور مقایسه کنیم هفت 
قلم کاالی اساسی که ما وارد کشور می کنیم حدود 
۵2 درصد گران تر ش��ده اس��ت. پیش بینی ما این 
است که تا پایان س��ال حدود 20 درصد به این رقم 

اضافه شود.
او افزود: ما س��ال قبل با ۳ میلی��ارد و ۸00 میلیون 
دالر ۱۳ میلیون تن کاال وارد کرده بودیم و امس��ال 
با ۶ میلیارد و ۵00 میلیون دالر همین میزان کاال را 
وارد کشور کردیم. این به معنای آن است که با وجود 
محدودیت های تأمین ارز، واردات کاال برای ما گران تر 

تمام خواهد شد.
معروفان گفت: این تأثیرات کنار هم ما را کمی نگران 
می کند هرچند برنامه ریزی های خوبی انجام شده و 
مشکالت پیش رو را هم تحلیل کرده است. واقعیت 
این است که کاال های جهانی گران شده در حالی که 

منابع ارزی ما هم محدودتر شده است.
اگر چه افزایش قیمت اعالمی توسط فائو غیر قابل 
انکار است و تورم ۳۱ درصدی دامن تمام دنیا را گرفته 
و موضوعی جهانی است، اما این افزایش قیمت برای 

ما بیش از نرخ اعالم شده است.
این افزایش نرخ در حالی اتفاق افت��اده که ارز مورد 
اس��تفاده برای واردات این اقالم همواره نرخ ثابت 4 
هزار و 200 تومان داشته است. بسیاری از کارشناسان 
دلیل این اتفاق را اش��کال در فرآیند تخصیص ارز، 
فساد های پشت پرده آن و انتخاب محل اشتباه برای 

تخصیص یارانه عمومی می دانند.
   سود ارز دولتی در جیب دالل  ها 

حسین میرزایی عضو کمیسیون اصل ۹0 مجلس 
در این خصوص اظهار کرد: س��ال  ها ارز دولتی برای 

واردات اقالم اساس��ی تخصیص داده  می شد تا نیاز 
مردم جامعه به خصوص اقشار کمتر برخوردار به نرخ 
معقول تری به دست آنها برسد اما متأسفانه سود این 
ارز دولتی بیش از آن که به جیب مردم برود به جیب 
دالل  ها رفت. کاال  هایی که با ارز به نرخ یک هشتم بازار 
وارد  می شدند با قیمت های یک سوم و یک دوم نرخ 

جهانی به دست مردم می رسید.
او گفت: این موضوع پیش از این هم مطرح شده بود 
که یارانه در نظر گرفته شده برای اقالمی مثل نهاده 
باید در حلقه دیگری در زنجیره تأمین پرداخت شود 
تا نظارت بیشتری بر آن وجود داشته باشد. این یارانه 
می توانست به دس��ت تولید کننده یا مصرف کننده 
برسد تا شاهد مش��کالتی مثل ایجاد مافیای نهاده 

در کشور نباشیم.
این نماینده مجلس افزود: با توجه به میزان افزایش 
قیمت اقالم وارداتی با ارز دولتی و تغییر نرخ جهانی 
آن بدون اغراق متوجه خواهیم شد که ارز تخصیص 

داده شده اثربخشی الزم را نداشته است.
نرخ تورم برای اقالم اساس��ی در کش��ور ما بیش از 
س��ایر نقاط جهان بود که دالیل بسیاری را می توان 
به عنوان ریش��ه آن اعالم کرد اما در مجموع به نظر 
می رسد سیاس��ت ارز دولتی هم نتوانس��ته ما را در 
اقالم اساسی هم راستا با سایر کش��ور  ها نگه دارد. با 
توجه به صحبت  هایی که از حذف ارز دولتی مطرح 
شده، تفاوت عملکرد، میزان اثربخشی هر سیاست 
را مش��خص خواهد کرد. اگر بخواهیم سیاست ارز 
دولتی را ادامه دهیم حدود ۱۹ میلیارد دالر در سال 
نیاز ارزی داریم در حالی که ارز ترجیحی بسیاری از 
اقالم حذف شده است. هش��ت قلم کاال ارز 4 هزار و 

200 تومانی دریافت می کنند.
او اف��زود: اگر افزای��ش قیمت های جهان��ی را کنار 
بگذاری��م، افزایش واردات گندم و نی��از به پر کردن 
ذخایر اس��تراتژیک نیاز ما را افزایش داده اس��ت. با 
فرض فروش ۸00 هزار بش��که نف��ت، درآمد نفتی 
دولت حدود ۱2 میلیارد دالر می شود یعنی حدود ۶ 

میلیارد کمبود داریم.
دارابی گف��ت: مهم  ترین جایی ک��ه می تواند محل 
تأمین ارز باشد سامانه نیما است که حدود ۱۵0 هزار 
میلیارد تومان افزایش پایه پول��ی به همراه خواهد 
داشت. ادامه دار شدن ارز دولتی هم چنین هزینه ای 
به همراه خواهد داشت. در حالی کل پایه پولی ایران 
۵۱0 واحد اس��ت یعنی ۳0 درصد افزایش پولی به 

همراه خواهد داشت.
این کارش��ناس اقتص��ادی تأکید کرد: ب��ا توجه به 
تأخیری ک��ه در ح��ذف ارز دولتی داش��تیم قطعاً 
هزینه های مالی و اجتماعی به همراه خواهد داشت. 
حذف ارز دولت��ی افزایش قیمت ب��ه همراه خواهد 

داشت، اما بنا نیست قیمت  ها شش برابر شود.
او ادامه داد: ممکن اس��ت قیمت مرغ طبق قیمت 
اعالمی به ۶0 هزار تومان برسد. این میزان در گوشت 
قرمز و لبنیات بسیار کمتر خواهد بود چرا که وابستگی 
کمی به واردات داریم. روغن اما افزایش قیمت زیادی 

را تجربه خواهد کرد. 
دارابی گفت: با حذف ارز به طور متوسط هزینه خانوار 
در اقالم اساسی ۵0 درصد رشد خواهد داشت یعنی 
کمتر از 2۵0 هزار تومان به ازای هر نفر که دولت به 

روش های مختلف می تواند آن را جبران کند. 

نگاه منفعت طلبانه  برخی سازندگان، شرکت های 
دس�ت چندم و مقاطعه کاران به پروژه مسکن 
مه�ر در کن�ار کیفی�ت پایی�ن س�اختمان  ها 
و نب�ود خدم�ات و زیرس�اخت ها، ضرب�ه ای 
را به اعتماد عموم�ی وارد کرد ک�ه حاال دولت 
مجبور شده برخاف میل س�ازندگان ایرانی، 
در طرح جهش تولید مس�کن به ش�رکت های 
چین�ی ه�م رو بی�اورد. یک�ی از متقاضی�ان 
مسکن مهر مدعی اس�ت که برخی پروژه های 
این طرح در قال�ب ش�رکت های زیرمجموعه 
به آس�فالت کار و جدول کار واگذار ش�ده بود.

به گزارش ایس��نا، در پروژه 2 میلی��ون و ۳00 هزار 
واحدی مسکن مهر، به جز آنها که به صورت خودمالکی 
به سرانجام رس��ید، اغلب طرح ها به دلیل نداشتن 
امکانات و زیرساخت ها یا ناکارآمدی بعضی سازندگان 
دچار تورم و افزایش قیمت شد. مسکن مهر آبشناسان 
رباط کریم، مهرآباد رودهن، پردیس و پرند در استان 
تهران، هش��تگرد در البرز، ابریشم و ماهدشت کرج، 
خوزستان، همدان و بسیاری دیگر، تنها نمونه  هایی از 
بر باد رفتن اعتماد مردم به برخی دستگاه های دولتی و 
سازندگان بخش خصوصی ایران است؛ سازندگانی که 
از برخی حاتم بخشی  ها و طوالنی شدن طرح مسکن 

مهر بهترین بهره را بردند.
   چرا به سمت چین و ترکیه رفتیم؟

با وجود آن که در توان فنی و مهندسی شرکت های 
حرفه ای داخل کش��ور تردیدی وجود ندارد بحث 
اس��تفاده از س��رمایه و تکنولوژی چین برای پروژه 
جهش تولید مسکن ظاهراً جدی ش��ده است. در 
جدید ترین موضع گیری، وزارت راه و شهرس��ازی 
اعالم کرده که ضمن اس��تفاده حداکث��ری از توان 
س��ازندگان داخلی، از ظرفیت های سرمایه گذاران 
چینی نیز اس��تفاده خواهد کرد. پی��ش از این هم 
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی با 
اشاره به این موضوع که استفاده از تکنولوژی ساخت 
منجر به کاهش تا ۳۵ درصدی قیمت تمام ش��ده 

مسکن خواهد شد، صراحتاً مذاکره با چینی  ها برای 
پروژه های مسکن ایران را تأیید کرد اما گفت که آنها 
قرار است تکنولوژی وارد کنند نه اینکه بسازند. در 
حال حاضر نیز عنوان می شود که قرار است چینی  ها 

سرمایه هم به ایران بیاورند.
   درد دل سازندگان داخلی چیست؟

انبوه س��ازان ایرانی از رکود بخش مس��کن، تحمیل 
هزینه های سنگین به حوزه ساخت و ساز، طوالنی 
شدن فرآیند صدور پروانه و بروکراسی پیچیده اداری 
گله مند هستند. از حدود س��ه هفته قبل که بحث 
حضور چین برای اجرای پروژه جهش تولید و تأمین 
مسکن به گوش رسید، صدای سازندگان داخلی که 
معتقدند در بخش ساخت و ساز با کمبود تخصص و 

امکانات مواجه نیستیم، درآمد.
ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه سازان تهران به 
بیکاری ۵هزار شرکت انبوه ساز و ۵00 هزار مهندس 
کشور که از توان اجرایی الزم برخوردار هستند اشاره 
کرد و گفت به جای اینکه به صادرات خدمات فنی و 

مهندسی بیندیشیم داریم برعکس عمل می کنیم.
فرش��ید پورحاجت، دبی��ر کانون انبوه س��ازان هم 
مشکالت بخش ساخت وساز را نه پایین بودن توان 
داخلی، بلکه پیچیده بودن فرآیند ص��دور پروانه، 
تبعیض بین شرکت های داخلی و خارجی، مداخالت 
دولت، تحمیل هزینه های س��نگین و بروکراس��ی 
پیچیده اداری دانس��ت و به ایس��نا گف��ت: پروانه 
ساختمانی برای شرکت خارجی در ایران ۱0 روزه 
صادر می شود اما برای ما فقط ۱0 روز طول می کشد 

تا جواب سالم مان را بدهند!
س��یدمحمد مرتضوی، عضو هیئت مدی��ره کانون 
انبوه سازان نیز با اشاره به سابقه نه چندان درخشان 
چین در پروژه آزادراه تهران- ش��مال اظهار کرد: در 
طرح مسکن مهر پرداختی به شرکت ترکیه ای با دالر 
است که اگر همین امکان برای سازندگان داخلی در 
نظر گرفته شود آنها نیز خود را ارتقا می دهند و صنعت 

ساختمان کشور بیش از گذشته پیشرفت می کند.

   طوالنی ش�دن پروژه  هایی که به ایرانی  ها 
واگذار می شود

شرکت های ساختمانی داخلی معموالً چندان از باز 
ش��دن پای خارجی  ها به ایران خوش شان نمی آید. 
اواخر سال گذشته نیز که پروژه ۳۵00 واحدی مسکن 
ملی شهر جدید بهارستان از طرف شرکت عمران به 
یک شرکت ایرانی با مدیریت فردی ترک تبار سپرده 
شد، انبوه سازان اصفهانی گفتند فرصت اشتغالزایی 
از ایرانی  ها گرفته شده اس��ت. شرکت عمران هم در 
جواب اعالم کرد انبوه سازان اصفهان از سال ۱۳۹4 
حدود ۳هزار واحد مشارکتی را در دست گرفته اند و 
طی این پنج سال فقط 20 درصد کار را جلو برده اند. 
مخالفت سازندگان داخلی با حضور سرمایه گذاران 
خارجی برای پروژه های مس��کونی در حالی مطرح 
می شود که عملکرد نامطلوب برخی سازندگان ایرانی 
در طرح مسکن مهر جلوی چشم قرار دارد. از ۸۳ هزار 
واحد مسکن مهر شهر جدید پردیس حدود ۵0 هزار 
واحد به سازندگان داخلی واگذار شد که هنوز بعد از 
گذشت حدود ۹ سال به اتمام نرسیده و این در حالی 
است که ش��رکت ترکیه ای اغلب واحد ها را تکمیل 
کرده است؛ مگر قسمت  هایی که ایراداتی در جانمایی 
داشت. به گواه متقاضیان نیز کیفیت و خدمات شرکت 
خارجی به مراتب بهتر از سازندگان ایرانی بوده است.
   بی مهری سازندگان مسکن مهر در پردیس

نبی اهلل قدیری فرد، از متقاضیان مسکن مهر پردیس با 
بیان این که سازندگان مسکن مهر در حق متقاضیان، 
بی مهری کردن��د گفت: بعضی افراد بدون داش��تن 
هیچ گونه تخصصی در انبوه سازی با سوءاستفاده از 
فرصت فراهم ش��ده وارد پروژه مسکن مهر شدند. از 
آسفالت کار گرفته تا جدول کار، سازنده مسکن مهر 
شد! بدین صورت که بعضی پیمانکاران طرف قرارداد، 
کار را به شرکت های دست چندم و افراد مقاطعه کار 
واگذار کردند و فقط از مزایای اقتصادی این طرح بهره 
بردند. هر روز هم قیمت مصالح و س��قف تسهیالت 

افزایش پیدا می کرد.

به گفته قدیری فرد، شرکت ترک در فاز ۱۱ پردیس 
واحد ها را با آورده نقدی ح��دود ۳0 میلیون تومان 
همراه با پکیج، رادیاتور و کول��ر تحویل می دهد؛ در 
حالی که انبوه س��ازان داخلی که 40 تا 4۵ میلیون 
تومان آورده متقاضیان را دریافت کردند این نصبیات 
را ارائه نمی دهند. این در حالی اس��ت که از ۸۳ هزار 
واحد مسکن مهر شهر جدید پردیس حدود ۱۸ هزار 
واحد هنوز پس از گذشت ۹ س��ال از آغاز این طرح 
تحویل نشده است.البته پای درددل سازندگان هم 
که می نشینیم توجیهاتی دارند، اما برای خانواده ای 
که بعضاً ۱4 سال در انتظار مسکن مهر کل کشور به 
سر می برد، این حرف  ها قانع کننده نیست. از حدود 
2 میلیون و ۳00 هزار واحد مسکن مهر حدود 240 
هزار واحد هنوز تحویل نشده که بخشی در مراحل 
نازک کاری و بخشی درگیر مشکالت حقوقی است. 
از 2 میلیون و ۶0 هزار واحد مسکن مهر تحویل شده 
یک میلیون و ۳۷0 ه��زار واحد مع��ادل ۶۷ درصد 
در دولت های یازده��م و دوازده��م و ۳۳ درصد در 

دولت های نهم و دهم تحویل شده است.
حاال با توجه به این که تجربه چراغ راه آینده است، به 
نظر می رسد دولت بنا دارد از گذشته درس بگیرد و 
تکنولوژی روز جهان را به خدمت پروژه های داخلی 
بیاورد. بنا بر اعالم معاونت مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرسازی، یکی از ابزارهای تحت اختیار وزارت 
راه و شهرسازی بر مبنای ماده ۱4 قانون ساماندهی، 
جذب مشارکت و سرمایه گذاران خارجی در تولید انبوه 
مسکن است. وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد ضمن 
استفاده حداکثری از ظرفیت سازندگان و انبوه سازان 
داخلی به منظور تحقق عرضه س��االنه یک میلیون 
واحد مسکونی از ظرفیت های سرمایه گذاری خارجی 
از جمله سرمایه گذاران کش��ور چین استفاده کند. 
ابعاد و مشخصات استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری 
خارجی در حوزه مسکن در مذاکرات در دست اقدام و 
با توجه به توان شرکت های طرف مذاکره و همچنین 
تکنولوژی قابل استفاده در ایران، مشخص می شود. 
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آقایان به داد بازار برسید!
 نماینده مردم اصفهان: برنج کیلویی چند؟!  مرغ کیلویی چند؟!  هر دستگاه پراید چند؟! 

 آقایان ساداتی نژاد و فاطمی امین!  به مردم چه جوابی بدهیم؟  به داد بازار برسید!

وقتی »آسفالت کار « سازنده مسکن مهر شد!
وزارت راه و شهرسازی اعام کرده ضمن استفاده حداکثری از توان سازندگان داخلی، از ظرفیت های سرمایه گذاران چینی نیز استفاده خواهد کرد

کاهش 7 دالری قیمت گندم
7 دالر در  از  بازاره�ای جهان�ی بی�ش  قیم�ت گن�دم در 
هر بوش�ل کاهش یاف�ت و ش�اید فرصت مناس�بی ب�رای خرید 
اس�ت چ�ون بای�د 2/5 میلی�ون ت�ن دیگ�ر گن�دم وارد کنیم.

به گزارش فارس، در بازارهای جهانی قیمت گندم به ش��دت کاهش 
یافت، هر بوش��ل گندم ب��ا ۷/2۵ دالر کاهش به قیم��ت ۷۶۶ دالر و 
۵0 سنت معامله شده اس��ت. قیمت گندم در یک سال گذشته روند 
افزایشی داشته است. کاهش جهانی قیمت گندم شاید فرصت بسیار 
مناسبی برای کشور باشد که امسال باید رقم قابل توجهی از این کاالی 
اس��تراتژیک را وارد کند. ایران امس��ال حدود ۸ میلیون تن گندم از 
کشاورزان کشور خریداری کرد اما برای تأمین نیاز داخل و نیز ذخیره 
استراتژیک طبق گفته مسئوالن داخلی حداقل ۶ میلیون تن هم باید 
وارد کند، بخش��ی از این میزان واردات انجام شده و تنها 2/۵ میلیون 

تن دیگر باید وارد شود.
--------------------------------------------------

 سقوط واردات نفت چین 
به پایین  ترین رکورد 3 ساله

واردات نف�ت خ�ام چی�ن در اکتب�ر ک�ه پاالیش�گاه های 
دولتی ب�ه دلی�ل افزای�ش قیمت ه�ا خری�د را متوق�ف کردند، 
ب�ه پایین  تری�ن می�زان از س�پتامبر س�ال 201۸ رس�ید.

به گزارش ایس��نا، آمار اداره کل گمرک چین نش��ان داد بزرگ ترین 
واردکننده نفت جهان ماه گذش��ته ۳۷/۸ میلیون تن نفت خرید که 
معادل ۸/۹ میلیون بشکه در روز بود. این رقم پایین تر از ۹/۹۹ میلیون 
بشکه در روز در سپتامبر و ۱0/02 میلیون بشکه در روز در اکتبر سال 
2020 ب��ود. واردات نفت چین در فاصله ژانویه ت��ا اکتبر به 42۵/0۶ 
میلیون تن معادل ۱0/2۱ میلیون بش��که در روز رسید که بر مبنای 
ساالنه ۷/2 درصد کاهش داشته است. واردات نفت ماهانه چین برای 
دومین ماه متوالی کاهش پیدا کرده و این کاهش در بحبوحه رشد ۶2 
درصدی قیمت های نفت در س��ال جاری همزمان با احیای تدریجی 
اقتصادهای جهان از محدودیت های کرونایی روی داده است. مقابله 
چین با تجارت غیرقانونی سهمیه های نفت خام و مجوزهای واردات 
برای پاالیش��گاه های خصوصی هم روی خرید نفت این کش��ور تأثیر 
گذاشته اس��ت. آمار گمرکی نش��ان داد صادرات فرآورده های نفتی 
پاالیش شده از سوی چین در اکتبر ۳۱/۸ درصد نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته کاهش یافت و به ۳/۹۵ میلیون تن رسید.
واردات گاز طبیعی ش��امل واردات از طریق خط لوله و گاز طبیعی مایع 
)LNG( در اکتبر ۹/۳۸ میلیون تن بود که 24/۶ درصد نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته افزایش داشت. واردات نفت چین ممکن است در نوامبر 
افزایش پیدا کند زیرا پاالیشگاه ها وعده داده اند برای رفع کمبود عرضه دیزل 
و بنزین که قیمت های سوخت را باال برده است، اقدام کنند. بر اساس گزارش 
رویترز، پکن ۱4/۸۹ میلیون تن سهمیه واردات نفت خام به پاالیشگاه های 
خصوصی تا پایان سال 202۱ صادر کرده و شرکت ژیجیانگ پتروکمیکال 
که بزرگ ترین پاالیشگاه چین را اداره می کند، به صورت جداگانه سهمیه 

برای واردات ۱2 میلیون تن نفت خام دریافت کرده است. 

  گزارش یک

    گزارش 2

 ورود سازمان حمایت 
به گران فروشی شرکت های لوازم خانگی

سازمان حمایت با اشاره به بررسی به عمل آمده بر قیمت فروش محصوالت 
شرکت های تولیدکننده لوازم خانگی از آنها خواسته تا لیست قیمت 
مقایسه ای مورد عمل آن شرکت، شامل قیمت کارخانه ، عمده فروش 
و مصرف کنن�ده مربوط ب�ه س�ال های 1۳۹۹ و 1400 را ارس�ال کنند.

 به گزارش تس��نیم، افزایش قیمت برخی از محصوالت لوازم خانگی 
توس��ط کارخانجات تولیدی داخلی باعث شد تا س��ازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولید کنندگان به این موضوع ورود کرده و با ارسال 
نامه ای ضمن احضار تولیدکنندگان به سازمان، خواستار ارائه هزینه های 

قیمت تمام شده کاالهای لوازم خانگی شود.
در این نامه آمده است: ضمن ارسال لیس��ت قیمت مقایسه ای مورد 
عمل آن شرکت، شامل قیمت کارخانه ، عمده فروش و مصرف کننده 
)با احتس��اب مالیات بر ارزش افزوده( مربوط به س��ال های ۱۳۹۹ و 
۱400 به عالوه مستندات بهای تمام شده به همراه آخرین صورت های 
مالی حسابرسی شده قانونی مربوطه برای بررسی نحوه رعایت ضوابط 
عمومی قیمت گذاری حداکثر تا روز   ش��نبه ۱۵ آبان به این س��ازمان 

ارسال گردد.
--------------------------------------------------

برای صادرات میوه  واردات کانتینر های 
یخچالی دست دوم آزاد می شود

ب�ه دلی�ل کمب�ود کانتینر ه�ای یخچال�ی و نی�از ب�ه ص�ادرات 
محص�والت کش�اورزی، س�ازمان توس�عه و تج�ارت مج�وز 
واردات یخچال ه�ای کانتین�ری دس�ت دوم را ص�ادر ک�رد.

سیدعلی حسینی، رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق ایران 
در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره کمبود تولید کانتینر های 
یخچالی گفت: کانتینر های یخچالی تولیدی ایران در یک ش��رکت به 
نام »ماموت « تولید می شوند که این ش��رکت هم فقط می تواند روزی 
یک دس��تگاه کانتینر تولید کند. البته با توجه به تحریمی که در حوزه 
ورود موتور  کانتینرهای یخچالی وجود داش��ت، تولی��د این کاال دچار 

مشکل شد.
او ادامه داد: به دلیل کمبود کانتینر های یخچالی، سازمان توسعه و تجارت 
مجوز داد که تا پایان امسال، برای این که بتوان محصوالت کشاورزی را صادر 
کرد، تعدادی کانتینر های یخچالی به صورت دست دوم وارد شود و تا سال 

آینده، برای شرکت های تولید کانتینر تصمیمات جدیدی گرفته شود.
حسینی تأکید کرد: نو یا دس��ت دوم بودن کانتینر های سیار اهمیتی 
ندارد زیرا آنها زمان ورود موقتی دارند و به کشور دیگری صادر می شوند، 
بنابراین تأثیری روی تولید داخل ما ندارد. کانتینر  هایی که به تریلر وصل 
می شوند نیز در برنامه واردات به کشور قرار دارند زیرا در بحث تولیدات 

این نوع کانتینر نیز مشکل داریم.
رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق ایران توضیح داد: برخی 
از محصوالت مثل میوه نی��از دارند تا زمان تحوی��ل در دمای خاصی 
نگهداری شوند، در غیر این صورت فاسد خواهند شد. به عنوان مثال 
در صادرات به روس��یه، محصوالت ما از طریق کانتینر های یخچالی 
آذربایجان و روسیه بارگیری می ش��ود و ادامه مسیر می دهد. اگر دما 
در طول مس��یر کنترل و حفظ نشود، به مش��کالتی برخواهیم خورد 
که صادرات ما را دچار مشکل خواهد کرد. پس حتی باید در انتخاب 
و واردات موتوره��ای کانتینر دقت کرد، به همی��ن دلیل معموالً این 

موتور ها امریکایی و اروپایی هستند. 

تاالر شیشه اي
تغییر قیمتآخرین قیمتنام شرکت 

1,840-35,700توريستي ورفاهي آبادگران ايران
230-21,500البراتوارداروسازي  دكترعبيدي 
10-8,140سرمايه  گذاري  البرز)هلدينگ 

220-16,990آلومينيوم ايران 
650-16,780آلومراد

21,230290كاشي  الوند
2,71948داروسازي  امين 
2,6710داروسازي  امين 

590-29,000معدني  امالح  ايران 
510-10,490آسان پرداخت پرشين

14,560690سراميك هاي صنعتي اردكان 
31,2101,480آبسال 

1,70035بيمه آسيا
10,330130سرمايه  گذاري  آتيه  دماوند

200-5,200آهنگري  تراكتورسازي  ايران 
5,020190سرمايه گذاري پرديس

8830صنايع  آذرآب 
2,466117سايپاآذين 
32,640690معادن  بافق 

25,750170مس  شهيدباهنر
2,13551بيمه البرز

3,61322سرمايه گذاري بوعلي 
8,11050باما

8,07030سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
22,240290گروه  صنعتي  بارز

4,63080بيمه دانا
50,740120بهنوش  ايران 

1,68280گروه بهمن 
1,54519سرمايه  گذاري  صنعت  بيمه 

5,320130بانك خاورميانه
1,17642بيمه ملت

7,690310بين  المللي  محصوالت  پارس 
72,910800پتروشيمي بوعلي سينا

41,8701,140گروه صنعتي بوتان 
2,10244بانك پارسيان 

13,280120بانك پاسارگاد
21,68060پست بانك ايران

110-20,750گروه دارويي بركت
1,78051بانك صادرات ايران

1,91029بين المللي توسعه ساختمان
1,83063بانك تجارت

6,210130بيمه ما
30-7,980چرخشگر

13,460140كشت  و صنعت  چين  چين
2,818134توليدي چدن سازان

28,620580معدني وصنعتي چادرملو
30-5,970سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

4,202200كمباين  سازي  ايران 
101,0001,090كربن  ايران 

24,980850داروسازي  ابوريحان 
13,09080داده پردازي ايران 

40-13,150البرزدارو
40-10,010داروسازي زاگرس فارمد پارس

30,440330داروپخش  )هلدينگ 
24,550150شيمي  داروئي  داروپخش 

440-14,630داروسازي  فارابي 
12,490590داروسازي  جابرابن حيان 

3,278128داروسازي  كوثر
500-25,400دارويي  لقمان 
1,170-92,300معدني  دماوند

20,300390دوده  صنعتي  پارس 
23,8901,130داروسازي  اسوه 

29,400870كارخانجات داروپخش 
20,120370درخشان  تهران 
34,920710دارويي  رازك 
14,830240سبحان دارو

19,900940داروسازي  سينا
18,270410گروه دارويي سبحان

500-20,860سرمايه گذاري دارويي تامين
4,870103داروسازي زهراوي 

5,41040تجارت الكترونيك پارسيان
3,5546بيمه اتكايي امين
470-42,330داروسازي  اكسير
16,150130فوالد آلياژي ايران

24,46030فوالد اميركبيركاشان
30-5,720فيبر ايران 

25,290470فوالد خراسان
15,840230فوالد خوزستان

11,210530فنرسازي زر
11,800400فوالد مباركه اصفهان

200-7,500فروسيليس  ايران 
26,9501,230فرآوري موادمعدني ايران 

24,7001,170غلتك سازان سپاهان
34,92080پارس فوالد سبزوار

28,090300فرآورده هاي  تزريقي  ايران 
25,2001,200پديده شيمي قرن

6,560130گروه صنايع بهشهرايران 
3,24079گلوكوزان 

14,75020سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
83,000680قنداصفهان 

29,4001,280كارخانجات  قند قزوين 
1,93892قطعات  اتومبيل  ايران 

140-5,490قندهكمتان 
220-13,400شهد

18,10080قند لرستان 
8,850-168,250گروه  صنعتي  ملي  )هلدينگ 

23,950610قند مرودشت 
40,8501,730قند نيشابور

23,460900معدني و صنعتي گل گهر
2,17545بيسكويت  گرجي 

2,03296گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
8,5400فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر

2,174103قند ثابت  خراسان 
1,740-33,180گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

6,63030گلتاش 
3,399161حمل و نقل بين المللي خليج فارس
21,500260حمل و نقل پتروشيمي) سهامي عام

8,35020شركت ارتباطات سيار ايران
4,26038حفاري شمال

11,820560حمل ونقل توكا
8,29070داده گسترعصرنوين-هاي وب

11,550200ايران ارقام 
6,750320سرمايه گذاري اعتبار ايران

1,73082ايران  خودرو
4,187199سرمايه گذاري خوارزمي

22,2101,050كمك فنرايندامين 
4,29970خدمات انفورماتيك 

180-9,400بيمه پارسيان
3,02693گروه پتروشيمي س. ايرانيان

200-24,720ايران دارو
3,290-116,800صنايع جوشكاب يزد

2,010-110,610پلي پروپيلن جم - جم پيلن
112,6200پلي پروپيلن جم - جم پيلن

90-26,520كابل  البرز
2,80018گروه صنايع كاغذ پارس
26,000200صنايع خاك چيني ايران 

1,180-120,300خوراك  دام  پارس 
7,360350فنرسازي خاور

127,7801,560پارس  خزر
3,325158كاشي  وسراميك  حافظ 

23,8401,130سيمان خوزستان
15,160720الكتريك  خودرو شرق 

19,700920كيميدارو
10,370490لبنيات  كالبر

18,910900توسعه معدني و صنعتي صبانور
16,200670سرمايه گذاري كشاورزي كوثر

90,9901,480كاشي  پارس 
113-3,023بانك  كارآفرين 

4,651221ايركا پارت صنعت
44,3102,110صنعت غذايي كورش

104,2602,070پتروشيمي خراسان
2,68232كارتن  ايران 

8,45020كاشي  سعدي 
13,060620كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

16,77020كالسيمين 
210-10,870صنايع كاغذسازي كاوه 

10-26,180آريان كيميا تك

رضا دهشیری |  جوان



به نظر من ای��ن تصمیم نمی توان��د تصمیم خود 
اسکوچیچ باشد، چون معموالً او از جای دیگری خط 
می گیرد. البته فراموش نکنید مشکل اصلی خود 
اسکوچیچ بود که به این مسائل دامن زد. سرمربی 
تیم ملی نباید در رسانه ها در مورد تاکتیک بازیکنان 
ایرانی صحبت کند، چراکه این موضوع یک مسئله 
خانوادگی و درون تیمی است. برای بازی با سوریه و 
لبنان غیبت طارمی چندان مشکلی ایجاد نمی کند، 
اما برای بازی با کره قطعاً دچار مشکل خواهیم شد. 
ما بازیکنی مثل کریم انصاری فرد را در اختیار داریم که بسیار تأثیرگذار است، او 
می تواند به ما کمک کند، اما طبیعتاً کره ای ها روی بازیکنی چون طارمی حساب 
می کنند و غیبت این بازیکن در دیدار با کره ای ها برای ما مشکل ساز خواهد شد. 
به کغم اینکه اسکوچیچ اشتباه کرده و در رسانه ها در مورد تاکتیک پذیری بازیکنان 
ایران صحبت کرده اما این اقدام اسکوچیچ و آنهایی که به او خط داده اند، می تواند 
بازیکنان تیم ملی را به شرایطی برساند که بدانند نباید به هر اتفاقی واکنش نشان 

بدهند و حرمت سرمربی تیم ملی را حفظ کنند.

  فریدون حسن 
چند روز قبل از اعالم لیست تیم ملي براي انجام دو بازي مقابل لبنان و سوریه 
مي شد حدس زد که چه اتفاقي در ش��رف وقوع است، حتي وقتي اسکوچیچ 
به بهانه واهي تاکتیک پذیر نبودن بازیکنان ایران در گفت و گو با رس��انه هاي 
کرواسي، ملي پوشان کشورمان را زیر سؤال برد و مهدي طارمي هم پاسخش 
را داد که »مشکل بازیکنان نیستند و ایراد جاي دیگري است«، مي شد کار را 
به گونه اي جمع و جور کرد که حاال و در آستانه بازي مهم با لبنان و دیدار برگشت 

با سوریه کار تیم ملي اینگونه به حاشیه کشیده نشود. 
سؤال اینجاست فدراسیون فوتبال در ماجراي خط خوردن مهدي طارمي از لیست 
تیم ملي کجاي ماجرا قرار دارد؟ فدراسیوني که مدعي در ارتباط بودن با خوبان 
عالم است، آیا نباید مدت ها قبل چاره اندیشي مي کرد و جلوي عمیق شدن این 
اختالف را مي گرفت تا امروز حتي دشمنان قسم خورده ایران در رسانه هاي معاند 
از آن دستاویزي درست نکنند براي کوبیدن ورزش ایران! عزیزي خادم طي تمام 
این مدت کجا بود؟ او که دائم در حال سفر، گرفتن عکس یادگاري با وزیر و وکیل 
و کندن پول از این طرف و آن طرف و ارتباط با خوبان عالم است، آیا نباید فکري به 
حال این موضوع مي کرد تا امروز اینگونه همه چیز به هم نریزد و شاهد یک گل به 

خودي بد و بسیار بد از سوي سرمربي تیم ملي نباشیم. 
سؤال دوم را باید از سرپرست تیم ملي پرسید. هرچند ظاهراً جناب سرپرست وظایف 
خود را به کریم باقري س��پرده و صرفاً کنار نیمکت حضور دارد براي خالي نبودن 
عریضه، اما به هر حال باید از او پرسید که چطور در این مدت نتوانسته ارتباط بین 
بازیکن و مربي را اصالح کند که کار به اینجا نکشد! البته پاسخ مشخص است، وقتي 
حواس فدراسیون فوتبال به جایي دیگر جز تیم ملي معطوف باشد طبیعي است که 
از جناب سرپرست هم نمي توان توقع آنچناني داشت. به هر حال اگر قبول کنیم که 
اسکوچیچ را فدراسیون قبلي به تیم ملي آورد، سرپرست را که همین فدراسیون 
برگزیده است. فدراسیون فوتبال و تمام ارکان مربوط به تیم ملي باید قبل از اعالم 
اسامي تیم جلوي این اتفاق را مي گرفتند تا امروز همه کاسه چه کنم، چه کنم به 

دست نگیرند بابت باز کردن گره اي که مي شد خیلي راحت با دست آن را باز کرد. 
اسکوچیچ با تیم ملي نتایج خوبي گرفته، این درست، اما همه خوب مي دانیم که 
چگونه به تیم ملي رسید و چطور تیم را هدایت مي کند. اسکوچیچ تیمي را تحویل 
گرفت که بازیکنانش بزرگ تر از او هستند و تقریباً همه در لیگ هاي معتبر اروپایي 
توپ مي زنند. بنابراین واضح است که وقتي چند قدم از سرمربي خود جلوتر باشند 
در نگاه او تاکتیک ناپذیر جلوه نمی  کنند. فدراسیون ابتدا باید در مقابل حرف هاي 
سرمربي خود موضع مي گرفت و برخورد مي کرد که اگر این اتفاق می افتاد، واکنش 
طارمي را هم نمي دیدیم. با این حال فدراسیون در قبال هر دو مورد سکوت کرد و 

حتي میانجیگري هم نکرد تا کار به اینجا کشیده شود. 
حاال تیم ملي است و این حاشیه بزرگ، نباید تصور کرد که غیبت طارمي مقابل 
سوریه و لبنان مشکل ساز نمي شود. اسکوچیچ خواسته یا ناخواسته با تصمیم خود 
یا تصمیم دیگران یکي از اصلي ترین عناصر تهاجمي تیمش را کنار گذاشته و این 
یعني راحت کردن نسبي خیال خط دفاع دو حریف پیش روي تیم ملي، از سوي 
دیگر ایستادن مهدي طارمي مقابل سرمربي تیم هر چقدر هم که در جریان پیش 
آمده مقصر باشد، چندان جالب توجه نیست و جایگاه سرمربي را خراب مي کند. 
همین دو نکته کافیست که به س��هل انگاري و اهمال فدراسیون فوتبال در این 
جریان بیشتر پي ببریم، حاال نه مي توان قید حضور طارمي در تیم ملي را زد و نه 
مي توان او را به ترکیب برگرداند. اولي قدرت تهاجمي تیم را نصف مي کند و دومي 
اعتباري براي سرمربي باقي نمي گذارد. این وظیفه فدراسیون فوتبال، سرپرست 
و سایر ارکان تیم ملي بود که قبل از کشیده شدن کار به اینجا جلوي آن را بگیرند، 
اما دسته گل تازه فدراسیون خوبان عالم کاري کرده که باید نگران سرنوشت تیم 

ملي در بازي هاي آینده باشیم.
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خداداد عزيزي
پیشکسوت فوتبال

همانطور که اس��کوچیچ مي تواند آزادانه درباره 
تیم ملي ای��ران و بازیکنان ش��اغل در این تیم 
صحبت و نظرش را مطرح کند، مهدي طارمي و 
س��ایر بازیکنان هم مي توانند بدون هیچ منعي 
درباره تیم ملي نظر شخصي خود را بیان کنند. 
طارمي اشتباهي مرتکب نشده که به واسطه آن 
فرصت حضور در تیم ملي را از دست بدهد، بلکه 
این اسکوچیچ اس��ت که مرتکب اشتباه بزرگي 
ش��ده، چراکه خط خوردن طارمي از تیم ملي 
بازي خطرناکي است و به هیچ عنوان به سود تیم ملي نیست. گروهي این کار 
اسکوچیچ را با کي روش مقایسه مي کنند، این یک قیاس اشتباه است. کي روش 
برابر بي انضباطي مقاومت مي کرد و سختگیري او تا جایي بود که بازیکناني 
را که مرتکب بي انضباطي مي شدند از تیم ملي خط مي زد، اما فراموش نکنیم 
امروز طارمي بي انضباطي نکرده، او از حق آزادي بیان خود استفاده و نظرش 
را بیان کرده؛ تفاوت بسیار زیادي میان این دو اتفاق است. آدرس غلط دادن به 

تیم ملي، نه تنها کمکي نمي کند، بلکه مشکل را بیشتر مي کند.

تصميم خطرناك  اسكوچيچ

 خط زدن طارمی 
تصميم اسكوچيچ نبوده است!

خوبان عالم کجا بودند؟

تحليل »جوان« از حذف مهدي طارمي پس از انتقاد به اسكوچيچ

خودزنی تاکتيكی!

مسعود اقبالی
کارشناس فوتبال 

سعيد احمديان
   گزارش

تصميم پرهزينه اسكوچيچ  اگرچه در دفاع 
از جايگاه مربي از س�وي برخ�ي موافقان 
وي تعبير ش�ده اس�ت، اما واكنش طارمي 

هرطور كه بررسي ش�ود، يك واكنش 
ساده به اظهارنظر سرمربي تيم ملي 

است كه نمي تواند چنين تاواني 
را داشته باشد و به نظر مي رسد 
همانطور كه ش�نيده مي شد 
اختالف ه�ا و درگيري ها در 
اردوي تيم ملي فراتر از اين 

حرف هاست

شیوا نوروزي

 استارت آماده سازي 
براي بازي هاي آسيايي 2022  زده شد

تأکيد دوباره بر اعزام کيفي به هانگژو
ستاد کارشناسي بازي هاي آسیایي 2022 اولین جلسه هماهنگي خود را 
برگزار کرد. در حالي که کمتر از یک سال دیگر به آغاز این بازي ها در هانگژو 
باقي مانده، مس��ئوالن کمیته ملي المپیک و وزارت ورزش روز گذشته 
تشکیل جلسه دادند و در خصوص نحوه اعزام کاروان بحث و تبادل نظر 
کردند. در این جلس��ه نفراتي از جمله صالحي امیري رئیس و کیکاووس 
سعیدي دبیر کمیته ملي المپیک، پیمان فخري سرپرست کاروان اعزامي 

و علي نژاد معاون وزیر ورزش حضور داشتند. 
  كيفي گرايي

بیش از س��ه ماه از اتمام بازي هاي المپیک مي گذرد و دیگر وقت آن رسیده 
بود که ستاد عالي بازي هاي آسیایي تشکیل شود. کمیته ملي المپیک قصد 
دارد براس��اس تأکیدات مقام معظم رهبري در بازي هاي آسیایي سیاست 
کیفي گرایي را در دستور کار قرار دهد. هنوز رشته هاي اعزامي به این بازي ها 
مشخص نشده است، ولي به گفته مسئوالن تمامي تیم ها و نفرات بر اساس 
مالك هاي کیفي به هانگژو اعزام خواهند شد تا بهترین نتایج و خوشرنگ ترین 
مدال ها به ارمغان بیاید. در جلسه دیروز نیز بر این مسئله تأکید شده است. 
صالحي امیري، رئیس کمیته ملي المپیک با تأکید دوباره بر کیفي گرایي گفت: 
»زمان کوتاهي تا بازي هاي آسیایي داریم. در این مدت درگیر المپیک بودیم، از 
این رو ستاد بازي ها را بعد از المپیک برگزار کردیم و امروز رسماً اولین جلسه آن 
برگزار شد. روي محورهاي متعددي بحث کردیم و به این جمع بندي رسیدیم 
که سیاست هاي کلي اعزام را مشخص کنیم. تأکید مقام معظم رهبري مبني بر 
اعزام کیفي در دستور کار ماست و قطعاً کاروان کیفي خواهد بود. رشته ها هم 
در سه دسته )قطعاً مدال آور، شانس مدال و بدون شانس مدال( تقسیم بندي 
شده اند. هدف گذاري ما این است که کاروان در هانگژو درخشش داشته باشد 

و نسبت به دوره قبل، یک پله صعود کنیم. « 
  ستاد فرهنگي

نکته قابل توجه در صحبت هاي صالحي امیري توجه به مسائل فرهنگي بود. 
رئیس کمیته ملي المپیک از تشکیل کمیته فرهنگي خبر داد و از مردم 
خواست در مورد نام و شعار کاروان نظر بدهند: »از تولیدات و ظرفیت هاي 
داخلي استفاده مي کنیم. همچنین باید فضاي الزم را به بانوان بدهیم و 
اعزام بیشتري در بخش بانوان داشته باشیم. در کنار ستاد قهرماني، ستاد 
فرهنگي هم خواهیم داشت. در مورد لباس کاروان قرار است سرپرست 
کاروان سیاست هاي طراحي لباس را با استفاده از کارشناسان تدوین کند. 
نظر ورزشکاران و مردم را در مورد لباس خواهیم گرفت. در مورد نام و شعار 
کاروان نیز قرار است پیش��نهادات را جمع و در جلسه بعد بررسي کنیم. 
از مردم مي خواهیم نظرات خود را براي ما ارس��ال کنند. نام کاروان باید 

ارزش هاي هویتي و عناصر فرهنگي و توجه به نام ایران را داشته باشد.«
  كاروان 500 نفري

سرپرس��ت کاروان ورزش ایران در هانگژو 2022 تعداد نفرات اعزامي را 
باال توصیف کرد. پیمان فخري که جایگزین نصراهلل سجادي شده به این 
مسئله اشاره داشت: »کمبود وقت داریم، چراکه المپیک به تعویق افتاد و 
ستاد دیر تشکیل شد. در این جلسه تصمیمات خوبي گرفته شد. از هفته 
آینده جلسه با فدراسیون ها را آغاز خواهیم کرد. سیاست هایي را که ابالغ 
شد در مورد رشته ها اعمال کردیم. رشته هایي که مدال قطعي یا  شانس 
کسب مدال دارند یا  شانس ندارند شناس��ایي شده اند. امروز یک کاروان 
ابتدایي داریم و بعد از آن به فدراسیون ها زمان مي دهیم براي اثبات اینکه 
آنچه عنوان مي کنند صحت داشته باش��د. برخي رشته ها دو سال است 
نبودند و ممکن است شانس داشته باشند و ما فرصتي مي دهیم تا خود را 
اثبات کنند. کاروان بزرگي داریم و بین ۴۵0 تا۵00 نفر انتخاب مي شوند.« 
سرپرست کاروان در خصوص اعزام کیفي گفت: »در ۱۶ رشته در المپیک 
بودیم و شرایط آنها مشخص است، ولي سایر رشته ها در مسابقات نبودند و 
نیاز به ارزیابي دارند تا خرداد و تیر ارزیابي نهایي را انجام خواهیم داد. غیر از 
رشته هاي پایه و مادر رشته دیگري را نداریم که شانس مدال نباشند و در 
لیست باشند. پنج رشته به بازي هاي آسیایي اضافه شده و دو رشته کاماًل 
بومي چین بوده است. یکي از رشته هاي اضافه شده شطرنج است که ما 
شانس مدال داریم. از طرفي پنج رشته حذف شدند که ما شانسي براي 
کسب مدال در آنها نداشتیم. سیاس��ت کلي را وزارت و کمیته مشخص 
مي کنند، براساس ش��رایط و امکانات این سیاست تعیین مي شود. هیچ 
تضمیني نیست که رشته اي اضافه نشود. اگر ظرفیت و بودجه کشور اجازه 

دهد ما هم استقبال مي کنیم که رشته هاي بیشتري اعزام شوند.«

ژاوي، ايدئولوژي و باور بارسا
بازیکن بارسا بود که پس از قهرماني در اروپا 
از این تی��م خداحافظي ک��رد. این آخرین 
جام ژاوي با بارس��لونا بود، ول��ي دوري اش 
از س��رزمین محبوب زیاد طول نکشید. در 
روز خداحافظ��ي اش آندرس اینیس��تا در 
سخنراني اش از ژاوي بابت تالش هاي چندین 
س��اله اش قدرداني کرد. ژاوي همان روز به 
همه گفت که هدفش در آینده نه چندان دور 
بازگشت به جمع کاتاالن ها به عنوان سرمربي 
یا مدیر ورزشي است. شش سال بعد از آن روز، این رؤیا به حقیقت پیوست. 
سرمربي بارسا ۴۱ ساله است و با اینکه او هیچ تجربه مربیگري در اروپا ندارد، 
ولي خیلي ها معتقدند بازگشت ژاوي باید زودتر از اینها اتفاق مي افتاد. ژانویه 
سال گذشته اریک آبیدال، مدیر ورزشي بارسا در سفري رسمي به قطر رفت 
تا ژاوي را براي بازگشت متقاعد کند، ولي او پیشنهاد رسمي باشگاه را رد کرد 
و این پیشنهاد بار دیگر در تابستان مطرح شد، اما نظر هرناندز همان قبلي 
بود. ژاوي بعدها اعالم کرد که در آن زمان آمادگي پذیرش چنین مسئولیتي 
را نداشته است. این بار اما شرایط فرق مي کرد و سفر نمایندگان بارسا براي 
راضي کردن قطري ها بود، نه ژاوي. از آنجا که براي جانشیني کومان فقط 
یک آلترناتیو وجود داشت کار خیلي زود به سرانجام رسید. ژاوي 7۶7 بازی 
براي بارسا انجام داده، ولي او فقط یک سمبل و یک نوستالژي نیست، بلکه 
ایدئولوژي و باور تیم محس��وب مي شود. خط سیر درخش��ش بارسلونا از 
یوهان کرایوف به گواردیوال بوده و با ژاوي ادامه پیدا کرده اس��ت. خورخه 
والدانو اظهارنظري به یادماندني دارد: »اگر فوتبال یک علم بود، ژاوي قطعاً 
کاش��ف فرمول آن لقب مي گرفت.« دقیقاً همین طور اس��ت و او همچنان 
در جست وجوي کشف فرمول فوتبال است. رونالد کومان محصول دوران 
مدیریت بارتومئو بود و همیشه کابوس بازگشت پپ گواردیوال آزارش مي داد 
تا اینکه الپورتا کاسه صبرش لبریز شد و حکم برکناري کومان را امضا کرد. 
رئیس باشگاه اعتراف کرده که زودتر از اینها باید تصمیمش را مي گرفت. در 

هر صورت کابوس تمام و آینده بارسا با ژاوي شروع شده است.

سيد لوو
  گاردین

vecernji در پاسخ به سؤالي درباره تفاوت لیگ ایران و کرواسي، 

تاکتیک پذیري بازیکنان ایراني را زیر س��ؤال ب��رد تا به نوعي این 
اظهارنظر، اختالف ها را در اردوي تیم ملي علني کند. 

اسکوچیچ گفته بود: »فوتبالیست هاي ایراني از نظر تکنیکي 
دانا و از نظر بدني مقاوم هستند و واقعاً در سطح غبطه انگیزي 
قرار دارند. اما چیزي که آنها کم دارند و من جاي زیادي براي 
پیش��رفت مي بینم توانایي تاکتیکي اس��ت. آنها هنوز در آن 
مهارت ندارند، اما وقتي در درازمدت به آن نگاه مي کنم، این 
چیزي است که مي توان یاد گرفت و باعث ارتقای فوتبال 
ایران از این هم باالتر خواهد شد. اروپایي ها همیشه از 
نظر تاکتیکي مرتب بوده اند و از آنجایي که ایران 
بازیکنان بیشتري در باشگاه هاي اروپایي دارد، 

این وضعیت کم کم در حال تغییر است.«
انتقاد اسکوچیچ کافي بود تا پرده ها کنار برود و 
طارمي 28 مهر در توئیتر با یک توئیت جنجالي، 
پاسخ سرمربي تیم ملي را بدهد تا در خط مقدم 
رویارویي با اسکوچیچ قرار بگیرد. مهاجم ایراني 
پورتو در دف��اع از بازیکنان ایراني نوش��ت: »باید 
عرض کنم بازیکنان ایران��ي عالوه بر تکنیک فردي 
و جنگندگي، از لحاظ دانش فوتبال و تاکتیک خیلي 
درك باالیي دارند، ولي متأسفانه مشکالت جاي دیگري 

است. زنده باد ایران.«
با توجه به واکنش طارمي، پیش بیني مي شد 
که اسکوچیچ که از جایگاه متزلزلي در بین 
بازیکنان برخوردار است، تصمیم به حذف 
ستاره ایراني پورتو بگیرد. او تصمیمش را 
شنبه شب وقتي لیست تیم ملي اعالم 
شد اجرایي کرد، به طوری که خبري 
از نام طارمي در بین دعوت شدگان 
نبود. خط خوردن مهدي طارمي 
در شرایطي اس��ت که شماره 
9 ایران��ي یک��ي از بهتری��ن 
فصل ه��اي فوتبال��ي اش را 
تجربه مي کند و با بازي هاي 
درخش��اني ک��ه در لی��گ 
قهرمانان در فصل گذشته 
و فصل ج��اري انجام داده، 
یکي از مهره ه��اي کلیدي 
تی��م سرجیوکنسیس��ائو 
بوده اس��ت. عدم دعوت از 
طارم��ي، آن هم ب��ه خاطر 
ی��ک توئیت نه چن��دان تند 
که لح��ن توهین آمیزي هم 
نداش��ت به نظر مي رسد تنها 
یک ضرب شست و خط و نشان 
از س��وي س��رمربي کروات براي 

مخالفانش در تیم ملي باشد. 
تصمیم پرهزینه اس��کوچیچ اگرچه 
در دفاع از جایگاه مربي از سوي برخي 
موافقان وي تعبیر شده است، اما واکنش 
طارمي هر طور که بررسي شود، یک واکنش 
ساده به اظهارنظر سرمربي تیم ملي است که نمي تواند 
چنین تاواني را داشته باشد. به نظر مي رسد همانطور 
که شنیده مي شد اختالف ها و درگیري ها در اردوي 
تیم ملي فراتر از این حرف هاس��ت و واکنش طارمي و 
حذف او از لیس��ت تیم ملي را نباید تنها در قالب یک 
اختالف نظر درباره تاکتیک پذیر بودن یا نبودن بازیکنان 

ایراني تصور کرد. 
   فدراسيون از آب گل آلود ماهي مي گيرد؟

با توجه به روند فوق العاده طارمي در دو سال اخیر که او را 
به جایگاهي قابل توجه در فوتبال اروپا رسانده، حذف این 
بازیکن از لیست تیم ملي با واکنش هاي منفي بسیاري 
روبه رو ش��ده اس��ت. اگرچه برخي موافقان اسکوچیچ 
معتقدند که هر مرب��ي دیگري نیز بود ای��ن کار را انجام 
مي داد، اما به نظر مي رس��د آنها با بزرگنمایي یک توئیت 
ساده، سعي در توجیه تصمیم مربي  دارند که اختالف نظر 
با یکي از ستاره هاي تیم ملي را با خط قرمز کشیدن روي 

نامش پاسخ داده است. 
البته از نقش فدراس��یون فوتب��ال در این باره ه��م نمي توان 
گذشت، فدراس��یوني که مدیرانش نباید اجازه مي دادند کار 
به اینجا برسد که نام یکي از بازیکنان تأثیرگذار تیم ملي خط 
بخورد. باید با صحبت هایي که مي توانست صورت گیرد، ماجرا 
حل و فصل مي شد، اما همانطور که اشاره شد به نظر مي رسد 
این اختالف عمیق تر از آن چیزي است که نشان مي دهد و این 
مسئله به عدم مقبولیت اسکوچیچ با توجه به کارنامه مربیگري 
در تیم هاي سطح پایین بر مي گردد که تعدادي از ملي پوشان 

مطرح، او را در حد و اندازه هاي نیمکت ایران نمي دانند. 
فدراسیون فوتبال هم به نظر مي رسد در ماجراي خط خوردن 
طارمي از سوي اسکوچیچ اگرچه با اعالم سخنگوي فدراسیون، 
طرف س��رمربي تیم ملي را گرفته اس��ت، اما علني شدن این 
اختالفات نمي تواند براي فدراسیوني که اعتقادي به سرمربي 
کروات ندارد و حتي تا پاي حذف او نیز پیش از بازي هاي خرداد 
امس��ال در بحرین پیش رفت، خبر بدي باشد، به خصوص که 
گفته مي ش��ود عزیزي خادم به دنبال یک مرب��ي بزرگ براي 
نیمکت تی��م ملي در جام جهاني اس��ت و پ��س از صعود تیم 
ملي به وردلد کاپ قطر، پرونده اس��کوچیچ در تیم ملي بسته 

خواهد شد. 
با توجه به این مسائل باید گفت عدم تالش فدراسیون براي حل 
اختالف دراگان و ستاره هاي تیم ملي مي تواند یک تاکتیک براي 
زمینه چیني جهت خداحافظي با این مربي در صورت حاد شدن 
حواشي باشد. تفس��یري که اگرچه خیلي بدبینانه است، اما در 
فدراسیون »خوبان عالم« هر اتفاقي قابل پیش بیني است، مانند 

خط خوردن مهدي طارمي، آن هم تنها به خاطر یک توئیت!

   يادداشت

دراگان اس�كوچيچ ك�ه گفته 
می شود با توجه به رزومه كوچك 
مربيگری اش بي�ن لژيونرهای 
بزرگ تيم ملی مقبوليتی ن�دارد، مهدی طارم�ی را به دليل 
انتقاد ساده اين بازيكن از صحبت هايش درباره تاكتيك پذير 
نبودن بازيكنان ايرانی از تيم ملی كنار گذاشت تا به نوعی با 
مخالفانش در اردوی تيم ملی تسويه حساب كند؛ موضوعی 
كه ديروز صدای ميليون ها هوادار تيم ملی و ورزشی نويس را 
در آورد و همگی نسبت به بحران آفرينی در لبه مرز صعود به 
جام جهانی و خسارتی كه جبران شدنی نباشد، هشدار دادند. 
ادي جنیدو، خبرنگار س��ایت ک��روات vecernji تصورش را 
هم نمي کرد که یک سؤال س��اده او درباره تفاوت لیگ ایران و 
کرواسي در مصاحبه با دراگان اسکوچیچ، اینطور فوتبال ایران را 
به حاشیه ببرد، اما کمتر از سه هفته پس از آن مصاحبه که اواخر 
مهر روي خروجي س��ایت کروات قرار گرفت، تیم ملي فوتبال 
وارد یک حاشیه و چالش بزرگ شده اس��ت. انتقاد اسکوچیچ 
از توانایي هاي تاکتیک��ي بازیکنان ایران��ي در این گفت وگو با 
واکنش مهدي طارمي در شبکه هاي اجتماعي روبه رو شد و او 
نوشت که »بازیکنان ایراني از لحاظ تاکتیک درك خیلي باالیي 
دارند و مشکل جاي دیگري است!« یک توئیت کنایه آمیز که 

اختالفات سرمربي و ستاره خط حمله تیم ملي را آشکار 
کرد تا در نهایت شنبه شب با اعالم لیست تیم ملي، 

مهاجم ایران��ي پورتو در آماده تری��ن روزهایش 
جایي در ترکیب تیم ایران براي بازي با لبنان و 

سوریه نداشته باشد و خط بخورد! اگرچه 
توئی��ت کنایه آمیز طارم��ي، گفته 

مي شود به اختالفات بازیکنان 
اسم و رس��م دار تیم ملي با 

دراگان برمي گ��ردد و 
انتقاد اس��کوچیچ 

مانن��د بنزی��ن 
آت��ش  روي 
ف ه��ا  ختال ا
بوده تا طارمي 
تصمیم بگیرد 

آن را آشکار کند. 
   مربي كوچك 

براي بازيكنان بزرگ
۱0 بازي و ۱0 برد، می تواند 

یک نتیجه  عالي براي هر مربي  
باش��د، کارنامه ای فوق العاده که 

در تیم مل��ي فوتبال به ن��ام دراگان 
اسکوچیچ، س��رمربي ۵3 س��اله کروات 

ثبت ش��ده اس��ت، در مرحله نهایي انتخابي 
جام جهاني هم با س��ه برد و یک مساوي، تیم ملي 

صدرنشین گروهA است و با ادامه این روند می تواند خیلي 
زود بلیت جام جهاني سال آینده در قطر را رزرو کند. با وجود 

چنین کارنامه اي اما از همان ابتداي انتخاب این مربي کروات، 
شنیده ها از اختالف لژیونرهای مطرح با سرمربي جدید تیم ملي 
فوتبال خبر مي داد. مربي  ای با کارنامه هدایت تیم هاي دسته اولي 
و لیگ برتري ایران که جا پاي مربیان کارنامه داري مانند کارلوس 

کي روش گذاشته بود!
چه در بازي هاي حس��اس تی��م ملي در خرداد گذش��ته در 
بحرین که حکم م��رگ و زندگي را برایمان داش��ت و چه از 
آغاز بازي هاي مرحله دوم و نهایي انتخابي جام جهاني که از 
شهریور شروع شده است، شایعه اختالف در اردوي تیم ملي 
هر بازي که پیش مي رفت، بیشتر مي شد. برخي لژیونرهاي 
مطرح معتقد بودند اسکوچیچ براي نیمکت ایران کوچک 
است و اگر تیم ملي توانسته نتیجه بگیرد، این کیفیت 
باالي بازیکنان بوده که توانس��ته کار را براي تیم ملي 
دربیاورد و اسکوچیچ نقش زیادي در این موفقیت ها 
نداشته است. شنیده ها حتي از درگیري در رختکن 
تیم ملي بین سرمربي و برخي بازیکنان هم حکایت 
داش��ت و نش��ان مي داد برخالف نتایج فوق العاده، 
در پش��ت پرده تیم ملي خبري از اتحاد نیس��ت و 
اسکوچیچ بین لژیونرها که معتقد بودند او در حد و 
اندازه هاي نیمکت ایران نیست و چیزي براي یاد 

دادن به آنها ندارد، کمتر وجهه مقبولي دارد. 
  طارمي اختالفات را علني كرد

در ای��ن بین مه��دي طارمي به عن��وان یکي از 
مهاجمان مطرح تیم ملي از خرداد گذشته و در 
جریان اردوي تیم ملي در کیش، انتقادات را از 
عدم مدیریت و وضعیتي که تیم با آن روبه رو 
بود، کلید زد تا مش��خص شود اسکوچیچ 
با توجه به رزومه و ن��وع انتخابش در زمان 
مهدي تاج که گفته مي شد با فشار افراد 
خارج از فدراسیون صورت گرفته است، 
نتوانسته بین بازیکنان محبوبیت الزم را 
به دست آورد: »یکسري بازیکنان جدید 
هستند، یکس��ري ها قباًل بودند و تازه 
مجدداً به اردو آمده اند. نیاز به هماهنگي 
است. متأسفانه این اتفاق رخ نداد. اولین 
تمرین را تازه پنج شنبه گذشته انجام 
دادیم. بي برنامگي هایي هم در این چند 

روز وجود داشت که بماند.«
مصاحبه دراگان اسکوچیچ در ماه گذشته 
و پس از بازي ایران و کره با یکي از نشریات 
کروات، سبب شد اختالف برخي لژیونرها 
و س��رمربي تیم ملي آش��کارتر شود. 

اسکوچیچ که پس از بازي 2۵ مهر با 
کره جنوبي براي تعطیالت چند 

روزه به کرواس��ي رفته بود، 
در مصاحبه اي با س��ایت 



88498435سرويس  حوادث14

 دو ش��نبه 17 آب��ان 1400 | 2 ربیع الثان��ی 1443 || روزنامه جوان |  شماره 6342

 5831 مدل  آى   141 تيپ  پرايد  خودرو  سبز  برگ 
رنگ نقره اى متاليك شماره پالك ( ايران22  316 
شاسى  شماره   2251941 موتور  شماره  به   (23 و 
3268415822841S متعلق به اصغر معنوى خامنه 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

اسناد  بنچاق  سند  و  كمپانى  سند  سبز،  برگ 
به   8931 مدل  پژو  سوارى  خودروى  دفترخانه 
شاسى  شماره  به  و    7175320 461 موتور  شماره 
754ه  ايران   41 و   650635 8 11

76 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.
تبريز

مدل  پژو  سوارى  خودروى  كارخانه  سند 
شاسى شماره  به  خاكسترى  رنگ  به   3931
موتور  شماره  به  و    360058 6 10
ايران   51 انتظاميث  شماره  به  و   849240 421

954ج84 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. 
تبريز

 5831 مدل  آى   141 تيپ  پرايد  خودرو  سبز  برگ 
رنگ نقره اى متاليك شماره پالك ( ايران22  316 
شاسى  شماره   2251941 موتور  شماره  به   (23 و 
3268415822841 متعلق به اصغر معنوى خامنه 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

اسناد  بنچاق  سند  و  كمپانى  سند  سبز،  برگ 
به   8931 مدل  پژو  سوارى  خودروى  دفترخانه 
شاسى  شماره  به  و    7175320B461 موتور  شماره 
754ه  ايران   41 و   650635HK8EF11NAAN

76 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.
تبريز

مدل  پژو  سوارى  خودروى  كارخانه  سند 
شاسى شماره  به  خاكسترى  رنگ  به   3931
موتور  شماره  به  و    360058 6 10
ايران   51 انتظاميث  شماره  به  و   849240 421

954ج84 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. 
تبريز

 5831 مدل  آى   141 تيپ  پرايد  خودرو  سبز  برگ 
رنگ نقره اى متاليك شماره پالك ( ايران22  316 
شاسى  شماره   2251941 موتور  شماره  به   (23 و 
3268415822841 متعلق به اصغر معنوى خامنه 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

اسناد  بنچاق  سند  و  كمپانى  سند  سبز،  برگ 
به   8931 مدل  پژو  سوارى  خودروى  دفترخانه 
شاسى  شماره  به  و    7175320 461 موتور  شماره 
754ه  ايران   41 و   650635 8 11

76 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.
تبريز

مدل  پژو  سوارى  خودروى  كارخانه  سند 
شاسى شماره  به  خاكسترى  رنگ  به   3931

موتور  شماره  به  و    360058KE6AC10NAAN
ايران   51 انتظاميث  شماره  به  و   849240K421

954ج84 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. 
تبريز

آگهی تجدید مناقصه عمومی
 یك مرحله ای با ارزیابی كيفی 

شركت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران به نمايندگی از آب و فاضالب استان تهران در نظر دارد مناقصات به شرح جدول ذيل  را از طريق سامانه تداركات الكترونيكی 
دولت )ستاد(به آدرس   www.seyadiran.ir و شماره فراخوان انجام خواهد شد .الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی ،مراحل ثبت نام در سايت مذكور 

و دريافت گواهی امضای الكترونيكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ می باشد. مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت: ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ الی ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ ساعت۱۹:۰۰ 
مهلت زمانی ارائه پيشنهادات : ساعت ۱۴ تاريخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ زمان بازگشايی پاكات : از ساعت ۹ صبح تاريخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ )در ذيحسابی آبفای استان تهران( می باشد. 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكات : آدرس تهران- كيلومتر ۲۲جاده ساوه- شهرك واوان – بلوار امام 
خمينی)ره( روبروی نيروی انتظامی حوزه ستادی آبفای جنوبغربی استان تهران – دبيرخانه به كد پستی  ۳۳۱7۸۶۹۳7۱ تلفن ۵۶۱7۲۵۹۵-۰۲۱ داخلی ۱۳۶ هزينه 
خريد اسناد مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ )يك ميليون ( ريال ميباشد كه بايد به شماره حساب ۸۸۶۱۹۲۵ بانك تجارت ش��عبه واوان بنام آب و فاضالب جنوب غربی استان تهران 
گردد. شايان ذكر است پرداخت مبلغ مذكور صرفا از درگاه سامانه تداركات الكترونيك دولت پرداخت گردد. اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در 

سامانه مركز تماس۰۲۱-۱۴۵۶۰ 
 

مبلغ تضمين شركت در مبلغ برآورد اوليه )ريال(موضوع
مناقصه )ريال(

رتبهشماره فراخوانشماره آگهی

عمليات حفر س��ه حلقه چاه در شهرس��تان 
بهارستان )بخش سوم(

۵كاوش های زمينی۴۱،۹7۶،۴۵۹،۸۶۰۲،۰۹۸،۸۲۳،۰۰۰۱۴۰۰/۳۳۲۰۰۰۰۵۰۱۳۹۰۰۰۰۹۳

عمليات زير سازی و آسفالت مسير خط انتقال 
فاضالب صالحيه

۵ آب يا راه و ترابری يا ابنيه۲۲،۸۶۲،۲7۹،۰۲۹۱،۱۴۳،۱۱۴،۰۰۰۱۴۰۰/۳۱۲۰۰۰۰۵۰۱۳۹۰۰۰۰۹۴

  www.nww.ir سايت مهندسی كشور swest.tpww.ir سايت آبفای جنوبغربی استان تهران    https://iets.mporg.irسايت ملی مناقصات  
 شركت آب و فاضاب جنوب غربی استان تهران (سهامی خاص) 

نوبت اول   

 شركت آب و فاضاب جنوب غربی استان تهران 
(سهامی خاص) 

مفقودی
تمام مدارك ) برگ سبز و كارت موتور( موتورسيكلت هوندا 
۱۲۵ مدل ۸7 به رنگ قرمز به شماره موتور ۲۰۰۸۰۰۳۶۰ 
۱۲۵ و به شماره  ۸7۰۵۹۳7*** و به شماره تنه 
موتور ۳۹۴-۹۱۹۱۲ مفقود ش��ده و از درجه اعتبار ساقط 

می شود. تبريز

مفقودی
برگ س��بز، برگ كمپانی و س��ند نق��ل و انتقال خ��ودرو وانت پيكان 
تيپ OHV ۱۶۰۰  مدل ۱۳۸۸ رنگ س��فيد روغنی ش��ماره پالك ) 
ايران۳۸  ۲۵7 ه ۵۴( به شماره موتور ۱۱۴۸۸۰۰۱۹۸۶ شماره شاسی 
NAAA۴۶AA۲۹G۰۶۶۶۹۸ متعلق ب��ه محمد علی بگان مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.البرز

مفقودی
 برگ س��بز،برگ كمپانی س��ند نقل و انتقال خ��ودرو پرايد تيپ جی 
تی ايك��س آی مدل ۱۳۸۸ رن��گ نق��ره ای متاليك ش��ماره پالك ) 
اي��ران۳۸  ۸۵۱ ه ۵۵( به ش��ماره موتور ۳۲۵۸۴۱۳ ش��ماره شاس��ی 
S۱۴۱۲۲۸۸۳۸7۴7۰ متعلق به مونا س��ادات برقعی مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.البرز

مفقودی
برگ اعالم وضعيت ) برگ سبز(  وانت نيسان مدل ۱۳۹۰ 
به ش��ماره انتظامی ۱۵ ايران ۵۱۹ م ۳7 و به شماره موتور 
۶۱۳۲۳۸ و به ش��ماره شاس��ی ۳۳۱۶۰۸ مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط است. تبريز

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوی 
 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
 برابر رای ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۲7۱۰۰۲۵۱۰ هيات موض��وع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملك مش��هد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی 
آقای يعقوبعلی بهمنی فرزند ابوالقاسم در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 
ساختمان به مساحت ۸۲۸/۱۵ متر مربع قسمتی از پالك شماره ۲7۲ فرعی از 
نبش مطهری ۳۱ خريداری از حسن  ۳ اصلی بخش ۹ واقع در مطهری شمالی 
بهمنی و مابقی سهم مشاعی خود متقاضی محرز گرديده است.لذا به منظوراطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روزآگهی می شود، درصورتيكه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشاراولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند.بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
رييس ثبت اسناد واماك منطقه پنج مشهد- م الف 277 بشيرپاشايی 

آگهی فقدان سند مالكيت
نظربه اينكه آقای امي��د آخونديان برابر تفويض وكالت ش��ماره ۱۱۴۹۴۶ مورخ 
۱۴۰۰/۳/۲۳ وكالت نام��ه ۸۰۴۴۵ مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۹ دفتر ۲۸ مش��هد ازخانم 
سميه درويشی به استناد اوراق استش��هاديه جهت دريافت سند مالكيت المثنی 
نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالكيت ششدانگ اعيان به 
شماره پالك ۶۲۰۰ فرعی از۱۱- اصلی بخش نه مشهد مفقود شده است. بابررسی 
دفتر امالك معلوم شد،مالكيت نامبرده ذيل دفتر شماره ۵۳۴ صفحه ۳7 به شماره 
۱۰۲۳۴۰ ثبت وسند مالكيت به شماره ۹۰۹۰۰۱ صادر گرديده است. دفترامالك 
بيش ازاين حكايتی ندارد لذا به استناد ماده ۱۲۰ اصالحی قانون ثبت،مراتب يك 
نوبت آگهی و متذكر ميگرددهركس نسبت به ملك مورد آگهی معامله ای انجام 
داده ويا مدعی وجود س��ند مالكيت نزد خود ميباشد،بايستی ظرف مدت ده روز 
از تاريخ انتشار آگهی اعتراض كتبی خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند 
معامله رسمی به اين اداره تسليم نمايد.بديهی است درصورت عدم وصول اعتراض 
در مهلت مقرر ويا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمی 

نسبت به صدور سند مالكيت المثنی و تسليم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
بشيرپاشايی-ثبت اسناد وامالك ناحيه ۵ مشهد مقدس- م الف ۶۳۳

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوی
  آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتی واراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
  برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۲7۱۰۰۲۵۰۸ هيات موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملك مش��هد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمع��ارض متقاضی آقای/خانم 
حسين بهمنی فرزند ابوالقاسم در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب ساختمان 
به مساحت ۸۲۸/۱۵ متر مربع قسمتی از پالك شماره ۲7۲ فرعی از۳ اصلی بخش 
۹ واقع درمطهری شمالی- نبش مطهری شمالی ۳۱ خريداری از حسن بهمنی و 
مابقی سهم مشاعی خود متقاضی محرز گرديده اس��ت. لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روزآگهی می شود، درصورتيكه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشاراولين 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف 
مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواس��ت خود را به مراجع قضايی تقديم 
نمايند.بديهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
رييس ثبت اسناد وامالك منطقه پنج مشهد- م الف ۲7۹ بشيرپاشايی 
تاريخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۸/۱۶     تاريخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۹/۱

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهيد بهشتی

» آگهی احضاريه «
 نظر به اينكه درخواس��ت تجديدنظر آقای حسن 

كمره  فرزند محمد حسين  به علت غيبت غير موجه در هيات 
تجديدنظر رسيدگی به تخلفات اداری كارمندان دانشگاه علوم 
پزشكی شهيد بهشتی در دست بررسی است و تاكنون جهت 
روشن ش��دن وضعيت خدمتی خود مراجعه ننموده اند ، لذا 
براس��اس مقررات به  اطالع نامبرده می رساند حداكثر ظرف 
مدت ۱۰ روز از تاريخ انتشار اين آگهی نسبت به ارسال دفاعيه 
خود به اين هيات به آدرس: تهران ، بزرگراه شهيد چمران اوين 
جنب بيمارستان طالقانی س��اختمان شماره ۲ دانشگاه علوم 

پزشكی شهيد بهشتی طبقه ۴  اقدام نمايند.
بديهي است پس از انقضاء مهلت مقرر برابر ماده ۱۸ آيين نامه 
اجرايی قانون رسيدگی به تخلفات عمل خواهد شد. در صورت 

عدم مراجعه در مهلت تعيين شده غيابا رای صادر می گردد.

  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشكی
و خدمات بهداشتی درمانی شهيد بهشتی

شناسه 1217621
م الف 26۹8

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهيد بهشتی

» آگهی ابالغ رأی «
         بدينوسيله به اطالع خانم  فاطمه پيرزاده  

فرزند نورعلی  پرس��تار رس��می مركز پزشكی شهيد 
مدرس می رس��اند : نظر به اينكه رای قطعی ش��ماره 
۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲7 هيات تجديد نظر رسيدگی 
به تخلفات اداری كاركنان دانش��گاه علوم پزش��كی و 
خدمات بهداشتی درمانی شهيد بهشتی مبنی بر اخراج 
از دستگاه متبوع برای نامبرده صادر گرديده و هيچگونه 
آدرسی از ايشان در دسترس نمی باشد ، لذا مشاراليها 
در صورت اعتراض به رای صادره حداكثر ظرف سه ماه 
) افراد مقيم خارج از كشور ۶ ماه ( از تاريخ  اين آگه��ی 

می توانند به ديوان عدالت اداری شكايت نمايند.
 روابط عمومی دانشگاه علوم پزشكی
و خدمات بهداشتی درمانی شهيد بهشتی

شناسه اگهی 1217623 
م الف 26۹۹

محاكمه 3 برادر  به اتهام قتل فاميل دور
س�ه برادر كه به اتهام قتل يكي از بستگانشان 
بازداش�ت ش�ده بودن�د، ب�ا اع�ام گذش�ت 
اولياي دم از جنبه عمومي جرم محاكمه شدند. 
به گزارش جوان، ۲۶ مرداد ماه سال ۹۹، مأموران 
كالنتري ۱۴۰ ب��اغ فيض از مرگ مش��كوك مرد 
جواني به نام ساسان در يكي از بيمارستان ها با خبر 
و راهي محل شدند. بررسي ها نشان داد ساسان در 
درگيري با سه برادر به قتل رسيده و سه برادر هم 

در اين حادثه زخمي و تحت درمان قرار دارند. 
همس��ر مقتول گفت: مدتي قبل از شوهرم ياسر 
طالق گرفتم و با ساس��ان ازدواج كردم. چند روز 
قبل فرزندانم را به خانه شوهر سابقم بردم و همراه 
ساسان به شهرس��تان رفتيم تا اينكه شب حادثه 
وقتي به در خانه ياسر رفتيم كه بچه هايم را با خودم 
ببرم او و دو برادرش به ما حمله كردند و ساسان را 

به قتل رساندند. 
سه متهم پس از بهبودي به درگيري مرگبار اعتراف 
كردند. درحالي كه تحقيقات درب��اره اين حادثه 
ادامه داشت اولياي دم به دادسرا رفتند و متهمان را 

بخشيدند. بدين ترتيب چند روز قبل متهمان كه 
با گذاشتن وثيقه آزاد بودند در جلسه دادگاه كه از 

جنبه عمومي جرم برگزار شده بود، حاضر شدند. 
ياسر گفت: »شب حادثه به همس��ر سابقم گفتم 
كه فردا صبح بچه ها را خ��ودم به خانه اش مي برم 
كه شوهرش ش��روع به داد و فرياد كرد. من همراه 
برادرانم به داخل كوچه رفتيم كه او به ما حمله كرد 
و در درگيري من ضربه مرگبار را به او زدم و برادرانم 

بي گناه هستند.«
در ادامه خدابخش برادر ياسر در جايگاه ايستاد و با 
انكار جرمش گفت: »آن شب وقتي مقابل در رفتيم 
مقتول به طرفمان حمله كرد و با چوب يك ضربه به 
دست و سرم زد. همان موقع بيهوش شدم و فرداي 
آن روز وقتي در بيمارستان به هوش آمدم فهميدم 

ساسان فوت كرده است.«
در ادامه سومين برادر نيز با تأييد اظهارات برادرش 

اتهاماتش را نپذيرفت و از خودش دفاع كرد. 
در پاي��ان هيئت قضايي بعد از ش��نيدن دفاعيات 

وكيل متهمان جهت صدور رأي وارد شور شد. 

   غامرضا مسكنی 
اعضاي خانواده اي براي عامل سه قتل شرط گذاشته اند كه متهم 
در صورتي كه دو ماه پس از آزادي كار پيدا كند و ماهانه 10ميليون 
تومان به حس�اب م�ادرش واريز كن�د از او گذش�ت مي كنند. 
به گزارش جوان ، دوم تيرسال ۹۱ بود كه مأموران پليس شهرستان 

دماوند از آتش سوزي وياليي با خبر و راهي محل شدند. 
بررس��ي هاي مأموران پليس نش��ان داد داخل ويال پن��ج زن و مرد 
گرفتار زبانه هاي آتش شده اند و هر لحظه امكان دارد جانشان را از 
دست بدهند. بدين ترتيب عوامل آتش نشاني در محل حاضر شدند 
كه پس از اطفاي آتش مشخص ش��د در اين حادثه دو زن ۶۴ و ۶۹ 
ساله و يك مرد جوان جان خود را از دست داده اند و دو نفر ديگر هم 

مصدوم شده اند. 
همزمان با انتقال افراد مصدوم به بيمارستان مأموران پليس دريافتند 
ويال متعلق به زن جواني به نام مژگان اس��ت كه در اين حادثه هم 
دچار سوختگي سطحي شده و عامل آتش سوزي مرگبار هم شوهر 

صيغه اي او به نام شهروز است. 
   سوءظن آتشين 

مژگان در تحقيقات پليسي گفت: مدتي قبل با شهروز آشنا و صيغه 
او شدم. ما ابتدا با هم مشكلي نداشتيم و ارتباطمان هم خوب بود تا 
اينكه متوجه شدم او به من سوءظن دارد. از طرفي هم اختالف سن 
زيادي كه با هم داشتيم باعث شد اختالفات ما بيشتر شود. او هميشه 
رفت و آمد مرا به خانه دوستان و بستگانم زير نظر مي گرفت و حتي 
مرا تعقيب مي كرد. رفتارهاي او مرا خسته كرده بود كه سرانجام به او 
پيشنهاد دادم از هم جدا شويم، اما شهروز مدعي بود كه عاشق من 
است و نمي تواند مرا فراموش كند. او حتي مرا تهديد به اسيدپاشي 
هم كرده بود تا اينكه تصميم گرفتم براي مدتي از تهران بروم شايد 
مرا فراموش كند، اما اشتباه فكر كرده بودم. چند روز قبل به تهران 
برگش��تم و روز حادثه همراه تعدادي از بستگانم به وياليم رفتم كه 
شهروز با من تماس گرفت و گفت بايد پيش او بروم. ساعتي از تماس 
او گذش��ته بود كه ديدم او از روي ديوار وارد ويال شد و در حالي كه 
ظرفي پر از بنزين در دس��ت داش��ت تهديد كرد، اگر همراه او نروم 
خودش و مرا را آتش مي زند . به داخل حياط رفتم كه او را آرام كنم، 

اما او مقداري بنزين روي خودش ريخت و من ترس��يدم و به داخل 
اتاق رفتم كه او همه جا را به آتش كش��يد و با سوءظن آتشين جان 

سه نفر از دوستان مرا گرفت. 
   قصد قتل نداشتم 

بدين ترتيب مأموران پليس به دستور بازپرس جنايي شهروز را به 
اتهام سه قتل بازداشت كردند. 

متهم در بازجويي ها با اعتراف به س��ه قتل با اظهار پشيماني گفت: 
چند سال قبل با مژگان آشنا و پس از مدتي هم عاشق او شدم. رفت 
و آمد ما ادامه داش��ت تا اينكه از او خواس��تگاري كردم و صيغه من 
ش��د. از آن روز به بعد فكر مي كردم به آرزوهايم رسيده ام و زندگي 
شيريني خواهم داشت، اما اشتباه فكر مي كردم چون انتخابم از روي 
احساس��ات بود. عقلم عاجز مانده بود و توان مقابله با احساساتم را 
نداشتم به طوري كه مرا اسير خود كرده بود و از سوي ديگر مژگان هم 
از من فاصله مي گرفت. از يكسال قبل به رفتار هاي او مشكوك شدم و 
به او سوءظن پيدا كرده بودم. وقتي تلفن هاي مرا جواب نمي داد آتش 
به جانم مي افتاد و فكر مي كردم حتماً مي خواهد چيزي از من پنهان 
كند. رفتارهايش مرا اذيت مي كرد و هميش��ه پنهاني از من همراه 
دوستانش مهماني مي گرفت. روز حادثه چند باري با تلفن همراهش 
تماس گرفتم، اما جواب نداد تا اينكه با تلفن وياليش تماس گرفتم 
كه پسر جواني تلفن را جواب داد. خيلي عصباني شدم و به سرعت 
خودم را به ويال رساندم و از قبل هم مقداري بنزين تهيه كرده بودم 
كه مي خواستم مژگان را بترسانم . من آن روز تصميم اشتباهي گرفتم 
و مي خواستم خودم را آتش بزنم كه دل مژگان را به درد بيارم و فكر 
مي كردم وقتي همسرم متوجه ش��ود همراهم مي شود، اما او قبول 
نكرد و من هم مقداري بنزين روي خ��ودم و بقيه را هم داخل خانه 

ريختم كه آتش سوزي مرگبار رخ داد. 
من خطاي بزرگي كردم و جان س��ه نفر بي گناه را گرفتم و االن هم 

پشيمان هستم، اما مي دانم فايده اي ندارد. 
  3  بار قصاص 

متهم پس از بازسازي صحنه قتل در شعبه 7۱ دادگاه كيفري يك 
استان تهران محاكمه شد. اولياي دم براي متهم درخواست قصاص 

دادند و هيئت قضايي هم قاتل را به سه بار قصاص محكوم كرد. 

رأي دادگاه در شعبه ۲۴ ديوانعالي كشور تأييد و براي سير مراحل 
اجراي حكم روي ميز قاضي حميدرضا كياستی نيا، داديار شعبه دوم 

اجراي احكام دادسراي امور جنايي تهران قرار گرفت. 
در حالي كه متهم در انتظ��ار چوبه دار قرار داش��ت با ميانجيگري 
هيئت صلح و سازش دادسراي امور جنايي تهران اولياي دم دو نفر 
از مقتوالن به دادسرا رفتند و متهم را بخش��يدند، اما اولياي دم زن 

ميانسال كه دو پسر او هستند، همچنان اصرار به قصاص داشتند. 
بدين ترتيب پس از گذشت ۹ س��ال از حادثه هيئت صلح و سازش 
دادس��را به سرپرس��تي قاضي محمد ش��هرياري ، قاضي محس��ن 
اختياري و قاضي حميد رضا كياس��تي نيا جلس��اتي را براي جلب 
رضايت از اولياي دم برگزار كردند.  تيم صلح و سازش با كمك خيرين 
پيشنهاد هاي مالي را هم براي رضايت به اولياي دم دادند، اما دو پسر 
مقتول قبول نكردند تا اينكه سرانجام چند روز قبل آنها به شعبه دوم 
اجراي احكام رفتند و اعالم كردند به احترام  و قداس��ت مادر، قاتل 

مادرشان را با گذاشتن شرطي مي بخشند. 
بدين ترتيب عامل قتل دو زن و يك مرد جوان كه در انتظار چوبه دار 

بود با اقدام خداپسندانه اولياي دم به زندگي دوباره بازگشت. 
   احترام مادر 

انسانيت هنوز نمرده اس��ت و من و برادرم قصد داريم با خدا معامله 
كنيم چون هميش��ه مخالف اين عقيده بوديم كه مي گفتند چشم 
در مقابل چش��م ، بدي در مقابل بدي يا قصاص در مقابل قتل. اين 
گفته هاي يكي از پسران مقتول اس��ت كه بدون هيچ چشمداشتي 
قاتل مادرشان را بخش��يدند. وي به خبرنگار ما گفت: وقتي مادرم 
به قتل رسيد من و برادرم تصميم گرفتيم قاتل را قصاص كنيم، اما 
واقعيتش از اين تصميم ناراحت بوديم چون هميشه معتقديم نبايد 
بدي را با بدي پاسخ داد. من فكر مي كنم ما حق نداريم كه جاني را 
بگيريم چون خدا جان داده است و خودش هم هر زماني صالح بداند 
جان را مي گيرد. پس از حادثه هر ماه مادر قاتل به خانه ما مي آمد و 
دستان پينه بسته اش را به ما نشان مي داد و از ما مي خواست پسرش 
را به او ببخشيم. او خيلي غيرت داش��ت و براي پسر زنداني اش در 
خانه هاي افراد پولدار كارگري مي كرد و براي او پول مي فرستاد. ما 
به احترام و قداس��ت همه مادران تصميم گرفتيم قاتل را ببخشيم، 

اما شرطي براي او تعيين كرديم. ما به او مهلت داديم دو ماه پس از 
آزادي از زندان كار پيدا كند و براي كمك ب��ه مادرش هر ماه مبلغ 
۱۰ ميليون تومان تا دو س��ال به حس��اب او واريز كند و فيش آن را 
تحويل شعبه اجراي احكام بدهد. اگر او شرط ما را اجرا كرد ما هم او 

را براي هميشه مي بخشيم. 
من و برادرم اعتقاد داريم كه خون را نبايد با خون شست و مي دانيم 

كه از اين تصميم روح مادرمان هم آرامش مي گيرد. 

 مردي كه در جريان حادثه آتشين 3 نفر را به قتل رسانده است موفق به جلب رضايت اولياي دم شد 

به احترام مادر
نيمی از دوربين های پليس 

كار نمی كند!
رئيس پليس راهنمايي رانندگي ناجا  گفت: 
در كل كشور 4۵00 دوربين ثبت تخلف در 
راه های اصلی و شهرها وجود دارد، كه   4۹ 
درصد دوربين ها معيوب بوده و كار نمی كنند.
 سردار س��يد كمال هاديانفر در جلسه علني 
صبح ديروز در جريان بررسي تمامی اليحه 
اصالح قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي 

اظهار كرد: تبصره هاي يك و ۲ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي فرصت 
۱۰ ساله اي به نيروي انتظامي داد كه با توجه به كمبود نيرو از درجه داران با 
شرايط خاص استفاده كنند و در همين ايام هم دوربين ها و سامانه ها تجهيز 
ش��ود، اين اتفاق به دليل كمبود منابع رخ نداد، از ابتداي اجراي اين طرح 
از ۶هزار نفر از س��ربازان و درجه داران استفاده ش��د كه اكنون اين تعداد به 
هزارو۲۰۰ نفر از درجه داران و سربازان رسيد و طبيعتاً در طول پنج سال آينده 
كمتر هم خواهد شد.  رئيس پليس راهنمايي رانندگي ناجا اظهار كرد: طبق 
قانون، وزارت راه و شهرسازي مسئول توسعه دوربين ها است كه بايد بحث 
توسعه را از وزارت راه و شهرسازي پيگير شد، ولي ريالي از محل اعمال جريمه 
به افسران و درجه داران تعلق نمي گيرد و به خزانه مي رود ۳۰ درصد آن براي 
شهرداري، ۳۰ درصد وزارت راه و شهرسازي، ۲۰ درصد صندوق خسارت هاي 
بدني بيمه مركزي و ۲۰ درصد براي حوزه توسعه فرهنگ رانندگي است، با اين 
وجود طبق گزارش ها بخش زيادي از اين پول ها هم به دستگاه ها واريز نشده 
است. وی ادامه داد: در كل كشور ۴۵۰۰ دوربين ثبت تخلف در راه های اصلی 
و شهرها وجود دارد، فقط در 7 شهر كشور دوربين ثبت تخلف است كه ۴۹ 

درصد دوربين ها معيوب بوده و كار نمی كنند.
 سردار هاديانفر تصريح كرد: ۱7۸ كد جريمه وجود دارد كه فقط سربازان 
آموزش ديده آن را اعمال مي كنند و درجه داران به ۶۱ كد ديگر رسيدگي كرده 

و دادن نمره منفي در صالحيت سربازان نيست. 
وي در پايان با اشاره به انتقادهايي مربوط به ساعات ممنوعيت تردد شبانه 
گفت: كه ما در اين موضوع نقشي نداريم و تنها به عنوان ضابط عمل مي كنيم، 

اين موضوع مصوبه ستاد ملي مبارزه با كرونا است. 

توضيح پليس در خصوص تيراندازي 
مأموران به زن اهوازي 

فرمانده انتظامي اهواز اعام كرد مأموران براي دس�تگيري سارقان 
مس�لحي وارد عمل ش�ده بودند ك�ه اين حادث�ه مرگب�ار رخ داد. 
به گزارش جوان ، سرهنگ محسن دالوند گفت: ساعت ۱۱ صبح روز جمعه 
۹ مهرماه امس��ال به مأموران كالنتري ۲۳ اهواز خبر رسيد، سرنشينان يك 
دستگاه پژو پارس سفيد رنگ با شيش��ه هاي دودي با تهديد سالح جنگي 
طالهاي خانمي را سرقت كرده اند.  با اعالم اين خبر بالفاصله تيمي از مأموران 
گشت براي دستگيري متهمان وارد عمل شدند كه دريافتند سارقان پس از 
اين سرقت در منطقه مهديس دست به سرقت مسلحانه ديگري زده اند.  بدين 
ترتيب مأموران براي پيدا كردن ردي از متهمان اقدام به گشت زني در محل 
مي كنند كه دقايقي بعد متوجه يك دستگاه پژو پارس سفيد با شيشه هاي 
دودي مي شوند كه شباهت كامل با خودروي سارقان داشت. راننده خودرو به 
محض مشاهده گشت انتظامي با سرعت از محل متواري مي شود و مأموران 
هم با كشيدن آژير اعالم هشدار از راننده مي خواهند كه توقف كند، اما راننده 
به هش��دارهاي مأموران توجهي نمي كند. س��پس مأموران با به كار گيري 
قانون سالح اقدام به شليك تير هوايي مي كنند، اما باز هم راننده توجهي به 
هشدارهاي مأموران گشت نمي كند و در نهايت مأموران گشت پس از طي 
مسافتي حدوداً يك كيلومتري براي توقف خودرو به سوي آن شليك مي كنند 
و خودرو متوقف مي شود.  متأس��فانه بر اثر تيراندازي همسر راننده زخمي 
می شود و در بيمارستان فوت مي كند.  به گفته وي حادثه در دست بررسي 

است و به زودي نتيجه اطالع رساني مي  شود. 

2 كشته و یك مجروح
 درتصادف 2 پژو 

برخ�ورد ي�ك دس�تگاه پ�ژو 206 ب�ا ي�ك 
دس�تگاه پ�ژو 40۵ در مح�ور ته�ران- ق�م  
دوكش�ته و ي�ك مج�روح در پ�ي داش�ت. 
س��رهنگ  نوراهلل خادم، رئيس پليس راه تهران بزرگ 
گفت: س��اعت ۰۳:۲۰ بام��داد ديروز وق��وع يك فقره 
تصادف در محور تهران - قم، به پليس راه اعالم ش��د و 
بالفاصله مأموران اين پليس به محل حادثه اعزام شدند.  
بررسي ها نشان داد بر اثر اين حادثه رانندگي، متأسفانه 
دو تن از سرنشينان خودروي ۲۰۶ در دم فوت و راننده 
خودروي ۴۰۵ نيز به شدت مجروح شده و براي درمان 
به مركز درماني منتقل شده است.  مأموران پليس پس از 
بررسي صحنه تصادف اعالم كردند هر دو خودرو در بروز 
حادثه رانندگي به علت عدم توجه به جلو و عدم رعايت 

قوانين راهنمايي و رانندگي مقصر هستند. 

مرگ دلخراش یك كارگر زن 
در كارخانه ریسندگي

زن 21 س�اله اي هنگام كار در كارخانه ريسندگي 
در شهرس�تان س�منان به طرز دلخراشي به كام 

مرگ رفت. 
به گزارش ايلنا، شامگاه شنبه ۱۵ آبان يكي از كارگران 
زن كارخانه  نساجي كوير س��منان واقع در شهرك 
صنعتي شرق، به علت گير كردن سرش در دستگاه 
رينگ ريسندگي جان باخت.  يكي از كارگران گفت: 
علت اين حادثه به طور دقيق مش��خص نيس��ت، اما 
همكاران اين كارگر ۲۱س��اله كه نام��ش »مرضيه 
طاهريان« است، مي گويند ابتدا روسري او در دستگاه 
گير كرد و به همين ترتيب س��ر وي نيز به دس��تگاه 
كشيده شد.  تحقيقات درباره اين حادثه ادامه دارد. 

 امور مشتركين و توزیع
 روزنامه جوان
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پاي همسر ميوه فروش
 به پرونده مرگ شوهرش باز شد

تحقيقات پليس پايتخت درباره مرگ مشكوك مرد 
ميوه فروش با تحقيق از همس�رش وارد مرحله تازه 

مي شود. 
به گزارش جوان ، يكي از روزهاي ش��هريور ماه امس��ال 
بود كه به مأموران پليس تهران خبر رسيد، پيكر زخمي 
و نيمه جان مرد جوان��ي از بزرگراه امام عل��ي )ع( براي 
درمان به يكي از بيمارس��تان هاي جنوب تهران منتقل 
شده است. بررس��ي هاي مأموران پليس نشان داد پيكر 
اين مرد را راننده عب��وري پيدا كرده و بع��د با اورژانس 

تماس گرفته است. 
راننده عبوري گفت: در حال رانندگي بودم كه چشمم به 
جسم مشكوكي در حاشيه بزرگراه افتاد و كنجكاو شدم و 
خودروام را متوقف كردم. وقتي نزديك شدم ديدم مردي 
با لباس خانگي زخمي و نيمه جان روي زمين افتاده است 
كه احتمال دادم با خودرويي تصادف كرده و راننده آن هم 
از محل گريخته است. بالفاصله با اورژانس تماس گرفتم و 

درخواست كمك كردم. 
در حالي كه تحقيقات درباره اين حادثه ادامه داشت تيم 
پزشكي اعالم كردند مرد جوان بر اثر شدت جراحات كه 
ناشي از اصابت جسم س��خت به بدنش بود، روي تخت 

بيمارستان فوت كرده است. 
بدين ترتيب تحقيقات مأموران پليس براي شناس��ايي 
عامل مرگ مرد جوان ادامه داشت تا اينكه پس از گذشت 
دوماه از حادثه ، وكيل خانواده وي به دادسراي امور جنايي 

آمد و از همسر مرد جوان به اتهام قتل شكايت كرد. 
وي در توضيح ماجرا گفت: پيم��ان در ميدان تره بار كار 
مي كرد و وضع مالي اش هم خوب بود. خانواده وي مرا به 
عنوان وكيل انتخاب كردند و از من خواستند از همسرش 

به اتهام قتل پسرشان ش��كايت كنم. به گفته اولياي دم 
پيمان از مدتي قبل با همس��رش اختالف پيدا كرده بود 
و هميشه با هم مش��اجره لفظي داشتند. اختالفات آنها 
آنقدر زياد ش��ده بود ك��ه حتي تصميم ب��ه جدايي هم 

گرفته بودند. 
زماني كه پيك��ر نيمه جان پيمان در بزرگراه پيدا ش��ده 
با لباس خانگي بوده در صورتي كه چطور ممكن اس��ت 
پيمان با لباس خانگي به آن بزرگراه كه در مسير خانه اش 
هم نيست برود و در آنجا تصادف كند. ما احتمال مي دهيم 
كه او در مكان ديگري بر اثر ضرب و جرح به شدت زخمي 
ش��ده و عامل يا عامالن قتل هم پيكر نيمه جانش را به 
بزرگراه منتقل و در آنجا رها مي كنند تا با صحنه سازي 
مأموران پليس را فريب دهن��د و اينگونه جلوه دهند كه 
او در تصادف با خودرو كشته شده است. از طرفي هم اين 
احتمال هم وجود دارد كه عامل يا عامالن قتل با تصادف 

عمدي او را به قتل رسانده باشند. 
وكيل اوليای دم  درباره علت ش��كايت از همس��ر وي به 
اتهام قتل گفت: براس��اس گفته هاي اولياي  دم همس��ر 
پيمان پس از حادثه به خارج از كشور فرار مي كند چون 
فكر مي كند كه از سوي مأموران پليس بازداشت مي شود 
تا اينكه چند روز قبل وقتي مي بيند هيچ خبري نشده و 
آب از آسياب افتاده است، دوباره به ايران بر مي گردد. االن 

از او به اتهام قتل شوهرش شكايت دارم. 
با طرح اين ش��كايت قاضي حبيب اهلل صادقي، بازپرس 
ويژه قتل دادس��راي امور جناي��ي تهران ب��ه تيمي از 
كارآگاهان جنايي دس��تور داد تحقيق��ات فني خود را 
درباره اين حادثه آغاز كنند تا زواياي پنهان مرگ مرد 

جوان بر مال شود. 

توقيف تاكسي با 10 كيلو هروئين 
از  ته�ران  مخدراس�تان  م�واد  ب�ا  مب�ارزه  پلي�س  مأم�وران 
داخ�ل خ�ودروي تاكس�ي 10 كيل�و هروئي�ن كش�ف كردن�د. 
به گزارش ج��وان ، رئيس پليس مب��ارزه با مواد مخدر ته��ران از انهدام 
سه سوداگر مرگ كه با استفاده از يك دستگاه خودروي تاكسي ۱۰ كيلو 
هروئين حمل مي كردند خبر داد و گفت: چندي قبل به مأموران پليس 
مبارزه با مواد مخدر تهران خبر رسيد راننده يك دستگاه خودروي سواري 
تاكسي ضمن تهيه مواد مخدر از قاچاقچيان و سوداگران مرزهاي شرقي 
كشور پس از انتقال مواد به شهر تهران، اقدام به توزيع آن در سطح تهران 
مي كند.  بررسي هاي مأموران پليس نشان داد راننده تاكسي با همكاري 
همدس��تانش به تازگي مقاديري قابل توجه اي مواد مخدر تهيه كرده و 
درحال حركت به سمت پايتخت هستند.  با به دست آمدن اين اطالعات 
مأموران با هماهنگي هاي قضايي به محور هاي مواصالتي اعزام شدند و با 
رصد خودروهاي عبوري موفق به شناسايي خودروی متهمان شدند و در 
يك عمليات ضربتي و غافلگيرانه خودرو را توقيف و هر سه سرنشين آن 
را  دستگير كردند.  مأموران در بازرسي از خودرو مقدار ۱۰ كيلو و ۵۰ گرم 

هروئين كشف كردند.   
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ارمنستان: با زور نمی توان قره باغ را
 از دستور کار بین المللی خارج کرد

ارمنس�تان در واکنش به موضع گیری اخیر جمهوری آذربایجان 
درباره گ�ذرگاه زنگ�ه زور گف�ت ک�ه اس�تفاده از زور نمی تواند 
مناقشه قره باغ کوهستانی را از دستور کار بین المللی خارج کند. 
به گزارش راهبرد معاصر »واهان هونانیان « سخنگوی وزارت خارجه 
ارمنستان روز     شنبه در واکنش به موضع گیری »حکمت حاجی اف « 
دس��تیار الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان گفت که ارمنستان 
بار   ها موضع اصولی خود را در قبال مس��ئله قره باغ اعالم کرده و با زور 
نمی توان آن را از دستور کار بین المللی خارج کرد. حاجی اف روز جمعه 
گفته بود که مناقشه قره باغ پایان یافته است. قره باغ دیگر یک موضوع 
سیاست خارجی نیست، بلکه یک موضوع در دستور کار داخلی است. 
این اظهارات حاجی اف، به معنی مخالفت با میانجیگری های بین المللی 
بین آذربایجان و ارمنستان است. حاجی اف  همچنین گفته بود که باکو 
در حال کار برای ایجاد کریدور ادعایی زنگه زور اس��ت؛ گذرگاهی که 
طی ماه های اخیر، در یک س��الگی جنگ قره باغ مناقشه برانگیر شده 
است. آذربایجان خواستار ایجاد یک کریدور تحت حاکمیت خود میان 
نخجوان و جمهوری آذربایجان است که از طریق استان »سیونیک « 
ارمنستان، دو سوی آذربایجان را به هم متصل می کند. الهام علی اف 
هفته قبل گفت که این کریدور »کل جهان ترک  را به هم متصل خواهد 
کرد«، پروژه ای که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه نیز از آن 
حمایت می کند.  دیروز حلوصی آکار ، وزیر دفاع ترکیه در مراسمی در 
س��فارت جمهوری آذربایجان در آنکارا گفت: »ما همچنان در مبارزه 
عادالنه در کنار جمهوری آذربایجان خواهیم بود و کسی در آن شک 
نداشته باشد. 30 سال پیش ارمنستان 20درصد از اراضی جمهوری 
آذربایجان را اشغال کرد که در نتیجه یک میلیون نفر در شرایط سختی 
قرار گرفتند. «با این حال، »واهان هونانیان « سخنگوی وزارت خارجه 
ارمنستان روز     ش��نبه در واکنش به تداوم لفاظی   ها در این باره گفت، 
ارمنستان بار   ها موضع اصولی خود را در قبال مسئله قره باغ اعالم کرده 
است. به گفته هونانیان، موضع ارمنستان با موضع جامعه بین المللی 
همخوانی دارد: » تنها از طریق مأموریت رؤسای مشترک گروه مینسک 
سازمان امنیت و همکاری اروپا، مذاکرات صلح امکان دستیابی به حل و 
فصل جامع و پایدار مناقشه قره باغ کوهستانی بر اساس اصول و عناصر 
شناخته شده برای طرفین، از جمله حق مسلم مردم را فراهم می کند.« 
 دولت روسیه نیز روز    شنبه مقابل اصرار جمهوری آذربایجان در مورد 
کریدور زنگه زور موضع گرفت. ابتدا الکسی اورچوک معاون نخست وزیر 
روسیه روز     شنبه در دیدار با نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان 
در ش��هر ایروان گفت:» این راه حل   ها به گونه ای تنظیم می شوند که 
جاده   ها تحت کنترل طرفی خواهد بود که از قلمرو آن عبور می کند « 
موضعی که نشان داد روس   ها از موضع ارمنستان در این باره حمایت 
می کنند. وزارت خارجه روسیه هم دیروز در آستانه نهم نوامبر، سالگرد 
آتش بس بین آذربایجان و ارمنس��تان گفت که اطالعات موجود در 
شبکه های اجتماعی و منابع اینترنتی مبنی بر اینکه تالش های حافظ 
صلح روس��یه با هدف جدا کردن قره باغ و تحوی��ل آن )به جمهوری 
آذربایجان( و تبدیل ارمنس��تان به یک »کش��ور تحت الحمایه« بوده 

است؛ با قاطعیت رد می شود. 
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 سئول از بسته شدن »چتر اتمی « امریکا نگران شد
به دنبال انتش��ار گزارش        هایی درباره احتمال تغییر سیاست های کالن 
امریکا در زمینه استفاده از سالح های اتمی، وزارت دفاع کره جنوبی به 
آن واکنش نشان داد و تأکید کرد که »واشنگتن به تعهد خود مبنی بر 
ایجاد چتر اتمی روی متحدانش پایبند خواهد ماند«. خبرگزاری یونهاپ 
در خصوص چش��م انداز بازنگری اتمی امریکا نوشت: در جریان بررسی 
وضعیت اتمی، دولت جو بایدن در حال تنظیم اعالمیه ای با عنوان »عدم 
استفاده از ضربه اول« است که عماًل امکان انجام یک حمله پیشگیرانه 
اتمی در شرایط اضطراری را رد می کند؛ اقدامی که منتقدان می گویند 
می تواند سیاس��ت بازدارندگی علیه دش��منان بالق��وه را تضعیف کند. 
»بوس��ئونگ چان « س��خنگوی وزارت دفاع کره جنوبی در یک نشست 
خبری گفت: »سئول و واشنگتن متحد هس��تند و از نزدیک با یکدیگر 
پیرامون مسائل امنیتی در تماس و مشورت هستند و طرف امریکایی به 
اندازه کافی اطالعات مربوطه را با ما در میان می گذارد. « چتر اتمی بخشی 
از طیف کاملی از تعهدات امریکا برای استفاده از توانایی های اتمی، نظامی 
و متعارف در دفاع از متحدان این کشور از جمله کره جنوبی و ژاپن است. 
-----------------------------------------------------

  ارتش کره شمالی رزمایش توپخانه ای برگزار کرد
نیروهای مکانیزه ارتش کره ش��مالی تمرینات آت��ش توپخانه ای را به 
عنوان بخش��ی از تالش برای تقوی��ت توان دفاعی این کش��ور برگزار 
کردند. این رزمایش        ها روز         شنبه در حالی انجام گرفتند که پیونگ یانگ 
به طور فزاینده ای از آنچه که به عنوان رفتار دوگانه کشور       هایی مانند 
کره جنوبی و امریکا می بیند، گالیه مند اس��ت. به گ��زارش »رویترز«، 
تحلیلگران می گویند کره ش��مالی به دنبال عادی سازی فعالیت های 
دفاعی خود با هدف جلب پذیرش بین المللی نسبت به تسلیحات اتمی 
و زرادخانه موشک های بالس��تیک خود است که توسط قطعنامه های 

شورای امنیت سازمان ملل تحریم شده است. 
-----------------------------------------------------

  زانوی ندامت اسقف های فرانسوی از کودک آزاری کلیسا 
اسقف های ارشد کلیس��ای کاتولیک فرانسه به نش��انه ندامت از چند 
دهه سوءاستفاده جنس��ی از کودکان، در محل کلیسایی در شهر لورد 
این کش��ور زانو زدند. این کار روز         شنبه انجام ش��د، یعنی یک روز بعد 
از آنکه  اسقف های فرانسوی بعد از رأی گیری در یک کنفرانس ساالنه 
خود، بعد از 70 سال به طور رس��می پذیرفتند که کلیسای کاتولیک 
دارای » مس��ئولیت اساس��ی « در هزاران پرونده سوءاستفاده جنسی 
از کودکان است. گاردی نوش��ته که در واکنش به این اعتراف، حدود 
۱20 نفر از اسقف های اعظم و اسقف های عادی و اعضای غیرروحانی 
کلیسا روز         شنبه در مراسم رونمایی از عکسی از مجسمه سردیس یک 
کودک گریان در محل کلیسا و مقبره اش در شهر لورد فرانسه که یکی 
از زیارتگاه های مسیحیان است، شرکت کردند. یک گزارش مستقل که 
یک ماه قبل منتشرشده، می گوید که سوءاستفاده  از کودکان که به دهه 
۱۹۵0 باز برمی گردد، 2۱۶هزار کودک قربانی داشته ولی این رسوایی 
مسکوت گذاشته شده است. در حالی که قرار است در مراسم دیگری 
درباره غرامت به بازماندگان تصمیم گیری ش��ود، برخی از بازماندگان 
سوءاستفاده  و افراد غیرمذهبی که از آنها حمایت می کنند می گویند 
هنوز منتظر جزئیات در مورد غرامت و اصالحات جامع کلیسا هستند. 
-----------------------------------------------------
  تظاهرات استقالل اسکاتلند به تغییرات اقلیمی گره خورد

دهها هزار نفر در خیابان های شهر »گالسکو « در اعتراض به اثرات منفی 
تغییرات اقلیمی و حمایت از استقالل اسکاتلند راهپیمایی کردند. 

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری »آناتولی« این اعتراض گسترده 
روز         شنبه در آخرین روز از اولین هفته برگزاری اجالس تغییرات اقلیمی 
سازمان ملل متحد، صورت گرفت. استقالل اسکاتلند نیز یکی دیگر از 
موضوعات راهپیمایی بود که هزاران معترض خواستار برگزاری دومین 
همه پرس��ی استقالل ش��دند. معترضان در حالی خواس��تار برگزاری 
همه پرسی دوم شدند که نیاز به مجوز از دولت انگلیس دارد. این سومین 
راهپیمایی بزرگ استقالل در اسکاتلند در س��ال جاری بود. »نیکوال 
استورجن« وزیر اول اسکاتلند اخیراً گفت که اسکاتلند یک همه پرسی 

جدید تا پایان سال 2022 برگزار خواهد کرد.

مقاومت فلسطین:
 اصرار دشمن بر مجازات اسیران

زلزله در منطقه به پا می کند
در پی شکنجه اس�یران در زندان های رژیم صهیونیستی، یکی از 
رهبران جنبش جهاد اسالمی تأکید کرد که پافشاری دشمن برای 
مجازات اسیران وضعیت را وخیم کرده و در منطقه زلزله به پا می کند. 
تعلل رژیم صهیونیستی در پرونده تبادل اس��را و افزایش شکنجه های 
اسرای فلسطینی در هفته های اخیر، خشم رهبران فلسطینی را در پی 
داشته است. به گزارش ش��بکه الجزیره، خضر حبیب، از رهبران جهاد 
اسالمی روز یک    شنبه در واکنش به وقایع شکنجه اسیران در زندان های 
اشغالگر صهیونیس��تی که در یکی از برنامه های این شبکه پخش شد، 
گفت:» ملت فلسطین و مقاومت هرگز اجازه نخواهند داد اسرا شکنجه و 
مجازات شوند، حتی اگر این کار به رویارویی علنی منجر شود. « وی تأکید 
کرد که پافشاری دشمن برای مجازات اسیران وضعیت را وخیم کرده و در 
منطقه زلزله به پا می کند. حازم قاسم، سخنگوی حماس هم در سخنانی 
گفت:» تداوم تجاوز و تش��دید حمله به اس��را یک انفجار واقعی است. 
مقاومت، اسرا را که با این شکنجه    ها و رعب و وحشت رژیم صهیونیستی 
مقابله می کنند، تنها نمی گذارد.« وی افزود: مقاومت همواره رفتار اشغالگر 
با اسیران را زیر نظر دارد و بار    ها برای متوقف کردن تجاوز به اسیران اقدام 
کرده اس��ت و همواره برای انجام وظیفه آماده است. قاسم گفت:» آنچه 
در برنامه شبکه الجزیره پخش شد، )ربودن دو افسر صهیونیستی( بیانگر 
حجم اقدامات تروریستی و جنایت های اشغالگر علیه اسیران است که 
تالش می کند آنها را مجازات کرده و امیدشان به آزادی را ناامید کند اما 
این جنایت     ها اسرا را ضعیف نکرده و آرزوی آنها به آزادی قریب الوقوع را 
از بین نمی برد. « ابومجاهد، مدیر دفتر اطالع رسانی کمیته های مقاومت 
مردمی فلسطین هم هشدار داد:» مقاومت چند روز پیش پیام خود را به 
همه طرف     ها ابالغ کرده است که مجازات اسیران مقاومت را وادار خواهد 
کرد به وظیفه خود عمل کند. مقاومت از نزدیک حوادث داخل زندان    ها 
را پیگی��ری می کند. « از س��وی دیگر، نفتالی بنت، نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیستی روز      شنبه موضع کابینه خود را در مورد باز کردن کنسولگری 
امریکا در قدس به روی فلس��طینیان اعالم کرد. به گزارش خبرگزاری 
فلسطینی سما، بنت در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با آویگدور، 
لیبرمن، وزیر دارایی و یائیر الپید، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی 
گفت که موضع او این است که جایی برای کنسولگری امریکا در خدمت 
فلسطینی     ها در قدس وجود ندارد. نخست وزیر رژیم صهیونیستی با بیان 
اینکه موضع خود را شفاف و بدون نمایش بیان می کند، قدس را پایتخت 
رژیم صهیونیس��تی خواند. نفتالی بنت همچنین گف��ت که قصد دارد 
شهرک اویتار را طبق توافق با نمایندگان شهرک نشین     ها ایجاد کند. او 

توضیح داد: ما پشت همه توافقاتی هستیم که امضا کردیم. 

پایتخت اتیوپی در آستانه سقوط 
پس از تسلط نیروهای جبهه آزادسازی تیگرای بر یک شهر اتیوپی، 
مخالفان مسلح به سمت پایتخت در حرکت هستند و نخست وزیر 
این کش�ور از ش�هروندان خواس�ت برای جلوگیری از پیشروی 
نیروهای مخالف، اس�لحه به دست بگیرند و از کش�ور و پایتخت 
دفاع کنند. دهها کشور نیز ضمن درخواست از دو طرف برای توقف 
درگیری ها، به شهروندان خود دستور دادند اتیوپی را ترک کنند. 
درگیری    ها در اتیوپی بین نیروهای دولتی و مخالفان مس��لح در روزهای 
اخیر تشدید شده و این کشور را در آستانه جنگ داخلی قرار داده است. به 
گزارش شبکه روسیا الیوم، نیروهای وابسته به جبهه آزادسازی تیگرای 
روز پنج  شنبه با همکاری ارتش آزادسازی اورومو، کنترل شهر » کامیسی « 
اتیوپی واقع در ۱3۹ کیلومتری پایتخت این کش��ور را به دست گرفتند 
و همچنان به پیش��روی های خود در مقابل نیروهای ارتش اتیوپی ادامه 
می دهند. جبهه آزادس��ازی تیگرای اخیراً برای مقابله با نیروهای دولت 
اتیوپی، ائتالفی نظامی با ارتش آزادسازی اورومو ایجاد کرد و این نیروهای 
مشترک به سمت آدیس آبابا، پایتخت اتیوپی حرکت می کنند و این شهر 
در آستانه سقوط به دس��ت نیروهای منطقه » تیگرای « است. ابی احمد، 
نخست وزیر اتیوپی روز      شنبه در سخنانی از شهروندان این کشور خواست 
برای جلوگیری از پیشروی نیروهای تیگرای اسلحه به دست بگیرند و از 
کش��ور و پایتخت دفاع کنند. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، به گفته 
نخس��ت وزیر اتیوپی » این پیش��روی     ها کشور را به س��مت نابودی سوق 
می دهد.« نخس��ت وزیر اتیوپی تأکید کرد:»نجات این کش��ور مستلزم 
جانفشانی شهروندان است و این جانفشانی     ها اتیوپی را نجات خواهد داد. 
ما دوران سختی را سپری می کنیم که در آن قهرمانان متولد می شوند. « 
مقامات شهری در پایتخت اتیوپی به س��اکنان دارای سالح گرم دستور 
دادند در این هفته سالح های خود را ثبت کنند تا در صورت حمله به شهر، 
مواضع دفاعی خود را تقویت کنند. یوناس زوده، سخنگوی مدیریت شهری 
آدیس آبابا روز      شنبه گفت که در پایتخت بیش از ۱0 هزار سالح ثبت شده 
است. به نوشته رویترز، دولت اتیوپی هفته گذش��ته وضعیت فوق العاده 
ملی اعالم کرد و گفت که درگیر جنگ با نیروهای شمال منطقه تیگرای و 
متحدان آنها است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ۱۶ کشور از جمله امریکا، 
انگلیس، فرانسه و آلمان با صدور یک بیانیه مشترک خواستار توقف اقدامات 
خصمانه از سوی تمامی طرف     ها در اتیوپی شدند. این کشور    ها همچنین 
خواس��تار محاکمه جدی مسئوالن نقض حقوق بش��ر در اتیوپی شدند. 
کشورهای امضاکننده این بیانیه بر حمایت خود از ثبات و تمامیت ارضی 
اتیوپی تأکید کردند و نسبت به افزایش تلفات درگیری     ها در این کشور در 
صورت عدم آغاز گفت وگو میان طرف های مختلف هشدار دادند. در این 
بیانیه همچنین از دولت های اتیوپی و اریتره خواسته  شده است که اجرای 

تحقیقات درباره جنایات مرتکب شده در تیگرای را تضمین کنند. 

شلیک پهپادی  به »خانه خالی« الکاظمی
نخست وزیر عراق از یک ترور جان سالم به در برد؛ تروری که حوادث مشکوک روز جمعه عراق را به حاشیه برد

مح�ل اقام�ت    گزارش  یک
یر  ز نخس�ت و
عراق در منطقه به ش�دت حفاظت شده بغداد 
معروف به »منطقه س�بز « در اولین س�اعات 
بامداد دیروز با سه پهپاد انفجاری هدف حمله 
تروریس�تی قرار گرفت؛ حمله ای که یک روز 
بعد از حوادث مش�کوک مربوط ب�ه تجمعات 
انتخابات عراق اتفاق افتاد. مصطفی الکاظمی 
از حمله تروریستی نیمه شب جان سالم به در 
برد، چ�ون که اساس�ًا هنگام حمل�ه در محل 
اقامت�ش نب�ود. همی�ن منج�ر به ح�دس و 
گمان هایی درباره اصل ترور نخس�ت وزیر 54 
ساله ای شده که برای تمدید دومین دوره، خیز 
برداش�ته اس�ت. هم�ه گروه ه�ای عراق�ی، 
همس�ایگان، ایران و امریکا ترور الکاظمی را 

محکوم کرده اند. 

به گ��زارش »ج��وان«، منطقه س��بز بغ��داد در 
پایتخت ع��راق ی��ا آن گونه که خ��ود عراقی        ها 
آن را المنطقه الخض��را می نامند، در نیمه ش��ب 
یک ش��نبه، ۱۶مهرم��اه اوضاع ناآرامی داش��ت 
و برای س��اعاتی در آنج��ا وضعی��ت قرمز اعالم 
شد. خبرگزاری فرانس��ه حدود ساعت ۴ بامداد 
خبر از شلیک موشک به س��وی خانه الکاظمی، 
نخست وزیر عراق داد و بالفاصله نیروهای امنیتی 
عراق اعالم کردند که نخست وزیر از سوءقصد با 
پهپاد بمب گذاری شده جان سالم به در برد، چون 
او زمان حمله در خانه نبوده اس��ت. کمتر از یک 
ساعت پس از این حادثه نیز »مصطفی الکاظمی« 
که حال با برگزاری انتخابات پارلمانی ادامه کارش 
در هاله ای از ابهام است، در توئیتر از سالمت کامل 

خود خبر داد. 

پس از الکاظمی، نخس��تین واکنش رس��می در 
عراق درباره حمله پهپادی از سوی وزارت کشور 
عراق اعالم شد. این وزارتخانه با انتشار بیانیه ای 
اعالم کرد که تالش برای ترور نخس��ت وزیر این 
کشور از طریق س��ه پهپاد صورت گرفت که دو 
پهپاد آن به دست نیروهای امنیتی ساقط شدند. 
»ابوعلی العس��کری«، مس��ئول امنیتی کتائب 
حزب اهلل نیز یکی از اولین واکنش های غیردولتی 
و البته آغشته به تردید  نسبت به حوادث منطقه 
سبز داشت و به طور کلی چگونگی این حمله را 
زیر سؤال برد. این مقام ارش��د کتائب حزب اهلل، 
هرگون��ه دخالت گروه های مقاومت این کش��ور 
در ترور الکاظمی را رد ک��رد و گفت: هیچ گروه 
عراقی پشت حمله به خانه نخست وزیر قرار ندارد 
و براساس اطالعات ما، هیچ کس در عراق تمایلی 
به هدر دادن یک پهپاد در خانه نخست وزیر سابق 
ندارد. العسکری افزود: ایفای نقش قربانی تبدیل 
به تاکتیکی نخ نما شده است؛ اگر کسی بخواهد 
به این موجود فیس بوکی آسیب برساند، راه های 

بسیار کم هزینه تر و مطمئن تری وجود دارد. 
ابوعلی در حالی درباره اص��ل حادثه ابراز تردید 
کرد که اخبار حمل��ه پهپادی در منطقه س��بز 
نیز ضد و نقیض گزارش ش��ده است. در حالی که 
»گروه رس��انه ای امنیتی عراق « در بیانیه اولیه 
خود اعالم کرد که نخست وزیر هنگام حادثه در 
منزل نبوده اما شبکه الجزیره به نقل از منابعی که 
هویت شان را فاش نکرد نوشت که نخست وزیر در 

منزل بوده است. 
همچنین درباره آس��یب وارد ش��ده در پی این 
حادثه اخبار اغراق آمیزی مخابره شده است. در 
زمان حادثه منابع نزدیک به دفتر نخست وزیری 
عراق اعالم کردند که ستون هایی از دود به آسمان 

رفته، اما اخبار رس��می فقط گفتن��د که پهپاد 
کوچکی به ساختمان برخورد کرده و هیچ آسیبی 
هم به س��اختمان وارد نش��ده و تردیدی نیست 
ابعاد برخورد یک پهپاد با س��اختمان مسکونی 
نمی تواند به مانند یک انفجار همراه با ستون دود 
غلیظ همراه باشد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت 
این حادثه را بر عهده نگرفته، ولی هنوز این هم 
مشخص نیس��ت که ورود پهپاد به منطقه سبز 
چگونه صورت گرفته است. این در حالی است که 
سفارت امریکا در منطقه سبز بغداد به پدافندهای 
ضدپروازی مجهز هس��تند، اما در جریان حادثه 
اخیر هیچ گزارشی از فعالیت سامانه های پدافندی 

امریکا منتشر نشده است. 
 حمله ای ک�ه اعتراض�ات را به حاش�یه 

کشاند
برخی ناظران اتفاقات منطقه سبز را به اعتراضات 
علیه نتیجه انتخابات اخیر عراق مرتبط می دانند. 
با اعالم نتیج��ه انتخاب��ات که روز ده��م اکتبر 
)۱۸مهرماه( برگزار ش��د، ش��ماری از احزاب و 
ائتالف های سیاسی از دس��تکاری در نتایج این 
انتخابات سخن گفتند و تظاهرات مسالمت  آمیز 
آنها در روز جمعه به خشونت کشیده شد. با این 

حال طرح حمله به منزل نخس��ت وزیر عراق در 
نیمه ش��ب یک شنبه، حوادث خش��ونت بار روز 
جمعه علیه معترضان را به حاشیه کشاند و شاید 
یکی از اهداف طراحان حمله به خانه نخست وزیر 
در واقع به حاشیه کش��اندن حوادث روز جمعه 

بوده است. 
افراد دیگ��ری نیز حادثه منطقه س��بز را مرتبط 
با اعتراضات روز جمعه اع��الم کرده اند. »قیس 
الخزعلی«، دبیرکل عصائب اهل الحق عراق ترور 
ناکام نخست وزیر این کشور را تالش برای برهم 
زدن معادالت و ارتب��اط دادن آن به تظاهرات و 
تحصن های اعتراضی دانست و گفت: ما پیش تر 
درباره توطئه برای حمله به منطقه الخضرا هشدار 
داده بودیم. نوری المالکی، رئیس ائتالف دولت 
قانون نیز توئیت کرد: حمل��ه به منزل الکاظمی 
اقدامی مردود و محکوم بوده و به منزله تنش��ی 
برای وضعیت امنیت عمومی است که با چالش        ها 
و اختالل های روبه فزونی مواجه اس��ت. »احمد 
االسدی«، سخنگوی ائتالف فتح نیز تالش برای 
ترور نخس��ت وزیر عراق را نش��ان آشکار تالش 
خارجی برای کشاندن کش��ور به سمت آشوب 
دانست. همچنین مقتدی صدر که ائتالف مورد 
حمایت او در انتخاب��ات اخیر عراق با ش��عاری 
ملی گرایانه به موفقیت دست یافته، درباره ایجاد 
» هرج و م��رج « در عراق « هش��دار داد و حادثه 

منطقه سبز را » تروریستی « خواند. 
 فرصت طلبی امریکایی ها

مقامات ایران��ی در واکنش به حمله، نس��بت به 
وقوع فتنه جدی��د در عراق هش��دار دادند. علی 
ش��مخانی در حس��اب کاربری خ��ود در توئیتر 
نوشت: » س��وء قصد به جان نخس��ت وزیر عراق 
فتنه جدیدی است که رد آن را باید در اتاق های 
فکر خارجی جست وجو کرد.« همچنین سعید 
خطیب زاده، س��خنگوی وزارت خارجه ایران با 
اشاره به پشتیبانی تهران از ثبات در بغداد، ضمن 
محکوم کردن حمل��ه پهپادی ب��ه محل اقامت 
نخس��ت وزیر عراق گفت: این گون��ه حوادث در 
راس��تای منافع طرف        هایی است که در ۱۸ سال 
گذش��ته به ثبات، امنیت، اس��تقالل و تمامیت 
ارضی عراق تع��رض کرده و با ایج��اد گروه های 
تروریس��تی و فتنه انگیزی، در پی دس��تیابی به 

اهداف شوم منطقه ای خود بوده اند. 
واکنش به حوادث منطقه سبز از سوی طرف های 
غربی و نزدیک به امری��کا کمی متفاوت بود و در 
این واکنش        ها کمتر به ارتب��اط حادثه مذکور با 
اعتراضات روز جمعه اشاره شد. شورای همکاری 
خلیج فارس با محکوم ک��ردن حمله پهپادی به 
س��کونتگاه مصطفی الکاظمی به ص��رف اعالم 
همبستگی با عراق بس��نده کرد. »ند پرایس«، 
سخنگوی کاخ سفید نیز با تکرار محکومیت حمله 
به خانه الکاظمی، از این فرصت اس��تفاده کرد و 
گفت امریکا پیشنهاد کمک و حضور در تحقیقات 
را به مقامات عراقی داده است. این نخستین بار 
نیس��ت که امریکایی         ها در میان��ه وقوع حوادث 
تروریس��تی آمادگی خود را برای ورود به ماجرا 
اعالم می کنند و حال به نظر می رسد که واشنگتن 
حادثه نیمه شب منطقه سبز را فرصتی ارزشمند 

برای پیگیری اهداف خود در بغداد می داند. 

رئیس جمهور امریکا در تازه     ترین موضع گیری 
درباره آین�ده مذاکرات هس�ته ای، باز هم در 
برابر س�ؤال خبرنگاران به کوتاه و کلی گویی 
روی آورد. در ش�رایطی که ظرفیت هسته ای 
ای�ران رش�د قابل توجه�ی داش�ته، اینگونه 
اظهارات بایدن نش�انگر نگرانی کاخ سفید از 
آینده مذاکرات است تا جایی که رئیس جمهور 
چ�اره ای جز دس�ت ب�ه عصا ب�ودن ن�دارد. 
جو بای��دن از آغاز ریاس��ت جمه��وری، همواره 
از اظهارنظر مفص��ل درباره مذاکرات هس��ته ای 
خودداری می کند. یکی از مشهور    ترین سخنان او 
مربوط به اندکی پس از تصدی قدرت است، او در 
پاسخ به سؤال مجری شبکه خبری سی بی اس که 
 پرسید: »آیا ایاالت متحده اول تحریم     ها را برخواهد 
داشت تا ایران به پای میز مذاکره بازگردد؟« تنها 
به گفتن »خیر« بسنده کرد و پرسش دیگر مجری 
مبنی بر اینکه: » آیا آنها ابتدا باید به غنی س��ازی 
اورانیوم پایان دهند.  « را هم فقط با تکان دادن سر 
خود به نشانه تأیید پاسخ داد. از آن زمان تاکنون، 
وی برخالف سلف خود دونالد ترامپ، سعی کرده 
از جواب دادن به س��ؤاالت مربوط به ایران طفره 
برود. بای��دن دیروز در ی��ک کنفرانس خبری در 
برابر س��ؤال خبرنگاری که دی��دگاه وی را درباره 
از س��رگیری مذاکرات هسته ای پرس��ید و اینکه 
آیا قصد دارد»برنامه دومی« که همان گزینه های 
غیردیپلماتیک از جمله توس��ل به راهکار نظامی 
اس��ت را درصورت به توافق نرسیدن با ایران اجرا 
کند، فقط گفت:»نمی خواه��م االن نظری راجع 

به ایران بدهم.«
 ن�گاه امریکای�ی ب�ه افزای�ش ظرفی�ت 

هسته ای
شواهد حاکی از آن است که امریکایی    ها به آینده 

مذاکرات هس��ته ای چندان خوش بین نیستند 
و این میزان بدبینی، آنها را وا داش��ته تا در عین 
حال که از لزوم حضور ایران پای میز مذاکره دم 
می زنند، در ش��رایطی که فضای ش��کننده ای بر 
مذاکرات حاکم اس��ت، رویکردی محافظه کارانه 
در پیش بگیرند و تمایلی نداش��ته باشند بیش از 
پیش به این وضعیت دامن بزنند. اظهارات هفته 
گذش��ته آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا در 
گفت وگو با س��ی ان ان مؤید همین دیدگاه است. 
وزیر خارجه امریکا اگرچه گفته بود که همکاری 
نزدیکی با انگلیس، فرانسه و آلمان دارد تا ایران 
به توافق هسته ای بازگردد اما گفت که مشخص 
نیست ایران بخواهد به طور هدفمند به مذاکرات 

هسته ای بازگردد. 
عالوه بر امریکا، اروپایی    ها هم با بیم و امید تحوالت 

را زیر نظر دارند. امریکا و تروئیکای اروپایی در بیانیه 
مشترکی پیشرفت برنامه هسته ای ایران را عاملی 
دانستند که در برابر تالش    ها برای بازگشت به توافق 
هس��ته ای مانع ایجاد می کند و اع��الم کردند که 
بازگشت به توافق هسته ای بدون تغییر رویکرد ایران 
امکان پذیر نخواهد بود.«  آنها از ایران خواستارند، از 
فرصت استفاده کرده و با حسن نیت عمل کند تا از 
تشدید تنش جلوگیری شود. این در حالی است که 
بهروز کمالوندی، معاون امور بین الملل، حقوقی و 
مجلس و سخنگوی سازمان انرژی اتمی چهار    شنبه 
گذشته، با چش��مگیر و معجزه وار توصیف کردن 
پیش��رفت های ایران در چرخه سوخت هسته ای 
گف��ت: » طبق قان��ون از ما ۱20 کیل��و 20 درصد 
خواس��تند، در حالی ک��ه االن از 2۱0 کیل��و عبور 
کرده ایم. تاکنون 2۵ کیلو ۶0 درصد تولید کرده ایم 

که به استثنای کش��ورهای دارای سالح هسته ای 
هیچ کشوری قادر به تولید آن نیست.«

 استقبال پکن و مسکو از مذاکرات آتی
وزارت امور خارجه چین دیروز با صدور بیانیه ای با 
اشاره به گفت وگوی تلفنی وانگ یی، وزیر خارجه 
چین با حس��ین امیرعبداللهیان، همتای ایرانی 
وی که احیای برجام نیز یکی از محورهای آن بود، 
ضمن استقبال از تصمیم ایران برای ازسرگیری 
مذاکرات »وین« درباره احی��ای برجام در تاریخ 
2۹ نوامبر )هش��تم آذرماه(، به نق��ل از وانگ یی 
اعالم کرد: »ما خوش��حالیم که ایران تصمیم به 
پیوس��تن به مذاکرات درباره برجام گرفته است 
که قرار است پایان این ماه )هشتم آذرماه( برگزار 
شود. این نشان دهنده نگرش مثبت تهران است.« 
 در بخش دیگری از ای��ن بیانیه به وظایف و نقض 
عهد امریکا اشاره ش��ده و آمده اس��ت: »ایاالت 
متحده به صورت یکجانبه از توافق هسته ای ایران 
خارج شد و باید اولین طرفی باشد که گام     هایی را 
برای جبران وضعیت فعلی بردارد. پس از بازگشت 
ایاالت متحده به برجام، جمهوری اسالمی ایران 
می تواند اج��رای تعهداتش ذیل برج��ام را آغاز 
کند.«  وانگ ی��ی ادام��ه داد: »تمامی طرف های 
درگیر باید همکاری     ها را ب��ه منظور بازگرداندن 
مذاکرات به حالت عادی تقوی��ت کنند. چین از 
تقویت همکاری میان ایران و آژانس بین المللی 
انرژی اتمی حمایت می کند و این امر جو مناسبی 
را برای ازس��رگیری رایزنی     ها به وج��ود خواهد 
آورد. « پیش از این، امیرعبداللهیان و س��رگئی 
الوروف وزیر خارجه روس��یه نیز درب��اره برجام 
تلفنی صحبت کرده بودند. الوروف در این تماس 
تلفنی بر حمایت کامل مسکو از بازگشت برجام به 

شکل اولیه اش تأکید کرد. 

ادامه »بازی محافظه کاری« بایدن مقابل ایران
رئیس جمهور امریکا: ترجیح می دهم حرف نزنم

مذاکرات عبور از دولت نظامی
 در سودان به بن بست خورد

مذاک�رات ب�رای ح�ل بح�ران س�ودان متوق�ف ش�ده و 
ب�ه بن بس�ت رس�یده ، آن ه�م ب�ه دلی�ل اینک�ه ارت�ش از 
بازگش�ت کش�ور ب�ه مس�یر دموکراتی�ک ممانع�ت می کن�د. 
عبدالفتاح البرهان، فرمانده کل نیروهای مس��لح س��ودان که مسئول 
کودتای دو هفته پیش است، دیروز با صدور حکمی مدیران چهار بانک 
دولتی را از سمت های شان برکنار کرد. از زمانی که ارتش سودان علیه 
کابینه عبداهلل حمدوک کودتا کرد و قدرت را در این کش��ور به دست 
گرفت، البرهان مسئوالن و سفرایی را که مخالفت خود با این اقدام ارتش 
و حمایت شان را از حاکمیت غیرنظامی اعالم کردند، برکنار کرده است. 
منابع سودانی همچنین می گویند ارتش س��ودان، محدودیت      ها علیه 
»عبداهلل حمدوک«، نخست وزیر مخلوع را هم افزایش داده طوری که 
محدودیت های جدید امکان برگزاری نشست و ایجاد ارتباط های سیاسی 
را برای حمدوک دشوارتر می کند. این باعث شرایط بن بست در مذاکراتی 
ش��ده که قرار اس��ت از طریق آن، حاکمیت از نظامی��ان به یک دولت 
غیرنظامی منتقل ش��ود. خبرگزاری رویترز عربی به نقل از دو منبع در 
کابینه سودان از توقف مذاکرات برای ازسرگیری حاکمیت غیرنظامی در 
سودان خبر داد. با ایجاد شرایط بن بست، معترضان سودانی مخالف کودتا 
شامگاه       شنبه برخی خیابان های اصلی در خارطوم و شهرهای بحری و 

»ام درمان « را در راستای فراخوان      ها برای نافرمانی مدنی بستند. 

کتائ�ب ح�زب اهلل هرگون�ه دخال�ت 
گروه ه�ای مقاوم�ت ای�ن کش�ور در 
ت�رور الکاظم�ی را رد ک�رد و گف�ت: 
هی�چ گ�روه عراق�ی پش�ت حمل�ه 
ب�ه خان�ه نخس�ت وزیر ق�رار ن�دارد
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پيامبر)ص(: 
خداون�د از بن�ده اى كه پس 
از خ�وردن لقم�ه اى غ�ذا يا 
آش�اميدن جرع�ه اى او را 
س�پاس می گويد، خش�نود 

می گردد. 
)مجموعه ورام، ج1، ص8(

مصطفي محمدي     دیده بان

  جواد محرمي
آخرين آثارش را با موضوع كرونا خلق كرده 
بود و چه كس�ي فك�ر مي كرد همين س�وژه 
نق�ش قات�ل او را نيز ب�ازي كن�د. درمبخش 
بي�ش از ۵۰ نمايش�گاه انف�رادي در داخل و 
خارج از كشور برگزار كرد و در 1۰۰ نمايشگاه 
جمع�ي داخل�ي و خارج�ي حضور داش�ت. 
برن�ده جاي�زه از بزرگ تري�ن و معتبرترين 
مس�ابقات بين المللي كاريكاتور شد و بارها 
ب�راي داوري به رويدادهاي بزرگ تجس�مي 
بين المللي دعوت ش�د. بس�ياري از آثارش 
به موزه ه�اي معتبر دني�ا راه پيدا ك�رد و به 
عنوان ي�ك ايراني ش�خصيتي ن�ام آور بود. 
كاريكاتوريست كارش خنداندن مردم است، اگرچه 
آن خنده تلخ باشد يا دس��ت كم لبخندي ماليم 
ايجاد كند. كاريكاتوريست ها جهان را براي زيستن 
قدري تحمل پذيرتر مي كنند. راه حل آنها ساده و 
دست يافتني اس��ت؛ اينكه به همه چیز مي توان 
به رغم تلخي هايي كه ممكن اس��ت داشته باشد، 
از زاويه اي ديگر هم نگريس��ت و آن زاويه چیزي 
نیست جز طنز و فكاهي. كاريكاتوريست ها گويي 
براي همین مأموريت به زمین مبعوث ش��ده اند. 

كامبیزدرمبخش از همین جنس و جرگه بود. 
   واكنش به »شارلي ابدو« 

كامبی��ز درمبخش فقط هنرمن��دي حرفه اي در 
حوزه تخصصي خود نبود و مي دانست كه انسانیت 
و آزادگي جوهره اصلي كار هنري است. او درباره 
انتشار كاريكاتور موهن در نشريه فرانسوي شارلي 
ابدو س��كوت اختیار نكرد؛ »هرگز نديدم در ايران 
كوچك ترين بي حرمتي به مقدس��ات ساير اديان 
بشود: »من به عنوان كسي كه بیش از 60سال در 
مطبوعات كش��ورم فعالیت مي كنم، هرگز نديدم 
كه كس��ي كوچك ترين بي حرمتي به مقدس��ات 
ساير اديان بكند. ما هم از مطبوعات آنها توقع رفتار 
متقابل را داريم. ما هرگز دشمني نكرده ايم و اين 

هتاكي ها را تاب نمي آوريم.«
   اولين كسي كه كاريكاتور شاه را كشيد

كامبی��ز درمبخش ج��زو اولین كس��اني بود كه 
كاريكاتور شاه را در روزنامه آيندگان كشید، دقیقاً 
در زماني كه ش��اه هنوز ايران بود. خودش تعريف 
مي كند كه كاريكاتوري كش��یده بود كه ش��اه در 
جزيره اي تنها بود، يك ُمهر بوسه و استامپ داشت 
كه اين مهر را مي زد به دست خودش. وي درباره 

ممنوع الكاري اش در دوران پیش از انقالب گفته 
بود: »اواخر دوره ش��اه بود، حدود سال هاي 52 تا 
54، يكسري كار در روزنامه آيندگان كشیدم. در 
آن روزنامه هفت هشت  سال بود كه كار مي كردم و 
بهترين  كارهاي ژورنالیستي ام كه كاريكاتورهاي 
روز بود، در صفحه نخست آيندگان چاپ مي شد. 
خیلي هم تند و ش��ديد بود، علیه مسائل سیاسي 
كه در مملكت اتفاق مي افت��اد. در همان روزنامه 
م��ن كارهايي را ش��روع كردم ك��ه خارجي ها در 
مطبوعات شان چنین كارهايي مي كردند، يعني 
كاريكاتورهاي بدون شرح را ش��روع كرده بودم و 
خیلي هم دوست شان داشتم. همزمان هم كارهايي 
راجع به اتفاقات روز و كارهاي هنري مي كشیدم 
كه فهم آنها ب��راي مردم كمي مش��كل بود. يك 
مجله اليي در روزنامه آين��دگان به نام »آيندگان 
ادبي« درمي آمد كه خیلي از روزنامه نگاران درجه 
يك آن موق��ع در آنجا مقاله مي نوش��تند و از من 
خواس��تند كه در هفته يك صفحه بدهم. من هم 
آمدم در مینیاتورهاي ايران��ي تغییر و تحولي به 
وجود آوردم، يعني از ساخت آن براي مطرح كردن 
يكسري مس��ائل سیاس��ي مثل حمله مغوالن به 
ايران و كتاب سوزي ها استفاده كردم كه سمبلیك 
بودند. من با سانسوري كه ساواك اعمال مي كرد و 
اتفاقاتي كه آن سال ها مي افتاد، اينها را هوشمندانه 
ادغام كرده  بودم و مس��ائل را مطرح مي كردم. آن 
روزها كسي اين  كار را نكرده بود كه طنز و سیاست 
را تلفیق كند، چون همیش��ه مینیاتور در خدمت 
دربار بود و من براي نخستین بار خواسته هاي مردم 

را مطرح كردم.«
   واكنش دوستان درمبخش 

به درگذشتش
ساعاتي پس از درگذشت او دوستان و همراهانش 
در وادي هنر و كاريكاتور درباره فقدانش واكنش 
نش��ان دادند. ج��واد علی��زاده، كارتونیس��ت و 
كاريكاتوريست باسابقه كشورمان با اين عنوان كه 
»جاي خالي او با اقیانوسي از اشك هم  پر نخواهد 

شد...« طرحي را در فضاي مجازي بازنشر داد. 
او براي كامبیز درمبخش نوش��ت: »زبانم قاصر 
است كه با كلمات بتوانم ش��دت شوك و بهت 
و اندوه��م را از رفتن كامبی��ز درمبخش عزيز 
بیان كن��م و تنها كاري كه مي توان��م بكنم اين 
اس��ت كه به زبان تصويري روي بی��اورم و اوج 
اندوه و غم درون��ي خود را  با بازنش��ر اين طرح 

تكراري ام درباره مرد تكرار نش��دني كاريكاتور 
ايران، بیان كنم. نه... م��رگ كامبیز درمبخش 
را باور نمي كنم. او عاش��ق ترين و ش��اعرترين 
كاريكاتوريست ايران و جهان بود و الهام بخش و 
مشوق چندين نسل از كاريكاتوريست هاي ايران 
و نزديك ترين عزيز همه ما كارتونیست ها بود و 
مرگ نزديكان به ما پیام مي دهد كه چقدر مرگ 

به خود ما نزديك است...«.
همچنین احمد عرباني، كاريكاتوريست پیشكسوت 
كش��ورمان در غم فراق كامبیز درمبخش چنین 
نوشت: در رساي اين هنرمند چه مي توان گفت، 
اس��تادي به تمام معنا و كس��ي كه با مصائب اين 
هنر دس��ت و پنجه نرم كرد، با مسائلش ساخت 
و همچنان پیش رف��ت، چه در خ��ارج از ايران و 
سال ها كوشش در اروپا و كسب جوايزي آبرومند 
و ارزشمدار با نامي درخشان در عرصه كاريكاتور، 
از فعالی��ت در نش��ريات ايران��ي ت��ا مطبوعات و 
نمايش��گاه هاي خارج از ايران، ايشان الگوي اكثر 
كارتونیس��ت هاي ايراني بودند و واقعاً فقدانشان 
دردي جانگداز بر پیكر هنرهاي تجسمي اين ديار 
مي باشد و سال ها رنج بسیار ببايد تا دگر مادر گیتي 

چنین فرزندي به  وجود آورد. 
   همنشيني با خط و طرح و نقش

نیكن��ام حس��یني پور، مديرعام��ل مؤسس��ه 
هنرمن��دان پیشكس��وت در پیام��ي درب��اره 
درگذشت كامبیز درمبخش نوش��ت: او استاد 
بي بديل كاريكاتور و هنرمندي بود كه »امید« 
و »آرام��ش« از مفاهیم پررنگ آث��ارش بودند 
و همواره دغدغه انس��ان و انس��انیت داش��ت و 
نسبت به مس��ائل جامعه واكنش نشان مي داد. 
همنش��یني با خ��ط و ط��رح و نقش، ب��ه مدد 
انديش��ه پويا و ذه��ن جس��ت وجوگر، هنرمند 
ش��اخصي از او س��اخت كه آدمك هايش تا ابد 
در يادها محفوظ مي ماند. هنر كاريكاتوِر ايران 
سوگوار شخصیتي صاحب س��بك و نامدار شد 
كه خضوعش زبانزد بود و رفتارش الگوي نسل 
جوان. در باورمان نمي گنجد سفر نابهنگاِم يكي 
از قله هاي شكوهمند كاريكاتور ايران و جهان؛ 
يگانه بزرگمرد سخاوتمندي كه با نگاه نافذش، 
كاستي هاي جامعه را در قالب طنز گزنده و بُرنده 

پیشكش مخاطب دردمند و آگاه مي كرد. 
جمال رحیمي، كارتونیس��ت با انتخ��اب عنوان 
»خداحاف��ظ جن��اب ش��والیه خط��وط« براي 
كامبیز درمبخش نوش��ت: »هر ساختماني روي 
س��تون و پايه اي استوار اس��ت و هر خیمه اي كه 
برپاست، ديركي دارد. اگر آن س��تون و ديرك را 
از میان بردارند، نه از خیمه خبري هس��ت و نه از 
خیمه نشین، آن  وقت از آن خیمه چیزي جز آوار 
غم زده و ملول نمي ماند. شايد میخ ها و لته هاي دور 
و برش را تعويض كنند و جايش��ان را با چیزهاي 
جديد پر كنند ولي ديرك را دست به دست و نسل 

به نسل با خودشان به هر جايي مي برند.«
بهرام عظیمي هم در مطلبي كوتاه با انتشار عكسي 
از كامبیز درمبخش چنین نوشت: »استاد كامبیز 
درمبخش برترين كارتونیست تاريخ ايران و يكي 
از بهترين كارتونیس��ت هاي جهان بر اثر كرونا به 

رحمت خدا رفت. روحت شاد استاد بزرگ«.

 در سوگ كاريكاتوريستي كه آزاده بود 
و شاعرانه نقش مي زد

 كامبيز درمبخش فقط هنرمندي حرفه اي در حوزه تخصصي خود نبود 
و انسانيت و آزادگي جوهره اصلي آثار او را تشكيل مي دهد

     گفت وگو     ادبيات

نظر مرتضي سرهنگي درباره صدور آثار دفاع مقدس 
بايد كيفيت ادبيات جنگ و ترجمه را باالتر ببريم

كمب�ود  ب�ا  نيس�تيم،  مواج�ه  ب�ا كمب�ود محت�وا  م�ا 
آث�اري مواجهي�م ك�ه دني�ا ترجم�ه آن را بپس�ندد. 
مرتضي سرهنگي، نويسنده و پژوهشگر ادبیات دفاع مقدس با بیان 
اين مطلب به تسنیم گفت: ادبیات جنگ در همه جاي دنیا، ادبیات 
جهاني اس��ت و همه دوس��ت دارند بدانند كه ديگران در شرايط 
سخت، چطور دوام آورده اند. ترجمه در حوزه ادبیات جنگ رونق و 
خواهان زيادي در جهان دارد، آنها هم مي خواهند بدانند كه ديگران 
در شرايط بحراني چطور مواجه شدند و دوام آوردند، اين موضوع در 

جنگ هاي دفاعي مانند جنگ ما، پررنگ تر ديده مي شود. 
سرهنگي ادامه داد: انساني ترين گونه ادبیات جنگ ، خاطرات اسراي 
جنگي است. خاطرات اسیران ايراني با حدود 360 عنوان منتشر شده 
اس��ت. اين ترجمه بايد صورت بگیرد. قوانیني ك��ه در ارتش ما براي 
اسراي عراقي وضع شد، انساني تر و فراتر از كنوانسیون ژنو بود كه چهار 
سال پس از اتمام جنگ جهاني دوم نوشته شد. قوانیني كه ما بر اساس 
آن اسیرداري كرديم، پیشرفته تر و انساني تر از قوانین بین المللي بود 
و بايد اين امر گفته ش��ود. وي در پاسخ به اين س��ؤال كه با وجود آنكه 
مراكز مختلفي در حوزه ترجمه فعالیت مي كنند، اما تعداد آثار ايراني 
ترجمه شده، به ويژه آثار دفاع مقدس و خاطرات جنگ تحمیلي، چندان 
چشمگیر نیست. چرا »نهضت ترجمه« كه مدنظر رهبر معظم انقالب 
بوده، هنوز شكل نگرفته است، اينگونه اظهارنظر كرد: جنگ دو دستور 
زبان دارد؛ نخست دستور زبان عصر جنگ است كه تبلیغي، شورانگیز 
و حماسي است، چون وظیفه اش روحیه بخشي به مردم است تا در آن 
شرايط دوام بیاورند، به اين دستور، دستور زبان »تبلیغي« مي گويند كه 
مخصوص عصر جنگ است اما ما دستور زبان ديگري هم به نام دستور 

زبان »تعقلي« نیز داريم كه مخصوص دوران پس از جنگ است. تبلیغ با 
تعلق متفاوت است. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، تبلیغ با مبالغه توأم 
است، حتي درباره كاالي بازرگاني. آنچه در دنیا خريدار ندارد، دستور 
زبان تبلیغي اس��ت كه گاه آنها را ترجمه مي كنیم و گاه نه. اگر ترجمه 
كنیم، چون دستور زبان تبلیغي است، چندان مورد توجه قرار نمي گیرد، 
اگر برويم به سمت كتاب هاي تعقلي، مخاطب خود را پیدا خواهد كرد. 
اگر بتوانیم در جهان تعقلي صحبت كنیم، خريدار وجود دارد، اما در غیر 

اين صورت فقط مشتري اين آثار خودمان خواهیم بود. 
س��رهنگي توضیح داد: در ح��ال حاضر در حوزه ترجم��ه چند مركز 
مشغول فعالیت است. آنها هم به دنبال پیدا كردن آثاري هستند كه در 
كشورهاي ديگر خريدار داشته باشد، اين دست از آثار در حال حاضر 
كم است. ما با كمبود محتوا مواجه نیستیم، با كمبود آثاري مواجهیم 
كه دنیا ترجمه آن را بپسندد. ما كاالي خوب تولید كنیم، خودش جاي 
خود را در بازارهاي جهاني پیدا خواهد كرد. بايد كیفیت ادبیات جنگ 

و ترجمه را باالتر ببريم.

راديو مقاومت فراخوان داد
ب�ه  مقاوم�ت  رادي�و 
مناس�بت فرارس�يدن 
دومين سالگرد شهادت 
س�پهبد ح�اج قاس�م 
سليماني، بهترين ايده ها 
و طرح هاي راديويي را با 
همين موضوع تبديل به 

برنامه مي كند. 
امسال نیز براي دومین سال پیاپي معاونت صداي جمهوري 
اسالمي ايران به مناسبت گرامیداشت دومین سالگرد شهادت 
سردار حاج قاسم سلیماني، راديو مقاومت را با رويكرد تبیین 
مفهوم مقاومت در گفتمان انقالب اسالمي و با هدف شناخت 
و شناساندن مكتب سردار ش��هید سلیماني به جامعه، براي 
فعالیت يك ماهه راه اندازي مي كند. اين ش��بكه راديويي از 

ابتداي دي ماه به مدت 30روز روي آنتن مي رود. 
مهلت ارسال طرح ها تا 10آذر سال جاري تعیین شده است 
و متقاضیان مي توانند براي اط��الع از جزئیات و محورهاي 
بیش��تر به آدرس اينترنتي راديو مراجعه و سند چشم انداز 
راديو و مكتب شهید سلیماني را دريافت كنند. عالقه مندان 
مي توانند طرح هاي خود را از طريق فضاي مجازي از طريق 

شماره 09039134744 ارسال كنند. 
.......................................................................................................
 انتصاب اعضاي شوراي پروانه ساخت

و سرپرست انجمن سينماي جوان
رئيس س�ازمان س�ينمايي طي احكام�ي اعضاي جديد 
ش�وراي پروانه س�اخت آث�ار س�ينمايي و سرپرس�ت 
انجم�ن س�ينماي جوان�ان اي�ران را منص�وب ك�رد. 
به گزارش »جوان« به نقل از اداره كل روابط عمومي سازمان 
سینمايي، محمد خزاعي، رئیس سازمان سینمايي طي احكام 
جداگانه اي هفت عضو شوراي پروانه ساخت آثار سینمايي را 

منصوب كرد. 
بنا به حكم معاون وزير فرهنگ و ارش��اد اس��المي و رئیس 
سازمان سینمايي، سیدضیاء هاشمي، علیرضا معاف، پرويز 
شیخ طادي، سعید مس��تغاثي، محمدرضا هنرمند، پژمان 
لشكري پور و سیدمحمد حس��یني به عنوان اعضاي جديد 
ش��وراي پروانه س��اخت آثار س��ینمايي منصوب شدند. در 
همین رابطه قرار است اولین جلسه ش��وراي پروانه ساخت 
آثار سینمايي طي هفته جاري برگزار گردد. رئیس سازمان 
س��ینمايي در حكم ديگري مه��دي آذرپن��دار را به  عنوان 

سرپرست انجمن سینماي جوانان ايران منصوب كرد. 
.......................................................................................................

زندگي رضا رويگري مستند شد
زندگ�ي ش�خصي و هن�ري رض�ا رويگ�ري، هنرمن�د 
پيشكسوت كش�ورمان در قالب سه بخش، مستند شد. 
ابوالفضل محمدباق��ر، تهیه كننده مس��تند پرتره »رضا 
رويگري« به ايسنا گفت: در اين مستند تالش شد زندگي 
رضا رويگري در س��ه بخش به تصوير كش��یده شود؛ سه 
بخشي كه ايش��ان در دو بخش آن در میان مردم بیشتر 
شناخته شده اند، يعني بازيگري و موسیقي اما يك بخش 
كه كمتر م��ردم او را مي شناس��ند، بخش نقاش��ي رضا 

رويگري است. 
اين تهیه كننده همچنین بیان كرد: رضا رويگري با نقاشي هاي 
بسیار زيبا و تأثیرگذار، كمتر در بین مردم شناخته شده اند كه 
در اين مستند تالش كرديم نقاشي هايش را با توضیحاتي كه 

براي هر كدام از آثارش مي دهند، به تصوير بكشیم. 
مس��تند پرتره »رضا رويگري« ب��ه تهیه كنندگي ابوالفضل 
محمدباقر، مجري طرحي جابر ماجدي، كارگرداني ابوالفضل 
توكلي، تصويربرداري ابوالفضل عالي��ي و محمد ورزنده و با 
مدير تولیدي امیرحسین بوجاري براي پخش از شبكه مستند 

سیما تهیه و تولید شده است. 
.......................................................................................................

 اكران »منصور« و »صحنه زني«
در سينماهاي كشور

دو فيلم تازه ب�ا عنوان ه�اي »ازدواج جنجالي« و »عطر 
ش�يرين، عطر تل�خ« از دي ماه ب�ه س�ينماها مي آيند. 
به گزارش »جوان« در جلس��ه روز گذش��ته شوراي صنفي 
نمايش اكران مصوب ش��د فیلم های س��ینمايي »منصور« 
ساخته سیاوش سرمد از 19آبان ماه و »صحنه زني« ساخته 
علیرضا صمدي از 24 آذرماه به نمايش دربیايند. همچنین 
اكران دو فیلم جديد ازدواج جنجالي و عطر شیرين عطر تلخ 

نیز از دي ماه قطعي شد. 
با نهايي ش��دن نمايش اي��ن دو فیلم در كنار ش��ش فیلم 
ديگري كه از چهارشنبه اين هفته تا پايان آذر ماه قرار است 
در س��ینماها اكران شود، به نظر مي رس��د ترافیك نمايش 
فیلم هاي جديد در س��ینماها بار ديگر و بعد از شیوع كرونا 

بازگشته است.

علي قوي تن در گفت وگو با »جوان«: 
اكران آنالين »رؤياي سهراب« امنيت الزم دارد

مدت هاس�ت فيل�م زندگ�ي س�هراب س�پهري ب�ا عن�وان 
»رؤي�اي س�هراب« آم�اده اك�ران اس�ت ول�ي ش�رايطي 
ب�راي اك�ران س�ينما پي�ش رويم�ان وج�ود ن�دارد و 
هي�چ امنيت�ي ه�م در اك�ران آنالي�ن وج�ود ن�دارد. 
علي قوي تن، كارگردان »رؤياي س��هراب« با بیان اين مطلب به 
»جوان« گفت: به دنبال برنامه ريزي براي اكران »رؤياي سهراب« 
بوديم كه موج هاي مختلف كرونا پشت سر هم آمد و مدام سینماها 
را تحت تأثیر قرار داد و اين شد كه فیلم اكران نشد. قوي تن ادامه 
داد: پیشنهاد اكران آنالين را براي »رؤياي س��هراب« دادند ولي 
دورنماي خوبي در اكران آنالين وجود نداشت، چون هیچ تضمیني 
بابت امنیت اكران آنالين نمي دهند و همان روز اول اكران، فیلم ها 
قاچاق مي شود. اين كارگردان تأكید كرد: نمي دانم چرا هیچ تالش 
جدي براي جلوگیري از قاچاق فیلم ها در اك��ران آنالين صورت 
نمي گیرد تا اكران آنالين قوت بگی��رد و بتواند روي پاي خودش 
بايستد. انگار دوس��ت دارند كه فیلم ها در اكران آنالين بازگشت 

سرمايه نداشته باشند و براي همین است كه در اين دو سال كرونايي 
هیچ تمهیدات جدي ای براي مقابله با اكران آنالين انديشیده نشد. 
علي قوي تن افزود: دولت بايد امنی��ت اكران آنالين را برقرار كند، 
نمي ش��ود كه فیلم ها در پلت فرم ها به امان خدا رها شوند و سريع 
قاچاق شوند و از ش��بكه هاي ماهواره اي و بس��اط دستفروش ها، 
س��ربرآورند. با ش��رايط فعلي چاره اي نداريم ج��ز اينكه »رؤياي 
سهراب« را نگه داريم تا شرايط براي اكران در سینماها فراهم شود. 
كارگردان »آدمك ها« و »سرود تولد« گفت: به نظر مي رسد دوران 
تازه مديريتي در سینما بايد با نوعي تصمیم گیري هاي به روز براي 
حل مشكالت همراه باشد. االن كه بحث بر سر نظارت ساترا يا ارشاد 
بر پلت فرم ها باال گرفته است، بیايند و بگويند چه كسي و كدام نهاد 

برنامه واقعي براي ايجاد امنیت اكران آنالين دارد؟ 
قوي تن گفت: اينكه فقط خواس��تار دريافت نظارت بر پلت فرم ها 
باشیم بدون اينكه آنها را به سمت ايجاد امنیت باالي عرضه سوق 
دهیم، فايده اي ندارد. ساترا و ارشاد قبل از هر چیز بیايند و بگويند 
براي ايجاد امنیت اكران آنالين چه كرده اند و اصاًل برنامه اي براي 

حذف قاچاق مجازي دارند يا نه؟
كارگردان »آفتاب مهتاب زمین« در ادام��ه عنوان كرد: روزبه روز 
بیش��تر به پلت فرم هاي قوي براي اكران آنالي��ن نیازمنديم ولي 
آنچه مي بینیم غلبه فقط يكي دو پلت فرم است كه آنها هم فقط به 
دنبال سريال سازي هستند، بي هرگونه توجه به امنیت پلت فرم ها! 
آخر دست كم يك سوم هزينه تولید سريال را صرف ارتقاي امنیت 
پلت فرم كنند نه اينكه كاماًل قاچاق مجازي را به صورت غیررسمي، 

به رسمیت بشناسند و راحت بگويند نمي شود كاري كرد. 

    دیدگاه

»امواج اراده ها« به چاپ چهارم رسيد
چ�اپ چه�ارم كت�اب »ام�واج اراده ه�ا«؛ خاطرات�ي از ت�وان و اراده 
ايران�ي ب�ه س�مت خودكفاي�ي و پيش�رفت به چ�اپ چهارم رس�يد. 
چاپ چهارم كتاب »امواج اراده ها«؛ خاطراتي از توان و اراده ايراني به سمت 
خودكفايي و پیشرفت به همت انتشارات »راه يار« منتشر و راهي بازار نشر 

شد. 
»ام��واِج اراده ها« دس��تچیني از خاطرات اس��ت كه به روايت گوش��ه اي از 
دستاورد ها و پیشرفت هاي درخشان انقالب اسالمي مي پردازد و مي خواهد 

به ما بگويد از چه راهي آمده ايم و كجا ايستاده ايم و به كدام سو بايد برويم.
 تمام خاطرات مس��تندي كه پیشرفت ها و دس��تاورد ها را اثبات مي كردند، 
البه الي خبر ها و تحلیل هاي روزمره و كلیشه اي گم شده بودند و پیداكردن 
و بیرون كش��یدن آنها كار س��خت و البته مهمي به نظر مي رسید. خاطرات 
فراوان و متنوع بودند. گاهي جنسشان نظامي بود و گاهي هسته اي، گاهي 
پزش��كي و گاهي صنعتي، گاهي حرف از فناوري هاي دانش بنیان به میان 
مي آمد و گاهي هم مديريت و ديپلماسي. هرچند خاطرات گردآوري شده 
تمام آنچه بايد نیست اما به قدر وس��ع، تالش كرديم تا مجموعه متنوعي از 
خاطرات را جمع آوري و بازنويسي كنیم تا با مرور آنها، اندك حسي به اراده 
و توانمندي مردان و زنان اين س��رزمین پیدا كنیم و راه رس��یدن به حقايق 

برايمان هموارتر شود. 
كتاب »امواج اراده ه��ا« به دلیل آنكه س��عي در تقويت خودب��اوري و بیان 
خاطراتي مس��تند از دس��تاورد ها و پیشرفت هاي درخش��ان ايران اسالمي 
دارد، محور شانزدهمین دوره پويش مطالعاتي روشنا هم قرار گرفته است و 

عالقه مندان با تهیه آن مي توانند در اين پويش كتابخواني شركت كنند.

رحيم مخدومي، رئيس هيئت  مديره مجمع ناشران دفاع مقدس:
هنوز يك رمان درباره امام راحل نداريم

ب�ا رويك�رد جدي�دي ك�ه در ح�ال ايج�اد اس�ت، 
ما اي�ن امي�د را داريم براي رس�اندن اي�ن كاروان به 
آن مقص�د مبي�ن و روش�ني ك�ه در سياس�ت ها 
آمده اس�ت، ب�ه آن راه�ي برگرديم كه پيش�ينيان 
م�ا سياس�تگذاري كردن�د و م�ا عام�ل نبودي�م.

رحیم مخدومي، رئیس هیئت  مديره مجمع ناشران دفاع 
مقدس با بیان اين مطلب و با اش��اره به اينكه در هش��ت 
سال گذشته فرهنگ نابود ش��د، به فارس مي گويد: ريل 
را برداش��تند و برعكس كردند و فرهنگ جامعه ضربات 
مهلكي خورد، امروز به احیاي مجدد و ريكاوري فرهنگ 

در تمام حوزه ها احتیاج داريم. 
نويسنده باسابقه حوزه دفاع مقدس ضمن تأكید بر اينكه 
اس��م »وزارت فرهنگ و ارشاد اس��المي« يكي از اسامي 
مظلوم و من��زوي در ادبیات نظام اس��ت، ادامه داد: گويا 
مسئوالن هم خجالت مي  كش��ند و شرمشان مي  آيد كه 
اس��مش را به  طور كامل بر زبان ج��اري كنند، چراكه به 
هر حال، بايد عملكرد يك مجموعه با اس��مش منطبق 
باشد. اسم اين نهاد بر اساس سیاستگذاري انتخاب شده 
است. وزارت مهمي مثل ارشاد قرار بوده است مسئولیت 
فرهنگ كشور و در عین حال، ارشاد به  سمت اسالم را بر 

دوش بكشد. 
نويسنده »جنگ پابرهنه« در ادامه عنوان كرد: مضیقه ها 
و تنگناه��اي اقتصادي و بي رونقي بازار نش��ر و كتاب و 
سختي هايي كه در معیش��ت مردم ايجاد شد، در حوزه 
فرهنگ چند برابر بیش��تر ظهور ك��رد، به همین دلیل  
حوزه فرهنگ ضربه اساس��ي خورد. ناش��راني كه بنده 
با آنها در ارتباط هس��تم، ابتدا كارمندان خودشان را از 
دست دادند، يعني درست عكس آن انتظاري كه براي 
اش��تغال زايي مي  رفت، پیش آمد. تعدي��ل نیرو رخ داد 
و كار به جايي رس��ید كه بعضي از ناش��ران چون توان 
پرداخت اجاره  بها نداشتند، موقعیت و دفتر كارشان را 

از دست دادند. 
مخدومي خاطر نشان مي كند: در حوزه تولید، كار به جايي 
رسید كه عناويني كه در طول سال تولید مي  شد، به  شدت 
كاهش پیدا كرد و ضربه نهايي به تیراژ كتاب خورد. امروز 
شاهد هستیم كه ناشران هم از لحاظ تعداد عناوين بسیار 
كم كار مي  كنند و هم از لحاظ تی��راژ. برخي هم به چاپ 
ديجیتال روي آورده اند. در واقع بايد بگويیم در اين هشت 
س��ال، فرهنگ نابود ش��د و ما در حال حاضر، احتیاج به 

احیاي مجدد و ريكاوري فرهنگ در تمام حوزه ها داريم. 
رئیس هیئت  مديره مجمع ناشران دفاع مقدس با اشاره به 
اينكه در حوزه شخصیت هاي انقالب،  واالترين شخصیت 
انقالب بنیانگذار انقالب و حضرت امام است، افزود: ادبیات 
جهان، روي رم��ان تكیه دارد. در طول اين س��ال ها، اين 
سؤال مطرح است كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي براي 
تألیف رمان امام خمیني چه گامي برداشته است؟ همین 
وزارتخانه ساالنه حدود 70میلیارد تومان به مؤسسه نشر 
و تنظیم آثار امام بودجه مي دهد، البته االن احتماالً بسیار 
بیشتر است، چون اين رقم مربوط به چند سال پیش است. 
چرا از اين بودجه ها رمان و آثار فاخر براي امام درنمي آيد؟ 
چرا يك فیلم س��ینمايي در تراز بین المللي براي معرفي 
امام خمیني به جهان استخراج نمي شود؟ اين پول ها كجا 

صرف مي شود؟
نويسنده كتاب »چه  كسي ماش��ه را خواهد كشید« در 
ادامه اظهار مي دارد: با رويكرد جديدي كه در حال ايجاد 
اس��ت، ما اين امید را داريم براي رساندن اين كاروان به 
آن مقصد مبین و روش��ني كه در سیاست ها آمده است، 
به آن راهي برگرديم كه پیش��ینیان ما سیاس��تگذاري 
كردند و ما عامل نبوديم. هنرمندان، شعرا، نويسندگان، 
جريان هاي فكري و فرهنگي و تشكل هاي هنري، همه 
اينها را در حالت خوش بینانه اش رها كرده ايم. اگر حوزه 
فرهنگ سالم س��ازي ش��ود، قطعاً عده اي نمي توانند به 
مطامعشان برسند و صدايش��ان درمي آيد. بعضي حتي 
قبل از اينكه برنامه هاي دول��ت جديد در حوزه فرهنگ 
را ببینند، فريادش��ان را كش��یدند و بي ادبانه و با توهین 
اعتراضش��ان را مطرح كردند. مشخص اس��ت كه اينها 
چیزي را از دست مي دهند و تا به حال سر چه سفره هايي 
نشسته بودند اما همه دغدغه ما رساندن تغذيه سالم به 

اين مردم مظلوم است.

     نشر 


