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»پلیس« خیلی دور، خیلی نزدیک

 همدردی با مردم آبادان 
از دل عروسی در امریکا!

رسولسنائیراد

حسینعبداللهیفر

حضرت امام با تکیه بر آموزه های دینی و سیاس��ت برآمده از 
اسالم که هرگونه سلطه پذیری و اطاعت از کفار را نفی کرده و 
آینده را متعلق به مستضعفان می داند، از همان شروع نهضت 
انقالبی، استکبارس��تیزی یا نفی س��لطه قدرت های مادی و 
سلطه جوی جهانی را با صراحت اعالم فرمود که در شعار »نه 

شرقی نه غربی« در انقالب اسالمی تجلی یافت | صفحه2

اغلب مردم حتی نخبگان جامعه تصویر روشنی از مشکالت شغلی، 
سختی کار و تفاوت های زندگی شخصی و خانوادگی قشر پلیس 
با دیگران ندارند. تفاوت هایی که البته دیدن آنها دشوار نیست، 
چراکه هر وقت عموم مردم در شادی و مسافرت هستند، این قشر 

باید در آماده باش و مأموریت باشد  | صفحه2

»خیلی سخت است از وسط شلوغی عروسی در دل امریکا، ژست 
غم و اندوه برای مردم آبادان در توئیتر بگیری!« مفهوم این عبارت، 
در یکی از توئیت های دیروز کاربران ایرانی آمده بود و طعنه ای بود 
به احسان کرمی، مجری سابق رادیو و بازیگر تئاتر. احسان کرمی 
دو سه روز پیش در متنی به گردهمایی »سالم فرمانده « به خاطر 
همزمانی با فاجعه آبادان در تهران اعتراض کرده بود!  | صفحه2
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سينمايیکهبرخیمدعیاندهموارهوبدونقيد
وفارغازمحتوابايدبهآنباليدوافتخارکرد،در
طولبيشازچهاردههفرازوفرودنيازبهآسيب
شناسیجدیدارد.ازاينمنظرکهچقدرداشتهها
ودارايیهایبومیومل�یواعتقادیخودمانبه
عن�وانبزرگترينثروتمعنویدراينس�ينما
نمودداش�تهاس�ت؛امامرضايکیازاينداشته
هاستکهبهنظرمیرس�دسينمایجشنوارهای
ايراننهتنهاب�هآنبیتوجهب�ودهبلکهحاالدر
قالبيکفيلمبهس�احتايش�انجفاهمشده
است.هرچندبدانيمکهپوزهسگنمیتواندآب
درياراآلودهکن�د،امااينحرفبیربطنيس�ت
کهکملطفیسينمایمابهامامرضاباواژهغربت

ايشانقرابتپيدامیکند| صفحه16

 روسياهی سينمای مدعی
در پيشگاه امام رئوف

نيرووظرفيتداخلی
اسلحهتحريمراخنثیمیکند

99درصدپشتکنکوريهاي
پزشکيبازندهاند!

آوارشکننده
درزيرزمينهايمتروپل

رهبرمعظمانقالبدرديداررئيسجمهورتاجيکستان:

حضرتآيتاهللخامنهای،رهبرمعظم
انقالباس�المیعصرديروزدرديدار
آق�ایامامعلیرحم�ان،رئيسجمهور
تاجيکستانوهيئتهمراهتأکيدکردند:
ظرفيتهایگسترشهمکاریهایدو
کش�وردرزمينههایمختلفبس�يار
فرات�رازس�طحکنونیاس�توبايدبا
توجهبهسياس�تدولتاي�رانمبنی
برتقويتروابطباهمس�ايگان،روابط
دوکش�وردچارتحولاساس�یشود.
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی دفترمقام 
معظم رهبری، رهبر انقالب اسالمی با اشاره 
به اشتراکات عمیق تاریخی، دینی، فرهنگی 
و زبانِی ایران و تاجیکس��تان، دو کش��ور را 

همچون خویشاوند و برادر خواندند. 
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای از اقدام��ات 
رئیس جمهور تاجیکس��تان در گس��ترش 
زبان فارسی قدردانی و با اشاره به اولین سفر 
خارجی آقای رئیسی به تاجیکستان تأکید 
کردند: انجام این س��فر نشان دهنده اهتمام 
دولت برای گس��ترش روابط با تاجیکستان 
است و در یک سال گذشته نیز سطح روابط 
افزایش یافته است اما با نقطه مطلوب بسیار 
فاصل��ه دارد. ایش��ان، ظرفیت ه��ای فنی و 
مهندس��ی، صنعتی و علمی ای��ران را برای 
کمک به تاجیکستان بس��یار مستعد و مهم 
ارزیابی کردند و افزودند: برای اس��تفاده از 
این ظرفیت  ها و گسترش جدی همکاری  ها 
باید کمیس��یون مش��ترک به صورت جدی 
ب��رای همه اس��ناد امضا ش��ده برنامه ریزی 
و زمان بن��دی کند ت��ا به مرحل��ه عملیاتی 

برسند. 
رهبر انقالب اس��المی اقلیم متنوع ایران و 
زمین  ها و دشت های پهناور و پیشرفت های 
علمی و فن��اوری و صنعتی و ش��رکت های 
دانش بنیان در ایران و همچنین آب فراوان و 
معادن گسترده در تاجیکستان را زمینه های 
ارتقای همکاری های مش��ترک برشمردند 
و خاطرنش��ان کردن��د: با وج��ود تحریم  ها 
جمهوری اسالمی ایران پیشرفت های خوبی 
در زمینه های مختلف داش��ته اس��ت و اگر 
تحریم  ها نبود، این پیش��رفت ها به دس��ت 

نمی آمد زیرا تحریم  ها باعث شد تا به نیرو و 
ظرفیت های داخلی خود اتکا کنیم. 

حضرت آیت اهلل خامنه ای تحریم را اس��لحه 
قدرت ها در مقابل کشور ها خواندند و تأکید 
کردن��د: آن چیزی که این اس��لحه را از کار 
می ان��دازد، توجه به نیرو ه��ا و ظرفیت های 
درونی است. ایشان با تأکید بر اینکه یکی از 
عرصه های همکاری و همفکری میان ایران و 
تاجیکستان، مسائل منطقه و به ویژه وضعیت 
افغانستان اس��ت، گفتند: نگرانی های ایران 
و تاجیکس��تان درباره افغانس��تان مشترک 
است و هر دو کشور از گسترش تروریسم و 
رشد گروه های تکفیری در این کشور نگران 
هس��تند و ما معتقدیم آقایانی که اکنون در 
افغانستان برسر کار هس��تند باید بتوانند با 
 یک حکومت جامع و فراگیر از همه گروه  ها 

استفاده کنند. 
رهب��ر انقالب اس��المی همچنین با اش��اره 
به س��فر اخیر رئی��س س��تاد کل نیروهای 
مسلح کش��ورمان به تاجیکس��تان و افتتاح 
کارخانه تولید پهپ��اد، اینگونه همکاری  ها 
را بس��یار مهم ارزیابی و خاطرنشان کردند: 
 پهپ��اد ام��روز عام��ل مهم��ی در امنی��ت 

کشور ها است. 
در این دیدار که آقای رئیسی، رئیس جمهور 
نیز حضور داش��ت، آقای امامعلی رحمان با 
ابراز خرس��ندی فراوان از حضور در تهران و 
دیدار با رهبر انقالب اسالمی به گفت وگوهای 
خود با رئیس جمهور ایران اشاره کرد و گفت: 
مذاک��رات خوبی در زمینه ه��ای مختلف از 
جمله روابط تج��اری و اقتصادی و صنعتی 
انجام شد و با توجه به اسناد امضا شده امید 
اس��ت با هدایت های جنابعال��ی، روابط دو 

کشور بیش از پیش گسترش یابد. 
وی نگرانی ه��ای امنیت��ی به وی��ژه درباره 
افغانس��تان و گس��ترش تروریس��م را از 
موضوعات مهم میان دو کش��ور برشمرد و 
افزود: ما خواستار صلح و آرامش و حکومتی با 
حضور همه قومیت ها، در افغانستان هستیم 
و امیدواریم با افزایش همکاری های امنیتی 
ایران و تاجیکستان، بتوان بر نگرانی  ها غلبه 

کرد. 

    استفاده دولت ها از تنخواه بانک مرکزي یکي از دالیل رشد حجم نقدینگي در هر سال به شمار 
مي آید، به طور نمونه وقتي دولت حسن روحاني در چهار ماه پایاني خود یعني فروردین تا مرداد 
ماه سال 1400 از تنخواه 54هزار میلیارد توماني بانک مرکزي استفاده کرد، در واقع زمینه رشد 
430هزار میلیارد توماني حجم نقدینگي کل را فراهم آورد، زیرا پایه پولي که خالق آن بانک مرکزي 
است، با ضریب فزاینده پولي 8 که خالق آن نظام بانکي است، در آمیخته مي شود و نقدینگي بزرگي 

را پدید مي آورد. حال عالوه بر اینکه وزیر اقتصاد دولت س��یزدهم در س��ال گذشته گفت تنخواه 
دولت قبل را با بانک مرکزي تسویه کرده ایم، رئیس کل بانک مرکزي عنوان کرد که دولت در سال 
جاري از تنخواه نیز بانک مرکزي استفاده نکرده است، به این ترتیب یک رویه چند ده ساله براي 
تأمین مالي دولت که به رشد شدید حجم نقدینگي منتج مي شد، تحت جراحي دولت سیزدهم 

قرار گرفته است | صفحه4

درحاليکهدرکشورهاييمانندژاپنوامريکاآمارمتقاضيانورودبه
دانشگاهها37و5۸درصداستدرايراناينآمار155درصداست

صفحه3

در نهمین روز از تالش امدادگران در ویرانه متروپل پیکر دو نفر از قربانیان حادثه از 
میان آوار خارج شد و شمار جانباختگان به 32 نفر افزایش پیدا کرد. با وجود اینکه 
تیم هاي امداد به زیرزمین ها هم دسترسي پیدا کرده اند، مشخص شده که آوار در 

آنجا هم شکننده است | صفحه14

رهبرمعظمانقالبدرديداررئيسجمهورتاجيکستان:

 نيرو  و ظرفيت داخلی 
اسلحه تحریم را خنثی می کند

ايرانوتاجيکستان17سندهمکاریامضاکردند| صفحه2

حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار رئیس جمهور تاجیکستان از 
اقدامات ایشان در گسترش زبان فارسی قدردانی و با اشاره به اولین 
سفر خارجی آقای رئیسی به تاجیکستان تأکید کردند: انجام این 
سفر نشان دهنده اهتمام دولت برای گسترش روابط با تاجیکستان 

است و در یک سال گذشته نیز سطح روابط افزایش یافته است اما با 
نقطه مطلوب بسیار فاصله دارد. 

رهبر انقالب اسالمی اقلیم متنوع ایران و زمین  ها و دشت های پهناور 
و پیشرفت های علمی و فناوری و صنعتی و شرکت های دانش بنیان 

در ایران و همچنین آب فراوان و معادن گسترده در تاجیکستان را 
زمینه های ارتقای همکاری های مشترک برشمردند و خاطرنشان 
کردند: با وجود تحریم  ها جمهوری اس��المی ایران پیشرفت های 

خوبی در زمینه های مختلف داشته است | همينصفحه

Khamenei.ir



  گزارش

امام خمینی)ره(
 چالشگر بزرگ نظم جهانی

نظم جهانی به منزله سلسله مراتب جهانی کشورها یا مناسبات و ترتیبات 
بین المللی حاکم بر کش��ورها اس��ت که به میزان قدرت سهم کشورها در 
تأثیرگذاری بر تح��والت و پدیده های بین المللی برمی گ��ردد و از حدود 
چهار قرن پیش عماًل با کنفرانس صلح وس��تفالی پایه گذاری شده است. 
درواقع نظم جهانی را کشورهای پیروز در جنگ های بزرگ و تأثیرگذار بر 
سرنوشت جهانی تعیین می کنند که به میزان قدرت و تأثیر آنها در پیروزی 
در شرایط پس از جنگ و جایگاهشان در مناسبات و ترتیبات بین المللی 

مربوط می شود.
نظم جهانی در دوران انقالب اسالمی ایران و پیروزی آن، نظمی برآمده از 
جنگ جهانی دوم بود که براساس نظامی دوقطبی به سردمداری کشورهای 
امریکا و شوروی سابق شکل گرفته بود و این دوکشور دو بلوک بزرگ قدرت 
سوسیالیستی و لیبرالیستی را پدید آورده و در مرکز آن به عنوان دو قدرت 
جهانی قرار داشته و بسیاری از کشورها به ناچار خود را پیرامون این دو قدرت 
تعریف و جانمایی کرده بودند. گرچه این دو بلوک ق��درت در آن دوران با 
جبهه بندی آشکار مقابل یکدیگر، جنگ سرد را تجربه کرده و رقابت شدیدی 
با یکدیگر داشتند، اما وجه اش��تراک آنها پذیرش اصول و مبانی مادی در 
قدرت و مخالفت با آموزه ها و مبانی دینی و هرگونه مداخله آن در امور جمعی 

و تنظیم مناسبات برآمده از قدرت بود.
همچنین وحشت از بروز درگیری و جنگ با دستیابی به بمب هسته ای، این 
دو قطب را به سمت تعریف مرزهای سلطه و تعیین جغرافیای قدرت و نفوذ 
جهانی سوق داده بود که نماد آن دیوار برلین به حساب می آمد؛ دیواری که 
اروپا به دو بخش شرقی و غربی تقسیم و به نماد دو بلوک شرق و غرب جهانی 

شهرت یافته بود.
سایر کشورهای جهان هم امریکا و شوروی را ابرقدرت هایی می دانستند که 
تنظیم مناسبات و تحوالت جهانی در دست آنها است و از این رو برای توسعه 
و قدرت یابی چاره ای جز قرار گرفتن در حاشیه و برخورداری از حمایت آنها با 

پذیرش برتری قدرت آنها وجود ندارد.
چنین فرایند و رویه ای موجب تحکیم نظمی دوقطبی شده بود که جهان را 
به دو بلوک شرق به رهبری شوروی و غرب به رهبری امریکا تشکیل می داد 
و سایر کشورها به جز تعداد محدودی که تالش می کردند خود را غیرمتعهد 
به این دو بلوک معرفی کنند، ناچار به وابستگی به یکی از بلوک های شرقی 

یا غربی بودند.
حضرت امام خمینی)ره( در چنین ش��رایطی نهضت انقالبی خود را علیه 
رژیمی دیکتاتوری و وابسته به امریکا کلید زد که در منطقه غرب آسیا در کنار 
عربستان سعودی از پایه های اصلی سلطه غرب به حساب می آمد و از این رو 
برخی گروه های سیاسی مدعی مبارزه برای تغییر و تحول سیاسی، چاره ای 
جز تمس��ک به ایدئولوژی های غالب یعنی لیبرالیسم غربی یا کمونیسم 
شرقی متصور نبوده و هرگونه اقدام برای تغییر داخلی را در ادامه همان نظم 
جهانی حاکم قابل تحقق دانسته و خود را ذیل ایدئولوژی های سوسیالیستی 
یا لیبرالیستی تعریف می کردند. اما حضرت امام با تکیه بر آموزه های دینی 
و سیاست برآمده از اسالم که هرگونه سلطه پذیری و اطاعت از کفار را نفی 
کرده و آینده را متعلق به مستضعفان می داند، از همان شروع نهضت انقالبی، 
استکبارستیزی یا نفی سلطه قدرت های مادی و سلطه جوی جهانی را با 
صراحت اعالم فرمود که در ش��عار »نه شرقی نه غربی« در انقالب اسالمی 

تجلی یافت.
در اندیشه سیاسی امام خمینی)ره(، عدل و وحدت مبانی تشکیل یک امت 
واحد جهانی به حس��اب می آید که در صورت قیام و انقالب مستضعفان و 
اتحاد آنان برای مقابله با مستکبران می تواند پایان حاکمیت ظالمانه جهان 
استکبار را به همراه داشته باشد. چنین اندیشه ای درواقع خودبه خود، نظم 
جهانی حاکم را به چالش کشیده و وقتی در منطقه ای مهم و تأثیرگذار بر 
مناسبات جهانی، مثل غرب آسیا با استقبال ملت های مسلمان مواجه شود، 
زنگ خطر را برای قدرت  های ذی نفع از نظم موجود و دولت های وابسته به 

آنان به صدا در می آورد.
درواقع با پیروزی انقالب اسالمی و تشکیل جمهوری اسالمی ایران بر پایه 
اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی)ره( مقدمات شکل گیری بلوک جدیدی 
از قدرت  فراهم آمد که به معنای کمک به شکل گیری نظامی سه قطبی نبود 
بلکه با نفی سلطه دو بلوک مادی کمونیستی و لیبرالی، نظم جهانی سنتی و 

حاکم را به چالش می کشید و نفی می کرد.
همچنین دعوت جهان استضعاف به قیام برای عدالت و نفی سلطه مستکبران 
به معنای اعالم جنگ علیه مناسبات ظالمانه حاکم بر نظم جهانی بود که 

سلطه شوروی و امریکا، نماد و بلکه تجسم آن به حساب می آمدند.
با فهم پیامدهای نگاه اندیشه سیاس��ی حضرت امام که به صراحت اعالم 
می داشت: »آینده به اس��الم تعلق دارد« و اتحاد مس��لمانان و حمایت از 
مستضعفان را به عنوان یک راهبرد دنبال می کرد، امثال کسینجر معتقد 
بودند، ایش��ان به دنبال چیرگی ایدئولوژی اسالمی است و سخنان مربوط 
به شکست کمونیسم و لیبرالیسم با تکیه بر بیداری اسالمی، پروژ ه ای برای 
تشکیل نظم جدید جهانی و جایگزینی نظمی در تقابل با نظم جهانی حاکم 

است.
از نگاه کسینجر، این نگاه که از همسازی قدرت آسمانی و زمینی برآمده، در 
بستری مثل جامعه ایرانی که منسجم ترین مفهوم از ملیت و سنت عمیق 
کشورداری در گذشته را دارد، می تواند یک خطر جدی برای نظم جهانی 

به حساب آید.
راز نابردباری قدرت های ش��رقی و غربی در برابر انقالب اسالمی و اندیشه 
سیاسی حضرت امام خمینی)ره( را باید در همین نگرانی آنها از پیام جهانی 
اندیشه ایشان دانست که نوید تشکیل امت واحد جهانی را می داد و وجود 
زمینه اشتراک سرنوشت ملت های مظلوم و تحت قدرت های استکباری 
کمونیستی و لیبرالیستی می توانست در پیوند با »بیداری« و »آگاهی« صدور 

انقالب را موجب شده و خیزش و قیام مستضعفان را به دنبال داشته باشد.
به ویژه اینکه به مستضعفان جهان با تش��کیل جمهوری اسالمی ایران در 
وضعیت معارضه و چالش با دو بلوک شرق و غرب و برافراشتن علم استقالل 
در برابر آنان، الگوی عملی از حاکمیت دینی و مستقل را ارائه داده بود و نه تنها 
اعتماد به نفس در جهان اسالم برای فاصله گرفتن از بلوک ها ی قدرت مسلط 
و حرکت به سمت استقالل را رقم زده بود، بلکه دعوت جهان استضعاف از 
س��وی حضرت امام خمینی)ره( به وحدت و مبارزه با نفی ناسیونالیسم و 
اجتناب از هرگونه گرایش قومی و نژادی، فراهم کننده وضعیت و موقعیتی 
خطرناک یا زمینه ساز بحران هایی برای تمامی دولت های وابسته و قدرت های 
سلطه جویی بود که در قالب نظم جهانی موجود، این ظلم استکباری را به 
ملت ها تحمیل کرده بودن��د. با نگاه به همین چالش��گری بزرگ حضرت 
امام خمینی)ره( برای نظم اس��تکباری حاکم بود که اکث��ر دولتمردان و 
تئوری پردازان مقهور آن نظم، انقالب اسالمی را به مثابه یک زلزله و سونامی 
ویرانگر تلقی می کردند، چراکه چالش برآمده از اندیشه سیاسی-الهی امام 
خمینی در پیوند با فطرت های انسانی و ملت های به ستوه آمده از سلطه ظلم 
استکباری قدرت های شرقی و غربی ذی نفع، پایه های نظم ظالمانه و تحمیلی 
در قدرت  مادی را متزلزل ساخته و نوید شکل گیری نظمی جدید را می داد 
که با محوریت ایران اسالمی با سابقه تمدنی و تاریخی و متکی به ایدئولوژی 
الهی و الهام بخش برای تشنگان عدالت و کرامت، مقدمه شکل گیری یک 
قطب جدید قدرت جهانی به حساب آید؛ قطبی که فراتر از مرزبندی ها و 
بلوک بندی های سنتی، توان پیش��روی به اعماق حوزه های قدرت و نفوذ، 

قطب های مادی لیبرالیستی و کمونیستی را داشت.
قطب های قدرتی که در سایه ادعاهای سیاسی-تبلیغاتی برآمده از جنگ 
س��رد، حفره های بزرگ ایدئولوژی و معنوی خود را پوشانده ولی به شدت 
گرفتار افول قدرتی بودند که تکانه های بیداری ملت ها برای فروپاشی آن 
کفایت می کرد، ایدئولوژی معنویت گرا و الهام بخش امام خمینی)ره( برای 
دعوت جهان استضعاف به بیداری و خیزش را چون سنگی بر شیشه عمر خود 

تلقی و از بازتاب های فرامرزی و جهانی آن به وحشت و هراس افتاده بودند.

» پلیس«  خیلی دور، خیلی نزدیک
امروزه هر شهروندی با پلیس در قالب یکی از رسته های آن شامل آگاهی، 
پیشگیری، فتا، راهنمایی و رانندگی، راهور، امنیت عمومی، بین الملل، 
مرزبانی، تولید و تبادل اطالعات، مبارزه با مواد مخدر، امنیت اقتصادی، 
وظیفه عمومی، یگان امداد، نیروهای ویژه و...  سر و کار دارد و در کنار خود 
احساس می کند، به گونه ای که تصور امرار معاش و انجام امور روزمره به ویژه 
در زمینه های امنیت، تردد، فضای مجازی، خرید وسایل نقلیه، سفرهای 

خارجی، انجام وظیفه عمومی و...  بدون آن ممکن نیست. 
این درحالی است که اغلب مردم حتی نخبگان جامعه تصویر روشنی از 
مشکالت شغلی، سختی کار و تفاوت های زندگی شخصی و خانوادگی این 
قشر با دیگران ندارند. تفاوت هایی که البته دیدن آنها دشوار نیست. چراکه 
هر وقت عموم مردم در شادی و مسافرت هستند، این قشر باید در آماده باش 
و مأموریت باشد. در ایام نوروز که اغلب مردم به استقبال سفر و دید و بازدید 
می روند، پلیس باید خود را برای یک مأموریت فشرده، خستگی ناپذیر آماده 
کند. هم باید نگران سالمت مسافران باشد و هم باید برای تأمین امنیت 
خانه های خالی مردم بکوشد. زمانی که متدینین جامعه برای ارتزاق معنوی 
از ایام محرم و سوگواری آل اهلل روانه مساجد و هیئات می شوند، پلیس باید 
خود را برای افزایش امنیت اماکن مذهبی و تردد دس��تجات عزاداری و 
سهولت ایاب و ذهاب وسایل نقلیه آماده کند. هرگاه بخشی از جامعه با شور 
و شادی برای برگزاری مسابقات داخلی و خارجی لحظه شماری می کنند 
و بعد از هر پیروزی به شادی می پردازند، پلیس نگران امنیت تماشاگران، 

بازیکنان و اتفاقات غیرمترقبه است.  
این موارد تنها بخش کوچکی از وجوه تمایز میان پلیس و سایر اقشار است 
که آشکار و قابل گفتن است اما این تفاوت ها بخش دیگری هم دارد که هم 

دیده نمی شود و هم قابل گفتن نیست. 
 از باب نمونه یک پلیس به لحاظ روانی وقتی با تجمعی مواجه می شود که به 
خاطر مشکالت معیشتی پا به خیابان گذاشته اند، متأثر شده و نامحسوس 
با آنها همدردی می کند. وقتی سر صحنه تصادفادت جاده ای حاضر می شود 
هم با مشاهده خانواده های داغدار، متألم می شود و هم با مجروحان حادثه 
درد می کشد و هم نمی تواند نسبت به عوارضی که دامنگیر مقصران حادثه 
شده بی تفاوت باشد. ضمن آنکه وظیفه دارد اعمال قانون هم نماید. همین 
وضعیت را در بررس��ی منازعات خانوادگی دارد. یکبار با خانواده مقتول 
رنج می برد و یکبار هنگام اجرای حکم، با قاتل و تأس��ف هایش، افسوس 
می خورد. باید با معتادان برخورد کند اما هم برای خود او و هم وابستگانش 

دل می سوزاند. 
تفاوت های پلیس بیش از اینهاست اما بخشی از آنها را نمی توان گفت که 
مهم  ترین آنها به عدم تسلیح آنها و قوانین دست و پاگیر به کارگیری سالح 
باز می گردد. مواردی که گفته نمی شود و دقیقاً به همین دلیل است که 
درست قضاوت نمی شود. جایی که شجاعانه عمل می کند و از جان مایه 
می گذارد متهم به گستاخی و بی تدبیری می شود. جایی که مظلومانه و 
بی دفاع مورد اصابت قرار می گیرد به کم تجربگی و به مهارتی متهم است. 
اتفاقی که روز  شنبه در خیابان طالقانی تهران رخ داد و چند مأمور فراجا 
مورد اصابت گلوله قرار گرفتند، یکی از مصایق همین مظلومیت هاست. 
چراکه افکار عمومی بی آنکه از نحوه وقوع حادثه اطالعی داشته باشد حمل 
به ضعف می کند. این در حالی است که قضاوت نابه جا در مورد پلیس هم به 
امنیت اجتماعی آسیب می زند و هم کاهش اقتدار پلیس به واسطه خباثت 

دشمن، به کاهش اقتدار نظام تعمیم پیدا می کند. 
از این رو، الزم است در ش��رایطی که یک قاتل می تواند با حمل سالح به 
پلیس بی دفاع حمله ور شده و آنها را مظلومانه مورد اصابت گلوله قرار دهد، 
همه نهاد  ها و دستگاه های ذیربط اعم از مجلس شورای اسالمی، قوه قضائیه 
و وزارت دادگستری نسبت به تقنین قوانین مورد نیاز پلیس و اصالح قانون 
به کارگیری سالح و بخشی از آیین دادرسی کیفری، قضات محترم قوه 
قضائیه با حمایت های جدی قضایی و صدا و س��یما با حمایت رسانه ای، 
پلیس مقتدر را در استقرار نظم و تأمین امنیت و آرامش مردم همراهی و 
یاری کنند. چراکه اقتدار پلیس الزمه امنیت است و امنیت خط قرمز پلیس 

تعریف شده است. 

حسینعبداللهیفررسولسنائیراد

در دیدار رئیسی و رحمان تأکید شد

ایران و تاجیکستان ۱۷ سند همکاری امضا کردند
امنیت افغانستان، دغدغه مشترک ایران  و تاجیکستان

امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان که 
در راس هیئتی عالی رتبه سیاسی ، اقتصادی و 
فرهنگی به تهران سفر کرده است، روز گذشته 
به صورت رسمی در مجموعه تاریخی فرهنگی 
سعدآباد مورد استقبال رئیس جمهور قرار گرفت. 
به گزارش پای��گاه اطالع رس��انی دفتر ریاس��ت 
جمهوری، در مراسم اس��تقبال رسمی ابتدا سرود 
ملی دو کشور نواخته شد و سپس رؤسای جمهور 
از یگان تش��ریفات حاضر در میدان س��ان دیدند. 
رؤسای جمهور ایران و تاجیکستان پس از گفت وگو 
با یکدیگر، نشست مشترک هیئت های عالیرتبه را 
برگزار کردند و پس از آن مراسم امضای اسناد جدید 

همکاری دو کشور برگزار شد. 
   ای�ران حامی امنی�ت، ثبات و اس�تقالل 

کشورهای منطقه
  سید ابراهیم رئیسی در نشست مشترک هیئت های 
عالی رتبه ایران و تاجیکس��تان با بیان اینکه سفر 
رئیس جمهور محترم تاجیکستان به تهران قطعاً 
نقطه عطفی در مس��یر تقویت و تعمیق روابط دو 
کشور است، گفت: روابط دوستانه و برادرانه تهران و 
دو شنبه بر پایه اشتراکات گسترده تاریخی، فرهنگی 
و زبانی بنا ش��ده و فراتر از روابط صرف همسایگی 
است. رئیس جمهور با بیان اینکه ایران محدودیتی 
برای گس��ترش روابط با تاجیکستان قائل نیست، 
افزود: ایران و تاجیکستان ظرفیت های خوبی برای 
ارتقای س��طح همکاری  ها در عرصه های مختلف 
تجاری، انرژی، گردشگری، پزشکی و داروسازی، 
سرمایه گذاری، آب و منابع طبیعی و خدمات فنی 
و مهندسی با یکدیگر دارند و نقش��ه راه تعامالت 
دو کشور می تواند پش��توانه خوبی برای عملیاتی 
کردن اراده طرفین در راستای توسعه هر چه بیشتر 
روابط باشد. رئیس��ی با بیان اینکه تاجیکستان را 
برادر، هم زبان و خویشاوند جمهوری اسالمی ایران 
می دانیم، اظهار داشت: رشد و پیشرفت تاجیکستان 

پیشرفت ایران و سختی و رنج او رنج ما است. 
  بیگانگان برای منطقه امنیت نمی آورند

رئیس جمهور نگران��ی از بی ثباتی در افغانس��تان 
و مبارزه با افراطی گری، تروریس��م و جنایت های 
س��ازمان یافته را از جمله دغدغه ه��ای منطقه ای 
مشترک ایران و تاجیکستان برشمرد و تصریح کرد: 
دو کشور بر این نکته که حضور بیگانگان در منطقه 
هیچ گاه امنیت آفرین نبوده و نیس��ت، اش��تراک 

نظر دارند. 
امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکس��تان هم 

در این نشس��ت، روابط تهران و دو شنبه را عمیق 
و دوس��تانه توصیف کرد و گفت: پس از سفر آقای 
رئیسی به دو شنبه و همچنین ارتقای عضویت ایران 
در سازمان شانگهای، گام های مؤثری برای توسعه 
روابط دو کش��ور برداشته ش��ده و حجم تعامالت 
تجاری و اقتصادی دو کش��ور به چند برابر سطح 
گذشته ارتقا یافته است. این س��طح از افزایش در 
حجم تبادالت و تعامالت دو کشور امری الزم بوده، 
اما با توجه به کیفیت روابط سیاسی و ظرفیت های 
موجود در دو کش��ور کافی نیست. رئیس جمهور 
تاجیکس��تان اف��زود: تاجیکس��تان عالقه مند به 
افزایش هر چه بیشتر سطح مراودات و همکاری  ها 
با جمهوری اسالمی ایران است و نقشه راه توسعه 
روابط دو کش��ور در افق س��ال ۲۰۳۰ چشم انداز 
امیدوارکننده ای از این ه��دف پیش روی طرفین 
تصویر کرده است. ایران و تاجیکستان دیدگاه  ها و 
دغدغه های مشترکی درباره مسائل منطقه دارند 
که این موضوع می تواند ب��ه تقویت همکاری های 
منطقه ای و بین المللی دو کشور بینجامد. رؤسای 
جمهور دو کش��ور همچنین در این دیدار بر لزوم 
تداوم دیدار ها و رایزنی های مقامات دو کشور برای 
تسریع در اجرایی شدن تفاهمات و توافقات میان دو 

کشور تأکید کردند. 
   امضای ۱۷ س�ند هم�کاری بی�ن ایران و 

تاجیکستان
پس از نشست مشترک هیئت های عالی رتبه ایران 
و تاجیکستان، مقامات ارش��د دو کشور در حضور 
دکتر رئیسی و امامعلی رحمان ۱۷ سند همکاری در 
حوزه های سیاسی، اقتصادی، تجاری، حمل و نقل، 
سرمایه گذاری، تکنولوژی های نو، محیط زیست، 
ورزش��ی، انرژی، قضایی، آموزش��ی و تحقیقاتی و 
گردشگری به امضا رساندند. این اس��ناد را وزرای 
امور خارجه، صنعت، معدن و تج��ارت، نفت، راه و 
شهرس��ازی، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، میراث 
فرهنگی و گردشگری، دادگستری، ورزش و جوانان، 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رؤسای سازمان بورس 
و اوراق بهادار و اتاق بازرگان��ی و صنایع و معادن و 
کش��اورزی کش��ورمان و همتایان تاجیک آنها به 

امضا رساندند. 
   رشد 4 برابری مبادالت با تاجیکستان در 

دولت سیزدهم
حض��ور در نشس��ت خب��ری مش��ترک، برنامه 
رؤسای جمهور دو کشور ایران و تاجیکستان بود. 
رئیس جمهور کش��ورمان در این نشس��ت، ضمن 

خوش��امدگویی به همتای تاجیکی خود به عنوان 
رئیس جمهور کشور دوست،  برادر و همزبان، گفت: 
نشست های امروز زمینه تصمیم گیری های خوبی 
برای روابط دو کشور شد. رئیس��ی با بیان اینکه با 
تاجیکستان به دالیل مختلف از جمله همسایگی، 
فرهنگی و دینی، هم زبان��ی و برخورداری از تمدن 
مشترک ارتباطات خوبی داریم، افزود: مشکالتی 
در روابط دو کشور پیش آمده بود که سفر بنده در 
ابتدای کار دولت به تاجیکس��تان به نقطه عطفی 
تبدیل شد و روابط را متحول کرد، به نحوی که فقط 
در عرصه تعامالت تجاری شاهد افزایش چهار برابری 
مبادالت هستیم. رئیس جمهور با بیان اینکه ارتقای 
سطح روابط دوجانبه می تواند به تقویت تعامالت 
منطقه ای و بین المللی منجر ش��ود، تصریح کرد: 
گسترش همه جانبه روابط بین دو کشور مسلمان 
و همس��ایه می تواند برای دو ملت و برای منافع دو 

کشور بسیار امیدبخش باشد. 
   اشتراک نظر ایران و تاجیکستان در مسائل 

منطقه ای
رئیسی با اشاره به اینکه دو کشور نسبت به مسائل 
منطقه ای اشتراک نظر دارند، خاطرنشان کرد: دو 
کشور باور دارند که حضور بیگانگان در منطقه  به 
هیچ عنوان امنیت ساز نبوده و نخواهد بود و مسائل 
منطقه باید با گفت وگو و مذاکره میان مس��ئوالن 
و س��ران کش��ورهای منطقه حل و فصل شود. دو 
کش��ور معتقدند که حضور بیگانگان برای منطقه 
و حل مس��ائل منطقه نه امیدبخش است و نه گره 
گش��ا خواهد بود. رئیس جمهور ادام��ه داد: ایران 
و تاجیکس��تان درباره مسئله افغانس��تان و اینکه 
باید  دولتی فراگیر در این کش��ور تشکیل شود که 
همه احزاب، گروه  ه��ا و اق��وام را نمایندگی کند، 
اتفاق نظر دارند. همچنین هر دو کش��ور خواهان 
برقراری ثبات و امنیت در افغانستان و سراسر منطقه 
هستند و حضور تروریست  ها در این کشور را بسیار 

نگران کننده می دانند. 
   حض�ور تروریس�ت ها در افغانس�تان را 

برنمی تابیم
  رئیسی با تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران 
و تاجیکس��تان به هیچ عنوان حضور تروریست  ها 
در افغانس��تان و یا دیگر نقاط منطقه بر نمی تابند، 
گفت: دو کشور معتقدند که بیگانگان و دست های 
پلید اس��تکبار که داعش و گروه های تروریستی را 
در منطقه تقویت می کن��د، به تنها چیزی که فکر 
نمی کنند، امنیت مردم افغانستان و منطقه است و 

آنان صرفاً به دنبال اهداف سیاسی و منافع خودشان 
هستند. گواه این س��خن حضور ۲۰ س��اله ناتو و 
امریکایی ها در افغانستان بود که  هیچ نتیجه ای جز 
جنگ و خونریزی و تخریب برای این کشور نداشت. 
رئیس جمهور ب��ا بیان اینکه ایران و تاجیکس��تان 
در زمینه مبارزه با تروریس��م، مواد مخدر و جرایم 
سازمان یافته نیز اشتراک نظر دارند، افزود: همکاری 
بین دو کشور و کش��ورهای منطقه در این زمینه 
می تواند به تثبیت و تقویت امنیت منطقه کمک 

کند. 
  گفت و ش�نودهای مفید در فضای اعتماد 

و احترام
امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکس��تان نیز 
در این نشس��ت خبری با ابراز خرسندی از سفر به 
سرزمین باس��تانی ایران به فرارسیدن سی امین 
سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان دو کشور 
اشاره کرد و اظهار داشت: تاجیکستان و ایران در این 
دوره ۳۰ ساله برای تحکیم و توسعه مناسبات فراگیر 
تدابیر عملی اندیشیده اند و توانسته اند به سطحی 

بلند از همکاری های سازنده دست یابند. 
رئیس جمهور تاجیکستان مالقات و مذاکرات دیروز 
را ادامه تالش های پیوسته دوجانبه برای گسترش 
روابط و در تداوم موفقیت های واالی مردم دو کشور 
توصیف و تصریح کرد: امروز در فضای حسن تفاهم، 
اعتماد و احترام متقابل گفت و شنودهای مفیدی 
برگزار و مسائل و مناسبات مهم میان تاجیکستان و 

ایران را بررسی کردیم. 
رئیس جمهور تاجیکستان گفت وگوهای سازنده 
سیاس��ی میان دو دولت را زمینه ساز تحکیم هر 
چه بیشتر فضای حس��ن تفاهم و اعتماد متقابل و 
تأمین بیش از پیش منافع دو کشور دانست و گفت: 
گسترش تعامالت پارلمانی و ارتقای سطح همکاری 
بخش های خصوصی دو کشور نیز می تواند به تعمیق 
و تقویت مضاعف روابط تهران و دو شنبه بینجامد. 

   اشتیاق به اس�تفاده از ظرفیت های بنادر 
جنوبی ایران

رحم��ان برگ��زاری نمایش��گاه های محصوالت و 
همایش  ها در دو کش��ور، راه اندازی همکاری های 
گس��ترده بی��ن منطقه ه��ای آزاد اقتص��ادی و 
ش��هرک های صنعتی دو کش��ور، همکاری های 
تجاری، فنی و فرهنگی، افزایش مراودات میان دو 
ملت، تقویت زیرساخت های ارتباطی و حمل و نقل 
و تالش برای اتصال راه های زمینی دو کش��ور را از 
دیگر توافقات به دست آمده در این سفر عنوان کرد 
و گفت: تاجیکستان عالقه مند است از ظرفیت های 
بندر چابهار و بندرعباس برای حمل و نقل بهره مند 

شود. 
رئیس جمهور تاجیکس��تان در ادامه با حس��اس 
توصیف کردن وضعی��ت امروز منطق��ه و جهان، 
بر ضرورت هم��کاری دو کش��ور در زمینه تأمین 
امنیت تأکید کرد و افزود: دو کشور درباره افغانستان 
دغدغه های مش��ترک دارند و اع��الم کردند که از 
همه تالش های سیاسی و دیپلماتیک و کمک های 
بشردوستانه برای تأمین امنیت و پیشگیری از فاجعه 
انسانی در این کش��ور همسایه استقبال و حمایت 
می کنند. امامعلی رحمان موضع مشترک دو کشور 
را تأسیس  حکومت فراگیر با مشارکت نمایندگان 
تمام گروه های قوم��ی و سیاس��ی و اجتماعی در 
افغانستان عنوان کرد و اظهار داشت: باور داریم که 
تأمین حقوق و آزادی های همه مردم افغانس��تان 
عامل کلیدی اس��تمرار صلح و ثبات در آن کشور 

است. 
رئیس جمهور تاجیکستان تقویت همکاری  ها در 
مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و جنایت های 
سازمان یافته را از دیگر توافقات انجام شده در این 
سفر دانست و تصریح کرد: همکاری های دوجانبه 
و نیز همکاری دو کشور در چارچوب سازمان های 
منطقه ای و بین المللی می تواند به رفع دغدغه های 

مشترک دو کشور در این زمینه  ها کمک کند. 

سخنگوی سپاه مطرح کرد
تأمین امنیت و سهولت تشرف

برنامه سپاه برای زائران امام خمینی)ره(
س�خنگو و مس�ئول رواب�ط عموم�ی کل س�پاه ب�ا اش�اره ب�ه 
نهاده�ای مختل�ف  و  و هم افزای�ی دس�تگاه ها  هماهنگ�ی 
ب�رای برگ�زاری پرش�ور و حماس�ی آیی�ن گرامیداش�ت س�ی و 
س�ومین س�الگرد ارتحال حضرت امام خمین�ی )ره( تأکی�د کرد : 
اقدامات گس�ترده برای تأمین امنیت و س�هولت تش�رف و حضور 
زائران در مراس�م س�الگرد ارتحال ام�ام )ره( در حال انجام اس�ت. 
به گزارش سپاه نیوز ؛ سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف، در آستانه 
گرامیداشت سی و سومین سالگرد ارتحال معمار کبیر انقالب و بنیانگذار 
جمهوری اسالمی ایران حضرت امام خمینی )ره( اظهار داشت: با گذشت 
۳۳ سال از رحلت جانسوز معمار کبیر انقالب اسالمی که این نظام مقدس 
را برمبنای اسالم ناب محمدی ) ص( بنیان نهادند ، آموزه های امام خمینی 
)ره( به ویژه در عرصه والیت مداری و اطاعت از رهبری و همچنین وحدت 
و استکبار ستیزی ، در جهانی که ظلم و بی عدالتی آن را فرا گرفته و به ویژه 
کش��ور عزیزمان ایران نیز هرلحظه مورد تهدید و هجمه های رنگارنگ 

دشمنان قرار دارد،بسیار راهگشا است. 
سردار شریف صیانت از خط و سیره حضرت امام )ره( و مواریث ارزشمند 
ایشان به ویژه اصل والیت فقیه که می تواند تضمین کننده سالمت جامعه 
از هرگونه تحریف و بدعت و همچنین خنثی کننده فتنه ها و حوادث ناشی 
از نقش های دشمن باشد را امری الزم و مورد تأکید توصیف و تصریح کرد: 
خدای بزرگ را ش��اکریم که مکتب امام خمینی )ره( توسط خلف صالح 
ایشان مقام عظمای والیت و رهبری حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( 
بر فراز و بستر حرکت انقالب اسالمی می درخشد و پرتو افشانی می کند و 
با زعامت و راهبری های حکیمانه و دوراندیشانه معظم له ، انقالب اسالمی 
و ملت ایران را از گزند هرگونه ترفند و توطئه نظام س��لطه و صهیونیسم 

مصون ساخته است. 
مسئول روابط عمومی کل سپاه در ادامه با اشاره به اهتمام ویژه سپاه در 
برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم سالگرد ارتحال امام )ره( آن هم پس از 
گذشت دو سال که به دلیل شرایط کرونایی در کشور ، آیین های میدانی 
و حضوری سالگرد طبق سنوات قبل برگزار نشده است، گفت: با دستور 
سرلشکر حسین س��المی فرمانده کل سپاه قرارگاه ش��هید فهمیده با 
فرماندهی سردار حسن زاده فرمانده سپاه محمد رسول اهلل )ص( تهران 
بزرگ تش��کیل و تمهیدات و اقدامات الزم برای تأمین امنیت و تسهیل 

تشرف و حضور زائران پیش بینی و در حال پیگیری و انجام است. 
سخنگوی سپاه خاطرنشان کرد: این قرارگاه مأموریت دارد با به بکارگیری 
رده های امنیتی، نظامی و انتظامی و ایجاد هماهنگی و هدایت متمرکز 
فعالیت سازمان  ها و دستگاه های مس��ئول مرتبط در حوزه های مختلف 
با هماهنگی س��تاد مرکزی ارتحال حضرت امام )ره( در تأمین امنیت و 
برگزاری هرچه باشکوه  تر مراسم اقدام کند. س��ردار شریف تأکید کرد: 
برگزاری پرشور، شکوهمند و معنادار آیین های سالگرد ارتحال امام )ره( در 
سراسر کشور و بلکه در جهان اسالم بار دیگر نشان خواهد داد مکتب امام به 
ویژه نزد نسل جوان زنده است و امت اسالمی با دریافت رهنمودهای رهبر 
عظیم الشأن انقالب در این مراسم بزرگ ، رسالت و مسئولیت های مهم و 
سنگین خود برای تداوم راه امام خمینی)ره( و آرمان های انقالب در شرایط 
خطیر تاریخی امروز را که بشریت در حال درک تحوالت شگرف تاریخی و 

راهبردی است ، روشن تر از گذشته پیش روی خود خواهند داشت. 

ژه
»خیلی سخت است از وسط شلوغی عروس��ی در دل امریکا، وی

ژست غم و اندوه برای مردم آبادان در توئیتر بگیری!« مفهوم این 
عبارت، در یکی از توئیت های دیروز کاربران ایرانی آمده بود و 
طعنه ای بود به احسان کرمی، مجری سابق رادیو و بازیگر تئاتر. 
احسان کرمی دو سه روز پیش در متنی به گردهمایی »سالم 
فرمانده « در تهران اعتراض کرد. محور اعت��راض او برگزاری 
مراسم در شب شهادت امام صادق، اختالط زن و مرد و همزمانی 
این گردهمایی با عزادار ب��ودن مردم آبادان ب��ه دلیل حادثه 
متروپل بود. اما هنوز چند روزی از این اعتراض او نگذش��ته، 
تصاویری از حضورش در جشن ازدواج ساسی مانکن، خواننده 
مستهجن خوان مقیم امریکا منتشر شد. او دیگر نه نگران اختالط 

زن و مرد بود و نه همزمانی جشن با عزای مردم آبادان. 
عالوه ب��ر این، نگ��ران ترانه های مبتذل ساس��ی مانکن برای 
کودکان ایرانی هم نبود. او خوشحال و شادمان به عروسی اش 
می رسید و از دل همان عروسی هم توئیت شعر غمگین برای 

مردم آبادان می زد!
او تنها سلبریتی ایرانی نیست که این روز  ها رفتار  و حاشیه هایش 
سؤال برانگیز شده و تناقض موجود در رفتار  ها و ادعاهایش به 
رخ کشیده می ش��ود. جریانی که گردهمایی سالم فرمانده را 
»جشن« نامید و از آن به دلیل همزمانی با حادثه متروپل انتقاد 
کرد، همزمان برای حضور چند بازیگر و عوامل دو فیلم سینمایی 

در »جشن«واره کن هورا می  کشید! یک بازیکن سابق فوتبال هم 
وسط استوری از عروسی همین خواننده در امریکا، برای مردم 
آبادان توئیت می زند! همین تناقضات نماد خوبی از وضعیت 

سلبریتی   ها و صدق ادعاهایشان است. 
رقص زهرا امیرابراهیمی در فرش قرمز کن، نحوه ابراز عالقه نوید 
محمدزاده و فرشته حسینی به همدیگر روی فرش قرمز، موضوع 
جنبش می تو و ادعاهای برخی بازیگران در مورد آزار جنسی از 
بازیگران دیگر و تناقض ترانه علیدوس��تی در این زمینه و نیز 
توجیه او برای گرفتن پول قراردادش از یک مجرم شناسنامه دار 
اقتصادی و محکوم در دادگاه باعث شد که حواشی حضور این 
ایرانی   ها در جشنواره کن خیلی بیشتر از عده و عده شان باشد. 

از سویی، علیدوستی و برخی دیگر از همکاران سینمایی اش 
تالش بسیاری برای سیاه نمایی از ایران در کن به خرج دادند و 
این تالش، حتی از نگاه روزنامه سازندگی هم تعبیر به »دست 
به هر کاری زدن برای جلب نظر داوران « شد. روزنامه سازندگی 
نوشت: »ترانه علیدوس��تی تمایل زیادی برای گرفتن جایزه 
بازیگری از این جشنواره داشت و به هر کاری دست زد تا بتواند 
نظر داوران را به خود جلب کند. از پوشش غریبش در فرش قرمز 
و مراسم فوتوکال تا حرف   هایی که در نشست رسانه ای جشنواره 
زد و از شرایط سخت زنان در ایران گفت. « این روزنامه پاسخ های 
»از قبل آماده شده « علیدوستی درباره حرکت اعتراضی علیه 

آزار جنسی زنان در سینما و حضور در سریال شهرزاد و قرارداد 
مالی آن سریال با محکوم اقتصادی را »شوی تبلیغاتی« نامید. 

از سویی علیدوستی گرچه از لیدرهای این حرکت اعتراضی 
اس��ت، اما در هنگام حضورش در کن با ادعای کتایون ریاحی 
مواجه ش��د که یکی از بازیگران همکار علیدوستی در فیلم را 

متهم به آزار جنسی کرد. 
اتهامات تجاوز، به رخ کشیدن تناقض ها، لباس   هایی که اغلب 
مردم آنها را »زشت« توصیف کردند، رقص و شادمانی همراه با 
عزای مردم آبادان، سیاه نمایی از ایران و در نهایت سوت و کف 
کشیدن برای جایزه گرفتن بازیگر زن به خاطر بازی در فیلمی 
ضد ایرانی و ضد دینی باعث شد تا حضور سینمایی های ایرانی 
در کن سرشار از حاش��یه   هایی علیه خودشان باشد. یک فیلم 
که اصاًل جایزه ای نگرفت، فیلم دیگر هم که به دالیل سیاسی، 
جایزه بازیگر زن را گرفت، به دلیل توهین به ایران و اسالم و از 
همه مهم تر، توهین به امام رضا)ع( با خشم کاربران ایرانی در 

فضای مجازی مواجه شد. 
و نکته جالب توجه اینکه هر دو فیل��م ایرانی، رتبه های پایانی 
بهترین فیلم از نگاه تماش��اگران را کسب کردند و همین آمار 

میزان استقبال از آنها را نمایان می کند. 
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همدردی با مردم آبادان از دل عروسی در امریکا!

ریاست جمهوری



تنها یک درصد داوطلبان كنكور به رشته هاي 
تاپ و مورد عالقه اي همچون پزش�كي دست 
پيدا مي كنند و عمالً 99 درصد داوطلبان كنكور 
بازنده هستند. از سوي دیگر به رغم آنكه اكثر 
افراد و كنكوري ها براي رفتن به دانش�گاه هاي 
دولتي، نه خانواده ها و نه دانش آموزان به دنبال 
حضور در مدارس دولتي نيستند و تا جایي كه 
بتوانند این مدارس انتخابش�ان نيس�ت. مگر 
مدارس خاص دولتي! مدارس خاص دولتي مانند  
مدارس استعداد هاي درخشان یا مدارس نمونه، 
مورد استقبال خانواده ها هستند. در این مدارس 
اكثر دانش آموزان در دانشگاه هاي خوب كشور 
پذیرفته مي شوند، اما سوي دیگر مدارس دولتي 
هم وجود دارد كه به علت نبود نيروي انس�اني 
كافي و مناس�ب، ورودي مناس�ب به دانشگاه 
ندارند، بنابراین به گفته وزیر آموزش و پرورش، 
۸۰ درصد رتبه هاي زیر 3 هزار در تمام گروه هاي 
آموزشي به مدارس خاص دولتي و غير دولتي ها 
اختصاص دارد. تمام اینها هم موجب شده مافياي 
كنكور فعال بماند و آموزش و پرورش كشورمان 
بر هم�ان ریل فرس�وده و اش�تباه حركت كند 
تا جای�ي كه مق�ام معظم رهبري ه�م بر حذف 
مطالب غير مفيد از كتب درسي تأكيد داشتند. 

آم��ار ثبت نام كنندگان در كنكور امس��ال نش��ان 
مي دهد كه تنها ۱۰ درصد دانش آم��وزان خود را 
براي كنكور رياضي آماده مي كنند. اين عدد براي 
رشته تجربي ۳۹ درصد، براي رشته علوم انساني 
۲۸درصد، براي هنر ۱۱ درصد و براي رشته زبان 
۱۳ درصد است. اين در حالي است كه ۱۰ سال قبل 
۲۵ درصد دانش آموزان در كنكور رياضي، ۴۲درصد 
در رشته تجربي و ۳۱ درصد در رشته علوم انساني 
ثبت ن��ام كرده بودند. در اي��ن ميان تنه��ا حدود 
۳درصد در رش��ته هاي هنر و زبان شركت كردند. 
اين آمار نشان مي دهد در طول يك دهه اخير آمار 
داوطلبان رياضي ۱۵ درصد كاهش داشته است  و با 
تزلزل در علوم پايه مواجه بوده ايم. اين ماجرا بيانگر 
چالش هاي جدي در ساختار نظام آموزشي ماست 
و همين چالش ها و خألها هم موجب شده مافياي 
كنكور در كش��ور جان بگيرد و متقاضيان ورود به 
دانشگاه در كشورمان نه صد در صد دانش آموزان 
مدارس بلكه ۱۵۵ درصد باش��ند! ۵۵ درصد باقي 
مانده است، اما افرادي هستند كه از سال هاي قبل 
به اميد رسيدن به رشته هاي پول سازي همچون 
پزشكي، داروسازي و دندانپزشكي همچنان پشت 
كنك��ور مانده اند، كالس كنكور مي روند و تس��ت 
مي زنند تا شايد اين بار يكي از 6 هزار صندلي مرتبط 
با اين رشته ها را تصاحب كنند. اين در حالي است 
كه از 6۰۰ هزار داوطل��ب كنكور تجربي تنها يك 
درصد شانس آن را دارند كه پزشك، دندانپزشك 

يا داروساز شوند. 
 ۸۰درصد رتبه هاي زیرهزار سهم مدارس 

خاص 
برنامه اين هفته ثريا با دعوت از يوسف نوري، وزير 

آموزش و پرورش به واكاوي چالش هاي اين حوزه 
اختصاص داشت. در اين برنامه دكتر علي عبدالعالي 
كارش��ناس آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه با 
طرح اين سؤال كه چرا مدارس دولتي ما بر خالف 
دانشگاه هاي دولتي متقاضي ندارند، به چالش هاي 

نظام آموزشي پرداخت. 
يوس��ف نوري، وزير آموزش و پرورش در خصوص 
نحوه آموزش مدارس دولتي و استقبال خانواده ها 
از اي��ن مدارس با اش��اره به اينكه م��دارس خاص 
دولتي مانند مدارس اس��تعداد هاي درخش��ان يا 
مدارس نمونه، بس��يار مورد اس��تقبال خانواده ها 
هستند، افزود: » در اين مدارس شاهد پذيرش اكثر 
دانش آموزان در دانشگاه هاي خوب كشور هستيم، 
اما سوي ديگر مدارس دولتي هم وجود دارد كه به 
علت نبود نيروي انساني كافي و مناسب، متأسفانه 
ورود به دانشگاه خوبي نداريم، بنابراين ۸۰ درصد 
رتبه ها در تمام گروه هاي آموزشي به مدارس خاص 

دولتي اختصاص دارد.«
 شانس موفقيت یک به صد 

عبدالعالي با اش��اره به اينكه حدود 6۰۰ هزار نفر 
در سال ۱۴۰۱ به س��راغ شركت در كنكور تجربي 
مي روند تا پزشك ش��وند براي به تصوير كشيدن 
ش��انس موفقيت بچه هايي كه به اميد پزشكي در 
كنكور تجربي شركت مي كنند، گفت: »مجموعه 
دانش��گاه هايي كه در اين رش��ته ها پذيرش دارند 
ح��دود 6 هزار نفر هس��تند و اين نش��ان مي دهد 
فرزندان م��ا در مس��ابقه ناجوانمردانه اي س��وق 
داده مي ش��وند كه يك به صد برنده دارد. به بيان 

ديگر ۹۹ نفر از اين افراد بازن��ده خواهند بود.  آمار 
ش��ركت  كنندگان كنكور ۱۴۰۰ نش��ان مي دهد 
ما ۹۰۰ هزار دانش آموز داش��تيم، اما بيش از يك 
ميليون و ۵۰۰ هزار نفر در كنكور شركت كرده اند 
و اين يعني 6۰۰ هزار نفر پشت كنكوري هستند. 
درواق��ع در اي��ران ۱۵۵ درصد پش��ت كنكوري 

داريم!«
طبق توضيحات اين كارشناس، اين در حالي است 
كه در ساير كش��ورها متقاضي ورود به دانشگاه به 
مراتب كمتر از اين تعداد است و اين نشان مي دهد 
آموزش و پرورش ما ساختاري را طراحي كرده است 
كه ۱۵۵ درص��د مي خواهند به دانش��گاه بروند، 
اما مثاًل در كشوري مانند انگلس��تان ۲۳ درصد از 
دانش آموزان متقاضي رفتن به دانش��گاه هستند. 
اين اعداد در امريكا ۳7، فنالند ۳۴ و ژاپن ۵۸ درصد 
است كه بيانگر آن است كه بسياري از دانش آموزان 
با خروج از نظام آموزش و پ��رورش به اندازه كافي 
توانمند ش��ده اند و لزومي به حض��ور همه آنها در 
دانشگاه نيس��ت.  وزير آموزش و پرورش در پاسخ 
به اين نكات با بيان اينكه رهب��ر معظم انقالب به 
اختصاص ساعات خاصي در مدارس براي دروس 
مهارت محور تأكيد داشته اند، گفت: »در سند تحول 
بنيادين هم بر آموزش مهارت محور دانش آموزان 
بسيار تأكيد شده است. از اين رو ضرورت تحول در 
آموزش و پرورش، هدايت دانش آموزان به س��مت 

مهارت هاي زندگي و شغلي است.«
به گفته نوري پژوهش ها نشان داده است كه تأثير 
روحي و رواني ع��دم پذي��رش دانش آموزاني كه 

سال ها در پشت سد كنكور مانده اند، بسيار جدي 
اس��ت و خانواده هاي اين دانش آم��وزان و جامعه 
بايد به س��المت رواني اين دانش آموزان به صورت 
جدي فكر كنند.  وي با اشاره به چالش هاي وجود 
كنكور در فرآيند تربيتي دانش آموز گفت: » آسيبي 
كه ناش��ي از كنكور به دانش آموزان وارد مي آيد و 
اثرات روانش��ناختي كه روي دانش آموزان خواهد 
داش��ت، قابل توجه اس��ت. دانش آموزان در واقع 
مريض مي ش��وند. بس��ياري از اين آثار و لطمات 
هم جبران ناپذير اس��ت. جامعه بايد به س��المت 
دانش آموزان توجه كند. جامع��ه در زمان كرونا به 
سالمت جسمي دانش آموزان توجه داشت، اما به 

سالمت روحي آنان توجه نكرد.«
 13 درصد مدارس ایران خصوصي است

نوري درباره وضعي��ت م��دارس غيردولتي هم با 
اشاره به اينكه در رابطه با ايجاد مدارس خصوصي، 
سياست كلي اصل ۴۴ آموزش و پرورش را مستثني 
كرده بود، افزود: »  حدود ۱۳ درصد مدارس خصوصي 
است كه وضعيت رشد نسبت به دنيا زياد است؛ در 
دنيا مدارس وابسته ايجاد شده است و دانشگاه ها، 
مؤسس��ات خيريه و رجال، به مدارس غيرانتفاعي 
ورود مي كنند.« وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه 
نظام آموزش و نظام پ��رورش دو محور و زير نظام 
جدا از هم در آموزش و پرورش هس��تند، تصريح 
كرد: »مدارس نبايد فقط به فكر كنكور باشند. تربيت 
دانش آموز براي دانشگاه و كنكور يك مأموريت جدا 
از هدف اصلي ماست و از س��ال آينده قطعاً اين دو 

نظام تفكيك خواهد شد.«
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نيروهاي هالل احمر از اقدام برخي افراد در وارد كردن سگ هاي آموزش ندیده و اخالل در عمليات امداد متروپل انتقاد كردند
شوآف سگي روي آوار متروپل

99درصدپشتكنكوريهايپزشكيبازندهاند!
در حالي كه در كشورهایي مانند ژاپن و امریكا آمار متقاضيان ورود به دانشگاه ها 37 و 5۸ درصد است 

در ایران این آمار 155 درصد است

ك�م��ک ب��ه 
عليرضا سزاوار
حادثه دی�دگان   گزارش  2

متروپل موجب 
شد افراد زیادي سر صحنه براي امداد حاضر 
باش�ند. در این ميان عده اي هم با سگ هاي 
خود دنب�ال فالوور در ش�بكه هاي اجتماعي 
بودند، اقدامي كه با انتقاد جدي نيروهاي هالل 
احمر مواجه شد. به  گفته رئيس اداره آموزش 
و نگهداري س�گ هاي تجس�س هالل  احمر، 
سگ هاي خانگي مانع فعاليت به موقع تيم هاي 
هالل احم�ر و از دس�ت رفتن زم�ان طالی�ي 

امدادرساني شدند. 

با سقوط دردناك بخش��ي از برج هاي دوقلوي 
متروپل آبادان، مردم حتي از ديگر شهرها براي 
امدادرساني راهي منطقه شدند. تمامي تصاوير 
منتشر شده نشان مي دهد كه مردم از هيچ نوع 
كمكي دري��غ نكردند. از كم��ك در آواربرداري 
گرفته تا توزيع مواد غذايي ميان امدادگران جزو 

اقدامات مردم در كنار متروپل بود. 
 هوچي گري در شبكه هاي اجتماعي

در زم��ان آوارب��رداري، تع��داد قابل توجهي از 
س��گ هايي كه حتي روي س��نگ ها و نخاله ها 
نمي توانستند درست راه بروند، آمده بودند تا به 
بهانه امداد براي صاحب خود فالوور جمع كنند. 
عده اي هم براي ش��هرت دنبال سلفي گرفتن با 
آوارها بودند. صاحبان برخي س��گ هاي خانگي 
هم به زور سگ خود را روي آوار مي گذاشتند و 

سگ شان را تبليغ مي كردند. 
بعد از حادثه متروپل يك��ي از فعاالن توييتر كه 
مواضع ضد انقالب زيادي هم دارد، نوشت: »به 
گفته ش��اهدان عيني، مردم آبادان س��گ هاي 
خود را ب��راي كمك به محل فاجع��ه برج دوقلو 
متروپل آورده و در اختيار نيروهاي امدادي قرار 
داده اند، همان سگ هايي كه به حكم اسالم حق 

حيات ندارند.«

برخي افراد با اليك كردن اين توييت نشان دادند 
كه درك درستي نه از امداد و نه از اسالم دارند. 
تعداد قابل توجهي از كاربران هم با انتقاد از اين 
نوش��ته پاس��خ دادند. از جمله يكي از كاربران 
نوشت: اس��الم كجا حكم به س��لب حيات سگ 
داده اس��ت و اين همه روايت و حدي��ث درباره 
خوش رفتاري با حيوانات از جمله س��گ براي 

چيست؟ 
يك فوتباليس��ت مش��هور ه��م با اس��تقبال از 
عملكرد اين سگ هاي خانگي نوشت: »تا ديروز 
نجس بودين، ولي ش��ماها از خيلي��ا تميزتر و 
با معرفت ترين. « كاربران زيادي هم در پاسخ به 
اين سلبريتي به احكام دقيق اسالم در خصوص 
نجاس��ت س��گ و نحوه علمي نگهداري از اين 

حيوان اشاره كردند تا به اشتباه خود پي ببرد. 
 آموزش ها به تنهایي مجوزي براي شركت 

در عمليات ها نيستند
متروپل وس��يله اي شد تا س��گ هاي خانگي و 
صاحبانشان عكس هاي يادگاري شان را بگيرند 

و برون��د. ح��ال آنكه فاجع��ه ري��زش متروپل 
تيم هاي سگ هاي نجات اهواز، اصفهان، فارس 
و كرمانشاه را راهي آبادان كرد. سگ هايي كه در 
كنار مربيان شان كاور به تن آماده عمليات شدند. 
سگ هاي كار كشته اي كه قبل از اين هم حوادث 
بسياري به  چشم  ديده و روي آوارهاي زيادي به  

دنبال ردي از زندگي بودند. 
مس��ئول س��گ هاي زنده ياب اصفه��ان در اين 
خصوص به پايگاه خبري هالل احمر گفت: سگ 
خانگي باهوش، فاكتور الزم و كافي نيست براي 
اينكه وارد عمليات هاي بحراني شود. اينكه صرفاً 
سگي به حرف صاحبش گوش مي دهد به معناي 
زنده ياب بودنش نيس��ت. آموزش ها به تنهايي 
مجوزي براي ش��ركت در عمليات ها نيس��تند. 
س��گ هاي امدادي بعد از آم��وزش وارد مرحله 
مانوره��ا مي ش��وند. اين س��گ ها در مانورهاي 
فرضي شركت مي كنند تا تجربه اندوزي كنند. 
بعد از اي��ن مراحل اين س��گ ها مي توانند وارد 

عمليات شوند. 

 ۸ تيم از س�گ هاي امدادي مش�غول به 
كار هستند

رئيس اداره آموزش و نگهداري سگ هاي تجسس 
هالل  احمر روز گذشته در گفت وگو با ايرنا حضور 
افرادي غير از تيم هالل احمر با سگ هايش��ان را 
براي جست وجو در روند امدادرساني بسيار مخرب 
اعالم كرد و گفت: در حالي اين افراد با سگ هايشان 
كه آموزش هاي جست وجو را نديده بودند، در محل 
آواربرداري حضور پيدا مي كردند كه مانع فعاليت 
به موقع تيم هاي هالل احمر و از دست رفتن زمان 
طاليي امدادرساني ش��دند. فقط دو ساعت پس 
از وقوع حادثه دو تيم آنس��ت )آموزش نگهداري 
سگ هاي تجسس( از اهواز به محل حادثه منتقل 

شدند و جست وجوها آغاز شد. 
نادر گل محمدي درباره نحوه آموزش سگ هاي 
آنس��ت هالل احمر گفت: اين س��گ ها كه از نژاد 
ژرمن شپرد هستند، از پنج  ماهگي هر روز آموزش 
مي بينند. اين سگ ها بسيار باهوش و حس بويايي 
به ش��دت قوي  دارند  و با شرايط آب وهوايي ايران 
سازگار هستند. اين حيوانات از نظر جسمي قوي و 

براي جست وجو در عمليات مناسب هستند. 
وي با بيان اينكه هر تيم شامل يك سگ به همراه 
مربي اش مي شود، گفت: در روز نخست چهار نفر 
به كمك سگ ها و سه نفر با دستگاه ها زنده يابي از 
زير آوار نجات پيدا كردند. در حال حاضر نيز هشت 
تيم از استان هاي همجوار در منطقه حضور دارند؛ 
تيم سگ هاي آنست كرمان هم در حال آماده باش 

هستند تا در صورت نياز به منطقه اعزام شوند. 
گفتني اس��ت يكي از ويژگي هاي مه��م مربيان 
سگ هاي امدادي ش��ناخت نوع آوار است. آوارها 
انواع متفاوتي دارد. به  عنوان  مثال در زلزله بم نوع 
آواربرداري به آوار كيكي معروف بود و آوار متروپل 
بتني است.  مربي هاي آنس��ت سال هاي آموزش 
شناخت نوع آوارها را ديده اند و مي دانند چگونه در 
آوارهاي مختلف و براي نجات افراد گرفتار در آوار 

تونل بزنند و از سگ ها استفاده كنند. 

16سالحبس
برايمفسداننفتياصفهان

رئي�س كل دادگس�تري اس�تان اصفه�ان از ص�دور اح�كام 
نهای�ي پرون�ده »چن�د ش�ركت نفت�ي ب�ا ۲7 نف�ر مته�م« ب�ه 
اته�ام اخ�الل در نظ�ام اقتص�ادي كش�ور در ش�عبه وی�ژه 
رس�يدگي ب�ه جرائ�م اقتص�ادي اس�تان اصفه�ان خب�ر داد. 
دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي استان اصفهان، تعداد ۲۳ نفر 
از متهمان چند شركت نفتي را به اتهام اخالل در نظام اقتصادي كشور 
به مجازات هاي حبس و جزاي نقدي محكوم و نسبت به چهار نفر نيز 

رأي برائت صادر كرده است. 
رئيس كل دادگستري اس��تان اصفهان با بيان اينكه در اجراي تبصره 
ماده ۳6 قانون مجازات اسالمي در خصوص انتشار احكام قطعي متهمان 
در جرايد كثيراالنتشار يا رس��انه ملي در يكي از پرونده هاي رسيدگي 
شده است، گفت: در شعبه ويژه رس��يدگي به جرائم اقتصادي استان 
اصفهان مربوط به چند ش��ركت نفتي با ۲7 نفر متهم بوده است كه بر 
اساس دادنامه صادره از شعبه مذكور، تعداد ۲۳ نفر از متهمان به اتهام 
اخالل در نظام اقتصادي كش��ور به مجازات هاي حبس و جزاي نقدي 

محكوم و بقيه تبرئه شدند. 
حجت االسالم و المسلمين اس��داهلل جعفري افزود: از مجموع ۲۳ نفر 
محكومان پرونده اسامي هش��ت نفر از افراد حقيقي و حقوقي و احكام 
محكومان در اين پرونده، وفق ماده ۳6 قانون مجازات اسالمي به شرح 

زير صادر شده است. 
شركت سهامي خاص پتروپااليش كيان اسپادانا به پرداخت هزارو۹۵۰ 
ميليارد ريال جزاي نقدي در حق خزانه دولت محكوم و همچنين حكم 

به انحالل شركت مذكور صادر شده است. 
ش��ركت س��هامي خاص پااليش كريمخان اصفهان به پرداخت ۳۰۰ 
ميليارد ريال جزاي نقدي معادل ميزان وزني و ارزش ريالي مواد نفتي 

يارانه ها و همچنين حكم به انحالل شركت مذكور صادر شد. 
شركت سهامي خاص آويژه سپاهان عالي قاپو اصفهان به پرداخت ۲۰ 
ميليارد ريال جزاي نقدي محكوم و همچنين حكم به انحالل شركت 

مذكور صادر شده است. 
مجتبي س��وراني، فرزند خليل به اتهام مش��اركت در اخالل در نظام 
اقتصادي كشور به تحمل پنج سال حبس و پرداخت ۳۰۰ ميليارد ريال 

جزاي نقدي محكوم شد. 
يوس��ف محمدي ارمندي، فرزند يعقوب به اتهام مشاركت در اخالل 
در نظام اقتصادي كشور به پنج سال حبس و ۲۰۰ ميليارد ريال جزاي 

نقدي محكوم شد. 
علي رضايي فيروز آبادي، فرزند حسن به اتهام مشاركت در اخالل در 
نظام اقتصادي كشور با سه درجه تخفيف به دو سال حبس و پرداخت 

۱۰۰ ميليارد ريال جزاي نقدي محكوم شده است. 
بابك فياضي بروجني، فرزند مصطفي به اتهام مشاركت در اخالل در 
نظام اقتصادي كشور با س��ه درجه تخفيف به تحمل دو سال حبس و 

پرداخت ۱۲ ميليارد ريال جزاي نقدي محكوم شد. 
يداهلل عليخاني دهقي، فرزند محمدعلي به اتهام مشاركت در اخالل در 
نظام اقتصادي كشور به تحمل دو س��ال حبس و پرداخت ۱۰ ميليارد 

ريال جزاي نقدي محكوم شده است. 
گفتني اس��ت احكام صادره از سوي دادگاه ويژه رس��يدگي به جرائم 

اقتصادي استان اصفهان قطعي است. 
--------------------------------------------------

معطليچندسالهيكپرونده
دردستگاهقضاهيچتوجيهيندارد

رئي�س كل دادگس�تري اس�تان ته�ران در بازدی�د دی�روز 
خ�ود از مجتم�ع قضای�ي و دادس�را، در خصوص برخ�ورد قاطع 
ب�ا س�ارقان حرف�ه اي و زورگير ه�ا، اولویت دهي ب�ه پرونده هاي 
معوق و بایگاني صحيح اس�ناد و مدارك در پرونده ها تأكيد كرد. 
به منظ��ور »احصای ميداني و بدون واس��طه مش��كالت و چالش هاي 
موجود در فرايندهاي قضايي« و »بررسي كمي و كيفي رسيدگي هاي 
قضايي«، رئيس كل دادگس��تري اس��تان تهران در صدر يك هيئت 
قضايي ديروز از بخش هاي مختلف مجتمع قضايي بعثت و دادس��راي 

ناحيه ۱6 بازديد كرد. 
علي القاصي مهر در جريان اين بازديد ب��ا تأكيد بر اينكه تعيين اوقات 
در اجراي احكام روزانه نبايد كمتر از ۳۰ مورد باشد، گفت: پرونده هاي 
بايگاني موقت نبايد از چتر نظارتي قاضي اجراي احكام خارج ش��ود. 
ضرورت دارد تا حداقل هر س��ه ماه يكبار بايگاني موقت توسط قاضي 
اجراي احكام مجدداً مورد بررس��ي قرار گيرد، چراكه ممكن است در 

ارزيابي مجدد تعدادي از پرونده ها به بايگاني راكد منتقل شود. 
وي در جريان بازديد از يك شعبه بازپرسي كه عمدتاً پرونده هاي سرقت 
و زورگيري را مورد رس��يدگي قرار مي دهد، بر ل��زوم برخورد »بدون 
اغماض« و »قاطع« با س��ارقان حرفه اي و سابقه دار و زورگيران تأكيد 
كرد و گفت: در مورد فردي كه ابايي از ارتكاب مجدد به جرم ندارد بايد 
هم در صدور نوع قرارهاي تأمين در مرحله دادسرا و هم در صدور احكام 
قضايي در مرحله دادگاه بدون اغماض و به كارگيري اختيارات قانوني 
با وي برخورد كرد و قلم قضات بايد در مواجهه با س��ارقان سابقه دار و 

زورگير  تيز باشد. 
القاصي مهر در بخش ديگري از س��خنان خ��ود »قرارگيري در بافت 
قديمي« و »تعدد برخي از عناوين مجرمانه« را دو واقعيت قابل توجه در 
مجتمع قضايي بعثت دانست و در عين حال ضرورت ارائه خدمات ويژه 

به اقشار ضعيف و كم درآمد را مورد تأكيد قرار داد. 
عالي ترين مقام قضاي��ي پايتخت در ادامه با تأكيد ب��ر اولويت دهي به 
پرونده هاي معوق و مسن عنوان كرد: زيبنده دستگاه قضايي نيست كه 
يك پرونده چند س��ال در فرايندهاي قضايي معطل بماند و منتهي به 

صدور رأي نشود، اين امر هيچ گونه توجيهي ندارد. 

زهرا چيذري
  گزارش  یک

حسین سروقامت

آیا ميان فقر و فضاي مجازي شباهتي هست؟ بله. . . آنها در یک 
نقطه به هم مي رسند و آن احمق كردن انسان هاست!

كتاب »فقر احمق مي كند« كه توس�ط یک روانش�ناس و یک 
اقتصاددان نگاشته ش�ده، بر این فرض اس�توار است كه فقر با 
ایجاد اشتغاالت ذهني ذیل نيازهاي ضروري، پهناي باند ذهن 
افراد فقير را اشغال كرده، به اتخاذ تصميمات بد منجر مي شود... 

و آیا حماقت چيزي جز تصميم گيري ناشيانه است؟!
خب؛ فضاي مجازي چه مي كند؟

فضاي مج�ازي ب�ر پارامترهایي نظير آم�ار فال�وور، ریپالي، 
ریتویيت و ميزان ایمپرشن تكيه دارد و دغدغه اغلب كاربران 
این اس�ت كه »چه بگویم و چگونه بگویم« كه بيشترین توجه 

اجتماعي را جلب كنم؟!
آنچه اغلب قرباني مي شود عقالنيت، آگاه سازي، راستي آزمایي، 

واقع گرایي، احساسات عمومي  و منافع ملي است. 
آیا همين به تنهایي انداخت�ن فرش قرمز زیر پ�اي حماقت و 

ناداني نيست؟!
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سنددارشدن۳ميليونو۷۰۰هزار
خانهروستايي

 بنياد مسكن انقالب اس�المي تاكنون براي 3 ميليون و 7۰۰ هزار 
خانه روس�تایي و ش�هري زیر ۲5 ه�زار نفر جمعيت در كش�ور، 
س�ند مالكيت صادر ك�رده و به صاحب�ان آن تحویل داده اس�ت. 
رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمي ديروز در آيين تكريم و معارفه دو تن 
از مديران كل اين نهاد اظهار داشت: سنددار كردن خانه هاي روستايي 
و شهرهاي زير ۲۵ هزار نفر جمعيت كه از سال ها قبل آغاز شده اكنون 

به مرحله خوبي رسيده و همچنان در حال انجام است. 
اكبر نيكزاد با بيان اينكه اكنون در ۱۴ نقطه كش��ور هشت مورد زلزله 
زده و شش منطقه سيل زده مشغول بازسازي هستيم، اضافه كرد: بنياد 
مسكن هر جا حوادث غير مترقبه بود با فوريت بازسازي را آغاز كرده است 
و تأخير در عملكرد اين نهاد جايي ندارد.  رئيس بنياد مس��كن انقالب 
اسالمي اين نهاد را از يادگاران ارزشمند امام راحل دانست كه با اشتياق 
و عالقه از عهده همه وظايف و تكاليف محوله برآمده اس��ت، افزود: در 
بحث مسكن روستايي كردستان 7 درصد اين واحدها نوسازي شده كه 
متوسط كشوري امروز از ۵۰ درصد گذش��ته است.  نيكزاد از پيگيري 
براي پرداخت تسهيالت ۵ درصد قرض الحسنه براي بازسازي واحدهاي 
مسكن روس��تايي در كردستان خبر داد و يادآور ش��د: در بازديد سال 
گذشته از روستاهاي غرب استان كردستان مشخص شد كه خانه هاي 
اين مناطق در برابر زلزله كاماًل غيرمقاوم است و در صورت بروز حادثه، 
قصور شرعي است.  وي به بحث توزيع عادالنه يارانه ها توسط دولت نيز 
اشاره كرد و اظهار داشت: در بحث هدفمندي يارانه ها كار انقالبي دولت 
با مش��اركت مردم و مجلس رقم خورد كه اين جراحي اقتصادي يك 
طرف قضيه بوده و ديگري پايداري اقتصادي است.  رئيس بنياد مسكن 
انقالب اسالمي با تأكيد بر اينكه بايد برنامه ريزي اقتصادي توانمندي 
داشته باشيم كه به سادگي آسيب نبيند، ادامه داد: روستا از پايه هاي 
اصلي اين پايداري اقتصادي اس��ت و براي اين منظور بايد به عمران و 
فرهنگ روس��تاها رسيدگي ش��ود.  نيكزاد در ادامه به در حال احداث 
بودن ۱۰۰هزار واحد مسكن شهري در كشور با همكاري بنياد مسكن 
به دستور رئيس جمهور اش��اره كرد و افزود: تاكنون براي ۳ ميليون و 
7۰۰هزار خانه روستايي و شهري زير ۲۵ هزار نفر جمعيت در كشور، 

سند مالكيت صادر كرده و به صاحبان آن تحويل داده است. 

انعقادقرارداد۸۰۰ميلياردي
برايخريدتجهيزاتمترو

ميلي�ارد   ۸۰۰ ق�رارداد  از  ته�ران  ش�هردار  مع�اون 
داد.  خب�ر  مت�رو  تجهي�زات  تأمي�ن  ب�راي  تومان�ي 
معاون حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران گفت: تعدادي از اقالم 
مورد نياز در مترو، مصرفي است كه براي تعمير و نگهداري هاي دوره اي 
ترمز، چرخ و تجهيزات داخلي كاربرد دارد، اما متأسفانه موجودي برخي 

از اين اقالم حياتي و استراتژيك، در برهه اي از زمان صفر شده بود. 
مجتبي شفيعي  افزود: قرارداد ۸۰۰ ميليارد توماني در اين حوزه، منعقد 

شده كه بخش عمده اي از نياز حياتي مترو را تأمين مي كند. 
اين مدير شهري افزود: در بازديد شهردار تهران از كارخانه واگن سازي 
و مجموعه بهره برداري مترو، مقرر شد نمايشگاهي از اقالم مورد نياز كه 
در حال حاضر با كمبود آنها مواجهيم، در معرض نمايش قرار گيرد. اين 
كار موجب مي شود تا همه توليدكنندگان با اطالع از قطعات مورد نياز، 

زمينه تأمين اين قطعات را در داخل فراهم كنند. 

بروزساالنه5تا۸هزار
مرگمغزيدركشور

س�االنه بين 5 تا ۸ هزار مرگ مغزي در كش�ور داری�م كه معموالً 
نيمي از آنها قابليت اهداي عضو دارند كه حدود 3هزار نفر اس�ت. 
از سال ۱۹6۴ كه دانشگاه هاروارد مرگ مغزي را تعريف كرد، حتي يك 
مورد مرگ مغزي وجود نداشته كه به زندگي بازگردد. اينها موارد كما 
هستند كه امكان بازگشت شان وجود دارد. زماني هم مرگ مغزي تأييد 
مي شود كه تيم تخصصي اهداي عضو، فرد را معاينه و تأييد كرده باشد.  
مدير عامل انجمن اهداي عضو ايرانيان هم ب��ا تأكيد بر متفاوت بودن 
كما با مرگ مغزي  گفت: همه بايد سعي كنند مردم تفاوت مرگ مغزي 
و كما را متوجه شوند و به اين باور برسند كه مرگ مغزي با كما تفاوت 

دارد و در مرگ مغزي امكان برگشت افراد وجود ندارد. 
دكتر كتايون نجفي زاده در گفت وگو با ايس��نا  افزود: س��االنه بين ۵ تا 
۸هزار مرگ مغزي در كشور داريم كه معموالً نيمي از آنها قابليت اهداي 
عضو دارند كه حدود ۳هزار نفر است و از اين تعداد يك سوم شان معموالً 
به اهداي عضو مي رسند.  وي با بيان اينكه شايع ترين علت مرگ مغزي 
تصادفات و حوادث بوده و شايع ترين س��ن آن هم بين ۲۰ تا ۴۰ سال 
است، گفت: بنابراين افراد دچار مرگ مغزي، اعضاي كاماًل سالمي دارند. 
نكته مهم اين است كه همه بايد باور كنند فردي كه دچار مرگ مغزي 
شده، فوت كرده است. براي اين اتفاق هم فرهنگ سازي قوي الزم است. 
نبايد صبر كنيم تا وقتي كه حادثه رخ مي دهد، تازه بخواهيم به خانواده 
اطالعات علمي دهيم. خانواده بايد از قبل اطالعات كافي داشته باشد و 

در آن لحظه فقط تصميم گيري كند. 
نجفي زاده با بيان اينكه قبل از كرونا بيش از ۲۵ هزار نفر بيمار نيازمند 
پيوند عضو در ليست انتظار پيوند قرار داشتند كه روزانه 7 تا ۱۰ نفرشان 
به دليل نرسيدن عضو پيوندي فوت مي كردند، گفت: بايد تمام تالش 
براي حل اين موضوع انجام شود تا در كشورمان نه اجازه دهيم عضوي 

هدر رود و نه اجازه دهيم كه فردي در ليست انتظار فوت كند. 
وي درباره وضعيت رضايت به اهداي عضو  گفت: در برخي استان هاي 
كش��ور آمار رضايت به اهداي عضو نزديك به صد درصد است. به اين 
معنا كه آنقدر فرهنگ سازي شده و هماهنگ كنندگان پيوند آموزش 
كافي ديده اند و تالش مي كنند كه تقريباً رضايت به اهداي عضو نزديك 
به صد درصد است، اما در برخي استان هاي كش��ور هم هنوز اين آمار 
حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد است.  نجفي زاده با بيان اينكه حدوداً ۱۰ درصد 
بزرگساالن ايران كارت اهداي عضو دارند، گفت: اين در حالي است كه 
در انگليس يك سوم بزرگساالن و در امريكا حدود 6۴ درصد بزرگساالن 
كارت اهداي عضو دارند، زيرا در اين كشورها روي گواهينامه و كارت 
ملي درج مي شود كه اين فرد به اهداي عضو تمايل دارد. در ايران هم در 
سال ۱۴۰۰ هيئت دولت پذيرفت كه نشان اهدا روي كارت گواهينامه، 
كارت ملي، كارت پايان خدمت و بيمه فرد درج شود، اما هنوز مراحل 
اجرايي آن انجام نشده است. امس��ال پيگيري مي كنيم تا بتوانيم اين 

موضوع را به نتيجه برسانيم. 



آگهی مناقصه شناسه آگهى: 1326579
استان  سازمان جهادكشـاورزي 
مركـزي در نظـر دارد احداث 
ديوار بتني پيش سـاخته شهرك 
شهرسـتان  زينتـي  ماهيـان 
محـالت، بـه طـول 552 متر با 
مشخصات پيوسـت را از طريق 
سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل 

برگـزاري مناقصـه از دريافت اسـناد مناقصه تا ارائه پيشـنهاد 
قيمت و بازگشـايي پاكـت از طريق درگاه سـامانه تداركات 
الكترونيكي دولت (سـتاد) به آدرس www.setadiran.ir از 
تاريـخ 1401/3/2 لغايت 1401/3/16 انجام خواهد شـد و الزم 
اسـت تأمين كنندگان در صـورت عدم عضويـت قبلي، ابتدا 
مراحل ثبت نام در سـايت مذكور و دريافت گواهي امضاي 

الكترونيكي را جهت شركت در استعالم محقق سازند.

سازمان جهاد كشاورزی استان مركزی

شرايط و ضوابط:
تاريخ انتشار: مناقصه در سامانه 1401/3/2                           تاريخ دريافت اسناد مناقصه: تا ساعت  14/30 روز پنج شنبه تاريخ 1401/3/5  

تاريخ ارائه پيشنهاد: تا ساعت 9:00 تاريخ  1401/3/16  
زمان بازگشايي پاكت ها:  ساعت 9:00 روز سه شنبه تاريخ  1401/3/17 

مشخصات خدمت:
برآورد اوليه مشخصاتشرح كاال

(ريال)
ضمانتنامه شركت
 در مناقصه(ريال)

مدت زمان 
اجرا

رشته و رتبه
شماره نياز مورد نياز

احداث ديوار بتني 
پيش ساخته شهرك 

ماهيان زينتي 
شهرستان محالت

طبق مشخصات 
پيوست 

وديتايل هاي 
اجرايي

شركت هاي 1 ماه10،030،133،000502،000،000
تأمين كننده 

ديوارهاي بتني 
و ابنيه

2001000085000002

وزارت جهادكشاورزي
سازمان جهادكشاورزي استان مركزي

مجتمع فرهنگى 13 آبان در نظر دارد اماكن خود را جهت بهره بردارى به اشخاص واجد صالحيت داراى توان مالى مناسب و امكانات 
الزم براى انجام موضوع بهره بردارى، حسن سابقه و تجربه الزم در اين زمينه واگذار نمايد. لذا از متقاضيان دعوت مى گردد براى 
كسب اطالعات بيشتر و دريافت كاربرگ ها و اسناد مناقصه از تاريخ درج آگهى به مدت 10 روز در ساعات 10 الى 12 و 14 الى 16 به جز 
روزهاى پنجشنبه و جمعه به نشانى تهران خيابان طالقانى نرسيده به خيابان مفتح، مجتمع فرهنگى دانشجويى 13 آبان، ساختمان 

امام خمينى (ره) طبقه دوم دفتر امور قراردادها مراجعه و يا با شماره 88846082 و 88381547 تماس حاصل نمايند.

آگهی عمومی مناقصه و مزايده عمومی يك مرحله ای

 ارائه تضمين مى بايست براساس آيين نامه تضمين معامالت دولتى (ارائه ضمانتنامه بانكى يا چك تضمين) باشد.
 مجموعه در قبول يا رد پيشنهاد مختار بوده و ارائه اسناد مناقصه و مزايده هيچ حقى را براى اشخاص ايجاد نمى كند.

 هزينه آگهى و كارشناسى هاى مربوط به آن بنا بر اعالم مجريان مزايده و مناقصه بر عهده برنده مزايده و مناقصه مى باشد.
برنده مزايده و  با يك شخص مى باشد. در صورتى كه  با عقد قرارداد مزايده و مناقصه  اولويت   در تمامى مجموعه ها 
مناقصه پس از بازگشايى پاكت ها و اعالم برنده شدن تصميم به انصراف گيرد اسناد تضمين واگذارشده توسط و به نفع 

مجريان ضبط مى گردد.

چك تضمين شركت در مزايده قيمت پايه اجاره ماهانه توضيحات عنوان

222,000,000 185,000,000 230 متر 
دارای اتاق اداری

يك طبقه ساختمان اداری واقع در خيابان انقالب
 حدفاصل خ فلسطين و خ ابوريحان

210,000,000 175,000,000 230 متر 
دارای اتاق اداری

يك طبقه ساختمان اداری واقع در خيابان انقالب
 حدفاصل خ فلسطين و خ ابوريحان

306,000,000 255,000,000 650 متر مربع سوله واقع در خيابان انقالب 
حدفاصل خ فلسطين و خ ابوريحان

210,000,000 175,000,000 120 متر مربع يك باب مغازه واقع در خيابان انقالب 
حدفاصل خ فلسطين و خ ابوريحان

ش�ركت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان رضوى در نظر دارد  مناقصه عمومى يك 
مرحله اى با ارزيابى ساده  به شرح ذيل از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت 
برگزار نمايد. كلي�ه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت و تحويل اس�ناد مناقصه تا 
ارس�ال دعوتنامه، از طريق درگاه س�امانه تداركات الكترونيك دولت (س�تاد) به 
آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت 

در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار فراخوان در سامانه 1401/03/09 مى باشد. 

«فراخوان مناقصه عمومی يك مرحله ای با ارزيابی ساده»

زمان و مهلت اسناد مناقصه:
الف - مهلت دريافت اسناد مناقصه: 1401/03/18                      ب– مهلت تحويل پيشنهادها:         1401/03/28

مبلغ تضمين فرايند اجرای كار مبلغ برآورد كار شماره فراخوان موضوع مناقصه رديف

1,979,000,000ريال
يك ميليارد و نهصد

و هفتاد و نه ميليون ريال 

39,577,512,094ريال
 سی و نه ميليارد و پانصد و هفتاد و هفت

 ميليون و پانصد و دوازده هزار
و نود و چهار ريال

2001001446000060  طرح آبرسانی روستای
دوغايی شهرستان قوچان 1

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانیهزينه چاپ  دو نوبت آگهى بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
شركت آب و فاضالب استان خراسان رضوی www.abfakhorasan : سايت اينترنتی

مش�اهدات ب�ازار  مي ده�د   خبر نش�ان 
برخ�ي از توليدكنن�دگان ب�ه ص�ورت 
خودس�رانه نس�بت ب�ه افزاي�ش قيمت 
محصوالت خ�ود اقدام كرده ان�د. اين در 
حالي اس�ت كه هن�وز مج�وزي مبني بر 
افزايش قيمت ها صادر نشده و اين اقدام 

غيرقانوني است. 
به گزارش تس��نيم، اخي��راً عباس هاش��مي 
دبير كل انجم��ن صنايع ل��وازم خانگي اعالم 
كرده است:» با گذش��ت 70 روز از سال جديد 
هن��وز سياس��ت هاي قيمتي دول��ت در مورد 
قيمت لوازم خانگي مش��خص نشده است. اين 
در حالي  اس��ت كه نرخ مواد اولي��ه به صورت 
ميانگين حداقل 50 تا20 درصد افزايش يافته 
و از سوي ديگر نيز با افزايش دستمزد، افزايش 
حمل و نقل و تغيير مبناي ن��رخ ارز در گمرك 

مواجه هستيم.« 
وي تأكيد ك��رد: با توج��ه به اينك��ه قيمت 
پنج قلم كاال از گروه لوازم خانگي در س��تاد 
تنظيم بازار تعيين مي ش��ود، اي��ن نهاد در 

مورد درخواست توليدكنندگان براي تعديل 
قيمت ها متناس��ب ب��ا قيمت م��واد اوليه و 

نهاد هاي توليد پاسخي نداده است. 
اظهارات دبير كل انجمن صنايع لوازم خانگي 
درحالي مطرح مي ش��ود كه مش��اهدات بازار 
نشان مي دهد برخي از توليدكنندگان به صورت 
خودسرانه نسبت به افزايش قيمت محصوالت 
خود اقدام كرده اند. اين در حالي است كه هنوز 
مجوزي مبني بر افزايش قيمت ها صادر نشده و 

اين اقدام غيرقانوني است. 
فروش��ندگان لوازم خانگي نيز اعالم مي كنند 
كه ليس��ت قيمت هاي جديد از س��وي برخي 
از توليدكنندگان ارس��ال شده است و آنها بايد 
براس��اس قيمت هاي جديد محص��والت را به 
فروش برسانند. اقدام خودسرانه توليدكنندگان 
در افزايش قيمت لوازم خانگي نشان مي دهد 
بايد وزارت صنعت و به ويژه ستاد تنظيم بازار 
به اين موضوع ورود پي��دا كنند و اگر موافقتي 
مبني بر افزايش قيمت های مصوب ش��ده آن 
را رس��انه اي كنند، در غير اين ص��ورت بايد با 

متخلفان برخورد الزم صورت گيرد.

 افزايش خودسرانه قيمت لوازم خانگي
توسط برخي از توليدكنندگان

فساد نقدينگي ساز دولتي جراحي شد 
رئيس كل بانك مركزي: اضافه برداشت بانك ها به كمتر از نصف كاهش يافته  و دولت در 2 ماه ابتدايي از تنخواه بودجه استفاده نكرده است
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دول�ت ب�راي نخس�تين بار در دهه ه�اي اخي�ر 
از بانك مرك�زي تنخ�واه نگرفت كه اي�ن كار در 
كاهش سرعت رش�د حجم نقدينگي مؤثر بود، به 
طوري ك�ه نقدينگ�ي 4هزارو823ه�زار ميليارد 
توماني پايان فرودين ماه س�ال جاري در مقايسه 
با اسفند ماه سال گذشته 0/2 درصد معادل 9هزار 
ميليارد تومان  از سرعت رشد خود را از دست داد. 
استفاده دولت ها از تنخواه بانك مركزي يكي از داليل 
رشد حجم نقدينگي در هر سال به شمار مي آيد، به 
طور نمونه وقتي دولت حس��ن روحاني در چهار ماه 
پاياني خود يعني فروردين تا مرداد ماه سال 1400 از 
تنخواه 54هزار ميليارد توماني بانك مركزي استفاده 
كرد، در واقع زمينه رش��د 430هزار ميليارد توماني 
حجم نقدينگي كل را فراهم آورد، زيرا پايه پولي كه 
خالق آن بانك مركزي است، با ضريب فزاينده پولي 8 
كه خالق آن نظام بانكي است، در آميخته مي شود و 
نقدينگي بزرگي را پديد مي آورد. حال عالوه بر اينكه 
وزير اقتصاد دولت س��يزدهم در سال گذشته گفت 
تنخواه دولت قبل را با بانك مركزي تسويه كرده ايم، 
رئيس كل بانك مركزي عنوان كرد كه دولت در سال 
جاري از تنخواه نيز بانك مركزي استفاده نكرده است، 
به اين ترتيب يك رويه چند ده ساله براي تأمين مالي 
دولت كه به رشد شديد حجم نقدينگي منتج مي شد، 
تحت جراح��ي دولت س��يزدهم قرار گرفته اس��ت

 و دولت نشان داد برخالف آنچه پس از اصالح نظام 
يارانه ها به او نسبت می دادند، جراحی اقتصادی را از 
خود آغازكرده و تيغ را در دمل چركين فساد دولتی 
فرو برده است و شايد به همين جهت است كه رشد 
حجم نقدينگي در پايان فروردين ماه س��ال 1401 
نسبت به پايان سال 1400 معادل 0/2 درصد) عددي 

بالغ بر 9 هزار ميليارد تومان( كاهش يافته است. 
تنخواه دريافت��ي از بان��ك مركزي براي پوش��ش 
هزينه هاي جاري ماه هاي ابتدايي س��ال كه دولت 
هنوز دست و بالش از درآمد پر نشده، سال هاي سال 
است كه در حوزه مالي و بودجه كشور پا پيدا كرده 
و چون يك درآمد سهل الوصول اس��ت، دولت ها از 
آن چشم پوش��ي نمي كنن��د و آن را دريافت و خرج 
مي كنند، اما همين درآمد سهل الوصول در ابتداي 
هر سال موتور رشد حجم نقدينگي و تورم را روشن 
مي كند، زيرا تنخواه دريافتي دولت از بانك مركزي 
در نظام بانكي با عددي معادل 8 ضرب مي ش��ود و 

حجم نقدينگي را به شدت باال مي برد. 
به  طور نمونه وقتي س��ال گذش��ته دولت حس��ن 
روحاني در ط��ول فروردين تا مرداد م��اه از تنخواه 

54هزار ميليارد توماني دريافت��ي از بانك مركزي 
بهره برد، عماًل 430 ه��زار ميليارد تومان نقدينگي 

را افزايش داد. 
همان س��ال گذش��ته، وزير اقتصاد مدعي شد كه 
تنخواه دريافتي دولت حسن روحاني توسط دولت 
سيزدهم با بانك مركزي تسويه شده و حاال رئيس 
كل بانك مركزي نيز مدعي شد كه دولت از تنخواه 
بودجه سال جاري استفاده نكرده است و شايد دليل 
كاهش رش��د حجم نقدينگي همين اق��دام و رفتار 

مالي دولت باشد. 
نكته ديگر در رابطه با رشد حجم نقدينگي فشاري 
اس��ت كه بانك ها به بانك مركزي وارد مي آوردند، 
وقتي دخل و خرج بانك ها از تعادل خارج مي شود، به 
اضافه برداشت از منابع بانك مركزي روي مي آورند و 
زمينه اي ايجاد مي كنند تا بانك مركزي اقدام به چاپ  
پول و رشد پايه پولي كند و به طور مجدد نظام بانكي 
نيز اين منابع ريالي را هشت برابر كند كه اين وضعيت 

تورم را تشديد مي كند. 
خبر خوب ديگر رئيس كل بانك مركزي اين اس��ت 
كه اضافه برداش��ت بانك ها از بان��ك مركزي نصف 

شده است. 

اين فرايند انتظار مي رود كه خود را در كاهش تورم 
و شتاب رشد حجم نقدينگي در ماه هاي پيش رو 
نشان دهد، البته آثار اصالح نرخ ارز ترجيحي شايد 

با اين انتظار در تقابل باشد. 
به هر ترتيب دولت در تالش است سياست هايي را 

در اقتصاد اعمال كند كه منافع ملي محقق شود. 
بر اين اس��اس رش��د حجم نقدينگي در پايان 
فروردين ماه سال 1401 نس��بت به پايان سال 
1400 معادل 0/2 درصد كاهش يافته اس��ت. 
همچني��ن  ن��رخ رش��د 12  ماه��ه نقدينگ��ي 
در فروردين م��اه 1401 مع��ادل 35/6 درصد 
بوده است. رشد پايه پولي در شش ماهه دوم سال 
گذشته به رغم استفاده دولت دوازدهم از تنخواه 
بودجه كنترل شد و به 31/4درصد در اسفند ماه 

1400 رسيد.
استفاده نكردن دولت از تنخواه بودجه سال جاري، 
نصف شدن اضافه برداش��ت بانك ها از منابع بانك 
مرك��زي، افزايش 67درصدي مب��ادالت ارزي در 
س��امانه نيما و انتش��ار اوراق ارزي با بازپرداخت و 
سود ارزي در آينده اي نزديك از جمله اخباري بود 
كه روز گذشته رئيس كل بانك مركزي در بيست 

و نهمين همايش سياست هاي پولي و بانكي به آن 
اشاره كرد. 

علي صالح آب��ادي، رئيس كل بان��ك مركزي  روز 
گذشته در بيس��ت و نهمين همايش سياست هاي 
پولي و بانكي اعالم كرد: به زودي اوراق ارزي منتشر 
مي كنيم كه هم به اين وسيله ارز را         از بازار جمع آوري 
كنيم و هم س��ود و بازپرداخت آن به ش��كل ارزي 

خواهد بود. 
وي همچنين گفت: با توجه به اينكه امسال ارز مورد 
نياز كاالهاي اساسي از طريق س��امانه نيما تأمين 
مي شود، بنابراين مصرف ارز براي كاالهاي اساسي 
كاهش پيدا كرده و هم اكن��ون ميزان عرضه ارز در 
سامانه نيما بيش از تقاضاي آن شده است. به گفته 
صالح آبادي سال گذش��ته 57 ميليارد دالر ارز در 
سامانه نيما ارائه شد كه شامل ارز كاالهاي اساسي 
هم بود و امسال در دو ماه اول سال 7/5ميليارد دالر 
ارز در سامانه نيما ارائه شده است، در حالي كه سال 
قبل در اين مدت 4/5 ميليارد دالر ارائه ش��ده بود، 

بنابراين از رشد 67 درصدي برخوردار شده است. 
رئيس كل بانك مركزي گفت: در راستاي سياست 
اصالح رابطه بين دولت و بانك مركزي قرار  اس��ت 

تنخواهي ك��ه دولت از خزانه درياف��ت مي كند، در 
آخرين مرحله باش��د و به جاي آن دول��ت از مانده 
حساب هاي خود در خزانه استفاده كند، به گونه اي 
كه در دو ماه اول امسال دولت هنوز از تنخواه بانك 
مركزي در خزانه استفاده نكرده است. وي به بحث 
اجراي قانون جديد چك اش��اره كرد و گفت: از روز 
شنبه اين هفته قرار شد كسري مبالغ چك از ساير 
حساب هاي فرد در س��اير بانك ها مسدود شود كه 
اين مس��ئله گام مهمي در اجراي قان��ون چك به 
شمار مي رود. صالح آبادي اظهار داشت: يكي ديگر 
از سياست هاي بانك مركزي استفاده از اوراق بانك 
مركزي است. سال گذشته 95 هزار ميليارد تومان 
حجم اوراق بانك مركزي شامل اوراق بدهي و اسناد 
خزانه منتشر شد و در حال حاضر اين رقم به 75 هزار 
ميليارد تومان رسيده است، يعني 20هزار ميليارد 
تومان اوراق دولتي عرضه و فروخته شده است. رئيس 
كل بانك مركزي همچنين يكي از سياس��ت هاي 
كنترل تورم را         كاهش اس��تقراض دول��ت از بانك 
مركزي دانست كه به عنوان يك خط قرمز به شمار 
مي رود. وی گفت: يكي ديگر از سياس��ت ها اصالح 
س��اختار حكمراني بانك مركزي و اصالح ساختار 

بانك ها و بانك مركزي به شمار مي رود. 
   اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي 

به كمتر از نصف كاهش يافت
رئيس  كل  بانك مركزي با برشمردن پايه هاي اصلي 
اصالح نظام بانكي  گفت: اس��تقراض دولت از بانك 
مركزي  خط قرمزي است كه رعايت شده و همچنان 

در دستور كار است. 
وي افزود: اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي، 
خرداد 1401 نس��بت به مدت مشابه سال قبل 
به كمتر از نصف كاه��ش يافت. وي با بيان اينكه 
بانك هاي دولتي مطالبات قابل توجهي از دولت 
دارند، گفت: ديروز در جلسه هيئت دولت مصوب 
ش��د كه تا آخر امس��ال بدهي دولت به بانك ها 
و بانك مرك��زي از روش هاي غي��ر از چاپ پول 

پرداخت شود. 
صالح آبادي گفت: امكان انتشار گواهي سپرده بانكي 
و ساير اسناد بانكي توس��ط بانك ها به جاي اضافه 
برداش��ت بانك ها از منابع بانك مركزي در دستور 
كار قرار گرفته است. رئيس كل بانك مركزي يكي 
ديگر از سياست هاي كنترل تورم را         كاهش معوقات 
در شبكه بانكي عنوان كرد و گفت: با اصالح كاهش 
معوقات ش��بكه بانكي، به اصالح ترازنامه بانك ها 

كمك مي كنيم.

 افزايش قيمت مصوب برنج خارجي 
فعاًل منتفي است

افزاي�ش  برن�ج  جهان�ي  قيمت ه�اي  اينك�ه  وج�ود  ب�ا 
يافته اس�ت، دول�ت ب�ه منظ�ور تنظي�م ب�ازار برنام�ه اي 
ن�دارد.  خارج�ي  برن�ج  مص�وب  قيم�ت  افزاي�ش  ب�راي 
حجت براتعلي، مدير كل هماهنگي توزيع و فروش ش��ركت بازرگاني 
دولتي ايران در گفت وگو با تسنيم اظهار داشت: به دليل بروز خشكسالي 
كه در سال گذشته تجربه كرديم توليد برنج در كشور كاهش و قيمت ها 
در بازار افزايش يافت، از طرفي انتظ��ارات تورمي كه از بابت حذف ارز 

ترجيحي وجود دارد نيز به اين افزايش قيمت ها دامن زد. 
وي افزود: برخي از شبكه هاي داللي نيز در استان هاي شمالي كشور برنج 
را از دست كشاورزان خارج و ذخيره كردند تا با هدف انتظارات تورمي با 
قيمت باالتر بفروشند. براتعلي تأكيد كرد: با اقداماتي كه ستاد تنظيم بازار 
وزارت جهادكشاورزي و ستاد تنظيم بازار كشور انجام داد، قيمت برنج 
كنترل شد و عرضه كنندگان ملزم به رعايت اين نرخ ها شدند. وي اظهار 
داشت: با اين كار سودجويان نتوانستند به اهداف خود برسند و اكنون 
روند بازار برنج مناسب است؛ همچنين شركت بازرگاني دولتي توزيع 
مستمر برنج خارجي به قيمت مصوب را در دس��تور كار دارد. در سال 
گذشته 620 هزار تن برنج خارجي به قيمت مصوب توزيع شد كه در سه 
سال گذشته اين حجم از عرضه برنج توسط دولت بي سابقه بوده و دو برابر 
حجم عرضه شده در سال قبل خود است. وي اظهار داشت: برنامه اي براي 
تغيير قيمت برنج هاي خارجي از محل ذخاير راهبردي گرفته نشده است، 

اما شايد در شرايط مناسب تر اين اقدام صورت گيرد. 
وي تصريح كرد: بودجه دولتي براي تأمين برنج هاي خارجي استفاده 
مي شود و بايد به شكلي هزينه شود كه دولت براي تأمين آنها متضرر 
نشود، اما در شرايط فعلي براي كنترل قيمت ها و تنظيم بازار تغييري 
در نرخ مصوب برنج صورت نگرفته است. به هر حال نبايد دولت اقدام 
به دامپينگ قيمت برنج كند تا بخش خصوصي نيز بتواند براي واردات 
اقدام كند، اما تأكيد مي شود فعاًل برنامه اي براي تغيير قيمت ها نيست. 
مديركل هماهنگي توزيع و فروش شركت بازرگاني دولتي ايران ادامه 
داد: بعد از جنگ اوكراين و روسيه كشور هاي مختلف به دنبال حفظ 
ذخاير كاالهاي اساس��ي خ��ود از جمله برنج هس��تند، به طوري كه 
هندوستان به عنوان صادر كننده عمده برنج نيز صادرات اين محصول 
را محدود كرده است و قيمت برنج نيز بعد از جنگ در اروپا حدود 20 

درصد افزايش يافته است. 
........................................................................................................................

كاهش فروش مرغ پس از پرداخت يارانه
بعد از حذف ارز 4 ه�زار و 200 توماني و پرداخ�ت يارانه به مردم، 

فروش مرغ كاهش يافته است. 
به گزارش خبرگزاري صداوسيما، حبيب اسداهلل نژاد، رئيس اتحاديه 
سراسري مرغداران گوشتي افزود: هم اكنون صادرات ايران محدود به 
عراق و افغانستان اس��ت كه ايران همان بازار ها را هم از دست داده و 

كشور هاي ديگر جايگزين ايران شده اند. 
وي گفت: افغانستان ميزان ناچيزي مرغ از ايران مي خرد و نياز خود را از 
آرژانتين و برزيل تأمين مي كند و عراق نيز بيشتر مرغ و تخم مرغ خود 
را از تركيه تأمين مي كند و روي صادرات نصفه و نيم بند و پر از چالش 

ايران حساب نمي كند. 
........................................................................................................................

صنعت و ساختمان پرچمدار آسيب های 
شغلی نيروی كار

نتاي�ج ي�ك گ�زارش نش�ان مي ده�د ك�ه بيش�ترين آس�يب 
ش�غلي در س�ال گذش�ته مرب�وط ب�ه فعالي�ت صنع�ت و 
س�اختمان بوده و س�ه اس�تان كش�ور از جمله ته�ران باالترين 
تع�داد آس�يب ش�غلي را ب�ه خ�ود اختص�اص داده ان�د. 
به گزارش ايسنا، آسيب ش��غلي يا مصدوميت كاري، عبارت از آسيب 
فيزيكي به بافت هاي بدن به دليل بروز يك حادثه شغلي يا مواجهه با 
عوامل استرس زا در محيط كار است. آسيب هاي شغلي  در اثر خطرات 
شغلي ناش��ي از كار اعم از فيزيكي، مواد شيميايي يا زيست شناسي از 
قبيل دما، گزش حشرات، مواد شيميايي خطرناك، پرتو و فرسودگي 
شغلي به وجود می آيد. بي ترديد كم توجهي به مقوله ايمني و حفاظت 
كار، افزايش حوادث و  آس��يب ديدگي هاي ش��غلي را ب��ه دنبال دارد 
و هرگونه حادثه ناش��ي از كار ول��و جزئي موج��ب درد و ناراحتي فرد 

حادثه ديده و اعضاي خانواده او مي شود. 
برآوردهاي جهاني حاكي از آن اس��ت كه س��االنه بيش از 350 هزار 
مرگ و مير در محل كار و بيش از 270 ميليون آسيب در محل كار رخ 
مي دهد. بر اس��اس گزارش مركز آمار و اطالعات راهبردي وزارت كار، 
تعداد آسيب هاي شغلي طي سال هاي 1398 تا 1400 روند كاهشي 
داشته است، به نحوي كه از 12 هزار و 847 نفر � حادثه در سال 1398 
به 8 هزارو 931 نفر � حادثه در سال 1400 رس��يده كه از اين ميزان 

96/7 درصد مربوط به مردان و تنها 3/ 3 درصد مربوط به زنان است. 
در بررس��ي تعداد آسيب هاي ش��غلي ثبت شده مش��موالن قانون كار 
برحسب فعاليت هاي عمده اقتصادي مشخص شد كه بيشترين آسيب 
شغلي در سال 1400 به ترتيب مربوط به فعاليت هاي صنعت )توليد( با 
38/2 درصد و ساختمان با 36/7 درصد است و ساير فعاليت هاي خدمات 
عمومي با 9/3 درصد در رده بعد قرار دارد. همچنين تعداد آسيب هاي 
شغلي س��ال 1400 در سطح اس��تان هاي كشور نش��ان مي دهد كه 
استان هاي تهران، اصفهان و خراسان رضوي باالترين تعداد آسيب هاي 
شغلي و چهارمحال و بختياري، سيستان و بلوچستان و خراسان جنوبي 

كمترين تعداد آسيب هاي شغلي را به خود اختصاص داده اند.

 هادي غالمحسيني 
  گزارش   یک



5| روزنامه جوان |  شماره 6495  |  1443 ش��وال   29  |  1401 خ��رداد   10 سه ش��نبه 

88498443سرويس  سياسي

فرمانده كل سپاه در دیدار خانواده شهید صیادخدایی:

انتقام شهيد خدايي را خواهيم گرفت

فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
با بیان اینكه ش�هید صیادخدایي به دس�ت 
ش�قي ترین اف�راد یعني صهیونیس�ت ها به 
شهادت رسیده است، اظهار داشت: ان شاءاهلل 
انتق�ام او را از دش�منان خواهی�م گرف�ت. 
به گزارش سپاه نیوز، س��ردار سرلشكر پاسدار 
حسین س��امي، فرمانده كل س��پاه پاسداران 
انقاب اسامي در ديدار با خانواده سردار شهید 
حسن صیادخدايي از فرماندهان مدافع حرم كه 
هفته گذشته در تهران در يك حمله تروريستي 
به شهادت رسید، با اش��اره به رشادت هاي اين 
ش��هید اظهار داش��ت: ش��هدايي كه به دست 

صهیونیست ها به ش��هادت مي رسند، شهداي 
بس��یار بلندمرتب��ه و با مق��ام بس��یار واالتري 
هستند، چراكه به دست بدترين افراد به شهادت 
رس��یده اند و ان ش��اءاهلل انتقام او را از دشمنان 

خواهیم گرفت. 
وي ادامه داد: اين شهادت ها به قوام و دوام اسام 
كمك مي كند چراكه اسام از ابتدا بر پايه شهادت 
ماند و اگر شهادت حضرت امام حسین)ع( و ائمه 
اطهار)ع( نبود، اسام هم نبود. فرمانده كل سپاه 
با بیان اينكه امیدوارم خداوند به ما توفیق ادامه 
راه اين ش��هید را بدهد، خاطرنشان كرد: چنین 
افتخاري براي اين خانواده مبارك و نادر اس��ت، 

چراكه اين روزها به ندرت كسي توفیق شهادت 
پیدا مي كن��د. بازار ش��هادت در دف��اع مقدس 
و جنگ داغ ب��ود و هر روز تعدادي به ش��هادت 
مي رس��یدند، اما االن ش��هادت يك توفیق ناب 
است. خداوند فردي را به  عنوان شهید نزد خود 

مي برد كه ارج و قرب بسیاري دارد. 
سرلشكر سامي با اشاره به ش��باهت شهادت 
ش��هید س��پهبد علي صیادش��یرازي و شهید 
صیادخدايي تأكی��د كرد: تا پیش از ش��هادت 
شهید صیادخدايي، يك شهید صیاد در ارتش 
داشتیم. پس از شهادت ش��هید صیادخدايي، 
سپاه نیز مفتخر به داشتن يك شهید صیاد شد. 

اگر به طريقه شهادت اين دو شهید توجه كنیم، 
شیوه شهادت آنها نیز مشابه يكديگر است. 

وي افزود: چند روز پیش كه به قم س��فر كرده 
بودم، همه مردم خواهان اي��ن بودند كه انتقام 
خون شهید صیادخدايي را بگیريم. همچنین در 
روز تشییع پیكر اين شهید نیز مردم بر انتقام از 

قاتان شهید صیادخدايي ُمِصر بودند. 
فرمانده كل س��پاه با بیان اينكه نام ش��هید 
صیادخداي��ي جهان��ي ش��د، تصري��ح كرد: 
نام اين ش��هید آوازه جهاني پی��دا كرد و در 
جهان عزيز ش��د. در حالي كه فردي گمنام 
بود و مردم او را نمي ش��ناختند، ام��ا به اذن 
خداوند يكباره انفج��اري در جهان رخ داد و 
ش��هید صیادخدايي مانند خورش��ید در قله 
جهان درخشید. همه شهدا عزيز هستند و با 
كیفیت هاي متفاوتي به شهادت رسیدند، اما 
شهید صیادخدايي به نحوي به شهادت رسید 

كه از انسان دلربايي مي كند. 
وي افزود: سیماي اين شهید نیز بسیار مصمم، 
مطمئن و باصابت اس��ت. او در اين عالم آوازه 
جهاني پیدا كرد و اهل آسمان نیز او را به خوبي 

مي شناسند. 
سرلشكر سامي، شهید صیادخدايي را الگويي 
مناس��ب براي جوانان جامعه دانس��ت و اظهار 
داشت: اسام با نام اين شهدا ماندگار مي شود و 

دين خدا بدون نام اين شهدا ماندني نیست. 
وي ادام��ه داد: دش��من از قلب كاخ س��فید و 
تل آويو او را ماه ها و س��ال ها، خان��ه به خانه و 
كوچه به كوچه تعقیب ك��رد تا در نقطه اي او را 
به شهادت برساند. عظمت اين شهید به قدري 
است كه دشمن با شهادت او خود را پیروز فرض 
مي كند. ش��هید صیادخدايي در نگاه الهي نیز 

عظمت پیدا كرد و عزيز شد. 
فرمانده كل سپاه پاس��داران انقاب اسامي با 
اشاره به اينكه شهادت، زيباترين سرنوشت براي 
انسان هاست، خاطرنشان كرد: آنها كه شهادت 
اين عزيزان را تحمل مي كنن��د نیز نزد خداوند 

بسیار عزيز هستند.

كاشت و برداشت سياه نمايان
روزنامه جام جم در يادداشتي به رفتار 
كاسبكارانه اصاح طلبان با مشكات و 
گرفتاري هاي مردم پرداخته و نوشته 
است: در شرايطي كه كشور در شرايط تحريمي قرار داشته و عمًا جنگ 
اقتص��ادي س��نگیني علیه جمه��وري اس��امي وج��ود دارد، برخي 
راديكال هاي سیاسي كه همواره صیدي سیاسي از تحوالت و رويدادها 
دارند، هر محوري را تبديل به پروژه سیاس��ي و در هنگامه هاي مهم، 
آس��یب ها را به اقدام برخ��اف ماحظات ملي تبدي��ل مي كنند. اين 
افراط پیشگان، از سويي سیاه مي بینند و سیاه نمايي كسب و كارشان 
است. از ديگر سو، كدرسازي افق پیش روي ملت را دنبال كرده و انگ و 

ننگ بر پیشاني هر كس كه چون آنان نیستند، مي چسبانند. 
اينان كه جريان شان با افول سرمايه اجتماعي و حاكمیتي مواجه شده، 
آسیب شناسي ش��ان همان رهیافت هاي قديم��ي را تجويز كرده و در 
شرايطي كه از نزديكي به گفتمان عدالت اجتماعي سخن مي گويند، 
توان و ياراي سفیدنمايي از گذشته و عملكرد متناقض خود با عدالت 
را ندارند. از تبديل اعتراضات به موتور محرك��ه جنبش ها مي گويند. 
بي آنكه حذري داشته باشند، خش��ونت را محوري براي جنبش سازي 
تعريف و تفسیر مي كنند. از جانب ديگر، سلبريتي ها را به خط مي كنند، 
چون بارها گفته اند حرف هاي شان را بايد از زبان آنان فرياد كنند. اگر 
نقدي هست كه هست اما براي آنان كارتي است به منظور انتقام گیري و 
تاشي براي تولید موازنه جديد سیاسي- اجتماعي. حال و احوال مردم 
در خطه اي چون آبادان، اگر به دلیل كم كاري ها، اهمال ها و غلبه يافتن 
سودهاي شخصي بر جان مردم ناخوش است كه هست، ياري، كمك و 
تسا از صمیم دل را طلب مي كند. گذشته و عملكرد اين جريان ثابت 
كرده وقتي در هنگامه ها، سیاه نمايي و وارونه نمايي كرده، فضاي وانموده 
را عملیاتي ساخته و ناامیدي را به متن جامعه تزريق مي كنند، يعني 
اينكه مردمي را كه ادعاي شان را دارند، بنا دارند در كوچه هاي كسب 

قدرت خويش ذبح كنند. 
........................................................................................................................

پاي درس پاسداري و معادله نگاري
روزنامه كیهان در يادداشتي با اشاره به راهزني 
امريكايي ها در توقیف نفتكش ايران در سواحل 
يونان از يك سو و تمديد تحريم نفتي ايران از 
سوي ديگر توسط دولت بايدن نوشته است: يك ضربت راهبردي بهنگام، 
معادله دشمن را به هم زد و ورق را برگرداند. امريكا با تافي باالتر ايران و 
توقیف دو كشتي با ظرفیت 1/8میلیون بشكه نفت مواجه شد. امريكا مالك 
محموله يكي از دو نفتكش بود. ضربت قاطع و بهنگام سپاه، همان گونه كه 
موجب الل شدن عجیب مقامات الف زن امريكايي شد، تار و پود عملیات 
تركیبي يك ماه گذشته دشمن را از هم گسیخت و يك پیروزي راهبردي 
را به ارمغان آورد. اين، همان سپاه پاسداراني است كه گلوبال هاوك امريكا 
را ساقط كرد و پايگاه بزرگش را در عراق درهم كوبید، مقر تروريست ها و 
جاسوسان را در كردس��تان عراق و ديرالزور س��وريه منهدم كرد و نقشه 
»صهیونیسم مس��یحي« با هزينه دس��ت كم 7هزارمیلیارد دالري براي 
تسخیر منطقه را نقش بر آب كرد. نويسنده كیهان اضافه كرده است: تصور 
كنید اگر اين بازوان مقتدر ملت ايران نبود، آيا قدرت هاي مستكبر، بايي 
كمتر از آنچه بر سر فلسطین و عراق و سوريه و افغانستان و اوكراين آوردند، 
بر سر ايران مي آوردند؟ و حاال كه نمي توانند، طبیعي است كه امثال »سپاه 
پاسداران« را دشمن بدارند، در صدر فهرست تحريم بگذارند، از مواجهه 
رويارو با او بگريزند و مرتكب ترور بزدالنه ش��وند. اگر سپاه در برابر جنگ 
تركیبي دشمن مؤثر نبود، مفسدترين اشرار عالم با او دشمني نمي كردند. 
اين برانگیختگي و عصبانیت دشمن، نشانه درستي مسیر است. دشمن در 
دشمني خود تعارف ندارد، ما هم نبايد تعارف داشته باشیم يا خام و خواب 
شويم. بايد در برابر دشمني هاي آشكار دش��من، به او ضربه زد، بلكه بايد 
ضربات پیشدستانه را در دستور كار قرار داد. در عین حال، نبايد از اقدامات 

پوششي براي ايجاد حاشیه امنیت و شبیخون زدن هم غافل شد. 
........................................................................................................................

رقص اجباري پرچم!
روزنامه خراسان در يادداشت ديروز خود 
ب��ه برگ��زاري رق��ص پرچم از س��وي 
رژيم صهیونیستي اش��اره كرده و نوشته 
است: اين راهپیمايي كه هر ساله برگزار مي شود، نماد پیروزي صهیونیست ها 
بر دشمنان شان است اما فرق راهپیمايي پرچم امسال با سال هاي گذشته 
آن اس��ت كه برخي يهوديان افراطي اعام كرده اند كه همزمان با ش��روع 
مراسم به تخريب مسجد قبه الصخره مبادرت خواهند ورزيد. راهپیمايي 
پرچم امسال كه اولین بار پس از عادي س��ازي روابط با اعراب است، نشان 
مي دهد موضع گیري هاي اعراب در گستاخ شدن صهیونیست ها نیز بي تأثیر 
نبوده است. اگر تا چند سال پیش رژيم هاي عربي خلیج فارس ظاهراً ژست 
حمايت از قدس را گرفته بودند، اكنون با عادي سازي روابط به آرمان قدس 

پشت كرده و در مقابل جنايات اين رژيم سكوت كرده اند. 
نويسنده خراس��ان اضافه كرده اس��ت: رژيم صهیونیستي پس از ترور 
ش��هید صیاد خدايي در تهران، از ترس پاس��خ ايران به اين حادثه در 
آماده باش كامل قرار دارد و از آنجا كه مقام��ات نظامي ايران گفته اند 
پاسخ اين جنايت را خواهند داد، بنابراين صهیونیست ها مي خواهند با 
شروع جنگ جديد در فلسطین، ايران را از پاسخ به اسرائیل بازدارند و 
توجهات را به سمت فلسطین سوق دهند. در واقع صهیونیست ها اين 
بار احتمال مي دهند كه ايران پاسخ قاطعانه اي به اين جناياتش خواهد 
داد و به جاي درگیري مستقیم با ايران ترجیح مي دهند با فلسطیني ها 
درگیر شوند تا هزينه ها و تلفات شان را به حداقل برسانند. از سوي ديگر، 
از آنجا كه كابینه نفتالي بنت، نخست وزير اين رژيم در آستانه فروپاشي 
قرار دارد، بنابراين مراسم تحريك آمیز پرچم مي تواند فرصت مناسبي 
براي بنت باشد تا با تشديد اوضاع امنیتي در قدس، سقوط خود را  اندكي 
به تعويق بیندازد، يعني همان حربه اي كه پیشتر بنیامین نتانیاهو به كار 

برده بود تا براي مدتي از سقوط كابینه اش جلوگیري كند. 
........................................................................................................................

پديده اي مذموم
روزنامه صبح نو در سرمقاله ديروز خود، ضمن اشاره 
به جايگاه بلند مادر در فرهنگ و ادبیات ديني ايرانیان 
به گرايش افراط گونه  م��ادران به فضاي مجازي نقد 
وارد كرده و نوش��ته اس��ت: مادر! واژه اي اس��ت كه عبارت ها براي ش��رح و 
توصیفش كم اس��ت. آغوش��ي گرم، چادر نمازي كه بوي بهشت مي دهد و 
سجاده اي ترمه، چند قطره اي اشك براي دلواپسي هايش، خدايي نكرده خار 
به پاي اوالدش نرود، اما دنیا امروز قدر و شرايطي كه نمي دانیم دقیقاً براي 
چیست و قرار نیست درباره اش نقد و بررسي انجام دهید، سبك زندگي برخي 
از مادران را تغییر داده است. امروز برخي مادران در فضاي اينستاگرام وارد 
يك رقابت نفسگیر شده اند، كودكان خود را به شیوه هاي مختلف در معرض 
ديد دنبال كنندگان خود قرار مي دهند و اين كودكان معصوم نیز بدون اينكه 
بدانند در آينده چه چیزي انتظارش��ان را مي كش��د، به س��از والدين خود 
مي رقصند و هزار و يك كار مي كنند تا شايد نورچشمي پدر و مادر خود شوند 
يا شايد گزينه اي براي تبلیغات يك شركت و كسب درآمد شوند و اينكه اين 
راه مسیر يك طرفه اي است كه مادران، فرزندان شان را در آن راهي مي كنند 
كه بازگشت از آن تقريباً محال اس��ت، چون انواع بحران هاي روحي را براي 
كودكان به همراه خواهد داشت. ورود روزانه 170هزار كودك به اين فضا و 
استفاده تبلیغاتي از آنان يك فاجعه را رقم خواهد زد. اينگونه حتي معناي 
مهر مادري زير س��ؤال مي رود. در واقع پديده نوظهور »مامان باگر« مسیر 
انحرافي است كه رسانه هاي مجازي ايجاد كرده اند؛ مسئله اي كه جاي خالي 

مهر مادر را پر نخواهد كرد بلكه تغییر خواهد داد. 

حض�ور مس�ئوالن دولت�ي در مح�ل حادث�ه متروپ�ل و 
امكانات�ي ك�ه فراه�م ش�ده، شایس�ته تقدی�ر اس�ت ت�ا 
جای�ي ك�ه اع�الم ش�د نی�روي ام�دادي ب�ه ان�دازه كافي 
وج�ود دارد و نی�ازي ب�ه اع�زام دوب�اره وج�ود ن�دارد. 
سیدكريم حسیني، نماينده مردم اهواز و باوي در مجلس شوراي 
اسامي در گفت وگو با فارس در مورد اقدامات انجام شده توسط 
دولت پس از حادثه »متروپل« گفت: زمان وقوع حادثه متروپل 
آيت اهلل رئیسي براي پیشبرد اهداف دولت در راستاي ديپلماسي 

منطقه اي در كشور عمان حضور داشت. به رغم اين مسئله ايشان 
از لحظات اول ريزش س��اختمان دستور رس��یدگي دادند، وزير 
كش��ور هم به محل حادثه رفت و تا امروز همان جا حضور دارد و 

فرماندهي كار را بر عهده گرفته است. 
وي با بیان اينكه دولت مطابق انتظار عمل كرد، افزود: عاوه بر 
وزير كشور، ساير مس��ئوالن دولتي نیز در محل حادثه حضور 
داش��تند، در اين میان مي توان به حضور چش��مگیر نیروهاي 

امدادي اشاره كرد. 

حسیني با اشاره به اينكه حداقل انتظار مردم مجازات عامان اين 
حادثه است ، گفت: تعدادي از مقصران اين حادثه بازداشت شدند 
و مورد بازخواس��ت قرار گرفتند و به زودي هم��ه زواياي پنهان 
اين ماجرا قطعاً روش��ن خواهد ش��د. اين نماينده مجلس با بیان 
اينكه مسئوالن در محل حادثه متروپل حضور بموقعي داشتند، 
تصريح كرد: حضور مسئوالن دولتي و امكاناتي كه فراهم آورده اند 
شايسته تقدير است تا جايي كه اعام شد نیروي امدادي به اندازه 

كافي هست و نیازي به اعزام دوباره وجود ندارد. 

حضور مسئوالن دولتي در محل حادثه »متروپل« شايسته تقدير است    خبر

در گفت وگوي رئیسي و الكاظمي تأكید شد
 مقابله با ريزگردها 

در قالب تفاهمنامه ميان ايران و عراق
رئیس جمه�ور كش�ورمان و نخس�ت وزیر ع�راق در گفت وگویي 
تلفني ب�ا تأكی�د ب�ر اهمی�ت همكاري ه�اي منطق�ه اي، اجراي 
تفاهمات را كلید پیشرفت و توسعه این همكاري ها عنوان كردند. 
به گزارش فارس، آيت اهلل س��یدابراهیم رئیس��ي عصر يك ش��نبه در 
پاسخ به تماس تلفني »مصطفي الكاظمي« نخست وزير عراق با ابراز 
خرسندي از روند رو به پیشرفت حركت ملت عراق و نیز تعامل گروه ها 
و جريان هاي سیاس��ي براي تش��كیل دولت جديد اين كش��ور گفت: 
تصويب قانون ممنوعیت عادي س��ازي روابط با رژيم صهیونیستي در 
پارلمان عراق اقدامي مبارك بود. رئیس جمهور با اش��اره به مشكات 
ناشي از طوفان هاي خاك و هجوم ريزگردها به شهرهاي ايران و عراق 
اظهار داش��ت: تغییرات آب و هوايي مختص كشور خاصي نیست و از 
مرزها عبور مي كند. امروز مقابله با ريزگردها تبديل به خواسته مشترك 
منطقه اي ش��ده اس��ت و از همه كش��ورهاي منطقه انتظار مي رود به 

مسئولیت هاي خود در قبال اين معضل عمل كنند. 
رئیسي با تأكید بر اينكه توسعه خطوط ارتباطي بین دو كشور موجب 
رش��د و رونق اقتصادي و ثبات در منطقه مي ش��ود، بر لزوم تسريع در 
عملیات اجرايي خطوط ريلي تأكید ك��رد. رئیس جمهور همچنین با 
اشاره به نزديك ش��دن موس��م برگزاري راهپیمايي اربعین، خواستار 

تسهیل زمینه حضور زائران ايراني شد. 
مصطفي الكاظمي، نخس��ت وزير عراق نیز در اين گفت وگوي تلفني، 
تمجید آيت اهلل رئیس��ي از تصمی��م پارلمان عراق ب��راي ممنوعیت 
عادي سازي روابط با رژيم صهیونیس��تي را مايه دلگرمي ملت و دولت 
عراق دانست و گفت: فلسطین، نه فقط مسئله مسلمانان، بلكه مسئله 
همه عدالت خواهان جهان است و دولت و پارلمان عراق نیز مجموعه اي 

از تصمیمات و اقدامات را در حمايت از ملت فلسطین داشته اند. 
نخس��ت وزير عراق با بیان اينكه رفع موانع تسريع در اجراي خط آهن 
بصره- ش��لمچه را با جديت پیگیري خواهد كرد، ب��ه ماقات خود با 
رئیس سازمان حفاظت محیط زيست كشورمان اشاره كرد و افزود: در 
گفت وگوهاي آقاي ساجقه با مقامات عراقي مقرر شده است همكاري 

براي مقابله با معضل ريزگردها در قالب يك تفاهمنامه دنبال شود. 
الكاظمي در رابطه با برگزاري مراسم پیاده روي اربعین تصريح كرد: از 
مسئوالن عراقي خواسته ام برنامه اي دقیق براي برگزاري هر چه بهتر 
اين مراسم و نیز چارچوب میهمان نوازي از زائران ايراني تهیه و به بنده 

ارائه كنند.
........................................................................................................................

فعال سیاسی اصولگرا:
 راز بقاي اصالحات 

ايجاد دوقطبي در كشور است
استراتژي و راز بقاي اصالح طلبان در ایجاد 
دوقطبي در كشور است. این جریان سیاسي 
تالش مي كند از طریق این استراتژي براي 
تخری�ب جریان انقالبي اس�تفاده و فضاي 
مدیریت�ي كش�ور را غبارآل�ود كن�د. 
»حمیدرضا ترقي« عضو شوراي مركزي حزب 
مؤتلفه اسامي در گفت وگو با راه دانا، با اشاره 
به اينكه يكي از عواملي كه جريان اصاح طلب را در كشور منزوي می كند و 
سرمايه اجتماعي آنها را از بین مي برد، اتحاد ملت حول ارزش هاي انقاب 
اسامي و رهبري حضرت آيت اهلل خامنه اي است، گفت: هر چقدر اين انسجام 
بیشتر شود، توانايي اصاح طلبان در پیشبرد سیاست هاي شان كاهش پیدا 

خواهد كرد و جايگاه اجتماعي آنها به حداقل خواهد رسید. 
وي با اشاره به اينكه جريان اصاح طلب حیات خود را در ايجاد دوقطبي 
و تعمیق شكاف بین نسلي، قومیتي، مذهبي و سیاسي مي بیند، تصريح 
كرد: در تمام حوادثي كه در كشور رخ مي دهد و مي تواند به اين شكاف ها 
كمك كند، ردپا و حض��ور جريان اصاح طلب را مي ت��وان ديد كه در 
تقويت آن تاش مي كنند. عضو شوراي مركزي حزب مؤتلفه اسامي 
با بیان اينكه اس��تراتژي و راز بقاي اصاح طلبان در ايجاد دوقطبي در 
كشور است، ادامه داد: اين جريان سیاسي تاش مي كند از طريق اين 
اس��تراتژي براي تخريب جريان انقابي اس��تفاده و فضاي مديريتي 
كشور را غبارآلود كند تا سناريوي خود را پیاده و بستري براي استفاده 

اپوزيسیون خارج نشین فراهم كند. 
ترقي همچنین چالش آفريني در مسیر اداره كشور را از ديگر اهداف اين 
جريان براي ايجاد شكاف در جامعه دانست و عنوان كرد: اصاح طلباني 
همچون عباس عبدي، محمود صادقي و زيباكام و بسیاري ديگر در 
اردوگاه اصاحات تاش مي كنند تئ��وري غرب با اين عنوان كه بدون 

وابستگي به آنها نمي توان كاري از پیش برد را اجرايي كنند. 
........................................................................................................................

سخنگوي ارتش:
 موشك »حيدر۱« اهداف را 

از فاصله ۲۰۰كيلومتری هدف قرار مي دهد
موشك حیدر۱ نیروي زمیني ارتش توسط 
پهپاده�اي بزرگ حم�ل می ش�ود و با برد 
۲۰۰كیلومتر اهداف را از دور نشانه مي گیرد. 
به گزارش مهر، امیر ش��اهین تقي خاني، 
معاون فرهنگ��ي و رواب��ط عمومي ارتش 
ضمن تسلیت به مردم آبادان در گفت وگو 
با برنامه »رويداد« گف��ت: ارتش در حوزه 
پهپادي رشد كمي و كیفي چشمگیري داشته و مدت هاست خط تولید 

برخي پهپادها را راه اندازي كرده است. 
وي طراحي، تولید و تجهیز پهپادها را اقدامي متكي بر دانش  و فناوري 
خواند و ادامه داد: ما بخش هايي از اين دستاوردها را در پايگاه پهپادي 
راهبردي۳1۳ ارائه و جدا از انواع پهپادهاي شناسايي، رزمي و انهدامي، 
گونه هاي متنوعي از مهمات جديد ايراني را در معرض ديد قرار داديم. 
سخنگوي ارتش با اشاره به وجود پهپاد هاي ارتقايافته و پهپاد جديد ضد رادار 
»امید« گفت: موشك حیدر1 نیروي زمیني ارتش توسط پهپادهاي بزرگ 
حمل می شود و با برد ۲00كیلومتر اهداف را از دور نشانه مي گیرد. حیدر۲ نیز 
يك پهپاد كروز با برد چند صد كیلومتر است كه توسط نیروي زمیني طراحي 
شده و مي تواند مأموريت هاي اباغي را صدها كیلومتر دورتر به انجام برساند. 
امیر تقي خاني با تأكید بر ايراني بودن مجموعه بمب ها، موشك ها، راكت ها و 
تجهیزات نصب شده روي پهپادها گفت: اين دستاوردها، محصول ذهن خاق 
جوانان ارتش، وزارت دفاع و شركت هاي دانش بنیان است كه دشمن را از هر 

اقدام نابخردانه علیه جمهوري اسامي برحذر مي دارد.

با بررس�ي س�وابق محمد خاتمي در دهه6۰ و 
حمل�ه او به نفوذي ه�ا و م�زدوران امریكایي 
در داخل كش�ور، كاماًل مش�خص مي شود كه 
سوپرانقالبي هاي دهه6۰ چگونه تغییر كرده اند؟
فارس در گزارشي نوشت: به اين عبارت ها دقت 
كنید: »آفرينندگان وحش��تناك ترين جنايت ها 
در سراس��ر زمی��ن و تحمیل كنن��دگان فق��ر و 
جه��ل و جنگ و بیم��اري بر اكثري��ت جهانیان 
و حمايت كنن��دگان از فاس��دترين ديكتاتوران 
شكنجه گر، امروز بر فقدان آزادي در ايران اشك 
تمساح مي ريزند و آدمكش��ان حرفه اي، از اعدام 
م��زدوران آدمكش خود در ايران برمي آش��وبند. 
آزادي مطل��وب امري��كا و ديگر توس��عه طلبان، 
آزادي انس��ان ها نیس��ت كه چنین آزادي ای در 
كشورهاي خودشان نیز وجود ندارد بلكه آزادي 
موردنظرش��ان، چیزي جز آزاد گذاشتن دست 
دشمنان خلق، در تاراج و تباهي مملكت نیست. 
آنان رنج مي برند كه چرا فس��اد و عش��رت گري 
كه هم محصول فرهنگ مصرفي تحمیلي و هم 

گسترش دهنده آن است، آزاد نیست.« 
واژه گزيني و توالي جمات، شايد در نگاه نخست 
چنین تص��وري را ايجاد كند كه اي��ن عبارت ها، 
بريده اي از يادداشت آقاي حسین شريعتمداري 
در روزنامه كیهان اس��ت يا يكي از نويس��ندگان 
اصولگرايي كه در نش��ريه ديگري آن را به رشته 

تحرير درآورده است. 
خواندن بخش ديگري از اين يادداشت كه با نقد 
نگاه غرب به  ويژه دولت امريكا به موضوع آزادي 
صراحتاً اعام مي كند كه »دس��ت مقامات كاخ 
سفید به هر جنايتي آلوده اس��ت و امريكا اساساً 
دغدغه آزادي در ايران را ندارد«، خواننده را به اين 
اطمینان مي رساند كه در تقسیم بندي جريان هاي 
داخل كشور، اين بیان و ادبیات، يكي از چهره هاي 
اصولگرايان اس��ت: »ما، ديروز و ام��روز، درگیر 
مبارزه اي بي امان با كانون قدرت استعماري غرب، 
امريكاي جهانخوار بوده و هستیم و همه شیوه ها و 
شگردهاي شیطاني او را در رويارويي با اراده انسان 
آزاد و رهايي طلب آزموده اي��م... از حمله نظامي 
مستقیم تا جنگ تمام عیاري كه به  واسطه مزدور 

تا بن دندان مسلحش- رژيم تجاوزگر عراق- بر ما 
تحمیل كرده است. از توطئه تجزيه طلبي تا رواج 
دادن خشن ترين شكل تروريسم كور علیه تمامي 
انقابیون، يعني اكثريت قريب ب��ه اتفاق مردم. 
از توقیف اموال و دارايي ه��اي ايران در بانك ها و 
شركت هاي وابسته تا محاصره كامل اقتصادي، 
به دس��تیاري همه همپیمان��ان و حكومت هاي 
زير فرمان و باالخره از پراكندن انواع شايعه هاي 
مخرب، ب��ه منظور تضعیف جمهوري اس��امي 
و ايجاد يأس و تفرق��ه در میان مل��ت، از طريق 
مطبوعات قلم ب��ه مزد يا عوام��ل ديگري كه در 
جامعه دارند تا بسیج وسايل ارتباط جمعي تحت 
فرمان در غرب و در كشورهاي وابسته، در منطقه 

و جهان سوم.« 
در حال��ي  ك��ه اي��ن مطال��ب، گزي��ده اي از 
سلسله يادداش��ت هاي س��یدمحمد خاتمي در 
روزنامه كیهان )شماره دوم، سوم و چهارم آذرماه 
1۳۶0( اس��ت، خاتمي تصريح مي كند كه »النه 
جاسوس��ي ش��یطان بزرگ در اي��ران، تحت نام 
»سفارتخانه« كارگزار سیاست هاي توسعه طلبانه 
امپريالیسم در منطقه و مركز فرمانروايي بر ايران 

اشغال شده بود.« 
محمد خاتمي در بخش ديگري از يادداشت خود 
با عنوان »توس��عه طلبان و شگردهاي توطئه« با 
انتقاد از عملكرد جريان هاي لیبرال داخل كشور، 
آنها را آشكارا عناصر »نفوذي« معرفي می كند و 
مي نويس��د: از ياد نبرده ايم كه پاره اي از رهبران 
جبهه ملي به  عنوان مطمئن ترين مجراي نفوذي 
غرب به ايران، بعد از شاه از سوي رهبران پرآوازه 
سوسیالیست غرب به مجامع و محافل بین المللي 
سوسیالیست ها دعوت مي ش��دند و رسانه هاي 
گروهي غرب آنان را به  عنوان چهره هاي مردمي 
و سیاستمداران برجس��ته كه بر ضدشاه مبارزه 
مي كنن��د، معرفي مي كردند... ب��ه نظر من يكي 
از خطرات اصلي ك��ه از ناحیه آق��اي بني صدر، 
جمهوري اس��امي را تهديد مي كرد، همین تز و 
همین نحوه نگرش بود و مخفي نماند كه طیفي 
از سینه چاكان سوسیالیست هاي غربي، گرداگرد 

بني صدر را گرفته بودند. 

نكته قاب��ل تأمل اين اس��ت كه خاتم��ي در اين 
يادداشت ها، به »س��تیز ذاتي جريانات رسمي و 
حاكم بر غرب با انقاب اس��امي« پرداخته و از 
اقدامات مزورانه و فريبكارانه غرب چنین سخن 
مي گويد: »اگر جناح هاي محافظه كار در غرب، با 
خشونت و تندي و زور مي كوش��ند محرومان را 
بترسانند و به سكوت در برابر تجاوز وادارند، گاه 
نیز نظام حاكم بر غرب ناچار است با نان شیريني 
و زبان نرم و فريب آلود، دل هاي مردم در بند را به 
دست آورد و در سريال كمیك- تراژيك سیاست 
غرب، سوسیالیس��ت ها نقش تعارف كننده نان 
شیريني را دارند. ماهیت جرياناتي كه در غرب به 
حاكمیت مي رسند يا نقش اپوزيسیون رسمي و 

نیرومند را بازي مي كنند، يكسان است.« 
خاتم��ي انگی��زه خ��ود را از نوش��تن اي��ن 
سلسله يادداش��ت ها، واكن��ش ب��ه بیانی��ه اي 
عنوان مي كند كه از س��وي برخ��ي نمايندگان 
سوس��یال دموكرات در پارلمان آلم��ان غربي به 
حمايت از جانیان و ورشكستگان سیاسي فراري 

منتشر شده است. 
ام��ا در كمتر از دو ده��ه بعد، هنگام��ي كه او در 
كسوت رئیس دولت دوران اصاحات، پا در عرصه 
قدرت نهاد، گويي تمامي انگاره هاي ذهني قبلي 
او به  يك  باره دچار تغییر و دگرگوني شد. خاتمي 
به همراه مش��اورانش تصمیم گرفتند از س��خن 
گفتن در مورد »آفرينندگان وحش��تناك ترين 
جنايت ه��ا«، »تحمیل كنندگان فق��ر و جهل و 
جنگ« و »آدمكش��ان حرفه اي« پرهیز كنند و 
فضاي مطبوعاتي كشور را در اختیار افرادي قرار 
دهند كه خود او روزگاري آن��ان را »قلم به مزد« 
و مس��بب »ايجاد يأس و تفرق��ه در میان ملت« 

مي نامید. 
رئیس دولت اصاحات، حتي مس��ئله »س��تیز 
ذاتي جريانات رس��مي و حاكم بر غرب با انقاب 

اسامي« را به وادي فراموشي سپرد. 
مقصد اولین سفر اروپايي آقاي خاتمي در دوران 
رياس��ت جمهوري اش، كش��ور ايتالیا بود كه او 
در توجیه اين انتخ��اب عنوان كرد ك��ه رم مهد 
»جمهوريت و رنس��انس« بوده اس��ت. خاتمي 

با فاصل��ه گرفت��ن از گفتمان و ده��ه۶0 خود و 
براي نزديك ش��دن به ادبیات غرب از نیاز براي 

»بین المللي كردن دموكراسي« سخن گفت. 
رئیس دولت دوران اصاحات، حت��ي پا را از اين 
فراتر گذاشت و برخاف مواضع قبلي خود براي 
گفت وگوي مس��تقیم و مذاكره بدون واس��طه با 

دولت امريكا اعام آمادگي كرد. 
عباس عبدي از چهره هاي تندرو جريان اصاحات 
در مصاحبه اي ب��ا روزنامه زنجیره ای نش��اط در 
تاريخ ۲۲ اسفند 1۳77 به صراحت اظهار مي كند 
كه ديدگاه جناح چپ نس��بت به مبارزه با غرب 
تغییر كرده است. او در توجیه اين تغییر هويتي 
جناح موسوم به چپ مي گويد: »در گذشته نفرت 
شديدي علیه امريكا وجود داشت و هر مسئله اي 
را تقصیر امريكا مي انداختند و درست هم بود، اما 
اكنون كه ۲0سال از انقاب مي گذرد، شما ديگر 

نفوذ غرب در كشور را نمي بینید!«
فارغ از اينكه ادعاي آقاي عبدي در مورد قطع نفوذ 
غرب در كشور )آن هم در دوران اصاحات( تا چه 
میزان به واقعیت نزديك بوده است، باز همچنان 
سؤاالتي مطرح اس��ت كه الزم است آقاي محمد 
خاتمي و جريان هم��راه او به آنها پاس��خ دهند: 
اينكه جري��ان اصاحات ب��ا اخذ چ��ه ما به ازايي 
»آفرينندگان وحشتناك ترين جنايت ها در سراسر 
زمین و تحمیل كنندگان فق��ر و جهل و جنگ و 
بیماري بر اكثريت جهانی��ان و حمايت كنندگان 
از فاسدترين ديكتاتوران شكنجه گر« را بخشیده 
اس��ت؟ آيا همچنان آقاي خاتمي و دوستانش بر 
اين باور هستند كه »آزادي مطلوب امريكا، چیزي 
جز آزاد گذاشتن دست دشمنان خلق، در تاراج و 

تباهي مملكت نیست؟«
آيا سیدمحمد خاتمي هنوز هم »پاره اي از رهبران 
جبهه ملي را به  عنوان مطمئن ترين مجراي نفوذي 
غرب به ايران« مي داند؟ خاتمي چگونه مي تواند 
شیوه مماشات و غش كردن جريان اصاحات در 
آغوش غرب را )ك��ه اوج آن در مذاكرات برجامي 
ديده شد( با انگاره مهم دهه۶0 خود يعني »ستیز 
ذاتي جريانات رس��مي و حاكم بر غرب با انقاب 

اسامي« جمع كند؟

تفاوت دیدگاه هاي خاتمي از دهه6۰ تا دوران اصالحات
سوپرانقالبي هاي دهه60 چگونه تغيير كردند؟

گزارش 2

   گزارش  یک



    حميد انصاري:
هر چق��در توي فيل��م توهين به مقدس��ات 
آش��كارتر؛ برنده جايزه جش��نواره حتمي تر. 
گفتني ها رو گفتن��د اما لعن��ت اهلل علي قوم 

الظالمين و شايعت و بايعت و تابعت. 
    سيدمهدي دزفولي:

فيلم عنكبوت مقدس متأسفانه فيلمي كاماًل 
ضد ايراني و ضد اسالمي است و توجيه كننده 
احساسي براي تحريم هاي بيشتر ايران. متأسفانه 
ايرانياني كه از اين دست اقدامات حمايت يا در 
اين كارها مش��اركت مي كنند تسهيل  كننده 

فشار بيشتر بر مردم و كشور هستند. 
    تقي دژاكام:

اي سالم گرم خورشيد از فراسوها به تو/ شب 
پناه آورده با انبوه شب بوها به تو/  اي ضريحت 
عشق! از هر لذتي شيرين تر است/  لحظه اي كه 

مي رسد دست النگوها به تو/ نغمه نقاره يك سو، 
يك طرف هو هوي باد/  من دلم را داده ام در اين 
هياهوها به تو. #سيده_تكتم_حسيني. اِني 

سلٌم لمن سالمكم و حرب لمن حاربكم. 
    زهرا دهقان:

فيلم عنكبوت مقدس هم ضد ديني بود هم 
ضد ايراني، به همين دليل هم جايزه بهترين 
بازيگر زن رو به زهرا امي��ر ابراهيمي دادند... 

#جشنواره_كن

    عليرضا پورمسعود:
هنگام پخش عنكبوت مقدس در كن به علت 
حجم خشونت و س��ياه بودن تعدادي سالن را 
ترك مي كنند. يكي از منتقدان هم نوش��ته: 
منتق��دان كن در م��ورد اينكه آيا س��ومين يا 
چهارمين خفه كردن زن بيش از حد وحشتناك 
است اختالف نظر دارند! حمايت سوئد و شاخه 

فعال سازمان منافقين)سوئد( از اين فيلم قابل 
تأمل است. 

    مصطفي وثوق كيا:
الزم اس��ت ق��وه قضائي��ه و وزارت ارش��اد 
پيگيري هاي قانوني را براي برخورد با عوامل 
داخلي )خصوصاً تدوينگر مشهور فيلم( كه با 
فيلم ضدملي عنكبوت مقدس همكاري داشتند 
انجام دهند. اگر قباًل با عوامل داخلي همكار با 
آثار غيرقانوني جعفر پناهي برخورد شده بود... 

    ميكائيل دياني:
اوني كه فيلم عنكبوت مقدس رو ساخته فكر 
كرده ميتونه به صورت خورشيد خاك بپاشه، 
در حالي كه هنوز نفهميده ايراني جماعت صبح 
و شامش را با ذكر »آمدم اي شاه پناهم بده!« تو 
فكر اون ضريح و گلدسته و حرمه! همين مردم 

ايران هم در برابرش مي ايستند!

    امير مشهدي:
خيلي ها به امير ابراهيمي افتخار مي كنند. 
خودش��ون ميدونند ام��ا اين فري��م از تيزر 
فيلم نمايش��گر توهين به علي بن موس��ي 
الرضا عليه الس��المه. من نه ب��ه اين بازيگر، 
نه به فيلم و نه به هيچ چيز ديگه ش افتخار 
نميكنم. حتي اعالم انزجار ميكنم. براي من 
كه همه چيزم از اين آقاست اين توهين قابل 

تحمل نيست. 
    اميرحسين حداديان: 

ميدونيد نتيجه  اين تصويرهاي سياهي كه 
فيلم ها و بازيگرانمون از ايران و ايراني دارن 
به دنيا نشون ميدن چيه؟ آفرين؛ مشروعيت 
بخش��ي تو افكار مردم دنيا براي تجاوز به 
ايران: »او نها هيوال هستن، بهتره تحريم يا 

تخريب شون كنيم.«
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نمي شود به صورت خورشيد خاك پاشيد
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به انتشار پوستري از فيلم »عنكبوت مقدس«

اخذ جاي�زه بهترين بازيگر زن جش�نواره ك�ن به زه�را اميرابراهيمي ب�ه دليل بازي 
در فيلم »عنكبوت مقدس« پس از آنكه پوس�تر اين فيلم منتش�ر ش�د با عصبانيت 
كارب�ران ش�بكه هاي اجتماعي هم�راه بود. پوس�تر فيلم ش�هر مش�هد را همچون 
ت�ار عنكبوتي نش�ان داده كه در مرك�ز آن حرم مطهر رض�وي ق�رار دارد. كاربران با 

ناراحتي از اين جس�ارت آش�كار به حرم مقدس رضوي ابراز انزج�ار كردند و اعطاي 
اي�ن جايزه را نش�انه نزاع�ي سياس�ي و ديني با اس�ام و جمه�وري اس�امي ايران 
دانس�تند. كاربران با سايق مختلف سياس�ي اين اقدام را پاش�يدن خاك به صورت 
خورش�يد تعبير كردند. در ادامه بخش هايي از واكنش هاي كاربران مرور شده است. 

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

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

 تعلق به دنيا غصه و گرفتاري را 
در پيش دارد
آيت اهلل حاج آقا مجتبي تهراني)ره(:

روايت را ابن ابي  يعفور از امام صادق)ع( نقل مي كند كه حضرت 
مٍّ الاَ  اٍل هاَ ِث ِخصاَ ا بِثاَالاَ لَّقاَ ِمْنهاَ نْياَا تاَعاَ لَّقاَ قاَلُْبُه بِالدُّ ْن تاَعاَ فرمودند: »ماَ
اٍء الاَ يُناَاُل؛ كسي كه به دنيا تعلق قلبي  ياَْفناَى واَ أاَماٍَل الاَ يُْدراَُك واَ راَجاَ
پيدا كند، قلبش به سه امر گره مي خورد: اول، غصه اي كه بي زوال 
است. دوم، آرزويي كه به آن نمي رس��د و سوم، اميدي كه به آن 
نائل نمي شود.« دارند؟ خير. اگر چيزي هدف من شود، از دل من 
هم جدا نمي  شود. وقتي بزرگ ترين هدف من دنيا باشد، دل من 
با دنيا گره مي خورد. گره خوردن دل با دنيا به اين خاطر اس��ت 
كه دنيا بزرگ ترين هدف من شده اس��ت. كسي كه به هدفش 
نرسيده است هميشه غصه دار و هميشه گرفتار است و احساس 
كمبود مي كند. بنابراين كسي كه مبتال به اين درد است، از آنچه 
در اختيارش هست، نمي  تواند استفاده كند. بدبخت تر از چنين 

فردي در عالم وجود ندارد. 
منبع: كانال تلگرامي »حاج آقا مجتبي تهراني«

   آیينه نفس

دايناسور ها خونگرم بودند يا خونسرد؟

محمد مالي در توئيتي نوشت: »محمدرضا صفدريان، قهرمان يخ نوردي دنياست. او چند 
روزي است به عنوان عضو اكيپ آتش نشاني اصفهان در آبادان حضور دارد و كار امدادرساني 

در ساختمان متروپل را انجام مي دهد. شير مادر و نان پدر حاللش.« 

مرتضي جليلي در توئيتي نوش��ت: سخن تاريخي »رضا ش��اه« بعد از بخشش رشته كوه 
آرارات به تركيه: »مهم نيست اين تپه مال كه باشد آنچه مهم است اين است كه ما با هم 

دوست باشيم.«

hscitec  كانال تلگرامي »فرارو« به نقل از
daily با ترجمه مصطفي جرفي نوش��ت: 

دقيقاً ۱۸۰ سال از زماني كه ريچارد اوون، 
ديرينه ش��ناس بريتانيايي براي اولين بار 
دايناسور ها را به عنوان موجوداتي باستاني 
طبقه بندي كرد مي گذرد، اما اين علم هنوز 
راز هاي زيادي دارد كه  بي پاسخ مانده است. 
يكي از قديمي ترين اين راز ها اين است كه 
آيا دايناسور ها خونگرم بودند يا خونسرد؟ 
راز سر به مهري كه اكنون به نظر مي رسد 
براي اولين بار دانشمندان سرنخ هايي براي 

حل آن يافته اند. 
به گزارش فرارو، دانستن اينكه دايناسور ها 
خونگرم ي��ا خونس��رد هس��تند مي تواند 
سرنخ هايي در مورد ميزان فعال بودن آنها 
و نحوه زندگي روزمره آنه��ا به ما بدهد، اما 
روش هاي قبل��ي براي تعيي��ن خونگرم يا 
خونسرد بودن آنها بي نتيجه بودند. اكنون 
در مقاله جديدي كه در نشريه معتبر نيچر 
منتشر شده اس��ت، دانش��مندان از روش 
جديدي ب��راي مطالعه ميزان متابوليس��م 
دايناس��ور ها با استفاده از س��رنخ هايي در 
استخوان هاي آنها كه نشان مي دهد حيوانات 
در آخرين ساعت زندگي خود چقدر تنفس 

كرده اند، پرده برداري مي كنند. 
جاسمينا وايمن، نويس��نده اصلي مقاله و 
محقق ف��وق دكتری در مؤسس��ه فناوري 
كاليفرني��ا )Caltech( مي گويد: »پس از 

دهه ها يافته هاي جديد ما اين اجماع ميان 
ديرينه شناسان را ايجاد كرده است كه باور 
كنند دايناس��ور ها خونگ��رم بوده اند.« در 
واقع، مكانيس��م جديدي كه توسط وايمن 
ساخته شده به ما اجازه مي دهد تا به طور 
مس��تقيم متابوليس��م موجودات منقرض 
شده را به ش��كل دقيقي شناسايي كنيم.« 
وايمن مي گويد: »متابوليسم اين قابليت را 
دارد كه به ما نش��ان دهد چگونه اكسيژني 
را كه تنفس مي كنيم به انرژي ش��يميايي 

)سوخت بدن( تبديل مي كنيم.« 
حيوانات��ي كه مي��زان متابوليس��م بااليي 
دارند گرماگير يا خونگرم هستند. حيوانات 
خونگ��رم مانند پرن��دگان و پس��تانداران 
اكس��يژن زيادي دريافت مي كنند و براي 
حفظ دماي بدن و فع��ال ماندن مجبورند 
كالري زيادي بسوزانند. حيوانات خونسرد 
يا گرم��ازا مانن��د خزن��دگان كمتر نفس 
مي كش��ند و كمتر غذا مي خورند. س��بك 
زندگي آنها از نظر انرژي كمتر از حيوانات 
خونگرم اس��ت و تمايل به فعاليت كمتري 

نسبت به موجودات خونگرم دارند. 
از آنجايي كه پرندگان خونگرم هس��تند و 
خزندگان خونسرد، دايناس��ور ها در ميانه 
اين دو گرفتار مانده بودن��د. پرندگان تنها 
دايناسور هايي هستند كه از انقراض دسته 
جمعي در پايان دوره كرتاس��ه جان سالم 
به در بردن��د، اما دايناس��ور ها )و در نتيجه 

پرن��دگان( از نظ��ر فني خزنده هس��تند. 
براي حل اي��ن معزل پيچي��ده و قديمي، 
دانش��مندان س��عي كرده ان��د از تجزيه و 
تحليل هاي شيميايي و استئوهيستولوژيكي 
استخوان هاي دايناسورها، ميزان متابوليك 
دايناسور ها را به دس��ت آورند. آنها در اين 
بررس��ي خود ب��ه يك��ي از اساس��ي ترين 
نشانه هاي متابوليسم، يعني ميزان استفاده 

از اكسيژن توجه كردند. 
هنگامي ك��ه حيوانات نفس مي كش��ند، 
محصوالت جانبي تش��كيل مي ش��وند كه 
با پروتئين ه��ا، قند ه��ا و ليپيد ها واكنش 
نش��ان مي دهند و »ضايعات« مولكولي را 
به جا مي گذارند. اين زباله ها بس��يار پايدار 
و نامحل��ول در آب هس��تند، بنابراي��ن در 
طول فرآيند فسيل سازي حفظ مي شوند. 
اين فرآيند رك��وردي از ميزان اكس��يژن 
تنفس شده يك دايناسور و در نتيجه ميزان 
متابوليسم آن به جاي مي گذارد. محققان 
به دنبال اين تكه ه��اي ضايعات مولكولي 
در فمور ه��اي فس��يلي تيره رن��گ بودند، 
زيرا آن رنگ هاي تيره نش��ان مي دهد كه 
مقدار زيادي ماده آلي حفظ ش��ده است. 
آنها فس��يل ها را با استفاده از طيف سنجي 
فروس��رخ رامان بررس��ي كردند كه مانند 

ميكروسكوپ هاي ليزري عمل مي كند. 
اين تيم اس��تخوان ران ۵۵ گروه مختلف از 
حيوانات، از جمله دايناسورها، پسرعمو هاي 

پرنده آنها پتروسورها، بستگان دريايي دورتر 
آنها پلزيوس��ارها و پرندگان، پس��تانداران و 
مارمولك هاي امروزي را مورد تجزيه و تحليل 
قرار دادن��د. آنها ميزان محص��والت جانبي 
مولكولي مربوط به تنفس را با نرخ متابوليك 
شناخته شده حيوانات زنده مقايسه كردند و 
از اين داده ها براي اس��تنتاج نرخ متابوليك 

حيوانات منقرض شده استفاده كردند. 
اين تي��م دريافتند كه ميزان متابوليس��م 
دايناسور ها به طور كلي باالست، اما در كل 
يافته هاي آنها دو گروه دايناسور را شناسايي 
ك��رد؛ اول، دايناس��ور هاي پرن��ده مانند 
Triceratops و Stegosaurus داراي 

نرخ متابوليك پاييني بودند كه با حيوانات 
خونسرد امروزي قابل مقايس��ه بود. دوم، 
دايناسور هاي مارمولكي، از جمله تروپود ها 
و ساروپود ها h دايناسور هاي شكارچي دو 
 Velociraptor  پا و پرنده مانندتر مانن��د 
و T. rex  و گياهخواران غول پيكر و گردن 
دراز مانند h Brachiosaurus كه خونگرم 
بودند. محققان با ش��گفتي متوجه شدند 
كه برخي از اين دايناسور ها فقط خونگرم 
نيس��تند، بلكه ميزان س��وخت و ساز بدن 
آنها با پرندگان مدرن قابل مقايسه است كه 
بسيار باالتر از پستانداران مي باشد. به گفته 
محققان، اين يافته ها مي تواند بينش هاي 
اساسي جديدي را در مورد چگونگي زندگي 

دايناسور ها به ما دهد. 

قهرمان يخ نوردي در ميدان امدادگران آبادان يك سخن تاريخي از رضا خان!

زندگي در همه جا هست
حجت مشتاقيان در كانال تلگرامي خود 
نوشت: داستايفس��كي توسط حكومت 
تزاري ك��ه مي خواس��ته مخالفانش رو 
سركوب كنه دستگير ميش��ه. در قلعه 
هولناكي زنداني و محكوم به اعدام ميشه. 
چهار ماه در انفرادي منتظر اعدام بوده. 
حكم اعدام��ش لغو ميش��ه ولي بهش 
نميگن. بعد از چهار ماه، تشريفات اعدام 

انجام ميشه ولي در نهايت انجام نميشه. 
در شبي كه از اعدام نجات پيدا ميكنه به برادرش مينويسه:

برادر من احساس دلمردگي نمي كنم و نوميد نيستم. زندگي در همه جا هست. زندگي در درون 
ماست و نه بيرون ما. ديگراني هم با من خواهند بود و مهم اين است كه در هر بدبختي نوميد 
نشويم و به زانو در نياييم، همين است هدف زندگي ما، همين است مقصود زندگي. اين را حاال 
مي فهمم. اين فكر در رگ و پي من نفوذ كرده است. زندگي موهبت است. زندگي خوشبختي 
است. هر لحظه آن مي تواند يك عالم بي پايان خوشبختي باشد. برادر سوگند مي خورم كه اميد 

از كف نخواهم داد و دل و جانم را پاك و ناب نگه خواهم داشت.  

چطور با خودتان حرف مي زنيد؟
فاطم��ه رمضان��ي در كان��ال تلگرامي 
»حامين مديا« نوشت: اينكه چطور با 
خودتان حرف مي زنيد، نقش زيادي در 
شادي و احساس آرامشتان دارد! اينها 
حكم دام هاي ذهني ش��ما را دارد. هر 
كلمه و جمله  منفي و حاوي سرزنش، 
يك تله ذهني است... ذهن، ناخودآگاه 
گفته هاي دروني شما را به عنوان دستور 
مي پذيرد. اين مصداق همان ضرب المثل معروف كه از هر چيز كه بدت بيايد س��رت مي آيد 

است!يعني ناخودآگاه شما رابطه خاصي با جمالت و زبان دروني شما برقرار مي كند. 
همواره با خودتان گفت وگوهاي سازنده، واقع گرا، مثبت، سودمند و مؤثر داشته باشيد؛ حتي 
هنگامي كه احساس خوبي نداريد... سهم و مسئوليتتان را برداريد اما فاجعه پنداري نكنيد. 
بهترين فرمول براي بد كردن حال خود، نشخوارهاي ذهني منفي تان است. گفت وگوي منفي با 
خود، عزت نفس شما را به تاراج مي برد. سؤاالتي كه با بي رحمي و لحني منفي از خود مي پرسيم 
و با آنها خود را تهديد و تخريب مي كنيم. برخي از ما استاد انتقاد غير سازنده و مخرب هستيم. 
سؤال خوب، جهان شما را و زاويه ديد ش��ما را تغيير مي دهد. بسياري اوقات دليل عدم تغيير 

شما، شرايط بيروني شما نيست، بلكه مونولوگ هاي منفي خودتان است. 
مغز شما بر مبناي هرنوع س��ؤالي به دنبال جواب آن سؤال اس��ت؛ پس شما با سؤال كنترل 
مي كنيد كه تمركزتان بر كدام بخش از واقعيت باشد و چه حس و حالي را تجربه كنيد. سؤالي 

بپرسيد كه قوي تر و شادترتان كند! سؤال هايتان را عوض كنيد زندگي تان بهتر خواهد شد.

پايان بزن در رو
محمدرضا اخضريان در كانال تلگرامي 
خود نوشت: ايران، در واكنش به دزدي 
دريايي يون��ان در توقيف يك نفتكش 
ايران��ي، دو نفتكش اين كش��ور را در 

خليج فارس توقيف كرد. 
پي نوشت:

۱. قيمت نفت بالفاصله به بيش از ۱۱۹دالر رسيد. 
۲. بحران انرژي پس از جنگ روسيه و اوكراين وارد ابعاد تازه اي شده است. 

۳. ناتو درصدد قدرت نمايي در منطقه به ويژه در كشورهاي هم پيمان با روسيه است. 
۴. يونان عضو ناتوست. 

۵. در آينده نزديك شاهد نمايش هاي گوناگوني از سوي كشورهاي نيازمند انرژي خواهيم بود 
كه ممكن است به زورآزمايي هاي سياسي خالصه نشوند.

راه اندازي تلويزيون اينترنتي دانشگاه تهران 
كانال تلگرامي »كتابخانه دانشگاه تهران« 
خبر داد: شبكه اينترنتي دانشگاه تهران، 
پل ارتباط��ي مي��ان بزرگ ترين مركز 
آموزش عالي كشور با مخاطبان ارجمند 
است كه از جامعه فرهيخته خود براي 
انتق��ال مفاهيم و ارزش ه��اي كليدي 
جهت ارتقاي سطح دانش بهره گرفته 
است.  اين شبكه با كنداكتور متنوع خود در زمينه هاي مختلف متناسب با واحدهاي تحصيالت 
آكادميك اقدام به توليد محتواي فاخر نموده است كه براي بيشتر ديده شدن نياز به حمايت 
شما عزيزان دارد.  تلويزيون اينترنتي دانشگاه تهران با استفاده از همه ظرفيت هاي ذي نفعان 
خود ضمن بهره مندي فرهيختگان جامعه از حوزه هاي مختلف انديش��ه در دانشگاه و تغذيه 
شبكه هاي علمي كشور، تالش مي كند به تعميق ارتباط آموزش عالي با اليه هاي مختلف جامعه 

بپردازد.  با شبكه اينترنتي دانشگاه تهران، شبكه حكمت و فرزانگي همراه باشيد. 

توقيف ۲ نفتكش يوناني نشانه چيست؟
عليرضا تقوي نيا در كانال تگرامي خود 
نوشت: يونان كه عضو سازمان آتالنتيك 
شمالي )ناتو( اس��ت چند روز پيش يك 
فروند نفتكش تحت پرچ��م ايران را كه 
حامل نفت اين كشور بود توقيف كرد و با 
حكم دادگاه آن را مصادره و تحويل امريكا 
كرد. اين اقدام كه در راستاي تحريم هاي 
غيرقانوني اياالت متحده عليه جمهوري اسالمي ايران انجام گرفت با واكنش ديپلماتيك و هشدار 
تهران مواجه شد، اما طرف يوناني كه تحت فشار امريكا بود توجهي نكرد و در نتيجه سپاه پاسداران 

دو نفتكش اين كشور را توقيف نمود. در تحليل اين واقعه ذكر چند نكته الزم است:
۱( اياالت متحده پس از ناكامي در تحميل خواسته هاي فرابرجامي مدنظرش در مذاكرات 
هسته اي اخير، سعي كرد تا از طريق ابزارهايي كه در اختيار داشت به ايران فشار وارد آورد. 
واشنگتن مي دانست ايران بر سر منافع ملي اش تعارف ندارد، بنابراين خود مبادرت به اين كار 

نكرد و يونان را مجبور ساخت دست به توقيف نفتكش جمهوري اسالمي بزند. 
۲( ايران كه سعي در برقراري توازن وحش��ت و ادراك سازي و تفهيم راهبردهاي خود بر اذهان 
طرف هاي متخاصم را دارد به عمد دو نفتكش يوناني را توقيف كرد تا معادله اي جديد برقرار سازد. 
در رويارويي هاي گذشته )مانند توقيف تانكر استنا ايمپروي انگليس( در برابر هر دزدي دريايي تنها 
يك نفتكش از بازيگر متخاصم توسط سپاه توقيف مي شد اما ايران براي باال بردن هزينه دستبرد به 

محموله هاي نفتي خود جهت عبرت سايرين، تصميم بر افزايش ضبط نفتكش ها گرفته است. 
۳( رخداد امروز رويارويي رسمي جمهوري اسالمي با پيمان آتالنتيك شمالي قلمداد مي گردد 
و طبق مفاد اين معاهده، كش��ورهاي عضو بايد از يونان حمايت  كنن��د اما با عطف به قدرت 
جمهوري اسالمي بعيد است دس��ت به حركت خاصي بزنند، زيرا دست ايران براي واكنش 

نظامي كاماًل باز است. 
۴( اقدام امروز سپاه پاسداران نشان داد آمادگي نظامي ايران كاماًل حفظ شده و در صورت لزوم 

مي توانند در هر زمان و مكاني اقدام نمايند. 
۵( جالب اينجاس��ت كه ناوگان امريكايي حاض��ر در خليج فارس جرئت نك��رد براي نجات 
شناورهاي يوناني وارد عمل شود كه نشان از تالش واشنگتن براي دور نگه داشتن نظاميانش 

از مواجهه با نظاميان ايراني است. 
۶( پس از اين اقدام شايد بهتر شود داليل دولت بايدن براي حفظ سپاه در ليست تروريست ها 
را درك كرد. تالش امريكا در ۲۰ سال اخير بر خالي كردن ظرفيت هاي استراتژيك جمهوري 
اسالمي بوده و واشنگتن از اهميت قابليت هاي سپاه براي تأمين منافع ملي ايران كاماًل آگاه 

بوده و همواره سعي در تضعيف اين سازمان نظامي داشته است. 
۷( ايران ديرزماني است كه بر اس��اس دكترين هاي نظامي خود بر اهميت گسترش نيروي 
دريايي براي تأمين منافع ملي اش تأكيد دارد و رويارويي هاي اخير بر درستي استراتژي هاي 

ابالغي فرماندهي كل نيروهاي نظامي ايران صحه گذاشت.

دستمزد مسيح علينژاد چقدر است؟
محمد اميني رعايا با انتشار تصوير فوق نوشت: مسيح علينژاد بابت اين 
مبارزه نمايش��ي، آزار مردم ايران و پيگيري تشديد تحريم ها، تاكنون 
۶۲۸ هزار دالر از دولت امريكا پول گرفته تا صداي امريكا باشد. قرارداد 
او براي سال ۲۰۲۲ معادل ۹۵ هزار دالر است. واقعاً براي ذبح انسانيت 
عدد كمي است، البته آنها مطابق با ميزان اثرگذاري حقوق مي دهند! 

 گرا به صدام مي دادند 
حاال دلسوز مردم شدند!

وحيد يامين پور طي توئيتي نوشت:  ۲۰۰هزار نفر در هشت سال دفاع 
اكثراً در مناطق جنوب به شهادت رس��يدند. محور عمليات شكست 
حصر آبادان رزمندگاني از دورترين نقطه به آبادان بودند، لش��كر ۷۷ 
خراسان. خون يك ايران با خاك  خوزستان درآميخته. كساني كه بر 
طبل اختالف مي كوبند همان ها هستند كه هشت سال گراي خانه هاي 

آبادان را به صدام مي دادند.

بهترين دوربين شناسان جهان
س��يدرضا ميرجعفري در توئيتي نوش��ت: جاي��زه بهترين دوربين 
شناس��ان جهان را بايد به اين مبارزان فلس��طيني داد كه مي دانند 
در كنار مبارزه در ميدان آزاد سازي قدس ش��ريف نياز امروز جبهه 
مقاومت؛ جنگ رواني و رسانه اي هم اس��ت. نشانه گذاري آنها براي 

رسانه ها هنرمندانه است.

    تصویر منتخب

   سكينه انصاری با انتشار تصوير فوق نوش�ت: ای پناه دل های خسته بطلب كه 
دلتنگم؛ طبيبا بطلب



ش�ما از رزمنده ه�اي نوج�وان دف�اع 
مق�دس هس�تيد، در آن س�ن كم چه 
انگي�زه اي باعث مي ش�د نوجوانان به 

جبهه بروند؟
اهل س��اري هس��تم و س��ال 1344 در محله 
شرف آباد ساري متولد شدم. شغل مرحوم پدرم 
كشاورزي بود. س��ال 61 كه تصميم گرفتم به 
جبهه بروم 17 س��الم بود. در محله مان سه نفر 
بوديم كه از كودكي با هم رفاقت داشتيم. من، 
شهيد حسن مفيديان و سيدحسين فالح، سه 
يار دبس��تاني همرزم جبهه هاي جنگ شديم. 
از بين ما سه نفر حسن مفيديان زودتر از ما به 
جبهه رفت. معموالً زمان جن��گ اولين بار كه 
به جبهه مي رفتند رزمندگان را به كردس��تان 
مي بردند. حس��ن آقا كه به جبه��ه رفت براي 
ما نامه فرس��تاد. من و حس��ين ف��الح  نامه را 
خوانديم و منقلب شديم. گفتيم هر طور است 
بايد به جبهه برويم. هوايي جبهه ش��ده بوديم. 
دوس��ت مان كه مرحله اول به ساري آمد سال 
1361 بود. من دوم دبيرس��تان بودم. حسين 
آقا از من كوچك تر بود. مي خواستيم براي دوره 
آموزشي جبهه ثبت نام كنيم گفتند آموزشي پر 
شده است. خيلي اين در و آن در زديم تا بتوانيم 

جبهه برويم. 
باالخ�ره چط�ور توانس�تيد اع�زام 

بگيريد؟
خيلي ها مثل ما اقدام به اعزام كرده بودند. براي 
ثبت نام آموزش��ي چند مرحله رفتيم گفتند پر 
شده است. حسين گفت كار ديگری كنيم شما 
كه فاميلي تان الريمي است و يكي از روستاهاي 
بزرگ جويبار به نام الريم اس��ت برويم جويبار 
بگوييم ما اعزام مجدد هستيم. آن موقع بحث 
اينترنت و اين مسائل نبود نمي توانستند بفهمند 
كه بچه جويبار نيس��تيم. باالخره به ما گفتند 
براي آموزش��ي ثبت نام كنيد بگوييد اولين بار 
از س��اري اعزام ش��ده ايد. پادگان آموزشي ما 
چالوس بود. صبح روزي كه قرار اعزام داشتيم 
من و حس��ين فالح بايد مدرس��ه مي رفتيم و 
كتاب دس��تمان بود. رفتيم س��ر محله مان كه 
كه يك مغ��ازه بود كتاب را به آق��اي ابراهيمي 
مغازه دار تحوي��ل داديم و جيم زدي��م. رفتيم 
جويبار كه اعزام شويم. اما من عكسم را فراموش 
كرده بودم. يكدفعه حسن و حسين گفتند شما 
عكس نياوردي برگرد. من رفتم دم در و شروع 
كردم به گريه و زاري! سال 1361 تازه 17 ساله 
بودم. دم در سپاه با صداي بلند گريه مي كردم. با 
خودم مي گفتم دوستانم رفتند من جا مي مانم. 
يكي از بچه هاي پاسدار آنجا بود. گفت چه شده 
پسر! گفتم عكس��م را جا گذاشتم مرا به جبهه 
نمي برند. گفت سريع برو جويبار عكس بگير و 
بيا. يادم است آن موقع تازه مي خواستند شهر 
جويبار را آس��فالت كنند. هنوز سنگريزي هم 
نبود. من س��ريع رفتم به همان آدرسي كه آن 
پاسدار داده بود و عكس گرفتم بدوبدو برگشتم. 
ميني بوس سوار شديم و قائمشهر رفتيم، چون 
جويبار تابع قائمشهر بود. از آنجا ما را به پادگان 
شهيد بركتي بردند. چند روزي آنجا بوديم. برف 

زيادي باريده بود. 

چه زمان�ي خانواده تان از اعزام ش�ما 
مطلع شدند؟

بعد از رفتن ما، پدرم تازه متوجه ش��ده بود كه 
ما به جبهه رفته ايم. با پدر سيدحس��ين فالح 
و برادرم كه ارتش��ي بود به جويبار، قائمشهر و 
رامسر رفته بودند تا ما را پيدا كنند! تقريباً چهار 
پنج روز در پادگان رامس��ر مانديم. آن روز ما را 
سوار ماشين كردند و به پادگان امام حسن)ع( 
بردند. در رامس��ر به پدرم گفت��ه بودند ما را به 
تهران اعزام كرده ان��د. آن بنده خدا هم مأيوس 
برگش��ته بود. ما از تهران به اهواز و به گردان يا 
رس��ول رفتيم و بعد گردان منتقم يا امام زمان 
را تش��كيل داديم. به ما آموزش جنگ شهري 
دادند تا در والفجر مقدماتي وارد عمل ش��ويم. 
گفتند هر كس فكر برگشت دارد يك درصد هم 
به فكر نباشد چون 99 درصد احتمال شهادت 
وج��ود دارد. هر كس دوس��ت دارد به عمليات 
برود دس��تش را بلند كند. من و حس��ين فالح 
دس��تمان را بلند كرديم  و به گردان رفتيم. ما 
تا قبل از آن هيچ آموزشي نديده بوديم و اصاًل 
نمي دانس��تيم كالش��نيكف چطور باز و بسته 
مي شود و تيراندازي چيست؟ چون اين گردان 
را براي آموزش هاي داخل شهري انتخاب كرده 

بودند آموزش هاي سختي داده بودند. 
هن�گام بازگش�ت از جبه�ه واكن�ش 

خانواده چه بود؟
45 روز در منطقه رقابيه اه��واز منطقه تقريباً 
كوهس��تاني كه زمستان هاي س��ردي داشت 
مانديم و آموزش هاي س��ختي ديدي��م. بعد از 
آموزش مي خواس��تند براي عملي��ات والفجر 
مقدماتي ببرند كه ظاهراً عملي��ات لو رفت. به 
ما گفتند اين عمليات انجام نمي ش��ود ش��ما 
برويد مرخصي! منتها از طري��ق پيام راديويي 
به گوش باشيد. به مرخصي آمديم. من از پدرم 
مي ترس��يدم به همين دليل ب��ه خانه خواهرم 
رفتم. خواهرم فاطمه به مادرم اطالع داد كه از 

جبهه برگشته ام. 
چند عمليات حضور داش�تيد و در چه 

عملياتي دچار مجروحيت شديد؟
 در عمليات والفجر يك مجروح شدم و تركش 
به س��ر و پاي چپ��م اصابت ك��رد. در عمليات 
والفجر4 تير مستقيم خوردم و در جايي ديگر 
روي مين افتادم كه از ناحيه كمر دچار مشكل 
شدم. عمليات بعدي عمليات قدس يك بود كه 
با شهيد مرادي همرزم بودم. در عمليات گردان 
مس��لم از لش��كر 25 كربال و گردان يا رسول 
حضور داشتم كه فرمانده گردان شهيد سبزعلي 
خداداد بود كه جانش��ينش آقاي اكبرنژاد بود. 

ما قبل از عملي��ات در هور بودي��م و بعد براي 
عمليات رفتيم. با قايق هاي چوبي تا پاس��گاه 
ابوليله عراق رفتيم. پاس��گاه ابوذكر را گردان 
يا رسول عمل كرد و پاس��گاه ابوليله را ما عمل 
كردي��م. اينجا رس��يديم به آبراه��ي كه قايق 
موتوري هاي عراق��ي رفت و آم��د مي كردند. 
گفتند اينجا تا پاس��گاه 700 متر راه است بايد 
پارو بزنيد. يكي از بچه ها به نام شهيدعباسي به 
من گفت چرا پارو نمي زني! همانجا تير مستقيم 
به سرش خورد و درجا به شهادت رسيد. دشمن 
با پدافند كه براي هواپيما اس��تفاده مي ش��د 
مستقيم براي نفر مي زد. گاهي پارو كه مي زديم 
آنقدر گلول��ه اطراف مان مي باري��د كه هر آن 
احس��اس مي كردم به من اصابت كن��د. با آن 
وضع جلوي پاس��گاه را گرفتيم و توانستيم در 

مأموريت مان موفق شويم. 

زماني كه جبهه بوديد ش�هادت كدام 
دوست تان را از نزديك ديديد؟ يا تأثير 

زيادي روي شما گذاشت؟
شهيد علي مرادي كه بچه ش��يرگاه سوادكوه 
بود. با او  بسيار صميمي بودم. وقتي در عمليات 
قدس بعثي ها را در پاسگاه ابوليله از بين برديم 
و يكسري را هم اسير كرديم، شب مي خواستم 
استراحت كنم كه به آقاي مرتضي مسكار برادر 
ش��هيد مس��كار گفتم علي مرادي را نديدي؟ 
خندي��د و گفت علي ك��ه خوابي��د. منظورش 
اين بود كه به شهادت رس��يده است. گويا علي 
مرادي با لب��اس غواصي تير به س��رش اصابت 
كرده و به شهادت رس��يده بود. گريه ام در آمد. 
از خانواده ش��هيدان مرادي دو پس��ر و پدر در 
جبهه به شهادت رسيدند كه علي مرادي داخل 
خاك عراق در عمليات ق��دس يك كنار من به 

شهادت رسيد. 
چند ماه سابقه حضور در جبهه داريد؟

حدوداً 40 ماه سابقه جبهه دارم. از سال 61 به 
بعد در جبهه بودم. از ششم دي ماه 1362 هم 
به عضويت سپاه درآمدم. مدتي در گردان مسلم 
بن عقيل كه فرمانده گردانش ش��هيد ذبيح اهلل 
عالي بود رفتم. ايش��ان كس��ي بود كه گردان 
مسلم را تش��كيل داد. بچه روستاي كردكالي 
جويب��ار و آدم عجيبي بود. ما قب��ل از عمليات 
والفجر4 كامياران بوديم. بچه ها بعد از نماز صبح 
كه بيدار مي ش��دند می ديدند پوتين هايش��ان 
واكس زده اس��ت. بعداً متوجه ش��دند ش��هيد 
عالي پوتين هايش��ان را واكس مي زد. ش��هيد 
عالي انسان مظلومي بود. بعد از شهادت مدتي 

پيكرش در خاك عراق ماند. 
در كدام عمليات ش�جاعت رزمنده ها 

برايتان خاطره انگيز شد؟
عمليات والفجريك بود. آن ش��ب ت��ا صبح راه 
مي رفتيم. اولين بار بود كه به منطقه عين خوش 
فكه مي رفتم. منطقه رملي بود. با يگان ارتش��ي 
ما را ادغام كرده بودن��د. آن موقع گردان حمزه 
سيدالش��هدا)ع( بوديم. ش��هيد ناصر بهداشت 
فرمانده گردان بود. سمت چپ ما بشكه هاي نفتي 
بود و خاكريز نبود. شب بايد حركت مي كرديم. 
يك مقدار كه جلو رفتيم آنقدر آتش دشمن زياد 
بود كه قصد داشتيم عقب نشيني كنيم. لحظه اي 
ك��ه مي آمديم در كانال تير مس��تقيم دش��من 
زياد ش��ده بود. بچه ها دس��تم را گرفتند. وقتی 
مي خواستيم عقب بياييم قدم به قدم شهيد بود. 
مراقب بوديم روي شهدا پا نگذاريم. برای بردن 
شهدا بايد برانكارد مي آوردند. با آمبوالنس هاي 
قديمي ش��هدا را  عقب مي بردن��د. فكرم پيش 
رفيقم سيدحسين فالح بود كه چه شد؟ در دلم 
مي گفتم وقتي برگشتم جواب خانواده اش را چه 
بدهم. فكرم همچنان پي حس��ين فالح بود كه 
ديدم يك آدم خ��وش صحبت صدايش مي آيد. 
حس��ين بود! گفتم كجا بودي؟ گفت رفته بودم 
جلو و االن برگشتم. بعد گلوله اي كنارمان خورد 
و هر دو مجروح ش��ديم. همديگر را بغل كرديم. 
ما را ب��ه دزفول بردند و س��وار هواپيما ش��ديم. 
مرا به بيمارس��تان تبريز بردند. اوايل فروردين 
تبريز خيلي س��رد بود. سيد حس��ين فالح را به 
بيمارستان مشهد برده بودند. اين اولين عملياتي 
بود كه شركت كردم. حسين فالح بچه محله مان 
در شرف آباد س��اري بود كه جانباز شد و از بين 
ما س��ه رفيق حسن مفيديان س��عادت شهادت 

پيدا كرد. 
سخن پاياني. 

خوب است كه خاطرات دفاع مقدس جمع آوري 
مي شود. بيشتر والدين ش��هدا به رحمت خدا 
رفتند و ش��ايد اگر سراغش��ان نرويم خاطرات 
زيادي از شهدا ثبت نشود. جمع آوري خاطرات 
جنگ تحميلي براي آين��دگان باقي مي ماند و 
نسل هاي بعدي متوجه مي شوند كه چگونه اين 

مملكت حفظ شد. 
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

گفت وگو

گفت وگوي »جوان« با يكي از اقوام شهيد عظيم دانشور
 از شهداي دفاع مقدس

تابوت عمو بخشي از خاطراتمان 
را با خودش برد 

 چند سال پس از شهادت عموي تان 
به دنيا آمديد؟

عمو عظيم س��ال 62 زماني كه تنها 15 سال 
داشت به شهادت رسيد و من چهار سال بعد به 
دنيا آمدم. زماني كه خودم را شناختم، سال ها 
از اتمام دفاع مقدس مي گذش��ت. اوايل دهه 
هفتاد براي اولين بار خاطراتي از عمو از زبان 
پدرم ش��نيدم. زمان ش��هادت عمويم، پدر و 
مادرم هنوز ازدواج نكرده بودند. به همين دليل 
مادرم چيز زيادي از عمو نمي دانست. البته آنها 
در يك كوچه بودند، اما چون عمو تا سال ها پس 
از شهادتش هنوز مفقود بود، شهادتش كاماًل 
محرز نشده بود و به همين دليل كسي در محله 

نمي دانست كه خانواده پدرم شهيد داده اند. 
عمو را چطور شناختيد؟ اين شناخت 

چه حسي داشت؟
عمو عظيم براي من يك حالت اس��طوره اي 
داشت. هنوز پيكرش برنگشته بود و پدرم اميد 
داشت ايشان زنده برگردد. هرچند اسرا مبادله 
شده بودند، اما تا مدت ها شايعاتي از وجود اسرا 
در زندان هاي مخفي عراق به گوش مي رسيد. 
من چند س��الي فقط با عكس عم��و كه نگاه 
خيره اي داشت، انس گرفته بودم. اينكه او هنوز 
برنگشته و امكان داش��ت زنده برگردد، حس 
عجيبي داشت. فكر مي كردم چطور مي توانم 
با عمويي كه هرگز او را ندي��دم ارتباط برقرار 

كنم. عمو عظيم همدم خاط��رات كودكي ام 
بود. از پدرم ش��نيدم كه نوجوان شجاعي بود 
و از بني صدر و افكارش به شدت بيزار بود. در 
بسياری از فعاليت هاي انقالبي و بسيج حضور 
داشت و عاقبت هم  به جبهه رفت و سال 62 

شهيد شد. 
پيكرشان چه سالي برگشت؟

سال 76 تفحص شد و برگشت. وقتي اين خبر 
رسيد، 10 سالم بود. احساس مي كردم زمان 
به عقب برگشته است و وارد سال هاي جنگ 
شده ايم! مردم واقعاً براي تشييع پيكر شهيد 
س��نگ تمام گذاش��تند. حس خوبي داشت. 
تش��ييع ش��هدا در دهه هفتاد چيزي از دهه 
ش��صت كم نداش��ت. حس مي كردم من هم 
توانسته ام بخشي از حال و هواي دفاع مقدس 
را تجربه كنم. عمويي ك��ه هرگز نديده بودم، 
داخل يك تابوت س��ه رنگ آمد و لحظاتي در 
خانه پدربزرگم كه ما هم مدتي همانجا زندگي 
كرده بوديم، حضور يافت و براي هميشه رفت. 
تابوت عمو ان��گار بخش��ي از خاطراتمان را با 

خودش برد. 
اگ�ر با عم�و رو ب�ه رو مي ش�ديد چه 

حرف هايي به ايشان مي زديد؟
من يك بار انش��ايي در مورد ايش��ان نوشتم. 
از نگاه هاي خي��ره اش گفتم و س��كوتي كه 
در تصويرش بود. در انش��اء نوش��ته بودم كه 
چقدر دوست داش��تم همراه او به نماز جمعه 
بروم. چون عمو پ��اي كار چنين مكان هايي 
ب��ود. در خيالم روي دوش او نشس��ته بودم و 
با هم به نمازجمعه و پايگاه بسيج مي رفتيم. 
فكر مي كنم آنها نس��ل خاصي بودند كه بايد 
در دوره اي خاص به دنيا مي آمدند و ش��هيد 
مي شدند. انگار خدا آنها را انتخاب كرده بود تا 
عاشورا را طور ديگر تكرار كنند. زمين نياز دارد 
به چنين انسان هايي كه سعي نمي كنند صرفاً 
زندگي كنند، بلكه چطور زنده ماندن و خوب 
زندگي ك��ردن را ياد مي گيرن��د و به ديگران 

مي آموزند. 

3 يار دبستاني همرزم جبهه هاي جنگ شديم
گفت وگوي »جوان« با مهدي الريمي از جانبازان دفاع  مقدس
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در محله مان سه نفر بوديم كه از كودكي 
با هم رفاقت داشتيم. من، شهيد حسن 
مفيديان و سيد حس�ين فالح، سه يار 
دبس�تاني هم�رزم جبهه ه�اي جنگ 
شديم. از بين ما سه نفر حسن مفيديان 
زودتر از ما به جبهه رفت و ش�هيد شد

علي مرادي با لباس غواصي تير به سرش 
اصابت كرد و به شهادت رسيد. از خانواده 
ش�هيدان مرادي دو پس�ر و پدرش�ان 
در جبهه به شهادت رس�يدند كه علي 
مرادي داخل خاك ع�راق در عمليات 
قدس يك كنار من به ش�هادت رس�يد

  عليرضا محمدي
شهيد عظيم دانشور از شهداي نوجوان دفاع مقدس بود كه مدتي نيز پيكرش در 
خاك هاي جبهه مفقود ماند و نهايتًا سال 76 به خانه برگشت. پيشتر يادكردي از 
اين شهيد منتش�ر ش�ده بود. اين بار در گفت وگويي كه با زينب دانشور برادرزاده 
شهيد انجام داديم، سعي كرديم زندگي اين شهيد را از زاويه ديد كسي روايت كنيم 

كه سال ها پس از شهادت عمويش به دنيا آمده است.

  زينب محمودي عالمي
مهدي الريمي يكي از جانبازان س�رافراز ايران اسالمي اس�ت كه وقتي جنگ تحميلي 
هشت ساله صدام عليه سرزمين مان شروع شد نوجواني بيش نبود اما وقتي نداي لبيك 
خواهي بنيانگذار جمهوري اسالمي را ش�نيد مانند س�اير نوجوانان زمان دفاع مقدس 
درس و مدرس�ه را رها كرد و داوطلبانه وارد عرصه پيكار ش�د. حاال بعد از 34 سال كه از 
پايان جنگ مي گذرد با ما از خاطرات آن زمان مي گويد كه خواندنش خالي از لطف نيست. 

يك بار انشايي درباره عمو نوشتم. از 
نگاه هاي خيره اش گفتم و س�كوتي 
كه در تصوي�رش بود. نوش�ته بودم 
كه دوس�ت داش�تم همراه او به نماز 
جمع�ه ب�روم. چ�ون عمو پ�اي كار 
چني�ن مكان هاي�ي ب�ود. در خيالم 
روي دوش�ش نشس�ته بودم و با هم 
به نمازجمعه و پايگاه بسيج مي رفتيم
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سبك نگرش

آنكهعذرخواهينميكند
ازدرونضعيفوشكنندهاست

دفاع تمام قد از اشتباه
 نشانه قدرت و اعتماد به نفس نيست

چرا بعض�ي آدم ها، حتي وقت�ي معلوم اس�ت مقصرن�د، عذرخواهي 
نمي كنند؟ بسياري از ما دفاع تمام قد اين گونه افراد از اشتباهات شان 
را نشانه قدرت و اعتماد به نفس آنها مي دانيم، اما واقعيت چيز ديگري 
است. قبول اشتباه به برداشت ما از خودمان آسيب مي زند و كساني كه 
از عذرخواهي گريزانند، آنقدر تصوير ناپايداري از خود در ذهن دارند 
كه مي ترسند ضربه ناشي از قبول اشتباه آنها را به  كلي از پا دربياورد. 

در مواجهه با اينگونه افراد چه بايد كرد؟

چرا بعضي آدم هاي زندگي ش��ان، حتي وقتي معلوم است مقصرند، نمي توانند 
عذرخواهي كنند؟ آيا آنها صرفاً لجباز هس��تند؟ يا چيزي در روان شان مانع از 
اين مي شود كه بتوانند مس��ئوليت كارهاي شان را بپذيرند و خيلي ساده اظهار 

پشيماني كنند؟
بياييد تعارف را كنار بگذاريم، حتي باوجدان ترين آدم هاي اطراف مان نيز گاهي 
عذرخواهي نمي كنند. اين شرايط معموالً به يكي از اين دو دليل اتفاق مي افتد:

۱. به قدر كافي براي طرف مقابل يا رابطه اهميت قائل نيستيم تا دشواري ناشي 
از اعتراف به اشتباه مان را به جان بخريم و به خاطرش عذرخواهي كنيم. 

۲. فكر مي كنيم پوزش مان اهميتي ندارد. 
آدم هايي كه قادر به عذرخواهي نيس��تند، اغلب آنچنان به  ش��دت احس��اس 
كم ارزشي مي كنند كه ايگو)خود(هاي شكننده ش��ان نمي تواند ضربه ناشي از 
پذيرش اينكه اش��تباه كرده اند را هضم كند، پس س��ازوكار دفاعي شان، گاهي 
به طور ناخودآگاه، وارد عمل مي ش��ود و ش��ايد تقصير را گردن عوامل بيروني 
بيندازند يا حت��ي واقعيت هاي بديهي را زير س��ؤال ببرند ت��ا از تهديد اينكه با 
عذرخواهي خودش��ان را كوچك كنند، بگريزند. آدم هايي كه اهل عذرخواهي 
نيستند با مقصردانستن ش��رايط، انكار حقايق يا حمله به طرف مقابل يا افراد 
ديگر، بيش از پيش به اشتباه شان مي چسبند و به اين ترتيب مي توانند به جاي 

حس بي ارزشي، احساس توانمندي كنند. 
متأسفانه خيلي هاي مان به اشتباه حالت دفاعي ناشي از شكنندگي اين آدم ها 
را نش��انه اي از قدرت رواني تعبير مي كنيم. دليلش اين است كه آنها در ظاهر 
افراد سرس��ختي به چش��م مي آيند كه حاضر نيستند پا پس بكش��ند، اما اين 

پاپس نكشيدن اتفاقاً به دليل ضعف آنهاست نه قدرت شان. 
از منظر روانشناختي تصديق اينكه حق با ما نيست، از نظر هيجاني ناراحت كننده 
و براي تصويري كه از خودمان داريم، دردآور اس��ت. براي قبول مس��ئوليت و 
عذرخواهي، عزت نفس مان بايد به قدر كافي قوي باشد تا بتوانيم اين ناراحتي 
را بپذيريم. در واقع، اگر عزت نفس مان به حد كافي قوي و تثبيت ش��ده باشد، 
مي توانيم ضربه موقتي كه با چنين تصديقي همراه اس��ت، تحمل كنيم، بدون 

اينكه ديوارهاي پيرامون ايگوي مان به لرزه بيفتند. 
اما اگر عزت نفس مان در ظاهر باال ولي در حقيقت ش��كننده باش��د، آن ضربه 
مي تواند به ديوارهاي دفاعي مان رخنه و ضربه مس��تقيمي به ايگوي مان وارد 
كند، البته به  عنوان يك قاعده تجربي روانشناختي، هر چه سازوكارهاي دفاعي 
فرد سفت وسخت تر باشند، ايگويي كه دارد از آن حفاظت مي كند، شكننده تر 

است. 
اغلب هنگام مواجهه با كسي كه عادت به عذرخواهي ندارد، مرتكب اين اشتباه 
مي شويم كه از كوره درمي رويم )بدون شك، به دليلي موجه( و سعي مي كنيم 
در بحث مان با او برنده ش��ويم )چون حق با ماس��ت!(. اما واقعي��ت غم انگيز و 
مأيوس كننده اين است كه هرگز نمي توانيم برنده شويم، حتي اگر اثبات كنيم 
كه اين افراد در واقعيت هاي محض و بحث ناپذير اشتباه مي كنند، آنها يا همان 
واقعيت هاي بحث ناپذي��ر را انكار مي كنند يا با گفتن چي��زي مثل اينكه »چرا 
هميشه قضيه را دشوار و ناخوشايند مي كني« گزينه حمله شخصي را انتخاب 

مي كنند. 
در چنين موقعيت هايي، بهترين كار اين اس��ت كه تا ح��د ممكن با آرامش و 
استدالل حرف مان را بزنيم و بعد وقتي بحث غيرسازنده مي شود، از آن بيرون 
بياييم، مثل وقتي كه اين اش��خاص واقعيت ها را زير س��ؤال مي برند، بهانه اي 
مضحك مي تراش��ند يا س��راغ مطالب بي اهميت مي روند. وقتي آرام بگيرند و 
ديگر حس نكنند كه تحت حمله هس��تند، بعد مي توانيم دنبال نشانه هايي از 
پش��يماني بگرديم. آيا آنها زيادي با ما مهربان يا نگران مان هستند؟ اين روش 
ناخودآگاه شان براي اين اس��ت كه رابطه شان را با ما به نحوي درست كنند كه 
براي تصويرشان از خودشان تهديد آميز نباشد. در واقع آنها براي اينكه احساس 
بدي را كه نس��بت به خود پيدا كرده اند برطرف كنند، براي مان س��نگ تمام 
مي گذارند. خب، پس در رابطه ب��ا آدم هايي در زندگي تان كه اهل عذرخواهي 
نيستند چه كاري از دست تان برمي آيد؟ به ويژه اگر عضوي از خانواده، همكار 
يا دوست تان باشند؟ خب، اگر افرادي نيس��تند كه مرتب با آنها تعامل داريد، 
مي توانيد به اين فكر كنيد ك��ه تماس تان را با آنها به حداقل برس��انيد، اما گر 
خويشاوندان نزديكي هستند، مي توانيد سعي كنيد با آنها به نقطه اي مشترك 
برسيد. بهترين راه براي انجام اين كار، درك رفتار آزاردهنده آنهاست و درك 
اينكه اين افراد صرفاً از نظر رواني قادر به عذرخواهي نيس��تند. به عالوه، بايد 
بدانيم قرار نيس��ت آنها تغيير كنند. تمرين پذيرش مي تواند كمك تان كند از 
بحث با آنها بيرون بياييد و براي اينكه احساس سرخوردگي، خشم و رنجش تان 
را محدود كنيد، مفيد است. به اين ترتيب اگر آدمي كه اهل عذرخواهي نيست، 
در تماس نزديك با شماس��ت، مي توانيد سراغ استفاده از همدلي و شفقت تان 
برويد. به خودتان يادآوري كنيد كه زير اين ظاهر بيروني كه بسيار كله شق به 

نظر مي رسد، آنها به  شدت آسيب پذيرند. 
جان كالم اين اس��ت، همگي لحظاتي را تجربه مي كني��م كه حاضر به تصديق 
اشتباه مان نيس��تيم، اما وقتي ش��خصي هرگز مسئوليت اش��تباهش را قبول 
نمي كند و عادت به عذرخواهي ندارد، نش��انه اين اس��ت كه او فردي با ايگوي 

شكننده است و خود را ضعيف مي پندارد. 
* نقل و تلخيص از: وب سايت ترجمان/ نوشته: گاي وينچ/ ترجمه: 
TED :ميترا دانشور/مرجع
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نگاهي به مهارت هاي مقابله با تنش هاي زندگي

اين مشكل شماست، فكري برايش بكنيد!

راه هاي زي�ادي وجود دارد ك�ه مي توانيد 
تصمي�م بگيريد با ي�ك مش�كل مقابله 
كني�د و منب�ع اس�ترس خ�ود را از بين 
ببري�د. در برخي موارد، اين ممكن اس�ت 
به معناي تغيي�ر رفتار يا ايج�اد برنامه  اي 
باش�د كه به ش�ما كمك مي  كن�د بدانيد 
ق�رار اس�ت چ�ه اقدام�ي انج�ام دهيد

سبك رفتار

 با مهارت هاي مقابله اي آشنا شويد
مقابله متمركز بر احساسات: وقت ناهار خود را صرف 
خوان��دن كت��اب مي  كني��د ت��ا ح��واس خ��ود را از 
پيش بيني هاي فاجعه بار نظير اينكه اخراج مي  شويد 
منحرف كنيد. بعد از كار، ورزش مي كنيد و خانه را تميز 
مي كنيد تا به شما كمك كند احس��اس بهتري داشته باشيد و 
بتوانيد واضح تر به وضعيت تان فكر كنيد. اين همان مقابله متمركز 

بر احساسات است. 
رويارويي متمركز بر مشكل: ايميل خود را باز مي كنيد تا بررسي 
عملكرد س��االنه خود را بيابيد. بررس��ي بيان مي كند كه شما در 
چندين زمينه كمتر از حد متوسط هستيد و از اين موضوع متعجب 
ش��ده ايد، چون فكر مي كردي��د عملكرد خوبي داريد. احس��اس 
اضطراب و نااميدي مي كنيد. نزد رئيس مي رويد و در مورد كارهايي 
كه مي توانيد ب��راي بهبود عملك��رد خود انج��ام دهيد، صحبت 
مي كنيد. يك برنامه روشن ايجاد مي كنيد كه به شما كمك مي كند، 
بهتر عمل كنيد و شروع به احساس اعتماد بيشتر در مورد توانايي 
خود براي موفقيت مي كنيد. اين همان رويارويي متمركز بر مشكل 
است.  ش��ما به نوجوان خود گفته ايد كه بايد اتاق خوابش را تميز 
كند، اما يك هفته مي گذرد و لباس ها و زباله ها انباشته شده اند. قبل 
از اينكه صبح از در بيرون برويد، به او گفتيد كه بايد بعد از مدرسه 
اتاقش را تميز كند، وگرنه... در حالي كه از سر كار به خانه مي  رسيد 
و او را در حال تماش��اي فيلم در ات��اق به هم ريخته اش مي  بينيد! 
نوجوان خود را مي نش��انيد و به او مي گوييد ت��ا زماني كه اتاقش 
تميز نشود، كار زمين خواهد ماند. شما وسايل الكترونيكي اش را 
برداريد و او را در محدوديت قرار دهيد. در همين حين، در اتاق او را 
مي بنديد تا مجبور نباشيد به آشفتگي نگاه كنيد. به اين مي گويند: 
رويارويي متمركز بر مش��كل.  رويارويي متمركز بر احساس��ات: 
تصميم مي گيريد دوش بگيريد، چون همانطور كه مي دانيد دوش 
آب گرم هميشه به ش��ما كمك مي  كند تا احساس بهتري داشته 
باشيد. مي  دانيد كه حمام كردن به شما كمك مي  كند آرام شويد و 
بر سر او فرياد نزنيد يا بيش از حد واكنش نشان ندهيد، اين يعني 
رويارويي متمركز بر احساسات.  رويارويي متمركز بر تمرين: شما 
تصميم مي گيريد يك مربي سخنراني عمومي استخدام كنيد تا به 
شما كمك كند ياد بگيريد چگونه يك سخنراني خوب بنويسيد 
و چگونه آن را ب��ا اطمينان ارائه كنيد. ش��ما تمرين مي كنيد كه 
سخنراني خود را در حضور چند نفر از دوستان و اعضاي خانواده 
انجام دهيد تا آمادگي بيش��تري براي قدم گذاشتن روي صحنه 
داشته باشيد. شما به خود مي گوييد كه مي توانيد اين كار را انجام 
دهيد. هر زمان كه دچار وحشت شديد، تمرينات را انجام مي دهيد 
و به خود يادآوري مي كنيد كه حتي اگر عصبي باشيد، احتماالً هيچ 
كس ديگري متوجه اين موضوع نمي شود.  مهارت هاي مقابله اي 
متمركز بر احساسات سالم: اگر احساس تنهايي، پوچي، غمگيني 
يا عصبانيت مي كنيد، مهارت هاي مقابله اي متمركز بر احساسات 
مي تواند به شما كمك كند با احساس��ات خود به شيوه اي سالم 
كنار بياييد. راهبردهاي مقابله اي س��الم ممكن است شما را آرام 
كند، موقتاً حواس تان را پرت يا به شما كمك كند پريشاني خود را 
تحمل كنيد، بنابراين اگر چه استفاده از مهارت  هاي مقابله ای براي 
كمك به تس��كين برخي از ناراحتي  هاي تان بسيار مهم است، اما 
استراتژي هاي مقابله اي نبايد دائماً حواس شما را از واقعيت منحرف 
كنند.  مواقع ديگر، مهارت هاي مقابله اي ممكن است به شما كمك 
كند خلق و خوي خود را تغيير دهيد. اگر روز بدي را در محل كار 
سپري كرده  ايد، بازي با بچه  هاي تان يا تماشاي يك فيلم خنده  دار 
ممكن است شما را خوشحال كند يا اگر به خاطر چيزي كه كسي 
گفته عصباني هستيد، يك استراتژي مقابله اي سالم ممكن است 
به شما كمك كند قبل از گفتن چيزي كه ممكن است پشيمان 

شويد، آرام شويد. 
مهارت هاي مقابله ای س��الم متمركز بر هيجان: از خود مراقبت 

كنيد. از عطر استفاده كنيد، زماني را در طبيعت بگذرانيد، حمام 
كنيد، چاي بنوشيد، از بدن خود مراقبت كنيد تا احساس خوبي 
داشته باشيد. پياده روي كنيد يا به يك ورزش تفريحي بپردازيد. 
روي يك كار تمركز كنيد. خانه )كمد و كشو( را تميز كنيد، غذا 
بپزيد يا كتاب بخوانيد. تمركز حواس را تمرين كنيد. چيزهايي را 
كه به خاطر آنها احساس قدرداني مي كنيد فهرست كنيد، مراقبه 
كنيد، مكان شاد خود را به تصوير بكشيد يا به تصاوير نگاه كنيد 
تا افراد، مكان ها و چيزهايي را كه باعث شادي مي شوند به شما 
يادآوري كنند. از راهبردهاي آرامش  بخش استفاده كنيد، مثاًل 

تمرين  هاي تنفسي را تمرين كنيد. 
مهارت هاي مقابله اي سالم و متمركز بر مشكل: راه هاي زيادي وجود 
دارد كه مي توانيد تصميم بگيريد با يك مشكل مقابله كنيد و منبع 
اس��ترس خود را از بين ببريد. در برخي موارد، اين ممكن است به 
معناي تغيير رفتار يا ايجاد برنامه  اي باشد كه به شما كمك مي  كند 
بدانيد قرار اس��ت چه اقدامي انجام دهيد. در موقعيت هاي ديگر، 
مقابله متمركز بر مشكل ممكن است شامل اقدامات شديدتري 
مانند تغيير ش��غل يا پايان دادن به يك رابطه باشد. در ادامه چند 
نمونه از مهارت هاي مقابله اي سالم متمركز بر مشكل آورده شده 
است: از يك دوس��ت حرفه اي حمايت بخواهيد، يك ليست براي 
انجام دادن ايجاد كنيد، پيگير و درگير حل مسئله شويد، مرزهاي 
سالم ايجاد كنيد، دور ش��ويد و موقعيتي را ترك كنيد كه باعث 

استرس شما مي شود، روي مديريت بهتر زمان خود كار كنيد. 

خالصه اينكه مهارت  هاي مقابله اي سالم چه متمركز بر احساسات 
و چه متمركز بر مشكل، بايد به آرام كردن استرس بدون اجتناب 
از مشكل كمك كند. مهارت مقابله مناسب اغلب به موقعيت و 

نيازهاي خاص شما در لحظه بستگي دارد. 

مهارت هاي مقابله اي ناسالم
 مقطعي و مشكل آفرين

يك استراتژي وقتي به ش��ما كمك مي كند درد 
عاطفي را تحمل كنيد، به اين معني نيست كه سالم 
است. برخي از مهارت هاي مقابله مي تواند مشكالت 
بزرگ تري در زندگي ش��ما ايجاد كند كه در ذيل 

آورده شده است:
پرخوري: غذا يك استراتژي رايج مقابله اي است. تالش براي پر 
كردن احساسات خود با غذا مي تواند منجر به يك رابطه ناسالم 
با غذا و مشكالت سالمتي ش��ود. گاهي اوقات مردم افراط و غذا 
خوردن خود را محدود مي  كنند )چون اين باعث مي  شود احساس 
كنترل بيشتري كنند( و واضح است كه مي  تواند به همان اندازه 

ناسالم باشد.  
زياد خوابي��دن: زماني كه اس��ترس داريد چرت بزني��د يا براي 
جلوگيري از مواجهه با روز دير بخوابيد، خوابيدن يك فرار موقت 
از مش��كالت شماس��ت. با اين حال، هنگامي كه از خواب بيدار 

مي شويد، مشكل همچنان وجود دارد. 

گفتن همه چيز به ديگران: صحبت در مورد مش��كالت خود به 
گونه اي كه بتوانيد حمايت به دست آوريد، راه حلي ايجاد كنيد 
يا مش��كل را به ش��يوه اي متفاوت ببينيد، مي تواند مفيد باشد، 
اما مطالعات نش��ان مي  دهد مكرراً به مردم در مورد وضعيت بد 
يا احساس وحشتناكي كه داريد، گفتن، به احتمال زياد شما را 

درگير مي  كند. 
خرج بيش از حد: خرج كردن بيشتر از توان مالي شما در نهايت 

نتيجه معكوس خواهد داشت و باعث استرس بيشتر مي شود. 

استراتژي واكنشي و پيشگيرانه
مهارت ه��اي مقابل��ه اي معموالً ب��ه عنوان يك 
استراتژي واكنش��ي مورد بحث قرار مي گيرند، 
وقتي احس��اس بدي داريد يا كاري براي مقابله 
انج��ام مي دهي��د. تحقيق��ات نش��ان مي  دهد 

استراتژي  هاي مقابله اي فعاالنه مي  تواند راهي مؤثر براي مديريت 
موانع آينده باشد. به عنوان مثال، اگر براي كاهش وزن سخت كار 
كرده ايد، استراتژي هاي مقابله اي پيش��گيرانه مي تواند به شما 
كمك كند پس از پايان برنامه كاهش وزن، وزن خود را حفظ كنيد. 
ممكن است از قبل براي شرايطي برنامه ريزي كنيد كه شما را از 
مسير خارج كند. مانند فصل تعطيالت يا دعوت شدن به شام از 
طرف دوستان، تا به ش��ما كمك كند با اين شرايط كنار بياييد. 
همچنين ممكن اس��ت از قبل برنامه ريزي كني��د كه چگونه با 
احساساتي كه قبالً باعث مي شد از مسائلي مانند كسالت يا تنهايي 
دور باشيد، كنار بياييد. مقابله پيشگيرانه همچنين مي تواند براي 
كمك به افراد براي مقابله با تغييرات غيرمنتظره زندگي، مانند 
تغيير عمده در سالمت استفاده شود. مطالعه اي در سال ۲0۱4 
نشان داد افرادي كه درگير مقابله فعاالنه بودند، بهتر مي توانستند 
با تغييراتي كه پس از سكته با آنها مواجه ش��ده  اند كنار بيايند. 
مطالعه ديگري نشان داد افرادي كه درگير مقابله فعاالنه بودند، 
براي مديريت ديابت نوع۲ خود مجهزتر بودند، بنابراين اگر با يك 
رويداد استرس زا در زندگي روبه رو هستيد يا دستخوش تغييرات 
اساس��ي ش��ده ايد، س��عي كنيد از قبل برنامه ري��زي كنيد. از 
مهارت هايي كه داريد براي مقابله با چالش  هايي كه احتماالً با آنها 
روبه رو خواهيد شد، استفاده كنيد. وقتي جعبه ابزاري آماده داريد، 
مي دانيد چه كاري بايد انجام دهيد و اين مي تواند به شما كمك 
كند احس��اس آمادگي بيش��تري براي رويارويي با چالش هاي 

پيش رو داشته باشيد. 

راهبردهاي مقابله اي مخصوص خودتان 
را پيدا كنيد

خالصه اينكه مقابله پيش��گيرانه راهي مؤثر براي 
كمك به اف��راد ب��راي مواجهه با تغيي��رات قابل 
پيش بين��ي مانن��د كاه��ش درآم��د در دوران 
بازنشس��تگي و همچني��ن تغيي��رات غيرقاب��ل 
پيش بيني زندگي مانند شروع يك بيماري مزمن است. راهبردهاي 
مقابله اي كه براي شخص ديگري مؤثر است، ممكن است براي 
شما كارساز نباشد، پس راهبردهاي مقابله اي مخصوص خودتان 
را پيدا كنيد. پياده روي ممكن است به شريك زندگي شما كمك 
كند تا آرام شود، اما ممكن است دريابيد كه وقتي عصباني هستيد، 
پياده روي باعث مي شود بيشتر به اين فكر كنيد كه چرا عصباني 
هستيد و اين به احساسات عصباني شما دامن بزند، بنابراين ممكن 
است به اين نتيجه برسيد كه تماشاي يك ويدئوي خنده دار براي 
چند دقيقه به آرامش ش��ما كمك مي كند. ممكن است متوجه 
شويد راهبردهاي مقابله اي خاص براي مسائل يا احساسات خاص 
بهترين كارايي را دارند. ب��ه عنوان مثال، درگير ش��دن در يك 
سرگرمي ممكن است راهي مؤثر براي استراحت پس از يك روز 
كاري طوالني باشد. پياده روي در طبيعت ممكن است بهترين راه 
براي زماني كه احس��اس غم داريد، باش��د، پس وقتي نوبت به 
مهارت هاي مقابله اي مي رسد، هميشه جا براي پيشرفت وجود 
دارد، بنابراين ارزيابي كنيد از چه ابزار و منابع ديگري مي توانيد 
استفاده كنيد و در نظر بگيريد كه چگونه مي توانيد مهارت هاي 
خود را در آين��ده تقويت كنيد. ختم كالم اينكه مهم اس��ت كه 
مجموعه ابزار خود را براي مهارت هاي مقابله اي توس��عه دهيد. 
ممكن است الزم باشد انواع استراتژي هاي مقابله اي را آزمايش 
كنيد تا به شما كمك كند، بفهميد كدام يك براي شما بهتر است. 
مهارت هاي مقابله اي سالم مي  تواند به محافظت از شما در برابر 
پريشاني و مواجهه با مشكالت قبل از جدي تر شدن كمك كند. با 
درك دو ن��وع اصل��ي مهارت هاي مقابل��ه اي، بهت��ر مي توانيد 
اس��تراتژي هايي را انتخاب كنيد كه براي انواع مختلف استرس 
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    ناديا اسماعيلي
مهارت هاي مقابله اي س�الم مي تواند كليد گذار از دوران س�خت زندگي 
باشد. مهارت هاي مقابله اي به ش�ما كمك مي كند موقعيت هاي استرس زا 
در زندگي را تحمل كنيد، به حداقل برسانيد و با آنها كنار بياييد. مديريت 
استرس به خوبي مي تواند به شما كمك كند از نظر جسمي و رواني احساس 
بهتري داشته باشيد و مي تواند بر توانايي ش�ما براي بهترين عملكردتان 
تأثير بگذارد اما همه مهارت هاي مقابله اي يكسان ايجاد نمي شوند. گاهي 
اوقات، وسوس�ه انگيز اس�ت كه راهبردهايي به كار ببنديد كه به سرعت 
تس�كين مي دهند، اما ممكن است مش�كالت بزرگ تري براي شما ايجاد 

كنند. در هر حال دو ن�وع اصلي مهارت هاي مقابله اي وج�ود دارد؛ مقابله 
مبتني بر مش�كل و مقابله مبتني بر هيجان. درك تفاوت آنها مي تواند به 
شما كمك كند بهترين اس�تراتژي مقابله را براي خود تعيين كنيد. مقابله 
مبتني بر مشكل زماني مفيد است كه شما نياز به تغيير وضعيت خود داريد، 
ش�ايد با حذف يك چيز اس�ترس زا از زندگي خود. به عنوان مثال، اگر در 
يك رابطه ناسالم هستيد، اضطراب و غم شما ممكن است با پايان دادن به 
رابطه )در مقابل تسكين احساسات شما( به بهترين وجه حل شود. زماني 
كه نمي خواهيد موقعيت خود را تغيير دهيد يا زماني كه ش�رايط خارج از 
كنترل شماست، مقابله مبتني بر احساسات مفيد اس�ت. براي مثال، اگر 

در غم از دس�ت دادن يكي از عزيزان تان غمگين هستيد، مهم است كه از 
احساسات خود به شيوه اي س�الم مراقبت كنيد )چون نمي توانيد شرايط 
را تغيير دهيد(. نكته بس�يار مهم اين است كه ايجاد مهارت هاي مقابله اي 
سالم به شما كمك مي كند پريشاني عاطفي خود را كاهش دهيد يا خود را 
از شر موقعيت هاي استرس زا خالص كنيد. يادتان باشد هميشه يك مورد 
به عنوان بهترين راه براي ادامه وجود ندارد. در عوض، اين شما هستيد كه 
تصميم مي گيريد كدام نوع از مهارت هاي مقابله اي احتماالً در شرايط خاص 
شما بهترين كاركرد را براي شما دارد. در ادامه نمونه هايي از موقعيت هاي 

استرس زا و نحوه استفاده از هر رويكرد آورده شده است. 

مقابل�ه پيش�گيرانه راه�ي مؤث�ر براي 
كمك به اف�راد براي مواجهه ب�ا تغييرات 
قابل پيش بين�ي مانند كاه�ش درآمد در 
دوران بازنشس�تگي و همچنين تغييرات 
غيرقابل پيش بيني زندگي مانند ش�روع 
يك بيم�اري مزم�ن اس�ت. راهبردهاي 
مقابله اي كه براي ش�خص ديگ�ري مؤثر 
است، ممكن است براي شما كارساز نباشد



  احمدرضا صدري
در سالي كه سده تأسيس حوزه علميه قم در آن 
بزرگ داشته مي شود، تحليل چند و چون تجديد 
و تداوم حي�ات آن در دوراني س�خت، اهميتي 
دوچندان مي يابد. در مقال پي آمده و با استناد 
به پاره اي از روايت ها و تحليل ها، به اين موضوع 
پرداخته ش�ده اس�ت. اميد آنكه تاريخ پژوهان 
معاصر و عموم عالقه مندان را مفيد و مقبول  آيد. 

   
  انگليسي ها حلقوم اسالم را گرفته اند و تا 

آن را خفه نكنند، دست بردار نيستند
بي ترديد هجرت آيت اهلل حائري به قم و تأس��يس 
حوزه علميه اين شهر، در كارنامه وي مكانتي خاص 
و واال دارد. او اين دوره را با تحمل محنت هاي فراوان 
سپري ساخت و هرگز اجازه نداد كه دست تطاول 
پهلوي اول، به سوي اين كانون علمي دراز شود. با 
اين همه تاريخ ش��اهد بود كه وي با مآل انديش��ي 
خود، تحوالت آينده را پايه گذاري و حوزه اي كه وي 
احيا و صيانت نمود، به اصلي ترين نقش آفرين وقايع 
دهه بعد مبدل گش��ت. حجت االسالم والمسلمين 
مصطفي پورمحمدي پژوهشگر تاريخ معاصر ايران 
و رئيس مركز اسناد انقالب اسالمي، در تحليل اين 

دوره شاخص مي گويد:
»ش��روع اقامت حضرت آي��ت اهلل حائ��ري در قم، 
مصادف با س��ال  تحويل ۱۳۰۱ه.ش است. چندي 
پس از اقامت آيت اهلل حائري ي��زدي در قم، اتفاق 
بزرگي رخ مي دهد و س��لطه انگليس��ي ها در عراق 
و فش��ار بر علماي ش��يعه نجف، منج��ر به هجرت 
علماي عراق به ايران و حضور آنان در قم مي شود. 
پس از آن بسياري از علماي اصفهان نيز به  منظور 
تقويت پايه هاي حوزوي و حمايت از مراجع هجرت  
كرده ع��راق، راهي قم مي ش��وند و ب��ه  نوعي پيام 
مخالفت خود با انگليس را مخابره مي كنند. ش��يخ 
عبدالكريم مسجدي كه در آن نماز مي خواند را به 

آيت اهلل اصفهاني و محل درسش در مدرسه فيضيه 
را به آيت اهلل نائيني واگذار ك��رد و به همين دليل 
شاگردانش به جلس��ه  درس آيت اهلل نائيني رفتند. 
به دليل وجود سه عالم بزرگ ش��يعي، بسياري از 
روحاني��ون و طالب هم مهاج��رت كردند و همين 
امر زمينه س��از تقويت اين پايگاه شيعه شد. حتي 
رضاش��اه هم كه در آن زم��ان هنوز به پادش��اهي 
نرس��يده بود، به قم آمد و با آن سه مرجع عاليقدر 
ديدار كرد. پس از گذشت هشت ماه، اوضاع در عراق 
مقداري آرامش پيدا مي كند و علماي نجف به عراق 
بازمي گردند. بعد از اين، شاگردان شيخ عبدالكريم 
دوباره به جلسه درس ايشان بازگشتند و اين روحيه 
ش��يخ عبدالكريم، آوازه او را در همه جا گسترش 
داد و علم��ا و روحاني��ون زيادي، به ق��م مهاجرت 
كردند. آيت اهلل حائري يك جايگاه برجسته علمي 
و داراي واالي منش اخالقي و صفاي باطن بودند. 
امام خميني)ره( كه از چهره هاي ش��اخص عرفان 
نظري و عملي است تا آخر عمر مباركشان نسبت 
به حاج شيخ عبدالكريم، ارادتي فوق العاده داشتند. 
آيت اهلل حائري يزدي دو بعد برجس��ته در زندگي 
داش��تند كه كمتر در ميان علماي دي��روز و امروز 
ش��ناخته ايم كه همين ابعاد سبب عظمت زندگي 
شيخ و ماندگاري حوزه علميه قم است. اول: اينكه 
ش��يخ به امر هجرت اهتمام فوق العاده اي داش��ت. 
وقتي در ايران از اين عالم برجس��ته دعوت كردند، 
ايشان تمام بساط مرجعيت در عراق را رها و در اراك 
اقامت مي كند. همچنين وقتي علماي قم از ايشان 
دعوت مي كنند، ب��از هم به قم هج��رت مي كنند. 
بعد ديگري از ش��خصيت حاج شيخ عبدالكريم كه 
شكوه و عظمت ايشان را نمايان كرد، فعاليت هاي 
اجتماعي اين عالم رباني بود. در يكي از سال ها كه 
قم گرفتار س��يل شد، حاج ش��يخ علما و شاگردان 
را جمع كرده و در مس��ير رودخانه قم، س��د ايجاد 
كردند تا آب، خانه هاي مردم را ويران نكند. سپس 

براي كساني كه آسيب ديده بودند، پول جمع كرد. 
همچنين ش��يخ در قم، محلي براي فقرا ساخت و 
اولين بيمارستان قم، از س��وی ايشان احداث شد. 
ش��يخ عبدالكريم براي معيشت طالب هم دغدغه 
داش��ت، از ذغال گرفته تا آرد و نان، مايحتاج مورد 
نياز طلبه ها را تهيه مي كرد. محسن صدراالشراف 
وزير دادگستري كه مدتي نيز از كارگزاران پهلوي 
بود، مي گويد: در سال ۱۳۰۷ عموي من در محالت 
فوت كرد و من در اوايل سال ۱۳۰۷، براي دلجويي 
اعقاب او در اي��ام عيد نوروز به مح��الت رفتم و در 
مراجع��ت از مح��الت، در قم به ديدن حاج ش��يخ 
عبدالكريم يزدي ني��ز رفتم. مرا در ات��اق اندروني 
خود پذيرفت و به خاطر دارم از اوضاع وقت، طوري 
گريه می كرد كه مثل باران اشك مي باريد و گفت: 
انگليسي ها حلقوم اسالم را گرفته اند و تا آن را خفه 
نكنند، دست بردار نيستند... . وقتي موضوع كشف 
حجاب مطرح شد، شيخ وارد عمل شد و تالش هاي 
بسياري در مقابله با اين سياست رضاخان كرد. حتي 
به دربار هم نامه نوشت و در واقع شيخ عبدالكريم 
در سال ۱۳۱۵، درست يك سال بعد از واقعه كشف 
حجاب، از ناراحتي اين موضوع و اينكه نتوانس��ت 
كاري بكند، دق كرد و از دني��ا رفت. در دوراني كه 
رضاشاه به سلطنت رسيده بود و تاخت و تاز داشت، 
آيت اهلل حائري ي��زدي با هوش��مندي فوق العاده، 
اقدامات خود را سامان داد و فشار سيستم سياسي 
را دفع كرد. او اجازه نداد حوزه قم متالشي و طلبه ها 
متفرق شوند و با تدبير، سعي كرد اين موقعيت را در 

داخل ايران حفظ كند... .« 
  استقرار مرجعيت در ايران

ارزيابي علل و بسترهاي تأسيس حوزه علميه قم، 
از جمله نكاتي اس��ت كه پژوهش��گران اين نهاد را 
به يافته هايي مه��م رهنمون مي س��ازد. بي ترديد 
بيش و پيش از همه عوامل��ي كه مي توان براي اين 
رويداد برش��مرد، نياز مردم ايران ب��ه ايجاد چنين 

آيت اهلل العظمي حاج شيخ عبدالكريم حائري و پايه گذاري تاريخ نوين ديني و سياسي ايران 

وقتي رضاخان در بهانه جويي از او 
به بن بست خورد!

حوزه اي بوده است. تقريباً از همان دوره از تاريخ 
معاصر ايران بود كه مرجعيت براي ش��ماري از 
ايرانيان، از نجف به قم منتقل گشت و تاكنون 
نيز براي بسا از ايشان اينگونه است. عمادالدين 
فياضي پژوهشگر تاريخ معاصر ايران، در اين باره 

مي نويسد:
»فروردين ۱۳۰۱، رخدادي مهم س��ير تاريخ 
اي��ران را دگرگون ك��رد. آيت اهلل حاج ش��يخ 
عبدالكريم حائري با تأسيس حوزه علميه قم، 
مس��يري را ايجاد كرد كه يك��ي از ثمرات آن، 
پيروزي انقالب اسالمي بود. ايشان با برگزاري 
دروس خارج فقه و نيز با اعمال تدابيري ويژه در 
سامان دادن به امور حوزه، زمينه هاي مركزيت 
يافتن آن را فراه��م آورد و همچنانكه با آمدن 
اساتيد بزرگ فقه، اصول، فلسفه و عرفان به قم 
نظير آيات: حاج س��يدمحمدتقي خوانساري، 
حاج سيدابوالحس��ن قزويني و... حوزه علميه 
رونق ج��دي گرف��ت. در مورد علت تأس��يس 
حوزه علميه در قم به دس��ت آيت اهلل حائري، 
نظريات و سخنان بس��ياري مطرح است. يكي 
از عوامل مؤث��ري كه آن را در تأس��يس حوزه 
علميه در قم مؤثر مي دانند، جلوگيري از انتشار 
افكار كمونيس��تي در ايران اس��ت و تش��كيل 
چنين مركزي را همچون س��د بزرگي در برابر 
نش��ر و پيش��روي اين افكار تلقي كرده اند. در 
مورد فعاليت كمونيس��ت ها در ايران، مقارن با 
سال هاي تأسيس حوزه علميه قم و قبل از آن 
اسنادي در دست مي باش��د. الزم به ذكر است 
كه هر چند اين اسناد اشاره اي به حوزه علميه 
قم ندارد، ولي از جه��ت اينكه نمايانگر فعاليت 
كمونيست ها در آن دوران به شمار مي رود، حائز 
اهميت است. شايد بتوان انعكاس فعاليت هاي 
كمونيس��تي در جامعه مس��لمان ايراني را در 
تكاپوهاي بيشتر مذهبيون و روحانيون در برابر 
اين انديشه الحادي دانست. يكي ديگر از عواملی 
كه برخي آن را از علل تش��كيل حوزه قم تلقي 
مي كنند، مس��ئله مقابله ب��ا اقدامات رضاخان 
است، اما اين مطلب با واقعيت تاريخي چندان 
همخواني ندارد، چراكه سردار سپه با روحانيت 
برخوردهاي متفاوتي داشته كه مرحله اول آن 
در زمان وزير جنگي و رياست وزرايی رضاخان 
بود. تاريخ دقيق دريافت حكم رئيس الوزرايی 
سردار سپه از احمدشاه قاجار سوم آبان  ۱۳۰۲ 
ه� . ش بوده است. وي در اين مرحله از قدرت 
كه تا ۲۴ آذر ۱۳۰۴ ه��� . ش كه تاريخ جلوس 
او بر تخت س��لطنت ايران مي باش��د، روابط و 
مناسبات حسنه اي با روحانيت داشته و آنان را 
مورد احترام و بزرگداشت قرار مي داد و خود را 
نيز به شدت فردي معتقد و مؤمن نشان مي داد. 
يكي ديگر از عواملي كه مي توانسته در تأسيس 
حوزه علميه مؤثر باش��د و بيش از ساير عوامل 
مهم ش��مرده مي شود، احس��اس نياز مذهبي 
مردم به چني��ن پايگاهي بوده اس��ت، چراكه 
از وظايف عمده روحانيت اين اس��ت، در امور 
ديني و شرعي مردم اظهارنظر كنند، در حالي 
كه تا قبل از تأس��يس حوزه در قم، بيشتر علما 
و مراجع تقليد در نجف مقيم و دور از دسترس 
مردم بودند و اين نياز به شدت در ايران احساس 
مي شد. قم از اين نظر پايگاه بسيار مناسبي براي 
پاس��خگويي به اين منظور بود. از نظر سياسي 
نيز مسائل مشروطيت و دور بودن علما از مركز 
تحوالت انقالب، نياز به ايجاد چنين مركزي را 

مؤكد مي گرداند... .« 
  استخاره اي تاريخي كه پيامي شگفت 

داشت
قبول اقامت در قم و تأسيس حوزه علميه اين 
شهر از سوی آيت اهلل حائري، ماجرايي شنيدني 
دارد. واقعيت اين است كه پس از دعوت علماي 
قم از ايش��ان، وي عالوه بر انجام مشورت هاي 
الزم نتيج��ه را به اس��تخاره در ح��رم حضرت 
معصومه)س( و پس از اقامه نماز صبح موكول 
كرد و در پي آن نتيجه ش��گفت حاصل گشت! 
از آن پس بود كه تصمي��م حائري براي اقامت 
در قم، قطعي شد. روايت آيت اهلل علي كريمي 
جهرمي از مدرس��ين حوزه علميه ق��م از اين 

رويداد، به ترتيب پي آمده است: 
»آم��دن مرح��وم آي��ت اهلل ش��يخ عبدالكريم 
حائري)ره( مؤس��س حوزه ق��م و قصد اقامت 
در اين شهر، بر اثر يك استخاره  بود كه در كنار 
حرم حضرت فاطمه معصومه )ع( و با توس��ل 
به آن حضرت انجام ش��د. در نتيجه آن توسل، 
آيه اي آمده كه ايشان را موظف به ماندن و جمع 
كردن علما و فضال نموده و هدايت بي دغدغه اي 
در آن جريان، در پرت��و حضرت معصومه)س( 
شامل حال ايشان شده است. فرزند برومندشان 
مرحوم آيت اهلل شيخ مرتضي حائري)ره( در اين 
رابطه مي گويد: مرح��وم والد تا آنجا كه من ياد 
دارم با قرآن استخاره نمي كردند، مي فرمودند: 
من درست نمي فهمم! مثاًل: آيه مباركه يَُسْبُح 
��مواِت َواالرض، نسبت به موضوع  هلِلِهّ ما فِي السَّ
استخاره، خوب است يا بد يا مربوط به موضوع 
ديگري است، اينها محل برداشت هاي مختلف 
است و به دشواري بتوان از آنها جواب استخاره 
اس��تنباط كرد، ولي معروف و مسلم است كه 
براي مان��دن در قم، پ��س از اصرار ع��ده اي از 
علما و اهالي )قم و تهران(، باالي س��ر حضرت 
معصوم��ه)س( ب��راي ماندن در قم اس��تخاره 
كرده بودند و اين آيه آمده بود: َوأتُؤني بَِأْهلُِكْم 
اَْجمعيَن. اين آيه خطاب به حضرت يوسف است 
كه به برادران خود فرمود: همه اهل و بستگان 
خود را نزد من بياوريد. اين استخاره در كنار قبر 
حضرت معصومه)س(، بدون هيچ گونه ابهامي 
مرحوم آيت اهلل العظم��ي حائري را به اقامت در 

قم و آوردن اهل و بستگان خود به اين سرزمين 
مقدس فرامي خواند. از اين رو آن زعيم بزرگوار، 
بس��تگان و حواريون خود را كه قب��اًل در آنجا 
بر گرد ش��مع وجودش اجتماع ك��رده بودند، 
از اراك به ق��م فرامي خوانن��د. در نتيجه قصد 
ماندن كرده و چنين حوزه باعظمتي را تشكيل 

مي دهند... .« 
  وقت�ي آيت اهلل ب�ه خلع لباس ش�اگرد 

خويش، وقعي ننهاد
آيت اهلل س��يدعلي محقق داماد، فرزند آيت اهلل 
س��يدمحمد محق��ق دام��اد و ن��وه دخت��ري 
آيت اهلل العظمي حائري يزدي اس��ت. او در باب 
س��يره فردي و اجتماعي مؤسس حوزه علميه 
قم، اطالعات��ي خانوادگي دارد كه ش��مه اي از 
آن را در يكي از گفت و شنودها اينگونه به تاريخ 

سپرده است:
»مرحوم حاج ش��يخ وقتي حوزه را تأس��يس 
كرد، همش نگهداري حوزه بود. رضاش��اه هم 
مي دانس��ت اين ح��وزه اگر پا بگي��رد، برايش 
خطرناك اس��ت. دنبال بهانه بود تا حاج شيخ 
را سركوب كند، ولي ايشان به او بهانه نمي داد 
تا جايي كه يكي از معاري��ف آن زمان كه قباًل 
عمامه اي بود ب��ه توصيه رضاش��اه عمامه اش 
را برداش��ت و كاله��ي ش��د. ظاهراً اس��مش 
قائم مقام بود و رضاش��اه به او توصيه كرد: حاال 
كه عمام��ه ات را برداش��تي، همينطور پيش 
حاج ش��يخ برو و ببين چه عكس العملي نشان 
مي دهد؟ او طبق روال س��ابق نزد حاج ش��يخ 
رفت. مرحوم حاج ش��يخ هم احترامش كرد و 
به او را خانه آورد. نگاه كرد ك��ه عمامه ندارد، 
ولي اصاًل به روي خود نياورد. قائم مقام برگشت 
به تهران و رضاشاه از او پرسيد: چي شد؟ حاج 
شيخ را ديدي؟ ش��يخ چي گفت؟ گفت: هيچ 
نگف��ت! رضاخان گفت: يعني هي��چ چيزی به 
تو نگفت؟! گفت: نه. رضاشاه فهميد، شكست 
خورده و نمي تواند بهانه اي از حاج شيخ بگيرد. 
مرحوم حاج شيخ از جنبه اخالقي هم شخصيت 
مبرزي بود. عصر كه می  شد و يك ساعت مانده 
به غروب ايشان به مدرسه فيضيه مي آمد و زير 
حجره آقاي صاحبداري )از در مدرسه كه وارد 
مي شوي، حجره روبه رو، كنار پله هاي كتابخانه( 
مي نشست. از طلبه ها هر كسي كاري يا سؤالي 
داشت، بي رودربايستي س��ؤالش را مي پرسيد 
و كارش را مي گفت. طبعاً ب��ا طلبه ها مأنوس 
بود. گاهي هم با آنها ش��وخي مي كرد، خالصه 
فاصله اي بين خ��ودش و طلبه ها قرار نمي داد. 
مرحوم امام خميني)ره( نس��بت به حاج شيخ 
خيلي متعبد بود و خيلي عالقه مند به ايش��ان 
بود. نمي دانم كسي برايتان نقل كرده يا از كسي 
شنيده ايد؟ يك وقت در جمعي خانوادگي و در 
حضور امام، صحبت از حاج ش��يخ پيش آمد و 
گويا يكي از دختران امام به ايش��ان گفته بود 
كه االن مرجعيت ش��ما از مرحوم حاج ش��يخ 
پيش افتاده و جلوتر رفته اس��ت! مرحوم امام 
با اين جمل��ه خيلي تند برخورد ك��رد و گفته 
بود: ديگر اين حرف را تكرار نكنيد!... ايش��ان 
جهت حفظ حرم��ت مرحوم حاج ش��يخ اين 
را گفته بودند. ش��اگردان مرحوم حاج ش��يخ، 
نسبت به ايشان يك نوع تعبد خاصي داشتند، 
چه آنهايي كه در ق��م مانده و چه آنهايي كه به 
شهرستان رفته بودند. مثاًل فرض كنيد مرحوم 
حاج مالعلي همداني، حاج محمد آقاي ثابتي 
و ديگران، اينها همين تعبد را نس��بت به حاج 
شيخ داشتند و تا آخر عمرشان هم به اين شكل 
بود. عالقه مند بودند تا پا جاي پاي مرحوم حاج 
ش��يخ بگذارند. هر كاري كه او كرده برايشان 
مالك بود. آن كاري را كه حاج شيخ انجام نداده 
بود، آنها نمي دانستند چه طور بايد حل كنند! 
داستان جالبي برايتان بگويم. يك سال همدان 
قحطي ش��د. نان كم بود. آقاي آخوند مالعلي 
همداني معروف به آق��اي معصومي مي گفت: 
من نمي دانم چه كار كنم؟ آيا مي شود از سهم 
امام به فقرا داد؟... در آن روزها عده اي بيچاره، 
در كوچه ايش��ان مي ريختند. ايشان مي گفت: 
نمي دانم مي شود از سهم امام به اين افراد داد 
يا نه؟... دس��تورالعملي بود كه ظاهراً از زمان 
آقاي ملكي تبريزي در قم كاربرد داشت مبني 
بر اينكه اگر كس��ي درباره كاري ابهام داش��ته 
باش��د، امامي را در نظر بگيرد و س��ؤالش را از 
ايشان بپرسد. آخوند مالعلي طبق اين توصيه 
مرحوم آقاي ملكي، مي خواس��ت سؤالش را از 
حضرت وليعصر)عج( بپرسد كه آيا مي شود از 
مال شما در غير حوزه صرف كرد يا خير؟ همان 
شب در خواب مرحوم حاج شيخ را ديد كه دارد 
به خانه ايشان وارد مي شود و صدايش از كوچه 
بلند است كه يا كريم! مرحوم حاج شيخ وقتي 
مي خواست وارد جايي شود، مي گفت: يا كريم. 
يا كريم... . اين تكيه كالم مرحوم حاج ش��يخ 
بود. خالصه آقاي معصوم��ي )آخوند مالعلي 
همداني( در رويا از حاج شيخ سؤال كرد كه آقا 
مي شود از س��هم امام به فقرا داد يا نه؟ مرحوم 
حاج شيخ پاسخ داده بودند: چه كنيم؟ بگذاريم 
از گرس��نگي بميرند؟ اينكه نمي شود!... وقتي 
آقاي معصومي بيدار ش��د، جواب��ش را گرفته 
بود. خودش مي گف��ت: فهميدم ك��ه عمل را 
ناقص انجام داده ام، بنابراين به جاي اينكه امام 
زمان)عج( را ببينم، ايشان نايبش را فرستاده 
است... . رحلت مرحوم حاج شيخ در بحبوحه 
اختن��اق پهلوي بود و نگذاش��تند در مراس��م 
بزرگداشت ايشان، حتي چاي بدهند! از نظميه 
آمدند، سماور مس��جد امام را خالي و چراغ را 
خاموش كردند تا نتوانند به جمعيتي كه براي 

تشييع آمده بودند، چاي بدهند... .« 

بي ترديد هجرت آي�ت اهلل حائري به قم 
و تأس�يس حوزه علميه اين ش�هر، در 
كارنامه وي مكانتي خ�اص و واال دارد. او 
اين دوره را با تحمل محنت هاي فراوان 
س�پري س�اخت و هرگز اجازه نداد كه 
دس�ت تطاول پهلوي اول، به سوي اين 
كانون علمي دراز شود. با اين همه تاريخ 
ش�اهد بود كه وي با مآل انديشي خود، 
تحوالت آينده را پايه گذاري و حوزه اي 
كه وي احيا و صيانت كرد، به اصلي ترين 
نقش آفرين وقايع دهه بعد مبدل گشت
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خوانش مسجد كرامت
 به مثابه يك پديده
كانون پررونق 

عقيده و جهاد
   محمدرضا كائيني

مسجد كرامت شهر 
مش��������هد، از 
كانون هاي شاخص 
انقالب اس��المي و 
سال ها محل اقامه 
نم��از جماع��ت و 
ي  ني ها ا س��خنر
روش��نگر حضرت 
آيت اهلل العظم��ي 
خامن��ه اي رهب��ر 
معظم انقالب اسالمي بوده است. پژوهشي كه هم 
اينك در باب آن س��خن مي رود، تالش دارد تا اين 
كانون عقيده و جهاد را به خواننده بازبشناس��اند. 
اين پژوهش از سوی دفتر مطالعات جبهه فرهنگي 
انقالب اسالمي انجام و منتشرشده و در ديباچه آن، 

نكات ذيل آمده مورد اشارت قرار گرفته است:
»دفتر مطالع��ات جبهه فرهنگي انقالب اس��المي 
مش��هد، فعاليت خود را در س��ال۱۳8۷ و در حوزه 
تاريخ شفاهي آغاز كرد. مأموريت اصلي، گردآوري و 
ثبت فعاليت هاي فرهنگي و هنري انقالب اسالمي 
بود. با توجه به اينكه پيشينه تحقيقاتي چنداني در 
اين زمينه وجود نداش��ت، تالش شد شخصيت ها 
و جريان هاي فعال فرهنگي اجتماع��ي انقالب، از 
طريق مطالعه اس��ناد و گرفتن مصاحبه شناسايي 
شوند. مي خواستيم نقش��ه هوايي افراد، تشكل ها و 
اماكن گفتمان انقالب اسالمي در دهه هاي۴۰، ۵۰ 
و 6۰ را ترس��يم كنيم. به تدريج موضوعات متعدد 
و متنوعي ش��ناخته مي ش��دند، اما در مصاحبه ها 
نامي كه بيش از همه تكرار مي شد، مسجد كرامت 
بود. فرقي نمي كرد پاي صحبت چه كس��ي بوديم؛ 
طلبه، دانشجو، بازاري يا هنرمند. خاطرات همه در 
نقطه اي با مسجد كرامت پيوند مي خورد، به همين 
دليل بنا ش��د در قالب پروژه اي مستقل، به مسجد 
كرامت بپردازيم. با وجود نقش زياد اين مسجد در 
جريان انقالبي و فرهنگي دهه۵۰ مشهد، حتي يك 
پژوهش درخور هم درخصوص آن وجود نداش��ت. 

به  رغم اينكه مساجد، پايگاه و رسانه انقالب بودند و 
نقش اصلي را در رهبري مردم داشته اند، متأسفانه 
مطالعات مصداقي اندكي در اين زمينه وجود دارد. 
مصاحبه هاي اوليه را، حسن سلطاني در سال۱۳88 
گرفت. در ادامه تحقيق اين پروژه به حجت االسالم 
طباطبايي سپرده ش��د. ايشان شناس��ايي اوليه و 
فيش ب��رداري مصاحبه هاي مركز اس��ناد آس��تان 
قدس رضوي)ع( و مركز اس��ناد انقالب اسالمي را 
انجام داد. سپس احمد عس��گري مسئوليت كار را 
برعهده گرفت، يكي از نكاتي كه باعث ش��د عرصه 
پژوهش گس��ترده تر ش��ود، ضرورت نگاه جامع به 
مسجد كرامت بود. اگرچه يكي از دوره هاي پررنگ 
در ذهن بس��ياري از راويان، سخنراني هاي آيت اهلل 
خامنه اي در سال۱۳۵۲ در مسجد كرامت بود، اما 
آنچه حين تحقيق به تدريج آش��كارتر مي شد، اين 
بود كه اين مسجد پديده محسوب مي شود و داراي 
عقبه فكري و فرهنگي است. به همين دليل الزم بود 
تا ريشه هاي جرياني را كه در اوايل دهه۵۰ مسجد 
كرامت را ش��كل مي داد، بررس��ي كنيم. همچنين 
مس��جد كرامت منحصر به مكاني براي سخنراني و 
اقامه نماز نبود و قاعدتاً ش��ناخت كامل آن، در گرو 
مطالعه همه فعاليت ها و ابعاد آن بود. به اين ترتيب، 
گستردگي دايره راويان براي گروه تحقيق مشخص 
و ضرورت تحقيق نظام مند در گردآوري خاطرات، 
عيان تر از قبل شده بود. تصميم گرفتيم از چند روش 
براي كشف راويان اس��تفاده كنيم: مطالعه اسناد، 
حضور در جلس��ات دعاي ندبه مرح��وم عبدالرضا 
غنيان، شناسايي شبكه راويان، بررسي مصاحبه هاي 
ديگر پروژه هاي مجموعه، جست وجوي اينترنتي و 
درنهايت فراخوان عمومي. اس��ناد و مصاحبه هاي 
مركز اس��ناد انقالب اس��المي و مركز اسناد آستان 
قدس را بررس��ي كردي��م. در اينجا كليات مس��ير 
پژوهش��ي پروژه و افراد اصلي مشخص شده بودند، 
عبدالرضا غنيان، آيت اهلل خامنه اي، مرحوم محمود 
كرامت و موارد چند ديگر. جلسه دعاي ندبه غنيان 
در طول ساليان متمادي، ارتباط تنگاتنگي با مسجد 
كرامت داش��ت. به همي��ن دليل، باره��ا و بارها در 
جلسات اين دعا ش��ركت كرديم. حضور هفتگي در 
اين جلس��ه، براي ما بركات زيادي داشت. خيلي از 
آن بزرگواران، در طول همين هفته ها با ما آش��نا و 
راضي به مصاحبه شدند. در همين جلسات، بعضي از 
سؤال هاي مان را از فرزندان مرحوم غنيان پرسيديم 

و برخي از خاطرات ناگفته را نيز شنيديم... .« 

   اوايل دهه 50. مسجد كرامت مشهد، آيت اهلل سيدعلي 
خامنه اي، در كنار تني چند از نمازگزاران

ارزيابي علل و بسترهاي تأسيس حوزه علميه 
قم، از جمله نكاتي است كه پژوهشگران اين 
نهاد را به يافته هايي مهم رهنمون مي سازد. 
بي ترديد بي�ش و پيش از هم�ه عواملي كه 
مي توان ب�راي اين روي�داد برش�مرد، نياز 
مردم ايران ب�ه ايجاد چنين ح�وزه اي بوده 
اس�ت. تقريباً از همان دوره از تاريخ معاصر 
اي�ران بود ك�ه مرجعيت ب�راي ش�ماري از 
ايراني�ان، از نج�ف ب�ه قم منتقل گش�ت و 
تاكنون نيز براي بسا از ايشان اينگونه است

ري
حائ

يم 
كر

دال
خ عب

 شي
اج

ي ح
ظم

هلل الع
ت ا

 آي
س(

مه)
صو

ت مع
ضر

ن ح
صح

در 
ر، 

 فط
يد

ز ع
 نما

امه
ل اق

 حا
 در

ان
رافي

ز اط
ند ا

ي چ
ر تن

كنا
در 

ي، 
ائر

م ح
كري

دال
 عب

يخ
ج ش

 حا
مي

عظ
هلل ال

ت ا
   آي



|| روزنامه جوان |  شماره 106495 29 ش��وال 1443   | سه  ش��نبه 10 خ��رداد 1401 
88498433سرویس  پایداری

در سال هاي اخير نيروي هوافضاي سپاه 
محمدحسین الهی

محصوالت جديدي را در حوزه فناوري    گزارش یک
موشكي معرفي كرده است كه به واسطه 
استفاده از مواد پيشرفته به قابليت هاي ممتازي نسبت به موشك هاي 
نسل قبل رسيده اند. موتورهاي فضاي سلمان و رافع و نيز موتور زهير 
كه در موش�ك رعد-500 به كار رفته اس�ت، از جمله موارد مذكور 
هستند. در ساخت اين سه موتور از مواد مركب غيرفلزي و بر پايه 
فيبركربن هم در بدنه موتور و هم عايق اطراف سوخت جامد استفاده 
شده است كه قبالً اين بخش ها فلزي بودند. گذر از فلز به مواد كربني 
و پليمري سبب كاهش وزن بسيار چشمگير و در نتيجه رسيدن به 
قابليت هاي عملياتي برتر نس�بت به موش�ك هاي قبلي مي شود. 

رعد-500 با اس��تفاده از جديدترين فناوري مواد مركب يا كامپوزيت 
غيرفلزي ساخته ش��ده اس��ت. با توجه به تنش هاي مختلفي كه روي 
اجزای سازه و بدنه موشك ها در مراحل مختلف پرواز اثر مي كنند، جنس 
ماده اي كه در س��اخت اين بخش ها به كار مي رود، بايد تحمل تمامي 
شرايط فوق را داشته باشد. در آخرين لحظه پيش از شليك، تمام اجزا 
در سرعت و شتاب صفر قرار دارند. پس از روشن شدن موتور كه با شروع 
فرايند احتراق صورت مي پذيرد، در چند ثانيه نيروي رانش موشك به 
حدي مي رسد كه از پرتابگر جدا ش��ود. در اين لحظه، شتاب و به بيان 
ديگر، نيروي بس��يار زيادي به تمام اجزای موشك از جمله سازه و بدنه 
وارد مي شود. در زمان كوتاهي با رسيدن نيروي رانش به بيشترين مقدار، 
نيروي وارده به سازه و بدنه نيز به حداكثر خود مي رسد.   اما اين بخشي 
از ماجراست. با كوچك ترين تغيير در مسير حركت، شتاب هاي ديگري 
ناشي از اين حركت ها به سازه و بدنه و ساير اجزا وارد مي شود. به عالوه 
بارهاي ارتعاشي با منابع توليد مختلف نيز به اجزای موشك وارد مي شود. 
به اين موارد بايد تنش هاي ناشي از بارهاي حرارتي را نيز اضافه كرد كه 
منابع اصلي آن احتراق موتور و اصطكاك هوا با بدنه بيروني است. ماده 

تشكيل دهنده بايد تحمل تمامي اين تنش ها را داشته باشد. 
 مواد سازنده بدنه موشك، از سنتي تا پيشرفته

فلزات از ديرباز به عنوان مقاوم ترين نوع م��اده در كاربردهاي صنعتي 
ش��ناخته مي ش��دند. آلياژهاي متنوع آلومينيوم، تيتاني��وم و فوالد، 
پركاربردترين نوع فلزات در ساخت محصوالت هوافضايي بوده اند، اما با 
پيشرفت صنايع، به مرور مواد مركب حرف هايي براي گفتن پيدا كردند. 
ماده مركب به ماده اي گفته مي ش��ود كه از چند ماده مختلف ساخته 
مي ش��ود. مواد مركب يا كامپوزيت به طور كلي از ي��ك ماده به عنوان 
تقويت كننده و يك ماده به عنوان بستر يا زمينه تشكيل شده است كه 
فصل مشترك مشخصي داشته باشند و با يكديگر مخلوط نمي شوند. ماده 

تقويت كننده و زمينه مي توانند فلزي، سراميكي يا پليمري باشند. 
مواد مركب پليمري، سبك ترين نوع اين مواد هستند كه به طور گسترده 
در 30سال اخير، جاي پاي خود را در صنعت هوافضا باز و تثبيت كرده اند.  

اين مواد در عين خواص مكانيكي بسيار خوب، چگالي و به بيان ديگر، وزن 
پاييني دارند در نتيجه كاربرد آنها سبب كاهش وزن چشمگير قطعات و 
اجزا مي شود، اما خواص مكانيكي و حرارتي مواد مركب پليمري، به مرور 
بهتر شدند تا قابليت جايگزيني با فلزات را پيدا كنند. در گذشته درصد 
بسيار اندكي از اجزای يك وسيله هوايي از اين نوع مواد ساخته مي شد اما 
در دهه هاي اخير، به مرور سهم مواد مركب در ساختار سازه و بدنه وسايل 

هوايي از جمله بالگردها و هواپيماهاي رزمي و تجاري بيشتر شد. 
استفاده از مواد مركب پليمري و كربني يك مزيت مهم ديگر نيز به دنبال 
دارد و آن هم كاهش بازتاب راداري اين موشك هاست. با توجه به اينكه 
اين مواد بخشي از انرژي امواج رادارهاي مرسوم در باندهاي فركانسي 
باال را جذب مي كنند، كار كشف و ردگيري آنها براي رادارهاي دشمن 
سخت تر مي شود، البته مواد مركب كربني، تحمل بااليي نيز نسبت به 
درجه حرارت هاي باال دارند كه س��بب مي ش��ود امكان استفاده از آنها 
به جاي فلز و عايق هاي مورد نياز در پوس��ته موتورهاي سوخت جامد 
ممكن شود. پيشران يا موتور راكتي سوخت جامد زهير بر اساس همين 

توانمندي براي رعد-500 ساخته شده است. 

 مشخصات رعد-500
به گفته فرمانده نيروي هوافضاي س��پاه، موشك رعد-500 كه به طور 
بسيار گسترده اي در ساخت بدنه بيروني و بدنه موتور آن از مواد مركب 
استفاده شده، وزن حدود يك دوم نسبت به موشك فاتح-110 با بدنه 
فوالدي دارد. به طور دقيق تر رعد-500 حدود هزارو800 كيلوگرم وزن 
دارد كه نسبت به فاتح-110 با وزن 3هزارو320كيلوگرم بسيار كمتر و 

اعجاب انگيز است. 
در عين حال، رعد-500 به برد بيشتري نيز نسبت به فاتح-110 دست 
پيدا مي كند. اين ميزان افزايش برد 200كيلومتر عنوان شده كه به معني 
67درصد افزايش برد نسبت به 300كيلومتر قابل دستيابي با فاتح-110 
خواهد بود، البته ممكن اس��ت تمام كاهش وزن رعد-500 ناش��ي از 
استفاده از مواد مركب نبوده باشد بلكه به واسطه كاهش بسيار زياد وزن 
ناشي از استفاده از اين مواد، نياز به سوخت جامد در اندازه موشك قبلي 
نيز وجود ندارد، بنابراين با فرض ثابت ماندن جرم سرجنگي، كاهش وزن 
حاصل شده در رعد-500 مي تواند شامل دو مؤلفه سبك سازي سازه و 

بدنه )سهم عمده( و كاستن از ميزان  سوخت باشد. 

 دقت نقطه زني موشك هاي خانواده فاتح در رعد-500 نيز حفظ شده و 
اين موشك با دقت )CEP( بهتر از 30متر وارد خط توليد گرديده است. 
تفاوت هاي ظاهري متعددي هم بين موشك رعد-500 و فاتح-110 
مشاهده مي شود كه شامل افزايش طول قسمت سرجنگي، تغيير طراحي 
بالك هاي كنترلي دماغ��ه، حذف بالك هاي مثلث��ي جلوي بالك هاي 
پايدارساز انتهاي بدنه و تغيير پيكربندي بالك هاي كنترلي از حالت بعالوه 

به ضربدري از جمله اين موارد است. 
تغييرات اعمال شده در سرجنگي نيز به دليل جداشونده بودن اين بخش 
است. افزايش طول سبب منتقل شدن مركز فش��ار روي اين بخش به 
س��مت جلو و تأمين ميزان پايداري مدنظر طراح ش��ده است. كاهش 
بازتاب راداري و حتي اثرات حرارتي بدنه با فناوري جدا شدن سرجنگي 
در موشك رعد-500 سبب دشواري بسيار زيادتر مورد اصابت قرار دادن 

آن توسط سامانه هاي دفاع موشكي دشمن مي شود. 
 مزيت هاي رعد-500

بديهي است كاهش وزن يك موشك سبب مزيت هاي متعددي مي شود. 
بهبودهاي مختلف در مراحل توليد، حمل و نق��ل، امكان افزايش برد، 

امكان افزودن به جرم س��رجنگي، امكان به كارگيري تجهيزات بيشتر 
در زمينه هدايت و ناوبري و نيز امكان ساخت موشك هاي جديد با ابعاد 
كوچك تر ولي با همان برد و قدرت تخريب از جمله اين موارد است. در 
مورد اخير، كاهش ابعاد سبب بهبود قابليت هاي راهكنشي )تاكتيكي( و 

ايجاد امكان به كارگيري تعداد باالتر موشك نيز مي شود. 
دس��تيابي به دانش، فناوري و امكان توليد مواد س��بك براي س��ازه و 
بدنه سبب مي ش��ود موش��ك هاي جديد با قيمت تمام شده پايين تر و 
در مواردي س��هولت نگهداري و انبارداري از خط توليد خارج ش��وند. 
در مورد رعد-500 گفته شده كه قيمت تمام ش��ده آن در حال حاضر 
كمتر از نصف موشك مشابه قبلي است كه در آينده و با توليد انبوه، اين 
قيمت باز هم كاهش خواهد يافت. يكي از داليل مهم اين كاهش قيمت، 
فرايندهاي متعدد مورد نياز براي ساخت فوالدهاي آلياژي مقاوم مورد 
نياز در موشك هاي قبلي اس��ت. پس از آن برش دادن ورق هاي فوالد، 
شكل دهي به شكل اس��توانه با دقت باال و سپس جوشكاري لبه ها تنها 
بخشي از دشواري هاي ساختن موش��كي با بدنه فوالدي است. كاهش 
قيمت تمام شده در موش��ك هاي جديد مزيت مهم ديگري را به دنبال 
دارد و آن هم امكان توليد و به خدمت گيري تعداد بيش��تري موشك با 

يك بودجه يكسان است. 
 نكته بسيار مهم ديگر كه توسط فرماندهان سپاه نيز بر آن تصريح شد، 
امكان توسعه اين فناوري يعني ساخت مواد مركب پيشرفته و سبك 
براي سازه و بدنه در س��اير انواع موشك هاي س��طح به سطح و حتي 
سطح به هوا را شامل مي شود. موشك هاي پدافند هوايي به كار رفته در 
سامانه هاي دزفول، 9دي و سوم خرداد همگي در صورت امكان استفاده 
از مواد مركب پيشرفته در ساخت سازه و بدنه، بسيار سبك تر و به دنبال 
آن داراي برد بيشتري مي شوند. همچنين موشك بالستيك خيبرشكن 
نيز در صورت ساخت بدنه با مواد مركب مي تواند به برد 2هزاركيلومتر 

نزديك شود. 
 در موشك هاي پدافند هوايي اما اهميت سبك ساختن دوچندان است 
چرا كه عالوه بر امكان افزايش برد موش��ك با ابعاد يكس��ان و كوچك، 
چابك سازي موش��ك ها در برد يكسان را نيز به دس��ت آورد كه سبب 
افزايش تعداد موشك هاي قابل به كار گيري در هر پرتابگر مي شود. اين امر 
براي افزايش پايايي رزمي سامانه هاي پدافند هوايي اهميت بااليي دارد. 
جهش هاي فناوري حاصل ش��ده توس��ط متخصصان جوان، مؤمن و 
انقالبي نيروي هوافضاي سپاه پاس��داران انقالب اسالمي حاصل شده 
است. اين امر عالوه بر اينكه به س��هم خود، عقب افتادگي هاي ناشي از 
اتكا و حتي نگاه به خارج داشتن ساير بخش هاي كشور را به سهم خود 
جبران مي كند، سبب بهبود روزافزون توان دفاعي و تهاجمي كشور در 
دنيايي كه قانون جنگل بر آن حاكم است، مي شود. تواني كه جلوه اي از 
آن در انهدام پهپاد جاسوسي فوق پيشرفته گلوبال هاوك و در عمليات 
شهيد سليماني عليه شيطان بزرگ و سلطان خودخوانده صنعت هوافضا 
و بخش��ي از آن هم با پرتاب ماهواره بر قاصد در دو سال اخير در معرض 

ديد جهانيان قرار گرفت. 

نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي 
سجاد مفیدی
ايران كه به گفته مقام معظم رهبري و   گزارش 2

فرماندهي كل قوا، ني�روي راهبردي 
است، ناگزير از ماهيت مأموريت خود، يعني حضور در محيط سخت 
و بي رحم دري�ا، نيازمند اتكا به تجهيزات خاصي اس�ت. رده هاي 
مختلفي از ش�ناورها براي تأمين اين نيازها ضمن تنوع مأموريتي 
مورد نياز اس�ت. در نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران 
شناورهاي موشك انداز سبكي پيش از انقالب از فرانسه خريداري 
شده بود كه پس از پايان جنگ تحميلي هشت ساله رژيم بعث عراق 
عليه ايران به عنوان الگوي س�اخت ش�ناورهاي جديد اين نيرو 
انتخاب شد. اين پروژه سينا نام گرفت. آخرين محصول اين پروژه 
در دي م�اه 1399 ب�ه ني�روي دريايي ارت�ش تحويل داده ش�د. 

 ناو موشك انداز »زره« اولين ش��ناور محصول پروژه سيناست كه در 
جنوب ساخته ش��ده اس��ت و قباًل چهار فروند از اين رده به نام هاي 
پيكان، جوشن، درفش و سپر در ناوگان شمال ساخته و تحويل شد. 
آزمايش هاي دريايي ناوچه زره و كاركرد عملياتي سامانه هاي آن در 
سال1399 با موفقيت انجام شد تا شناوري كه به جز مشابهت در سازه 
و دو سالح توپخانه اي، در ساير اجزا كاماًل متفاوت از نمونه خارجي و 
قديمي است و از تجهيزات بومي و ساخت داخل و از فناوري هاي روز 

در آنها استفاده شده است. 
 تاريخچه ساخت بومي شناورهاي موشك انداز سبك

12فروند از اين ش��ناور ها در گذش��ته ب��ه خدمت ني��روي دريايي 
كش��ورمان در ناوگان جنوب وارد ش��د كه يقين��اً معروف ترين آنها 
ناوچه قهرمان پيكان و پس از آن جوشن است. ناوچه پيكان پس از 
مشاركت اساسي در خلق حماس��ه عمليات مرواريد در آذر1359 و 
ناوچه جوشن در درگيري نابرابر با ناوگان دريايي امريكا در فروردين 
1367 هميشه جاويد شدند. در سال1382، اولين فروند از شناورهاي 
پروژه سينا ساخت داخل بر اس��اس نمونه هاي مذكور با نام پيكان، 
به ياد پيكان جاويد ش��ده در دفاع مق��دس، در منطقه چهارم نداجا 
در بندر انزلي به اين نيرو تحويل داده ش��د. به طور كلي پروژه سينا 
بستر س��اخت و آزمايش و به كارگيري بسياري از آخرين تسليحات 
و تجهيزات دريايي ساخت كشور بوده اس��ت، به عنوان نمونه اولين 
قبضه توپ دريايي 76ميليمتري فجر27 روي ش��ناور موشك انداز 
جوشن كه دومين فروند از ش��ناورهاي كالس سيناست، نصب شد. 
همچنين سامانه الكترواپتيك و برخي ديگر از اقالم كاربردي شده در 
ناوهاي نظامي ايران را مي توان براي اولين بار روي ش��ناورهاي اين 

رده مشاهده كرد. 
 اين ش��ناورها با به كارگيري نتاي��ج تحقيقات علم��ي و پروژه هاي 
پژوهشي اجرا ش��ده در كش��ور و با جانمايي مناس��ب تجهيزات در 
بخش هاي مختلف و س��اير عوامل مؤثر، از تعادل شناوري و پايداري 
بسيار خوبي در درياي مواج برخوردار است و براي آب هاي نزديك تا 
200مايلي يا 320 كيلومتري مورد استفاده قرار مي گيرد، اما امروزه 
اين برد بايد با برد تسليحات موشكي افزوده شونده به شناورها جمع 

زده شود كه در ادامه به آن پرداخته مي شود. 
شناورهاي رده پيكان محصول پروژه سينا با 31خدمه داراي 47متر 
طول، عرض 7/1متر و تناژ جابه جايي 275 تا 300 تن بوده، از چهار 

پيشرانه 3هزارو500 اسب بخار نيرو گرفته و به بيشينه سرعت 35گره 
دريايي حدوداً برابر با 65 كيلومتر بر ساعت مي رسند. چهار مولد برق 
140كيلوواتي نيز در اين شناورها وظيفه توليد توان الكتريكي براي 

كاربردهاي مختلف را بر عهده دارند. 
  چه زيرسامانه هايي در شناور موشك انداز زره وجود دارد؟

به ط��ور كل��ي ي��ك ش��ناور رزم��ي ش��امل مجموع��ه متنوعي از 
زيرسامانه هاس��ت؛ تجهي��زات رزم��ي، مخابراتي، رانش، س��وخت، 
لوله كشي هاي آب و سوخت و روغن، سيم كش��ي ها و كابل كشي ها، 
مولدهاي برق كه به نوعي نيروگاه هاي فشرده هستند، آب شيرين كن 

و مخازن آب، تجهيزات زيستي، اطفای حريق و ده ها سامانه ديگر. 
بيش از 100سامانه به كار رفته در ش��ناورهاي رده پيكان محصول 
پروژه سينا كه 65مورد از آنها س��امانه هاي اصلي محسوب مي شود، 
آخرين دس��تاوردهاي تثبيت ش��ده فناوري بومي در مجموعه هاي 
دفاعي كشور اس��ت كه ش��امل انواع س��امانه هاي مراقبت و نظارت 
الكترونيكي جنگ الكترونيك، ضدجنگ الكترونيك، سامانه ردگيري 
الكترواپتيك و فروسرخ و ديد در شب، رادارهاي سطحي، سامانه هاي 
ارتباطي امن، سامانه كنترل آتش يكپارچه، نمايشگرهاي ديجيتال و 
انواع سامانه هاي فريب دهنده حرارتي- راداري و اهداف كاذب، سامانه 

ناوبري، هواشناسي و بسياري سامانه هاي ديگر است. 
ش��ناور موش��ك انداز زره از نظر تجهي��زات و برخ��ي جزئيات ديگر 
از نمونه هاي قبلي س��اخته ش��ده در اين رده بهتر اس��ت. در ناو زره 
بيش از 80درصد تجهيزات و سامانه ها نس��بت به قبل بهينه سازي 
يا بومي سازي شده اس��ت. از جمله پيش��رفت هاي زره در مقايسه با 
چهار ش��ناور هم رده ساخت داخل در ناوگان ش��مال، مخابرات امن 
يكپارچه س��اخت داخل و نسل جديد اس��ت كه مي تواند در تمامي 
باندها و فركانس ها چه به صورت صدا و چه ديتا كاماًل رمز شده ارسال 
و دريافت كند. سامانه مخابراتي شناور موشك انداز زره امكان برقراري 
ارتباط امن با واحدهاي هوايي، سطحي، زيرسطحي و ساحل را حتي 

در شرايط جنگ الكترونيك برقرار مي كند. 
 سامانه الكترواپتيكي پيشرفته اي كه روي پل فرماندهي ناوهاي نظامي 
ايراني مشاهده مي شود، پايدار ش��ده با ژيروسكوپ، داراي دو درجه 
آزادي حركتي و داراي امكان هماهنگي با تسليحات و يكپارچگي با 
دوربين هاي حرارتي، مسافت ياب هاي ليزري و نرم افزارهاي تحليل 

تصوير است. 
 زره نسبت به نمونه هاي ساخته ش��ده در شمال موتور قوي تري دارد 
و تجهيزات و رادار بهتر و به روزتري روي آن نصب شده است. اين ناو 
قابليت كشف، شناسايي و درگيري اهداف سطحي دشمن را دارد و 
مي تواند 40هدف س��طحي را در رصد خود داشته باشد و همزمان با 
چهار هدف سطحي درگير شود. س��امانه كنترل آتش شناور رزمي 
زره كاماًل ايراني است و قابليت مقابله با جنگ الكترونيك را در سطح 

بااليي دارد. 
  باز شدن پاي سامانه كنترل آتش پيشرفته »ثامن«

 به محيط رزم
اين س��امانه كنترل آتش با نام ثامن قابليت كش��ف و رديابي اهداف 
سطحي و هوايي را به طور همزمان و نيز به صورت پسيو يا غيرفعال 
دارد. قابليت دريافت و نمايش اطالعات از حسگرهاي مختلف شامل 
رادار و اپتيك، جست وجو و ردگيري اهداف در يك محدوده زاويه اي 

مش��خص و زواياي عمودي، تخصيص اطالعات اهداف به تسليحات 
مختلف موجود روي ش��ناور، افزايش قدرت تفكيك و وضوح اهداف 
مختلف، قابليت تصحيح خط��اي تيراندازي ب��ا توپخانه روي هدف 
به صورت خودكار، امكان آتش��باري روي اهداف ساحلي به صورت 
مستقيم و غيرمستقيم، برخورداري از سكوي پايدار شده، رادوم بدون 
اتالف انرژي، افزايش قابليت اطمينان س��امانه، افزايش توان جنگ 
الكترونيك با تغيير پالريزاس��يون و گيرندگي، استفاده از 9تكنيك 
مختلف براي افزايش قابليت هاي ضدجنگ الكترونيك در ردگيري 
اهداف هوايي و امكان ايجاد اهداف مجازي براي تمرين خدمه از جمله 

ويژگي هاي اين سامانه است. 
 تسليحات متنوع شناور رزمي زره

تسليحات اصلي شناور موشك انداز زره شامل دو قبضه توپ و چهار 
موشك كروز ضدكشتي است كه تعدادي موشك دوش پرتاب ميثاق 
با برد پنج  كيلومتر و تيربار 12/7ميليمتري نيز ساير تسليحات آن را 
تشكيل مي دهند. يك قبضه توپ 76ميليمتري تمام خودكار فجر27 
در سينه ناو )قسمت جلو( با نرخ آتش 120گلوله در دقيقه و بيشينه 
برد 17 كيلومتر، برد 12 كيلومتر بر ضداهداف سطحي و 7 كيلومتر بر 
ضداهداف هوايي توپ اصلي اين شناور اس��ت. مشابه اين سالح هم 
اكنون در كشورهاي مختلف دنيا از جمله امريكا نيز استفاده مي شود. 
توپ 40ميليمتري فتح40 با ميزان شليك 300گلوله بر دقيقه، برد 
مؤثر 4هزارمتر عليه اهداف هوايي و 6هزارمتر عليه اهداف دريايي و 
زميني و برد نهايي 12 كيلومتر سالح ديگر شناورهاي رده پيكان است 

كه در پاشنه يا انتهاي ناو نصب شده است. 
دو جايگاه پرتابگر دو فروندي موشك هاي كروز كه مي تواند از موشك 
نور با برد 120كيلومتر تا قدير با برد 300 كيلومتر را به كار بگيرد، در 
ميانه عرشه اين شناور كار گذاشته شده است. موشك قدير از رادار، 
جنگ الكترونيك و سامانه ناوبري پيشرفته اي برخوردار بوده و داراي 

سرجنگي حدود 175كيلوگرمي و سرعت حدود 0/7ماخ است. 
روند بهبود تجهيزات و بهسازي س��امانه اي كه در چهار فروند شناور 
محصول پروژه سينا در ناوگان شمال اجرا شده است، در ناو زره ادامه 
يافته اس��ت و در آينده نيز تعداد ديگري از اين رده رزمي در جنوب 
ساخته مي شود، س��پس ناوچه هاي رده پيكان يا پروژه سينا وارد فاز 
جديدی شده كه بسيار پيشرفته تر بوده و با عنوان سينا تيپ3 عماًل 
يك رده جديد محسوب مي شود. هر چند از زمان شروع ساخت شناور 
زره در سال91 تا سال99 كه تحويل آن صورت گرفته است، به دليل 
مشكالت مختلف ساخت آن طول كش��يده اما در ناوگان شمال كل 
زمان س��اخت تا تحويل آخرين ش��ناور اين رده يعني سپر 2/5سال 
بيشتر نشده است. اين امر نش��ان مي دهد در صورت حمايت كافي، 
سرعت پروژه هاي ساخت شناور در كشور به ميزان چشمگيري قابل 

افزايش است. 
2هزارو700 كيلومتر مرز آبي كش��ور، ايجاد مناطق عملياتي جديد 
در جنوب و در آين��ده جايگزين كردن ش��ناورهاي رزمي قديمي با 
نمونه هاي پيشرفته و جديدتر داخلي، لزوم ساخت تعداد بيشتري از 
اين رده شناورها را آشكار مي سازد. اين شناورها مي توانند بار كاري 
ناوهاي بزرگ تر را در محدوده هاي سرزميني و آب هاي نزديك كاماًل 
بر عهده گيرند و دست نيروي دريايي را براي اعزام ناوگروه هاي بيشتر 

به آب هاي آزاد بازتر كنند.

نگاهي به نتيجه تحسين برانگيز تالش متخصصان گمنام هوافضا

رعد-500بافيبركربنخانواده»فاتح«راپشتسرميگذارد

نگاهي به شناور موشك انداز سبك ساخت ايران

زرهنيرويدرياييارتشبادستبلند300كيلومتري

  رونماي�ي از موش�ك س�طح ب�ه س�طح بالس�تيك رع�د-500 
در بهمن 1398

  موش�ك رع�د-500 مجهز به موت�ور زهي�ر در نمايش�گاه دائمي 
نيروي هوافضاي سپاه

  پيشران زهير متعلق به موشك رعد-500

  موشك بالستيك رعد-500

  دقت بس�يار خوب موش�ك رعد-500 با س�رجنگي جداش�ونده 
در اصابت به هدف

  ش�ناور موش�ك انداز س�پر، چهارمي�ن محصول پروژه س�ينا 
براي ناوگان شمال كه در آذر1396 به ناوگان ملحق شد

  پل فرماندهي شناور موشك انداز سپر، چهارمين محصول پروژه 
سينا كه در آذر 1396 به ناوگان شمال ملحق شد

  س�امانه الكترواپتيك�ي مجه�ز ب�ه حس�گرهاي مختل�ف 
روي شناور سپر

  نماي باال از شناور موشك انداز سپر كه نصب تسليحات مختلف 
را نشان مي دهد

  شناور موشك انداز زره در روز تحويل به نيروي دريايي ارتش

  بخشي از تجهيزات موتورخانه شناور درفش، سومين محصول 
پروژه سينا كه در سال 1391 به ناوگان شمال تحويل داده شد

  3 فروند از شناورهاي رده پيكان ساخت ايران در ناوگان شمال 
نيروي دريايي ارتش

  2 ع�دد از پرتابگره�اي موش�ك هاي ك�روز روي ش�ناورهاي
 رده پيكان

  تف�اوت ش�كل س�رجنگي موش�ك فات�ح-110 نس�ل 4 )ب�اال( 
و رعد-500 )پايين(



چهل وپنجمي�ن      آذربايجان شرقي
دوره  مس�ابقات 
كشوري قرآن كريم در استان آذربايجان شرقي با 
محوريت بقاع متبركه و امامزادگان برگزار مي شود. 
حجت االسالم وحدت مشهوري، معاون فرهنگي 
اداره كل اوقاف و امور خيريه آذربايجان شرقي با 
بيان اينكه ثبت نام از عالقمندان به ش��ركت در 
چهل وپنجمين دوره مس��ابقات سراسري قرآن 
كريم ب��ا محوريت بق��اع متبرك��ه و امامزادگان 
در استان آغاز شده اس��ت، گفت: ثبت نام از ۲۱ 
ارديبهشت آغاز و تا ۲۵ خردادماه سال جاري ادامه 
دارد.  وي افزود: بخ��ش آوايي انفرادي به صورت 
حفظ پنج ج��زء، ۱۰ جزء، ۲۰ ج��زء و كل قرآن 
كريم در زمينه ه��اي قرائت تحقيق، ترتيل، اذان 
و دعاخواني اس��ت.  اين مسئول ادامه داد: بخش 
گروهي نيز به صورت مديحه سرايي و همخواني 
قرآن كريم بوده و بخش معارفي آن نيز به صورت 
تفسير عمومي قرآن كريم، ترجمه نهج البالغه و 

صحيفه سجاديه است.  حجت االسالم مشهوري 
گفت: اين مسابقه ويژه  برادران و خواهران باالي 
۱۸ س��ال اس��ت كه ثبت نام آن از طريق سايت 
www. quraniran. ir انجام مي ش��ود.  وي 
افزود: باي��د در بحث رونق بخش��يدن به محافل 

قرآني در اس��تان دين خود را به خوبي ادا كنيم.  
معاون فرهنگ��ي اداره كل اوق��اف و امور خيريه 
آذربايجان ش��رقي ادامه داد: مس��ابقات قرآني، 
تأديب و صوت بايد مقدمه  عمل به قرآن باشد، چرا 
كه بسياري از دردها و مشكالت جامعه با عمل به 

قرآن رفع مي شود.  حجت االسالم مشهوري گفت: 
نحوه  ثبت نام در مسابقات از طريق سايت مندرج 
در پوستر آن است كه به راحتي انجام مي شود و 
افرادي كه نمي توانند ثبت نام كنند مي توانند به 
صورت حضوري هم مراجعه كنند.  وي افزود: با 
توجه به اينكه موقوفات قرآني برخي از استان ها 
زياد بوده و منابع و اعتبار آنها زياد است، ميزبان 
بسياري از مس��ابقات قرآني هس��تند پس بايد 
فرهنگ وقف را در جامعه  خ��ود رواج دهيم.  اين 
مس��ئول فرهنگي ادامه داد: از آنجا كه محوريت 
اين دوره از مسابقات بقاع متبركه است، لذا در اين 
اماكن برگزار مي شود.  حجت االسالم مشهوري 
گفت: مس��ابقات در تبريز به صورت حضوري و 
در شهرس��تان ها به صورت غيرحضوري برگزار 
مي ش��ود.  وي افزود: اميدوارم با كمك يكديگر 
بتوانيم در اين عرصه خدمت رساني كنيم، چرا كه 
وظيفه  ما خدمتگزاري به قرآن است تا رنگ و بوي 

قرآن در استان ما زياد شود.
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88498441سرويس  شهرستان

سجاد مرسلي سيداحمد هاشمي

77 شهيد سهم گلستان از شهداي روحاني در دفاع مقدس است
استان گلستان      گلستان
در عمليات هاي 
كربالي چهار و پنج، ۷۷، شهيد روحاني را 

تقديم انقالب كرد. 
حجت االس��الم عبدالعل��ي ايماني مس��ئول 
نمايندگي ولي فقيه سپاه نينوا استان گلستان با 
اشاره به برگزاري كنگره ۴ هزار شهيد روحاني 
كش��ور، گفت: هدف از برگزاري اين كنگره در 
راس��تاي ارزش هاي اله��ي همچنين عمل به 
وصاياي آنهاست.  وي افزود: تعداد ۳ هزار و ۸۸۸ شهيد روحاني در كشور وجود دارد كه از اين تعداد 
۳ هزار و ۷۳۹ نفر از علماي شيعه و ۱۴۹ نفر از علماي اهل سنت بودند.  اين مسئول ادامه داد: استان 
گلستان اين افتخار را دارد كه ۷۷ شهيد روحاني را تقديم انقالب اسالمي كرده است كه اكثر اين شهدا 
در عمليات هاي كرباليي چهار و پنج به شهادت رسيده اند.  حجت االسالم ايماني گفت: شهداي ما خاص 
هستند و معرفت كافي نسبت به مبدا و معاد پيدا كرده بودند، امثال شهيد نجفي بسيار دلتنگ شهادت 

بودند و در نهايت به آرزوي قلبي خود كه شهادت بوده است، رسيدند.

ساخت 22 مدرسه در كرمان به همت خيران
خيران در چهار     كرمان
م�اه گذش�ته 
22مدرس�ه در اس�تان كرم�ان س�اختند. 
رضا رضايي مديركل آموزش و پرورش كرمان در 
حاشيه بازديد از مدارس تخريبي شهرستان هاي 
جنوبي استان با بيان اينكه در چهار ماه گذشته، 
خيران ۲۲ مدرسه ساختند، گفت: تعامل سازنده اي 
بين اين سازمان و نوسازي مدارس استان وجود 
دارد و خيران نيز به سمت مدرسه سازي در مناطق 
مختلف مراجعه كرده اند.  وي افزود: با پرداخت ۵۰ درصد از هزينه ساخت يك مدرسه توسط خير، دولت 
مؤظف به پرداخت مابقي آن است و براساس پيگيري هاي انجام شده، تمام پروژه هاي نيمه ساز نيمه تمام 
خيري تا پايان سال جاري به بهره برداري مي رسند.  مديركل آموزش و پرورش استان كرمان با  اشاره به كمبود، 
تخريبي و نياز به بهسازي و مقاوم سازي تعدادي از مدارس در مناطق مختلف استان تصريح كرد: از ظرفيت 
خيران در امر مدرسه سازي و مدرسه ياري استقبال مي كنيم.  رضايي افزود: بدون هماهنگي خيران و تحت 

هر شرايطي تغيير نام مدارس خيرساز غيرقانوني بوده و با متخلفان برخورد جدي مي شود.

۵۰ برنامه فرهنگي دهه كرامت در حرم مطهر 
حضرت معصومه)س( برگزار مي شود

 شركت دانش بنيان يزدي 
داروي گياهي درمان ناباروري توليد كرد

50 برنام����ه     قم
ب�ه  فرهنگ�ي 
مناسبت دهه كرامت در حرم مطهر حضرت 
فاطمه معصومه)س( در شهر قم اجرا مي شود. 
حجت االسالم والمسلمين مهدي احمدي معاون 
فرهنگي آس��تان مقدس كريمه اهل بيت )س( با 
اشاره به برگزاري ۵۰ برنامه فرهنگي در دهه كرامت 
در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه)س( گفت: 
برنامه هاي دهه كرامت امس��ال با شعار محوري 
»خدم��ت كريمانه- جه��اد عالمان��ه« و پويش 
سراسر»فداي دخترم« در قالب ۵۰ عنوان برگزار 
مي شود.  وي با بيان اينكه در اين ايام هفت مراسم 
ويژه در حرم مطهر برگزار مي ش��ود، افزود: آيين 
تعويض پرچم گنبد مطهر حضرت معصومه)س( 
عصر امروز سه ش��نبه ۱۰ خردادماه ساعت ۱۸ و 
۴۵ دقيقه با سخنراني حجت االسالم والمسلمين 
مؤمني و مداحي سيدرضا تحويلدار در صحن امام 
رضا)ع( برگزار مي ش��ود.  اين مس��ئول ادامه داد: 
مراسم شب ميالد حضرت فاطمه معصومه)س( 
امروز بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء در شبستان 
ام��ام خمين��ي)ره( حرم مطه��ر و با س��خنراني 
حجت االس��الم والمس��لمين عليرضا پناهيان، 
شعرخواني صابر خراساني و مداحي حاج محمود 

كريمي برگزار مي ش��ود.  حجت االسالم احمدي 
گفت: آيين جاروكشي خادمان حرم مطهر حضرت 
معصومه)س( نيز فردا چهارشنبه ۱۱ خرداد ساعت 
۷ صبح برگزار مي ش��ود.  وي با بي��ان اينكه آيين 
خطبه خواني خادمان حرم بانوي كرامت نيز فردا 
چهارشنبه از س��اعت ۸ صبح در شبس��تان امام 
خميني)ره( برگزار مي شود، افزود: در اين مراسم 
حجت االس��الم والمس��لمين مروي توليت حرم 
مطهر رضوي سخنراني و س��يدرضا نريماني نيز 
مداحي مي كنند و شعرخواني نيز توسط مجيد تال 
و خطبه خواني توسط حاج عباس حيدرزاده انجام 
می ش��ود.  معاون فرهنگي آستان مقدس كريمه 
اهل بيت )س( ادامه داد: مراسم شام ميالد حضرت 
نيز با سخنراني حجت االسالم والمسلمين رفيعي و 
مداحي مهدي رسولي در شبستان امام خميني)ره( 
حرم مطهر برگزار مي شود.  حجت االسالم احمدي با 
اشاره به اجراي ويژه برنامه هاي فرهنگي براي بانوان 
گفت: همايش دختران آفتاب ويژه دختران نوجوان 
و جوانان با مش��اركت معاونت امور زنان رياس��ت 
جمهوري روز چهارشنبه ۱۱ خرداد ساعت۱۷ در 
شبستان امام خميني )ره( با حضور توليت آستان 
مقدس، وزير آموزش و پرورش و معاون امور زنان 

رياست جمهوري برگزار مي شود.

ي�ك ش�ركت      يزد
دانش بنيان در 
اس�تان يزد با اس�تفاده از ظرفيت علمي و 
انساني نخبگان بومي بعد از دو سال موفق به 
تولي�د داروي گياهي درمان ناباروري ش�د. 
مهديه همتي، پژوهش��گر و مديرعامل شركت 
دانش بنيان يزدي، با اشاره به اين كه براي توليد 
داروي گياه��ي درمان ناباروري پژوهش��گران 
دو س��ال زمان ص��رف كردند، گفت: ش��رايط 
زندگي در دنياي مدرن كنوني گاهي عملكرد 
اس��پرم و تخمك در مردان و زن��ان را كاهش 
مي دهد و منجر به ناباروري در افراد مي ش��ود 
كه اين دارو مي تواند اين عملكرد را براي بارور 
شدن افزايش دهد.  وي با بيان اين كه گياهان 
دارويي عمدتاً از جذب زيس��تي و حالليت در 
آب بااليي برخوردار نيس��تند، افزود: به منظور 
ارتقاي خواص دارويي اي��ن گياهان از فناوري 
نانو نظير نانو ذرات نقره و طال استفاده كرديم.  
مديرعامل شركت دانش بنيان يزدي استفاده از 
ظرفيت فناوري نانو را از جمله ويژگي هاي اين 
محصول اعالم كرد وادامه داد: اين نانو ذرات ها 
با ماندگاري باال، ع��وارض جانبي دارو را از بين 
مي برند و بهب��ود عملكرد اس��پرم در مردان و 

تخمك را در زن��ان براي بارور ش��دن را ايجاد 
مي كنند.  بي بي فاطمه حقيرالسادات، معاون 
فناوري و تجاري سازي اين شركت دانش بنيان 
هم با بيان اين  جست وجو هاي زيادي در يافتن 
نمونه مشابه اين دارو در جهان شده است، گفت: 
تاكنون هيچ سابقه اي از توليد اين گونه محصول 
داروي��ي در جهان مش��اهده و گزارش نش��ده 
است.  وي افزود: براي توليد اين دارو از گياهان 
دارويي بومي اس��تان يزد نظير جنسينگ، گل 
سرخ، پنج انگشت و چاي سبز استفاده كرديم.  
معاون فناوري اين شركت دانش بنيان تصريح 
كرد: هم اكنون آزمايش هاي سلولي و حيواني 
اين محصول با موفقيت انجام ش��ده و در حال 
گذراندن آزمايش هاي انساني آن هستيم كه به 
محض تكميل شدن اين دارو وارد بازار خواهد 
شد.  حقيرالسادات گفت: موفقيت اين شركت 
فناور كه زير نظر مركز جامع بازساختي پزشكي 
يزد فعالي��ت مي كند، زمينه س��از جايگزيني 
دارو هاي ع��اري از عوارض به ج��اي دارو هايي 
شيميايي خواهد بود.  از جمعيت ۸۴ ميليوني 
ايران، ۲6 ميليون زوج در كشور وجود دارد كه 
۱۵درصد آنها در دوره باروري و در سنين ۲۵ تا 

۴۰ سال قرار دارند، و مشكل ناباروري دارند. 

  قزوي�ن: مش��كالت اقتصادي نيروگاه هاي مقي��اس كوچك بخش 
خصوصي از جمله معوقات دولتي و نرخ باالي گاز بها باعث شده كه فقط 
۱۳درصد ظرفيت توليد اين نيروگاه ها در اس��تان قزوين در مدار باشد و 

۸۷درصد اين ظرفيت راكد شود. 
   مرك�زي: حجت االس��الم س��يدعبدالمهدي موس��وي رئيس كل 
دادگستري استان مركزي گفت: شعب تخصصي ويژه رسيدگي به امور 

تجاري و صنعتي در استان مركزي راه اندازي شد. 
  تهران: اس��ماعيل درزي بورخاني رئيس دادگس��تري شهرس��تان 
فيروزكوه از اعاده بيش از ۱۲ هكتار از اراضي ملي اين شهرستان، به ارزش 

حدود ۷۵۰ميليارد ريال به بيت المال خبرداد. 
   هرم�زگان: مدير مركز حمايتي بنياد علوي كش��ور گف��ت: بيش از 
۱۴۰۰دستگاه لوازم منزل در بين نيازمندان و آسيب ديدگان از سيل در 
رودان توزيع شد.  اصالح افزود: اين وسايل شامل ۴۱ دستگاه يخچال، ۱۴۱ 
دستگاه لباسشويي، ۴۷۷ دستگاه تلويزيون، ۱۰۱ دستگاه اجاق گاز، ۲۲ آب 

گرمكن، ۲۹۲ بخاري برقي و ۷۰۰ تخته فرش ۹ متري مي باشد. 
  اردبيل: مسئول دبيرخانه كانون هاي خدمت رضوي اردبيل، از برگزاري 
بيش از ۳۰۰ عنوان برنامه دهه كرامت در استان خبرداد.  علي حسن زاده 
افزود: اين برنامه ها در بخش هاي مختلف فرهنگي، قرآني، ديني، مذهبي، 

ورزشي و اقتصادي تدارك ديده شده است. 
  لرستان: سيدعماد شاهرخي رئيس  سازمان جهادكشاورزي لرستان با بيان 
اينكه ۴۰ درصد اقتصاد استان را بخش كشاورزي تشكيل مي دهد، گفت: در 
سال گذشته از محل بند الف تبصره ۱۸ حدود ۴۵۰ ميليارد تومان اعتبار جذب 

شد و اين ميزان اعتبار براي سال جاري به دو برابر افزايش پيدا خواهد كرد. 
  همدان: علي خاكسار معاون گردشگري ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري همدان گفت: از ابتداي سال تاكنون يك هزار و ۴۰۰ گردشگر 

خارجي از همدان بازديد كردند. 
  سمنان: غالمرضا خراسانيان مدير امور اراضي سازمان جهاد كشاورزي 
سمنان از رفع تداخل ۹۹ هكتار از اراضي ملي اين استان در دو ماه نخست 

سال ۱۴۰۱ خبر داد. 
  گلستان: سيدمحمد دهنوي معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار گلستان 
از پلمب نانوايي هاي پرتخلف در استان خبرداد و گفت: در سه مرحله نخست سهميه 

نانوايي هاي متخلف كسر و به نانوايي هاي ديگر اختصاص خواهد يافت. 
  سيس�تان وبلوچس�تان: ايوب كرد مديركل راهداري و حمل ونقل 
جاده اي استان سيستان و بلوچستان از اختصاص ۵۰ ميليارد ريال اعتبار براي 

احداث و توسعه راه هاي روستايي حوزه سراوان در سال جاري خبرداد.

 آغاز جشنواره »طراحي براي كودك« 
به همت ستاد اجرايي فرمان امام 

نشست خبري نخستين جشنواره طراحي براي كودك به همت بنياد 
15خرداد س�تاد اجرايي فرمان امام با هدف ج�ذب ايده هاي برتر در 
خصوص طراحي ملزومات زندگي براي خانواده هاي مثبت پنج برگزار شد. 
مديرعامل بنياد ۱۵ خرداد در اين نشس��ت با بيان اينكه در اواخر سال 
۹۹ و پس از پيوستن اين بنياد به س��تاد اجرايي فرمان امام، اساسنامه 
بنياد تغيير كرد، گفت: اين بنياد در چهار دهه اخير فعاليت هاي زيادي 
از جمله ساخت ۵ هزار مدرسه و خانه بهداشت و بيمارستان و ۹خوابگاه  
دانش��جويي دخترانه در اس��تان هاي مختلف را در كارنامه دارد و پنج 
خوابگاه نيز در سال جاري به بهره برداري خواهد رسيد و بنياد در سال هاي 
آتي صرفاً به تكميل خوابگاه هاي متاهلي نيمه تمام مي پردازد.  حميدرضا 
عليان زادگان افزود: بعد از انتقال بنياد به مجموعه ستاد اجرايي، موضوع 
پرداختن به حوزه جمعيت و سالمت اجتماعي در دستور كار بنياد قرار 
گرفت. در مبحث جمعيت فرمايشات و دغدغه هاي رهبر انقالب احصا و به 
۱۲۰ كار ويژه تبديل شد كه برخي اجرا شده، تعدادي در مرحله اجراست 
و برخي نيز در سال هاي آينده اجرا مي شود.  وي رويدادهايي نظير معرفي 
الگوهاي موفق فرزندآوري و فرزند پروري را از اقدامات اين بنياد عنوان 
و تصريح كرد: توزيع بسته هاي لبخند مادري از ديگر اقداماتي بود كه از 

سوي مردم نيز شاهد استقبال خوبي نسبت به آن بوديم. 
عليان زادگان با اشاره به آغاز جشنواره طراحي براي كودك گفت: در اين 
جشنواره شاهد جذب ايده هايي براي تغيير و كارايي بهتر ملزومات در 

خانواده هايي خواهيم بود كه داراي سه فرزند يا بيشتر هستند. 
مديرعامل بنياد ۱۵ خرداد با بيان اينك��ه در حال حاضر نرخ مواليد در 
كشور يك ميليون و ۱۴۰ هزار نفر است، بيان كرد: نرخ رشد ۱/6 است 
و براي اين كه به نرخ رشد ۲/۵ برس��يم بايد مواليد كشور 6۴۰ تا 6۵۰ 
هزار نفر در س��ال افزايش يابد  و براي دسترس��ي به اين عدد نيز بايد با 
فرهنگ سازي و حمايت هاي معيشتي و رفع گره هاي ذهني خانواده ها، 
جامعه را به افزايش فرزندآوري تش��ويق كنيم.  وي درخصوص اعتبار 
در نظر گرفته شده از سوي ستاد اجرايي فرمان امام در راستاي جواني 
جمعيت بيان كرد: در حوزه تس��هيالت جمعيت، ۵۰ ميليارد تومان از 
س��وي بنياد به اين حوزه تخصيص اوليه داده ايم، ع��الوه بر اين ۲۰۰ 
ميليارد تومان تسهيالت شامل وام قرض الحسنه، كارت هديه و... براي 
پدر و مادر نوزاد در فاز اول تأمين خواهد شد كه با كمك خيرين اين عدد 
افزايش مي يابد.  اين مس��ئول تصريح كرد: در حوزه بسته هاي لبخند 
مادري، براي امسال ۲۰ ميليارد تومان آورده اوليه ستاد اجرايي فرمان 
امام بوده و اين عدد با كمك ساير نهادهاي اجتماعي و مشاركت مردم 

در مرحله اول به ۲۰۰ ميليارد تومان خواهد رسيد. 
   تبديل ايده ها به محصول

در ادامه اين نشس��ت، احمد عابديني، دبير جشنواره طراحي محصول 
كودك گفت: رشته اي به نام طراحي محصول وجود دارد كه به شناسايي 
مش��كالت كمك مي كند. ما مي خواهيم ب��ا برگزاري اين جش��نواره 
نگهداري از فرزندان و س��رگرمي آنان در خانه را تسهيل كنيم  و براي 
اين كار بايد فرآيند طراحي محصول ها را توسعه دهيم . در اين جشنواره 
از طراحان كمك خواسته ايم كه اگر ايده اي براي بازطراحي و طراحي 
محصوالت براي كودكان يا خانواده هاي داراي فرزند دارند، ارائه كنند تا 

محصوالتي توليد شود كه براي نگهداري فرزندان كمك كننده باشد. 
وي افزود: ملزومات شامل اسباب بازي، بهداشت، حمل و نقل، پوشاك، ايمني 
و مراقبت و مبلمان از رسته هاي مختلف اين جشنواره هستند. اميدواريم در 
آينده اين ايده ها را تبديل به محصوالتي كنيم كه خانواده ها از آن استفاده 
كنند .  به گفته وي، مهلت ارسال ايده ها به جشنواره تا ۱۵ تيرماه و به نشاني 
idiran. ir است.  عابديني درباره جوايز در نظر گرفته شده براي برندگان 
گفت: به نفرات اول، دوم و سوم ۲۰، ۸ و ۵ ميليون تومان جايزه در شش دسته 
اعطا مي شود.  دبير جش��نواره طراحي كودك خاطرنشان كرد: معيارهاي 
ارزيابي ايده ها، طراحي براساس اصول فرهنگ اسالمي و ايراني و نگاه فرهنگي 
به محصوالت است كه در بحث پوشاك، مبلمان و اسباب بازي و... به اين امر 
توجه ويژه داريم. خالقيت و نوآوري، ارزش افزوده و چندكاره بودن محصول و 

امكان توليد انبوه نيز از ديگر معيارها براي تعيين برگزيدگان است . 

سرمايه گذاران براي شيرين سازي آب عمان 
در چابهار هيچ محدوديتي ندارند

در تمام كشورهايي كه به نوعي به دريا راه دارند، شهرهاي ساحلي 
موجب توسعه و رفت و آمد و تعامالت و تجارت به شمار مي آيند. اما 
در جنوب شرق كشور، يعني سيستان وبلوچستان، نه تنها شهرهاي 
ساحلي در مش�كالت خود گرفتارند بلكه حتي آب براي شرب هم 
ندارند.  هر چند سال هاست در مورد شيرين سازي و انتقال آب درياي 
عمان صحبت هايي مي شود اما حاال استاندار سيستان وبلوچستان 
رسماً اعالم كرده هيچ محدوديتي براي ورود سرمايه گذاران و بخش 
خصوصي ب�راي ورود به اين كار وج�ود ندارد و براي انج�ام اين كار 
در كل س�واحل از زرآباد تا گواتر دش�تياري براي تأمين آب شرب، 
كشاورزي، صنعت و توسعه اشتغال و توليد مي توانند وارد عمل شوند. 

    
كاهش ش��اخص بارندگي، يعني پايين آمدن سرمايه  توليد منابع آب 
در هر منطقه. سيستان وبلوچستان كه قرن  ها پيش پر آب بود حاال در 
ش��رايطي قرار دارد كه در بخش اعظمي از آن، ميزان بارندگي حدود 
۱۰۰ميلي متر شده اس��ت. با توجه به اينكه ايران در كمربند خشك و 
نيمه خش��ك قرار دارد، ميزان بارش ها در سيس��تان وبلوچستان ۳۰ 
درصد كمتر از متوسط بارندگي در كل كش��ور است و همين موضوع 
باعث مي شود به طور ذاتي كمبود منابع آب در اين منطقه مشهود باشد.  
اما قدرت و ظرفيت سيستان وبلوچس��تان در همجواري آن با درياي 
عمان است. آب هاي بيكراني كه با يك برنامه ريزي و مديريت درست 
مي تواند عالوه بر تأمين نياز اين استان، موجب شكوفايي و سرسبزي 
مناطق ديگر هم بشود.  بعد از سال ها صحبت در مورد شيرين سازي آب 
دريا، حاال استاندار سيستان و بلوچستان اعالم كرده براي شيرين سازي 
و انتقال آب درياي عمان هيچ محدوديتي وجود ندارد و سرمايه گذاران 
بخش خصوصي مي توانند در اين خصوص در كل س��واحل از زرآباد تا 
گواتر دش��تياري براي تأمين آب شرب، كش��اورزي، صنعت و توسعه 

اشتغال و توليد وارد عمل شوند. 
حسين مدرس خياباني با تأكيد بر اينكه راه را براي ورود سرمايه گذاران 
هموار كرده و محدوديت ها برداش��ته ش��ده، ادامه داد: »براي انتقال 
آب دست همه باز است و هر نقطه از س��واحل نياز به آب داشته باشد 

سرمايه گذاران ورود و آب مردم را تأمين كنند.«
وي با اش��اره به اينكه ش��هرهاي س��احلي بايد موجب توسعه استان 
سيستان وبلوچستان ش��وند ولي متأسفانه در مشكالت خود گرفتار و 
حتي آب خوردن ندارند، خاطرنش��ان كرد: »با اين اوضاع و مشكالت 

نمي توان استان را توسعه داد.«
مدرس خياباني ب��ه ديگر نيازه��ا و اقدامات��ي كه بايد در سيس��تان 
وبلوچس��تان انجام ش��ود اما روي زمين مانده نيز گريزي زده و گفت: 
»متأسفانه سال ها در اين استان مجوز احداث مرغداري صادر نشده ولي 
امروز با پيگيري هايي كه انجام شده ۴۰۰ مرغداري در شهرهاي مختلف 
استان در حال احداث است تا بخش��ي از نيازها تأمين و عرضه گوشت 
سفيد با قيمت ارزانتر را شاهد باشيم.« وي بر تسريع ناوگان حمل ونقل، 
تخصيص اعتبار الزم به طرح هاي نيمه تمام و توجه به كشت انبه و موز 
استان تأكيد و افزود: »محصوالت كشاورزي اين استان به ساير استان ها 

صادر و پس از فرآوري با قيمت باال به فروش مي رسد. 
  هوتك ها در كنار آب شيرين كن ها

اگر يكي از مشكالت منطقه سيستان وبلوچس��تان، كمبود بارندگي 
اس��ت، در عوض براي حفظ آب در اين منطقه از گذشته برنامه هايي 
وجود داشت كه يكي از آنها حفر هوتك است. هوتك ها، گودال هاي حفر 
شده براي جمع آوري آب باران مي باشند كه از آن براي شرب، كشاورزي 

و آب مورد نياز احشام استفاده مي شود. 
وقتي در اين اس��تان بارندگ��ي رخ مي دهد تحت تأثير سيس��تم هاي 
مانسون است كه از اقيانوس هند سرچشمه مي گيرد و بخش عمده اين 
بارندگي ها در تابستان صورت مي گيرد. ويژگي سيستم  هاي مانسون به 
اين شكل است كه مقدار بارندگي در مدت كوتاه و شدت بيشتري رخ 

داده و سيالب هاي وحشتناكي را ايجاد مي كند. 
يكي از شيوه هاي بومي در سيستان وبلوچستان، وجود هوتك يا دگار 

يا خوشاب يا آب انبار است. 
با توجه به ويژگي هاي منطقه، اين هوتك ها توسط اهالي منطقه ايجاد 
و آب را ذخيره مي كنند. اين حوضچه ها ت��ا ۳ هزار مترمكعب توانايي 

ذخيره آب را دارند. 
استاندار سيستان وبلوچس��تان كه براي بازديد به چابهار رفته بود در 
جلسه ايمن سازي هوتك و سواحل در فرمانداري اين منطقه حاضر شد 
و با بيان اينكه چابهار مزيت هاي خدادادي نظير تجاري و گردشگري 
دارد و نياز است پس از تأمين زيرساخت ها با ايجاد بومگردي ها اشتغال 
را توس��عه داد و مش��كالت بي آبي را از طريق انتقال آب درياي عمان 
برطرف كند، گفت: »يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان از سوي وزرات 
نفت براي حصاركش��ي و ايمن س��ازي هوتك هاي چابهار و دشتياري 
اختصاص پيدا كرده، از طريق اطالع رساني عمومي در فضاي مجازي 
و صدا وس��يما و تريبون هاي مردمي و محلي نسبت به آموزش جوامع 

محلي در خصوص خطرات هوتك  ها برنامه ريزي صورت گيرد.«
در اين نشست، فرماندار ويژه شهرستان چابهار نيز با بيان اينكه امسال 
شش نفر در هوتك ها سه نفر در دريا غرق و فوت شده اند، گفت: »هوتك 
جزو الينفك زندگي مردم در دش��تياري و چابهار است و نياز است هر 
چه سريع تر حصاركشي و ساماندهي شوند تا ديگر شاهد از بين رفتن 

فرزندان اين سرزمين نباشيم.«
جواد سپاهي افزود: »از تمام دستگاه هاي اجرايي به ويژه منطقه آزاد و 
بنادر و دريانوردي خواست براساس وظايف و اختياراتي كه دارند براي 

ساماندهي و ايمن سازي هوتك  ها و سواحل اقدام سريع انجام دهند.«
در ادمه فرماندار كنارك نيز گفت: »بزرگ ترين اسكله صيادي كشور در 

كنارك واقع شده و نياز به ساماندهي و بهسازي فوري است.«
عبدالغفور ه��وت ادامه داد: »هم اينك ۱۸ مرغ��داري با ۲۰۰ ميليارد 

تومان با سرمايه گذاري بخش خصوصي در حال اجراست.«
فرماندار دشتياري با بيان اينكه از ۳۸ دستگاه اجرايي فقط هشت اداره 
در نگور مركز اين شهرستان مستقر هستند كه كل نيروي اداري آن به 
۲۰ نفر نمي رسند، گفت: »۳۰۵ لنج صيادي، قطب توليد ميگو كشور 
و باهوكالت با ۴۰ هزار نفر جمعيت و ظرفيت باالي كشاورزي از جمله 
ظرفيت هاي دشتياري است كه نياز است ظرفيت دريا و مرز براي توسعه 

و اشتغال و توليد فعال شود.«
ش��كري بيان كرد: »هوتك و آبگير زيادي در دشتياري وجود دارد كه 
براي شرب، كشاورزي و احشام مورد استفاده قرار مي گيرند.« به گفته 

اين مسئول، ۸۰ روستا به صورت سقايي با تانكر آبرساني مي شوند. 
الزم به ذكر اس��ت به هم��ت هالل احمر سيس��تان و بلوچس��تان در 
سال جاري هشت خانه هالل در سطح استان كلنگ زني شده و احداث 
خانه هاي هالل در روس��تاهاي مختلف چابهار و دشتياري مي تواند به 

آموزش مردم كمك كند. 

 كمك 32 گروه جهادي دامپزشكي 
به دامداران كم برخوردار 

32 گ�روه جهادي دامپزش�كي ب�ه منظور كمك رس�اني به 
مناطق محروم اس�تان چهارمحال وبختياري اعزام ش�دند. 
هوشنگ فوالدي مسئول بسيج س��ازندگي چهارمحال و بختياري 
گفت: در راس��تاي اس��تقبال از كنگره ملي ۱۰ هزار شهيد جامعه 
عشايري كشور ۳۲ گروه جهادي دامپزشكي به منظور خدمت رساني 
به مناطق محروم استان اعزام مي شوند.  وي افزود: اين گروه ها از ۱۲ 
خرداد تا ۱۵ خرداد ماه در مناطق »كوهرنگ«، »موگويي«، »بازفت«، 
»دو آب صمصامي«، »خانميرزا«، »لردگان«، »كيار«، »شهركرد«، 
»اردل« و ديگر بخش هاي استان فعاليت خواهند كرد.  اين مسئول 
ادامه داد: واكسيناسيون دام و طيور، سم پاي و درمان دام هاي بيمار از 
جمله فعاليت هاي اين گروه ها خواهد بود.  سرهنگ فوالدي با اشاره به 
اينكه اين اردوها سه تا پنج روزه خواهد بود، تصريح كرد: حدود ۲۰۰نفر 

از خواهران و برادران بسيجي كشور در اين اردوها حضور دارند.

 اهداي 13 هزار سي سي خون 
در مراسم سوگواره ملي تعزيه »ده زيار«

همزمان با برگزاري نهمين سوگواره ملي تعزيه در روستاي ده زيار 
كرمان 13 هزارو 500 سي سي خون به بيماران نيازمند اهدا شد. 
ثاراهلل انكوتي دبير اجرايي نهمين سوگواره ملي تعزيه ده زيار گفت: 
همزمان با اجراي مجلس تعزيه شهادت حر )ره( و با استقرار پايگاه 
انتقال خون ۱۳ هزارو ۵۰۰ سي س��ي خون ب��ه بيماران نيازمند 
كرماني اهدا شد.  وي با اشاره به اينكه در حاشيه برگزاري نهمين 
سوگواره ملي تعزيه ده زيار برنامه هاي فرهنگي و مذهبي متعددي 
در حال اجراست، افزود: در هر شب سوگواره ۱۴ هزار صلوات براي 
ش��ادي روح سيدالشهداي جبهه مقاومت ش��هيد سپهبد قاسم 
سليماني و ۱۳ ش��هيد واالمقام روس��تاي ده زيار توسط شركت 
كنندگان در سوگواره ختم مي شود.  اين مسئول ادامه داد: تجليل 
از تعدادي از مادران شهدا و پيشكسوتان تعزيه استان و اين روستا از 
ديگر برنامه هاي فرهنگي و مذهبي اين سوگواره در دوره نهم بود. 

 اهداي عضو جانباز قمي 
چندين نفر را حيات بخشيد 

اعض�اي ب�دن جانب�از50 س�اله س�اكن ق�م ك�ه دچ�ار 
م�رگ مغزي ش�ده ب�ود ب�ه بيم�اران نيازمن�د اهدا ش�د. 
ولي اهلل صمدي كارش��ناس مس��ئول واحد اهداي عضو دانشگاه 
علوم پزشكي قم گفت: مرحوم محمود پارسانظر جانباز ۵۰ ساله 
هشت سال دفاع مقدس به علت تصادف و خونريزي دچار مرگ 
مغزي شده بود كه با رضايت خانواده  نوع دوستش اعضاي حياتي 
وي به چندين بيمار بدحال، زندگي و اميد دوباره بخشيد.  وي با 
بيان اينكه امكان برگشت به زندگي دوباره براي بيمار مغزي وجود 
ندارد، افزود: به دليل بي اطالعي خانواده ه��ا و با وجود تعداد زياد 
بيمار مرگ مغزي در قم اين بيماران ف��وت مي كنند و به مرحله 
اهداي عضو و پيوند اعضا نمي رسند.  اين كارشناس گفت:  هر اهدا 
كننده مي تواند با اهداي اعضايي از جمله قلب، ريه، كبد، پانكراس، 

روده و كليه، يك تا هشت بيمار را از مرگ نجات دهد.

    قم   كرمان    چهارمحال وبختياري 

مشاركت 52 موكب خراسان جنوبي در پياده روي اربعين 
ب�راي حض�ور 52      خراسان جنوبي
موك�ب خراس�ان 
 جنوبي در پياده روي اربعين حسيني مجوز صادر شد. 
موسي جوينده رئيس س��تاد بازسازي عتبات 
عاليات خراس��ان جنوبي با بيان اينكه تاكنون 
براي ۵۲ موكب خراسان جنوبي جهت حضور 
در پياده روي اربعين حسيني مجوز صادر شده 
است، گفت: پيش بيني اين است كه در شبانه روز 
ميزبان ۱۰۰ هزار زائر در سايت خراسان جنوبي 
در شهر كاظمين باشيم.  وي افزود: از اين تعداد هشت موكب در داخل استان براي ارائه خدمات به زائران 
پاكستاني در نظر گرفته شده است و بحث تأمين اسكان و تغذيه اين زائران را برعهده دارند.  اين مسئول 
ادامه داد: پيش بيني اين است كه در شبانه روز ميزبان ۱۰۰ هزار زائر در سايت خراسان جنوبي در شهر 
كاظمين باشيم و دو تيم جهت تأمين زيرساخت ها و آماده سازي سايت خراسان جنوبي طي يك ماه آينده 
به كاظمين اعزام مي شوند.  جوينده گفت: يك موكب بهداش��ت و درمان در سايت خراسان جنوبي در 

كاظمين خواهيم داشت و درخواست داريم تا يك نماينده از هالل احمر در اين موكب مستقر شود.

307 هكتار بافت تاريخي فرسوده در اروميه شناسايي شد
30۷ هكت��ار      آذربايجان غربي
بافت تاريخ�ي 
فرسوده در شهرستان اروميه وجود دارد كه 

نياز است، ترميم شود. 
محس��ن حمزه لو مدي��ركل راه و شهرس��ازي 
آذربايجان غرب��ي با بيان اينك��ه در حال حاضر 
6هزار و ۵۸۸ هكتار بافت فرسوده و سكونتگاه 
غيررسمي در آذربايجان غربي وجود دارد، گفت: 
از اين ميزان ۳۰۷ هكتار بافت تاريخي فرسوده در 

اروميه به شمار مي رود.  وي افزود: در راستاي حمايت از ساخت وساز مردمي و نوسازي و بهسازي بافت هاي 
فرسوده تسهيالت بانكي براي احداث واحدهاي مسكوني در نظر گرفته شده و اين تسهيالت به ۳ ميليارد 
و ۵۰۰ ميليون ريال افزايش يافته است.  اين مسئول ادامه داد: اين مبالغ در قالب تسهيالت بانكي و سود 
مشاركت ۹ درصد به متقاضيان پرداخت مي شود.  حمزه لو گفت: تمام محدوده هاي بازآفريني شهري، 
بافت هاي فرسوده و تاريخي شامل اين تسهيالت مي شوند و مي توانند از تسهيالت بهره مند شوند.  وي ادامه 
داد: اقدامات گوناگوني براي ساماندهي محدوده هاي هدف بازآفريني شهري مصوب در حال انجام است. 



 خودروي باالي ۲۵هزار دالر 
وارد نمی کنیم

ي�ك عض�و كميس�يون صناي�ع و مع�ادن مجل�س يازده�م 
از ق�ول مجل�س مبن�ي ب�ر واردنك�ردن خودروه�اي ب�االي 
واردات  ممنوعي�ت  گف�ت:  و  داد  خب�ر  دالر  ۲۵ه�زار 
خودروه�اي الكچ�ري كيفيت خ�ودروي ايران�ي را ب�اال مي برد. 
به گزارش نبض صنعت، سيدعلي موسوي، درباره ضرورت برابربودن 
قيمت  خودروهاي وارداتي با خودروهاي ايراني اظهار كرد: نبايد بگذاريم 
مافياي واردات كه در كاالهاي ديگر وجود دارد، به واردات آتي خودرو 
بيايد. بايد جلوي سلطان هاي بالقوه خودرويي را گرفت و ابداً نبايد اجازه 

دهيم كه خودروهاي باالي ۲۵هزار دالر وارد كشور شود. 
اين عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس يازدهم تأكيد كرد: ما به 
واردات خودرو مجوز داديم تا بتوانيم قيمت س��نگين خودرو ايراني را 
بشكنيم. از طرف ديگر بايد نيازهاي بازار را تأمين مي كرديم. دهك هاي 
باالي جامعه مي توانند هر خودرويي كه دوس��ت دارند را تهيه كنند، 
بنابراين واردات خودرو بايد براي طبقه متوسط و ضعيف جامعه صورت 

بگيرد. خريد خودروي ارزان باكيفيت حق اين طبقات است. 
وي اظهار ك��رد: واردات خودرو رقابت كيفي بين خودروس��از داخلي 
و خارجي را ايجاد خواهد ك��رد. توليدكننده ايراني باي��د در رقابت با 
خودروي مش��ابه خارجي كيفيت را باال ببرد تا بتواند با آن كاال رقابت 
و در نهايت سود كند، بنابراين ممنوعيت واردات خودروهاي الكچري 
كيفيت خودروي ايراني را باال مي برد. موسوي از قول مجلس مبني بر 
وارد نكردن خودروهاي باالي ۲۵ هزار دالر خبر داد و گفت: مجلس قول 
مي دهد در راستاي حمايت از دهك هاي متوسط و پايين در برابر مافياي 
خودرو بايستد و نگذارد قشر خاصي خودروي باالي ۲۵ هزار دالر وارد 
كنند و بخواهند ضمن سودهاي كالني كه مي برند، مانع ايجاد رقابت 

بين خودروي ايراني و خودروي هم قيمت خارجي شوند. 

پیشنهاد  کشت فراسرزمیني در سوريه 
باتوجه به پيش�رفت ايران در حوزه كش�اورزي و وجود زمين هاي 
حاصلخيز كشاورزي در سوريه پيشنهاد مي شود، كشت فراسرزميني 
داشته باشيم و استفاده از توان فني ش�ركت هاي ايراني در نصب 
ماشين آالت و سيستم بسته بندي در سوريه در دستور كار قرار گيرد. 
غالمحس��ين ش��افعي، رئيس اتاق بازرگاني ايران در همايش توسعه 
روابط اقتصادي و تجاري ايران و سوريه با بيان اينكه بعد از سفر آذر سال 
گذشته جهت افتتاح نمايشگاه ايران و سوريه امروز شاهد حضور هيئت 
تجاري اين كشور در ايران هستيم، اظهارداشت: در حال حاضر رابطه 
عميق مبتني بر منافع مشترك اقتصادي در كشور را شاهديم و سعي 
بر اين است كه اين روابط از دولت به بخش خصوصي دو كشور تسري 
يابد، در اين راه نياز مبرمي به تبادل اطالعات، بانك اطالعات و آشنايي 
با قوانين و فرصت تجاري براي افزايش همكاري است كه همايش امروز 

در اين راستاست. 
وي افزود: همايش امروز بيانگر اراده دولت و بخش خصوصي س��وريه 
جهت همكاري با ايران اس��ت و پيام آن اين است كه بخش خصوصي 
براي همكاري گس��ترده و همه جانبه اش��تياق دارد. افزايش س��طح 
مبادالت در فاز اول به يك ميليارد دالر در سال نيازمند حضور بخش 
خصوصي دو كشور اس��ت. وي با بيان اينكه بايد گام عملي در توسعه 
روابط دو  كشور برداشته شود، افزود: با توجه به پيشرفت ايران در حوزه 
كشاورزي و وجود زمين هاي حاصلخيز كشاورزي در سوريه پيشنهاد 
مي شود كشت فراس��رزميني داشته باشيم و با اس��تفاده از توان فني 
ش��ركت هاي ايراني در نصب ماشين آالت و سيس��تم بسته بندي در 
سوريه در دستور كار قرار گيرد. وي ضمن اعالم آمادگي بخش خصوصي 
ايران جهت همكاري با بخش خصوصي و دولتي سوريه جهت بازسازي 
زيرساخت هاي صنعت و معدن سوريه و ارائه خدمات فني و مهندسي و 
سرمايه گذاري مشترك در زمينه عمراني اين كشور گفت: ما مي توانيم 
در زمينه جاده س��ازي و سدس��ازي حوزه آب و فاض��الب و نيروگاه و 

كشاورزي اين كشور همكاري كنيم. 

 70درصد امکانات کشور 
در اختیار »خصولتی ها«

رئيس ديوان محاسبات كشور با تأكيد بر ضرورت افزايش بهره وري 
از منابع ش�ركت هاي خصولتي گفت: ۷۰ درصد منابع كش�ور در 
اختيار ش�ركت ها و ۳۰ درصد منابع در اختيار ديگر بخش هاست. 
مهرداد بذرباش، در حاشيه نخستين نشس��ت مجمع معاونين مالي و 
اداري وزارتخانه ها و دس��تگاه هاي اجرايي در محل ديوان محاسبات 
در گفت وگو با صداوس��يما اف��زود: اگر امروز ۷۰ درصد منابع كش��ور 
افزايش بهره وري داشته باشد ارتقاي كيفيت و خدمات به مردم بيشتر 
خواهد شد. وي با بيان اينكه اين روز ها به دليل مشكالت قانوني، برخي 
ش��ركت ها از مدار دولتي خارج ش��دند و وقتي موضوع نظارت مطرح 
مي شود خود را غيردولتي عنوان مي كنند كه ما شركت دولتي نيستم، 
اما نكته عجيب اينجاست كه مديران اين شركت ها از سوي دولتي ها 
انتخاب مي شوند، بنابراين ديوان محاسبات با اصالح برخي قوانين به 

دنبال شفاف سازي در اين خصوص است. 
رئيس ديوان محاسبات در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه در 
حال حاضر كاال و خدمات در كشور گران ارائه مي شود و بايد تدبيري در 
اين خصوص اتخاذ كرد تا كاال و خدمات در كشور ارزان تر به مردم ارائه 
گردد، بر اين نكته تأكيد كرد كه بررس��ي ها در ديوان محاسبات نشان 
مي دهد، بخش قابل توجهي از منابع كشور در حال هدر رفت است و ديوان 
محاسبات با دستور العملي جديد مبني بر نهضت كاهش قيمت تمام شده 

خدمات و كاال به دنبال اصالح ساختار هاي اساسي در كشور است. 

پیش بیني بحران در بازار انرژي
زمستان پيش رو همه را در آستانه خطر قرار داده است و همه چيز 
حاكي از كمبود عرضه اس�ت، اما خطرات ديگري هم وجود دارد. 
 به گزارش صداوسيما، به نقل از پايگاه اينترنتي راشاتودي، بنابر داده ها 
انتظار مي رود با دور شدن غرب از روسيه، تقاضا براي گاز طبيعي مايع 

از عرضه پيشي بگيرد. 
بلومبرگ اين هفته به نقل از كارشناسان گزارش داد، اين احتمال وجود 
دارد كه همزمان با شتاب جهان براي تأمين سوخت فوق سرد، بازار گاز 
طبيعي مايع )LNG( زمستان امسال با كمبود تاريخي مواجه شود. 
به گفته اين منابع، طرح اتحاديه اروپا براي كاهش دو سوم واردات گاز 
روس��يه از طريق خط لوله تا پايان س��ال جاري و جايگزيني آن با گاز 
طبيعي مايع امريكا و آفريقا، رقابت براي س��اخت نيروگاه و س��وخت 

گرمايشي را به شدت تشديد كرده است. 
در يك سال معمولي، واردكنندگان گاز مايع طبيعي در فصل تابستان 
براي اوج مصرف فصل زمستان ذخيره مي كنند. افراد آگاه به اين موضوع 
اعالم كردند كه واردكنندگان اوايل سال جاري شروع به پركردن ذخاير 
خود كرده اند و خاطرنشان كردند كه كاهش احتمالي عرضه گاز مايع 
طبيعي خطرات افزايش قبوض برق و تورم را به همراه خواهد داشت. 

جيمز ويسلر، رئيس جهاني مش��تقات انرژي در سيمپسون اسپنس 
يانگ، به اين رسانه گفت: »زمستان پيش رو همه را در آستانه خطر قرار 
داده است، همه چيز حاكي از كمبود عرضه در شرايط عادي است، اما 
خطرات ديگري هم وجود دارد.« در همين حال، بازرگانان محموله هاي 
گاز طبيعي مايع به جاي آسيا مقصد اروپا را كه در آن قيمت ها جذاب تر 

است، براي فروش انتخاب مي كنند. 

  بورس

1- موضـوع مناقصه: پروژه بهسازي و   نوبت اول آگهى مناقصه عمومي يك مرحله اي شناسه آگهى: 1324998
مقاوم سازي فنداسـيون ها و تكيه گاه هاي 

ايستگاه تقويت فشار گاز دشت
2- مهلت دريافت اسناد مناقصه: از 
سـاعت 9 صبح مورخ 1401/03/10 
لغايـت سـاعت 13 مـورخ 1401/03/18 مي باشـد. مناقصه گران 
بايسـتي ظرف مهلت تعيين شـده جهت دريافت اسناد و مدارك 
مربوطه صرفًا به سـامانه تـداركات الكترونيكـي دولت به آدرس 

www.setadiran.ir مراجعه نمايند.
3- تحويل پيشنهادها: پيشنهادها (اسناد مناقصه و كليه مدارك)، 
بايسـتي از سـاعت 9 صبح مورخ 1401/03/10 لغايت سـاعت 13 
مورخ 1401/03/28 از طريق سـامانه تداركات الكترونيكي دولت، 

توسط مناقصه گران بارگذاري شوند.
4- نام و نشـاني دستگاه مناقصه گزار: شـركت انتقال گاز ايران- 
منطقه چهار عمليات انتقال گاز به آدرس: مشـهد، بلوار شاهنامه، 
شـاهنامه 35 (شـهيد شـعباني)، مجتمـع شـهيد باقـري، امور 

پيمان ها
5- برآورد كلي مناقصه: مبلغ 7,013,741,362 ريال مي باشد.

6- نـوع و مبلغ تضمين شـركت در فرآيند ارجاع كار: ضمانتنامه 
بانكـي و يـا فيـش نقـدي واريـزي به شـماره حسـاب شـباي 
IR 880100004101090571214429 نـزد بانـك مركـزي ايران به 

نام شـركت انتقـال گاز ايـران - منطقه چهار 
عمليـات انتقال گاز، بـه مبلغ 350,687,068 ريـال و يا بصورت 
يك يـا تركيبي از تضمين هاي مورد اشـاره در مـاده 6 آيين نامه 
تضميـن در معامـالت دولتي بـه شـماره 123402/ت 50659 هـ 
مـورخ 94/09/22 (و اصالحيه آن به شـماره 5211/ت 57592 هـ 

مورخ 1400/01/22)
7- زمـان و محـل گشـايش پاكات پيشـنهاد قيمـت: پاكت هاي 
پيشـنهاد قيمت در سـاعت 08:30 مـورخ 1401/03/29 در محل 
منطقـه چهـار عمليـات انتقـال گاز، به نشـاني مشـهد - بولوار 
شاهنامه - شاهنامه 35 (شهيد شعباني) - مجتمع شهيد باقري، 

گشوده خواهند شد. 
به منظور دسترسـي به اطالعات كلي مناقصه، به سامانه تداركات 
الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه 

نماييد. 
جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن هاي 051-33004176 
و 33004174-051و شـماره نمابر 33656898-051 (تأييد نمابر 
33004118-051) تمـاس حاصل نماييد. ضمنـًا متن كامل آگهي 
مناقصـه در مهلت مقرر براي دريافت اسـناد مناقصه، در سـايت 
 district4.nigtc.ir منطقه چهار عمليـات انتقال گاز بـا آدرس

براي عموم قابل دسترسي مي باشد.
روابط عمومى منطقه چهار عمليات انتقال گاز

شركت انتقال گاز ايران
منطقه چها رعمليات انتقال گاز

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي به صورت فشرده  شناسه آگهى: 1326443
  نوبت اول 

سـازمان منطقه ويژه اقتصادي انـرژي پارس در نظر 
دارد انجام خدمات با موضوع فوق را طبق مشخصات 
و شـرايط كلي زيـر، از طريق مناقصـه عمومي يك 
مرحلـه اى و پس از ارزيابي كيفي به صورت فشـرده 
بـه پيمانـكار واجد شـرايط واگذار نمايـد (اطالعات 

تكميلي در اسناد مناقصه مي باشد):
1- نام و نشـاني مناقصه گزار: سازمان منطقه ويژه 
اقتصادي انرژي پارس- اسـتان بوشـهر، عسلويه، 

ساختمان مركز همايش هاي خليج فارس 
2- مبلغ برآورد اوليه: 1/254/656/703/035 ريال

3- نـوع و مبلغ تضمين شـركت در فرآينـد ارجاع كار: ضمانتنامـه بانكي (كه قابل 
تمديـد به مدت سـه ماه بـا درخواسـت مناقصه گزار باشـد) يـا وجه نقد بـه مبلغ 

28,994,000,000 ريال 
4- شرايط شـركت در مناقصه: 1- دارا بودن گواهينامه صالحيت از اداره كل تعاون، 
كار و رفـاه اجتماعي در كد(حمـل و نقل) 2- دارا بـودن گواهينامه صالحيت ايمني 

معتبر و داراي اعتبار زماني پيمانكاران از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
5- فرآينـد ارزيابي كيفي و انتخـاب برنده مناقصه به صورت فشـرده انجام مي گردد 
لـذا مناقصه گـران بايـد عـالوه بر بارگـذاري اسـناد مورد درخواسـت و مسـتندات 

 ارزيابـي كيفي در سـامانه تـداركات الكترونيكي دولت (سـتاد) بـه آدرس اينترنتي
 www.setadiran.ir، صرفـًا (پاكـت الـف) را كـه حـاوي ضمانتنامـه فرآيند ارجاع 
كار مي باشـد به صورت فيزيكي به دبيرخانه كميسـيون مناقصات ارائـه نمايند. ابتدا 
مسـتندات ارزيابـي كيفي بررسـي خواهد شـد و سـپس پاكت هاي پيشـنهاد قيمت 
مناقصه گرانـي كه در ارزيابي كيفي امتياز الزم را كسـب نموده اند، گشـايش خواهند 

گرديد.
6- آخرين مهلت دريافت اسـتعالم ارزيابي كيفي و اسـناد مناقصه از سـامانه ستاد: 

ساعت 19:00 مورخ 1401/03/16
7- زمـان و محـل برگـزاري جلسـه توجيهـي: سـاعت 10:00 روز يكشـنبه مـورخ 
1401/03/22 ، ساختمان همايش هاي خليج فارس – طبقه اول- كميسيون مناقصات
8- مهلت بارگذاري اسـتعالم ها و پاكت هاي پيشنهاد قيمت در سامانه ستاد: ساعت 

09:00 روز دوشنبه مورخ 1401/03/30 
9- زمان و محل گشـايش پيشـنهاد مناقصه (پاكت هاي الف، ب و ج): روز دوشـنبه 
مورخ 1401/03/30 سـاعت 11:00 در عسـلويه، سـاختمان مركـز همايش هاي خليج 

فارس – طبقه دوم - سالن جلسات. 
10- تلفن كميسيون مناقصات: 4- 2150 0773137 

نمابر: 07731372155
روابط عمومي سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

موضوع مناقصه: خدمات ترابري سبك، نيمه سنگين و سنگين منطقه پارس - شماره مناقصه: 1401/08

سازمان منطقه ويژه اقتصادي 
انرژي پارس

بررس�ي رويك�رد تش�ويقي وزارت ني�رو براي 
صرفه جوي�ي ب�رق بيانگ�ر آن اس�ت ك�ه يك 
مش�ترك عادي تنها با حذف مصارف غيرضرور 
و صرفه جوي�ي ۳۰درصدي مع�ادل 9۰كيلووات 
ساعت نسبت به سال گذشته خود مي تواند پاداش 
4۵هزار توماني را در هر ماه كسب كند. همچنين 
ي�ك مش�ترك س�اكن در مناطق گرمس�يري 
فرصت دارد تا با صرفه جويي ۳۰ درصدي ماهانه 
4۵۰هزار توم�ان پ�اداش كم مصرف�ي دريافت 
كند.  البته با استانداردسازی وسايل برقی مورد 
اس�تفاده در بيش از ۲۷ميليون واحد مسكونی 
می توان مصرف برق را تا ح�د زيادی كاهش داد.

الگوي مصرف برق در كش��ور ما وابس��ته به شرايط 
آب وهوايي مختلف در پنج دس��ته رده بندي ش��ده 
است كه شامل مناطق عادي، گرمسير يك، ۲،3،4 
مي شود. بر اين اس��اس مطابق اطالعات موجود در 
تارنماي شركت توانير، ميزان الگوي مصرف رعايت 
شده در مناطق عادي معادل 3۰۰ كيلووات ساعت در 
ماه، در مناطق گرمسير يك معادل 3۰۰۰ كيلووات 
ساعت در ماه، در مناطق گرمس��ير۲ معادل ۲۰۰۰ 
كيلووات ساعت در ماه، در مناطق گرمسير3 معادل 
1۰۰۰ كيلووات ساعت در ماه و در مناطق گرمسير4 
معادل 4۰۰ كيلووات ساعت در ماه تعيين شده است. 
با توجه به اين موضوع و ثابت بودن نرخ صرفه جويي در 

هر يك از اين مناطق، در صورتي كه مشتركان خانگي 
حاضر در هر منطقه با فرض اينكه سال گذشته دقيقاً 
معادل الگوي مصرف از انرژي برق استفاده كردند، با 
اقداماتي نظير ق��راردادن دور كولر آبي از حالت تند 
به حالت كند، تعويض سيستم سرمايشي اسپيلت 
به كولر آبي، س��اماندهي روشنايي و خاموش كردن 
تلويزيون زمان استفاده نكردن مي توانند نسبت به 
صرفه جويي اقدام كرده و از پ��اداش قابل توجه كم 

مصرفي استفاده كنند. 
م��رداد 1399 دولت تدبي��ر در يك ش��و تبليغاتي 
مصوبه اي تصويب كرد كه براساس آن كم مصرف هاي 
برق،پاداش مناسبي را از دولت دريافت كنند. طرحي 
كه وزارت نيرو پيشنهاد داد و در دولت تصويب شد، 
حاكي از آن بود كه 3۰ميليون نفر از جمعيت ايران از 
شهريور همان س��ال پولي را براي مصرف برق خود 
پرداخت نمي كنند و تا زماني كه كم مصرف هستند، 
برق آنان رايگان باشد. البته اين مصوبه در همين حد 
باقي ماند و حتي روستاييان و خانه هاي خالي از سكنه 
كه مصرف برقي نداشتند نيز ش��امل اين هديه كم 
مصرفي نشدند. اكنون دولت سيزدهم تصميم گرفته 
است به شكل واقعي خارج از شوهاي تبليغاتي مردم را 

به كاهش مصرف برق تشويق كند. 
به گزارش فارس، رويكرد تشويق محوري وزارت نيرو 
در بخش برق اخيراً با يك اخبار جالب توجه همراه شد. 

بر اين مبنا، وزير نيرو اعالم كرد به ازاي هر كيلووات 
ساعت صرفه جويي در مصرف برق با شرط استفاده 
زير الگو، طي چهار ماه خرداد، تير، مرداد و شهريور 

سال 14۰1 معادل ۵۰۰ تومان پاداش دارد. 
بر اين اساس پاداش هاي صرفه جويي شده از ابتداي 
خرداد 14۰1 بر قبوض مشتركان لحاظ شده و اگر 
مش��تركي عالوه بر پوش��ش كامل هزينه برق خود 
مبلغي را از صنعت برق بستانكار ش��ود، مي تواند از 
طريق نرم افزار برق ايران )برق من( نسبت به دريافت 

پاداش ويژه خود اقدام كند. 
 پاداش صرفه جويي برق را از طريق نرم افزار 

برق من دريافت كنيد
مشتركان صنعت برق مي توانند، هم اكنون با مراجعه 
به نرم افزار برق ايران )برق من( از طريق پيوند گذاشته 
شده نسبت به واردكردن شناسه قبض خود و دريافت 
آخرين اطالعات و جزئيات مصرف كسب اطالع كرده 
و با استفاده از راهكارهاي ساده صرفه جويي از طرح 
تشويقي ويژه وزارت نيرو در چهار ماه پيش رو استفاده 
كنند. با توجه به اين مسئله، محاسبه ميزان پاداش 
دريافتي از سوی مشتركان در مناطق مختلف مي تواند 

از ابعاد پاداش هاي وزارت نيرو پرده برداري كند. 
 جزئي�ات فرصت پ�اداش صرفه جويي برق 

نسبت به مناطق مختلف
كاهش مصرف برق توس��ط هر مشترك در مناطق 

عادي، گرمس��ير يك، ۲،3،4معادل مصارف عادي 
مي تواند زمين��ه كس��ب پاداش هاي ارزن��ده براي 

مشتركان را مهيا كند. 
بر اس��اس آمار، يك مش��ترك عادي تنها با حذف 
مصارف غير ضرور و صرفه جويي 3۰ درصدي معادل 
9۰كيلووات س��اعت نسبت به س��ال گذشته خود 
مي تواند پاداش 4۵ هزار توماني در هر ماه را كس��ب 

كند. 
اين ميزان صرفه جويي در مناطق گرمسيريك رقم 
پاداش را به 6۰ هزار تومان مي رس��اند. همچنين در 
مناطق گرمس��ير3 پاداش با توجه به الگوي 1۰۰۰ 
كيلووات ساعاتي براي 3۰ درصد صرفه جويي ماهانه 
رقم 1۵۰هزار تومان برس��اند. مناطق گرمس��ير۲ 
نيز زمينه كس��ب پاداش 3۰۰ هزار توماني را براي 
صرفه جويي 3۰ درصدي در هر ماه براي مش��ترك 

به وجود مي آورد. 
در همين راستا، بيشترين زمينه فرصت براي كسب 
پاداش در مناطق گرمسير يك وجود دارد. جايي كه 
صرفه جويي 9۰۰ كيلووات س��اعتي نسبت الگوي 
مصرف 3۰۰۰ كيلووات ساعت زمينه كسب پاداش 
4۵۰ هزار توماني را براي مشتركان به وجود مي آورد. 
اين مس��ئله در حالي اس��ت كه با ح��ذف مصارف 
غير ضرور ب��رق در مناطق گرمس��ير ي��ك، زمينه 
كاهش مصرف ب��رق از 3۰۰۰ كيلووات س��اعت به 
163۵كيلووات س��اعت به راحتي قابل انجام بوده و 
مي تواند زمينه كسب پاداش 68۲ هزار توماني را در 

هر ماه مهيا كند. 
به معناي ديگر يك مشترك ساكن در مناطق گرمسير 
يك نظير جنوب اس��تان خوزستان با صرفه جويي و 
اس��تفاده برق براي فعاليت هاي مشخص طي چهار 
ماه مي تواند زمينه كسب پاداش ۲ ميليون ۷3۰ هزار 

توماني را براي خود مهيا كند. 
 بازي دو س�ر برد دول�ت و م�ردم در زمينه 

پرداخت پاداش صرفه جويي برق
با توجه به جزييات ذكر شده به نظر مي رسد، فرصت 
صرفه جويي در مصرف برق فرصت بي نظيري است 
كه مشتركان خانگي مي توانند از آن استفاده كرده و 
از اين طريق با يك تير دو نشان زده و عالوه بر استفاده 
صحيح از انرژي برق از پاداش هاي قابل توجه دولت 

نيز استفاده كنند. 
بر اين اساس وزارت نيرو نيز با درك صحيح از شرايط 
انرژي كشور به جاي پرداخت هزينه براي توليد برق 
و فشار به نيروگاه ها از طريق پرداخت پاداش زمينه 
جبران ناترازي توليد و مصرف برق را فراهم خواهد 
كرد،  البته با رعايت مقررات ملی در حوزه س��اخت 
مسكن و همچنين استانداردسازی وسايل برقی مورد 
استفاده در ۲۷ميليون واحد مسكونی می توان مصرف 
برق در ح��وزه خانگی را تا حد زي��ادی كاهش داد و 
سپس اين امر به ساير بخش ها اعم از تجاری، صنعتی، 

كشاورزی و اداری تعميم داده شود.
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پاداش 4۵ تا 4۵0هزار تومانی صرفه جويی برق
 مشترك ساكن در مناطق گرمسيری نظير جنوب استان خوزستان 

با صرفه جويي و استفاده از برق براي فعاليت هاي مشخص طي 4 ماه مي تواند ۲ميليون و ۷۳۰ هزار تومان پاداش بگيرد

قیمت تخم مرغ لب مرز ارزان تر است
با توجه به افزايش قيمت تمام شده توليد و اختالف حدود 1۰هزار 
توماني در داخل و مرز، امكان صادرات تخم مرغ از كشور وجود ندارد. 
اخيراً حس��ين دماوندي نژاد، معاون ام��ور دام وزارت جهاد كش��اورزي در 
گفت وگو با مهر از اعطاي ۲۰هزارميليارد تومان تسهيالت ارزان قيمت به 
دامداران و مرغداران كشور خبر داده و گفته است: اين وام بايد به سرعت و 

سهل الوصول در اختيار توليدكنندگان قرار بگيرد.  
همچنين ناصر نبي پور، رئيس هيئت مديره اتحاديه مرغ تخم گذار استان 
تهران در گفت وگو با همين خبرگ��زاری در واكنش به تخصيص ۲۰ هزار 
ميليارد تومان از سوي دولت براي حمايت از صنعت مرغداري گفت: اين مبلغ 
براي صنعت مرغداري كشور رقمي نيست، ضمن اينكه قبالً قرار بود براي هر 
قطعه مرغ تخم گذار 43 هزار تومان اختصاص يابد، ولي در حال حاضر اين 
رقم به ۲۲ هزار تومان كاهش يافته است. همچنين واحدهايي كه جمعيت 
طيور آنها بيش از 1۰۰ هزار قطعه باشد، مشمول اين تسهيالت نيستند و اگر 
اين واحدها بخواهند وام دريافت كنند، بايد از منابع بانكي استفاده كنند كه 

سود آن نيز بين 18 تا ۲۲ درصد است. 
وي در واكنش به صحبت هاي مسئوالن وزارت جهاد كشاورزي مبني بر اينكه 
دريافت تسهيالت به صورت سهل الوصول خواهد بود، افزود: بانك براي اعطاي 
اين تسهيالت وثيقه مي خواهد كه بسياري از توليدكنندگان از عهده آن بر 
نمي آيند، ضمن اينكه اعطا تسهيالت به صورتي كه وزارت جهاد كشاورزي 
اعالم كرده خالف قانون بانكي است و بانك نيز تابع وزارت اقتصاد و امور دارايي 

است و وزارت جهاد نمي تواند قانون بانك را تغيير دهد. 
اين فعال بخش خصوصي آزادشدن صادرات را نيز بي فايده دانست و افزود: 
قيمت هر كيلوگرم تخم مرغ در مرز بين ۲6 تا ۲۷ هزار تومان است، اما قيمت 
تخم مرغ داخلي در واحدهاي توليدي بين ۲۷ تا ۲9 هزار تومان كه با هزينه 

بسته بندي و حمل و نقل به بيش از 36هزار تومان خواهد رسيد. 
نبي پور با بيان اينكه قيمت تمام شده توليد تخم مرغ در حال حاضر 43هزار 
تومان است، افزود: وزارت جهاد كشاورزي اين رقم را 3۵ هزار و ۵۰۰ تومان 
تعيين كرده و افرادي كه در اين جلسه آناليز و تعيين قيمت حضور داشتند 
بايد توضيح بدهند چگونه اين قس��مت را تأييد كرده اند و به چنين عددي 

رسيده اند؟

صنايع، برق مورد نیاز را   از بورس خريداري کنند
صنايع بايد تا جايي كه مي توانند برق موردنياز خود را از بورس بخرند. 
به گزارش شركت مديريت شبكه برق ايران، حميدرضا باقري، معاون بازار 
برق شركت مديريت شبكه برق ايران گفت: در حال حاضر صنايعي كه كد 
بورسي گرفته اند، برقي را كه يقين دارند، مصرف مي كنند را در بورس يا به 
صورت معامله دو جانبه خريداري كرده و بقيه آن را از طريق برق منطقه اي 

خريداري مي كنند. 
وي افزود: صنايع مي توانند بخشي از برق موردنياز خود را در بورس و بخشي 
را از شركت هاي برق منطقه اي تهيه كنند. هيچ منع قانوني در معامله برق از 
بورس در زمان اوج مصرف برق در بورس وجود ندارد و صنايع مي توانند در 

زمان اوج مصرف، برق خود را از بورس انرژي خريداري كنند. 
باقري گفت: ظرفيتي كه به نيروگاه ها در بورس انرژي داده مي شود، از سوی 
مشتركان برق قابل خريداري است و هر مشتري قيمت بيشتري پيشنهاد 
دهد، برنده اين بازار خواهد بود تا جايي كه برق قابل عرضه تمام شود. در پي 
آن، براساس قانون عرضه و تقاضا در زمان هاي كمبود برق، چون رقابت بين 
خريداران بيشتر مي شود، جهش قيمتي در بورس خواهيم داشت كه اين امر 
بازخورد الزم را به سرمايه گذار مي دهد تا در زمينه احداث نيروگاه قدم پيش 
گذاشته و با اطمينان كامل و در يك محيط رقابتي سالم و كامل نسبت به 
ايجاد نيروگاه اقدام كند كه  اين امر خود باعث ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا 
در برق خواهد شد. ولي از ۷۵۰ مشترك معرفي شده به بورس انرژي تنها 
4۵ در صد از آنها كد بورسي گرفته و بقيه هنوز برق خود را از طريق برق هاي 

منطقه اي با قيمتي بيشتر از بورس انرژي، خريد مي كنند. 
معاون بازار برق ضمن ابراز اطمينان از تأمي��ن برق صنايع از بورس انرژي 
افزود: وزارت نيرو برقي كه از س��وی صنايع از بورس انرژي خريداري شده 
است را در اولويت تأمين قرار داده و براساس شرايط شبكه سراسري، برق آن 
صنعت را تأمين مي كند و هيچ منعي از سوي وزارت نيرو براي معامله برق در 
بورس انرژي وجود ندارد.  براساس مصوبه هيئت دولت مورخ ۲۰ مهر 1399 
مش��تركان باالي ۵ مگاوات، بايد برق خود را در بورس انرژي يا معامالت 
دوجانبه بخرند و بر اساس آن مصوبه، از مهر سال جاري بايد مشتركان يك 

مگاوات و بيشتر نيز برق خود را بايد از طريق بورس انرژي خريداري كنند.

  گزارش

شكل گيري ش�وراي ثبات مالي در كشور 
مي تواند زمينه ساز تصميم گيري ها بنيادي 
در بازار س�رمايه ش�ود، بر همين اس�اس 
س�ازمان ب�ورس و اوراق بهادار تش�كيل 
اي�ن ش�ورا را ب�ه دول�ت پيش�نهاد داد. 
به گزارش پايگاه خبري بازار سرمايه )سنا(، 
معاون نظارت بر بورس ها و ناش��ران سازمان 
بورس و اوراق بهادار با بيان اينكه ايجاد شوراي 
ثبات مالي در كشور مي تواند به روند معامالت 
بازار س��رمايه كمك كند، گفت: جاي خالي 
شوراي ثبات مالي در كشور باعث شد پيشنهاد 
 تش��كيل آن به كميس��يون اقتصادي دولت 

ارائه شود. 
محس��ن خدابخ��ش ب��ه ض��رورت ايج��اد 
ش��وراي ثب��ات مال��ي و رص��د بازار ه��اي 
س��رمايه گذاري تأكي��د ك��رد و اف��زود: در 
اين زمان بازار پ��ول، بازار س��رمايه، بيمه و 
نن��د  صندوق ه��اي بازنشس��تگي مي توا
 در كنار يكديگ��ر اقتصاد كش��ور را به ثبات 

برسانند. 
 نياز س�رمايه گذار؛ پيش بيني پذيري 

اقتصاد نه حمايت
خدابخ��ش با بي��ان اينك��ه سراس��ر دنيا با 
ريس��ك هاي زي��ادي در قواني��ن و مقررات 
مواجه هستند، بيان كرد: پيش بيني پذيري 
تصميمات موضوع بس��يار مهم در مواجه با 
ريس��ك هاي موجود در قواني��ن و مقررات 
اس��ت، يعني اگر اعالم ش��ود فرمول يا نرخ 
انرژي تا 1۰ سال آينده همين است؛ به هيچ 
عنوان نبايد رقم اعالم��ي و تصميمات اتخاذ 

شده با تغيير همراه باشد. 
نايب رئيس هيئت مديره س��ازمان بورس با 
تأكيد ب��ر اينكه س��رمايه گذار نيازمند پيش 
بيني پذيري اس��ت نه حمايت گفت: س��لب 
اعتماد به عن��وان باالترين داراي��ي در بازار 
سرمايه موجب مي ش��ود تا مردم گزينه هاي 
ديگري براي س��رمايه گذاري انتخاب كنند 
 و اين امر فرار س��رمايه ها را از بازار به دنبال 

دارد. 
وي اضافه ك��رد: بايد اقداماتي در راس��تاي 
رشد و توسعه شركت ها كه ناشي از افزايش 

به��ره وري و تولي��د و فروش اس��ت، صورت 
گيرد. 

 افزاي�ش ن�رخ به�ره بي�ن بانك�ي 
ترمز رشد بازار سرمايه

نايب رئيس هيئت مديره س��ازمان بورس و 
 اوراق بهادار با بيان اينكه بازار سرمايه كشور 
در براب��ر بازار ه��اي س��رمايه دني��ا در فضا 
و اتمس��فري از اقتص��اد ق��رار دارد ك��ه 
ن��رخ ب��دون به��ره آن ۲۰درص��د اس��ت، 
اظهار كرد: در چني��ن فضايي، اگ��ر قرار به 
ش��كل گيري توليد و س��رمايه گذاري باشد؛ 
 نخستين س��ؤالي كه س��رمايه گذار از خود 
مي پرسد اين است كه با س��رمايه گذاري در 
بازار س��رمايه يا ورود به عرصه توليد با وجود 
تمام مشكالت كس��ب و كار، به بيش از ۲۰ 
درصد سود در س��رمايه گذاري و ۲۰ درصد 
 سود در ش��كل گيري توليد، دس��ت مي يابد 

يا خير؟
وي افزود: زماني كه نرخ س��ود بين بانكي در 
ارديبهش��ت 99 به كمتر از 1۰ درصد رسيد 
و بانك ها حاض��ر به پرداخت س��ود بيش از 
رقم تعيين شده نبودند، اين امر موجب شد 
تا افرادي به س��مت س��رمايه گذاري در بازار 

سرمايه تمايل يابند. 
معاون نظارت بر بورس ها و ناش��ران سازمان 
بورس با تأكيد بر اينكه بازار سرمايه در حال 
رقابت با نرخ ۲۰ درصدي بهره بانكي اس��ت، 
گفت: مجم��وع آيتم ه��ا در تصميم گيري ها 
براي كلي��ات اقتصاد اثرگذار اس��ت و باعث 
ايجاد تالطم در معامالت بازار سرمايه خواهد 

شد. 
 تالش هايي كه به ثمر ننشست

خدابخش ب��ه اقدامات دولت س��يزدهم در 
راستاي حمايت از بازار س��رمايه اشاره كرد 
و اف��زود: دولت اقدامات مهمي در راس��تاي 
بهب��ود رون��د ب��ازار و پيش بيني پذيري آن 
انج��ام داد، ام��ا تغيير جدي در مس��ير بازار 
ايجاد نش��د، اين تالش هاي بي ثمر ناشي از 
بي اعتمادي هايي اس��ت كه طي س��ال هاي 
 گذش��ته ش��كل گرفته و هنوز از بازار رخت 

نبسته است. 

»شوراي ثبات مالي« تشکیل شود



حمایت از تولید 
شيوا نوروزي
   گزارش

داخلی موضوعی 
است بسیار مهم 
که خوشبختانه از سوی نهادهای ورزش کشور 
به ویژه کمیته ملی  پارالمپیک و فدراس�یون 
جانب�ازان و معلولین جدی گرفته ش�ده و در 
راستای تحقق اهداف ترسیم شده گام برداشته 
می ش�ود. آیین رونمایی از تجهیزات ورزشی 
تولید ملی کمیته ملی پارالمپیک روز گذشته 
در س�اختمان ای�ن کمیت�ه برگ�زار ش�د.
حمید سجادی وزیر ورزش، محمود خسروی وفا 
رئیس کمیته ملی پارالمپی��ک، محمد تابع دبیر 
اجرایی این کمیته، کیکاووس س��عیدی دبیرکل 
کمیته ملی المپیک، سیدمحمدشروین اسبقیان 
رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین و 
نمایندگان تولیدکنندگان داخلی در خیابان سئول 
گردهم آمدند تا در این مراسم، تازه ترین تولیدات 
داخلی در حوزه ورزش جانبازان و معلولین را معرفی 
کنند. اگرچه روزگاری استفاده از البسه و تجهیزات 
ساخت کشورمان در ورزش حرفه ای چیزی شبیه 
به رؤیا بود ولی ایمان، خودب��اوری، بهره گیری از 
دانش داخلی و حمایت مسئوالن شرایطی را فراهم 
کرد تا این رؤیا به واقعیت تبدیل شود. حاال نه تنها 
در بعد ورزش همگانی، بلکه در بعد ورزش حرفه ای 
نیز گام های مثبت زیادی برداشته شده و ادامه این 
روند رو به رشد، مسیر رس��یدن به خودکفایی را 

محقق خواهد کرد. 
اس��تفاده از محصوالت داخلی مزیت های زیادی 
دارد؛ کاهش وابستگی به خارج، جلوگیری از خروج 
ارز از کشور و صرفه جویی در بودجه. در روزهایی که 
افزایش قیمت ارز و بحث تحریم ها مشکالت زیادی 

را برای فدراسیون های ورزشی ایجاد کرده، تکیه 
بر تولیدات وطنی می تواند بخش بزرگی از چالش 

خرید تجهیزات و البسه ورزشی را برطرف کند.  
    

رونمای��ی از »پنجه های کربنی« نوی��د روزهای 
درخش��انی را در صنعت تولید تجهیزات ورزشی 
می دهد. ای��ن  محصول در رش��ته پارادوومیدانی 
کاربرد دارد و در واقع بسیاری از دوندگان جانباز و 
معلول از این پروتز برای حضور در میادین مختلف 
ورزش��ی اس��تفاده می کنند. با اینکه در گذشته 
بس��یاری به دلیل بیماری یا حادثه، پای خود را از 
دست می دادند و حتی برای گذران امور روزمره نیز 
مشکالت زیادی داشتند، امروزه تولید پنجه های 
کربنی این امکان را به جانبازان و معلولین می دهد تا 
عالوه بر داشتن زندگی باکیفیت تر بتوانند در عرصه 
ورزش همگانی و قهرمانی نیز حاضر شوند. با ساخت 
پنجه های کربنی در داخ��ل حاال ایران چهارمین 
کشور در تولید این محصول مهم به شمار می رود. 
شرکت دانش بنیان وطنی با بهره گیری از کامپوزیت 
الیاف کربن از متد روز دنیا و استفاده از مواد اولیه 
اروپایی، پنجه های س��بکی را طراحی کرده است 
که هم به آسانی نصب می ش��وند و هم به سادگی 
در داخل پوش��ش مخصوص خود قرار می گیرند، 
تا جایی که ورزشکاران حرفه ای ما با استفاده از این 
محصول در رشته های صخره نوردی و کوهنوردی 

فعالیت می کنند. 
تولیدکنندگان محصوالت ورزشی همچنین برای 
رش��ته پاراتیراندازی نیز محصوالت باکیفیتی را 
س��اخته اند. عالوه  بر بحث س��اچمه، بست،  پایه 
نگهدارنده س��الح،  میز تیراندازی، کاله و کمربند 
و همچنین تپانچ��ه،  یکی دیگر از ش��رکت های 

دانش بنیان کشورمان پا را فراتر گذاشته و موفق 
به ساخت سیبل و آنالیزور الکترونیکی شده است. 
سیبل الکترونیکی دس��تگاهی است که می تواند 
محل برخورد گلوله واقعی را روی صفحه ثبت کند و 
از طریق یک رابط نمایشی، امتیاز و مختصات محل 

اصابت را به تیرانداز نشان دهد. 
ورزشکاران ش��اغل در رشته بس��کتبال با ویلچر 
معموالً از کمبود ویلچرهای اس��تاندارد و جدید 
گالیه دارند. تولید ویلچرهای استاندارد با وزن کم، 
سرعت باال، مقاوم و با قیمت مناسب خیال آنها را 
راحت کرده اس��ت. هندبایک )دوچرخه دستی( 
وسیله  دیگری بود که در مراس��م دیروز رونمایی 
و از سازنده آن تجلیل ش��د. در رشته پاراتکواندو 
ش��رکت تولیدکننده ایرانی هم البسه مرغوبی را 
برای این رش��ته تولید کرده و ه��م »میت«های 
تمرینی باکیفیت را. در رشته بوچیا نیز از توپ های 
استاندارد این رشته و در رشته پاراوزنه برداری هم از 

نیمکت پرس سینه رونمایی شد. 
    

وزی��ر ورزش و جوان��ان از مس��ئوالن کمیته  ملی 
پارالمپیک و فدراس��یون جانبازان و معلولین بابت 
حمایت از تولید داخلی تشکر کرد. حمید سجادی 
ضمن اش��اره به تأکیدات مقام معظم رهبری اظهار 
داشت: »دو هفته پیش بخشی از این تولیدات را در 
فدراس��یون جانبازان دیدم. از تولیدات داخلی لذت 
بردیم و امیدوارم به س��ایر فدراسیون ها هم کمک 
کنیم. در رشته های مختلف به تجهیزات نیاز داریم. 
در رشته فوتبال و فوتسال مصرف توپ بسیار باالست، 
وقتی حرف از رشد ورزش زده  می شود باید در کنارش 
به تجهی��زات نیز اش��اره کرد. برای توس��عه ورزش 
تجهیزات استاندارد اهمیت باالیی دارد. اضافه شدن 

بحث دانش بنیان به موضوع تولید داخلی مسئولیتمان 
را سنگین کرد، نگاه ویژه ای به این بخش داریم. ممکن 
است تولید سودی نداشته باشد، ولی تنها با نگاه مالی 
نمی توان به این موضوع نگاه کرد، بلکه تولید داخلی 
اعتبار و اقتدار زیادی را در س��طح ملی، منطقه ای و 
بین المللی در پی دارد. امیدوارم ب��ا کاهش واردات 

بیشتر به تولیدات داخل اتکا کنیم.«
سیدشروین اس��بقیان توجه به کیفیت تولیدات 
داخلی را حائز اهمیت خواند. رئیس فدراس��یون 
جانبازان و معلولین با تأکید بر شعار سال در جمع 
خبرنگاران گف��ت: »کمیته مل��ی  پارالمپیک از 
سال های قبل در حوزه تولیدات داخل فعال بوده و 
امسال نیز سال »تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی« 
از سوی رهبر انقالب نامگذاری شده است. کارمان 
همچنان ادامه دارد و جلساتی با تولیدکنندگان و 
وزارت دفاع خواهیم داشت. از تولیدات زیادی در 
این مراسم رونمایی شد. دو سال قبل رشته بوچیا 
با مشکل توپ استاندارد مواجه بود، اما تولید توپ 
استاندارد در داخل مشکل را حل کرده و به استان ها 
نیز به تعداد کافی توپ توزیع شده است. امیدواریم 
هرچه زودتر این محصوالت به تولید انبوه برسد و 
حتی به کشورهای دیگر صادر شود. در این مسئله 
باید به کیفیت تولید توجه بیش��تر شود تا هم در 
بحث صادرات و ه��م در بحث داخ��ل اثرگذاری 
بیشتری داشته باشد. ضمن اینکه بحث خودکفایی 
نیز مطرح خواهد ش��د و از خ��روج ارز جلوگیری 
می کند. از طرفی اعتمادبه نفس زیادی برای کشور 
به همراه خواهد داشت. خوشبختانه در بعد ورزش و 
تجهیزات ورزشی، دولت نگاه حمایتی دارد و کمیته   
ملی پارالمپیک نیز در همین راستا حمایت خوبی از 

فدراسیون ها داشته است.«
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شمیم رضوان

فريدون حسن

ادامه تمرینات شاداب بسکتبال با کادر فنی جدید
همه راضی از ارمغانی

استارت تیم ملی بسکتبال ایران با کادر جدید، روند خوبی را برای حضور در 
پنجره سوم انتخابی جام جهانی داشته، روند قابل قبولی که رضایت از آن را 

می توان در ال به الی کلمات سرمربی و بازیکنان تیم دید. 
اول هفته جاری بود که نخستین اردوی آماده سازی بسکتبال زیر نظر سعید 
ارمغانی، سرمربی جدید تیم ملی و برای حضور در پنجره سوم انتخابی جام 
جهانی برگزار شد. اردویی با حضور 21 بازیکن برای حضور پرقدرت مقابل 
قزاقستان و سوریه در تاریخ 10 و 13 تیرماه. حال بعد از گذشت سه روز از 
برپایی این اردو و برگزاری پنج جلسه تمرینی، ارمغانی خبر از برپایی اردو 
و دیدار تدارکاتی در کیش یا گرگان می دهد: »با توجه به پایان رقابت های 
لیگ، بازیکنان اندکی از مرز آمادگی دور بودند، اما با قدرت تمرینات خود 
را پیگیری کردند و در شرایط خوبی بسر می برند. با این وجود کار زیادی 
داریم. بعد از دو هفته تمرین در آزادی قرار است به گرگان یا کیش برویم 
یا اینکه با دعوت لبنان برای بازی دوستانه به آنجا سفر کنیم. ممکن است 
لبنان هم به ایران بیاید، اما اگر تصمیم نهایی رفتن به کیش باشد، یک یا دو  
کشور از حاشیه خلیج فارس را به ایران دعوت می کنیم که بازی تدارکاتی 
انجام دهیم. تیم های قطر، بحرین، لبنان و اردن را دعوت کرده ایم که به 
کیش بیایند. برای هفته سوم تمرینات برنامه های ما این بازی های تدارکاتی 
است و حتماً دو بازی تدارکاتی خواهیم داشت. اگر تیمی نباشد خودمان دو 
تیم خواهیم بود تا مسابقه برگزار کنیم. اواخر هفته چهارم هم احتماالً برای 
پیگیری تمرینات به صربستان برویم و آنجا نیز دو بازی تدارکاتی داشته 
باشیم تا با آمادگی کامل راهی قزاقستان شویم.« سرمربی جدید نیامده 
سن و سال بازیکنان چشمش را گرفته و تأکید دارد باید برای ستاره های 
تیم جایگزین پیدا کرد: »هدفمان این است که در کنار استفاده از باتجربه ها، 
جوانان را هم به تیم تزریق کنیم تا برای میان مدت و درازمدت رشد کنند 
و جانشین بزرگان شوند. برای نمونه حدادی بی نظیر است، اما مادام العمر 

نمی تواند بازی کند.«
تمرینات تیم ملی بسکتبال در حالی طی چند روز اخیر در حال پیگیری 
است که هنوز خبری از دو رگه ها نیست. آرون گرامی  پور بازیکن دورگه که 
بعد از المپیک 2020 توکیو دیگر به ایران بازنگشته بود، بار دیگر از سوی 
سعید ارمغانی به اردوی تیم ملی دعوت شده، اما هنوز خود را به کادر فنی 
معرفی نکرده است! آرون یکی از سه دو رگه های تیم ملی است که به دلیل 

نمایش ضعیف در المپیک انتقادهای بسیاری به او شد.
حامد حدادی، کاپیتان تیم ملی بسکتبال که در غیاب نیکخواه بهرامی 
بازوبند را از آن خود کرده، بعد از گذش��ت چند جلسه از تمرینات تیم به 
ضعف در پست5 اشاره و تأکید کرد: »کار سختی در پیش داریم، اما همه ما 
تالش می کنیم که به هماهنگی الزم برسیم. نوع تمرینات کمی با گذشته 
فرق کرده و با نشاط تر شده است. متأسفانه در پست 5 کمبود بازیکن داریم 
و محدود هستیم که امیدواریم با تدبیر فدراسیون و پشتوانه سازی توسط 
کادرفنی جدید این مشکل نیز برطرف شود، چراکه این ضعف می تواند به 

تیم ضربه بزند و باید هرچه سریع تر حل و فصل شود.«
بهنام یخچالی، لژیونر بسکتبال ایران نیز با اشاره به تجربیاتی که از حضور 
در بوندس لیگا کسب کرده، امیدوار است که بتواند باری از دوش تیم ملی 
بردارد: »بی شک نیاز به هماهنگی داریم. کار با گروه جدیدی از بازیکنان 
کنار نفرات باتجربه و همچنین کادر فنی جدید آغاز شده و این زمان می برد 
برای رسیدن به هماهنگی ایده آل، پس باید بیش از قبل تالش کنیم. اکثر 
بچه ها تجربه کار با سرمربی جدید را نداشتند، اما کامالً مشخص است که او 
آگاهی کاملی به علم روز بسکتبال اروپا و جهان دارد. امیدوارم با تجربیاتی 
که از حضور امسال در بوندس لیگا و سطح اول بسکتبال آلمان که تفاوت 
بسیار زیادی با سطح 2 لیگ این کشور دارد، کسب کردم، بتوانم به روند 

خوب آماده سازی تیم ملی کمک کنم.«
زنگنه، دیگر ملی پوش دعوت شده به اردوی بسکتبال نیز به لزوم برگزاری 
بازی با تیم های بزرگ برای رسیدن به موفقیت اشاره دارد: »فرقی نمی کند 
مربی چه کسی باشد. وظیفه ما این است که بهترین عملکرد را داشته باشیم 
تا پرچم ایران را باال ببریم. البته بازی با تیم های درجه یک دنیا و حریفانی 
چون ترکیه و صربس��تان خیلی کمک می کند که یک پله باالتر برویم و 
هرچه بیشتر به موفقیت نزدیک شویم، اما یکی از اتفاقات خوب در این دوره 
از تمرینات، تالش کادر فنی برای پایین آوردن میانگین سنی تیم است. 
این تصمیم خوبی است که به آینده سازی تیم کمک شایانی می کند. با این 

وجود ما بازیکن هستیم و بی توجه به این مسائل تنها باید تمرین کنیم.«

گزارش »جوان« از مراسم رونمایی از تجهیزات ورزشی تولید ملی کمیته ملی  پارالمپیک

خودباوری رمز موفقیت تولیدات وطنی ورزشی

 فرنگی کاران ایران 
آماده حضور در قزاقستان 

شاگردان محمد بنا برای حضور در رقابت های تورلیخانوف قزاقستان به 
خط شدند. این مسابقات با حضور 16 کش��ور و  طی روزهای 12 و 13 
خرداد ماه برگزار می شود. در روز اول رقابت های هفت وزن و در روز دوم 
هم مسابقات سه وزن باقیمانده برگزار خواهد شد. تیم ملی کشتی فرنگی 
در حالی با 12 کشتی گیر به تورنمنت قزاقستان اعزام شد که جمعی از 
مدال آوران مسابقات جهانی نروژ هم در ترکیب تیم حضور دارند و این 
تورنمنت اولین مسابقه بین المللی این ملی پوش��ان خواهد بود. بهروز 
حضرتی پور، مربی تیم ملی می گوید: »بعد از مسابقات جام تختی، فرآیند 
انتخابی کش��تی فرنگی تورنمنت محور است. نفرات شاخص مسابقات 
جام تختی که وارد اردو شده اند، به تدریج در مسابقات مختلف محک زده 
می شوند تا ترکیب نهایی دو تیمی که قرار است در مسابقات کشورهای 

اسالمی و رقابت های جهانی صربستان شرکت کنند، مشخص شود.«

 2 طال و یک نقره 
حاصل کار جودوکاران نابینا 

نمایندگان ایران در رقابت های بین المللی گرندپ��ری جودو نابینایان و 
کم بینایان در قزاقستان با کسب دو مدال طال و یک نقره به کار خود پایان 
دادند. در دومین روز این مسابقات وحید نوری، جودوکار وزن ۹0 کیلوگرم 
که پیش از این با برتری برابر حریفانی از قزاقستان و انگلیس راهی فینال 
شده بود، در فینال برابر حریفی از ترکیه روی تاتامی رفت و توانست با امتیاز 
ایپون بر او غلبه کند و دومین مدال طالی گرندپری را به نام ایران ثبت کند. 
سیدامید جعفری دیگر نماینده ایران به دلیل مصدومیت از ناحیه کتف در 
فینال نقره گرفت و نایب قهرمان شد. همچنین محمدرضا خیراهلل زاده نیز 
جودوکار سنگین وزن کشورمان به دلیل خطا بر رقیب ترکیه ای خود از دور 
مسابقات حذف شد. موسی غالم شفیع هم به عنوان پنجمی رقابت های 
گرندپری قزاقستان رسید. در روز اول مسابقات میثم بنی طبا، اولین مدال 
طالی ایران را کسب کرد. به این ترتیب نمایندگان کشورمان با کسب دو 

مدال طال و یک نقره به کار خود در گرندپری قزاقستان پایان دادند.

اهواز میزبان وزنه برداری جام فجر شد 
شش��مین دوره مس��ابقات بین المللی وزنه برداری جام فجر به میزبانی 
اهواز برگزار می شود. بنا بر اعالم رئیس فدراسیون وزنه برداری، ششمین 
دوره مسابقات بین المللی وزنه برداری جام فجر در اسفندماه سال جاری 
برگزار خواهد شد. علی مرادی در دیدار با مدیرکل اداره ورزش و جوانان 
استان خوزستان اعالم کرد با موافقت او، مسابقات بین المللی جام فجر در 
استان خوزستان برگزار خواهد شد. مرادی همچنین از برگزاری یک دوره 
مربیگری بین المللی با دعوت از مدرس خارجی و همزمان با مس��ابقات 
جام فجر خبر داد. ششمین دوره مسابقات جام فجر در روزهای ۹ تا 13 
اسفندماه در اهواز برگزار می ش��ود و پیش از این در پنج دوره به میزبانی 

شهرهای تهران، رشت و اهواز برگزار شده است.

مجم��ع 87 نفره 
دنيا حيدری

     گزارش2
فدراسیون فوتبال 
س��اعت ۹ امروز 
صبح با حضور در س��الن هگمتان��ه هتل المپیک 
تشکیل جلسه می دهد برای حل معضالت فدراسیون 
فوتبال که مهم ترین آن خالی بودن پست ریاست 
اس��ت. معضالتی که باید دید بعد از این همفکری 

جمعی، حل و فصل می شود یا بدتر خواهد شد؟! 
    

تأیید تصمیم هیئت رئیسه برای عزل عزیزی خادم از 
سوی کمیته استیناف آب پاکی را روی دست رئیس 
معزول ریخت. ح��اال او برخالف آنچه انتظارش را 
داش��ت، حتی اجازه حضور در مجمع امروز را هم 
ندارد. مسئله ای که عزیزی خادم را چنان برآشفته 
کرد که یک روز قبل از تش��کیل مجمع با انتشار 
دعوتنامه قبلی کامرانی فر، دبیرکل فدراسیون سعی 
در قانونی جلوه دادن حضورش در مجمع را داشت 
و بی اعتنایی به حکم کمیته استیناف! اما دعوتنامه 
منتشر ش��ده در صفحه ش��خصی عزیزی خادم 
تاریخش به قبل از اعالم رأی استیناف برمی گشت 
و با توجه به رأی صادر شده از درجه اعتبار ساقط 
است. مس��ئله ای که گویی قبول آن برای رئیس 
سابق فدراسیون چندان راحت نیست، به طوری که 
با تأیید بر حضورش در جلسه امروز، منع کردن او از 

این کار را غیرقانونی و مقایر با قوانین می خواند.
    

همه داس��تان ام��ا ح��ول آخری��ن تالش های 
عزیزی خادم برای بازگشت به ساختمان سیاهرنگ 
خیابان سئول چرخ نمی خورد. یکی از مهم ترین 
مواردی که قرار بود در مجمع امروز به آن پرداخته 
ش��ود، بررس��ی دالیل عزل عزیزی خادم بود که 
با تأیید محرومیت دو س��اله او از س��وی کمیته 
استیناف منتفی شد تا طبق شنیده ها مجمع روی 

هیئت رئیسه زوم کند. 

مهم ترین دستور مجمع 87 نفره، پرداختن به بند 
14 است که تنها عزیزی خادم را شامل نمی شود 
و عزل تمامی ارکان فدراس��یون را دربر می گیرد. 
درحالی که بس��یاری تصور می کنند تصمیم در 
خصوص پیشنهاد 28 بهمن 1400 هیئت مدیره 
در خصوص عزل عزیزی خادم طبق بند یک ماده 
37 اساسنامه اس��ت، تصمیم گیری در خصوص 
عزل چهار عضو هیئت رئیسه که احمدرضا براتی، 
مهرداد سراجی، احسان اصولی و طهمورث حیدری 
را شامل می شود و شنیده ها حاکی از آن است که 

مجمع به تصمیماتی فراتر می اندیشد!
با کنار گذاش��تن چهار عضو هیئت رئیسه، همه امور 
فدراس��یون به دس��ت کامرانی فر و میرشاد ماجدی 
می افتد، اما نه وقتی مجمع در نظ��ر دارد کل ارکان 
فدراس��یون را عزل کند تا با برپای��ی کمیته انتقالی، 
انتخاباتی دیگر برگزار ش��ود. درست مثل اتفاقی که 
زمان دادکان رخ داد و با نگاهی گذار به داس��تان های 
آن زمان می توان دریافت که ریاست کمیته انتقالی 
کس��ی جز تاج نخواهد بود. درس��ت مثل وقتی که 
صفایی فراهانی به عنوان رئیس قبلی فدراسیون ریاست 

کمیته انتقالی را برعهده گرفته بود و حاال با تکرار تاریخ، 
بار دیگر صدای پای تاج به گوش می رسد!

    
قرار بر تغییر بود، اتفاقی تازه و مقابله با فساد برای 
نخستین بار. قرعه از بین تمام مدیران ناکارآمد به 
نام عزیزی خادم افتاد. رئیسی که زمان زیادی نبرد 
تا ثابت ش��ود چیزی از مدیران بی کفایت و ناالیق 
قبلی کم ندارد. با این تفاوت که این بار هیئت رئیسه 
فدراسیون فوتبال طی اقدامی نو با ایستادگی مقابل 
فسادهای مالی رئیس تازه وارد که عمر ریاستش به 
یک سال هم نکشید او را کنار گذاشت. تصمیمی 
که برخالف تصور عزیزی خادم از س��وی کمیته 
انضباطی و استیناف نیز تأیید شد تا رئیس معزول 
طی دو سال آینده از هرگونه فعالیتی در فوتبال، 

فوتسال و حتی ساحلی محروم باشد. 
اما برخ��الف انتظار، اوض��اع به گون��ه ای در حال 
پیشروی است که گویی خط به خط این سناریو 

از پیش تعیین شده است! 
کن��ار گذاش��تن عزیزی خ��ادم به دلیل فس��اد 
مالی توس��ط هیئت رئیس��ه که بدعتی نو بود و 

تحسین برانگیز، اما این اس��تارت داستانی بود که 
گویا قرار بود پایانش به تاج ختم ش��ود. مردی که 
ویلموتس گیت، تنها یک��ی از پرونده های پرایراد 
زمان اوس��ت که بزرگ ترین ضربه تاریخ فوتبال 
را به بیت المال وارد کرده و هنوز هم بس��ته نشده 
است، ولی کاری که شروع خوبی داشت، به دلیل 
کج اندیش��ی معماران آن اکنون دارد به مسیری 

تاریک تر از قبل هدایت می شود.
    

 عزیزی خادم بی شک تنها مشکل فدراسیون فوتبال 
نبود و تک تک اعضای آن که طی ماه های گذشته 
به بهانه های واهی و متعدد دم به دقیقه در رسانه ها 
به صورت لفظی با یکدیگر دست به یقه شده اند، 
گزینه های نامناسبی هستند که نه فقط کمکی به 
فوتبال ایران نمی کنند که اوضاع را به مراتب بدتر 
هم می کنند، اما این دلیل نمی شود که برای رهایی 
از این داستان به ریسمان پوسیده تاج که عواقب 
حضورش در رأس فدراسیون همچنان به قوت خود 
باقی است چنگ زده شود. البته شرایط به گونه ای 
رقم خورده که گویی به مرگ گرفته اند که به تب 
راضی شویم. هرچند ش��رایط طوری پیش رفته 
که تصور می شود بی هیچ تردیدی تشکیل جلسه 
مجمع فدراسیون فوتبال بعد از 15 ماه بدون حاشیه 
و جنجال نباشد. با این وجود انتظار می رود اعضای 
مجمع با اتخاذ تصمیمی درست، اوضاع را سامان 

دهند و شرایط را بدتر از چیزی که هست، نکنند. 
همه نگاه ها صبح امروز به س��الن هگمتانه هتل 
المپیک است که مس��ئله عزیزی خادم، حضور 
یا عدم حضورش در مجمع به سرانجام می رسد، 
اعض��ای هیئت رئیس��ه فدراس��یون از اکثریت 
می افتد تا دبی��رکل طبق قانون ظ��رف 70 روز 
انتخابات را برگزار کند یا مجمع برنامه هایی در 
سر دارد که بعد در پایان جلس��ه همه رو شوکه 

می کند و اوضاع را بدتر.

امروز سرنوشت فوتبال در دستان مجمع

ناتینگهام روی ابرها 
دوری 23 ساله ناتینگهام فارست از لیگ 
برتر انگلیس با برد خفیف مقابل هادرسفیلد 
به پایان رس��ید. جدا از بازگش��ت دوباره 
به لیگ برت��ر، پیروزی در فین��ال پلی آف 
چمپیونش��یپ در ورزش��گاه ومبلی برای 
قرمزه��ا 170 میلیون پوند س��ود مالی به 
همراه دارد. ناتینگهام لیگ برتری فصل را 
با شش شکست از هفت بازی در لیگ یک 
آغاز کرد، ولی مهم آخر راه بود که با موفقیت 
به پایان رسید. رسیدن به لیگ برتر کار آس��انی نبود. وقتی استیو کوپر 
هدایت تیم را بعد از اخراج سرمربی قبلی بر عهده گرفت، ناتینگهام تنها یک 
پله با قعر جدول فاصله داشت. آنها در آخرین بازی پلی آف اگرچه بهترین 
عملکرد خود را نداشتند، ولی نتیجه خوبی در ومبلی گرفتند. شاگردا کوپر 
در موقعیتی که در اواخر نیمه اول نصیب شان شد کاری کردند که کول ویل 
مدافع حریف به اشتباه دروازه خودی را باز کند. اینگونه شروع ناامید کننده 
در ابتدای فصل به صعود ختم شد. بعداز اینکه قرمزها از هفت بازی فقط 
یک امتیاز به دس��ت آوردند و ضعیف ترین عملکردش��ان در 108 سال 
گذشته ثبت شد، راهی جز برکناری سرمربی در ماه سپتامبر باقی نماند، اما 
کوپر که قبالً دو بار سوانسی را به پلی آف رسانده بود تجربه کافی داشت تا 
ابتدای ماه فوریه ناتینگهام را به جمع شش تیم اول چمپیونشیپ برساند. 
قهرمان دو دوره اروپا بازگشتی باشکوه را تجربه می کند. با اینکه ناتینگهام 
آخرین بار در فصل 1۹۹۹ – 1۹۹8 در لیگ برتر حضور داشته، ولی برای 
بازگشت دوباره به این رقابت ها بدون  برنامه نخواهد بود. جشن و شادمانی 
هواداران این تیم هنوز تمام نشده و آنها هنوز روی ابرها هستند، ولی باشگاه 
به ویژه کوپر می دانند رقابت  با قدرت های فوتبال انگلیس و اروپا کار آسانی 
نیست. پس از سال ها چشم انتظاری و تالش اضافه شدن به جمع تیم های 
برتر جزیره موقعیتی فوق العاده برای دفاع از اعتبار یک تیم است، آن هم 
تیمی که دوباره فاتح جام باشگاه های اروپا شده است. منتها شرایط لیگ 
برتر با گذشته تفاوت زیادی دارد و در دو دهه اخیر مدعیان با سرمایه گذاری 

گسترده به استقبال مسابقات رفته اند. 
مترجم: شیوا نوروزی

يان وودکاک
بی بی سی

موفقیت مجیدی را ندزدند!
استقالل دیشب جام قهرمانی بیست و یکمین دوره رقابت های لیگ برتر 
را در حالی باالی سر برد که با گذشت دو دهه از برپایی این رقابت ها هنوز 

که هنوز است پسوند حرفه ای روی فوتبال ایران سنگینی می کند.
مرحوم ناصر حجازی در همان دوره اول برپایی لیگ برتر عنوان کرد ما 
از حرفه ای بودن فقط شماره پیراهن بازیکنانمان را به خارجی عوض 
کرده ایم و بقیه موارد را فرام��وش کرده ایم. ناصر حجازی رفت، خیلی 
دیگر از پیشکسوتان و بزرگان فوتبال هم رفتند و امروز تنها نامی از آنها 
باقی است، اما فوتبال باشگاهی ایران همچنان فقط پسوند حرفه ای را 

با خود یدک می کشد.
البته فراموش نکنیم که جماعت فوتبالی حداقل در دریافت پول و عقد 
قراردادهای چندین میلیاردی واقع��اً حرفه ای عمل می کنند و در این 
مورد حتی تنه به تنه فوتبال حرف��ه ای دنیا هم می زنند، اما وقتی پای 
مسائل دیگر به میان می آید، آن وقت اس��ت که واقعیت زشتی برمال 
می شود که ثابت می کند هنوز که هنوز است و برخالف تمام ادعا ها راه 

دور و درازی برای حرفه ای شدن در پیش داریم.
استقالل جام قهرمانی را باالی سر برد، اما دو فصل است که هم آبی ها و 
هم رقیب دیرینه جایی در لیگ قهرمانان آسیا ندارند. علتش هم کاماًل 
واضح و روش��ن اس��ت؛ دو تیم پرهوادار ایران هنوز حرفه ای نشده اند. 
آنها قهرمان می ش��وند، اما مقامی که فقط برای چند ساعت دلخوشی 
هواداران و کری خوانی ها معمول فایده دارد و بعد باز هم حسرت می ماند 

و حسرت، حسرت اینکه بعد از این همه سال هنوز حرفه ای نیستیم.
تا دلتان بخواهد هم حرف قش��نگ زده می شود. این روزها کم نیستند 
کس��انی که می خواهند هر طور شده خودش��ان را به فرهاد مجیدی و 
تیمش نزدیک کنند. به تصاویر قهرمانی استقالل نگاه کنید؛ آدم هایی 
را می بینید که تا دلتان بخواهد ادعا دارند و خوب حرف می زنند، حتی 
همین حاال از ستاره سوم روی پیراهن استقالل می گویند، در حالی که 
همه خوب می دانیم عامل اصلی آماتور ماندن استقالل و پرسپولیس و 
فوتبال باشگاهی ایران سوء مدیریت های همین آدم های لبخند بر لب 
است.  آدم های کت و شلوارپوشی که به اسم مدیر می آیند و گند می زنند، 
سرخ و آبی هم ندارد، فقط این روزها چون استقالل قهرمان شده نوع آبی 

آنها بیشتر در چشم است، واال قباًل نوع قرمزشان دیده   می شد.
اصاًل فرهاد مجیدی و تیمش موفق شدند چون پای چنین آدم هایی را 
از اس��تقالل بریدند، واال خوب یادمان هست یکی مثل فتح اهلل زاده که 
حاال می خواهد به هر جان کندنی خود را به تیم مجیدی بچسباند، فصل 
قبل وقتی اوضاع را خراب دید چگونه تی��م محبوبش را رها کرد و بعد 
از دو هفته رفت. استقالل برای امثال فتح اهلل زاده ها فقط در این مواقع 
محبوب است، روزهایی که بیایند و عکس یادگاری بگیرند و ادعاهای 

توخالی داشته باشند.
استقالل جام قهرمانی را باالی سر برد، آبی ها با هدایت فرهاد مجیدی 
زیباترین تیم لیگ برتر بودند یک تیم رکوردشکن و شکست ناپذیر، اما 
فوتبال باش��گاهی ایران با وجود مدیرانی که نمونه اش ذکر شد و همه 
جا هم هستند در حال در جا زدن اس��ت و هنوز هم حرفه ای نیست و 
این یعنی زحمات امثال فرهاد مجیدی و تالش های بازیکنان استقالل 
همه بر باد می رود و فقط در داخل مرزهایمان باقی می ماند. پس مراقب 
باش��یم که میوه موفقیت امروز فرهاد مجیدی و بازیکنان استقالل را 
دیگران نچینند و برای خودشان صندلی ریاس��ت فراهم نکنند. پس 

فرهاد مجیدی مراقب باش موفقیت تیم و شاگردانت را ندزدند.
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بحران  ستاد خبري در  بحران 
از دوم خرداد ماه كه حادثه متروپل اتفاق افتاد اخبار ضد و نقض زيادي 
در اين باره منتشر شده است.  اين اولين بار نيست كه چنين رويدادي رقم 
مي خورد و اطالع رساني درست درباره آن با بحران مي شود و مشخص 
هم نيست دامنه آن تا چه زماني مي خواهد ادامه داشته باشد. اتفاق هايي 
مثل مرگ 30 ملوان ايراني در حادثه كشتي سانچي كه شنبه ۱۶ دي 
۱3۹۶ اتفاق افتاد، مرگ 43 معدنچي در انفجار معدن يورت آزاد شهر كه 
چهارشنبه ۱3 ارديبهشت ۱3۹۶  رقم خورد، تصادف دو قطار مسافربري 
در محور س��منان به دامغان كه جمعه ۵ آذر ۱3۹۵ به وقوع پيوست و 
مرگ 4۷ مسافر را رقم زد، حادثه پالسكو كه پنج شنبه 30 دي ۱3۹۵ 
اتفاق افتاد و ۱۶ آتش نشان و شش شهروند در جريان حادثه فوت شدند، 
حادثه سيناي اطهر كه ۱0 تير س��ال ۱3۹۹ اتفاق افتاد و ۱۹ پزشك و 
پرستار را به كام مرگ كشاند و اتفاق هايي از اين دست كه مرگ جمعي 
شهروندان را رقم مي زند. تجربه نشان داده اين اتفاق ها چيزي جز تأثر 
و همدردي عمومي به همراه نداشته و بعد از مدتي به فراموشي سپرده 
مي شود. موضوع ديگر در اين باره نارضايتي عمومي از تحت پيگرد قرار 
نگرفتن مقصران اين حوادث اس��ت كه خود جاي بحث بسيار دارد كه 

رضايت افكار عمومي را در اين باره به همراه نداشته است. 
تشكيل دادن يك ستاد خبري هم زمان با وقوع حادثه اي با دربرگيري 
زياد مي تواند مزاياي زيادي داش��ته باش��د كه مهم ترين آن جلوگيري 
از انتشار اخبار غيررس��مي اس��ت كه اين اخبار همواره به حاشيه هاي 
بسياري دامن مي زند و منجر مي شود، بخشي از توان متوليان امر صرف 
رفع ابهام از اخبار نادرست شود. با وجود اينكه همواره پيامدهاي ناگوار 
اخبار نادرست متوجه جامعه مي ش��ود، اما هيچ اراده اي براي توجه به 
اين مهم وجود ندارد كه همزمان با وقوع چنين حوادثي ستادي خبري 
تشكيل و اخبار درست از زبان س��خنگوي تعيين شده در اختيار مردم 
قرار گيرد. خط سير خبرهايي كه در رس��انه هاي معاند دنبال مي شود 
به خوبي نشان مي دهد دامنه هدايت مخاطبان بر اخباري تمركز دارد 
كه در شبكه هاي غيررسمي در حال انتشار است. بديهي است مخاطبان 
رسانه ها وقتي اخبار درست يا مورد نيازشان را در رسانه هاي رسمي پيدا 
نمي كنند، دامنه تمركزشان روي اخباري دنبال مي شود كه در رسانه هاي 

غيررسمي به اشتراك گذاشته مي شود. 

  ۱3 بهمن سال گذش��ته شهادت سرهنگ علي 
رنجبر و مجروح شدن سرباز همراهش در استان 
فارس مباحث بس��ياري را در فضاي رس��انه اي 
مطرح كرد. در جريان حادثه س��رهنگ رنجبر 
همزمان با مواجهه با مردي چاقو به دس��ت در 
حالي كه مس��لح بود از اسلحه اس��تفاده نكرد و 
به ضرب چاقو متهم به ش��هادت رس��يد. سرباز 
همراه وي هم كه با ضربات چاقو مجروح ش��ده 
بود، ب��ه بيمارس��تان منتقل ش��د. بازنگري در 
قانون استفاده از س��الح اولين انگاره اي بود كه 
به اشتراك گذاشته شد. هر چند بسياري قانون 
موجود را كافي دانس��تند، اما پليس و منتقدان 
بس��ياري با طرح داليل خود بر لزوم حمايت از 
پليس تأكيد داشتند. با طرح موضوع نزد سران 
سه قوه و رس��ميت يافتن آن در مجلس شوراي 
اس��المي ضرورت بازنگري در قانون موجود به 

بحث گذاشته شد. 
در كنار موضوع مطرح شده ش��هادت مأموران 
پليس در جري��ان درگيري با مخ��الن امنيت، 
ضرورت توجه به تجهيزات و آموزش هاي پليس 
را مطرح كرد. عمده مأموراني كه در جريان اين 
حوادث به شهادت رسيدند يا از تجهيزات كافي 
برخوردار نبوده يا از آموزش هاي الزم براي مقابله 

با تهديدهاي صورت گرفته برخوردار نبودند. 
    لزوم توجه به تجهيزات نوين پليس

محمدحسن آصفري، نماينده مجلس يازدهم 
و عضو كميس��يون امنيت داخل��ي درباره لزوم 
تجهيزات هوشمند و نوين براي مأموران پليس 
گفت: »يكي از مشكالت ما در حوزه تأمين امنيت 
بحث هوشمند سازي است. ما نياز داريم در همه 
حوزه ها از جمله ترافيكي، سرقت، امنيت، اراذل 
و اوباش ني��روي انتظامي و پليس را هوش��مند 

كنيم و آنها را هوش��مندانه حرك��ت دهيم. اگر 
اين موضوع دنبال ش��ود قطعاً در امنيت كمك 
بيشتري مي شود. از طرفي امروز نيروي انتظامي 
ما از امكانات الزم برخورد نيس��ت ت��ا بتواند در 
زمان لزوم جلوي هر گونه اق��دام و رفتار ناامني 
را بگيرد. در اين باره نياز اس��ت تا پليس در اين 
حوزه گام ه��اي بزرگي ب��ردارد و اقداماتي را در 
اين حوزه انجام دهد. پس الزم اس��ت تجهيزات 
تأمين شود و از طرفي به روزرساني سيستم هاي 
امنيتي - دفاعي يك موضوع جدي است كه بايد 

در دستور كار قرار گيرد.«
   کمبود تجهيزات

 ناامني را گسترش مي دهد
وي در ادامه گف��ت: »ديگر علت عدم تجهيزات 
نوي��ن تأمين منابع اس��ت. منابع بايد ب��ه روز و 
تأمين ش��ود. لذا هم منابع و هم كمبود نيروي 
پليس دو مسئله مهمي است كه مي تواند مشكل 
ناامني را تشديد كند. در تجهيزات اشرار ما هم 
بايد به نسبت تقويت ش��ويم تا اقدامات موجب 
بازدارندگي شود. نه اينكه آنها تقويت شوند بعد 

ما دنبال چاره انديشي برويم.«
   آموزش بومي سازي شود

آصفي درباره س��طح آموزش باال ب��ه نيروهاي 
پليس با اش��اره به اينكه خدمات پليس بايد به 
سمت بومي سازي برود، گفت: »متأسفانه كمبود 
نيروي امنيتي باعث شده است پليس و نيروي 
انتظامي هم��ه نيروهاي خ��ودش را ملزم كند 
تا دو تا پنج س��ال به مناطق م��رزي بروند. اگر 
بتوانيم از همان مناطق نيروي بومي اس��تخدام 

كنيم كمك بزرگي به امنيت كش��ور مي شود. 
اعزام نيرو از ش��هرهاي ديگر به آن مناطق كنار 
مش��كالت زيادي از جمله خان��واده و اقتصاد، 
پليس را با مشكالت زيادي روبه رو خواهد كرد. 
قبول داريم مأموران ملزم به خدمت هستند، اما 
خدمت غير بومي كارايي چنداني ندارد، چراكه 
نيروي بومي هم اطالعات و هم شناخت خوبي از 
منطقه دارد. او مي تواند كمك بيشتري به امنيت 
كشور بكند و بازدارندگي بيشتري داشته باشد. 
لذا بايد به بومي سازي نس��بت به جذب نيرو از 
نيروهاي منطقه توجه بيش��تري شود. « وي در 
ادامه گف��ت: »نيروهاي انتظام��ي آموزش هاي 
الزم را مي بينند و به حمداهلل س��طح آموزش ها 
هم باالس��ت، اما رغبت و توانمندي كه نيروي 
بومي در منطقه مي تواند داشته باش��د، مطمئناً 
از نيروي غيربومي بيشتر است. عالقه به خدمت 
هم در او بيشتر است. ورزيدگي و توانمندي براي 
نيروهاي پليس اهميت دارد، اما تا آموزش هاي 
تخصصي را نبينند به مرزها فرستاده نمي شوند. 
امروز نيروي پليس ترافيك ما در حال كار است، 
اما اگر تأمين امنيت مرزها نياز باش��د مجبور به 
تغيير رسته است تا به آن منطقه فرستاده شود، 
غافل از اينكه آن مأمور آم��وزش ترافيك ديده 
اس��ت. يا برعكس او آموزش امني��ت ديده ولي 
براي ترافيك با يك آموزش كوتاه مدت فرستاده 
مي شود. « وي با تأكيد بر اينكه شرايط عضوگيري 
در هر اس��تان بايد متغير باش��د، گفت: »ما در 
استان ها با تفاوت س��طوح فرهنگي و تحصيلي 
مواجه هس��تيم. لذا ضروري نيس��ت فردي كه 

براي تأمين امنيت در مرز به كارگيري مي شود، 
داراي مدرك تحصيلي باال باشد. مي شود با توجه 
به توانمندي هاي جسمي با يك مدرك پايين تر 
جذب ش��ود. ش��رايط عضو گيري در هر استان 
بايد متغير باشد. نيروهاي متخصص بايد سواد 
كالسيك و نيروهاي غير متخصص سواد عملي 

داشته باشد.«
   تجهيزات پليس به روز باشد

او درباره حمايت مأم��وران در مأموريت ها گفت: 
»در اتفاقاتي كه براي مأموران در مأموريت هاي رخ 
مي دهد، بايد بررسي شود. امكان ندارد مأمور پليس 
بدون حمايت و سالح باش��د و در محل خدمت 
تجهيزات الزم را نداشته باشد. بايد بررسي شود كه 
چرا آن زمان حمايت الزم را نداشته يا نتوانسته از 
تجهيزات خود استفاده كند. « وي در آخر با اعتقاد 
بر اينكه قوانين به كارگيري سالح براي مأموران 
پليس مكفي است و مشكلي ندارد، گفت: »مشكلي 
در به كارگيري سالح براي نيروهاي مسلح و نيروي 
انتظامي نداريم و نيازي به بازنگري ندارد. قانون 
شفاف هست و مشكلي ندارد. ما هم با مشكلي كه 
در رابطه با اين قوانين باشد مواجه نشده ايم. اگر 
قوانين در به كار گيري از سالح سهل تر شود، اين 
امكان وجود دارد كه اس��تفاده بي جا از سالح در 
كشور زياد شود. در مقابل، براي دفاع پليس مقابل 
اراذل، اوباش، سارقان و كساني كه براي آنها تهديد 
امنيتي دارند، هيچ مانعي براي استفاده از سالح 
نيس��ت و قانون هم نياز به اصالح ندارد. مأموران 
پليس بايد در استفاده از سالح قوانين به كارگيري 

از سالح را رعايت كنند.«

  نقشه دستبرد به خانه خانم دكتر
  در دست مباشر 

ش�رط بندي مباش�ر خان�م دکت�ر در 
قمارهاي شبانه پاي او را به يك پرونده 
سرقت و تالش براي آدم ربايي باز کرد. 
به گزارش ج��وان، چند ش��ب قبل زني 
ميانسال به مأموران پليس تهران خبر داد 
سارقان به خانه اش دستبرد زده اند. وقتي 
مأموران در محل كه خانه اي وياليي در 
ش��مال تهران بود حاضر ش��دند شاكي 
ماج��را را اين ط��ور ش��رح داد. او گفت: 
»لحظاتي قبل وقتي از خودروي مباشرم 
مقابل خانه پياده ش��دم متوجه شدم كه 
درخانه تخريب شده است. وقتي قدم به 
داخل خانه گذاش��تم مشخص شد همه 
و لوازم خان��ه به هم ريخت��ه و پول، طال 
و اموال قيمتي كه چن��د ميليارد تومان 

قيمت داشت سرقت شده است.«
شاكي در شرح بيشتر ماجرا گفت: »من 
پزشك هستم و وضع مالي خيلي خوبي 
دارم. از مدتي قبل مردي به نام مس��عود 
را به عنوان مباشر اس��تخدام كردم. او را 
يكي از دوستانم معرفي كرد و براي انجام 
كارهاي اداري و سركشي به امالكم به من 
كمك مي كرد. عصر امروز تصميم گرفتم 
به باغي كه در محله كردان دارم سركشي 
كنم، براي همين با مسعود تماس گرفتم 
و همراه او به سمت كردان حركت كرديم. 
بعد از انجام كارهايم به س��مت خانه به 
راه افتاديم. در طول مسير متوجه شدم 
كه حال مس��عود خوب نيست. مشخص 
بود كه مواد مصرف ك��رده و حال خوبي 
ندارد. ناگهان كنار مس��ير توقف كرد. از 
حالتش فهميدم قص��د آزار دارد كه با او 

درگير ش��دم. در حالي كه درگير بوديم 
مدام از خودروهاي عبوري درخواس��ت 
كمك داشتم. يكي از خودروها توقف كرد 
و به راننده و سرنش��ينانش گفتم كه اين 
مرد مرا دزديده است. مسعود اما به آنها 
گفت كه دعواي زن و شوهري است و از 
آنها خواست به مسيرشان ادامه دهند. به 
هر حال مسعود ترسيد و به سمت خانه 
رانندگي كرد. او من را مقابل خانه ام پياده 
كرد و تهديدم كرد كه ماجرا را به كسي 
نگويم و بعد از آنجا رفت. وقتي خواستم 
وارد خانه ام شوم ديدم كه در خانه تخريب 
شده اس��ت. بعد هم كه وارد خانه ش��دم 
فهميدم كه دزد به خان��ه  ام زده و اموالم 
سرقت ش��ده اس��ت. حاال هم به مسعود 

مظنون هستم.«
با ط��رح ش��كايت پرون��ده به دس��تور 
قاضي دادس��راي امور جنايي در اختيار 
كارآگاه��ان پليس آگاهي ق��رار گرفت. 
مأموران پليس در اولين گام مس��عود را 
دستگير كردند. او در اولين بازجويي ها 
حرف هاي ش��اكي را تأييد و به س��رقت 
هم اعتراف ك��رد. مس��عود گفت: »من 
فوق ليس��انس دارم و در ي��ك ش��ركت 
معتبر مش��غول كار بودم. مدتي قبل به 
خاطر رفت و آمد با دوستان ناباب شروع 
به ش��رط بندي كردم. در شب نشين ها 
قمار كردم و به تدريج هر چه داش��تم از 
دست دادم. ابتدا پس انداز و بعد خانه و 
چيزهايي كه داشتم را در قمارها باختم. 
در همان رفت و آمده��ا به مصرف گل و 

شيشه هم اعتياد پيدا كرده بودم.«

متهم در شرح ماجراي سرقت هم گفت: 
»مدتي قبل از حادثه ماجراي خانم دكتر 
پولدار را با دوستانم در ميان گذاشته بودم. 
به آنها گفته بودم كه مباش��ر زني پولدار 
شده ام. آن شب دوستانم از من خواستند 
از آن زن س��رقت كنم. اول قبول نكردم، 
اما وقتي مس��خره ام كردند جوگير شدم 
و بر سر سرقت از خانم دكتر شرط بندي 
كرديم. مطابق نقشه من ابتدا در فرصت 
مناسب از كليدهاي خانه يدك ساختم و 
به دست دوستانم رس��اندم تا اينكه يك 
روز همراه خانم دكتر راهي كردان شديم. 
در آن فرصت دوستانم با كليد يدكي كه 
داشتند وارد خانه اش شده و اموال گران 

قيمتش را سرقت كردند.«
متهم درباره تالش براي تعرض به خانم 
دكتر هم گفت: » آن ش��ب من مقداري 
شيش��ه و گل مصرف كردم. در مس��ير 
برگش��ت از كردان ناگهان تح��ت تأثير 
مصرف مواد حال��م بد ش��د و به همين 
خاطر با او درگير شدم. وقتي راننده هاي 
عبوري توقف كردند، ترسيدم و او را مقابل 
خانه اش پياده ك��ردم. او را تهديد كرده 
بودم كه شكايت نكند، اما شكايت كرد و 

خيلي زود بازداشت شدم.«
با اطالعاتي كه مته��م در اختيار پليس 
گذاش��ت دو همدس��ت او هم بازداشت 
ش��دند. آنها در بازجويي ه��ا حرف هاي 
مس��عود را تأييد كردند. مأموران پليس 
در بازرسي از مخفيگاه متهمان مقداري 
از اموال س��رقت شده را كش��ف كردند. 

تحقيقات در اين باره جريان دارد. 

  ارتقاي امنیت با مجهز شدن پلیس
   به تجهیزات نوین

    محبوبه قرباني 
مجه�ز ش�دن پلي�س ب�ه تجهي�زات نوي�ن، س�رمايه گذاري اس�ت 
که تأمين بيش�تر امني�ت را به دنب�ال خواهد داش�ت. هر چ�ه پليس به 
تجهيزات نوين و هوش�مند مجهز باش�د آرامش مخ�الن امنيت جامعه 
س�لب خواهد ش�د. تجهيزات نوي�ن در کن�ار حمايت قانون�ي از پليس 
رويکردهاي�ي اس�ت که منج�ر به ارتق�اي امني�ت جامعه خواهد ش�د.

آوار شكننده 
در زیرزمین هاي متروپل

در نهمي�ن روز از ت�الش امدادگ�ران در ويران�ه متروپل 
پيکر دو نفر از قرباني�ان حادثه از ميان آوار خارج ش�د و 
ش�مار جانباختگان به 32 نفر افزايش پي�دا کرد. با وجود 
اين که تيم هاي ام�داد به زيرزمين ها هم دسترس�ي پيدا 
کرده اند، مشخص شده که آوار در آن جا هم شکننده است. 
جالل ملكي، سخنگوي آتش نشاني تهران كه همراه تيم ۵0 
نفره در محل حضور دارد، گفت كه لرزش هاي س��اختمان از 
س��وي گروه هاي مهندس��ي با استفاده از دس��تگاه هاي لرزه 
نگاري بررسي مي شود و در صورتي كه احتمال ريزش وجود 
داشته باشد، عمليات متوقف ش��ده و پس از رفع خطر دوباره 

ادامه پيدا مي كند.
 وي ادامه داد: مالحظ��ات الزم براي آس��يب نديدن افرادي 
كه در مح��ل عمليات آوار برداري س��اختمان متروپل حضور 
دارند در نظر گرفته ش��ده اس��ت، اما هر روز با تاكتيك هاي 
متفاوت و پيچيده تري سر و كار داريم. آتش نشاناني از سراسر 
كش��ور در محل وقوع حادثه حضور دارند و با جان و دل براي 
آواربرداري ت��الش مي كنن��د. وي گفت كه روز گذش��ته به 
بخشي از زيرزمين دسترس��ي پيدا كرديم. تقريباً پر از آواري 
شكننده بود، آوار قسمت هاي باالتر روي هم خراب شده بود 
و تقريباً مش��ابه پالس��كو بود، اما در زيرزمين اوضاع متفاوت 
بود و ما شاهد آوار ش��كننده بوديم كه اين موضوع عمليات را 
با دش��واري هايي روبه رو كرده بود. ملكي با اشاره به فعاليت و 
حضور ۵0 آتش نش��ان از تهران در محل عمليات آواربرداري 
گفت: فرمانده��ان عملياتي كه از تهران به آب��ادان آمدند در 
عمليات پالسكو حضور داشتند و از تجربيات پالسكو در حادثه 

متروپل آبادان استفاده مي كنيم. 
   نگرانی مردم از کند بودن عمليات 

پيرحس��ين كوليوند، رئيس جمعيت هالل احم��ر هم درباره 
نارضايتي شهروندان از كند بودن عمليات آواربرداري گفت: اين 
نظر مردم داغدار است كه حق هم دارند، اما با توجه به تجربه 
حوادثي هم چون ساختمان پالسكو با قاطعيت مي توان گفت 
كه روند اين عمليات كند نبوده و برعكس از سرعت باالتري هم 
برخوردار است، كما اينكه تعداد مصدومان و فوتي هايي كه از 

زير آوار خارج كرده ايم، بيانگر اين مهم است.
    افزايش قربانيان به 32 نفر

عصر روز گذشته احسان عباسپور، فرماندار آبادان از افزايش 
تع��داد جانباختگان ب��ه 3۲ نفر خبر داد وگف��ت كه تالش ها 

همچنان براي كشف پيكرهاي ديگر جريان دارد.
    به سوي کافي شاپ

محمدحس��ن نامي، رئيس س��ازمان مديريت بحران با بيان 
اينكه در تالشيم از منطقه مياني برج متروپل كه گفته مي شود 
كافي شاپ در آنجا است، دسترسي بهتري به طبقات زير داشته 
باشيم، گفت: در اين نقطه  بيشترين حجم آواربرداري  در حال 
انجام است و اگر مطمئن شويم اجسادي در زير آوار وجود دارند 
با تجهيزاتي به مراتب بيشتر از تجهيزات به كار رفته در حادثه 
پالسكو در مدت ۲4 ساعت آوار متروپل تخليه خواهد شد. وي 
به استقرار امكانات و تجهيزات الزم و مدرن براي خارج سازي 
اجساد باقي مانده در زير آوار ساختمان متروپل آبادان اشاره 
كرد و افزود: آوار برداري ساختمان متروپل با پالسكو متفاوت 
بوده و قابل مقايس��ه نيس��ت، اما با وجود س��ختي كار روند 
آواربرداري مطلوب است. سه دستگاه »برش پالسما« كه تعداد 
محدودي از آنها در كش��ور وجود دارد در منطقه مستقر بوده 
و در كنار مجهزترين تجهيزات كار آواربرداري در حال انجام 
است. وي با اش��اره به اعتراض و انتقاد مردم آبادان از خطاي 
فاحش مسئوالن  در  ارتباط  با احداث برج متروپل  گفت: مردم 
مصيبت ديده از حادثه متروپل ب��ا وجود غم بزرگي كه بر آنها 
وارد شده است، ولي آب و غذاي  نيروهاي حاضر در صحنه را 

تأمين كرده و كمتر مردمي با چنين روحيه باال سراغ داريم. 
وی  بار ديگر تأكيد كرد كه س��اختمان متروپ��ل از نظر فني 
اس��تحكام الزم را ندارد و بسياري از س��قف هاي بخش هاي 
باقي مانده خم شده است، اما اينكه اين ساختمان پس از اتمام 

آواربرداري باقي بماند يا خير،  بايد كارشناسان نظر بدهند. 
    تخريب 3 خانه

مهدي ولي پور، رئيس س��ازمان امداد و نجات هالل احمر هم 
گفت كه پس از تخريب سه منزل مجاور امكان ورود تجهيزات 
و ادوات س��نگين آواربردار به محل حادثه آسان تر شده و كار 
سرعت بيشتري گرفته اس��ت. وي افزود: گروه هاي عملياتي 
پس از مقاوم س��ازي بقاياي س��اختمان متروپ��ل به صورت 

اليه به اليه در حال آواربرداري ۱۱ طبقه هستند. 
   پرداخت خسارت آسيب ديدگان 

صادق خليليان، اس��تاندار خوزس��تان هم گفت كه خسارت 
وارد شده به خانواده ها، از اموال مالك متروپل به آنها پرداخت 
خواهد شد و بيمه نيز بخش��ي از اين خس��ارت ها را جبران 
خواهد ك��رد. وي افزود: خانواده هايي كه خانه هاي ش��ان در 
اطراف متروپل بوده يا فروشگاه هايي كه اطراف اين ساختمان 
هستند، تعيين تكليف خواهند شد و خسارت به آنها پرداخت 

مي شود.
 وي ادام��ه داد: ديه همه افراد متوفي و اف��رادي كه در حادثه 
ريزش متروپل مجروح شده اند، نيز از سوي دادستاني تعيين 

تكليف و براي پرداخت آن اقدام مي شود.

مرگ كودك در بي احتیاطي پدر
بي احتياطي م�رد ج�وان در زدن ريموت خ�ودرو، مرگ دلخ�راش طفل چه�ار س�اله اش را به همراه داش�ت. 
به گزارش جوان، هفتم خرداد ماه به مأموران كالنتري ۱4۶ حكيميه خبر رسيد، كودكي چهار ساله به طرز غم انگيزي داخل 
يك خودروي سواري پژو پارس در ميدان والفجر جان باخته است. با حضور پليس معلوم شد زماني كه پسربچه سرش را از 
پنجره خودرو بيرون كرده، شيشه باال رفته و سر كودك بين شيشه و كابين گرفتار شده و طفل دچار خفگي شده است. 

با حضور بازپرس جنايي پدر طفل مورد تحقيق قرار گرفت و گفت: لحظاتي قبل در حالي كه پسرم داخل ماشين بود كنار 
خيابان توقف كردم و براي خريد وارد فروشگاه شدم. در مسير رفتن به سمت فروشگاه ريموت خودرو را زدم تا درها قفل 
شود و متوجه نشدم كه بچه سرش را از شيشه بيرون آورده است. همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني تحقيقات در 

اين باره جريان دارد. 
 

سقوط مرگبار دانشجوي ریاضي
 از طبقه هشتم

پس�ر دانش�جو در س�قوط از طبقه هش�تم خواب�گاه ب�ه کام م�رگ رفت. 
به گزارش جوان، ساعت ۲0:30شامگاه يك ش��نبه خبر سقوط از بلندي به قاضي 
زارعي، بازپ��رس جنايي گزارش ش��د.  با حض��ور بازپرس در محل ك��ه خوابگاه 
دانشجويي در خيابان دمشق، حوالي خيابان وليعصر بود معلوم شد پسر ۲0 ساله، 
دانشجوي رشته رياضي دانشگاه اميركبير ورودي سال ۱3۹۹ بود كه در سقوط از 
طبقه هشتم جان باخته است. دوستانش به تيم جنايي گفتند كه او براي كشيدن 

سيگار كنار پنجره نشسته بود كه لحظاتي بعد متوجه سقوط او شدند. 
 

شهادت مأمور پلیس
 هنگام تعقیب قاچاقچیان 

يک�ي از س�ربازان انتظامي هنگام 
تعقيب قاچاقچيان در شهرستان 
ب�ه ش�هادت رس�يد.  قائن�ات 
دو روز قبل مأم��وران انتظامي قائنات 
هنگام گشت زني و برخورد با قاچاقچيان 
در محور كاخك به قاين به يك دستگاه 
خودرو مشكوك شدند و به راننده فرمان 
ايست دادند. راننده اما بدون توجه به 
فرمان پليس با فشار روي پدال گاز از 
محل متواري شد و با استفاده از عوامل دودزا قصد فرار داشت كه به دليل ديد 
كم راننده، خودروي پليس واژگون شد. در جريان حادثه مأمور پليس و سرباز 
همراه مجروح و راهي بيمارستان شدند كه سرباز علي شباني به علت شدت 
جراحت به شهادت رسيد. تالش براي بازداشت عامالن حادثه جريان دارد. 

278 نفر از اوباش 
زمینگیر شدند 

فرمانده انتظام�ي تهران ب�زرگ در اجراي طرح اقتدار که از س�وي 
پليس امني�ت عمومي و فت�ا برگزار ش�د، از دس�تگيري 278 نفر 
از اراذل و اوب�اش و انه�دام چن�د بان�د کالهب�رداري خب�ر داد. 
به گزارش جوان، سردار حسين رحيمي روز گذشته در اجراي طرح اقتدار 
گفت: »در اجراي اين طرح ۲۷8 نفر اراذل و اوباش كه اقدام به ش��رارت، 
تخريب، نزاع و درگيري و در حوزه توزيع مشروبات الكلي و مواد مخدر نيز 
فعاليت مي كردند، دستگير شدند. در اين طرح ۲0 قبضه انواع سالح جنگي 
و شكاري، ۹ قبضه شبه سالح، ۵۶ قبضه سالح سرد كشف شد. هم چنين 
هزارو۶۷0 گرم انواع مواد مخدر كشف و هفت دستگاه خودرو توقيف شد. 
در اين طرح، هزار و ۲۵3 دستگاه خودرو در دوردورهاي خياباني به دليل 
ايجاد مزاحمت براي شهروندان نيز توقيف شد. « سردار رحيمي در ادامه 
به بازديد ۷۲۲ مورد از صنوف مختلف توسط حوزه اصناف و اماكن پليس 
امنيت عمومي اشاره كرد و گفت: »در اين خصوص 4۹ واحد صنفي كه 
محل پاتوق و تردد اراذل و اوباش بودند، پلمب شدند. همچنين در طرح 
اقتدار، تعداد ۲4۵ تارنما رصد و دو باند جعل مدرك هم منهدم شد. ۵ نفر 
از اعضاي اين باندها نيز دستگير شدند. « سردار رحيمي در ادامه در توضيح 
اقدامات پليس فتا در اين مرحله از طرح اقتدار گفت: »در اين طرح يك باند 
كالهبردار تلفني كه با عنوان برنده شدن در برنامه هاي راديويي از مردم 
كالهبرداري مي كرد، شناسايي و سه نفر از اعضاي اين باند دستگير شدند. 
اين پرونده ۱0۵ نفر شاكي داشت و اعضاي اين باند حدود 40 ميليارد ريال 

از مالباخته ها كالهبرداري كرده بودند.«
س��ردار رحيمي با تأكيد بر برخ��ورد جدي پلي��س ب��ا اراذل و اوباش و 
قدرت نمايي آنها گفت: »از ابتداي سال تاكنون 3۵ نفر از اراذل و اوباشي كه 
در فضاي مجازي اقدام به قدرت نمايي مي كردند، شناسايي و دستگير شدند. 
در اين طرح چهار نفر در زمينه فروش داروهاي تاريخ گذشته و غيرمجاز در 
فضاي مجازي سالمت مردم را به خطر مي انداختند، دستگير شدند كه در 
بررسي از محل دستگيري يك ميليون و ۲00 هزار قلم انواع وسايل آرايشي 
بهداشتي و دارويي به ارزش تقريبي ۲ ميليارد تومان كشف شد. « رئيس 
پليس پايتخت از دس��تگيري ۵۲ نفر در زمينه تبليغ قمار و شرط بندي 
در فضاي مجازي نيز خبر داد و گف��ت: »در اين خصوص ۹ درگاه بانكي، 
۱۱ صفحه اينستاگرام و كانال تلگرامي كه محل فعاليت اين افراد براي انجام 

قمار و شرط بندي بود، مسدود شد.«
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تقالی طرف های اروپایی
 برای آزاد سازی نفتکش یونانی

کمت�ر از یک هفت�ه بع�د از توقی�ف دو نفتکش یونانی به دس�ت 
ایران، طرف های غربی برای کمک ب�ه آزادی آن به تقال افتاده اند. 
وزارت خارجه فرانس�ه از مقام های ایرانی درخواس�ت کرد که دو 
نفتکش توقیف ش�ده یونان در آب های خلیج فارس را آزاد کنند. 
به گزارش فارس، س��خنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در بیانیه ای 
گفت: »ما از ایران درخواس��ت می کنیم که فوراً خدمه و کش��تی     ها را 
آزاد کنند. « در ادامه این بیانیه  آمده اس��ت: »فرانس��ه تعهد خود را به 
قواعد حقوق بین الملل در حمایت از آزادی دریانوردی و ایمنی دریایی 
تکرار می کند. ما از ایران می خواهیم ف��وراً اقدامات خود را که مغایر با 
این قوانین است، متوقف کند. « در بیانیه طرف فرانسوی هیچ اشاره ای 
به اقدام مشابه یونان نش��ده که چند هفته قبل، یک نفتکش ایرانی را 
برخالف حقوق بین الملل توقیف کرده است. به رغم آنکه نفتکش های 
یونان به دلیل تخلفات انجام داده، توقیف شده اند، یونان توقیف این دو 
کشتی را »معادل دزدی دریایی« دانسته و محکوم کرده و به شهروندان 
خود هشدار داده است که به ایران س��فر نکنند. یونان مدعی است که 
یکی از نفتکش     ها در آب های بین المللی حرکت می کرده است و نفتکش  
دوم در هنگام توقیف در نزدیکی ساحل ایران بوده است. وزارت خارجه 
یونان اعالم کرده است که 9 ش��هروند یونانی در بین خدمه نفتکش     ها 
بوده اند اما توضیح بیش��تری در خصوص دیگر ملوان هایی که سوار بر 
نفتکش     ها بودند، ارائه نکرده اس��ت. پیش از این نیز،  »پیتر اس��تانو« 
سخنگوی اتحادیه اروپا روز یک    شنبه در بیانیه ای به توقیف دو نفتکش 
یونانی در آب های خلیج فارس واکنش نشان داد و گفت: »ما با نگرانی 
زیاد توقیف غیرقابل قبول دو کش��تی یونانی توس��ط ایران در خلیج 
فارس را پیگیری می کنیم«. اس��تانو در این بیانیه افزود: »ما بالفاصله 
نگرانی شدید خود را با مقام های ایرانی در مورد این اقدامات ابراز کرده 
و خواستار شفاف سازی، حل و فصل و کاهش سریع تنش شدیم«. این 
مقام اتحادیه اروپا بدون اشاره به اقدام خصمانه چند ماه پیش یونان در 
توقیف نفتکش ایرانی و تحویل آن به امریکا گفت: »آزادی دریانوردی و 

جریان آزاد تجارت، اصل اساسی اتحادیه اروپا است.«
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  انتقاد امیرعبداللهیان از بی عملی امریکا در تماس همتای 
فنالندی

وزیر خارجه فنالند در گفت وگوی تلفنی با امیرعبداللهیان نس��بت به 
حصول توافق مطلوب در وین ابراز امیدواری و بر گس��ترش مناسبات 
کشورش با ایران تأکید کرد. به گزارش فارس، حسین امیرعبداللهیان، 
وزیر امور خارجه کشورمان و »پکا هاویستو « وزیر امور خارجه فنالند 
یک      ش��نبه ش��ب هش��تم خرداد تلفنی گفت وگو وتبادل نظر کردند. 
امیرعبداللهیان با انتقاد از بی تصمیمی امریکا و با اشاره به جدی بودن 
جمهوری اسالمی ایران، بر اراده تهران در رس��یدن به توافقی خوب، 
قوی و پایدار تأکید کرد. امیرعبداللهیان با اش��اره به حمایت از تداوم 
آتش بس در یمن، بر لزوم لغو محاصره کامل انسانی این کشور و حل و 
فصل بحران یمن در چارچوب گفت وگوهای یمنی - یمنی تأکید کرد. 
وزیر امور خارجه کش��ورمان در خصوص جنگ اوکراین اظهار داشت: 
جمهوری اسالمی ایران مخالف جنگ است و هر دو طرف درگیری در 
اوکراین و روس��یه را به گفت وگو و پایان دادن به جنگ دعوت می کند 
و راه حل را در دیپلماسی و گفت وگو می داند. وزیر امور خارجه فنالند 
نیز با گرامیداشت نودمین س��الگرد برقراری مناس��بات دیپلماتیک 
بین دو کشور نس��بت به حصول توافق مطلوب در مذاکرات وین ابراز 
امیدواری و همچنین بر توس��عه و گس��ترش همکاری      ها بین ایران و 

فنالند تأکید کرد. 
-----------------------------------------------------

 فراخوان عمران خان برای تجمع علیه » دولت تحمیلی«
نخست وزیر برکنار شده پاکس��تان در فراخوانی از حامیانش خواست 
خودش��ان را برای راهپیمایی طوالنی بعدی به سمت اسالم آباد آماده 
کنند. وی با حمله ب��ه دولت نوپا گفت: » دول��ت تحمیلی قصد دارد با 
امریکا بر سر خون کش��میری       ها مصالحه کند و اسرائیل را به رسمیت 
بشناس��د.«  به گزارش ایس��نا، به نق��ل از پایگاه تریبیون پاکس��تان، 
»عمران خان « رئیس حزب تحریک انصاف پاکس��تان در س��خنرانی 
خطاب به یک کنوانسیون کارگران کشورش بیان داشت: ملت پاکستان 
تحت » ال اله االاللهّ « موجودیت یافته است که به معنای عدم تعظیم در 
برابر هیچ کس است اما امروز امریکا اقدام به تحمیل یک دولت متشکل 
از دزدان بر ما کرده است. نخست وزیر سابق پاکستان بیان داشت: من از 

کل ملت می خواهم که آماده و منتظر فراخوان من باشند. 
-----------------------------------------------------

  نشست هفت ساعته احزاب مخالف اردوغان
چهارمین نشست سران احزاب مخالف در ترکیه پس از هفت ساعت، با 
اجماع بر سر 10 اصل برای رویارویی انتخاباتی با حزب حاکم، به میزبانی 
حزب آینده و ریاست »احمد داوود اوغلو« یک      شنبه شب برگزار شد. به 
نوشته »العربی الجدید « در این نشست که این بار به میزبانی حزب آینده 
)Gelecek Partisi( برگزار شد، شخصیت       هایی چون، »کمال قلیچدار 

اوغلو« رئیس حزب جمهوریخواه خلق )CHP(، »میرال اکشنر« رئیس 
حزب خوب )İP(، »تمل کارا موال اوغلو« رئیس حزب سعادت، »علی 
باباجان « رئیس حزب دموکراسی و پیشرفت )DEVA(، »احمد داوود 
اوغلو« رئیس حزب آینده، »گلتکین اویصال « رئیس حزب دموکرات 
ترکیه )DP( حضور داشتند. بنا به درخواست احمد داوود اوغلو، رهبر 
حزب آینده، در این نشست در مورد جدول زمانی انتخاب نامزد ریاست 
جمهوری برای به چالش کش��یدن و رقابت با رجب طیب اردوغان، در 
صورتی که در این دیدار اجماع حاصل نشود، صحبت شد، اما در بیانیه 

نهایی به این موضوع اشاره نکرد. 
-----------------------------------------------------

  جزئیات جدید از قاچاقچی مواد مخدر سعودی در لبنان 
وب  سایت »لبنان دیبیت « اطالعات بیش��تری درباره نیروی امنیتی 
س��عودی که با 18 کیلو »کپتاگون « در بیروت بازداشت شد، منتشر 
کرد. دیروز )یک ش��نبه/هفتم خ��رداد( بود که اعالم ش��د، یک مأمور 
امنیتی سعودی به نام »عادل الش��مری « با 18 کیلو قرص روانگردان 
»کپتاگون « در فرودگاه »رفیق الحریری« بیروت بازداشت شده است. 
وب  سایت »لبنان دیبیت « نوشته که عادل الشمری تنها بازداشتی این 
قضیه نیست و نیروهای امنیتی راننده وی را نیز بازداشت کرده اند. لبنان 
دیبیت  افزود، الشمری با یک شبکه مواد مخدر لبنانی در ارتباط بوده ، 
رئیس این شبکه در »ساحل المتن« است و هنوز بازداشت نشده است. 
»بسام المولوی« وزیر کشور دولت پیشبرد امور لبنان دیروز در همین 
رابطه گفت، با بازداشت یک تبعه س��عودی مقیم کویت، تالش برای 
قاچاق 18/3 کیلوگرم کپتاگ��ون از طریق فرودگاه بیت المللی »رفیق 

الحریری« ناکام ماند. 
-----------------------------------------------------

  یک میدان نفتی شبوه یمن به امارات فروخته شد
پایگاه خبری »الخبر الیمنی « خبر داد که دولت غیرقانونی یمن، یک 
میدان نفتی مهم در شبوه را به یک شرکت وابسته به امارات واگذار کرده 
است. وزارت نفت در دولت وابسته به »معین عبدالملک« نخست وزیر 
خودخوانده یمن با انتش��ار بیانیه ای خبر داد که یک بخش نفتی مهم 
در استان شبوه واقع در جنوب شرق یمن فروخته شده، ولی اشاره ای 
به طرف خریدار نکرده ولی الخبر الیمنی تأکید کرد، وزارت نفت دولت 
مستعفی، این میدان نفتی را به یک شرکت صوری فروخته ست که مقر 

آن در بندر »جبل علی « در امارات است. 

اردوغان مجددًا   
خط و نشان حمله به شمال سوریه را کشید

به رغم گزارش      ه�ا درباره تعویق حمله ترکیه به ش�مال س�وریه، 
رجب طی�ب اردوغ�ان گفته ک�ه کش�ورش همان طور ک�ه علیه 
نیروهای کرد در ش�مال ع�راق می جنگد، به زودی ب�رای نابودی 
نیروهای کرد ش�مال و ش�رق س�وریه به ای�ن منطقه نی�ز حمله 
خواهد کرد. یگان های مدافع خل�ق )YPG(، تهدید حمله نظامی 
ترکیه به مناطق ش�مال و ش�مال شرقی س�وریه را جدی ارزیابی 
ک�رده و از آمادگ�ی ای�ن گروه ب�رای جنگ�ی متفاوت خب�ر داد. 
به گزارش کردپرس، رجب طی��ب اردوغان، رئیس جمه��ور ترکیه در 
س��خنانی اعالم کرد که به زودی برای تار و مار ک��ردن نیروهای حزب 
کارگران کردس��تان )PKK( و یگان های مدافع خلق )YPG( به شمال 
سوریه حمله خواهد کرد و برای این کار نیازی به گرفتن اجازه از کسی 
ندارد. اردوغان در بازگشت از آذربایجان در پاسخ به خبرنگاران همراهش، 
در خصوص عملیات نظامی که قرار اس��ت در شمال سوریه انجام شود، 
گفت: »به زودی یک ش��ب آنها را غافلگیر و تارومارش��ان می کنیم. ما 
مجبوریم این عملیات را اجرا کنیم. « رئیس جمهور ترکیه با ادعای تهدید 
از سوی شمال سوریه و اینکه حمله علیه ترکیه بی پاسخ نخواهد ماند، 
اعالم کرد: »در شمال سوریه برخی نقاط تمرکز متعلق به سازمان های 
تروریستی شناخته ش��ده وجود دارد. این نقاط از شمال شرقی سوریه 
گرفته تا شمال غربی در همه آن مناطق وجود دارند. « اظهارات اردوغان 
در حالی اس��ت که روز یک      شنبه گزارش هایی منتش��ر شد دربار اینکه 
نگرانی از تبعات بین المللی، باعث شده آنکارا حمله به شمال سوریه را به 
تعویق بیندازد. یک منبع آگاه در میان گروهک »الجیش الوطنی السوری « 
روز یک      شنبه به العربی الجدید گفته بود که در دیداری که       شنبه شب با 
فرماندهان نظامی ترکیه با س��رکردگان گروهک       ه��ا در منطقه »حوار 
کلس « در مرز سوریه داشته اند، ترک       ها گفته اند که زمان آغاز عملیات 
هنوز مشخص نیست ولی ظاهراً برآورد اردوغان از تعدیل حضور روس      ها 
در سوریه جدی است، موضوعی که باعث ش��ده او مجدداً ایجاد آنچه را 
که منطقه امن می خواند، تا عمق 30 کیلومتری خاک سوریه مطرح کند. 
اردوغان با بیان اینکه »متأسفانه برخی از نیروهای ائتالف و در رأس آنها 
ایاالت متحده امریکا از نیروهای کرد در شمال و شرق سوریه به طور جدی 
حمایت تسلیحاتی به عمل می آورند« ادعا کرد: »امریکا هزاران کامیون 
کمک تسلیحاتی برای PKK ،YPG و PYD ارسال کرده است. به این 
سازمان های تروریستی حتی در منطقه آموزش نظامی هم داده می شود. 
ما نمی توانیم این واقعیت      ها را نادیده بگیریم. « در مقابل تهدید اردوغان، 
روزنامه شرق االوسط، گزارش کرد که روسیه هلیکوپتر      ها و هواپیماهای 
نظامی خود را به مناطق عمدتاً کردنشین قامشلو و حسکه در شمال شرق 
سوریه اعزام کرده است. نوری محمود، سخنگوی یگان های مدافع خلق 
)YPG( هم دیروز تهدید حمله نظامی ترکیه به مناطق شمال و شمال 
شرقی سوریه را جدی ارزیابی کرد و در گفت وگو با فرات نیوز تأکید کرد 
YPG تهدید حکومت ترکیه را جدی می گیرد. او گفت: »دلیل نخست 

این است که حکومت ترکیه دیگر نمی تواند بحران های خود را کنترل 
کند. دلیل دیگر نیز این است که شمال و شرق سوریه می تواند از انقالب 
دموکراتیک خود محافظت کند و به الگویی برای کل سوریه تبدیل شود. 
این مانعی اس��ت برای پروژه های فاشیس��تی و جهادی ]رئیس جمهور 
ترکیه رجب طیب[ اردوغان. بنابراین، احتمال یک حملۀ دیگر بس��یار 
باال است.«  سخنگوی YPG درباره موافقت احتمالی قدرت های خارجی 
با حمله نظامی جدید ترکیه به کردستان سوریه گفت: »اردوغان بدون 
تردید نهایت تالش خ��ود را خواهد کرد تا دس��ت به ای��ن حمله بزند. 
ترکیه نامزد عضوی��ت در اتحادیه اروپا و عضو ناتو اس��ت و می خواهد از 
این موضوع بهره برداری کند. مطمئناً اردوغان اگر فرصتی بیابد حمله 
خواهد کرد و مشخص است که از برخی طرف      ها چراغ سبز      هایی گرفته 
است.« س��خنگوی YPG در پایان با اشاره به تجربه جنگ های عفرین، 
س��رکانی و گری س��پی، تأکید کرد که جنگ احتمالی بعدی متفاوت 
خواهد بود و YPG به شیوه ای جدید با تهاجم نظامی مقابله خواهد کرد. 
وی گفت: »نیروهای ما از جنگ های عفرین، سرکانی و گری سپی تجربه 
خوبی کسب کرده و بر همین اساس خود را سازماندهی کرده اند تا بتوانند 
از منطقه دفاع کنند. اگر جنگ آغاز شود، مانند جنگ عفرین یا سرکانی 
و گری سپی نخواهد بود، بلکه شیوه، اراده و عزمی متفاوت در مقابل آن 

روی خواهد نمود.«

تل آویو همچنان  در وحشت انتقام ایران
پ�س از هش�دار فرمان�ده کل س�پاه پاس�داران انق�الب 
اس�المی ب�رای گرفت�ن انتق�ام خ�ون ش�هید صی�اد خدای�ی، 
صهیونیس�ت      ها دچ�ار وحش�ت ش�دند و به شهرک نش�ین های 
صهیونیس�ت در خص�وص س�فر ب�ه ترکی�ه هش�دار دادن�د. 
به گزارش فارس، در پی اعتراف صهیونیس��ت      ها به دس��ت داشتن در 
ترور شهید » صیاد خدایی«، سردار سرلشکر پاسدار »حسین سالمی« 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی هشدار داد: »شهدایی که به 
دست صهیونیست      ها به شهادت می رسند، شهدای بسیار بلندمرتبه و 
با مقام بسیار واالتری هستند، چراکه به دست بد     ترین افراد به شهادت 
رسیده اند و ان شاءالل انتقام او را از دشمنان خواهیم گرفت«. روزنامه 
 تایمز اسرائیل گزارش کرد، شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی 
ابراز نگرانی شدیدی کرده است که جمهوری اسالمی ممکن است در 
پی ترور یکی از فرماندهان ارش��د سپاه پاس��داران انقالب اسالمی در 
تهران، شهروندان اس��رائیلی را هدف قرار دهد. شورای امنیت داخلی 
رژیم صهیونیستی هم دیروز ، هشدار به روز ش��ده سفر را برای ترکیه 
صادر کرد. در بیانیه شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با هشدار 
درباره سفر صهیونیست      ها به ترکیه آمده است: »از چند هفته پیش و 
حتی بیشتر از زمانی که ایران اسرائیل را برای کشته شدن افسر سپاه 
پاسداران در هفته گذشته مقصر دانست، نگرانی فزاینده ای در دستگاه 
دفاعی درباره تالش های ایران برای آسیب رساندن به اهداف اسرائیل 
در سراسر جهان وجود دارد«. شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی 
همچنین اعالم کرد که هشدار سفر به ترکیه را تشدید می کند و تأکید 
کرد این کشور و دیگر کشورهای هم  مرز با ایران، »سطح باالیی از خطر 
را برای اسرائیلی      ها در این روز     ها به همراه دارند«. مقامات امنیتی رژیم 
صهیونیستی مدعی شده اند که این هشدار     ها به دنبال »تهدید واقعی 
برای اسرائیلی ها« در ترکیه اس��ت که البته هیچ توضیحی در این باره 
ندادند. در بیانیه شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی تأکید شده 
است: »ش��هروندان اسرائیلی هنگام س��فر به یکی از این کشور     ها باید 
هوش��یار باش��ند و اقدامات احتیاطی الزم را رعایت کنند. « کانال 1۲ 
تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شده بود که سرویس های امنیتی 
این رژیم نگرانند ایران قصد داشته باشد ترور یکی از فرماندهان سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی را تالفی کند. 

با وجود برگزاری راهپیمایی پرچم شهرک نشینان صهیونیست 

گزینه های مقاومت فلسطین مقابل رقص پرچم روی میز است

با وج�ود برگزاری    گزارش  یک
راهپیمایی پرچم 
توس�ط صهیونیس�ت    ها که با توهین به ساحت 
مقدس پیامبر)ص( همراه بود، موضع فلسطینی    ها 
برای پاسخگو کردن تل آویو تغییر نکرده است. 
رئیس جنبش حماس گفت که رقص پرچم    ها در 
مسجداالقصی و قدس اقدامی نابخشودنی است 
و مقاوم�ت تا ریش�ه کن ش�دن اش�غالگران از 
سرزمین فلس�طین به مبارزه ادامه خواهد داد. 
رس�انه های صهیونیس�تی ه�م با بی�ان اینکه 
راهپیمایی پرچم نتیجه عکس داد، گزارش دادند 
که این اقدام نشان داد قدس یکپارچه نیست و 
تل آوی�و هی�چ حاکمیت�ی در آن ن�دارد. 

مقامات رژیم صهیونیس��تی بر این باور بودند که با 
برگزاری راهپیمایی پرچم در قدس و مسجداالقصی، 
می توانند مسیر الحاق این منطقه به سرزمین های 
اش��غالی را در آینده هموار کنند ام��ا این اقدامات 
تبعات منفی برای صهیونیس��ت    ها داش��ته است. 
اس��ماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس در 
واکنش به یورش روز یک    ش��نبه صهیونیست های 
تندرو به مسجداالقصی و درگیری های پس از آن 
در جریان تظاهرات موسوم به رقص پرچم در قدس 
اشغالی گفت: »آنچه در قدس و مسجداالقصی رخ 
داده بخشیده نخواهد شد. « به گزارش خبرگزاری 
آناتولی، طاهر النونو، مش��اور رس��انه ای اسماعیل 
هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس گفت که » برخی 
از احزاب شروع به تماس با رهبر جنبش کردند تا به 

گفته آنها، اوضاع را مهار کنند و اوضاع را بیش از آنچه 
اتفاق افتاده بدتر نکنند اما رهبر حماس به این احزاب 
اطمینان داد که آنچه در قدس و مسجداالقصی رخ 
داد بخش��یده نخواهد ش��د و مقاومت تا ریشه کن 
شدن اشغالگران از سرزمین فلس��طین به مبارزه 
ادامه خواهد داد. « النونو ادامه داد: » رهبر حماس 
همچنین از دادن هرگونه تعهد یا ضمانت به هیچ 
طرفی در مورد وضعیت فلسطین اشغالی خودداری 
کرد زیرا آنچه رخ داد حمله به هر مسلمان و آزاده در 
این جهان است. « حازم قاسم، سخنگوی حماس 
هم روز دو    شنبه در بیانیه ای با تأکید بر اینکه رژیم 
اشغالگر هرگز نمی تواند قدس را تحت حاکمیت خود 
بگیرد، گفت که مقاومت آماده ناکام گذاشتن همه 
نقشه های رژیم اشغالگر است. به گزارش خبرگزاری 
شهاب فلسطین، حازم قاسم در این بیانیه تأکید کرد: 
»شهر بیت المقدس یک شهر عربی فلسطینی بوده 
و خواهد ماند و هیچ قدرتی وحشی یا شهرک نشینی 
غریبه نمی تواند این حقیقت ابدی را تغییر دهد. « 
او تأکید کرد:» مردم ما صاحب حق، تاریخ و مکان 
هستند و تا اخراج شهرک نشینان صهیونیست از حق 

خود دفاع خواهند کرد.« 
موضع گیری    های رهبران مقاومت فلسطین نشان 
می دهد که گزین��ه نظامی علیه صهیونیس��ت    ها 
همچنان روی میز است و هر آن احتمال درگیری 
جدید بی��ن دو طرف وج��ود دارد. پیش تر رهبران 
مقاومت هشدار داده بودند که اگر این راهپیمایی در 
مسجداالقصی و قدس برگزار شود، دشمن اشغالگر 
را پش��یمان خواهند کرد. گروه های فلس��طینی با 

یادآوری نبرد سیف القدس، خطاب به صهیونیست ها 
گفته اند که در نبرد آتی چنان ضربه ای به اسرائیل 
خواهند زد که س��یف القدس در مقاب��ل آن ناچیز 
خواهد بود. در نبرد سال گذشته، فلسطینی    ها بیش 
از4 هزار موشک به س��مت اراضی اشغالی شلیک 
کردند و بسیاری از شهر    ها را مورد هدف قرار دادند 
و به لطف همین قدرت موش��کی ب��ود که مقامات 
تل آویو در هفته های اخی��ر از طریق میانجی های 
بین المللی به حماس پیام داده اند که دنبال درگیری 
نیستند. حتی مقامات امنیتی اسرائیل به نیروهای 
ارتش دس��تور داده اند از هرگونه اقدام نظامی علیه 
غزه خودداری کنند، چرا ک��ه از درگیری مجدد با 

فلسطینی    ها واهمه دارند. 
عصر یک شنبه،  ۲هزار شهرک نشین راهپیمایی 
»رقص پرچم ها« را در قدس در س��الگرد اشغال 
بخش ش��رقی این ش��هر برگزار کردند و مشغول 
انج��ام آداب تلمودی و اقدام��ات تحریک  آمیز در 
آنجا شدند. افراطیون صهیونیست همچنین شعار 
»مرگ بر اعراب « س��ر دادند و گفته می ش��ود به 
پیامبر عظیم الشأن اسالم هم توهین کردند. این 
راهپیمایی به درگیری    هایی منجر ش��د و طی آن 
دهها فلسطینی زخمی و ش��مار زیادی دستگیر 
ش��دند. به گزارش ش��بکه الجزیره، ه��الل احمر 
فلسطین اعالم کرد که در جریان حمالت نظامیان 
رژیم صهیونیس��تی به معترضان فلس��طینی در 
بیت المقدس و اطراف مسجداالقصی حداقل 163 
نفر مجروح شدند که تعدادی از این مجروحیت     ها با 

اصابت گلوله بوده است. 

 نتیجه عکس رقص پرچم
رس��انه های صهیونیس��تی که پیش تر نسبت به 
برگزاری راهپیمایی پرچم و عواقب آن هشدار داده 
بودند، در تحلیل آن نوش��تند که برخالف انتظار، 
این راهپیمایی به افکار عمومی نشان داد که قدس 
یکپارچه نیس��ت و تل آویو هیچ حاکمیتی در آن 
ندارد و تنها به لطف تدابیر ش��دید امنیتی پلیس 

اسرائیل، این مراسم برگزار شد. 
وبگاه »عرب 48« نوشت: »تحلیلگران رسانه های 
اسرائیلی می گویند که تحوالت روز یک    شنبه در 
قدس اشغالی به هیچ وجه نشان دهنده حاکمیت 
اسرائیل بر قدس نبود و چیزی جز نمایش نیروهای 
امنیتی اش��غالگر در کنار تظاهرات نژادپرستانه 
ش��رکت کنندگان در راهپیمای��ی تحریک آمیز 
پرچم نب��ود. راهپیمایی که تنه��ا به لطف پلیس 
و نیروهای امنیتی اس��رائیل برگزار ش��د و بدون 
این چت��ر حمایتی، هیچ یک از شهرک نش��ینان 
جرئت قدم زدن در این مس��یر آن  ه��م با پرچم 
اسرائیل را نداش��تند و ندارند. « روزنامه یدیعوت 
آحارانوت نیز نوشت: »اورشلیم )قدس( در حقیقت 
یکپارچه نیست. تنها کس��انی که کاله های بافته 
به س��ر می کنند،]پیروان صهیونیسم مذهبی و 
ناسیونالیس��ت حریدی، تندروهای راس��تگرای 
اس��رائیلی[ اتحاد جزئی و نس��بی آن را جش��ن 
می گیرن��د.« ای��ن روزنام��ه درب��اره تندروهای 
صهیونیست نوشت: »اجازه دهید آنها را ببینیم که 
به تنهایی، در یک روز عادی، در مسیر چتربازانی 
که اورش��لیم را آزاد کردند، از بیمارستان آگوستا 
ویکتوریا تا باب االسباط تا کوه معبد قدم می زنند. 
هیچ یک از آنها جرئت انجام ای��ن کار را ندارند و 
می توان گفت که هیچ یه��ودی در جهان جرئت 
انجام این کار را ندارد. رفتن در این مسیر با پرچم 

اسرائیل خودکشی مسلم است.« 
 واکنش های بین المللی

راهپیمایی رقص پرچم واکنش های منطقه ای را در 
پی داشته است. به گزارش فارس، سعید خطیب زاده، 
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران شامگاه یک    شنبه 
هتک حرمت مسجداالقصی توسط صهیونیست های 
نژادپرس��ت و حمله اش��غالگران قدس به مردم و 
مدافعان قبله اول مس��لمانان را به ش��دت محکوم 
و تأکید ک��رد: »بیت المق��دس یکپارچه پایتخت 
همیشگی فلس��طین، من البحر الی النهر است. « 
به گزارش الجزیره، اتحادی��ه عرب هم در بیانیه ای 
اعالم کرد: »این اقدام نقض مکرر وضعیت موجود 
است و رفتار تحریک  آمیز بزرگ نسبت به احساسات 
عربی و اسالمی است و می تواند به تشدید تنش     ها 
در بیت المقدس و دیگر مناطق منجر شود«. سامح 
ش��کری، وزیر خارجه مصر هم درب��اره پیامدهای 
حمالت مستمر صهیونیس��ت     ها به قدس هشدار 
داد. وزارت خارجه قطر هم در بیانیه ای اعالم کرد: 
ما حمله شهرک نشینان به مسجد مبارک االقصی 
و همچنین برپایی آداب تلمودی را در صحن های 
مسجداالقصی تحت پشتیبانی پلیس رژیم اشغالگر 

هم محکوم می کنیم.«

نیاز به انرژی دولت های اروپایی را دچار شکاف کرده است
اروپا در بن بست تحریم روسیه

جلس�ات کش�ورهای اروپای�ی ب�رای تحت 
فشار گذاشتن روسیه با استفاده از ابزارهای 
تحریمی همچنان ادامه دارد. آلمان به عنوان 
قدرت اول اقتصاد اروپا سعی می کند به دیگر 
کشور    ها در همراهی با این تحریم    ها اطمینان 
خاطر بده�د اما همچن�ان اعض�ای اتحادیه 
اروپایی از دس�تیابی به چارچوبی مش�ترک 
به ویژه در زمینه تحریم نفت ناکام مانده اند. 

در روزهای آغازین جن��گ اوکراین، حربه تحریم 
روسیه ابزاری بود که کشورهای اروپایی بر اجرایی 
کردن آن پافشاری می کردند. با گذر زمان مشخص 
شد که بین طرح مورد نظر تا عملیاتی کردن آن 
فاصله وجود دارد. اظهارات دیپلمات های اروپایی 
حاکی از این است که نمایندگان کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا همچنان نتوانس��تند درباره تحریم 
نفتی روسیه به توافق برسند و از آنجایی که تأیید 
تمامی اعضای اتحادیه اروپا ب��رای نهایی کردن 
توافق ضروری است، صداهای مخالف عمالً مانعی 
در تحریم نفتی روسیه خواهد بود. اوالف شولتس، 
صدراعظم آلمان در س��خنرانی خود در مراس��م 
افتتاحیه نمایشگاه بین المللی صنعتی هانوفر با 
نیم نگاهی به پیامدهای تحریم های روس��یه، در 
عین حال گفت که تحریم     ها ب��ه دولت و اقتصاد 
روسیه آسیب می زند و هر روز شدیدتر می شود. 
وی افزود: »ما مطمئن هس��تیم که این تحریم     ها 
به اندازه روس��یه، برای ما و ش��رکای مان در اروپا 
آسیب زننده نیست. اینکه ش��رکا از این اقدامات 
حمایت می کنند، اتفاق خوبی است. « صدراعظم 
آلمان ادام��ه داد: »همچن��ان هزینه     هایی وجود 
خواهد داش��ت، اما من می گویم که این هزینه     ها 
بسیار کمتر از بهایی است که در صورت پیروزی 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روس��یه همه ما 

باید بپردازیم.«
 ما را معاف کنید

روی سخن شولتس به کشورهای اروپای شرقی 
است. مجارستان، اسلواکی، بلغارستان و جمهوری 
چک، پیش تر از اتحادیه اروپا خواس��ته بودند که 

در صورت وضع تحریم     ها علیه واردات نفت و گاز 
روس��یه به داخل منطقه یورو، این چهار کشور را 
معاف کند چون به شدت به واردات نفت و گاز از 
روسیه وابسته اند. الکساندر ووجیچ، رئیس جمهور 
صربستان از محکوم کردن حمله روسیه به اوکراین 
خودداری کرده و با تحریم های غرب علیه مسکو نیز 
هم گام نشده است. ووجیچ که می خواهد صربستان 
را به عضویت اتحادیه اروپا درآورد، در س��ال های 
اخیر به تحکیم روابطش با روس��یه مشغول بوده 
است. می توان گفت که صربس��تان کاماًل به گاز 
روسیه وابسته بوده و ش��رکت های بزرگ انرژی 
آن تحت مالکیت اکثریت روس هستند. ووجیچ 
به خبرنگاران گفت: »آنچ��ه می توانم بگویم این 
است که بر سر مؤلفه های اصلی که برای صربستان 
بسیار مطلوب هس��تند، توافق کرده ایم. ما توافق 
کردیم که قراردادی سه س��اله امض��ا کنیم و این 
بخشی از قرارداد است که برای صربستان بسیار 

مناسب است.«
 نشست بی نتیجه

با تداوم اختالف میان کش��ورهای عضو اتحادیه 
اروپا، تالش این نهاد برای ایجاد توافق بر سر تحریم 

نفت روس��یه به خاطر حمله به اوکراین بار دیگر 
بی نتیجه ماند و اعضای اتحادیه اروپا روز یک    شنبه 
نتوانستند بر س��ر تحریم نفت روس��یه به توافق 
برس��ند اما برنامه های دیگری برای اتفاق نظر در 
زمینه تحریم را در دستور کار دارند. رویترز نوشت: 
حامیان تصوی��ب این تحریم امیدوار هس��تند با 
مستثنی کردن شماری از کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا که به دریا راه ندارند، بتوانند پیشرفتی در این 
زمینه حاصل کنند. این در حالی است که جوزف 
بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره 
امکان دستیابی به توافق ابراز امیدواری کرده بود. 
رابرت هبک، وزیر اقتصاد آلمان نیز پیش تر گفته 
بود: »بعد از حمله روسیه به اوکراین، ما دیدیم که با 
یکپارچگی اروپا چه اتفاقی می افتد.«  او همچنین 
اظهار امیدواری کرده که در این نشس��ت روند به 
همین گونه پیش رود. البته تاکنون توافقی در این 
زمینه حاصل نشده و مورد تأیید همه اعضای آن 

قرار نگرفته است. 
 تحریم های جنون آمیز

س��رگئی الوروف، وزیر امور خارجه روس��یه در 
واکنش به تحرکات همه جانبه اروپایی می گوید: 

»غرب تحریم های اعمال ش��ده علیه روس��یه را 
از مدت     ها قب��ل آماده کرده بود و بعید اس��ت که 
تحریم     ها لغو شوند. « وی در مصاحبه با یک رسانه 
فرانس��وی گفت: » این تحریم     ها بیش��تر حالت 
عصبی گون��ه و جنون  آمیز دارند که غ��رب آنها را 
شروع کرد. س��رعت اعمال این تحریم     ها و حجم 
و وسعت آنها نش��ان می دهد که آنها در یک شب 
اتفاق نیفتاده بلکه مدت هاست که آماده بوده اند 
و بعید است که این تحریم    ها برداشته شود. « وی 
افزود: »امریکا دست کم علناً این کار را نمی کند، 
اما در ارتباط با متحدان��ش می گوید وقتی همه 
اینها)جنگ اوکراین( تمام ش��د، تحریم     ها باقی 

می ماند.«
 نگرانی درباره یافتن جایگزین 

تارنمای پولیتیکو با اش��اره ب��ه وضعیت کنونی 
مذاکرات تحریم نفتی روسیه نوشت: » پایتخت های 
اروپایی به دلیل حمایت از اوکراین تحت فش��ار 
اقتصادی ناش��ی از افزایش قیمت    ه��ا انرژی قرار 
گرفته اند و در دس��تیابی به توافقی برای تحریم 
روسیه اختالف نظر دارند. تأخیر تقریباً یک ماهه 
برای تصویب تحریم نفتی روسیه و روند طاقت فرسا 
برای ایجاد معافیت    ها تصویر واضحی را از چگونگی 
نگاه رهبران اروپا به تهدیدی که اکنون با آن مواجه 
هستند، نش��ان می دهد. « در بخش��ی از تحلیل 
این رسانه آمده است: » حتی در مذاکرات غروب 
یک ش��نبه، برخی کش��ورهای اروپ��ای غربی به 
شدت گله از آن داشتند معافیت خط لوله نفت از 
تحریم    ها به طور ناعادالنه به نفع کشور    هایی مانند 
آلمان و لهستان است که در معرض خطر کمبود 
سوخت نیستند و به آنها امتیاز اقتصادی ناعادالنه 
می دهد.« بنابر گزارش پولیتیکو »درواقع، انتظار 
می رود که چشم انداز یافتن منابع انرژی جایگزین 
پس از دهه    ها اتکا به روسیه دشوار باشد و با توجه 
به افزایش قیمت های مصرف کننده که به دالیل 
دیگری شامل مجموعه ای از اختالالت اقتصادی، 
اختالل در زنجیره تأمین غذا و مشکالت ناشی از 
همه گیری کرونا ایجاد شده است، این روند حتی 

دردناک تر است.«
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تکذيب امضای بيانيه ای منسوب به هنرمندان به بهانه مردم آبادان 
گوساله سامری كه صدايش از خارج كوك می شود

   مصطفی شاه كرمی
برخی رس��انه های خارج��ی در هجم��ه جدید و 
دروغین خود علی��ه ثبات و آرامش كش��ورمان، 
بیانیه ای مبه��م و س��وءتفاهم برانگیز را با امضای 
جمعی از س��ینماگران كش��ور به بهانه همدردی 
با مردم داغدار آبادان منتش��ر كرده اند كه در آن 
از نیروی نظامی كش��ور خواسته شده سالح های 
خود را زمین گذاشته و به مردم ملحق شوند! این 
در حالی است كه بس��یاری از هنرمندان امضای 
چنین محتوایی را تكذیب كرده اند و آن را حركتی 
با اغراض و اهداف سیاس��ی خوانده اند. این بیانیه 
دروغی��ن كه دومی��ن بیانیه طی چن��د روز اخیر 
است كه به بهانه همدردی با مردم داغدیده آبادان 
منتشر می شود، صدای مسخ كننده گوساله سامری 

است كه در خارج از كشور كوك می شود. 
به گزارش »جوان«، طی چن��د روز اخیر و بعد از 
وقوع حادثه دلخراش ریزش برج متروپل در شهر 
آبادان رسانه های خارجی فارسی زبان تمام تالش 
خودشان را برای به آشوب و هرج و مرج كشاندن 
آبادان و برخی دیگر از شهرهای كشورمان به كار 
گرفته اند. این رسانه     ها برای خوراك سازی تصنعی 

و دروغین خود ضمن مخابره و انتشار اخبار كذب 
و دروغ، تصویری از یك بیانی��ه مبهم را با امضای 
برخی چهر ه های سینمایی منتش��ر كرده اند كه 
در آن از نیروی نظامی كشور خواسته شده است 
سالح های خود را زمین گذاشته و به مردم ملحق 
شوند. در بخشی از این بیانیه كه دومین بیانیه ای 
است كه طی هفته های اخیر با محوریت هنرمندان 
و سینماگران، از خارج كشور منتشر می شود، آمده 
است:»ما صدای دادخواهی مردم دردكشیده ایران 
را شنیده ایم و همچون همیشه در كنار هموطنان 
عزیزمان هستیم و س��ركوب ناجوانمردانه مردم 
تشنه خوزستان را محكوم می كنیم. چون اگر هنوز 

ایرانی هست به خاطر ایستادگی است.«
بعد از انتشار این بیانیه دروغین و كذب هنرمندانی 
كه اسم  یا امضای آنها در پای این بیانیه جعلی ذكر 
شده اس��ت یكی پس از دیگری در حال تكذیب 
امضا یا اعالم در جریان نبودن  نسبت به بندهای 

سیاسی و غرض ورزانه این بیانیه هستند. 
در حالی كه برخ��ی از امضا كنن��دگان این بیانیه 
به اضافه كردن بندهای سیاس��ی ب��ه آن پس از 
امضا و البته ملتفت نبودن نس��بت به بندهای آن 

اش��اره كرده اند، برخی دیگر اعالم كرده اند كه به 
آنها گفته ش��ده بیانیه ای در راستای همدردی با 
حادثه دیدگان آبادان تهیه ش��ده و آنها نیز غافل 
از محتویات ای��ن بیانیه، نام ش��ان را نیز به عنوان 

امضاكننده، پای این بیانیه آورده اند. 
داری��وش یاری، كارگ��ردان س��ینما و تلویزیون 
به عن��وان یك��ی از هنرمندانی كه ن��ام او در این 
بیانیه درج شده است، می گوید: بیانیه ای منتشر 
شده كه در آن نوشته شده است نیروهای مسلح 
اسلحه های شان را زمین بگذارند. من این را باور 
ندارم كه نیروهای مس��لح در برابر مردم ایستاده 
باشند و در نتیجه این بیانیه را قبول ندارم. اتفاقی 
در شهر آبادان افتاده اس��ت كه به دلیل جهالت، 
فساد، رشوه خواری و بی اخالقی برخی رخ داده و 

منجر به ریزش متروپل شد. 
این كارگردان س��ینما و تلویزیون ضمن تكذیب 
امضای بیانی��ه دروغین تأكید می كن��د: من این 
بیانیه و روح حاكم ب��ر آن را قبول ن��دارم، چون 
باور ندارم نیروهای مسلح كشورم در مقابل مردم 
هستند كه حاال بخواهم اسلحه های شان را زمین 

بگذارند. 

برخی سینماگران كه از ماهیت تشكیل دهندگان 
گروه مجازی ب��رای امضای ای��ن بیانیه بی خبر 
هس��تند، اعالم كرده اند یك گروه در واتس��اپ 
تش��كیل ش��ده و از طریق آن از س��ینماگران 
خواسته شده اس��ت كه در جهت موافقت با این 

بیانیه، اعالم آمادگی كنند!
عبدالحسین برزیده، فیلمساز آبادانی نیز كه اسمش 
در بین امضا كنندگان این بیانیه دیده می ش��ود، 
می گوید: من خودم فردی مذهبی هستم، به امام 
زمان اعتقاد دارم، به انقالبی اعتقاد دارم كه به خاطر 
آن جنگیدم، زخمی شدم، جانباز شدم، ولی دوست 
ندارم در اینجا م��ا را خودی و غیرخ��ودی كنند. 
این مردم افرادی نیس��تند كه ضد انقالب باشند، 
منافق باشند، از خارج آمده باشند یا دست اندركار 
نظام شاهنشاهی باشند. اینها مردمی هستند كه 

خانواده های شان زیر آوار هستند. 
عبداهلل باكیده دیگر كارگردان سینمای كشورمان 
كه نامش به عنوان یكی از امضا كنندگان این بیانیه 
آمده اس��ت، می گوید: این متن م��ورد تأیید من 
نیست و تنها بحث همدردی با داغدیدگان آبادان 

بوده است، نه چنین متنی!

      دریچه

روسیاهی سینمای مدعی در پیشگاه امام رئوف

   محمدصادق عابدينی
سينمايی كه برخی مدعی اند همواره و بدون 
قيد و فارغ از محتوا باي�د به آن باليد و افتخار 
كرد، در ط�ول بيش از چهار دهه ف�راز و فرود 
نياز به آسيب شناسی جدی دارد. از اين منظر 
كه چقدر داشته ها و دارايی های بومی و ملی و 
اعتقادی خودمان به عنوان بزرگ ترين ثروت 
معنوی در اين س�ينما نمود داشته است؛ امام 
رضا )ع( يکی از اين داش�ته هاست كه به نظر 
می رسد سينمای جش�نواره ای ايران نه تنها 
به آن بی توج�ه بوده بلکه ح�اال در قالب يک 
فيلم به ساحت ايش�ان جفا هم ش�ده است. 
هرچند بدانيم ك�ه پوزه س�گ نمی تواند آب 
دريا را آلوده كند، اما اين حرف بی ربط نيست 
كه كم لطفی س�ينمای م�ا به امام رض�ا)ع( با 
واژه غرب�ت ايش�ان قراب�ت پي�دا می كن�د. 
چند دهه است كه پس از انقالب اسالمی از سینمای 
ایران به عنوان مهم  ترین كاالی فرهنگی در عرصه 
بین الملل یاد می شود؛ سینمایی كه البته آثار خوب 
فرهنگی هم در میان آن كم نیست اما بی تدبیری و 
غفلت مدیران فرهنگی باعث شده به تدریج همین 
نقطه قوت تبدیل به نقطه ضعف ما شود و به جای 
آنكه سینما از درون بجوشد از بیرون مرز ها برای آن 

خط مشی تعیین كنند آن هم بر ضد خودمان. 
فیلم س��ینمایی عنكب��وت مقدس ك��ه به لطف 
جشنواره كن فرانسه، شناخته شده، فقط یكی از 
آثار سینمایی است كه همكاری سینماگران ایرانی 
و سرمایه گذار خارجی به منظور خدشه دار كردن 
چهره مذهب در ایران و توهین به المان های مذهبی 
در كش��ورمان تولید شده اس��ت. آنچه »عنكبوت 
مقدس« را تا امروز نسبت به دیگر آثار ضد ایرانی 
متمایز كرده ، تالش كارگردان گمنام این اثر برای 
توهین به پایتخ��ت معنوی ایران، یعنی مش��هد 
مقدس است. تصویری از این فیلم كه حاوی نمای 
شب مشهد اس��ت و عنوان »عنكبوت مقدس« در 
حالی كه انگار معابر را مانن��د تار های عنكبوت به 
تصویر می كشد، بخشی از نمادگرایی ضد مذهبی 
كارگردان اس��ت. اگرچه در س��ال های اخیر افراد 
گمنامی مانند »علی عباس��ی« برای مطرح شدن 
در سینما، راه بدنامی را در پیش گرفته اند، اما كم 
كاری سینمای ایران در خصوص امام رضا)ع( نیز 

كاماًل به چشم می خورد. 
مهدی بابای��ی، تهیه كننده فیلم س��ینمایی بدون 
قرار قبلی كه سال گذشته با محوریت امام رضا)ع( 
س��اخته ش��د و به زودی اكران عمومی می شود، 
می گوید:  »با توجه به مقام حضرت امام رضا)ع( ما 
در سینما تا به امروز كم كاری كرده ایم و معتقدم ما 
می توانیم هر سال یك فیلم امام رضایی در سینمای 
ایران داشته باشیم. تا به امروز اما كل فیلم  هایی كه 

با محوریت حضرت رضا )ع( س��اخته ایم به تعداد 
انگشتان یك دست هم نمی رسد. خدمت دوستان 
و مسئوالن سینمایی هم گفته ام كه باید به سمتی 
حركت كنیم كه هر س��ال حداقل ی��ك فیلم امام 
رضایی داشته باش��یم. فیلم امام رضایی هم صرفاً 
یك فیلم تاریخی نیس��ت، می توانیم فیلم  هایی با 
قصه روز داشته باشیم كه خرده پیرنگ  هایی مرتبط 
با حضرت رضا)ع( داشته باشد. « سینمای ایران كه 
وجه غالب آن تولید فیلم بر مبنای مسائل اجتماعی 
است، سال ها است كه از مذهب و المان های مذهبی 
دور شده و حتی نمایش ارادت قلبی ایرانیان به امام 
رضا )ع(، در آن اغلب در حاشیه بوده است. در ادامه 
با مروری بر بیش از نیم قرن سینمای ایران معرفی  
كوتاهی بر آثاری را كه ارتباطی با بحث زیارت حرم 

امام رضا)ع( داشته است، فهرست كرده ایم. 
   قيصر

در تاریخ فیلمفارسی، چند فیلم شاخص و جریان 
س��از وجود داد كه یكی از آنها »قیصر « س��اخته 
مس��عود كیمیایی، محصول س��ال 1348 است. 
آرزوی پیرزنی ب��رای زیارت حرم ام��ام رضا )ع( و 
برآورده شدن آن از س��وی قهرمان ناموس پرست 
فیلم، بخشی از نمایش تفكرات مذهبی در جامعه 
ایرانی در قالب این فیلم بود. فیلمی كه با مضمون 
غیرت س��اخته ش��ده بود اما تحت تأثی��ر برخی 

المان های مرسوم فیلمفارسی هم بود. 
   مريد حق

یك سال پس از موفقیت فیلم قیصر، فیلمی به 
نام مرید حق ساخته می ش��ود. »مرید حق« به 
نویسندگی فریدون گله و كارگردانی نظام فاطمی، 
از جنس فیلم های الت جوانمرد كاله مخملی، با 
رویكرد نمایش زندگی مذهبی لوطی های تهران 
است. در این فیلم زیارت و توسل به امام رضا)ع( 
به عنوان راه عالج مشكالت معرفی می شود. در 
فیلم مرید حق مانند »قیصر«تصاویری از حرم 

رضوی)ع( گنجانده شده است. 
   يا ضامن آهو 

پرویز كیمیاوی، كارگردان موج نو سینمای ایران در 
ضامن  سال 1348، فیلم مستندی را با عنوان »یا
آهو«، می سازد. این فیلم برای نخستین بار تصویری 
جامع از مناسك مذهبی در حرم رضوی و ارتباط 
قلبی زائران با امام رضا)ع( اس��ت. این فیلم، برنده  
جای��زه  اول منتقدان بین المللی جش��نواره مونت 

كارلو، جایزه ویژه هیئت داوران همین جشنواره و 
جایزه اول اتحادیه رادیو و تلویزیون های آسیا شد. 

   دو چشم بی سو
در سال 1363، محسن مخملباف، فیلمی به نام »دو 
چشم بی سو« را با بازی محمد كاسبی می سازد. این 
فیلم به ماجرای شفای چشمان نابینای یك نوجوان 
در حرم امام رضا )ع( می پردازد. دو چش��م بی سو 
برای نخستین بار بحث شفا یافتن بیماران، توسل 
مردم نیازمند به حرم امام رضا )ع( و بست نشینی در 

كنار پنجره فوالد را به نمایش گذاشت. 
   كيميا

احمدرضا درویش، از جمله فیلمس��ازانی اس��ت 
كه بخش مهمی از كارنامه س��ینمایی اش را آثار 
مرتبط با دفاع مقدس تشكیل می دهد. فیلم كیمیا 
محصول سال 1373، نیز با همین نگاه ساخته شده 
است. رزمنده ای كه پس از سال ها اسارت به ایران 
بازگشته است و به دنبال تنها فرزندش می گردد. 
بخش هایی از این فیلم در مشهد مقدس و حرم امام 
رضا )ع( فیلمبرداری شده و زیارت امام رضا)ع( در 

آن پررنگ شده است. 
   رضای رضوان 

مجی��د مجی��دی، دومی��ن كارگردان ش��ناخته 
شده س��ینما اس��ت كه به طور مس��تقیم درباره 
حرم رضوی)ع( فیلم مستند ساخته است. »رضای 
رضوان « به بح��ث خادمان حرم پرداخته اس��ت. 
افرادی كه به طور داوطلبانه و بر اس��اس عش��ق و 
عالقه ای كه به حض��رت رضا)ع( دارن��د، در حال 
خدمت به زوار حرم هستند. رضای رضوان در سال 
1384 ساخته شده و موضوع كفشداری در حرم در 

آن محوریت دارد. 
   به آهستگی

دومین ساخته سینمایی مازیار میری و محصول 
س��ال 1384 اس��ت. این فیلم با بازی محمدرضا 
فروتن، به پناه بودن مش��هد مق��دس و حرم امام 

رضا)ع( اشاره دارد. 
   سه گانه صدرعاملی

رسول صدر عاملی، س��ه فیلم با موضوعیت زیارت 
امام رضا )ع( ساخته است. فیلم شب  )1386( كه 
به نویسندگی مرحوم كامبوزیا پرتوی و بر اساس 
طرحی از اصغر فرهادی ساخته شد. فیلم هر شب 
تنهایی )1386( و در انتظار معجزه  ) 1388( دیگر 
آثار این فیلمساز اس��ت كه در آنها موضوع توسل 
به امام برای حل مش��كالت و ارادت مردم به امام 

رضا)ع( داستان را شكل می دهد. 
   فيلم های تلويزيونی 

چند تن از كارگردانان و چهره های فرهنگی صاحب 
نام نیز در قالب فیلم های تلویزیونی به موضوع مشهد 
مقدس و زیارت امام رضا)ع( پرداخته اند، از آن جمله 
می توان به »زائر غریب« به كارگردانی اكبر صادقی 
محصول سال 1374، »بیا از گذشته حرف نزنیم « 
)1387( به كارگردانی حمید نعمت اهلل، »زیارت« 
)1388( ساخته صادق كرمیار، »روز هشتم« مهدی 

كرمپور محصول سال 1388 اشاره كرد. 
   بدون قرار قبلی 

جدید ترین اثر س��ینمایی با موض��وع زیارت حرم 
ثامن الحجج كه هنوز اكران عمومی نش��ده، فیلم 
بدون قرار قبلی به كارگردانی بهروز شعیبی است. 
كه از جمله آثار برتر جشنواره چهلم فیلم فجر بود 
و توانست سیمرغ زرین بهترین نگاه ملی را به خود 
اختصاص دهد. این فیلم به زودی اكران می شود. 
اثری كه در آن زیبایی شناسی معنوی و تصویری 
درباره شهر مشهد و بارگاه امام هشتم شیعیان به 

وضوح به چشم می آید.

پس از چهار دهه سینمای 
جشنواره ای نیاز دارد نسبت 
به نادیده گرفتن ثروت های 
معنوی آسیب شناسی کند 

كارگردان فيل�م موهن عنکبوت مق�دس در كن مدعی 
ش�ده ب�ود فيلمنام�ه اش را ب�ه مس�ئوالن س�ينمايی 
وقت ارائ�ه داده و آنها پي�ش از تولي�د آن را خوانده اند 
اما اينک�ه چ�را در اين م�دت س�ازمان س�ينمايی كه 
يک تي�م را نيز روان�ه كن كرده اس�ت، هيچ واكنش�ی 
به اي�ن فيل�م نش�ان ن�داد موضوع�ی عجيب اس�ت.
س��ازمان س��ینمایی باالخره ضمن انتش��ار بیانی��ه ای در 
محكومیت اقدام جشنواره فیلم كن در توجه به فیلم موهوم، 
ضعیف و موهن عنكبوت مقدس و جریحه دار كردن باور     ها 
و اعتقادات مسلمانان، خواستار پاسخگویی كشور فرانسه و 
جشنواره كن نسبت به این لكه ننگ و اقدام ضد فرهنگی شده 
است. سازمان سینمایی با انتش��ار بیانیه ای در محكومیت 
اقدام سیاس��ی و ضد فرهنگی مسئوالن جش��نواره كن، در 
بخش هایی از آن نوشته اس��ت: »عرصه فرهنگی در جهان 
همواره محل پاسداش��ت ملت      ها و ارج نهادن به ارزش های 
جامعه بش��ری بوده است، لیكن سال هاس��ت كه شاهد آن 
هس��تیم اصحاب زور و تزویر ب��ا رخنه در ای��ن رویداد     ها یا 
پایه گذاری جش��نواره      هایی ك��ه نقش ابزار جنگ��ی آنها در 
مواجهه با آح��اد آزادیخواهان جامعه جهان��ی را دارند، در 
تالشند كه منویات سیاسی خود را بر عرصه هنر حقنه كنند 
و آنچه ماحصل آن ش��ده اس��ت به اضمحالل رفتن ارزش 

هنری و وجه حرفه ای این رویدادها است.«
در بخش دیگ��ری از این بیانیه با اش��اره به سیاس��ی بودن 
جهت گیری و برگزاری این جش��نواره آمده است:» این بار 
نیز در جش��نواره فیلم كن كه تحت سیطره و فرامین دولت 
فرانسه برگزار می ش��ود، س��اخته ای نه تنها صرفاً سیاسی 
بلكه شب نامه سخیف تصویری كه به اعتقادات و ارزش های 
میلیون      ها مسلمان و جمعیت عظیم شیعیان جهان توهین 

كرده، مورد توجه این جشنواره قرار گرفته است.«
 سازمان سینمایی در بخش های پایانی این بیانیه تأكید كرده 
است: »در حالی فیلم موهوم عنكبوت مقدس با ارائه چهره ای 
مخدوش از جامعه  ایرانی و با توهین آشكار به باورهای متعالی 
شیعیان در این جشنواره مورد تقدیر قرار گرفته كه فرانسه و 
جشنواره فیلم كن باید نسبت به احساسات جریحه دار شده 
میلیون      ها شیعه مسلمان در جهان پاسخگو باشند و این لكه 

ننگ ضد فرهنگی را از كارنامه حرفه ای خود بزدایند.«
روح اهلل سهرابی، مدیركل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم 

سازمان سینمایی نیز در واكنش به برخی شایعات مبنی بر 
ساخت فیلم »عنكبوت مقدس« در داخل كشورمان گفت: 
فیلم »عنكبوت مقدس« بدون هرگونه مجوز و هماهنگی با 
مسئوالن سینمایی كش��ور اقدام به تهیه و تولید فیلم خود 
در خارج از كش��ور و با س��رمایه خارجی كرده اس��ت. فیلم 
»عنكبوت مقدس« كه پیش تر با نام دیگری تقاضای پروانه 
ساخت در ایران را داشته، بدون هرگونه مجوز و هماهنگی در 

خارج از كشور ساخته شده است. 
سهرابی در ادامه با اش��اره به فیلم »عنكبوت « كه در داخل 
كشور تولید و اكران شده است، تأكید كرد: آنچه با موضوع 
قاتل زنجیره ای در داخل كش��ور تولید شد فیلم سینمایی 
»عنكبوت « است كه چندی پیش در سینما     ها اكران شد و 
رویكرد و مضمون و پیام فیلم هیچ گونه تشابهی با فیلم موهن 

و غرض آلود »عنكبوت مقدس« ندارد. 
مدیركل دفت��ر نظارت بر عرض��ه و نمایش فیلم س��ازمان 
سینمایی تصریح كرد: آنچه در جشنواره كن اتفاق می افتد، 
معادله پیچیده و الینحلی نیس��ت و با یك بررس��ی س��اده 
می توان به نیت اصلی و هدف گذاری آنها پی برد. بعید می دانم 
نقطه هدف »عنكبوت مقدس« فقط جمهوری اسالمی باشد، 
بلكه به اعتقاد بنده هدف آن وس��یع تر و در یك كالم اسالم 
است و ساختن چهره ای هیوالیی و اهریمنی از مسلمانان و 

در رأس آنها ایران و ایرانی است. 
بنابر این گزارش، كارگردان فیلم موهن عنكبوت مقدس 
در كن مدعی ش��ده ب��ود فیلمنامه اش را به مس��ئوالن 
س��ینمایی ارائه داده اس��ت و آنه��ا پیش از تولی��د آن را 
خوانده اند، اما اینكه چرا در این مدت س��ازمان سینمایی 
كه یك تیم را نیز روانه كن كرده اس��ت، هیچ واكنشی به 

این فیلم نشان ندادند، عجیب به نظر می رسد.

بيانيه ديرهنگام سازمان سينمايی 
واكنش ديرهنگام سازمان سينمايی درباره فيلم موهن »عنکبوت مقدس« در كنار 

سکوت اعضای تيم بنياد فارابی در كن نشان دهنده انفعال اين سازمان است

به انگيزه درگذشت مريم كاظم زاده 
آقایان ارشاد هنرمندان جنگ را دریابید!

هنرمن��دان وفع��االن ادب و هن��ر پای��داری، اعم از خبرن��گاران، 
نویسندگان، عكاس��ان و تصویربردارانی كه دوران دفاع مقدس را 
درك كرده اند و خود شاهدان و راویان و ناقالن حوادث و حماسه های 
آن دوران پرش��ور بوده و هستند و آثارش��ان محصول این حضور و 
درك موقعیت و توفیق ثبت این لحظات خطیر و سرنوشت ساز را 
داشته اند، در دوران حكومت جمهوری اسالمی نباید در گمنامی و 
كنج عزلت زندگی كنند و جان به جان آفرین تسلیم كنند و وقتی 
فوت شدند تنها خبری درج شود وتازه یاد دست اندركاران بیفتد كه 
چنین هنرمندانی هم وجود داشته اند و پیام های مشعشع مدیران 

صادر شود كه طبیعتاً مشكلی را حل نمی كند. 
توجه ویادبود ای��ن چهره ها كه معم��والً تنها می زین��د از وظایف 
دستگاه ها و مهم وبسیار در روح وروان این عزیزان تأثیر گذار است. 
سؤالی كه دراین عصر بی توجهی ها مطرح است این است كه پس 
واقعاً كاركرد این همه دستگاه های عریض وطویل فرهنگی وهنری 
ورس��انه ای چیس��ت. آیا حتماً باید اینها تصاویر دهشتناك از فقر 
وفالكت و دست وپازدن در بیماری را منتشر كنند تا سراغشان برویم 
كه قطعاً این نسل هنرمند پاكباخته انقالب نجیبانه سراغ این قبیل 

كار ها نخواهند رفت والجرم گمنام باقی می مانند. 
نمونه اخیر درگذش��ت بانو مریم كاظم زاده، نخس��تین عكاس زن 
وخبرنگار دوران دفاع مقدس اس��ت كه س��ال ها زیس��ت زاهدانه 
داشت وچندین بار هم در سنوات گذشته در زمینه انتشار یا عرضه 
نمایش��گاهی عكس هایش از سوی دس��تگاه های فرهنگی مورد 
بی مهری قرار گرفت. اینجانب درس��ال 81 در حاش��یه همایشی 
كه با ایشان مصاحبه داشتم از بی توجهی ها وبها ندادن هاواتفاقات 

ضد فرهنگی در برخی محافل فرهنگی دل پری داشت. 
این دختر جوان دانش��جو كه پیش از پیروزی انقالب اس��المی از 
انگلیس راهی پاریس می ش��ود تا از نزدیك ام��ام خمینی را ببیند 
ودرس ودانش��گاه را ر ها می كند وب��ه ایران باز می گردد با ش��روع 
غائله كردستان و درگیر شدن كشوروشروع جنگ به عنوان عكاس 
وخبرنگار روزنامه انقالب اسالمی به مناطق كردستان وجبهه ها اعزام 
می شود وبعد تر هم جزو همكاران زن روز وكیهان به فعالیتش ادامه 
می دهد.  این بانوی عكاس به سختی با توجه به اینكه یك زن است 
ومحدودیت های خود رادارد و هم با تنگنا های مختلفی روبه رو است 
باعنایت به شرایط زمانی، عكس های بسیاری از حماسه وصحنه های 
جنگ ثبت كرده وهمراهی وازدواج با ش��هید اصغر وصالی وگروه 
دستمال س��رخ ها وش��هید چمران از جمله مهم  ترین فرازفعالیت 
زیست رسانه ای، خبرنگاری وعكاسی وی است. برخی از عكس های 
كاظم زاده استثنایی، مس��تند وتاریخی هستند ،اما در همان زمان 

برخی از عكس ها بدون اجازه ایشان منتشر شده است. 
همچنین بناب��ر گفته خانم كاظ��م زاده، آلبوم عكس��ی از بنیانگذار 
جمهوری اسالمی ایران در پاریس داش��تند كه پیش از ارتحال امام 
تعدادی از این عكس ها به اس��م ش��خص دیگری دریكی از نشریات 
معروف منتشر شد. ایشان به اعتبار اعتمادی كه داشتند این عكس ها 
را برای چاپ به رسانه ای معظم سپرده بودند كه درقطعه های بزرگ 
منتش��ر ش��ود اما درآن نش��ریه به نام فرد دیگری به چاپ می رسد . 
مرحوم كاظم زاده با دلخوری ودلس��ردی این ماجرا را در س��ال 81 
در گفت وگوی اختصاصی با »جوان« مطر ح كردن��د و چرا باید این 

چنین باشد؟
یا در نمایشگاهی كه در سال 61 از آثار عكاسان وخبرنگاران جنگ 
در حوزه هنری بر پاشده بود، عكس های ایشان از حماسه آزادسازی 
خرمشهر را كه فقط شش روز پس از آزادس��ازی تهیه كرده بودند 
درحالی كه با هزینه های گزاف شخصی در قطعه های بزرگ چاپ 
كرده ودر آن نمایش��گاه ش��ركت داده بود به دالیل واهی نمایش 
نمی دهند و ایشان را غصه دار می كنند. برهمین اساس نسبت به این 
اتفاقات ناراحت بود. البته باالخره در سال 1397 مجموعه عكس های 
ایشان در قالب كتاب »عكاسان جنگ « توس��ط انتشارات انجمن 
عكاسان انقالب و دفاع مقدس منتشر شده است. این اثر كه در مورد 
وقایع كردستان و اوایل جنگ تحمیلی عراق علیه ایران است حاوی 

16۰ قطعه عكس سیاه وسفید در ۲۰۰ صفحه است. 
 این اثر مملو از عكس و تصویر است. سید حامد میر هاشمی و مینو 
بدیعی دزفولی كار گردآوری عكس  ها و محتوا را برعهده داشته اند. 
ایشان از سرپل ذهاب ،آزادی قصرش��یرین وآزادسازی خرمشهر و 
حوادث كردستان تا س��ال 6۲ كه در مناطق عملیاتی حضور داشته 
اند ، عكاسی كرده اس��ت. در همان سال ها نیز خاطراتش با شهدایی 
مثل عباس داورزنی ، جهانگیر جعفرزاده ، عباس اردس��تانی ،عباس 
مقدم وعباس تیموری را درقالب یادداشت هایی گردآوری ومدت ها 
در چاپ این اثر مردد بود وباالخره درس��ال 71 حوزه هنری منتشر 
می كند. علت تأخیر و امتناع از چاپ هم اصرار برچاپ خاطرات بدون 
ذكر نام شهیدان است، چرا كه آنان دوس��ت داشتند درگمنامی به 
شهادت برسند. خاطرات مریم كاظم زاده وشهید وصالی و تعدادی از 
اعضای دستمال سرخ ها طی 1۰ سال از سوی رضا رئیسی پیاده سازی 
و با عنوان خبرنگار جنگی در قالب كتابی دلنشین منتشر شده است. 
كاظم زاده ها را باید دریافت ودرك كرد وبر صد رنشاند، چرا كه اینها 
برای اعتال و رشد ونمو هنر ورسانه انقالب بسیار تالش كردند، از جان 
مایه گذاشتند و بدون چشمداشتی به عرصه های نبرد رفتند تا امروز 
شاهد آثار هنری شان باش��یم. نه فقط دیروز بلكه امروز هم نیازمند 

توجه اند تا هنرشان را به نسل های بعدی منتقل كنند.

    کتاب

كاری متفاوت در حوزه داستان نويسی معاصر
»قصه كربال« 7 هزارتايی شد

   سيد مرتضی ذاكر
چاپ هفت�م كتاب »قصه كرب�ال« كه برش      هاي�ی از زندگانی 
امام حس�ين)ع( از تولد ت�ا پاي�ان اتفاقات روز عاش�ورا را 
ب�ه قل�م مه�دی قزلی)نويس�نده كت�اب تقري�ظ ش�ده 
پنجره ه�ای تش�نه( رواي�ت می كن�د ب�ه تازگی از س�وی 
انتش�ارات ش�هيد كاظمی منتش�ر و روانه بازار نش�ر شد. 
»قصه كربال« كاری متفاوت در حوزه داستان نویسی معاصر درباره 
واقعه عاشورا است كه با گزینش وقایع تأثیرگذار از رویداد بزرگ 
تاریخ شیعه به روایت گوشه      هایی از آن واقعه پرداخته است. قبل از 
پرداختن به ویژگی های این اثر عاشورایی یادآوری این نكته خالی 
از لطف نیست كه اصوالً حادثه كربال یكی از وقایع فراموش نشدنی 
تاریخ شیعه است كه با گذشت قرن های متمادی هنوز هم تازگی 
دارد و هر شنونده ای را در هر گوش��ه ای از كره خاكی كه باشد، 
تحت تأثیر قرار می دهد. در حادثه كربال اتفاقات ناگواری به وقوع 
پیوست كه هنوز هم بسیاری از مفسران تاریخی از تحلیل جامع 
آن عاجزند و هر بار فقط گوشه      هایی از آن واقعه بزرگ بررسی و 
تجزیه و تحلیل می شود. نویسنده در مقدمه كوتاهی كه در ابتدای 
این اثر یادآوری می كند: گاهی می شود اتفاقی آرام آرام در زندگی 
آدمی رخ می دهد. اتفاقی كه اگر آرام آرام رخ نمی داد، هیچ كس 
باورش نمی كرد. اتفاقی كه همه نگاهش می كنند، دوست ندارند 
واقعیت داشته باشد ولی دارد. چه بسا خود آدم هم دستی در آن 
داشته باشد، آنچه در عاشورای سال 61 در كربال اتفاق افتاد هم از 
این دست است. ماجرایی كه ریشه اش در جاهلیت اعراب حجاز 
بود و بعثت پیامبر آخرین از بین آنها و ع��دم توان مردم در انكار 

پیامبر، اسالم، خالفت، كشورگشایی      ها، اخالص علی، شجاعت 
علی، عدل علی ، خالفت عل��ی، نامردی نامردان، مردی مردان و 

خواست خدا و تمكین حسین ولی خدا. 
ماجرای كربال بیشتر به یك قصه شبیه است. قصه ای كه واقعی 
است اما باوركردنی نیست و  ای كاش این فقط این یك قصه بود. 
برشی از كتاب: حس��ین همیش��ه پیش روی بقیه بود نه پشت 
سرشان، همیشه پناهگاه دیگران بود نه درپناه شان؛ همان طور 
كه شایسته امام است. در كربال هر كدام از یارانش كه می افتادند 
و هنوز صدای شان درمی آمد، حس��ین را صدا می زدند و دوست 
داشتند سرش��ان را بگذارند روی پای كسی كه همیشه در همه 
چیز ازش��ان جلو بوده. خودش اما چه كس��ی را باید صدا می زد 
وقتی روی زمین افتاده بود: خدایا راضی ام به رضایت و تسلیمم 
به قضایت، معبودی جز تو نیست...  و شاید حضرت حق در جواب 
زمزمه های حس��ین جواب می داده: »َواْصطَنَعتُك لِنَفِس��ی« یا 

ِِّك راَِضیه مَرْضیه «. می گفته بیا...  »اْرِجِعی إِلَی َرب

مصطفی شاه کرمی       گزارش

علی شیرین     یادداشت

پيامبر اكرم)ص(: 

خوش��ا بر آن كس كه با مردم 
نیك خویی كند و به آنان مدد 
رس��اند و گزن��دش را از آنان 

بگرداند!

»گزيده تحف العقول«


