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خنجر به قلب صهیونیست ها

 هزینه درمان
 3 دهک رایگان شد

مدیرعامل بیمه سالمت در گفت و گو با »ایران« جزئیات بیمه همگانی را تشریح کرد

 برخورداری از بیمه همگانی برای سه دهک پایین کاماًل  رایگان، برای دهک 
چهارم 10 درصد، برای دهک پنجم و ششم 25 درصد، برای دهک هفتم و هشتم 

50 درصد و برای دهک نهم و دهم 100 درصد است
پوشش بیمه همگانی از وعده های دولت سیزدهم است که بر اساس آن افراد فاقد بیمه پایه سه دهک پایین درآمدی، به 

صورت رایگان و بدون پرداخت حق بیمه تحت پوشش قرار می گیرند. موضوعی که در قانون بودجه 1401 هم بر آن تأکید شده 
و هنوز دو ماه از آغاز سال جاری نگذشته بود که در 17 اردیبهشت ماه بیمه درمانی برای ۵ میلیون و ۴00 هزار نفر از سه دهک 

درآمدی پایین برقرار و گامی حمایتی با نگاهی آینده نگر برای کاهش هزینه های سالمت برداشته شد.

 در طبقه اول و همکف ساختمان حدود 100 واحد مشغول به کار شده بودند
 روایت شاهدان عینی از حادثه  اسامی قربانیان و مصدومان حادثه

  ارابه های شکسته؛ گزارشی از  رزمایش شش هفته ای رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی و بازتاب رسانه ای آن 
  تشدید تشنج های داخلی در تل آویو ؛ رئیس دفتر دولت »نفتالی بنت« هم استعفا داد

  خط سبز در وضعیت قرمز ؛ ترور ابزار رژیم صهیونیستی برای فرار از فشار امنیتی و سیاسی
  آغاز جنگ ترکیبی علیه ایران؟ »ایران« نشانه ها و حلقه های روانی و میدانی برای ایجاد و توسعه ناآرامی در کشور را بررسی می کند 

گزارش تحلیلی »ایران« از ضعف امنیتی رژیم صهیونیستی درون سرزمین های اشغالی

طی 40 روز و در جریان 4 عملیات شهادت طلبانه در سرزمین های اشغالی 18 صهیونیست به هالکت رسیدند

تحکیم پیوند همسایگی
رئیس جمهور روز گذشته با سفر به مسقط با سلطان عمان  درباره روابط دوجانبه گفت وگو کرد

 ایران و عمان 12 سند همکاری در حوزه های سیاسی، حمل و نقل ، همکاری های دیپلماتیک، اقتصادی و گردشگری امضا کردند
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جمهــوری اســامی ایران و ســلطنت عمــان در پایان 
ســفر آیت اهلل رئیسی به این کشــور در بیانیه مشترکی 
پیوندهــای  بر اســاس  ســفر  ایــن  کــه  کردنــد  تأکیــد 
مســتحکم تاریخــی میــان دو ملت دوســت و با هدف 
تقویــت روابط پایــدار دوجانبه و احتــرام متقابل بین 
سران و ملت های دو کشور انجام شد که اصول دینی، 
بــرادری و حســن همجــواری، آن روابط را مســتحکم 

ساخته است.
و  ایــران  اســامی  جمهــوری  مشــترک  بیانیــه  در 
ســلطنت عمــان، ســلطان عمــان از دیــدگاه رئیــس 
جمهــور و دولــت ایشــان در اتخــاذ سیاســت تعامــل 
بــا کلیــه  و گشــایش  ســازنده، فعــال و همــه جانبــه 
کشــورهای جهان بویژه همسایگان بر اساس سیاست 
پایــدار ایــران تقدیــر و این دیــدگاه را باعــث کمک به 
روابــط مثبــت و ســازنده بر اســاس احتــرام متقابــل، 
همــکاری و حســن همســایگی بــرای توســعه منافــع 
مشترک اقتصادی، تجاری و فرهنگی و تقویت امنیت 

و ثبات منطقه ای عنوان کرده است.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است؛

آیت اهلل دکتر ســید ابراهیم رئیسی، رئیس محترم 
جمهوری اســامی ایران در پاســخ به دعوت برادرانه 
عالی جناب هیثم بن طارق سلطان محترم عمان در 
تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۲۱ شــوال ۱۴۴۳ و ۲۳ 
مه ۲۰۲۲ سفر رسمی به سلطنت عمان انجام دادند.

این ســفر بر اســاس پیوندهای مســتحکم تاریخی 
میان جمهوری اســامی ایران و ســلطنت عمان و دو 
ملت دوســت و با هدف تقویت روابط پایدار دوجانبه 
و تقدیــر و احتــرام متقابــل بین ســران و ملت های دو 
کشــور انجــام شــد که اصــول دینــی، برادری و حســن 

همجواری، آن روابط را مستحکم ساخته است.
در جلســه مذاکرات رســمی که میان آیت اهلل دکتر 
ســید ابراهیم رئیســی رئیس جمهوری اسامی ایران 
و عالــی جناب هیثــم بن طارق ســلطان عمان برگزار 
شــد، افق های همکاری مشــترک و روابــط دو جانبه و 
توســعه آن بویــژه در موضوعات مربوط بــه همکاری 
زمینه هــای  در  مشــترک  ســرمایه گذاری  و  تجــاری 
مختلــف و هماهنگــی در اموری که در راســتای منافع 
دو کشــور دوســت و ملت هــای آنــان می باشــد، مورد 
بررســی قرار گرفت. ســران دو کشور از سطح همکاری 
موجود ابراز خرســندی نمودند و تصمیماتی مبنی بر 
توســعه این همکاری ها و گشودن باب های جدیدی از 
شــراکت اقتصادی اتخــاذ کردند. همچنین ســران دو 
کشــور از توافقات انجام شده در سطح کمیسیون های 
مشــترک جهــت همــکاری فیمابیــن در زمینه هــای 

مختلــف ابــراز خوشــنودی نمودند و برگــزاری منظم 
آنها را ضروری دانستند.

ریاســت جمهــوری اســامی ایــران و عالــی جنــاب 
ســلطان بر نقش مثبت و سازنده بخش خصوصی دو 
کشــور تأکید کرده و ابراز امیدواری کردند فعالیت های 
بخــش خصوصی به افزایــش حجم ســرمایه گذاری و 
مبادالت تجاری بین دو کشور بینجامد. آنان همچنین 
تفاهــم  یادداشــت های  و  موافقتنامه هــا  امضــای  از 
ســرمایه  زمینــه  در  همــکاری  نهادینه ســازی  جهــت 
گذاری، ورزشی، کشــاورزی، شیات، دامپروری، حمل 
و نقل دریایی، لجســتیک، بنادر و نفت و گاز اســتقبال 
نمودنــد. رئیس جمهوری اســامی ایران و برادرشــان 
عالــی جناب ســلطان در خصوص مســائل منطقه ای 
و بین المللــی مــورد عاقه مشــترک بحــث و گفت و گو 
کــرده و از میــزان رایزنــی و هماهنگی سیاســی موجود 
بین دو کشور در سطوح مختلف ابراز خرسندی کردند.

کوشــش  و  تــاش  اهمیــت  بــر  کشــور  دو  ســران 
مضاعــف جهت تضمین امنیت و ثبــات در منطقه و 
جهان و هماهنگی و رایزنی میان دو کشــور در محافل 
مختلــف منطقــه ای و بین المللــی در جهــت تأمیــن 

امنیت و ثبات منطقه و جهان، تأکید کردند.
رئیــس  دیــدگاه  از  عالــی جنــاب ســلطان عمــان 
جمهــوری اســامی ایــران و دولــت ایشــان در اتخــاذ 
و  جانبــه  همــه  و  فعــال  ســازنده،  تعامــل  سیاســت 
گشایش با کلیه کشــورهای جهان بویژه همسایگان بر 
اســاس سیاســت پایدار ایران تقدیر نمود. این دیدگاه 
به روابط مثبت و ســازنده بر اســاس احتــرام متقابل، 
همــکاری و حســن همســایگی بــرای توســعه منافــع 
مشــترک اقتصادی، تجــاری و فرهنگــی می انجامد و 
بــه تقویت امنیــت و ثبــات منطقه ای کمــک می کند. 
همچنیــن دو طــرف بر اهمیت مبــارزه با تمــام انواع 
و اشــکال تروریســم و افراط گرایــی تأکیــد نمودند. در 
پایــان این ســفر، آیت اهلل دکتر ســید ابراهیم رئیســی 
رئیس جمهوری اســامی ایران از عالــی جناب هیثم 
بــن طارق ســلطان عمــان و دولت و ملت این کشــور 
بــرای اســتقبال گــرم و میهمان نوازی تشــکر نمود و از 
ایشان جهت ســفر به جمهوری اسامی ایران دعوت 
بــه عمل آورد که ایــن دعوت برادرانه بــه گرمی مورد 

استقبال قرار گرفت.
ایــن بیانیــه در تاریــخ ۲ خــرداد ۱۴۰۱ برابــر بــا ۲۱ 
شــوال ۱۴۴۳ مصادف با ۲۳ مه ۲۰۲۲ میادی در شهر 

مسقط صادر گردید.
طرفین همچنین بر لزوم تاش برای اجرای کامل 

توافقات گذشته میان دو کشور تأکید کردند.

بیانیه مشترک ایران و عمان منتشر شد

 تصمیمات تهران و مسقط برای 
گشودن باب های جدیدی از شراکت اقتصادی

تحکیم پیوند همسایگی
و بویژه گردشگری سامت است.

رئیس جمهور با بیان اینکه این سفر 
در راســتای توســعه روابــط همســایگی 
دولت مردمی با کشــورهای همســایه و 
منطقه اهمیــت زیــادی دارد، افزود: در 
مذاکرات خود توســعه روابط دوجانبه و 

منطقه ای را پیگیری خواهیم کرد.
وی بــا بیــان اینکــه دو کشــور در حــال 
مختلــف  عرصه هــای  در  نیــز  حاضــر 
همکاری های ســازنده ای دارند، تصریح 
کرد: نکتــه محوری قابل توجه در منطقه 
آن اســت کــه گفت وگــو و همــکاری بیــن 
کشــورهای منطقــه امنیت آفرین اســت. 
حضــور نیروهــای خارجــی و بیگانــه در 
امنیت ســاز  عنــوان  هیــچ  بــه  منطقــه 
نیســت و حتی می تواند امنیت منطقه را 
مــورد تهدید قــرار دهد. آیت اهلل رئیســی 
ابرازامیدواری کرد که این سفر گامی مؤثر 
در راســتای تحقــق سیاســت ها و اهداف 
دولــت مردمــی بــرای تقویــت و تعمیق 

روابط سازنده با همسایگان باشد.
ë ورود به مسقط با استقبال سلطان عمان

پس از ورود رئیس جمهور به فرودگاه 
مســقط، مورد استقبال »هیثم بن طارق 
آل ســعید« ســلطان عمان قرار گرفت و 
پس از آن، مراســم رســمی اســتقبال نیز 
در قصر العلم برگزار شد. در این مراسم 
بــه افتخار رئیــس جمهور و هیــأت عالی 
رتبه کشورمان ۲۱ گلوله توپ شلیک شد. 
پس از استقبال رسمی هیثم بن طارق از 
آیت اهلل رئیســی، ابتدا مذاکرات مشترک 
هیأت های عالیرتبه دو کشــور برگزار شــد 
و ســپس رئیس جمهور و ســلطان عمان 
بــه صــورت دوجانبه بــا یکدیگر دیــدار و 

گفت وگو کردند.  
ë  هدیه ویژه ســلطان عمان به آیت اهلل

رئیسی
در ســفر روز گذشــته رئیس جمهور 
بــه عمــان، ضیافت رســمی ناهــار، به 
میزبانــی ســلطان عمــان و بــه افتخــار 
رئیــس جمهــور کشــورمان برگزار شــد. 
همچنین »هیثم بن طارق آل سعید« 
بــه  ســلطان عمــان شمشــیری مطــا 
اعطــای  داد.  هدیــه  رئیســی  آیــت اهلل 
هدیه ویژه به میهمانان خاص، یکی از 
رسوم عمانی ها است. آیت اهلل رئیسی 
در ایــن ســفر پــس از دیــدار دوجانبه با 
ســلطان این کشور و حضور در ضیافت 
بــا  العلــم،  کاخ  در  وی  رســمی  ناهــار 
»فهد بــن محمود آل ســعید« معاون 

نخست وزیر عمان هم دیدار کرد.
ë   امضای ۱۲ سند همکاری

در  مذاکــرات،  پایــان  در  همچنیــن 
مراســمی بــا حضــور آیــت اهلل رئیســی 
ســند   ۱۲ کشــور  دو  عمــان،  ســلطان  و 
سیاســی،  حوزه هــای  در  همــکاری 
انــرژی، حمــل و نقــل، همکاری هــای 
دیپلماتیــک، اقتصــادی و گردشــگری، 
محیط زیســت و ورزشــی امضا کردند. 
این اســناد از ســوی وزرای امور خارجه، 
صنعــت، معــدن و تجارت، نفــت، راه 
و شهرســازی و رئیس ســازمان توسعه 
تجــارت کشــورمان و همتایــان عمانی 

آنان به امضا رسید.
نشست با مسئوالن ارشد اقتصادی 
و تجار عمانی از دیگر برنامه های ســفر 
رئیس جمهور بود که مشروح اخبار آن 

متعاقباً منتشر خواهد شد.

رئیس جمهور روز گذشته با سفر به مسقط با سلطان عمان  درباره روابط دوجانبه گفت وگو کرد
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سامانه پدافند »باور ۳۷۳« به چرخه عملیاتی پیوست

فرمانــده نیــروی پدافنــد هوایی ارتــش با بیان اینکه ســامانه موشــکی باور 
۳7۳ به طور کامل به چرخه عملیاتی یگان های پدافندی پیوســته اســت، 
گفت: سامانه بومی باور ۳7۳ در رزمایش اخیر در مسافت ۱۵۲ کیلومتری 
با اهداف درگیر و عملکرد بسیار خوب و موفقی داشت و آزمایش افزایش 
برد این سامانه نیز در آینده نزدیک انجام می شود که مایه غرور و مباهات 
یکایــک هموطنــان عزیزمان خواهد شــد. به گزارش فارس، امیر ســرتیپ 
علیرضــا صباحی فرد گفت: قدرت پهپادی نیــروی پدافند کامًا ملموس 
است و روندی مطلوب و رو به جلو را طی می کند. برای اولین بار در سطح 
نیرو های مســلح تست ســرد و گرم رهگیری با موشــک آذرخش به وسیله 
پهپاد با موفقیت انجام شد. وی در این باره افزود: نیروی پدافند هوایی در 
زمینــه علوم پدافندی تمامی ناممکن ها را بــه ممکن تبدیل کرده و امروز 

حتی صادر کننده علوم پدافندی به سایر کشور ها است.

ممنوعیت واردات گوشی  تلفن همراه صحت ندارد
مدیــرکل دفتــر مقررات صــادرات و واردات ســازمان توســعه تجــارت با 
اشــاره به برخــی اخبــار بــرای ممنوعیــت واردات موبایل برخــی برندها 
گفت: ثبت ســفارش موبایل برای کلیه برندها هیچ محدودیتی نداشــته 
و پیــرو به روزرســانی برخــی گروه هــای کاالیــی و برخــی اولویت بندی هــا 
بــرای تأمین کاالهای اساســی، برخی اولویت بندی هــای کاالیی مقطعی 
یــا برخــی اختاالت پیش می  آید که امری طبیعی اســت. لــذا با رفع این 
اختــاالت و تعییــن اولویت بندی های جدید، از روز آینده ثبت ســفارش 

این کاال از سرگرفته می شود. 
به گزارش شــاتا، سعید عباســپور با اعام این خبر گفت: سازمان توسعه 
تجارت هیچ اباغیه و مقرراتی دال بر ممنوعیت ثبت ســفارش واردات 
موبایــل بــا برندهای خاص به بانک مرکزی و گمرک اباغ نکرده اســت. 
وی افــزود: تنهــا در دو مــاه ابتدایی امســال بیــش از ۶ میلیــارد دالر ثبت 
ســفارش واردات گوشــی تلفــن همــراه صــورت گرفتــه که از نظــر ارزش 
دالری، سهم باالیی در ثبت سفارش های سال جاری دارد. مدیرکل دفتر 
مقــررات صادرات و واردات ســازمان توســعه تجارت تأکید کرد: امســال 
بــا توجــه بــه افزایش میزان ثبت ســفارش گوشــی تلفن همــراه، کماکان 
اولویت بنــدی گروه های کاالیــی برای واردات کاال برقــرار بوده و رویه های 
تخصیــص و تأمیــن ارز بــر اســاس مقــررات و اولویت بندی هــای کاالیی 

صورت می  پذیرد.

ورود رئیس جمهور به مسقط با استقبال سلطان عمان در فرودگاه نشست با مسئوالن ارشد اقتصادی و تجار عمانی امضای ۱۲ سند همکاری در حوزه های مختلف بین ایران و عمان

گروه سیاســی/ گام دیگری در راســتای 
گســترش سیاســت حســن همسایگی، 
جمهــور  رئیــس  ســفر  در  گذشــته  روز 
بــه عمــان برداشــته شــد. قرار بــود در 
کشــورمان  جمهــور  رئیــس  ورود  بــدو 
بــه فــرودگاه مســقط، ابتــدا وزیــر امور 
رئیســی  اهلل  آیــت  از  عمــان  خارجــه 
استقبال کند و مراسم رسمی استقبال 
از سوی ســلطان عمان در قصر العلم 
برگــزار شــود امــا در آخریــن لحظــات 
»هیثم بن طارق آل ســعید« ســلطان 
بلکــه  فــرودگاه،  در  فقــط  نــه  عمــان 
بــا حضــور در پــای پلــکان هواپیمــا از 
رئیس جمهور کشورمان استقبال کرد. 
این اتفاق در ســفر اســفندماه گذشــته 
آیــت اهلل رئیســی بــه قطــر هــم افتاد و 
شــیخ تمیم، امیر قطر در پای هواپیما 
از رئیــس جمهور اســتقبال کرد. چنین 
اســتقبالی نشــان دهنده آینده روشــن 
روابــط دو کشــور و دیــدگاه مقام هــای 
دیگر کشــورها نسبت به رئیس جمهور 
جدیــد کشــورمان است.ســفر یک روزه 
روز گذشــته آیت اهلل رئیســی به عمان، 
بــه دعوت رســمی ســلطان این کشــور 
از  پــس  گذشــته  روز  گرفــت.  صــورت 
پایــان مذاکــرات دوجانبــه، در حضــور 
رئیــس جمهــور و ســلطان عمــان، ۱۲ 
سند همکاری از ســوی وزرای دو کشور 
امضا شــد. این توافقنامه هــا عمدتاً در 
حوزه های اقتصادی است که می تواند 

نویدبخــش دوره تــازه ای از مناســبات 
اقتصادی دو کشــور باشــد. این مســأله 
از ایــن رو اهمیت دارد کــه عمان با ۱4 
کشور دنیا توافقنامه تجارت آزاد امضا 
کرده اســت. از این رو، ایــن توافقات را 
می توان به منزله بازشــدن دروازه های 
تازه ای بــرای کاالها و محصوالت ایران 
بــه دنیــا ارزیابــی کــرد، فضای تــازه ای 
برای رشــد مناســبات تجــاری ایران که 
در ســایه سیاســت گســترش مناسبات 
روز  ســفر  می دهــد.  روی  همســایگی 
گذشــته آیــت اهلل رئیســی بــه مســقط، 
نخســتین ســفر رئیس جمهور اسامی 
ایــران بــه ایــن کشــور در دوره ســلطان 
جدیــد عمان و پنجمین ســفر خارجی 
رئیس جمهور در ۹ ماه فعالیت دولت 

سیزدهم است.
ë  ســفری برای توسعه روابط همسایگی

دولت مردمی
اطاع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
ریاست جمهوری، آیت اهلل سیدابراهیم 
تــرک  از  پیــش  گذشــته  روز  رئیســی، 
تهــران، با اشــاره به اینکــه روابط خوبی 
بیــن جمهــوری اســامی ایران و کشــور 
دوســت، برادر و همســایه عمــان وجود 
دارد، اظهارکــرد: ســطح فعلــی روابــط 
میــان تهــران و مســقط بــرای دو کشــور 
مطلوب نیســت و تصمیم و اراده هر دو 
کشور ارتقای سطح روابط در حوزه های 
تجارت، حمل و نقل، انرژی، گردشگری 

دستور اژه ای به مسئوالن قضایی:

دولت را در اجرای طرح اقتصادی یاری کنید
قالیباف:

خصوصی سازی درست حالل مشکالت است
حجت االســام محســنی اژه ای، رئیس دستگاه قضا با اشــاره به طرح اقتصادی 
دولت درخصوص نحوه توزیع یارانه و ارز ترجیحی، به تمامی مسئوالن قضایی 
از جمله دادستان کل و دادستان های سراسر کشور بار دیگر دستور داد که دولت 
را در اجــرای ایــن قانــون و تکمیــل این طــرح مســاعدت کنند. به گــزارش مرکز 
رسانه قوه قضائیه، وی در همین راستا افزود: همگان این مهم را درنظر داشته 
باشــند کــه باید طرح مزبور به نحوی اجرا شــود که مــردم بخصوص دهک های 
پایین جامعه کمترین آســیب را ببینند و در اجرای این طرح زندگی شــان بیش 
از پیــش تحــت تأثیر قــرار نگیــرد. اژه ای در نشســت شــورای عالی قــوه قضائیه 
بــا تأکیــد بــر اینکه امنیــت و آرامش مــردم باید بــه طور کامــل تأمین شــود، به 
دادســتان های سراسر کشور دستور داد که شناســایی جریان های سازمان یافته و 
عوامل گروهک های ضدمردم و ضدنظام را از دســتگاه های اطاعاتی و امنیتی 

با جدیت مطالبه کنند. 

محمدباقــر قالیبــاف، رئیــس مجلــس شــورای اســامی در نخســتین رویداد 
بین المللــی خصوصی ســازی در اقتصاد ایران، ضمــن تأکید بر تحول خواهی 
در اقتصاد کشور گفت: امروز موضوع خصوصی سازی مهم ترین پاشنه آشیل 
اقتصــاد کشــور اســت. به گزارش خانــه ملت، قالیبــاف  با بیان اینکــه اقتصاد 
دولتی به یک زخم کهنه طی چند دهه گذشــته تبدیل شــده است، تأکید کرد: 

اقتصاد دولتی، متمرکز، غیربارور و به زمین نشسته است.
 وی در ادامه افزود: اگر خصوصی سازی بدون رانت و با تخصیص درست 
به اهل آن واگذار شــود، بســیاری از مشــکات در اقتصاد حل خواهد شد، 
یعنــی بایــد امروز هدفگــذاری کرده و اگــر خطاهایی هم در گذشــته بوده، 
دیگــر تکرار نشــود. در بحث خصوصی ســازی کــه باید به مردمی ســازی و 
اقتصــاد مردمی منجر می شــد، تاکنون غفلت شــده و اقتصــاد ما مردمی 

نشده است.
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نارضایتی از عملکرد اقتصادی رئیس جمهوری امریکا رو به افزایش است

دورخیزجمهوریخواهان
برایاستیضاح»بایدن«

ناتوانــی دولت »جو بایدن« در اجرای سیاســت های داخلی و خارجی وعده 
داده شده و از همه مهم تر بحران اقتصادی و تورم صعودی حاکم بر امریکا، 
زودتر از آنچه تصور می  شــد رئیس جمهوری امریکا را به سرنوشــت سلفش 
دچــار کرده و حــاال پس از حدود یک ســال و چند ماه، نزدیــک به 70 درصد 
جمهوری خواهــان و حدود یک ســوم جامعه مدنی ایــاالت متحده خواهان 

استیضاح او شده اند.

 گزارش تحلیلی »ایران« از رزمایش شش هفته ای رژیم صهیونیستی
در سرزمین های اشغالی و بازتاب رسانه ای آن

ارابههایشکسته
تحــوالت یک ســال اخیر رژیم صهیونیســتی چــه در داخل ســرزمین های 
اشــغالی و چــه در منطقــه، استراتژیســت های صهیونیســت ها را بــه ایــن 
جمع بندی رســانده اســت کــه اگر قرار اســت وارد هرگونه نبــرد منطقه ای 
بــا محور مقاومت شــوند، بایــد در ابتدا جبهه داخلی فروپاشــیده را التیام 
بخشــند. بر این اساس صهیونیست ها بعد از عملیات های استشهادی در 
طول سه ماه گذشته که منطقه سبز را در وضعیت قرمز قرار داده است...

 صفحه  4 را بخوانید
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نوزدهــم بهمــن ســال گذشــته آیــت اهلل 
خامنــه ای در دیدار جمعی از فرماندهان 
نیــروی هوایی ارتــش، از تهاجــم ترکیبی 
دشمنان انقالب خبر دادند. ایشان در این 
دیدار، بــه چند وجهی بــودن این تهاجم 
اشــاره و لــزوم مقابلــه بــا آن را این گونــه 
بیــان کردند و از جنــگ ترکیبی و ضرورت 

هوشیاری درباره آن سخن گفتند.
طبیعتاً این جنگ ترکیبی، دارای یک 
سلسله رانه ها، پشتوانه ها و پشتیبانی های 
نظــری، اطالعاتــی و عملیاتــی اســت که 
در ادامــه به بخشــی از وجــوه آن ازجمله 
بــه قطب هــای پیشــران و پیش برنــده و 
ابزارهــا و اهــداف آن پرداختــه می شــود. 
در ابتــدا اجمــاالً بایــد گفت که براســاس 
نشــانه هایی که ذکرشــان خواهد گذشت، 
می تــوان مدعی شــد مدیریــت کالن این 
پرونــده پنج ضلعــی، برعهــده ســرویس 
اطالعاتی برون مرزی رژیم صهیونیستی 
)موســاد( است. به تعبیر دیگر، طراحی و 
آمریت این پرونده با موســاد و عاملیت و 
اجرای آن با برخی دولت ها و ســازمان ها 
جمهــوری  بــا  متخاصــم  گروه هــای  و 
اســالمی اســت. اما راه انــدازی این جنگ 
چنــد وجهــی، بــدون پیوســت رســانه ای 
امکان پذیر نیست؛ موضوعی که در ادامه 
با تفصیل بیشتری به آن پرداخته خواهد 
شــد. نکته قابــل ذکــر دیگر اینکــه بخش 
قابــل توجهــی از ایــن تهاجــم ترکیبــی، 
خواسته یا ناخواسته توسط برخی گروه ها 
و جریان هــای داخلی صورت می گیرد که 
نقــش این طیف هــا و اصنــاف داخلی در 
ادامه مفصاًل مورد بررسی و بازخوانی قرار 

خواهد گرفت.
اما در پاسخ به اینکه چرا موساد سعی 
دارد چنین تهاجمی را در چنین مقطعی 
عملیاتــی کنــد، بایــد ابتــدا بــه تحــوالت 
درون رژیم صهیونیســتی و راهبرد دولت 
یهود در مقابله با تهدیدات کنونی اشــاره 
کرد. حقیقت این اســت کــه هم الگوهای 
مبارزاتی گروه های فلسطینی تغییر کرده 
و هــم ســاختار امنیتــی دولــت اســرائیل 
سست و ضعیف شده و از همین جهات، 
کابینه بنت نیز در وضعیت متزلزلی قرار 
دارد؛ وضعیتی که به لحاظ تاریخی تقریباً 
بی سابقه است. یکی از راهبردهای اصلی 
صهیونیست ها به خصوص بعد از 2006 

در مقابلــه بــا تهدیــدات داخلــی، تغییــر 
زمیــن بــازی و بازتولیــد تهدیــد در زمین 
رقبا و دشمنان یا همان راهبرد »جنگ در 
میان جنگ ها« بوده است. وجه دوم این 
تهاجم، به اصالحات بنیادین و بازگشت 
سیاست های دولت جدید ایران روی ریل 
اصلی و صحیح خود راجع است و همین 
تغییر رویکــرد تهران، صهیونیســت ها را 
بــه صرافت مقابله بــا این رونــد انداخته 
اســت. و وجه سوم، معطوف به مذاکرات 
هســته ای«  »دکتریــن  و  تحریم هــا  رفــع 
رژیم صهیونیســتی اســت که دولت یهود 
را از بازتر شــدن دســت ایران در مقابله با 
شــرارت آفرینی های ایــن رژیم در منطقه 
نگران کرده است. از این روی، رخدادهای 
اخیــر - مانند ناامنی های مــرزی و تالش 
برای اغتشــاش در برخی مناطق مرکزی 
و جنــگ نیابتــی اطالعاتــی و قضایــی در 
اروپــا و... - را نمی تــوان بــدون مالحظــه 
این راهبرد ترکیبی تحلیل کرد؛ موضوعی 
کــه صــرف نظــر از تحــوالت میدانــی، اگر 
برساخت رســانه های اســرائیلی را دنبال 
و تحلیل کنیم، نشانه ها و شواهد فراوانی 
برای اثبات آن می یابیم. عالوه بر خروجی 
محتوایی رسانه های صهیونیستی، باید به 
رزمایش »ارابه های آتش« در این مقطع 
اشاره کرد که مقتضی است مستقاًل مورد 

بررسی و تحلیل قرار گیرد.
ë جنگ ادراکی

راه انــدازی چنیــن  منطقــاً و ضرورتــاً 
همه جانبــه  پیوســت  یــک  تهاجمــی، 
رســانه ای را اقتضــا می کنــد. رســانه های 
فارســی زبان  رســانه های  صهیونیســتی، 
رســانه های  و  ضدانقــالب  جریــان 
غیرفارســی زبان وابســته بــه دولت هــای 
متخاصــم، بــه نحو گســترده و پرفشــاری 
ســعی در تصویرســازی و فراهــم کــردن 
زمینه هــای ادراکی این نبــرد دارند. تمام 
سرفصل هایی که در ادامه ذکرشان خواهد 
یــک ادراک ســازی  بــه  گذشــت، عطــف 
عظیــم رســانه ای و تبلیغاتی می شــوند. 
فقط از باب ذکر نمونه به شــبکه سعودی 
ایــران اینترنشــنال اشــاره ای می شــود که 
شبانه روزی و با تمام قوا و ظرفیت هایش 
سعی در ایجاد و احیای خط اغتشاش در 

مناطق حاصلخیز بحران دارد.
ناگفتــه نمانــد کــه ســایر رســانه های 
ماننــد  ســعودی  دربــار  بــه  وابســته 
نیــز  و...  کلمــه  و  العربیــه  ایندیپندنــت، 

همیــن رویکــرد را دنبال می کننــد که این 
موضوع دو داللت می تواند داشــته باشد؛ 
رســانه ای  کار  تقســیم  همــان  نخســت، 
برای تهاجــم ترکیبی و دیگری، معطوف 
بــه مذاکــرات بغــداد میــان ســعودی و 
جمهــوری اســالمی ایران اســت. طبیعتاً 
ســعودی بــرای چانه زنــی روی موضــوع 
یمن و سایر جوانب مرتبط با ایران، نیاز به 
ناامن شــدن ایران دارد و اگر به وضعیت 
و موقعیت شــکننده سعودی در جنگ با 
یمن نیز بنگریــم، دقیق تر متوجه چرایی 

این راهبرد روانی می شویم.
ë اغتشاش میدانی در مرزها و مرکز

تجزیــه،  موجــود،  نظــم  برانــدازی 
آشــوب و در کل، هــر عاملــی کــه وحدت 
ســرزمینی و ملــی ایــران را تهدیــد کنــد، 
بــرای صهیونیســت ها و گروه های معاند 
بــا انقــالب جنبــه راهبــردی دارد و به آن، 
یا به چشــم ابــزار می نگرند و یا به چشــم 
هدف. آنچه از تحلیل خروجی رســانه ای 
جریان هــای معاند خارج نشــین و برخی 
محافــل و گروهک هــای داخلــی می توان 
تشــخیص داد، یــک رویکرد اســت و آن، 
تــالش شــبانه روزی بــرای ایجــاد و تداوم 
اســت.  قیمــت ممکــن  هــر  بــه  آشــوب 
اکنون کــه راهبردهــا و رهیافت های کالن 
حکمرانی در کشــور متحول شــده اســت، 
بهتریــن زمــان بــرای برهــم زدن نظــم 
عمومی و فعال کردن گسل های قومیتی 
و امنیتی در مناطق مســتعد بحران برای 
زمینگیر کــردن دولت و نهادهای انقالبی 
حاکمیــت اســت. خصوصــاً در زمانی که 
تحوالت اقتصادی نویدبخش اخیر، مردم 

را به آینده امیدوار کرده اســت، سعی این 
جریان ها بر این است که هرطور شده این 

طرح بدون هزینه امنیتی، اجرا نشود.
ë وجوه جنگ اقتصادی اخیر

ریل گــذاری  تغییــر  کــه  شــد  گفتــه 
حکمرانــی در کشــور، یکــی از زمینه هــای 
اصلی راه انداختن این جنگ ترکیبی علیه 
ایران بوده است. اما پرسش این است که 
میــدان این نبرد در حوزه اقتصادی دقیقاً 
در کجــا تعریــف می شــود؟ بــرای پاســخ 
بایــد نقطه ثقــل تحول اقتصــادی مذکور 
را تحلیــل کــرد. اصلی تریــن ضایعــه ای 
کــه دولــت ســیزدهم در حال اصــالح آن 
اســت، موضــوع ارز ترجیحی اســت که از 
دولــت قبــل به یــادگار مانــده بــود و این، 
همــان گرانیگاهــی اســت کــه دولت های 
متخاصــم را وادار کــرده بــا تمــام تــوان و 
ظرفیــت ادراکــی و میدانــی خــود بــا آن 
مقابله کنند. درباره این طرح، این نکته را 
هم باید متذکر شد که این عملیات دولت 
ســیزدهم برای اصالح ساختار اقتصادی 
کشــور، از ایــن لحاظ کــه دولت های قبلی 
هیچــگاه بــه دلیــل حفظ وجهــه ظاهری 
و محبوبیــت کوتاه مــدت خــود حاضر به 
اقدامــی  پیگیــری و اجــرای آن نبودنــد، 
بی ســابقه اســت و اخــالل اخاللگــران در 
نظام اقتصادی ازجملــه احتکار کاالهای 
اساسی را باید ذیل همین موضوع یعنی 
کوتــاه شــدن دســت دالالن و متنفــذان از 

رانت ارز ترجیحی تحلیل کرد.
را  ارز ترجیحــی، دو موضــوع  دربــاره 
افــکار عمومــی هیچــگاه نبایــد از خاطــر 
فرامــوش کنــد؛ نخســت، نحــوه تصویب 

و دیگــری، نحــوه تخصیــص آن. دربــاره 
نحوه تصویب غیرکارشناســی و عجیب و 
غریب آن باید به آن جلســه ابتدای سال 
97 و دســتور و اصــرار مشــکوک رئیــس 
دولــت دوازدهــم مبنــی بــر تصویــب ارز 
4200 تومانــی درعیــن مخالفت نماینده 
وزارت اطالعــات و رئیــس وقــت بانــک 
مرکزی )ولی اهلل سیف( اشاره کرد. درباره 
نحــوه تخصیــص و پیامدها و مفاســد آن 
متعــددی  تخصصــی  گزارش هــای  امــا 
صورت گرفتــه و در اینجا صرفاً به همین 
موضوع اشاره می شود که طی 4 سالی که 
از تصویــب آن گذشــت، مجموعــاً حدود 
70 میلیــارد دالر صــرف تخصیــص بــه 
وارد کننــدگان شــد که 15.5 میلیــارد دالر 
آن فقط در سال گذشته تخصیص یافت 
کــه بنا بر آمارهــا به جای آنکــه به چرخه 
تولید کمــک کند، عمدتــاً یا در بــازار آزاد 
به فروش رســید و یــا صــرف واردات، آن 
هم واردات کاالهای لوکس و غیراساســی 
از جمله غذای حیوانات شد! لذا منطقی 
اســت که پــس از اعــالم خبر اصــالح آن، 
رســانه ها هــر روز از کشــف انبــار کاالهــای 
احتکار شده توسط سازمان های اطالعاتی 

و نظارتی کشور خبر می دهند.
ë جنگ اطالعاتی - قضایی علیه ایران؟

توافــق هســته ای و تضعیــف ســاختار 
داخــل  در  صهیونیســتی  رژیــم  امنیتــی 
مرزهای فلسطین  اشغالی، دو موضوعی 
هســتند که مســتقیماً بــا امنیت اســرائیل 
گــره خورده انــد و تمــام تــالش ســازمان 
)موســاد  صهیونیســتی  رژیــم  اطالعــات 
و شــاباک( را ذیــل آن بایــد تحلیــل کــرد. 
اما موســاد بــه عنــوان بــازوی برون مرزی 
امنیت رژیم صهیونیستی به تنهایی قادر 
بــه راه انداختن جنگ اطالعاتی و قضایی 
علیــه جمهــوری اســالمی نیســت و برای 
ایــن هــدف از ابزارهایی اســتفاده می کند. 
مهم ترین ابزار موساد برای پیشبرد پرونده 
جنــگ اطالعاتــی و قضایــی علیــه ایران، 
دولت هــای اروپایی هســتند. راه انداختن 
احــکام  صــدور  و  نمایشــی  دادگاه هــای 
محاکمــه  جملــه  از  ظالمانــه  و  ســنگین 
افــرادی همچون حمیــد نوری و اســداهلل 
اســدی در سوئد و بلژیک، مواردی هستند 
که با فشــار حداکثری دولت صهیونیستی 
و با اســتخدام ســازمان منافقیــن صورت 
گرفتــه اســت. ایــن فضاســازی بــه همراه 
تالش برای ایجاد ناامنی در مناطق مرزی 

و مرکــزی ایــران همان طور که گفته شــد، 
حداقــل ســه زمینه و ســه وجه کلــی دارد: 
نخست؛ مذاکرات هسته ای و دست یافتن 
به توافق نهایی که از نظر صهیونیســت ها 
دســت ایــران را در مقابله با شــرارت های 
این رژیم بازتر از قبل می کند. زمینه دوم، 
معطــوف به تغییر رویکــرد کالن در ایران 
است و سوم، ناظر به سست شدن ساختار 
امنیــت داخلــی اســرائیل اســت کــه ایــن 
روزهــا بیــش از پیش می توان نمــود آن را 
تشخیص داد. رژیم صهیونیستی همواره 
راهبرد جنگ در میان جنگ ها را به عنوان 
یکــی از راهبردهای عملیاتی برای مقابله 
بــا تهدیــدات امنیتــی خــود بــه کار بســته 
است. بر حسب این راهبرد، وقتی امنیت 
ایــن رژیم با تهدید مواجه می شــود، برای 
مقابلــه با آن تهدیــد یا تهدیــدات، زمین 
جنــگ را به مناطق دیگــر منتقل می کند. 
لــذا ناامنی های شــرق کشــور، دســتگیری 
بلوچســتان،  در  موســاد  جاســوس های 
در  داعــش  انتحــاری  عملیــات  سلســله 
مناطق شیعه نشین افغانستان و امثالهم 
مواردی هســتند کــه باید آنهــا را ذیل این 

راهبرد تحلیل کرد.
ë تشکل نماهای صنفی در تله موساد

معــدود  شــبه صنف  چنــد  کشــور  در 
هســتند که اعضای آنها از طریق اقدامات 
غیرقانونی، غیرحرفه ای و با اتخاذ رویکرد 
سیاسی، ســعی در پیشبرد منافع جناحی 
یک حــزب سیاســی بدســابقه دارنــد. اگر 
بــه دوره دوم خــرداد رجــوع کنیم متوجه 
رهیافــت معیوب و غیرصنفــی این جناح 
بــه اصناف و تــالش برای تبدیــل اصناف 
صنعتــی، اقتصادی و فرهنگــی به ابزاری 
برای پیشبرد و تأمین منافع سیاستمداران 
می شویم. تشکل نماهایی همچون کانون 
منحلــه صنفــی معلمــان، کانــون وکال و 
سندیکای شرکت واحد گروه هایی هستند 
کــه برخی اعضــای آنهــا پوشــش صنفی 
را تبدیــل بــه اهرمــی بــرای فعالیت های 
غیرقانونــی سیاســی کرده اند کــه در ادامه 
اختصــاراً بــه گوشــه ای از اقدامات ایشــان 
اشــاره و تفصیل مطالب به فرصتی دیگر 
موکول خواهد شد. همچنین، اگر به اسامی 
شبه تشــکل های  ایــن  امنیتــی  مجرمــان 
سیاســی نیــز بنگریــم، متوجــه وابســتگی 
جناحی ایشــان به گروهک هایی همچون 
نهضت آزادی و حزب منحله مشارکت و 

مانند آنها می شویم.

»ایران« نشانه ها و حلقه های روانی و میدانی برای ایجاد و توسعه ناآرامی در کشور را بررسی می کند

آغازجنگترکیبیعلیهایران؟
امیر فرشباف
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دیوید  بارنه ئا رئیس موساد

دارد،  موضوعیــت  فعــاًل  آنچــه  امــا 
عملکرد کنونی اعضای این شبه صنف ها 
است، نه سابقه آنها. به عنوان نمونه هایی 
تــازه می تــوان بــه تالش هــای همزمــان 
شبه تشــکل های چپ گــرای »ســندیکای 
هماهنگــی  »شــورای  و  واحــد«  شــرکت 
بــرای  فرهنگیــان«  صنفــی  تشــکل های 
اعتصــاب راننــدگان و تجمــع اعتراضــی 
معلمــان در ایــن مقطــع اشــاره کــرد که 
رســانه های  شــبانه روزی  تالش هــای  بــا 
ضدانقــالب در ایجــاد و تداوم اغتشــاش 
همراه و مقارن شــده است. این اقدامات 
زمانی معنادارتر می شــوند کــه همزمان 
با آنهــا به اخبار دســتگیری های پی در پی 
چندیــن جاســوس در مناطــق مختلــف 
کشــور بــا پوشــش فعالیت هــای صنفــی 
توجــه کنیــم؛ از جمله خبر بازداشــت دو 
جاســوس فرانســوی بــا هــدف آمــوزش، 
اعتراضــات  ســازماندهی  و  تحریــک 

منسوب به معلمان.
مســأله قابل توجه دیگر اینکه، باید از 
لیدر ها و سرشاخه های این شبه تشکل ها 
پرســید کــه چــرا در 8 ســال حکمرانــی 
دولــت یازدهــم و دوازدهــم و یکدســت 
شــدن قــوای تقنینــی و اجرایــی توســط 
اصالح طلبان، روزه سکوت گرفته بودند و 
حال که ریل گذاری اقتصادی و اجتماعی 
و سیاســی کشــور در حال تغییــر و اصالح 
اســت، یادشــان افتاده کــه ســاز اعتراض 

بنوازند؟!

وقتی جامعه در حال تجربه اصالحات 
بنیادی و نویدبخش است، ولی در مناطق 
مختلف خبر از اخالل و احتکار و اعتصاب 
توسط برخی دالالن و شبه صنف ها شنیده 
می شــود، بایــد منتظــر اقــدام خرابکارانه 
ازجملــه تــرور مقامــات و ماننــد آن بــود. 
ترور یکی از مقامات نیروی قدس سپاه در 
تهران را هم باید ذیل همین جنگ ترکیبی 
موســاد تحلیــل کــرد. اقداماتــی از جملــه 
تالش بــرای اعتصاب کارگــران و اعتراض 
معلمــان و درز اطالعــات قضایــی کشــور 
و انتقــال آن بــه نهادهــای حقوق بشــری 
توســط  معانــد  رســانه های  و  متخاصــم 
شبه تشــکل هایی همچون »کانون منحله 
صنفــی معلمــان«، »ســندیکای شــرکت 
واحد« و برخی اعضای کانون وکال و امثال 
آنها موضوعی اســت که نبایــد آن را بدون 
پیوســت به ایــن عملیــات ترکیبی تحلیل 
کرد. اقدامــات مذکور بخش مهمی از این 
تهاجــم ترکیبی علیــه امنیت ملی کشــور 
اســت کــه هــدف از آن، برهــم زدن تمرکز 
امنیتی کشــور برای ترور مقامات است و از 
این لحاظ، مســئولیت این وقایع را متوجه 
ایــن گروه ها و شبه تشــکل ها هــم می کند. 
ترور ســپهبد شــهید حاج قاسم سلیمانی 
نیز از این حیث، محصول آشوب آبان 98 
و برهم خوردن تمرکز امنیتی کشــور بود و 
آشــوب آبان 98 هم محصول شــیطنت و 
ناکارآمدی مدعیان اصالح طلبی در اداره 

کشور بود.

تشدید
تشنجهایداخلی

درتلآویو

 رئیس دفتر دولت »نفتالی بنت« 
هم استعفا داد



 سه شنبه 3 خرداد1401 
 سال بیست و هشتم

 شماره 7915

http://irannewspaper.ir

editorial@irannewspaper.ir

ایندیپندنت)بریتانیا(
مشاور ارشد دولت »بوریس جانسون« 
اعالم کرد برای مقابله با شــرایط افزایش 
سرســام آور قیمت غذا و همچنین کمبود 
اقــالم ضروری که بحــران اوکراین به اروپا 
تحمیل کرده، دولت آمادگی الزم را ندارد 
و خطاب به مقامات کشــورش نســبت به 
آینــده ای هــول انگیــز هشــدار داد و گفت: 
»این معضل فراتر از بحران انرژی اســت 

و دولت برای آن آماده نیست.«

کامرسانت)روسیه(
»ولودیمیــر زلنســکی«، رئیــس جمهوری 
اوکرایــن در روزهــای اوج بحــران کشــورش با 
میزبانــی از همتــای لهســتانی اش، توافقاتــی 
در حــوزه تجاری به امضا رســاند کــه می تواند 
دو  کنــد.  ایجــاد  خلــل  صلــح  مذاکــرات  در 
کشــور همچنین بــر کنترل گمرکــی دوجانبه و 
همکاری برای یک کمپانی مشترک خط  آهن 
به منظور تسهیل عبور و مرور مردم و افزایش 

صادرات بالقوه اوکراین توافق کرده اند.

یو اس ای تودی )امریکا(
منطقــه  در  نژادپرســتانه  تیرانــدازی 
سیاهپوستان نیویورک که به کشتار 10 شهروند 
از محافــل  امریکایــی منجــر شــد، بســیاری 
سیاســی را در داخل ایــاالت متحده از تقویت 
»تئــوری جایگزینــی« ســفیدهای افراطــی و 
تبعــات آن بــر جامعــه سیاهپوســتان نگران 
کرده است. این دغدغه زمانی جدی تر نشان 
می دهــد که حضــور غیرســفیدها در رده های 

باالی دولتی نیز افزایش یافته است.

دورخیز جمهوری خواهان برای استیضاح »بایدن«
»جــو  دولــت  ناتوانــی  صفــاری/  زهــره 
بایدن« در اجرای سیاست های داخلی و 
خارجی وعده داده شده و از همه مهم تر 
بحران اقتصادی و تورم صعودی حاکم 
بــر امریــکا، زودتر از آنچه تصور می  شــد 
رئیــس جمهــور امریــکا را به سرنوشــت 
ســلفش دچار کرده و حاال پس از حدود 
یــک ســال و چنــد مــاه، نزدیــک بــه 70 
درصــد جمهوری خواهــان و حدود یک 
متحــده  ایــاالت  مدنــی  جامعــه  ســوم 

خواهان استیضاح او شده اند.
به گـــزارش »اســـپوتنــیـــک«، شائبه 
استیضاح رئیس جمهور امریکا در حالی 
مطــرح اســت کــه تحلیل های سیاســی، 
احتمــال پیــروزی جمهوری خواهــان در 
انتخابات میاندوره ای ماه نوامبر را بسیار 
قوی می  دانند. امــا اگر این پیش بینی ها 
درست باشد و جمهوری خواهان بتوانند 
کرســی های  میانــدوره ای  انتخابــات  در 
اکثریــت در مجلــس نماینــدگان امریکا 
را از آن خــود کننــد، با توجــه به حمایت 
بیش از دو ســوم هم حزبی های »دونالد 
ترامــپ«، از موضوع اســتیضاح، رهایی 
»بایــدن« از محاکمه کنگره بســیار بعید 

خواهد بود.
نظرســنجی های  براســاس 
دانشــگاه  بــرای   »YouGov« اخیــر 
از  درصــد   68 گرچــه  ماساچوســت، 
محاکمــه  خواســتار  جمهوری خواهــان 
بایدن در کنگره با اکثریت جمهوری خواه 
 34 تنهــا  حــال  عیــن  در  امــا  هســتند 
معتقدنــد  شــرکت کنندگان  درصــد 
جمهوری خواهــان در صورت تســلط بر 
کنگــره در ایــن مســیر گام برمی دارنــد و 
همزمــان 66 درصــد محافظــه کاران بر 
ایــن باورنــد که کنگــره باید طبــق قانون 
خاطــر  بــه  رئیس جمهــور  بــا  اساســی 

اتهامات خیانت، رشوه و... برخورد کند.
علــوم  اســتادیار  انتتــا«،  »تاتیشــه 
سیاســی دانشــگاه ماساچوســت امریکا 

معتقــد اســت: »تصمیم به اســتیضاح 
یــک رئیــس جمهــور، پیش تــر آخریــن 
از  کــه  بــود  فــردی  تخریــب  بــرای  راه 
مرزهــای قانونــی عبور کــرده اســت. اما 
را  اســتیضاح  نمی تــوان  امــروز  گرچــه 
بــه عنــوان گزینــه آخر یــاد کرد امــا یکی 
در  کــه  اســت  بیشــماری  ســالح های  از 
عصــر دوقطبی حزبی، یــک طرف برای 
برتــری بــر رقیــب از آن بهــره می  گیــرد. 
بنابرایــن بــا توجــه به همســویی شــمار 
زیادی از جمهوری خواهان کنگره با این 
استیضاح، در صورتی که دموکرات ها در 
انتخابات میاندوره ای میدان را به رقیب 
ببازند، این زمزمه ها شکل جدی به خود 

خواهد گرفت.«
می  دهــد  نشــان  همچنیــن  آمارهــا 
انتخابــات  در  مشــارکت  بــرای  تمایــل 
حامیــان  ســوی  از  بویــژه  میانــدوره ای 
جمهوری خواه بشدت باال است. »انتتا« 
میلیــون   120 »حضــور  اســت:  معتقــد 
میانــدوره ای  انتخابــات  در  امریکایــی 
2018 باالتریــن رکــورد مشــارکت در این 
انتخابــات را از ســال 1914 ثبــت کــرد و 
همیــن امــر نشــان می  دهــد کــه آمــار و 
ارقام هــا دربــاره تمایــل بــه حضــور در 
انتخابــات دور از ذهن نیســت. از ســوی 
دیگر نتایج انتخابات میاندوره ای 2022 
در سرنوشت آینده امریکا نیز بسیار حائز 

اهمیت است.«
صف  آرایی جمهوری خواهان در برابر 
رئیــس جمهــوری امریــکا در شــرایطی 
اســت که ســلفش؛ »دونالــد ترامپ« در 
دوره چهارساله خود، دو بار و با حمایت 
اکثریت جامعه امریکا اســتیضاح شــده 

است.
ë »فرصت رو به پایان »بایدن

آنچــه نظرســنجی ها نشــان می  دهد 
اقتصاد مهم ترین دغدغه رأی دهندگان 
یکــی  شــک  بــدون  و  اســت  امریکایــی 
انتخــاب  بــرای  فاکتورهــا  مهم تریــن  از 

میانــدوره ای،  انتخابــات  نامزدهــای 
برنامه های اقتصادی آنها خواهد بود. در 
این میان 45 درصد از جمهوری خواهان 
و 37 درصد شرکت کنندگان مستقل در 
نظرســنجی، شــرایط اقتصادی و کمبود 
اقالمــی مانند شیرخشــک که ایــن روزها 
بــه بزرگترین معضل دولــت بایدن بدل 
شــده و حتــی هواپیماهــای وزارت دفــاع 
امریــکا را نیز در اتفاقی بی ســابقه مأمور 
انتقــال محموله هــا بــه داخل این کشــور 
کــرده، در کنــار کاهــش دســتمزدها پس 
از شــیوع کرونــا و... را شــاخصه انتخــاب 
اســتیضاح  مهــم  فاکتــور  و  نماینــدگان 
رئیــس جمهــور قــرار داده انــد. امــا ایــن 
فضــا در میــان دموکرات هــا و حامیــان 
رئیس جمهور کمی متفاوت اســت و سه 
موضوع اقتصاد، تغییرات آب و هوایی و 
سقط جنین تقریباً در یک سطح از سوی 

آنها مطالبه می  شود.
معتقدنــد  »پولتیکــو«  تحلیلگــران 
انتخابات میانــدوره ای که ایــن روزها با 
شائبه استیضاح به معضلی برای بقای 
دولــت »بایــدن« نیــز بدل شــده اســت 
گرچه با نتایج خالف انتظاری می  تواند 

ورق را به زیان دموکرات ها برگرداند که 
به باور تحلیلگران تقالی »بایدن« برای 
تغییر شــرایط، بی ثمر به نظر می  رســد 
موضــع  اخیرحتــی  وقــت  چنــد  در  و 
حمایتــی او از اوکرایــن و معرفی قاضی 
زن سیاهپوســت به دادگاه عالی امریکا 
نتوانســته محبوبیت از دســت رفته او را 
برگردانــد و به نوعی به رغــم تالش ها، 
تاریــخ بــا »جو بایــدن« قصــد همراهی 
ساســنیک«،  برایــان  »داگالس  نــدارد. 
مشــاور ارشــد رئیــس جمهــوری امریکا 
معتقــد  کلینتــون«  »بیــل  دوران  در 
اســت افــول »بایــدن« و تقویت فرضیه 
انتخابــات  در  دموکرات هــا  شکســت 
میانــدوره ای 2022، از جــوالی تا نوامبر 
ســال گذشــته شــکل گرفــت و شــرایط 
فرصت هــای جبــران را نیز نابــود کرده 
اســت: »از ژانویه تا ژوئن ســال گذشــته 
مــاه عســل بایــدن بــود. زمانی کــه او به 
عنوان رئیــس جمهوری جدیــد در اوج 
کرونــا و بحــران اقتصــادی بــرای تغییر 
شرایط عملکردی را ارائه کرد که میزان 
محبوبیتش را در مقایســه بــا »ترامپ« 
در زمان مشــابه به مراتب باالتر نشــان 

مــی  داد. در مــاه جــوالی امــا نخســتین 
ضربــه بر پیکــره دولت جدید وارد شــد 
و دولــت او بــا توهــم غلبــه بــر کرونا آن 
هــم در شــرایطی که این ویــروس همه 
دنیــا را گرفته بود، اوضاع را برای رئیس 
جمهور وخیم کرد. یک ماه بعد، خروج 
شــتابزده از افغانســتان نــه تنهــا اعتبار 
بایــدن را خدشــه دار کــرد کــه تلخ ترین 
پایــان را برای ماه عســل رئیس جمهور 
شــکل داد. اما این تازه آغــاز تنزل بود و 
تبعات منفــی اقتصادی تورم صعودی 
و...  ضــروری  اقــالم  کمبــود  امریــکا، 
مشــت آخر را به »بایدن« زد. به طوری 
کــه در 6مــاه اخیــر بیــش از 70 درصــد 
امریکایی هــا تأکیــد دارنــد که کشــور در 
مسیری کاماًل نادرست حرکت می  کند و 
این بدبینی محبوبیت »بایدن« را حتی 
بــه زیــر  39 درصد رســانده اســت. حاال 
می  توان گفت پنجره تغییر برای رئیس 
جمهوری در حال بســته شــدن است.« 
موضوعی که بــه باور ناظــران می  تواند 
حتی طرح استیضاح »بایدن« را با آمار 
باالتــری از »دونالد ترامــپ« به صحنه 

عمل بکشاند.

نارضایتی از عملکرد اقتصادی رئیس جمهور امریکا رو به افزایش است
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نقش عمان که به دلیل موقعیت جغرافیایی خود یکی از مهم ترین کشورهای 
خاورمیانــه به شــمار می آید، اغلب کمتر به طور برجســته دیده می شــود، اما 
حقیقت آن اســت، این کشــور یکی از بازیگران مهم منطقه به شــمار می رود 
و نقشــی تعیین کننده در سیاســت منطقــه ای دارد. دلیل اصلــی اینکه نقش 
عمان کمتر توســط جهانیان دیده می شــود، این اســت که اغلب رویدادهایی 
کــه در منطقه منجر به تغییرات مهمی در تعیین موازنه قدرت می شــود، در 
خــارج از مرزهای این کشــور رخ می دهد. اما در همــه این اتفاقات می توان رد 
پای عمان را به عنوان یک میانجی مشاهده کرد. عمان در طول سال هایی که 
ســلطان قابوس بــر آن حکم راند، از یک قانون ثابت پیــروی کرد و این قانون 
پس از او هم توســط »هیثم بن طارق آل ســعید« پادشــاه جدید این کشور در 
حال اجرا اســت. اســاس این قانون بر ایجاد تعادل بین قدرت های جهانی و 
منطقه ای نهاده شــده اســت. برای درک این نوع سیاســت خارجی و اهمیت 
آن در رویدادهای منطقه ای که تأکیدی بر نقش مهم عمان در منطقه است، 
باید تاریخ این کشــور و آنچه به طور مشخص از سال 1970 که سلطان قابوس 

بر تخت نشست و این نوع سیاست خارجی را آغاز کرد، نگاهی داشت.
عمان در 50 ســال حاکمیت ســلطان قابوس تغییرات گسترده ای داشت 
که باید آن را رنســانس عمان نامید. او در کنار توســعه اقتصادی کشــورش به 
توسعه فرهنگی و همچنین دیپلماسی آن نیز اقدام کرد. اگر نتیجه نخستین 
اقدامات او ســاخته شــدن مدارس، بیمارســتان ها و جاده ها در این کشور بود، 
عمان ســال 1975 با ســر و شــکلی مدرن خودنمایی می کرد، در همین مدت 
شــاهد تالش های دیپلماتیک این کشور نیز بودیم. تالش هایی که سه ویژگی 
مشــخص داشــت و هنوز هم سیاســت خارجی عمان از این سه ویژگی شامل 
استقالل، میانه روی و عملگرایی بهره مند است. این سه ویژگی که به معنای 
انفعال عمان نیســت، باعث شــده است این کشور از معدود کشورهای عربی 
باشد که در تمامی دهه های گذشته تالش کرده، بی طرفی خود را به طور کامل 
بین بازیگران منطقه ای حفظ کرده و عالوه بر آن در مناقشات منطقه ای و گاه 

فرامنطقه ای تبدیل به یک میانجی تمام عیار شود.
در طــول تاریــخ 53 ســال اخیــر عمــان نمونه هــای اتخــاذ ایــن سیاســت 
میانه روی در عین اســتقالل را می توان بســیار مشــاهده کــرد. در خالل جنگ 
ایران و عراق که بســیاری از کشورهای عربی به حمایت از عراق تحت رهبری 
صدام برخاسته بودند، عمان روابط خوب خود با تهران و بغداد را حفظ کرد 
و بعد از شکل گیری شورای همکاری خلیج فارس نیز تالش کرد، برخالف جو 
حاکــم بــر این نهاد، نه تنهــا روابط خوب خود با ایــران را حفظ کند که معتقد 
بود، شورای همکاری خلیج فارس نباید آشکارا با ایران دشمنی کنند، زیرا این 
کار امنیت منطقه و آینده کشورهای حوزه خلیج فارس را به خطر می اندازد. 
با همین دیدگاه بود که عمان ســال 1987میانجی پایان دادن به جنگ ایران 

و عراق شد.
در دوران پس از جنگ سرد نیز عمان به استراتژی معمول خود ادامه داد 
و روابطــش را با بازیگــران فرامنطقه ای حفظ کرد. تنها زمانی که عمان از این 
سیاســت فاصله گرفت، ســال 1990 و 1991 بود که در خالل جنگ عراق علیه 

کویت، از بغداد فاصله گرفت.
ë حضور صلح آمیز در جنگ های خاورمیانه

فصل مهم بعدی که در خاورمیانه رخ داد، جنگ سوریه در سال 2011 بود 
که تبعات زیادی برای منطقه داشــت و تبدیل به نبرد نیابتی برخی کشــورها 
در ســوریه شــد. عمان در این زمان تالش کرد، به نفــع خاورمیانه عمل کرده 
و از هــرج و مــرج جلوگیری کند. بر همین اســاس نیز ســال 2012 وزیر خارجه 
این کشور تالش کرد بین سوریه و کشورهای عربی میانجیگری کند و به همین 
منظــور از کشــورهای عضــو اتحادیــه عرب خواســت، راه حلی مســالمت آمیز 
را انتخــاب کننــد و زمانــی که متوجه شــد، ایــن تالش ها بیهوده اســت، تالش 
کرد، با تمرکز روی کمک های بشردوســتانه به ســوریه کمــک کند و به عبارتی 
حاضر نشــد به درخواســت برخی همســایگان خود برای حمایت تسلیحاتی 
از گروه های تحت حمایت آنها در ســوریه پاســخ مثبت بدهد. عمان هرچند 
بــه تعلیق عضویت ســوریه از اتحادیه عرب رأی داد، امــا در تمامی یک دهه 
گذشــته روابط خود با ســوریه را حفظ کرده اســت. با این حال در ســال 2015 
دیگــر بار تالش کرد، دیپلماســی فعال خود را برای حل بحران ســوریه به کار 
اندازد و در نخستین گام »ولید معلم«، وزیر خارجه وقت سوریه را به مسقط 

دعوت کرد.
فصل مهم دیگری که اکنون 7 ســال اســت، خاورمیانه را درگیر خود کرده 
اســت، جنــگ یمن اســت. عمان کــه حاضر نشــد، بــه ائتالف تحــت رهبری 
عربســتان ســعودی علیــه مــردم یمــن بپیونــدد، در ایــن ســال ها از معــدود 
کشــورهایی بوده اســت که تالش کرده تا روند مذاکرات صلح یمن را تســهیل 
کند و در کنار آن سیاست عملگرایانه خود را طوری دنبال کرده است که بتواند 
با حفظ وضعیت موجود منافع ملی خود را نیز تأمین کند. بر همین اســاس 
بود که عمان ســال 2015 از طرفین یمنی و عربســتانی دعوت کرد تا ســر میز 
مذاکــره بنشــینند و بــا ارائه طرحــی 7 ماده ای به نام »اصول مســقط« مســیر 
مذاکرات دو کشــور را هموار و تأکید کرد، با پایان جنگ عربســتان علیه مردم 
یمــن و خــروج نیروهــای ائتالف و ســایر گروه های نظامی فعال در این کشــور 
جنگ زده، می تواند آرامش را به منطقه بازگرداند. سیاستی که مورد رضایت 
عربســتان و امارات واقع نشد و عربســتان در واکنش هایی رو در روی همسایه 
خود قرار گرفت. حتی در یکی از این تنش ها که سال 2015 رخ داد، ساختمان 
سفارت عمان در صنعا هدف حمله هوایی قرارگرفت. البته عربستان بعد از 
این رویداد، تأکید کرد، این رخداد از طرف عربســتان ســازماندهی نشده بوده 
با این حال عمان ســفیر عربســتان را بــرای ادای توضیحــات فراخواند و نامه 

اعتراضی خود را تسلیم وی کرد.
نمونه دیگری از سیاســت مســتقل، میانه رو و عملگــرای عمان در منطقه 
را می توان در محاصره قطر مشــاهده کرد. عمان به همان نســبت که در قبال 
سوریه و یمن تالش کرد میانه روی خود را حفظ کند، زمانی که عربستان سایر 
کشورهای عربی را بسیج کرد تا قطر را محاصره کنند، حاضر نشد، وارد چنین 
جمعــی شــود و حتی بنــادرش را به روی کشــتی های قطری گشــود و خطوط 
هوایــی قطر را در کشــورش آزاد گذاشــت. این عملکرد باعــث اعتماد قطر به 
عمان شــده اســت و به نظر نمی رســد، این اعتماد به راحتی از بین برود، زیرا 
عمان در شــرایطی به روابط با قطر ادامه داد که قطر به خاطر محاصره ای که 
در آن قــرار گرفتــه بود، درآمدهــای نفتی اش را از دســت داده بود و وضعیت 

اقتصادی آن نابسامان شده بود.
ë تداوم سیاست های قدیمی در عصر جدید عمان

بعد از درگذشت سلطان قابوس، سلطان جدید عمان »هیثم بن طارق« 
نیز سیاست خارجی 5 دهه ای این کشور را ادامه داد و در فضای سیاسی خلیج 
فارس که مسائل و مشکالت آن در حال عمیق تر شدن است، همان سیاست 
خارجــی مســتقل و میانــه رو را برگزیــد. طوری کــه اکنون نیــز می بینیم عمان 
همچنان جایگاه خود را به عنوان یک قدرت استثنایی که از توان میانجیگری 

باالیی برخوردار است، حفظ کرده است.
»ســلطان هیثم بن طارق«، همزمان با اینکه وفاداری خود را به سیاســت 
خارجی 5 دهه ای کشــورش به اثبات رســانده، در طرحی که چشم انداز 2040 
نامیده شــده است، در تالش است کشورش را به توسعه ای بزرگ برساند. در 
این طرح »هیثم بن طارق« بر آن اســت با رفع چالش های شــدید اقتصادی 
کشــورش بــر توســعه اقتصــادی و اجتماعــی تمرکــز کنــد و در کنــار آن روابط 

دیپلماتیک خود با بازیگران منطقه ای را به طور کامل حفظ کند.
ë Marmara University Journal of Political Science :منبع

عبدالغنی بازکورت، محمد حسین مرجان، تحلیلگران ترکیه ای
مترجم: الله مهرزاد

وصــال روحانــی/ تنهــا دوهفتــه بعــد از 
کناره گیــری یکــی از مشــاوران »نفتالــی 
بنت« نخســت وزیر رژیم صهیونیستی، 
رئیس دفتر وی نیز روز گذشــته از سمت 
خــود اســتعفا داد تــا مشــکالت وی کــه 
»گیــدا  بازگردانــدن  بــا  می  کــرد  تصــور 
ریناوی زعبــی«، نماینده عرب و معاون 
رئیــس کنســت بــه کابینــه و خالصــی از 
سقوط به پایان رسیده است، دیگربار به 

وضوح شدت بگیرد.
به گزارش »رویتــرز«، در بیانیه ای که 
دفتر نخســت وزیری رژیم صهیونیستی 
تزفــی«،  اســتعفای »تــال گان  پیرامــون 
مشاور »بنت« از پست ریاست این دفتر 
منتشر کرده، هیچ اشاره ای به دالیل این 
امر نشــده اســت. این در حالی اســت که 
»تزفــی« در دهه اخیر همــراه ثابت قدم 
»بنــت« بوده اســت. دو هفتــه پیش نیز 
»شیمریت مه یر«، مشــاور ارشد »بنت« 
بــه بهانــه »فشــار بیــش از حــد کارها« و 
تأثیــر منفی  آن بر زندگی خصوصی اش 
از ســمت خــود کنــاره گیــری کــرده بود. 
بنــا برایــن گزارش ایــن اتفاقات شــرایط 

را  صهیونیســتی  رژیــم  وزیــر  نخســت 
متزلزل تــر و بحرانی آشــکار را در زندگی 
سیاســی او ایجــاد کــرده اســت. در مــاه 
ژوئــن )خــرداد( ســال پیش، »بنــت« با 
تشــکیل دولتــی ائتالفــی، بــه حکومــت 
خودکامه و 12 ســاله »بنیامین نتانیاهو« 
فلســطین  اشــغالی  ســرزمین های  بــر 
پایــان داد ولی بتدریج مشــکالت و عدم 
همسویی بین اعضای کابینه، موقعیت 
وی را هــم ناپایــدار کــرد و او را بــه ســوی 
تنش های شــدید چه در داخــل و چه در 
عرصه های بین الملل سوق داد. اهمیت 
این تشنج ها زمانی بیشتر می شود که در 
نظــر بگیریم جو بایدن رئیس جمهوری 
امریــکا قــرار اســت بــه دعــوت »بنت«، 
بــه زودی بــه تــل آویو ســفر کنــد و بعید 
اســت کــه رژیــم صهیونیســتی بتواند در 
میان انــواع التهاب های درونی، بایدن را 
به اطمینان خاطر بیشــتری درخصوص 

شرایط فعلی و آینده خویش برساند.
به گزارش روزنامه »تایمز اسرائیل«، 
»تــال گان  از  افراطــی  تجلیــل  بــا  بنــت 
ناگــوار  آثــار  اســت  کوشــیده  تزفــی«، 

اســتعفای وی را کوچــک جلــوه بدهــد 
و تــل آویــو را آمــاده طــی طریــق بــدون 
ســخنرانی  در  او  کنــد.  توصیــف  وی 
»ســتونی  را  »تزفــی«  دوشــنبه اش  روز 
»دولــت  گفــت:  و  نامیــد  تکیــه«  قابــل 
بارهــا از بهره هــای فــراوان تصمیمــات 
و اقدامــات او برخــوردار شــده بــود.« بــا 
ایــن حال هم کناره گیــری »تزفی« و هم 
خارج شــدن »شــیمریت مه یر« از دایره 
قــدرت در تل آویــو، حاکــی از آن اســت 
کــه درون دولت اختالفات چشــمگیری 

وجــود دارد و »بنــت« نتوانســته اســت 
اعضــای پرتعداد کابینــه را که از چندین 
حــزب متفــاوت می آینــد، در یک جبهه 
مشــترک قرار بدهد. گفته می شــود بین 
»مه یــر« و »تــال گان تزفــی« نیــز بر ســر 
اختالفــات  داخلــی  سیاســتگذاری های 
زیــادی وجــود داشــته اســت. نزدیــکان 
بــه دولــت تل آویــو می گوینــد »مه یــر« 
می کوشــید نقطــه نظــرات اســتراتژیک 
خود را به »بنت« تحمیل و از این طریق 
یک جبهــه جدید قدرت را برای خود باز 

کند ولی صف بندی سایر اعضای کابینه 
علیــه او، باعــث اســتعفای اجبــاری وی 
شــد. گزارش برخی نشــریات انگلیســی 
به نقــل از ســایت های خبری اســرائیلی 
نیــز حاکــی از آن اســت کــه »مه یــر« بــا 
مانورهای مختلف سیاســی و فشــارهای 
اجتماعــی اش ســبب شــده بــود اتحــاد 
شــکننده درون کابینه سست تر و جدایی 
یکــی از اعضــای کابینه )به نــام عیدیت 
سیلمان( تسریع شــود. یک فرد نزدیک 
بــه دولــت »بنــت« روز دوشــنبه گفــت 
رهــاورد مه یــر بــرای ایــن دولــت فقــط 
از بعضــی  بــود و  اختــالف و اغتشــاش 
جهات باید اســتعفای »تــال گان تزفی« 
را هم محصول همین فرایندها دانست. 
»تزفــی« در ســال 2013 کــه عنــوان وزیر 
اقتصــاد را در اختیــار داشــت، بــه جبهه 
سیاســی »بنت« پیوست و در سال 2015 
وزیــر آموزش و پرورش شــد و در نهایت 
در ســال 2021 کــه »بنــت« بایــد بعــد از 
کنــار زدن نتانیاهو یک دولــت ائتالفی را 
تشــکیل مــی داد، مهم ترین نقــش را در 

شکل گیری آن ایفا کرد.

رئیس دفتر »نفتالی بنت« هم استعفا داد

تشدید شکاف های داخلی در دولت صهیونیستی
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تال گان تزفی مسئول دفتر نفتالی بنت استعفا کرد

اجــرای  بــر  کمیتــه نظامــی نظــارت 
شــب  یکشــنبه  یمــن،  آتش بــس 
خواستار اجرای کامل مفاد آتش بس 

در این کشور شد.
بــه گزارش ایرنــا از المســیره، این 
کمیتــه نظامــی کــه بــرای بحــث در 
مــورد نقض آتش بس ســازمان ملل 
متحــد و نظــارت بــر آتش بــس وارد 
اعــالم  شــده،  اردن  پایتخــت  امــان 
گفت وگوهــای  کــه  امیدواریــم  کــرد، 
امــان راه را برای بازکردن مســیرهای 
بشردوستانه و توقف نقض آتش بس 

به نحوی که به پایان محاصره، توقف 
تجــاوز و پایــان دادن بــه اشــغالگری 

منجر شود، هموار کند.
کمیتــه نظامی نظارت بــر اجرای 
آتش بس یمن، گفته اســت: شــرکت 
به رغــم  امــان  گفت وگوهــای  در 
شــانه خالــی کــردن طــرف مقابــل از 
اجــرای بســیاری از مفــاد آتش بــس، 
دغدغــه برای صلــح و تعامل مثبت 
بــا آتش بس ســازمان ملــل متحد را 

نشان می دهد.
اظهــارات،  ایــن  بــا  همزمــان 

مهدی المشــاط رئیس شورای عالی 
سیاســی یمن اظهــار کــرد، انصاراهلل 
مخالف تمدید آتش بس نیست، اما 
آتش بســی را کــه به رنج مــردم یمن 
پایان ندهد، نخواهیــم پذیرفت. وی 
در ســخنرانی تلویزیونی خــود درباره 
ســالگرد وحــدت یمــن اعــالم کــرد: 
صنعا از رویکــرد ناامیدکننده ائتالف 
توافــق  بندهــای  قبــال  در  ســعودی 
آتش بــس و نقــض هــزاران مــورد از 
زمــان اجــرای این توافق ابراز تأســف 

می کند.

وزارت خارجه فلســطین از ارجاع پرونده 
شــهادت خبرنگار فلســطینی به دســت 
نیروهــای اســرائیلی بــه دیــوان کیفــری 

بین المللی خبر داد.
بــه گــزارش ایســنا، بــه نقــل از پایگاه 
خبری العهــد، وزارت خارجه فلســطین 
بــا اعــالم ایــن خبــر تأکیــد کــرد، بــا ایــن 
پرونــده برگ جدیــدی بر جنایــات رژیم 
صهیونیســتی در الهه افزوده شده است. 
در همین حال خبرها حاکی است، شیخ 
تمیم بن حمد بن خلیفــه آل ثانی، امیر 
قطر با اشاره به حمله نظامیان اسرائیلی 

به مراســم تشــییع پیکــر خبرنگار شــبکه 
الجزیره از سوی نظامیان اسرائیلی گفت 
که شــیرین ابوعاقله خبرنگار الجزیره در 
فلسطین کشته شد، اما از تشییع جنازه که 
حرمت مردگان را حفظ می کند، محروم 
شد. امیر قطر افزود: نباید با این حجم از 
تجاوز و معیارهای دوگانه در مورد ارزش 
یک انســان تســامح کنیم. هولناک بودن 
قتل شــیرین ابوعاقله )از سوی اسرائیل( 
در  نــگار  روزنامــه  هفــت  قتــل  از  کمتــر 
اوکراین و هجده روزنامه نگار در فلسطین 

از سال 2000 تاکنون نیست.
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در  بایــدن  اظهــارات  از  پــس 
توکیــو کــه حمایــت علنــی خــود 
را از تایــوان اعــالم کــرد و گفــت، 
حملــه  تایــوان  بــه  چیــن  اگــر 
کنــد، امریکا بــا مداخلــه نظامی 
می کنــد،  حمایــت  تایــوان  از 
ســخنگوی وزارت خارجــه چیــن 
جمهــور  رئیــس  بــه  خطــاب 
امریــکا گفــت: موضوع تایــوان و 
اوکرایــن کامــاًل متفــاوت اســت و 
مقایســه آنهــا پوچ اســت. مــا به 
هیــچ کشــوری اجــازه دخالت در 
امــور داخلــی مــان را نمی دهیم 
و از امریــکا می خواهیــم هنــگام 
صحبــت در مورد موضوع تایوان 

مراقب باشد.

دســتگاه اطالعات ملی ترکیه 
»محمــد  کــرد  اعــالم  )میــت( 
اردوغان«، رئیــس گروه پ ک ک 
در کرکــوک کــه به اتهــام »تالش 
بــرای ســرنگون کــردن حکومت 
ترکیه« و »آسیب زدن به وحدت 
ملــی ترکیه« از دهــه 1990 تحت 
عملیــات  طــی  بــود  تعقیــب 
در  ترکیــه  اطالعــات  دســتگاه 

موصل کشته شده است.

کرملیــن اعــالم کرد غــرب با 
وضــع ســخت ترین تحریم هــای 
مســکو،  علیــه  مــدرن  تاریــخ 
موجب ایجاد بحران جهانی غذا 
شــده اســت و با ارزیابی ســازمان 
ملــل متحد مبنی بر اینکه جهان 
با یک بحران غذایی مواجه بوده 
قحطــی  دچــار  اســت  ممکــن  و 

شود، موافق است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
ســابق امریکا پســتی را در شــبکه 
اجتماعــی خــودش تحت عنوان 
 Truth( سوشــال«  »تــروث 
Social( بــا درج عبــارت »جنــگ 
داخلی« منتشــر کرده که به نظر 
می رســد بــا آن توصیــه به جنگ 
داخلی در امریکا داشــته  یا وقوع 
چنین جنگــی را پیش بینی کرده 

است.

درخواســت  از  پــس  فنالنــد 
عضویــت در ناتو و ترس از اقدام 
بودجــه  روســیه،  تالفی جویانــه 
نظامــی خــود را افزایــش خواهد 
داد. بر اساس اعالم وزارت دفاع 
میلیــون   ۶۶9.۴ حــدود  فنالنــد 
یــورو )70۶.7 میلیــون دالر( بــه 
عنــوان بودجه اضافی بــه ارتش 
فنالنــد اختصــاص خواهد یافت 
کــه از ایــن میــزان، 17۶ میلیــون 
یورو بــرای هزینه هــای عملیاتی 
و ۴90 میلیون یــورو جهت خرید 
تجهیــزات دفاعــی در نظر گرفته 

شده است.

بلــن،  در  فــان  الکســاندر 
رئیس جمهوری 78 ساله اتریش 
و رهبر ســابق حزب سبزها اعالم 
کــه می خواهــد مجــدداً در  کــرد 
ریاســت جمهوری  رقابت هــای 
کشــورش شــرکت کــرده و شــش 
ســال دیگر هــم در منصب خود 

باقی بماند.

پناهنــدگان ســازمان  آژانــس 
ملــل در گزارشــی جدیــد اعــالم 
کرد کــه بیــش از 100 میلیون نفر 
در جهــان بــه دالیلــی از جملــه 
خشونت، مناقشه، نقض حقوق 
بشــر و آزار و شکنجه از خانه های 

خود بیرون رانده شده اند.

امریکا

روسیه

فنالند

اتریش

سازمان ملل

چین

ترکیه

نگاهی به سیاست خارجی عمان

مسقط و تداوم 5 دهه استقالل و میانه روی

تأکید صنعا بر اجرای کامل مفاد آتش بس یمن دیوان الهه  به پرونده شهادت شیرین ابوعاقله رسیدگی می کند
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انتقام حتمی است
خبرسازی رسانه سعودی درباره روزنامه ایران

 خبــر اول اینکه،پایــگاه اطــاع رســانی »ایندیپندنــت فارســی« 

وابســته به دســتگاه تبلیغاتی رژیم ســعودی در یک خبرسازی ادعا 
کــرد کــه حقــوق مدیــران و ســردبیران روزنامــه ایــران از 47 تــا 100 

میلیون تومان است! 
ایــن خبــر کــذب در حالی منتشــر شــد کــه حقــوق پرســنل و مدیران 
مؤسســه مطبوعاتی ایران براســاس طبقه بندی مشــاغل و مصوبات 
هیأت مدیــره پرداخــت می شــود و این رســانه احتمــااًل دریافتی های 
خود از دســتگاه تبلیغاتی عربستان سعودی را مبنای خبرسازی قرار 
داده است. عجیب نیست که توسعه کمی و کیفی رسانه های متعلق 
به مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران در دوره جدید، موجب نگرانی 

و اقدامات کور رسانه سعودی و دنباله روهای داخلی آن بشود.

بی خبری بیست روزه از حمید نوری
 خبــر دیگر اینکــه، »حمید نوری« شــهروند ایرانی که از ســال ۹۸ 

در ســلول انفرادی سوئدی ها بســر می برد، پس از برگزاری جلسات 
دادگاه فرمایشــی در حالی که در انتظار صدور حکم دادگاه سوئدی 
است، از ۲0 روز قبل امکان تماس تلفنی با خانواده را از دست داده 

است.
بــه گزارش مرکز رســانه قــوه قضائیه، دســتگاه قضایی ســوئد محل 
نگهــداری »حمید نوری« را تغییر داده اما شــرایط وی تغییر نکرده 
اســت. خانــواده »حمید نــوری« در طول ۲0 روز گذشــته تاش های 
فراوانی کردند تا با وی تماس داشــته و از وضعیت ســامتی او آگاه 
شــوند، اما دستگاه قضایی کشور ســوئد هر بار با بهانه ای از برقراری 
این تماس خودداری می کند. »حمید نوری« بنا بر شکایت تعدادی 
از اعضای گروهک تروریســتی منافقین و به اتهامات واهی در کشور 
ســوئد مورد محاکمه قرار گرفته و در طول دو ســال و نیم گذشــته با 
نقض مکرر حقوق شهروندی از جمله نگهداری در سلول انفرادی، 
ضــرب و شــتم، عریان کــردن اجباری، عدم دسترســی به پزشــک و 

مواردی از این دست روبه رو بوده است.

ویزای زائران اربعین حذف می شود
  دســت آخــر اینکه،معــاون امنیتی انتظامی وزیر کشــور با اشــاره 
به گزارش ســفیر ایران در عراق از مذاکرات با نخســت وزیر و دولت 
این کشــور گفت: دولت عراق اعام کرد برای اربعین ویزا نخواهیم 
داشــت و وزیر کشــور عراق هــم بزودی بــه تهران ســفر خواهد کرد. 
مجید میراحمدی همچنین گفت: عراقی ها گفته اند که در چند روز 
آینــده موافقت خــود با حضور محــدود بدون ویزای زائــران عتبات 
عالیــات از مرز زمینــی را نیز اعام می کنند. همچنین به گفته ســید 
صــادق حســینی رئیــس ســازمان حــج و زیــارت، انتظار مــی رود با 
بازگشــایی مرز های زمینی، بخش اعظمــی از زائران عتبات عالیات 
از مبادی مرزی شلمچه، چزابه و اروند رود به عراق سفر کنند که در 
این راســتا باید برنامه ریزی های دقیق و مناســب برای تســهیل امور 
زائران اندیشــیده شــود. گفتنی اســت ســتاد مرکزی اربعیــن برآورد 
کرده امسال بیش از ۴ میلیون زائر ایرانی در این ایام داشته باشیم.

واکنش رئیس جمهور به ترور شهید صیاد خدایی: 

گــروه سیاســی/ »انتقــام خــون پــاک این 
شهید بزرگوار از دست جنایتکاران حتمی 
است«؛ این سخنان آیت اهلل رئیسی پیش 
از ســفر دیروز به عمان است که در آن به 
تــرور شــهید خدایــی واکنش نشــان داده 
است. رئیس جمهور همچنین در سخنان 
خــود این اقــدام جنایتکارانــه را دلیلی بر 
شکست دشمنان ایران در منطقه دانسته 
و اظهار کرده اســت: »بدون تردید در این 
جنایت دســت اســتکبار جهانی و کسانی 
کــه از مدافعــان حریــم و حرم شکســت 
خوردنــد دیده می شــود که به این شــکل 
نشــان  را  خــود  اســتیصال  می خواهنــد 

دهند.«

ë ترورهای یکدست
نگاهــی بــه حادثــه اخیــر در نزدیکی 
بهارســتان نشــان می دهد شکل میدانی 
اصلــی  اشــتراکات  از  عملیــات  ایــن 
ترورهایی اســت کــه در حــدود یک دهه 
اخیر در کشــور صورت گرفته است. از روز 
صبح یکشنبه ۲۲ دی ماه 13۸۸ که اولین 
صدای انفجار در محله قیطریه تهران به 
گوش رسید و دکتر مسعود علی محمدی 
از دانشمندان هسته ای کشورمان مقابل 
خانه خود به شــهادت رســید تا روزی که 
سرهنگ حسن صیاد خدایی در نزدیکی 
منــزل خود در خیابان مجاهدین اســام 
به خون غلتید، انگشــت اتهام به سمت 
رژیمــی بوده اســت که حیات خــود را در 
ترور و کشــتار جســت و جو می کند. عاوه 
بــر »آمریــت« این جنایت هــا که تکلیف 
آن مشــخص اســت، »عاملیت« آن نیز 
قبــًا توســط اندیشــکده ها و رســانه های 
غیرایرانی مــورد بحث و نتیجه اجماعی 

قرار گرفته است. 
گروهــک منافقیــن کــه بیــش از چند 
دهه اســت ابتکار عمل را از دســت داده 
و منفور جامعه ایرانی واقع شــده، اکنون 
سال هاســت کــه به بازیچــه طراحی های 
موســاد تبدیل شــده اســت. این مســأله 
نــه تنها بــرای ایران نیز آشــکار اســت که 
رســانه ها و مقامــات غربــی نیــز بارها به 
آن اذعــان کرده انــد. به عنــوان نمونه دو 
مقام ارشــد دولــت اوباما در ســال ۲01۲ 
در شــبکه NBC فــاش کردنــد کــه تــرور 
دانشمندان هسته ای ایران کار مجاهدین 
خلــق ]منافقیــن[ اســت. ایــن مقامــات 
امریکایی همچنین این موضوع را تأیید 
کــرده بودنــد که گروه تروریســتی توســط 
موســاد تأمین مالی، مســلح و عملیاتی 

می شوند.

ë همدستی منافقین و موساد
ارشــد  ســخنگوی  معنــادار  ســخنان 
مراســم  حاشــیه  در  مســلح  نیرو هــای 
گرامیداشت چهلمین سالگرد آزادسازی 
خرمشهر نیز گویای همین مسأله است. 
سردار شکارچی در ســخنانی که یک روز 
بعــد از ترور شــهید خدایی انجام شــد با 
اشاره به جنایات منافقین و با بیان اینکه 

ایران قربانی ترور اســت و حدود 17 هزار 
نفر از مردم کشــورمان از ســوی دشمنان 
تــرور روز یکشــنبه  تــرور شــدند، گفــت: 
در تهــران نشــان می دهــد ادعایــی کــه 
امریکایی ها و متحدان آنها در خصوص 
حقوق بشر دارند، کذب است؛ ابعاد این 
ترور در دســت بررسی اســت و نیرو های 
دنبــال  را  موضــوع  ایــن  کشــور  امنیتــی 
می کنند؛ نتیجه بررســی ها هــم متعاقباً 

اعام خواهد شد.
همچنیــن  شــکارچی  ســردار 
درخصــوص حملــه موشــکی ایــران بــه 
مقر رژیــم صهیونیســتی در اربیل عراق 
و بیانیــه ســپاه مبنــی بــر پاســخ شــدید 
ایــران به اقدامات اســرائیل گفــت: رژیم 
صهیونیستی این را تجربه کرده که هرگاه 
مواجهــه مســتقیم بــا ما داشــته باشــد، 
بدون اینکه چیزی را پنهان کنیم، خیلی 
شــفاف اعــام می کنیم. ســردار رمضان 
شــریف ســخنگوی ســپاه پاســداران نیــز 
تأکید کرد گروه های تروریستی وابسته به 
اســتکبار و صهیونیســم جهانی به سزای 

عمل جنایتکارانه خود می رسند.

ë ایران متوقف نخواهد شد
ســابقه نشــان داده اســت کــه ایــران 
به هیــچ عنــوان در برابــر جنایــات رژیم 
صهیونیســتی تســامح به خــرج نخواهد 
داد و اقدامــات ایــن رژیم نیــز تأثیری بر 
کشــورمان  اساســی  راهبردهــای  تغییــر 
نخواهد گذاشــت. اگر در هنگام شهادت 
اولین دانشمند هسته ای، ایران با تعداد 
کمتری ســانتریفیوژ عادی در ابتدای راه 
غنی ســازی ۲0 درصد بــود، اکنون و پس 
از چندین جنایت و خرابکاری این رژیم، 
جمهوری اســامی ایران در حال ارتقای 
صنعت هسته ای و همچنین رسیدن به 

پیشرفت های خیره کننده است.
 اقدام اخیر نیز از این قاعده مستثنی 
نخواهــد بود و ایــران را متوقــف نخواهد 
کرد. همچنین ایران پاســخ اقدامات این 
رژیــم را به گونه ای می دهــد که مقامات 
ایــن دولت جعلــی نتوانند ابعــاد هزینه 

داده شده برای آن را اعام کنند. 
ایــن اتفــاق در موشــکباران مقرهای 
اربیــل  در  صهیونیســت ها  جاسوســی 
عراق در هفته هــای اخیر به خوبی ثابت 
شــده اســت. البتــه نبایــد از ایــن مهــم 
نیــز غافل شــد کــه هرگونــه همــکاری با 
صهیونیســت ها از ســوی هر کشــوری در 
اجرای طرح هــای خرابکارانه علیه ایران 
نیز با واکنش ســخت مواجه خواهد شد. 
ماجــرای اقــدام عزتمندانــه در مقابــل 
اربیــل  در  دشــمن  پایگاه هــای  حضــور 
نشــان داده اســت که مسأله امنیت ملی 
ایــران بــرای مقامات کشــورمان اهمیت 
باالیــی دارد و جمهــوری اســامی ایــران 
هیــچ کشــوری را کــه شــریک در جنایت 
صهیونیست ها شود بدون تاوان نخواهد 

گذاشت.
در واکنــش به ایــن حادثه تروریســتی 

یــک مقــام ایرانی نیــز به الجزیــره گفت: 
»ترور شهید صیاد خدایی، عبور از خطوط 
قرمز اســت که موجب تغییرات اساســی 
در معادلــه درگیری می شــود. گروهی که 
مسئولیت ترور این شهید را به عهده دارد، 

بهای سنگینی خواهد پرداخت.«

ë صهیونیست ها آماده باش شدند
ســاعاتی پس از تــرور شــهید خدایی 
رژیــم  داد،  خبــر  »العربیــه«  شــبکه 
صهیونیستی در جبهه شمالی یعنی مرز 
فلسطین اشغالی با لبنان و سوریه حالت 
آماده بــاش اعام کــرده اســت. روزنامه 
آحارونــوت«  »یدیعــوت  صهیونیســتی 
نیــز از آماده بــاش ارتــش ایــن رژیم خبر 
داد. همچنین بر اســاس گزارش »لبنان 
ســطح  صهیونیســتی  رژیــم  دیبیــت«، 
هشدار امنیتی را در سفارتخانه هایش در 

جهان افزایش داده است.
رســانه های رژیــم صهیونیســتی نیــز 
پیامدهــای این اقــدام را بــرای این رژیم 
خطرنــاک توصیــف کردنــد. بــه نحــوی 
رژیــم  وان«  »نیــوز  خبــری  شــبکه  کــه 
صهیونیســتی، بــا اشــاره بــه ترور شــهید 
صیاد خدایی، از اعام حالت آماده باش 
در ســفارتخانه های ایــن رژیــم در جهان 

خبر داد.

ë  ادعاهــای مختلف در خصوص جایگاه
شهید خدایی

ســپاه  نیروهــای  از  خدایــی  شــهید 

پاســداران بوده که سابقه ای درخشان در 
دفاع از حــرم در کارنامه خود ثبت کرده 
اســت. بدیهــی اســت تــرور وی همچون 
ســایر ترورها به دلیل اهمیــت جایگاه او 
و همچنین بیشینه سازی قدرت ایران در 
کشور و منطقه بوده است. تقویت حضور 
منطقــه ای ایــران و محــور مقاومــت در 
ســوریه نیز در همزمانی این مسأله حائز 

اهمیت است. 
با وجود این رسانه های صهیونیستی 
شــهید  مهــم  نقــش  از  ادعاهایــی  نیــز 
خدایی مطــرح کرده اند. پایــگاه روزنامه 
تــرور  ایــن  نوشــت  معاریــو  عبری زبــان 
احتمــاالً ارتباطــی بــه مســأله هســته ای 
نداشته باشد و بیشــتر به مسائل امنیتی 
دایــر در ســوریه مربوط باشــد. در همین 
حــال شــبکه 13 تلویزیــون اســرائیل هم 
مدعی شــد فرد ترور شده مسئول انتقال 
فناوری موشــک های پیشرفته و دقیق به 

حزب اهلل بوده است.
اینتل تایمز دیگر رسانه صهیونیستی 
نوشــت: اطاعاتی که ما از حسن خدایی 
داریم آن است که وی یک سرتیپ سپاه 
است که ســال های اخیر در محور سوریه 
و لبنان بوده یا مســئول یکی از واحدهای 
تهاجمــی نیروی قدس اســت یا آنکه در 
بخــش لجســتیکی کــه مقــر آن در خاک 
انتقــال ســاح  قالــب  اســت در  ســوریه 
و کمــک بــه تولیــد موشــک های دقیــق 
فعالیــت می کــرده اســت. اینتــل تایمــز 
در ادامــه آورده اســت فرد ترور شــده در 

معاونان وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو در اجالسی دو روزه در تهران گرد هم آمدند

امکان گسترش ظرفیت مبادالت اکو به ۵۰۰ الی ۶۰۰ میلیارد دالر
امــور  وزرای  معاونــان  سیاســی/  گــروه 
ســازمان  عضــو  کشــورهای  خارجــه 
همــکاری اقتصــادی اکــو در نشســتی دو 
روزه کــه از دیــروز در تهــران آغــاز شــد، 
دربــاره بررســی راه هــای ارتقــای بیشــتر 
همکاری هــای منطقــه ای بــه گفت وگــو 
نشســتند. موضوعــات مهمــی همچون 
بیــن  تجــاری  بیشــتر  آزادســازی های 
کشــورهای عضــو و تقویــت ترانزیــت و 
حمل ونقــل درون منطقــه ای و پیگیــری 
اجرای مؤثر توافقات نشســت ســران اکو 
در عشــق آباد از جملــه دســتور کارهــای 
مهم نشست های این هفته در دبیرخانه 
شــرکت کنندگان  اســت.  تهــران  در  اکــو 
همچنیــن در مورد راه هــای تأمین مالی 
پروژه هــای بــزرگ منطقــه ای تبادل نظر 

خواهند کرد.

ë اکو؛ بزرگ تر و مهم تر از همیشه
مهــدی صفری معــاون دیپلماســی 
روز  خارجــه  امــور  وزارت  اقتصــادی 
گذشــته هدف از برگزاری این نشســت را 
گســترش تعامــات تجــاری و اقتصادی 
بیــن کشــورهای عضو دانســت و بــا بیان 
اینکه سال گذشته حجم تبادالت تجاری 
بین 10کشور عضو حدود ۴0میلیارد دالر 
بوده اســت، گفت: »ایــن ظرفیت وجود 
دارد کــه این حجم مبــادالت به ۵00 الی 

۶00میلیارد دالر برسد.«
اقتصــادی  دیپلماســی  معــاون 

وزارت امــور خارجــه با تأکیــد بر اهمیت 
فعال شــدن هرچــه زودتــر ســازمان اکو 
در حوزه هــای تجــارت و بازرگانــی بیــن 
کشــورهای عضــو تصریــح کــرد: در حال 
حاضر شــاهد فعالیت بانک اکو هستیم 
ولــی معتقدیــم کــه بایــد ایــن بانــک را 
فعال تر کنیم تا روابط بانکی بین کشورها 
را پشتیبانی و اجرایی کند. مثًا پروژه های 
خدمات فنی و مهندســی بین کشورهای 

عضو را فاینانس کند.
 این بانک در حال حاضر پروژه های 
کوچــک بین ســه کشــور ایــران، ترکیه و 
پاکســتان را فاینانــس می کنــد در حالی 
کــه باید حوزه فعالیــت آن بین تمامی 
کشــورهای عضو گســترش یابــد. وی با 
بیــان اینکــه اکثر پروژه ها بایــد در بحث 
توسعه صادرات  بیمه شود، اظهار کرد: 
اکنون در کراچی پاکستان صندوق بیمه 
وجــود دارد و بایــد پولی در آن گذاشــته 
شــود تا ایــن صنــدوق بیمــه، اجرایی و 

فعال شود.

ë ترانزیت و گمرک؛ اولویت پیش  رو
معــاون وزیــر امور خارجــه همچنین 
بــه ظرفیت هــای ترانزیتــی موجــود بین 
کشــورهای عضو اشــاره کــرد و افــزود: ما 
کریدورهــای  اجــرای  دنبــال  بــه  اکنــون 
شمال به جنوب و غرب به شرق هستیم 
و خوشــبختانه 10کشــور عضو شامل این 
مســیرهای ترانزیتــی هســتند. مــا تأکید 

داریــم فعالیت ها در حوزه ترانزیتی بین 
کشــورهای عضو گسترش بیشــتری پیدا 
کند همچنیــن تعرفه ها بین کشــورهای 
عضــو، همگــن و هماهنــگ باشــد و اگــر 
تعرفه هــای  و  قیمت هــا  روی  بتوانیــم 
گمرکی هماهنگی الزم را داشــته باشیم، 
موضــوع  کــه  دارد  وجــود  امــکان  ایــن 
همکاری هــای ترانزیتــی بین کشــورهای 
کشــورهای  کنــد.  پیــدا  افزایــش  عضــو 
ترکمنســتان،  قزاقســتان،  ازبکســتان، 
قرقیزســتان، ایــران، افغانســتان، ترکیه، 
و  پاکســتان  جمهوری آذربایجــان، 
تشــکیل  را  اکــو  اعضــای  تاجیکســتان 
می  دهنــد. 7کشــور از 10کشــور عضــو اکو 
بــرای  و  هســتند  خشــکی  در  محصــور 
دسترســی به بازارهــای جهانی به ســایر 
کشــورها و مســیرهای ترانزیتــی متکــی 

هستند.

گفتنی است در حاشیه اجاس روز 
گذشــته »فرقــت صدیــق اف« معاون 
ازبکســتان  جمهــوری  خارجــه  وزیــر 
نیــز بــا معــاون دیپلماســی اقتصادی 
کــرد.   دیــدار  خارجــه  امــور  وزارت 
طــرف ازبکســتانی در ایــن دیــدار بــر 
عاقه منــدی خــود بــرای بهره گیری از 
مسیرهای ترانزیتی ایران و بخصوص 
بندرچابهــار  مناســب  ظرفیت هــای 
تأکیــد کــرد و مقــرر شــد کارگروه هــای 
تخصصــی در این رابطه فعال شــوند. 
معاون وزیر خارجه ازبکستان با اشاره 
به ســفر آتی رئیس جمهور کشــورمان 
به ازبکســتان برای شرکت در اجاس 
رســمی  دیــدار  و  شــانگهای  ســران 
دوجانبــه بــا همتای ازبکســتانی خود، 
این ســفر را یک رویداد مهــم تاریخی 

در روابط دو کشور خواند.

تهران احتمــاالً در فعالیت های پهپادی 
مشارکت داشته، همچنین احتماالً عضو 
واحد ۸40، یگان اصلی فعال در ســوریه 

بوده است.
پوشــش  در  نیــز  اســرائیل   1۲ کانــال 
متناقض خود با دیگر رســانه های عبری 
تهــران  در  کــه  ســرهنگی  شــد  مدعــی 
تــرور شــد مســئول طراحــی حمــات به 
بــوده  آنهــا  ربایــش  و  صهیونیســت ها 
اســت. سرتیپ کوپر فایســر رئیس سابق 
سرویس اطاعات ارتش اشغالگر هم در 

گفت و گو با یسرائیل هیوم گفت: خدایی 
به شــکل غیررســمی در برنامه هسته ای 
تهــران دخالــت داشــت امــا به رغــم آن 
تــا مدت کوتاهــی قبل در ســوریه حضور 
داشــت از ایــن رو مشــخص نیســت کــه؛ 
آیــا او در انتقــال ســاح از ایــن کشــور بــه 
ســوریه نقش داشته اســت یا خیر؟ الون 
بــن دیوید خبرنــگار شــبکه 13 تلویزیون 
اســرائیل هم مدعی شــد صیــاد خدایی 
عامل اصلی ترور اتباع اســرائیل و ژنرال 

امریکایی در آلمان بود!
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آیین تشییع مدافع سرفراز حرم سردار شهید صیاد خدایی که روز یکشنبه در 
اقدامی تروریستی به شهادت رسید، از ساعت ۸ صبح امروز )سه شنبه سوم 
خردادماه(، از میدان امام حسین )ع( تهران در مسیر خیابان 17 شهریور به 
ســمت میدان شهدا برگزار می شود. مراسم وداع با پیکر مطهر شهید صیاد 
خدایی روز گذشــته با حضور خانواده شــهید و خیل کثیری از مردم تهران در 

معراج شــهدا برگزار شد. همچنین محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور 
نیــز در این مراســم حضور پیدا کرد. شــهردار منطقه 1۲ روز گذشــته با اعام 
اینکه مســیر مراسم تشییع شهید صیاد خدایی به طور ویژه پاکسازی و آماده 
پذیرایی از تشییع کنندگان شد از پیشنهاد نامگذاری خیابان قائن در نزدیکی 

محل سکونت شهید به نام شهید پاسدار حسن صیاد خدایی خبر داد.

آیین تشییع شهید صیاد خدایی امروز برگزار می شود
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سیاست
گزارش تحلیلی »ایران« از رزمایش شش هفته ای رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی و بازتاب رسانه ای آن

ارابه های شکسته
 

تحوالت یک سال اخیر رژیم صهیونیستی 
اشــغالی  ســرزمین های  داخــل  در  چــه 
استراتژیســت های  منطقــه،  در  چــه  و 
ایــن جمع بنــدی  بــه  را  صهیونیســت ها 
رســانده اســت کــه اگــر قــرار اســت وارد 
هرگونه نبرد منطقه ای با محور مقاومت 
داخلــی  جبهــه  ابتــدا  در  بایــد  شــوند، 
فروپاشیده را التیام بخشند. بر این اساس 
عملیات هــای  از  بعــد  صهیونیســت ها 
استشــهادی در طول ســه ماه گذشــته که 
منطقــه ســبز را در وضعیــت قرمــز قــرار 
داده اســت و همچنین عملیات »ســیف 
القدس«)نگهبان دیوارها( در سال  2021  
کــه باعــث ایجــاد وضعیــت بحرانــی در 
سرزمین های اشغالی شده، در پایان سال 
2021 میــادی در نشســت امنیتــی رژیــم 
صهیونیســتی مقــرر شــد کــه بزرگ ترین 
رژیــم  گیــری  شــکل  تاریــخ  رزمایــش 
صهیونیستی به نام »ارابه های آتش« در 

فلسطین اشغالی برگزار شود.
این رزمایش از ابتدای ماه مه میادی 
برگــزار و تــا اوایــل ژوئــن ادامــه خواهــد 
داشــت. عملیات های اخیر فلســطینیان 
در ماه هــای اخیر اهمیــت این رزمایش را  
برای  رژیم صهیونیســتی دوچندان کرده 
اســت. در  رزمایــش »ارابه هــای آتــش« 
رژیم صهیونیســتی یک جنــگ ترکیبی را 
علیه محور مقاومت شبیه سازی می  کند. 
در گزارش شــبکه 13 رژیم صهیونیســتی 
صهیونیســتی  ارتــش  کــه   اســت  آمــده 
آمادگی های خــود را برای حمله به ایران 
افزایــش می  دهــد: بــه عنــوان بخشــی از 
رزمایــش بــزرگ »ارابه هــای آتــش« کــه 
شبیه سازی یک جنگ همه جانبه در همه 
جبهه ها است، یک حمله گسترده توسط 
نیروی هوایی اســرائیل در ایران نیز انجام 
خواهد شــد )سه شــنبه 27 اردیبهشــت(. 
 29 از  چهــارم  هفتــه  در  رزمایــش  ایــن 

اردیبهشــت آغاز می  شود. ارتش اسرائیل 
در حــال حاضــر برنامه هــای متعــددی 
برای حمله به ایران دارد. در این رزمایش 
دو لشــکر 162 و لشــکر 98 ورود بــه عمق 
لبنــان را شبیه ســازی می  کننــد. نیروهای 
چتربــاز نخبه در قبــرس آموزش خواهند 
دیــد تــا کار را بــرای نیروهــای در قلمــرو 
در  رزمایــش  ایــن  کننــد.  دشــوار  ناآشــنا 
شــمال از جمله در منطقــه »وادی آرا« با 
روستاهای عرب نشین و شهر »ام الفهم« 
و شبیه سازی روســتاهای حزب اهلل انجام 
می  شود. آنچه که در این رزمایش اهمیت 
دارد، تأکید رژیم صهیونیســتی بر تقویت 
جبهــه داخلی اســت. بــه گزارش شــبکه 
13 تلویزیونی صهیونیســتی عرصه ای که 
در ایــن رزمایــش بســیار مورد توجــه قرار 
خواهــد گرفــت، عرصــه امنیــت داخلــی 
بــا توجه بــه درس های »عملیات ســیف 
القدس« اســت که رزمایش شــبیه سازی 
شــورش در شــهرهای عربــی با شــدت 2 
برابــر  عملیات ســیف القدس اســت. در 
این رزمایــش، ارتش اســرائیل یگان های 
جدیــد و ویــژه ای را کــه بــرای بــاز کــردن 
مســیرهای ترافیکی ماننــد وادی آرا برای 
جابجایی ستون های زرهی ارتش اسرائیل 
در مســیر لبنان راه اندازی شــده اند، به کار 
می گیرد. ارتش اســرائیل تصریح می کند 
که در جنگ بعدی، پلیس برای برقراری 
نظم در شهرهای مختلف مانند »لود« و 
»رمله« اعزام نمی شود، بلکه از نیروهای 
ارتش اسرائیل برای باز کردن خیابان ها و 
بزرگراه ها  استفاده می کنند که در خدمت 

تاش برای رسیدن به جبهه ها باشد.
 در ایــن رزمایــش، نیرویی متشــکل از 
16 شــرکت کــه آموزش هــای اختصاصی 
را بــرای این مأموریــت گذرانده اند، فعال 
خواهنــد بــود. این رزمایش شــبیه ســازی 
جنگ با ایران، سوریه، حماس و حزب اهلل 
و همچنین مقابله با موشک ها و پهپادها 
از عــراق و یمن اســت و ده ها هــزار نیروی 

ذخیــره بــرای ایــن رزمایش بــه کار گرفته 
خواهد شــد. یکی از نکات بســیار مهم در 
ایــن رزمایش، حضور نیروهــای امریکایی 
اســت.  اشــغالی  فلســطین  در  مســتقر 
نیروهــای امریکایــی، عملیــات پدافندی 
شبیه ســازی می  کنند به گونه ای که نقش 
این نیروها، پاســخ به هر واکنشــی از سوی 

ایران و محور مقاومت خواهد بود.
به گــزارش رســانه های صهیونیســتی 
ایــن رزمایــش همچنین شــامل اســتقرار 
نیروهای امریکایی در اســرائیل اســت که 
بــه رهگیــری موشــک ها و راکت ها کمک 
می  کننــد. ایــن رزمایــش پرتــاب هــزاران 
موشــک و راکــت را شبیه ســازی می کنــد 
کــه بیشــتر آنها ســاح های کّمــی )یعنی 
موشک، راکت و هرگونه عملیات آفندی( 
و تعداد اندکی از آنها موشــک های دقیق 
هســتند. چالــش ارتــش اســرائیل، ضربه 
کــه  بــه دشــمن گم شــده ای اســت  زدن 
موشــک شــلیک می کنــد و بــه زیرزمیــن 
مــی رود؛ موشــک ها و راکت هــای محــور 
مقاومت به گونه ای طراحی شده است که 
دشمن صهیونیســتی به آن اشراف ندارد 
و بافاصلــه بعــد از عملیــات در مناطق 
زیر زمین و نامعلومی مســتقر می  شوند. 
اهمیــت  بــه  توجــه  بــا  دیگــر  ســوی  در 
جبهه داخلــی برای رژیم صهیونیســتی، 
همزمان با این رزمایش، ارتش اســرائیل 
بــه آمادگــی و تــدارکات خــود موســوم به 
»آب موج شــکن« که برای شکســتن موج 
وحشــتی که اســرائیل از ماه مارس در آن 
قــرار داشــت، ادامــه می دهد. بســیاری از 
استراتژیست ها و کارشناسان صهیونیستی 
معتقد هســتند که رژیم صهیونیستی در 
داخل در آســتانه فروپاشی است یا جبهه 

داخلی آن فرو پاشیده است.
ë ابعاد رسانه ای رزمایش

روزنامه  اسرائیل هیوم در گزارش خود 
با عنــوان »پنجره حمله بــه ایران تنگ تر 
می  شــود« آورده اســت که با وجــود اینکه 

ایــران بــه دنبال احیــای برنامه هســته ای 
خود است، اما فاصله زیادی با رسیدن به 
نقطه غیرقابل بازگشت دارد. ما باید قبل 
از اینکه ایران به نقطه غیر قابل بازگشــت 
برســد، اقدامــی علیــه برنامــه هســته ای 
ایران داشــته باشــیم. این اقدام می  تواند 
توان هســته ای ایران را تا سال ها به عقب 
بیندازد. ما باید از این فرصت پیش آمده 
اســتفاده کنیــم و زمــان بــه نفع اســرائیل 

نخواهد بود.
وبگاه نظامی دبکا اسرائیل در گزارشی 
بــه عنــوان »محاصــره دریایــی اســرائیل 
می  گویــد:  اســت«،  شــده  برنامه ریــزی 
ایــران بــه دنبال این اســت که اســرائیل را 
محاصره دریایی کند. بر این اساس ایران 
قابلیت هــای موشــکی همپیمانــان خود 
بخصوص حزب اهلل را توسعه داده است.  
محاصره دریایی می  تواند تهدیدی بزرگ 
برای نیروی دریایی اســرائیل باشد. ایران 
بــه دنبال این اســت که محاصــره دریایی 
اســرائیل را بیش از گذشته گسترش دهد 
تــا در جنــگ آینــده به طــور کامــل حلقه 

محاصره بر اســرائیل را تنگ تر کند. حتی 
یک محاصره جزئی به طور جدی توانایی 
اســرائیل برای انجــام عملیــات  در زمان 
جنــگ را مختــل می  کند و در مســیرهای 
تــدارکات نظامــی و غیرنظامــی آن خلل  

ایجاد می  کند.
ارابه هــای  رزمایــش  اســاس  برایــن 
آتــش می  تواند وضعیت ارتش اســرائیل 
را برای هرگونه نبــرد با ایران تقویت کند. 
نباید از این غافل شد که ایران یک جنگ 
ترکیبی را علیه اســرائیل آغاز کرده است. 
برنامه ایران در ســال 2040 این اســت که 
اسرائیل کنونی که دارای یک دولت است، 
دیگــر وجود نخواهد داشــت. پس ما باید 
اقدامــات پیشدســتانه ای را علیــه ایران و 

محور مقاومت داشته باشیم.
نشریه  هاآرتص اسرائیل در یادداشتی 
بــه قلــم »عامــوس  هــارل« می  نویســد: 
پیشــرفت  ســمت   بــه  ایــران  پیشــرفت 
هســته ای  بدون شــک آزاردهنده اســت، 
امــا چیز زیــادی در مورد آن وجــود ندارد. 
تهران نســبتاً محتاطانه به سمت اهداف 

خود حرکت می  کند و ما نباید هدف فوری 
)انباشت اورانیوم غنی شده در سطح باال 
به مقدار کافــی( را با هدف نهایی و دورتر 
)تطبیق بمب با کاهک هسته ای( اشتباه 
بگیریــم. در حــال حاضــر هیچ نشــانه ای 
مبنــی بــر آمادگــی رهبــری تهــران بــرای 
ســاخت یک کاهک جنگی در این زمان 
وجــود نــدارد.  امــا وزارت دفــاع و جنــگ 
صهیونیســتی به این نتیجه رسیده اند که 
ایران به ســمت نقطه غیر قابل بازگشت 
در حال حرکت است و این برای اسرائیل 
در بلندمدت خطرناک خواهد بود. ارتش 
اسرائیل بدون شک تصاویری از وضعیت 
فعلی هســته ای ایران  منتشر خواهد کرد 
که براســاس تجربیــات قبلی، به ســمت 
غرب حرکت خواهد کرد و نوعی تصویر از 
نقشه مورد نیاز برای حمله به سایت های 
هســته ای ایــران ایجــاد خواهــد کــرد. این 
را  اســرائیلی ها  از  تصاویــر قلــب برخــی 
مملــو از غــرور می  کنــد و برخــی دیگــر را 
تــرس فــرا خواهــد گرفــت. در واقــع، بــا 
وجــود اعامیه های مکرر سیاســتمداران 

و ژنرال ها، این ســناریو بــه دور از واقعیت 
اســت که ما شــاهد یک جنــگ تمام عیار 
علیــه ایران و گروه هــای مقاومت در غزه، 

کرانه باختری و لبنان خواهیم بود.
از ســفر  تایمــز اســرائیل در گزارشــی 
وزیــر جنگ رژیم صهیونیســتی به ایاالت 
متحده آورده است که بنی گانتز وزیر دفاع 
اســرائیل، روز پنجشــنبه 29 اردیبهشــت 
در پنتاگــون بــا »لوید آســتن« وزیــر دفاع 
ایاالت متحده برای مذاکره بر ســر مقابله 
با تهدید هسته ای شــدن ایران و نیز نفوذ 
منطقــه ای ایــن کشــور ماقات کــرد. وزیر 
جنگ صهیونیست ها ضمن ارائه گزارشی 
از رزمایش ارابه های شکسته به وزیر دفاع 
ایــاالت متحده گفت: فرصتی برای ایجاد 
تغییر چشــمگیر در منطقه موجود است 
و آن تقویــت ائتــاف کشــورهای منطقــه 
که تحت رهبری ایــاالت متحده فعالیت 
می  کننــد و همکاری با شــمار بیشــتری از 
کشــورهای خاورمیانــه علیه ایران اســت. 
همچنیــن نشــریه تایمز در یادداشــتی به 
قلــم امانوئل فابیان می  نویســد: لیســت 
اهداف نظامی ارتش صهیونیســتی  پس 
از اجرای یادگیری هوش مصنوعی جدید 
و ســایر قابلیت های محاســباتی پیشرفته 
کــه به ارتش اجازه می دهد به طور مداوم 
اهــداف جدیــد را حتــی در طــول جنــگ 
شناســایی کند، 400 درصد افزایش یافته 
اســت. ارتــش اســرائیل عمدتــاً در زمــان 
جنگ با لیســتی از اهداف از پیش تعیین 
شــده  که اطاعات نظامی شناسایی کرده 
است از ســایت های پرتاب موشک گرفته 
تا مقر فرماندهی و همچنین خود رهبران 

نظامی ایران، عمل می  کند.
هــوش  جدیــد،  هوشــمند  واحــد   
مصنوعی را با مقادیر انبوهی از داده هایی 
و  رهگیــری  را  نظامــی  اطاعــات  کــه 
جمــع آوری کــرده تغذیــه می کنــد. ایــن 
یــک واحــد جدیــد اطاعاتــی اســت کــه 
در ســال 2019 تأســیس شــده اســت. این 

واحــد در واقع به صــورت پدافندی عمل 
می  کنــد و بــرای تقویــت جبهــه داخلــی 
رژیم صهیونیســتی فعالیت می  کند. این 
بخش، واحد اطاعاتی را هدایت می  کند 
و  مشــخص  را  اهــداف  داده  پایــگاه  کــه 
برنامه های حمله ارتش را کنترل می  کند 
و  بــه نیــروی هوایــی و واحدهای مختلف 
رزمــی اجازه می  دهد روزانه هزاران هدف 
را در یک جنگ احتمالی مورد هدف قرار 

دهند.
ë سخن پایانی

رزمایــش ارابه هــای شکســته از زمــان 
شــکل گیری رژیم صهیونیستی بی سابقه 
در  می  تــوان  را  آن  دلیــل  اســت.  بــوده 
دامنــه و حجم رزمایش و همچنین طول 
مــدت ایــن رزمایــش بررســی کــرد. رژیم 
صهیونیســتی بعد از شکســت های مکرر 
داخلــی  جبهــه  فروپاشــی  و  منطقــه ای 
بــه دنبال یک دســتاورد اســت کــه بتواند 
نقطــه امیــد و روزنــه ای بــرای مهاجــران 
صهیونیست در داخل باشد. براین اساس 
ارتش صهیونیســتی به دنبــال القای این 

موضوعات به مردم اسرائیل است:
هرگونــه  بــرای  را  کامــل  1-آمادگــی 
ایــران و محــور  عملیــات آفنــدی علیــه 

مقاومت دارد.
2-انجــام همزمان یک جنگ ترکیبی 
علیه محــور مقاومــت را در همه حوزه ها 

می  تواند پوشش دهد.
کشــورهای  بــرای  پیــام  3-ارســال 
عادی کننده روابط با رژیم صهیونیستی، 
جهت باال بردن و نگه داشتن روحیه این 

کشورها.
از  بعــد  پوشــالی  قــدرت  4-نمایــش 
شکست های داخلی و منطقه ای از محور 

مقاومت.
در نهایــت باید گفت ضمن اینکه این 
رزمایــش صرفــاً ابــزار مصرفــی داخلی و 
منطقــه ای دارد، نبایــد از توطئه های این 

رژیم غفلت کرد.

»ایران« گزارش می دهد: ترور ابزار رژیم صهیونیستی برای فرار از فشار امنیتی و سیاسی 

خط سبز در وضعیت قرمز
در جریــان عوامــل استشــهادی 3مــاه 
اخیــر در مرکز شــهر تل آویو، که آخرین 
مورد از یک رشته حمات در هفته های 
صهیونیســتی  رژیــم  سراســر  در  اخیــر 
بــود، حداقــل 18 نفــر کشــته و چندین 
نفر زخمی شــدند. در جریــان 3حمله 
پیشین که در شهرهای بئرشبع، حادره 
و بنی براک رخ داد، 11 اســرائیلی کشته 
شدند. چنین عملیات های گسترده  ای 
کــه حداقــل از ســال 2016 بــه این ســو 
کم ســابقه بوده، نشان از وخیم تر شدن 
اوضاع داخلی رژیم صهیونیستی دارد. 
رژیم صهیونیســتی از زمان تأســیس تا 
بــه حال از بعــد داخلی بــا چالش های 
عدیــده ای روبــه رو بــوده کــه تحــوالت 
اخیر، یکــی از بزرگ تریــن چالش های 
این رژیم است بخصوص آنکه منطقه 
ســبز رژیم صهیونیستی به حالت قرمز 

درآمده است.
به طــور مفصــل می تــوان گفــت که 
در هفته های اخیر شــاهد یک سلســله 
عملیات استشــهادی بــا ضربات چاقو 
و تیرانــدازی بوده ایم که در آن حداقل 
17 صهیونیســت کشــته و بیــش از 31 
اســرائیلی دیگر، چــه در کرانه باختری 
 1948 ســرزمین  در  چــه  و  اشــغالی 
توســط   1948 ســال  در  کــه  )مناطقــی 
صهیونیســت ها غصــب شــد( زخمــی 
شــده اند. طی ایــن عملیــات در تاریخ 
22 مــارس، حملــه یــک فلســطینی با 
چاقو در بئرســبع منجر به کشــته شدن 
۴ اســرائیلی شــد و عامــل ایــن حملــه 
پــس از شــلیک راننده اتوبوســی به وی 
در مرکز شــهر شهید شد. در 27 مارس 
تیراندازی در شهر حدره )جنوب حیفا( 
توســط 2فلســطینی از داخل خط ســبز 
انجام شد که در آن 2سرباز اسرائیلی و 
2عامل آن کشــته و 12 نفر دیگر زخمی 
شــدند. در 29 مارس بــا تیراندازی یک 
جــوان فلســطینی در شــهر بنی بــراک 
)شــرق تل آویــو( ۵ اســرائیلی در محله 

یهودیان کشته شدند.
همچنیــن در ویدیــوی کوتاهــی  در 
مقابلــه  از  ســال جاری  فروردیــن   29
جوانــان فلســطینی با صهیونیســت ها 
فضــای  در  اشــغالی  ســرزمین های  در 
مجازی منتشــر شــد کــه در آن جوانان 
فلســطینی بــا ســنگ بــه اتوبوس هــای 

اســرائیلی حمله می کنند.در این ویدیو 
یکــی از جوانــان در زمان پرتاب ســنگ 
بــا لهجــه ای کامــًا شــبیه به فارســی از 
عبــارت »ایــوال« اســتفاده کــرده و ایــن 
فیلــم طــی ســاعات گذشــته در حجم 
وســیعی در فضــای مجــازی دســت به 
دســت شــده و نظــرات مختلفــی را به 

خود جلب کرده است.
میــان  در  عبــارت  ایــن  گرچــه 
عرب زبانــان نیــز مــورد اســتفاده قــرار 
آن  فارســی  لهجــه  ولــی  می گیــرد، 
بســیاری را بــه این گمانه زنی واداشــته 
در  اکنــون  هــم  ایــران  از  جوانانــی  کــه 
ســرزمین های اشــغالی حضــور دارنــد 
و بــا جوانــان مبــارز فلســطینی و گــروه 
همــکاری  مقاومــت  مختلــف  هــای 
می کنند. این مســأله در میــان کاربران 
صهیونیست هم بازتاب داشته و برخی 
اکانت های وابســته به این رژیم در این 
جمهــوری  کرده انــد.  اظهارنظــر  بــاره 
به عنــوان اصلی تریــن  ایــران  اســامی 
حامی ملت فلســطین و دشمن اصلی 
رژیم اشغالگر قدس شناخته می شود.

اگــر در کنــار عملیــات استشــهادی، 
رژیــم  سیاســی  شــکننده  وضعیــت 
صهیونیســتی را در نظر بگیریم، جبهه 
داخلــی رژیم صهیونیســتی در بدترین 
شــرایط تاریخی خود قرار گرفته است. 
رژیــم صهیونیســتی  در ســویی دیگــر، 
به شــدت نگران تحــوالت اخیر ســوریه 
و فعال شــدن جبهه جنوب بخصوص 
جوالن اشغالی است. سفر بشار اسد به 

تهران باعث شده است که این رژیم از 
پیامدهای این ســفر به تهران وحشــت 
کنــد. گــزاف نیســت اگــر گفته شــود که 
محوری ترین مســائل بررســی شــده در 
سفر بشــار اسد رئیس جمهور سوریه به 
تهران، رژیم صهیونیســتی بوده است. 
بــه ایــن ترتیب چــه در عرصــه داخلی 
و چــه در عرصــه منطقــه ای تــوازن قوا 
علیه رژیم صهیونیســتی در حال شکل 

گرفتن است.
بــر ایــن اســاس رژیم صهیونیســتی 
بــه دنبال این اســت که دســتاوردهایی 
در ســرزمین های اشــغالی و در منطقه 
داشــته باشد. یک نکته بســیار مهم که 
بایــد بــه آن اشــاره کــرد، عــدم توانایی 
رژیم صهیونیستی در ایجاد یک جنگ 
تمام عیــار علیه محور مقاومت اســت. 
صهیونیســتی  رژیــم  اســاس  ایــن  بــر 
بــرای کســب دســتاورد داخلــی اقــدام 
بــه برگــزاری رزمایشــی تحــت عنــوان 
»ارابه هــای آتــش« بــه مــدت 6 هفتــه 
کرده اســت. رزمایشی که در طول عمر 
75 ســاله رژیم صهیونیستی بی سابقه 
بوده اســت. این رزمایــش برای تقویت 
روحیه تضعیف شــده صهیونیســت ها 
بسیار حیاتی است و رژیم صهیونیستی 
بــه دنبــال ایــن اســت کــه بــا برگــزاری 
رزمایــش نظامــی، وضعیــت داخلــی 

خود را بهبود بخشد.
رژیــم  منطقــه ای،  بعــد  در 
صهیونیستی با توجه به اینکه توانایی 
را  تمام عیــار  جنــگ  یــک  برقــراری 

ندارد به ســراغ اقدامــات خرابکارانه، 
آشــوب  ایجــاد  و  تــرور  بمب گــذاری، 
محــور  در  خــود  عوامــل  توســط 
مقاومــت و بخصــوص در جمهــوری 
ایــن  بــر  می پــردازد.  ایــران  اســامی 
اســاس می تــوان تــرور ســرهنگ دوم 
حســن صیاد خدایــی در تهــران را در 
ارزیابــی کــرد؛ شــواهد  همیــن راســتا 
و قرائــن نشــان دهنــده این اســت که 
توســط  عملیــات  اجــرای  و  طراحــی 
موســاد صــورت گرفتــه اســت.  رژیــم 
کــرده  ثابــت  همــواره  صهیونیســتی 
محور هــای  از  یکــی  تــرور  کــه  اســت 
اصلــی ایجــاد تــوازن در برابــر محــور 
مقاومت اســت. در طول 3هفته اخیر 
در رســانه های صهیونیســتی موضوع 
ترور فرماندهان محور مقاومت بسیار 
پــر رنگ بــوده اســت. حتی کانــال 13 
رژیم صهیونیســتی یک نظرسنجی با 
موضوع ترور انجام داده بود که در آن 
بیــش از 60 درصد صهیونیســت ها با 

مسأله ترور موافق بوده اند.
رژیــم  کــه  می رســد  به نظــر 
صهیونیستی برای جبران شکست های 
اقدامــات  خــود  منطقــه ای  و  داخلــی 
خرابکارانه و موج ترور را در کشــورهای 
محــور مقاومــت افزایــش خواهــد داد. 
منطقــه  در  را  تنش هــا  می توانــد  ایــن 
افزایش دهد بخصوص آنکه جمهوری 
موشــکی  عملیــات  از  بعــد  اســامی 
اربیــل، راهبــرد صبــر اســتراتژیک را به 

کلی کنار گذاشته است.
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»ایران«از توقف صدور ویزا برای رانندگان و تاجران ایرانی خبر می دهد گزارش »ایران« از وضعیت 
بازار سرمایه در روز گذشته

معاون وزیر نیرو در گفت وگو 
با »ایران« خبر می  دهد

 با وجــود افزایــش بی ســابقه تولید برق 
در ماه هــای اخیــر، هنــوز حــدود 10 هزار 
نیــاز  و  تولیــد  میــان  کســری  مــگاوات 
می  شــود.  زده  تخمیــن  بــرق  مصــرف 
مســئوالن صنعــت بــرق می  گوینــد کــه 
امسال این فاصله قرار است با مجموعه 
اقداماتــی از جمله همــکاری با صنایع و 
کشــاورزی مدیریت شــود. اما چه زمانی 
این فاصله جبران می  شــود و می  توان از 
پایداری تأمین برق کشــور در تابستان ها 

مطمئن شد؟

 دست انداز عراق و پاکستان 
برای کامیونداران ایرانی شاخص های 

 ارزندگی 
 بازار سهام 
تقویت شد

 کاهش 
10 هزار 

مگاواتی 
تقاضای برق 

در 4 سال

کنســولگری پاکســتان در زاهدان بیش از 40 روز اســت 
کــه صدور ویزا برای رانندگان حمل و نقل بین المللی 
را متوقف کرده اســت، عراق نیز اجازه ترانزیت یکسره 
بار به کامیون های ترانزیتی از ایران به قصد این کشور را 
نمی دهد. از حدود 40 روز پیش کنسولگری پاکستان در 
زاهدان ویزای رانندگانی که قصد ورود به کشور پاکستان 

را دارنــد صادر نکرده اســت. پــس از پیگیری خبرنگار 
روزنامه ایران مشخص شد سرکنسولگری پاکستان در 
سیســتان و بلوچســتان به بهانه تمام شدن برچسب 
)لیبل( برای الصاق به ویزا، از صدور ویزا برای رانندگان 

خودداری کرده است. 

صفحه 9 را بخوانید 

صفحه 11 را بخوانید صفحه 13 را بخوانید 

بازار
 رفع تقاضای کاذب در بازار 

روغن نباتی

 منجمدسازی روزانه هزار تن مرغ 
برای تنظیم بازار

 استقراض از بانک مرکزی 
چگونه تعطیل شد ؟

با افزایش تولید روغن نباتی، تولید این محصول از تقاضای بازار پیشی گرفته و آرامش در بازار 
روغن نباتی برقرار شده است. پس از اعالم قیمت های جدید روغن خوراکی تقاضای کاذب در 
بازار روغن شکل گرفت و موجودی این کاال را بشدت کاهش داد اما با تالش کارخانجات روغن 

نباتی در اردیبهشت ماه، ثبات و آرامش به بازار روغن نباتی بازگشته است.

هیچ کمبودی در تأمین روغن خوراکی وجود ندارد

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور در گفت و گو با »ایران« خبر داد

گزارش »ایران« ازکاهش هزینه ها و افزایش درآمدها در10 ماه اخیر

 ردپای دولت دوازدهم در بی کیفیتی اینترنت
گفت وگوی  »ایران«  با  معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)رگوالتوری( 

هزینه درمان 3 دهک رایگان شد

این روزها سرعت اینترنت و کیفیت آن مورد گالیه بسیاری از کاربران است. هرچند آمار اسپیدتست نشان از افزایش 7 پله ای سرعت 
اینترنت سیار نسبت به سال گذشته دارد ولی کاربران می  گویند بهبود سرعت و کیفیت اینترنت همراه را احساس نمی کنند و کیفیت 

اینترنت ثابت هم قابل دفاع نیست، اما چرا کیفیت اینترنت بویژه در حوزه ثابت چندان چشمگیر نیست؟ مجید حقی، معاون سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی )رگوالتوری( در گفت وگو با »ایران« از دالیل دقیق نبودن رتبه جهانی سرعت اینترنت ایران، کاهش 

کیفیت اینترنت بویژه حوزه ثابت و همچنین باالبودن میزان استفاده از اینترنت همراه نسبت به اینترنت ثابت می گوید.

مدیرعامل بیمه سالمت در گفت و گو با »ایران« جزئیات بیمه همگانی را تشریح کرد
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رشد ۵3 درصدی تجارت 
ایران و عمان

تجــارت  گفــت:  گمــرک  ســخنگوی 
غیرنفتــی ایــران در ســال 1۴00 با کشــور 
عمــان چهار میلیون و 1۹0 هــزار تن کاال 
به ارزش یک میلیــارد و ۳۳۵ میلیون و 
۵00 هزار دالر بود که نسبت به سال قبل 
۲۷ درصد در وزن و ۵۳ درصد در ارزش 

افزایش داشته است.
بــه گــزارش گمــرک، ســید روح اهلل 
لطیفــی در خصوص تجــارت غیرنفتی 
دو کشــور اظهار داشت: ســهم صادرات 
ایــران به عمــان از این میــزان تجارت ۲ 
میلیون و ۲۸۳ هــزار تن کاالی ایرانی به 
ارزش ۷1۶ میلیــون دالر بــود که با رشــد 
1۴ درصــدی در وزن و ۶۳ درصــدی در 

ارزش همراه بوده است.
عمــان  از  واردات  درخصــوص  وی 
تصریح کــرد: واردات ایران از عمان هم 
یک میلیون و ۹0۷ هزار تن کاال به ارزش 
۶1۹ میلیــون و ۵00 هــزار دالر بود که ۴۹ 
درصــد در وزن و ۴۳ درصــد در ارزش 

افزایش داشته است.
خصــوص  در  گمــرک  ســخنگوی 
مهم ترین اقالم صادراتی ایران به عمان 
گفت: قیر، اوره، محصوالت آهنی، میوه  
و تره بار، مصالح ســاختمانی، خشکبار، 
مواد غذایی، شــیرینی و شــکالت و لوازم  
خانگــی از مهم تریــن اقــالم صادراتــی 

ایران به عمان در سال 1۴00 بود.
لطیفــی در خصــوص مهم تریــن 
کاالهــای وارداتــی از عمان نیــز تأکید 
روغــن  زغال ســنگ،  ذرت،  کــرد: 
جــو،  گنــدم،  روغنــی،  دانه هــای  و 
ماشــین آالت صنعتی، ماشــین آالت 
راه ســازی، مــواد معدنــی تجهیــزات 
پزشکی و دندانپزشکی، کاغذ و مقوا و 
لوازم  یدکی از مهم ترین کاالهایی بود 
که از ســوی شــرکای عمانی خریداری 

شد و به ایران وارد شد.
وی تصریح کرد: صــادرات به عمان 
در فروردین ماه امســال هــم 1۷۶ هزار و 
۲0۳ تــن بــه کاال بــه ارزش ۷۴ میلیون و 
۳۹0 هزار و ۲۹۶ دالر که بود که نسبت به 
فروردین سال قبل با وجود کاهش هفت 
درصــدی در وزن رشــد 10۳درصدی در 

ارزش داشته است.
وی افــزود: واردات از عمــان هــم در 
فروردین امســال ۴1 هزار و ۳۲۸ تن کاال 
به ارزش ۳۶ میلیون و ۷۷۳ هزار و ۸۶۶ 
دالر بود که نســبت به مدت مشابه رشد 
۲۹ درصــدی در وزن و 1۴۳ درصــدی در 

ارزش داشته است.

 بهره  مندی اقشار ضعیف با اصالح ارز ترجیحی  

هدایت یارانه ها از جیب 4120 نفر به جیب 72000000  نفر
تصمیــم دولــت در اصــالح نظــام یارانه هــا ســبب شــد تــا 
منافــع ارز ترجیحــی از جیــب 41۲0 نفــر بــه جیــب حداقل 
۷۲ میلیون ایرانی منتقل شــود و از ســوی دیگــر با پرداخت 
یارانه کمک معیشتی، اقشار ضعیف بهره مندی بیشتری از 

یارانه  های دولت خواهند داشت.
بــه گــزارش فــارس، جهش هــای اقتصــادی بســیاری از 
کشــورهای دنیا همواره از تصمیمات سخت اقتصادی آغاز 
شــده اســت، تصمیماتی که در ظاهر ممکن است متولیان 
اداره کشــور و مردم را تحت فشــار قرار دهد اما در نهایت به 

اتفاق خوب در اقتصاد کشورها ختم می شود.
کشــور  هــر  در  اقتصــادی  مهــم  تصمیمــات  ســختی 
زمانــی دوچندان می شــود  کــه سیاســتگذاری در ایــن حوزه 
منافــع ذی نفعانــی را تهدید کنــد. در این صورت اســت که 
بهره بــرداران از شــرایط بــد اقتصــادی با ایجــاد یک فضای 
مســموم رســانه ای قصد دو چنــدان جلوه دادن شــرایط بد 
مــردم را دارنــد تــا همچنــان از نقص های نظــام اقتصادی 

ارتزاق کنند.
در این شــرایط حذف ارز 4۲00 تومانی از چند قلم کاالی 
غذایی، یکی از ســخت ترین تصمیمات اقتصادی اســت که 

تاکنون توسط دولت سیزدهم اتخاذ شده است.
ë  ارز ترجیحــی چگونه زمینه ایجاد فســاد در کشــور را مهیا

می کرد
بــه منظور مشــخص شــدن ابعــاد این تصمیم ســخت 
دولت مردمی، در گام ابتدایی باید بدانیم »ارز 4۲00 تومانی 
در سنوات گذشته چگونه زمینه تأمین منافع اقتصادی یک 
قشــر بســیار محدود و خاص در کشور را فراهم می  کرد؟« به 
منظور پاســخ به این مســأله باید از ســازوکار ارز ترجیحی در 

گذشته آگاه شویم.
بــا توجه به جزئیات مندرج از ارز 4۲00 تومانی، کاالهایی 
اساســی در کشــور ما وجــود دارد که بخشــی از آن بــا واردات 
کاال از ســایر کشــورها تأمیــن می شــود. در ســازوکار ارز 4۲00 
تومانی دولت به چند واردکننده خاص کاالهای اساســی ارز 
4۲00 تومانی و بسیار ارزان قیمت پرداخت می کرد تا از این 
طریــق زمینه واردات کاال با دالر ارزان مهیا شــود. وارد کننده 
در صورتی که انسان متعهدی بود، ارز 4۲00 تومان را صرف 
خرید کاال از خارج از کشــور کرده و آن کاال را به ایران می آورد 
امــا بــا نه با قیمــت دالر 4۲00 تومان بلکه با نــرخ ارز بازار به 
فروش می رســاند؛ همین مسأله سبب می شد تا در بهترین 
شرایط مابه التفاوت نرخ ارز 4۲00 تومانی و نرخ ارز بازار آزاد 

عالوه بر سود واردات، به جیب چندین نفر برود.
البته همیشــه واردکننده ها انســان های شــریفی نبودند، 
بلکه مشــابه هزاران پرونده سوءاســتفاده از ارز 4۲00 تومانی 
که در قوه قضائیه رسیدگی شده است، معموالً واردکننده ها 
بدون اینکه حتی زحمت واردات را به خود بدهند و کاال وارد 
کشور کنند، ارز ارزان قیمت را در بازار آزاد به فروش رسانده 

و از این محل به کسب سود پرداختند.
ë  ارز 4200 در سال 1400 به 4 هزارم درصد از جمعیت کشور

پرداخت شد
بــرآورد این مســأله که دولت گذشــته ارز 4۲00 تومانی را 
به چند نفر پرداخت کرده مســأله ای دشــوار تلقی می شــود 
اما احصــای آمار گمرک در ســال 1400، می تواند زمینه این 

برآورد آن هم طی فقط یک سال گذشته را مهیا کند.
در همیــن راســتا اگر نگاهــی به آمــار یاد شــده بیندازیم  
متوجه خواهیم شــد که تنها نام 41۲0 شــخصیت حقیقی و 
حقوقی برای دریافت ارز 4۲00 تومانی به ثبت رسیده است. 
این آمار در شرایطی مطرح می شود که بدانیم ممکن است، 
افراد گیرنده ارز 4۲00 بســیار کمتر از آمار یاد شده باشد، زیرا 
عمومــاً اشــخاص خاصی با ثبــت چندین شــرکت حقوقی 
اقــدام به اخذ ارز 4۲00 می کردند. اما در شــرایط حداکثری، 
تنهــا 41۲0 شــخصیت حقیقــی و حقوقــی در ســال 1400 ارز 

4۲00 دریافت کرده اند.
در همیــن رابطــه اگــر نگاهــی بــه میــزان ارز ترجیحــی 
پرداخت شده در ســال 1400 بیندازیم، متوجه خواهیم شد 
که بر اساس اعالم معاون اول رئیس جمهور در سال گذشته 
دولــت 15.6 میلیــارد دالر ارز ترجیحــی به کاالهای اساســی 

پرداخت کرده است.
کنار هم قرار گرفتن دو عبارت یاد شده مشخص می کند 
که 15.6 میلیارد دالر از ثروت کشور در قالب ارز 4۲00 تومانی 
تنهــا بــه 4 هــزارم درصــد از جمعیــت ۸5 میلیونــی کشــور 
پرداخت شــده اســت. به معنای دیگر از هر 100 هزار ایرانی، 

ارز 4۲00 تومانی فقط به کمتر از 5 نفر تعلق گرفته است.
ë  4120 تصمیم دولــت برای انتفاع 72 میلیون نفر به جای

نفر
در چنین شــرایط تصویر شــده، دولت تصمیم گرفت تا 
نظــام پرداخــت یارانه را اصــالح کند و به جــای اینکه یارانه 
4۲00 تومانی را تنها به تعداد بســیار معدودی بپردازد، این 
یارانــه را بــه حســاب ۹ دهک درآمــدی از 10 دهــک موجود 

بپردازد.
بر این اساس به استناد آمار سازمان هدفمندی یارانه ها، 
پیش از مهیا شــدن شــرایط اعتراض مردم و ثبت نام جدید 
در حداقلی ترین حالت، یارانه مذکور به حساب ۷۲ میلیون 

ایرانی معادل ۸4.۷ درصد از جمعیت واریز شده است.
در صورتــی که فــرض کنیم، میزان یارانه پرداخت شــده 
به مردم دقیقاً معادل ارزش ارزی باشــد که برای دالر 4۲00 
تومانی در ســال گذشته به قشــر خاصی از جامعه پرداخت 
شــد، می توان این مقایســه را انجــام داد که پــول متعلق به 
همه مردم در گذشــته و با نظــام ارز ترجیحی به جیب تنها 
4 هزار درصد از جمعیت کشور می رفت، هم اکنون به جیب 

۸4.۷ درصد از مردم می رود.
بــه عبــارت دیگر ذی نفعــان این ثروت ملــی با تصمیم 
دولت حدود 1۷500 برابر  برابر شده است. در چنین فضایی 
طبیعی اســت  به خطر افتادن منافع عده ای قلیل در کشور 
ســبب شــود تا ابعاد مثبت این تصمیم ســخت اما درست 
دولت توســط پروپاگاندای رسانه ای آنها زیر سؤال رود و این 
جماعــت رانت خوار با متوســل شــدن بــه هر ابــزاری زمینه 

تخریب دولت را فراهم کنند.
بــه هــر حــال دولــت تــالش کــرده اســت بــا اجــرای  این 
برنامــه، توزیــع عادالنــه یارانه  ها را در دســتور کار قــرار دهد 
و بــا این شــرایط که قید شــد مبنی بــر توزیع عادالنــه یارانه، 
اقشــار ضعیف جامعــه بهره  مندی بیشــتری از این یارانه ها 
خواهند داشت و سفره دهک های پایین جامعه با پرداخت 

یارانه های کمک معیشتی، رنگین می شود.

 برخورداری از بیمه همگانی برای سه دهک پایین کاماًل رایگان، برای دهک چهارم 10 درصد، برای دهک پنجم و ششم 
25 درصد، برای دهک هفتم و هشتم 50 درصد و برای دهک نهم و دهم 100 درصد است

 »ایران« از برنامه جدید سازمان امور مالیاتی 
برای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی گزارش می دهد

10 میلیون دستگاه کارتخوان 
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 سه شنبه 3 خرداد 1401 
 سال بیست و هشتم

کالن شماره 7915
دستورالعمل تسهیالت فرزندآوری 

به شبکه بانکی ابالغ شد
»دســتورالعمل  بخشــنامه ای  در  مرکــزی  بانــک 
تســهیالت فرزنــدآوری« را بــرای اجــرا بــه شــبکه 
بانکــی ابالغ کــرد. بر این اســاس بانک هــا مکلفند 
حداکثر ظرف مدت یــک هفته از تاریخ وصول این 
بخشــنامه، موضوع را به واحدهــای اجرایی ذیربط 
در سراسر کشور ابالغ کنند. به گزارش بانک مرکزی، 
در بخشــنامه 31 فروردین مــاه 1401 صراحتاً تأکید 
شده است، »بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
مکلف اســت از محــل صــد درصــد )100٪( مانده 
سپرده های قرض الحســنه و 50 درصد سپرده های 
تســهیالت  بانکــی،  شــبکه  جــاری  قرض الحســنه 
موضــوع جــزء )۲( بنــد )الــف( تبصــره )16( قانون 
بودجه ســال 1401 کل کشــور را با اولویت نخست از 
طریق بانک های عامل تأمین کند. بانک ها مکلفند 
مبتنی بر اعتبارســنجی متقاضیان، با اخذ ســفته از 
متقاضی یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیالت 
اقدام کنند. مســئولیت ُحسن اجرای حکم این بند 
بــه عهده بانک مرکزی و بانک های عامل و تمامی 
مدیــران و کارکنان ذی ربط می باشــد. عــدم اجرا یا 
تأخیر در پرداخت تسهیالت تخلف محسوب شده 
و قابل پیگیــری در مراجع ذی صالح اســت. بر این 
اســاس برای فرزندانی کــه از ســال 1۴00 به بعد به 
دنیا آمده اند تســهیالت قرض الحسنه فرزندآوری، 
به ازای فرزند اول ۲00 میلیون ریال و به ازای فرزند 
دوم 400 میلیــون ریــال و بــه ازای فرزند ســوم 600 
میلیون ریــال و به ازای فرزند چهــارم 800 میلیون 
ریال و به ازای فرزند پنج به بعد 1000  میلیون ریال؛ 
در مــورد تولــد فرزندان دوقلو و بیش تــر به ازای هر 
فرزند یک وام تعلق می گیــرد و ترتیب تولد لحاظ 
می گــردد. بانــک مرکزی موظف اســت با همکاری 
ســازمان ثبــت احوال کشــور ســامانه ای بــه منظور 
ثبت نام و مدیریت فرایندهای پرداخت تسهیالت 
قرض الحسنه فرزندآوری ایجاد کند.« در پایان این 
بخشنامه موکداً یادآور شده است ترتیبی اتخاذ شود 
تــا حداکثر ظرف مدت یــک هفتــه از تاریخ وصول 
ایــن نامه، موضوع به واحدهــای اجرایی ذیربط در 
سراســر کشور ابالغ و یک نســخه از ابالغیه مربوطه 
به این بانک ارسال شود.         متقاضیان می توانند برای 
ثبت نام به ســامانه تســهیالت یادشــده بــه آدرس 
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کنند.

 پرداخت ۷۰۰۰ میلیارد وام 
بدون ضامن

و  اقتصــادی  امــور  وزارت  از  دریافتــی  اطالعــات 
دارایــی حاکــی از آن اســت که از زمــان اجرای طرح 
پرداخــت وام بدون ضامن تا پایان 1۵ اردیبهشــت 
ســال جاری بیش از ۷000 میلیارد تومان تسهیالت 
بدون ضامن پرداخت شده است. به گزارش ایسنا، 
وزارت اقتصاد در راســتای تکلیف رئیس جمهوری 
بــه بانک هــای دولتــی مبنی بــر تســهیل پرداخت 
وام های خــرد، بانک هــای زیرمجموعه خــود را در 
مرحلــه اول مکلــف به پرداخــت وام هــای خرد به 
کارکنــان، بازنشســتگان و مســتمری بگیران بخش 
دولتی، عمومی و خصوصی بدون دریافت ضامن 
کرد.البتــه، قــرار شــد تــا در ادامه اجــرای این طرح، 
بتدریــج تمام مشــتریان بانک ها شــامل این طرح 
شــوند. شــرایط دریافت وام های خرد بدون ضامن 
اینگونه اســت که تــا ۵0 میلیون تومــان تنها با نامه 
کســر از حقــوق و برای دریافــت وام تــا 100 میلیون 
تومــان با یک نامه کســر از حقوق همــراه با چک یا 
ســفته امکان پذیر اســت و مشــموالن ایــن وام باید 
بــه بانکی که حقوق خــود را از آن دریافت می کنند، 
مراجعــه کننــد. البتــه الزم بــه ذکر اســت کــه روند 
پرداخــت وام بدون ضامن مبتنی بر اعتبارســنجی 
اســت و رتبه اعتبــاری افراد در تعیین ســفته، چک 
یا ضامن برای پرداخت وام تأثیرگذار است. در این 
زمینــه، اطالعات دریافتــی از وزارت امور اقتصادی 
و دارایی حاکی از آن اســت کــه از زمان اجرای طرح 
پرداخــت وام بدون ضامن تا پایان 1۵ اردیبهشــت 
ســال جاری بیش از ۷000 میلیارد تومان تسهیالت 
بدون ضامن پرداخت شده است. همچنین، بیش 

از ۲۵۵ هزار نفر این تسهیالت را دریافت کرده اند.

ضوابط اجرایی احراز هویت 
الکترونیکی در بانک ها ابالغ شد

ضوابط اجرایی »دســتورالعمل حــدود و چگونگی 
ارائه غیرحضــوری خدمات پایه بــه ارباب رجوع در 
بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی« ابالغ شد. به 
گزارش بانک مرکزی، پیرو بخشنامه موضوع ابالغ 
»دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری 
خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک ها و مؤسسات 
اعتباری غیربانکی« مصوب شــورای عالی مقابله و 
پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم 
و بــا عنایــت به اینکــه دســتورالعمل مذکــور صرفاً 
دربردارنده چهارچوب و الزامات کلی حدود و نحوه 
ارائــه غیرحضــوری خدمــات پایه بــود، لــذا ایجاب 
می کرد جزئیات فنی و اجرایی آن به نحوی که منجر 
به اجرای یکنواخت مفاد دستورالعمل مذکور شود، 
تهیه و ابالغ شــود. بر این اســاس، »ضوابط اجرایی 
دســتورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری 
خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک ها و مؤسسات 
اعتبــاری غیربانکی« متضمن الزامات فنی ناظر بر 
احــراز هویــت الکترونیکــی، نحوه اعمــال رویه های 
شناسایی غیرحضوری و نیز نحوه ارائه غیرحضوری 
خدمــات پایــه تهیه شــد و پــس از طــرح و تصویب 
در جلســه مــورخ 11 /0۲ /1۴01 کمیســیون مقررات و 
نظارت مؤسســات اعتباری بانک مرکزی به شــبکه 
بانکی ابالغ شد.این دستورالعمل شامل )۴۲( ماده 

و )۷( تبصره است.

ـار
بـــ

اخ

از  اســتفاده  قانــون  اقتصــادی/  گــروه 
 138۲ ســال  بــه  فــروش  صندوق هــای 
برمی گــردد که وظیفه اســتقرار آن بر عهده 
اتاق اصناف گذاشته شد، اما به دلیل ناکامی 
این پــروژه به وزارت بازرگانی وقت ســپرده 
شــد کــه آن هــم عملیاتــی نشــد. درنهایت 
مالیات هــای  قانــون  اصالحیــه  براســاس 
مســتقیم مصوب سال 1394 ســازمان امور 
مالیاتی موظف شد تا سامانه صندوق های 
مکانیــزه فــروش را پیاده ســازی کنــد که در 
قالب یک الیحه به مجلس شورای اسالمی 
تقدیــم شــد و درنهایــت قانــون پایانه های 
فروشــگاهی و ســامانه مؤدیــان بــا عنــوان 
الیحــه نحوه اســتفاده، نگهــداری و نظارت 
بر پایانه فروشگاهی ۲1 مهر ماه سال 1398 
در مجلــس به تصویب رســید و در 13 آبان 
همــان ســال بــه وزارت اقتصــاد ابالغ شــد. 
بــا توجــه به فرصــت 15 ماهه بــرای فراهم 
کــردن بســترهای زیرســاختی اجــرای ایــن 
قانون باید از ابتدای خرداد ماه سال گذشته 
و در دولــت قبــل اجرایــی می شــد کــه ایــن 

اتفاق نیفتاد.
این قانون که درواقع تکمیل کننده قانون 
مالیات بر ارزش افزوده برای مالیات ستانی 
محســوب می شــود، تأثیر زیــادی در اعمال 
افزایــش  همچنیــن  و  مالیاتــی  عدالــت 
درآمدهــای مالیاتی خواهد شــد. براســاس 
آمار رسمی در اسفند ماه سال 1399 تعداد 
دســتگاه های کارتخــوان فعــال در کشــور 9 
میلیون و 600 هزار و 451 دستگاه اعالم شده 
که سهم ۷6 درصدی از پرداخت های کارتی 
دارد که با توجه به نرخ رشــد این دستگاه ها 
هم اکنون باید به بیش از 10 میلیون دستگاه 
رســیده باشــد. این درحالی اســت که درکنار 
فعــاالن  از  بســیاری  معتبــر  فروشــگاه های 
دوره گــرد و... نیــز از دســتگاه های کارتخوان 

استیجاری استفاده می کنند. 
ë اجرای قانون در دستور کار دولت سیزدهم

حــال با آغــاز فعالیــت دولت ســیزدهم 
دربخش مالیات هــا و درکنار تمام اقداماتی 
که دراین حوزه صورت گرفته، اجرای قانون 
از  یکــی  به عنــوان  فروشــگاهی  پایانه هــای 

اولویت ها در دستور کار قرار گرفته است.
ســازمان  رئیــس  خصــوص  درهمیــن 
»ایــران«  بــا  گفت و گــو  در  امورمالیاتــی 
درپاســخ به این پرسش که چه زمانی قانون 
پایانه هــای فروشــگاهی و ســامانه مؤدیــان 
اجرایی می شود، گفت: هم اکنون این قانون 
مراحــل نهایی خــود را می گذرانــد و درحال 

آزمایش سامانه مؤدیان هستیم.
داود منظور افزود: هم اکنون بخش های 
اصلی و مهم آزمایش ســامانه انجام شــده 
صورتحســاب های  کــه  طــوری  بــه  اســت، 

دریافــت  مشــاغل  از  برخــی  از  آزمایشــی 
می کنیــم. معــاون وزیــر امــور اقتصــادی و 
دارایی درباره زمان دقیق اجرایی شدن این 
قانــون توضیــح داد: در تیــر ماه ســال جاری 
ســامانه را رونمایی می کنیم. به گفته وی، با 
رونمایی از این ســامانه فراخوان از مشــاغل 
مشمول برای عضویت در سامانه نیز اعالم 

خواهد شد. 
ë  اشخاص مشمول قانون پایانه فروشگاهی

و سامانه مؤدیان
در سامانه مؤدیان به هر مؤدی، کارپوشه 
ویــژه ای اختصاص یافته و تبــادل اطالعات 
میان مؤدیان و سازمان منحصراً از طریق آن 
کارپوشه انجام می شود. مؤدیان می توانند با 
اســتفاده از هرگونه ســخت افزار یا نرم افزار 
اعــم از رایانه شــخصی، پایانه فروشــگاهی، 
ســامانه های ابــری یا هــر وســیله دیگری که 
حافظــه مالیاتی به آن متصل شــده باشــد، 
بــه ســامانه مؤدیــان متصــل شــوند. مرجع 
نهایی ثبت، صدور و استعالم صورتحساب 

الکترونیکی، سامانه مؤدیان است.
صاحبــان  کلیــه  قانــون  ایــن  براســاس 
صنفــی،  غیــر  و  صنفــی  از  اعــم  مشــاغل 
پایانــه  مشــمول  حقوقــی  اشــخاص 
فروشگاهی و سامانه مؤدیان هستند. بدین 
ترتیب عرضه کنندگان کاالها و خدمات به 
موجب این قانون و ســایر قوانین از مالیات 
و عوارض معاف هستند. همچنین فعاالن 
اقتصادی مســتقر در مناطــق آزاد تجاری- 
صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که حجم 
معامــالت ســاالنه آنهــا از مبلغــی کــه بــه 
پیشــنهاد ســازمان بــه تأیید هیــأت وزیران 
می رسد، بیشتر باشــد، مکلف به عضویت 
مؤدیــان  ســامانه  در  معامــالت  ثبــت  و 
هستند این حکم شامل کلیه مناطق کشور 

تجاری-صنعتــی  آزاد  مناطــق  جملــه  از 
و مناطــق ویــژه اقتصــادی می شــود. طبق 
تکالیفــی که ایــن قانون برعهده اشــخاص 
مشمول گذاشته است، ثبت نام و عضویت 
در ســامانه مؤدیــان، صــدور صورتحســاب 
و  حســاب  شــماره  اعــالم  الکترونیکــی، 
شناســه یکتای دســتگاه کارتخوان بانکی یا 
درگاه های پرداخت الکترونیکی و اســتفاده 
از پایانه فروشــگاهی برای خرده فروشــی ها 
و واحدهــای صنفی مورد تأکیــد قرارگرفته 
اســت. عالوه  بر این مشموالن باید هرگونه 
نقــص فنی یا تغییر مالکیــت واحد صنفی 

خود را به سازمان مالیاتی اعالم کنند. 
ë صحت سنجی اطالعات ثبت شده

برصحــت  اصــل  قانــون،  ایــن  برپایــه 
ســامانه  در  مــؤدی  شــده  ثبــت  اطالعــات 
مؤدیان اســت، مگرخــالف آن اثبات شــود. 
جــزدر  مالیاتــی،  مأمــوران  اســاس  برایــن 
مــواردی کــه مــؤدی از ثبت نــام در ســامانه 
امتنــاع کــرده یــا اثبــات شــود کــه در ثبــت 
اطالعــات خــود در ســامانه مؤدیــان تخلف 
کرده اســت، حق مراجعه به محل فعالیت 
مؤدی و مطالبه دفاتر، اسناد و مدارک وی و 

رسیدگی به آنها را ندارند. 
همچنین در صورتی که مؤدی، برخی از 
فعالیت ها یا معامــالت خود را کتمان کند، 
یا از صدور صورتحســاب های خود از طریق 
ســامانه مؤدیــان خودداری کــرده یا در ثبت 
 قیمت یا مقدار فروش مرتکب کم اظهاری یا 

بیش اظهاری شده باشد .
ë نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

توســط  الکترونیکــی،  صورتحســاب 
فروشــنده از طریق ســامانه مؤدیــان صادر 
می شــود. در مــورد مؤدیانــی کــه مســتقیماً 
دارنــد،  ارتبــاط  نهایــی  مصرف کننــده  بــا 

عملیات ثبت فروش و صدورصورتحساب 
فروشــگاهی  پایانــه  توســط  الکترونیکــی، 
خریــدار،  کــه  درصورتــی  می شــود.  انجــام 
مصرف کننــده نهایــی نبــوده و خــود عضــو 
صورتحســاب  باشــد،  مؤدیــان  ســامانه 
الکترونیکــی صادرشــده توســط فروشــنده، 
در  وی  کارپوشــه  بــه  خــودکار  به صــورت 
ســامانه مؤدیان منتقل می شــود و به عنوان 

اعتبار مالیاتی برای او منظور می شود. 
در پایانه در دوره سه ماهه، بدهی مالیات 
 بــر ارزش افزوده مؤدی که عبارت اســت از 
مابــه التفــاوت مالیــات فــروش و مالیــات 
خریــد )اعتبــار مالیاتــی( وی در طول دوره، 
محاســبه  ســامانه  توســط  مقــررات  طبــق 
می شــود. در صورتــی کــه مالیــات فــروش 
)اعتبــار  خریــد  مالیــات  از  بیشــتر  مــؤدی 
مالیاتــی( وی باشــد، مــؤدی موظف اســت 
مابه التفاوت را به ترتیبی که ســازمان مقرر 
می کنــد، بــه حســاب ســازمان واریــز کنــد. 
متقاباًل در صورتی که مالیات فروش مؤدی 
کمتــر از مالیــات خریــد )اعتبــار مالیاتــی( 
وی باشــد، ســازمان موظف است با رعایت 
ترتیبات قانونــی مربوطه مابه التفاوت را به 

مؤدی مسترد کند.
عــوارض  و  مالیــات  محاســبه  مأخــذ 
فــروش کاالها و خدمات، در مــورد مؤدیان 
فــروش  ارزش  مؤدیــان،  ســامانه  عضــو 
مندرج در صورتحســاب الکترونیکی اســت 
که توســط آنان درســامانه مزبور ثبت شده 
اســت. مطابــق این قانــون، اصل بــر نقدی 
بــودن معامــالت اســت؛ مگــر اینکه نســیه 
بــودن معامالت ودریافــت و پرداخت های 
مرتبط با آن در ســامانه مؤدیان ثبت شــده 

و به تأیید طرفین رسیده باشد. 
در مــواردی کــه معاملــه یــا قــرارداد در 

آن  باشــد،  نشــده  ثبــت  مؤدیــان  ســامانه 
معامله یا قرارداد، نقدی تلقی می شود.

در معامــالت غیرنقــدی نظیــر فــروش 
و  تملیــک  شــرط  بــه  اجــاره  و  اقســاطی 
قراردادهای پیمانکاری و مشاوره ای، تاریخ 
تعلق مالیات و عوارض همان تاریخ صدور 
صورتحســاب اســت؛ بنابراین مــؤدی مجاز 
اســت پرداخــت مالیات و عــوارض فروش 
این نوع معامالت را تا زمان پرداخت ثمن 
معاملــه توســط خریــدار یــا مبلغ قــرارداد 
توسط کارفرما، متناســبًا به تأخیر بیندازد و 
سازمان تا زمان پرداخت مالیات و عوارض 
فروش این نوع معامالت توسط کارفرما یا 
خریدار، مؤدی را مشمول جریمه تأخیر در 

پرداخت نخواهد کرد. 
درخصــوص معامــالت مذکور، تــا زمان 
پرداخت مالیات و عوارض توســط خریدار، 
اعتبار مالیاتی بــرای وی از این بابت منظور 
نخواهد شــد ازســوی دیگر کلیه کارفرمایان 
قــرارداد  اصــل  ثبــت  بــر  عــالوه   موظفنــد 
پیمانــکاری، کلیــه پرداخت هــای خــود بــه 
پیمانکار را نیز در سامانه مؤدیان ثبت کرده، 
همزمان با هر پرداخــت، مالیات و عوارض 
متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کنند. 

ë جرایم متخلفان
دراین قانون فعاالن صنفی که از ثبت نام 
امتیــازات  از  کننــد،  خــودداری  ســامانه  در 
پیش بینی شــده محــروم می شــوند. ضمن 
اینکه مأموران مالیاتی نیز برای رسیدگی به 
دفاتــر و اســناد به صورت حضــوری به واحد 

متخلف مراجعه خواهند کرد.
عــالوه برایــن، مراجع ذی ربــط مکلفند 
ظرف مدت شــش ماه از تاریــخ الزم االجرا 
بــه  مربــوط  فراینــد  قانــون،  ایــن  شــدن 
صــدور، تجدیــد، تمدیــد، اصالح یــا ابطال 
پروانــه کســب وکار، کارت بازرگانــی و مجوز 
فعالیت های اقتصادی را به گونه ای اصالح 
کنند که هرگونه شــروع فعالیــت اقتصادی 
جدیــد، تغییر نــوع فعالیت، تغییــر مالک 
یــا مالــکان، تغییــر مــکان و ســایر تغییرات 
بــدون  اشــخاص،  کار  و  کســب  بــا  مرتبــط 
ثبت یا اصالح اطالعات مربوط در ســامانه 
تشــخیص  نباشــد.  امکان پذیــر  مؤدیــان 
مراجع ذی ربط با رعایت قوانین و مقررات 
مربوطــه در هــر مــورد، بــا کارگــروه راهبری 

سامانه مؤدیان است.
در ایــن قانــون عــالوه  بر جرایــم کلی که 
درنظر گرفته شده، برای هر تخلفی جریمه 
خاصــی پیش بینــی شــده اســت. برهمیــن 
اساس در صورت عدم عضویت در سامانه 
مؤدیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، 
عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از 
حافظه مالیاتی متعلق به ســایر مؤدیان، یا 

واگــذاری حافظه مالیاتی خــود به دیگران، 
معــادل 10 درصــد مجمــوع مبلــغ فروش 
میلیــون   ۲ یــا  طریــق،  آن  از  شــده  انجــام 
تومان، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت 
از اعمال معافیت هــای مالیاتی، نرخ صفر 
و مشــوق های موضــوع قانــون مالیات های 
اعمــال  مالــی  ســال  همــان  در  مســتقیم 

می شود.
یــا  تقلــب  قصــد  بــه  کــه  هرشــخصی 
اخــالل در نظــام مالیاتــی کشــور، اقــدام به 
تجهیــزات  از  اســتفاده  یــا  عرضــه  تولیــد، 
ســخت افــزاری و نرم افــزاری و پایانه هــای 
فروشــگاهی معیــوب یا تجهیــزات معیوب 
کننــده کنــد، یــا پایانــه فروشــگاهی خــود یا 
دیگــران را تخریــب کنــد، عــالوه  بــر جبران 
ضــرر و زیان، حســب مــورد به یــک یا چند 
مــورد از مجازات های تعزیری درجه شــش 
قانــون مجازات اســالمی به غیــر از حبس، 

محکوم می شود. 
ë تشویق و تسهیالت

ســازمان  قانــون  ایــن  براســاس 
امورمالیاتی موظف است در پنج سال اول 
پس از اســتقرار ســامانه مؤدیان به منظور 
تشــویق صاحبان مشــاغل کــه فروش های 
خــود را بــا اســتفاده از پایانــه فروشــگاهی 
انجــام داده و کاالهــا و خدمــات موردنیــاز 
خود را از واحدهای اقتصادی عضو سامانه 
مؤدیان خریداری کنند، معادل ۲0 درصد 
مالیات بر ارزش افزوده ای که مؤدی در هر 
دوره بــه ســازمان پرداخت می کنــد یا یک 
درصــد فروش وی )هر کدام کمتر باشــد(، 
حداکثــر تــا 6 میلیــون تومــان در هــر دوره 
مالیاتی به عنــوان پاداش همکاری مؤدی، 
از مالیات بر ارزش افزوده دوره بعدی وی 
کســر کند. پاداش مؤدیانی که طبق قانون، 
مشــمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند، 
از مالیات عملکرد آنها در همان سال کسر 
می شود. پاداشــی که به این مؤدیان تعلق 
می گیــرد، از 50 درصــد مالیــات عملکــرد 

ابرازی آنان بیشتر نخواهد بود. 
ë استرداد قرعه ای مالیات

مصرف کننــدگان  تشــویق  منظــور  بــه 
نهایــی )اشــخاص حقیقــی( کــه خریدهای 
پایانــه  بــه  مجهــز  فروشــندگان  از  را  خــود 
پرداخــت  شــبکه  طریــق  از  و  فروشــگاهی 
 10 هــر  از  می دهنــد،  انجــام  بانکــی 
صورتحساب الکترونیکی صادرشده توسط 
پایانه های فروشگاهی سازمان مالیاتی یک 
صورتحساب را به صورت قرعه کشی برخط 
انتخاب کرده، دو برابر مبلغی را که خریدار 
براســاس آن صورتحساب به عنوان مالیات 
بــر ارزش افــزوده پرداخت کرده اســت، به 

حساب بانکی وی مسترد کند.

1۰ میلیون دستگاه کارتخوان در تور مالیاتی 
 »ایران« از برنامه جدید ســازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی گزارش می دهد 

رئیس ســازمان امور مالیاتی در گفت وگو با »ایران« گفت: سامانه پایانه های فروشگاهی از تیرماه آغاز به کار می کند 

گروه اقتصادی/زمانی که دولت ســیزدهم 
گرفــت  را در دســت  قــوه مجریــه  ســکان 
کالن  اقتصــاد  بویــژه  کشــور،  اقتصــاد 
وضعیــت مناســبی نداشــت. وقتــی تیــم 
تابســتان  اقتصــادی دولــت ســیزدهم در 
سال گذشته شکل گرفت و هدایت اقتصاد 
را در دســت گرفــت ایران بــا باالترین تورم 
تاریــخ ۷0 ســال اخیــر خــود روبــه رو بــود. 
طبــق آمــار بانــک مرکــزی، نــرخ تــورم در 
تیرمــاه 1۴00 در پایــان دولــت دوازدهم به 
۵۷ درصد رســید که باالتریــن نرخ تورم از 
ســال 13۲۲ به این سو محسوب می شود و 
پس از انقالب اســالمی در هیچ دولتی این 

میزان تورم سابقه نداشته است.
 ایــن تــورم بی ســابقه ناشــی از کســری 
بودجــه قابل توجه دولــت قبل و مهم تر از 
آن جبران این کســری از راه های تورم زایی 
ماننــد اســتقراض از بانــک مرکــزی، چاپ 
پول بی پشتوانه یا به اصطالح »پولی کردن 

کسری بودجه« بود.
دولــت گذشــته، بویــژه بعــد از خــروج 
امریــکا از برجــام به دلیل نداشــتن طرح و 
برنامــه ای جایگزیــن در ســه ســال متوالی 
بــا سیاســت های پولــی غلــط پایــه پولی و 
نقدینگی را به شــدت افزایــش داد. میزان 
قبــل  دولــت  در  شــده  ایجــاد  نقدینگــی 
برابــر 3هــزار و 3۴0 هــزار میلیــارد تومــان 
بوده اســت که ایــن رقم ۶,9 برابــر بیش از 
نقدینگــی در دوره قبل از شــروع به کار آن 
بود. اشــتباه دولت دوازدهــم این بود که با 
امید بــه درآمدهــای نفتی حاصــل از حل 
موضــوع برجــام و رفــع تحریم هــا از یــک 
طــرف، میــزان هزینه هایــش را روز بــه روز 
افزایــش داد و از طــرف دیگــر از افزایــش 

درآمدهای پایدار و غیرنفتی غفلت کرد. 
در نتیجه زمانی که تحریم ها برگشت و 
درآمدهای نفتی به پایین ترین حد ممکن 

رســید خزانــه دولت خالی و دســت دولت 
نیز بسته شد.

الزم  اراده  و  تــوان  دولــت  کــه  آنجــا  از 
برای کاهش هزینه هایش را نداشــت برای 
تأمین منابع الزم و جبران کســری بودجه، 
دســت به سوی بانک مرکزی دراز کرد و به 

چاپ پول روی آورد. 
دو مــورد از مصــارف دولــت در اینجــا 
و  حقــوق  یکــی  داشــتند:  کلیــدی  نقشــی 
مزایای کارکنان بود و دیگری ارز ترجیحی. 
دولت که هر ســاله به مقــدار قابل توجهی 
حقوق کارکنانش را افزایش داده بود برای 
پرداخــت این حقوق هر مــاه مقدار زیادی 
پــول چاپ می کــرد و بر پایه پولــی و میزان 

نقدینگی می افزود. 
در مــورد ارز ترجیحــی نیــز میلیاردهــا 
اساســی  کاالهــای  واردات  بــه  را  دالر 
اختصاص داد، بدون اینکه اثر مســتقیمی 
بــر ســفره مــردم داشــته باشــد، زیــرا تورم 
افسارگسیخته ناشــی از استقراض از بانک 
نیــز  را  اساســی  کاالهــای  دامــن  مرکــزی، 
گرفتــه بــود و اثــر ارز ترجیحــی را پیوســته 
خنثــی می کــرد. از ســوی دیگــر اختصاص 
میلیاردهــا دالر ارز ترجیحــی موجودی ارز 
کشــور را بــا چالش مواجــه کــرده و قیمت 
دالر در بــازار آزاد تا 30 هزار تومان هم باال 
رفت. خود این موضوع نیز بر رشد شتابان 
تــورم افزوده و قــدرت خرید مردم را بیش 

از پیش کاهش می داد.
اینگونــه بــود که دولــت ســیزدهم یک 
اقتصــاد کالن بی ثبات و متالطم را تحویل 
گرفــت. بــه همیــن خاطــر کار ســاماندهی 
اقتصــاد کشــور را از همــان ســطح کالن و 
بــه شــاخص های کالن  سروســامان دادن 

اقتصادی شروع کرد. 
آیــت اهلل رئیســی در نخســتین روزهای 
کاری خــود بر این نکته تأکید کرد که هدف 

اولیــه دولــت بعــد از کنترل کرونــا، کاهش 
تــورم و هدایــت نقدینگی به ســمت تولید 
اســت. از آن زمــان بــه بعــد بارهــا بــه این 

موضوع مهم پرداخته اند.
بــه  خــود  ســفر  در  مــورد  آخریــن  در 
آذربایجان غربی و در جمع اقشار مختلف 
مردم شهر »ارومیه« بار دیگر اهمیت این 
موضوع را یادآور شــد و گفت: برای کاهش 
تــورم، از بانــک مرکــزی اســتقراض نکرده 
و گام هــای دیگری برداشــته شــده اســت و 
اقدامات خوبــی در جلوگیری از چاپ پول 
انجام شــد که می تواند در بهبود وضعیت 

اقتصادی بسیار مؤثر باشد.
رئیــس  میرکاظمــی،  سیدمســعود 
ســازمان برنامه و بودجه نیز گفته است که 
دولت ســیزدهم در راستای مقابله با تورم 
در زمینه جلوگیری از رشــد مصارف دولت 
و کنترل خلــق پول توســط بانک ها برنامه 
مشــخصی را دنبــال کــرده و در نتیجه این 
اقدامــات باوجــود اینکــه در مــاه فروردین 
درآمدهــا پاییــن اســت امــا پرداخت هــای 
این ماه بدون اســتقراض و از محل درآمد 

دولت واریز شده است.
اینکــه دولــت ســیزدهم تاکنــون بــرای 
هزینه هایــش اقدام به اســتقراض از بانک 
مرکزی نکرده است نشان دهنده اقدامات 
و سیاست هایی است که تاکنون با در پیش 
درســت  اقتصــادی  رویکــرد  یــک  گرفتــن 

انجام داده است. 
از اهمیــت  اقدامــات  ایــن  از  دو مــورد 
بیشتری برخوردار است. دولت در راستای 
مثبــت کــردن تــراز عملیاتــی از یک طرف 
رشــد  از  و  کــرده  کنتــرل  را  هزینه هایــش 
افســار گســیخته آن جلوگیری کرده اســت؛ 
بــرای نمونــه امســال بــه رویــه ســال های 
میــزان  کتــاب  و  حســاب  بــدون  گذشــته 
حقــوق کارکنان را افزایــش نداد. این مورد 

بیشــترین نقــش را در مصــارف بودجه ای 
دولت ایفا می کند.

در اقدامــی دیگــر بــا انجــام یک  ســری 
را  خــود  درآمدهــای  میــزان  سیاســت ها 
افزایش داد؛ برای نمونه صادرات نفت به 
باالی یک میلیون بشــکه در روز رسید. این 
موضوع نیز کمک کرد تا در جبران کســری 
بودجه حتــی آنگونه که دولــت قبل اوراق 
چاپ می کرد به سراغ این گزینه هم نرود.

اکنــون دولــت در کنــار موارد فــوق و در 
اقدامی شجاعانه کاری را که از زمان دولت 
ســازندگی بر زمین مانده بود به ســرانجام 
و پرداخــت  ارز ترجیحــی  رســاند؛ حــذف 
مستقیم آن به مردم، بویژه در دهک های 

پایین درآمدی.
بــرای درک اهمیت ایــن موضوع کافی 
است به این توجه شود که در بودجه 1400 
حــدود 9 میلیــارد دالر بــه ارز ترجیحــی به 

منظــور واردات کاالی اساســی اختصــاص 
یافــت، امــا در عمــل حــدود 16 میلیــارد 
دالر بــرای این کار هزینه شــد. حاصل این 
ارزپاشــی فراهم کردن رانــت برای عده ای 
معدود و منتفع شدن کشورهای همسایه، 
چــه از طریق قاچــاق آرد و گندم و روغن و 
چــه از طریــق صــادرات محصوالتی مانند 
ماکارونی و کاالهای مشــابه به این کشورها 
بود. ارزی که از این طریق اختصاص یافت 
قبــل از هــر چیــز دســت دولــت قبــل را در 
ســاماندهی بازار ارز داخل خالی گذاشت. 
امــا اکنــون دولــت ســیزدهم دســت کم از 
محــل هدفمندی یارانه هــا میلیاردها دالر 
ارز در اختیــار خواهــد داشــت و می توانــد 
بــا آن کنتــرل بهتــری بــر بــازار ارز و رونــد 

نقدینگی در کشور داشته باشد.
اگــر افزایش سرســام آور قیمت جهانی 
کاالهــای اساســی در نتیجــه جنگ روســیه 
و اوکرایــن را نیــز در نظــر بگیریــم اهمیت 
ایــن موضوع دو چنــدان می شــود. زیرا در 
صورت تداوم سیاست ارز ترجیحی دولت 
مجبور می شــد چندین برابر ارز اختصاص 
دهــد. در آن صــورت ســاماندهی جریــان 
نقدینگی، تورم و به طور کلی اقتصاد کالن، 
به عنــوان هــدف اصلــی دولــت ســیزدهم 
نشــدنی  هــم  شــاید  دشــوار،  بــس  کاری 

می شد.
بانــک  از  اســتقراض  عــدم  بنابرایــن، 
مرکــزی کــه مورد توجــه دولت اســت تنها 
یک سیاســت ســاده اقتصادی نیست، این 
موضــوع نتیجــه در پیش گرفتــن یک رویه 
جدیــد اقتصــادی اســت و نشــان می دهد  
مسیری که دولت در اقتصاد کالن در پیش 
گرفته اســت، مســیر درســتی اســت و یکی 
از ثمــرات آن، بازگشــت ثبــات بــه اقتصاد 
طوفــا ن زده کالن کشــور و کاهــش تــورم در 

ماه ها و سال های آتی خواهد بود.

گزارش »ایران« ازکاهش هزینه ها و افزایش درآمدها در10 ماه اخیر 

نمودارھای گزارش استقراض استقراض از بانک مرکزی چگونه تعطیل شد ؟ 

نمودارھای گزارش استقراض 
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گروه اقتصادی/ با افزایش تولید روغن نباتی، 
تولیــد این محصــول از تقاضای بازار پیشــی 
گرفتــه و آرامــش در بازار روغــن نباتی برقرار 
شــده اســت. پس از اعالم قیمت های جدید 
روغــن خوراکی تقاضای کاذب در بازار روغن 
شــکل گرفت و موجــودی این کاال را بشــدت 
کاهــش داد اما بــا تالش کارخانجــات روغن 
نباتی در اردیبهشــت ماه، ثبــات و آرامش به 

بازار روغن نباتی بازگشته است.
دولت بعد از واقعی شــدن قیمت کاالها 
بارها این اطمینــان را داده که هیچ کمبودی 
در تأمین اقالم اساســی وجود ندارد و چالش 
عمده ای در این حوزه نیست زیرا روغن خام 
برای تأمیــن نیاز اولیه کارخانه ها وارد کشــور 

شده که با قیمت جدید وارد بازار می شود.
کاهش مواد اولیه کارخانه ها و غیر واقعی 
بودن قیمت روغن نباتــی، تولید روغن را در 
فروردین ماه ســال جاری کاهش محسوســی 
داد امــا ایــن روند در اردیبهشــت مــاه و پس 
از اصــالح نرخ ارز واردات کاالهای اساســی تا 
حد زیادی بهبود یافت و بازار روغن نباتی به 

روال عادی بازگشت.
بر اساس اظهارنظر عبدالرحیم گلستانی 
رئیــس اتحادیه تولیدکننــدگان روغن نباتی، 
مشکل توزیع روغن نباتی در سراسر کشور نیز 
برطرف شــده و بزودی برخی نارســایی های 

موجود نیز برطرف می شود.
پاییــن بودن قیمت روغن نباتی در ســال 
گذشــته باعث شد با وجود تولید ۲.۲ میلیون 
تــن انــواع روغــن نباتــی در کشــور تقاضــای 
کاذب در بــازار شــکل بگیــرد و رکورد شــکنی 
در تولیــد نیــز جوابگوی نیــاز بازار نباشــد. در 
چنین شــرایطی بســیاری از فروشــگاه ها هم 
قیمت هــای قبلــی روغن نباتــی را مخدوش 
کــرده و کاال را بــا قیمت های دلخواه به مردم 

عرضه می کردند.
بر اساس قیمت های مصوب اعالم شده، 
قیمت روغــن نباتی ۸۱۰ گرمــی آفتابگردان 
۶۳ هــزار تومــان، روغــن نباتــی ۸۱۰ گرمــی 
ســرخ کردنی ۶۲ هــزار تومــان و روغن جامد 
حلــب 5. 4 کیلویــی ۳6۰ هزار تومان توســط 
کارخانجات روغن نباتی سراسر کشور تولید و 

توزیع می شود.
ë  افزایش تقاضا بعد از افزایش قیمت روغن

قابل پیش بینی بود
انجمــن  دبیــر  بیرشــک،  امیرهوشــنگ 
صنفی صنایع روغن نباتی، درباره وضعیت 
»ایــران«  بــه  کشــور  در  نباتــی  روغــن  بــازار 
می گوید: »اکنون هیچ تنشــی در بازار خرید و 
فــروش روغن وجود ندارد و همه مغازه های 
خــرده فروشــی و فروشــگاه های زنجیــره ای 
انواع روغن را بر اســاس قیمت های مصوب 
بــه  مصرف کننــدگان  از  حمایــت  ســازمان 

فروش می رسانند.«
بیرشــک ادامــه می دهــد: »وزارت جهــاد 
بازرگانــی  ســازمان  همــراه  بــه  کشــاورزی 
دولتــی ایران ۱۲۰ هــزار تن روغن خــام برای 
و  کرده انــد  وارد  تولیدکننــده  کارخانه هــای 
نامه نگاری های الزم انجام گرفته و ما منتظر 
ارسال آنها به کارخانه های تولیدکننده روغن 

هستیم.«
دبیر انجمــن صنایع روغــن نباتی درباره 
وضعیــت تولیــد روغــن در کشــور می گویــد: 
»طــی ســال گذشــته تولیــد روغــن نباتــی با 
افزایش ۲۰ درصدی نســبت به ســال گذشته 
از حــدود یک میلیــون و ۸6۰ هــزار تن به دو 
میلیون و ۲۳۰ هزار تن افزایش یافت که این 
رقم در تاریخ ۸۰ ســاله صنعت روغن نباتی 

ایران بی سابقه است.«

بیرشــک بــا اشــاره بــه کمبــود مقطعــی 
روغــن بعــد از اصــالح ارز دولتــی می افزاید: 
»روغــن خوراکی بــه علت ایجــاد ازدحام در 
فروشــگاه ها و باال رفتن تقاضــا برای خرید با 
کاهش روبه رو شد و این موضوع هم طبیعی 
است زیرا چنین اتفاقاتی بعد از واقعی شدن 
قیمت ها و تغییرات قیمتی قابل پیش بینی 
اســت. عرضــه و تقاضــا رابطــه ای دو ســویه 
دارند و چنانچه عرضــه کم و تقاضای خرید 

باال برود، کاال با کمبود همراه می شود.«
اختصــاص ارز ترجیحی بــه واردات مواد 
اولیه کاالهای اساســی از ســال ۹۷ باعث شد 
قیمت این اقالم در کشور به پایین ترین رقم 
برســد و تفــاوت قیمــت کاالهای اساســی در 
داخل و خارج از کشور زمینه ای را فراهم آورد 
تــا بخشــی از کاالهای اساســی به کشــورهای 
همســایه قاچاق شــود که یکی از اصلی ترین 

این اقالم روغن خوراکی بود.
دولت در شرایطی که قیمت های جهانی 
با بروز جنگ میان روســیه و اوکراین و کمبود 
دانه های روغنی نابسامانی را به بازار جهانی 
مــواد غذایــی وارد کرده اســت، در تصمیمی 
مهم اقدام به حذف ارز ترجیحی برای چهار 
قلم کاالی اساســی از جمله روغن کرد تا هم 
جلــوی خــروج غیرقانونی کاالهایی بــا یارانه 
دولتــی گرفتــه شــود و هــم یارانه بــه انتهای 

زنجیره مصرف برسد.

پــس از اصالح نــرخ ارز ترجیحی در کشــور 
قیمــت مرغ مصــوب تنظیم بــازاری از ۳۱ 
هزار تومان به 5۹ هزار و ۸۰۰ تومان رســید 
ولــی با ایــن حال به دلیــل آنکــه مرغداران 
نهاده هــای خــود را تا آخر خرداد مــاه با ارز 
4۲۰۰ دریافــت کرده بودنــد قیمت مرغ در 
بــازار بیــن ۳۸ تا 44 هزار تومــان به فروش 
رفتــه و انتظــار مــی رود قیمــت ایــن کاالی 
اساسی تا اواخر خرداد ماه با همین قیمت 

به فروش برسد.
با این حال تفاوت قیمت فعلی مرغ با 
قیمت آن قبــل از اصالح نرخ ارز ترجیحی 
سبب شد که میزان تقاضا با اندکی کاهش 
روبه رو شــود بــه همین دلیــل وزارت جهاد 
کشاورزی به صورت عام و شرکت پشتیبانی 
امــور دام به صــورت خاص بــرای حمایت 
از مرغــداران و تولیدکننــدگان مــرغ مــازاد 
بر مصــرف مرغداران گوشــتی را خریداری 

می کنند.
این اقدام با هدف حمایت از مرغداران 
انجــام  کشــور  راهبــردی  ذخایــر  تأمیــن  و 
می شود به طوری که وزارت جهاد کشاورزی 
به مرغداران این اطمینان را داده که نگران 
فــروش مرغ مازاد بر مصرف خود نباشــند 
چون تا هــر زمانی که مرغ مــازادی در بازار 
وجود داشــته باشد طبیعتاً این محصول را 

از مرغداران خریداری می کند.
شــرکت  کــه  اطالعیــه ای   اســاس  بــر 
پشــتیبانی امور دام در همین رابطه منتشر 
کرده اســت، هر کیلوگرم گوشــت مرغ را به 
طور متوســط به قیمت ۵۰ هزار تومان و در 
وزن هــای ۱ کیلــو و ۲۰۰ گرم تــا ۲ کیلو و ۲۰۰ 

گرم خریداری می کند.
در اطالعیــه صــادر شــده بــه ایــن نکته 
اشــاره شده است که قیمت خرید حمایتی 
مــرغ طی روزهــای آینــده هر کیلوگــرم ۵۰ 
هزار تومان اســت و بعد از اتمام یک هفته 
مجــدداً کمیتــه قیمــت تشــکیل و قیمــت 
خریــد مــرغ اعالم می شــود، ایــن در حالی 
اســت که دولت نهاده های مرغــداران را تا 

یــک مــاه آینــده بــا ارز 4۲۰۰ تومانی تأمین 
کــرده و طبیعتــاً بایــد قیمت خریــد مرغ از 
مرغــداران توســط دولــت همــان ۳۱ هــزار 
تومان باشد ولی مسئوالن دولتی می گویند 
ایــن میــزان افزایــش قیمت خرید توســط 
شــرکت پشــتیبانی بــه ایــن دلیل اســت که 
دولــت می خواهــد مرغــداران از نقدینگی 
در  دامــی  نهاده هــای  بــرای خریــد  کافــی 

ماه های آینده برخوردار باشند.
ë  وزارت جهاد کشــاورزی اســتان ها تعیین

کننده قیمت مرغ مازاد
بــرای خریــد مــرغ مــازاد مرغــداران و 
واحدهــای تولیــدی کمیتــه ای ذیــل نظــر 
وزارت جهاد کشاورزی در هر استان تشکیل 
می شــود به طــوری که اعضــای کمیته های 
اســتانی شــامل رئیــس جهــاد کشــاورزی، 
مدیــرکل  و  مرغــداران  اتحادیــه  مدیــرکل 

پشتیبانی هر استان است.
ایــن کمیته با توجه به هزینه های تولید، 
قیمــت خریــد هــر کیلــو گــرم مــرغ مــازاد 
خریــداری شــده توســط دولــت را تعییــن  
می کنــد، بــه طــوری که به عنــوان مثــال در 
تهــران هر کیلوگــرم مرغ مازاد بــه نرخ 4۷ 
هزار تومان از مرغداران خریداری می شود.

در همیــن خصوص برومند چهارآیین، 
رئیس هیــأت مدیره شــرکت تعاونی مادر 
تخصصی توســعه صنعت طیور کشــور در 

گفت و گو با »ایران« اذعان کرد: خوشبختانه 
شــرکت پشــتیبانی امــور دام از مرغــداران 

هم اکنون مرغ مازاد را  خریداری می کند.
کشــاورزی  جهــاد  وزارت  افــزود:  وی 
استان های مختلف مسئول تعیین قیمت 
هــر کیلوگــرم مــرغ مــازاد خریــداری شــده 
هســتند و هم اکنون از مرغــداران 5۰ تا 5۲ 
هــزار تومــان بــه ازای هــر کیلوگرم مــرغ را 

خریداری می کنند.
ë  هیــچ محدودیتی برای خریــد مرغ مازاد

در کشور وجود ندارد
محســن ســالمی، مدیــر عامل شــرکت 
پشــتیبانی امــور دام کشــور در گفت و گــو بــا 
»ایران« اظهار کرد: قیمت خرید مرغ مازاد 
هر استان را سازمان جهاد کشاورزی همان 

استان تعیین می کند.
وی افزود: هیچ محدودیتی برای خرید 
مرغ در کشــور توسط شرکت پشتیبانی امور 
دام وجود ندارد و تا زمانی که مرغ مازاد در 
بازار باشــد، ادامه خواهد داشــت به طوری 
کــه هر شــب ۱ هزار تن در ۱۷ اســتان کشــور 

مرغ مازاد خریداری می شود.
امــور  پشــتیبانی  شــرکت  مدیرعامــل 
دام کشــور در ادامــه خاطرنشــان کــرد: این 
مرغ های مازاد منجمد شــده و تا یک سال 
تاریخ انقضــا دارند که در زمان کمبود مرغ 

در بازار وارد عرصه توزیع می شوند.

فائو اعالم کرد
 امنیت غذایی ایران 

بیشتر از 119 کشور دنیا است
به گــزارش ایرنا، یکــی از شــاخص هایی که برای 
تشــخیص میــزان امنیت غذایــی کشــورها مورد 
استفاده اقتصاددان ها قرار می گیرد نسبت ارزش 
واردات مــواد غذایــی بــه کل صــادرات هر کشــور 
است. ســازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل 
متحد، ایران را از نظر شــاخص امنیت غذایی در 
رتبــه ۷۶ جهــان قــرار داد و اعــالم کرد ۱۱۹ کشــور 
جهان امنیت غذایی کمتری در مقایســه با ایران 

دارند.
ســازمان جهانــی خواروبــار و کشــاورزی ملل 
متحد )فائو( آمار مربوط به ارزش واردات غذای 
۱۹۵ کشــور جهــان به کل صــادرات این کشــورها 
را ســنجیده و ایــن کشــورها را بــه لحــاظ میــزان 
برخورداری از امنیت غذایی رده بندی کرده است.
بر اســاس محاســبات این ســازمان بین المللی، 
ایــران حــدود ۱۱ درصد کل ارزش صــادرات خود 
در هر ســال غذا وارد می کند که کمتر از ۱۱۹ کشور 
جهــان اســت.بر ایــن اســاس مردمان ۱۱۹ کشــور 
جهان امنیت غذایی کمتری نســبت به ایرانی ها 
دارنــد و ایــران از این نظر در رتبــه ۷۶ جهان قرار 
گرفته است. نســبت واردات غذا به کل صادرات 
در ۷۵ کشــور جهــان کمتــر از ایــران اســت و ایــن 
کشورها امنیت غذایی بیشتری در مقایسه با ایران 
دارند.کمترین نسبت واردات غذا به کل صادرات 
مربوط به چین تایپه است. ارزش واردات ساالنه 
غذای تایــوان معادل ۳ درصــد کل صادرات آن 
در یک ســال اســت. ســنگاپور، ســوئیس، تایلند، 
برزیل، هنگ کنــگ، چین، جمهوری چک، قطر، 
آرژانتین، آلمان، نروژ، امارات، هند، ژاپن و روسیه 
ازجمله کشــورهایی هســتند که باالتــر از ایران در 
رده بندی امنیت غذایی فائو قرار گرفته اند.امریکا 
در ایــن رده بنــدی رتبه ۶۳ را بــه خود اختصاص 
داده اســت. ۸ درصــد کل صــادرات ایــن کشــور 
مــواد غذایــی می شــود.ازجمله  واردات  صــرف 
کشــورهایی کــه امنیت غذایی کمتری نســبت به 
ایــران دارنــد عبارتنــد از پرتغــال، لوکزامبــورگ، 
لتونــی، یونان، الجزایر، قبرس، پاکســتان، اردن و 
مصر.سومالی در میان کشورهای جهان کمترین 
غــذای  واردات  میــزان  دارد.  را  غذایــی  امنیــت 
ســومالی در هــر ســال معــادل ۳۷۲ درصــد کل 
صادرات این کشــور است. نســبت واردات غذا به 
کل صادرات افغانســتان نیــز ۳۰۵ درصد برآورد 

شده است.
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گزارش »ایران« از وضعیت بازار سرمایه در روز گذشته

شاخص های ارزندگی بازار سهام تقویت شد
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد

اوراق مرابحه ابزاری مناسب برای تأمین بودجه دولت
غالمرضــا مصباحــی مقدم روز دوشــنبه در نشســت خبــری اظهار کرد: 
ســال گذشــته کمیتــه فقهی بورس مســائلی را مورد بررســی قــرار داد و 
نخســتین موضوع مســأله بررســی و تصویب معامالت کپی و انعکاسی 

بود.
وی بــه اقدام دیگــر کمیته فقهی ســازمان بورس اشــاره کرد و گفت: 
اوراق وکالــت بــرای تأمین مالــی دولت اســت، در گذشــته تأمین مالی 
دولت از طریق اوراق مرابحه انجام می شــد که برای گندم از این اوراق 

استفاده کرده بود.
مصباحــی مقدم اظهار کرد: افرادی که اقدام به خرید اوراق مرابحه 
می کننــد بــه دولت ایــن وکالت را می دهنــد تا هر نوع خریــدی را انجام 

دهند.
رئیــس کمیته فقهی ســازمان بورس و اوراق بهادار بــا تأکید بر اینکه 
ایــن اوراق می تواند کمک کننده به بودجه دولت باشــد، اظهار داشــت: 
این اوراق دســت دولت را بــاز می گذارد تا خرید کاالهــای موردنیاز را از 

طریق ســرمایه های خرد و نیز اوراق مرابحه انجام دهد. 
وی خاطرنشــان کــرد: در چنــد ســال گذشــته که اســناد خزانــه مورد 
تصویب قرار گرفت دولت از آن برای پرداخت بدهی خود استفاده کرد 

و پیمانــکاران از این طریق قادر به پرداخت بدهی خود بودند.
وی افزود: مسأله ای که از سال ۹۹ مطرح شد، موضوع سرمایه گذاری 
در بورس بود که با اســتقبال گسترده مردم همراه شد و شاخص بورس 
را با رشــد زیادی همراه کرد، اما بعد از مدتی در بازار با مشــکل ســقوط 
شــاخص بورس مواجه شدیم و ســرمایه آنها در این بازار از دست رفت 
که این موضوع باعث شــد تا ســازمان بورس، پیشنهادی را تحت عنوان 
صنــدوق تضمین با هدف تضمین اصل مبلغ ســرمایه گذاری بدهد که 
ایــن صنــدوق می توانــد کمک کننده به ســهامداران باشــد.این صندوق 

تضمین کننده ســرمایه مردم در بورس خواهد بود.

عرضه 306 هزار تن انواع محصول در بورس کاال
دیــروز تاالرهــای مختلف بــورس کاالی ایــران میزبان عرضــه 306هزار 
و ۹01تــن انــواع محصول بودنــد.در این روز تاالر محصــوالت صنعتی و 
معدنی میزبان عرضه یک هزار و ۹20تن مس مفتول، 50تن مس کاتد 

و 40تن سیم و مفتول مسی بود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس کاالی ایران، 60تن 
مفتــول آلومینیــوم، 12هــزار تــن شــمش بلــوم، 200تن شــمش آلیاژی 

آلومینیوم و 46کیلوگرم شــمش طال نیز در تاالر مذکور عرضه شد.
تــاالر ســیمان عرضــه 152هــزار و 500تــن ســیمان و تــاالر صادراتی 

میزبان عرضه 12هزار و 600تن قیر و 308تن نبشــی بودند.
تاالر فرآورده های نفتی و پتروشــیمی عرضــه 65هزار و 15۹تن مواد 
 PDA پلیمــری، مــواد شــیمیایی، لــوب کات، گوگــرد، روغن پایه، قیــر و
TAR  را شــاهد بود و تاالر حراج باز در این روز عرضه 51هزار تن وکیوم 

باتوم و 506تن PVC را تجربه کرد.
10هزار و 560تن ضایعات فوالدی، کلوخه باریت و الیاف استیپل در 

بازار فرعی عرضه شد.
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روزدوشــنبه، دوم  در جریــان معامــالت 
خردادمــاه 1401، شــاخص کل بــورس بــا 
افت 25 هزار واحدی، به عدد یک میلیون 
و 557 هزار واحد بازگشــت تــا ارزش بازار 
به ســطح قیمتی ابتدای اردیبهشــت ماه 
 )P/E( برسد. این روند باعث شد تا نسبت
بورس درحدود 0.3 درصد ارزنده تر شــود 
و بــه عــدد 8.۹7 برســد. در ایــن روز، در 
حدود یک هزار و 350 میلیارد تومان پول 
حقیقی از بازار خارج شد تا باالترین رکورد 
خروج پول حقیقی از ابتدای سال را شاهد 
باشیم. به این ترتیب مجموع خروج پول 

حقیقی از بازار در ســال جاری بــه 4 هزار و 
200 میلیارد تومان رسید.

ë  جامانــدگان »ســقوط بــزرگ« درحال
خروج از بازار

باید توجه داشــت خروج پول از طرف 
کد هــای حقیقــی بــه معنــای عــدم ورود 
پول هــای جدیــد به بــازار نیســت و در این 
فرایند بخشــی از ســفارش های فروش، از 
طــرف دیگر حقیقی هــا )پول های جدید( 
خریــداری می شــود. بنابراین بایــد انگیزه 
از  را  حقیقــی  خریــداران  و  فروشــندگان 
یکدیگر تفکیک کرد. مشــاهدات میدانی 
خبرنــگار روزنامــه ایــران نشــان می دهد، 
گرفتــه  صــورت  فروش هــای  از  بخشــی 

توســط افــرادی بــوده کــه در ســال 13۹۹ 
بــدون تحلیــل درســتی از بــازار اقــدام به 
خریــد ســهام کرده انــد و در ایــن زمــان با 
رســیدن ارزش پرتفوی به نقاط سر به سر 
فرصت را مغتنم شمرده و درحال خروج 
از بــازار هســتند. این طیف از فروشــندگان 
توجه زیادی به عواملی بنیادی شرکت ها 
ندارند و فروش آنها بیشتر از عوامل روانی 
به وجود آمده در سال های قبل سرچشمه 
می گیــرد. نگاهــی کامل تــر بــه نماگرها و 
همزمانــی خــروج پول بــا افزایــش ارزش 
معامــالت خــرد، در کنــار کاهــش تعداد 
فروشندگان حقیقی نشان می دهد بخش 
عمــده ای از خروج هــای صــورت گرفته از 

طــرف جامانــدگان از ســال 13۹۹ صورت 
گرفته است.

ë  چــرا ورود و خــروج پــول حقیقی مهم
است؟

مختلــف  طیف هــای  بازارســهام  در 
مختلفــی  انگیزه هــای  بــا  ســرمایه گذار 
اقدام بــه خرید و فروش ســهام می کنند. 
در ایــن بیــن حقوقی هــا بــا انگیزه هایــی 
ماننــد تصاحــب جایگاه هــای مدیریتی و 
همچنین حمایــت از روند کلی قیمت ها 
یا بهره مندی از سودهای تقسیمی در آخر 
سال مالی و با چشم انداز های بلند مدت 
اقــدام به خرید یا فروش ســهام می کنند. 
البتــه گاهــی فــروش ســهام از طــرف این 

طیف از فعالین بازار می تواند صرفاً برای 
پوشــش هزینه ها یا حســابداری آخر سال 

صورت پذیرد.
غالبــاً  حقیقی هــا  دیگــر،  طرفــی  از 
ســرمایه گذاری های خــود را در بازه هــای 
کوتاه مــدت انجــام می دهنــد و بــه دنبال 

از  ســرمایه گذاری های زود بــازده هســتند 
این رو روند ورود و خروج حقیقی ها از یک 
بازار می تواند به عنوان یک نماگر )درکنار 
دیگــر نماگرهــا( مــا را از منطــق غالب بر 
معامــالت مطلع کنــد تا براســاس آن به 

تصمیم گیری بپردازیم.

تحلیلی درباره آخرین وضعیت شرکت های ساختمانی در بازار سرمایه:

جذابیت عمومی سهام شرکت های ساختمانی در بورس متوسط است
در ماه های گذشته، 
بازارمســکن رشــد 
را  توجهــی  قابــل 
بــه ثبت رســانده و 
نــرخ تــورم نقطــه 
به نقطه آن نیز در 
بــازار باال بــوده، در 
حالی که بازارهای 
رقیب مســکن همچون بورس، طال و ارز، 

رشد قابل توجهی نداشتند.
هر چنــد که پیش بینــی می شــود بازار 
مســکن در ســال جاری یــک رکــود همراه 
با نرخ تورم را داشــته باشــد؛ تورمــی که از 
ســطح عمومی قیمت ها پایین تر خواهد 

بود.
اما چرا از نگاه برخــی ازمعامله گران، 
حاشــیه ســود صنعــت ســاختمان زیــاد 

نیست؟
صنعت ساختمان یک تفاوت کلیدی 
بــا ســایر صنایــع حاضــردر بــورس دارد و 
تابعــی از شــرایط رونــق و رکود اســت. در 

دوره رونــق، فــروش نقــدی شــرکت های 
ساختمانی افزایش پیدا می کند، شرکت ها 
ازایــن محل درآمــد شناســایی می کنند و 
این امر سبب می شود تا جریان نقدینگی 

پایدار برای آنها ایجاد شود.
تهاتــر  میــزان  رکــود،  دوران  در  امــا 

شرکت های ساختمانی افزایش می یابد.
شــرکت های ســاختمانی بــه  صــورت 
کلــی یا از ابتــدا یا به واســطه تأمین زمین 
و هزینه هــای پروانــه وارد فرایند ســاخت 
از مســیرهای  می شــوند.انتخاب هریــک 
ذکــر شــده در مدیریــت ایــن شــرکت ها و 
ریســک هایی کــه متوجــه آنهــا می شــود 
ســاختمانی  است.شــرکت های  اثرگــذار 
کــه بــا خرید زمیــن و تأمیــن پروانــه، وارد 
فرایند ســاخت و ســاز می شــوند، معمواًل 
ریســک افزایــش قیمــت کمتــری دارنــد 
تــا شــرکت هایی کــه وارد فراینــد ســاخت 
می شوند. اکنون در بازار بورس نیز اثر این 
ریســک ها را می توان در میزان سوددهی، 
نســبت های P/E ایــن شــرکت ها دیــد. به 

نظرمی رسد که برای سودسازی آن دسته 
از شــرکت هایی کــه کمتــر خــود را درگیــر 
مسائل جاری ساخت می کنند بهتر باشند. 
با وجود این ریســک ها که کاماًل نقدینگی 
متأثــر  نیــز  را  ســاختمانی  شــرکت های 
می کنــد، بایــد دقــت کردکه شــرکت های 
ســاختمانی خوب، شــرکت هایی هستند 
که جریان نقدینگی پایدار و تکرار شوندگی 
ســود را در برنامــه داشــته باشــند. ناگفته 
پیداست که همه شرکت های ساختمانی 
بورسی دارای نرخ بازدهی باالیی نیستند. 
شــرکت های  سود ســازی  تــوان  بررســی 
صنعــت انبوه ســازی نشــان می دهــد که 
در ایــن صنعت از مجموع ســود ســاخته 
شــده براســاس گزارشــات 12 ماهه تنها 4 
شــرکت هســتند که بیشــترین میزان سود 
را ســاخته اند. به همین اعتبار سهم سایر 
نمادهــا در ایــن سودســازی بســیار اندک 
اســت، البتــه دراین 4 نماد نیــز یک نماد، 
بیشتر فعالیت پیمانکاری انجام می دهد.

بررســی صورت هــای مالی شــرکت ها 
مشــخص می کندکه 5 شرکت هستند که 
نرخ های بازدهی ذکر شــده در آنها از نرخ 
تورم رســمی کشور باالتر است.هر چند که 
وقتــی ایــن نرخ ها بــا برخی صنایــع دیگر 
مانند صنعت شیمیایی یا فلزی مقایسه 
می شــود این رونــد حاکی از اختــالف زیاد 
است. همین امر جذابیت عمومی سهام 
شــرکت های ســاختمانی را در بازار در حد 
متوســطی نگه داشــته اســت )هر چند که 
شرکت هایی در این صنعت حضور دارند 
که در 3 ماهه ابتدایی سال مالی 1401 خود 
تقریبــاً به اندازه کل ســال مالی قبل ســود 

ساخته اند.(
اما شرکت های ساختمانی که درآمد و 
جریان نقدینگی پایدارتری دارند، عموماً 
ذخیره امــالک وNAV خوبی هــم دارند. 
مجمــوع اتفاقــات بنیادی کــه در برخی از 
شرکت های ساختمانی رخ داد باعث شده 
کــه در این ماه ها، رشــد خوبــی درکل بازار 
بورس به وجود آید و این رشد به صنعت 
وقتــی  اســت.  رســیده  هــم  انبوه ســازی 
وضعیت بازار قیمت ســهام شرکت های 
بورسی را نگاه می کنیم، روندها قابل تأمل 
هســتند. برخی از شرکت های ساختمانی 
نســبت به ســقف قیمتی خود بیش از 60 
تا 80 درصد افت قیمتی داشــته اند. قابل 
توجه اســت که از نظــر قیمتی تنها تعداد 
معــدودی از ایــن شــرکت ها توانســته اند 

میزان افت قیمتی را جبران کنند و تعداد 
کمتــری از آنهــا )به تعــداد 4 شــرکت( به 
میانگیــن بازدهــی مثبــت یکســاله اخیــر 

دست یافته اند.
ایــن  مالــی  صورت هــای  دربررســی 
شرکت ها مشخص می شــود که عملکرد 
مناسب این شرکت ها و افشاهای مناسبی 
کــه داشــته اند کامــالً نظر جریــان بــازار را 
بــه ســوی خــود جلــب کرده انــد. مثــاًل در 
بررسی EPS مقطعی شرکت ها مالحظه 
می شودکه حدود 20 شرکت ازمجموع 34 
شرکت انبوه سازی بازار نتوانسته اند در این 
مقاطع سود نشان دهند، همین امر باعث 

شده که P/E آنها منفی باشد.
ایــن نمادهــا، نمادهایــی هســتند کــه 
جریــان  مثبــت  فرصــت  از  اســتفاده  در 
بازارکــه در 3 مــاه اخیر ایجاد شــده عقب 
بماننــد. نکتــه قابــل توجه آن اســت که از 
بین نمادهایی که در صنعت انبوه ســازی 
 EPS داریم 13 شــرکت موفق به شناسایی
بیــش از 20 تومــان شــده و تنها 2 شــرکت 
هســتند کــه فراتــر از ارقــام متعــارف این 
صنعت توانســته اند سود هر سهم داشته 
باشــند. ایــن نــگاه تحلیلــی بــرای برخی 
دیگــر از نســبت ها مانند نســبت P/B هم 
وجــود دارد.یعنی وقتی به این نســبت در 
صنعت نگاه می کنیم مالحظه می کنیم 
که تعداد معدودی از شــرکت ها هســتند 
که این نســبت در آنها ارقــام پایین بوده و 
برای بازار می تواند جذابیت داشته باشد. 
بازار به همه این نسبت ها و متغیرها توجه 
می کند. باید بپذیریم که بورس سال 1401 
یــک تفاوت کلیــدی با بورس ســال 13۹۹ 
کــه رشــد باالیی داشــت دارد. ایــن تفاوت 
مهم آن است که بازار بورس امروز ما یک 
بازار تحلیلی اســت و الزاماً هر سهمی که 
روی تابلــو وجــود دارد ســهم ارزنده تلقی 

نمی شود. 
امروز در گروه انبوه ســازی نگاه فعاالن 
صرفاً به NAV نیســت وبر اساس تحلیل 
تکنیــکال خریــد نمی کننــد؛ فعــاالن بازار 
در کنــار این شــاخص مهم به سود ســازی 
و میزان تقســیم ســود هم توجه می کنند. 
نکته مهــم دیگری که به نظــر می آید آن 
است که حتی در تقسیم سود هم فعاالن 
بــازار بــه جزئیــات توجــه دارنــد. چالــش 
مهمــی کــه اقتصــاد را تحــت تأثیــر قــرار 
می دهــد نرخ تورم اســت.هر چند که نرخ 
تورم بــاال باعث افزایش قیمــت امالک و 

مســتغالت می شــود ولی 2 عارضــه برای 
صنعــت انبوه ســازی ایجــاد می کند: یکی 
اینکــه اساســاً رکود را بــه همــراه دارد.دوم 
اینکــه نرخ تورم باال می تواند ریســک های 
ســرمایه گذاری جدیــد را افزایــش بدهد و 

عماًل توان سرمایه گذاری را کاهش دهد.
قیمت هــا  عمومــی  ســطح  افزایــش 
و تــورم در کالن بــازار، بــه نفــع هیچ کس 
نیست زیرا این افزایش در نرخ نهاده های 
تولیــد، باعث خواهد شــد تا شــرکت های 
بــاز  تعهــدات  بــه  عمــل  از  ســاختمانی 
بمانند.از آن مهمتر، طرف تقاضا، کشش 
افزایش قیمت بیشــتر را نخواهد داشــت.

بر این اساس، درفضای حال حاضر، بازار 
مســکن اســتعدادی برای رشــد ندارد، اما 
بازار رقیب یعنی بازار سهام مستعد رشد 
خوبــی بوده و حتــی می توانــد در ماه های 
آتی، بازاری پیشرو باشد.نرخ کامودیتی ها 
در ســطح بازار نســبت به یکســال گذشته 
افزایــش یافــت، شــرکت های پاالیشــی با 
توجه به قیمــت باالی نفت کرک اســپرد 
اســتناد  بــا  و  خوبــی شناســایی کرده انــد 
بــه گزارش هــای فصلــی، ایــن شــرکت ها 
درآمــد خوبــی را شناســایی کرده اند.ایــن 
بــازار  بــرای  خوبــی  محرک هــای  مــوارد 
سرمایه هستند که تا شش ماه اول امسال 
بخصــوص در فصــل مجامــع، ترافیــک 
باالیــی در برگــزاری مجامــع شــرکت های 
خــوب بــه وجــود خواهــد آورد و جذابیت 
بازار سهام باالتر هم خواهد رفت.بنابراین 
تصــوری کــه در حال حاضر از بازار ســهام 
وجود دارد یک تصور پربازده اســت.البته 
نمی توان ایــن بازدهی خوب را برای همه 

سهم های موجود در بازار تعمیم داد.
بــا توجــه بــه کلیــت بــازار، اگــر اتفــاق 
خاصی رخ ندهد، قیمت دالر در محدوده 
25 تا 31 هزار تومان در نوسان خواهد بود، 
سکه نیز به همین نسبت، تحرک خواهد 
داشــت. بــه دلیــل شکســته شــدن درآمد 
شــرکت های ســاختمانی در طول اجرای 
پروژه هــا، معموالً تورمی کــه در فروش ها 
اتفاق می افتد الزاماً نصیب ســهام داران 
درآن سال نمی شود و می تواند تا چند سال 
به ســهامداران شــرکت های ســاختمانی 
عایدی برســاند.یکی از دالیلــی که برخی 
از نســبت های مالــی و نرخ هــای بازدهــی 
در شــرکت های ساختمانی کمتر از برخی 
شــرکت ها صنایع دیگر مانند پتروشیمی 
و فــوالدی می شــود، همیــن نکته اســت. 
به عبارتی، همه شــرکت های ساختمانی 
که در بورس هســتند، شــرکت های بزرگی 
نیستند، برخی از آنها شرکت های کوچکی 
هســتند کــه حتی نتوانســته اند مشــکالت 
پروژه هــای خــو د را برطــرف کننــد. با این 
اوصــاف، دورنمایــی کــه برای ســهم های 
ســاختمانی در بورس متصور بوده شامل 
دو بخش اســت: ســهام شــرکت هایی که 
پایداری نقدینگی و شناســایی ســود دارند 
ســرمایه گذاران  بــرای  آتــی  ماه هــای  در 
بورســی ارزش ســرمایه گذاری دارنــد. امــا 
ســهم شــرکت هایی که توانایی نگهداری 
یا پایــداری نقدینگــی ندارند، ســهم های 
جذابــی نیســتند. فرامــوش نکنیــم که در 
صــورت ادامــه رونــد کنونی، بازار مســکن 
احتماالً به اســتراحت خواهد رفت و تورم 

درآن، درحد پایینی خواهد بود.

مهدیبهداد
تحلیلگربازارهای

مالی

روندفعالیتحقیقیهادربازار
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 هشدار وزارت راه درباره پیامک جعلی 
واریز وجه نهضت ملی مسکن

معاونــت مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی، طــی اطالعیه ای 
از متقاضیــان طــرح نهضت ملی مســکن درخواســت کرد تــا از باز کردن 
هرگونه پیامک دریافتی از شــماره های شــخصی بــا موضوعاتی همچون 

»واریز وجه نهضت ملی مسکن« خودداری کنند.

خرید هواپیمای جدید در حال انجام است
تعــداد  درصــدی   ۴۰ افزایــش  از  کشــوری  هواپیمایــی  ســازمان  رئیــس 
صندلــی هواپیماهــا خبــر داد و گفــت: برنامــه خریــد هواپیمــای جدید و 
بازگرداندن ۱۰۰ فروند هواپیمای زمینگیر شــده به چرخه پرواز در دســتور 
کار اســت.»محمد محمدی بخش« اظهار کرد: اخیراً چند فروند هواپیما 
خریــداری شــده اســت و در حــال افزایش نــاوگان نیز هســتیم. در برنامه 
فعلــی نیــز تصمیــم داریم هواپیماهــای زمینگیــر را ســرخط بیاوریم. در 
مدت اخیــر تعداد صندلی هواپیماها ۴۰ درصد افزایش یافته اســت، اما 

همچنان این میزان افزایش پاسخگوی تقاضای فعلی نیست.

 موافقت ترکمنستان با عبور کامیون های ترانزیتی
 از مرز سرخس

رئیــس اداره ترانزیــت راهداری و حمــل و نقل جاده ای خراســان رضوی 
گفــت: طبــق اعــالم دولــت ترکمنســتان از روز ۱۱ خردادمــاه راننــدگان و 
کامیون هــای ترانزیتــی بــا ملیت هــای غیرترکمنســتانی می تواننــد از مرز 
ســرخس خراســان رضوی وارد این کشــور شــوند.مرتضی مجردی افزود: 
پس از ورود ناوگان ترانزیتی به ترکمنستان، این کامیون ها فقط می توانند 
از طریــق مــرز فاریاب با ازبکســتان از ترکمنســتان خارج شــده و در ســایر 
کشــورهای آســیای مرکزی ادامه مســیر دهنــد و پس از تخلیه بــار ناوگان 
ترانزیتی از همین مســیر و از طریق مرز ســرخس به ایــران بازگردند. این 

نوع تردد فقط برای بارهای ترانزیتی و نه صادراتی مجاز است.

گــروه اقتصــادی: کنســولگری پاکســتان 
کــه  اســت  روز  از 4۰  بیــش  زاهــدان  در 
صــدور ویزا برای راننــدگان حمل و نقل 
اســت،  کــرده  متوقــف  را  بین المللــی 
عــراق نیز اجــازه ترانزیت یکســره بار به 
کامیون هــای ترانزیتــی از ایــران به قصد 

این کشور را نمی دهد.
پیــش کنســولگری  روز  از حــدود 4۰ 
پاکســتان در زاهــدان ویــزای رانندگانــی 
که قصد ورود به کشــور پاکستان را دارند 
از پیگیــری  پــس  صــادر نکــرده اســت. 
خبرنــگار روزنامــه ایران مشــخص شــد 
سرکنســولگری پاکســتان در سیســتان و 
بلوچستان به بهانه تمام شدن برچسب 
)لیبل( برای الصاق به ویزا، از صدور ویزا 
بــرای راننــدگان خــودداری کرده اســت. 
ظاهراً این برچسب باید از کشور پاکستان 
به کنســولگری در سیســتان و بلوچستان 
پاکســتان  کنســولگری  تــا  شــود  ارســال 
در زاهــدان آن را صــادر کنــد امــا 4۰ روز 
اســت که راننــدگان ایرانی حمــل کاالی 
صادراتی و بارهای ترانزیتی معطل این 

اقدام کنسولگری پاکستان مانده اند.
نقــل  و  حمــل  شــرکت   ۱5۰ حــدود 
بین المللــی در کشــور، در زمینــه حمــل 
و  می کننــد  فعالیــت  پاکســتان  بــه  بــار 
ایــن صنعــت 5 هزار شــغل مســتقیم و 
غیرمســتقیم در سیســتان و بلوچســتان 
ایجاد کرده اســت. عالوه بر اشتغالزایی، 
اســتان  در  بین المللــی  نقــل  و  حمــل 
سیســتان و بلوچســتان در زمــان تحریم 
در تأمین کاالهای اساســی نقش مهمی 
حاضــر  حــال  در  امــا  دارد.  عهــده  بــر 
حمل و نقــل بین المللی در سیســتان و 
بلوچستان با مشــکل بزرگ عدم صدور 
ویزا برای رانندگان کامیون مواجه است.

سیدعلی حســینی، رئیس کمیسیون 
حمل و نقل و لجســتیک اتــاق بازرگانی 
در گفت و گو با »ایران« با اشاره به مشکل 
حمــل و ترانزیت بــار از ایران به ســمت 
پاکستان، گفت: برای حل مشکل صدور 

ویزای رانندگان، بحثی مطرح شد و این 
بود که گذرنامه هــای رانندگان به تهران 
فرســتاده شــود تا ســفارت پاکســتان آن 
ویــزا را صــادر کند اما تا امــروز این اتفاق 
نیفتــاده و رانندگانی که قصــد انتقال بار 
ترانزیتــی یــا کاالی صادراتــی به مقصد 
پاکســتان را دارنــد بــه علت این مشــکل 
ایــران  کــه  درحالــی  شــده اند  متوقــف 
هیچگونه توقفی در صــدور روادید برای 
رانندگان پاکســتانی ندارد و کامیون های 
پاکســتانی بدون مشکل در حال تردد به 

ایران هستند.
نقــل  و  حمــل  کمیســیون  رئیــس 
اتــاق بازرگانــی گفــت: از وزارت خارجــه 
درخواســت داریــم صــدور روادیــد برای 
رانندگان ایرانی را پیگیری کند تا مشکل 
راننــدگان ایرانــی کــه بــه پاکســتان بــار 

می برند، حل شود.
انجمــن  عضــو  ریگــی،  مهــدی 
شــرکت های حمــل و نقــل بین المللــی 
سیســتان و بلوچســتان در گفت و گــو بــا 
»ایران« درخصوص مشــکل پیش آمده 
بــرای ترانزیــت مرزی ایران به پاکســتان 
گفــت: بیــش از 3 هزار دســتگاه کامیون 
بیش از 6 هفته اســت که معطل مشکل 

صدور ویزا برای رانندگان است.
او افــزود: کنســولگری پاکســتان ابتدا 
اعــالم کرد صدور ویزا الکترونیکی شــده 
و بایــد از ایــن طریــق صــادر شــود اما ما 
را  ویــزا  آنالیــن  به صــورت  نتوانســتیم 
دریافــت کنیــم چــون اصــاًل در ســامانه 
شــرکت های  انجمــن  کنســولگری، 
حمل و نقل بین المللی ثبت نشــده بود. 
از کنســولگری درخواست کردیم تا زمان 
ثبــت شــرکت در ســامانه، مهــر ویــزا را 
به صورت دستی الصاق کنند و به پلیس 
مــرزی خود اطالع دهند اما کنســولگری 

پاکستان از این اقدام هم امتناع کرد.
وی افزود: برای حل مشــکل قرار شد 
تعدادی گذرنامه را به ســفارت پاکستان 
ارســال کنیم تا ویــزا را صادر کننــد، ابتدا 

را  گذرنامــه   38۰ کــرد  اعــالم  ســفارت 
می پذیــرد امــا بعــد از 3 هفتــه اعــالم 
کردند فقط برای ۱۰۰ گذرنامه ویزا صادر 
می شــود، که بعد از 4۰ روز فقط 25 ویزا 

را صادر کرده اند.
بنا بر این گزارش، مدت اعتبار ویزای 
رانندگان ایرانی حمل کاال به پاکستان 3 
ماه اســت در حالــی که ویــزای رانندگان 

پاکستانی 6 ماه در ایران اعتبار دارد.
بــرای  روادیــد  صــدور  در  کارشــکنی 
رانندگان ایرانــی حمل کاال موجب افت 
صادرات و واردات و تجارت مرزی ایران 
شده است و خسارت زیادی بر شرکت ها 
و کامیون های حمل بار بین المللی وارد 
کرده است. این در حالی است که فرایند 
صادرات کاال و محصوالت از پاکستان به 
ایران جریــان دارد و تراز تجاری ایران در 

تجارت با پاکستان منفی شده است.
ë افزایش هزینه حمل

شــرکت های  انجمــن  عضــو 
و  سیســتان  بین المللــی  حمل و نقــل 
بلوچســتان بــا اشــاره بــه اینکه بیــش از 

9۰ درصــد ترانزیــت کاال بیــن دو کشــور 
انجــام  ایرانــی  کامیون هــای  توســط 
می شــود، گفت: با متوقف شــدن حمل 
بــار از ایــران بــه پاکســتان، کامیون هــای 
پاکســتانی جایگزین کامیون های ایرانی 
شــده اســت و به نظر می رســد پاکستان 
بــرای ترانزیت بــار از ایران به این کشــور 
تصمیم گیری می کند و این مسأله باعث 
شده که کامیون های پاکستانی جایگزین 

کامیون های ایرانی شوند.
بــه گفتــه ریگــی، روزانــه 7 هــزار تــن 
انــواع کاال از مرز ایران به پاکســتان صادر 
می شود و فقط کرایه حمل این بار روزانه 
3 میلیــارد تومــان اســت کــه در مــدت 
4۰ روز اســت و  ایــن درآمــد برای کشــور 
متوقف شــده است. از ســوی دیگر باری 
کــه هزینــه انتقــال آن حــدود ۱۰ میلیون 
تومــان اســت االن توســط کامیون هــای 
پاکســتانی بــا 25 میلیــون تومــان حمل 
می شــود. مثاًل بــا توجه بــه نزدیکی مرز 
تفتــان به پاکســتان حمل بــار از این مرز 
حــدود 2 میلیون تومان برای هر کامیون 

اســت اما کامیون های پاکســتانی آن را با 
8 میلیــون تومان جابه جــا می کنند. این 
در حالی اســت کــه قیمــت کامیون های 
ایرانــی حــدود 7 میلیــارد تومــان اســت 
درحالی که ارزش کامیون های پاکستانی 
حدود یــک تا ۱.5 میلیارد تومان اســت. 
ایرانــی  کامیونــداران  و  تجــار  بنابرایــن 
روزانه ضرر هنگفتی بابت متوقف شدن 
حمل بار به پاکستان متحمل می شوند.

عضو انجمن شرکت های حمل و نقل 
بین المللی سیستان و بلوچستان گفت: 
انتظــار مــا از مســئوالن این اســت که در 
صــورت ادامــه مشــکل و عــدم صــدور 
ویزا بــرای رانندگان ایرانــی، ایران نیز در 
اقدامــی متقابــل از حمــل بــار به کشــور 
توسط رانندگان پاکستانی جلوگیری کند.

ë حمل یکسره به عراق نداریم

درخصوص صدور ویــزای رانندگان، 
کمیســیون  عضــو  ملکــی  محمــد 
حمل و نقل ایالم در گفت و گو با »ایران« 
اعالم کرد: صدور ویزای رانندگان ایرانی 
به عراق هم دچار مشــکل شــده اســت؛ 

به رغــم اینکه ایــران توقفــی در ارائه ویزا 
بــه شــهروندان عراقــی نــدارد و صــدور 
ویزا برای آنان هزینــه ای ندارد اما عراق 
ایرانــی  بــرای راننــدگان  از صــدور ویــزا 
خــودداری می کنــد. راننــدگان ایرانــی با 
وجود پرداخت هزینه نیز همچنان برای 

دریافت ویزا مشکل دارند.
ملکی افزود: مشکل مهم در ترانزیت 
بــار از ایران به عراق این اســت که عراق 
اجــاره حمــل بار یکســره از ایــران به این 
کشــور را نمی دهــد و کامیون های حمل 
بار باید در مرز بار را تخلیه کنند و دوباره 
توسط کامیون های عراقی بارگیری شود 
که این اقدام ســرعت انتقال بار را بسیار 
کنــد و هزینــه انتقــال را چند برابــر کرده 
اســت، همچنیــن خســارت هایی بــه بار 
هنگام این جابه جایی وارد می شود، این 
در حالی اســت که رانندگان کامیون های 
بــاری عراق اجازه دارند وارد خاک ایران 
شوند، به هر شهری تردد کنند و بارگیری 

را در هر منطقه ایران انجام دهند.
تأمیــن  موضــوع  عــراق  گفــت:  وی 
امنیت را برای جلوگیری از ورود کامیون 
ایرانی به داخل این کشور عنوان می کند 
در حالــی که به نظر می رســد با توجه به 
تردد بــدون مشــکل کامیون های عراقی 
در ایــران، تأمیــن امنیت فقــط بهانه ای 
بــرای گرفتــن بــار از کامیون هــای ایرانی 

باشد.
ملکی گفت: عالوه بر مشــکل حمل 
بــار، موضــوع دیگر این اســت کــه عراق 
به ســختی برای تجــار و راننــدگان ایرانی 
ویــزا صــادر می کنــد درحالــی کــه بحث 
حــذف ویزا بیــن دو کشــور مطــرح بوده 
است. در حال حاضر تجار ما برای انجام 
امور تجاری و مالی نمی توانند وارد کشور 
عــراق شــوند و بــرای دریافت ویــزا باید 
موانع زیادی را پشــت ســر بگذارند. این 
موضــوع اختالالتــی را برای صــدور ویزا 
بــرای صادرات و روابط تجاری دو کشــور 

ایجاد کرده است.

»ایران«از توقف صدور ویزا برای رانندگان و تاجران ایرانی خبر می دهد

دست انداز عراق و پاکستان برای کامیونداران ایرانی

 حضور شرکت رجا در نمایشگاه 
حمل ونقل ریلی، صنایع، تجهیزات و خدمات وابسته

شــرکت حمل ونقــل ریلــی رجــا بــا ایجــاد غرفــه در نهمیــن نمایشــگاه 
بین المللــی حمل ونقــل ریلــی، صنایــع، تجهیــزات و خدمــات وابســته 
حضور خواهد داشــت. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
رجــا، ایــن نمایشــگاه از تاریــخ ســوم تا ششــم خــرداد مــاه ۱۴۰۱ در محل 
دائمــی نمایشــگاه های بین المللــی تهران برگزار می شــود و شــرکت رجا 
در آن حضــوری فعــال دارد. شــرکت رجا در این نمایشــگاه با ایجاد غرفه 
پذیــرای متخصصان حــوزه ریلی، مدیران، اصحاب رســانه، دانشــجویان 
و بازدیدکننــدگان گرامــی بوده و به معرفی خدمــات و امکانات همچنین 
دســتاوردهای خــود می پــردازد.در غرفــه شــرکت حمل ونقل ریلــی رجا، 
مدیران و کارشناسان حوزه فنی و اجرایی، همچنین مسئوالن مرکز جامع 
علمــی کاربــردی و آموزش این شــرکت بــرای برقراری ارتباط مســتقیم، 
راهنمایی و پاسخ به پرسش های بازدیدکنندگان و مشتریان در زمینه های 
مختلف حضور دارند.این شــرکت در سالن ۱۱-۱۰، غرفه یک طی روزهای 

برگزاری نمایشگاه از ساعت 9 الی ۱۵ میزبان بازدید کنندگان خواهد بود.
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 ردپای دولت دوازدهم در بی کیفیتی اینترنت

ارسال ۵۰۰ هزار مرسوله پستی از نمایشگاه کتاب به شهرستان ها

گفت وگوی  »ایران«  با  معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)رگوالتوری(  رئیس سازمان فضایی ایران:
برنامه ۱۰ ساله فضایی کشور بزودی رونمایی می شود

رئیــس ســازمان فضایــی ایــران گفــت: برنامــه ۱۰ ســاله فضایــی کشــور، 
بــا همــکاری همــه بازیگــران بخــش فضایــی کشــور و طــی ۴۰ جلســه در 
کارگروه هایــی با حضور همه ذینفعان نهایی شــده و پس از تأیید شــورای 

عالی فضا بزودی رونمایی می شود.
دکتر حسن ســاالریه در مراسم تودیع رئیس  پژوهشگاه فضایی که روز 
گذشــته با حضور جمعــی از معاونان و مدیران ارشــد ســازمان فضایی و 
پژوهشــگاه فضایی ایران برگزار شــد، ضمن تقدیر از روحیه کاری، اخالق 
مــداری، تخصــص، تعهــد، تــالش صادقانــه و خالصانــه دکتــر حســین 
صمیمــی، رئیــس پیشــین پژوهشــگاه فضایــی ایــران، دســتاوردهای این 
پژوهشــگاه را در ایــن چهار ســال شایســته تقدیر دانســت و از پژوهشــگاه 
فضایــی به عنــوان بزرگتریــن نهــاد فضایی در حــوزه صنعت ماهــواره در 
کشــور یاد کرد.وی اظهار کرد: برنامه ۱۰ ساله فضایی کشور )۱۴۰۱- ۱۴۱۰(، 
بــا همــکاری همــه بازیگــران بخــش فضایــی کشــور و طــی ۴۰ جلســه در 
کارگروه هایی با حضور همه ذی نفعان نهایی شــده و پس از تأیید شورای 

عالی فضا بزودی رونمایی می شود.
بــه  توجــه  بــا  افــزود:  اطالعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات  وزیــر  معــاون 
پتانســیل های موجــود و زیرســاخت شــکل گرفتــه در پژوهشــگاه، انتظــار 
مــی رود در اجــرا و تحقــق ایــن برنامــه، پژوهشــگاه فضایــی ایران نقشــی 

بی بدیل و مؤثرتر از سایرین ایفا کند.
دکتــر ســاالریه، ضرورت اصالح ســاختار و فعال ســازی بیــش از پیش 
بخــش خصوصــی را از دیگــر برنامه هــای پیــش رو عنــوان و تأکیــد کــرد: 
پژوهشگاه فضایی ایران با توجه به ماهیت، ظرفیت ها و ساختار منعطف 

خود می تواند در این مسیر راهگشا باشد.

معاون گمرک:
ورود تجاری و مسافری آیفون فعاًل ادامه دارد

طبق اعالم معاون گمرک ایران، تاکنون هیچ ابالغیه ای از وزارت صمت مبنی 
بر ممنوعیت واردات یا تغییر گروه کاالیی گوشــی های آیفون به گمرک اعالم 
نشــده اســت، بر این اســاس فعاًل واردات ایــن کاال به صورت تجــاری و همراه 

مسافر ادامه دارد.
گزارش های منتشــر شــده از این حکایت دارد که گوشی های آیفون به گروه 
۲۷ منتقل شــده و ثبت ســفارش و تأمین ارز آن انجام نمی شــود و به عبارتی 
ورود آن متوقف شــده است. گرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 

به طور رسمی در این رابطه اعالمی نداشته است.
معــاون امور گمرکی گمرک ایــران، با بیان اینکه با وجود خبرهای منتشــر 
شده، هنوز هیچ ابالغ و اعالم رسمی از سوی وزارت صمت مبنی بر ممنوعیت 
واردات آیفــون  یــا تغییــر گروه کاالیی آن به گمرک نشــده اســت، گفت: طبق 
تبصــره مــاده 4 قانــون مقــررات صــادرات و واردات، تمــام بخشــنامه ها و 
دستورالعمل های مربوط به صدور و ورود کاال منحصراً از طریق وزارت صمت 
به ســازمان های اجرایی اعالم می شــود و همزمان باید به اطالع عموم برسد، 
بنابرایــن هــر زمان کــه ابالغی صــورت بگیرد، گمــرک نیز طبق همــان اقدام 

خواهد کرد.
عســگری افزود: بر این اســاس تــا هنگامی که ابالغی مبنــی بر ممنوعیت 
صورت نگرفته، گمرک طبق روال گذشته عمل خواهد کرد و گوشی های آیفون 
وارد شــده کــه دارای ثبت ســفارش بــوده، تأمین ارز شــده و مجوزهــای الزم را 

دارند، ترخیص خواهد کرد.
وی در مورد اینکه در صورت تغییر گروه کاالیی به گروه ۲۷، آیا ورود گوشی 
آیفون همراه مســافر نیز محدود خواهد شــد، یادآور شــد که ایــن موضوع نیز 
منوط به ابالغ دستگاه های ذیربط به گمرک است ولی فعاًل ورود آیفون همراه 

مسافر مانند سایر گوشی ها بالمانع است.
گفتنــی اســت از مدتــی پیش برخی نماینــدگان مجلس بــرای ممنوعیت 
واردات گوشــی های لوکس از جمله آیفون رایزنی هایی داشــته و آن را موجب 
خروج ارز عنوان کرده اند، این در حالی است که فعاالن حوزه گوشی های تلفن 
همراه موافقتی با این موضوع نداشــته و این ممنوعیت را با توجه به شــرایط 
تولیــد داخــل و نیاز کاربــران، چندان منطقــی نمی دانند ضمــن اینکه تاکنون 
دســتگاه های ذیربــط دولتی رســماً مخالفتــی بــا ورود این برند گوشــی اعالم 

نکرده اند.

حافظه مناسب گوشی اندرویدی چقدر است؟
ظرفیت حافظه یکی از ویژگی های تلفن هوشــمند است که امکان انتخاب آن 
را دارید. شما نمی توانید در گوشی ها پردازنده را انتخاب کنید اما می توانید بین 
مدل هایــی با ظرفیت حافظه داخلی ۱۲۸گیگابایــت و ۲۵۶گیگابایت انتخاب 
کنید.بــه گزارش ایســنا، ایــن انتخاب به میــزان مصرف شــخصی از یک تلفن 
اندرویــدی بســتگی دارد. برای بعضــی ۱۲۸ گیگابایت کافی اســت درحالی که 
یــک کاربر دیگر ممکن اســت در مــدل یک ترابایتی گلکســی اس ۲۲ هم فضا 
کــم بیاورد. میزان فضای ذخیره ســازی مــورد نیاز به چند عامل بســتگی دارد. 
ابتدا باید دید چه چیزهایی عمده فضای ذخیره سازی گوشی را اشغال می کند 
که این هم تا حدودی به نحوه اســتفاده از گوشــی بســتگی دارد. با این حال دو 
مصــرف کننــده بــزرگ حافظه در گوشــی، فایل های سیســتم، اپلیکیشــن ها و 
بازی ها هستند. این فایل ها شامل سیستم عامل و هر چیزی است که گوشی را 
قابل استفاده می کند. اپلیکیشن ها هم پس از دانلود شدن می توانند فایل هایی 

ایجاد کنند و بازی ها نیز گاهی 
نیاز به فایل های زیادی دارند.

عکس هایــی بــا کیفیت بــاال و 
ویدیوهای گوشی های پیشرفته 
هــم می توانند فضــای زیادی 
میــان  در  اگــر  کننــد.  اشــغال 
افرادی باشــید که هرگز چیزی 
را حذف نمی کنند، احتماالً به 
ظرفیت حافظه بیشــتری نیاز 

دارید. مورد بعدی نیز آهنگ ها، اسناد و دانلودها هستند. همه چیز واقعاً به کاربر 
بستگی دارد. اگر از سرویس های پخش موسیقی استفاده کنید، احتماالً نیازی به 
فایل های آهنگ در تلفن خود نخواهید داشت. افرادی که با فایل های پی دی اف 
زیادی کار می کنند، ممکن اســت انبوهی از این فایل ها داشته باشند.درمجموع 
اپلیکیشن ها، بازی ها، عکس ها، ویدیوها، آهنگ، اسناد و دانلودها، مواردی هستند 

که حافظه گوشی را اشغال می کنند اما امکان کنترل آنها وجود دارد.
ë نظارت بر فضای اشغال شده گوشی

برای بررســی فضــای ذخیره ســازی گوشــی اندرویدی ابتــدا منــو را از باالی 
گوشــی به پایین کشــیده و در گوشه سمت راست باالی گوشی، روی آیکن چرخ 
دنده بزنید. ســپس به قســمت ذخیره ســازی )Storage( بروید. در گوشی های 
 Battery and Device( سامســونگ، باید به قســمت باتری و مراقبت دســتگاه
Care( مراجعه کنید. در اینجا می توانید ببینید چه میزان از ظرفیت ذخیره سازی 
را استفاده کرده اید و چه میزان آزاد مانده است و چه چیزهایی بیشترین حافظه 
را تصرف کرده اند. باید توجه کنید که از حافظه موجود، چه میزان مصرف شده 
است. به عنوان مثال، در یک گوشی اندرویدی با ظرفیت حافظه ۱۲۸گیگابایت، 
اگر با گذشــت یک ســال ۸۹ گیگابایت از ظرفیت گوشــی را استفاده کرده اید که 
۱۷ گیگابایــت آن عکــس اســت و اســناد و بازی های کمــی دارید و آهنــگ را در 
سرویس های پخش موسیقی گوش می کنید، می توانید مطمئن باشید که ۱۲۸ 

گیگابایت ظرفیت حافظه برای گوشی بعدی شما مناسب خواهد بود.
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ایــن روزها ســرعت اینترنــت و کیفیت 
کاربــران  از  بســیاری  گالیــه  مــورد  آن 
اســت. هرچند آمار اسپیدتســت نشان 
از افزایــش ۷ پلــه ای ســرعت اینترنت 
سیار نســبت به سال گذشــته دارد ولی 
و  ســرعت  بهبــود  می  گوینــد  کاربــران 
اینترنــت همــراه را احســاس  کیفیــت 
نمی کنند و کیفیــت اینترنت ثابت هم 
قابــل دفــاع نیســت، امــا چــرا کیفیــت 
اینترنــت بویــژه در حــوزه ثابت چندان 
چشمگیر نیست؟ مجید حقی، معاون 
ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطات 
رادیویــی )رگوالتــوری( در گفت وگــو بــا 
»ایــران« از دالیــل دقیــق نبــودن رتبــه 
جهانی ســرعت اینترنت ایران، کاهش 
کیفیــت اینترنــت بویــژه حــوزه ثابت و 
اســتفاده  میــزان  باالبــودن  همچنیــن 
از اینترنــت همراه نســبت بــه اینترنت 

ثابت می گوید.
ë  آمارهــای جهانــی نشــان می دهد که

وضعیت سرعت اینترنت همراه ایران 
نســبتاً مناسب اســت. بنابراین باید در 
ایــن زمینه توســعه صورت گرفته باشــد 
اما چرا نمی توان این توســعه و سرعت 

را لمس کرد؟
اینترنــت  ســرعت  مقایســه  در 
ایــران بین کشــورهای مختلــف باید به 
مــواردی توجه داشــت که یکــی از آنها، 
جامعه آمــاری و مبنای میانگین گیری 
در کشورهاســت. از آنجــا کــه در کشــور 
برای اینترنت روســتایی سرمایه گذاری 
بیشتری شــده، نمی توان گفت سرعت 
ذکر شده برای اینترنت ایران در جدول 
آماری کشورها کاماًل دقیق است. وقتی 
می  گوییم ســرعت اینترنت یک کشــور 
از ما بیشــتر است آیا می توانیم بگوییم 
توســعه در آن کشــور بــه چــه ســمت و 
ســویی اســت؟ جامعه آماری و مبنای 
میانگین گیری چیســت؟ ما اگر ۱۰ شهر 
بــزرگ مثــل شــیراز، تهــران، اصفهان 
ســرعت  و  کنیــم  هدفگــذاری  را  و... 
اینترنت این شــهرها را افزایش دهیم، 
چون جمعیــت و هدفگــذاری جامعه 
اعــداد باالیــی هســتند، عــدد میانگین 
هم زیاد می  شــود ولی اگــر این هزینه و 
ســرمایه گذاری در جایی کــم برخوردار 
انجام شــده و بیشتر، روستاها را متصل 
کنیــم، طبیعتاً میانگین ســرعت پایین 
مــا  کــه  اســت  درحالــی  ایــن  می  آیــد 
توسعه داده ایم ولی به چشم نمی آید. 
اینجاست که کاربران استنباط می  کنند 
ســرعت پایین تر آمده پس توســعه ای 
هــم در کار نبــوده، درحالی که توســعه 

انجام شده است.

ë  چرا بیشــتر به سمت توســعه اینترنت
سیار روستایی رفتیم؟

شیوع کرونا یکی از عوامل مؤثر در این 
امر است. بحث سامانه های آموزشی در 
دوران شــیوع کرونا سبب شد که ما بیش 
از پیش در روســتاها سرمایه گذاری کنیم 
تــا مردم در دوردســت ترین نقاط کشــور 
هم بتوانند به اینترنت و مسائل آموزشی 
دسترسی داشته باشــند. در این راستا در 
یک سال گذشــته تعداد زیادی روستا در 
نقــاط کمتر برخوردار به اینترنت متصل 
شــدند و بــا وجــودی کــه توســعه اتفــاق 
افتــاده ولــی همیــن هدفگــذاری باعــث 
شــد که این میانگین گیری نتواند نمود و 
مفهوم کاملی باشــد از هرآنچه که اتفاق 

افتاده است.
ë  ســرعت افزایــش  بــرای  بنابرایــن   

کــرد؟  بایــد  چــه  اینترنــت  کیفیــت  و 
تکنولوژی ها به روز می شوند؟

افزایــش  بــرای  عامــل  مهم تریــن 
ســرعت اینترنت ثابت یا ســیار، استفاده 
در  و  اســت  جدیــد  تکنولوژی هــای  از 
جایگاه بعدی هم باید به توســعه شبکه 
اشــاره کرد. در حوزه اینترنت ثابت اگر از 
 FTHH به VDSL و از VDSL بــه ADSL
)فیبر نوری( برویم، این تغییر تکنولوژی 
باعث می شــود که میــزان پهنــای باند و 
سرعت دسترســی کاربران افزایش یابد. 
در اینترنــت ســیار هــم وقتــی از 3G بــه 
4G و از 4G بــه 5G می  رویــم، ســرعت 
افزایــش می  یابــد. ایــن موضــوع نشــان 
می  دهد روند تکنولوژی به ســمتی است 
کــه نیاز کاربران اقتضا می  کند. از آنجا که 
هر ســرویس جدیدی که منتشر می شود 
پهنای باند بیشــتر و سرعت باالتری نیاز 
دارد، کاربــران نیــز پهنــای باند بیشــتری 
می  خواهنــد و تکنولــوژی هم بــه همین 

سمت حرکت می  کند.
ë  در جدیــد  فناوری هــای  خریــد  اگــر 

نمی توان  اســت  ســخت  فعلی  شــرایط 
فناوری های قدیمــی را در اینترنت ثابت 

توسعه داد؟
بایــد گفــت کــه در مقطعــی، دیگــر 
تکنولوژی قدیمی پاســخگوی نیاز جدید 
اینترنــت ثابت نیســت. درواقــع هر قدر 
هم که آن را توســعه دهیــد ظرفیت این 
تکنولوژی دیگر اقتضای ســرعت بیشــتر 
 ADSL را ندارد. به عنــوان مثال اینترنت
ســقف تکنولوژی مثــاًل تا ۱6مــگ دارد و 
اگر کل کشــور را نیز توســعه دهید و همه 
چیز هم ایده آل باشد، باز هم نمی توانید 
پاســخگوی نیــاز کاربــران باشــید چــون 
ســقف تکنولوژی برایتان گلوگاه سرعت 
)Bottleneck( می شــود و مشــکل ایجاد 
می  کنــد. ما بایــد راهبرد توســعه در کنار 
تغییــر تکنولــوژی را داشــته باشــیم و از 

ADSL و VDSL و ســپس بــه فیبــر نوری 
برویم تا ســقفی کــه تکنولــوژی به عنوان 
گلــوگاه ایجاد کــرده بود را حــذف کنیم و 
امکان ارائه سرویس اینترنت با کیفیت و 

افزایش سرعت فراهم شود.
ë  از یکــی  به عنــوان  شــبکه  توســعه  بــه   

نیازهای ضروری اشــاره کردیــد. برای این 
توســعه و رســیدن به اینترنت با سرعت 

باالتر و کیفیت بهتر چه باید کرد؟
بلــه. توســعه شــبکه یکــی از عوامــل 
اصلی افزایش ســرعت اینترنت اســت. 
در اینترنت ســیار وقتی تعداد سلول ها و 
بی تی اس ها در شــبکه اضافه می  شــود، 
ســرویس هایی با کیفیت بهتر و ســرعت 
بیشــتر بــه کاربــر ارائه می شــود ولــی اگر 
مــا یک نــود 4G در نقطــه ای بزنیم تنها 
می  یابــد  ارتقــا  نقطــه  همــان  اینترنــت 
درحالی که توســعه به این معناســت که 
در سطح جغرافیایی کشور توسعه یابد. 
در شــبکه ثابت هــم مثاًل اگر فنــاوری ما 
سیم مســی اســت باید عالوه بر توسعه، 
پشــتیبانی از آن داشــته باشــیم یــا اگــر 
فنــاوری مــا فیبــر نــوری اســت آن را در 
شــهرها و مناطق بیشــتری ارائه دهیم تا 
در روستاها، کســب و کارها و منازل مورد 
اســتفاده قــرار بگیــرد و در نهایــت بتوان 
اینترنت باکیفیت را به کاربران بیشــتری 

رساند.
ë  بــه مــوازات افزایــش تعــداد کاربــران 

و همچنیــن نیــاز به پهنــای باند بیشــتر و 
سرعت باالتر در سرویس های جدیدی که 
منتشر می  شود، ما شاهد افزایش ترافیک 
نیز هستیم. آیا این موضوع هم تأثیری در 

سرعت اینترنت دارد؟
یکــی از عوامــل تأثیرگذار در ســرعت 
کــه  اســت  ترافیــک  افزایــش  اینترنــت، 
و  می  کنــد  عمــل  معکــوس  به صــورت 
کاهنــده ســرعت اینترنــت اســت. اگر ما 
بــه نســبت افزایــش ترافیک، بــه ارتقای 
قطعــاً  نپردازیــم  توســعه  و  تکنولــوژی 
کیفیت کاهش پیدا می  کند. در چندسال 
بشــدت  ترافیــک  کرونــا  به دلیــل  اخیــر 
افزایــش یافت و رشــد جهشــی در بحث 
اینترنت ثابت و سیار داشت ولی توسعه 

و ارتقــای تکنولوژی، به عنــوان دو مؤلفه 
تأثیرگذار، متناســب با آن رشــد نداشــته 
اســت. جمع جبری این سه عامل باعث 
شــد کــه در مقاطعــی، کاهــش کیفیــت 
داشته باشیم. عالوه بر مؤلفه های قبلی، 
بحث هــای ســنواتی یعنی اینکه ســاالنه 
جمعیــت  و  داریــم  ترافیــک  افزایــش 
بیشــتری به بهره برداران می  پیوندند نیز 

تأثیرگذار بوده است.
ë  پیــش از ایــن به عدم تناســب نســبت

ترافیک سیار به ثابت در ایران اشاره کرده 
بودید، این موضوع چه تأثیری بر کیفیت 

اینترنت سیار دارد؟
نســبت  یــا  ظرفیــت  تناســب  عــدم 
ترافیــک ســیار بــه ثابــت در ایــران یکــی 
دیگــر از دالیــل کاهش کیفیــت اینترنت 
ســیار اســت. در ایــران ایــن نســبت بــه 
دالیــل مختلــف باالتر اســت کــه یکی از 
آنها کیفیت پاییــن اینترنت ثابت و روی 
آوردن کاربران به سمت اینترنت همراه 
اســت. ایــن موضوع ســبب شــده اســت 
تــا در حوزه ســیار نیــاز به ســرمایه گذاری 
چندبرابری داشته باشــیم چون در واقع 
ثابــت هــم روی ســیار  اینترنــت  ســهم 
آمده و به حجم بیشــتری سرمایه گذاری 
الزم داریــم تــا بتوانیــم جوابگــوی نیــاز 
مــردم باشــیم. این درحالی اســت که در 
بازه زمانی 3 تا 4 ســال گذشــته به دالیل 
شــرایط اقتصــادی کشــور و ایــن بخش، 
همچنیــن تحریم هــا، افزایــش نــرخ ارز 
و... ســرمایه گذاری متناسب و الزم اتفاق 

نیفتاده است.
ë  چــه تالش هایی بــرای بهبــود کیفیت

اینترنت همراه انجام شده است؟
کیفیــت  بهبــود  بــرای  تالش هــا  از 

اینترنــت همــراه می تــوان بــه واگــذاری 
ســال  در  اپراتورهــا  بــه  فرکانــس ۲3۰۰ 
گذشــته اشــاره کــرد. در واقــع اپراتورها با 
اســتفاده از این ظرفیت و بستر فرکانسی 
آن  روی  جدیــد  تجهیــزات  می تواننــد 
نصب کننــد و عالوه بر افزایش ســرعت 
و پوشــش به ارتقای کیفیت اینترنت هم 
بپردازند. واقعیت این است که اپراتورها 
اکنون در مرحله تهیه و تأمین تجهیزات 
قرار دارند و بخشــی از تجهیــزات هم در 
نقاطی بــا ترافیک باالتر نصب شــده اند 
و در جاهایــی هم کیفیــت اینترنت بهتر 

شده است اما کفایت نمی کند.
ë  همــان هــم  ســیار  اینترنــت  بــرای 

اینترنــت  تکنولــوژی  محدودیت هــای 
ثابت وجود دارد؟

بــه یــک موضــوع توجــه  بلــه. بایــد 
داشــت که حتی اگر در زمینه تجهیزات و 
تکنولوژی های الزم برای توسعه اینترنت 
همــراه هزینه کنیم ولی بازهم فرکانس، 
یــک ســقف ظرفیتــی دارد در حالــی که 
در فیبــر نــوری، محدودیت پهنــای باند 
نداریــم. یعنــی اگــر در اینترنــت همــراه 
سرمایه گذاری فراوانی هم بکنید باز هم 
بی تی اس ها از حدی بیشــتر نمی توانند 
به هم نزدیک باشند چون تداخل ایجاد 
می شــود و کیفیت پایین می  آید. مثاًل اگر 
تعــداد آنتن هــا را از ۲۰ به ۲۰۰ برســانیم 
وضعیت بهتر نمی شود بلکه فرکانس ها 
برای هم تداخل ایجاد می  کنند. ازســوی 
دیگــر تعــداد مشــترکینی کــه در لحظــه 
می تواننــد به آن فرکانس متصل شــوند 
هم ســقف دارد و هر قــدر تعداد کاربران 
بیشتر شود، سرعت پایین تر می  آید ولی 
در فیبر این مشکل را نداریم و می توانید 

به صورت بســیار نامحدود ازآن استفاده 
کنیــد. معتقــدم اگر فیبــر نوری توســعه 
یابــد در فاصلــه زمانــی چنــد ۱۰ ســال 
آینــده، کاربــران معنــای اینترنــت بدون 
محدودیــت را کامــال می تواننــد لمــس 

کنند.
ë  پــس کاربــران براســاس نیازشــان باید

از اینترنت ثابت یا ســیار اســتفاده کنند. 
درست است؟

ســمت  بــه  مــا  اینکــه  از  پــس  بلــه. 
تکنولوژی های نوین رفتیم و توســعه نیز 
اتفاق افتــاد، ترافیک اینترنت ثابت باید 
حتمــاً به ســمت خــودش برود و شــاهد 
همــان نســبت جهانی اینترنت ســیار به 
ثابــت باشــیم. وقتی ترافیــک پرحجم و 
اســتفاده مســتمر داریــم باید به ســمت 
بایــد  کاربــران  برویــم.  ثابــت  اینترنــت 
همچون سراسر دنیا برای موارد پرحجم 
سراغ اینترنت ثابت بروند، چراکه اصواًل 
در اینترنــت ثابــت و بــه طــور ویــژه فیبر 
نوری، برای همین منظور سرمایه گذاری 
می شــود تــا بتوانیــم یــک ارتبــاط پایدار 
)Stable( بــا پهنای بانــد تقریباً نامحدود 
داشــته باشــیم؛ فیبر، بســتری اســت که 
می توانید با پهنای باند بسیار زیاد ارتباط 
خود را تأمیــن کنید. اقتضای فیبر نوری، 
اســتفاده های پرحجم و مســتمر اســت. 
بــه هرحال این تــوازن باید ایجاد شــود و 
کیفیت اینترنت ثابت ارتقا یابد. ازســوی 
دیگــر بایــد ســرمایه گذاری در اینترنــت 
ســیار هم بــه لحاظ توســعه و پوشــش و 
هــم به لحــاظ ارتقــای تکنولــوژی 4G به 
5G صورت بگیــرد تا کاربران درمجموع 
بتوانند به اینترنت با ســرعت مناســب و 

کیفیت باال دسترسی پیدا کنند.

 ۵ ترفند مخفی جی میل 
»جی میــل« بــا وجــود داشــتن رابــط کاربــری ســاده، هــزاران ترفنــد پنهــان برای 
بهینه ســازی تجربه کاربری دارد.در ســال ۲۰۲۰ روزانه بیش از 3۰۰میلیارد ایمیل 
ارسال شد و تعداد زیادی از آنها در پلتفرم جی میل گوگل نوشته، ارسال و دریافت 
شــد. جی میل ۱،۸میلیارد از ۵،۶میلیارد حساب ایمیل فعال را تشکیل می دهد و 

هر حسابی کارهایی بیشتر از ارسال و دریافت پیام انجام می دهد.
ë لغو ارسال ایمیل

بــرای همه پیــش آمده که بخواهنــد پیام هایــی را که از طریق فضــای مجازی 
ارسال کرده اند، پس بگیرند و البته این امکان در جی میل وجود دارد. پس از ارسال 
ایمیل، کادر کوچکی در ســمت راست پایین ظاهر می شود که از شما می پرسد آیا 
 »Undo« می خواهید ارســال را لغو کنید یا نه، پس از ارســال مستقیماً روی کلمه
کلیــک کنید زیرا کلیــک کردن در هر جــای دیگری باعث ناپدید شــدن این گزینه 
می شود. در تنظیمات پیش فرض، نماد لغو به مدت پنج ثانیه روی صفحه ظاهر 

می شود که این زمان می تواند در تنظیمات تا 3۰ ثانیه هم تغییر کند.
ë جست و جوی پیشرفته

جست و جوی پیشرفته ابزار مفیدی برای ردیابی بخشی از اطالعات مدفون در 
صندوق ورودی شما است. ابزار جست و جوی پیشرفته با کلیک کردن روی نماد با 
سه نوار لغزنده در کادر جست و جو در باالی صندوق ورودی قابل دسترسی است. 
می توانید ایمیل ها را بر اساس فرستنده، گیرنده، تاریخ و کلمات جست و جو کنید، 
حتی می توانید جســت و جوی ایمیل را با جست و جوی کلماتی که ندارد، محدود 

کنید.
ë کدگذاری رنگ پیام های مهم

ستاره دار کردن پیام ها، مهم ترین ایمیل های شما را در یک پوشه جداگانه قرار 
می دهد، اما این پیام ها را می توان با ســتاره های رنگی ســازماندهی کرد. می توانید 
گزینه های مرتب ســازی با کد رنگ بیشــتری را در تنظیمات Gmail فعال کنید. با 
رفتن به تنظیمات، گزینه های رنگ بیشتری را فعال کنید، برای این کار در قسمت 
 »in use« بــه پایین صفحه بروید و گزینه های رنگ بیشــتری را به بخــش general

بکشید.
ë نوشتن هوشمند

پیشــنهادات نوشــتن گوگل برای کاربرانی که با زبان اداری رسمی می نویسند، 
نعمت بزرگی است. فقط با تایپ کردن ابتدای یک عبارت، جی میل، باقیمانده 
آن را به شما پیشنهاد می دهد و در زمان شما صرفه جویی می کند. نوشتن هوشمند 
)Smart Compose( را می تــوان در تنظیمات، روشــن و خاموش کرد. گوگل حتی 
بازخوردهایی را برای بهبود کیفیت عبارات پیشنهادی نوشتن هوشمند، می پذیرد.

ë صندوق ورودی سفارشی
طرح بنــدی پیش فــرض جی میل نســبتاً ســاده اســت امــا کاربــران می توانند 
ایمیل های خود را با کلیک کردن روی نماد چرخ دنده تنظیمات سریع و انتخاب 
یک صندوق ورودی سفارشی، بر اساس آنچه می خواهند ابتدا ببینند و سپس در 
بخش های خوانده  نشده، ستاره دار یا مهم اولویت بندی کنند. همچنین می توانید 
ویژگــی صندوق هــای ورودی متعدد را فعال کنید که به این ترتیب می توان تمام 

ایمیل ها را در یک صندوق ورودی متفاوت جابه جا کرد.

اطالعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات  وزیــر 
گفت: در نمایشگاه کتاب امسال، بیش 
از ۵۰۰ هزار مرســوله پستی حاوی چند 
میلیون جلد کتاب به مقصد هزار شهر 

و روستای کشور ارسال شد.
صفحــه  در  زارع پــور  عیســی 
اینســتاگرام خود نوشت: شاید در طول 
3۲دوره برگزاری نمایشگاه بین المللی 
کتــاب تهــران کمتــر بــه نقش شــرکت 
برگــزاری موفــق نمایشــگاه  پســت در 
توجه کــرده باشــید. می تــوان ادعا کرد 
کــه اگــر حضور دائم شــرکت پســت در 
نباشــد  نمایشــگاه  برگــزاری  روزهــای 
بخش بزرگی از مبادالت کتاب در کشور 
روی زمین می ماند. این موضوع بویژه 
در دوره اپیدمــی کرونــا خیلی مشــهود 
بود. وی افزود: خیلی ســخت اســت که 

از شهرستان بیایید، نمایشگاه را ببینید 
و خریــد کنید و حاال کتاب های ســنگین 
را بــا خــودت برگردانی. پســت براحتی 
امــکان حمل ونقــل کتــاب را بــا تعرفه 
مناســب در اختیــار دوســتداران کتــاب 
قــرار می دهــد، البتــه بر اســاس تفاهم 
شرکت ملی پســت با وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، ارسال پستی کتاب برای 
خریداران از نمایشــگاه مجازی رایگان 
بــود. مــن کــه می گویــم بایــد بگوییــم 

»پست دوستدار کتاب«.
هــم  امســال  افــزود:  زارع پــور 
نمایشــگاه کتاب به صورت حضوری و 
مجازی از ۲۱ اردیبهشــت  برگزار شد و 
تا 3۱ اردیبهشــت هم ادامه داشــت و 
مثل همیشه همکاران پست پشتیبان 
نمایشگاه بودند و با برپایی چند باجه 

حــدود ۵۰۰ هزار مرســوله حاوی چند 
میلیون جلد کتاب را بســته بندی و به 
مقصــد بیش از هزار شــهر و روســتای 
موزعیــن  تــا  کردنــد  ارســال  کشــور 
زحمتکش پست کتاب ها را در شهرها 
عالقه منــدان  دســت  بــه  روســتاها  و 

کتاب برسانند.وی افزود: شما حساب 
کنیــد خیلــی از کتاب هــا از محل نشــر 
مثاًل در منتهی الیه شــمال غربی باید 
بــه دســت خریــداران در روســتاهای 
سیستان و بلوچســتان یا جزایر خلیج 

فارس برسد.

میترا جلیلی
 خبرنگار

چگونه فایل های صوتی را تبدیل کنیم؟ 

ین
نال

ر آ
فزا

م ا
نر

احتمــااًل بــرای شــما هــم پیــش آمده 
اســت که برای اجرای یک فایل صوتی 
یــا تصویری نیازمنــد تبدیل فرمت آن 

هستید. 
بهتریــن  شــرایطی  چنیــن  در 
و  اپلیکیشــن ها  از  اســتفاده  راهــکار، 
در  موجــود  مختلــف  نرم افزارهــای 
بــازار اســت و اگر بخواهیم بــه بهترین 
 نمونــه آن اشــاره کنیــم کافــی اســت 
 AVS Audio Converter نگاهــی بــه
داشــته باشــیم؛ نرم افــزاری کاربــردی 
مختلــف  فرمت هــای  تبدیــل  بــرای 
صوتــی به یکدیگر که تقریبــاً از تمامی 
 ,MP3 فرمت های رایــج صوتی مانند
 WMA, WAV, M4A, AMR, OGG,
FLAC, MP۲ و … پشــتیبانی می کند. 
ویرایشــی  امکانــات  مبــدل،  ایــن  در 

نیــز  بســیاری  کاربــردی  و  مختلــف 
گنجانده شــده اســت که از آن می توان 
بــه امکان جــدا کردن قســمتی از فایل 
صوتــی یا چســباندن فایل های صوتی 

به یکدیگر اشاره کرد. 
یکی از ویژگی های منحصر به فرد این 
نرم افزار، امکان استخراج فایل صوتی 

از فرمت های ویدیویی است.
 AVS Audio Converter نرم افــزار 
محصولی از کمپانی Avs4you اســت 
و تاکنــون بســیار موفــق عمــل کــرده 
نرم افــزار  ایــن  ویژگی هــای  از  اســت. 
می تــوان به تبدیــل ســریع و باکیفیت 
فایــل صوتــی از یک فرمــت به فرمت 

دیگر اشاره کرد. 
 audio books امکان ایجاد و بازسازی
نیــز   M4B و   MP3 فرمت هــای  در 

بــا کمــک ایــن نرم افــزار وجــود دارد. 
امــکان ســاخت رینگتــون گوشــی های 
آیفون نیز بخشی دیگر از توانمندی ها 
پــرکار  نرم افــزار  ایــن  ظرفیت هــای  و 
هــم  شــما  اگــر  می شــود.  محســوب 

عالقه مندیــد کــه ایــن نرم افــزار را در 
اختیــار داشــته باشــید، می توانیــد آن 
بــه  ورلــد  ســی  پــی  ســایت  وب  از   را 
 WWW.P3۰world.com آدرس 

به صورت رایگان بارگذاری کنید.

وزیر ارتباطات خبر داد
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 پرداخت هزار میلیارد تومان تسهیالت به
 ۹۳۱ طرح تعاونی

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تاکنون به 
۹۳۱ طــرح نزدیک به یک هزار میلیارد تومان از طریق بانک توســعه 

تعاون تسهیالت پرداخت شده است.
بــه گــزارش مرکز روابــط عمومی و اطالع رســانی وزارت تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی، »مهدی مســکنی« در نشســت امضــای تفاهمنامه 
میــان معاونت امور تعــاون و بنیاد علوی با بیان اینکه حدود ۹۷ هزار 
تعاونــی روســتایی وجــود دارد، افــزود: از این تعداد تعاونــی ۵ هزار و 
۳۵۸ تعاونی در ســامانه کارا برای گرفتن تسهیالت ثبت نام کرده اند 
کــه تاکنون به ۹۳۱ طــرح نزدیک به یک  هزار میلیــارد تومان از طریق 

بانک توسعه تعاون تسهیالت پرداخت شده است.
 وی بــا بیان اینکه حــدود هزار و ۷۵ میلیون تومان به صورت میانگین 
تســهیالت بــه تعاونی هــا پرداخت شــده اســت، ادامــه داد: یعنی هر 
تعاونی توانسته حدود یک میلیارد تومان در مسائل روستایی فعالیت 
کند و تقریباً در حوزه اشــتغال پایدار روستایی، سهم تعاونی ها حدود 
۷ درصد می باشد که از یک و نیم میلیارد دالری که از صندوق توسعه 
ملی برای اشــتغال روســتایی از محل بازپرداخت آنها در حال انجام 

بوده، ۷ درصد سهم بخش تعاون است.
 معــاون امور تعاون تصریح کــرد: البته ما معتقدیم اگر بخواهیم ۲۵ 
درصد ســهم تولید ناخالص ملی را داشته باشیم، باید بتوانیم این ۷ 
درصد را به ۲۵ درصد افزایش دهیم و دستور رهبر معظم انقالب در 

قالب برنامه پنجم توسعه را محقق کنیم.

 ارتقای سطح مهارت کارگران 
در دستور کار است

معــاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعــی از افزایش تعداد مراکز جوار 
و بیــن کارگاهی در دولت ســیزدهم به منظور پاســخ به نیاز آموزشــی 
کارخانه ها و ارتقای سطح مهارت کارگران خبر داد و گفت: تعداد این 

مراکز تا پایان سال به ۲۲۰۰ مرکز خواهد رسید.
غالمحسین حسینی نیا در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به افزایش تعداد 
مراکــز آموزش جوار و بین کارگاهی در دولت ســیزدهم، خاطرنشــان 
کرد: تا ابتدای دولت ســیزدهم حدود ۵۴۷ مرکز جوار کارگاهی و بین 
کارگاهی وجود داشت که در طول ۸ ماهه دولت با اعتقادی که به این 
موضوع داشــتیم و بر مبنای اصل بهره وری و استفاده از ظرفیت های 
ملــی برای ایجاد قابلیت های مهارت آموزی، تعــداد آنها را به ۱۵۲۷ 
واحد رساندیم که رشد چند برابری نسبت به گذشته را نشان می دهد.

حسینی نیا گفت: ایده آل و هدف نهایی ما این است که در هر کارخانه 
یک مرکز آموزش جوار داشته باشیم و با این هدف پیش می رویم لذا 
پیش بینی کرده ایم که تعداد این مراکز را تا پایان ســال به ۲۲۰۰ مرکز 

برسانیم.
رئیس ســازمان آموزش فنــی وحرفه ای، افزایش کیفیــت مراکز جوار 
کارگاهــی و بیــن کارگاهی که تاکنــون راه اندازی شــده اند را از اقدامات 
در دســتور کار این ســازمان در راستای ارتقای سطح مهارت کارگران و 

نیروهای کار عنوان کرد.

گروه اقتصادی/ پوشش بیمه همگانی از وعده های 
دولت ســیزدهم است که بر اســاس آن افراد فاقد 
بیمــه پایه ســه دهک پاییــن درآمدی، بــه صورت 
رایــگان و بدون پرداخت حق بیمه تحت پوشــش 
قــرار می گیرنــد. موضوعــی کــه در قانــون بودجــه 
۱4۰۱ هــم بــر آن تاکید شــده و هنوز دو مــاه از آغاز 
ســال جاری نگذشــته بود که در ۱۷ اردیبهشت ماه 
بیمه درمانی برای ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از ســه 
دهــک درآمــدی پایین برقــرار و گامــی حمایتی با 
نگاهــی آینده نگر برای کاهــش هزینه های فقرزای 
ســالمت برداشته شــد. گرچه تصویب قانون بیمه 
همگانی که پوشــش بیمه پایه بــرای همه ایرانیان 
را تکلیف کرده بود به سال ۱۳۷۳باز می  گردد و در 
ســال ۹۳ نیز در قالب طرح تحول نظام ســالمت، 
اقداماتــی در ایــن زمینه صورت گرفــت اما فراهم 
نبودن مقدمات، فقدان پایگاه اطالعات و پوشش 
فراتــر از برنامــه این بیمه کــه  ۱۱ میلیــون ایرانی را 
رایگان بیمه می  کرد آن را با مشــکالتی مواجه کرد 
و در نهایت با عدم تأمین منابع مالی همچنان آن 

تکلیف قانونی بر زمین ماند.
»بیمه همــه ایرانیان« اما از وعده های آیت اهلل 
رئیسی است .وی در گفت و گوی اخیر خود با ارائه 
گزارشــی از تحقــق این وعده گفت: امــروز با این ۵ 
میلیون نفری که تحت پوشــش بیمه سالمت قرار 
گرفته انــد، یــک جهش بســیار جــدی در این حوزه 
انجام شــده و به سمت و ســویی پیش می رویم که 

هیچ  کسی بدون بیمه نباشد.
محمدمهــدی ناصحــی، مدیرعامــل ســازمان 
بیمــه ســالمت در گفت وگو بــا »ایران« به تشــریح 
جزئیات اجرای طرح بیمه همگانی و تحقق وعده 

دولت در این زمینه پرداخت.
ë  اوایــل اردیبهشــت مــاه، دولــت از اجــرای بیمه

همگانی بــا برقــراری بیمه رایــگان برای بیــش از 5 
میلیون نفر از دهک سوم خبر داد، توضیح بیشتری 

درباره مراحل اجرایی این طرح می  دهید؟
از  و  قانونــی  تکالیــف  جــزو  همگانــی  بیمــه 
سیاســت های ابالغی رهبــر معظم انقالب اســت 
کــه بــر اســاس قانــون بایــد پوشــش بیمــه ای را به 
صورت فراگیر در جامعه داشته باشیم. در روزهای 
پایانــی ســال گذشــته و در جریــان بررســی بودجه 

۱4۰۱ با پیشــنهاد وزارت بهداشــت و سازمان بیمه 
ســالمت، اعتبــار 6 هزار میلیارد تومــان برای بیمه 
فراگیر و همگانی تصویب شــد و با اســتفاده از این 
قانــون مصــوب و بــا معرفی ســه دهــک درآمدی 
پایین از ســوی وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
در اوایــل اردیبهشــت 5 میلیون و ۴۰۰ هــزار نفر از 
اقشــار دهک هــای پاییــن و کــم برخــوردار جامعه  
به صورت کاماًل غیرحضوری و یکجا بیمه شــدند. 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســامی افراد 
فاقــد بیمــه در ســه دهک پاییــن درآمــدی را با کد 
ملی به سازمان بیمه سالمت ارائه داد و به صورت 
یکجــا و بــدون نیاز بــه ثبت در ســامانه ، ایــن افراد 

بیمه شدند.
در ســال گذشته هم بیمه سالمت  را در مناطق 
آســیب پذیر و مناطــق حاشــیه شــهری در طــرح 
معــروف ۲۰۲۰ انجــام دادیــم و نزدیــک بــه ۴۰۰ 
هــزار نفر را به صورت فعال بــا همکاری نهاد های 
حمایتی مانند بهزیســتی، هالل احمر، شهرداری، 
وزارت کشــور و ســایر ارگان هــا شناســایی و بیمــه 
کردیم. در مجموع اکنون 5 میلیون و ۸۰۰ هزار نفر 
از دهک های پایین و اقشــار ضعیف تحت پوشش 
بیمه همگانی ســالمت و خدمــات درمانی رایگان 

قرار گرفته اند.
اجــرای بیمه همگانی ســالمت فرصت بســیار 
خوبــی بــرای پوشــش بیمــه فراگیــر اســت و حــاال 
دهک هــای 4 تا ۱۰ درآمدی هــم می  توانند با ثبت 
درخواســت در ســامانه بیمه ســالمت ایرانیان و یا 
دفاتر پیشــخوان خدمات دولت درخواست خود را 

ثبت کنند تا آزمون وسع درباره آنها انجام شود.
ë  کیفیــت برخــورداری دهک هــای دیگــر از بیمــه

سالمت به چه صورت است؟ 
بیمه سالمت برای سه دهک اول رایگان است 
و بعد از ارزیابی وســع هیچ هزینه ای از ســوی آنها 
برای پوشــش بیمه ای آنها پرداخت نخواهد شــد 
و دهک هــای دیگــر بعد از ثبت نام و آزمون وســع 
بــر مبنای دهکی کــه در آن قرار می گیرند باید حق 
بیمــه بپردازنــد. بــا آیین نامــه ای که هیــأت دولت 
تصویــب کرد هزینه هــای پرداختــی در دهک های 
پایین کاهش یافته اســت؛ یعنی دهک چهار فقط 
۱۰ درصد از یک میلیون و ۱۰۴ هزار تومانی که برای 

هــر نفر به عنوان حــق بیمه در نظر گرفته شــده را 
پرداخــت می کنــد، دهک پنج و شــش ۲۵ درصد، 
دهــک هفت و هشــت ۵۰ درصــد و دهــک ۹ و ۱۰، 

صد درصد این هزینه را باید پرداخت کنند.
ســیزدهم  دولــت  در  وزیــران  هیــأت  مصوبــه 
درخصــوص بیمــه همگانــی فرصــت مغتنمی را 
فراهــم کــرده تا آحاد مــردم به صــورت عادالنه از 
خدمات ســالمت برخوردار شوند و با توزیع منابع  
ســالمت هزینه های درمان برای ســه دهک پایین 
در مراکز دولتی تا کمترین حد ممکن پایین بیاید. 

ë  هزینه هــای پرداختی تا چه میــزان کاهش خواهد
داشت؟

به این شــکل پرداختی از جیب مردم را در ســه 
دهــک پایین کاهش دادیــم و در زمینه هزینه های 
بســتری در بخــش دولتــی ۹۵ درصــد هزینه هــا را 
ســازمان پرداخــت می  کنــد و پنج درصــد را مردم 
پرداخــت می کنند. در هزینه های ســرپایی هم ۸۰ 
درصد  سهم ســازمان بیمه سالمت است، مابقی 

را مردم پرداخت می کنند.
دربــاره افــراد تحــت پوشــش کمیتــه امــداد و 
بهزیستی، فرانشــیز یا حق پرداختی سهم مردم 
را در بســتری صفــر کردیــم، افراد تحت پوشــش 
کمیتــه امــداد و بهزیســتی وقتــی از طریــق نظام 
ارجاع )یعنی از طریق پزشک خانواده( مراجعه 
می کننــد هزینه ای را پرداخــت نخواهند کرد و در 
خدمات ســرپایی هم بــه ۱۵ درصــد کاهش پیدا 
کرده است؛ یعنی عمده هزینه ها را دولت متقبل 

می شود.
ë  یکــی از مشــکالتی کــه پیــش از ایــن طــرح بیمــه

همگانی ســالمت با آن مواجه شــد، همپوشــانی با 
سایر بیمه ها بود و جمعیتی بسیار بیش از جمعیت 
هدف از آن اســتفاده کردند و فقــدان منابع موجب 
بروز مشکالتی شد، برای پیشگیری از بروز این شرایط 

در طرح فعلی چه تمهیداتی در نظر گرفته اید؟
با توجه به اســتقرار ســامانه اســتحقاق ســنجی 
قرار اســت همه بیمه هــا آمار افراد تحت پوشــش 
خود را ثبت کنند البته اکنون آمار و اطالعات بیمه 
شــده های تأمیــن اجتماعی را به طــور کامل داریم 
و در ایــن زمینــه بــا تأمیــن اجتماعی همپوشــانی 
نخواهیــم داشــت. علــت فشــاری که در گذشــته و 

در طــرح تحــول ســالمت پیــش آمد بــه دلیل این 
همپوشــانی با بیمه های دیگر بــود که حاال بیمه ها 
مکلــف شــده اند اطالعــات بیمه شــدگان خــود را 
در این ســامانه ثبــت کنند و با ثبــت این اطالعات 
و همچنیــن تکمیــل اطالعــات اقتصــادی خانــوار 
بــا  رفــاه اجتماعــی  و  از ســوی وزارت تعــاون،کار 

مشکالت گذشته مواجه نخواهیم شد.
ë  این اقدام آیا در راستای اجرای نظام جامع تأمین

اجتماعی و سیاســت های کلی تأمیــن اجتماعی از 
سوی رهبر معظم انقالب نیز قابل تعریف و ارزیابی 

است؟
بلــه، با توجه به ابالغ سیاســت های کلی تأمین 
اجتماعــی از ســوی مقام معظم رهبــری در نظام 
تأمیــن اجتماعــی بــه صــورت جامــع، یکپارچــه، 
شــفاف، کارآمــد، فراگیــر و چندالیه موضــوع بیمه 
همگانــی قــوی با منابع پایــدار که آحــاد جامعه را 
تحت پوشــش قــرار می دهد نیــز مورد تأکیــد قرار 
گرفتــه اســت. از آنجا کــه بیمه ســالمت بیمه پایه 
اســت و ســایر بیمه ها هم باید با آن مرتبط باشند، 
امیدواریم پوشش جمعیتی فراگیر با اقداماتی که 
دولت ســیزدهم در سال جاری آغاز کرده و پوشش 
بیمه ای ســه دهک پایین و مراجعه سایر دهک ها 
و برخــورداری از بیمه و همچنین با در نظر گرفتن 
منابــع پایــدار، یکبار برای همیشــه موضــوع بیمه 

همگانی رنگ واقعیت به خود بگیرد.

در نظام تأمین اجتماعــی موظفیم برای همه 
مــردم بیمــه را تأمیــن کنیــم کــه البتــه بــه عنــوان 
اولویــت، دهک های پایین جامعه در ابتدای ســال 
۱۴۰۱ تحــت پوشــش قــرار گرفتنــد و ســعی کردیم  
پرداختی از جیب شــان را هم به حداقل برسانیم و 
تالش ما این است که دسترسی به خدمات را برای 
اقشــار کم درآمد فراهم کنیم و در ادامه بتوانیم با 
استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده دسترسی ها 

را تسریع و تسهیل کنیم.
ë  اشــاره کردید به تکمیل دهک بندی خانوار، یعنی

در جریان مردمی ســازی یارانه هــا، اطالعات مربوط 
به بیمه همگانی هم تکمیل می شود؟

بلــه با توجــه بــه اطالعاتی کــه اکنــون در طرح 
اصــالح نظام یارانه ها به وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعــی می رســد، در ایــن طــرح نیــز ســنجش 
شــرایط افراد، پوشــش های بیمــه ای و دهک ها به 
شــکل دقیق تری محاسبه خواهد شــد و قاعدتاً در 
پوشــش بیمــه همگانــی با دقــت بیشــتر و خطای 
کمتر جمعیت هدف تحت پوشش قرار می گیرند 
و این نخســتین بار بعد از انقالب اسالمی است که 
اقدام به پوشــش بیمــه همگانی در بعد جمعیت 
و بــا شناســایی دقیــق دهک هــای درآمــدی انجام 
می شــود. امیدواریم در ســال های آینــده با تأمین 
منابــع پایدار خدمات بهتری در این زمینه بتوانیم 

به جمعیت فاقد پوشش بیمه ای ارائه دهیم.

هزینه درمان ۳ دهک رایگان شد
مدیرعامل بیمه سالمت در گفت و گو با »ایران« جزئیات بیمه همگانی را تشریح کرد

 برخورداری از بیمه همگانی برای سه دهک پایین کامال رایگان، برای دهک چهارم 10 درصد، برای دهک پنجم و ششم 25 درصد، برای دهک هفتم و هشتم 50 درصد و برای دهک نهم و دهم 100 درصد است
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

   افقي:  
 1 - پدربـــزرگ بخاری! - مجـــری برنامه در 

حال پخش »مهمونی«
2 - جزیره ای در کشورمان - وقت - صورت

3 - شهری در نزدیکی نائین - ضرر - اسم دخترانه
4 - کلمه احترام برای خطاب - ارز پرنوسان! - جمع منت

5 - ویتامین نور خورشید - کجرو - خوان طعام
6 - امر از شستن - ته - پارچه فروش - مخفف شاد

7 - ایالت امریکا - نمایش شـــکوه و جالل - با محرم اسرار 
بگویید

8 - پارچه صاف و براق - کلمه تصدیق - اسباب ریشه کنی
9 - دست نخورده - دودمان - ُمشتزنی

10 - بی سابقه - زندانی - خالص - با »هوی« آید
11 - شکل آدمی که نقش کنند - واحد پول »بحرین« - رود 

اروپایی
12 - اما - این  هنگام - پارسایی

13 - بیســـت و چهارمین حرف الفبای یونانی - قرابت - 
عروس شهرهای ایران

14 - الهه شکار رومیان - سوداگر - یکای پول روسیه
15 - نام دیگر زرافه - گذرنامه

 عمود ي:   
1 - بهشت ایران زمین - کشور آسیایی

2 - بین لگن و زانو - سازمان تربیتی - اندازه و مقدار
3 - زین ساز - سمت چپ - تصور

4 - دوست بی ریا - هنوز انگلیسی - نقیض خوب و نیک 
- مارک

5 - ویرگول - قالی فرسوده - یازده!
و  عطر   - ــن«  ــ »آنالی ــی  ــ فارس  - ــتم  ــ هس ــف  ــ مخف  -  6

اسانس
7 - درنده زیبا - ایده آل و مطابق آرزو - جلگه وسیع

8 - مقابل »کال« - دور کردن کسی از نزد خود - پس
9 - شتران - غذای ایرانی - رود ساری

10 - فحش - شهری در »فرانسه« - نشان غیرت!
11 - شامل همه - دوستی - شکافنده علوم

12 - اخاللگر - تاک - تیر پیکاندار - آمد و شد
13 - آشفته - پول زیرمیزی - منسوب به بنی امیه

14 - سرســـرا و اتاق پذیرایی - اثر برجســـته ادبی - رنگ 
طبیعت

15 - تخمین - صاحب کفش بلورین

   افقي:
چـــپ  وینگـــر   - غبـــار  و  گـــرد   -  1 

»استقالل«
2 - فالنی - زبانه آتش - گلخانه

3 - فیلم »تهمینه میالنـــی« - بازی قهوه خانه ای - قفل 
قدیمی

4 - درخشیدن - هنگامی که - مخفف از او
5 - پسوند تصغیر - سازگاری - مردم گیاه

6 - فور خشـــک کننده در آزمایشگاه - آســـمان عربی - 
هم اکنون - او

7 - شایسته - ســـریالی با حضور »حمید لوالیی« )1401( 
- مزرعه نقلی

8 - مردد - ذکر و اندیشه - تاکنون

9 - از حبوب مفید - عنصر شیمیایی فلزی - همدست
10 - مســـاوی - ریـــِز نمره هـــای مخصوص - مـــاه هفتم 

قمری- باطل کردن
11 - زبان بازی - مشت و مال - ضربه سر

12 - پسوند شباهت - زیر سر خفته - اتاق زندانی
13 - برادر عرب - ســـازمان پیمان آتالنتیک شـــمالی - 

چاشنی مسابقات ورزشی
14 - کارگروه - امپراطور - واحدی در طول

15 - مؤلف »موج گرفتگی« - دختر گشتاسب

 عمود ي:   
ایالــت  شــهر   - توچــال  خط الــرأس  در  قلــه ای   -  1

»ویسکانسین«
2 - واحد توان - طرفدار - عبوس

3 - مقابل »ریز« - گوش کن ادبی - رواج دادن

4 - آدمک مصنوعی - تازیانه - شهر ارگ - غول برف ها
5 - پوسته گندم یا برنج - سرشار - مرغ انگلیسی
6 - مکان - واال - مرضی در اثر اختالل عمل کبد

7 - سبب - بیماری باقالیی - نردبان
8 - ممیز - غذای آخر! - بوکسور

9 - درخشــش - کشــوری بین فرانسه و اســپانیا - صدای 
افسوس

10 - سردسته هونها - خبر جستن - وظیفه و عمل
11 - گونه برجسته - کبوتر خانگی - عضو ماهی

12 - شــرکتی ســازنده کامیــون - مرکــز ایالــت بروتاین 
فرانسه - ریاضیدان نابغه - ماه میالدی

13 - نژاد روسی - آتشدان آهنگری - لگام
14 - اخبار فرنگی - آزموده - نظرات

15 - مــاده عایــق کاری - ســدی در اســتان آذربایجــان 
شرقی

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 

و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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ارنژی شماره 7915
دیپلماسی فعال انرژی ایران، این بار در عمان
توافق تهران و مسقط در سه حوزه انرژی

گروه اقتصادی/ طی 8 ماه اخیر، مناســبات حوزه انرژی ایران در سطح منطقه ای 
و جهانی توســعه یافته و در جدیدترین رویداد، ایران و عمان در زمینه نفت و گاز 
به توافقات مهمی دســت یافتــه اند. توافقاتی که می  تواند عــاوه بر بهبود روابط 
بین المللی به خنثی ســازی تحریم ها بینجامد. در این خصوص، »جواد اوجی« 
وزیر نفت ایران روز شنبه و در آستانه سفر آیت اهلل ابراهیم رئیسی- رئیس جمهور- 
به عمان، راهی این کشــور شــد. ســفر وزیر نفت که با دیدار با وزیر انرژی و معادن 
عمان آغاز شد و به رایزنی با دیگر مقامات این کشور از جمله وزیر خارجه عمان 

رسید، دستاوردهای مهمی در زمینه انرژی داشت.
در این رابطه، وزیر نفت از توافق برای تشــکیل کمیته فنی و توســعه یکپارچه 
میدان مشترک هنگام در جریان سفر به کشور عمان خبر می  دهد و می  گوید: »در 
مذاکرات انجام شــده با مقامــات عمان از جمله محمد بن حمــد الرمحی، وزیر 
نفت عمان درباره همکاری در زمینه موضوعات مختلف اقتصادی و بخصوص 
همکاری در بخش انرژی توافق هایی انجام شد. به عنوان محور اول توافق شد برای 
توسعه فازهای بعدی میدان نفتی هنگام که تنها میدان مشترک دو کشور است 
کمیته ای فنی مشترک تشکیل شود تا در قالب کارگروهی مشترک و تیم مشترک، 
این میدان به صورت یکپارچه توســعه داده شــود.«به گزارش وزارت نفت، اوجی 
بیــان می  کند: »بهره بــرداری یکپارچه که در منطقه ما بی ســابقه اســت برخاف 
بهره برداری رقابتی سبب می شود مخزن میدان مشترک آسیب نبیند و برداشت 
از مخزن به صورت صیانتی اتفاق بیفتد و بیشترین بهره از توسعه میدان نصیب 

دو کشور شود.«
وزیر نفت، محور دوم همکاری ایران و عمان را صدور خدمات فنی مهندسی 
برمی شمارد و تصریح می  کند: »با توجه به منابع نفتی و گازی عمان و همین طور 
توانمنــدی پیمانــکاران و ســازندگان ایرانــی زمینه و ظرفیت بســیار خوبــی برای 
صــادرات خدمات فنی مهندســی ایــران در بخش نفت و گاز به این کشــور وجود 
دارد و توافق شد در بخش باالدست و پایین دست صنعت نفت، گاز، پاالیشگاه ها، 
پتروپاالیشگاه ها و تأسیسات گازی از توانمندی شرکت های ایرانی استفاده شود.«او 
ادامــه می  دهد: »در همین راســتا به دعوت وزارت نفت ایــران بزودی یک هیأت 
عالیرتبــه فنی از عمان بــرای بازدید از تأسیســات نفتی و گازی ایران و آشــنایی با 
توانمندی سازندگان و پیمانکاران و شرکت های دانش بنیان به ایران سفر خواهند 

کرد.«
وزیر نفت بیان می  کند: »تجارت و صادرات پتروشیمی و فرآورده های نفتی نیز 
محور ســومی بود که مورد مذاکره قرار گرفــت و توافق های خوبی روی آنها انجام 
شــد.«گفتنی است سفر جواد اوجی به کشــور عمان به منظور توسعه دیپلماسی 
انرژی دولت سیزدهم و برداشتن گام هایی استوار و بلند در ادامه سفرهای پیشین 

او در چند ماه گذشته بود.
در این خصوص، رویترز نیز می  نویسد: »در این سفر، وزیر نفت ایران با احیای 
پروژه ای که مدت هاست متوقف شده بود، یعنی احداث خط لوله زیر دریایی برای 
انتقال گاز به عمان موافقت کرده اســت. ایران روی یکی از بزرگترین ذخایر گازی 
جهان قرار دارد و عمان امیدوار است که با کمک گاز ایران، نیاز صنایع انرژی بر و 

کارخانه های صادرات گاز طبیعی مایع )LNG( خود را تأمین کند.« 
ایــن خبرگزاری اذعــان می  کند: »این پروژه به دلیل اختاف قیمت ها و فشــار 
ایاالت متحده بر عمان برای یافتن تأمین کنندگان دیگر در سال 2018 به تعویق 

افتاد، اما به نظر می  رسد که این پروژه به زودی احیا می  شود.«
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کاهش 10 هزار مگاواتی تقاضای برق در 4 سالگ
معاون وزیر نیرو در گفت وگو با »ایران« از برنامه مدیریت مصرف برق در دولت سیزدهم خبر می  دهد

وزیر نیرو مصوبه طرح ملی »کاهش مصرف انرژی الکتریکی« را ابالغ کرد
افزایــش  وجــود  بــا  اقتصــادی/  گــروه 
بی ســابقه تولیــد بــرق در ماه هــای اخیر، 
کســری  مــگاوات  هــزار   10 حــدود  هنــوز 
میــان تولیــد و نیاز مصرف بــرق تخمین 
بــرق  صنعــت  مســئوالن  می  شــود.  زده 
می  گویند که امسال این فاصله قرار است 
با مجموعه اقداماتــی از جمله همکاری 
با صنایع و کشــاورزی مدیریت شــود. اما 
چــه زمانی این فاصله جبران می  شــود و 
می  تــوان از پایداری تأمین برق کشــور در 

تابستان ها مطمئن شد؟
معــاون وزیــر نیــرو و رئیس ســازمان 
بهــره وری  و  تجدیدپذیــر  انرژی هــای 
انرژی برق )ســاتبا( می  گوید که در دولت 
ســیزدهم حــدود 35 هــزار مــگاوات بــه 
ظرفیت تولید برق کشور افزوده می  شود 
کــه تقریبــاً 10 هــزار مــگاوات آن از نــوع 
تجدیدپذیر خواهد بود؛ اما افزایش تولید 
بــرق تنهــا برنامــه ای نیســت کــه در این 

دولت دنبال می  شود.
بــا  گفت وگــو  در  کمانــی  محمــود 
»ایران« ادامه می  دهد: »اصاح مصرف 
بــرق و پیــک ســایی را طــی ایــن دولــت 
در بخش هایــی فراتــر از امضــای توافــق 
همــکاری با صنایع و کشــاورزی در فصل 
گرم ســال دنبــال می  کنیم. ایــن موضوع 
تنها محدود به شــرکت ســاتبا نمی شــود 
و تمــام مجموعه از جمله شــرکت توانیر 
رابطــه  ایــن  در  می گیــرد.  دربــر  نیــز  را 
برنامه این اســت که طی 4 ســال 10 هزار 
مــگاوات صرفه جویــی و اصــاح مصرف 
رقم بخــورد که به نوعی نیــروگاه مجازی 

است.«
او بــا اشــاره بــه اینکــه صرفه جویی 10 
هــزار مگاوتی برق طی 4 ســال به کاهش 
دغدغــه خاموشــی های تابســتانی کمک 
»بــازار  می  کنــد:  اذعــان  کــرد،  خواهــد 
بهینه ســازی یکی از بخش های مهم این 
برنامــه اســت. در نظر داریم کــه حداقل 

بــه میــزان 5 هزار مــگاوات با اســتفاده از 
بازار بهینه ســازی در بخش های مختلف 
اعــم از خانگــی، روشــنایی، کشــاورزی و 
اداری اصاح مصــرف را رقم بزنیم. این 
سازوکار و مدل باید تبدیل به پروژه شود. 
وقتــی شــرکت های صاحــب صاحیــت 
پیشــنهادات را ارائــه دادند، ایــن پروژه ها 

مشخص و اجرایی خواهد شد.«
کمانــی توضیــح می  دهــد کــه در این 
روی  و  آمادگــی  اعــام  شــرکت ها  بــازار 
مختلــف  بخش هــای  مصــرف  کاهــش 
مصــرف،  کاهــش   بــا  و  ســرمایه گذاری 
درآمــد کســب می  کننــد. بــه ایــن ترتیب 

بهینه سازی مصرف رقم خواهد خورد.
ë  استانداردســازی لوازم برقی، راه حل 

دیگر اصالح مصرف
بررســی ها نشــان می  دهد که بــا لوازم 
درصــد   30 می  تــوان  اســتاندارد  برقــی 
صرفه جویــی انــرژی رقــم زد. موضوعی 
که اجــرای آن در ایران بــرای لوازم برقی 
موجود کار ســاده ای نیســت امــا می  توان 
رونــدی اصاحــی بــرای لــوازم برقــی نو 
شــکل داد و از ایــن طریــق مصرف برق و 
تقاضاهای آتی را مدیریت کرد. در بخش 

ساختمان و صنعت نیز چنین است.
معــاون وزیر نیــرو در این بــاره اظهار 
مصــرف  کاهــش  روش  »یــک  می  کنــد: 
ایــن  اســت.  استانداردســازی  بــرق، 
استانداردســازی در حوزه لــوازم خانگی، 
طــور  همیــن  و  ســاختمان  احــداث  در 
تجهیــزات صنعتی می  تواند رقم بخورد. 
بــا ایــن اقــدام میــزان مصــرف کاهــش 
می  یابد و اکنون ایــن موضوع مورد توجه 

ساتبا و نهادهای مربوطه دیگر است.«
وی ادامــه می  دهد: »در حال بررســی 
ایــن هســتیم کــه در صنعــت ایــران مثًا 
تولیــد یک تن فــوالد با چه میــزان انرژی 
صحیــح اســت. البتــه ایــن بخــش زمان 
بیشــتری نیــاز دارد و جــزو برنامه هایــی 

اســت که باید دقیق تر دربــاره آن بحث و 
بررسی شود.«

رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر 
و بهره وری انرژی بــرق می  گوید: »برخی 
مســائل را باید برای همیشه حل و فصل 
کرد. مثًا هنوز در کشور ما المپ رشته ای 
تولیــد می  شــود. ایــن ایــراد دارد و بایــد 
مصوبــات الزم را بــرای تعطیلــی مراکــز 
تولیــد المــپ رشــته ای یا بخــش مربوط 
بــه آن را گرفــت. یــا آنکــه لــوازم خانگی 

پرمصرف نباید در کشور تولید شود.«
وی ادامــه می  دهــد: »یــا مــورد دیگر، 
سیستم های گرمایشی و سرمایشی داکت 
اســپلیت اســت. پدیده ای اســت که باید 
جلــوی آن را گرفت و اگــر فردی اصرار بر 
استفاده آن دارد باید قیمت تمام شده را 
بپردازد. این سیستم 5 برابر نیاز متعارف 

برق مصرف می  کند.«
اینکــه کاهــش  بــه  بــا اشــاره  کمانــی 
افســار  رشــد  از  جلوگیــری  و  مصــرف 
گســیخته ســاالنه مصرف حتی مهم تر از 
افزایش تولید اســت، عنوان می  کند: »اگر 
بتوانیــم در ایــن بخش به درســتی عمل 
کنیم، از اتاف انرژی، سرمایه گذاری های 
نیروگاهــی،  توســعه  بــرای  میلیــاردی 
آلودگــی محیط زیســتی و خاموشــی های 

احتمالی جلوگیری خواهد شد.«
ë امسال خاموشی رخ می  دهد؟

ســخنگوی صنعــت برق در پاســخ به 
این ســؤال که آیا امســال نیز خاموشــی ها 
رخ خواهــد داد یــا خیر، بیــان می  کند: »از 
هفتــه گذشــته ۹ درصــد به مصــرف برق 
کشــور اضافــه شــده یعنی عــددی حدود 
4 هــزار و 500 مــگاوات نیــاز مصرف برق 
کشــور افزایــش داشــته اســت امــا بــا این 
حــال شــرایط فعلی، شــرایط مســاعدی 
است. تاش و همت ما بر گذر از تابستان 
بــا کمتریــن محدودیــت اســت. ظرفیت 
نیروگاهــی کشــور در حال توســعه اســت 
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پاداش خوش مصرفی در انتظار مشترکان برق
انــرژی  مصــرف  »کاهــش  ملــی  طــرح  مصوبــه  نیــرو  وزیــر 
الکتریکی«، ضوابط تشــویق و اعطای پاداش کاهش مصرف 

به مشترکان برق را اباغ کرد.
به گزارش وزارت نیرو، در مصوبه اباغی »علی اکبر محرابیان« 
امــکان اعمــال مشــوق های  ایجــاد  آمــده اســت: به منظــور 
مدیریــت مصــرف و بــا هدف تســهیل تأمیــن برق بویــژه در 
اوقــات اوج مصرف و همچنین افزایش مشــارکت مشــترکان 
شــبکه برق کشــور در تحقق این هدف از ابتدای ماه های گرم 
ســال جــاری، شــرکت توانیــر )از طریــق شــرکت های تابعه و 
وابسته( مکلف است امکان مشارکت مشترکان خانگی و سایر 
مصــارف را در طرح ملی »کاهش مصــرف انرژی الکتریکی« 
بویژه از طریق ســامانه های ارتباطی نظیــر »برق من« فراهم 
کند.بنا بر این مصوبه، در صورتی که مشترکان مشمول طرح، 
میــزان مصرف بــرق خود را طی دوره اجرای طرح نســبت به 
دوره مشــابه ســال قبل کاهش داده باشــند و میــزان مصرف 
آنهــا به زیر الگو برســد، برق کاهش یافته تــا الگوی مصرف را 
به ازای هر کیلووات ۵00 تومان خریداری کرده و در نخســتین 
صورتحســاب بعــد از زمان اجرای طرح، اعمال حســاب کند.
این مصوبه اضافه می کند: شــرکت توانیر )عاوه بر پرداخت 
پــاداش به مشــترکان صرفه جــو( از طریق شــرکت های توزیع 
نیــروی بــرق ســازوکارهای الزم از جملــه برگزاری مســابقه و 
اهدای جوایز در مســابقات سراسری و استانی را برای ترغیب 
مشــترکان بخش خانگی و سایر مصارف در کاهش مصرف را 
فراهــم کند.بنا بــر مصوبه اباغی، در اجــرای این طرح منابع 
الزم برای تشــویق مشــترکان کاهنده مصــرف، از محل منابع 
حاصــل از تعرفــه مشــترکان پرمصــرف تأمین خواهد شــد و 

شــرکت توانیر موظف اســت قبــل از اجرا، اطاع رســانی الزم 
را به مشــترکان مشــمول طرح صــورت دهد. بر اســاس آنچه 
در اباغیــه وزیــر نیرو آمده اســت، مخاطبــان اصلی مصوبه، 
مشــترکان خانگــی و ســایر مصــارف در کل کشــور هســتند که 
بتواننــد در چهــار مــاه گرم ســال یعنی خــرداد، تیر، مــرداد و 
شــهریورماه اقــدام به مدیریــت و مصرف بهینه بــرق کرده و 
مصارف شــان را با الگــوی مصرف تطبیق دهند.بــر این مبنا، 
چنانچه مشــترکان برق اوالً مصرف برق خــود را کاهش داده 
و دوماً به زیر الگو برســانند، مشــمول تخفیف و پاداش شــده 
و پــاداش در نظــر گرفته شــده معادل هزینه تأمیــن برق و به 
عبــارت دیگر ۵00 تومان بــه ازای هر کیلووات ســاعت کاهش 
مصرف خواهد بود و در این رابطه پاداش  مشترکانی که اقدام 
بــه صرفه جویی  کنند در قبوض برق شــان آمده و بســتانکاری 
آنها در پرداخت هزینه قبوض ماه بعد لحاظ خواهد شــد.در 
ایــن مصوبــه همچنیــن پیش بینی شــده کــه از محــل تعرفه 
پرداختی مشــترکان پرمصرف، مسابقاتی برگزار و جوایزی به 

مشترکانی که اقدام به مدیریت مصرف می کنند، اعطا شود.

از  ســایی  پیــک  بــرای  همکاری هایــی  و 
مصرف برق کشــور شکل گرفته است؛ اما 
از تمام مشترکان تقاضا داریم با مدیریت 
مصرف ما را در این مســیر همراهی کنند 

تا میزان چالش ها کاهش یابد.«
در  مشــهدی  رجبــی  مصطفــی 
گفت وگــو با ایســنا، با بیان اینکــه با توجه 
بــه نیروگاه هایــی که در مــدار تولیــد قرار 

گرفته انــد و تعمیراتــی کــه زودتــر انجام 
شــده، وضعیت تأمین بــرق حرارتی نیز 
بهتر از قبل اســت، اظهار کرد: »علیرغم 
اینکــه امســال بــه دلیــل خشکســالی بــا 
کاهــش 5 درصــدی ذخایــر آبی نســبت 
بــه ســال گذشــته مواجهیــم، تعمیــرات 
 100 صــورت  بــه  برقابــی  نیروگاه هــای 
درصد اتمام یافتــه و همه واحدها آماده 

تولیــد هســتند. تمــام برنامه ریزی هــا به 
این شــکل اســت که امســال را با حداقل 

محدودیت ها پشت سر بگذاریم.«
گفتنی است که مصرف برق در حال 
حاضــر از 50 هزار مگاوات عبــور کرده و 
پیش بینــی ایــن اســت کــه نیــاز مصرف 
برق در پیک امسال به 70 هزار مگاوات 

برسد.
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معاون توسعه و تعمیم بیمه اداره کل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی:

 فعاالن مشاغل مجازی 
بیمه می شوند

صفحه 21 را بخوانید

غفلت از تهیه »پیوست فرهنگی« 
استفاده کودکان از فضای مجازی

وزیر آموزش وپرورش در سومین نشست کارگروه کمیته 
راهبــردی ســند صیانــت از کــودک و نوجــوان در فضای 
مجــازی بــر لــزوم داشــتن پیوســت فرهنگــی طرح هــا و 
برنامه هــا تأکید کــرد. به گــزارش روابط عمومــی وزارت 
آموزش و پرورش، یوسف نوری گفت: در ابتدای دهه ۹۰ 
زمانی که استفاده از فضاهای یادگیری جدید مطرح  شده 
بود، توصیه کردیم که برای اســتفاده از تبلت و تلویزیون 

اینترنتی باید...

وزیر آموزش و پرورش هشدار داد

 مازندران گرفتار 
تله جمعیتی

مدیــر ســامت، جمعیــت و خانــواده دانشــگاه علــوم 
پزشــکی مازنــدران هشــدار داد: وضعیــت نــرخ رشــد 
جمعیت در استان به دلیل بی رغبتی زوج های جوان به 
فرزنــدآوری از شــرایط بحرانی عبور کــرده و وارد مرحله 
فرابحرانــی شــده اســت. به گــزارش ایرنا، سیدمحســن 
ســلیمانی افــزود: در زمــان حاضــر مازنــدران به دلیــل 
کاهش روزافزون فرزندآوری در تله جمعیتی قرار گرفته 

و میزان نرخ رشد سالمندی ...

سرعت سالمندی 5 برابر زادآوری است

 ۹۳۵ هزار دانش آموز  
به مدرسه نمی روند

مدیــرکل آمــوزش ابتدایــی وزارت آموزش و پــرورش از 
وجود حــدود ۱۸۵ هزار دانش آمــوز بازمانده از تحصیل 
و ۷۵۰ هــزار دانش آمــوز تــارک تحصیــل در کشــور خبــر 
داد. محمدحســین حسینی در سلسله نشست های فقر 
چندبعــدی و سیاســت های فقرزدایــی بــا عنــوان »فقر 
آموزشــی در ایــران« که با همکاری دفتــر مطالعات رفاه 
اجتماعــی وزارت رفاه و مرکز توانمندســازی حاکمیت و 

جامعه جهاد دانشگاهی برگزار شد...

185 هزار دانش آموز بازمانده و 750 هزار دانش آموز تارک تحصیل
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 چادرهــای رنگــی پشــت ســر هــم ردیــف 
یــاد  را  آدم  آبــی.  و  قرمــز  و  زرد  شــده اند؛ 
مسافرانی می اندازند که بی دغدغه مقصد 
به جــاده می زنند و هرکجا هــوا خوش بود و 
فضا مســاعد، اتراق می کنند. اینجا اما کنار 
کوچه بن بســت شــهر شــلوغ، نه کسی فکر 
تفریح اســت و نه در خیال مســیر و مقصد. 
مسافران این چادرهای رنگی با چشم های 
نگــران گــوش بــه زنگ خبــری از آن ســوی 
دلشــان  هســتند.  بیمارســتان  نرده هــای 
پیش کودکی اســت که بدن بیمــارش روی 
مافه هــای ســفید تخــت، اندوهناک ترین 

تصویر ممکن را پدید می  آورد.
عابرانی که از کنار کوچه باالیی بیمارســتان 
کــودکان مفید می گذرند، دیگر چشمشــان 
به دیدن چادرهایی که از ســر اجبار در آنجا 
برپا شده، عادت کرده است. عادت اما درد 
را کــم نمی کند. مگر می شــود آدم به اندوه 

عادت کند؟!
ســر ظهر اســت و تقــای خاصــی در کوچه 
مشاهده نمی شود. تک وتوک ماشین هایی 
در کوچه پارک شــده و بینشــان چادری برپا 
اســت. بیشتر ماشــین ها متعلق به ساکنان 
خامــوش چادرها اســت که نفسشــان دیگر 
درنمی آیــد. عــادت کرده انــد به خاموشــی 
زیر سقف های مشمایی که این روزها حکم 

خانه شان را دارد.
مردی حدوداً 4۰ســاله از چادری زرد بیرون 
می آیــد و کش وقوســی به بدنــش می دهد. 
زنی ســالمند و مغموم کنار چادر نشسته و 
بــه نظر مادرش اســت. از قزویــن آمده اند. 
ســه ماه اســت این چادر کوچک تنها سقف 
باالی سرشان شده و روزها و شب ها را اینجا 
گذرانده اند. »شــب عید هم اینجا بودی؟« 
مرد جــواب می دهد: »تمام این ســه ماه را 
همین جــا بودم، عید و غیر عید. زنم داخل 
است، پیش بچه. این همه سال منتظر بچه 
بودیــم و آخــرش بــا »آی وی اف« بچــه دار 

شــدیم. بچه ام ســه ماهش اســت. از روزی 
که دنیا آمد فهمیدیم مشکل نقص ایمنی 
دارد. آوردیــم تهــران و از آن موقــع تــوی 

آی سی یو بستری است.«
مرد سکوت می کند. البد حسرت در آغوش 
کشــیدن کودکش را دارد؛ کودکی که این قدر 
منتظــر آمدنــش بوده و حاال چشــم بــه راه 

مرخص شدنش از بیمارستان است.
اینجــا هســتید؟ نمی توانیــد برویــد  »چــرا 
اقامتگاه همراهان بیمار؟« مرد دســتش را 
حائل پیشــانی اش می کند تا چشــم هایش 
را از گزنــد آفتابی که مســتقیم روی ســرش 
می تابــد، حفــظ  کنــد. »چــرا، بهمــان جــا 
می دهنــد امــا مــن باید اینجا باشــم تــا اگر 
بیمارســتان  بــه  زود  را  خــودم  بــود  کاری 
برســانم. ممکن اســت زنم چیزی بخواهد 
یــا کاری پیــش بیاید و یــا الزم باشــد دارو یا 
چیــز دیگری از بیرون تهیــه کنم. به هرحال 
باید نزدیک باشــم. اقامتگاه هم خیلی دور 
نیست. من ندیده ام کجاست اما می گویند 

2۰۰متــر فاصله دارد اما اینجا دیگر نزدیک 
نزدیکم. دلم راضی نمی شــود جایی بروم. 
مــا که بچه مــان در آی ســی یو اســت چنین 
وضعی داریم وگرنه کسانی که بچه هایشان 
داخــل بخش هســتند می روند همراه ســرا. 
آنجا بهشــان غذا هم می دهند. ما که اینجا 
هستیم هم هر شب برایمان غذا می آورند. 
البته به یک نفر غذا می دهند.« و بعد برای 
اینکه دوباره تأکید کرده باشد می گوید اینها 
کــه اینجــا می بینیــد همگی توی آی ســی یو 
مریــض دارنــد. انــگار کــه بخواهــد شــدت 
کــرده  یــادآوری  را  غمناکشــان  همــدردی 

باشد.
مرد درســت می گوید. ســاکن اجباری یکی 
دیگــر از چادرهــا نیــز همراه بیماری اســت 
در آی ســی یو. مــردی اســت جوان کــه پاها 
را تــوی شــکم جمــع کــرده و جلــوی چــادر 
آبــی چمباتمــه زده اســت. گاز پیک نیکــی 
خامــوش با یــک کتری آب جــوش روی آن 
جلوی چادر اســت. صندوق ماشــین را باال 

ساکنان نگران چادرهای رنگی
روایتی از همراهان بیمار در کوچه کناری بیمارستان کودکان مفید

مریم طالشی
گزارش نویس

داده و اسباب و وسایلی مختصر در آن دیده 
می شود؛ چند دبه پاستیکی، یکی دو پتوی 

مسافرتی و چند تکه ظرف.
اهل پیرانشــهر اســت. آمده اند تهران برای 
آی ســی یو  در  کــه  بــرادرزاده اش  مــداوای 
بســتری اســت. »بچــه التهــاب مغــز دارد. 
مــادرش االن کنــارش اســت امــا بعضــی 
کارهــا را نمی توانــد تنهایــی انجــام دهــد. 
مثــًا اگــر بخواهد بچــه را جابه جــا کند باید 
حتمــاً مــن بــروم و کمکش کنم چــون وزن 
بچــه زیاد اســت و مــادرش تنهایــی زورش 
نمی رســد و باید کســی باشــد. بــرای همین 
نمی توانــم از اینجــا تــکان بخورم. حواســم 
به گوشــی اســت کــه کی زنــگ می خــورد تا 
خــودم را فــوری برســانم. اگر اینجا نباشــم 
کــه اصًا کمکــی نمی توانم بکنــم. چند روز 
پیش آمدند و گفتنــد چادرها را جمع کنیم 
و برویم همراه ســرا اما بعدش دیگر خبری 
ازشان نشــد. برخوردشان هم بد نبود و من 
هــم می دانم نامــه از بیمارســتان ببریم جا 
می دهنــد. ما مجبــوری اینجا هســتیم. من 
نمی توانــم از اینجــا دور شــوم و خیلی های 
دیگر هم وضعشــان مثل من اســت وگرنه 
چــرا باید گوشــه خیابان بماننــد؟! االن تازه 
هــوا بد نیســت اما توی ســرما و گرمــا اینجا 
ماندن خیلی ســخت تر اســت. خیلی ها روز 
را داخل حیاط بیمارســتان می مانند. ما که 
مریضمان معلوم نیست کی مرخص شود 
چــاره ای نداریــم. همین جا بــرای خودمان 
غذا درســت می کنیــم و می خوریــم، با هم 
حــرف می زنیــم و صبر می کنیــم. همه مان 

چشم به راهیم.«
روی دیوار کوچه بنری چســبانده اند که روی 
آن توضیح داده شده که همراهان بیماران 
بســتری می تواننــد بــا مراجعــه بــه واحــد 
مددکاری بیمارستان و اخذ معرفی نامه در 
مراکز همراه سرا و سایر مراکز اسکان موقت 

که شهرداری تدارک دیده اقامت کنند.
مددکاری انتهای حیاط بیمارســتان اســت 
و یــک تابلــو بــا فلــش زردرنــگ جهــت آن 
را نشــان می دهــد. حیــاط پــر از والدیــن و 
ایــران  از همــه جــای  کــه  اســت  کودکانــی 
آمده انــد.  بیمارســتان  بــه  درمــان  بــرای 
تــوی صــورت بیشترشــان اضطــراب مــوج 
می زنــد و این ویژگی غالبشــان اســت، حاال 
یکــی کمتر و یکی بیشــتر. طبیعی اســت که 
هیچ کــس دلــش نمی خواهــد اینجا باشــد؛ 
در بیمارســتانی کــه بعضــی دیوارهایش را 

بــاب طبــع بچه هــا رنگ آمیــزی کرده اند اما 
بــه  هر حــال بیمارســتان اســت. االن بچه ها 
بایــد توی پارک بازی کنند و آدم فکر می کند 
اصًا چرا بچه ها بیمار می شــوند و خب این 
را هم می دانند که زندگی همین است دیگر 
و بیمــاری و درد هــم دارد و کوچــک و بزرگ 

هم نمی شناسد.
واحد مددکاری شــلوغ نیســت. دو زن جوان 
کارشــناس  از  گرفتــن  راهنمایــی  مشــغول 
هســتند. شــما به عنــوان همراه بیمــار وقتی 
به مددکاری اجتماعی بیمارســتان مراجعه 
ســمت  می کننــد  راهنمایی تــان  می کنیــد، 
کشــیک اداری. آنجــا می توانید درخواســت 
همراه ســرا کنیــد. »مادرها که معمــوالً توی 
بخــش کنار بچه هــا می مانند. پدرهــا و دیگر 
همراهان هــم می تواننــد بــا معرفی نامه از 
بخش بســتری و کارت ملی به کشیک اداری 
مراجعه کنند و اجازه اقامت در همراه سرا را 
بگیرند. مشکلی هم برای اقامتشان نیست. 
در واقــع هرکــس درخواســت بدهــد، جــای 
اقامت می دهند.« این را نگهبان ساختمان 
می گوید که سال ها مواجهه با والدین نگران 
و مضطرب کودکان بیمار، او را به نظر صبور 

و باحوصله کرده است.
زنی ترکمن که لباس محلی زرشکی پوشیده 
و روســری گلدار با زمینه ای به همان رنگ به 
ســر دارد و دست پسربچه ســه چهارساله ای 
چمن هــای  روی  پارچــه ای  تکــه  گرفتــه،  را 
فضای ســبز بیمارســتان پهن می کند تا بچه 
را روی آن بنشــاند. اهل کاله اســت و آنطور 
کــه می گویــد جــز ایــن پســربچه، یــک دختر 
هفت ســاله هــم دارد کــه امروز بســتری اش 
کرده انــد. »اینجــا خانــه فامیلمان هســتیم. 
چند روز اســت آمده ایم. جایشان تنگ است 

امــا بهتــر اســت آدم خانــه فامیلش باشــد. 
هرچه باشد از مسافرخانه و مهمانسرا رفتن 
بهتر اســت.« زنی دیگر که نزدیک او نشسته 
می گویــد: »حاال همــه هم که تهــران فامیل 
و آشــنا ندارند که بروند پیششــان. من خودم 
البتــه خانــه ام تهــران اســت و برای مشــکل 
بچــه ام سال هاســت اینجا می آیــم و می روم 
اما دیده ام کســانی را کــه حتی یک فامیل در 
تهــران نداشــته اند و غریب غریــب بوده اند. 
ما که خودمان اینجاییم و خانه و زندگی مان 
اینجاســت هــزار جــور مشــکل داریــم چــه 
برســد به کســانی که از راه هــای دور می آیند. 
کاش بشــود یک کاری برایشــان کرد. ما فقط 
می توانیــم همدرد هم باشــیم و غم و غصه 
هــم را بشــنویم وگرنه کار زیادی از دســتمان 

برنمی آید.«
علی گودرزی، کشیک اداری و مسئول روابط 
عمومی بیمارستان کودکان مفید در رابطه با 
اســکان همراهان بیمار به »ایران« می گوید: 
»همراهان بیمار هر چند نفر هم باشند که از 
راه دور آمده باشند، ما به آنها نامه می دهیم 
و هیچ مشــکلی برای اقامتشان وجود ندارد. 
حــاال پدر و مادر یــا مادربــزرگ و عمو فرقی 
نــدارد. بارها پیش آمده که دو یا ســه همراه 
اســکان  بــرای  نامــه  و  کرده انــد  مراجعــه 
داده ایــم. اقامــت در همراه ســرا هــم کامــًا 
رایــگان اســت و صبحانه و شــام رایگان هم 
به همراهان بیمار داده می شــود. همراه سرا 
روبــه روی  و  بیمارســتان  از  پایین تــر  کمــی 
شــهرداری منطقــه 3 و در کوچه دشتســتان 
دوم اســت. همراهانــی که در چادر هســتند 
خودشــان می خواهنــد نزدیک بیمــار یا کنار 
ماشینشان باشــند وگرنه هیچ مشکلی برای 

اقامتشان وجود ندارد.«

گــزارش

 ۵00 سال تاریخ روی دست 
یک شهروند

تالش 17 ساله یک مجموعه دار که  از همدان تا تهران را برای 
تشکیل موزه شهری زیرپا گذاشت

162121

17

چهره زنانه جنگتوهم عقب ماندگی
نقد شهرام پازوکی بر ادعای روشنفکرانی 
که »حکمت و عرفان اسالمی« را مانعی 

بر سر راه تمدن و پیشرفت قلمداد 
می کنند!

بازشناسی تصویر زن در جنگ 
با نگاهی مقایسه ای به دو کتاب 

»حوض خون« و »جنگ چهره 
زنانه ندارد«

این مجموعه دار در تمام این سال ها از ترکیه تا آلمان، از فرانسه تا سوئد، از 
بلژیک تا اتریش، از سوریه تا روسیه و... هرجا ردی از آثار تاریخی ایران دید، 

هزینه کارشناسی را پرداخت کرد و پس از تأیید تعلق اثر به تاریخ ایران، آن را به 
کشور بازگرداند
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 سه شنبه 3 خرداد 1401
 سال بیست و هشتم

 شماره 7915

 فقــط در فاصلــه 7 روز 6 کودک 
هوتک هــای  در  زن  معلــم  یــک  و 
جنوب سیســتان و بلوچســتان غرق 
بــود  پیــش  هفتــه  اوایــل  شــده اند. 
کــه چابهــار رخــت ســیاه »رقیــه«، 
خانــم  و  »یاســمین«  و  »مریــم« 
معلــم را بــر تن کرد. هنــوز مدتی از 
این حادثه نگذشــته بــود که باز هم 
»بلوچ درویــش«  در  دیگــر  کودکــی 
جان خود را در هوتک از دست داد. 
قربانــی کوچــک بعــدی هوتک هم 
کودکی چهار ســاله بود که در بخش 
غــرق  چابهــار  شهرســتان  »پــان« 
شــد. در پنجمین اتفــاق، باز کودکی 
ایــن  غــرق شــد.  در »پیرســهراب« 
هفتــه پرحادثه با ســقوط دختربچه 
۱۱ ســاله در هوتکــی دیگر بــه اتمام 
پایــان  ایــن  می دانیــم  امــا  رســید 
سریال مرگ های خاموش در میانه 
هوتک ها نیســت و تــا زمانی که آب 
لوله کشــی بــه ایــن مناطــق محروم 
نرســد، ســریال دردنــاک مرگ های 
کــودکان سیســتان و بلوچســتان در 

هوتک ها پایان ندارد.
در  هرســاله  آمــار،  براســاس 
فصل گرم ســال بیــش از 20 کودک 
بلوچســتان  و  سیســتان  جنــوب  در 
می شــوند.  غــرق  چاله هــا  ایــن  در 
امــا ایــن بار فــوت 6 کــودک تنها در 
یک هفته ســبب شــده فریاد کمک 
خواهــی مــردم نجیــب سیســتان و 
بلوچســتان و ســاکنان ایــن مناطــق 
برای حصارکشی هوتک ها بلندتر از 
همیشــه باشــد. آنها می گویند اینجا 
پدرها یا بیکارند یا چشم دوخته  اند 
بــه یارانــه آخــر مــاه. عــده ای هم از 
ســر اجبــار تــن بــه کولبــری داده اند 
برای همیــن دســت  محلی ها برای 
کشــیدن حصــار دورهوتک ها خالی 
مســئوالن  از  عاجزانــه  مــا  اســت. 
می خواهیــم بــا تعییــن بودجــه ای 
بــه  هوتک هــا  حصارکشــی  بــرای 
ایــن وضعیــت پایان دهنــد. ما پای 
و  مصالــح  مســئوالن  هســتیم،  کار 
ابــزار را تأمیــن کننــد خودمــان کار 

حصارکشی را انجام می دهیم.
ë  تفریــح محــل  تنهــا  هوتک هــا 

کودکان
رئیــس  ُدرتــاج«  »اســماعیل   
شــورای بخــش ُپــان که یکــی از دو 
بخشی اســت که بیشترین هوتک ها 
در آنجــا حفــر شــده در گفت و گــو با 
»ایــران« از کمبــود امکانــات در این 
بخش می گویــد: ۱۱6 پارچــه آبادی 
داده انــد.  تشــکیل  را  ُپــان  بخــش 

آبادی هایــی که در هرکدام 2 هوتک 
بــزرگ و 2 الــی 3 هوتــک کوچــک 
تشــنه   بــرای  بــه رســم پدران شــان 
نمانــدن حفــر شــده اســت. از ایــن 
آب  آبــادی   90 حــدود  آبــادی   ۱۱6
لوله کشــی دارنــد. البته تصور شــما 
اینجــا  مــردم  بــا  لوله کشــی  آب  از 
متفاوت اســت. اینجا آب لوله کشی  
بهداشــتی و قابل آشــامیدن نیست 
و مردم برای شست وشــو و احشــام 
از آن اســتفاده می کننــد. در چنیــن 
شرایطی هوتک ها تنها تأمین کننده 

آب هستند.
گرمــای بــاالی 50درجــه و نبــود 
ســرگرمی برای بچه ها باعث شــده 
آمــار قربانیــان هوتک هــا درفصول 
اینجــا  بــرود.  بــاال  تابســتان  و  گــرم 
بچه هــا امکانــات تفریحــی ندارنــد 
و همیــن نداشــته ها باعــث شــده تا 
بــرای آب بــازی نزدیــک هوتک هــا 
تــا  را  خانــواده ای  گاهــی  و  شــوند 

قیامت داغدار کنند.
پــان  بخــش  شــورای  رئیــس 
هزینــه حصارکشــی دور هــر هوتک 
ارزیابــی  میلیــون   60 تــا  بیــن50  را 
می کند و می گوید: بار ها خواسته ایم 
خودمــان دور هوتک هــا را محصــور 
کنیــم امــا چــه کنیــم کــه دســتمان 
خالــی اســت. برخــی از هوتک ها را 
با شــاخ وبرگ های درختــان محلی 
حصارکشــی کرده  ایم، اما بازدارنده 
نیســت. وقتی خانواده هــا در تأمین 
مایحتــاج اولیه زندگــی مانده اند ما 
چطــور بخواهیم بــرای خرید فنس 
و... کمــک کنند. خیرین بارها کمک 
کرده اند امــا ماجرای قربانی  گرفتن 
هوتک هــا جــدی  شــده و می طلبــد 
دولــت در ایــن زمینــه نیــز بــه یاری 
مردم بیاید. البته بنیاد مستضعفان 
فنس خریده، اما بودجه خرید میله 
را ندارد. ســازمان های دیگــر بیایند 
پای کار، سیستان  و بلوچستان کمتر 

شاهد مرگ کودکانش می شود.
ë  جمع آوری هوتک هــا تا تأمین آب

پایدار ممکن نیست
»محمدامین شکری«، فرماندار 
دشــتیاری هــم بــا تأکیــد بــر اینکــه 
جمــع آوری یا کــم کــردن هوتک ها 
آب  انتقــال  شــبکه  کــه  زمانــی  تــا 
کامــل و تأمیــن آب پایــدار  نباشــد، 
در  می گویــد:  نیســت،  امکان پذیــر 
منطقه دشــتیاری ۱67 روستا  وجود 
دارد کــه بــا اینکــه برخــی از آنهــا به 
شــبکه آبرسانی متصل هستند یا به 
 صورت ســقایی آبرســانی می شوند 
هوتک هــا  ایــن  از  مــردم  اکثــر  امــا 
به عنــوان یــک منبــع آبی  اســتفاده 

می کنند. 
از  جلوگیــری  راهــکار  شــکری،   
بــروز ایــن حــوادث را فنــس کشــی 
هوتک ها می دانــد و عنوان می کند: 
بایــد  کاری کــرد که دسترســی مردم 
ایــن  از  مســتقیم  آب  برداشــت  از 
منبــع آبی، بــه دو دلیل قطع شــود. 
هنــگام  کــه  ایــن  اســت  اول  علــت 
والی  گل  ظــرف،  بــا  آب  برداشــت 
بــا آب برداشــت می شــود و دلیــل 

دیگر موضوع بهداشــتی نبودن   آب 
اســت. در این خصوص به شــرکت 
آب و فاضــاب اعــام کرده ایــم از 
محل اعتبارات دهیاری ها، اقدام به 
احداث ایســتگاه برداشت آب)شیر 
آب( در کنــار هر هوتــک کند. هزینه 
اجــرای این طرح حدود 25 میلیون 
تومان است و با اجرای آن نه تنها از 
بروز حوادثی همچون غرق شــدگی 
 جلوگیری می شــود بلکه آب هم به 

شیوه بهتری در دسترس مردم قرار 
می گیرد. 

برعکــس  می کنــد:  تأکیــد  وی 
تصور ها، مردم برای تفریح و آبتنی 
از هوتک ها استفاده نمی کنند و اکثر 
کســانی که  دچار حادثه می شوند در 
واقع برای برداشــت آب به نزدیکی 
زمیــن  چــون  و  رفته انــد  چاله هــا 
شیب دار و به علت ساکن بودن آب 
الیه رسوبات روی هم انباشت شده 
و ســبب لیز شدن زمین های اطراف 
هوتــک می شــود. همیــن موضــوع 
باعث ســر خوردن کســانی می شود 
کــه بــرای برداشــت آب بــه هوتــک 

نزدیک شده اند.
ë حفر هوتک ها باید مجوزدار شود

شــکری در ادامــه بــا بیــان اینکه 
والدیــن باید بیشــتر مراقب کودکان 
خود باشند تا شــاهد چنین حوادث 
تلخی  نباشیم، خاطرنشان می کند: 
عامــل انســانی دلیــل نمی شــود که 
و  مراقبــت  بــه  نســبت  مســئوالن 
کــم  کاری  هوتک هــا  از  محافظــت 
کنــد، همه مــا مســئول هســتیم اما 
مســئولیت  و  دهیاری هــا  شــوراها 
دهیاری هــا  همــه  دارنــد؛  بیشــتری 
اعتبار حداقلی را دارند و باید از این 
اعتبار برای بهســازی و حصارکشــی 

هوتک ها استفاده کنند. 
کنــدن  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
نــدارد،  مجــوز  بــه  نیــاز  هوتک هــا 
کجــا  هــر  کســی  هــر  می افزایــد: 
دلــش بخواهــد شــروع می کنــد بــه 
خاکبــرداری وچالــه ای بــه عمق ۱0 
متر حفر می کند آن هم بدون هیچ 
مجــوزی. در واقــع ضــروری اســت 
تمهیداتــی اندیشــیده شــود که این 
خاکبرداری ها با مجوز انجام شود تا 
حداقل برای محفوظ شــدن اطراف 

آنها کار بیشتری انجام شود.

ë  اســتفاده از هوتک با زندگی مردم
عجین شده

بخشــدار  پنــاد«  »عبدالصمــد 
پیرســهراب هم کــه آخریــن حادثه 
ایــن هفتــه در آنجا اتفــاق افتاده در 
این خصوص به »ایــران« می گوید: 
نفــری  ششــمین  دختربچــه،  ایــن 
اســت کــه در هفتــه گذشــته در پــی 
مــردم  هوتک هــا  در  شــدن  غــرق 
اســتان را داغــدار کــرده اســت. این 
بچــه که همــراه بــرادرش بــا هدف 
ســیراب کــردن دام کنــار هوتکی در 
نزدیکی روســتای زهرآپ رفته، ســر 
خــورده و داخــل آب افتــاده و غرق 
شــده اســت. البتــه روســتای محــل 
زندگــی ایــن کــودک آب لوله کشــی 
داشته اما فرهنگ منطقه به نحوی 
است که استفاده از هوتک با زندگی 

مردم عجین شده است.
یکــی  را  فرهنگ ســازی  وی 
و  می دانــد  راهکارهــا  ازمهم تریــن 
می افزایــد: درســت اســت کــه نبود 
از  کشــی  فنــس  عــدم  و  امکانــات 
حــوادث  ایــن  دالیــل  اصلی تریــن 
اســت اما ضروری اســت خانواده ها 
هم با جدیــت بیشــتری از فرزندان 

خود مراقبت کنند.
ë  بــرای حصارکشــی بــه اعتبــار نیاز

داریم
»مهــرداد آرام«، بخشــدار پــان 
هــم با بیــان اینکــه 4۱ نفــر از اهالی 
روســتاهای چابهــار و دشــتیاری در 
جــان  هوتک هــا  در  اخیــر  ســال   ۱۱
باخته انــد، می گویــد: می دانیــم که 
هوتک هــا خطرنــاک هســتند اما در 
این شرایط کم آبی وجود آنها برای 

مردم ضروری است.
هر هوتک تــا ۱0 هزار مترمکعب 
آب می توانــد ذخیــره و تا یک ســال 
بدون اینکه بارانی ببارد دوام داشته  
و مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. در 
جــوار خانه هــای روســتایی ســاخته 
شــده و آب جمــع آوری شــده آنهــا 
برای کشــاورزی، اســتفاده احشام و 
شــرب مورد اســتفاده قرار می گیرد. 
البته هر ســاله کــودکان حیــن بازی 
شست و شــوی  یــا  آب  برداشــت  یــا 
ظــروف و لباس درون هوتک افتاده 

و جان باخته اند.
بخشدار پان خواستار تخصیص 
و  ســاماندهی  بــرای  الزم  اعتبــار 
الیروبــی اصولــی هوتک هــا شــده و 
می افزایــد: بایــد مســئوالن در ایــن 
زمینــه اقدامــات جدی تــری انجام 
دهند تا با حصارکشــی و ساماندهی 
هوتک ها دیگر شــاهد جــان باختن 

کودکان و زنان نباشیم.

 رشــت - بــا اختصــاص 2 هــزار میلیــارد 
تومــان بــه پروژه هــای آزادراه قزوین- رشــت 
و راه آهن رشــت - کاســپین در ســفر اســتانی 
رئیس جمهور به گیان، پیش بینی می شــود 
تــا پایــان ســال جاری، بزرگتریــن پروژه هــای 

راه سازی استان گیان به بهره برداری برسد.
تکمیل شبکه حمل و نقلی کشور به عنوان 
یک شــاهراه بین المللــی و اتصال به شــبکه 
ریلی کشور، گیان را با برخورداری از امکانات 
عظیم بندری به گــذر ترانزیتی بین المللی و 
اصلی ترین کریدور شــمال بــه جنوب تبدیل 
می کنــد و ارتبــاط بــا بازارهــای منطقــه ای و 
دسترســی به بازار مصرف ۴00 میلیون نفری 
بــا ســهولت  را  کشــورهای مشــترک المنافع 
پــروژه  ســاخت  می کند.عملیــات  فراهــم 
راه آهن رشت - کاسپین به طول 3۵ کیلومتر 
در 2 قطعــه 7۱ و ۱۸ کیلومتــر اجرا می شــود. 
بر اســاس آمار زیرســازی قطعــات ۶ و 7 این 
محور در حال اجرا و عملیات اتصال پیر بازار 

به بندر کاسپین نیز با شتاب آغاز شده است.
اهمیت پروژه راه آهن رشت - کاسپین به 
اندازه ای اســت که آیت اهلل رئیســی در بهمن 
ماه ســال گذشته در ســفر به گیان در جریان 
بازدید روند تکمیل راه آهن رشــت - کاسپین 
اظهــار کــرد: ایــن پــروژه یکــی از مهم تریــن 
پروژه های ملی در گیان و حتی کشــور اســت 
کــه در صــورت بهره بــرداری می تواند بخش 
عظیمــی از پــروژه کریدور شــمال بــه جنوب 
را تکمیــل کند.سرپرســت اداره کل ســاخت 
و توســعه راه آهــن منطقــه 2 دربــاره آخرین 
وضعیــت پــروژه راه آهــن رشــت - کاســپین 
بــه ایرنا گفــت: برای تکمیــل این پــروژه ۶00 
میلیارد تومان از اعتبارت سفر رئیس جمهور 
مصوب شده که تاکنون 200 میلیارد تومان به 

آن اختصاص یافته است.
محمد منجمی افزود: برای تأمین بخشی 
از اعتبــارات، نامــه نگاری هایــی انجام شــده 
تــا بتــوان از طریق فاینانس داخلــی یا اختیار 

تهاتر مطالبات پیمانکاران با اراضی در اختیار 
وزارت راه، این اعتبارات را تأمین کرد.

توســعه  و  ســاخت  کل  اداره  سرپرســت 
راه آهــن منطقــه 2 یکــی از مشــکات کنونی 
تأمیــن  را  کاســپین  راه آهــن رشــت-  پــروژه 
مصالــح مــورد نیاز بــرای اجــرای ایــن پروژه 
پــروژه  بهره بــرداری  افــزود:  و  کــرد  عنــوان 
راه آهن رشــت - کاســپین در زمــان موعد )تا 
پایــان امســال( منــوط بــه تأمیــن مصالح تا 
یــک مــاه آینده )مجــوز برداشــت مصالح( و 
تأمین بموقع بودجه اســت.وی با بیان اینکه 
در صــورت تأمیــن منابــع، تزریــق بموقــع و 
تهیه مصالــح، این پروژه تا پایان ســال جاری 
تکمیل می شود، گفت: پروژه رشت- کاسپین 
۸0 درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد و تاکنون 
۱2 کیلومتــر روســازی آن انجام شــده اســت. 
عاوه بــر این حدود هشــت کیلومتــر نیز ریل 
خریداری شــد که در صورت اتمام زیرســازی 
نصب می شود.اجرای پروژه رشت - کاسپین 
عاوه  بر اهمیت در حمل ونقل داخلی، بار و 
مسافر استان گیان، از نظر ایجاد یک کریدور 
ریلــی جدید برای صادرات و واردات کشــور و 
همچنین ترانزیت کاال از مناطق شمالی کشور 
بــه خلیج فارس، آب هــای آزاد بین المللی و 
دیگر کشورهای همسایه ایران نیز بسیار مهم 

است.
ë  -آخرین حلقــه باقیمانده آزادراه قزوین 

رشت
از  یکــی  نیــز  رشــت   - قزویــن  آزادراه 
مهم ترین محورهای مواصاتی شمال کشور 
بــه طول ۱3۸ کیلومتر اســت که ۱30 کیلومتر 
آن از مسیر زیرعبور قرار دارد و هشت کیلومتر 
باقی مانده آن حدفاصل منجیل تا رودبار در 
باند رفت با پیشــرفت فیزیکــی قریب به ۸0 

درصد در حال اجراست.
معاون وزیر راه و شهرسازی در این ارتباط 
اظهــار داشــت: بانــد رفــت آزادراه منجیــل 
- رودبــار بــا پیشــرفت فیزیکی قریــب به ۸0 

درصــد به عنــوان آخریــن حلقــه باقیمانــده 
تأمیــن  صــورت  در  رشــت  قزویــن-  آزادراه 
اعتبار مورد نیاز در سال جاری به بهره برداری 
می رســد و ایــن اقدام گام مهمــی در تکمیل 
کریــدور آزادراهــی شــمال- جنــوب کشــور و 
افزایــش ظرفیت هــای بهره بــرداری از بنــدر 
امام خمینی در شــمال خلیج فارس اســت.

خیراهلل خادمی ایــن آزادراه را موجب حذف 
گلوگاه ترافیکی آزادراه قزوین- رشت دانست 
و افــزود: به دلیــل اتصــال آزادراه بــه جــاده 
موجــود، ظرفیــت کل آزادراه با داشــتن یک 
منطقــه بــا گنجایــش راه اصلی چنــد خطه، 
کاهــش می یابد و بــا در نظر گرفتــن افزایش 
ترافیــک عبــوری از ایــن آزادراه، ایــن گلــوگاه 
مشکل ســاز است و روان شدن کامل ترافیک 
آزادراه تنها با احداث آزادراه منجیل - رودبار 
میســر می شــود.وی بــا اشــاره بــه توپوگرافی 
ویژه منطقه و کوهســتانی بودن مســیر اظهار 
داشــت: مســیر رفت ایــن آزادراه دارای چهار 
دســتگاه تونــل به طول ســه کیلومتــر و هفت 
دســتگاه پل بــه طول  یکهزار متر اســت که در 
حال حاضر حفاری تونل ها به اتمام رســیده 
و عملیــات اجرایــی بخــش عمــده پل هــای 
مسیر نیز به اتمام رســیده است.معاون وزیر 
راه و شهرســازی ارزش روز ایــن پروژه را بیش 
از 2 هــزار میلیارد تومان اعام کرد و گفت: به 
منظــور تکمیل عملیــات اجرایی بخش های 
باقیمانده مســیر حدود ۵00 میلیــارد تومان 

اعتبار مورد نیاز است.

 ایمن سازی هر هوتک 60 میلیون تومان پول می خواهد

دامگاهمرگدرهوتکها
سرعت سالمندی 5 برابر زادآوری است

مازندرانگرفتارتلهجمعیتی
ســاری - مدیــر ســامت، جمعیــت و خانواده دانشــگاه علوم پزشــکی مازنــدران هشــدار داد: 
وضعیــت نرخ رشــد جمعیت در اســتان به دلیــل بی رغبتی زوج هــای جوان به فرزنــدآوری از 

شرایط بحرانی عبور کرده و وارد مرحله فرابحرانی شده است.
به گزارش ایرنا، سیدمحسن سلیمانی افزود: در زمان حاضر مازندران به دلیل کاهش روزافزون 
فرزندآوری در تله جمعیتی قرار گرفته و میزان نرخ رشد سالمندی در استان پنج برابر زادآوری 
است.وی با بیان اینکه اکنون از مجموع جمعیت بیش از سه میلیون و 2۸3هزار نفری استان 
طبق نتایج آخرین سرشــماری حدود ۵00هزار نفر ســالمند هســتند، گفت: مازندران در حال 

حاضر رتبه نخست پیری جمعیت را در میان استان های کشور دارد.
ســلیمانی توضیح داد: از سال ۱39۴ تا ســال ۱۴00 تعداد موالید در استان با 3۵درصد کاهش 
از ۴۶هزار و ۴۶۶نفر به 30هزار و 203نفر رســید و میزان باروری کلی هم در اســتان در این دوره 

زمانی از ۱.۵ به ۱.2 کاهش یافت.
وی با بیان اینکه میزان باروری عمومی در اســتان در ســال ۱۴00 به کمتر از 30در یک هزار تولد 
برای خانم هایی که در سن باروری هستند کاهش یافته، گفت: این رقم در سال ۱390 طبق آمار 

ثبت احوال ۵0در یک هزار تولد بود.
مدیــر ســامت، جمعیت و خانواده دانشــگاه علوم پزشــکی مازنــدران از آنچه کــه کم رغبتی 
برای اجرای قانون جوانی جمعیت نامید، انتقاد کرد و اظهار داشــت: با وجود تصویب قانون 
حمایــت از خانــواده و جوانــی جمعیت در مجلس شــورای اســامی اما دســتگاه های اجرایی 
بــه معنای واقعی رغبت چندانی بــرای اجرای دقیق این قانون ندارنــد و در این بین اصحاب 
رســانه بــا افزایش آگاهی از قوانین افزایش جمعیت و سیاســت های تشــویقی آن، نســبت به 
پیگیری وعده های مســئوالن و مصوبات مجلس شورای اسامی در ارتباط با افزایش زادآوری 

بیش از پیش در تاش باشند.
اگر چه مازندران طبق نتایج آخرین سرشــماری نفوس و مســکن که ســال 9۵ برگزار شــد ســه  

میلیون و 2۸3هزار نفر جمعیت داشت و نرخ رشد جمعیتش هم حدود ۱.۵ درصد بود ولی 
نگاهی به نتایج چهار دوره سرشــماری در اســتان از ســال ۶۵ به بعد حاکی از آن اســت که این 
استان همواره با کاهش نرخ رشد جمعیت و افزایش سالمندی بویژه در روستاها که کانون تولید 

و محور اقتصاد و تولید ثروت استان به شمار می رود، مواجه بوده است.
طبق گزارش های رسمی مرکز آمار ایران، نرخ رشد جمعیت در مازندران طی سه دهه گذشته 
همــواره از میانگین کشــوری کمتــر و از دغدغه هــای برنامه ریزان اســتان بوده اســت. به عنوان 
نمونه طی نخستین سرشماری جمهوری اسامی در سال ۱3۶۵، نرخ رشد جمعیت در کشور 
3.9درصد و در استان مازندران 3.7درصد و در سرشماری سال ۱39۵، نرخ رشد جمعیت در 

کشور به ۱.7درصد و در استان مازندران به ۱.3درصد تنزل پیدا کرد.
همچنیــن طبــق اعــام دبیرخانه شــورای ملی ســالمندان کشــور، مازنــدران بــا ۱3.2۶درصد 
جمعیت ســالمند پس از اســتان گیان اکنون در زمره پیرترین استان جمعیتی کشور به شمار 

می رود.
کارشناســان یکــی از دالیــل اساســی در کاهــش نــرخ زادآوری در اســتان را ســوای موضوعــات 
اقتصادی، معیشتی و فرهنگی؛ مسأله آسیب های اجتماعی و افزایش طاق و کاهش ازدواج 
در بیــن جوانــان می داننــد چرا که طی ســال های ۱3۸7 تا ســال۱۴00 تعــداد مــوارد ازدواج در 
مازندران در مقایســه با مدت مشابه ۱3ســال قبل آن ۴۴.۸دهم درصد کاهش و میزان طاق 

هم در این مدت ۵۴.3دهم درصد افزایش یافته است.
همچنین متوسط سن خانم ها و آقایان در مازندران در زمان ازدواج اکنون به ترتیب به حدود 
27 و 3۱سال رسیده در حالی که این رقم در کشور به ترتیب 2۵ و 29سال است. این آمار به زبان 
عامیانه تر بدین معنا اســت که متوســط سن ازدواج در استان 2ســال از میانگین کشوری باالتر 

است. سن ازدواج در سال ۱390 در استان برای آقایان و خانم ها به ترتیب 2۶ و 2۱سال بود.

دریافتعوارضازاسکلهوتأسیساتتفریحیساحلیممنوعشد
بوشــهر - هیــأت عمومی دیوان عدالــت اداری، دریافت عوارض بر ایجاد اســکله و تأسیســات 

تفریحی ساحلی را ممنوع اعام کرد.
بــه گــزارش ایرنــا از دیوان عدالت اداری، به دنبال شــکایت از شــورای اســامی شــهر بوشــهر و 
درخواســت ابطال بند 22 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی ســال ۱39۸ شــورای اسامی 
شــهر بوشــهر از تاریخ تصویب، مبنی بر دریافت عوارض بر اســتحصال )خشــک کردن دریا( 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وارد بحث و بررسی شد.
درنهایــت هیــأت عمومــی دیــوان عدالت اداری بــه موجب مــاده 2 قانون اراضی مســتحدث 
و ســاحلی مصوب 29 تیر ۱3۵۴ درباره عرض اراضی ســاحل و مســتحدث و حریم مربوط به 
آن تعیین تکلیف شــده اســت و به موجب تبصره ماده 7 قانون یاد شــده نیز مقرر شده ایجاد 
اسکله برای دسترسی به دریا به منظور استفاده از تأسیسات تفریحی ساحل یا تعمیرگاه های 
دریایی متعلق به بخش خصوصی براساس طرحی که برحسب مورد توسط وزارت اطاعات 
و جهانگــردی بــا وزارت راه و ترابری پیشــنهاد و به تصویب وزارت جهاد کشــاورزی می رســد با 
دریافــت اجــاره بها مجاز اســت و از طرفی با التفــات به اینکه معتقد به مــاده ۴ قانون تنظیم 
بخشی از ضرایب مالی دولت مصوب ۱3۸0 اخذ هرگونه وجه از مردم توسط دستگاه اجرایی 
بدون تجویز قانون ممنوع اســت بنابراین مصوبه مورد شــکایت ناظر بر عوارض اســتحصال 
منصرف از عوارض پذیره بوده و مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسامی شهر 

بوشهر است و ابطال شد.

درآمدزایی100میلیاردتومانیدوگیاهدرخراسانجنوبی
بیرجند - برداشت دو محصول گران قیمت آنغوزه شیرین و آویشن، امسال ۱00 میلیارد تومان 

برای خراسان جنوبی ارزآوری خواهد داشت.
بــه گــزارش خبرگــزاری صداوســیما »علیرضا نصرآبــادی« مدیــرکل جدید منابــع طبیعی و 
آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: 300 هزار هکتار از مراتع استان دارای پوشش گیاهان دارویی 
است که امسال از ۱00 هزار هکتار آن با پوشش مناسب، دو محصول آنغوزه و آویشن برداشت 

می شود.
وی با بیان اینکه ســطح زیرکشت آنغوزه و آویشــن در استان مربوط به شهرستان های طبس، 
بشــرویه، قائنــات، نهبندان و فردوس اســت افزود: حدود یک هــزار بهره بردار از اواســط تیر تا 

اواسط شهریور محصول آنغوزه و آویشن را از مراتع استان برداشت می کنند.
وی ارزش برداشت امسال این دو محصول را حدود ۱00 میلیارد تومان اعام کرد و گفت: این 

ارزآوری با برداشت 3۵ تن آنغوزه و ۱0 تن آویشن حاصل خواهد شد.
وی تأکیــد کــرد: 97 درصد آنغوزه برداشــت شــده از مراتع اســتان به صورت شــیرابه به کشــور 
هندوســتان صادر می شود که این کشــور پس از فرآوری، محصول را با نشان اقتصادی خود به 

اروپا صادر می کند.

اجرایطرحتوانمندسازیبانواندرمناطقکمبرخوردارکرج
کرج - مسئول امور بانوان و خانواده فرمانداری کرج گفت: طرح توانمندسازی بانوان سرپرست 
خانــوار در مناطق کم برخوردار این شهرســتان بــا راه اندازی کارگاه آموزشــی به همراه اعطای 

مدرک و مجوز اشتغال به اجرا درآمد.
ســپیده غفاری افزود: در اجرای این طرح کارگاه اشــتغالزایی بانوان سرپرســت خانوار در خط  

چهارحصار کرج راه اندازی شده است.
غفــاری گفت: بانــوان پس از آمــوزش و دریافت مدرک طــی دوره، با معرفی بــه اداره میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مجوز کسب و کار دریافت خواهند کرد.
وی بیان داشت: اعطای تسهیات بانکی مناسب جهت رونق فعالیت بانوان از دیگر امتیازاتی 

است که اجرای این طرح به همراه دارد.
در مجموع در استان البرز ۱0۸ هزار زن سرپرست خانوار شناسایی شده است.

اختصاص2هزارمیلیاردتومانبرایتکمیلشاهراههایارتباطیگیالن یکمعلم،یکدانشآموزدر»مزرعهمیرها«
مدرســه  در  معلــم  آقــا  صــدای   - یــزد 
روســتای کوچک »مزرعه میرهــا« که با تنها 
دانش آموزش به تمرین شعر »ای ایران ای 
مــرز پرگهر / ای خاکت سرچشــمه هنر / دور 
از تو اندیشــه بدان / پاینــده مانی و جاودان« 
مشغول است، شنیده می شود و مردم روستا 
از شــنیدن نجواهای این دو در کنار هم شــاد 
می شوند، آقا معلم هر روز با خوشامدگویی 
و بدرقــه تنها دانش آمــوزش از این لحظات 

دلخوش است.
»بازنشســته آمــوزش و پــرورش بــودم با 
توجه به مشــکل کمبود آمــوزگار در اردکان، 
دعــوت به کار بــرای آموزش را قبــول کردم، 
وقتــی باخبر شــدم کــه یک دانش آمــوز پایه 
پنجــم در روســتای مزرعــه میرهــا از توابــع 
بخش خرانــق)اردکان( نیاز به آموزش دارد 
و بــرای خانــواده اش مقــدور نیســت که این 
پسر را به مدرسه ای در شهر بفرستند، بدون 
هیچ درنگی خود را به روســتا رساندم تا این 

دانش آموز مجبور به ترک تحصیل نشود.«
اینهــا صحبت های معلم اســت که پس 
از 30 ســال خدمــت در آمــوزش و پــرورش 
و بازنشســته شــدن در این شــغل به معنای 
واقعی مقدس، از دوران آرامش و استراحت 
خود برای آموختن به دانش آموزش صرف 
نظــر کــرده و ســعی در فراهم ســازی تمــام 
شــرایط آمــوزش بــرای ایــن نوجــوان دارد 
و تمــام هــم و غمــش تــداوم تحصیــل این 

محصل است.
ســیدعلی اکــرم زاده در گفت وگــو با ایرنا 
اظهــار داشــت: مــن بــرای رضــای خــدا کار 
و  جوانــان  خدمتگــزار  ســال   30 می کنــم، 
نوجوانــان میهنــم بــوده ام و می دانــم برای 
ساختن کشور نباید تنها به ارگان های دولتی 
متکــی شــویم، بلکــه بایــد خودمــان نیــز به 

کمک خانواده ها و فرزندانشان بشتابیم.
ایــن آمــوزگار ادامــه داد: تنها چیــزی که 
مانــدگار اســت و تــا آخــر عمــر در ذهــن هر 

دانش آموزی حک می شود، خاطرات خوب 
مدرســه رفتــن و در کنــار آمــوزگاران دلســوز 
آموزش دیدن است، چرا که بهترین درودها 
و دعاهــای خیرشــان را بدرقــه راه معلمــان 

خود خواهند کرد.
»عباس نوین اردکانی« معاون آموزشی 
اداره آمــوزش و پــرورش اردکان گفــت: در 
راستای تحقق شعار هیچ دانش آموزی نباید 
از تحصیل محروم شــود، مدرســه روســتای 
مزرعــه میرهای بخــش خرانق تنهــا با یک 

دانش آموز و یک آموزگار دایر مانده است.
وی افــزود: ســیدعلی اکــرم زاده آمــوزگار 
هــر روز مســافت ۸0 کیلومتــری اردکان تــا 
روســتای مزرعه میرها را بــرای آموزش تنها 
دانش آمــوز این مدرســه در مقطــع ابتدایی 
رفــت و آمد می کند که باید قدردان ایثار این 
معلم بازنشســته باشــیم که هنوز هم دلش 
برای آموزش فرزندان این مرز و بوم می تپد.
خرانــق  بخــش  در  کــرد:  اضافــه  وی 
شهرســتان اردکان نیز کوچکترین هنرستان 
دایــر  گردشــگری  به عنــوان  رشــته  یــک  بــا 
اســت که ســه دانش آمــوز در آن به تحصیل 

می پردازند.
پــرورش  و  آمــوزش  آموزشــی  معــاون 
اردکان با بیان اینکه هنرستان کار و دانش به 
منظور باال بردن ظرفیت گردشــگری بخش 
خرانق دایر شده است، تصریح کرد: در شهر 
عقدا نیز کاس هایی با سه دانش آموز در سه 

پایه تحصیلی دایر است.

رئیس شورای بخش پالن سیستان و 
بلوچستان هزینه حصارکشی دور هر هوتک 

را بین50 تا 60  میلیون  ارزیابی می کند  و 
می گوید : بار ها خواسته ایم خودمان دور 
هوتک ها را محصور کنیم اما چه کنیم که 

دستمان خالی است. برخی از هوتک ها را با  
شاخ وبرگ های درختان محلی حصارکشی 

کرده  ایم، اما بازدارنده نیست.  وقتی خانواده 
ها در تامین مایحتاج اولیه زندگی مانده اند ما 

چطور بخواهیم برای خرید فنس و ... کمک 
کنند . خیرین  بارها کمک کرده اند اما  ماجرای 

قربانی گرفتن هوتک ها جدی  شده و می طلبد 
دولت در این خصوص نیز  به یاری مردم بیاید

شیما جهان بخش
خبرنگار

یرنا
ا

6 کودک و یک معلم ظرف یک هفته در جنوب سیستان و بلوچستان غرق شدند

شمارش معکوس برای بهره برداری ازبزرگترین پروژه های راه سازی استان بارانمعلم یزدی برای آموزش یک دانش آموز فاصله 80 کیلومتری را طی می کند



مســجد ســنگی تــرک )داش مســجید(، یکــی از مســاجد تاریخــی اســتان 
آذربایجان شرقی است که در شهر »َترک« از توابع شهرستان میانه قرار گرفته  
است. ستون های این مسجد از سنگ های سرخ رنگ یکپارچه و خوش تراش 
ســاخته شــده و دیوارهای بیرونی آن، با کتیبه ها و کنده کاری هایی بســیار زیبا 
مزین شــده اســت. اوج هنر معماری این مسجد، محراب اصلی آن است که 

از سنگ یکپارچه ساخته شده و با کنده کاری هایی باشکوه مزین شده است.
تاریخ بنای این مســجد که در ســال 1348 شمســی به ثبت ملی رســیده 
است، به دوره ایلخانی نسبت داده می شود. هر چند که تاکنون هیچ کتیبه ای 
درخصوص تاریخ دقیق این بنای سنگی یافت نشده است، اما برخی بنای آن 
را به زمان حیات امام حســن مجتبی)ع(، برخی دیگر به ســده ششم هجری 
و برخــی دیگر نیز به ســده هشــتم هجــری و دوران حکومت ســلطان محمد 

خدابنده )قرن دهم( نسبت می دهند.
ë ستون های سنگی متنوع

 مســجد جامــع تــرک، از 1۰بخــش تشــکیل شــده و ســاختمان اصلی آن 
تماماً از ســنگ و شبســتان ها نیز از آجر ســاخته شــده  اســت. بر در و دیوار این 
مســجد تاریخ 1۰1۶ قمرى یعنی دوران شاه عباس صفوى و نیز 1۲8۲ دوران 
ناصرالدین شاه قاجار به زبان هاى عربی و فارسی نقش بسته است. کتیبه اى 
نیز بر ســنگ هاى وســط دو پنجره مسجد وجود دارد که روی آن تاریخ تعمیر 
و معرفــی معمار بنا )عبدالوهاب( و بانی مســجد )حاجی مــراد ترکی( دیده 

می شود.
»محمــــد رحمت پــور« 
اداره  آثــار  ثبــت  مســئول 
فرهنگــی،  میـــــراث  کــــــل 
گردشــگری و صنایع دستی 
در  آذربــــایجـــان شـــــرقی، 
معرفی بیشــتر این مسجد 
سنگی به »ایران« می گوید: 
مسجد جامع ترک به طول 
و عرض ۲1*15 متر ساخته 
شــده و دیوارهــای شــمالی و غربــی آن ســنگی و آجری اســت. نمای شــرقی 
مســجد، ایوانی با طول و عرض 1۰متر و ۲۰ســانتی متر و با ارتفاع 3متر از کف 
حیاط تا در و پنجره ها، دارای نمای ســنگی و آجری اســت. به گفته این مقام 
مسئول، در نمای شرقی ۲نوع حجاری مشاهده می شود؛ معماری لچکی های 
ورودی قدیمی تر، اما گل و آیات و اشــعاری که در بقیه بدنه حک شــده است 

متأخر بوده و دارای تاریخ تجدیدنظر بنای 1۲8۲ هجری قمری است.
رحمت پور می گوید: مســجد سنگی در گوشه شمال شــرقی، دارای مناره ای 
اســت که از نیم طبقه ای و پشت بام ها به بام مسجد راه دارد. نمای ستون های 
داخلی سنگی بوده و دارای برش های هنرمندانه و قطاربندی های ظریفی است 
که شــاید در منطقه آذربایجان با کارهای ســنگی اســتپانوس در جلفا مقایســه 
می شــود. ضمنــاً فرم ســتون ها متنوع بــوده و از تکرار پرهیز شــده اســت. روی 
الیه های ســنگی مسجد نیز گنبدهای کوچکی مشــاهده می شود که در قسمت 

جنوبی )مشرف به محراب سنگی( رفیع تر و بلندتر از بقیه گنبدها است.
ë کتیبه ای ناتمام دور محراب

به گفته وی، مســجد دارای 4محراب ســنگی اســت. دور محراب مســجد 
بزرگ متن کتیبه ای ناتمام وجود دارد. محراب دوم نیز در صحن غربی قرار 
دارد که دارای اشــکال بدیعی اســت. این بنای تاریخی احتماالً بر اثر زلزله در 
اواخر زندیه و قاجار منهدم شــده و با استفاده از مصالح مسجد و روی همان 
پالن و با همان مشــخصات دوباره سازی شده است. جبهه جنوبی مسجد در 
دوره های بعدی الحاق شــده اســت. آرامگاه بانی مســجد جامع ترک نیز در 
بخش جنوب غربی آن قرار دارد. مســئول ثبت آثار اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی آذربایجان شرقی می افزاید: در حیاط این مسجد 
حوضــی بــه چشــم می خــورد که بنا بــه ضــرورت محلی بــرای وضــو گرفتن 
نمازگزاران تعبیه شــده اســت. با عبور از حیاط، وارد شبســتان اصلی مسجد 
خواهید شــد و به محض ورود، یک ســردر ســنگی یکپارچه نظر همگان را به 
خود جلب می کند. روی این تکه ســنگ، حجاری های بســیار ظریف و زیبایی 
دیده می شود که با توجه به کمبود ابزار و تکنولوژی های پیشرفته در آن دوره، 
ارزش ایــن اثــر حیرت انگیز را چندین برابر می کند. مســجد ســنگی ترک، در 
طــول زمان بــه دفعات مورد مرمت و بازســازی قرار گرفتــه و اداره حفظ آثار 
باســتانی استان آذربایجان شــرقی وظیفه حفظ و مرمت آن را برعهده گرفته 
است. در حقیقت مسجد جامع در قریه ترک که معمار و حجار آن در نهایت 
فراغت و ســلیقه روی آن کار کرده اســت با همه کوچکی مســجدی اســت که 

نظیر آن را کمتر می توان دید.

چشمهفتمدرمیراثبرگزارمیشود
نخســتین دوره نمایش »چشــم هفتــم در میراث« کــه به اکــران ویدیوهای 
خبری با موضوع موزه و میراث فرهنگی اختصاص دارد با همکاری ایکوم و 

موزه سینمای ایران برگزار می شود.
ســیداحمد محیط طباطبایی، رئیس ایکوم ایران درباره برگزاری این برنامه 
گفــت: خبرنگاران همیشــه یاری رســان امر میراث فرهنگی و مــوزه بوده اند 
و اطــالع رســانی آنهــا در مــوارد بســیاری مانع تخریــب و صدمه بــه میراث 
فرهنگی شده اســت. بنابراین تصمیم گرفتیم با اکران ویدیوهای خبری در 
موزه سینما که به موضوعات میراث و موزه پرداخته است، هم از تالش های 
آنــان قدردانــی کنیم هــم فرصتی به وجــود بیاوریم که عموم مــردم با این 
موضوعات بیشــتر آشــنا شــوند. اوگفــت: نقش رســانه در اطالع رســانی در 
پیشگیری از جرایم میراث فرهنگی و هویت بخشی فرهنگی انکارناپذیر است 
و قصد بر آن است که این برنامه در سال های آتی نیز برگزار شود تا در طول 
ســال هم شاهد رشد ویدیوهای خبری در این حوزه باشیم هم مردم بیشتر 
با موزه و میراث فرهنگی و هویت تاریخی خود آشنا شوند. در این برنامه آثار 
خبرنگارانی چون زهرا کشوری، حسن ظهوری، فاطمه علی اصغر، مرجان 
حاجــی رحیمــی، محســن ظهــوری، ســمیه 
ایمانیان، مریم اطیابی، احســان رستمی پور، 
رضــا واعظــی زاده و حمید حاجی پــور پخش 
می شود. داستان گوتی ها، شهر متروک تاریخ 
زنده، قصه درختان کهنسال ایران، بالتکلیفی 
بادگیر، راز و رمزهای پیشاعیالمیان، رونمایی 
از شــاهنامه های تاریخی کاخ گلســتان، معمار انگلیســی آرایه های ایرانی، از 
پرده برون افتاد، تجربه های در ســایه مانده، مرگ سرنوشــت حصار صفوی 
تهران، میراث نادرشاه، نخستین غارت شوش باستانی، رازهای کلماکره، 77 
سال بی خبری از گمشدگان جنگ، رونمایی از سامانه یکپارچه هوشمندسازی 
موزه ها، ساختمان تاریخی روزنامه اطالعات، نخستین موزه، پتک فرانسوی، 
قصه خانه پروین، خداحافظی با آخرین یادمان مســتوفی الممالک، کشف 
بزرگترین گورستان باستانی کشور، کشفیات منحصر در غار هوتو، درد در جان 
ایران، گورباســتانی پشت سد خرسان، شمشــیرزن بافنده، چطور شهر سفید 
را به خاک ســیاه نشاندند، پاشنه سنگی ۲ هزار ســاله دروازه دوره اشکانیان و 
دروازه ای که کوروش کبیر دســتور ساخت آن را داد، عنوان فیلم هایی هستند 
که نمایش داده می شوند. ورود برای عموم آزاد و رایگان است و عالقه مندان 
می توانند روز چهارشــنبه چهارم خردادماه 14۰1 از ســاعت 15 تا 18 به سالن 
تمدن موزه سینما واقع در باغ فردوس مراجعه کنند، همچنین یک ساعت 

پایانی این برنامه به پرسش و پاسخ اختصاص دارد.
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بــرای  همدانــی  مجموعــه دار  یــک  تــالش 
مــوزه ای کردن آثــار تاریخی که بــا هزینه خود به 
ایران بازگردانده، بی نتیجه مانده اســت. پیگیری 
17 ساله او تاکنون در حالی به ایجاد موزه شهری 
در همدان منجر نشــده که بــه تازگی 46 نماینده 
مجلس طرح »اســتفاده بهینه از اشیای باستانی 
و گنج هــا« را بــا هدف فروش اشــیای باســتانی و 
ارزآوری مطرح کرده اند! که این تضاد به سؤاالت 
بی شــمار منجر شــده اســت. از یک ســو برخی از 
نمایندگان به دنبال »جــرم زدایی« از خروج آثار 
تاریخی از کشور هستند، از سوی دیگر تالش های 
یک شــهروند که طی 3۰ سال یک مجموعه آثار 
متعلق به تاریخ صفوی تا قاجار را از سراسر دنیا 
بــه ایــران برگردانده روی دســتش مانده اســت! 
او یــک بار هــم به همــراه نماینده شــهر همدان 
بــه تهران آمد تــا بتواند با وزیر میــراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایــع دســتی دیــدار کنــد امــا در 
نهایت مجبور شــد تا نامه درخواســت خود را به 

عزت اهلل ضرغامی بدهد و بازگردد.
این مجموعه دار در تمام این سال ها از ترکیه 
تا آلمان، از فرانســه تا سوئد، از بلژیک تا اتریش، 
از ســوریه تا روســیه و... هرجا ردی از آثار تاریخی 
ایــران دیــد، هزینــه کارشناســی را پرداخت کرد و 
پــس از تأیید تعلق اثــر به تاریخ ایــران، آن را به 
کشــور بازگرداند. امروز که با »ایران« به گفت و گو 
نشســته اســت، می گوید: 17 سال اســت به دنبال 
مکانــی بــرای نمایش آثــارش به نام ایــران و در 
همــدان اســت. امــا با وجــود بســتن ۲8 قــرارداد 
و اخــذ 14 رأی از شــورای شــهر، صــدور مجــوز و 
مصوبــه از ســوی شــورای شــهر و شــورای تأمین 
اســتان، همچنــان پشــت درهــای بســته مانده و 
نمی داند با اشــیایی کــه داخل کارتن قــرار دارند 

چه کار کند؟!

ë  24 ســاعت طول کشــید تا آثار تاریخی از کشور
خارج شد

در ایــن گزارش نامی از این مجموعه دار برده 
نمی شــود. حــذف نــام او دلیــل دارد زیــرا او یک 
بــار طعم تلخ ســرقت مجموعه اش را چشــیده 
است. این مجموعه دار می گوید: »برای نخستین 
بار در ســال 84 درخواســت مکان بــرای ویترینی 
شــدن مجموعه را دادم اما تالش ها به سرانجام 
نرســید و باالخره مجموعه من در سال 86 مورد 
ســرقت قرار گرفت.« به گفته ایــن مجموعه دار، 
۲4 ســاعت طول می کشــد تا آثار او از همدان و از 

کشــور خارج و 48 ساعت بعد در دوبی به حراج 
گذاشته شوند. او در نهایت به عنوان خریدار، وارد 
معامله با دزدان مجموعه خود می شــود که این 
معامله صوری به دســتگیری 1۲ نفر می انجامد. 
ســارقان به گفتــه او هنــوز هم در زندان هســتند. 
7 نفر از 1۲ نفر دســتگیر شــده به سرقت اعتراف 
کرده اند اما این اعتراف باعث نشــد حتی یک اثر 

از آثار به سرقت رفته بازگردد.
مجموعه او را عده ای فیوجی  سرقت می کنند. 
او دزدی را ســفارش شــده می دانــد و می گویــد: 
»معلــوم بــود که اطالعــات کامــل به آنهــا داده 
بودند. خانه را در عرض ســه ساعت و نیم خالی 
کــرده و با خــاور بــرده بودند.« ایــن مجموعه دار 
می گوید: »مســئوالن اســتان هیــچ کمکی به من 
نکردند. بارها از آنها خواســتم کــه عکس آثار به 
ســرقت رفته را در سایت های معتبر منتشر کنند 
تا خریداران بدانند اشــیا قاچاق و سرقتی است و 

آنها را نخرند اما هیچ کس کمک نکرد.«
او بــه قانون مصوب ســال 85 اشــاره می کند 
و می گویــد: »طبق قانون، میــراث فرهنگی باید 
مــکان امنــی را در اختیــار مجموعــه دار بگذارد 
و مجموعــه دار هــم هزینــه تعمیــرات و اجــاره 
را بدهــد و مــوزه را دایــر کند.« او زندگــی خود را 
یک زندگی »کارتنی« می داند و می گوید: »بعد 
از ســرقت ترســیدیم و مجموعــه را در کارتن به 
خارج از شــهر بردیــم. در حالی کــه طبق قانون 
وظیفه میراث فرهنگی اســت که آثار را ویترینی 
بگذارنــد.«  عمــوم  دیــد  معــرض  در  و  کننــد 
همچنین یــک دهه تالش اش از ســال84 تا 94 
برای ویترینی شــدن آثار به در بســته می خورد. 
مسئوالن شهری اصفهان پیشنهاد می دهند که 
موزه را در این شــهر تأســیس کند. خبر به گوش 
مسئوالن شهری همدان می رسد و آنها باالخره 
پــای صحبت مجموعه دار همدانی می نشــینند 
کــه مجموعــه ایــن نشســت و برخاســت ها بــه 
14 رأی مثبــت اعضــای شــورای شــهر همــدان 

می انجامد.
توســط  مــوزه  تأســیس  ترتیــب  بدیــن 
مجموعه دار همدانی به تصویب شــورای شــهر 
می رسد. شورای شهر و شهرداری همدان نیز به 
این توافق می رســند که مکان موزه باید نزدیک 
به کالنتری باشــد کــه امنیت آن تضمین شــود. 
آنهــا در نهایت خانــه قدیمی »پوســتی زاده« را 
انتخــاب می کننــد. یــک قــرارداد مشــارکتی هم 
بیــن صاحب مجموعه آثار صفــوی و قاجاری و 
شــهرداری همدان بسته می شــود. مجموعه دار 
پرداخــت هزینه و نگهداری را به عهده می گیرد 

و امضــا می دهد کــه ۲۰ درصد از فــروش بلیت 
مــوزه را هــم بــه شــهرداری پرداخــت کنــد. این 
بــه  ســهم  پرداخــت  حالــی  در  مجموعــه دار 

شــهرداری را قبــول می کنــد کــه می گویــد: »این 
بند قرارداد منافات قانونی داشت.«  شهرداری 
و شــورای شــهر از او می خواهند که نظر مســاعد 

شــورای تأمیــن اســتان را هــم بگیــرد. شــورای 
تأمین اســتان هم موافقــت می کند. او می گوید: 
»پس از این توافق در ســال 94، 7۰ ویترین را به 
قیمــت 7۰ میلیــون تومان تهیه کــردم اما خانه 
پوســتی زاده را ندادند.« او به گفته خود سال 99 
هم درخواست به استانداری همدان می برد اما 
معاونت ســرمایه گذاری اســتان بــه او می گوید: 
»همدان اهتمامی برای موزه ای شدن آثار شما 
نمی بینــد.« او می گوید: »به آنها گفتم پس چرا 
بــرای مــن هزینه تراشــیدید، ۲8 قــرارداد با من 
نوشــتید و خودتــان بهــم زدیــد؟ مــکان و نحوه 
قــرارداد را خودتان پیشــنهاد کردیــد، هرجور که 
نوشــتید من قبول کردم اما خودتان آن را برهم 
زدیــد.« او می گویــد: »در دولــت جدیــد هم من 
طبق معمول ســالیان گذشــته درخواســت را به 
اســتانداری برده ام. آنها قول های مساعدی هم 
داده اند.« او شــرح حال خــود و آثار تاریخی اش 
را بــه وزارت میــراث فرهنگــی هــم آورده و وزیر 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم 

به او قول مساعد داده است.

زیست بوم- سه نفر از هیأت کارشناسی چهار نفره 
دادگســتری ارومیــه، راننــده را تنها مقصــر فاجعه 
تصــادف اتوبــوس خبرنــگاران )دوم تیرمــاه 14۰۰( 
دانســتند و در ایــن میــان، تنهــا »عبــاس فرمانی« 
کــه بــه تازگــی از ســمت رئیــس پلیــس آذربایجان 
غربی بازنشســت شده، 5۰ درصد تقصیر را متوجه 
دســتگاه های دولتــی از جملــه اداره کل حفاظــت 
محیــط  زیســت آذربایجــان غربــی، اداره حفاظت 
محیط  زیســت ارومیه و ســتاد ملی احیــای دریاچه 

ارومیه دانسته است.
ایــن ســه کارشــناس در حالی مســئوالن محیط  
زیســت و ســتاد ملــی احیــا را در ایــن فاجعــه مبــرا 
دانســتند کــه خبرنگار »ایران« شــاهد اجبــار راننده 
اتوبــوس بــرای رفتــن بــه مســیر انتخابــی از ســوی 
مســئوالن ســفر بود. راننــده اتوبوس پــس از خروج 
خبرنگاران از تونل زاب و ســوار شدن آنها به »علی 
حاجی مرادی« نماینده ســتاد احیا کــه در اتوبوس 
حضــور داشــت اعالم کــرد کــه اتوبوس او مناســب 
مســیر انتخاب شده توسط مسئوالن سفر نیست. او 
حتــی یادآوری کرد که این مســیر خــودروی کوچک 
می خواهد اما حاجی مــرادی کوچک ترین توجهی 
به اعتراض هــای مداوم او نکرد. هیأت کارشناســی 
را  راننــده  و محکومیــت  از دالیــل تصــادف  یکــی 

ســرعت باالی او دانسته اســت، این در حالی اســت 
کــه همــه خبرنگارانــی کــه از آن حادثه جان ســالم 
بــه در برده اند بارها شــهادت دادند که ســرعت کم 
اتوبوس در مســیر زاب به نقده باعث پرســش آنها 
شده و راننده در پاسخ به سؤال آنها اعالم کرده بود 
چــون مســیر پر از دره اســت آرام می رانــد. اتوبوس 
زمانی سرعت گرفت که راننده فریاد زد ترمز ندارد. 
کارشناسان در بخشی از گزارش نوشته اند راننده به 
قانونــی که او را موظف به رعایت ســرعت مطمئنه 
کرده، توجهی نکرده اســت. خبرنگار »ایران«)یکی 
از مصدومان حادثه( پیش از نگارش گزارش توسط 
کارشناســان دادگســتری با عباس حیدرزاده یکی از 
ســه کارشناســی که مســئوالن محیط  زیست و ستاد 
احیــا را تبرئه کرده اند تماس گرفت و شــهادت داد 
که او به عنوان کسی که در ردیف اول اتوبوس پشت 
ســر راننده نشســته بود شاهد بود ســرعت اتوبوس 
زمانــی افزایــش یافــت که اتوبــوس به ســمت دره 
رفت. هیأت کارشناسی برخورد اتوبوس با گاردریل 
را ابتــدای تصادف می دانند در حالی که پیش از آن 
بارهــا اتوبوس به ســمت دره رفت و راننــده آنها را 
دوباره به مســیر بازگرداند. ایــن موضوع در گزارش 
»ایران« با عنوان »با دو تابوت برگشــتیم« در تاریخ 
6 تیــر 14۰۰ هــم به چاپ رســیده اســت. همچنین 

هیــأت کارشناســی تنهــا مقصــر نداشــتن کمربنــد 
ایمنــی را هم راننده دانســته اند تا این ســؤال پیش 
بیاید که آیا ســازمان حفاظت محیط  زیســت کشور 
و ســتاد ملی احیای دریاچه ارومیه هیچ مسئولیتی 
در قبــال وســیله نقلیــه نامناســبی کــه در اختیــار 
خبرنگاران گذاشته  بودند، ندارند؟ صندلی ریحانه 
یاسینی ســردبیر ایرنا ۲4 و مهشــاد کریمی کمربند 
ایمنی نداشــت و همین مســأله به پرت شدن آنها 

منجر شد و جوانمرگ شدن آنها را رقم زد.
 یکی از کارشناســان هیأت چهار نفــره در واکنش 
به اعتراض یکی دیگر از خبرنگاران حادثه دیده گفته 
اســت: »در هر حال، هرکس مقصر باشــد دیه شــما 
پرداخت می شــود!« سه نفراز کارشناســان در حالی 
مسئوالن سفر را مبرا کردند که پیش از این کمیسیون 

عالی تصادفات، کمیســیون ایمنی راه ها، هیأت سه 
نفــره فرماندهی پلیس راه اســتان آذربایجان غربی 
متشــکل از فرمانده پلیس راه اســتان، رئیس پلیس 
بازرســی و رئیــس اداره نظارت بر عملیــات جاده ای 
و ســازمان حمــل ونقل جــاده ای و پایانه های کشــور 
5۰ درصــد تقصیــر را متوجــه مدیــران ســفر کــرده 
بودند. پیش از این براســاس نظر دادگســتری استان 
آذربایجان غربی، مدیرکل حفاظت محیط  زیســت 
اســتان، رئیــس اداره کل حفاظــت محیــط  زیســت 
شهرســتان ارومیه و دبیر اســتانی و منطقه ای ســتاد 
ملی احیای دریاچــه ارومیه عالوه بر راننده به عنوان 
مقصران واژگونی اتوبوس خبرنگاران شناخته شدند. 
آنها مســئوالن ســفر مطبوعاتی هســتند که هرگز به 
پایان نرسید. خبرنگاران مدعو با هدف تهیه گزارش 

از پــروژه تونــل انتقــال آب زاب به دریاچــه ارومیه به 
این سفر رفته بودند. نقص فنی اتوبوس، پنهانکاری 
راننده درباره نقص فنی اتوبوس، بی توجهی نماینده 
ستاد احیای دریاچه ارومیه در اتوبوس به هشدارهای 
راننده، عدم بازرسی اتوبوس توسط پلیس راهنمایی 
و رانندگــی و... در نهایــت عواملــی بودنــد که باعث 
شــدند اتوبــوس به محــض ورود بــه جاده پــر پیچ و 
خــم و قدیمی پیرانشــهر به نقده، واژگــون و جامعه 
مطبوعاتی ایران را سوگوار کند. در زمان این تصادف 
تلــخ »عیســی کالنتــری« رئیــس ســازمان حفاظت 
محیــط  زیســت بــود. او و مســعود تجریشــی رئیس 
ســتاد ملــی احیــای دریاچــه ارومیه هرگــز حاضر به 
عذرخواهــی و پذیرش قصور در این حادثه نشــدند. 
بعد از تصادف مشخص شد که ستاد احیای دریاچه 
ارومیــه و ســازمان حفاظت محیط  زیســت به عنوان 
متولیان ســفر، اتوبــوس را از شــرکت ســیمان اجاره 
کرده اند و سرنشینان آن به عنوان کارگران این شرکت 
به پلیس راهنمایی و رانندگی معرفی شدند. بیشتر 
سرنشینان اتوبوس حامل خبرنگاران خانم بودند و 
این سؤال از سوی وکیل خبرنگاران در جلسات دادگاه 
مطرح شــد که چطور پلیس راه با توجه به جنســیت 
سرنشــینان قبــول کرده کــه اتوبوس حامــل کارگران 

شرکت سیمان است؟
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تالش 17 ساله یک مجموعه دار که  از همدان تا تهران را برای تشکیل موزه شهری زیرپا گذاشت

نظر هیأت کارشناسی درباره مقصران حادثه اتوبوس خبرنگاران صادر کرد
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الواحتختجمشیدبهسرزمینمادریبرگشت
11۰ لوح منتخب که بیش از ۸۰ ســال رنگ سرزمین مادری را به خود ندیده بودند، 
دو ســال پیش وارد ایران شــده و برای اولین بار، همزمان با هفته میراث فرهنگی از 
آنها رونمایی شــد. الواح منتخب باروی تخت جمشــید، ظهر یکشــنبه )1 خرداد 
14۰1( و در نمایشــگاهی بــا عنوان »بازگشــت به خانــه« در موزه تخت جمشــید 
رونمایی شــده و برای همیشــه در ســرزمین مادری آرام گرفتند. این الواح، در مهرماه ســال 9۸ پس از 
تالش ها و رایزنی های بین المللی از ســوی دســتگاه های مختلف، پس از ۸4 سال به ایران بازگشت و 
به موزه ملی ایران منتقل شــد. در میان این الواح، لوحی وجود دارد که در آن به نام شــیراز و باغ های 
زیبای شیراز اشاره شده و این نشان از پیشینه شهر شیراز دارد. این الواح در دوازده موضوع دسته بندی 
می شوند که 11۰ مورد منتخب و به معرض نمایش در می آمده است. این الواح شامل جزئیات زیادی 
در خصوص حقوق زنان شــاغل و دیگر موارد می شود که در مقایسه با سایر تمدن ها نشان دهنده این 
است که تخت جمشــید با پرداخت حقوق به هنرمندان و کارگران ســاخته شده و این مسأله بسیار 
حائز اهمیت است. این نمایشــگاه که رویدادی ملی و بین المللی محسوب می شود، به مدت یکماه 

برپا بوده و عالقه مندان می توانند از این نمایشگاه بازدید کنند.
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ابراهیم مولوی رئیس ســابق شــورای شــهر همــدان به »ایــران« می گوید: »پــس از اثبات اصالت 
مجموعه مدیریت شهر تصمیم گرفت خانه پوستی زاده در کنار تپه باستانی هگمتانه را در اختیار 
این مجموعه دار بگذارد تا موزه شــهری با قرارداد اجاره 99 ســاله در شــهر همدان تشــکیل شــود. 
قرارداد  اما لغو و قرار شــد تا این خانه ارزشــمند کاربری بومگردی پیدا کند.« او می گوید: »همدان 
خانه و بناهای تاریخی زیادی چون مدرســه صالحان، مدرســه امریکایی ها، بانک شاهی، مدرسه 
مریم و مدرســه جنت و... دارد که به لحاظ تاریخی فاخر و ارزشــمند هســتند و قابلیت تبدیل به 
مراکز تفریحی و توریستی را دارند و معلوم نیست چرا خانه پوستی زاده را می خواهند به بومگردی 

تبدیل کنند.

ظاهر پورمجاهد، معاون ســرمایه گذاری اســتانداری همدان در پاســخ به ســؤال »ایران« مبنی بر 
چرایــی عــدم حمایت اســتانداری برای موزه شــدن آثــار تاریخی و باســتانی این مجموعــه دار به 
»ایران« گفت: »مصوبه ها و موافقتنامه های اخذ شــده توســط ایشــان مربوط به شورا و شهرداری 
سابق است. االن ترکیب شورای شهر و شهرداری عوض شده است، ایشان یک بار دیگر درخواست 

خود را به صحن شورا ببرد و با شهردار جدید مالقات کند.«



حاکمیت شایسته

در نگاه دینی و اســامی »حق حاکمیت« 1 
در اصــل به حق تعالی تعلق دارد؛ زیرا که 
او آفریننده جهان و انسان است و خداوند 
متعال اســت که مالک هر چیز است و حق دارد شکل 
حکومت را تعریف و افراد شایســته برای حکمرانی بر 

مردم را معرفی نماید.
در نگاهــی دیگر، حکومت باید با اهداف آفرینش 
و با حکمت ســازگار باشــد و چون اســاس آفرینش بر 
خیر و صاح انســان )به منظور رســیدن به ســعادت 
و رفــاه و زندگانــی بســامان و شایســته( اســت، پــس 
حکومتی صحیح و دارای حق حکومت و فرمانروایی 
بر مردم اســت که هــدف و برنامه و اجرای آن، رشــد 
عقانــی مردم و زندگانی صحیح و انســانی همراه با 
رفــاه و آرامش و امنیت و برخــورداری از نعمت های 
الهــی باشــد تــا زندگــی ایــن جهانــی و ُاخــروی او بــا 

سعادت و لذت همراه شود.
این شــکل حکومــت )حکومت الهی( بشــدت به 
شــخص و شــخصیت فرمانروا و حاکم بســتگی دارد 
و افــرادی کــه خودکامه بــوده، ایمان عملــی و نظری 
بــه خداونــد نداشــته و مصلحــت جامعه را بــه بازی 
می گیرند و... صاحیت و حق حتی یک روز حکومت 

بر مردم را ندارند.

یکــی از احکام حکومتی اســام و شــیعه 2 
این حدیث معروف است: »من کان من 
الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدینه مخالفاً 
لهــواه مطیعــاً ألمــر مــواله فللعــوام أن یقّلــدوه...«؛ 
یعنی کســی شایســته حکومــت در جامعــه مؤمنین 
اســت کــه »فقیــه« )یعنــی دین شــناس و حکیــم( و 
نگهبان دین و دیندار و با ایمان و مخالف هوای نفس 

)یعنی خوددار و دور از هوای نفس و منافع شخصی( 
و مطیــع قانــون و قانونمند باشــد. پس عــوام )یعنی 
عامه مردم( مکلفند از او »پیروی« و اطاعت )تقلید( 
کننــد؛ »تقلیــد« در لغت بــه معنی پیروی اســت، نه 

فقط تقلید در فتوای فقهی.
در ایــن حدیــث، مــردم بــرای حکومت بــر خود، 
مکلفند کســی را برگزینند که آگاه، عالم و متخصص 
در علــوم عقلــی و نقلی و جهان بینی الهی اســامی، 
منافــع  و  مصالــح  به دنبــال  نفــس،  هــوای  از  دور 
مــردم و ملــت و مردم دوســت باشــد؛ همانگونــه که 
امیرالمؤمنیــن علیه الســام بــه مالک اشــتر فرمــود: 
»وَاشــِعر قلبــک الرحمــه للرّعیــه...«؛ یعنــی لبــاس 
رحمــت و محبــت به مــردم را بر دل خود بپوشــان و 

نسبت به عامه مردم سراپا محبت و رحمت باش.
در اینجا دو نوع »حاکم« قابل فرض اســت: الف( 
حاکمی که مردم دوست و به دنبال عدالت و راحت و 
رفاه آنهاســت. ب( حاکمی که مــردم را ملک و برده 
خــود می دانــد و خــود را قانــون و قانون را بــرای خود 
می شــمارد و قانونمدار نیست. اســام از آن رو شکل 
و نــام حکومــت را؛ نه ریاســت بلکه »والیــت« نهاده 
اســت؛ چــرا که محــور در ایــن کلمه پرمعنــا، محبت 

)والیت( است.

خداونــد متعال خــود باالتریــن »ولی« و 3 
دوســت مؤمنین اســت؛ »اهلل وّلی الذین 
آمنــوا« و پیامبــر)ص( و امامــان)ع( نیــز 
چنین بوده اند. حاکم مقبول اســام نیز باید »ولی« و 

دوستدار مردم باشد تا »اطاعت« او واجب گردد.
مــردم(  و  )حاکــم  طــرف  دو  هــر  بــرای  اســام 
»حقوقی« گذاشــته و همچنین هر دو طرف به سهم 

خــود »تکالیفی« دارند. هیچ حاکمی حق اســتبداد و 
خودکامگی نــدارد و باید از مشــاوره و خردهای دیگر 
کمک بگیرد. مردم و افراد جامعه نیز مکلفند مطیع 
اوامــر و قوانین موضوعــه حکومت باشــند و حاکم را 
نصیحت کنند. مردم ســاالری نیز مشــروط به رعایت 
»تکالیف« از طرف مردم اســت و همگان باید حاکم 
الهــی و ولــی مؤمنیــن را »امــام« و پیشــرو و »رهبــر« 
خــود بشــمارند و بــه حکــم »اطیعــوا اهلل و اطیعــوا 
الرســول...« از او اطاعــت کنند.ایــن شــکل آمیختگی 
سیاســت با محبــت، نمونه کامل »مدینــه فاضله« و 
»آرمانشــهر«ی است که حکمای ایران و اسام و آتن 
و یونــان نیــز به دنبــال آن بودند، اما جــز در حکومت 

رهبران و امامان شیعی تحقق نیافت.

با توجه به همه عناصری که اســام برای 4 
بــر مــردم قــرار داده، معنــی  حکومــت 
سیاســت و حکومــت و مبانــی حاکمیت 
بشــر بر بشــر روشــن می شــود و رابطه آن با حکمت، 
عقــل و منطــق و نقش قــوی محبــت و رحمت میان 
مردم و حاکم، به دســت می آید و اثبات می شــود که 
هرگــز نمی تواند و نبایــد حکومت از حکمت و والیت 
دور باشد، چه اینکه فرمود »الینال عهدی الظالمین« 
)بقره/ 124(. منصب والیت همواره بایســتی از طرف 

آفریدگار تعریف و اعطا شود.

*مکتوب حاضر گزیده  »ایران« از متن ســخنرانی 
آیت اهلل ســید محمد خامنه ای در بیســت و ششمین 
همایــش بزرگداشــت حکیــم مالصــدرا بــا موضــوع 
»حکمت، حکومت، والیت« است که به همت بنیاد 

حکمت اسالمی صدرا به صورت مجازی برگزار شد.

حاکم مقبول اسالم باید چه ویژگی هایی داشته باشد تا »اطاعت« او واجب گردد؟

آمیختگی سیاست با »محبت«، »مردم دوستی« و »رحمت« از تکالیف فرمانروا است

مردم برای حکومت بر خود، مکلفند 
کسی را برگزینند که آگاه، عالم و 

متخصص در علوم عقلی و نقلی 
و جهان بینی الهی اسالمی، دور 

از هوای نفس، به دنبال مصالح و 
منافع مردم و ملت و مردم دوست 

باشد؛ همانگونه که امیرالمؤمنین 
علیه السالم به مالک اشتر فرمود: 

»لباس رحمت و محبت به مردم 
را بر دل خود بپوشان و نسبت به 

عامه مردم سراپا محبت و رحمت 
باش.« پس حکومتی صحیح و 

دارای حق حکومت و فرمانروایی 
بر مردم است که هدف و برنامه 

و اجرای آن، رشد عقالنی مردم و 
زندگانی صحیح و انسانی همراه با 

رفاه و آرامش و امنیت و برخورداری 
از نعمت های الهی باشد تا زندگی 

این جهانی و ُاخروی او با سعادت و 
لذت همراه شود.

آیتاهللسیدمحمدخامنهای
رئیسبنیادحکمتاسالمیصدرا
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توهم عقب ماندگی
پیامدهای یک فرضیه اشتباه

نقدی بر ادعای روشنفکرانی که »حکمت و عرفان اسالمی« را مانعی بر سر راه تمدن و پیشرفت قلمداد می کنند!

دکترشهرامپازوکی
استادفلسفهوعرفانوعضوهیأتعلمیمؤسسهپژوهشیحکمتوفلسفهایران

»رکود وعدم پیشــرفت ملل اسالمی« و بررســی علل آن، از جمله مسائل 
اصلی  است که در میان روشنفکران مســلمان، اعم از ایرانی و غیرایرانی، 
بــه انحای مختلف مطرح می شــود و بســیار درباره آن شــرح و بســط داده 
شــده  اســت. در نظر آنان، مانع اصلی پیشــرفت تمدن و فرهنگ در عالم 
اســالمی »حکمت و عرفان اســالمی« اســت و بر ایــن باورند کــه این دو 
حوزه اجازه نداده اند تا کشــورهای اســالمی همچون کشورهای موسوم به 

غربی پیشرفت کنند!
آنچــه در این گفتــار مــورد تحلیل و مداقــه قــرار می گیرد بررســی عوامل 
مشــهور از قبیل عوامل ِعّلی، اجتماعی، سیاســی و جغرافیایی نیست که 
در رشــد و گســترش تمدن و فرهنگ مؤثر بوده اند و اغلــب در تاریخ علم 
هم محــل توجه قرار می گیرند، بلکه بررســی این مســأله اســت که اصواًل 
مفاهیمی همچون »پیشــرفت«، »تمدن« و »فرهنگ« که همه مفاهیمی 
بی ســابقه، مدرن و مســبوق به مبادی فکری خاص هســتند، ابتدا در اروپا 
پیدا شد و بعد گسترش یافت. بنابراین، سابقه ای در هیچ یک از تمدن ها، 
فرهنگ هــا و تفکرات اقــوام غیراروپایی حتی اروپایی که در قرون وســطی 
زندگــی می کردند، ندارد و طرح نویی اســت و اصواًل نــه عرفان و حکمت 
اســالمی که عرفان و حکمت مســیحی، چینــی و هندی نیز مانعی بر ســر 
آن نبوده  اســت. اتفاقــاً در دوره قبل )مدرن(، منشــأ آن چیزی که ما امروز 
از آن تحت عنوان فرهنگ و تمدن حرف می زنیم، در عالم اســالم همین 
حکمت و عرفان بوده اســت. بنابراین، این گزاره کــه »حکمت و عرفان 
اســالمی« مانعی بر ســر راه پیشــرفت، تمدن و فرهنگ بوده، جای تردید 
و بحث دارد. به لحاظ تاریخی، این قول ابتدا از ســوی روشــنفکران دینی 
و غیردینــی، به اقتفای خود اندیشــه روشــنگری، در حوالی قرن ســیزدهم 

هجری در عالم اسالم اظهار شد.

 ما میراث فکری و فرهنگی 
خود را بر مبنای مفاهیم و 
اندیشه هایی که نزد قدما، 
معنا و مصداقی نداشته، 

می سنجیم و در واقع از آنان 
استنطاق می کنیم که چرا 
براساس و برحسب آنچه 

امروزه برای ما اعتبار و ارزش 
دارد، نیاندیشیده و به آن عمل 

نکرده اند و مانع پیشرفت 
شده اند؟! منشأ اصلی این 

سوءتفاهم همان اصالت 
دادن به »اندیشه پیشرفت« 
است که متعاقب آن تاریخ 
تفکر و تاریخ علم و صنعت، 

یک تاریخ خطی رو به تکامل 
پنداشته  می شود. بر اساس 

 این سیر تاریخی، تمدن 
اسالمی در جایی متوقف 
شده، افول کرده و منحط 

شده  است و نسبت به مغرب 
زمین که پیشرفت کرده، 

عقب مانده  است. غافل از 
این نکته که علم و صنعت 
در معنای مدرن با آنچه که 

در عالم قبل از مدرن فهم 
می شد، تفاوت اصولی دارد. 

در واقع، تفاوت دو پارادایم 
فکری عالم مدرن با عالم قبل 
از مدرن است و این امر ربطی 

به عالم اسالم و ایران ندارد 
و منحصر به آن نیست. بر 

اساس همین فرض است که 
به دنبال دالیل و جهات این 

به اصطالح عدم پیشرفت 
و عقب ماندگی برمی  آییم 

و حکمت و عرفان اسالمی 
را از عوامل اصلی   این 

عقب ماندگی در عالم اسالم 
برمی شمریم و آن را متهم 

می کنیم
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مطــرح شــد که آیــا تاریخ جهــان رو به 
پیشــرفت اســت؟ آیــا مــا واقعــاً رو بــه 

پیشرفت هستیم؟
از طــرف دیگر، در کشــور مــا چنین 
پرســش هایی رواج یافت که مفاهیمی 
چــون »تمدن« و »پیشــرفت« که ابتدا 
در تفکــر مــدرن و در اروپــا فهــم شــد، 
چــرا در آرای حکمــا و علمــای دیگــر 
از جملــه مســلمانان وجــود نداشــته و 
غریب می نموده  است؟ چرا فیلسوف 
بزرگــی همچــون فارابــی کــه مؤســس 
فلســفه مدنی در عالم اســام اســت و 
در آثــارش از »اقســام ُمــُدن« صحبت 
می کنــد امــا نکتــه ای درباره پیشــرفت  
نمی گویــد؟ حتــی ابن خلــدون کــه در 
مقدمــه مشــهورش بــه شــرح و وصف 
علم عمران می پــردازد و علم عمران 
نســبتی  تمــدن  مفهــوم  بــا  ظاهــراً  او 
دارد، چــرا او هــم ســخنی از تمــدن بــا 

داللت های مدرنش نمی گوید؟
دلیــل اصلی آن مشــخص اســت و 
آن »تفــاوت مبادی و مقاصد« اســت. 
یعنــی در واقــع آن چیــزی کــه مفهوم 
»پیشــرفت« از آن زاییده شــد، مبادی 
و مقاصــدی داشــت و چنیــن مبــادی 
غــرب  مــدرِن  تفکــر  در  مقاصــدی  و 
بــوده  بی ســابقه  وســطی  قــرون  در  و 
همچــون  مســلمان  حکمــای   اســت. 
فارابــی کمــال مدینــه را در »تحصیــل 
غایــت  پــس  می دیدنــد،  ســعادت« 
مدینه ،نیز چیزی جز ســعادت انســان 
نبایــد  کمــال  ایــن  بــه  رســیدن  بــرای 
باشــد. بنابراین انســان باید در بهترین 

مدینه  هــا بســر ببــرد تــا بــه ایــن کمال 
برسد.

ë  »اصالت دادن به »اندیشه پیشرفت
و پیامدهایی که برای ما داشت

 آیــا »مدینه« به معنایــی که فارابی 
مــراد می کند همان اســت کــه در تفکر 
مــدرن تحت عنــوان مفهــوم »جامعه 
مدنــی« طــرح می شــود؟ آیــا مدنیت 
و اهــل مدینــه بــودن در آرای فارابــی 
مشــابهتی با عضو جامعه مدنی بودن 
یا بــه اصطــاح مــدرن آن تشــابهی با 
مفهوم »شهروندی« دارد؟ آیا متمدن 
بودن نزد فارابی به همان معنا اســت 
که در دوره مدرن متداول شــده  است؟ 
اگــر اصطاح تمدن اســامی نزد قدما 
بــه کار برده می شــد و ادعا می شــد که 
شــماها، مانع  پیشــرفت آن شــده اید، 
وانمی داشــت؟!  حیــرت  بــه  را  آنــان 
اهــل  بــزرگان  بــه  اگــر  برعکــس،  یــا 
حکمت، علم و سیاســت مثل خواجه 
نصیرالدیــن طوســی گفتــه می شــد که 
شما باعث پیشرفت و تمدن شده اید، 
متعجب و ســرگردان نمی شدند که از 

چه چیزی سخن می گویید؟!
واقعیــت ایــن اســت که مــا میراث 
فکــری و فرهنگــی خــود را بــر مبنــای 
مفاهیــم و اندیشــه هایی که نــزد قدما، 
معنا و مصداقی نداشــته، می سنجیم 
و در واقــع از آنــان اســتنطاق می کنیم 
کــه چــرا بــر اســاس و برحســب آنچــه 
امــروزه بــرای مــا اعتبــار و ارزش دارد، 
نیاندیشــیده و به آن عمــل نکرده اند و 
مانع پیشرفت شــده اند؟! منشأ اصلی 

این سوءتفاهم همان اصالت دادن به 
»اندیشه پیشرفت« است که متعاقب 
آن تاریخ تفکر و تاریخ علم و صنعت، 
یک تاریخ خطی رو به تکامل پنداشته 
 می شــود. بر اســاس  این ســیر تاریخی، 
تمدن اســامی در جایی متوقف شده، 
افول کرده و منحط شده  است و نسبت 
بــه مغــرب زمین کــه پیشــرفت کرده، 
عقب مانده  اســت! غافــل از این نکته 
که علم و صنعــت در معنای مدرن با 
آنچه کــه در عالم قبــل از مدرن، فهم 
می شــد، تفاوت اصولی دارد. در واقع، 
تفــاوت دو پارادایم فکری عالم مدرن 
بــا عالم قبــل از مدرن اســت و این امر 
ربطــی به عالم اســام و ایــران ندارد و 
منحصــر به آن نیســت. همیــن امر که 
می خوانیــم،  انحطــاط  یــا  زوال  را  آن 
در مــورد دیگــر تمدن هــای شــرقی که 
غیرمدرن هســتند نیز صادق است. بر 
اســاس همین فرض است که به دنبال 
دالیــل و جهات این بــه اصطاح عدم 
پیشــرفت و عقب ماندگی برمی  آییم و 
حکمــت و عرفان اســامی را از عوامل 
عالــم  در  عقب ماندگــی  ایــن  اصلــی   
متهــم  را  آن  و  برمی شــمریم  اســام 

می کنیم.
*مکتــوب حاضــر، متــن ویرایش و 
تلخیــص شــده »ایــران« از ســخنرانی 
دکتر شهرام پازوکی اســت که با عنوان 
»مســأله حکمــت و عرفــان اســالمی و 
پیشرفت، تمدن و فرهنگ« در مؤسسه 
پژوهشــی حکمت و فلســفه ایران ارائه 

شد.

شــد.  تلقــی  اروپایــی  مــدرن  جوامــع 
یعنی بــه یکباره به جایی رســیدیم که 
»متمــدن بــودن« حاکــی از وضعیــت 
آرمانــی داخــل قلمــرو تمــدن غرب و 
ایــن  از  بیــرون  وضعیــت  »بربریــت« 

قلمرو قلمداد می شد.
وقتــی واژه Civilization در دوران 
مــدرن وضــع  شــد، گســتره وســیعی از 
مفاهیــم آرمانــی چــون »پیشــرفت«، 
اجتماعــی«،  »ســازمان  »نظــم«، 
هنرهــا«،  »ترویــج  آزادی«،  »ارتقــای 
»رونــق تجــارت«، »ادب و آداب« و... 
را در برگرفــت و بــه آن بالید و مباهات 
کــرد. بدین قــرار، مفهوم تمــدن وقتی 
پیــدا شــد کــه کشــورهای اروپایــی کــه 
اینک خــود را »غربی« می نامیدند، به 
این خودآگاهی رســیدند کــه طی چند 
قــرن چیزهایــی را یافته اند کــه جوامع 
دیگر )شــرق(، بــه آن نرســیده اند و به 
ایــن اعتبــار  می تواننــد خــود را برتــر از 

کشورهای شرقی بدانند.
نتیجه آنکه، تمدن مفهومی مدرن 
خودآگاهــی  نوعــی  مولــود  کــه  اســت 
اســت که به تفســیر هگل انسان مدرن 
در جامعــه مــدرن به آن دســت یافته 
است. خودآگاهی  که بنیان فلسفی آن 
را دکارت در قــول »مــن فکــر می کنم؛ 

پس هستم« پی نهاد.
در ایــن فضــا، ایــن پرســش مطرح 
علی االصــول  »تمــدن«  کــه  می شــود 
چیســت؟ و بر چه چیــزی داللت یافته 
اســت؟ مــا مرتــب کلمــه »تمــدن« را 
بــه کار می بریــم، اما مدلــول آن مبهم 
است. » چیستی تمدن« خصوصاً بعد 
کــه  و دوم  اول  از جنگ هــای جهانــی 
جوامــع غربی به اصطــاح »متمدن« 
مبتــا بــه هزینه هــای مــادی و معنوی 
بســیار شــدند، بیش از پیــش در ابهام 
فــرو رفــت تا آنجا کــه در آثــار برخی از 
جامعه شناســان، موضوعــی کم اعتبار 
تلقــی شــد و جامعه شناســان کــه باید 
بیشــترین طرح مســأله در مورد تمدن 
را در دســتور کار خــود قــرار می دادنــد، 
کنــاری  بــه  را  مفهــوم  ایــن  بتدریــج 
وانهادنــد. یــا در علوم سیاســی  کــه به 
طریــق دیگری بــا مفهوم تمدن ســر و 
کار دارد، نیز ایــن کم توجهی مفهومی 
نمــود می یابد. در این راســتا، می توان 
به اظهــار نظر فیلســوف مشــهور علم 
سیاست »لویی اشــتراوس« اشاره کرد 
کــه در یکــی از آثــارش می گویــد:  »مــا 
عــادت کرده ایــم که از تمدن ها ســخن 

بگوییم، ولی مشــکل بتوان دریافت که 
تمدن اصواًل چیســت. به مــا می گویند 
تمــدن یک جامعــه بزرگ اســت ولی 
به روشــنی به ما نمی گویند که آن، چه 

جامعه ای است.«
مفهــوم »فرهنگ« هم یک مفهوم 
مــدرن اســت و بــه مــوازات پیدایــش 
مفهوم تمدن خلق شــد و در مقایســه 
با انگلیسی ها ، فرانسوی ها وآلمانی ها 
رمانتیــک،  فیلســوف های  خصوصــاً 
کمتــر بــه تمــدن در معنــای تــازه آن 
پرداخته اند و آن را کم عمق و سطحی 
اجتماعــی،  امــور  از  حاکــی  صرفــاً  و 

سیاسی و اقتصادی می دانستند.
ë  چیســتی مفهوم »پیشرفت« و علت

غیبت آن در آرای حکمای مسلمان
و  جدیــد  مفهومــی  »پیشــرفت« 
مدرن اســت که از اواخــر قرن هفدهم 
در جوامع مدرن اروپایی شکل گرفت و 
اصالت یافت، به طوری که به ســرعت 
در فلســفه و همــه رشــته های علمــی 
جدید از علوم  انســانی گرفته تا تجربی 
راه یافــت و از اجــزای مقــوم اندیشــه 

روشنگری است.
وجــوه  پیشــرفت«  »اندیشــه  در 
به صــورت  انســانی،  تاریــخ  مختلــف 
خطــی، رو بــه جلــو، به ســوی آینده ای 
ایده آل و مبهم در حرکت است و همه 
اقــوام و ملل باید به ســوی آن مقصود 
رو آورنــد. تــا قبل از این دوره، اندیشــه 
پیشرفت به ذهن هیچ یک از متفکران 
خطور نکرده  بود و در گذشــته مردم بر 
آن بودنــد که کمال اندیشــه بشــری، یا 
به اصطاح عصر طایی در آغاز زمان 
جای داشته  اســت و برای یافتن آن به 
واپس می نگریســتند. بــه اعتقاد قدما، 
آنچه گذشــتگان گفته اند اصل و ماک 
حقیقت اســت و تنهــا آنهــا از ارزش و 

اعتبار برخوردارند.
 اما همیــن مفهوم که اینقدر مدرن 
و بی ســابقه بــوده  اســت،  حدود ســال 
1750 آنچنــان در اذهــان رســوخ کــرد 
و صحتــش تلقــی بــه قبول شــد که هر 
گونــه تردیــد و اما و اگــری در خصوص 
آن، نادانــی و انکار مســلمات دانســته 
می شــد. ســه نمونه مشــهور اعتقاد به 
ایــن قول در آرای اگوســت کنت، هگل 

و داروین قابل ردیابی است.
مفهــوم  اعتبــار  حــال،  ایــن  بــا 
»پیشــرفت« پــس از بــروز بحران هایی 
در قــرن بیســتم مــورد تردیــد جــدی 
قرار گرفت و پرســش هایی از این قبیل 

ســید  چــون  شــخصیت هایی  نظــر  در 
محمــد  اســدآبادی،  جمال الدیــن 
عبــده و محمــد  رشــید رضا کــه خود را 
می دانســتند،  دینــی«  »اصاح طلــب 
ناکامــی  و  ضعــف  اصلــی  علــت 
بــا  قیــاس  در  اســامی،  کشــورهای 
پیشرفت و موفقیت کشورهای اروپایی 
این بود که مســلمانان واقعاً مسلمان 
واقعــی  مســلمان  بــرای  و  نیســتند 
شــدن الزم اســت کــه اســام را از همه 
پیرایه هــای اضافه شــده، پــاک کنیم و 
در مقابــل آن، اســام نــاب را کشــف و 
به آن بازگردیــم. در واقع، به باور آنان 
بــا بازگشــت به اســام نــاب اســت که 
اساســاً پیشــرفت و تمدن هم در عالم 
اســام محقق خواهد شــد. با توجه به 
اندیشه این روشنفکران دینی می توان 
اینگونــه نتیجه گیری کرد کــه این گزاره 
که »حکمت و عرفان اســامی مانعی 
بــوده  پیشــرفت  و  تمــدن  راه  ســر  بــر 
اســت« در ابتــدا یک اندیشــه تدافعی 
و انفعالــی در مقابل هجــوم قدرتمند 
امــا  بــود،  اروپــا  اســتعمارگر  تمــدن 
تحقیق در اعتبار این قول که »حکمت 
و عرفــان اســامی  مانعــی بــر ســر راه 

تمدن و پیشرفت بوده است« مستلزم 
بررســی در ســابقه چند مفهوم اصلی 
این قول یعنی »تمــدن«، »فرهنگ«، 
»پیشــرفت« و »علــم و صنعــت« و... 

است.
ë  چگونگــی خلــق مفهوم »تمــدن« و

»فرهنگ«
 در آغــاز بایــد مفهــوم »تمــدن« را 
مشــخص کنیــم. واژه Civilization در 
اروپــای مدرن صرفــاً داللت بــر نوعی 
اجتماعــی  نظــام  و  نظــم  حاکمیــت، 
داشــت کــه آن را از بربریــت و توحش 
متمایز می کرد، اما همزمان با متداول 
در  پیشــرفت  وقتــی  واژه،  ایــن  شــدن 
تمدن مدرن پیدا شد، به نحوی با واژه 
تمــدن خویشــاوند شــد. گویــی این دو 
رابطه نســبی نزدیک با یکدیگر دارند. 
تمــدن یــا مدنــی شــدن، بــه معنــای 
ترقی یــا پیشــرفت در مقابــل بربریت 
انگاشــته شــد. بدیــن قــرار واژه تمدن، 
دیگــر صرفاً بــه معنای وصفــی خنثی 
از شهرنشــینی یــا مدنیــت نبــود، بلکه 
حاکــی از ارزش هایی مطلق شــده  بود 
کــه به عنــوان محــک و معیار مقایســه 
بــا  تمــام جوامــع مــدرن غیراروپایــی 
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حکم قصاص  قاتل شهید رنجبر صادر شد
گــروه حــوادث/ قاتل شــهید رنجبــر کــه بــرای دومیــن بــار در دادگاه کیفری 
یــک اســتان فارس پــای میز محاکمه رفته بــود این بار نیز بــه قصاص نفس 
محکــوم شــد.به گزارش روابــط عمومی دادگســتری فارس، حجت االســام 
ســیدکاظم موســوی رئیس کل دادگستری فارس در تشــریح این خبر گفت: 
پــس از اعــام نقص در پرونــده و نقض رأی اولیه توســط شــعبه نهم دیوان 
عالی کشــور، اقدامات قضایی در راستای تأمین نظر مرجع عالی قضایی یاد 

شــده در دســتورکار قــرار گرفت و 
پس از رســیدگی دوباره به پرونده 
حکم بــر محکومیت متهم صادر 
شد.موســوی بــا بیــان اینکه حکم 
قصــاص متهم به لحــاظ ارتکاب 
قتــل عمــدی و شــهادت مرحوم 
علــی اکبــر رنجبــر اســت، افــزود: 
متهم همچنین به تحمل ۱۰ سال 
حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شاق 
به لحاظ سرقت توأم با آزار ساح 
سازمانی شــهید رنجبر و مهمات 

مربوطه نیز محکوم شده است.
همچنیــن بــه لحــاظ ایــراد ضرب 
و جــرح عمدی با چاقو نســبت به 

ســرباز وظیفه پاســگاه نیز به تحمل یک ســال حبس و پرداخــت دیه محکوم 
شــده است.پس از فرجام خواهی وکیل متهم در مرحله رسیدگی قبلی دیوان 
عالی کشــور دستوراتی مبنی بر بررســی سامت روانی متهم توسط کمیسیون 
تخصصی پزشــکی قانونی صادر کرده بود که کمیســیون تخصصی به صورت 
قطعی سامت روان و قوه تمیز و اراده متهم را تأیید کرد.بر اساس این گزارش، 
شــامگاه چهارشــنبه ۱۳ بهمــن ۱4۰۰ ســرهنگ علی اکبر رنجبر بــه همراه یک 
ســرباز، در حال گشــت در حوزه استحفاظی پاســگاه بیدزرد از توابع شهرستان 

شیراز توسط فردی با ساح سرد مورد حمله قرار گرفت و به شهادت رسید.

قصاص عامل شهادت دو محیط بان زنجانی
گروه حوادث/ حکم قاتل دو محیط بان زنجانی که در هنگام تعقیب و گریز با 

شکارچیان به شهادت رسیده بودند، اجرا شد.
به گزارش ایلنا، حجت االســام صادقی نیارکی رئیس کل دادگســتری استان 
زنجان گفت: در پی به شــهادت رسیدن دو نفر از محیط بانان در حین انجام 
مأموریــت در زنجان توســط افراد ناشــناس، بــرای پیگیری بررســی موضوع 
و بازداشــت مرتکبان دســتورات فوری صادر شــده بود. در همین راســتا نظر 
بــه حساســیت و آثار روانــی و اجتماعی موضــوع بر مردم، پرونــده مذکور در 
کم ترین زمان ممکن رســیدگی و حکم نهایی صــادر و پس از تأیید در دیوان 
عالی کشور صبح دوشنبه دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ در محل زندان مرکزی زنجان 
اجرا شــد.رئیس کل دادگســتری اســتان زنجان ادامه داد: دســتگاه قضایی 
اســتان در راســتای اجرای عدالت و احکام اســامی با جدیت و براســاس 
قانــون بــه وظیفــه خــود عمــل خواهد کــرد و نمونــه بــارز این امــر اجرای 
همین حکم بود که با پیگیری های انجام شده توانستیم پرونده با فوریت 
رسیدگی و حکم اجرا شود.گفتنی است شانزدهم فروردین ماه سال گذشته 
در پــی تعقیــب و گریز بین افراد ناشــناس و محیط بانان کــه در تعقیب یک 
خودروی نیســان در منطقه حفاظت شــده فیله خاصه استان زنجان بودند، 
۲نفر از محیط بانان ایثارگر به  نام های مهدی مجلل و میکاییل هاشمی بر اثر 

اصابت گلوله ساح جنگی، به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

مسمومیت گوارشی 49 دانشجو  درخوابگاه دختران
گروه حوادث/ مســمومیت غذایی در خوابگاه دختران باعث مســموم شدن 

49 دانشجو در تهران شد.
مجتبــی خالــدی ســخنگوی ســازمان اورژانــس کشــور بــه خبرنــگار حوادث 
»ایــران«، گفــت: پــس از اعــام گزارش مســموم شــدن جنــرال تعــدادی از 
دانشــجویان یــک خوابــگاه دختــران در دانشــگاه فرهنگیان نســیب واقع در 
مرزداران در ســاعت 5 صبح روز دوشــنبه تکنیســین های اورژانس به همراه 
5 آمبوالنــس و ۲ اتوبــوس آمبوالنــس بــه محــل اعــزام شــدند. وی در ادامه 
افزود: پس از بررســی های اولیه معلوم شــد 4۲ دانشــجو که همه آنها مقیم 
خوابگاه بودند دچار عائم گوارشی شده اند اما دقیقاً مشخص نشد که با چه 
ماده ای مســموم شــده اند. پس از آن دو نفر در محل درمان شــدند و ۴۰ نفر 
از مصدومان به بیمارســتان های شــریعتی، امام خمینی و رسول اکرم)ص( 
تهــران منتقل شــدند. دکتر یحیی صالح طبری رئیس مرکــز اورژانس تهران 
نیز گفت: در حالی که در ساعات اولیه اعام گزارش مسمومیت تعداد افراد 
4۲ نفر بود تا ســاعت ۱۲ روز دوشــنبه تعداد آنها به ۴9 نفر رســید. وی درباره 
علت این مسمومیت گفت: احتماالً مسمومیت گوارشی بوده اما باید بررسی 

بیشتر و تخصصی تری در این زمینه صورت گیرد.

زلزله ۵/۵ ریشتری سرجنگل خسارت نداشت
گــروه حــوادث/ زمین لــرزه ۵.۵ریشــتری ســرجنگل زاهــدان تلفــات جانــی 
در پــی نداشــت. ایــن زمین لــرزه ســاعت ۱۲:۰۶ظهر دوشــنبه دوم خــرداد در 
حوالــی ســرجنگل و در عمــق ۱۶کیلومتــری زمیــن رخ داد. بــر اســاس اعــام 
مؤسســه ژئوفیزیک دانشــگاه تهران، کانون زلزله در ۳۷کیلومتری ســرجنگل 
)سیستان وبلوچستان( قرار دارد.مهدی ولی پور، رئیس سازمان امداد و نجات 
جمعیــت هال احمــر از آماده بــاش دســتگاه های امــدادی و اعــزام تیم های 
ارزیــاب بــه مناطق متأثــر از حادثه خبــر داد و گفت:  شــهرها و مناطقی مانند 
ســرجنگل، مســجد حضرت ابوالفضل و نوک آبــاد تحت تأثیر ایــن زلزله قرار 
گرفته انــد. تیم هــای امداد و نجات جمعیت هال احمر و تیم هــای ارزیاب به 
مناطق متأثر از حادثه اعزام شــده اند. البته گزارشــی ناشی از خسارت مخابره 
نشده است. بر اساس ارزیابی های اولیه، تا شعاع ۱۵کیلومتری کانون زمین لرزه 
منطقه  مسکونی وجود ندارد، برای همین گزارشی از خسارت و آسیب انسانی 

اعام نشده است.

بازداشت قاتل زن جوان در شیراز
گروه حوادث/ پسر شرور که با همدستی برادرش نیمه شب دختر جوانی را در 

شیراز به قتل رسانده بود در کمتر از یک ساعت دستگیر شدند.
سرهنگ فرج شجاعی، فرمانده انتظامی شیراز در این باره به خبرنگار حوادث 
»ایران« گفت: در پی اعام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره 
قتل در محله »ســنگ سیاه« شیراز، بافاصله مأموران کانتری ۱۳ عباسیه به 
محل حادثه اعزام شــدند و پس از بررســی های اولیه مشــخص شــد که دو زن 
جوان حدود ســاعت یک بامداد در حال گذر از کوچه ای در نزدیکی خانه شــان 
بودند که دو برادر ۱9 و ۲5 ساله مزاحم آنها شدند. در ادامه مشاجره لفظی بین 
آنها رخ داد و وقتی کار به درگیری فیزیکی کشــیده شــد ناگهان برادر کوچکتر با 
چاقو هر دو زن جوان را مجروح کرد و پس از آن هم از محل متواری شدند.وی 
در ادامه افزود: پس از انتقال مجروحان به بیمارستان یکی از آنها به دلیل شدت 
خونریزی جان باخت و از همان لحظات اولیه مأموران با بررســی ســرنخ ها و 
اطاعات موجود شناســایی و دستگیری قاتل را در دســتور کار خود قرار دادند. 
مأموران کانتری ۱۳ عباسیه با اقدامات فنی و تخصصی در کمتر از یک ساعت 
قاتل ۱9 ساله را شناسایی کردند و موفق شدند در عملیاتی غافلگیرانه وی را به 

همراه برادرش و یک نفر دیگر که در درگیری نقش داشته است دستگیر کنند.
قاتل در بازجویی اولیه به جرم خود اعتراف کرد و متهمان برای سیر مراحل 

قانونی روانه دادسرا شدند.

بار
اخ

گروه حوادث/  ریزش بزرگ ترین مجموعه تجاری، تفریحی و پارکینگ طبقاتی آبادان واقع در خیابان امیرکبیر که در 
مراحل پایانی، ساخت آن متوقف شده بود با 5 کشته و 26 مصدوم فاجعه انسانی هولناکی را رقم زد.

بــه گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســاعت از 12 ظهر دوشــنبه گذشــته بــود که ناگهان صدای غرش وحشــتناک 
و به دنبــال آن لرزش بی وقفه زمین افراد حاضر در خیابان امیرکبیر آبادان را به وحشــت انداخــت. مردمی که در بازار 
ســرگرم خرید و رفــت و آمد بودند در یــک لحظه به تصور اینکه زلزله ای در حال وقوع اســت هراســان بــه دنبال راهی 
برای فرار بودند که ناگهان مقابل چشــمان وحشــتزده آنها یکی از برج های دوقلوی 10 طبقه متروپل در چشم بر هم زدنی 
فروریخت و با خاک یکســان شــد. دقایقی بعد آمبوالنس های اورژانس و خودروهای امداد و نجات هالل احمر و پلیس 
و آتش نشــانی راهــی محل حادثه شــدند اما ریزش ســاختمان و حضــور مردمی که برای مشــاهده این فاجعه انســانی 
بــه خیابان کم عرض و شــلوغ امیرکبیر آمده بودند راهی برای نزدیک شــدن به محل حادثه نگذاشــته بــود. با این حال 
امدادگران خود را به محل حادثه رســاندند. نخســتین بررســی ها نشــان می داد که بیش از 10 خودرو در خیابان زیر آوار 
مدفون شــده و بیــش از 80 نفر نیز در طبقــات زیر همکف، همکف و اول ســاختمان کــه دارای مغازه های هایپر، باشــگاه 
بدنسازی، پوشاک، رســتوران، کافه و غیره بود محبوس شده اند. بنابراین بالفاصله کارآوار برداری شروع شد و هر لحظه 

یک مصدوم از زیر ساختمان و تلی از خاک و آجر و سیمان بیرون کشیده می شد.

آبادان در شوک  متروپل
فاجعه ریزش ساختمان 10 طبقه این بار در  خوزستان

اعزام 20 آمبوالنس به محل حادثه
عــارف اصــل شــرهانی، مدیــر روابــط 
خوزســتان  اســتان  اورژانــس  عمومــی 
در  کــرد:  اظهــار  خبرنــگاران  جمــع  در 
پــی فروریختــن بــرج متروپــل در آبــادان 
اورژانس خوزســتان در حالــت آماده باش 
قــرار گرفــت. ۲۰ دســتگاه آمبوالنــس و ۳ 
دســتگاه اتوبــوس به محــل حادثــه اعزام 
شــدند و کلیه نیروهــای ســتادی اورژانس 
نیــز  اهــواز  دانشــگاه  پیش بیمارســتانی 
بــه آبــادان اعــزام شــد. از آنجا کــه در این 
ســاختمان واحدهــای مســکونی نیــز قرار 
داشــت احتمال افزایش آمــار مصدومان 
و جانباختــگان وجــود داشــت. شــعبانی، 
مدیرعامل هال احمر اســتان خوزســتان 
کــه در محــل حادثــه حضــور داشــت نیــز 
گفــت: ۴ تیــم امــدادی از شهرســتان های 
خرمشــهر، ماهشهر و شــادگان همراه با ۲ 
تیــم ســگ های زنده یاب به محــل حادثه 
اعزام و عملیات تخلیه و ایمن سازی آغاز 
شــد. با توجه به اینکه ساختمان کناری نیز 
در حال ســاخت بود و وضعیت ناپایداری 
ســاختمان  آن  ریــزش  احتمــال  داشــت 
نیــز وجــود داشــت کــه بــه همیــن خاطــر 
دستور تخلیه همه ســاختمان های مجاور 
صادر شد.شــعبانی گفت: یــک بالگرد، ۷ 
خــودروی نجــات تیم های واکنش ســریع 
و ۵ تیــم تخصصــی جســت وجو و نجــات 
و ســگ های زنده یاب بــرای امدادرســانی 
اعزام شــدند. امــا به دلیل مســاعد نبودن 
وضعیــت جــوی امــکان ارســال اورژانس 
هوایی وجود نداشت و مصدومان از طریق 

زمینی به بیمارستان منتقل شدند.

تسریع عملیات آوار برداری قبل از 
تاریک شدن هوا

محمدباقر محمدی، معاون عملیات 
ســازمان امــداد و نجــات هــال احمــر در 
گفت و گــو با خبرنگار »ایــران« درخصوص 
آخریــن وضعیــت حادثه تــا ســاعت ۱6 و 
۳۰ دقیقه روز دوشــنبه گفــت: 5 نفر فوتی 
و ۲6 نفر مصدوم داشــتیم.وی در پاسخ به 
این ســؤال که چند نفر در زیر آوار محبوس 
شده اند نیز گفت: آمار محبوسین بر اساس 
ارزیابی میدانی اعام شــده است. از این رو 
هر تعدادی که از ســوی مســئوالن امدادی 
اعام می شــود فقط حدس و گمان است.

وی دربــاره عملیات امــداد و نجات گفت: 
از همــان ابتــدای حادثه 4 تیــم امدادی به 
عاوه ۲ تیم با سگ های زنده یاب به محل 
اعــزام شــدند تا پیــش از تاریک شــدن هوا 
عملیات خاکبرداری را به پایان برســانیم و 
در صورت زنده و محبوس ماندن فردی در 

زیر آوار او را نجات دهیم.

حکم بازداشت پیمانکار و مالک
حمید مرانی پور، دادستان ویژه آبادان 
حکم بازداشت پیمانکار و مالک ساختمان 

متروپل را صادر کرده است.

همچنیــن بــه گــزارش روابــط عمومی 
دادگستری خوزستان، علی دهقانی، رئیس 
کل دادگســتری خوزســتان در پــی ریــزش 
بخشــی از ســاختمان در دســت ســاخت 
متروپل آبادان، دستور بررسی دقیق علت، 
عوامل حادثه، امدادرســانی به مصدومان 
و برخورد ســریع و قاطع بــا همه مرتبطان 
کرد.رئیــس  صــادر  را  حادثــه  مســببان  و 
دادگســتری که به همراه دادستان عمومی 
و انقاب این شهرســتان در صحنه حادثه 
حاضــر بودند دســتور الزم برای رســیدگی 
بــه موضــوع را صــادر کردند و از دادســتان 
عمومی و انقاب مرکز استان خواست تا در 
کنار رئیس دادگســتری و دادستان آبادان، 
موضــوع را تــا حصــول نتیجــه مقتضــی 

پیگیری و نظارت کند.

دستور معاون اول رئیس جمهور 
برای رسیدگی فوری به مصدومان 

حادثه آبادان
»محمــد مخبــر« ، معــاون اول رئیس 
جمهــور در تماس هــای تلفنــی جداگانــه 
بــا اســتاندار خوزســتان و فرمانــدار آبادان، 
دستورات الزم برای بسیج امکانات جهت 
کمــک به مصدومــان این حادثــه را صادر 
کرد.معــاون اول رئیــس  جمهــور، ضمــن 
تســلیت به خانواده های جانباختگان این 
حادثــه و ابــراز همدردی بــا حادثه دیدگان 
این ســانحه دلخــراش، خواســتار بررســی 

دقیق علل وقوع این اتفاق شد.

دستور وزیر کشور
وزیر کشــور بــه دنبال حادثــه دلخراش 
ریــزش ســاختمان متروپل در شهرســتان 
اســتاندار  بــا  تلفنــی  تمــاس  در  آبــادان، 
همــه  به کارگیــری  خواســتار  خوزســتان 
بــه  فــوری  رســیدگی  بــرای  امکانــات 
حادثه دیدگان و نجات محبوسان احتمالی 
زیر آوار شــد.احمد وحیــدی در این تماس 
تلفنــی از صــادق خلیلیان خواســت، با به 
کارگیری همــه ظرفیت ها و امکانات، برای 
نجــات افــرادی کــه احتمــاالً در پارکینــگ 
و طبقــه همکــف ایــن ســاختمان گرفتــار 
شده اند، تسریع شود.وی خواستار شناسایی 
و برخورد با مسببان و متخلفان این حادثه 
شــد و بــه ســتاد مدیریــت بحــران کشــور و 
سازمان همیاری شهرداری و دهیاری کشور 
دســتور دارد همــه امکانات خــود را در این 
زمینه به کار گیرند و در اسرع وقت نسبت به 

بررسی کارشناسانه این حادثه اقدام کنند.

هشدار درباره ریزش ساختمان
مــردم  نماینــده  محفوظــی،  مجتبــی 
آبــادان در مجلــس شــورای اســامی نیــز 
گفت: طبق صحبتی که با یکی از مسئوالن 
شهرداری آبادان داشتم، از دو سال گذشته 
ســاختمان  ریــزش  دربــاره  هشــدارهایی 
متروپــل داده بودیــم و حتــی در این زمینه 
نامه کتبی زده بودیم. بی تردید سازندگان، 

ســازمان نظام مهندسی و شهرداری وقت 
آبــادان در حادثــه ســاختمان متروپل باید 
پاســخگو باشــند. ما خواهان تشــکیل یک 
خوزســتان  اســتانداری  در  ویــژه  کارگــروه 
برای بررســی ابعاد این حادثه و تشخیص 
ایــن حادثــه غم انگیــز  مقصــران اصلــی 
هســتیم. البتــه هنــوز بــرای بررســی دقیق 
ابعــاد حادثــه زمــان زیــادی باقــی مانــده 
اســت و از االن نمی توانیــم نظــر قطعــی 
بدهیــم؛ امــا به نظــر می رســد کــه قصــور 
مسئوالن ذی ربط در بروز این حادثه امری 
قطعــی است.ســرهنگ »حســین زلقی«، 
فرمانده انتظامی آبادان گفت: تیم هایی از 
یگان های انتظامــی و راهور بافاصله بعد 
از این حادثه برای تأمین نظم و امنیت در 
محل حادثه حضور یافتند و اقدام به تخلیه 
الیــه به الیه جمعیت از معابر و نوارکشــی 
در محــل کرده تا مســیر تــردد خودروهای 

امدادی باز شود.

روایت شاهدان عینی از حادثه
متروپــل،  بــرج  ریــزش  دنبــال  بــه 
جمعیت زیادی اطراف برج جمع شدند. 
یکی از شاهدان گفت: به قدری این حادثه 
ناگهانــی بود که مردم شــوکه شــده بودند 
و بــا دیــدن فــرو ریختــن ایــن ســاختمان 
عظیــم، ناخودآگاه گریه می  کردند. برخی 
که دوســت و آشــنا یــا خانواده هایشــان در 
ســاختمان بودنــد فقــط بــه دنبــال راهی 
بــرای ورود به ســاختمان بودنــد. مردم با 
دســت خالی ســعی می  کردند آوار را کنار 
بزنند شاید بتوانند حتی یک نفر را نجات 
دهند امــا هیچ راهی بــرای ورود مردم به 
داخل برج و نجات زیر آوار ماندگان وجود 
نداشت. امدادگران که رسیدند، مردم بار 
دیگر هجوم بردند تا شــاید بتوانند کمکی 
کننــد اما بــی فایده بود.یکی از کســبه بازار 
کــه در همان خیابــان مغــازه دارد، گفت:  
مدتی قبل از ادامه ساخت طبقات باالیی 
بــرج جلوگیری شــده بــود با این حــال در 
طبقــه اول و همکــف ســاختمان  حــدود 
۱۰۰ واحــد مشــغول بــه کار شــده بودنــد 
دفتر وکالــت، مطب پزشــک، بخش های 
اداری و ... در ایــن دو طبقــه مشــغول بــه 
کار بودند.این خیابــان خیلی باریک و کم 
عرض است. بیشتر ساکنان این خیابان  از 
مدت ها قبل می  دانســتند که ساخت این 
بــرج دوقلــو برای آنها دردسرســاز اســت. 
االن هم امدادرســانی ســخت است.یکی 
از میــان جمعیــت می  گویــد: یــک طرف 
خیابان اروندرود اســت و طــرف دیگرش 
بهمن شــیر، آبادان روی آب قــرار داد و با 
کنــدن دو یا ســه متــر، به آب می  رســیدم. 
چطــور امــکان داشــت کــه در خیابانــی با 
ایــن عــرض کــم  چنیــن برجــی بنــا کرد.

زن میانســالی تــاش می  کنــد تــا از میــان 
امدادگــران برای خود راه باز کند تا خود را 
به متروپل برساند. لحظاتی قبل از ریزش 
متروپل، او با یکی از دوستانش به متروپل 

آمده بود و دوســتش برای خرید وارد برج 
شــده بود که ناگهــان آوار فــرو ریخته بود. 
آواری که دوســتش را دفن کرده است. در 
کنار برج متروپل، ســاختمان پارمیدا قرار 
داد، ســاختمانی که به دنبال این ویرانی، 
دچــار لرزه شــدید شــده بــود و امدادگران 
افــرادی را کــه داخل ســاختمان بودند به 
بیرون منتقل کرده بودنــد. اما آنها نگران 
اموال شــان بودنــد و تــاش می  کردنــد که 
این امــوال را از ســاختمان تخلیه کنند که 
نیروهــای انتظامی به آنها اجــازه ورود به 
ســاختمان را نمی دادند. یکی از شــاهدان 
این حادثه که خودش از کســبه بازار است 

گفــت: مالک این برج هــا فردی معروف و 
بانفوذ است که بیشتر ساختمان های مهم 
شــهر را هلدینگ وی ســاخته و اغلب هم 
غیراصولی و بی کیفیت ســاخته شــده اند. 
همیــن ســاختمان متروپل را از یک ســال 
متخصصــان  و  کارشناســان  بارهــا  قبــل 
ساخت و ســاز به مالک و ســازنده آن تذکر 
و هشــدار داده بودنــد کــه ایــن ســاختمان 
اســتحکام ندارد و اصولی ســاخته نشده و 
بی شــک ریزش خواهد کــرد. اما هلدینگ 
ساختمان ســازی مربوطه توجهــی نکرده 
و بــه ساخت و ســاز ادامه دادند حــاال امروز 
باید ده ها انســان بی گناه را که جان باختند 

و مصدوم شدند از زیر آوار بیرون بکشیم.
اســماعیلی،  مهــدی  اقــوام  از  یکــی   
مهندس ۳۰ ســاله که در ایــن حادثه جان 
باخــت گفت: ظهــر بود بــه ما خبــر دادند 
کــه متروپــل ریزش کرده اســت.  بــا اطاع 
از ایــن خبــر از آنجایــی کــه مهــدی حدود 
یک ســال اســت که در این پــروژه به عنوان 
ســرکارگر کار می کنــد، خودمــان را به آنجا 
رســاندیم تا ســاعت 5:۳۰ به دنبــال او زیر 
آوار می گشــتند تــا اینکه جســد او را بیرون 
کشیدند. خانواده های زیادی مثل ما دنبال 
عزیزانشان می گشتند خدا کند آنها مثل ما 

ناامید نشوند. 

رئیــس جمهور به معــاون اول خود دســتور داد ضمــن اعزام 
گروه های امداد و نجات ســازمان آتش نشــانی تهران برای امداد 
به آسیب دیدگان، کلیه امکانات استانی و کشوری را برای رسیدگی 
فوری به ســانحه ریزش ســاختمان در آبــادان به کار گیــرد. در پی 
ریزش ســاختمانی در شــهر آبادان که ســبب فــوت و مجروحیت 
شــماری از هموطنان مان شده اســت، رئیس دفتر رئیس جمهور 
در تماس  تلفنی  با اســتاندار خوزســتان، ضمن اطــاع از آخرین 
وضعیــت حادثه، دســتور رئیــس جمهور مبنی بر بســیج تمامی 
امکانــات برای رســیدگی فــوری به ســانحه دیــدگان و آواربرداری 
را ابــاغ کــرد. آیت اهلل دکتر ســید ابراهیم رئیســی که بــرای دیدار 
و گفــت وگو با پادشــاه عمان به مســقط پایتخت این کشــور ســفر 
کرده، به محض اطاع از بروز این حادثه در آبادان به معاون اول 
رئیس جمهــور مأموریت داد ضمن به کارگیــری تمامی امکانات 

محلی و ملی، شــخصاً این موضوع را با اختیارات کامل به منظور 
تســریع در آواربرداری و نجات جان افراد زیر آوار مانده و رسیدگی 
بــه مصدومــان حادثــه، مدیریت و پیگیــری کند. رئیــس جمهور 
دســتور داد بــا توجــه به اعــام نیاز اســتاندار خوزســتان، نیروهای 
امدادی و امکانات الزم برای آواربرداری و امداد، از ســازمان آتش 
نشــانی تهران به صورت فوری به آبادان اعزام شــوند و همچنین 
بــرای شناســایی تخلفــات منجــر به ایــن حادثــه نیز، بــه صورت 
عاجل اقدام شود و برخورد شدید و غیرقابل اغماض با متخلفان 
در دســتور کار قــرار بگیــرد. رئیس جمهــور ضمن ابــراز همدردی 
صمیمانــه با خانواده های جانباختگان که طبق گزارش ها غالباً از 
کارگران زحمتکش بوده اند، دســتور داد رسیدگی به وضعیت این 
خانواده ها در اولویت قرار بگیرد و گزارش روند امداد رسانی برای 

وی ارسال شود.

دستور ویژه رئیس جمهور برای رسیدگی فوری به سانحه آبادان
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اسامی قربانیان
۱- امیر لفتوی

۲- مهدی اسماعیلی
۳- علی نیک پور قنواتی

4- محمد کشکی
5- مجهول الهویه)آقا( 

مصدومان حادثه
۱- طارق قیم ۳۵ ساله

۲- معصومه کوشیکی۵۶ساله 
۳- عبداهلل بحرانی پور ۲۴ ساله

4- مسیح صادقی ۷ساله
5- حمیدصادقی

6- علیرضا فرحانیان ۳۲ ساله
۷- سید محبوبه پور شرف 

هاشمی۲۵ ساله
8-عبدالرسول محجوب فر۴۲ ساله

9- دانیال دریس۲۱ ساله
۱۰- حسین رسولی ۴۴ ساله

۱۱- فاطمه آل ناصر۳۱ ساله
۱۲- کامران سامانی نژاد ۵۶ ساله

۱۳- عباس بچاری ۳۴ ساله
۱4- مجید توسلی ۴۲ ساله

۱5- نگار درآباد ۲8 ساله
۱6- سید مرتضی طهوری ۵۷ ساله

۱۷- منصور توسلی۶۱ ساله
۱8- نوید مزرعاوی ۲۶ ساله

۱9- عبداهلل باوی پور
۲۰- حسین عسکراوی۲۱ساله

۲۱- امیرپور بچاری
۲۲- علیرضا اسدی سامانی۵۳ ساله

۲۳- محمدعلی کرمزاده ۳۶ ساله
۲4- علی بحرامیان ۲۴ ساله

۲5- میثم عرفی۳۱ ساله
۲6- حدیث هاشم مطوری



امروز؛ مصاف امیدهای ایران با عراق در بغداد
تیم فوتبال امید کشورمان یکشنبه برای برگزاری بازی تدارکاتی به بغداد رسید. 
شــاگردان مهدی مهدوی کیا نخستین جلســه تمرینی خود را برای دو مصاف 
تدارکاتی با عراق که در روزهای 3 و 6 خردادماه در ورزشگاه بین المللی بغداد 
برگــزار می شــود، انجــام دادند. مهدوی کیا بــا 20 بازیکن به عــراق رفته و بقیه 
بازیکنان او به دلیل بازی های باشــگاهی موفق به پیوســتن به این اردو نشدند. 

این در حالی اســت که تیــم امید ایران 
خود را برای حضور در مســابقات جام 
ملت های آســیا زیر 23 سال ازبکستان 
آماده می کند. شــاگردان مهدوی کیا در 
ایــن رقابت هــا بــا تیم های ازبکســتان، 
قطــر و ترکمنســتان همگروه هســتند. 
ســعد حافظ، سرمربی تیم امید عراق 
دیــروز در مصاحبه تلویزیونــی، گفت: 
»مــا تــا االن دو روز تمریــن تاکتیکــی و 
منظم داشــتیم تا خود را برای دیدار با 
ایــران آماده کنیــم. بازی با ایــران برای 
آمادگــی عــراق کافــی اســت و خیلــی 

خوش شــانس هســتیم کــه بازی هایی دوســتانه مقابل تیــم قدرتمندی مثل 
ایران انجام می دهیم. بدون شــک بازی مقابل ایران آســان نیست ولی تالش 

می کنیم تا نهایت استفاده را از این دو بازی داشته باشیم و پیشرفت کنیم.«

ساعت 11؛ مجمع فوق العاده کمیته ملی المپیک

امروز تاریخ انتخابات نهایی می شود
مجمــع فوق العــاده کمیتــه ملــی المپیــک، به جــای 15، ســاعت 11 امــروز، در 
ســالن فارســی آکادمی ملی المپیک برگزار می شــود. با اینکــه مجمع عمومی 
17 اســفندماه ســال قبل، رأی به برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک بعد از 
بازی هــای آســیایی 2022 هانگژو داد، امــا تعویق بازی ها به درخواســت دولت 
چین و با تصویب هیأت اجرایی شورای المپیک آسیا، برنامه را تغییر داد. هیأت 
اجرایی کمیته ملی المپیک با برگشت صالحی امیری از ازبکستان، در جلسه ای 
اضطراری دو پیشنهاد را مصوب کرد تا در مجمع فوق العاده امروز درباره تاریخ 
برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک تصمیم گیری کند. پیشــنهاد اول هیأت 
اجرایــی ثبت نام از کاندیداها از اول خرداد اســت و انتخابــات هم 1۵ تیر برگزار 
شــود. پیشــنهاد دوم هم شــروع ثبت نام از نامزدها تیر و برگــزاری انتخابات در 
30 مرداد و با پایان کشــورهای اســالمی است.حسین المســلم دبیرکل شورای 
المپیک آسیا و حیدر فرمان مدیر ارشد شورای المپیک آسیا هم در این مجمع 
فوق العــاده کمیته ملی المپیک حضور دارنــد. در حالی که خیلی ها معتقدند 
حســین المســلم و حیدر فرمان برای نظــارت بر مجمع فوق العــاده به تهران 
آمده انــد، امــا کیکاووس ســعیدی دبیر کل کمیتــه ملی المپیــک در این باره به 
»ایران« می گوید: »حضور دو عضو شورای المپیک آسیا، اصاًل شائبه ای ندارد و 
تنها زمان آمدنشان به تهران با برگزاری مجمع فوق العاده همزمان شده است، 
بنابرایــن ما آنهــا را به مجمع دعوت کردیم.« این روزهــا درباره نحوه رأی گیری 
در مجمع عمومی 17 اســفندماه حرف و حدیث زیادی مطرح شده که به گفته 
دبیرکل کمیته ملی المپیک به بهترین نحو رأی گیری می شود: »مجمع پروتکل 
خودش را دارد. به هر حال رأی گیری به نوعی نظرسنجی است. شک نکنید ما 
بهترین روش را برای رأی گیری انتخاب می کنیم. هنوز معلوم نیســت اعضای 

مجمع رأی کتبی را به صندوق می اندازند یا شفاهی است.«

حامد جیرودی/ هفته بیست و نهم لیگ 
برتر فوتبال، امشب به صورت همزمان 
از ســاعت 20  برگــزاری 8 مســابقه  بــا 
پیگیری می شــود. نفت مسجدسلیمان 
محمــدی  بهنــام  شــهید  ورزشــگاه  در 
ایــن شــهر، میزبــان تیــم همنــام خود، 
صنعــت نفــت اســت تــا شــاهد دربــی 
نفتی های خوزســتان باشــیم. شاگردان 
بــازی   4 از  کــه  مهاجــری  محمدرضــا 
قبلی شــان 3 مســاوی و یــک شکســت 
رده  در  امتیــاز  بــا 20  کرده انــد،  کســب 
چهاردهم قرار دارند و امیدوارند در این 
بــازی به پیروزی برســند تا شانس شــان 
بــرای بقــا در لیــگ برتــر را حفــظ کنند. 
شــاگردان علیرضــا  منصوریــان هــم 7 
هفته اســت که بردی نداشته اند و با 32 
امتیــاز در رده دوازدهــم هســتند. بــازی 
رفــت 2 تیــم بــا برتــری 2-0 آبادانی ها 
به پایان رســید. ذوب آهن در ورزشــگاه 
فوالدشهر با نساجی دیدار می  کند. تیم 
مهدی تارتــار که دیروز قــراردادش را با 
اصفهانی ها تمدید کرد، در مسابقه قبل 
پس از 4 بازی به پیروزی رســید تا با 36 
امتیاز در رده هفتم باشــد. سرخپوشــان 
قائمشــهری هم پس از 6 بازی در دیدار 
قبلی شــان برنده شــدند تا بــا 32 امتیاز 
در رده یازدهم باشــند. مسابقه رفت دو 
تیم 1-0 به سود نساجی به پایان رسید. 
فــوالد و ســپاهان در ورزشــگاه شــهدای 
فــوالد اهــواز بــه مصــاف هــم می  رونــد 
تا نبــرد نماینــدگان آســیایی این فصل 
فوتبــال ایــران شــکل بگیــرد. شــاگردان 
جواد نکونام پــس از یک باخت، دوباره 
در بــازی قبل شــان به برد رســیدند تا با 
45 امتیاز پنجم جدول باشند. شاگردان 
محرم نویدکیا هم هفته قبل به سومین 
بــرد پیاپی شــان دســت پیــدا کردنــد و 
بــرای دوازدهمیــن بــازی بــدون باخت 
باقــی ماندنــد. زردپوشــان اصفهانی که 
بــرای نایــب قهرمانــی بــا پرســپولیس 
رقابــت دارند، حــاال با 55 امتیــاز و یک 
بازی بیشــتر از سرخپوشــان پایتخت در 

رده دوم جــدول ایســتاده اند تــا نتیجــه 
بــازی نیمه تمــام تراکتور و پرســپولیس 
مشــخص شــود. بازی رفت دو تیم 1-2 
به ســود ســپاهان تمــام شــد. تراکتور در 
ورزشــگاه خالی از تماشــاگر یادگار امام 
)ره( تبریز، پذیرای فجر سپاســی است. 
چــرا که پــس از ســنگ پرانی عــده ای از 
پرســپولیس،  مقابــل  تماشــاگرنماها 
کمیته انضباطی در رأی موقت حکم به 
بدون تماشاگر برگزار شدن بازی تراکتور 
با فجرسپاســی داد. شــاگردان ارطغرل 
ساغالم که با 25 امتیاز در رده سیزدهم 
هستند، اما شیرازی ها که 23 بازی است 
در حســرت بــرد به ســر می  برنــد، با 17 
امتیاز در رده پانزدهم هستند و باید دید 
مجتبی ســر آسیایی می  تواند این تیم را 
از خطر ســقوط نجات دهد یا خیر. البته 
ســرمربی فجرسپاســی بعــد از باخــت 
هفته گذشته تیمش حرف های عجیبی 
زد و گفت به او فشار آورده اند که هدایت 
ایــن تیم را قبول کند! بازی رفت دو تیم 
با تســاوی 1-1 به پایان رسید. آلومینیوم 
در ورزشــگاه امــام خمینــی)ره( اراک با 
پیــکان دیــدار می  کنــد. شــاگردان ســید 
مهــدی رحمتی که بــا 35 امتیاز در رده 
هشــتم قرار دارند، باید با خودروسازانی 
بازی کنند که در 10 مســابقه قبلی شــان 
در  امتیــاز   34 بــا  و  نداشــته اند  بــردی 
رده نهــم هســتند و بایــد دید شــاگردان 
مجتبــی حســینی در ایــن مســابقه بــه 
پیروزی می  رســند یا خیر. بازی رفت دو 
تیم با تساوی 1-1 به پایان رسید. هوادار 
دســتگردی  شــهید  ورزشــگاه  در  هــم 
تهــران رو در روی گل گهر قــرار می  گیرد 
تــا نبرد اســتقاللی های ســابق را شــاهد 
باشــیم. شــاگردان رضا عنایتی که بازی 
قبل شــان را واگــذار کردند، بــا 34 امتیاز 
در رده دهــم هســتند اما شــاگردان امیر 
قلعه نویی که 7 بازی است نباخته اند و 
3 برد پیاپی داشــته اند، بــا 45 امتیاز در 
رده چهــارم ایســتاده اند. بــازی رفت دو 
تیم با نتیجه یک بر صفر به سود هوادار 

به پایان رسید.
ë  پرسپولیس- شهرخودرو؛ بازی بدهکار

و طلبکار
ورزشــگاه  در  حالــی  در  پرســپولیس 
آزادی با شهرخودرو دیدار می  کند که این 
بازی یکی از بازی های خاص لیگ برتر به 
شمار می  رود. چرا که یحیی گل محمدی 
ســرمربی پرســپولیس مقابل تیمی قرار 
می  گیرد که زمانی ســرمربی اش بود و در 
نهایــت بــا موافقت مدیران این باشــگاه 
توانســت مجــوز حضــور در پرســپولیس 
را بگیــرد امــا سرخپوشــان نتوانســتند به 
توافــق مالی شــان بــا مشــهدی ها پایبند 

باشــند و تنهــا بخشــی از بدهی شــان بــه 
شــهرخودرو را پرداخــت کرده انــد تــا هر 
ازچندگاهــی مســئوالن این باشــگاه این 
موضوع را یادآور شوند که از پرسپولیس 
طلبــکار هســتند و باید پول شــان هر چه 
سریع تر پرداخت شود و حاال این بازی را 
می  توان بازی بدهکار و طلبکار نامید. اما 
ســرخ ها در شــرایطی به میدان می  روند 
که بازی شــان بــا تراکتور نیمــه کاره ماند 
تــا پرســپولیس بــا 54 امتیاز و یــک بازی 
کمتــر به رده ســوم ســقوط کنــد ولی این 
تیم دوســت ندارد نایــب قهرمانی را در 
ایــن فصل از دســت بدهــد و می  خواهد 

3 امتیــاز را بگیــرد. ایــن در حالی اســت 
که شــاگردان داود سیدعباســی کــه در 6 
بازی قبلی شــان به پیروزی نرســیده اند، 
بــا 16 امتیــاز در رده شــانزدهم هســتند 
شــمار  بــه  ســقوط  اصلــی  کاندیــدای  و 
می  روند و برای همین پیروزی برای آنها 
حیاتی اســت. پرسپولیس و شهرخودرو، 
تاکنــون 15 بــار در لیگ برتر بــا هم بازی 
کرده انــد کــه 8 بــرد بــرای پرســپولیس و 
6 تســاوی به ثبت رســیده و یک برد هم 
سهم شهرخودرو بوده است. بازی رفت 
دو تیم در مشهد بود که با تساوی 1-1 به 
پایان رســید. قضــاوت این بازی را یاســر 

همرنگ به همــراه کمک هایش محمد 
عطایی و محسن بابایی بر عهده دارد.

ë مس - استقالل؛ بازی جذاب هفته
در  شــرایطی  در  اســتقالل  و  مــس 
ورزشگاه شــهید زینلی سرچشــمه برابر 
هــم قــرار می  گیرنــد کــه ایــن مســابقه 
می  توانــد بــه یکــی از بازی هــای جــذاب 
لیگ برتر تبدیل شــود. 2 تیمی که بازی 
رفت شــان در ورزشــگاه آزادی هــم پــر 
گل و جــذاب از کار درآمــد و در نهایــت 
با پیــروزی 3-2 آبی پوشــان پایتخت به 
پایان رسید. حاال شاگردان محمد ربیعی 
که با 44 امتیاز در رده ششــم قرار دارند، 
انگیــزه زیادی برای جبران آن شکســت 
دارند اما آنها باید در این مسابقه مقابل 
قهرمان فصل صف آرایی کنند. استقالل 
که بدون شکســت و با 64 امتیاز در صدر 
جدول ایســتاده بــه دنبال این اســت که 
بــا پیــروزی در ایــن مســابقه هــم بدون 
شکست باقی بماند و هم بتواند با رکورد 
بیشترین امتیاز که با 67 امتیاز در اختیار 
پرســپولیس اســت، برابــری کــرده و در 
بــازی بعــد از آن عبور کنــد. برای همین 
کســب 3 امتیاز این بازی برای شاگردان 
فرهــاد مجیــدی هــم از اهمیــت زیادی 
برخوردار اســت. برای این مسابقه فقط 
750 بلیت قرار اســت فروخته شــود که 
به نظر رقم بسیار کمی برای مسابقه ای 
اســت کــه در آن قهرمــان فصــل هــم 
حضور دارد. از ســویی دیگر اعالم شــده 
این مســابقه قرار است از شــبکه ورزش 
پخش شــود و بازی پرسپولیس از شبکه 
سه که باعث اعتراض هواداران استقالل 
بــه ایــن تصمیــم شــده اســت. مــس و 
اســتقالل فصل گذشــته که اولیــن دوره 
حضور رفســنجانی ها در لیــگ برتر بود، 
2 بــار مقابــل هم قــرار گرفتند کــه بازی 
رفت را استقالل 2-0 برد و بازی برگشت 
1-1 مســاوی شد. قضاوت این مسابقه را 
احمد محمدی به همــراه کمک هایش 
علی اکبر نوری و دانیال باشنده برعهده 

دارند.
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یحیی گل محمدی، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری پیش از بازی با شهرخودرو با تأکید بر اینکه 
جان سالم به در بردن از اتفاقات تبریز شبیه یک معجزه است، گفت: »خوشحالم بعد از مدت ها مقابل اصحاب 
رســانه حاضر هســتم. اتفاقات زیــادی در این فصل رخ داده که بــه هر حال االن در هفته های پایانی آن هســتیم. 
دو بــازی در پیــش داریم و باید از نام پرســپولیس دفاع کنیــم و هواداران خود را خوشــحال کنیم.« او درخصوص 
نام هایــی کــه در اطراف تیم پرســپولیس برای پســت ســرمربیگری این تیم مطرح می  شــود، بیان داشــت: »دو تا 
ســه جلســه با آقای درویش نشســت داشتیم. بحث هایی برای نقل  و انتقاالت انجام شــد اما این موضوع را ادامه 
ندادم چون باید بعد از لیگ درباره آن صحبت شود. دو سال دیگر قرارداد دارم و نسبت به آن پایبندم. مشکلی 
هم ندارم اگر باشــگاه بخواهد تصمیمی بگیرد. این موضوع در اختیار باشــگاه است. امسال درس خوبی برای ما 
بود که باشــگاه فقط مربی و بازیکن نیســت. همه ارکان باید دقت کنند و کار انجام بدهند. همه چیز داخل زمین 

نیست و بیرون زمین بخش مهمی است. تمام مشکالت فنی را برعهده می گیرم و مسئولیت با من است.«

گل محمدی: 2 سال دیگر در پرسپولیس هستم

هفته بیست و نهم لیگ برتر امشب برگزار می  شود

استقالل رکورد می  خواهد، پرسپولیس سهمیه

میالن پس از 11 سال قهرمان سری A شد

منچسترسیتی فاتح جذاب ترین لیگ جهان
گــروه ورزشــی/ عالقه مندان بــه فوتبال 
اروپــا، یکشــنبه شــب شــاهد دیدارهایی 
جــذاب و نفســگیر در قــاره ســبز بودنــد 
تــا تکلیــف قهرمان های فصــل 2022-
 A ســری  و  انگلیــس  برتــر  لیــگ   2021
ایتالیا مشــخص شــود. لیگ برتر جزیره 
بــه خاص ترین و دراماتیک ترین شــکل 
ممکــن پایــان یافــت تــا بــرای همیشــه 
شــود.  ثبــت  فوتبالدوســتان  خاطــر  در 
منچسترسیتی در حالی بردی عجیب و 
سخت مقابل اســتون ویال کسب کرد که 
ســیتیزن ها با 2 گل از شــاگردان استیون 
جــرارد عقــب افتادنــد امــا در 5 دقیقه 
طوفانــی و جادویی به بازی برگشــتند و 
نتیجه را 3 بر2 کردند. ایلکای گوندوغان 
تعویــض طالیــی پــپ گواردیــوال 2 گل 
کل  طــور  بــه  را  بــازی  سرنوشــت  و  زد 
عوض کرد. همین باعث شــد برد 3 بر1 
لیورپــول مقابل ولورهمپتــون هم برای 
یورگن کلوپ و شــاگردانش و طرفداران 
و  باشــد  نداشــته  کاربــردی  تیــم  ایــن 
منچسترســیتی با 93 امتیاز به ششمین 
و  برســد  برتــر  لیــگ  در  قهرمانــی اش 
لیورپول با 92 امتیاز در جایگاه دوم قرار 
بگیرد. چهارمین قهرمانی ســیتی در 5 

ســال اخیر، گواردیــوال را بــه موفق ترین 
مربــی خارجــی تاریخ لیگ برتــر تبدیل 
کرد. ضمن اینکه ســیتی باالتر از چلسی 
رده  در  منچســتریونایتد  از  پایین تــر  و 
دوم پرافتخارترین هــای لیــگ برتر قرار 
گرفت؛عنوانی کــه لیورپول فقط یک بار 
موفــق به کســب آن شــده اســت. وقتی 
ســوت پایان بــه صدا در آمــد، گواردیوال 
گریــه می کرد و هواداران به داخل زمین 
ریختنــد تــا لحظاتــی بــه یادماندنی در 
جذاب تریــن لیــگ جهان شــکل بگیرد. 
در هفتــه پایانی لیگ انگلیــس، آنتونیو 
کونتــه موفــق شــد تاتنهــام را بــه لیــگ 

درخشــش  و  برســاند  اروپــا  قهرمانــان 
پیــدا  ادامــه  هــم  ســون  میــن  هئونــگ 
مقابــل  گلــه   5 بــرد  جریــان  در  کــرد. 
نوریچ سیتی، ستاره کره ای 2 گل زد تا در 
کنار محمد صالح آقای   گل شــود. سون 
اولین بازیکن آسیایی است که به چنین 

افتخاری دست پیدا می کند.
در هفتــه پایانی ســری A ایتالیا هم، 
میــالن بــه یــک تســاوی برابــر ساســولو 
نیــاز داشــت تــا قهرمانــی خــود در این 
رقابت هــا را قطعی کنــد ولی 3 بر صفر 
برنــده شــد تا بی هیــچ حــرف و حدیثی 
پس از 11 ســال فاتح اســکودتو شــود. به 

ایــن ترتیــب فصــل پرهیجــان و جذابی 
کــه روســونری ها طــی کــرده بودنــد بــه 
بهترین شکل برای آنها به پایان رسید و 
تیم همشــهری یعنی اینتر هم با وجود 
برابــر ســمپدوریا  بــر صفــر  پیــروزی 3 
فصــل  قهرمانــی  عنــوان  از  نتوانســت 
گذشــته اش دفــاع کنــد. در این شــرایط 
هــاکان چالهان اوغلــو بازیکــن ترکیه ای 
اینتــر که فصل قبــل در میالن بــود و به 
قهرمانی نرســید، این فصل با پیوســتن 
به اینتر شــاهد قهرمانی تیم ســابق بود 
تــا این اتفاق به ســوژه ای طنز در فضای 
مجــازی تبدیــل شــود. چیــرو ایموبیلــه 
موفق شــد با 27 گلی که بــرای التزیو به 
ثمــر رســاند جایــزه کفش طــال و عنوان 
آقــای گلی رقابت های ســری A را از آن 
خــود کنــد. عنــوان بهتریــن بازیکن این 
فصــل نیــز بــه رافائــل لیائو رســید که او 
نیز یکــی از مهره های کلیدی این فصل 
روسونری برای باال بردن جام قهرمانی 
بــود. اســتفانو پیولــی، ســرمربی موفــق 
ایتالیایــی میــالن، هــم توانســت عنوان 
بهتریــن مربــی ایــن فصل را به دســت 
آورد تا این فصــل برای او بیش از پیش 

رؤیایی شود.

پورتو با درخشش طارمی قهرمان جام حذفی پرتغال شد

سومین جام اروپایی برای ستاره ایرانی
فینــال  شــب  یکشــنبه 
فوتبــال  جام حذفــی 
تیــم  دو  بیــن  پرتغــال 
برگــزار  تونــدال  و  پورتــو 
طارمــی  مهــدی  شــد. 
ســتاره ایرانــی پورتــو کــه 
در ترکیــب اصلی حضور 
داشــت، نقش زیادی در 
برتــری 3-1 تیمــش ایفا 
کــرد و دو گل در دقایــق 
بــه   )74 و  پنالتــی   -22(
کــه  پورتــو  رســاند.  ثمــر 
قهرمانــی  ایــن  از  پیــش 
لیــگ پرتغــال را جشــن 

گرفتــه بــود، در جــام حذفی نیز صاحب جام شــد تــا یک فصل عالی را پشــت 
سربگذارد. طارمی مؤثرترین بازیکن پورتو در این قهرمانی ها بود و توانست به 

سومین جام اروپایی خود نیز برسد. 
او به عنوان بهترین بازیکن فینال جام حذفی انتخاب شد و در جشن قهرمانی 
پورتو با کالهی جالب حاضر شــد تا ســوژه رســانه ها شــود. طارمی بعد از کسب 
دومیــن جــام قهرمانی اش بــا پورتــو، گفت:»خوشــحالم کــه گل زدم و بازی را 
بردیــم. خیلی خوب بازی کردیم و ســخت بــرای آن جنگیدیم. در طول فصل 
ســخت کار کردیــم تا قهرمان شــویم. ما موفق شــدیم هر دو جــام قهرمانی را 
ببریــم.« طارمی در شــرایطی آخرین بازی خود در فصــل 22-2021 را به پایان 
رســاند که در مجموع ۶ مســابقه لیگ قهرمانان اروپا، 3 دیــدار لیگ اروپا، یک 
مســابقه لیــگ کاپ پرتغال، ۶ بازی جام حذفی و 32 دیــدار لیگ برتر پرتغال، 

2۶ گل به ثمر رساند و 1۵پاس گل داد.

همسر حجازی: ناصرخان عاشق ایران بود

2 خرداد، یازدهمین ســالروز درگذشت زنده یاد 
ناصــر حجازی دروازه بــان بزرگ تاریــخ فوتبال 
ایران و اســتقالل بود. به همین بهانه دیروز ایرنا 
گفت و گویــی مفصــل بــا بهناز شــفیعی همســر 
حجازی داشــت. شــفیعی درباره رفتار حجازی 
یادآور شــد: »ناصر اصــاًل آدمی نبود که بخواهد 
عشــقش را به زبان بیــاورد. او بــا رفتارش ثابت 
می کــرد، مثــاًل وقتی مــردی حاضر می شــود به 
خاطــر خانــواده اش راهــی بنگالدش شــود و در 
طــول روز فقط وعده غذایــی اش چند عدد موز 
باشــد یا تمام پولی که می گرفــت در اختیار من 

می گذاشت یعنی عاشق زن و زندگی اش است. 
من عاشــق همین رفتار او بــودم. ناصر در خانه 
دیکتاتور بود، یک دیکتاتور دوســت داشــتنی که 
اگــر  صدبار در زندگی ام به عقب برگردم بازهم 
حاضــرم بــا همیــن دیکتاتــور ازدواج کنــم.«او 
احساسش در لحظه درگذشت حجازی را شرح 
داد: »از همــان روز اول کــه در ســلف ســرویس 
دانشــگاه با هم آشــنا شــدیم تا تمام ســال های 
زندگــی مثــل یــک فیلــم از جلــو چشــمانم رژه 
رفــت، بــاور نمی کردم کــه باید بــدون او زندگی 
کنم، دنیا بدون ناصر برایم وحشتناک بود. من 
اعتقاد دارم روح ناصر همیشــه در کنار ماســت. 
ناصر عاشــق ایــران بــود. او بارها پیشــنهادهای 
خارجی را رد کرده بود و می گفت من یک وجب 
خاک کشــورم را بــا دنیا عــوض نمی کنم. ناصر 
نــه اهل پول گرفتن از بازیکن بود و نه با مدیری 
البی می کرد. او نه بوقچی و لیدر داشت و نه جلو 
کسی ســر خم می کرد. حجازی اســطوره ای بود 
کــه فقط خودش بود. خیلی دوســت دارم فقط 
یک بــار دیگر ناصــر را ببینم و بــه او بگویم دلم 
برایت یک ذره شــده اســت، دنیا بــدون تو جای 

ترسناکی است.«

 هاشمیان: اسکوچیچ ما را می خواهد
 اما فدراسیون تماسی نگرفته است

وحیــد هاشــمیان، مربــی تیــم ملی 
فوتبال در خصوص ادامه همکاری 
گفــت:  تســنیم  بــه  ملــی  تیــم  بــا 
»قــرارداد مــن تا پایــان خــرداد ماه 
1400 و صعــود تیم ملــی به مرحله 
دوم بــود و بــا پایــان آن قــرارداد، با 
آقای عزیزی خــادم صحبت کردیم 
و مثــل تمام مربیــان، قــرارداد من 
هم تــا پایــان مرحلــه انتخابی جام 
جهانی 2022 تمدید شد. بجز آقای 
اســکوچیچ، قــرارداد تمــام مربیان 

تمام شــده است. پیش از ســفر کره جنوبی آقای اسکوچیچ به فدراسیون 
فوتبــال ایمیــل زد که تکلیف قرارداد کادر فنی تیم ملی مشــخص شــود 
و اعــالم کــرد با توجه بــه رو به اتمام بودن قــرارداد مربیان، بــرای ادامه 
قــرارداد مذاکــره شــود. در حالــی که اســکوچیچ تأییــد کرده بــود که کادر 
فنــی قدیــم حفــظ و دو نفر هم اضافه شــود، بعــد از این موضــوع آقای 
اســکوچیچ دوباره اســامی را فرســتادند که بهتر متوجه شوند. اسکوچیچ 
ما را می خواهد، اما فدراســیون تماســی نگرفته اســت. در کل خوشحالم 
کــه بــه تیم ملی کشــورم خدمت می کنم. اگر می خواســتم در باشــگاه ها 
سرمربی باشم، قطعاً در 3سال اخیر پیشنهادهایی بود که خیلی مربیان 

دوست دارند به این تیم ها بروند که هیچ مشکل مالی هم ندارند.«

دومین قهرمانی زنان کشتی ایران در آسیا
تیم ملی کشــتی زنان ایران در آلیش آزاد هم قهرمان آســیا شد. این تیم بعد 
از قهرمانی در آلیش کالسیک، دیروز در قرقیزستان توانست با کسب 3 مدال 
طال، یک مدال نقره و دو مدال برنز روی سکوی اولی آلیش آزاد بایستد. فاطمه 
فتاحــی در ۶0 کیلوگرم، ســحر غنــی زاده در 70 و هانیه عاشــوری در مثبت 7۵ 
کیلوگرم به مدال طال رســیدند. ســپیده بابایی در ۵۵ کیلو نقره گرفت و مریم 

احمدی در 7۵ و الهه روزبه در ۶۵ کیلوگرم به سومی رضایت دادند.

تست مثبت والیبالیست سابق تیم ملی
خبر تست مثبت دوپینگ والیبالیست  سابق تیم ملی همه را شوکه کرد. در حالی 
که هنوز قهرمانی پیکان در باشگاه های والیبال مردان آسیا، سوژه رسانه ها بود، 
اما خبر مثبت تست A یکی از بازیکنان سرشناس همه را بهت زده کرد. هرچند 
بعــد از این خبر گمانه زنی های زیادی درباره ماده مورد اســتفاده والیبالیســت 
سابق تیم ملی در رسانه ها مطرح شد، اما فرزاد شارکی قائم مقام ستاد مبارزه 
بــا دوپینگ به خبرنگار »ایران« می گوید: »جواب تســت های لیگ برتر والیبال 
اول خردادماه به دست ما رسید که ما هم فدراسیون و ورزشکار را مطلع کردیم. 
البته او 10 روز مهلت دارد تا دفاعیاتش را بفرستد و تقاضای بررسی تست B را 
بدهد. البته بررسی نمونه B هم یک ماه و نیم تا دو ماه طول می کشد.« در حالی 
که یکی از گمانه زنی ها درباره مثبت شدن تست بازیکن والیبال استعمال ماده 
مخدر است اما میالد تقوی دبیر فدراسیون والیبال به »ایران« می گوید: »در نامه 
وادا دوپینگ این بازیکن قطعیت ندارد و پروسه اداری باید طی شود. دوپینگ با 

ماده مخدر در تست او درست نیست.«

محرومیت ۳ ساله دختر وزنه بردار دوپینگی
النــاز باجالنــی، دختــر ملی پــوش وزنه بــرداری کشــورمان به دلیــل دوپینگ 
به مدت 3 ســال از هر نوع فعالیت ورزشــی محروم شــده اســت. او به  دلیل 
مصرف ماده ممنوعه دروســتانولون با توجه به اینکه بیش از 18 ســال ســن 
داشــته و در عین حال پذیرفته اســت که از این ماده ممنوعه اســتفاده کرده، 
از 1۶ آذر 1۴00 تــا 1۵ آذر 1۴03 از تمامــی فعالیت های ورزشــی محروم شــده 

است. پیش از باجالنی، پوپک بسامی به مدت شش ماه محروم شده بود.

رونمایی گوش شکسته ها از تصاویر برترین های قرن
مراســم رونمایــی از تصاویــر برترین های کشــتی در 100 ســال اخیــر ورزش ایران 
برگزار شــد. بعد از انتخاب ســه عضو خانواده کشــتی به عنــوان برترین های قرن 
ورزش ایران، مراسم رونمایی از تصاویر برترین های کشتی در محل خانه کشتی 
شهید صدرزاده با حضو رسرمربیان تیم های ملی آزاد و فرنگی به همراه اعضای 
تیم های ملی بزرگساالن و جوانان برگزار شد که محمد بنا، پژمان درستکار، حمید 
ســوریان، حسن یزدانی، محمدرضا گرایی، امیرحسین زارع و کامران قاسم پور از 
عکس سه افتخارآفرین قرن جهان پهلوان تختی به عنوان صاحب مدال ماندگار 
قرن، محمد بنا به عنوان برترین مربی قرن و حسن یزدانی به عنوان خالق صحنه 

ماندگار قرن گذشته ورزش ایران رونمایی کردند.

پرسپولیس برنده پرونده النصر شد
دادگاه داوری ورزش )cas( دیروز پس از 2 ســال حکم نهایی خود را در ارتباط با 
پرونده شکایت باشــگاه النصر از پرسپولیس ابالغ کرد. امیرعلی حسینی، مدیر 
امور بین الملل پرسپولیس در این خصوص گفت: »اتفاقات زیادی در این مدت 
روی داد؛ از برگزاری جلســات اســتماع تا ارســال مدارک مختلف توسط باشگاه 
در رد ادعاهایی که مطرح شــده بود. با این حکم در واقع رأی کمیته انضباطی و 
کمیته استیناف کنفدراسیون فوتبال آسیا که به نفع ما بود، تأیید و ادعای باشگاه 
النصر نسبت به پرسپولیس رد شد.« گفتنی است CAS در رأی خود تأکید کرده 
اســت که باشــگاه النصر دیگر حق هیچ گونه طرح شــکایت درباره این موضوع 
ندارد و همچنین آن باشگاه را محکوم به جبران هزینه های دادرسی طرفین دعوا 
و پرداخت جریمه 10 هزار دالری به کنفدراسیون فوتبال آسیا کرد. باشگاه النصر 
عربستان بعد از باخت به پرسپولیس در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا 

2020 پرسپولیس را متهم به استفاده از بازیکنان غیرمجاز کرده بود.

 دایی: می خواهند با نام من 
پرسپولیس را تحت فشار قرار دهند

اخیــر  هفته هــای  در 
نتایــج  پرســپولیس  کــه 
ســال های قبــل خــود را 
تکــرار نکــرد و از کورس 
بیســت  لیگ  قهرمانــی 
و یکــم جا مانــد، حرف 
زیــادی  حدیث هــای  و 
دربــاره آینــده همکاری 
و  گل محمــدی  یحیــی 
پرسپولیس مطرح شد. 

حتــی  میــان  ایــن  در 
برخی پا را فراتر گذاشــتند و صحبــت از مذاکره پنهانی رضا درویش با 

علی دایی کردند. 
در همیــن زمینه علی دایی ضمن رد مذاکره با پرســپولیس به ایســنا 
گفت: »من هیچ گونــه مذاکره ای با آقای درویش برای قبول هدایت 
پرســپولیس انجام نداده ام. نه تنها مذاکره ای انجام نشــده بلکه من 
فعاًل دوست ندارم در ایران مربیگری کنم. متأسفانه برخی با آوردن 
نــام مــن می خواهند پرســپولیس و کادر ایــن تیم را تحت فشــار قرار 

دهند.«
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اکــرم رضایی ثانــی/  پیگیــری پرونــده روزنامه  
فیلم هــای  بــر  نظــارت  نحــوه  دربــاره  ایــران 
آموزشــی درســی کــه به صــورت »وی او دی« 
و یــا از طریــق مؤسســات آزاد آموزشــی تولیــد 
می شــود، در نهایــت بــه شــورای عالی انقالب 
فرهنگی رســید. پیش تر در بــاب اینکه نظارت 
بــر فیلم هــای آموزشــی درســی و اســتفاده از 
مثال هــا و اصالحــات غیراخالقــی و نادرســت 
که مناســب چهارچوب آموزشی کشور با وجود 
مخاطب کودک و نوجوان نیســت با مســئوالن 
وزارت آمــوزش و پرورش، ســازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشــی و کارشناســان آموزشــی 
گفت و گو داشــتیم که هر کدام توپ را در زمین 
رقیــب انداختند و از مســئولیت پذیری نســبت 
بــه نظــارت بــر تولیــد محتــوای نامناســب در 

فیلم های آموزش درسی شانه خالی کردند. 
هــر فیلم آموزشــی درســی باید از ســازمان 
پژوهــش و برنامه ریزی آموزشــی مجوز بگیرد 
ایــن در حالــی اســت که هیــچ نظارتــی در این 
زمینــه وجود ندارد.در این میان نقش شــورای 
تحول و نوســازی نظام آموزشــی شورای عالی 
انقالب فرهنگی درباره این موضوع قابل انکار 

نیست.
ســید مقداد حســینی، معاون دبیر شــورای 
تحول و نوســازی نظام آموزشــی شورای عالی 
انقالب فرهنگی در گفت وگو با »ایران« درباره 
نظــارت بر کیفیت فیلم های آموزشــی درســی 
و »وی او دی «هــا گفــت: شــورای عالی انقالب 
فرهنگــی تقریبــاً از ســال ۸۹ موضــوع آموزش 
در فضــای مجــازی را در دســتور کار خــودش 
قــرار داده اســت امــا متأســفانه بنا بــه دالیلی 
ایــن موضــوع مورد اهمیــت قــرار نمی گرفت. 
تربیــت  و  تعلیــم  ایــن مســأله در کمیســیون 
شــورای عالی انقــالب فرهنگی در ســال ۱۳۸۹ 

یکی از موضوعات محوری بود.
وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: متأســفانه 
اقتضائات و شــرایط جامعه هیچ وقت نشــان 

نمــی داد کــه این احســاس نیــاز تحــت عنوان 
آمــوزش رســمی، غیررســمی، نیمــه رســمی 
و… در کشــور وجــود دارد. اکنــون روی مســأله 
آموزش مجازی به عنوان فعالیت های مکمل 

و استفاده از فناوری های نوین کار شده است.
معاون دبیر شــورای تحول و نوسازی نظام 
آموزشــی شــورای عالی انقــالب فرهنگی بیان 
کرد: پس از شــیوع کرونا ایــن نکته از چند ُبعد 
خیلــی جدی تر شــد و دیگــران هــم فهمیدند 
فرهنگــی،  تجــاری،  مختلــف  رویکردهــای  بــا 
فرصــت  ایــن  از  می تواننــد  و…  ایدئولوژیــک 

استفاده کنند.
حســینی خاطرنشــان کرد: در حــال حاضر 
اســتفاده از بســتر مجازی و فناوری هــای نوین 
شــورای  ایــن رو  از  اســت.  جامعــه  ضــرورت 
عالی انقــالب فرهنگی تالش کــرد همزمان با 
جدی شــدن رویه آموزش مجــازی، با آموزش 
بیشــتری  همراهــی  و  همــکاری  پــرورش  و 
داشــته باشــد، بــه همیــن جهــت برنامه شــاد 
شــکل گرفــت. وی دربــاره پیگیــری و نظــارت 
شــورای عالی انقــالب فرهنگی دربــاره نظارت 
بیشــتر بر بخش هــای ناظر بر تولیــد فیلم های 
آموزشــی درسی گفت: متأسفانه پس از شروع 
فعالیت فضای مجــازی در دوران کرونا؛ میان 
ایــن فضا و آموزش یــک فاصله رخ داد. اکنون 
نیــز شــورای عالی انقــالب فرهنگــی در حــال 
پیگیــری اســت تــا آمــوزش و پــرورش بتوانــد 
ایــن فضــای حاکمیتــی آمــوزش رســمی را در 
اختیار بگیرد و از فناوری های نوین در راســتای 

فعالیت های مکمل آموزشی استفاده کند.
حســینی اظهار داشــت: مــا نمی گوییم این 
نــوع آمــوزش مجــازی جایگزیــن آمــوزش در 
مــدارس شــود و بــه هیــچ وجــه هیچ کــدام از 
کسانی که ســند تحول بنیادین را امضا کردند، 
نیــز چنین خواســته ای نداشــتند ولی اســتفاده 
به عنــوان فعالیت هــای مکمــل  ابــزار  ایــن  از 
قاطبــه  اســتفاده می شــود و تقریبــاً  آموزشــی 

متخصصین این را تأیید می کنند.
معاون دبیر شــورای تحول و نوسازی نظام 
بــا  فرهنگــی  انقــالب  شــورای عالی  آموزشــی 
تأکید بر سیاســتگذاری های جدید شــورا گفت: 
شــورای عالی انقالب فرهنگی با رویکرد جدید 
کار را دنبــال می کنــد و انشــااهلل همیــن امــر را 
جهت بررسی به عنوان برنامه های سال جاری 
تحــول  طــرح  داشــت.  خواهیــم  نظــر  در 
شــورای عالی انقــالب فرهنگــی نیز در دســتور 
کار بــوده، همچنیــن تغییراتــی شــکل گرفتــه 
و بــه لحــاظ ورود بــه چنیــن مســائلی از ابعاد 

حکمرانی جدی تر وارد قضیه خواهد شد.
وی افــزود: انشــااهلل بــا یــک ریل گــذاری و 
از  بعضــی  تکلیــف  مشــخص،  سیاســتگذاری 
دســتگاه های اجرایــی نســبت به ایــن موضوع 
تعییــن خواهــد شــد. هرچند که شــورای عالی 

و  داشــته  هــم  مصوبــات  یک ســری  مجــازی 
تقریبــاً ایــن موضــوع را تعییــن و تأییــد کــرده 
است اما شورای عالی انقالب فرهنگی در نظر 
دارد بــه طــور کلــی از منظــر فرهنگــی، تعلیم 
و تربیــت بــرای اســتفاده از فضــای مجــازی و 
فناوری های نوین ریل گذاری های دقیقی برای 

سیاستگذاری در این زمینه داشته باشد.
ë  در تصمیم گیــری  و  برنامه ریــزی  بالتکلیفــی 

حوزه آموزش های مجازی
حسینی افزود: متأســفانه در این حوزه یک 
مقــدار خــأ سیاســتگذاری داریم کــه منجر به 
خــأ قانونگذاری و برنامه ریزی نیز شــده و یک 
بی نظمی در مراحل اعطای مجوز ایجاد کرده 

است.
وی در پاســخ به این سؤال که چطور برخی 
از ایــن فیلم هــای آموزشــی درســی بــر خالف 

بــه  موفــق  اخالقــی  چهارچوب هــای  رعایــت 
کســب مجــوز شــدند و چــرا نظــارت دقیقی بر 
آنهــا وجود نــدارد، گفت: یک بخشــی که فارغ 
از قانونگذاری و برنامه ریزی است، اجرای این 
قانون بوده که بســیار سنگین است. مثاًل فرض 
کنیــد یکبــاره چندهــزار محتــوا تولید می شــود 
اما مشــخص نشــده کــه اینهــا در کجــا ارزیابی 
شــوند و با چه شــاخصی وارد حــوزه آموزش و 
بازار آموزش کشــور می شــود. این خودش یک 
اشــکاالتی را ایجــاد می کنــد. یــک بالتکلیفــی 
برنامه ریزی و تصمیم گیری وجود دارد و هیچ 
کســی رســماً مســئولیت آن را به عهده نگرفته 

است.
معاون دبیر شــورای تحول و نوسازی نظام 
آموزشــی شــورای عالی انقالب فرهنگی تأکید 
کــرد: بــه نظــر مــن در حــوزه آمــوزش تکلیف 
روشن است، زیرا تعیین تکلیف هرچه مربوط 
به آموزش رســمی و عمومی می شود بر عهده 
وزارت آموزش و پرورش اســت. متأسفانه ساز 

و کار خیلی روشن نشده است.
وی افــزود: شــورای عالی انقــالب فرهنگی 
دنبــال آن اســت کــه ســاز و کار ایــن موضوع را 
نظــم بدهــد تــا تکلیــف آمــوزش و پــرورش و 
جهــت  در  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت 
تولید فیلم آموزشی مجازی روشن شود. اینها 
اقتضائات پساکرونا اســت که البته کارشناسان 
زودتــر از مســئوالن بــه آن دســت می یابنــد و 
مدیران معمواًل دیرتر به آن می رسند. در واقع 
زمانی که مســئوالن به یک اضطراری نرســند، 

تصمیم دقیقی را نمی گیرند.
کــرد:  خاطرنشــان  پایــان  در  حســینی 
آخرین جلســه ای کــه ما با ســازمان پژوهش و 
برنامه ریــزی آموزشــی داشــتیم در خصــوص 
تعییــن شــاخص در ایــن زمینــه بــوده اســت. 
ارتبــاط و تعامل بین شــورای عالی و ســازمان 
محتــوای  اصلــی  متولــی  به عنــوان  پژوهــش 

درسی می تواند راهگشا باشد.

خأل قانونی نظارت بر تولیدات فیلم های آموزشی
وزیر بهداشت:معاون دبیر شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی شورای عالی در گفت وگو با »ایران« مطرح کرد

شکست کرونا و تک رقمی شدن تلفات آن از 
افتخارات ملت ایران است

وزیــر بهداشــت در مجمع جهانی ســالمت در ژنو گفت: شکســت کرونا و 
تک رقمی شدن تلفات آن یکی از افتخارات بزرگ ملت ایران است و ما 

االن هر جا راه می رویم سرمان را باال می گیریم.
دکتر بهرام عین اللهی در مجمع جهانی ســالمت که پس از ســه سال 
وقفه با حضور وزرای بهداشــت تمامی کشــورهای جهان در ژنو ســوئیس 
آغــاز بــه کار کــرد، ضمن تشــکر از شــجاعت، صبــوری و همراهــی مردم 
ایران در شکســت کرونا گفت: تک رقمی شــدن تلفات این همه گیری در 
کشــورمان تعجب و حیرت وزرا و کارشناســان بهداشت و درمان جهان را 

به همراه داشته است.
وی افــزود: شکســت کرونــا و تــک رقمــی شــدن تلفــات آن یکــی از 
افتخــارات بــزرگ ملت ایران اســت و مــا االن هر جا راه می رویم ســرمان 
را بــاال می گیریم. مردم، کشــور را ســربلند کردند و بواســطه این همراهی 

جمهوری اسالمی ایران االن سربلندتر از قبل شده است.
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی گفت: در حال حاضر برخی 
از این کشــورهای غربــی و اروپایی و خود امریکا با وجــود تمامی امکانات، 
ایــن همه مرگ و میــر کرونا دارند، اما وقتی می بینیم کرونا در کشــورمان 
بــه ایــن حد کاهش یافته اســت و مــردم براحتــی می توانند ســفر بروند و 

کارهایشان را انجام دهند، این باعث افتخار ما است.
پزشــکان حاضر در ژنو اعــالم کردند نرخ واکسیناســیون کووید ۱۹ باید 
روی ۶۰ درصد باشد تا ایمنی جمعی ایجاد کند .این در حالی است که به 
گفته وزیر بهداشت ۷۵ درصد مردم کشورمان واکسن زده اند و ایران جزو 

کشورهای بسیار پیشرو در این زمینه است.
عین اللهی گفت: زیرســاخت های بومی مهیا شــده برای تولید واکسن 
کرونا در کشــور می تواند در مقابل دیگر تهدیدات بهداشــتی  به کار آید از 

جمله بیماری »آبله میمون«.
معــاون  بــا  دیــدار  بهداشــت،  وزارت  عمومــی  روابــط  اعــالم  بنابــر 
رئیس جمهور ســوئیس از دیگر برنامه های روز نخســت وزیر بهداشت در 

ژنو بود.
عین اللهی از ســفر هیأت سوئیســی به ایران تا سه ماه آینده خبر داد تا 

درباره دارو، تجهیزات پزشکی و بحث های اقتصادی مذاکره ادامه یابد.
هفتاد و پنجمین مجمع بهداشت جهانی )WHA( با شعار »سالمت 
بــرای صلــح، صلح برای ســالمت« تا ۷ خــرداد در مقر اروپایی ســازمان 

ملل ادامه دارد.
انتخــاب دبیرکل ســازمان بهداشــت جهانی )WHO( برای پنج ســال 

آینده از دستور کارهای مجمع بهداشت جهانی است.
با فروکش کردن نســبی کرونا، مجمع جهانی ســالمت پس از سه سال 
وقفه، از روز گذشــته با حضور وزرای بهداشت تمامی کشورهای جهان در 

ژنو سوئیس آغاز به کار کرد.

 غفلت از تهیه »پیوست فرهنگی« استفاده کودکان 
از فضای مجازی

وزیر آموزش وپرورش در ســومین نشست کارگروه کمیته راهبری سند 
صیانــت از کــودک و نوجــوان در فضای مجازی بر لزوم داشــتن پیوســت 

فرهنگی طرح ها و برنامه ها تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، یوسف نوری گفت: 
در ابتــدای دهه ۹۰ زمانی که اســتفاده از فضاهــای یادگیری جدید مطرح  
شــده بود، توصیــه کردیم که برای اســتفاده از تبلت و تلویزیــون اینترنتی 
باید در وزارت آموزش وپرورش یک پیوســت فرهنگی نوشته شود، اما آن 
زمان توجهی نشد و به دلیل نداشتن پیوست فرهنگی، در طول سال های 
گذشــته آســیب هایی را در این حوزه دیدیم و بیشــترین آسیب به کودکان 

به دلیل حساسیت دوره سنی که دارند، وارد شد.
وی بــا بیــان اینکــه در حوزه هــای اجتماعــی از جملــه فضــای مجازی 
نمی توان با دید مهندســی وارد شــد، اظهار کرد: نگاه مهندســی یک نگاه 
تجویــزی اســت کــه بــرای حوزه هــای اجتماعــی از جمله بــرای جامعه و 

کودکان پاسخگو نیست.
نوری با بیان اینکه در حوزه آسیب های اجتماعی و تنوع این آسیب ها 
باید دقت بیشتری داشته باشیم، اظهار کرد: ۱۵و نیم میلیون دانش آموز، 
۷و نیــم میلیون کودک پیش از دبســتان تحت مدیریت آموزش وپرورش 
در  را  دانش آمــوزان  ایــن  مــا  همــکاران  از  نفــر  یک میلیــون  و  هســتند 
بــرای  بایــد  آموزش وپــرورش  و  می کننــد  پشــتیبانی  درس  کالس هــای 
ایــن جمعیــت عظیمی کــه دارد، در حــوزه فضای مجــازی و اســتفاده از 
آن برنامه ریــزی داشــته باشــد. وزیــر آموزش وپــرورش با اشــاره بــه اینکه 
اعتبــارات آموزش وپرورش در حوزه ســایر، تنها یک و هشــت دهم درصد 
اســت و مابقــی بودجــه آموزش وپرورش بــه حقوق اختصــاص می یابد، 
اظهارکرد: همین بودجه نیز صرف نگهداشــت فضاهای فیزیکی موجود 
در آموزش وپــرورش می شــود و آموزش وپــرورش بودجــه مناســبی برای 

توسعه برنامه های پرورشی، تربیتی، فوق برنامه و حمایتی خود ندارد.
نــوری با تأکید بر اینکه آموزش وپــرورش ظرفیت های فراوانی دارد که 
این ظرفیت ها از ســوی مســئوالن مغفول مانده اســت، اظهار کرد: شبکه 
شاد با جدیت، اصرار و پایداری وزارت آموزش وپرورش به شبکه ای تبدیل 
شد که توانست ۱۵میلیون دانش آموز را در دوران تعطیلی مدارس تحت 
پوشش آموزش های مجازی قرار دهد و به یک شبکه ملی و شناخته شده 
با بیشــترین کاربر تبدیل شــد، ایــن موضوع جز با پایــداری، اصرار و تأکید 
آموزش وپــرورش امکان پذیــر نبــود و ظرفیــت باالی آموزش وپــرورش را 

برای انجام کارهای بزرگ در حوزه های فضای مجازی نشان می دهد.

 وجود ۹۳۵ هزار دانش آموز بازمانده 
و تارک تحصیل در کشور

مدیــرکل آمــوزش ابتدایــی وزارت آمــوزش و پرورش از وجــود حدود 
۱۸۵ هــزار دانش آمــوز بازمانده از تحصیل و ۷۵۰ هــزار دانش آموز تارک 
تحصیل در کشــور خبر داد. محمدحسین حسینی در سلسله نشست های 
فقــر چندبعــدی و سیاســت های فقرزدایــی بــا عنــوان »فقر آموزشــی در 
ایــران« که با همــکاری دفتر مطالعات رفاه اجتماعــی وزارت رفاه و مرکز 
توانمندســازی حاکمیــت و جامعه جهاد دانشــگاهی برگزار شــد، با بیان 
اینکــه خوشــحالم نهادهــای بیرونــی بــه موضوعــات آمــوزش و پرورش 
ورود می کنند گفت: ما هیچ راه همواری برای توســعه کشــور جز آموزش 
و پــرورش نداریم. حســینی بــا بیان اینکه مــا گاهی با اقداماتــی که انجام 
می دهیم یک مسأله پیچیده را بغرنج تر و پیچیده تر می کنیم گفت: اینکه 
بچه ها بیرون از مدرسه باشند یا یادگیری خوبی نداشته باشند سرچشمه 
نامالیمات اســت. الزم اســت یک گفتمان انتقادی شــکل بگیرد مبنی بر 
آنکــه حــال آموزش و پــرورش خوب نیســت؛ ۷۵۰ هزار تــارک تحصیل و 
۱۸۵ هزار بازمانده از تحصیل داریم. در زمینه دسترســی آموزشــی، فضا 
و تجهیزات و حضور دانش آموز در مدرســه بســیار مهم اســت. همچنین 
الزم اســت در زمینــه کیفیــت آمــوزش مطالبه گــری شــود. وی ادامه داد: 
تمام تالش ما این اســت که حال آموزش و پرورش خوب شــود. برگزاری 

چنین جلساتی به ما امید می دهد.
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معــاون توســعه و تعمیــم بیمــه اداره کل امــور 
بیمه شــدگان ســازمان تأمیــن اجتماعــی گفت: 
در حال شناســایی گروه هــای جدید نظیر فعاالن 
کســب و کار مجــازی و فراهــم کردن ایــن امکان 
هســتیم که از حق قانونی شــان بهره مند شــوند و 

تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.
مجید حســن زاده در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره 
بــه اجرای بیمه فراگیر خانواده ایرانی اظهار کرد: 
تالش بر این بوده اســت که از تمام ظرفیت های 
را  افــرادی  تمــام  و  کــرده  اســتفاده  قانونی مــان 
کــه فاقد پوشــش بیمــه هســتند و از بیمه شــدن 

جامانده اند تحت پوشــش قرار دهیم. وی افزود: 
افراد مختلف بــا جایگاه های متفاوت در جامعه 
مانند زنان خانه دار، دختران، پسران، دانشجویان 
و افراد خود اشتغال می توانند براساس ضوابط و 
مقررات از بیمه ِحرف و مشــاغل استفاده کرده و 

با نرخ های مختلفی تحت پوشش قرار بگیرند.
معاون توسعه و تعمیم بیمه اداره کل امور بیمه 
شــدگان ســازمان تأمین اجتماعی بــا بیان اینکه 
در گذشــته نیز بیمه اقشــاری چون زنان خانه دار 
و دانشجویان را داشتیم اما در قالب بیمه فراگیر 
خانــواده ایرانــی بــرای افزایــش جامعــه تحــت 

پوشــش به صورت جدی ورود کردیم اظهار کرد: 
برنامه ریزی های منســجمی برای این امر انجام 
شد؛ نخســت آنکه اطالع رسانی جامعی صورت 
گرفــت. اکثر افــراد از ایــن حق قانونی خودشــان 
اطالع نداشتند. حســن زاده ادامه داد: با ارگان ها 
و ســازمان های مختلــف تعامالتــی داشــتیم؛ بــا 
ســازمان امــور دانشــجویان، وزارت بهداشــت و 
سایر دستگاه ها مکاتباتی انجام شد که با سازمان 
تأمین اجتماعی در اطالع رسانی مشارکت داشته 

باشند.
وی با اشــاره به اینکه دومین اقدام مهم، تسهیل 

فرایند عقد قرارداد بیمه اســت گفــت: برای این 
منظور دیگر نیازی به مراجعه به شــعبه نیست. 
برخی موانع هم برطرف شده است و متقاضیان 
می توانند وارد ســامانه شــده و ظرف چند دقیقه 

ثبت نام انجام دهند و خود را بیمه کنند.
بنابراعــالم معاون توســعه و تعمیــم بیمه اداره 
کل امور بیمه شــدگان سازمان تأمین اجتماعی، 
تا پایــان اســفند آمار بیمه شــدگان بیمــه فراگیر 
خانــواده ایرانی نزدیک به دو میلیون و ۳۰۰ هزار 
نفــر بــوده که نســبت به تیرماه ســال گذشــته ۲۰ 
درصد رشد در تعداد بیمه شده را نشان می دهد.

وی همچنیــن اضافــه کــرد: برنامه هــای جدیــد 
دیگــری نیــز در دســتورکار قــرار دارد. گروه هــا و 
اصنافــی داریــم کــه از پوشــش بیمــه برخــوردار 
نیســتند و رابطــه کارگــری و کارفرمایــی برقــرار 
نیست. به دنبال آن هستیم با گروه ها نیز در قالب 
بیمه توافقی، قرارداد ببندیم. اکنون با ۲۸ گروه از 
جمله سازمان نظام پزشکی قرارداد بیمه توافقی 
داریم که اخیراً با انجمن روانشناسان و مشاوران 
خانواده، صندوق ذخیره بسیجیان و چند شرکت 
فعــال در حوزه مجــازی نیــز توافق هایی صورت 

گرفته است.

گــروه اجتماعــی/ دبیــرکل ســازمان جهانــی 
چالش هــای  بــا  جهــان  می گویــد  بهداشــت 
»هولنــاک« از جملــه کووید۱۹، جنــگ و آبله 
گفــت:  ژنــو  در  وی  اســت.  مواجــه  میمــون 
همه گیــری کووید ۱۹ تنها بحــران در جهان ما 
نیســت. درحالی که ما اینجــا در حال بحث و 
تبادل نظر هســتیم، همــکاران ما در سراســر 
جهــان در حــال واکنــش بــه شــیوع ابــوال در 
جمهــوری دموکراتیــک کنگو، آبلــه میمون و 
هپاتیت حاد با منشــأ ناشناخته و بحران های 
پیچیده بشردوســتانه در افغانســتان، اتیوپی، 
ســومالی، ســودان جنوبــی، ســوریه، اوکرایــن 
و یمــن هســتند. او معتقــد اســت بــا وجــود 
کاهش تعــداد مبتالیان به کووید ۱۹، مطمئناً 
همه گیــری تمام نشــده اســت. اگــر دولت ها 
ســهل انگاری کننــد، خــود و مردمشــان را در 
معرض خطر قرار خواهند داد. آدهانوم تأکید 
کرد که تقریبــاً یک میلیارد نفر در کشــورهای 
کم درآمد هنوز در برابر کرونا واکســینه نشــده 
و فقط ۶۰ درصد از جمعیت جهان واکســینه 
شده اند. آفریقا افزایش نرخ مرگ و میر ناشی 
از این ویروس را گزارش کرده و قاره ای اســت 

که کمترین پوشش واکسیناسیون را دارد.
در ایــران اما این روزها عقب نشــینی کرونا 
دل مردم را خوشحال کرده است و بنابر اعالم 
وزارت بهداشــت، طــی ۲۴ ســاعت منتهی به 
روز گذشــته ۲۶۸ بیمــار جدیــد کوویــد۱۹ در 
کشــور شناســایی شدند و متأســفانه ۷ نفر نیز 
به دلیــل ایــن بیمــاری جــان خود را از دســت 
دادنــد. در حــال حاضــر ۶۴۹ نفــر از بیمــاران 
مبتال بــه کووید۱۹ در بخش های مراقبت های 
ویژه بیمارســتان ها تحت مراقبت قرار دارند. 
در حــال حاضر صفر شهرســتان در وضعیت 
قرمز، صفر شهرســتان در وضعیت نارنجی، 
 ۱۹۳ و  زرد  وضعیــت  در  شهرســتان   ۲۵۵
شهرســتان در وضعیــت آبــی قــرار دارنــد. تا 
کنــون ۶۴ میلیــون و ۴۹۴ هــزار و ۸۴۲ نفر دوز 
اول، ۵۷ میلیــون و ۷۹۰ هــزار و ۸۶۵ نفر دوز 
دوم و ۲۷ میلیون و ۴۴۴ هزار و ۴۴ نفر نیز دوز 

سوم واکســن کرونا را در کشور تزریق کرده اند. 
بــر ایــن اســاس مجمــوع واکســن های تزریق 
شــده در کشــور بــه ۱۴۹ میلیــون و ۷۲۹ هزار و 
۷۵۱ دوز رســید. از آن ســو شــمار مبتالیــان به 
کوویــد۱۹ در جهان تاکنون بــه ۵۲۷ میلیون و 
۷۱۵ هزار و ۸۷۸ نفر رسیده، مرگ 6 میلیون 
و ۳۰۰ هزار و ۳۹۲ نفر بر اثر این بیماری تأیید 
شــده و ۴۹۷ میلیون و ۹۷۸ هزار و ۷۸۱ نفر از 

مبتالیان نیز بهبود یافته اند.
اینکــه  بیــان  بــا  اپیدمیولوژیســت  یــک 
هنــوز ســیگنال خطرناکــی درباره کرونــا دیده 
نمی شــود و می توان گفت که کرونــا تقریباً در 
کل دنیا کنترل شده است، در عین حال گفت: 
اینکه هنوز برخی در کشورمان واکسن کرونا را 
تزریق نکرده اند، می تواند نگران کننده باشد. 
دکتر مســعود یونسیان درباره وضعیت کرونا 
در کشــور به ایســنا گفت: از روی تعداد تلفات 
روزانه کرونا و تعداد مــواردی که روزانه آلوده 
می شــوند می تــوان بــه ایــن نتیجه رســید که 
شــرایط فعاًل تحت کنتــرل بوده و به شــرایط 

باثباتی رسیده ایم. 
وی بــا بیان اینکه دو عامل می تواند منجر 
به ناپایداری این شــرایط باثبات شــود، گفت: 
یــک عامــل این اســت کــه واریانــت جدیدی 
جایگزیــن ویــروس فعلــی یعنــی ُامیکــرون 

شــود که اوالً ســرایت پذیری بیشــتری داشــته 
باشد و از نظر ساختار آنتی ژنی هم با ویروس 
قبلی تفاوت هایی داشــته باشــد که بدن آن را 
نشناســد و ایمنی ناشی از واکسن یا حاصل از 
ابتال به ُامیکرون نتواند از ابتال به آن پیشگیری 
کنــد. عامــل دوم هــم کــه می توانــد منجر به 
شکســتن این تعادل شــود، این اســت که گذر 
زمــان باعــث کاهــش ســطح ایمنی ناشــی از 
واکســن یا ابتال شــود. هر یک از ایــن دو اتفاق 
کــه رخ دهــد، شــرایط ما بــه ســمت بی ثباتی 

می رود.
یونسیان درباره وضعیت واکسیناسیون در 
کشــور، گفت: قطعاً اینکه هنوز برخی از افراد 
در کشــور ما واکســن کرونا را تزریق نکرده اند، 
می تواند نگران کننده باشــد، اما مســأله مهم 
ایــن اســت کــه درصــد قابــل مالحظــه ای از 
جمعیــت کشــور هم بــه کرونا مبتال شــدند و 
حتــی برخی افراد به فــرم خفیف کرونا مبتال 
شــدند و خودشان هم متوجه نشــده اند. باید 
توجه کرد که هر ابتال مانند یک واکســن عمل 
می کند. بنابراین بسیاری از افرادی که واکسن 
کرونــا تزریــق نکردنــد یــا واکسیناسیون شــان 
کامــل نشــده، اگــر قباًل بــه کرونــا مبتال شــده 
باشــند، درجات نســبی از مصونیــت و ایمنی 

را دارند.

کانــون  رئیــس  دهقان کیــا،  علــی  جعفــری/  محدثــه 
بازنشستگان تأمین اجتماعی شهر تهران در گفت و گو 
با »ایران« از ســنگ اندازی های برخی از مســئوالن در 
تصویــب و ابــالغ طــرح افزایش حقوق بازنشســتگان 
تأمیــن اجتماعی خبر داد و گفت: بازنشســتگان تابع 
قانون هســتند، تمام حرف ما اجرای قانون به صورت 

صحیح و کامل است.
حقــوق  افزایــش  بــا  رابطــه  در  داد:  ادامــه  وی 
بازنشســتگان، قانــون کار و قانــون تأمیــن اجتماعــی 
داریــم. در بنــد یــک مــاده 4۱ قانــون کار آماده اســت 
)تورمــی که مرکــز آمار اعــالم می کند(، بند دو )ســبد 
هزینــه خانوار( و شــورای عالــی کار تلفیقــی از این دو 
موضوع را امســال مصوب کرد و انتظار بازنشســتگان 
از دولــت آن اســت کــه به همیــن قانون عمــل کنند و 
مجری آن باشــند. برخی افــراد با اعــداد و ارقامی که 
شــورای عالــی کار مصــوب کــرده مخالف هســتند که 
همین امر ســبب شــده اســت تاکنــون طــرح افزایش 

حقوق بازنشستگان به تأمین اجتماعی ابالغ نشود.
دهقان کیــا افــزود: در قانــون تأمیــن اجتماعــی دو 
قانــون دیگر وجــود دارد، ماده ۱۱۱ و مــاده ۹6؛ در ماده 
۱۱۱ آمده است، هر آنچه که برای حداقل بگیران شاغل 
در نظــر گرفته شــده اســت بایــد بــرای حداقل بگیران 
بازنشســته هــم اعمال شــود. در ماده ۹6 آمده اســت، 
ســازمان مکلــف اســت میــزان کلیــه مســتمری های 
بازنشســتگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مســتمری 

بازمانــدگان و در فواصــل زمانــی کــه حداکثر از ســالی 
یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه های زندگی 
»تــورم« بــا تصویب هیــأت وزیــران به همان نســبت 
افزایــش دهــد. اســتدالل مــا به ایــن قوانین اســت که 
دولت نمی تواند آنچه را که تصویب شده تغییر دهد و 
باید به سازمان مربوطه »تأمین اجتماعی« ابالغ کند.

اجتماعــی  تأمیــن  بازنشســتگان  کانــون  رئیــس 
شــهر تهران با اشــاره بــه توجه ویــژه رئیس جمهور به 
موضــوع کارگران و بازنشســتگان گفت: در جلســه ای 
که به مناســبت هفته کارگر برگزار شــد، آقای رئیســی 
بــا مطــرح شــدن  و  پــای درد  دل هــای مــا نشســتند 
موضــوع تبصــره ۲ مــاده ۷ قانــون کار کــه ۳۲ ســال 
پیــش تصویــب شــده و قرار بــود ظــرف 6 مــاه آینده 
آیین نامــه آن نوشــته شــود و در آن وضعیت کارگران 
دائم، فصلی و وضعیت قراردادی ها مشــخص شود، 
هنوز محقق نشــده بود و جوانان ما با قراردادهای سه 
ماه و شــش ماه امنیت شــغلی نداشــتند که با مطرح 
کــردن این موضــوع در آن دیــدار و اهمیــت آن برای 
آقــای رئیس جمهــور، بالفاصــه دســتور رســیدگی به 
ایــن مــاده قانونی را بــه وزیر دادند تا مشــکل پیگیری 
و حــل شــود. وی در پایــان صحبت هایش بیــان کرد: 
از دولتمــردان می خواهیــم هرچــه ســریع تر موضوع 
افزایش مستمری بازنشستگان را تعیین تکلیف کنند 
تا فشــار روانی به وجود آمده بر جامعه بازنشســتگان 
التیام پیدا کند و خیال کارگران بازنشسته آسوده شود.

فعاالن مشاغل مجازی بیمه می شوند

آخرین اخبار از وضعیت کرونا در کشور و جهان

دنیا در دام بیماری های ویروسی 
در گفت وگو با »ایران« آخرین وضعیت طرح افزایش حقوق بازنشستگان پیگیری شد

بازنشستگان در انتظار اجرای قانون
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ë ماجرای عظیم دفاع مقدس 
زنانــه  چهــره  »جنــگ  کتــاب  عنــوان 
عــدم  بــه  نویســنده  اعتــراض  نــدارد«، 
پرداختن به تاریخ زنان است. او می  گوید: 
»همــه آنچه از جنگ می  دانیــم با صدای 
مردانــه به ما گفته شــده همه مــا در قید و 
بند تصورات و احساســات مردانه از جنگ 
هستیم. واژگان مردانه،  در حالی که زن ها 
سکوت می  کنند... می  خواهم تاریخ جنگ 
را بنویســم تاریخــی زنانــه.« او بارها  مورد 
قــرار می  گیــرد زیــرا  پرداختــن  اعتــراض 
به تاریــخ زنــان را کم اهمیــت می  دانند و 
قائلنــد اهمیــت  و ارزش تاریخــی نــدارد. 
نویســنده  با عبارات اعتراض آمیزی مثل: 
»مگــه مرد کمه؟ چرا شــما دنبال قصه ها 
و رؤیاهــای زنانــه می  گردیــد...«، »زن هــا 
از خودشــون درمی آرن، داســتان ســر هم 

می  کنند« و... مورد خطا بوده است.
در کتاب هــای مربــوط بــه حضــور زنان 
ایرانــی در جنــگ، تقریــظ رهبــر انقــاب 
مهم تریــن عامــل فرهنگ ســازی عمومی 
و نخبگانــی بــرای توجه به تاریــخ زنان به 
عنــوان بخــش مهــم و فرامــوش نشــدنی 
جنگ اســت، کــه در نگاه ایشــان، از جهت 
اهمیت روایت تاریخی، از سایر بخش های 
جنگ کم اهمیت تر نیســت. انتشــار کتب 
متعــدد با موضــوع حضور زنــان در دفاع 
مقدس، چاپ هــای متعدد برخــی از این 
کتاب ها، گرایش نویســندگان و مؤسســات 
به این گونه کتب، در ســال های اخیر روند 

روبه رشدی داشته است.
در تقریــظ کتاب »حــوض خون«، رهبر 
انقــاب، ایــن کتــاب را »بخش ناشــناخته 
دفــاع  عظیــم  ماجــرای  از  ناگفتــه ای  و 
اقدامــات  و  می  کننــد  معرفــی  مقــدس« 
ایــن زنان را آنقــدر ارزشــمند می  دانند که 
با عبــارت ذیــل توصیف می  کننــد »اولین 
احســاس پــس از خوانــدن بخش هایــی از 
این کتاب، احســاس شــرم از بی عملی در 
مقایســه با  مجاهدانی خامــوش، بی ریا و 

گمنام بود.«
 
ë :صدای زنان خاموش 

زنــان  از  الکســویچ،  ســوتانا  روایــت   
سرزمین شــوروی و روایت فاطمه سادات 
میرعالــی، از زنان ایرانی، صدای خاموش 
زنانی اســت که پس از جنــگ، روایت آنها 
شــنیده نشــده بود. این زنــان در گروه های 

مختلف در جنگ فعالیت می  کردند.
بــا  هرچنــد  خــون«  »حــوض  کتــاب 
کــه  اســت  رختشــوی  زنــان  محوریــت 
و  رزمنــدگان  و...  لبــاس  ملحفــه،  پتــو، 
بیمارســتان ها را شست وشــو می دهند اما 
در خاطــرات خود اقداماتی مثل تهیه غذا 
بــرای رزمنــدگان، دوخــت و رفــوی لباس 
رزمنــدگان، تهیه کوکتل مولوتف، تشــجیع 
مــردان به جنــگ، پرســتاری و تیمارداری 
از مجروحــان جنگــی، اقدامــات فرهنگی، 
تغســیل و تدفین زنان شــهید، کمک های 
نقدی و غیرنقدی، آماده سازی مواد اولیه 

غذا، پخت نان و غذا را شرح می  دهند.
در کتــاب »جنــگ چهره زنانــه ندارد«، 
پشــتیبانی  نقش هــای  بــر  عــاوه  زنــان 
جنگ مثل آشــپزی، پزشــکی، پرســتاری، 
رختشــویی به امور نظامی هم می  پردازند 
آمــوزش  نظامــی  مختلــف  ســطوح  در  و 
می  بینند و اقدام می  کنند و در سمت هایی 
چــی،  ســیم  بــی  ســرباز،  راننــده،  مثــل 
مکانیــک هواپیما، تک تیرانــداز، خلبان و 

ســرخلبان، شناســایی، پدافند ضدهوایی، 
میــن  مسلســل چی،  فرمانــده  پارتیــزان، 
روب، نیروی دریایی و... شــرکت داشــتند. 
ســوتانا الکســویچ معتقــد اســت روایــت 
روایــت  و...  آشــپز  و  رختشــوی  زنــان 
صادقانــه جنگ اســت چون کلمات شــان 
را از درون شــان بیــرون می کشــند و تحــت 
تأثیــر فرآوری زمان و دانــش دیگری، قرار 

نگرفته اند.
 
ë زنان از جنگ نمی گویند؟ 

عمده تریــن پاســخ زنان روســی نفرت 
می  گویــد:  خلبــان  زن  اســت.  جنــگ  از 
»نمی توانــم این چیــزا رو براتــون تعریف 
اینکــه  بــرای  نــدارم.  رو  توانــش  کنــم. 
تعریف شــون کنم باید یه بــار دیگه تو این 
لحظــات زندگی کنم.« او مثل ســایر زنان؛ 
هویــت  از  دوری  زنانــه،  هویــت  از  دوری 
انســانی، خشــونت و خاطــرات تلخ جنگ 
را عمده تریــن دلیــل برای عــدم تمایل به 

یادآوری جنگ معرفی می  کند.
در واقــع جایــی کــه انســان ها بیهــوده 
کشــته می  شــوند و بیهــوده می  کشــند و از 
آنچــه بــر آنهــا گذشــته اســت، احســاس 
یــادآوری  اهمیــت  می  کننــد  بیهودگــی 
رنــگ  جنــگ  بــه  پرداختــن  و  خاطــرات 
»دختــرم  می  گویــد:  الکســویچ  می  بــازد. 
همیــن چنــد وقــت پیــش از مــن پرســید 
جنگ چیــه؟... چگونه جنــگ را برای این 
بچه توضیح بدهم؟ مرگ را وصف کنم؟ 
بــه این ســؤال جــواب بدهم: چــرا در آنجا 
آدم می  کشــند؟ چرا یکی از پدربزرگ های 
مــن را کشــتند؟ همچنیــن چــرا 11 نفــر از 
مــن  کشــتند؟...  را  مــا  نزدیــک  بســتگان 
نمی توانــم آن را بــرای فرزنــدم بازگو کنم 
حتــی نمی توانــم کلمــه ای پیــدا کنــم. به 
ایــن  کنــد  هیــچ وجــه نمی خواهــد درک 
انســان ها کجا رفته اند مخصوصاً مرگ دو 
دختر بچه تعجبش را برمی انگیزد سؤالی 
بــه وجــود می  آید چــرا آنها؟ آنهــا کوچک 

بوده اند، آنها تیراندازی نکردند....«
در مقابــل زن ایرانــی از افول انســانیت 
دشــمن گایه می  کند اما جبهــه خودی را 
با نگاهی ارزشــی توصیف می  کند که حتی 
حاضر اســت به دلیل این معنویت شبانه 
روز بیدار باشــد و ســختی ها و آســیب های 

رختشویی مداوم را تحمل کند.
زنــان ایرانــی عمدتــاً فعالیــت خــود را 
در جنــگ کار مهمی تلقــی نمی کنند و در 
قبال کوشــش ها و تاش هــای رزمندگان و 
ســایر زنان فعال در دفاع مقدس، تواضع 
کــرده و کوشــش می  کننــد زنــان دیگری را 
معرفــی کننــد تــا از آنهــا مصاحبــه گرفته 
شــود و خاطرات آنها بیان شــود. برخی از 
افــراد خاطرات اندکی از آن روزها را به یاد 
دارنــد و برخــی همچــون زنان شــوروی با 
یادآوری خاطرات دچار فشــارهای روحی 
می  شوند. تماشــای خون، پوست و اجزای 
بدن در پتوها و لباس ها گاه آنها را مدت ها 
از دیدن و خوردن گوشت محروم می  کرد. 
همچنیــن بیماری هــای قلبــی و عــوارض 
پیری موجب می  شود برخی زنان تمایلی 
بــه پرداختــن به خاطــرات جنگ نداشــته 

باشند.

ë  برای چه جنگیدیم؟
زنان براساس آرمان هایی که داشته اند 
بــا میل و رغبــت وارد جنگ شــده اند تا به 
تناســب نقشــی که برای آنها تعریف شده 

اســت بــه دفــاع از وطــن و ســرزمین خود 
بپردازنــد. زنــان ایرانــی ارزش هــای دینی 
بــر ســایر ارزش هــا می  داننــد و  را مقــدم 
در دفــاع مقــدس بــرای ارزش هــای امام 
وانقــاب و ســرزمینی که ایــن ارزش ها در 
آن جان گرفته اســت کوشش می  کرده اند. 
پشــیمانی بــرای دفــاع در نــگاه ایــن زنان 
وجــود نــدارد و برخی از آنهــا تمایل دارند 
بــا همه ناتوانــی که اکنون، به ســبب پیری 
و بیمــاری دارنــد در عرصه هــای مختلف 

جهاد، کوشش کنند.
امــا زنان روســی برای دفــاع از وطن به 
عنــوان محوری تریــن ارزش جنگیده انــد، 
وطنــی که ســال ها بعــد، پس از فروپاشــی 
شــوروی بــه کشــورهای متعددی تقســیم 
کشــورهای  از  زن  راویــان  و  اســت  شــده 
مختلــف مثل روســیه، اوکرایــن، باروس، 
تاجیکســتان و... روایتــی از وطــن گذشــته 
خود می  گویند. افول ارزش های انسانی در 
جنگ شوروی و پشیمانی برخی زنان را در 
عباراتی مثل »من ِدین خودم را به وطنم 
ادا کــردم اما واقعاً ناراحتــم از اینکه اونجا 

بودم« می  توان دید.
میهــن دوســتی، توانمنــدی جســمی، 
توانمندی هــای تخصصی، فنی و پزشــکی 
عوامــل زمینه ســاز بــرای حضــور زنــان در 
جنــگ جهانی بــود برخــی از آنهــا، نقش 
تبلیغات و سرودهای حماسی را در ایجاد 

انگیزه بسیار مؤثر می  دانستند.
 
ë  :هویت زنان 

در کتاب »جنگ چهره زنانه ندارد« در 
کنار وطن پرســتی، وجوه انســانی و هویت 
زنانه دچار چالش شــده اســت. نویســنده 
کتاب به دلیــل بازگویی وجوه غیرانســانی 
جنگ، مــورد بازخواســت قــرار می  گیرد و 
مراکز نشــر برای چــاپ کتاب بــه او جواب 
مقدمــه  در  نویســنده  می  دهنــد.  منفــی 
کتــاب می  گوید: »اثر مــن همه جا به دلیل 
مشــابهی محکــوم و رد می  شــود. جنــگ 
در آن چهــره بســیار وحشــتناک دارد... از 
ناتورالیســمی پررنــگ رنج می  بــرد. نقش 
برجسته و هدایت کننده حزب کمونیست 
اینکــه  در آن دیــده نمی شــود... خاصــه 

جنگ مورد نظر نیست.«
کتــاب »حــوض خــون«، خشــونت  در 
و ســفاکی دشــمن در سراســر کتــاب دیده 
نشــان  را  زنانــی  نویســنده،  و  می  شــود 
می  دهد که برای حفظ ارزش های انسانی 

انســان هایی  ســوگ  بــه  و  کرده انــد  قیــام 
نشســته اند کــه در ایــن راه فــدا شــده اند، 
در حالــی که بــا خرده روایت ها، خشــونت 
جنــگ را می  رســاند اما قیام زنــان را برای 
آرمان ها و ارزش ها نشان می  دهد. در این 
روایت ها زنــان بیزار از جنگ هســتند و در 
جریان یک زندگی عادی می  پذیرند آنچه 
در توان دارند انجام دهند و با حوض های 
شســت وشــویی روبــه رو شــوند کــه پتــو و 
لباس هــا آمیختــه با خــون و تکه های بدن 

شهدا است.
وجه مشــترک زنــان ایرانی و شــوروی، 
روح لطیف زنانه بود که دیدن انســان های 
زخمی و کشــته شده را برنمی تابید، دیدن 
بــوی  و  انســان های قطعــه قطعــه شــده 
بدن های ســوخته شده، زنان را از تماشای 
پارچه هــای  دیــدن  قصابــی،  در  گوشــت 
ســرخ رنگ و هر وســیله سرخ رنگ و حتی 
خوردن گوشــت، متنفر می  کــرد. اما با این 
شرایط در جنگ و پشتیبانی جنگ شرکت 
خواب هــای  بســیار،  گریه هــای  کردنــد. 
آشــفته، بیزاری از خون و گوشت، تهوع ها 
و ســردرد ها عائمی اولیه از دیدن صحنه 
کشــتن انسان ها و لباس های خون آلود در 

این زنان است.
بــا  زنــان  اســت،  ممکــن  جنــگ  در 
مســائلی روبــه رو شــوند کــه هویــت زنانــه 
آنــان را بــا چالــش مواجه کنــد. امــا اینکه 
مقتضــای  بــه  چیســت  هویــت  تعریــف 
مبانــی فکری، متفاوت اســت. در فرهنگ 
ایرانــی و اســامی، هویــت زنانــه تعریــف 
مشــخصی دارد کــه بــر پایــه ویژگی هــای 
هویــت  امــا  اســت  زن  طبیعــی  و  اصیــل 
زنانــه در نظریات شــرقی و غربــی مطابق 
بــا جریان ها و اقتضائات، ســیال اســت به 
همیــن دلیــل، تعریف هــای متعــددی از 
بایدها و نبایدهای یک زن وجود دارد وگاه 
بــا تعریفی مواجه می  شــویم که زن و مرد 
با شاخصه های یکسانی معرفی می  شوند 
را  ارزشــمندی خــود  آنکــه  بــرای  زنــان  و 
بــه نمایــش بگذارند بــه رقابت بــا مردان 
می  گراینــد که این موضــوع موجب پوچی 
در افــراد شــده اســت. زن خلبان شــوروی 
رو  خاطــرات  نــدارم  »دوســت  می  گویــد: 
دوباره زنده کنم. من ســه سال جنگیدم... 
ســه ســال خودم رو زن حس نکردم. انگار 
بدنــم مــرده بــود. در ایــن مــدت... هیــچ 
احســاس و میل زنانه ای هم نداشــتم این 
درحالــی بود کــه خیلی زیبا بــودم... وقتی 

شــوهر آینده ام بهــم پیشــنهاد ازدواج داد 
... بهــم گفت: جنگ تموم شــده ما خیلی 
خــوش شــانس بودیم کــه زنــده بودیم با 
مــن ازدواج کــن. مــن می  خواســتم بزنــم 
زیر گریه، فریاد بکشــم، بزنم زیر گوشش، 
یعنــی چــی بــا مــن ازدواج کــن؟... به من 
نگاه کن... ببین تو چه وضعیتی هستم. تو 

اول از من یه زن بساز.«

ë پوشش زنانه در فنون مردانه
دعــوت  جنــگ  بــه  حالــی  در  زنــان 
می شــدند کــه عمومــاً تــا پیــش از ایــن در 
فنونی که مردانه شــناخته می شــد حضور 
نداشــتند؛ پوشــش زنانه داشــتند، رؤیاها، 
بــا  متناســب  هدف هایــی  و  احساســات 
خــود داشــتند. امــا پــس از اینکــه مردهــا 
جنــگ  در  را  شــوروی  نیــاز  نتوانســتند 
تأمیــن کنند، زنــان در گروه هــای مختلف 
نظامــی آمــوزش می دیدنــد و بــه جنــگ 
اعــزام می شــدند. برای حضــور در جنگ، 
ابتدایی تریــن موضوعــی که بــا آن مواجه 
می شــدند، ظاهــر زنانــه آنهــا بود کــه باید 
مردانه می شــد بنابراین »بــا پیراهن زنانه 
بــه حــوزه اعــزام وارد می شــدند و از دری 
دیگر در حالی که شــلوار و تونیک تن شــان 
بود، خــارج می شــدند و موهاشــون رو هم 
کوتاه می کردن« و »وقتی به ما کوله پشتی 
می دادنــد مــا از اون بــرای خودمون دامن 
می دوختیــم.« زنــان تقریبــاً تــا ســال های 
پایانــی جنــگ هیــچ تفاوتــی در لبــاس با 
مردان نداشــتند و آنچه در ســال های آخر 
بــه زنــان اختصاص یافــت، بســیار جزئی 

بود.
پــس از آموزش هــای نظامــی بــود کــه 
زنــان دریافتند آنچــه در آموزش هــا با آن 
روبــه رو بودنــد، متفاوت با کشــتن انســان 
اســت و کشتن بسیار سخت تر از آن هست 
در  شــوروی  زنــان  می کردنــد.  تصــور  کــه 
خاطرات شــان، این حس را بیان می کنند: 
»غیرقابل تحمل اســت مــردن، هیچ کس 
قابــل  غیــر  بمیــرد.  نمی خواهــد  دلــش 
تحمل تر از آن کشــتن انسان هاســت، زیرا 
زن زندگی می بخشــد. مدت زیادی انسان 
جدیــدی را در بطنش حمــل می کند، از او 

مراقبت می کند و به دنیایش می آورد.«
امــا در عمــل زنانــی را می بینیــم که از 
کــودکان و نــوزادان خــود گــذر می کننــد و 
بــه آنهــا، دارو، مهمــات و اســلحه متصل 
می کردند تا بتوانند از ایست بازرسی عبور 

کننــد. شــاید از نقاط اســفناک ایــن کتاب، 
خاطــره ای مربــوط به یک زن بیســیم چی 
باشــد کــه این گونــه روایــت شــده اســت: 
»بیســیم چی زن بــا ما بود و اخیــراً زایمان 
کــرده بــود کــه کودکــش گرســنه بود. شــیر 
می خواســت. اما مادر خودش هم گرسنه 
بود، شیر نبود و نوزاد گریه می کرد. دشمن 
نکــرد  جــرأت  هیچ کــس  بــود...  نزدیــک 
دســتور فرمانــده رو منتقــل کنه، امــا مادر 
خــودش قضیه را حــدس زد. قنداق نوزاد 
رو در آب فــرو برد و مــدت زیادی همونجا 
نگه  داشت... نوزاد دیگه گریه نمی کرد...«
و  خشــونت  از  متعــددی  روایت هــای 
کشتن انســان ها توسط زنان جنگجو، بیان 
می شود. لذت بردن از آزار اسیر، احساس 
اســتخوان  کــردن  خــرد  از  خوشــبختی 
جمجمــه اجســاد زیــر ماشــین، رفتارهای 
خشــن با اســرا، آســان کشــتن انســان ها و 

حیوانات بخشی از این خاطرات است.
وقتــی زنــی می پذیــرد کــه بــه عنــوان 
نیــروی نظامــی بــه جنــگ بــرود، بدیهی 
اســت کــه کشــتن را بپذیــرد، امــا برخی از 
این کشــتارها وقیحانه تر است مثل کشتن 
اســیری با دستان بســته، که زنان نظامی، 
او را به گونه ای فریب می دهند و از پشــت 
می کشــند. الکســیویچ می گوید: »آرامش 
او هنــگام تعریــف کردن چنیــن ماجرایی 
تکانــم داد« یــا زن تــک تیرانــداز، وقتــی 
هــدف را از دوربیــن می بینــد و تیراندازی 
می کنــد، وقتــی جــان دادن او را می بینــد 
دچــار فشــار روحــی می شــود امــا پــس از 
مدتی زنان هم به کشــتن عادت می کنند 
و بــه دلیــل چنیــن اقداماتــی مدال هــای 
متعددی می گیرنــد و موقعی  که به بطن 
جامعــه برمی گردنــد خانــواده و جامعــه 
نمی تواننــد آنهــا را بــاور کننــد. زنــان هم 
ســعی می کنند گذشــته خــود را فراموش 
کننــد و از افتخارات گذشــته خــود نگویند. 
مثــًا زن تــک تیرانــدازی که 75 نفــر را با 
تفنــگ خود کشــته بود و 11 نشــان نظامی 
گرفتــه بــود و قهرمــان جنگــی محســوب 
می شــد، حاضر نبود گذشــته را بــه خاطر 
بیــاورد و حتی تحمل دیــدن فیلم جنگی 
را هــم نداشــت. عباراتــی مثل »بــا روحم 
کاری نداشــته باشــید مثــل بقیــه فقــط از 
نشــان ها و مدال هایــم بنویســید«، »ما دو 
تــا زندگی داشــتیم یکی مردانــه و دیگری 
هــم زنانــه...«، »قهرمانــی مــا عقیمــه نه 
فیزیولــوژی رو بــه رســمیت میشناســه نه 
بیولوژی.« این نشــان دهنده عدم تطبیق 
ایــن هویت برســاخته بــا فیزیــک یک زن 
اســت که موجب می شــود زنان از ازدواج 
حتــی  و  باشــند  گریــزان  فرزنــد آوری  و 
ســقط    جنین کننــد. مثًا زن مسلســل چی 
مدت هــا  جنــگ  از  »بعــد  می گفــت: 
می ترســیدم بچــه دار شــوم... وقتــی بعد 
از هفــت ســال بچــه دار شــدم، تــازه آروم 
شدم« البته تعدادی هم بودند که در این 
شرایط سخت فرزند می آوردند و با فرزند 
چند ماهــه مأموریــت انجــام می دادند و 
باند استریل و سرم را در لباس ها و قنداق 
نــوزاد پنهــان و منتقل می کردنــد. یکی از 
مادرهــا کــه اعتــراف ایــن روایت بــرای او 
سخت است، می گوید کودکش را با نمک 
ماساژ می داده است تا بدن کودک سرخ و 
پر از جوش شود و بچه از شدت این نمک 
اندود شــدن گریــه می کرد و زمانــی که به 
ایست بازرســی می رســید، مأمور با تصور 
اینکــه کودک مریضی ســختی دارد آنها را 

بازرســی نمی کرد و با این کار وســایل را از 
ایست بازرسی منتقل می کرد. او می گوید: 
»وقتــی از بازرســی رد می شــدم... تمــام 
صورتــم از گریــه خیس بــود، داد می زدم 
و نالــه می کــردم چــون دلــم بــرای بچــه 

می سوخت.«
فاصله گرفتــن زنان از روحیــات زنانه، 
موجــب می شــد برخــی از مــردان رغبتی 
زنــان حاضــر در جنــگ  بــا  ازدواج  بــرای 
نداشته باشند و این زنان شرایط سختی را 

پس از جنگ تحمل کنند.
در مقابــل الگوی هویتی زنان شــوروی، 
زنــان اندیمشــکی قــرار دارند کــه در کتاب 
حــوض خــون، زندگــی آنهــا روایت شــده 
اســت. آنهــا ســعی می کننــد با حضــور در 
شــهر و خانه هایشــان، شــهر را حفظ کرده 
بــه  تشــجیع  را  پسرانشــان  و  همســران  و 
جنــگ کنند. حضور آنها در شــهر، موجب 
می شود زندگی جریان داشته باشد و شهر 
اندیمشــک تبدیل بــه پایگاه پشــتیبانی از 
جنگ شــود. صدام بارها کوشــش می کند 
بــا نابــودی خانه ها و بناها و کشــتن زنان و 
کودکان بی پناه مقاومت شهر را بشکند اما 
بــه نتیجه ای نمی رســد. زنان اندیمشــکی 
به مقتضای شــرایطی که دارند یا در خانه 
یــا در مراکــزی مثــل رختشــویخانه، پایگاه 
مســاجد و... فعالیــت می کننــد. برخــی از 
زنان به واســطه فرزندان کوچکی که دارند 
در خانه پتو و ملحفه می شــویند و سایرین 
در رختشــویخانه حاضــر می شــوند، حتی 
دختــران زیــر 10 ســال هــم به رختشــویی 
عاقه منــد می شــوند و در کنار زنان صبور، 
دلســوز و فعال اجتماعی به رشــد فکری و 

بلوغ اجتماعی و سیاسی می رسند.
در خانواده ها همیاری برای نگه داشتن 
کــودکان وجــود دارد و اعضــای خانــواده، 
ســاعاتی کــودکان را نگهــداری می کننــد تا 
خانم ها بــه امور رختشــویی برســند. زنان 
ســعی می کنند در همــه نقش ها عملکرد 

مطلوبی داشته باشند.
و  محجوبانــه  و  عفیفانــه  رفتارهــای 
توجــه به عدم اختاط با مردان در ســبک 
طــور  بــه  دارد  نمــود  زنــان  ایــن  زیســت 
مثــال، زنــان بــه جهــت اینکــه در حاشــیه 
بیمارســتان رختشــویی می کننــد و مکانی 
پوشــیده ندارند با چادر به امور رختشویی 
می پردازنــد و پــس از مدتــی درخواســت 
می دهند مکانی پوشــیده برای رختشــویی 
قرار دهند تا برای حجاب مشکلی نداشته 

باشند.
اقدامــات داوطلبانه زنان اندیمشــکی، 
اســامی  زن  کنــش  الگــوی  از  نمونــه ای 
بــرای  کــه  می دهــد  نمایــش  را  -ایرانــی 
زنــان ایرانــی و حتــی زنــان خــارج نشــین 
هم جذاب اســت کــه نمونه هایــی از آن را 

می توان در این کتاب مطالعه کرد.
دعــوت  اندیشــه ورزان  از  پایــان  در 
می کنیــم بــا نگاهــی عمیــق و دقیــق بــه 
مقایســه الگــوی حضــور زن ایرانــی و زن 
بپردازنــد،  جنگ هــا  در  شــرقی  و  غربــی 
زیــرا نحوه حضــور زنان در جنگ هــا و آثار 
کوتاه مــدت و بلند مــدت حضــور آنــان در 
جنــگ می تواند نشــان دهد کــه زنان الزم 
است از چه الگوی هویتی پیروی کنند و آیا 
آنچه برای زنان در شــرق یا غرب ترســیم 
شــده با طبیعت و اقتضائات زنان تناسب 

دارد یا ندارد؟
آنچه در گیومه ذکر شده نقل مستقیم از 

کتاب هایی است که بیان شده است.

در تقریظ کتاب »حوض خون«، 
را  کتــاب  ایــن  انقــاب،  رهبــر 
»بخش ناشــناخته و ناگفته ای از 
ماجــرای عظیم دفــاع مقدس« 
معرفی می کننــد و اقدامات این 
زنان را آنقدر ارزشمند می دانند 
توصیــف  ذیــل  عبــارت  بــا  کــه 
احســاس  »اولیــن  می کننــد 
پــس از خوانــدن بخــش هایــی 
از ایــن کتاب، احســاس شــرم از 
بی عملی در مقایسه با مجاهدت 
این مجاهدان خاموش، بی ریا و 

گمنام بود.«

چهره
زنــانـه

جنــگ
جنگ را همواره از ابعاد مختلف بررســی می  کنند اما روایت زنانه 
جنگ به عنوان فاعِل فعال در جنگ کمتر مورد توجه بوده است، 
در سال های نزدیک به دوران جنگ اغلب روایت هایی که از زنان 
منتشــر می  شد به عنوان همسران و مادران شــهدا و جانبازان بود، 
در این آثار هرچند صبوری ها و همراهی ها و ارزشمندی شخصیت 
زن در پشــتیبانی همســران دیده می  شــود اما شــخصیت محوری 
کتــاب، مردانی  هســتند کــه زندگی آنهــا روایت می  شــود. »کتاب 
دا« شــاید تحولی در تاریخ نویســی حضور زنان در دفاع مقدس  و 
پشتیبانی از جنگ باشد. این کتاب،  بیش از 150 بار به چاپ رسیده 
است و صدها هزار نسخه چاپی و دیجیتالی آن منتشر شده است. 

پس از این کتــاب، کتاب های متعددی با شــخصیت های محوری 
زنانه به چاپ رســیده اســت کــه »حوض خــون«  نوشــته فاطمه 
ســادات میرعالی اثری قابل توجه در این موضوع اســت که اخیراً 

منتشر شده است.
در آثــار جهانــی، کتــاب »جنگ چهــره زنانه ندارد« که توســط 
ســوتانا آلکســاندرونا الکســیویچ نوشــته شــده اســت، اثــری در 
موضوع حضور زنان شوروی، در جنگ جهانی  است که همچون 
کتــاب »حوض خــون« حاصــل مصاحبه بــا زنان متعــدد حاضر 
در جنگ و پشــتیبانی از جنگ اســت که مناســب اســت از وجوه 

مختلف این دو کتاب را مقایسه کرد.

معصومه فاطمی
پژوهشگر

بازشناسی تصویر زن در جنگ با نگاهی مقایسه ای به دو کتاب »حوض خون« و 
»جنگ چهره زنانه ندارد«
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هنرمند نقاش رزمنده رضا بدرالسما مطرح کرد:

باهنرنقاشیراهشهداراادامهمیدهم
 / گوشــــه  ســــادات  مریــــم 
»وقتی که جنگ شــروع شد 
خــدا اولین فرزندم را به من 
عطا کــرد. فرزنــدی که پس 
از فــوت چهار فرزند دیگر به 
ما داده شد. تازه جنگ شده 
بود و من به خاطر مسئولیت 
سنگین نگهداری از خانواده 
خودم و پدرم ناراحت بودم 

که نتوانم به جنگ بروم. با اینکه روحیه حساســی داشتم و 
از جنــگ و خونریزی بیزار بودم اما احســاس وظیفه کردم. 
وظیفــه ای کــه هر کس نســبت بــه وطنش دارد؛ نســبت به 
اسالم و دینش. وطنی که تازه به استقالل رسیده بود و بالد 

کفر علیه آن متحد شدند و به آن حمله کردند.«
باالخــره رضا بدرالســما نقــاش هنرمند پیشکســوت با 
تمام مشــکالت و گرفتاری خود عازم جبهه شــد. او درباره 
خاطرات آن روزهایش به »ایران« می  گوید: »آرزو داشتم 
به جبهه بروم. چند بــاری داوطلبانه و به همراه نیروهای 
بســیجی به جبهــه رفتم. در آنجا به خاطر هنر نقاشــی که 
داشــتم کارهــای فرهنگــی انجــام مــی دادم و حتــی برای 
حمــل مجروحان یا بردن تدارکات و اســلحه هم رانندگی 
ماشــین را به عهده گرفتم. اوایل جنگ بود و امکانات هم 
نداشــتیم. دســتمان خالــی خالی بــود و راه ها بســته. من 

ماشین را به بندرعباس می  بردم و از آنجا به اهواز.«
او در ادامه می گوید: »تازه غائله گیالنغرب ایجاد شده 
بــود که برای کمک به آنجا هم رفتم. در پادگانی در شــهر 
ســنندج بودم و رانندگی می  کــردم. آن زمان عالقه زیادی 
داشــتم و داوطلبانه رفتم. همین که بتوانم حداقل لیوان 
آبی به دســت رزمنده ای بدهم و خاک پایشــان را ببوســم 

برایم ارزش داشت.«
بدرالســما که در عملیات فتح المبیــن راننده آمبوالنس 
حمل مجروحان بوده است، درباره حضورش می  گوید: »در 
عملیــات فتح المبین مجروحــان زیادی را بــا آمبوالنس به 
عقب برگرداندم. یادم است آخرین باری که آمبوالنس را از 
مجروح و شهید پر کردم، تا به پشت جبهه منتقل کنم، در راه 
دشمن همین طور به سمت آمبوالنس خمپاره می  انداخت. 
تا اینکه یکــی از خمپاره ها نزدیک آمبوالنس خورد و ترکش 
خمپاره به ماشــین اصابت کرد و من مجروح شــدم. بعد از 
آن به شــهرم بازگشــتم. حتی نگذاشــتم خانواده ام بفهمند 
که مجروحم. یکی از دوســتانم که موضوع را می  دانســت به 

خانــواده ام گفته بود. نیت مــا آن زمان 
فی ســبیل اهلل بــود. رزمنده هــا در قید و 
بند نــام و شــهرت نبودند. همــه در راه 
خدا و امام خمینــی)ره( می  جنگیدند. 
بعــد از آن ماجرا ســعی کــردم با هنرم 
ایــن راه را ادامــه دهم و ســیره شــهدا را 
ترســیم کنــم. چندیــن اثر هــم راجع به 

شهدا کشیده ام.«
ادامــه  در  نقــاش  هنرمنــد  ایــن 
دارم  نظــر  »در  می  دهــد:  توضیــح 
تابلویی با موضوع شــهدا و آزادسازی 
خرمشــهر بــا فرمایش حضــرت امام 
خــدا  را  خرمشــهر  کــه  خمینــی)ره( 
آزاد کرد بکشــم. البتــه تابلویی درباره 
شهید احمد کاظمی کشیدم که نقش 
داشــت.  خرمشــهر  فتــح  در  مؤثــری 
ممکــن اســت بعضی هــا نداننــد کــه 
آزادســازی  در  مهمــی  نقــش  چــه  او 
خرمشــهر ایفا کرد. اکنــون پیش طرح 
تابلــوی فتح خرمشــهر را کشــیده ام و 

در حال کار کردن درباره آن هستم.«
حــاال او تابلوهــای دفــاع مقــدس 
را می  کشــد تــا بــه جوانــان بگویــد چه 
خون هــای پاکــی نثار ایــن آب و خاک 
شــد تــا بتوانیــم اســتقالل کشــورمان 
را حفــظ کنیــم و حــاال هــم بایــد راه 
شــهدای وطــن را بــا حفظ کشــورمان 

ادامه دهیم.

کارگردان تئاتر از دغدغه هایش می گوید:

نوشتنازخرمشهرتشریفاتینیست
محســن بوالحســنی / آن چنــان زیاد 
نیســتند نمایش هایــی که بــا موضوع 
خرمشــهر و ســالروز آزادی این شــهر 
در  و  رفته انــد  صحنــه  روی  عزیــز، 
لیســت چنین آثــاری، تولیــدات قابل 
توجه و تأملی هم به چشــم می خورد 
کــه هنــوز در ذهــن مخاطبــان تئاتری 
ایــن  از  یکــی  کرده انــد.  خــوش  جــا 
نمایش هــا که دهه هفتاد در بســیاری 

از شــهرهای ایــران روی صحنه رفت نمایشی ســت به نام »آســمان 
و زمیــن« بــه نویســندگی ایــوب آقاخانــی و کارگردانی امیــر دژاکام. 
ایــن نمایش اما تنهــا اثر دژاکام در این حوزه نیســت. این کارگردان 
بازیگر مطرح تئاتر، تلویزیون و سینما در گفت وگو با »ایران« درباره 
دغدغــه خود برای روی صحنه بردن آثــاری در حوزه دفاع مقدس 
و بخصوص موضوع فتح خرمشــهر می گوید: »من به جز آســمان و 
زمین، کارهایی مثل »راز شقایق« و »پسر کارون« را هم روی صحنه 
بردم که هر دو اثر روی سمفونی های مجید انتظامی و کامبیزروشن 
روان ســاخته شــد و بسیاربســیار هم از این نمایش استقبال صورت 
گرفــت. غیر از این، در بخش نویســندگی هم فیلمنامــه »باد کافر« 
را نوشــتم و کار کردن در این حوزه و بخش همیشه برای من جذاب 
بوده و خواهد بود و اگر مســیر مهیا شــود و اجــازه بدهند کار دیگری 
را هم دوســت دارم روی صحنه ببرم که متأســفانه بعد از ســه سال 
هنوز موفق به این امر نشــده ام. نمایشــی اســت به  نام »غزل کفر« 
کــه از همیــن فرصت اســتفاده می کنــم و از مدیران عزیــز فرهنگی 
می خواهــم کــه ســنگ هایی کــه جلــو ایــن کار هســت را بردارنــد و 

بگذارند این اجرا را روی صحنه ببرم.«
دژاکام از شکل و زاویه نگاهش به موضوع دفاع مقدس و خرمشهر 
هــم می گویــد و در صحبت هایــش به این موضــوع اشــاره می کند که 
او نگاهــی غیرتشــریفاتی بــه ایــن حــوزه دارد و چنین نگاهــی را الزمه 
خلــق یک اثــر موفق می دانــد. دژاکام می گوید: »جنــگ یک موضوع 
تشــریفاتی یا دستوری و... نبود. موضوعی بود پیش آمد و مردم از پیر 
و جوان و خرد و کالن هم با تمام وجود و براساس آنچه وظیفه حکم 
می کــرد رفتند و پای کار ماندند و نگذاشــتند وجبی از این ســرزمین از 
دست برود. همه چیز خود را دادند اما نگذاشتند این اتفاق بیفتد. در 
تولیــد آثــار هنری هم وضع همین اســت. هنرمندی کــه از دل و بطن 
جامعــه آمده می خواهد مثل همین مردم و از جنس همان ها باشــد 
تا قصه شــان را تعریف کند. نباید به هنرمندانی که می خواهند از این 
عرصه مهم و سترگ حرف بزنند گفت چطور بنویسند و چطور خلق 
کنند. من همیشــه عاشــق نوشــتن و خلق کردن دربــاره جنگ بوده و 
هســتم و خواهــم بــود. چیــزی را می نویســم و می ســازم کــه واقعیت 
داشته باشد و وجه هنری اش غالب بر تمام وجود 
دیگرش باشد. چشمی هم به مسائل مالی ندارم 
و همین مســأله دست من را برای ساخت، روایت 
و پرداخت اثری درباره شهدا و جان برکفانی که از 

خون خود گذشتند باز می گذارد.«
دژاکام دربــاره اجــرای »آســمان و زمین« که 
در دهــه هفتاد در بســیاری شــهرهای ایران روی 
صحنــه رفت هم می گوید: »من به همراه حدود 
ســی نفر از همکارانم در این پروژه در شــهرهای 
مختلفــی ایــن نمایــش را روی صحنــه بردیــم و 
همــه مــا کمتریــن دســتمزد را دریافــت کردیــم 
چــون هــدف چیــز دیگــری بــود. قصــد نمایش 
صرف برگزار کردن نداشــتیم بلکه می خواستیم 
موضوعــی بــه این مهمــی را در قالــب و به زبان 
هنــر بــرای مــردم بازگــو کنیم چــون هیچ بســتر 

دیگری چنین ظرفیتی ندارد.«
از  خــود،  صحبت هــای  پایــان  در  دژاکام 
دغدغــه اش درحــوزه نمایشــنامه می گویــد و به 
کمبــود متن هــای قابــل تأمــل اشــاره می کنــد و 
تأکیــد دارد کــه »متأســفانه مــا در این حــوزه جز 
تعــدادی انگشــت نــگار، نویســنده چیره دســت 
نداریم. وقتی بــه حافظ رجوع می کنم می توانم 
از علیرضا نادری، شــهرام کرمی و چند نام دیگر 
اسم بیاورم که به عقیده من این تعداد نویسنده 
بــرای پرداخت درســت و هنرمندانــه از موضوع 
دفاع مقــدس و علی الخصوص فتح خرمشــهر 
بســیار کم اســت و باید ایــن ظرفیت ها بیشــتر و 

بیشتر شوند.«

مقاومــت 34 روزه خرمشــهر و  فرهنگــی / 
حماســه آزادســازی آن بــه عنــوان یکــی از 
مهم تریــن روزهــای تاریــخ معاصــر ایــران 
پتانســیل بســیاری بــرای روایــت در قالــب 
ســینمایی  آثــار  از  برخــی  در  دارد.  فیلــم 
خــرداد  ســوم  حماســه  ابعــاد  از  بخشــی 
تصویر شــده امــا میزان تولیدات ســینمایی 
و تلویزیونــی در مقایســه بــا حجــم خــرده 
در  و  مختلــف  داســتان های  روایت هــا، 
مجمــوع بزرگــی این رخــداد اندک اســت. 
»روز  »کیمیــا«،  خورشــید«،  »ســرزمین 
ســوم«،  »بلمی به ســوی ســاحل«، ســریال 
»خاک ســرخ« و... از معدود آثار این حوزه 
اســت. بــا ایــن همــه مهــدی ســجاده چی 
کــه تجربــه نــگارش فیلمنامه »روز ســوم« 
و ســریال »خــاک ســرخ« بــا محــور وقایــع 
خرمشــهر را دارد معتقــد اســت بــه جــای 
تمرکز بــر کمیت آثار باید بــر تحول در نوع 
نگاه و پرداخت ســوژه اهتمام کرد. او خلق 
درام هــای جــذاب و کاراکترهــای باورپذیــر 
و بازنگــری در پرداخــت بــه فیزیــک جنگ 

یعنی انســان، اسلحه و جغرافیا را ضرورت 
امروز سینمای جنگ می داند.

می گویــد:  »ایــران«  بــه  ســجاده چی 
»کمبــود آثار ســینمایی با محوریــت وقایع 
خرمشــهر )مقاومت، ســقوط و آزادسازی( 
نیســت،  جنــگ  ســینمای  امــروز  چالــش 
اشــکال در شــیوه دراماتیک کردن اتفاقات 
اســت. مســأله هم فقــط فیلمنامه نیســت 
اساساً نگاه به این ماجرا مشکل دارد؛ یعنی 
تاریخــی  موقعیــت  کــردن  دراماتیــک  در 

معاصر ضعف داریم.«
او در ادامه می افزاید: »مقاومتی ســی  و 
چند روزه شکل گرفته و هر کس به گوشه ای 
از آن پرداخته اســت امــا تنها وقایع بیرونی 
کــرده و در هیچ کــدام درام  پیــدا  اهمیــت 
نداریــم. در ایــن حوزه بــه نمایشــنامه های 
جــذاب و رمان های قوی بــا درام  به معنای 
واقعی نیاز داریم تا از روی آنها اقتباس های 
ســینمایی صــورت بگیرد. می تــوان فیلمی 
در بــاره خرمشــهر ســاخت و فقــط در چند 
پرده و ســاعت بــه موقعیت هایی پرداخت 

کــه آدم هــا مجبــور می شــوند تصمیم های 
سخت و سرنوشت ساز بگیرند.«

به گفته ســجاده چی این نگاه را می  توان 
بــه تمــام آثــار دفــاع مقــدس تعمیــم داد 
یعنی سینمای دفاع مقدس یا کاراکترهایی 
را کــم دارد که بتواننــد درام را با خود حمل 
کنــد یــا درام هایــی کــه کاراکترهــای جذاب 

باورکردنی و الهام بخش داشته باشد.
ایــن فیلمنامه نویــس معتقــد اســت که 
توجــه بــه ســخت افزار و فیزیــک جنــگ بر 
ســینمای دفاع مقدس مســلط شــده و این 
مســأله دومین ضعف جدی آثار این حوزه 
اســت: »مشــکل اینجاســت که حتــی راجع 
بــه همین هــا هم بــا ظرافــت و به درســتی 
کار نکردیم. وقتــی راجع به جنگ صحبت 
می کنیم، تصورمان شــبیه نقشــه های اتاق 
جنــگ بــا چنــد ســرباز و کــوه و چنــد تانک 
اســت. در حالــی کــه فیزیــک جنگ شــامل 
کاراکتــر  بایــد  جغرافیــا  و  اســلحه  انســان، 
داشته باشــد؛ تانک یا کالشــنیکف و زمینی 
کــه روی آن راه می رویــم هــم بــه مفهــوم 

باشــد  کاراکتــر  دارای  می توانــد  مجــازی 
همان طور که در شاهنامه اسلحه پهلوانان 
و  دارد  کاراکتــر  بهــرام،  تازیانــه  جملــه  از 
رابطه ای شبیه انسان و شرافتش میان آنها 
شــکل می گیرد. مهم نیســت کــه برای یک 
فیلم صدتانک بیاوریم یا با جلوه های ویژه 
بصری صحنه هــای عظیم درســت کنیم و 
چند اسکادران تانک را در یک دشت نشان 
بدهیم این هــا وقتی اهمیت پیــدا می کنند 

که الاقل یکی از آنها کاراکتر داشته باشد.«
ســجاده چی در پایان با تأکیــد می گوید 

که بایــد بر دراماتیزه کــردن موقعیت های 
انســانی در وقایــع خرمشــهر تمرکز شــود: 
»ما در دراماتیزه کردن موضوع خرمشــهر 
الکــن شــده ایم امــا  راه حلــی که بــه ذهن 
همــه می رســد ســاخت فیلم هــای فاخــر 
اســت. تعبیــر فیلم فاخر هم این شــده که 
هزینــه تولیــد را بــاال ببریم اما هم کســانی 
کــه ســفارش می دهنــد و هــم کســانی کــه 
در  اینکــه  از  غافلنــد  می گیرنــد  ســفارش 
موقعیــت تاریخــی مثــل اشــغال، فتــح و 
جنبه هــای  چــه  خرمشــهر  بازپس گیــری 
دراماتیــک نیرومنــدی وجــود دارد، اگر به 
وقایــع خارجــی و بافــت فیزیکــی ماجــرا 
نــگاه نکنیــم بلکــه بــه آدم هــا و موقعیت 
انســانی بپردازیــم. نگاه حماســی به آنچه 
بــه  پرداختــن  و  گذشــت  خرمشــهر  در 
مقاومتی که برخالف منطق نظامی، همه 
را شــگفت زده کرد درســت اســت اما نه به 
این شــکل که دائم شــکل بیرونــی ماجرا و 
مقاومت را نشــان بدهیم و آدم هایی را که 

در این مقاومت هستند نبینیم.«

گفت وگو با خواننده سرود خاطره انگیز خجسته باد این پیروزی:

تالشبرایساختموسیقیحماسی
نــدا ســیجانی / محمــد گلریــز از خوانندگانی 
اســت کــه در تولیــد و ســاخت آثــار ملــی و 
میهنی بســیار فعال بوده اســت. یکــی از آثار 
معروف او ســرود »خجسته باد این پیروزی« 
اســت که به گفتــه اوموضوعیت ســاخت آن 
مربــوط بــه عملیــات بیت المقــدس اســت 
و در ســالروز آزاد ســازی خرمشــهر، که ســوم 
خرداد ماه 1361 بود، پخش این قطعه شــور 
و حال عجیبی در بین مردم ایجاد کرد. او در 

گفت و گو با »ایران« درباره چگونگی ســاخت این اثربیان داشــت: همکاری 
من با بزرگوارانی چون احمد علی راغب و حمید ســبزواری به ســال ها قبل 
بر می گردد و اکثر ســرود هایی که اوایل انقالب ســاخته شــد یا قبل و بعد از 
جنگ تحمیلی توسط این تیم منسجم شکل گرفته است. سرود »خجسته 
باد این پیروزی« هم یکی از همین آثار اســت که برای آزاد ســازی خرمشهر 
ســاخته شــد، البتــه کارهای بســیاری با موضوعیــت جنگ و دفــاع مقدس 
ســاخته ایم، امــا شــکل گیری این اثــر این گونه بــود که حدود دو مــاه قبل از 
ایــن اتفاق بــزرگ، یکــی از دســت اندرکاران بخش تولید کارهای حماســی 
و دفــاع مقــدس، جلســه ای تشــکیل دادنــد و به مــا گفتنــد پیروزی بســیار 
بزرگــی پیــش  رو داریم و از ایــن گروه می خواهیم یک کار ارزشــمند در این 
زمینه ســاخته شــود، اگرچه بســیار کنجــکاو بودیم از چند و چــون کار با خبر 
شــویم اما آن نماینده اظهار بی اطالعی کرد و بســیار تأکید داشــت این اثر 
به لحاظ ملودی و شــعر بســیار اثر گذار باشــد، تا آنکه با همــکاری زنده یاد 
آقــای راغــب که آهنگســاز این اثر بــود و همچنین زنده یاد آقای ســبزواری 
ســراینده این ســرود، این قطعه ساخته و آرشیو شــد. در همان برهه زمانی 
مأموریتــی خــارج از تهران بودم که ناگهان برنامه رادیویی که از ماشــین در 
حــال پخــش بود قطع شــد و یک صدای رســا اعــالم کرد، شــنوندگان عزیز 
شــنوندگان عزیز توجه فرمایید »خونین شــهر آزاد شد« و بعد از آن مارش 
نظامی پخش  و بار دیگر تکرار شــد »شنوندگان عزیز توجه فرمایید خونین 
شــهر آزاد شــد« و بعد از آن سرود »خجســته باد این پیروزی «پخش شد و 
حال و هوای عجیبی به من دســت داد و اشــک شوق ریختم و متوجه شدم 
مــردم به خیابان ها آمده اند و شــیرینی پخش می کنند و صدای این ســرود 
از کوچه و خیابان های شــهر شــنیده می شد و تا رســیدن به مقصد هر جا را 
نگاه می کردم این حال و هوا برپا بود و این پیروزی نوید خوشــحالی بزرگ 
بــه مردم بود، حتی بعضی از دوســتان رزمنده تعریــف می کردند در طول 
عملیات این سرود پخش می شد و می گفتند با شنیدن این کار حال و هوای 

بسیار خوبی داشتند.
او درادامــه بیــان داشــت: این ســرود برای آزاد ســازی خرمشــهر اســت 
و مــردم با هر ســلیقه ای به مملکت و خاکشــان عشــق می ورزنــد و این کار 
برای آنها یادآور یک پیروزی بزرگ است وبه عقیده من برخی از این کارها 

خاطره انگیز و ماندگار است.

حمیدرضا گودرزی، منتقد سینما:

شهریبادروازهایزمینیودروازهایآسمانی
فتح خرمشــهر در ســوم خرداد ســال 1361 آنقدر رخداد مهم، 
عظیــم و دراماتیکــی اســت کــه می توانــد دســتمایه فیلم های 
ســینمایی بسیاری قرار گیرد؛ اما این حماسه بسیار فراتر از یک 
اتفاق عظیم اســت و از ابعاد متعدد، گســترده و ژرفی می توان 
بر آن تأمل  کرد. از این تاریخ، خرمشهر دیگر فقط نام یک شهر 
در جنوب ایران نیســت؛ بلکه نماد مقاومت و آزادگی اســت؛ از 
این رو است که در تقویم یک سرزمین و در حافظه تاریخی یک 
ملت همیشــه سرافرازانه ماندگار است. این عظمت و اهمیت 
موجب شــده آزادســازی خرمشــهر به عنوان یک منبع، در آثار 

مختلفی در عرصه سینما مورد توجه قرار بگیرد که اشاره وار به برخی از آنها بسنده می شود.
فیلم »بلمی به ســوی ساحل« را زنده یاد رسول مالقلی پور در سال 1364 ساخت. داستان 
فیلم مربوط به زمانی اســت که خرمشــهر در حال ســقوط اســت و عــده ای از رزمندگان برای 
کمــک از تهــران بــه فرماندهــی مرتضی به خرمشــهر اعزام می شــوند؛ اما به دلیــل محاصره 
خرمشــهر توســط عراقی هــا بــرای ورود به این شــهر با مشــکالتی مواجه انــد و... فیلم »حریم 
مهــرورزی« به کارگردانی ناصر غالمرضایی در ســال 1365 از زاویه دیگری به فتح خرمشــهر 
می پردازد. این فیلم روایت زنی به نام صبری اســت که همســرش را در جنگ و در خرمشــهر 
از دســت داده اســت و اینک با خانواده اش پس از ســقوط خرمشــهر در تهران زندگی می کند. 
احســاس شــعف و شــادمانی مــردم از فتح خرمشــهر در فیلــم به یــادگار باقی مانده اســت. 
احمدرضــا درویــش دیگر فیلمســازی اســت کــه با ســه گانه »کیمیا«، »ســرزمین خورشــید« و 
»دوئل« به حماســه خرمشــهر می پردازد. درویش بویژه در »ســرزمین خورشــید« و »دوئل«، 
صحنه هایــی جذاب و تأثیرگــذار را از آن دوران بازنمایی می کند. محمدحســین لطیفی نیز با 
فیلم زیبای »روز سوم« که درباره آزادی خرمشهر است، به مقاومت، عشق و ازخودگذشتگی 

مردم این سرزمین می پردازد.
در قالب ســریال تلویزیونی نیز طی این ســال ها آثاری با موضوع حماسه خرمشهر ساخته 
شــده است.  مستندســازان هم فیلم های قابل  شماری تولید کرده اند. مجموعه مستند »شهر 
آسمانی« نیز از ساخته های شهید مرتضی آوینی است. این مجموعه 10قسمتی که 6 قسمت 
آن تاکنون پخش شده و به دلیل شهادت مرتضی آوینی 4قسمت پایانی اش نیمه کاره مانده ، 
مســتندی عمیقاً تأثیرگذار اســت که تجلی گر فرهنگ شــهادت، آزادگــی، مقاومت و فداکاری 
اســت. تصاویری بی واســطه از هجوم واقعیت، میزانسن های شلوغ و استفاده درست از صدا، 
مخاطــب را به خوبــی در ژرفای اثر همراه و در خلوت خودش به حقیقت دعوت می کند. متن 
و صــدای راوی بشــدت تأثیرگذار اســت. حتــی اگر بارها آن را دیده باشــی و حاال که ســال ها از 
ساخت آن می گذرد، مجدد به تماشایش بنشینی، گویی که برای اولین بار به تماشا نشسته ای 
و در هر بار دیدن، گوشــه ای دیگر در خودت کشــف می کنی. نکته قابل توجه آن است که شهید 
آوینی آنچه را که می خواهد به مخاطب نشان  دهد، از طریق راوی زودتر بیان می کند؛ اما این 
مستند آن گونه است که مخاطب با تمام عالقه منتظر می ماند که آنچه را شنیده است، ببیند. 
درواقــع او راه را همــوار می کند تا مخاطب بتواند به فهــم عمیق تر و دریافت حقیقت نزدیک 

شود و این همان هنر شهید آوینی است که در سبک اشراقی آثارش، شاهد هستیم.
 در انتها آن که بهترین توصیف از خرمشهر در فصل اقاقیا همان است که شهید آوینی در 
مستند شهر آسمانی می گوید: این شهر دروازه  ای در زمین داشت و دروازه  ای دیگر در آسمان 

و تو در جست وجوی دروازه آسمانی شهر بودی...

مهدی سجاده چی به »ایران« از تصویر وقایع خرمشهر در سینما گفته است

خرمشهرعالوهبرحماسه،دراممیخواهد

تابلوی شهدای دفاع مقدس اثر رضا بدرالسما
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و خرمشهر آزاد شد

نادر سلیمانی:ما در این جنگ آدم هایی متفاوت از شهرهای متفاوت داشتیم که به همین شهر ما آمدند و جانشان را برای ایران دادند. 
جنگ که کار چهار نفر نبوده است، میلیون ها نفر در این زمین جنگیده اند، تاریخ هر کدام را می توانیم بیرون بکشیم تا ببینیم چه 

رشادت هایی داشته اند. از همه این قهرمانان می توان فیلم های خیلی خوبی ساخت، اما چرا نمی شود؟ مگر رمان و ادبیات جز این 
کار را می کند؟ مگر می شود بگوییم ظرفیت پرداختن به جنگ و آدم هایش تمام شده است؟ هر یک جفت چشمی که جنگ را 
دیده  است، یک فیلم است. ای کاش عده ای بودیم که می توانستیم این مشاهدات را جمع کنیم. شهید جهان آرا دست خالی 

می جنگید. بیایید پای تک تک خاطرات بچه های جانباز در خانه های جنوب بنشینید تا بفهمید هنوز هیچ چیز نساخته اید! شما 
تنها یک نما یا یک فریم از یک فیلم را تصویر کرده اید.

 بازیگر جنوبی سینما و تلویزیون ایران درباره مصایب آبادان و خرمشهر با مهر سخن گفت.
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جانی جهانی، فرزانه ای ایرانی

 عکس 
نوشت

خانه عکاســان ایــران به مناســبت چهلمین 
سالگرد آزادسازی خرمشــهر نمایشگاه عکس 
»نوبت ظفــر« را که شــامل عکس هایی دیده 
نشــده از گنجینــه خانــه عکاســان از عملیــات بیت المقدس 
اســت برپاکرده اســت. این نمایشــگاه در گالری شــماره یک 
خانــه عکاســان واقــع در حوزه هنــری تــا  ۲۵ خــرداد میزبان 

عالقه مندان است./ روابط عمومی حوزه هنری

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

فضــای مجــازی اهالی فرهنگ و هنر به روزهای پرکارشــان اختصاص دارد. بیشــتر 
هنرمندان تیزر یا پوســتر آثار جدیدشــان را به نمایش گذاشــته اند و از مردم دعوت 

کرده اند تا به دیدن آثارشان به سینما، سالن تئاتر یا گالری بیایند.

آشنایی با اختالالت روانی و فیلم هایی که بر 
آن اساس ساخته شده اند/3

هــر نظریه پــرداز شــخصیت کــه 
تعریفــی از شــخصیت و زیربنای 
تشــکیل دهنده اســاس آن ارائــه 
ســاختار  جملــه  از  اســت  داده 
شخصیت، ویژگی های شخصیت 
ارائــه  درمانــی  درنهایــت  تــا  و... 
شود، یک یا چند مورد را به عنوان 
شــخصیت  شــکل گیری  مبنــای 
مطرح کرده اســت و در این میان 
شــخصیت های  ایجــاد  اســاس 
نیــز  روانپریــش  یــا  روان رنجــور 
مشــخص شده است. یکی از این نظریه پردازان آدلر است 
کــه بحــث احســاس حقــارت و عقــده حقــارت را مطــرح 
می کنــد. شــاید در مالک هــای تشــخیصی بالینــی، بــرای 
اختالل های شخصیت چیزی به اسم عقده حقارت آورده 
نشــود امــا زیربنای بســیاری از اختالل های جــدی روانی را 
می تــوان در نظریه آدلر پیدا و تبیین کرد، از جمله اختالل 
شــخصیت مــرزی و اختــالل شــخصیت ضداجتماعی یا 
ســایکوپاتی کــه در دو شــماره گذشــته دربــاره اش گفتیم. 
آدلــر مطــرح کرد که همه مــا از بدو تولد با چیزی به اســم 
احســاس حقــارت ســر وکار داریــم؛ احساســی کــه باعــث 
تالش ما برای جبران آن می شــود. کودکــی که تازه به دنیا 
آمده اســت در مقابل بزرگســاالنی که حــرف می زنند، راه 
می رونــد و... احســاس حقــارت و ناتوانــی دارد. آدلــر ایــن 
احســاس را طبیعی می دانســت. ممکن است افراد حتی 
با احســاس  حقارت های عضوی نیز روبه رو شــوند یا حتی 
موقعیت هایی در زندگی نیز به احساس حقارت بینجامد. 
نکته مهم در نظریه آدلر جایی اســت که این احســاس به 
عقده حقارت می انجامد و زیربنای روان رنجوری یا بدتر از 
آن می شود. بنا به نظر آدلر یکی از عوامل اساسی انحرافات 
روان و شــخصیت انسان، »عقده حقارت« یا خودکم بینی 
اســت. عقــده حقــارت به حالت ســرکوفتگی و افســردگی 
همراه با کینه توزی که به سبب ناکامی و تحمل رنج، خفت 
و حقــارت پدید می آید، تعریف شــده اســت. بی احترامی 
بــه دیگران، دهن بینــی، انتقادناپذیــری و حتی بی رحمی 
می تواند از این عقده ناشی شود.حاال چگونه عقده حقارت 
ایجــاد می شــود؟ درواقــع واکنش ما نســبت به احســاس 
طبیعی حقارت، تعیین کننده اســت. برخــی در برابر این 
احســاس تالش می کنند بر ضعف خود غلبه کنند و حتی 
انگیــزه ای بــرای بهتر شــدن و بهتر عمل کــردن می یابند. 
عده ای دچار نشــخوار های فکــری، درماندگی و انفعال در 
برابر این احساس می شوند که خود بیماری هایی را ایجاد 
می کنــد؛ امــا در شــکل بســیار ناســالم آن افــراد از دل این 
احساس حقارت، حسادت به دیگران و جبران افراطی آن 
و در نهایت زیرپا گذاشــتن حقوق دیگران برای رسیدن به 
اهداف خود می رسند و احساس حقارت به عقده حقارت 

تبدیل می شود.
نگاهی به عقده حقارت دو شخصیت اصلی در سریال زخم 

کاری
شخصیت سمیرا و مالک در سریال زخم کاری با کارگردانی 
محمدحســین مهدویان، نمونه هــای واضحی از داشــتن 
عقده حقارت هســتند. شخصیت ســمیرا در سریال زخم 
کاری به خاطر بی ارزشی درونی دچار نوعی جبران افراطی 
و عقده شــده اســت که به شکل جاه طلبی غیرقابل کنترل 
خود را نشــان می دهد. این شخصیت با کنترل گری بسیار 
روی همســرش فجایعــی را رقم می زند. قتل، خشــونت، 
اختــالس و... . او در ابتــدا برای به دســت آوردن این ارزش 
و جبران احســاس حقارتش به حاج عمو که فرد قدرتمند 
خانواده اســت نزدیک می شــود اما نقشه او برای به دست 
آوردن ثروت کل خانواده حاج عمو از طریق مالک میسر تر 
اســت. در ســمیرا نقطه عطش او تمامی نــدارد. او در این 
سریال عدم وجود احساس گناه، میل به آسیب به دیگری 
و لــذت در ایجاد حقارت در دیگری را به نمایش می گذارد 
کــه در نهایــت نیــز بــا رخ دادن یک اتفاق، خــودش نیز به 
فروپاشــی روانی می رســد. کســانی که دچار عقده حقارت 
هســتند عموما مانند شخصیت ســمیرا می خواهند روی 
زندگــی خود کنترل کاملی داشــته باشــند. خطرناک ترین 
انســان های دنیا کسانی هستند که تا پیش از  انجام عمل، 
هیــچ کس فکــرش را نمی کرد چنیــن کاری از او ســر بزند. 
درواقع گویی رفتار او را عناصری هدایت می کنند که ناشی 
از ضعف روانی و سرخوردگی هایی است. شخصیت مالک 
که بیشتر معطوف به قدرت طلبی است به شکل واضحی 
از یک عقده حقارت ناشــی می شــود، هرچند شــخصیت 
او تفاوت های ماهوی با ســمیرا دارد. کلید حقــارت او را در 
ناکامی به رسیدن در عشقی که دارد، بیشتر باید جست و جو 
کرد در حالی که برای سمیرا این حقارت بیشتر در نیازهای 
مالی متبلور اســت. نکته مهم این است که مالک تا پیش 
از بــروز رفتاری عقده حقارتش شــخصیتی قابل اعتماد و 
حتی ســر به زیر است اما کنار سمیرا قرار گرفتن عقده او را 

به شکلی بارز نمودار می کند.

عقده حقارت را بشناسیم

آزادی خرمشهر
احمد دهقان
ناشر سوره مهر

بعد از عملیات فتح المبین، 
روحیه عالی بر رزمندگان اسالم 
حاکم بود. قوت و اطمینان برای 

ادامه نبرد داشتیم و پیروزی را 
حتمی می دانستیم. می توانم 

بگویم یکی از دالیلی که موجب 
شد بعد از عملیات فتح المبین، دست به یک 

اقدام جسورانه بزنیم دلیلش این بود که از هر 
نظر احساس قوت و قدرت می کردیم.

امام علی )ع(:
آزاده، آزاده است گرچه سختی و گزند بیند.

ë چهره ها
کاظــم دانشــی کارگردان فیلم »علــف زار« درصفحه خود تصویر پوســتر این فیلم را 
منتشر کرد. پوستر این کار همزمان با نزدیک شدن به آغاز اکران »علف زار« از پوستر 
این فیلم ســینمایی رونمایی شد.این فیلم به تهیه کنندگی بهرام رادان و کارگردانی 
کاظم دانشــی برای اولین بار در جشــنواره فجر ســال گذشــته به نمایش درآمد و در 
۱۳ رشــته نامزد دریافت ســیمرغ شــد و ۴ ســیمرغ بلوریــن و یک دیپلــم افتخار را از 
ایــن رویــداد ســینمایی دریافــت کرد.موضــوع ملتهب و جنجالــی »علــف زار« از نکات قابــل توجه این 
فیلم ســینمایی است که پیش بینی می شود مخاطبان بسیاری را به سالن های سینمایی بکشاند.پژمان 
جمشــیدی، سارا بهرامی، ســتاره پســیانی، ترالن پروانه، صدف اســپهبدی، مهدی زمین پرداز، عرفان 
ناصری، یســنا میرطهماسب، مائده طهماســبی، رویا جاویدنیا، الهه اذکاری، متین حیدری نیا، محمد 
معتضدی، ستایش رجایی نیا، سپهر گندمی، حسین ولی زاده، علی امیر خلیلی، عرشیا توکلی، محمد 

مهدی احدی، با حضور افتخاری: فرخ نعمتی، مهران امام بخش بازیگران »علف زار« هستند.

پرویــز پرســتویی بازیگــر ســینما و تلویزیــون در صفحــه خــود بــا انتشــار کلیپــی از 
خدمات رســانی بــه خانــواده ای در بندرترکمــن در صفحــه خــود نوشــت: »چند ماه 
پیــش که چند نوبت به ســراغ جانباز عزیز آقای تغان آمده بودیم، وضعیت بســیار 
ناخوشایندی داشت. هفت بچه معلول و همسری زمینگیر که تماماً بار اداره و جمع 
و جور کردِن همه آنها بر دوش این پیرمرد باصفا بود. خوشــبختانه بهزیستی استان 
گلستان دو یا سه فرزند او  را که شرایط نامناسب تری داشتند به مراکز تحت پوشش خودش اعزام کرد و 
بار سنگینی را که بر دوش این عزیز بود کمی سبک نمود. امیدواریم حمایت های سازمان های مسئول 

از ایشان و خانواده شان ادامه داشته باشد. باز هم به این جانباز عزیز سر خواهیم زد.«

پنــدار اکبــری بازیگــر ســینما وتئاتــر و کارگــردان و نمایشــنامه نویس بــا انتشــار تیــزر 
جدیدتریــن تئاتــرش بــا عنوان »زنــی در دو چهــره« مخاطبان تئاتر را بــه دیدن این 
اثــر دعوت کــرد. این اثر به نویســندگی و کارگردانی پندار اکبری و تهیــه کنندگی امیر 
عباســی از ۱۰ خــرداد ماه، ســاعت ۲۱ در پردیس تئاتر ســپند بــه روی صحنه می رود. 
در ایــن تئاتر نیلوفر پارســا، علیرضــا دیلمی، پناه باقریان، ماریه ماشــاءالهی، روناک 

برخوردار، آیدا سرمست، پندار اکبری و نساء یوسفی ایفای نقش می کنند.

علــی قمصری آهنگســاز و نوازنده تار در صفحه خود با انتشــار صحنه ای از کنســرت 
»تــار مجنــون موی لیلی« نوشــته اســت کــه این کنســرت را بــه خاطر اســتقبال زیاد 
مخاطبــان ۱9 و ۲۰ خــرداد تمدید کــرده و عالقه منــدان می توانند ۱8 خــرداد بلیت 

تهیه و در تاالر وحدت به دیدن این اجرا بیایند.

ë دنیای نشر
مجموعــه  جلــد  تصویــر  انتشــار  بــا  خــود  صفحــه  در  چشــمه  نشــر 
داستان»اســب هایی کــه بــا مــن نامهربان بودند« بــه قلم امیــن فقیری، از 
چاپ دوم این کتاب خبر داده و درباره اش نوشته است:»امین فقیری پیش 
از ایــن در مجموعه داســتان دهکده پرمالل گوشــه هایی از خاطرات خود را 
از زندگی و مردمان روســتاهای ایران در پیش از انقالب به نگارش درآورده 
اســت. کتــاب اســب هایی که با مــن نامهربــان بودنــد مجموعه  ۱۰ مســتند 
داســتان اســت که بخش عمده  آن به خاطرات همان ســال ها بازمی گردد؛ 
چه بازیافتن گذشــته در حافظه باشــد و چه رفتن مجدد به آنجا؛ بازگشــت 
راوی به مکان هایی که سال ها پیش از این در آن به سر برده است و در آنجا 

دیگر نه کسانی را بازمی یابد که در زمانی دیگر می شناخته است بلکه فرزندان ایشان یا جای خالی شان 
را می بینــد و در آن مکان هــا نیز دیگر نشــان حیات نمی یابد؛ چنین اســت که افرادی کــه به نظر زندگی 

سختی در روستاها و آبادی ها داشته اند از آنجا خالصی یافته و روی آرامش را نیز دیده اند.«

نگیــن فرهود شــاعرهم از انتشــار کتابش با عنوان »معارضه« توســط نشــر 
افراز خبر داده و نوشــته: »جز اینکه مراتب سپاســگزاری ام را از نشــر محترم 
افــراز به عرض برســانم و خشــنود باشــم از التفــات یــاران دور و نزدیک ام، 

گفتی دگر ندارم، کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس.«

ë گالری گردی

گالری ثالث با انتشــار پوســتر نمایشگاه »چکمه های زمســتان در حوالی 
فروردین« نقاشــی های ســعید امکانی را به نمایش گذاشــته اســت. این 
نمایشــگاه روز جمعــه ۳۰ اردیبهشــت ماه در گالری ثالــث افتتاح و تا ۱۰ 

خرداد ماه ادامه دارد.

نخســتین آشــنایی ام با اســتاد محمدعلــی موحد بــه دوران 
انتشار کتاب »شمس تبریزی« در دهه 7۰شمسی برمی گردد 
که در آن، در باب زندگانی و اندیشه این شاعر و عارف پرآوازه 
پارســی  ســخن رفته بود. در این کتاب به بررسی زندگی و آثار 
شــمس تبریــزی در خــالل مباحثی چــون شــمس در قونیه، 
شــمس و موالنــا در چه سن و ســالی به هم رســیدند، تصویر 
موالنــا در مقــاالت شــمس، تصویــر شــمس در کالم موالنا و 
جهان شــادمانه شمس پرداخته شــده بود. شاید این نقطه، 
سرآغاز نگاه فراگیر و جدیدی به شمس و موالنا بود. ترجمه 
و شرح استاد محمدعلی موحد بر فصوص الحکم ابن عربی، 
کتاب ارزشــمند دیگری بود که از ایشــان خواندم و بهره هایی 
وافــر از آن بــردم. شــرحی که به لحــاظ محتوایــی و کیفی در 
معرفی شــخصیت شــیخ اکبــر تفاوت هایی اساســی با دیگر 

شرح ها دارد و بسیاری از دشواری های فصوص الحکم را تسهیل می کند.
مهم ترین اثر تحقیقی اســتاد موحد مقاالت شــمس تبریزی است. کار بزرگ استاد 
در این کتاب آن اســت که ضمن تبیین شــخصیت حقیقی شــمس، میراث موالنا را 
نیز از دریافت های نادرست و کژفهمی های برخی شارحان رهانیده است و به تعبیر 

خود موالنا:
شرح می خواهد بیان این ُسخن      لیک می ترسم ز افهام کهن

موحــد را یکی از مهم ترین شــمس پژوهان جهان به شــمار می آورند کــه پس از آنه 
ماری شیمل )اسالم پژوه و خاورشناس آلمانی(، بیشترین ارجاعات پژوهشی به آثار 
ایشــان صورت گرفته و تتبعات پرمایه شــان در حوزه عرفان ایرانی اسالمی، به دیگر 
زبان ها برگردانده شــده اســت. هرچنــد نمی توان تالش های ســترگ بزرگانی چون 
رینولد نیکلســون، بدیع الزمان فروزانفر و عبدالباقی گولپینارلی را در شمس پژوهی 
و موالناشناســی نادیــده انگاشــت، اســتاد موحــد بــا ارائــه مجموعــه پیراســته ای از 
گفتار شــمس تبریزی که در آن شــاهد نگاهی نو به عرفان هســتیم نقشــی ارزنده و 
پربها بر تراز روزگار به یادگار نهاده است. تصحیح و بازشناسی مقاالت شمس توسط 
اســتاد موحد، عرفان دوســتان و عرفان پژوهان را به شــناخت بیشتر شمس تبریزی 
رهنمون شــده است. بعد از انتشــار این کتاب، بحث در باب موالنا و شمس، یکی از 
مشــغله های جدی محافل علمی و عرفانی شد. با توجه به اهمیت جایگاه شمس 
تبریزی در عرفان ایرانی و تخصص اســتاد موحد در این زمینه، تمرکز پژوهش های 
ایشــان بر شمس تأثیری بسزا بر شناخت درست عرفان و عظمت روحی و معنوی 

اندیشه موالنا داشته است.
مثنوی معنوی با تصحیح اســتاد موحد نیــز از جمله تصحیح های دقیق و عالمانه 
ایشــان اســت که حتی برای آنهایی که تصحیح های قبلی مثنوی را در دست دارند، 
ســودمند اســت؛ چرا که این کتاب ضمن مقایســه با ۱۱ تصحیح دیگر منتشــر شــده 

اســت. چنانچه کســی این کتاب را بخواند گویی نسخه نیکلســون و ۱۰ نسخه دیگر را 
نیز خوانده اســت. پانوشــت های بســیار محققانه ای در این تصحیح آمده اســت که 
می توانــد اطالعــات بســیار خوبی به مخاطــب بدهــد و درک او را از این حــوزه ارتقا 
بخشــد؛ افزون بر آن، مقدمه ای ۱6۰ صفحه ای دارد که درخشــان و خواندنی اســت. 
تصحیح حدیقه الحقیقه، اثر ابوالفتح محمدبن شیخ االسالم احمد جام )ژنده پیل( 
و ســفرنامه ابــن بطوطــه در کنــار نگارش آثار ســودمند دیگــری هم هر یــک حاوی 

مطالبی دقیق و عمیق در جای خود است.
تأثیر اســتاد موحد در گســترش فرهنگ ایرانی و زبان پارسی غیرقابل کتمان است. 
ایشان با اینکه خود می فرمایند خاستگاه شان آذربایجان است و این خطه به لحاظ 
فولکلور بســیار غنی اســت معتقدند اظهار عالقه آذربایجانی ها به فولکلوِر خاص و 
زبــان مادری خود هیچ گونــه تعارضی با عالقه آنان به فرهنگ ملی و زبان فارســی 
ندارد. استاد موحد ریشه در اعماق تاریخ، فرهنگ و ادب این مرز و بوم دارد و در پی 
تبیین پایه های نظام دانش پژوهی است که اساس آن بر وجدان علمی، دقت نظر، 

استقصا و بهره مندی از ابزار معنوی تحقیق استوار است.
استاد موحد نویسنده و شارحی بزرگ است که نوجویی در نهادش درونی شده است 
و خطــی نهانــی، جان دغدغه مند و ذهن خالق ایشــان را با هر آنچــه در اعماق این 
جغرافیا و در تاریک و روشــنا تاریخ ریشــه دوانده، پیوند می دهد. این اســتاد فرزانه، 
روح خالق و جست وجوگری دارد که به اقیانوسی از ایده های ناب و متعالی متصل 
اســت و به راســتی چگونه می توان در وادی های گوناگون سخن گفت و چنین زیبنده 

سخن گفت؟!
با گرامیداشــت دوم خرداد زادروز آن اســتاد بزرگ و آرزوی سالمتی و بهروزی برای 

ایشان، سخن را در این وادی به حضرت حافظ می سپارم:
دل چو پرگار به هر سو َدَورانی می کرد 
واندر آن دایره سرگشته پابرجا بود

یک فنجان 
چای

آزاده سهرابی
روانشناس

جوگیری یا جوسازی؟
و  فضــای رســانه ای در ســال های اخیــر 
با گســترش شــبکه های اجتماعــی حال 
وهوایــی تــازه یافتــه اســت. اگــر بخشــی 
از کارکــرد خبــر، اطالع رســانی و آگاهــی 
بخشــی دربــاره یــک موضوع یــا پدیده و 
رخداد اســت، در شــبکه های اجتماعی، 
اغلب محتوایی که تولید می شــود بیشتر 
و در نــگاه اول قرار اســت مرعوب کننده، 
تبلیغاتــی و تهییجــی باشــد. در بخــش 
اخبــار سیاســی کــه معمــوالً واقعیــت و 
دروغ چاشــنی می شــود و آنچه به دست 
مخاطب می رسد نسبت اندکی با حقیقت دارد. بمباران خبری 
دربــاره بعضی شــخصیت ها و رخدادها، پــس از مدتی به پایان 
می رسد اما تأثیر خبرســازی کذب و تحریف واقعیت تا مدت ها 

باقی می ماند.
دربــاره اخبار هنری و ســینمایی، تمرکز روی حاشــیه و خبرهای 
بــا  زرد اســت. ســلبریتی ها، روابــط و شکســت و پیروزی شــان 
تمرکــز کانال ها و صفحه های زرد بــرای مخاطب پررنگ و مهم 
می شــوند. آنقــدر روی بعضی افــراد و خبرها تأکید می شــود که 
ذهن مخاطب حس کند، نیاز به شــنیدن و دیدن این اطالعات 
پــوچ دارد. جــدا از ایــن آفــت بزرگ شــبکه های اجتماعــی، نوع 
اطالع رســانی متناســب با این رســانه ها تغییر کرده اســت. یک 
دهــه پیش به  دلیل نبود رســانه هایی که اخبار را این طور ســریع 
به دســت مخاطب برســانند، آمار فروش فیلم ها یــا تأکید روی 
استقبال از فیلم یا نمایش لحظه به لحظه به مخاطب یادآوری 
نمی شــد و امکانی برای تمرکز روی اخباری از این دســت، با این 

میزان تکرار وجود نداشت.
این جنس خبررسانی محاسنی دارد که بیشتر در حوزه تبلیغات 
معنــا می گیرد، اما این اطالعات کپســولی و تاریــخ مصرف دار، 
معمــوالً غنا و عمق ندارند. هیــچ کدام از خواننده ها و بینندگان 
چنیــن اخباری یک ماه بعد به یــاد نخواهند آورد که فالن فیلم 
در پنــج روز چنــد میلیــارد تومان فروش داشــته یا فالن ســریال 
شبکه نمایش خانگی چندبار دیده شده است. اما براساس یک 
سنت، اغلب پخش کننده ها و تهیه کننده ها تصور و تصویری که 
از خبر رســانی و جوســازی مثبت درباره یک اثر هنری دارند این 
است که هر چند روز یک بار با واژه هایی پرطمطراق به یاد مردم 
بیاورند که فیلم یا نمایششان چند میلیارد تومان فروش داشته 
یــا چند صد نفر به دیــدن آن رفته اند. واقعیــت اما چیز دیگری 
اســت. اغلب این خبرهــا، جوســازی کاذب و محصول جوگیری 
گــروه ســازنده یا بعضی منتقــدان دربــاره اثری هنری اســت. با 
دیــدن یــک قســمت از یک ســریال، نبایــد دربــاره آن از صفات 
شــاهکار و درخشــان و... اســتفاده کرد. و نباید فــروش هفته اول 
یــک فیلم را آنقــدر جدی گرفت و امیدوار بــود که فیلم به اثری 
پرفروش تبدیل شود. تجربه نشــان داده بسیاری از سریال هایی 
کــه گمــان می شــده شــاهکارند پــس از چنــد قســمت، از نفس 
افتاده انــد. یا بعضــی فیلم ها و نمایش های پرفــروش تنها یک 
هفتــه در کانــون توجــه بــوده و در هفته های بعد، تماشاگرشــان 
را از دســت داده انــد. در چنین فضای ســیالی، تمرکز روی اخبار 
هیجانی و تأکید بر جوسازی به جای فضاسازی درباره اثر هنری، 
ســلیقه و ذائقه، حتی درک و بینش مخاطب نســبت به »خبر« 
و جایگاه »اطالع رســانی« را به اضمحالل می برد. صاحبان آثار 
هم در این فضا، نسبت به خود، توانایی و بضاعت اثر هنری شان 

در جذب مخاطب، دچار سوء تفاهم می شوند.

 به مناسبت زادروز استاد محمدعلی موحد
احمدرضا سهرابی

نــــگاره

سایه روشن

محدثه واعظی پور
روزنامه نگار

یادداشت  

محمود شالویی
دستیار ویژه وزیر 
فرهنگ و ارشاد 
اسالمی

 وزیر فرهنگ در نشست نخستین شورای توسعه صادرات محصوالت فرهنگی: 

مصمم به رونق کسب و کارهای فرهنگی 
و صدور محصوالت این حوزه هستیم

اســماعیلی  محمدمهــدی  فرهنگــی:  گــروه 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی روز دوشــنبه در 
نشســت نخســتین شــورای توســعه صــادرات 
محصــوالت و خدمــات فرهنگــی کشــور که در 
ســازمان فرهنــگ و ارتباطات اســالمی برگزار 
فرارســیدن  گرامیداشــت  و  تبریــک  بــا  شــد، 
ســوم خرداد روز آزاد ســازی و فتح خرمشــهر، 
بــا تشــریح اقدامــات وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی در حــوزه صنایع فرهنگی با تشــکیل 
ســتادی در ایــن وزارتخانــه، تشــکیل شــورای 
توســعه صادرات محصوالت فرهنگی کشور را 
نویدبخــش یک کار مهم و اثر گذار دانســت که 
با جدیت دنبال خواهد شد.عضو کابینه دولت 
مردمــی در ادامــه بــا اشــاره به اینکــه موضوع 
صنایــع فرهنگــی یکــی از ۳7 ســرفصل مهم 
برنامه تحولی دولت محسوب می شود، اظهار 
داشــت: این مهم به عنــوان یکی از برنامه ها و 
مقرری هــای دولــت مردمی در حــال پیگیری 
و انجام است.اســماعیلی با اشــاره به اینکه در 
همه بخش ها، معاونت ها و زیرمجموعه های 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی موضوع توجه 
و اهتمــام ویژه به صنایــع فرهنگی مورد تأکید 
قرار گرفته است، از این مهم به عنوان فرصتی 

مغتنم و کم نظیر یاد کرد.
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی درادامــه بــه 
موضــوع کاغــذ و برگزاری جلســات مشــترک 
ماهانــه با حضور معــاون اول رئیــس جمهور 

اشــاره کــرد و گفــت: »هدف و سیاســت دولت 
ایــن اســت کــه بــا رســیدن بــه خودکفایــی در 
تأمین کاغــذ داخلی، به مرحله ای برســیم که 
عالوه بر تولید گســترده ایــن کاال بتوانیم حتی 
نوشــت افزار و دیگر محصوالت ایــن حوزه را از 

ایران به اقصی نقاط جهان صادر کنیم.«
بی بدیــل  نقــش  بــه  ادامــه  در  اســماعیلی 
و  فرهنــگ  ســازمان  فرهنگــی  رایزنی هــای 
ارتباطــات اســالمی بــه عنــوان حلقــه نهایــی 
تمامــی امــور و فعالیت هــای انجــام گرفته در 
معرفی و تبیین محصوالت فرهنگی و صنایع 
این حوزه اشــاره کرد و گفت: »باید به نقطه ای 
برســیم که این رایزنی ها از گسترش و آموزش 
زبان فارسی گرفته تا ارائه محصوالت فرهنگی 
از اولویت هــای  بــا جدیــت دنبــال کــرده و  را 
اصلــی کاری خــود قــرار داده و حتــی یکــی از 
شاخصه های ارزیابی عملکرد و اعزام رایزنان 
در واقــع توجــه و اهتمام جدی به مــوارد فوق 

باشد.«
همچنین اســماعیلی در جدیدترین پیام خود 
در شــبکه های اجتماعــی شــهادت مظلومانه 
شــهید حســن صیاد خدایــی را تســلیت گفته 
مکتــب  ســرافراز  شــاگردان  از  »او  نوشــته:  و 
شــهید حاج قاسم بو د و نشــان داد که فرهنگ 
بیــن  در  مقاومــت  و  زیســتی  شهادت،ســاده 
پاســداران ایران اســالمی، از همیشــه زنده تر و 

جاری تر است.«


