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زیــور،  را  ســینما  پــرده  آن  بازیگــر،  بازی شــناس  »یَدبُِّرامیداِتها« شــهره شــرق و غرب گیتی  و در کشور میمیکات زیر پوستی، آکتوره دوران، ترانه علیدوستی آن در حــد اللیــگا  یــا حتــی لیــگ برتــر، آن صاحــب آن 
کان گفــت: »هــی ســلطانه العرفــا فمــن کان ســلطانه؛« عرفــای زمانــه بــه تعییــن لقب وی بنشســتند. کســی هر یــک از ابدال و صاحبان کرامــت را لقبی بود؛ پس ایران سلبریتی بود. فمــن  العرفــا  متکرمــه  »هــی  گفــت:  نــاگاه آکتــوره بــه نعــره درشــت فرمــود: دیگــری  از چــه رو متکرمــه.«  القــاب  نفــی  را  فمنیسم بتازیم و گاه چون کــه گهی بر طارم اســتوری خویش نشســتیم و جاج را اجتمــاع چــون بــَود؟« فرمــود: »برق احواالت اســت دیدند با »می تو«گران بر ســر میز. پرسیدندش: »این بود و »می تو«گران را ســرزنش همی کرد! روز دگرش کردی تا آن جای که روزی در مقام فمنیســت نشسته انگاشــتی و نفس را بر پــای مجاهدت و ریاضت ذلیل پیوسته خویشتن خویش را از درجه نیستی نیز حقیرتر همین روی وی را فمنیست همی خواند.کان ســلطانه یا فمن کان متکرمه! فمن نیستم!« و از بر اراداتم هار کنید اگر چه سگ فحش نباشد که فمن من را در برابر چشــمم متکبر کنید و سگ نفس اماره درافتــاد؟« گفــت: »برای من القاب می تراشــید و مِن »نیســتم!« گفتنــد: »شــما  اسب ب نباش

دستتان اشتباهی پای چشم مبارزهای دیگر مثل ترانه و اینها نخورد وگرنه می دهــم. بقیه تــان هــم با مشــت و لگد مبــارزه کنید. فقط مواظب باشــید نداریــد، بیاییــد مــن یک نانچیکــو و دو تا پنجــه  بوکــس دارم، بهتان قرض خواهیــد بود. بروید بــرای زندگی تان مبارزه کنید. اگــر ادوات جنگی الزم را اردیبهشــت: این هفته از صبح که بیدار می شــوید تا شــب کاًل درگیر مبارزه واال! دلیل نمی شود مراقب نباشید. کاًل مراقب باشید.بخوری تویش دارید. اگر چیز به درد بخوری ندارید، باز هم مراقب باشــید. فروردیــن: در ایــن هفته مراقب کیــف پولتان باشــید. البته اگر چیــز به درد 
همین دیگر! دنبال چه هستید؟ مردم همینش را هم ندارند. بروید لذتش خرداد: هفته خوبی خواهید داشت.شر می شود.

دادن وســط عروســی خواننده حاشــیه دار پخش نشــود. این حیثیت برود، هرکــس دوســت داریــد مراقــب باشــید عکــس و فیلم هایتــان موقــع قــر اینترنــت بگیریــد و روی مــوج باقــی همــکاران تان ســوار شــوید. فقط جان تیــر: ایــن هفتــه می توانــد هفتــه محبوبیت شــما باشــد. دوتا پیــام خفن از را ببرید.
از دســت تان برنمی آیــد؛ نهایتــًا می توانیــد روی خودتــان ضربه گیر نصب ریزگرد و غبار در آســمان زیاد شده، جلوی پایتان را خوب نمی بینید. کاری می خورید. نگران نباشــید، مشــکل نه از بخت تان اســت و نه چشــمان تان. مــرداد: ایــن هفته هــرکاری کــه می خواهیــد بکنید، خیلــی تــوی در و دیوار برنمی گرددها! از ما گفتن بود.

دوزاری دنبــال می کنیــد. همــان بهتر بخوابید کــه هم اعصاب مهمــی نخواهیــد کرد. فقط ســرتان را می کنید توی گوشــی و اخبار منفی را اســتراحت کنید. توصیه ام به شــما خواب اســت. چون بیدار باشــید هم کار شــهریور: یــک هفتــه عالــی در پیــش دارید! ایــن هفتــه می توانید حســابی کنید. ای از پیجهـ

ســاخته   بــودن«  چیزهــا  »بعضــی  بــرای  چیزهــا،  شصت سال پیش هم همین بوده، این هم سندهایش:فالن یا بهمان است. نه اینکه حاال این طوری باشد، نه! امریکا تــن اش کنند و کاله منگوله دار ســرش بگذارنــد، بازهم همان برای ششــلول بستن و کـُــشتن. هرچقدر هم که »خزداِر قرمز« یا بهمان بودن. مثاًل کفتار، برای کفتاربودن یا آنگلوساکســون، می شــوند. یعنی در دفترچه راهنمایشــان نوشــته: فالن بودن بعضــی 

کنــن شده نفتش رو زمان اعلیحضرت کشف کردن.- شجاعت داشته باشید بگید این نفتکش هایی که توقیف  ایــران  خــاک  ضمیمــه  رو  یونــان  نــدارن  عرضــه  نفتکش ها در ســواحل ایــذه تجمع می کنیم. خدا و شــاه و اخیــر، هواداران ســلطنت امشــب در محل لنگــر انداختن - قیام سراسری در ایران. به نشانه اعتراض به توقیف های بودن اصاًل توقیف نمی شــد. چی بودیم چی شدیم!- بابــام میگه نفتکش های زمان شــاه رو یه جوری ســاخته ادعاشون هم میشه. مملکته داریم؟- 
رو میهن. اینــا  تاریــخ«  بــه  کتــاب »پاســخ  تــوی  اعلیحضــرت  پیش بینــی کرده بــود ولی عوامل رژیــم اونجا رو الک زدن - 

عربســتان بــه ایــران می رســه؛ بــه اون می گفتــن، قلدری، توی چاه مســتراح. بعد از ۵ روز مراتــب عذرخواهی کتبی میــده بزنــه تــوی گوش کنســول عربســتان بعــد بندازتش توقیــف می کنــن. اعلیحضرت بــه علیرضا پهلوی دســتور - یــه بــار زمان شــاه یه نفتکــش مــا رو توی فــرودگاه جده پدالی بوده با فتوشاپ بزرگشون کردن.- بابــا دروغ میگــن اینــا اصاًل نفتکــش نبــودن، دو تا قایق سانسورش کردن.
ملت نون و آب میشــه؟ اگــه راس میگید عزت، اقتدار. بــرای کارا ایــن
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یک جفت نفتکش
در حد نو

برای نوه های ارسطو بوده باهاش پر از نفت
می رفتن دور دور

زیر قیمت منطقه

استخدام رسمی ست مبارزه چریکیفروش 
وارداتی

دست دوم
+ اسپری فلفل اشانتیون

10درصد تخفیف 
به هنرمندان

فتوشاپ کار حرفه ای
تغییر چهره از خندان به غمگین

تغییر محیط از عروسی به عزا
فوری

 دستمزد 
 و دعوت به کار در 

پروژه های سینمایی

روحانــی، صرفًا بــا گفت و گو و مذاکــره نفتکــش اش را پس بگیرد اگــر قرار بود ایران بدون این مقابله به مثل ها و مدل دولت آقای می گیری وگرنه کف بشــکه را دیدی؛ نفتکشت را هم دیدی. حال و گفــت نفتکــش و نفت هایــش را که آوردی کشــتی هایت را پس هــم در پاســخ، دو نفتکش یونانی را در خلیــج فارس توقیف کرد به طور غیرقانونی توقیف کرد و نفتش را هم داد به امریکا. ایران اگــر اخبار را دنبال کرده باشــید یونان یکی از نفتکش های ایران را  
چطور می شد:

از وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 
به دوست و همسایه قدیمی، یونان

روی به سویش از جانب من ببوس رویش.بدهید شــیرینی تان هم نزد ما محفــوظ خواهد بود. ای نامه که می این تمدن اســت. خواهشمند است کشــتی ما را با نفت هایش پس مبنی بر توقیف نفتکش ایرانی، دون  شــأن و شــخصیت کشــوری با شــده اســت. ما خیلی باهم چفــت و جوریم. لذا ایــن حرکت یونان اگر ژولیوس ســزار شــما سزارین شده است، رســتم ما هم رستم زاد اروپــا و آســیا نبودند، یونــان و ایران بودند و تاریخ ســازی می کردند. و تاریخی داشــته اســت. زمانی که این جوجه کشــورهای امروزی در باســتانی و اصیل اســت کــه دیرباز بــا ایران زمین پیوســت فرهنگی شــما توقیف شــده اســت، به اســتحضار می رســاند، یونان کشــوری نظر به اینکه یک عدد نفتکش ایرانی با نفت هایش توسط نیروهای با سالم و احترام
 

از یونان
بیشــین بینیم باو. ته بشــکه اش رو هم نمیدم بخوری. تازه ســزار به ایران

هم مال ما نیست. پایان

 
از وزارت خارجه ایران

حکیــم بــود. همچنیــن چــه بســیار بزرگمردانــی که از ایــن خاک آور شــوم کشــور شــما زمانــی مفتخر به نــام معلم اول ارســطوی نامه شــما را دریافت کردم و بســیار متأسف شــدم. الزم است یاد به کشور محترم و مؤدب یونان
را پــس بدهیــد. ضمنًا جهنم و ضــرر؛ نفتش مــال خودتان. باقی را در گــور می لرزانــد. پــس دوباره متذکر می شــوم کــه نفتکش ما همان پیوست فرهنگی است، لذا این رفتار شما روح این عزیزان نوروز باســتانی، برای مردم مان پخــش می کنیم که این هم پیرو فیلم گالدیاتور که فیلم های این دو عزیز را ما سال هاست در ایام از افالطــون و بقــراط بگیر تا برد پیت در فیلم تروا و راســل کرو در برنخاسته اند. 

پخش در صدا و سیمای یونان، به پیوست است. فایــل فیلــم »بچه هــای آســمان« بــا زیرنویس انگلیســی جهت بقایت جانم فدایت.
 

از یونان
فیلم گالدیاتور ربطی به یونان نداره. سومًا دیگه نامه نده بالکی. اواًل نفتکش جاش امنه. بازم اینورا پیداتون بشه، می گیریم. دومًا به ایران

 
از وزارت خارجه ایران بزرگ

می گردد. همچنین جداول روبه روی سفارت رنگ آمیزی نخواهد ژولیــوس ســزار و تمام فیلم هــای مربوط به تاریــخ یونان ممنوع بــه اطــالع می رســاند از امروز پخــش فیلم هــای گالدیاتــور، تروا، رغــم میل باطنی، ما را مجبور به کاری کردید که نمی خواســتیم. نمی خواستیم کار به اینجا بکشد اما نظر به حرکت زشت شما، به به یونان بی تربیت
شد. پایان (ایموجی خودکار)

محمدامینمیمندیان

شیمیایی آکبند ماسک
 مناسب استفاده در فضای باز در طرح ها

 و رنگ های مختلف زنانه و مردانه 
و حتی بچگانه فروش با تخفیف ویژه

  ستاد مبارزه 
 با آلودگی هوا

شاخه ریزگردها

رهایی نفتکش با مذاکرات برجامی

یــــــونان بی ادبیــــــونان بی ادباز ایـــــران به 

 روز گذشته اعضای دولت، پس از نشست هیأت وزیران 
به خبرنگاران چه گفتند؟

نان و دارو 
خط قرمز دولت

2

7

13

7 و 8

7

مخبــــــــــر  مـــــحمد 
رئیــس  اول  معــاون 
جمهور به مناســبت 
حضــــــــرت  میــاد 
معصومه)س( و روز دختران در حاشیه 
جلســه هیأت دولــت به خبرنــگاران 

خانم یک شاخه گل هدیه داد...

صفحه 2 را بخوانید
 عکس : علیرضا  صوت اکبر

نـــــما

خـــبر

 سال بیست و هشتم
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 20 صفحه 
+ 32 صفحه ویژه نامه پیشنهاد»ایران«

 قیمت 5000 تومان 

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
 با اشاره به حواشی جشنواره کن اعالم کرد 

در ویژه نامه طنز امروز بخوانید

متخلفان، مشمول مجازات های 
سازمان سینمایی می شوند 

از ایران به یونان بی ادب 
تا ماسک شیمیایی آکبند

 آرمیتا رضایی نژاد، پیام 
رئیس جمهور را در اولین اجالس 

»دختران ایران قوی« خواند
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200 روایت درباره امام خمینی )ره( 

غم دلدار
 امام)ره(در میانه انقالب اسالمی و حکمت متعالی

 نگاهی به شرح حدیث جنود عقل و جهل
 نگاهی به کتاب های سر الصالة و آداب الصالة 

 شعر امام عالوه بر مضامین عرفانی، از خط مشی 
سیاسی نیز بهره برده است

 روزنامه های سال ۶۸ ارتحال امام و مراسم 
خاکسپاری ایشان را چگونه گزارش کردند؟

 نگاهی به فاصله رحلت امام  و انتخاب آیت اهلل 
خامنه ای براساس کتاب سند انتخاب

 نادر ابراهیمی در سه دیدار با مردی که از فراسوی باور 
ما می آمد، داستان زندگی امام را روایت می کند

 »خمینی ای امام« سرودی که برای همیشه ماندگار شد
 بازخوانی آنچه بر فرزند صبح گذشت

  امیرحسین فردی در کتاب امام خمینی به زبانی 
ساده، ۸7 سال زندگی امام را روایت می کند

  وقتی موسیقی کالسیک به احترام معمار انقالب 
تعظیم می کند

ضمیمه » ایران«  به مناسبت سالروز 
رحلت بنیانگذار انقالب اسالمی

 بنا به پیشنهاد  وزیر فرهنگ
  و ارشاد اسالمی و  با حکم 

رئیس جمهور صورت گرفت

 انتصاب اعضای 
هیأت امنای 

کتابخانه های عمومی
در  جمهــــــــور  رئیـــــس 
اجرای مــاده )۲( قانون 
اداره  نحــوه  و  تأســیس 
کتابخانه هــای عمومــی کشــور و بنــا به 
پیشــنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی 
اعضــای »هیــأت امنــای کتابخانه های 

عمومی کشور« را منصوب کرد.
اطاع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
ریـــاســــــــت جمهــــــوری، آیـــــــــت اهلل 
سیدابراهیم رئیســی در اجرای بند )و( 
مــاده )۲( قانون تأســیس و نحوه اداره 
کتابخانه هــای عمومــی کشــور و بنــا به 
پیشــنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی 
خانم هــا دکتر عصمــت مؤمنی و دکتر 
فاطمــه عزیزآبــادی فراهانــی و آقایان 
مهدی رمضانی، دکتر محســن پرویز و 
دکتر یاسر احمدوند را به عنوان »عضو 
هیــأت امنــای کتابخانه هــای عمومــی 

کشور« منصوب کرد.
رئیــس جمهــور در حکــم انتصــاب 
اعضــای هیــأت امنــای کتابخانه هــای 
عمومی کشور آورده است: انتظار دارد 
با اتخاذ سیاســت ها و برنامه ریزی های 
راهبردی مناســب و تشــریک مســاعی 
سایر اعضای محترم در تجهیز، توسعه 
و پیشبرد امور کتابخانه های عمومی در 

سراسر کشور مجدانه کوشا باشید.

 یک باک بنزین در امریکا= 1/2 میلیون تومان

مردم سارقان مسلح را دستگیر کردند

 سقوط دهک های متوسط 
در دولت قبل

»ایران« از تغییرجایگاه طبقه متوسط در فاصله سال های 97 تا 99 گزارش می دهد

»ایران« از وضعیت نابسامان انرژی در جهان گزارش می دهد

پس از سرقت ۶ کیلو طال

رانت ۵00 هزار میلیارد تومانی ارز ۴200 تومانی  در دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی

   معاون اول رئیس جمهور : تنش گرانی مدیریت می شود
 سخنگوی دولت: اختصاص 70 میلیارد تومان برای آسیب دیدگان متروپل

   وزیر راه و شهرسازی: پیش بینی 70 هزار میلیارد تومان  وام ودیعه مسکن
   رئیس  کل بانک مرکزی :افزایش ۶0 درصدی وصولی صادرات غیرنفتی

   رئیس برنامه و بودجه :  اصالح ساختار بودجه مأموریت رهبری 
به شورای هماهنگی سران قوا

تراز تجاری دو ماهه مثبت ماند

صادرات کشور 37 درصد رشد کرد
سبقت ۴00 میلیون دالری صادرات از واردات

پس از رکوردشکنی تجارت خارجی درسال گذشته که به دلیل 
جهــش رخ داده از نیمــه دوم ســال در کارنامــه تجــاری کشــور 
ثبت شــد، در دو ماه نخست سال جاری نیز شــاهد تداوم روند 
صعودی نیمه دوم سال گذشته هستیم. در نخستین ماه سال 

تراز تجاری کشور به مثبت 875 میلیون دالر رسید و تازه ترین 
آمار گمرک ایران از تجارت دو ماهه امســال نیز نشــان دهنده 
افزایش قابل توجه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی است.

آثار جنگ روســیه و اوکراین بر بازار نفت همچنــان ادامه دارد. 
دوشــنبه شــب رهبران اتحادیه اروپا به جمع بندی رســیدند که 
واردات نفت از روســیه را تا پایان ســال جاری 90 درصد کاهش 
دهند. در این نشست اجماع شد که اعضای اتحادیه به استثنای 

مجارســتان، بایــد بیــش از دو ســوم واردات نفــت از روســیه را 
متوقف کنند. روسیه نیز در پاسخ به این تصمیم سران ۲7 کشور 
عضو اتحادیه، اقدام به توقف صادرات گاز به برخی کشورهای 

عضو این اتحادیه از جمله آلمان کرد. 
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به خانم های خبرنگار
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گلباران حرم رضوی به رسم هرساله

آغــاز دهــه کرامت بــا گلباران حرم رضوی در مشــهد مقــدس و برگزاری 
آییــن خطبه خوانــی در شــهر مقدس قم گرامی داشــته شــد. بــه گزارش 
ایرنا، روز گذشته  و همزمان با سالروز میالد حضرت معصومه )ع( بیش 
از هزار نفر از بانوان و دختران مشــهدی با شــاخه های گل از میدان شهدا 
بــه ســمت حرم مطهــر رضــوی راهپیمایی و پــس از ادای ســالم به امام 
مهربانی ها حرم ایشان را گلباران کردند و سپس با اجتماع در رواق امام 
خمینــی )ره( حرم مطهر در ویژه برنامه های فرهنگی، مذهبی و مداحی 

ذاکران اهل بیت )ع( حضور یافتند.
دیروز همچنین آیین خطبه خوانی خادمان با حضور پرشور خادمان، 
مســئوالن ملی و اســتانی و اقشــار مختلف مردم در حرم مطهر حضرت 
معصومــه)س( برگــزار شــد. در ایــن آیین حجت االســالم والمســلمین 
احمــد مروی تولیت آســتان قدس قــدس رضوی، آیت اهلل ســید محمد 
ســعیدی تولیت آســتان مقدس حضرت فاطمه معصومه)س(، انسیه 
خزعلــی معــاون امــور زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری و شــماری از 
مســئوالن ملــی و اســتانی حضور داشــتند. در بخشــی از ایــن آیین پرچم 
برافراشــته شــده بر بارگاه ملکوتی حــرم قدس رضوی به تولیت آســتان 

مقدس حضرت فاطمه معصومه)س( اهدا شد.
ویژه برنامه میالد حضرت فاطمه معصومه)س( با حضور هزار و ۵۰۰ 
نفر از دختران تحت عنوان »دختران خورشــید، قاصدک های ســالم« نیز 
امــروز ۱۲ خرداد ماه از ســاعت ۱۷ و ۳۰ دقیقــه در رواق دارالمرحمه حرم 
مطهــر رضــوی برگزار خواهد شــد. جشــن های »دهــه کرامــت« از ابتدای 
ذی القعده همزمان با سالروز میالد حضرت معصومه )س( آغاز می  شود 

و تا روز ۱۱ ذی القعده سالروز میالد امام رضا)ع( ادامه خواهد یافت.

آیت اهلل رئیسی امروز به آذربایجان شرقی می رود
رئیس جمهور در ادامه ســفرهای استانی خود، امروز پنجشنبه با جمعی 
از اعضای هیأت دولت به اســتان آذربایجان شــرقی مــی رود. به گزارش 
ایرنا، در این سفر قرار است در خصوص تکمیل یا اتمام طرح هایی که ۱۰ 
تا ۱۵ ســال متوقف شــده اند، تصمیم گیری شود. از دیگر برنامه های سفر 
رئیس جمهور، بررســی مشکالت و مسائل اساســی و طرح های راهبردی 
اســتان آذربایجان شرقی از جمله راه آهن میانه ـ تبریز، انتقال آب ارس، 

طرح های منطقه آزاد ارس و سدهای نیمه تمام استان است.

قالیباف:

کاالبرگ الکترونیکی تا ۲ ماه آینده به یارانه بگیرها 
داده می شود

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــورای اسالمی روز گذشته در یادواره 
ســردار شهید محمد میرزا سلگی و ۸۵۰ شــهید شهرستان نهاوند گفت: 
بــر اســاس قانون و در راســتای تأمین کاالهای اساســی، صــدور کاال برگ 
الکترونیکی در مجلس مصوب شــده است و طی ۲ ماه آینده کاالبرگ ها 
در قالــب کمک معیشــتی به افــراد یارانه بگیر داده می شــود. به گزارش 
خبرنــگار ایرنــا، وی افــزود: بــا صــدور کاال برگ، چنــد قلــم کاال با قیمت 
مناسب سال قبل به دســت یارانه بگیران می رسد که البته رویکرد اصلی 

مجلس در بحث مردمی سازی یارانه ها، کاهش تورم و گرانی است.
ë صدور مجوز؛ تنها در سه روز

وی با اشــاره به اینکه از دیگر اقدامات مهم مجلس شــورای اسالمی توجه 
به موضوع شــرکت های دانش بنیان اســت، ادامه داد: هدف این توجه ایجاد 
جهش در حوزه کار و تولید است که بر همین اساس از اردیبهشت امسال قانون 
صدور مجوزها اجرا شــده که اجرای آن ظرفیت خوبی درحوزه سرمایه گذاری 
فراهــم می کند.قالیبــاف تصریــح کــرد: در حالــی که پیــش از این افــراد برای 
درخواســت کار و دریافت مجوز سال ها مجبور به رفت و آمد در ادارات بودند 
ولی با اجرای این قانون، پاســخ اســتعالمات در کمترین زمان داده می شود و 
تأخیر در پاســخ به اســتعالمات به معنای تأیید مجوز اســت. رئیس مجلس 
شــورای اسالمی گفت: بر اســاس این قانون، زمان پاسخگویی برای مجوز کار 
در شغل های ثبت محور)درخواست از طریق درگاه الکترونیکی( سه روز و در 

تأیید محور )تأیید از دستگاه مربوطه( نیز سه ماه است.
ë دولت3 میلیون نفر را از ابتدای سال بیمه کرد

قالیباف به برخی از نکات بودجه امســال در کشــور اشاره کرد و افزود: 
برای بیمه رایگان همه افراد فاقد بیمه درمانی که معادل ۶ میلیون نفر 
هســتند هفت هــزار میلیــارد تومان اعتبار پیش بینی شــده که بــا اهتمام 
دولت از ابتدای ســال تاکنون ســه میلیون نفر از این تعداد بیمه درمانی 
شــدند. وی خاطرنشان کرد: همچنین برای بیماران صعب العالج کارت 
ویژه ای صادر و پنج هزار میلیارد تومان در این بخش در نظر گرفته شــد 

تا بیماران در این شرایط با مشکل مواجه نشوند.
ë برنامه هفتم با نگاه به شش برنامه گذشته

رئیــس قــوه مقننه با بیــان اینکــه تدوین برنامــه هفتم نیــز پیش روی 
دولت و مجلس اســت، اظهار داشــت: در جلســات ســران قوا و جلســات 
مجلــس و دولت همه مصمم به تدوین این برنامه مبنی بر دقت، تدبیر 
و آینده نگری هســتند. قالیباف با اشــاره به اینکه برنامه توسعه کشور باید 
به مشکالت اقتصادی داخلی و ظرفیت منابع مادی و انسانی توجه کند، 
تأکیــد کرد: در تدوین این ســند، تجربیات و نقــاط قوت و ضعف ۶ برنامه 
گذشــته در نظر گرفته شــده اســت تا نقاط قــوت تقویــت و ضعف ها رفع 
شــود. وی اضافه کرد: جنگ اوکراین بر امنیت انرژی و غذایی در مقیاس 
جهانی و منطقه ای اثر گذاشــته اســت بنابراین بایــد نتیجه تدوین برنامه 
هفتم توســعه کشــور، رســیدن به ثبات اقتصادی در قالب یــک دوره پنج 
ســاله باشــد. قالیباف اظهار داشت: ایران در این شــرایط سخت، امکان و 

ظرفیت مناسب برای گام برداشتن در مسیر ثبات اقتصادی را دارد.
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انضباط مالی بدون تضییع حقوق کارکنان
گذشــته  روز  سیاســی/  گــروه 
رئیس جمهور در جلســه هیأت دولت، 
پیگیری معضل آالینده ها و گرد و غبار 
را تــا حصــول نتیجه مطلــوب ضروری 
دانست. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
ســید  آیــت اهلل  جمهــوری،  ریاســت 
ابراهیــم رئیســی همچنین بــر رعایت 
انضبــاط مالــی از ســوی دســتگاه های 
دولتی تأکید کرد و با اشاره به ضرورت 
توجه به حقوق اقشار مختلف جامعه، 
گفــت: رعایــت انضباط مالی از ســوی 
مدیــران بســیار مهم اســت، امــا نباید 

موجب تضییع حقوق مردم شود.
رئیس جمهــور با بیان اینکــه تأخیر 
در پرداخت حقوق نیروی انسانی برای 
یک ســاعت هم مجــاز نیســت، افزود: 
اگر کســی ذی حق نیست، باید توجیه و 
تبیین شود، نه آن که بالتکلیف بماند. 
آیت اهلل رئیســی در بخــش دیگری 
از ســخنانش گفــت: پیگیــری اقدامات 
ســازمان حفاظت محیط زیســت برای 
حل مشــکل آالینده ها و معضل گرد و 
غبار تا حصول نتیجه مطلوب ضروری 
بــا  همچنیــن  رئیس جمهــور  اســت. 
در  محیطبــان  دو  شــهادت  تســلیت 
استان فارس در درگیری با شکارچیان 
غیرمجــاز و آرزوی بهبــودی محیطبان 

دیگــر که در ایــن حادثه مجروح شــده 
از  قاطــع  حمایــت  لــزوم  بــر  اســت، 
محیطبانــان کــه در مقابــل متعرضان 
به قانون و حقوق عمومی می ایســتند، 
تأکید کرد. وی در ابتدای ســخنان خود 
بــا تبریــک والدت باســعادت حضرت 
فاطمــه معصومــه)س( و آغــاز دهــه 
کرامــت، هجــرت حضــرت علــی بــن 
موســی الرضا)ع( از مدینه به طوس را 
مبدأ شکل گیری تمدن رضوی دانست 
و بر لــزوم تبیین این تمــدن و معرفی 
اطهــار)ع(  ائمــه  ســیره  و  شــخصیت 

تأکید کرد.
ë  پیام رئیس جمهور در اولین اجالس

»دختران ایــران قوی« از ســوی آرمیتا 
رضایی نژاد قرائت شد

همچنین رئیس جمهور روز گذشته 
اجــالس  دوره  اولیــن  بــه  پیامــی  در 
»دختران ایران قوی« در شــهر مقدس 
قم، برگــزاری ایــن اجــالس را فرصت 
و  ظرفیت هــا  بیــان  بــرای  مغتنمــی 
ایــران  قــوی  دختــران  توانمندی هــای 
دانســت و گفــت: عاملــی کــه در تاریخ 
معاصر ایران بیش از هر عنصر دیگری 
نقش آفریــن بــوده، بانــوان و دختــران 
مجاهــدی بوده انــد کــه دوشــادوش و 
پیشــاپیش پدران و همسران و فرزندان 

خــود در راه اعتالی اســالم و پیشــرفت 
کشور جانبازی کرده اند.

اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
آیــت اهلل  پیــام  جمهــوری،  ریاســت 
ســیدابراهیم رئیســی از ســوی آرمیتــا 
داریــوش  شــهید  دختــر  رضایی نــژاد، 

رضایی نژاد قرائت شد.
در ابتــدای ایــن پیــام آمــده اســت: 

»دختــران فرهیختــه ایران اســالمی، با 
تأســی بــه الگوهــای تابنــده اهــل بیت 
طهارت)علیهم الســالم(  و  عصمــت 
تاریــخ  در  عمــل  و  علــم  اســوه های  و 
کــه  کرده انــد  ثابــت  ایــران،  درخشــان 
می توانند در ســاحت دانایــی و توانایی 
بــه ســهولت فراتــر از دیگــران رونــد و 
شــخصی،  مختلــف  عرصه هــای  در 

خانوادگــی و اجتماعــی، جلوه هایــی از 
عــزت و قــدرت همــراه با حیــا و عفاف 
را به نمایــش بگذارند. برگــزاری اولین 
دوره اجــالس »دختــران ایــران قــوی« 
در شــهر مقــدس قــم، مقارن بــا میالد 
حضــرت فاطمــه معصومه)ســالم اهلل 
علیهــا(، دخــت گرامــی امــام موســی 
امــام  بزرگــوار  خواهــر  و  جعفــر  بــن 

رضا)علیهما السالم(، فرصت مغتنمی 
برای بیان ظرفیت هــا و توانمندی های 

دختران قوی ایران خواهد بود.« 
ایــن  در  رئیس جمهــور  همچنیــن 
پیــام تصریح کرد: »عاملی که در تاریخ 
معاصر ایران، بیش از هر عنصر دیگری 
نقش آفریــن بــوده، بانــوان و دختــران 
و  کــه دوشــادوش  بوده انــد  مجاهــدی 
پیشــاپیش پدران و همسران و فرزندان 
خــود در راه اعتالی اســالم و پیشــرفت 

کشور جانبازی کرده اند.
ایــن ایســتادگی و مقاومت دختران 
در  اول  پهلــوی  زمــان  در  ایرانــی 
برابــر ســلب حقــوق طبیعــی و نقض 
آزادی هــای عمومــی بــود کــه فرهنگ 
محمدی)صلــی اهلل  نــاب  اســالم  و 
علیــه و آلــه( را در ایــران نگاه داشــت؛ 
اولیــن تظاهرات در مخالفــت با نظام 
ستمشــاهی را دختران و زنــان متعهد 
بعــث  رژیــم  و  کردنــد  برپــا  انقالبــی 
صــدام، قبــل از آن که از ضرب شســت 
رزمنــدگان بــه ســتوه بیایــد، از صبــر و 
پایداری مادران شهدا شکست خورده 
بود. به این جهت می توان گفت، زنان 
نقــش اول را در جریان مبارزه تاریخی 
ملت ایران برای رسیدن به آرمان های 

بلند خود ایفا کرده اند.«

رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت با اشاره به ضرورت توجه به حقوق اقشار مختلف جامعه تأکید کرد

تنش گرانی مدیریت می شود
گروه سیاسی/ روز گذشته در حاشیه نشست هیأت دولت، معاون 
اول رئیس جمهور توضیحاتی درباره اجرای طرح مردمی سازی و 
توزیع عادالنه یارانه ها ارائه کرد. محمد مخبر بر این مسأله تأکید 
کرد که اساساً فرایندهای داخلی و بین المللی اقتصاد، حذف ارز 
ترجیحی و پرداخت مســتقیم یارانه ها به مردم را ضروری کرده 
بــود و چه بســا اگر ایــن طرح اجرا نمی شــد، نوســان های قیمت 
ادامه می یافت و در این صورت، فشارهای بیشتری به مردم وارد 
می شد؛ زیرا به گفته وی، در شرایط گذشته برخی خانوارها حتی 
توانایی خرید یک شــانه تخم مرغ را هم نداشــتند. با وجود این، 
مخبر ضمن پذیرش وجود نوسان در بازار، هم از همراهی مردم 
قدردانــی و هــم خطاب به آنــان تأکید کرد که پس از ســختی ها، 
آســانی ها در پیش اســت و دولــت تنش ها و نوســان ها در بازار را 
مدیریت خواهد کرد. وی همچنین گرانی بنزین را رد و تأکید کرد 

که گرانی نان و دارو نیز خط قرمز دولت است.
ë الزامات قانونی و عینی طرح مردمی سازی یارانه ها

به گزارش ایرنا، محمد مخبر روز گذشته در جمع خبرنگاران، 
در پاســخ بــه اینکــه ارزیابــی شــما از ســبد غذایی مــردم پس از 
آزادســازی قیمت هــا چیســت، اظهارکرد: یارانه های معیشــتی 
ماه اول پرداخت و از ســوی مردم برداشــت شد و برای ماه دوم 
نیز این مبلغ در حســاب مردم وجــود دارد. این جبران هزینه از 
طریق پرداخت یارانه ها برای عده ای از مردم در نظر گرفته شده 
است، اما برای برخی دهک ها چنین جبرانی نداریم. وی اجرای 
طــرح مردمی ســازی یارانه ها را الــزام قانونی دانســت و 
تصریح کرد: یکــی از اهداف این طرح این بود که 
یارانه ها هدفمند شــود. تا قبل از این عده ای 
از ایــن هدفمنــدی حداکثــر اســتفاده را 
خانواده هــا  برخــی  امــا  می کردنــد، 
ماهانــه یــک شــانه تخم مــرغ هم 
نمی توانستند تهیه کنند. معاون 
اول رئیس جمهور با بیان اینکه 
ایــن طــرح اثراتــی روی همــه 
کار  حــال  در  کــه  دارد  کاالهــا 
روی آن هســتیم، اظهــار کــرد: 
مــا اگــر ارز ترجیحــی را حــذف 
نمی کردیــم به دلیــل تحوالتــی 
کــه در حــوزه بین المللــی اتفاق 
افتاده و برخــی مصوبات مجلس 
و مشکالتی که برای تولیدکنندگان به 

وجود می آمد، گرانی را داشتیم.
ë  همه گرانی ها ناشــی از حذف ارز ترجیحی
نیست

مخبــر بــا بیــان اینکــه حــذف ارز ترجیحــی یکــی از 
پازل های برنامــه دولت بود، از مردم به دلیل همراهی با دولت 
در اجــرای این طــرح قدردانی کرد و گفــت: از مردم می خواهم 
مقداری حوصله کنند؛ چرا که این مســأله در واقع »عســر« قبل 
از فــرج اســت. مــردم بدانند همــه گرانی ها ناشــی از حــذف ارز 
ترجیحی نیســت، دســتمزدها و حقوق ورودی ها و عوارض ها و 

ارزش افزوده ها و قیمت های جهانی افزایش یافته است.
ë بحث گرانی بنزین اصاًل مطرح نیست

معــاون اول رئیس جمهــور در پاســخ بــه ســؤالی پیرامــون 
احتمــال گران شــدن بنزین و حامل های انــرژی، تأکید کرد: این 

بحث اصاًل در دولت مطرح نیست.

ë برخورد شدید با متخلفان
مخبر با اعالم این خبر که از هفته آینده ۴ کاالی بسیار اساسی 
و مهم قیمت مصرف کننده خواهند خورد، از مردم خواست در 
صورت مشــاهده هر تخلفی در عرضه نرخ مصوب کاالها، آن را 
به ســامانه ۱۲۴ ســازمان تعزیرات حکومتی اطالع دهند. مجوز 
جــدی بــرای تعزیرات گرفته شــده اســت کــه برخورد شــدید با 

متخلفان پیش رو خواهد بود.
ë درج قیمت مصرف کننده روی کاالها

معــاون اول رئیس جمهــور با بیــان اینکه هیچ کمبــود کاالیی 
در فروشــگاه ها نداریــم، افزود: یک گروه کاالیــی مهم نیز در حال 
برنامه ریزی اســت و بزودی قیمت مصرف کننــده خواهد خورد. 
دولت به دنبال قیمت گذاری و تثبیت قیمت ها است. این تنشی 
که ایجاد شده تا مدتی ادامه دارد ولی دولت مدیریت خواهد کرد.

ë نان و دارو خط قرمز دولت است
وی با بیان اینکه نان و دارو خط قرمز دولت است و حتی یک 
ریال نباید گران شود، گفت: با هر وسیله ای که نان را ارائه بدهیم 
نبایــد قیمــت آن برای مردم تغییر پیدا کنــد. به دلیل قاچاق در 
منطقه و کمبود آرد و گندم در دنیا و ارزانی آرد در داخل کشــور، 
اولویت اول این بود که این را بتوانیم به صورت کاالبرگ به مردم 
بدهیم تا بتوانیم آرد را آزاد کنیم که مردم نان را با همین قیمت 
ســابق تهیه کنند ولی قیمت آن منطقه ای شــود تا قاچاق آن به 

صرفه نباشد.
ë علت سهمیه بندی نان در قزوین و زنجان

معــاون اول رئیس جمهــور در پاســخ به ســؤالی پیرامون 
ســهمیه بندی نــان در اســتان های قزویــن و زنجــان، گفــت: 
ارزانــی آرد در داخل کشــور قاچاق را به صرفــه کرده بود کما 
اینکه در کشــور های همجوار بعد از اجرایی شــدن این طرح، 
قیمت های برخی کاالها چند برابر شــد و مشــخص شد که از 
داخل ایران اســتفاده می کردند. وی با بیان اینکه در زنجان و 
قزوین این کار انجام  شده است، اضافه کرد: دولت تا مطمئن 
نشود که بدون هیچ گونه اختاللی این کار پیش خواهد رفت، 
ایــن طرح، عمومی نخواهد شــد و به صورت آزمایشــی ادامه 
خواهد یافت. این طرح از اســتان های کم جمعیت آغاز شده 

و در ادامه به سمت استان های پرجمعیت خواهد رفت.
ë توقیف اموال مالک متروپل

را  آبــادان  متروپــل  ســقوط  رئیس جمهــور  اول  معــاون 
حادثه ای تلخ توصیف کرد که در سایه تخلفات جدی مالک 
و مراکــز صــدور مجــوز رخ داد. وی بــا اشــاره به اینکــه دولت 
تمام امکاناتش را برای رســیدگی به این حادثه بســیج کرده 
و اگــر چه ایــن حادثه و امکانــات اختصاص یافتــه برای حل 
بحــران اصــاًل با بحران پالســکو قابل مقایســه نیســت، ادامه 
داد: از تجربه پالســکو استفاده کردیم که امیدواریم بزودی با 
جبران خســارت ها این موضوع تمام شود؛ البته اموال مالک 
توقیف شــده تــا از محــل آن خســارت ها جبران شــود. مخبر 
درباره ایمن ســازی ۱۳۷ ســاختمان ناایمن در تهران و دیگر 
شهرســتان ها نیــز گفت: رئیس جمهور به وزیر کشــور دســتور 
داد ایــن ســاختمان ها و مالــکان آنهــا را شناســایی کند و طی 
دســتورالعملی از آنان بخواهد که ایمن ســازی الزم را انجام 
بدهند. وی در پاســخ به سؤالی درباره احتمال شیوع بیماری 
»آبلــه میمون« در کشــور، گفت: تاکنون هیچ مــورد مثبتی از 
این بیماری در کشــور نداشتیم اما در حال مطالعه و بررسی 

آن هستیم.

اختصاص 70 میلیارد تومان برای آسیب دیدگان متروپل

روز پرخبـر پاستـور
روز گذشته اعضای دولت، پس از نشست هیأت وزیران به خبرنگاران چه گفتند؟

گــروه سیاســی/ ســخنگوی دولــت از تخصیــص ۷۰۰ 
میلیارد ریال اعتبار برای جبران بخشــی از هزینه های 
آســیب دیــدگان حادثــه متروپــل آبــادان خبــرداد و 
درعین حال تأکید کرد که هزینه های خسارت دیدگان 
در ایــن ســانحه را باید مســببان آن پرداخت کنند که 

بعداً از محل فروش اموال آنان انجام خواهد شد. 
ë برخورد با بانیان فاجعه، در هر مقامی که باشند

به گزارش ایرنا، رئیس شورای اطالع رسانی دولت، 
در حاشــیه نشست هیأت وزیران با تسلیت درگذشت 
جمعی از هموطنان در حادثه ناگوار ریزش ساختمان 
متروپل آبادان، گفت: دولت با جدیت هرگونه کوتاهی 
از هــر مقام محلی در این فســاد را پیگیــری و با بانیان 
این فاجعه برخورد می کند.  وی افزود: از آنجا که زمان 
زیــادی از صــدور مجــوز نمی گــذرد، برخوردهای الزم 
اعمال می شود و بویژه شهردار و اعضای شورای شهر 

وقت باید در این زمینه پاسخگو باشند.
ë اختصاص اعتبار برای حادثه دیدگان

ادامــه داد: در هیــأت دولــت  ســخنگوی دولــت 

تصویــب شــد مبلــغ ۷۰۰میلیارد ریــال بــرای تأمین 
بخشی از هزینه های مورد نیاز جهت جبران خسارت 
بحــران  مدیریــت  منابــع  محــل  از  حادثه دیــدگان 
پرداخت شــود. بهادری جهرمــی در عین حال تأکید 
کرد کــه هزینه هــای خســارت دیدگان در این ســانحه 
را بایــد مســببان آن پرداخــت کنند که بعــداً از محل 

فروش اموال آنان انجام خواهد شد.
ë آینده نگری برای جلوگیری از تکرار حادثه

رئیــس شــورای اطالع رســانی دولــت همچنین 
گفت که در جلسه هیأت دولت با توجه به مشکالت 
مربــوط بــه واگــذاری واحدهــای صنعتــی اطــراف 
تهــران و لزوم ســاماندهی آنهــا برای پیشــگیری از 
بــروز فاجعــه مشــابه متروپــل بــرای کارگــران ایــن 
واحدها، آیین نامه واحدهای صنعتی حومه تهران 
به تصویب رســید. بهادری جهرمی توضیح داد که 
ایــن موضوع پیــش از ایــن در کارگروهــی با حضور 
اســتاندار تهران و مسئوالن وزارتخانه های صمت و 

نیرو بحث و بررسی شده بود.

مأموریت رهبری به شورای هماهنگی سران قوا
رئیس ســازمان برنامه و بودجه درباره آخرین وضعیت اصالح ساختار بودجه، گفت: 

در کوتاه مدت خروج نفت از بودجه امکان پذیر نیست و اصالح ساختار بودجه 
هم فقط از طریق خروج نفت نیســت و اصالحات دیگری نیز الزم اســت؛ 

مانند اینکه بودجه ســاده، قابل فهم و قابل رصد باشــد و دستگاه ها و 
اســتان ها در قبال بودجه پاسخگو باشــند. به گزارش ایرنا، مسعود 

میرکاظمــی با بیــان این که مراحــل اولیه فرایند اصالح ســاختار 
بودجه در سازمان  برنامه و بودجه آغاز شده، در عین حال گفت 

که سازمان متبوعش در حال تدوین قانون برنامه هفتم است 
که باید زودتر به نتیجه برســد و قاعدتــاً بودجه ۱۴۰۲ نیز باید 
مبتنی بر این قانون تنظیم شــود. میرکاظمــی تصریح کرد: 
یکی از مأموریت های ابالغی رهبر معظم انقالب به شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی ســران قوا همین اصالح ســاختار 

بودجه اســت کــه امیدواریم با همکاری مســئوالن ذی ربط در 
شورا تصویب شود و به مجلس شورای اسالمی برود.

افزایش ۶0 درصدی وصولی صادرات غیرنفتی
رئیس  کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه روز گذشته هیأت دولت با بیان اینکه در دو ماه ابتدایی امسال نسبت به سال 
گذشــته، حدود ۷،۵ میلیارد دالر نفت، فرآورده، میعانات، گاز و پتروشــیمی )درآمد( داشتیم، اظهار کرد: این امر سال 
گذشته در همین مدت حدود ۴،۵ میلیارد دالر بوده که به این ترتیب بیش از ۶۰ درصد رشد در وصولی ها داشتیم. به 
گزارش ایرنا، علی صالح آبادی با بیان اینکه این رشد در وصولی ها و نه فقط درآمد بوده است، اظهار کرد: چون درآمد 
بــه معنای فروش نیســت، بلکه به معنای وصول اســت. وی درباره قیمت دالر نیز با اشــاره بــه اینکه وضعیت منابع 
ارزی کشور امسال نسبت به سال گذشته در تمام حوزه ها به مراتب بهتر شده است، افزود: در بانک مرکزی و در حوزه 
صــادرات غیرنفتــی با توجه به توان خوبی که داریم و عرضه خوبی که در بازار انجام می دهیم، تعادل را در بازار ایجاد 
می کنیم. وی گفت: با پوشش کاملی که در بازارها انجام می دهیم قطعاً آرامش در بازار ارز ایجاد می شود؛ البته بانک 
مرکــزی از ظرفیت قوانین موجود اســتفاده می کند و بــزودی اختیارات ویژه ای هم برای بانک مرکزی اضافه می شــود 
و می توانــد بــه تعادل در بــازار کمک زیادی کند. صالح آبادی افــزود: تالش خواهیم کرد آنهایی کــه در بخش حواله و 
اسکناس تقاضای واقعی در بازار دارند، پوشش کامل عرضه در بازارهای نیما و بازارهای متشکل ارزی را داشته باشیم.

پیش بینی 70 هزار میلیارد تومان وام ودیعه مسکن
وزیر راه و شهرسازی از پیش بینی ۴۰ هزار تا ۷۰ هزار میلیارد تومان وام ودیعه مسکن برای دهک های پایین درآمدی خبرداد و گفت 
که بزودی مردم می توانند در سامانه ثبت نام کنند. به گزارش ایرنا، رستم قاسمی درباره نحوه نظارت بر سقف ۲5 درصدی افزایش 
اجاره بها نیز گفت: آژانس های مسکن باید کارت های تخصصی و اعتباری از وزارت مسکن گرفته و در سامانه مسکن ثبت نام کنند تا 
همه فعالیت ها رصد و کنترل شود. وی از معرفی ۵۶۰ هزار واحد مسکونی خالی به وزارت دارایی برای اخذ مالیات خبرداد و درباره 
وضعیت طرح احداث 4 میلیون مســکن اظهار کرد: بر اســاس آخرین آمار، بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار واحد از خاک برداری تا 
سقف کاری ساختمانی را در دست اجرا داریم. وی ابراز امیدواری کرد تا ۲۸ خرداد، این میزان به حدود ۲ میلیون برسد تا در پایان کار 

دولت این وعده محقق شود. قاسمی تأکید کرد، نخستین مجموعه این واحدها نیز از مهرماه امسال تحویل خواهد شد.

کمک به هزینه داروهای جانبازان
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران درباره نارضایتی ایثارگران در دریافت 

خدمات بیمه تکمیلی، این امر را ناشی از تفاوت منابع و مصارف شرکت های 
بیمه دانســت و گفت: ســال ۱۴۰۰ که مصارف این شــرکت ها بیش از ۵ هزار میلیارد 

تومان بود، اما در بودجه ۳ هزار و۵۰۰ میلیارد تومان برای آنان پیش بینی شده بود. به گزارش 
ایرنا، امیرحســین قاضی زاده هاشــمی با بیان اینکه با لطف مجلس و دولت ســرانه هر ایثارگر برای 
بیمــه تکمیلــی از ۱۶۷ هــزار تومان در ســال ۱۴۰۰ به ۳۵۰ هزار تومــان در ســال ۱۴۰۱ افزایش یافت، 
اظهارکــرد: بنابرایــن ما حســاب دیگری کردیم که از محل آزادســازی یارانه دارو بــا ارز ۴۲۰۰ تومانی 
بــرای دارو بــه ما کمک شــود. البته من مبلغ دقیق آن را نمی دانم زیر آن را پوشــش نمی دهد، ما با 

احتساب ارز ۴۲۰۰ تومانی، سرانه ای را که پیش بینی کرده ایم، پوشش می دهد.
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 در یک سال گذشته 21 کارمند 
رنگین پوست دولت بایدن استعفا دادند

در کاخ سفید جایی برای سیاه پوستان نیست
»ما باید به نژادپرستی سیستماتیک در امریکا خاتمه دهیم«؛ این اظهاراتی 
بود که »جو بایدن« 11 ژوئن 2020 )22 خرداد 1399( 6 ماه پیش از انتخابات 
ریاســت جمهــوری در گرماگرم کمپین هایش در حمایت از رنگین پوســتان 
امریکایــی بیان کرد. اما اکنون درســت دو ســال پس از آن زمان، رســانه های 
امریکایی فاش کرده اند، 21 کارمند ســیاه پوســت کاخ سفید به خاطر شرایط 

کاری نابسامان خود، مجبور به استعفا و کناره گیری از شغل خود شده اند.

 بررسی روند بحران خشونت داخلی در امریکا 
و ناتوانی تقنینی و اجرایی در کنترل آن

 بهشت هفت تیرکشان
امروز در امریکا شــاید کمتر کســی باشــد که نداند معضل این روزها در این 
کشــور چیست. مادران بیشتر از گذشــته نگران جان کودکان شان در مدرسه 
هســتند بویژه اگر رنگین پوســت باشــند. در همین ابتدای بحث این ســؤال 
اساســی مطرح می شــود که با وجود نارضایتی های داخلــی روز افزون، چرا 
قانونگذاران امریکایی، ناتوان از تصویب قانونی علیه حمل سالح و مجریان 

قانون نیز عاجز از کنترل خشونت های مسلحانه هستند؟

 سال بیست و هشتم   شماره 7923 پنجشنبه  12خرداد 1401
Thursday  2 June 2022  1443 2 ذیقعده

نگاهی به موج سواری جریان شبه هنری روی عواطف عمومی نسبت به حادثه متروپل

شبکه آوار روانی

ë ...امام عزیزم
در ســالگرد عــروج ملکوتــی ات بــار دیگــر تمــام غــم هــای عالــم بــر 
دلهایمان  چنگ می زند و آســمان چشــمانمان ابری می شــود و این 

داغ نبودنت هرسال در این روز تکرار می شود...
ســالی کــه تو آمــدی نوجــوان 11 ســاله ای بیــش نبــودم و از همان 
نوجوانی با اندیشه های ناب و روشنت  آشنا شدم و دل در گرو تو دادم 
و کالم زیبا و مهر و محبتت بر اعماق  دل و جانم نفوذ کرد... و قدم در 
راه تو گذاشتم. وقتی 13 ساله شدم دشمن خبیث و تا بن دندان مسلح 
بر سرزمینمان حمله ور شد. وقتی فرمان دادی که جوانان جبهه ها را 
پر کنند و در مقابل تجاوز دشمن و دفاع از خاک وطن مردانه بایستند، 
ســنم خیلی کم بود و جثه ای نداشــتم اما عشــق اطاعت از فرمانت و 
دفاع از وطن در مقابل دشــمن قوی تر از آن بود که مانعم شــود و هر 
طور شــده با التماس و خواهش و با ســختی خودم را به میدان نبرد با 
دشــمن رســاندم و هم نفس و همقدم یارانت در جبهه ها شدم. چه 
دانشــگاه بزرگی و چه  روزهای وصف ناشــدنی بــود که در هیچ کالمی 

نمی گنجد. چگونه آن همه عشق و ارادت یارانت به تو را بازگو کنم؟ 
عطر کالمت چنان در قلب های یارانت نفوذ داشت که هیچ معبر 
و مانع و ســالحی نمی توانســت جلو دارشان باشد حتی اگر تکه و پاره 

می شدند اما نمی گذاشتند حرف امامشان زمین بماند. 
آری ما شیفته و عاشق امام مان و راهش بودیم او که راهش همان 
راه ســرخ عاشــورایی حســین ابن علــی )ع( و یارانش بــود و این بار در 
کربالی ایران تاریخ در حال تکرار شدن بود و ما در وسط معرکه بودیم 
و آن روزها عشق با یارانت چه ها که نمی کرد... و چه یاران باوفایی که 
تــا آخرین نفس و تا آخرین قطره خونشــان از آرمــان های انقالبی که 
معمارش بودی دفاع کردند و در روی دستان مان به شهادت رسیدند 

و چه عاشقانه و مظلومانه آسمانی شدند...
 آری بــا رهنمودهایــت و با دعــای خیر تو و جانفشــانی یارانت چه 
فتح الفتوح هایی که در تاریخ ســرزمینمان رقم خورد و در تاریخ ثبت 
شد و درس استقامت و ایثار و مقاومت تا پیروزی برای آیندگان شد ...

آنها که آخرین پیام و وصیت شان پیروی از خط والیت فقیه بود و 
تا آخرین لحظه گفتند نگذارید امام تنها بماند...

آن روزها گذشــت و گذشــت و دل ما همچنان در گرو تو و در رکابت 
مانده است ...

تــا اینکه خبر پــرواز روح ملکوتی ات بدترین خبر برایمان شــد. آن 
روز طوفانــی از غــم و اندوه بر دل هایمان نشســت و بــا رفتنت لبخند 
بــر لب هایمان خشــکید و چشــمان مان پــر از اشــک و دل هایمان پر 
از آه و افســوس شــد. یادم می آید در آن سال دانشــجو بودم خودم را 
به ســرعت و سراســیمه تا بهشــت زهرا رســاندم تا در روز و شب وداع 
و در تشــییع میلیونی و تاریخی ات به همراه انبوه جمعیت سوگواران 
وعاشــقانت حضور داشته باشم. ســیل جمعیت آنقدر زیاد بود که به 
دریایی تبدیل شــده بود و حرکــت جمعیت همانند موج هایی بزرگ 

دیده می شد.
 چه عاشقانی که از فرط گریه و زاری و بر سر زدن از حال می رفتند 
و حتی جان به جان آفرین تســلیم می کردند و روی دستان جمعیت 
عزادار به عقب هدایت می شدند.  وداع تاریخی امت با امام شان  که 

در قالب کلمات نمی گنجد و قابل بیان نیست...
امــام عزیزم، چگونه رفتنــت را باور می کردم تو کــه همانند پدری 
مهربــان برایمان بودی و نهضتــت بعثت دوباره بــود. کالم نافذ و در 
عیــن حال ســاده و پــر از مهربانیت بذر ایمان و معنویــت در دل های 

مان کاشته بود.
آن وقــت در جلــوی چشــمان ســرباز کوچکــت و هــزاران عاشــق و 
دلباخته و یاران وفادارت در حالی که روحت در آسمان ها بود و جسم 
پاکــت در محفظه ای شیشــه ای آرام و نورانی خوابیــده بود ما  برایت 
عــزاداری مــی کردیم و نوحه می خواندیم و بر ســر و ســینه می زدیم 
و وقتــی خســته و بــی حال می شــدیم با قطــره  آب هایی کــه رویمان 
می پاشــیدند دوباره فریاد »عزا عزاســت امروز  مهدی صاحب زمان 
صاحــب عزاســت امروز« را ســر مــی دادیــم.  صداها در هــم پیچیده 
شــده بــود و هر گروه برای خــودش نوحه و نغمه های عــزا می خواند 
انگار حس گرســنگی و تشــنگی و خواب و غذا را متوجه نبودیم و همه 
وجودمان فقط و فقط تو را فریاد می زد. چندین روز و شب و هفته ها 
گذشت اما باورمان نمی شد که تو از میان ما رفته ای، فرمانده کل قوا 

و ای رهبر و پیر فرزانه ما.
تورفتــی و امانتــی بــزرگ بــر دوش مــا نهــادی و آن رســالت ادامه 
نهضــت عاشــورایی ات و پیــروی از والیــت و رهبــری و بــه ســر منــزل 
مقصود رساندن کشــتی انقالب از حوادث و نامالیمات و طوفان های 

حوادث و فتنه ها بود.
آری ای امــام مهربانم تو در آخرین وصیت خود هم از ما یاورانت 
غافــل نشــدی و وصیــت نمــودی کــه مگذاریــد پیشکســوتان جهاد و 
شهادت در پیچ وخم زندگی روزمره به فراموشی سپرده شوند و پیگیر 
مشکالتشــان باشید. چرا که در زمان حیاتت هم ارادتت را به یاورانت 
نشــان دادی و بــا اخــالص و تواضــع وصف ناشــدنی فرمــودی من بر 

دست و بازوان رزمندگان بوسه می زنم و بر این بوسه افتخار کردی.
امــام عزیــز، مطمئن باش کــه یــاوران واقعی ات از عاشــورا درس 
گرفتــه انــد و همچنــان در راه مکتب و نهضت حســینی تــو و پایبند بر 
عهدی که با تو بســتند، هســتند و در مســیر و نهضت عاشورایی تو گام 
برمــی دارنــد و با وجود تمام نامالیمات و نامهربانی ها و دشــمنی ها 
و خباثــت ها چه از دشــمنان خارجی و چه داخلــی همچنان یار و یاور 
والیت و رهبری و در رکاب نایب امام زمان )عج( تا آخرین نفس پای 

آرمان های انقالب وشهدا ایستاده اند...
از زبان یاورانت می سرایم:

انقالبی مانده ایم و اهل کتمان نیستیم
از مسیر آمده هرگز پشیمان نیستیم

روز اول با امام عشق پیمان بسته ایم
اهل کوتاه آمدن از عهد وپیمان نیستیم

گر تمام دشمنان دین و قرآن حمله ور بر ما شوند
با والیت تا شهادت پای این پیمانمان می ایستیم

امیر فرشباف 
روزنامه نگار  

ماجــرای متروپــل، رخــداد غم انگیــزی بــود 
کــه غم انگیز بــودن آن وجوه مختلفــی دارد؛ 
ازجمله کشته شدن چند نفر از هموطنانمان 
یا ساخت وســازهای غیرمجازی که براســاس 
روابط رانتی و فسادآلود مانند ساخت همین 
بنای سســت متروپل که با همراهی اســتاندار 
محبوب حســن روحانی در خوزســتان یعنی 
غالمرضا شــریعتی ســاخته شــد و مواردی از 
این قبیل که نیازمند بررسی مستقل و مفصل 
هســتند. امــا یکــی دیگــر از وجــوه غم انگیــز 
آن ایــن اســت کــه جریان هایــی در داخل و با 
اســتفاده از امکانات رســمی کشــور، سعی در 
ســوار شــدن روی موج احساســات و عواطف 
جریحــه دار شــده مــردم دارنــد، درحالــی که 
اندک شــناختی از این جماعت، مؤید سابقه 
و نیت سوء ایشان است. ازجمله داللت هایی 
ایــن گروهک هــای  و ســابقه ســوء  نیــت  کــه 
می کنــد،  تأییــد  را  ضدامنیتــی  و  ضدملــی 
جریان هــای  بــا  ایشــان  غیرقانونــی  روابــط 
معاند خارج از کشــور و همکاری و همدستی 
با ایشــان اســت. پس از اینکه دولتمردان -از 
معاون اول رئیس جمهور تا وزیر کشور و سایر 
مقامــات- با تمام امکانــات و توان در میدان 
آواربرداری از متروپل حاضر شــدند و از سوی 
دیگر، سرود »ســالم فرمانده« در تمام نقاط 
کشور، طنین انداز وحدت سرزمینی و مذهبی 
شــده اســت، مالحظــه می شــود جریانــی در 
پوشــش هنر، به تبع جریان هــای ضدانقالب 
مــوج  در  ســعی  متخاصــم،  دولت هــای  و 
سواری روی احساســات ملی و بازیابی اعتبار 
از دســت رفته خود دارد. افراد شناســنامه دار 
ضدانقالب کــه در جامعه هنری کشــور نفوذ 

کرده انــد از طریــق اغــوای برخــی هنرمندان 
بیانیه ای صادر و در رســانه های بیگانه منتشر 
کردند که با اســتقبال تمام عیار ایشان مواجه 
شــد کــه در ادامه بــه برخی وجوه این مســأله 
پرداختــه خواهــد شــد. جریانی کــه در تحقق 
ســال های خســارت بار دولت گذشــته شریک 
اســت و بــه جــای پذیــرش مســئولیت ایــن 
خســارت ها، همیشــه طلبکار و متوقــع بوده، 
بیانیــه ای ضدایرانــی و ضدامنیتی را منتشــر 
کــرد که در آن صریحاً تقابل نیروهای نظامی 
کشور با مردم بازنمایی می شود. در بخشی از 

این بیانیه آمده است:
از  ســتمدیده  مــردم  خروشــان  »فــوج 
جای جای ایــران، فریاد همراهی و همدلی با 
مــردم دردمند آبــادان ســرداده اند. اکنون که 
خشــم عمومی از فســاد، دزدی، ناکارآمدی، 
از  همبســته ای  امــواج  خفقــان،  و  ســرکوب 
اعتراضات مردمی را به دنبال داشــته است، 
نظامــی  یگان هــای  در  کــه  افــرادی  همــه  از 
تبدیــل بــه عوامــل ســرکوب مــردم شــده اند 
می خواهیم، سالح های خود را زمین گذاشته 

و به آغوش ملت بازگردند«.
پــس از انتشــار ایــن بیانیــه در صفحــات 
ماننــد محمــد رســول اف،  افــرادی  مجــازی 
رســانه های متعلق بــه جریــان ضدانقالب و 
برانداز، به انتشــار آن پرداختند. از مهم ترین 
منابــع تولید و قطب هــای پیشــران عملیات 
روانی حول محور خبرســازی پیرامون حادثه 

متروپل می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
ســعودی  دربــار  بــه  وابســته  رســانه های 
ایــران  تلویزیونــی  شــبکه های  ازجملــه 
وبســایت های  کلمــه،  و  اینترنشــنال 
ایندیپندنــت و العربیــه فارســی، بی بی ســی 
فارســی )متعلق به وزارت خارجه انگلیس(، 

صــدای امریــکا و توانــا )وابســته بــه دولــت 
امریکا(، رادیو فردا )وابسته به کنگره امریکا(، 
رادیــو زمانــه )وابســته بــه چپ هــای پارلمان 
هلند(، شــبکه تلویزیونی ســلطنت طلب من 
ایــران  تــو، وبســایت بهایی-صهیونیســتی  و 
وایــر، رادیــو بین المللــی فرانســه )متعلق به 
وزارت خارجه فرانســه(، سحام نیوز )متعلق 
بــه خانواده مهدی کروبــی(، صدای ملت )با 
گرایــش ملی مذهبی و منتســب بــه نهضت 
بــه گروهــک  ایــران )وابســته  پیــک  آزادی(، 
نفــاق(، کانال موســوم به کمیته مبــارزه برای 
آزادی زندانیان سیاسی و کانال های تلگرامی 
مملکتــه و وحیدآنالین )با کارکرد پشــتیبانی 
چنــد  و...  ضدانقــالب(  توییتــر  از  تلگرامــی 
نمونــه از منابــع انتشــار این بیانیــه ضدملی 
و ضدامنیتــی بودنــد. همچنیــن، بــه عنــوان 
نمونــه از ذوق زدگــی و اســتقبال ضدانقــالب 
از ایــن بیانیه می تــوان به اظهــارات میهمان 
شبکه ســعودی ایران اینترنشــنال اشاره کرد. 

مهــدی مهــدوی آزاد، کارشــناس این شــبکه 
در ایــن خصوص با ذوق زدگــی گفت: »اجازه 
بدهیــد ابتــدا من ایــن بیانیــه ســینماگران را 
تحسین کنم. آفرین به کســانی که این بیانیه 
را نوشــتند و پــای آن را امضــا کردنــد... ایــن 
بیانیــه را شــما می توانید یکــی از نقاط عطف 
حمایــت بخش هایی از هنرمنــدان واقعی از 

مردم بدانید...«.
شــورای  دبیــر  آنکــه  از  پــس  همچنیــن، 
عالــی امنیــت ملی درمــورد عملیــات روانی 
جریان هــای ضدانقــالب علیه امنیــت روانی 
تهــران  مقیــم  خوزســتانی های  بــا  جامعــه، 
صحبــت کــرد، ایــن صحبت هــا بــا واکنــش 
رســانه های این جریــان مواجه شــد. دریابان 
صحبت هایــش  از  بخشــی  در  شــمخانی 
نقــش  بــه  )عــج(  ولیعصــر  مســجد  در 
در  اســالمی  انقــالب  بــا  معانــد  گروه هــای 
سوءاســتفاده از عواطف عمومی اشــاره کرد و 
گفت:»خانواده هــای داغــدار آبادانــی در این 
حادثه دهشــتناک زیر بار دو آوار قرار گرفتند، 
نخســت آوار فروریختن ســاختمان و دیگری 
آوار روانــی هدایت شــده از ســوی بازماندگان 
ورشکسته های سیاسی که سال ها قبل فاجعه 
ســینما رکــس  آبــادان را ایجاد کردنــد. مردم 
آبــادان چــون همیشــه از زیــر آوارهایــی کــه 
دشمنان برای لطمه زدن به جان و روان آنها 
طراحی کرده اند، سربلند بیرون خواهند آمد. 
در حالی که مسئولین محلی و ملی با حداکثر 
توان مشــغول آواربــرداری فیزیکی و در حال 
بررســی ابعاد فنی موثر در این حادثه بودند، 
آوارریــزان دســت به تولیــد و نشــر حداکثری 
شایعات بی اساس به منظور تشویش اذهان 
مــردم زدنــد. ســلطنت طلب ها، منافقیــن و 
تجزیه طلب هــا بــا گســیل نیــرو، محورهــای 

این آوارســازی روانی هســتند. آنهــا به کمک 
ایــن  وارد  و ماهــواره ای  شــبکه های مجــازی 

معرکه شدند«.
رخــداد قابل توجــه دیگــر، واکنش برخی 
از هنرمنــدان و ســینماگرانی اســت که بدون 
اطــالع از محتوای ضدامنیتی ایــن بیانیه آن 
را امضــا کردنــد و پــس از اطــالع، نســبت به 
آن واکنــش نشــان دادنــد. در ایــن خصوص 
می تــوان بــه گزارش تســنیم اشــاره کــرد که 
پس از گفت وگو بــا افرادی همچون داریوش 
یــاری، عبــداهلل باکیده و ســیروس حســن پور 
مشــخص شــد اواًل تعدادی از امضاکنندگان 
اطــالع  کامــل  طــور  بــه  آن  محتــوای  از  آن 
نداشــتند یا اساســاً بــا بخــش ضدامنیتی آن 

مخالف بودند.
نکته پایانی اینکه، اقــدام اخیر این جریان 
بدســابقه، اقدامــی غیرقانونــی اســت کــه از 
یک ســو، مســتوجب مجازات اســت و از سوی 
دیگر، مقتضی تجدیدنظر مدیران فرهنگی و 
هنری کشور نسبت به فراهم کردن زمینه های 
توســعه کاری و تشــکیالتی این جریان اســت. 
از حیث مغایرت محتــوای این بیانیه و اقدام 
نویســندگان و امضاکننــدگان آن باید به ماده 
۵0۴ قانون مجازات اســالمی اشاره کرد که در 
آن آمده اســت: »هر کــس نیروهای رزمنده یا 
اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای 
مسلح هستند تحریک موثر به عصیان، فرار، 
تســلیم یا عــدم اجــرای  وظایــف نظامی کند 
در صورتــی کــه قصــد برانــدازی حکومــت یا 
شکســت نیروهای خودی در مقابل دشمن را 
داشته باشــد، محارب محسوب می شود، و اال 
 چنانچه اقدامات وی موثر واقع شود به حبس 
از دو تا ده ســال و در غیر این صورت به شــش 

ماه تا سه سال حبس محکوم می شود«.

محمدرضا احمدی
جانباز شیمیایی و پژوهشگر دفاع مقدس

یرنا
ا

انقالبی مانده ایم و اهل کتمان نیستیمانقالبی مانده ایم  و اهل کتمان نیستیم

رخداد قابل توجه 
دیگر، واکنش برخی 
از هنرمندان و 
سینماگرانی است 
که بدون اطالع از 
محتوای ضدامنیتی 
این بیانیه آن را امضا 
کردند و پس از اطالع، 
نسبت به آن واکنش 
نشان دادند
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در کاخ سفید جایی برای سیاه پوستان نیست
اللــه مهــرزاد/ »مــا بایــد بــه نژادپرســتی 
سیســتماتیک در امریــکا خاتمه دهیم«؛ 
ایــن اظهاراتــی بــود که »جــو بایــدن« 11 
مــاه  )22 خــرداد 1399( 6  ژوئــن 2020 
پیــش از انتخابات ریاســت جمهوری در 
از  گرماگــرم کمپین هایــش در حمایــت 
رنگیــن پوســتان امریکایی بیان کــرد. اما 
اکنون درســت دو ســال پــس از آن زمان، 
رســانه های امریکایی فــاش کرده اند، 21 
کارمند سیاه پوســت کاخ ســفید به خاطر 
مجبــور  خــود،  نابســامان  کاری  شــرایط 
بــه اســتعفا و کناره گیــری از شــغل خــود 

شده اند.
امریکایــی  مجلــه  ســایت  گــزارش  بــه 
جدایــی  رونــد  افشــاگر  کــه  »پولیتیکــو« 
سیاه پوستان از کاخ سفید است، این افراد 
کــه تعداد زیــادی از آنان را زنان تشــکیل 
می  دهنــد، در 16 ماهــی کــه از شــروع کار 
»جــو بایدن« در کاخ ســفید می  گــذرد، از 
کار کناره گیــری کرده انــد و بــه ســندرومی 
در کاخ ســفید دامــن زده انــد که بــا الهام 
از برگزیــت و خــروج انگلیــس از اتحادیه 
اروپــا بــه »بلکزیــت« )Blaxit( معــروف 
شــده اســت. اندک سیاه پوست هایی هم 
که هنــوز از کار خود کناره گیری نکرده اند، 
می  گوینــد نمی داننــد چــرا هنــوز در ایــن 
کاخ سراســر نژادپرســتی مانده انــد. آنها 
در توصیف شــرایط کاری خود گفته اند از 
کمترین حمایت ها برخوردارند و شانس 

زیادی برای ترفیع کاری خود نمی بینند.
 
ë آغاز موج بلکزیت

بنابر این گزارش، در ابتدای شــروع به کار 
»بایدن«، سیاه پوســتانی که جذب کار در 
کاخ ســفید شــدند، با توجه به شعارهای 

ایــام  رئیــس جمهــوری امریــکا چــه در 
انتخابــات و چــه بعــد از راهیابــی به کاخ 
ســفید، بسیار خوشــبین بودند که شرایط 
کاری راحتی داشته باشند. اما اولین موج 
جدایــی آنــان از محــل کار خــود، در مــاه 
دســامبر یعنی اواخر پاییز ســال گذشــته 
آغاز شــد؛ زمانی که »ســیمونه ســندرز«، 
مشــاور ارشــد »کامــا هریــس«، معــاون 
اول رئیــس جمهــور امریــکا خبــر داد، از 
سمت خود کناره گیری می  کند. در مدت 
کوتاهی بعد از استعفای »سندرز«، »تینا 
فلورنــوی«، »اشــلی اتیــن« و »وینســنت 
اوانــس« دیگــر مشــاوران »هریــس« کــه 
همچون خود او رنگین پوســت بودند، از 
تیم کاخ ســفید جدا شــدند. پــس از آنها 
روابــط  رئیــس  ریچمونــد«،  »ســدریک 
عمومــی کاخ ســفید نیز از کار خــود کناره 
گرفــت و ایــن رونــد بــا اســتعفای نفرات 

بعدی ادامه یافت.
این اســتعفاها که شاید بهتر باشد آنها را 
فرار از کاخ ســفید بدانیــم، باعث نگرانی 
ناظرانــی شــده اســت کــه تنــوع نــژادی 
دغدغه هایشــان  از  دولتــی  رده هــای  در 
بوده اســت. در همیــن ارتباط »اسپنســر 
اورتون«، رئیس مرکز مشترک مطالعات 
سیاســی و اقتصــادی کــه تنوع نــژادی در 
دولت امریکا را پیگیری می  کند، می  گوید: 
»دربــاره روند اســتعفای سیاه پوســتان از 
کاخ ســفید شــنیده ام و نگران این مسأله 
هســتم، زیــرا 22 درصــد رأی دهندگانــی 
کــه در انتخابات 2020 به جــو بایدن رأی 
دادند، سیاه پوســت بودند. بنابراین الزم 
اســت کارمنــدان سیاه پوســت نــه فقــط 
برای پســت های میانی و ارشد استخدام 
شــوند کــه از آنهــا در تصمیم گیری هــای 

نظرســنجی  سیاســتگذاری ها  و  مهــم 
شــده و دیدگاه های آنها لحاظ شــود تا به 
ایــن اطمینان برســند که برای پیشــرفت 
فرصت هــای الزم در اختیــار آنهــا قــرار 

می  گیرد.
در همیــن ارتبــاط یکــی از مقامــات کاخ 
سفید مدعی شده است، حدود 14 درصد 
از کارکنان فعلی کاخ ســفید سیاه پوســت 
هســتند. او همچنیــن مدعی شــد انتظار 
سیاه پوســت های  اســتخدام  بــا  مــی  رود 
جدیــدی ایــن رقم بــه 15 درصد برســد. 
»کارین پی یر«، ســخنگوی سفیدپوســت 
کاخ ســفید نیز گــزارش »پولیتیکــو« را رد  
و اعــام کــرده: »بایــدن و دولــت او کامًا 
مفتخر هستند که دولتی با تنوع نژادی باال 
دارند. ضمن اینکه کارکنان سیاه پوســت 

نســبت به کارکنــان سفیدپوســت ارتقای 
بیشــتری گرفته اند.« او همچنین مدعی 
شده کسانی که استعفا داده اند، به خاطر 
دالیــل شــخصی اســتعفا داده انــد و نــه 
شغلی، اما این ادعاها قابل اثبات نیست.

 
ë چرایی استعفای سیاهان

هرچنــد طبیعی اســت کــه دولت هــا در 
طــول کار خود با اســتعفاهای زیــادی که 
ناشــی از دالیل مختلف هســتند، روبه رو 
باشــند. اما تعــداد زیاد سیاه پوســتانی که 
در دولت »بایدن« استعفا داده اند، نشان 
می  دهد چیزی بیش از دالیل شخصی در 
تصمیم آنها دخیل بوده است. در همین 
ارتباط 3 کارمند سیاه پوســت کاخ ســفید 
که در حال حاضر نیز در سمت های خود 

هستند و به همین دلیل حاضر به افشای 
نامشــان نشــده انــد، گفتند کــه بلکزیت 
باعث شــده روحیــه رنگین پوســت ها در 
کاخ سفید آسیب ببیند و باعث مشکاتی 
بــرای آنها شــود. آنهــا همچنیــن اذعان 
داشــتند که در شــغلی کــه دارنــد کمتر از 
طرف رؤســای خود حمایت می  شــوند و 
به نظر نمی رســد فرصــت چندانی برای 
ارتقــای شــغلی داشــته باشــند. یکــی از 
آنها به »پولیتیکو« گفته اســت: »ما اینجا 
هستیم و کارهای زیادی انجام می  دهیم. 
هیــچ  و  نیســتیم  گیرنــده  تصمیــم  امــا 
مســیر واقعی را بــرای اینکه در جایگاهی 
قــرار گیریم کــه بتوانیــم در امور مختلف 
تصمیم گیــری کنیــم، پیــش روی خــود 
نمی بینیــم. هیــچ بازخــورد واقعی برای 

کارهایمان دیده نمی شود.«
بــه گفتــه برخــی از کســانی کــه اســتعفا 
از  یکــی  هــم  حقــوق  مســأله  داده انــد، 
کارمنــدان  بــرای  کــه  اســت  مســائلی 
سیاه پوســت آزاردهنــده اســت. بــه طــور 
سنتی حقوق ها در کاخ سفید پایین است 
و بنابرایــن بــرای کارمنــدان سیاه پوســت 
کاخ ســفید که اغلب از خانواده های فقیر 
هستند، میزان درآمدشــان در این شغل 
در شــهری کــه هزینه هــای زندگــی در آن 
بســیار باالســت، پاســخگوی نیازهایشان 

نیست.
اما به نظر می  رســد این استعفاها باعث 
کــه هنــوز در  نگرانــی سیاه پوســت هایی 
کاخ ســفید هستند، شده اســت. زیرا آنها 
اکنون ایــن نگرانــی را دارند که جمعیت 
آنها که همــواره در اقلیت بــوده، کوچک 
و کوچک تــر شــده و در نتیجه قدرت بیان 

خود را به طور کامل از دست بدهند.
همــه اینهــا در حالی اســت کــه بایدن به 
محــض ورود به قدرت متعهد شــده بود 
که دولت او مثل امریکا با تنوع نژادی باال 
به نظر برسد. او در ابتدای کارش به وعده 
خود عمل و طیــف رنگارنگی از نژادهای 
مختلف را در دولت وارد کرد و از جمله با 
دادن ســمت معاون اول رئیس جمهور، 
قاضی دادگاه عالی و سخنگوی دولت و... 
به رنگین پوست ها تاش کرد نشان دهد 
به وعده های خود پایبند بوده است. اما او 
نتوانست در شغل های مربوط به سطوح 
پایین تر که کمتر در معرض دید رسانه ها 
هســتند، ایــن تعهــد را حفــظ کنــد و در 
شــغل های میانی خبری از سیاه پوســتان 
نیســت و اگر هم کسی بوده، استعفا داده 

است.

در یک سال گذشته 21 کارمند رنگین پوست دولت بایدن استعفا  کردند

گالف تایمز )قطر(
وزارت خارجه فلسطین از جامعه بین المللی 
خواست سازمان های تروریستی صهیونیستی 
ایــن  نــام  و  دهنــد  قــرار  ســیاه  لیســت  در  را 
تروریســت های  فهرســت  بــه  را  ســازمان ها 
خارجــی اضافــه کننــد و بــا یــادآوری وقایــع 
مقدســات  بــه  صهیونیســت ها  تعــرض  و 
فلســطین، مجوز ورود آنها به کشــورها را لغو 
و همکاری هــای تجــاری را نیز با ایــن ارگان ها 

قطع کنند.

واشنگتن پست )امریکا(
کاخ ســفید بــرای پیشــگیری از تأثیــرات تورم 
باالی امریکا بر سیاســت، نمایشــی تمام عیار 
را بــه راه انداختــه و »جــو بایدن« برای نشــان 
دادن دغدغــه دولــت بــرای حــل مشــکات 
مردم، عــاوه بر آنکه با جرومــه پاول، رئیس 
شــورای عالی خزانــه داری ایــاالت متحده در 
اتــاق بیضی دیدار کــرد، گزارشــی راهبردی را 
در این زمینه در وال اســتریت ژورنال به چاپ 

رسانده است.

کوریا تایمز )کره جنوبی(
شــرکت های بــزرگ کره جنوبی در نشســت 
اخیر بــا امریــکا، در راســتای تقویــت قدرت 
ســرمایه گذاری های  خــود،  هســته ای 
گســترده ای انجــام دادنــد. در ایــن نشســت 
همتــای  و  یــول«  ســوک  »یــون  روزه،  ســه 
بــر  بــا تأکیــد  امریکایــی اش »جــو بایــدن« 
همکاری ها در حوزه اتمی، توافق اقتصادی 
مشترک میان دو کشور را در اولویت اقدامات 

خود قرار دادند.
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قیمــت  صعــودی  ســیر  صفــاری/  زهــره 
کاالهــای اساســی و مــواد غذایــی در اروپــا 
بــرای هفتمین مــاه پیاپی رکــورد تلخی را 
به ثبت رســانده است؛ شرایطی که به باور 
کارشناسان عاوه بر اتحادیه اروپا، انگلیس 
و امریکا را نیز تحت تأثیر قرار داده و به طور 
مثــال بنا بر آخریــن گزارش ســازمان آمار 
ملی بریتانیا، افزایش نــرخ غذاهای ارزان 
مانند ماکارونی و برنج در این کشــور، سبد 
خانوارها را خالی تر از گذشــته کرده اســت. 
به گزارش »میــرر«، خانوارهای بریتانیایی 
در حالــی با افزایش 30 مورد مواد غذایی، 
بــرای تأمین وعده های غذایــی خود دچار 
بحــران شــده اند کــه نــرخ انــرژی، بنزین و 
گازوییــل نیز رشــدی بی ســابقه داشــته که 
نتیجه آن اولویت بنــدی هزینه ها و حذف 
بســیاری از مــواد غذایی از فهرســت خرید 
مــردم عــادی و کاهش وعده هــای غذایی 

برای خانواده های فقیر شده است.
این شرایط تنها برای بریتانیا نیست بلکه 
رشد تورم بر اقتصاد اکثر کشورهای بزرگ 
اروپا در چند وقت اخیر تأثیر داشته است 
بــه طوری که نــرخ تورم ســاالنه آلمان در 
ماه مه با رشــدی 8 درصدی روبه رو شده، 
فرانســه رکــورد 5.8 درصــد را زده و نــرخ 
خریــد برای مشــتریان اســپانیایی در یک 
مــاه از 8.1 درصد بــه 8.5 درصد افزایش 

را نشان داده است.
ë اوکراین تنها دلیل بحران نیست

برخی کارشناســان وقــوع بحــران اوکراین 

را در افزایــش قیمت انــرژی و مواد غذایی 
اثرگذار می دانند چراکه به باور تحلیلگران 
»میــرر«، روســیه و اوکرایــن تأمیــن کننده 
حــدود 80 درصــد روغــن آفتابگــردان و 
30 درصــد گندم جهان به شــمار رفته و از 
تولید کننــدگان بزرگ کودهای شــیمیایی 
برای مــزارع بودنــد، در این شــرایط وقوع 
جنگ این بازار را مختل کرده و با توجه به 
سیر تأمین گران تر کودها توسط کشاورزان، 
نرخ مــواد غذایی نیز به تبع آن باالتر رفته 
اســت. بــا وجــود این نظریــه امــا »مارتین 
پنــر«، ســخنگوی بخــش غــذای ســازمان 
ملل با بررســی تأثیر جنگ در بحران غذا، 
ضعــف سیســتم های کارآمــد دولت ها را 
مهمترین دلیــل وضعیت فعلــی جهان 
می داند: »اگر جنگ اوکراین ادامه داشــته 
باشــد ما با ناامنی غذا بــرای بیش از 323 
میلیون نفــر مواجه خواهیم بــود، آن هم 
در شرایطی که تنها 48 میلیون نفر در لبه 
پرتگاه قحطی و گرســنگی هستند. اما این 
شرایط اسفناک پیش از وقوع نبرد اوکراین 
هم بــوده و حاال بحــران نظامی در شــرق 
اروپــا، اثر وضعی آن را به شــکلی هولناک 
بــروز داده اســت. ایــن در حالــی اســت که 
اقتصاد بســیاری از کشــورها پس از خروج 
نســبی از دوران شیوع کرونا با چالش های 
بسیار همراه است و نمی توان از آنها توقع 
تأمین و تقویــت خزانه مالی مراکز حقوق 
بشری را داشت. در عین حال اگر دولت ها 
نشــوند  میــدان  وارد  برهــه،  همیــن  در 

خواهنــد  رو  پیــش  بزرگتــری  معضــات 
داشــت. ضمــن اینکــه مــروری بــر وقایــع 
تاریخی نشان می دهد بحران غذا، کشورها 
را بــه ســمت بی ثباتی سیاســی کشــانده و 
آتــش جنگ ها را در سراســر جهان و بویژه 
اروپــا شــعله ورتر خواهــد کــرد.« همزمان 
»کوییــن  »سی ان بی ســی«،  نوشــته  بــه 
ماکسیما«، نماینده ویژه سازمان ملل نیز 
هشــدار داد: »افزایش هزینــه مواد غذایی 
همزمــان با بحــران رو به افزایــش انرژی، 
در درجــه اول بســیاری از خانوارهــا را وادار 
خواهــد کرد بــرای زنده مانــدن وعده های 
دوگانه و سه گانه غذایی خود را تا یک وعده 
کاهش دهند و فقر در میان خانوارها ریشه 

دارتر شود.«

ë سایه فقر بیخ گوش اروپا
مادر ســه کودک در کنت انگلیس مدعی 
است افزایش نرخ مواد غذایی در اتحادیه 
اروپا و بریتانیا ســبب شده به رغم شاغل 
بودن خود و همسرش   تنها قادر به تأمین 
یک وعده غذا برای سه فرزندشان باشند. 
ایــن در حالی اســت کــه فرزنــدان آنها در 
سهمیه دریافت غذای رایگان در مدرسه 
قــرار ندارنــد و همین امر ســبب اعتراض 
آنها اســت. به نوشــته »بی بی ســی«، این 
بحــران جدیــد در بریتانیا در حالــی رو به 
وخامت اســت که در حــال حاضر از هر 5 
دانش آموز یک نفر غذای رایگان دریافت 
می کنــد و معلمــان بریتانیایی خواســتار 

افزایش این سهمیه هستند.

در همیــن حال به نوشــته ایرنــا، »مارین 
تنــدروی  راســت  حــزب  رهبــر  لوپــن«، 
بــه  نســبت  نیــز  فرانســه  ملــی  مجمــع 
و  کشــورش  بــه  بحــران  ایــن  تســری 
اروپــا  اتحادیــه  ضدروســی  تصمیمــات 
اتحادیــه  »تحریم هــای  داد:  هشــدار 
اروپــا علیــه روســیه تبعات فاجعــه باری 
خواهــد  فرانســوی ها  خریــد  قــدرت   بــر 

داشت.«
پاپ فرانســیس نیز با انتقــاد از دولت ها، 
ممنوعیــت صــادرات گنــدم را محکــوم 
کرده و درخواست کرد: »از گندم به عنوان 
ساح جنگی بهره نبرید. این شرایط بسیار 
نگران کننــده خواهــد بود چراکــه زندگی 

بسیاری از مردم به آن وابسته است.«

افزایش سرسام آور نرخ مواد غذایی در اروپا، خانوارها را فقیرتر کرده و تأمین وعده های غذایی را برای آنها غیرممکن نشان می دهد

سبد خالی اروپایی ها و سقوط به زنجیره فقر

R
eu

te
rs

نه صلح، نه امکان زیست

آینده ای برای اسرائیل متصور نیست
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سوئیس

آینده سیاه اسرائیل بیش از هر چیزی در رفتار و افکار خود اسرائیلی ها نمود 
دارد. آنها پیوســته از خود می پرسند که آیا اصوالً آینده ای برایشان متصور است 
یــا خیــر و 20 یا 50 ســال بعد و حتی بســیار زودتــر از آن وجــود خارجی خواهند 
داشــت یا نه. حتی یک اســرائیلی را نمی یابید که بداند رژیمی که از آن تابعیت 
می کند، به کدام سو در حال حرکت است و همه این ابهام ها و تاریکی ها ریشه در 
عملکرد جنایتکارانه خود آنها در دهه های اخیر دارد. از هر فرد اسرائیلی بپرسید 
کــه اوضاع در 10 ســال بعد چطور اســت قادر به جوابگویی بــه آن نخواهد بود و 
صحبت از صلح هم نکنید زیرا رژیم صهیونیســتی با کودک کشــی هایش جایی 

برای صلح و رأفت نگذاشته و مردم جهان را از خود بیزار کرده است.
وقتی مردم را در اســرائیل غرق در این همه ابهام و ســرافکنده می بینید، به 
روشنی درمی یابید که اعمال نژادپرستانه دولت غاصب صهیونیستی چگونه هر 
چیز متعلق به امروز و آینده را در تل آویو و در افق پیش روی اســرائیلی ها ویران 
کرده و هیچ جای بازگشــتی هم باقی نگذاشــته است. همه تعلیمات دروغینی 
هم که به کودکان اســرائیلی در مدارس این رژیم داده می شــود، ریای محض و 
عوام فریبی آشــکار اســت و در حالی آینده ای طایی به آنها نوید داده می شــود 
که جامعه جهانی چشــم دیدن این رژیم را ندارد و تقریباً همه کشــورها مجاب 
شــده اند کــه آتش افــروز اصلی در خاورمیانه، رژیم صهیونیســتی اســت و تا این 
نژادپرســتان از صفحه هستی پاک نشوند، غرب آسیا به آرامش نخواهد رسید و 

التهاب از جهان رخت برنخواهد بست.
از هر شــهروند ســرزمین های اشــغالی که بپرســید تکلیف شهرک سازی های 
غیرقانونی شــان در نــوار غــزه چه خواهد شــد، جوابی بــرای آن ندارد زیرا خشــم 
فلسطینی های رانده شده از این منطقه را گرداگرد خود حس می کند و همین طور 
ناتوانــی دولت تل آویو کــه اگر تا به حال دوام آورده، فقط به ســبب حمایت های 
وســیع و بی قید و شــرط واشــنگتن از این رژیم نامشــروع بوده است. اگر می بینید 
اســرائیلی ها در ســال های اخیــر دائمــاً در پــی یافتــن تابعیــت دوم و پاســپورت 
کشورهای دیگر هستند، به این سبب است که در دل مطمئنند نظام غیرقانونی 
تل آویو ماندگاری ندارد و دیر یا زود ریشه کن خواهد شد. رجوع مکرر اسرائیلی ها 
به سفارتخانه کشورهایی که در تل آویو نمایندگی دارند، به همین منظور صورت 
می گیــرد و آنهــا حتی دســت به دامان کشــورهای کوچک تــر و غیرمطرحی مثل 
لیتوانی و آلبانی هم می شوند تا با گرفتن پاسپورت آنها، بتوانند به محض بحرانی 

شدن شرایط در تل آویو قبل از سقوط این رژیم جعلی از آنجا بگریزند.
از همــه بی آینده تــر مقام های رژیم صهیونیســتی هســتند که همــه جا ادعا 
می کننــد هیچ خافــی از آنها ســر نزده و ظلمــی به فلســطینی های مظلوم روا 
نداشــته اند و خاکی که از اواخر دهه 1940 غصب کرده اند، متعلق به آنها است. 
با این حال این سردمداران دروغین و این پیشاهنگان تاریکی نیز نیک می دانند 
آینده به روی آنها لبخند نمی زند و به همین سبب است که حساب های بانکی 
اصلی شــان را در اروپــا گشــوده اند و یــک زندگــی ثانویــه را از حــاال بــرای خود در 
گوشه ای امن و پنهانی در جهان فراهم آورده اند. آنها مطمئنند که روزی جنوب 
لبنان شــامل کرانه باختری و نوار غزه و حتی فراتراز آن و اطراف اردن و حاشــیه 
مدیترانــه از لــوث وجودشــان پاک خواهد شــد و در چنــان روزی امریکا هم قادر 
بــه نجــات این رژیم منحوس نخواهد بود.مرگ یک جامعه زمانی می رســد که 
مجبور باشــد چهره اش را از فرط شرمســاری پنهان کنــد و از میان مردم بگریزد 
و چنیــن وضعیتــی از ســال ها پیش بــرای رژیم نامشــروع صهیونیســتی تحقق 
یافته اســت. اســرائیلی ها می دانند ملت فلســطین با ســتیز دائمی شــان با آنها 
ســرانجام روزی حمایت کل جامعه جهانی را جلب کرده و حق مسلم خویش 
را از اسرائیلی ها پس خواهند گرفت و در آن روز جز بدنامی و فرار و مرگ چیزی 
انتظــار صهیونیســت ها را نخواهد کشــید. روزی که مرگ روحی اســرائیلی ها به 
مــرگ جســمانی آنهــا پیوند خواهد خــورد و اشــغال کنندگان ســرزمین مادری 

فلسطینی ها فقط به جانب درک و نیستی واصل خواهند شد.
ë Middle East Eye :منبع

نگاهی به اهداف جدید اردوغان در شمال سوریه

امتیازگیری یا بازی در زمین دیگران
 فائــزه ســادات یوســفی/ ترکیــه بــا تحــرکات جدیــد خــود شــامل تحرکات 
لجســتیکی و اعزام نیرو در مرز شــمالی ســوریه از تصمیم خود برای اقدام 
نظامی در این منطقه خبر داده است، اقدامی که هرچند به تعویق افتاده 
اما »اردوغان« تأکید کرده، عملیاتی است که دیر یا زود انجام خواهد شد.

بنا بر گزارش رســانه های خبری، اردوغان یکشنبه شب در جمع خبرنگاران 
گفــت: وارد فــاز جدیدی در تصمیم ایجاد منطقه امــن به عمق 30 کیلومتری 
در شــمال سوریه شــدیم. تل رفعت و منبج را از تروریست ها پاکسازی خواهیم 
کــرد و عملیات به صورت تدریجی در دیگر مناطق ســوریه ادامه خواهد یافت.  
مناطقی که ترکیه چشم به آنها دارد، توسط یگان های مدافع خلق کرد سوریه یا 
ی .پ .گ اداره می شوند که ترکیه آنها را یک گروه تروریستی مربوط به پ.ک.ک 
دانســته و هدف از این نامگذاری را فریب و مشروعیت بخشــی به آنها می داند. 
این موضوع در جلسه شورای امنیت ملی ترکیه به ریاست رجب طیب اردوغان 
نیز مورد تأکید قرار گرفت و در بیانیه صادره نیز تأکید شد، عملیات های نظامی 
در مرزهای جنوبی به منظور پاکســازی تهدید تروریســم صورت می گیرد و این 
یک ضرورت امنیت ملی اســت که به صلح و امنیت همســایگان ما نیز کمک 
خواهــد کرد.اگرچه به زعم مقامات ترکیه هدف از ارســال تجهیزات و حمله به 
شــمال سوریه، پاکسازی این مناطق از گروه های تروریستی است اما آنچه کامًا 
مشــهود اســت این اســت که ترکیــه در لوای این اظهــارات، قصد اشــغالگری و 
گســترش تملکات خود در خاک ســوریه را دارد.اشغالگری ترکیه به سال 2016 
و بعد از آن برمی گردد. این کشور تاکنون سه عملیات مهم و گسترده در شمال 
ســوریه انجام داده که در پی آن مناطقی از خاک ســوریه را تحت کنترل خود در 
آورده اســت. بنابراین عملیات جدید را می توان در ادامه ســه عملیات پیشین 
ترکیه و برای پیشــروی و نفوذ در خاک این کشــور قلمداد کرد.از طرفی ترکیه در 
سیاست خارجه خود رابطه دوستانه ای با رژیم صهیونیستی برقرار کرده است 
کــه می تواند همســویی و قرابت در اهــداف منطقه را برای هر دو در پی داشــته 
باشــد. از آنجا که اســرائیل از تجاوزگران به خاک سوریه است و روند تهاجمی را 
در این سال ها در این کشور داشته، برخی ناظران معتقدند ترکیه در حال بازی 

کردن در زمین اسرائیل بوده و بازیگر اصلی رژیم صهیونیستی است.
در ایــن میان، برخی صاحب نظــران اعام کردند که هدف اصلی ترکیه تنها 
ســکنی دادن پناهجویان در ســوریه است و این یک ســناریو برای امتیازگرفتن از 
امریــکا و اعضای دیگر ناتو اســت. در همین ارتباط »بلومبرگ« معتقد اســت، 
حضــور پناهجویــان در داخل ترکیه از موارد چالشــی برای دولــت اردوغان بوده 
است. بنابراین اسکان آوارگان سوری در شمال سوریه می تواند اعتبار اردوغان در 

انتخابات پیش روی ترکیه در سال 2023 را افزایش دهد.
 اردوغــان در حالــی ی .پ .گ کــه گروهی تحت رهبــری و حمایت نظامی و 
تســلیحاتی امریکا در مبارزه با گروه داعش اســت را تروریســتی خوانده که این 
دســت از سخنانش، واکنش هشــدارآمیز »ند پرایس« سخنگوی وزارت خارجه 
امریــکا را به دنبال داشــته اســت. او عملیات جدیــد نظامی آنکارا در ســوریه را 
تضعیــف آرامــش و ثبات منطقه و بحرانی کــردن اوضاع دانســت.با این حال 
همان طــور که »گاردین« نیز در گزارشــی اعام کرده ایــاالت متحده امریکا نیاز 
به رأی ترکیه در پیوســتن ســوئد و فناند به پیمان آتانتیک شــمالی ناتو دارد. 
بنابراین هرچند ناظران تحرکات ترکیه در شمال سوریه را خطرناک برآورد کرده 
و آن را خاف تاش ســال های اخیر برای ســامان بخشــیدن به امنیت منطقه 
می دانند، اما بعید نیســت امریکا دیگر بار با خالی کردن پشت کردهای شمال 

سوریه، در قبال عملیات آتی ترکیه سکوت کند.

گیدئون لوی، تحلیلگر سیاسی
مترجم: وصال روحانی
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برخــی  ترکیــه  جمهــور  رئیــس 
حامــی  را  ناتــو  عضــو  کشــورهای 
ناتــو  گفــت:  و  خوانــد  تروریســم  
نــه  اســت  امنیتــی  ســازمان  یــک 
سازمانی برای حمایت از گروه های 
تروریستی. گروه های تروریستی تنها 
از حمایت فناند و سوئد برخوردار 
نیستند بلکه آلمان، فرانسه و هلند 

نیز از آنها حمایت می کنند.

دولتــی  ائتــاف  بحــران  ســایه  در 
یدیعــوت  روزنامــه  اســرائیل،  در 
آحارونوت از تماس های محرمانه 
میان افــراد نزدیک به حزب لیکود 
به رهبری نتانیاهو با گیدئون ساعر، 
رئیس حزب »تیکفا حداشا« برای 

تشکیل دولت جدید خبر دادند.

اینکــه  بــا  کــره شــمالی همزمــان 
مدت هاســت برای توجیه توســعه 
اتمی خود به منظــور تقویت دفاع 
شــخصی اش تــاش کــرده،  اعام 
کرد، درس الزم را از کشــورهایی که 
برای تسلیم بازدارندگی جنگی شان 
فریــب امریــکا را خوردنــد، گرفتــه 

است.

در تیراندازی در دانشگاه »خاویر« 
در نیواورلئانــز ایالت لوئیزیانا ســه 
نفر زخمی شــدند و فــرد مهاجم 

هم دستگیر شد.

ســرمایه گذاری  از  پــس  مراکــش 

در زمینــه انرژی های تجدیدپذیر، 
در حال بررســی اســتفاده از انرژی 
هسته ای برای تأمین نیازهای برق 

خود است.

دولــت برن درخواســت دانمارک 
زرهــی  نفربرهــای  ارســال  بــرای 
ســاخت ســوئیس به اوکراین را با 
استناد به سیاست بی طرفی خود 
مبنی بــر عدم تأمین ســاح برای 

مناطق درگیری وتو کرد.

ترکیه

فلسطین

کره شمالی

بایدن و هریس در کنار تصاویر شماری از کارکنان سیاهپوست کاخ سفید که استعفا کرده اند

شهادت دومین زن خبرنگار فلسطینیتغییر برنامه سفر »بن سلمان« به ترکیه
ســعودی  عربســتان  جــوان  ولیعهــد 
برنامــه ســفر بــه آنــکارا در مــاه جاری 
میادی را به دلیــل بیماری پدرش به 

تعویق انداخت.
از  نقــل  بــه  »فــارس«  گــزارش  بــه 
خبرگزاری »رویترز«، »مولود چاووش 
اوغلــو«، وزیــر خارجــه ترکیه بــا اعام 
تعویق ســفر »محمد بن ســلمان« به 

ترکیه گفت: »در حال حاضر در تاشیم تا با »فیصل 
بن فرحــان«، وزیر خارجه ســعودی، زمان جدیدی 

برای این سفر تعیین کنیم.«

بنا بر گزارش وبگاه »الخلیج آناین«، 
در شــرایطی که ترکیه، بهبــود روابط با 
ریاض را در دســتور کار قرار داده است، 
»ابراهیم کالین«، ســخنگوی ریاســت 
جمهــوری ترکیــه اعــام کــرد: »گرچه 
سفر ولیعهد عربستان در روز 4 خرداد 
بــه دلیل بیمــاری پــدرش بــه تعویق 
افتاده اســت امــا امیدواریم این ســفر 

طی روزهای آینده انجام شود.«
برخی رسانه ها بر سفر دوره ای بن سلمان به ترکیه، 

یونان، قبرس، اردن و مصر خبر داده بودند.

دومیــن زن خبرنــگار و فعــال رســانه ای 
کمتــر از 20 روز بعد از شــهادت شــیرین 
ابوعاقلــه، بــه ضــرب گلولــه نظامیــان 
ارتش رژیم صهیونیستی در شمال شهر 
»الخلیل« در کرانه باختری رود اردن به 

شهادت رسید.
به گزارش ایرنا به نقــل از پایگاه خبری 
فلسطین الیوم، »غفران وراسنه« دختر 

31 ساله فلســطینی صبح دیروز در ورودی اردوگاه 
»العــروب« در شــمال شــهر الخلیــل بــه شــهادت 
رســید. در همیــن ارتبــاط، جمعیــت هــال احمر 

فلســطین اعام کــرد کــه نظامیان 
اشــغالگر به مــدت 20 دقیقه اجازه 
امدادرسانی به این دختر فلسطینی 
را ندادنــد اما در نهایت، وی تحویل 
فلســطین  احمــر  هــال  نیروهــای 
شــده و بــه بیمارســتان منتقل شــد 
ولــی به علت دیر رســیدن و شــدت 
جراحــت وارده در بیمارســتان بــه 
شهادت رســید.گروه های مقاومت فلسطین اقدام 
رژیم صهیونیســتی را در به شــهادت رساندن زنان 

خبرنگار محکوم کردند.

امریکا
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شمشیر از روی واشنگتن
اعالم برائت هنرمندان از بیانیه مغرضانه

43 نفر امضای خود را پس گرفتند
 خبر اول اینکه، پس از انتشــار بیانیه ای با لحــن براندازانه به بهانه 

حمایت از مردم آبادان با اسامی برخی سینماگران در فضای مجازی 
و بازتــاب آن در رســانه های ضدانقــاب خارج از کشــور، پیگیری های 
خبرنگاران مشــخص کرد که تعداد قابل توجهی از امضاکنندگان این 
نامه از محتوای جهت دار آن اطاعی نداشته اند و پس از سوء استفاده 
دشــمنان جمهــوری اســامی امضــای خود را پــس گرفته انــد. بر این 
اســاس تاکنــون ۴۳ نفــر از امضاکننــدگان ضمــن اعــام همــدردی با 
هموطنان مــان کــه داغدار حادثه تلــخ متروپل هســتند، اعام کردند 
بــا مضمــون بیانیه مورد اشــاره صریحــاً مخالفند. به گــزارش فارس، 
در پیگیری هــای اولیه مشــخص شــد افــرادی معلوم الحال بــه بهانه 
همــدردی بــا مردم آبــادان اقدام به جمــع آوری امضا از ســینماگران 
نمودند، در حالی که متن الصاق شــده که شــبیه به یک بیانیه برانداز 

مضحک است، به رؤیت ایشان نرسیده!
در این زمینه اســماعیل فاح پور کارگردان ســینما با تأکید بر اینکه 
آنچــه بــه ایشــان اعــام شــده بیانیــه ای در حمایــت از مــردم آبادان 
بــوده، اظهار داشــت: من هرگز چنیــن بیانیه ای را امضا نکــرده ام و از 
خبرگزاری ســینماپرس خواهان آن هســتم که در این مورد افشــاگری 
کنــد و اجــازه ندهد افــکار عمومی بیــش از ایــن از ما آزرده شــوند. ما 
هرگــز بیانیــه ای ضــد نظــام را امضــا نکــرده و نمی کنیــم و پشــتیبان 
کشــورمان هستیم. همچنین عبداهلل باکیده کارگردان سینما که نام او 
نیــز به عنــوان یکی از امضاکنندگان در بیانیه آمده به »عصر ســینما« 
گفــت کــه این متــن مورد تأییــد وی نیســت و تنها بحث همــدردی با 
داغ دیدگان آبــادان بوده نه چنین متنی! داریوش یاری نیز یکی دیگر 
از سینماگرانی بود که در گفت وگو با خبرگزاری مهر بشدت دراین باره 

موضع گرفت و اساساً امضای این بیانیه سیاسی را رد کرد.
همچنیــن محمدجعفر باقری نیــا، کارگردان ســینما ضمن اعام 
پــس گرفتن امضایش پای ایــن بیانیه به خبرگزاری فــارس گفت: در 
زمــان امضــای این متن، مــن به درســتی متوجه هشــتگ »تفنگت را 
زمیــن بگــذار« کــه در زیر این متــن آمده بود، نشــدم. در واقــع در آن 
موقعیــت که احساســات ما جریحــه دار بــود، متوجه بار سیاســی این 
نامــه نبــودم و آن را بــدون مطالعه دقیق امضا کردم، چرا که مســأله 
مــن همدردی با مردم آبــادان بود. وی ادامــه داد: قطع به یقین من 
باید توجه بیشــتری می کردم و بعد زیر ایــن نامه را امضا می زدم. بار 
سیاســی این نامــه و تفاوت محتوایی آن با اصــل موضوعی که من در 
همراهــی مــردم آبادان قصد انجام آن را داشــتم، موجب شــد تا من 
امضای خود را از زیر این نامه پس بگیرم. به نظر می  رســد با توجه به 
اینکــه برخی چهره هــای معلوم الحال که پیش از ایــن در دادگاه های 
صالحــه محکوم شــده بودنــد، جزو امضاکننــدگان این بیانیه هســتند 
و بــا توجه به ســوء اســتفاده صــورت گرفتــه از افراد مطرح ســینمایی، 
الزم اســت دســتگاه های قضایی و نظارتی به ماجرای حرکت خزنده 

شبه براندازان در پوشش سینما ورود کنند.
به گزارش فارس، هشــتم خردادماه تعدادی از ســینماگران کشور 
بــه نام همدری بــا مردم داغدیده آبادان بیانیــه ای را صادر کردند که 
متــن عجیــب، غیرمعمول و غیرمعقــول آن بســیاری از اهالی هنر را 
متعجب ســاخت! به طوری که تا ســاعت ها پس از انتشار آن، به نظر 
می  رسید بیانیه جعلی است و نمی تواند از سوی برخی امضاکنندگان 
با دانش و فرهیخته کشــور صادر شــده باشد. متأسفانه پس از گذشت 
ساعتی مشخص شــد بیانیه ای که با هشتک »تفنگت را زمین بگذار« 
تنظیــم شــده اســت، صحــت دارد اما پــس از انتشــار آن، بســیاری از 

سینماگران اعام کردند آن را امضا نکرده اند.

مدیر یکی از فدراسیون ها ادمین صفحه جنجالی 
اینستاگرام بود

 خبــر دیگر اینکه، دبیــرکل حراســت وزارت ورزش و جوانان گفت: 

متأسفانه هدایت کننده سایت و صفحه اینستاگرامی که علیه مدیران 
ورزشــی مطالب کذب منتشــر می کرد، یکــی از مدیران فدراســیون ها 
بــوده و بــه این اقدامــات اذعان کرده اســت. به گــزارش ایرنا، »مجید 
شهیدی« مدیرکل حراست وزارت ورزش و جوانان در دهمین جلسه 
شورای مدیران این وزارتخانه با اشاره به اقدامات برخی از سایت ها و 
صفحات اینستاگرامی مبنی بر نشر اکاذیب علیه مدیران ورزش کشور 
اظهار داشت: از چندماه پیش که برخی از سایت ها در فضای مجازی 
طــی خبرهــای جعلی شــروع بــه هتک حرمت بــه مدیران ورزشــی و 
رؤســای فدراسیون ها کردند، ما با هماهنگی پلیس فتا شروع به رصد 
ایــن ســایت ها کردیــم. وی افزود: طــی مراحل شــکایت کــه از طریق 
مراجع قضایی صورت گرفت، توانســتیم یکی از این سایت ها را که در 
فضای مجازی نیز فعالیت داشــت شناســایی کنیم. این سایت به نام 
اسپورت روم در فضای مجازی مشغول به فعالیت بود و طی چندماه 
گذشــته مطالب کذب مختلفی را علیه مدیران ارشــد وزارت ورزش و 
جوانان و فدراســیون های ورزشــی منتشــر کرده بود. مدیرکل حراست 
خاطرنشــان کرد: با شناســایی که از طریق حراست وزارتخانه و پلیس 
فتا صورت گرفت، هدایت کننده این سایت مشخص شد که متأسفانه 
این فرد یکی از مدیران فدراســیون ها اســت و به ایــن اقدامات اذعان 
کــرده اســت. وی گفت: بــا توجه بــه مطالب کذبــی که این فــرد علیه 
مدیران ورزشــی منتشــر کــرده و در این مــدت موجب ایجاد حواشــی 
زیادی شــده اســت، ما در حراســت وزارت ورزش و جوانان پیگیر این 
موضوع هستیم که از طریق مراجع قضایی اقدامات الزم انجام شود.

 بازداشت رئیس کالهبردار شعبه بانک مسکن 
در کشور همسایه

 دســت آخــر اینکــه، مدیــر امــور روابــط عمومــی بانک مســکن از 

اســترداد یک کاهبردار بانکی به کشــور خبر داد و گفت:  با شناســایی 
مخفیگاه متهم در یک کشــور همســایه، وی و همدســتانش بازداشت 

و به کشور استرداد شدند.
بــه گزارش تســنیم، مهدی ســندگل نظامی بــا اعام ایــن خبر گفت: 
به دنبــال گــزارش ارکان نظارتــی بانک مســکن مبنی بــر اینکه رئیس 
وقــت یکــی از شــعبات شهرســتان ها بــا ارائه اســناد و مــدارک بانکی 
مجعــول در دی ماه ســال 99 مرتکب جرایم اختــاس و کاهبرداری 
شــده و ســپس به  همراه خانواده خود به یکی از کشــورهای همســایه 
متواری شــده اســت، بافاصله موضوع در دســتور کار قرار گرفت و با 
دســتور و پیگیری هــای مدیرعامل بانک مســکن، موضــوع به مراجع 
قضایــی و مأموران پلیــس بین الملل فرماندهــی انتظامی جمهوری 
اســامی ایران ارجاع شــد. وی توضیح داد: این فرد با سوء  استفاده از 
موقعیــت شــغلی و اغفال تعدادی از مشــتریان دســت به اختاس و 
کاهبــرداری زده بود که بافاصله بــا ورود ارکان نظارتی و مدیرعامل 
بانک مســکن، موضوع جرم ارتکاب یافته به مراجع قضایی و امنیتی 
منعکــس شــد و پــس از پیگیری هــای الزم، دســتورات مقتضی برای 
استرداد متهم و همسرش به کشور صادر شد. وی تأکید کرد: متهمان 
در روزهــای پایانی اردیبهشــت ماه ســال جاری به کشــور بازگردانده و 

تحویل مقامات قضایی شدند.

گروهی از سناتورهای جمهوریخواه الیحه ای را ارائه کرده اند که برجام را به قطع روابط ایران و چین مشروط کنند

گروه سیاسی/ سخنگوی وزارت خارجه 
امریکا در حالی دیروز از ایران خواست 
توافــق  احیــای  مذاکــرات  پیرامــون 
هســته ای حســن نیــت نشــان دهد که 
ایــن  مخالفــان  اردوگاه  موقــع  همــان 
گذاشــتن  مشــغول  کنگــره  در  توافــق 
شــرط های عجیــب و غریبــی از جمله 
مشــروط کــردن برجام به قطــع روابط 
ایران و چین بودند. طرحی که نشانگر 
نوعــی رویکــرد سرخوشــانه حماقــت 
 بار ایــن قانونگذاران اســت؛ چــرا که یا 
به کلی نســبت به مفاهیــم و واقعیات 
روابــط حاکم بر مناســبات بین المللی 
ناآشــنا هســتند یا قصد تحمیــق افکار 

عمومی را در این قضیه دارند.
از  کــه  ویــن  مذاکــرات  جدیــد  دور 
آذر ســال گذشــته آغــاز شــده بــود، از 
متوقــف  ســال جاری  فروردیــن  اوایــل 
شــده اســت. دلیــل اصلــی ایــن توافق 
بایــد  امریــکا  کــه  اســت  تصمیمــی 
بــرای بازگشــت مؤثــر بــه برجــام کــه 
و  ایــران  تحریم هــای  رفــع  مســتلزم 
الزم  امکان هــای  گشــودن  همچنیــن 
بــرای تحقــق منافــع اقتصادی اســت، 
بگیــرد. ایــن موضوعی بود که حســین 
امیرعبداللهیــان، وزیــر خارجــه ایــران 
پیشــتر در مصاحبــه با ســی ان ان آن را 
مــورد یــادآوری قــرار داده و گفتــه بود: 
»اگــر بخواهــم صادقانــه بگویــم چــه 
چیزی باعث مکث در مذاکرات شــده، 
درخواســت ها و مطالبات اقتصادی ما 

در مسیر تجارت جهانی است.«
ë بی پاسخ ماندن ابتکارات ایران

ایــن موضــع رســمی ایــران دربــاره 
در  مذاکــرات  در  آمــده  پیــش  وقفــه 
شرایطی مطرح شد که امریکا سعی در 
القــای آن دارد که تنها اصرار تهران به 

رفع تحریم هایی از جنس تحریم های 
ســپاه منجر بــه ایجاد بن بســت بزرگ 
در مذاکــرات شــده اســت امــا ایــن در 
حالــی اســت کــه بــرای ایــران فــارغ از 
لــزوم  پیگیــری خواســته خــود یعنــی 
لغــو همــه تحریم ها)که البتــه مطابق 
برجــام نبایــد تحریــم جدیــدی وضع 
می شــد( یکی از مهم ترین موضوعات 
اقتصــادی  پایــدار  انتفــاع  تضمیــن 
برجــام اســت. حــال آنکه دولــت »جو 
نــه  امریــکا  رئیس جمهــور  بایــدن«، 
تنهــا بــرای اجــرای پایــدار برجــام در 
دوره بعد ریاســت جمهوری تضمینی 
نــداده اســت، بلکه با بیــان اینکه هیچ 
تضمینــی نمی دهد، عمــًا راه را برای 
زیرپاگذاشتن هر توافقی در دولت های 
آینــده امریــکا بازگذاشــته اســت. بدتر 
آنکــه، دولــت بایــدن حتــی حاضــر به 
تضمیــن اجــرای بــدون کــم و کاســت 
دوره ریاســت جمهوری خــودش هــم 
نیســت. به این ترتیب به نظر می رسد 
حتــی اگــر واشــنگتن موافقــت خــود را 
بــرای خروج ســپاه از فهرســت تحریم 
اعام کند، باز نمی توان از حل و فصل 

کامل مذاکرات سخن گفت.
ë اروپا در گیرودار انفعال و نیاز

 با ادامه دار شــدن وقفه پیش آمده 
در مذاکــرات بــود که »جــوزپ بورل«، 
اتحادیــه  خارجــی  سیاســت  مســئول 
اروپــا معاون خــود »انریکه مــورا« را با 
هدف گره گشــایی از وضعیــت موجود 
راهی تهران کرد. ســفری که مقام های 
کشورمان طی آن ابتکار عمل جدیدی 
را روی میز گذاشتند که با استقبال اروپا 
رو بــه رو شــد. چنانکــه »بــورل« اعام 
کــرد کــه در پی ســفر »مورا« بــه تهران 
بن بســت مذاکــرات بــا ایــران گشــوده 

شــده اســت اما وزارت خارجــه امریکا 
پــس از ایــن ارزیابی خوشــبینانه مقام 
ارشــد اروپایــی اعــام کــرد کــه احیای 
برجام هنوز قطعی نیســت. این چنین 
بود که ســخنگوی وزارت خارجه ایران 
هم در نشست اخیر خبری خود اعام 
کــرد کــه علــت تــداوم وقفــه مذاکرات 
این اســت کــه امریکا ابتــکارات ایران و 
اروپا را بی پاســخ گذاشته است. گفتنی 
اســت، بورل در آستانه ســفر مورا گفته 
بــود کــه اتحادیــه اروپا به دلیــل بحران 
اوکراین و تحریم روسیه، نیازمند ورود 
نفت ایران به بازار انرژی دنیاســت اما 
مشــخصاً انفعال اروپایی هــا کمکی به 

مذاکرات نمی کند.

ë طرح عجیب سناتورها
دیگــر  و  تهــران  کــه  شــرایطی  در 
کشــورهای طــرف توافــق هســته ای در 
انتظار تصمیم گیری واشنگتن هستند، 
»ند پرایس«، سخنگوی وزارت خارجه 
امریــکا در فراری رو به جلــو به موضع 
واکنــش  ایــران  خارجــه  وزارت  اخیــر 
نشــان داد. »نــد پرایــس«، ســخنگوی 
ایــن  بــا  امریــکا  خارجــه  امــور  وزارت 
ادعــای تکراری که امریکا آماده اســت 
تــا فــوراً به صــورت دوجانبه بــه برجام 
بازگــردد، مدعــی شــد کــه »اگــر ایران 
را  خــود  فرابرجامــی  درخواســت های 
کنــار گذاشــته و بــا حســن نیــت رفتــار 
اســت.«  یافتنــی  دســت  توافــق  کنــد، 

مواضــع  تکــرار  ادامــه  در  »پرایــس« 
ادعایــی خــود افــزود: »مــا و متحــدان 
اروپایــی کامــًا شــفاف ســاخته ایم کــه 
آماده ایم فوراً بــه جمع بندی و اجرای 
بــرای  ویــن  در  شــده  مذاکــره  توافــق 
بازگشت دوجانبه جهت اجرای برنامه 
جامــع اقــدام مشــترک برســیم اما در 
نهایــت این به ایــران بســتگی دارد که 
درخواســت هایش را که فراتر از برجام 
بــوده کنار گذاشــته و با حســن نیت به 

تعامل بپردازد.«
امریــکا  خارجــه  وزارت  ســخنگوی 
در حالــی از ایــران می خواهــد نســبت 
بــه مذاکــرات حســن نیت نشــان دهد 
از ســناتورهای  کــه همزمــان شــماری 

جمهوریخــواه ســنا الیحــه ای را تحــت 
ایــران«  و  چیــن  »پاســخگویی  عنــوان 
ارائــه کردنــد تــا اجــرای برجــام را بــه 
قطع روابط چین و جمهوری اســامی 
الیحــه  طبــق  کننــد.  مشــروط  ایــران 
فــوق، هرگونه توافق هســته ای با ایران 
بایــد توســط دو ســوم از اعضــای ســنا 
بــه تصویب درآیــد و هرگونــه تعهد یا 
صــرف هزینــه یــا بودجــه بــرای توافق 
هســته ای تا زمانی که ایــران به تمامی 
توافق هــا از جمله انتقال پــول از چین 
مشــارکت راهبــردی امنیتــی و نظامی 
بــا چیــن پایان ندهــد، ممنــوع خواهد 
بــود. ایــن الیحــه همچنیــن حمایــت 
ایران از گروه هــای مقاومت در منطقه 
همچون حماس را ممنوع کرده است 
را ملــزم  ایــران  اســامی  و جمهــوری 
می کنــد تا انهــدام تمامی تســلیحات، 
را  شــیمیایی  زیرســاخت های  و  مــواد 
تأییــد کنــد و وزیــر امور خارجــه ایاالت 
متحده را ملزم می کند تا گزارشی را به 
کنگره ارائه دهد که در آن توضیح داده 
شود که چگونه هر توافق آینده با ایران 
هــر یــک از الزامات ذکر شــده در باال را 

برآورده می کند.
نشــان  بدرســتی  کــه  مســأله ای 
می دهــد، تغییر ریل سیاســت خارجی 
کشــور بدرســتی صــورت گرفته اســت؛ 
چــرا که اگــر قرار بــود دولت ســیزدهم 
همچــون دولت ســابق، معطل نتیجه 
مذاکــرات و پذیرش واقعیت از ســوی 
امریکا و ســه کشــور زیاده خواه اروپایی 
دســتاوردهای  نمی توانســت  باشــد، 
خــوب چنــد مــاه اخیــر در دیپلماســی 
اقتصــادی بویژه با نــگاه ارتقای روابط 
سیاســی و تجاری بــا همســایگان را به 

دست آورد.

گــروه سیاســی/ رئیس ســابق دســتگاه 
اطاعــات نظامــی رژیم صهیونیســتی 
تأییــد  بــا  تلویزیونــی  گفت و گویــی  در 
صریح نقش تل آویو در ترور ســرهنگ 
پاســدار حســن صیادخدایــی، دربــاره 
جــدی بــودن عواقــب ایــن جنایــت و 

خطر انتقام ایران هشدار داد.
 ۱۲ کانــال  فــارس،  گــزارش  بــه 
در  صهیونیســتی  رژیــم  تلویزیــون 
گفت وگــوی اختصاصــی بــا »عاموس 
یادلیــن« بــه موضــوع هــراس تل آویو 
از اقــدام تهــران بــرای گرفتــن انتقــام 
خون شــهید »حســن صیادخدایی« از 
افســران ارشد ســپاه پاســداران انقاب 
اسامی که در هفته گذشته به شهادت 
رســید، پرداخت. وی در پاســخ به این 
و  قبــال تهدیدهــا  بایــد در  کــه  ســؤال 
هشدارهای تهران در خصوص گرفتن 
انتقــام خــون شــهید صیادخدایی چه 
کــرد، گفت: »این تهدیدهــا باید جدی 
»مقامــات  کــه  زمانــی  شــود.  گرفتــه 
ســتاد مبارزه با تروریســم« در شــورای 
امنیــت داخلی یک هشــدار هدفمند و 
مشــخص در خصوص ســفر بــه ترکیه 
صادر می کنند، نشــان دهنده آن است 
اطاعــات  اطاعاتــی،  دســتگاه  کــه 

مرتبــط بــا ایــن امــر را دریافــت کــرده 
اســت. باید به خاطر داشــته باشیم که 
ایرانی هــا از طریــق هــدف قــرار دادن 
مقامات مســئولی که ارزش و درجه ای 
برابر با مقامات ترور شــده آنها دارند، 
یعنــی دیپلمات هــا و مقامــات ارشــد 
نظامــی، یــا افســران ارشــد اطاعاتی، 
به دنبال انتقام و بازدارندگی هستند.«

ë ایران به دنبال بازدارندگی است
وی افــزود: »جنگــی بیــن اســرائیل 
و ایــران وجــود دارد کــه در ســطح یک 
جنــگ همه جانبــه نیســت، اما شــامل 
همه ابعادی اســت کــه در چهارچوب 
از  و درگاه یــک جنــگ قــرار می گیــرد 
دریــا و زمین گرفته تــا حمات هوایی، 
در  یادلیــن  ســایبری.«  و  اطاعاتــی 
ادامه مدعی شــد: »ایرانی هــا مدام به 
اســرائیل حمله می کنند و علیه صدها 
شــرکت، هزاران حمله انجام داده اند. 
درســت اســت که این حمــات خیلی 
کارآمــد نیســت، امــا همیشــه ایــن کار 
ســایبرمن های  بنابرایــن  می کننــد،  را 
اســرائیلی را هــم خوب می شناســند و 

سعی می کنند آنها را تهدید کنند.«
این کــه  بــه  اعتــراف  ضمــن  وی 
تل آویــو در تــرور شــهید صیادخدایــی 

نقش داشــته، این اقــدام را توجیه کرد 
و گفــت: »در ســطح راهبــردی، نظــام 
ایــران احســاس می کند که بــا توجه به 
هــر آنچــه کــه روی داده، بایــد انتقــام 
بگیــرد و در قبال اســرائیل بازدارندگی 
نیــز  مــا  دیگــر،  ســوی  از  کنــد.  ایجــاد 
تقریبــًا در همیــن موضــع قــرار داریــم 
و زنجیــره ای از اقــدام و واکنــش وجود 

دارد کــه مشــخص نیســت چــه کســی 
آن را شــروع کــرد و چــه کســی پاســخ 
می دهــد. مــا معتقدیــم ایرانی هــا بــه 
عناصر مــا حمله می کنند و ســپس به 
یک افســر ارشد سپاه پاسداران انقاب 
]اســامی[ حملــه می کنیم کــه کارش 
حملــه بــه اســرائیلی ها و امریکایی هــا 
اســت و اکنون نیز می نشینیم و منتظر 

واکنــش و انتقام هســتیم.« وی افزود: 
»بنابرایــن بایــد درک کنیم کــه نبردی 
چنــد بعدی علیه ایــران در حال وقوع 
است که با تمام ابزارهای جنگ انجام 
ایــن  چالــش  بزرگ تریــن  و  می شــود 
اســت کــه در نتیجــه اقدامــی که هدف 
آن بازدارندگی اســت، امــور به مرحله 

تشدید نرسد.«

ë مراقب واکنش ایران باشید
طبــق این گــزارش، شــورای امنیت 
داخلــی رژیــم صهیونیســتی دوشــنبه 
پیش، در بحبوحه نگرانی از پاسخ ایران 
به ترور شهید »حسن صیادخدایی« از 
افســران ارشد ســپاه پاســداران انقاب 
هشــدار  گذشــته،  هفتــه  در  اســامی 
به روز شده ســفر به ترکیه را صادر کرد. 
یادلین در پاســخ به این ســؤال که یک 
گردشــگر و مســافر اســرائیلی هنــوز در 
ترکیه اســت و چه باید بکند، گفت: »او 
باید هویت اسرائیلی خود را پنهان کند 
و مثل یک اســرائیلی رفتــار نکند، بلکه 
به عنوان یک توریســت که از اروپا آمده 
رفتار کند. باید در مورد چیزهایی که به 
نظرش عجیب می آیند، بسیار هوشیار 
باشــد و مراقب آنچه در ایمیل و تلفن 
یــک  چــون  باشــد.  دارد،  همراهــش 
ایرانــی  می دانــد چگونه برخی وســایل 
الکترونیکــی را که ما نمی دانیم چگونه 
بــدون آنهــا زندگی کنیــم، ردیابی کند، 
همین وســایل گاهی به دشــمن کمک 
می کند که بفهمد شــما چه کسی و کجا 
هســتید؟ یا چه برنامــه ای دارید؟ همه 
اینها برای آن اســت کــه برای عملیاتی 
که می خواهد انجام دهد، آماده شود.«

هشدار مقام سابق صهیونیستی درباره خطر انتقام

هویت اسرائیلی خود را پنهان کنید!
بزرگترین چالش ما، واکنش های بازدارنده ایران است

یک روز پس از انتشــار گــزارش جدید آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی که در آن ادعا شــده 
بود ایران پاســخ های کمی به سؤاالت گذشته 
اورانیــوم  ذرات  منشــأ  مــورد  در  نهــاد  ایــن 
اعــام  پیــدا شــده در ســه ســایت هســته ای 
 نشــده خود داده اســت، یــک رســانه غربی از 
تاش کشــورهای غربی بــرای ارائه قطعنامه  
پیشــنهادی مشترک به شــورای حکام آژانس 
بــا موضــوع برنامه هســته ای ایــران خبر داده 

است. 
بــه گــزارش ایرنــا بــه نقــل از خبرگــزاری 
رویترز، امریکا و ســه کشــور فرانســه، انگلیس 
و آلمــان پیش نویــس قطعنامــه پیشــنهادی 
آژانــس  حــکام  شــورای  بــه  خــود  مشــترک 

بین المللی انرژی اتمی را ارائه داده اند. 
طبــق این گــزارش، واشــنگتن و تروئیکای 
نشــدن  حــل  کــه  شــده اند  مدعــی  اروپایــی 
موضوعات مرتبط با مواد اورانیوم پیدا شــده 

در ســایت های اعــام نشــده، بشــدت مایــه 
نگرانی است.

ایــن چهــار کشــور غربــی همچنیــن ادعــا 
کرده انــد که بــه دلیل همــکاری ناکافی ایران، 
اختافــات و مســائل پادمانــی همچنان حل 
و  انگلیــس  فرانســه،  امریــکا،  اســت.  نشــده 
آلمــان در این پیش نویــس قطعنامه از ایران 
خواســته اند کــه »فوراً پیشــنهاد آژانــس برای 
تعامل بیشــتر برای حل وفصل همه مســائل 

پادمانی باقی مانده را بپذیرد.«
ایــن خبر در حالی منتشــر شــده اســت که 
پیش تــر در چهارچــوب توافــق ســه ماهــه ای 
که اســفندماه ســال گذشــته ایران و آژانس به 
آن دســت یافتند، قرار شد مدارک الزم برای 
شفاف ســازی موضوعــات اختافــی بیــن دو 
طــرف تا آخــر خردادماه تبادل شــود. حاال در 
شــرایطی که به نظر می  رســد تهران باالترین 
ســطح از همــکاری مســالمت آمیز خــود را با 

آژانــس به جریان انداخته اســت، ســه کشــور 
امریــکا  بــا  تبانــی  در  توافــق  اروپایــی طــرف 
درصــدد هســتند نشســت پیش روی شــورای 
حــکام را بــه فرصتــی بــرای گشــودن جبهــه 

جدیدی علیه ایران تبدیل کنند. 

ایــن در حالــی اســت کــه ایــران بــه رغــم 
تأکیــد بر ســاختگی بــودن اســتنادات آژانس 
دربــاره مکان هــای ادعایــی کــه توســط رژیــم 
در  همســویش  کشــورهای  و  صهیونیســتی 
از خــود  قــرار گرفتــه اســت،  آژانــس  اختیــار 

حســن نیت نشان داد و با اعام آمادگی برای 
تعامــل مســتدل و فنی بــا آژانس، کوشــید تا 
ضمــن توافق بــا این نهــاد بین المللــی برای 
ورود بــه یــک رونــد مذاکراتــی، توضیحــات و 
مســتندات فنــی الزم را درخصوص ادعاهای 

مطروحه در اختیار آژانس قرار دهد.
امــا بــه رغم ایــن تاش هــا، گــزارش اخیر 
بررســی های  از  انعکاســی  هیــچ  آژانــس 
مبســوطی که پیرامــون موضوعــات اختافی 
صورت گرفته، نداشــته است. همین امر فضا 
را مهیــای فرصت طلبان غربی کــرده تا برای 
نشســت آتی شورای حکام نقشه بکشند تا بار 
دیگــر عرصه را برای تصویب قطعنامه ای در 
محکومیت ایران مهیا کنند. این تاش چیزی 
جز این نیســت، اروپا که تاکنون کمترین اثری 
در حفــظ برجــام نداشــته ، خــود بــه شــریک 
جرمــی در زیاده خواهی امریکا از ایران تبدیل 

شده است.

رویترز مدعی شد که غربی ها به دنبال ارائه قطعنامه  مشترک علیه ایران در شورای حکام آژانس  بین المللی انرژی اتمی هستند

تبانی تروئیکای اروپایی با امریکا علیه ایران

مجلس سنای امریکا
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 بهشت هفت تیرکشان

استثمار  دیجیتال

 بررسی روند بحران خشونت داخلی در امریکا 
و ناتوانی تقنینی و اجرایی در کنترل آن

به ازای هر 100 نفر در امریکا 120 اسلحه وجود دارد

شرکت های فناوری جهان چگونه جنایات رژیم صهیونیستی را پاکسازی می کنند؟

اعتراف بایدن مبنی بر عدم اختیار کافی برای محدود کردن قوانین 
حمل سالح گرم در امریکا، بیانگر این مسأله است که قدرت البی 

های اسلحه سازی حتی توان اجرایی رئیس جمهور ایاالت متحده 
را نیز سلب کرده و تا این حد توانسته برای سودآوری های خود در 
عمق الیه های داخلی نظام سیاسی امریکا نفوذ کند؛ معضلی که 

سال هاست با وجود آگاهی از آن، راه حلی عملی برای برطرف 
کردنش وجود ندارد 

گروه سیاســت/ایران با توجه به موقعیــت ژئوپلیتیکی خود و روابط 

سیاسی و دیپلماسی که با کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا دارد، 
می  تواند از بســتر ایجاد شده در راســتای خنثی سازی تحریم و ایجاد 
روابــط پایدار اقتصادی بهره الزم را ببرد، به گونه ای که این اتحادیه 
در بســیاری از موضوعات سیاسی و جهانی اشتراک نظر دارند و این 
می  تواند برای ایران دروازه جدید اقتصادی باشــد. به گزارش منابع 
رســمی اتحادیــه اقتصادی اوراســیا، گــردش تجاری ایــن اتحادیه با 
ایران در ســال ۲۰۲۱ بالغ بر ۵٫۰۳۷میلیارد دالر بوده اســت )۴ ســال 
پیش هنــگام امضای توافقنامه تجــارت آزاد، حجم تجارت متقابل 
بین اتحادیه اقتصادی اوراســیا و ایران حدوداً ۲٫۷میلیارد دالر بود.( 
ایــن مبلغ در مقایســه با ســال ۲۰۲۰ افزایش ۷۳٫۵درصدی داشــته 
اســت. در عیــن حــال، صــادرات ۲٫۱برابــر و واردات ۲8/8درصــد 
افزایش یافته اســت. عالوه بر این، بیشــتر این گــردش مالی تجاری 

در چهار ماه آخر سال اتفاق افتاده است )بیش از ۳ میلیارد دالر.(
در مورخ ۶دسامبر سال ۲۰۱8، رهبران اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
چندین سند از جمله ایجاد منطقه آزاد تجاری بین کشورهای عضو 
اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا و جمهــوری اســالمی ایــران را تصویب 
کردنــد. قــرار بــود این توافــق، امــکان کاهش یــا حــذف تعرفه های 
صادراتی را در تجارت دوجانبه برای طرف های تجاری فراهم آورد. 
در نتیجه این مذاکرات، کشــورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراســیا 
متوســط   نرخ عوارض کاالهای صنعتی را از ۶٫۹درصد تا ۲٫۷درصد 
کاهــش دادند. ایران نیز متوســط   نرخ عوارض همیــن گروه کاالها را 
از ۱۷٫۷درصــد تــا ۱۳٫۲درصد کاهــش داد. برای کاالهای کشــاورزی 
هــم کشــورهای عضو اتحادیــه اوراســیا میانگیــن نرخ عــوارض را از 
۹٫۴درصــد تــا ۴٫۴درصد و ایران  از ۲۳٫۴درصد تــا ۱۲درصد  کاهش 
دادند. مشــخص اســت که ارمنســتان – تنها کشــور عضو اتحادیه که 
دارای مرز زمینی مشــترک با ایران اســت – البی گر اصلی این توافق 
بین تهران و کشــورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بود. قرارداد 
تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراســیا برای مدت ســه سال 
منعقد شد و پس از آن قرار بود توافق نهایی حاصل شود. یک سال 
پــس از تصویــب قرارداد موقــت، قرار بــود مرحله جدیــد مذاکرات 
بــرای دســتیابی بــه توافــق دائمــی کــه بایــد تــا ســال ۲۰۲۰ طراحی 
می شــد، آغاز شود. در غیر این صورت پیش بینی می شد که طرف ها 
در مــورد تمدیــد موافقتنامــه موقــت بــا الحــاق ضمائم بــه آن، به 
توافق برســند.  مارس سال ۲۰۲۲، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران 
ضمــن تمدیــد توافقنامــه موقت منطقــه آزاد تجــاری توافق کردند 
که آماده ســازی توافقنامه دائمی را تســریع ببخشند و تهران نگرش 
مثبتی نســبت به این موضوع داشــت. پس از خروج امریکا از توافق 
هســته ای و اعمال تحریم های اقتصادی جدید؛ ایران، روسیه را )که 
8۴درصــد تولید ناخالص داخلــی کل اتحادیه اقتصادی اوراســیا را 
تشکیل می دهد( در رأس دیپلماسی اقتصادی خود قرار داده است 
تــا روابط اقتصادی را با آن تقویت کند. به همین دلیل ایران ســعی 
دارد صادرات غیرنفتی خود را به روسیه و در صورت امکان به سایر 
کشــورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراســیا افزایــش دهد. تهران در 
چهارچــوب همــکاری ژئوپلیتیکــی با روســیه، قصد دارد به شــریک 

استراتژیک و اقتصادی مسکو تبدیل شود.
ایــران قصــد دارد به منظور تشــویق ســرمایه گذاری های خارجی 
برای صادرات، از مناطق آزاد اقتصادی و همچنین زیرســاخت های 
خود اســتفاده کند. حمایت دولت از مناطــق آزاد اقتصادی انزلی و 
چابهــار که موقعیت های اساســی و راهبردی در توســعه صادرات و 

جذب سرمایه گذاری دارند، اولویت قطعی مقام های ایرانی است.
و  ایــران  مــرز  در  مغــری  و  ارس  آزاد  مناطــق  حاضــر  حــال  در 
ارمنســتان در حــال فعالیت هســتند، اما این مناطــق هنوز موفقیت 
اســتراتژیک قابل توجهی از خود نشــان نداده اند. یکــی از دالیل این 
عدم موفقیت، همگرایی کم ایران با ساختارهای اتحادیه اقتصادی 
اوراســیا اســت. گســترش تعامل تهران با ایــن ســازمان می تواند به 
موفقیــت در این مناطق آزاد کمک کند. بعید نیســت پس از افتتاح 
سرکنســولگری ایران در مرکز استان ســیونیک ارمنستان یعنی شهر 
کاپان )این تصمیم در پایان ســال گذشــته صورت گرفت( پیشرفت 
مثبتــی در ایــن رونــد حاصل شــود. در عین حــال، با توجه بــه اینکه 
کارآفرینان آذربایجانی و ترکیه ای با موفقیت در مناطق آزاد تجاری 
ایــران فعالیت می کنند، طرف ایرانی دائمــاً از همکاران ارمنی خود 
می خواهد که به طور فعال تر در پروژه های اقتصادی مشارکت کنند. 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا می  تواند با روابط تجاری باثبات به شریک 
قابــل اعتمادی برای ایران تبدیل شــود که این امر برای کشــوری که 
در انــزوای اقتصــادی نســبی قــرار دارد از اهمیت ویــژه ای برخوردار 
اســت. نتایــج فوق الذکر در ســال کرونایی ۲۰۲۱ این شــرایط را تأیید 
می کننــد. ایران برای روســیه فرصتی برای فــروش کاالهای صنعتی 
است. با توجه به سهم قابل توجه هیدروکربن ها در صادرات روسیه، 
این امر از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت. ایران همچنین می تواند 
نقش بســزایی در توسعه اقتصاد ارمنستان داشته باشد. همان طور 
که گفته شــد، ارمنســتان البی گر اصلــی تهران در زمینــه همکاری با 

اتحادیه اقتصادی اوراسیا است.
موانــع غیرمرتبــط بــا تعرفه ها و عــوارض همچنان یک مشــکل 
کلیدی برای توســعه تجارت بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراســیا 
هســتند. از ســوی دیگر محدودیت های عینی وجــود دارند که حذف 
آنهــا در آینــده عماًل غیرممکن اســت. بنابراین امکانــات تجاری به 
همــان مبنــای عمدتــاً »هیدروکربنــی« اقتصادهــای ایران، روســیه 
و قزاقســتان محدود هســتند. بــر همین اســاس اتحادیــه اقتصادی 
اوراسیا نمی تواند چشم اندازی را به ایران ارائه دهد که قابل مقایسه 
با چشــم انداز چین باشــد. موضــع خاص طرف روســی در بازارهای 
انــرژی اتحادیه اقتصادی اوراســیا یــک نمونه دیگر اســت. بنابراین 
بعید است تهران بتواند روی افزایش جدی عرضه گاز به ارمنستان 
حســاب کند، زیرا روســیه هنوز هــم صادرکننده اصلی به این کشــور 
اســت. در نهایــت تحریم هــای ضــد ایرانــی و ضــد روســی امریــکا و 
اتحادیــه اروپــا نقــش بزرگــی را ایفــا کــرده و فرصت های توســعه را 
محدود می کنند. با این حال اتحادیه اقتصادی اوراســیا و ایران تنها 
می تواننــد تا حدی پیامدهای منفی این تحریم ها را جبران کنند. در 
عین حال کارشناســان روســی و ارمنی بر این باورند که طرف ها قادر 
به رفع موانع مهم دیگر نیز هستند. در اینجا توسعه زیرساخت های 
حمل ونقل و لجســتیکی و همچنیــن اتوماســیون و دیجیتالی کردن 
تشــریفات گمرکی به منظور جلوگیری از تأخیر در مرز مدنظر است. 
در شرایط قطع ارتباط ایران و روسیه از سامانه سوئیفت، روش های 
پرداخت کاالها هنوز هم یک مشکل بزرگ هستند. به رغم فعالیت 
در این راســتا، انتقال تسویه حســاب با ارزهای ملی هنوز کامل نشده 
اســت و در نتیجــه خــروج واشــنگتن از »توافــق هســته ای«، ایــران 
تالش های خود را به ســمت گســترش روابط با روســیه، هند و چین 
ســوق داده است. برای ایران که همان طور که در باال گفته شد قصد 
دارد بــه شــریک ژئواکونومیــک روســیه و اتحادیه اقتصادی اوراســیا 
تبدیــل شــود، این روند نمی توانــد در مدت کوتاهی انجام شــود، اما 

مانع پیشرفت اقتصادی آن به سمت شمال و شرق نیز نمی شود.

 اتحادیه اوراسیا ؛
 پیوند اقتصاد  و  ژئوپلیتیک

ایــن روزهــا حامیــان و اعضای دو حــزب اصلی 
امریــکا یعنــی جمهوری خواهــان و دموکرات ها 
احتمااًل به خوبی می دانند که با وجود دو حادثه 
مرگبار اخیر یکی در بوفالوی نیویورک و دیگری 
در دبســتان یووالــدی در تگــزاس، بســیار دور از 
ذهن اســت که قانونگذاران بتوانند قانونی برای 
کنتــرل حمل ســاح گرم در جامعــه وضع کنند 
کــه ضمانــت اجرایــی تعیین کننــده ای داشــته 
باشــد. ایــن ناتوانی در کنگــره امریکا ایــن روزها 
بیــش از پیش به چشــم می خورد. تنهــا قانونی 
کــه در حــال حاضــر در خصوص حمل اســلحه 
در جامعــه امریــکا اجرا می شــود، این اســت که 
افرادی که ســابقه اعمال خشونت با ساح گرم 
را دارنــد باید یک ســری محدودیت های جزئی 
را در حمــل اســلحه رعایــت کنند! و ایــن قانون 
به قانون »پرچم قرمز« شــهرت دارد. بســیاری 
همین قانون به اصطاح محدودکننده را بســیار 
می داننــد.  اشــکاالتی  دارای  و  دانســته  ناکافــی 
کمااینکــه در حــال حاضــر بیشــتر جرایمــی کــه 
در امریــکا متعاقــب اســتفاده از ســاح گرم رخ 
می دهــد، اکثراً مربوط به افرادی اســت که برای 
نخســتین بار اســلحه خریداری کردند و در ســن 

جوانی یا نوجوانی بسر می برند.
بســیاری در امریــکا معتقدنــد قانونگــذاران 
بویــژه در رأس همــه آنهــا کنگــره، قــدرت مالی 
بــزرگ  کمپانی هــای  بــا  مقابلــه  بــرای  کافــی 
اسلحه سازی و البی های حامی آنها برای کنترل 
و وضع قوانین بازدارنده در حمل ســاح گرم را 

ندارند.
یکــی از البی هــای قدرتمنــد امریکا کــه تا به 
امروز یکــی از گزینه های اصلی بــرای ممانعت 

از تصویــب هرگونــه قانــون ضد ســاح گــرم در 
جامعــه امریــکا بــوده »انجمــن ملــی ســاح« 
اســت. ایــن انجمن بــه عنوان یک البــی پرنفوذ 
در بیــن قانونگذاران و صاحبــان قدرت و اختیار 
امریــکا به شــدت نفــوذ دارد تا جایی کــه به طرز 
قابــل ماحظــه ای در مقابــل تصویــب هرگونه 
قانونــی برای مهار یــا محدود کردن اســتفاده از 
اسلحه توسط گروه های سنی مختلف در امریکا 
ایســتاده و با صــرف هزینه هــای هنگفتــی مانع 
اقدامی عملی از سوی کنگره امریکا شده است. 
ایــن انجمن تــا جایی پیش رفته کــه حتی اخیراً 
و پــس از دو حادثــه مرگبــار در امریــکا صراحتــاً 
بنیادیــن  حــق  اســلحه  »داشــتن  کــرده  اعــام 
بشــر بــرای دفــاع از خــود اســت« و عمــًا با هر 
گونه محدودســازی اســتفاده از اســلحه بشــدت 

مخالفت کرده است.
موضــوع دیگــری کــه در نظــام قانونگــذاری 
امریــکا تا بــه امروز مانــع تصویــب قانونی برای 
ایــن  شــده  اســلحه  از  اســتفاده  از  جلوگیــری 
اســت کــه جمهوری خواهــان به انــدازه کافی به 
دالیــل مختلــف و اختافــات سیاســی گوناگــون 
بــا دموکرات هــا همراه نمی شــوند و همــواره به 
دنبال انتقام گیری در شــرایط متفــاوت جامعه 
ســنای  در  هســتند.  خــود  سیاســی  رقیبــان  از 
امریــکا فــرض بــر اینکــه تمامــی دموکرات هــا 
بــرای تصویــب یــک قانــون مدنــی توافــق نظر 
داشته باشــند، برای تصویب نهایی آن و تبدیل 
شــدنش به قانــون اجرایــی نیاز بــه رأی حداقل 
ایــن  معمــواًل  امــا  اســت؛  جمهوری خــواه   10
اتفــاق در زمــان تصویــب قوانینــی ایــن چنینی 
هرگــز رخ نداده اســت. یکــی دیگــر از دالیل آن 

در کنــار بحــث اختافات سیاســی، همــان نفوذ 
البی های اسلحه سازی اســت که بیشتر در میان 
جمهوری خواهــان قــدرت دارد و معمــواًل توان 

مخالفت از آنها را سلب کرده است.
اخیــراً جــو بایــدن، رئیس جمهــور امریکا در 
بازدیــد از محــل وقــوع حادثــه مرگبار دبســتان 
تگــزاس گفتــه بــود درســت اســت کــه تعریــف 
قوانینــی کاربردی بــرای حمل ســاح گرم یکی 
فعلــی  شــرایط  در  امریــکا  فــوری  نیازهــای  از 
اســت، امــا مــن در جایــگاه رئیس جمهــور باید 
بگویــم کــه اختیــارات محــدودی در ایــن زمینه 
دارم. ایــن اعتراف در واقع همان نکته ای اســت 
کــه در بــاال هــم به آن اشــاره شــد. اینکــه قدرت 
البی هــای اسلحه ســازی حتــی تــوان اجرایــی را 
از رئیس جمهــور امریــکا نیز گرفته و تــا این حد 
توانســته بــرای ســودآوری های خــود در عمــق 
الیه های داخلی نظام سیاســی امریکا نفوذ کند؛ 
معضلی اســت که ســال ها با وجود آگاهی از آن 
در تمامــی طبقــات و احــزاب سیاســی راه حلی 

عملی برای برطرف کردن آن وجود ندارد.
حاال امروز کار به جایی رسیده است که حتی 

خــود امریکایی هــا هم بــه این موضــوع اعتراف 
می کنند. صنعت اسلحه ســازی در این کشور به 
جایی رســیده اســت که دیگر هیچ نهــاد قانونی 
یا هیچ مقام ارشــد اجرایــی توان مقابله با آن را 
نــدارد. بســیاری از تحقیقات محلــی در مناطق 
مختلف امریکا نشان می دهد پس از همه گیری 
کرونا در این کشور خشونت های مسلحانه تا 35 
درصد افزایش یافته و به باالترین میزان در 25 
سال گذشــته رسیده اســت. با وجود تمامی این 
تحلیل ها باید گفت که امریکا شاید تنها کشوری 
در جهان باشد که تعداد اسلحه در آن از تعداد 
برآوردهــای  طبــق  اســت.  بیشــتر  جمعیتــش 
صورت گرفته در ازای هر 100 نفر در امریکا، 120 
اسلحه در این کشور وجود دارد که این بیشترین 
آمار موجود برای خرید و فروش ساح در میان 
مــردم عــادی و غیرنظامیــان در یــک جامعــه 
اســت. برخی دیگر از داده هــای تحلیلی موجود 
تخمین زده اند امریکایی ها مالک 393 میلیون 
از مجمــوع 857 میلیــون  گــرم  قبضــه ســاح 
اســلحه تولیــد شــده در جهان و تحــت مالکیت 
غیرنظامیــان هســتند. یعنی رقمــی معادل 46 

درصد از کل ساح های جهان به غیرنظامیان و 
شهروندان عادی در جامعه امریکا تعلق دارد. 
رقمــی که شــاید به خــودی خود گویــای این 
واقعیت باشــد که چرا امریکا امروز دچار چنین 
معضل و مشــکلی شده اســت. حاال اگر تمامی 
مــوارد ذکــر شــده در بــاال را در کنار ایــن آمار که 
اخیراً توسط مؤسسات اجتماعی ـ تحقیقاتی در 
امریکا منتشر شده بگذاریم، شاید عمق فاجعه 
بیشــتر مشــخص شــود. طبــق آمار منتشرشــده 
بیــش از 60 درصــد از مــردم امریــکا بشــدت از 
آزادی خریــد و فروش ســاح گرم در این کشــور 
ناراضــی هســتند و خواهــان اتخــاذ تصمیمــی 
جدی توســط مقامات در این مورد هستند. بعد 
از 2تیرانــدازی اخیــر در چنــد هفتــه گذشــته در 
امریکا طبق آمار منتشــر شــده تقریباً 80 درصد 
از مــردم این کشــور معتقدند هر بــار که از خانه 
خــارج می شــوند احتمــال دارد مــورد اصابــت 
تیر قــرار بگیرند یا اینکه در حمله ای مســلحانه 
کشــته شوند. امروز کمتر مادری هر روز صبح که 
فرزندش را راهی مدرســه می کنــد این احتمال 
در ذهنــش مــرور نمی شــود کــه ممکــن اســت 
کودکش در مدرســه مورد هــدف تیراندازی های 
کــور قــرار بگیرد. اتفاقــی که حاال مقامات ارشــد 
امریــکا از جمله شــخص رئیس جمهــور هم به 
صراحت بــه آن اعتراف می کنــد و قدرت باالی 
البی های اسلحه ســازی را بیشــتر از توان اجرایی 
خود می دانــد. وضعیتی که اگر به همین منوال 
ادامــه یابــد و جــوالن ایــن البی هــا و نفوذشــان 
گســترده تر شــود شــاید بایــد منتظــر تصویــری 
متفــاوت از امریکایــی بــا ســطح خشــونت های 

باالتر در آینده ای نه چندان دور باشیم.

از نــگاه اوون جونــز، اگرچــه پلتفرم هــای آنایــن 
بــر اســاس قوانینــی کــه خــود را پایبنــد بــه آنهــا 
می  داننــد، نبایــد بــه دولت هــا اجــازه دهنــد تــا از 
خدمات خود بــرای تداوم کمپین هــای اطاعاتی 
نادرســت اســتفاده کننــد، با ایــن حال، ایــن اتفاق 
همچنان ادامــه دارد؛ در حال حاضر گوگل و دیگر 
پلتفرم های آناین به میدان های جنگ تبلیغاتی 
تبدیل شــده اند. وزارت خارجه رژیم صهیونیستی 
اخیــراً یــک صفحــه اینترنتــی بــرای بدنــام کردن 
عفو   بین الملل، مســتقر در بریتانیــا ایجاد کرده که 
علت این اقدام انتشــار گزارشی با عنوان »آپارتاید 
اســرائیل علیه فلســطینیان: یک سیستم ظالمانه 
ســلطه و جنایت علیه بشــریت« از سوی این نهاد 
بین المللی بوده است. این صفحه که روی آدرس 
اینترنتی رســمی دولت اســرائیل قرار دارد و نشان 
تجاری وزارت خارجه را دربر می  گیرد، دربردارنده 
تعداد زیادی پیوند به مقاالت رســانه ای اســت که 
عفــو بین الملــل را بــه دشــمنی با اســرائیل متهم 
کرده انــد. بــه نظــر می  رســد که ایــن اقدام تاشــی 
عجوالنــه بــرای تحت تأثیــر قــرار دادن مخاطبان 
بین المللــی و کاهش تأثیر گزارش عفو بین الملل 
باشد. این رسوایی اخیر نقش فناوری های بزرگ را 
در کمک و حمایت از نقض حقوق بشــر برجســته 
 Google Ads می  کنــد. ایــن صفحــه کــه از طریــق
ن الملــل  ی ب و  ـ ـ ف و هنــگام جســت وجوی ع تبلیــغ 
در بــاالی نتایــج جســت وجو ظاهر می شــود، عفو 
بین الملــل را بــه دلیل افشــای جنایات اســرائیل، 
یک »ســازمان رادیکال« نامیده و با ایجاد انحراف 
در محتــوای گــزارش ایــن نهــاد، آن را یــک نهــاد 
یهودســتیز جلوه داده است. متهم کردن هر کسی 
که از اسرائیل به یهودی ستیزی انتقاد می  کند یک 
تکنیک تبلیغاتی کاسیک بوده که برای القای گناه 
و ساکت کردن کسانی که ادعای نقض حقوق بشر 

اسرائیل را مطرح می  کنند، طراحی شده است.
رژیــم  کــه  می  نویســد  خــود  گــزارش  در  جونــز 
صهیونیســتی همواره در تاش بوده با به انحراف 
کشاندن مفهوم »ضد صهیونیسم«، آن را مترادف 
بــا یهودســتیزی جلوه دهــد؛ در حالی کــه همگان 

می  داننــد که اساســاً بیــن رژیم جعلــی و یهودیت 
تمایزات بســیار آشــکاری است و شــمار کسانی که 
خود یهودی هستند و در عین حال از جنایات رژیم 
صهیونیســتی برائت می  جویند، در سراســر جهان 
کم نیســت. به انحراف کشــاندن ضد صهیونیسم 
با دســتاویز قرار دادن یهودستیزی، تاکتیکی است 
که امریکایی های حامی اسرائیل نیز از آن استفاده 
می  کننــد. ایــن صفحــه اینترنتــی که توســط رژیم 
صهیونیســتی ایجاد شده، همچنین تأکید می  کند 
که هدف عفو بین الملل به نوعی نابودی اسرائیل 
است: »هدف از این گزارش... حذف کشور اسرائیل 
- یا انکار حق وجود آن - به عنوان دولت ملی قوم 

یهود است.«
ë ادعاهای پوچ 

با توجه به آنچه در باال توضیح داده شــد، می  توان 
گفت که رژیم صهیونیستی درباره هرگونه انتقادی 
علیــه خــود را که افشــا کننــده ماهیتش باشــد، به 
هــر قیمتــی فرافکنی می  کنــد. ادعاهایی کــه رژیم 
صهیونیســتی درباره یهودســتیزی عفو بین الملل 
طــرح می  کنــد، ادعاهایــی دروغیــن بوده انــد و به 
وضوح نادرســتند. عفو بین الملل در گزارش اخیر 
خود به ســادگی و صراحت تأکید کرده که سیستم 
آپارتایــدی اســرائیل بایــد از بیــن بــرود و حقــوق 

فلسطینیان به رسمیت شناخته شود.
رژیــم  کشــاننده  انحــراف  بــه  کمپین هــای  امــا 
صهیونیســتی علیــه افشــا کننــدگان ماهیتــش به 
همیــن جــا ختــم نمی شــود، بلکــه ســازمان های 
زیرمجموعــه ایــن رژیــم بــا پرداخــت هزینــه بــه 
شــرکت هایی چون گــوگل، پیوندهایــی را که مورد 
نظــر وزارت خارجــه صهیونیســتی باشــد، تبلیــغ 
می  کنند. بخش تبلیغاتی گوگل با عنوان گوگل ادز، 
گزارش هایی که جنایات اســرائیل را افشــا می  کند، 
مخفــی کرده و در عــوض گزارش هایی که در دفاع 
از این رژیم جعلی مطالبی را منتشــر می  کنند، در 
دســترس کاربران قــرار می  دهد. چنیــن اقداماتی 
تنهــا مربــوط بــه گــوگل نیســت؛ در پلتفرم هــای 
آنایــن دیگــر نیــز گزارش هایــی مشــابه از ســوی 
کاربران دریافت شــده اســت؛ برای نمونه کاربران 

یوتیوب گزارش داده اند که این ســایت هشدارهای 
محتوایــی را در ویدیــوی عفــو بین الملــل در مورد 
آپارتاید اســرائیل و جنایاتش قرار داده اســت. تیم 
فنــاوری عفــو بین الملل می گوید این مســائل را با 
گوگل که مالک یوتیوب اســت، مطرح کرده اســت 
امــا مقامات این شــرکت، توضیحاتــی قانع کننده 

ارائه نداده اند. 
رســوایی های اخیر نقش فناوری های جهانی را در 
کمک به نقض حقوق بشــر و حمایــت از ناقضان 
آن برجســته می  کند. جونــز در گزارش خــود بیان 
می  کنــد که بــرای کســب اطاعات بیشــتر با گوگل 
تمــاس گرفتــه امــا هیــچ کــس بــه ســؤاالت او در 
ایــن باره پاســخی نــداده اســت. گروه هــای حقوق 
دیجیتــال، بارها گــزارش داده اند کــه فیس بوک و 
دیگر پلتفرم های رسانه های اجتماعی به سانسور 
محتوای حامی فلسطین می  پردازند و تحت فشار 
رژیم صهیونیســتی، سیاســت های مورد نظر آنها 
را بــه پیــش می  برند. همین ســال گذشــته بود که 
کارمنــدان آمازون و گوگل طومــاری را امضا کردند 

تا پــروژه نیمبــوس را محکوم کنند؛ قــراردادی 1.2 
میلیارد دالری که به گفته گروهی از کارکنان فناوری 
ناشــناس، ســرویس های ابری را به اســرائیل ارائه 
می کنــد که بــه جمــع آوری غیرقانونــی داده ها در 

مورد فلسطینی ها کمک می کند.
شرکت های فناوری جهانی در رویکردهای سیاسی 
خــود بســیار مبهــم و جهــت دار عمــل می  کننــد، 
اگرچه خط  مشی هایی در رابطه با محتوای سیاسی 
دارد، اما این سیاست ها بیشتر مربوط به انتخابات 
اســت و مشــخص نیســت کــه در نســبت با ســایر 
رویدادها و موضوعات سیاسی چه خط مشی هایی 
وجود دارد. این شرکت ها مدعی هستند که تنها از 
»تبلیغات سیاسی مسئوالنه« حمایت می  کنند، در 
حالی که واقعیت امر این را نشان نمی دهد. بسیار 
عجیب است که کمپین های جهانی توسط رژیمی 
که مکرراً قوانین بین المللی را نقض کرده اســت، 
براحتی راه اندازی می  شــود و حقوق فلســطینیان 
که به آشکاری نقض شده، توسط این شرکت های 

جهانی زیرپا گذاشته می  شود.

ë استثمار دیجیتال 
ســایر پلتفرم ها هم به همین انــدازه ناهماهنگ و 
در تناقض با مدعیات خود هستند، توئیتر در ظاهر 
تبلیغات سیاسی پولی را ممنوع کرده است، اما با 
تبلیغات سیاسی طرفدار دیکتاتوری در کشورهای 
مستبدی مانند عربستان سعودی که از حقوق بشر 
ســوء استفاده می  کنند، مشــکلی ندارد  و آزادانه به 
آنهــا اجازه فعالیت می  دهد! فیس بوک تبلیغات 
سیاسی را مجاز می داند، اما در تشخیص رفتارهای 
سیاســی هماهنگ شده یا نشــده کامًا سلیقه ای و 
مبهم عمل می  کند. اگرچــه فیس بوک در ظاهر و 
با فشــار برخی کاربران، برخی حساب های کاربری 
اسرائیل را به عنوان بخشی از تاش های خود برای 
مبــارزه با این مشــکل حــذف کرده، اما مشــخص 
اســت کــه در تعدیل محتــوای حامی فلســطین و 
عرب زبان بســیار تهاجمی تر عمل کرده است؛ به 
طــوری که کاربــران به وضــوح متوجه ایــن تفاوت 
عملکــرد شــده انــد. جونز در گــزارش خــود اعام 
کرده که بارها با مقامات فیس بوک تماس گرفته 

اما آنها نیز به سؤاالتش پاسخی نداده اند.
عاوه بر توسعه و حمایت هوشمند شرکت های 
ایــن  صهیونیســتی،  رژیــم  جنایــات  از  جهانــی 
شــرکت ها همچنین از تداوم ساختارهایی مانند 
سیاســت خارجی ایاالت متحده از طریق فناوری 
دیجیتــال نیــز کســب منفعــت می  کننــد. آنهــا 
مناســبات اقتصادی را به گونه ای شکل می  دهند 
که بازارهای غیرغربی به رکود بیفتند و در عوض، 
گذرگاه های اقتصادی غربی رونق یابند؛ کاری که 
مشــخصاً می  توان آن را نوعی اســتثمار دانســت 
و بــه قول مــارک اوون جونــز، آن را امپریالیســم 
دیجیتال نام نهاد. وی می  گوید که از منظر حقوق 
بشــری یا اخاقــی، این موضوع چنــدان پیچیده 
نیســت؛ اگــر نهادهــای شــناخته شــده جهانی از 
جنایــات علیه بشــریت گــزارش تهیــه می  کنند، 
تاش هــای آنها باید به رســمیت شــناخته شــود 
و چنیــن تاش هایــی نبایــد توســط شــرکت های 
رســانه های اجتماعی به راهی بــرای درآمدزایی 
تبدیل شــود. در واقع، اگر پلتفرم ها ادعا می  کنند 
که باید با سانســور اطاعات نادرســت در ارتباط 
بــا کووید 19 به دلیل آســیب هایی که به بشــریت 
وارد می کنــد، موافقت کنند، آنهــا باید تبلیغات 
رژیمــی را کــه بــرای پنهان کــردن جنایــات علیه 
بشــریت طراحی شده نیز سانسور کنند؛ در حالی 
کــه عملکــرد آنها خــاف ایــن موضوع را نشــان 

می  دهد.

ش
زار

گــ

شرکت های فناوری جهانی چگونه به بقای تروریسم کمک می  کنند؟ این سؤالی است که کمتر بدان 
پرداخته می  شــود؛ زیرا این شرکت ها به گونه ای نامحسوس و دور از توجه دیگران سیاستگذاری های 
خود در راســتای تقویت تروریســم را به پیش می  برند که افکار عمومی کمتر می  توانند ردی از آن را به 
طور آشکار ببینند. با وجود این، کسانی که به دقت محتواها را دنبال می  کنند، متوجه جهت دار بودن 
این سیاست ها می  شوند؛ مارک اوون جونز، استادیار مطالعات خاورمیانه در یکی از مقاالت خود به 

نقش شرکت گوگل و تبلیغات آن در راستای تبلیغ تروریسم اشاره می  کند.

امروز در امریکا شــاید کمتر کســی باشــد که نداند معضل این روزها در این کشور چیست. مادران 
بیشــتر از گذشــته نگران جان کودکان شــان در مدرسه هســتند بویژه اگر رنگین پوســت باشند. در 
همین ابتدای بحث این ســؤال اساســی مطرح می شــود که با وجــود نارضایتی هــای داخلی روز 
افزون، چرا قانونگذاران امریکایی، ناتوان از تصویب قانونی علیه حمل ســالح و مجریان قانون 

نیز عاجز از کنترل خشونت های مسلحانه هستند؟

سمیه خلیلی
روزنامه نگار

احمد فاضل زاده
دکترای روابط بین الملل

یرنا
ا

گروه های حقوق دیجیتال، بارها گزارش داده اند که فیس بوک 
و دیگر پلتفرم های رسانه های اجتماعی به سانسور محتوای 

حامی فلسطین می پردازند و تحت فشار رژیم صهیونیستی، 
سیاست های مورد نظر آنها را به پیش می برند. همین سال 

گذشته بود که کارمندان آمازون و گوگل طوماری را امضا کردند تا 
پروژه نیمبوس را محکوم کنند؛ قراردادی 1.2 میلیارد دالری که به 

گفته گروهی از کارکنان فناوری ناشناس، سرویس های ابری را به 
اسرائیل ارائه می کند که به جمع آوری غیرقانونی داده ها در مورد 

فلسطینی ها کمک می کند
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 یک باک بنزین در امریکا= 1/2 میلیون تومان

تراز تجاری دو ماهه مثبت ماند»ایران« از وضعیت نابسامان انرژی در جهان گزارش می دهد

صادرات کشور 37 درصد رشد کرد
سبقت 400 میلیون دالری صادرات از واردات

گروه اقتصادی/  پس از رکوردشکنی تجارت خارجی درسال گذشته که به دلیل جهش رخ داده 

از نیمه دوم ســال در کارنامه تجاری کشــور ثبت شــد، در دو ماه نخست سال جاری نیز شاهد 
تداوم روند صعودی نیمه دوم ســال گذشــته هستیم. در نخستین ماه سال تراز تجاری کشور 
بــه مثبت 875 میلیــون دالر رســید و تازه ترین آمار گمــرک ایران از تجارت دو ماهه امســال 
نیز نشــان دهنده افزایش قابل توجه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی اســت. در دو ماهه 
نخست سال جاری نیز با پیشی گرفتن صادرات از واردات تراز بازرگانی کشور همانند نخستین 
ماه ســال، مثبت باقی ماند. براســاس گفته های ســخنگوی گمرک، تجارت خارجی دو ماهه 
کشــور با رشــد 31 درصدی به 16میلیارد و 631میلیون دالر رســید. در دوماهه نخســت ســال 
گذشــته ارزش کل تجارت خارجی کشــور 12 میلیارد و 743 میلیون دالر بوده که با رشــد قابل 
توجهی به بیش از 16 میلیارد دالر رسیده است. دراین دوره زمانی حجم تجارت از نظر وزنی 
نیز  به 22 میلیون و 196 هزار تن رســید که در مقایســه با رقم 22 میلیون و 108 هزار تن مدت 
مشابه سال گذشته 39 صدم درصد رشد نشان می دهد. به گفته سید روح اهلل لطیفی سهم 
صادرات از حجم تجارت 17میلیون و 14هزار تن به ارزش 8 میلیارد و 516میلیون دالراست 
که با رشــد 37درصدی همراه شــده اســت. در مدت مشابه ســال قبل نیز صادرات غیرنفتی 
کشور از نظر وزنی 16 میلیون و 746 هزار تن به ارزش 6 میلیارد و 217 میلیون دالر بوده است. 
ســخنگوی گمرک، ســهم واردات را 5میلیون و 182هزار تن به ارزش 8میلیارد و 115میلیون 
دالر عنوان کرد. نگاهی به عملکرد دو ماهه نخست سال گذشته نشان می دهد که دراین مدت 
5 میلیون و 362 هزارتن کاال به ارزش 6 میلیارد و 526 میلیون دالر وارد کشــور شــده اســت. 
بدین ترتیب واردات نیز در دو ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی 24 
درصدی داشــته که عمدتاً شــامل کاالهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز تولید بوده است. وی 
همچنین پنج مقصد اول صادرات کاالی ایران را چین، امارات، عراق، ترکیه و هند و نیز پنج 

کشور اول واردات را امارات، چین، ترکیه، هند و روسیه عنوان کرد.

ë تراز تجاری مثبت 401 میلیون دالر 

با سبقت گرفتن ارزش صادرات کشور به واردات در دو ماهه اول امسال، همچون فروردین ماه، 
تراز تجاری مثبت شده است. به گفته لطیفی، تراز تجاری کشور در دو ماه امسال به میزان 401 
میلیون دالر مثبت شد. گفتنی است، تراز تجاری ایران در فروردین ماه امسال نیز 87۵میلیون 
دالرمثبت شــد. ارزیابی ها نشان می دهد این رقم نسبت به بازه مشابه در سال های 98، 99 و 

1۴00 رکورد جدیدی را ثبت کرده و به بیشترین میزان رسیده است. 

ش
زار

گ

  پنجشنبه 12 خرداد 1401 
 سال بیست و هشتم
 شماره 7923

گروه اقتصــادی/ آثار جنگ روســیه و اوکراین 

بــر بازار نفــت همچنــان ادامه دارد. دوشــنبه 
شــب رهبــران اتحادیــه اروپــا بــه جمع بندی 
رســیدند که واردات نفت از روســیه را تا پایان 
ســال جاری 90 درصــد کاهــش دهنــد. در این 
نشســت اجماع شــد کــه اعضــای اتحادیه به 
اســتثنای مجارســتان، بایــد بیش از دو ســوم 
واردات نفت از روســیه را متوقف کنند. روسیه 
نیز در پاســخ به این تصمیم ســران 27 کشور 
عضــو اتحادیه، اقــدام به توقف صــادرات گاز 
بــه برخــی از کشــورهای عضو ایــن اتحادیه از 
جملــه آلمــان کــرد. شــرکت روســی گازپروم 
روز سه شــنبه اعالم کرد، ارســال گاز به شرکت 
»شــل«  شــرکت  و  دانمــارک  در  »اورســتد« 
مسئول تأمین گاز برای آلمان را در پی امتناع 
ایــن دو شــرکت از پرداخــت بــه روبــل، از 11 
خــرداد متوقــف خواهد کــرد. روســیه در حال 
حاضــر عرضــه گاز به لهســتان، بلغارســتان، 
فنالند و هلنــد را متوقف کرده و علت آن هم 
خــودداری این کشــورها نســبت بــه پرداخت 
پول گاز با روبل روسیه و افتتاح حساب روبلی 
در بانکــی روســی بــوده اســت. مجمــوع ایــن 
شــرایط، بازار نفــت و گاز و حتی فرآورده های 
نفتی را در التهاب جنگ روسیه و اوکراین قرار 
داده و کارشناســان بر این باورند که ایران باید 
از ایــن فرصــت کم نظیــر برای حداکثر ســازی 

صادرات انرژی استفاده کند.
محمدعلــی خطیبــی، رئیــس اســبق امور 
بین الملل شــرکت ملــی نفــت در این باره به 
»ایــران« می گویــد: »آمار رســمی از صادرات 
وجــود  ایــران  نفتــی  فرآورده هــای  و  نفــت 
ندارد؛ امــا آنچه از اظهارات مقامات کشــور و 
همین طــور منابع ثانویه بازار نفت به دســت 
می آیــد، این اســت کــه اکنون صــادرات نفت 
ایران بیش از یک میلیون بشــکه در روز است 
و رقم صــادرات نفت کشــور در ماه های اخیر 
افزایش داشــته اســت. در حال حاضر، شــاید 
ایران حدود 1.3 میلیون بشکه در روز ظرفیت 
افزایــش صــادرات داشــته باشــد. بــر اســاس 
مــازاد  همین طــور  و  قیمتــی  ســیگنال های 
تقاضایــی کــه در بازار شــکل گرفتــه، می توان 

گفــت شــرایط کنونی بــازار نفــت بــه گونه ای 
اســت که می توان این میــزان نفت را نیز وارد 

بازار کرد.«
این کارشــناس انــرژی ادامــه می دهد: »تا 
پایــان ســال جاری میــالدی حــدود 4 میلیون 
بشــکه نفــت روســیه باید از بــازار اروپــا خارج 
شــود. خــروج ایــن نفــت، هم ایــن بــازار اروپا 
را بــرای احیای مشــتریان ســنتی نفــت ایران 
مســتعد می کنــد و هــم فرصتــی بــرای ورود 

گسترده تر به بازار آسیا فراهم می کند.«
»شــنیده  می دهــد:  توضیــح  خطیبــی 
می شــود کــه برخــی تولیدکننــدگان از جملــه 
عربســتان بــه دنبــال کاهــش صــادرات نفت 
خود به آسیا و افزایش حضور در اروپا هستند. 
این مســأله موجب خواهد شــد که بخشــی از 
بــازار آســیا که همــان مشــتریان ســنتی نفت 
ایران هســتند، خالی شــود و ایران می تواند از 
این خأل برای افزایش فروش نفت بهره ببرد. 
در این روند ایــران بازار هیچ تولیدکننده ای را 
نخواهــد گرفــت، چراکه ایــن بازارهــا پیش از 
تحریم بازار سنتی نفت ایران بوده اند و اکنون 
فرصتی برای احیای آنها فراهم شــده اســت 
کــه بــا دیپلماســی قــوی و مذاکــرات ســازنده 
می توان آنها را به دســت آورد. این کار تنها به 
عهده وزارت نفت نیست و باید کل نهادهای 
مرتبــط از جمله وزارت امور خارجه درگیر آن 

شوند.«
ë عقب نشینی بازار از هیجان تحریم روسیه

قیمــت نفت خام )شــاخص برنت دریای 
شــمال( کــه در روزهای اخیر مــرز 124 دالر در 
بشــکه را نیز رد کــرد، روز گذشــته به محدوده 
117 دالر در بشــکه رسید، چرا که اتحادیه اروپا 

از تحریم سریع نفت روسیه خودداری کرد.
ایــن زمینــه خطیبــی عنــوان می کنــد:  در 
»اروپــا یــک تصمیم مدت دار گرفــت و اعالم 
کرد، تــا پایان ســال اعضــای اتحادیه فرصت 
دارند 90 درصد واردات نفت از روسیه را قطع 
کننــد. ایــن تصمیم بــازار را از نگرانــی کمبود 
ناگهانی عرضه تا اندازه ای رها کرد. اروپا چند 
ماه فرصت دارد تا جایگزین های نفت روسیه 
را پیــدا کند و به همین خاطر قیمت ها اندکی 

عقب نشینی کرد. اما هنوز نرخ هر بشکه نفت 
در محــدوده ای قــرار دارد کــه نشــان می دهد 
کشــش جذب بشــکه های نفت بیشتر در بازار 
وجود دارد. ضمن آنکه یک جا به جایی میان 
مشتریان نفت کشــورها در حال وقوع است و 
خألهایــی در بازار به وجود آمــده که می توان 
از آنهــا بــرای صادرات نفت بیشــتر اســتفاده 
کــرد.« رئیس اســبق امــور بین الملل شــرکت 
ملــی نفت ادامه می دهد: »ایران حتی با یک 
دیپلماســی قــوی می تواند اروپــا را متقاعد به 
واردات نفــت خــود کنــد. اروپــا نفت ایــران را 
تحریــم نکرده اســت و منع قانونــی ندارد. در 
صــورت نیاز حتی می توانــد مالحظات روابط 
خــود بــا امریــکا را طــی مذاکراتــی رفــع کند و 

مجوز واردات نفت ایران را بگیرد.«
او بــا اشــاره به اســتفاده از ذخایــر نفتی در 
برخی از کشورها اظهار می کند: »طبق قوانین 
آژانس بین المللــی انــرژی، مصرف کنندگان 
بایــد تــا 90 روز مصــرف خود را ذخیره ســازی 
کنند. در ماه های اخیر برخی از کشورها به این 
ذخایر اســتراتژیک که بــرای مواقع اضطراری 
اســت، دســت زده اند و اکنون بایــد این مقدار 
برداشــت شــده را نیز جایگزین کنند. موضوع 
دیگــر اینکــه، در میــان تولیدکننــدگان نفــت 
خــام، فقــط 2 یــا 3 کشــور هســتند که تــوان و 
ظرفیــت افزایــش تولید نفــت را دارنــد؛ یکی 
از ایــن کشــورها ایران اســت و با توجــه به این 
مســأله، می تواند اکنون به عنــوان یک بازیگر 

مهم در بازار عمل کند.«
رســانه های  از  برخــی  حــال،  همیــن  در 
و  گاز  نفــت،  بــه  بــازار  نیــاز  از  بین المللــی 
می دهنــد.  خبــر  ایــران  نفتــی  فرآورده هــای 
اخیــر  اظهــارات  بــه  اشــاره  بــا  بلومبــرگ 
مدیرعامــل شــرکت ملی نفــت ایــران درباره 
امــکان افزایــش دو برابــری صــادرات نفــت 
کشــور می نویســد: »در حالــی کــه ایــران آمــار 
منتشــر  را  خــود  نفــت  صــادرات  یــا  تولیــد 
نمی کنــد، تحلیلگــران تخمیــن می زننــد کــه 
روزانه یک میلیون بشــکه نفت می فروشــد.« 
این رسانه با اشاره به مذاکرات هسته ای ایران 
و غرب از اهمیت حفظ صادرات کنونی نفت 

ایران و حتی افزایش آن خبر می دهد.

نقش حذف ارز ترجیحی در گرانی ها، بسیار کمتر از عوامل خارجی است

 رانت ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی ارز ۴2۰۰ تومانی 
در دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی

ثبت نام وام ودیعه مسکن از صبح امروز

 مالکان خانه ها و باغ ویالهای 1۵۰میلیارد ریالی 
باید دو در هزار مالیات بدهند

محموله صادراتی ارسالی به افغانستان بنزین نبود

وزیر اقتصاد:

وزیر امور اقتصادی و دارایی، نقش حذف 
ارز ترجیحــی در افزایــش ســطح عمومی 
قیمت ها را بســیار کمتر از عوامل خارجی 
و تــورم وارداتــی ناشــی از جنــگ اوکرایــن 
اعالم کرد و گفت: در ماه های آینده، شاهد 
کاهش در سرعت افزایش سطح عمومی 
قیمت هــا خواهیم بود. به گــزارش وزارت 
امــور اقتصــادی و دارایی، »ســید احســان 
خانــدوزی« در گفت وگــو با صدا و ســیما، 
اظهــار داشــت: آمارهــای بانــک مرکــزی 
حکایــت از ایــن دارد کــه در مــاه گذشــته 
نسبت به ماه قبل و اسفند سال 1۴00 دچار 
افزایش سطح عمومی قیمت ها شده ایم.
وی با بیان اینکه دو دســته عوامل داخلی 

و خارجی مؤثر در این ارتبــاط وجود دارد، 
افــزود: گاهــی به دلیل عــدم تفکیک الزم 
در این خصوص، مردم احساس می کنند 
افزایــش ســطح عمومــی قیمت هــا تنها 
ناشــی از حــذف ارز ترجیحــی مربــوط به 
همان چند قلــم محدود کاال و مشــتقات 
آنها اســت، درحالی که واقعیــت این طور 
نیســت و ســهم کمــی از گرانی ها بــه این 
موضــوع مربــوط می شــود. وزیــر اقتصاد 
ایــن  از  بســیار مهم تــری  گفــت: بخــش 
گرانی ها برمی گردد بــه اینکه ما در داخل 
قیمــت  افزایــش  مثــل  عواملــی  کشــور، 
نهاده های تولید، دستمزد کارگران، انرژی 
و آب و بــرق و... را داریــم کــه به صــورت 

طبیعی، همواره در ابتدای ســال، موجب 
باال رفتن هزینه تولید و محصوالت نهایی 

می شوند.
خانــدوزی ادامــه داد: یــک دســته عوامل 
خارجی هم داشــتیم که نه تنهــا در ایران، 
منطقــه  همســایه،  کشــورهای  در  بلکــه 
بودنــد  تأثیرگــذار  دنیــا  تمــام  اصــوالً  و 
به نحوی که موجب شد، ماه آوریل گذشته، 

ماهی ویژه برای همه دنیا باشد.
وی تصریح کرد: تورم ماه گذشته در ایران، 
کمتر از بســیاری کشــورهای بــا ثبات مثل 
روســیه با 17 درصد تورم، برزیل 12، هلند 
9.۶، انگلیس 9، امریکا 8، آلمان 7 و ایتالیا 

۶ درصد افزایش تورم بوده است.

خانــدوزی گفــت: طی مــاه گذشــته، یک 
افزایش عمومی قیمت کاالها در همه دنیا 
داشته ایم کما اینکه همین کشور همسایه، 
ترکیه، در طول یک سال بیش از 70 درصد 

تورم داشته است .
ë  برخی اقالم در کشــورهایی مثل سوئد و 

انگلیس جیره بندی شد

وزیــر اقتصــاد یادآور شــد: همچنیــن باید 
در نظر داشته باشــیم، ما در داخل کشور، 
برخالف خیلی کشــورها، با مسأله کمبود 
و کمیابی کاالهای اساسی مواجه نیستیم، 
در  اقــالم  برخــی  هم اکنــون  درحالی کــه 
کشورهایی مثل ســوئد و انگلیس، به یک 

معنا، جیره بندی شده اند.

در حدود ســه ســال ریاســت عبدالناصر 
همتــی بــر بانــک مرکــزی، حــدود ۵00 
هــزار میلیــارد تومــان رانت بــا توزیع ارز 
۴200 تومانــی بــرای عــده ای از تجــار و 
دالالن خــاص، ایجــاد شــد. بــه گــزارش 
ایرنا، تأمیــن ارز واردات کاالها با نرخ هر 
دالر ۴200 تومان، سیاســتی اســت که در 
20 فروردین ســال 1397 از سوی دولت 
دوازدهــم تصویــب و هــدف از آن هــم 
جلوگیری از افزایش نرخ ارز اعالم شــد. 
اصرار دولت دوازدهم بر ادامه سیاست 
ارز ۴200 تومانــی ادامــه داشــت اما نرخ 
دالر در بازار آزاد همچنان افزایشــی بود 
و در اواخــر تیرماه 1397 به باالی 8 هزار 
تومان رســید. دولت هم به جای اصالح 
سیاســت ارزی خــود، اقــدام بــه تغییــر 
رئیــس کل بانــک مرکــزی کــرد تا شــاید 
بدیــن ترتیب در بازار شــوک ایجاد کرده 
و نــرخ ارز را مهــار کند که ایــن اقدام هم 

موفق نبود. 
بدین ترتیب عبدالناصر همتی ریاســت 
بانــک مرکــزی را بــر عهــده گرفــت و تــا 
خــرداد 1۴00 در این جایــگاه باقی ماند. 
در دوره ریاســت او بــر بانــک مرکــزی، 
قیمــت دالر 3 تا ۴ برابــر افزایش یافت. 
اما درحالی که دولت دوازدهم بر حفظ 

بــا قیمــت  سیاســت توزیــع ارز واردات 
۴200 تومــان اصرار داشــت، نــرخ ارز در 
بــازار آزاد روز بــه روز افزایــش یافــت به 
طــوری کــه در ســال 1397 قیمــت دالر 
 10780 متوســط  به طــور  آزاد  بــازار  در 
تومــان شــد یعنــی بابــت هــر یــک دالر 
۴200 تومانی کــه دولت به واردکنندگان 
می داد، به طــور میانگیــن ۶۵80 تومان 
ســود بــه جیب افــراد دخیــل در زنجیره 
واردات تــا توزیــع کاالهــای وارداتی با ارز 
۴200 تومانــی می رفت. در ســال 1398 
قیمت دالر در بازار آزاد به طور متوســط 
به 12918 تومان رســید تا رانت ارز ۴200 
تومانی بــه 8718 تومان به ازای هر یک 
دالر برســد. در سال 1399 هم این رانت 
بــه 18۶87 تومــان بابــت هــر یــک دالر 
۴200 تومانی رســید زیرا متوسط قیمت 
تومــان   22887 بــه  آزاد  بــازار  در  دالر 

افزایش یافت.
برآوردها نشــان می دهد در دوره نزدیک 
به سه سال ریاست همتی بر بانک مرکزی 
نزدیــک به ۵00 هزار میلیارد تومان رانت 
از مابه التفــاوت ارز ۴200 تومانــی و نــرخ 
دالر در بازار آزاد، ایجاد شــده که به جیب 
عــده ای واردکننده و تاجر بــزرگ و دالالن 

رفته است.

کــرد:  اعــالم  شهرســازی  و  راه  وزارت 
وام  دریافــت  متقاضیــان  ثبت نــام 
ودیعــه مســکن از امــروز )پنجشــنبه( 

جامــع  ســامانه  در  خردادمــاه   12
طرح های حمایتی مسکن وزارت راه و 

شهرسازی شروع می شود.

بــا  باغ ویالهــای  و  مســکونی  واحدهــای 
ارزش بیش از 1۵0میلیارد ریال، مشمول 
مالیات بــه میزان دو در هزار می شــوند و 
ایــن مالیات برعهده شــخصی اســت که 
در ابتدای سال 1۴01 مالک این واحدهای 

مسکونی و باغ ویالها باشد.
بــه گــزارش ایرنــا، وزارت امــور اقتصادی 
و دارایــی پیش نویــس آیین نامــه اجرایی 
محاســبه عــوارض و مالیــات واحدهــای 
مســکونی و باغ ویالهــای گران قیمــت در 
ســال 1۴01 را تهیه و برای تصویب هیأت 

وزیران به دولت ارائه کرده است.
طبــق بنــد )ق( تبصــره )۶( مــاده واحده 
کشــور،  کل   1۴01 ســال  بودجــه  قانــون 
و  مســکونی  واحدهــای   1۴01 ســال  در 
باغ ویالهایی که ارزش آنها )با احتســاب 
عرصــه و اعیــان( بیــش از 1۵0میلیــارد 
ریال باشــد، مــازاد بر این مبلغ مشــمول 
مالیات بــه میزان دو در هزار می شــوند و 
ایــن مالیات برعهده شــخصی اســت که 
در ابتــدای ســال 1۴01 مالــک واحدهــای 

مسکونی و باغ ویالهای مذکور باشد.

سخنگوی گمرک ایران گفت: 12 محموله 
هیدروکربن سبک به گمرک ایران اظهار 
شده بود و تشریفات گمرکی برای خروج 
بنزیــن(  )نــه  انجــام شــده  هیدروکربــن 
بنابرایــن مســئولیت اظهار خــالف واقع 
برعهده تاجر افغان به مقامات این کشور 

است.
»ســیدروح اهلل  گمــرک،  گــزارش  بــه 
لطیفــی« در واکنــش بــه ادعــای طالبان 
مبنــی بر مرجــوع کــردن 12 تانکر حامل 
بنزین بی کیفیت به ایران، اظهار داشت: 
صادراتــی  تانکــر  دســتگاه   12 تعــداد 
حامل هیدروکربن ســبک از مبدأ گمرک 
منطقــه ویــژه اقتصادی ســلفچگان طی 
دو فقــره اظهارنامه صادراتی به شــماره 
بــه   ۴۵1072 و   ۴۵0۶۶۴ ســریال های 
مقصد گمرک میلک واصل شد که پس 
از انجام تشریفات قانونی برای صادرات 

هیدروکربــن )نــه بنزیــن(  در فروردین و 
اردیبهشــت ماه ســال جــاری بــه مقصد 

کشور افغانستان خارج شد.
وی افزود: در ابتدا دو دستگاه تانکر حامل 
هیدروکربن ســبک به گمــرک میلک در 
استان سیستان و بلوچستان  مرجوع که با 
اعالم مجدد تاجر افغان مجدداً محموله 

به کشور افغانستان بازگردانده شد.
ســخنگوی گمــرک تأکیــد کــرد: اســناد و 
مــدارک کاال و اظهارنامه مذکور صادرات 
هیدروکربن سبک است نه بنزین و اینکه 
تاجــر افغان بــه گمرک کشــور خــود چه 
اظهــار کــرده و یا چگونه ایــن محصول را 
توزیع، اســتفاده و یا به فروش می رســاند 
در  صالحیــت، حاکمیت و قوانین کشــور 
مســئولیتی  هیــچ  و  اســت  افغانســتان 
برعهده گمرک ایــران و واحد تولیدی در 

کشورمان نیست.

رکوردشکنی پی در پی قیمت بنزین در جهان
بســیاری از کشــورهای جهان این روزهــا با موجــی از نارضایتی 
مردمــی در نتیجــه تورم انــواع کاالهــای مصرفــی مواجهند که 
بخشــی از آن نتیجــه رشــد قیمــت انــرژی از جمله نفــت، گاز و 
انــواع ســوخت اســت. پــس از ممنوعیــت مرحلــه ای اتحادیــه 
اروپا بر واردات نفت روســیه که بازارهــای جهانی نفت را بیش 
از پیــش تحــت تأثیــر قــرار داد، قیمــت بنزیــن در بریتانیــا روز 
سه شــنبه مانند بســیاری از نقاط دیگر جهان به رکورد جدیدی 

رسید. 
بــر اســاس داده هــای موجــود، میانگیــن آخرین قیمــت بنزین 
بــدون ســرب در بریتانیا در ابتدای ایــن هفته 2,18 دالر )1،73 
پونــد( در هــر لیتــر بود و احتمــااًل افزایش بیشــتری نیــز خواهد 
بنزیــن  قیمــت  جدیــد  رکوردهــای  کــه  می  شــود  گفتــه  یافــت. 
بــه بحــران هزینه هــای زندگــی در بریتانیــا خواهــد افــزود. این 
درحالــی اســت که انتظار مــی رود هزینه انرژی در پاییز امســال 
در بریتانیــا افزایــش بیشــتری داشــته باشــد. افزایــش قیمــت 
ســوخت، تنها مختــص به مصرف کننــدگان بریتانیایی نیســت. 
قیمــت بنزیــن در ایــاالت متحــده امریــکا نیــز روز سه شــنبه به 
رکــورد کــم ســابقه ۴،۶22 دالر در هــر گالــن رســید کــه بــا ایــن 
ســطح قیمتــی، رکــورد قبلی خــود را کــه ۴،۶19 دالر بود در روز 

Memorial Day شکست. 
کــه قیمــت ســوخت در ســطح  اســت  از آن  برآوردهــا حاکــی 
جهانــی قــرار اســت در روزهــای آینــده بیــش از پیــش افزایش 
داشــته باشــد، چــرا کــه قیمت هــای بین المللی نفــت خام روز 

سه شــنبه پــس ازآن کــه اتحادیــه اروپــا ممنوعیــت واردات 90 
درصــد از نفــت خــام روســیه تــا پایــان ســال را تصویــب کــرد، 
افزایــش یافــت. قیمت بنزیــن در ایاالت متحــده تقریبًا هر روز 
در چند هفته گذشــته شــاهد افزایش بوده اســت و بــه باالترین 
حد خود رســیده و این روند فشار بیشتری بر دولت بایدن برای 

تالش برای کاهش قیمت ها وارد کرده اســت. 
در همیــن حال، شــرایط در برخی از ایالت های امریــکا همانند 
کالیفرنیــا بدتــر اســت. در این ایالــت، بهای هر گالــن بنزین به 
بیــش از شــش دالر رســید. در برخــی از منطقه هــا حتــی بهای 
بنزین به هفت دالر در هر گالن هم رســیده اســت. امریکایی ها 
ایــن روزهــا بیش از ۵0 دالر )بیش از یــک میلیون تومان( برای 
پــر کــردن بــاک ســوخت خــودروی خــود می  پردازنــد و از ایــن 

موضوع بشــدت ناراضی هستند. 

تجارت خارجی کشور در دو ماهه 1۴۰۰ و 1۴۰1 )میلیون دالر(
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سقوط دهک های متوسط در دولت قبل
بخش غیرنفتی از نفتی بیشتر رشدکرد

»ایران« از تغییرجایگاه طبقه متوسط در فاصله سال های 97 تا 99 گزارش می دهد

بخش زیادی از خانوارهای با درآمد متوسط در دولت گذشته به خانوارهای کم درآمد تبدیل شدند

اقتصادی
 تفکیک حساب های تجاری 

و شخصی آغاز شد
رئیــس مرکز تنظیم مقررات ســازمان امــور مالیاتی 
از آغاز تفکیک حســاب های تجاری و شــخصی خبر 
داد و گفت: مؤدیان مالیاتی در زمان ارائه اظهارنامه 
مالیاتی باید شماره شبای حساب مرتبط به فعالیت 
در  برزگــری  کنند.محمــد  اعــام  را  خــود  تجــاری 
گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه روند اجرایی تفکیک 
حســاب های تجــاری و شــخصی آغاز شــده اســت، 
اظهار کرد: اکنون مؤدیانی که می خواهند اظهارنامه 
مالیاتی پر کنند، باید در فرم مربوطه شــماره شــبای 
حساب مرتبط به فعالیت تجاری را نیز اعام کنند. 
ایــن موضوع از خردادمــاه که ســازمان امور مالیاتی 
نســبت به دریافت اظهارنامه اقدام کرده، اجرا شده 
اســت و مؤدیان باید برای هر فعالیــت تجاری خود 

حداقل یک شماره حساب اعام کنند.

رتبه اعتباری غدیر باال رفت
گرفتــه  صــورت  بررســی های  تازه تریــن  براســاس 
رتبه اعتباری شــرکت غدیر افزایش یافت. شــرکت 
رتبه بنــدی اعتبــاری »پایــا«، رتبــه اعتباری شــرکت 
سرمایه گذاری غدیر را ارزیابی کرده و درجه اعتباری 
شــرکت را از طبقــه کیفیــت بــاال ) A+ (   بــه طبقــه 
کیفیت اعتباری بسیار باال  ) AA-  ( ارتقا داده است. 
آخریــن صورت هــای مالی حسابرســی شــده مورد 
اســتفاده برای اســتخراج نســبت های مالــی در این 
ارزیابی، صورت های مالی ســال مالی منتهی به ۳۰ 

آذر 14۰۰ است. 
بنابراین گزارش، شــرکت رتبه بندی اعتباری »پایا« 
بر اساس بررسی داده های کمی شامل صورت های 
مالی حسابرســی شده، نســبت های مالی استخراج 
شــده از آن و همچنیــن ویژگی های کیفی شــاخص 
شــرکت،  فعالیت هــای  بــه  مربــوط  ارزیابی هــای 
وضعیــت حاکمیــت شــرکتی، محیــط عملیاتــی ، 
تأمیــن مالی، وضعیت طرح ها و نیز تحلیل فضای  
AA  - کان اقتصــادی کســب و کار مربوطــه، رتبــه 
اعتباری بلند مدت   1AA با دورنمای باثبات و رتبه 
اعتباری کوتاه مدت   A1+ را به شرکت سرمایه گذاری 
غدیــر تخصیــص داد.در این طبقــه از رتبه اعتباری 
بلندمدت، ظرفیت ایفای تعهدات مالی در سطح 
بسیار باالیی برآورد می شود و واژه دورنمای باثبات 
نیــز بدین مفهوم اســت کــه رتبه اعتبــاری در آینده 
قابــل پیش بینی احتمــاالً تغییری نخواهــد کرد که 
حکایت از ثبات سرمایه گذاری و چشم اندازی بسیار 

مثبت برای سهامداران دارد.

از  بســیاری  اخیــر  ســال های  در  اقتصــادی/  گــروه   
کارشناســان اقتصادی از ســقوط افــراد به دهک های 
در  کــه  موضوعــی  داده انــد،  خبــر  درآمــدی  پاییــن 
تحلیــل اخیر مرکز آمــار ایران درباره انتقــال افراد به 
دهک هــای پایین یا باالی درآمدی، مــورد تأیید قرار 
گرفته اســت. هرچنــد به طور حتم انتقــاد افراد میان 
دهک ها، درگذشــته نیز رخ داده اســت، امــا به دلیل 
ســخت شــدن شــرایط اقتصــادی به خصوص رشــد 
نــرخ تــورم و کاهش درآمدها، ازســال 1۳97 تا 1۳99 
شــاهد افزایش جابــه جایی دهک ها هســتیم، یعنی 
هم ســقوط افراد به دهک هــای پایین درآمدی و هم 

ارتقای آنها به دهک های باال.
درواقــع بغرنــج شــدن وضعیــت اقتصــادی طی 
این ســال ها درکنار اینکه با فشــار بر معیشــت بخشی 
از جامعــه آنهــا را فقیرتر کرده اســت، بلکــه به علت 
فراهم شدن شــرایط رانت و فساد و افزایش یک شبه 
قیمت ها، تعدادی از مردم را هم به جمع ثروتمندان 

یا حداقل دهک های با درآمد باالتر افزوده است.
اطاعــات ارائه شــده درگــزارش مرکزآمــار ایران 
نشــان می دهد کــه درمجموع، طبقه متوســط یعنی 
دهک هــای 4، 5 و 6 درفاصلــه ســال های 1۳97 تــا 
1۳99 جابــه جایــی زیادی داشــته اند. درســال 1۳98 
بالــغ بــر ۳۰ درصــد طبقــه متوســط بــه دهک هــای 
پایین تــر ســقوط کرده انــد که این رقم در ســال 1۳99 
به 26 درصد رســیده اســت. همچنین درسال 1۳98 
نیمــی از طبقه متوســط کشــور در همــان دهک خود 
باقی مانده اند که این رقم در ســال 1۳99 با 4 درصد 
کاهــش بــه 46 درصــد رســیده اســت. نکتــه جالــب 
این اســت کــه در این دو ســال با اســتفاده از شــرایط 
پیش آمده بخشــی از متوســط ها هم توانسته اند خود 
را بــه دهک هــای باالتر برســانند به طوری کــه آمار و 
اطاعــات نشــان می دهــد در ســال 1۳98 برابر با 2۰ 
درصــد بــه دهک های باالتــر انتقال پیــدا کرده اند که 
این رقم در سال 1۳99 شدت بیشتری پیدا کرده و به 

28 درصد رسیده است.
می دهــد  نشــان  ایــران،  مرکزآمــار  بررســی های 
کــه بــه لحــاظ آمــار اقتصــادی و متغیرهــای درآمــد 
وهزینــه، نمی توان نشــان داد که کــم درآمدها، فقط 
کــم درآمدتــر شــده اند، بــه طــوری کــه ۳4 درصد از 
دهــک  در   ،1۳97 درســال  کــه  شــهری  خانوارهــای 

اول )کمتریــن درآمــد( بوده انــد، درســال 1۳99 بــه 
دهک هــای باالتــر )ســطح درآمــدی باالتــر( انتقــال 
یافته انــد. همچنین ۳8 درصد از خانوارهای شــهری 
کــه در ســال 1۳97، بیشــترین درآمــد را داشــته اند 
)دهک دهم(، درســال 1۳97 بــه دهک های پایین تر 

)سطح درآمدی پایین تر( انتقال یافته اند.
داده هــای ایــن گــزارش حاکــی اســت کــه طبقــه 
متوســط بــرای حفــظ جایــگاه خــود درهمــان دهک 
نیازمنــد افزایــش 74 درصــدی درآمــد بوده اند و در 
غیرایــن صــورت باید بــه دهک های پایین تــر منتقل 
می شــدند. خانوارهایــی هــم کــه بیــش از 74 درصد 

رشد درآمد داشته اند، به دهک های باالتر رفته اند.
ë ویژگی خانوارهایی که فقیرتر شده اند

برمبنــای ایــن گــزارش، خانوارهایــی کــه درســال 
1۳97 نســبت به ســال 1۳99 به دهک هــای پایین تر 
کمتــر،  شــاغل  سرپرســتان  دارای  یافتنــد،  انتقــال 
تعــداد اعضای با درآمــد کمتر، تعــداد کارکن کمتر، 
سرپرســتانی بــا ســواد کمتــر و تحصیاتــی پایین تر و 
درصــد سرپرســتان بــا درآمد بــدون کار )بازنشســته 
و...( و خانــه دار و بــا ســن باالتــر بوده انــد. همچنیــن 
دارای سرپرســتان زن و بی همســر براثر فوت و طاق 
بیشــتر، تعداد اعضای محصل بیشتر و نحوه تصرف 
مســکن اجــاره ای بیشــتر نســبت بــه خانوارهایــی که 
بــه دهک هــای باالتــر ازســال 1۳97 انتقــال یافتنــد، 
بوده اند. همچنین مشــاغل سرپرستان آنها با درصد 
بیشــتری مربوط به کارگران ساده ساختمانی و حمل 

و نقل مسافر بوده است.
به عبارت دیگر خانوارهایی به دهک های پایین تر 
انتقــال یافتنــد که شــاغلین، تعــداد اعضــای کارکن 
و درآمدشــان کمتربــوده اســت و از زنان سرپرســت، 
سرپرســتان بازنشســته و با ســنین باالتر، سرپرســتان 
ازمســکن  بیشــتر  و  پایین تــر  تحصیلــی  ســطح  بــا 
اجاری، برخورداربودند. بنابرایــن خانوارهایی با این 
ویژگی هــا، بیشــتر درمعــرض انتقــال بــه دهک های 

پایین تر از گذشته قرار داشته اند.
ë جابه جایی دهک ششمی ها

بررســی جابه جایی دهک ها به صــورت جداگانه 
نشــان می دهد، 26 درصد از خانوارهای دهک ششم 
شــهری ســال 1۳97، درهمان دهــک و 42 درصد به 
دهک هــای پایین تر و ۳2 درصد به دهک های باالتر، 

درسال 1۳98، انتقال یافتند.
خانوارهایــی که توانســتند خــود را درهمان دهک 
ششــم، درســال بعد، یعنــی ســال 1۳98 حفظ کنند 
از رشــد 27 درصــدی  به طــور متوســط درآمدشــان 
برخــوردار شــده اســت و 42 درصــد کــه نتوانســتند 
درآمدشــان را 27 درصــد رشــد دهند بــه دهک های 
درآمدی پایین تر و ۳2 درصد خانوارها که درآمدشان 
بیــش از 27 درصد رشــد یافــت به دهک هــای باالتر 
انتقال یافتند. عاوه برایــن، 15درصد از خانوارهایی 
کــه درســال 1۳97 در دهــک ششــم قــرار داشــتند، 
درســال 1۳99 نیــز درهمــان دهــک و 51 درصــد بــه 
دهک هــای پایین تر و ۳4 درصــد به دهک های باالتر 

انتقال یافتند.
را  خــود  جایــگاه  بتواننــد  اینکــه  بــرای  خانوارهــا 
درهمــان دهک ششــم ســال 1۳97، درســال 1۳99، 
نیز حفظ کنند به متوســط رشــد درآمــد 74 درصدی 
احتیاج داشــتند و خانوارهایی که درآمدشان بیش از 
74 درصد نســبت به دهک ششــم ســال 1۳97 رشد 
یافتــه بــود بــه دهک هــای باالتــر و کمتر از این رشــد 
درآمد، به دهک های پایین تر ازســال 1۳97، درســال 

1۳99، انتقال یافتند.
ë 21 درصد دهک پنجمی ها جابه جا نشدند

براســاس ایــن گــزارش، 21 درصــد از خانوارهایی 
کــه درآمدشــان درســال 1۳97 در دهــک پنجــم قرار 
نیــز درهمــان دهــک واقــع  داشــت، درســال 1۳98 
شــده و 42 درصــد در دهــک پایین تــر و ۳7 درصد به 
دهک هــای باالتر انتقال یافته بودنــد. خانوارهایی که 
به طورمتوسط رشد درآمدشان درسال 1۳98، نسبت 
به 1۳97، 29 درصد بوده است درهمان دهک پنجم 
و خانوارهایی که درآمدشان کمتر از این رشد بوده در 
دهک های کمتر از پنجم و درآمدهایی که بیش از 29 

درصد بوده در دهک های باالتر قرار گرفته اند.
16 درصــد از خانوارهــای دهــک پنجــم درآمدی 
شهری سال 1۳97، درسال 1۳99 نیز در همان دهک 
قــرار داشــته و 4۳ درصد به دهک هــای پایین تر و 41 

درصد به دهک های باالتر انتقال یافته اند.
نســبت   ،1۳99 ســال  پنجــم  دهــک  خانوارهــای 
به طــور   ،1۳97 ســال  درآمــدی  پنجــم  دهــک  بــه 
متوســط دارای رشــد درآمدی 74 درصــدی بودند و 
خانوارهایی که درآمدشــان دارای چنین رشدی نبود 

به دهک های پایین تر و خانوارها با رشــد باالتر از 74 
درصد، به دهک های درآمــدی باالتر از دهک پنجم 

سال 1۳97، انتقال یافته اند.
ë 35 درصد دهک چهارمی ها فقیرتر شدند

26 درصد از خانوارهای شــهری که درسال 1۳97 
در دهــک چهارم درآمدی بودند، درســال 1۳98 نیز 
درهمــان دهک و ۳5 درصد در دهک های پایین تر و 

۳9 درصد در دهک های باالتر قرار داشته اند.
خانوارهایی که به طور متوســط رشد درآمدی 27 
درصــدی نســبت بــه متوســط درآمد دهــک چهارم 
ســال 1۳97 داشــته اند، درســال 1۳98 نیز توانســتند 
بــه  درصــد،   27 رشــد  از  بیــش  و  دهــک  درهمــان 
دهک هــای باالتــر و کمتر از چنین رشــد درآمدی، به 

دهک های پایین تر انتقال یابند.
24 درصــد از خانوارهــای دهک چهــارم درآمدی 
ســال 1۳97، درســال 1۳99 نیز درهمــان دهک قرار 
 42 و  پایین تــر  دهک هــای  در  درصــد   ۳4 و  داشــته 

درصد در دهک های باالتر واقع شده بودند.
کــه   1۳97 درآمــدی  چهــارم  دهــک  خانوارهــای 
درسال 1۳99 نیز دهک چهارم را حفظ کردند، به طور 
متوسط درآمدشان 74 درصد رشد و بیش از این رشد 
به دهک های درآمدی باالتر و کمتر از آن به دهک های 

پایین تر ازسال 1۳97، درسال 1۳99، انتقال یافتند.
ë تجمیع دهک های ششم، پنجم و چهارم

دهک هــای  در  کــه  خانوارهایــی  از  درصــد   56  
ششــم، پنجم و چهارم درآمدی شــهری سال 1۳97 
قــرار داشــتند، درســال 1۳98 نیــز درهمــان دهک ها 
قرارداشــته و 22 درصــد در دهک هــای پایین تر و 22 
درصد دیگر در دهک های باالتر از این دهک ها واقع 

شده اند.
از خانوارهــای دهک هــای درآمــدی  48 درصــد 
ششم، پنجم و چهارم سال 1۳97، درهمان دهک ها 
درســال 1۳99 و 27 درصــد بــه دهک هــای پایین تر و 

25 درصد به دهک های باالتر انتقال یافتند.

دهک ها در سال دهک پایین ترهمان دهکدهک باالتر 
1397  1399 1398 1399 1398 13991398

 39 20 13 13 48 676
 37 33 19 17 44 505
 51 41 15 23 33 364
4، 5 و306 26 50 46 20 28 

خانوارهای شهری که درسال 1398 و 1399 به دهک های پایین تریا باالتر از دهک های هزینه ای سال 1397، انتقال یافتند )درصد(

خانوارهای دهک های درآمدی 1397 شهری که در سال1398 و 1399 نیز در همان دهک باقی ماندند

نحوه انتقال خانوارها در دهک های درآمدی 1397، به دهک های پایین تر در سال 1398 و 1399
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نهضــت ملی مســکن، برنامه ســاخت 4 میلیون 
مسکن در کشور در 4 سال است که این واحدها در 
دو بخش 2میلیون واحدی ساخته خواهد شد.بر 
اســاس آخرین آمار وزارت راه و شهرسازی بیش 
از یــک میلیون و 2۵۰ هــزار واحد از خاکبرداری تا 
ســقف کارهای ساختمانی در این طرح در دست 
اجرا اســت. بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، 
اولیــن ســری واحدهــای نهضــت ملــی مســکن 
از مهرمــاه امســال تحویــل خواهد شــد و تحویل 

واحدها بعد از آن به صورت ماهانه خواهد بود.
ë کاهش زمان انتظار برای خانه دارشدن

براساس برآورد آماری وزارت راه و شهرسازی 
زمان انتظار برای خانه دار شدن در طرح نهضت 
ملی مســکن از 5۰ سال در شرایط عادی بازار، به 

5 سال کاهش یافته است.
ë کاهش هزینه تمام شده

بخش قابــل مالحظه ای از هزینه ســاخت در 
نهضت ملی مســکن با تســهیالت بانکــی بدون 
نیاز بــه ســپرده گذاری، پرداخت یارانه نرخ ســود 
تســهیالت، تخفیــف در هزینــه صــدور پروانــه و 
نظــام  و  انشــعابات  نیــز  و  شــهرداری  عــوارض 
مهندســی تأمین خواهد شــد. در قالب این طرح 
خانــه بــا دو شــکل ملکی و اجــاره بلنــد مدت ۹۹ 
ســاله به متقاضیــان داده خواهد شــد. مذاکره با 
کشورهای خارجی جهت تولید مسکن با استفاده 
از ظرفیــت شــرکت های ســاختمانی خارجــی با 
رویکرد ورود تکنولوژی و فناوری های نوین جهت 
از منابــع  ســاخت صنعتــی مســکن و اســتفاده 
مالــی خارجــی، انجــام هماهنگی الزم بــا وزارت 
کشــور بــرای اعمال تخفیــف در هزینه و تســهیل 
و تســریع در صــدور پروانه هــای ســاختمانی در 
برنامه های حمایتی مسکن توسط شهرداری ها، 
انعقــاد تفاهمنامــه با ســازمان نظام مهندســی 
کشــور جهت اعمال سیاســت های تشویقی برای 
مهندســین داوطلــب بــه ارائــه خدمــات فنــی و 
مهندســی در برنامه های حمایتی تولید مسکن، 
پیگیــری از وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
بــرای تســهیل در امور بیمه و کاهــش هزینه های 
پروژه های ساختمانی طرح های حمایتی مسکن 

از دیگر اقدامات است.

ë تأیید متقاضیان
متقاضــی  هــزار   ۴۰۰ و  میلیــون   ۵ از  بیــش 
مســکن در ســامانه طرح هــای حمایتی مســکن 
کــه  کردنــد  ثبت نــام  مســکن(  ملــی  )نهضــت 
تعــداد افــراد واجــد شــرایط اولیــه با ســه شــرط 
تأهل، عدم اســتفاده از تســهیالت دولتی و عدم 
مالکیت بررسی شده اســت و اسامی متقاضیان 
پاالیش اولیه برای پاالیش شــرط چهارم )سابقه 
سکونت( به ادارات کل راه و شهرسازی استان ها 
و شــهرهای جدیــد ارجــاع شــده اســت. پاالیش 
نهایــی متقاضیــان تــا پایــان خردادمــاه تکمیل 

خواهد شد.
ë تأمین زمین

تأمیــن بیش از یک میلیــون و 2۰۰ هزار واحد 
مســکونی و پیگیــری تأمین مابقــی اراضی مورد 
نیاز از طریق ایجاد شهرک یا شهر جدید، الحاق 
زمین به محدوده شــهرها، تغییر کاربری اراضی 
مســتعد و اســتفاده از اراضی مازاد دســتگاه های 

دولتی است.
ë افزایش تسهیالت

در طرح نهضت ملی مســکن افزایش سقف 
تســهیالت طــرح نهضــت ملــی مســکن از ۱۰۰ 
میلیــون تومــان بــه میــزان ۴۵۰ میلیــون تومان 
برای شــهر تهران، ۴۰۰ میلیون تومان برای سایر 
کالنشــهرها، ۳۵۰ میلیــون تومــان بــرای مراکــز 
اســتان، ۳۰۰ میلیــون تومــان برای ســایر مناطق 
مناطــق  بــرای  تومــان  میلیــون   2۵۰ و  شــهری 
روســتایی به ازای هــر واحد و همچنیــن افزایش 

دوره بازپرداخت از ۱2 سال به 2۰ سال است.

ë ورود سازنده ها به طرح
ثبت نــام از تعــداد بیــش از 2۳ هــزار ســازنده 
جهت دریافت تسهیالت ساخت مسکن به تعداد 
۱۳۶,۳۱۶ واحد مسکونی، آغاز عملیات اجرایی ۱۶۰ 
هزار واحد مسکونی در مناطق روستایی، کلنگ زنی 
۳2۱ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن، 
انعقاد تفاهمنامه با نهادهای حمایتی )کمیته امداد 
امام خمینی) ره ( و ســازمان بهزیستی( و همچنین 
ســازمان اوقــاف بــرای تأمیــن مســکن ۵2۰ هــزار 
تحت پوشــش فاقد مســکن این نهادها در شــهرها 
و روســتاهای کشــور، بــرآورد زمانی و مکانــی میزان 
مصالح ساختمانی مورد نیاز برای احداث ۴ میلیون 
واحد مســکونی و انجام هماهنگی با وزارت صمت 
بــرای تأمیــن مصالح مــورد نیــاز از دیگــر اقدامات 

اجرای طرح نهضت ملی مسکن است.
ë ایجاد ۳4 شهرک مسکونی

براســاس اعــالم وزارت راه و شهرســازی بخش 
دیگــری از اقدامــات انجــام شــده در اجــرای قانون 
جهش تولید مسکن شامل پیگیری تأمین خدمات 
زیربنایــی و روبنایــی و تأمیــن مصالــح مــورد نیــاز 
پروژه هــای طــرح نهضــت ملــی مســکن در قانون 
جهش تولید مسکن، مطالعه، مکان یابی و تصویب 
طرح ایجاد ۳۴ شــهرک مســکونی و ۶ شــهر جدید 
)عالوه  بر 22 شهر جدید موجود( برای تأمین زمین 
مورد نیاز احداث واحدهای مســکونی در شــهرهای 
دارای مشــکل کمبود زمین بخصوص کالنشــهرها 
)ایــن شــهرک  ها در مراحــل مختلــف از طراحی تا 
تصویــب در شــورای عالــی معمــاری و شهرســازی 

است( گزارش شده است.

 
محمد قربانی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی 
وزارت جهــاد کشــاورزی در گفت و گو با »ایران« 
گفت: ایران جزو کشورهایی است که تحت تأثیر 
تغییر اقلیم قرار دارد و به دلیل خشکسالی های 
پیاپــی، تبعــات آن بیشــتر اســت. متناســب با 
تغییراتی که در ســطح دنیا اتفــاق افتاده چند 
رویکــرد را مدنظــر قــرار دادیم که یکــی از آنها 
تولید بذرهایی اســت که با شرایط آب و هوایی 

ما سازگاری داشته باشند.
وی افــزود: دومین نکته ای کــه تقریباً همه 
کشــورها بــه آن ســمت می روند این اســت که 
بر اساس مزیت های نســبی شان تولید داشته 
باشــند. مزیــت نســبی در برخــی از کشــورها 
کــه فراوانــی منابــع، آب و زمیــن دارنــد تولیــد 
وارد  را  ایــن کشــورها  کــه  اســت  محصوالتــی 

بازارهای جهانی کند.
قربانی با اشــاره به شرایط کم آبی در ایران، 
تصریح کرد: در این زمینه ما نیز تغییر سیاست 
دادیــم و برخــی از محصوالتمــان را از فضــای 
بــاز بــه ســمت فضــای گلخانــه ای می بریــم و 

حمایت های ویژه ای هم صورت می گیرد.
معــاون برنامه ریزی و اقتصاد وزارت جهاد 
کشــاورزی افزود: در زمینه محدود کردن کشت 
محصوالت آب بر نیز طرح هایی در دست اجرا 
اســت و به عنوان مثال کشت هندوانه محدود 
می شود و کشــت در زمین های مازاد به سمت 

نهاده های دام و طیور هدایت می شود.
وی در خصوص زمان اجرایی شدن الگوی 
کشــت در کشــور نیــز گفــت: در وزارت جهــاد 
کشــاورزی به صورت همزمان و به موازات هم 
دو عملیات را برای اجرایی کردن الگوی کشت 

در سراسر کشور جلو می بریم.
وی افــزود: ابتــدا از معاونت زراعــت وزارت 
جهاد کشاورزی خواسته ایم که برنامه ها، میزان 
تولید و تنوع کشت محصوالت کشاورزی بهاره 
را تهیه کرده و بالفاصله برنامه  های خود را برای 
تولیــد و تنوع کشــت پاییزه بــه وزارتخانه اعالم 

کنند.

وزارت  اقتصــادی  و  برنامه ریــزی  معــاون 
جهاد کشــاورزی اظهار کرد: قصــد داریم صرفاً 
بــه افزایش نــرخ خرید تضمینــی محصوالت 
کشــاورزی برای رشــد تولیــد و خودکفایی اکتفا 
نکنیم چون این تــورم قیمتی به ضرر مصرف 
کننــدگان اســت بــه همیــن دلیــل بــه کشــت 

قراردادی خواهیم پرداخت.
قربانی در ادامه یادآور شد: برای اولین بار در 
تاریخ ایران به همین منظور 2۰۰ میلیارد تومان 
یارانه برای کشــت ســویا اختصاص دادیم و به 
ازای هر هکتار کاشت و میزان عملکرد محصول 
یارانه بیشــتری به کشــاورز اختصــاص می یابد 
به همین دلیل بهــره وری در بخش کشــاورزی 

افزایش خواهد یافت.
وی افــزود: اگــر می خواهیــم الگوی کشــت 
در کشــور اجرا شــود باید کشــاورزی قــراردادی، 
قیمت گذاری، سیاست های حمایتی همه با هم 
عمل کرده تا بهترین تولید و بهره وری در بخش 

ایجاد شود.
وزارت  اقتصــادی  و  برنامه ریــزی  معــاون 
جهــاد کشــاورزی خاطرنشــان کرد: یکــی دیگر 
از اقدامــات دولت بــرای بخش کشــاورزی و به 
ثمر نشســتن الگوی کشــت، ایجاد سبدگردانی 
در بخش کشــاورزی اســت کــه از فصــل زراعی 
آینده عملیاتی خواهد شد به طوری که همانند 
پورتفــوی بــورس، دولــت بــه کشــاورزان اطالع 
خواهــد داد کــه در یک منطقه چه محصوالتی 
کشــت کنند به همیــن دلیل اگر آنهــا به عنوان 
مثال گندم و جو تولید کنند براساس نرخ خرید 

تضمینی محصولشان را خریداری می کنند اما 
اگر عالوه بر این دو محصول کلزا را نیز که دولت 
از آنها خواســته بکارند قیمت خرید تضمینی 
گنــدم، جو و کلزای آنان باالتــر از میزان اعالمی 
خرید تضمینــی خواهد بود به طــوری که مثاًل 
گنــدم کیلویی ۱۱ هزار و 5۰۰  تومــان را دولت ۱4 
هــزار تومــان خریــداری خواهد کــرد و به میزان 
تحقق خواسته های دولت کشاورز سود بیشتری 

خواهد کرد.
قربانــی افــزود: بــه همیــن دلیل بــا اجرای 
این طرح الگوی کشت برای کشــاورزان سودده 
می شود و کشورمان نیز در بسیاری از محصوالت 
کشاورزی می تواند به خودکفایی برسد به همین 
دلیل امیدواریم در نیمه دوم سال الگوی کشت 

را در سراسر کشور اجرایی کنیم.
این مقــام مســئول وزارت جهاد کشــاورزی 
گفت: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری قرار 
است عوارض صادراتی هندوانه افزایش یابد تا 
صادرات این محصول بشدت کاهش پیدا کند، 
از طرف دیگر کشــت برنــج در برخی از مناطق 
کم آب کشور ممنوع خواهد شد البته کشاورزان 
بــرای نیــاز مصرفی کشــور و خانواده هــای خود 
می توانند در مناطق مختلف به کشــت برنج و 

هندوانه بپردازند.
وی افــزود: وقتــی کشــاورزان با زهکشــی در 
شــمال کشــور می توانند ۳.5 میلیون تن برنج 
کشــت کننــد طبیعی اســت کــه با تنــش آبی و 
خشکسالی در جنوب کشــور اجازه کشت برنج 

داده نشود.

بر
خ

توضیحات اتحادیه 
 مرغداران

 درباره تحویل خوراک
حبیب اسداهلل نژاد، مدیرعامل اتحادیه 
پرورش دهندگان مرغ گوشتی با ارسال 
ایــران مطالــب  بــه روزنامــه  نامــه ای 
منتشرشــده از وی در خصــوص تامین 
نهاده های دامی مورد نیاز مرغداران تا 
پایــان خردادماه را تکذیب کــرد. در این 
نامه آمده است: در پی چاپ مطلبی در 
صفحه ۹ شماره 7۹2۰ مورخ ۱4۰۱/۳/۹ 
ایــران تحــت عنــوان »هیــچ  روزنامــه 
بهانه ای برای جوجه ُکشی باقی نمانده 
اســت« مطالبــی به نقــل از مدیرعامل 
کشــور  مرغــداران  سراســری  اتحادیــه 
درخصوص تخصیــص ارز ترجیحی تا 
پایــان خرداد ماه برای مرغداران کشــور 
برای هــر کیلو مــرغ منتشــر گردیده که 
کــذب محــض بــوده و ضمــن تکذیب 
انجام هرگونه مصاحبه بــا آن روزنامه، 
مطالب منتشرشــده فوق قویاً تکذیب 
می شــود و انتظــار دارد آن روزنامــه بــه 
دور از هر گونه جوزدگی و پرهیز از انتشار 
مطالــب دروغ کــه تبعات نامناســب و 
زیانباری در بازار تولید و مصرف برجای 
خواهد گذاشت، به رسالت مطبوعاتی 
خود پرداخته و از انتشــار مصاحبه های 
ســاختگی و دروغین پرهیز نماید. فلذا 
تقاضــا دارد مطالــب فوق وفــق قانون 
مطبوعــات در همــان صفحــه و تحت 
همان عنوان منتشر شود. بدیهی است 
در غیــر این صــورت موضــوع از طریق 

مراجع ذی صالح پیگیری خواهد شد.

واردات شکر آغاز شد
بهمن دانایی، دبیر و عضو هیأت مدیره 
انجمــن صنایع قند و شــکر در گفت و گو 
با مهر گفت: خوشــبختانه واردات شــکر 
به کشــور سرانجام کلید خورد.وی افزود: 
امیدوار هستیم شکرهای خریداری شده 
از اواخر خردادماه به مرور وارد بنادر کشور 
شــوند.دانایی گفت: با توجــه به افزایش 
۳۰۰ تومانــی قیمــت خریــد تضمینــی 
چغندر قند، مقرر شد که نرخ جدید شکر 

تولید داخل نیز بزودی اعالم شود.
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 پنجشنبه 12 خرداد 1401 بازار سرماهی

 سال بیست و هشتم
 شماره 7923

بیشترین بازدهی مثبت)ماهانه(

مقدارنماد

121.46آسیاتک
94.46فمراد

84.89خچرخش
68.92سکرد
65.42غاذر

63.76زپارس
62.64قثابت
58.91میهن
52.90ثغرب
46.37شبریز

بیشترین بازدهی مثبت)هفتگی(

درصدنماد

31.31فغدیر
22.83نمرینو
20.29قچار
18.97بفجر

17.63غدشت
17.39خپویش
16.41غشان
15.11کساپا
13.92حپترو

13.82دکپسول

بیشترین بازدهی مثبت)ساالنه(

درصدنماد

193.76شبریز
150.04خدیزل
146.61نوری
145.57بوعلی
140.64شاوان
135.86شبندر
130.39بفجر

126.87جم پیلن
110.45حفارس
110.09خراسان

بیشترین بازدهی منفی )هفتگی(

درصدنماد

37.88-کخاک
23.63-ثرود

20.32-زاگرس
16.47-وآوا

15.88-ریشمک
14.39-مدیریت
14.25-فلوله
14.24-افرا

14.21-زدشت
14.18-وتوشه

بیشترین بازدهی منفی)ماهانه(

درصدنماد

77.28-خپویش

38.17-بورس

27.80-کخاک

23.89-نوین

22.92-غدام

20.57-شاروم

20.15-خنصیر

19.71-وساپا

19.49-سدبیر

19.22-ثنوسا

بیشترین بازدهی منفی)ساالنه(

درصدنماد

90.97-انرژی2

82.81-اکاال

78.46-خزر

75.31-تکاال

72.88-شلعاب

71.36-انرژی1

71.28-خپویس

70.92-غویتا

70.11-حآسا

69.08-بورس

گر
ل ن

دا
»ایران« از کم رمق شدن معامالت در بازار سهام گزارش می  دهدک

دماسنج بازار سهام در روند نزولی خفیف قرار دارد

ارزش و حجم معامالت در پایین ترین سطح از ابتدای سال
گروه اقتصادی/ بازار سهام روز چهارشنبه یک روز 
کم رمق دیگر را پشــت ســر گذاشت تا سهامداران 
در مجموع هفته، با بازدهی منفی 1.48 درصدی 
)1.25 منفی در بورس و منفی 1.34 در فرابورس( 

به تعطیالت روند.
در هفتــه ای که گذشــت، اگرچه دماســنج های 
بــازار در یــک رونــد نزولــی خفیــف قــرار داشــتند 
امــا ورود پول هــای پرقــدرت از جانــب طیف های 

حقیقی و حقوقی بازار در حال مشاهده بود.
همچنین انتقال دوباره پــول از طرف صندوق 
توســعه ملــی بــه صنــدوق تثبیــت بــازار در کنــار 
برنامه هــای اعالم شــده بــرای تــداوم عرضه های 
اولیــه که به عمق بخشــی و بهبــود بــازار در آینده 
کمک خواهد کرد منجر شــد سهامداران با خیالی 

آسوده تر بازار را رصد کنند.
در این هفته، گزارش های منتشر شده در مورد 
تولید و فروش برخی شرکت های بزرگ صادرات 
محــور، منجر به بهبود شــاخص های بنیادی بازار 
شــد و ســهامداران حقیقی با ورود مناســبی که به 
گروه های  فلزات اساســی، معدنی ها و سیمانی ها 
داشــتند توانستند شاخص را در روزهای دوشنبه و 

سه شنبه به رنگ سبز درآورند.
اســتقبال سهامداران حقیقی از صنایع بنیادی 
کــه از ابتــدای معامــالت ســال جــاری بــه چشــم 
می  خــورد منجــر شــد کــه در هفته هــای گذشــته، 
بازار با رفتار هیجانی کمتری نســبت به ســال های 
گذشته )بخصوص تابســتان و پاییز 1399( روبه رو 
شود و از این رو یک روند منطقی  در بازار به چشم 

می  خورد.
ë سهامداران در انتظار آینده

روز چهارشــنبه ارزش و حجــم معامالت بازار 
ســهام نســبت به روز معامالتی قبل بــا تغییرات 
قابــل توجهــی روبــه رو نشــد تــا ایــن دو شــاخص 
همچنــان در پایین تریــن ســطوح خــود از ابتــدای 

سال قرار گیرند.
رونــد کاهش ارزش و حجــم معامالت در بازار 
ســهام که از 25 اردیبهشــت ماه شروع شد،  نشان 
می  دهــد بــازار همچنان درحــال انتظار قــرار دارد 
و ســهامداران ترجیــح می  دهنــد در قیمت هــای 

موجود دست به معامله نزنند.
در واقع ســرمایه گذاران  نســبت بــه ادامه روند 
صعودی و نزولی مردد هستند و ترجیح می  دهند 
تــا روشــن شــدن برخــی عوامــل تعییــن کننــده و 

اثرگذار بازار، کمتر دست به معامله بزنند.
کاهش 27 و 12 درصدی ارزش خرید و فروش 
حقیقی ها و حقوقی ها در کنار کاهش 37 درصدی 
ارزش معامــالت خــرد در هفتــه جــاری از جمله 

مواردی هستند که این موضوع را تأیید می  کنند.
معامله گران روز چهارشــنبه  در دو بازار بورس 
و فرابورس بیش از هشت میلیارد و 8۵3 میلیون 
ســهم، حق  تقــدم و اوراق بهــادار را بــه ارزش ۵9 

هزار و ۴7۵ میلیارد ریال معامله کردند.
ë نماگرهای بازار 

شــاخص کل بورس تهران در پایان معامالت 
آخریــن روز کاری هفتــه بــا 71۴  واحــد کاهش، در 

ارتفاع یک  میلیون و ۵۴1 هزار واحد ایستاد.

شــاخص هــم وزن بــا یــک هــزار و 338 واحد 
افزایش به ۴29 هزار و ۶۶۰ واحد و شاخص قیمت 
با 823 واحد رشد به 2۶۴  هزار و 1۶۶ واحد رسید.

و  افزایــش  واحــد   27۴ اول،  بــازار  شــاخص 
شــاخص بازار دوم ســه  هزار و 91۰ واحد کاهش را 

ثبت کردند.
دیــروز در معامالت بــورس تهــران، بیش از ۶ 
میلیــارد و 1۵9 میلیون ســهم، حق تقــدم و اوراق 
بهــادار بــه ارزش 3۴ هــزار و 8۵۵ میلیــارد ریــال 

معامله شد.
همچنین معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با 
9۵۵ واحد، گروه مپنا )رمپنا( با 382 واحد، بانک 
ملت )وبملــت( بــا 3۴3 واحد، آلومینیــوم ایران 
)فایرا( با 19۶ واحد، گروه بهمن )خبهمن( با 17۶ 
واحد و پاالیش نفت تبریز )شبریز( با 1۵8 واحد با 

تأثیر مثبت بر شاخص بورس همراه شدند.
در مقابــل پتروشــیمی نــوری )نــوری( بــا ۵۴7 
واحــد، پتروشــیمی پردیــس )شــپدیس( بــا ۴28 
واحــد، پاالیــش نفــت اصفهــان )شــپنا( بــا 382 
واحد، پاالیش نفت تهران )شتران( با 3۴2 واحد، 
کشــتیرانی جمهوری اســالمی )حکشــتی( با 3۴1 
واحــد، پاالیش نفت بندرعباس )شــبندر( با 3۰۴ 
واحــد، شــرکت ســرمایه گذاری غــدری )وغدیــر( 
بــا 217 واحــد و شــرکت ســرمایه گــذاری تأمیــن 
اجتماعــی )شســتا( بــا 2۰۵ واحــد تأثیــر منفی بر 

شاخص بورس داشتند.
نمــاد انتقــال داده های آســیاتک )آســیاتک(، 
شــرکت ســرمایه گذاری تأمین اجتماعی )شستا(، 

ایران خــودرو )خودرو(، گســترش ســرمایه گذاری 
ایــران خــودرو )خگســتر(، پاالیش نفــت اصفهان 
)شــپنا(، بانــک ملــت )وبملــت( و بانــک تجارت 

)وتجارت( در نمادهای ُپرتراکنش قرار داشتند.
گروه خودرو هم در معامالت دیروز صدرنشین 
برتریــن گروه های صنعت شــد و در این گروه یک 
میلیــارد و 17۴ میلیــون برگه ســهم به ارزش ســه 

هزار و ۶3۴ میلیارد ریال دادوستد شد.
شــاخص فرابــورس نیــز بیــش از 18۴ واحــد 

کاهش داشت و به 21 هزار و 219 واحد رسید.
در این بازار 2 میلیارد و ۶9۴ میلیون برگه سهم 
و اوراق مالی به ارزش 2۴ هزار و ۶2۰ میلیارد ریال 
دادوســتد شــد، تعداد دفعــات معامــالت دیروز 

فرابورس بیش از 7۶۶ هزار و ۵7۰ نوبت بود.
نمادهای تولید نیــروی برق دماوند )دماوند(، 
تولید برق عسلویه مپنا )بمپنا(، توسعه مسیر برق 
گیــالن )بگیالن(، بهمــن دیزل )خدیــزل(، تجلی 
توســعه معــادن و فلــزات )تجلــی(، پتروشــیمی 
مــارون )مــارون(، بیمه پاســارگاد )بپــاس( و گروه 
توسعه مالی مهر آیندگان )ومهان( با تأثیر مثبت 

بر شاخص فرابورس همراه بودند.
همچنین پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، پلیمر 
آریا ساســول )آریا(، داروســازی دانا )ددانا(، بیمه 
اتکایــی ایرانیــان )اتــکای(، صنعتی مینــو )غینو(، 
آهــن و فوالد غدیــر ایرانیان )فغدیــر( و بیمه دی 

)ودی( تأثیر منفی بر شاخص فرابورس داشتند.

مدیر بازرســی و امور اعضای شــرکت بورس کاال با 
انتشار ابالغیه ای شرایط خرید محصول خودرو در 

بورس کاال را تشریح کرد.
چنــدی پیش، شــرکت بــورس کاال از عرضه دو 
خــودروی پرطرفــدار فیدلیتــی و دیگنیتــی در تاالر 
خــودرو خبــر داد و اعالم کــرد، ثبت ســفارش این 
دو خــودرو از چهارشــنبه 11 خردادماه آغاز شــده و 
تا ســاعت ۰8:3۰ صبح چهارشنبه 18 خرداد )روز 

معامله( ادامه دارد.
شــرایط ثبت ســفارش این دو خودرو به شــرح 

زیر است:
 1- میزان پیش دریافت خرید محصول خودرو 

تا اطالع ثانوی، 3۰ درصد است.
2- زمان ثبت ســفارش محصول خودرو از یک 
روز پس از تأیید عرضه تا ساعت 8:3۰ روز معامله 

امکان پذیر است.
3- هر کد بورســی تنها امکان ثبت ســفارش بر 

یک کــد عرضه از مجمــوع عرضه هــای روز انجام 
معامله را دارد.

ë  تغییــر در شــرایط خریــد دیگنیتــی و فیدلیتی در
بورس کاال

به گزارش سنا، شرکت بورس کاال در نحوه ثبت 
ســفارش خــودرو، تغییراتــی داده اســت. پیش تر، 
میزان پیش دریافت خرید »کارا« 1۰۰ درصد بوده 

است.
زمــان ثبــت ســفارش در دو خودروی یادشــده 
همچون »کارا« اســت؛ به این معنــا که زمان ثبت 
سفارش از یک روز پس از انتشار اطالعیه عرضه تا 
ساعت 8:3۰ روز انجام معامله امکان پذیر است. 
پــس از آن از طریــق معامــالت حــراج باز جلســه 
معامالتی فروش خودرو برگزار می شــود. استفاده 
از روش حــراج باز متضمن کشــف نــرخ عادالنه و 
جلوگیری از به وجود آمدن انگیزه سفته بازی خارج 
از بورس می شــود؛ زیرا مصرف کننــده نهایی تا هر 

قیمتی که مناسب بداند زمان دارد رقابت را ادامه 
دهد و خودروی مورد نیاز خود را خریداری کند.

برای شرکت در حراج و خرید خودرو، مشتریان 
بایــد در بــورس کاال پذیــرش شــوند کــه بــه هر دو 
صورت مراجعه حضوری و الکترونیکی این امکان 
فراهم شــده اســت. در روش حضوری مشتری به 
ســازمان  از  مجــوز  دارای  کارگزاری هــای  از  یکــی 
بورس و اوراق بهادار مراجعه و مدارک و فرم های 
مورد نیاز را تکمیل می کند. پس از بررسی مدارک 
توســط بــورس کاال، صــدور کــد مشــتری انجــام 

می شود.
یــادآور می شــود، از ابتــدای عرضــه خــودرو در 
بورس کاال در مجموع 139 کارا شــامل 81 دستگاه 
کارا دو کابین و ۵8 دستگاه کارا تک کابین معامله 
شــده اســت و اکنــون براســاس اطالعیــه عرضــه 
بــازار فیزیکــی بــورس کاال، ۴3۰ دســتگاه فیدلیتی 
و دیگنیتــی 18 خــرداد در تــاالر حــراج بــاز عرضــه 

می شــود که براســاس جزئیات، عرضه بــرای 1۵۰ 
دســتگاه فیدلیتی 7 نفره، 1۵۰ دستگاه فیدلیتی ۵ 

نفره و 13۰ دستگاه دیگنیتی خواهد بود.
قیمــت پایــه فیدلیتــی 7 نفــره؛ 8۰3 میلیون و 
۵۰۰ هــزار تومان و فیدلیتی ۵ نفــره؛ 789 میلیون 
تومــان در نظــر گرفته شــده اســت و بهمــن موتور 
دیگنیتــی را بــا قیمــت 8۴3 میلیــون و ۵۰۰ هــزار 

تومان روی تابلوی معامالتی خواهد برد.
همچنین به قیمت های پایــه 9 درصد مالیات 
بــر ارزش افــزوده بر مبنای قیمــت نهایی فروش، 
شــماره گذاری،  عــوارض  و  مالیــات  هزینه هــای 
هوشمندسازی کارت خودرو، خدمات پست، تولید 
پالک و شــماره گذاری و بیمه شخص ثالث افزوده 

می شود.

شرایط جدید عرضه دو خودرو در بورس کاال اعالم شد

تغییر در شرایط خرید دیگنیتی و فیدلیتی در بورس کاال



ان
یر

ر ا
ن د

یرا
ا

یرنا
ا

http://irannewspaper.ir

editorial@irannewspaper.ir

 پنجشنبه 12 خرداد 1401
 سال بیست و هشتم
 شماره 7923

تمام پاساژهای قدیمی کرمانشاه ناایمن هستند 
کرمانشــاه - رئیــس ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری 
کرمانشــاه اعالم کرد: تمام پاســاژها و واحدهای صنفی  که تا پیش از ابالغ 
آییــن نامه 2800 احداث شــده اند بــا توجه به عدم مراجعــه مالکین آنها 

جهت بررسی ایمنی ساختمان، از دید ما ناایمن اند.
بــه گزارش ایســنا، فرهــاد فرهودی با اشــاره به حادثه اخیــر »متروپل« 
آبــادان، گفــت: این حادثــه در کنار تلخی های بســیاری که داشــته موجب 
شــده بســیاری افراد و کســبه نســبت به مســأله ایمنی ســاختمان حساس 

شوند.
وی بــا بیــان اینکــه بســیاری از پاســاژها و واحدهــای صنفــی در ســطح 
کرمانشاه ناایمن هستند، گفت: تمام واحدهای صنفی که تا پیش از ابالغ 
آیین نامه 2800 احداث شــده اند با توجه به اینکه ضروریاتی برای ایمنی 
آنها وجود نداشــته و از طرفی مالکین آنها هم اکنون برای بررســی ایمنی 

ساختمان مراجعه نکرده اند از دید ما ناایمن هستند.
فرهــودی گفــت: با ابــالغ آییــن نامــه 2800 بســیاری مــوارد ایمنی در 
ســاختمان ها اجبــاری شــده، هرچنــد برخــی بندهــای آن از جمله نصب 
»در هــای ضدحریــق« بعــداً اضافــه شــد، امــا در مجموع ســاختمان های 
احداث شــده بعد از ابالغ ایــن آیین نامه از ایمنی نســبتًا خوبی برخوردار 

هستند.
رئیــس ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنی شــهرداری کرمانشــاه 
بــا تأکیــد بر لــزوم نصــب در های ضدحریــق در ســاختمان ها، گفــت: این 
مــورد بیــش از همه بــرای ما اهمیــت دارد، چرا کــه 85 درصــد فوتی ها و 
مصدومیــن آتش ســوزی به دلیل استنشــاق دود دچار حادثه شــده اند، نه 
حرارت و وجود چنین در های ضدحریقی از ســرایت دود به سایر محدوده 

ساختمان جلوگیری می کند.

خرید نان در گیالن هم کارتی می شود
رشــت - سرپرســت معاونــت اقتصــادی اســتانداری گیــالن گفــت: از ۱۶ 
خردادمــاه جــاری و در راســتای نظارت بر نحــوه پخت و عرضــه نان و نیز 
تشــویق واحدهای نانوایی متعهد، کارتخوان هایی به واحدهای نانوایی در 
این اســتان  تحویل و یارانه تشــویقی به میزان ۱۵ درصد نسبت به فروش، 

به آنان تعلق خواهد گرفت.
بــه گــزارش ایلنا، محمد اســحاقی اظهار داشــت: گام مهم، شــجاعانه 
و عملــی دولت ســیزدهم در نخســتین ســال از قبول مســئولیت در زمینه 
اصالحات اقتصادی و مردمی سازی یارانه ها، نیازمند پیشتازی جوانان در 

عرصه های مدیریتی و همراهی با مردم در تمامی صحنه ها است.

کاهش 66 درصدی ورودی آب به سد کرخه 
اهواز - حجم فعلی مخزن  ســد کرخه حدود450 میلیون متر مکعب زیر 
تراز  نیروگاهی است که 66 درصد  کاهش آورد رودخانه را نشان می دهد.

»عبــاس صدریان فــر« مدیرعامل ســازمان آب و برق خوزســتان گفت: از 
ابتــدای مهرمــاه ۱۴00 تــا ۱0 خردادمــاه ۱۴0۱ حجــم آب ورودی به مخزن 
کرخــه برابــر ۱۵08 میلیــون متــر مکعــب بوده اســت که  نســبت بــه آمار 

بلندمدت کاهش ۶۶ درصدی نشان می دهد. 
وی افزود: همچنین از نظر رتبه آماری آورد امسال رتبه چهارم خشکسالی 

را طی دوره ۶۵ ساله آماری داشته است.

در پــی آســیب های شــدید به بیــش از 70 خانه 
در حصــارک پایین کــرج )باغ ناصــر بخت( که 
با گودبرداری برای احداث یک فروشگاه بزرگ 
ایجاد شــده اســت، فرماندار کرج دستور تخلیه 
خانه هــا را صادر و اعالم کرد: »این یک دســتور 
اســت و ســاکنان مختار به حضــور در این بافت 
رو به تخریب نیســتند.«اما ســاکنان این منطقه 
به دلیــل واهمــه از دســت دادن خانه های خود 

حاضر به تخلیه نیستند.
در  خانــواده   72 ســرپناه  ویرانــی  کابــوس 
شــهری  مدیــران  غفلــت  در  کــرج،  حصــارک 
این منطقه و فرافکنی آنها هشــت ســاله شــد و 
ســاکنان منطقه به خاطر آســیب های جدی به 
محل سکونت شــان، شــب ها کابوس آوار شدن 

سرپناه شان را می بینند.
رنــج نامه مــردم حصــارک پاییــن از زمانی 
آغــاز شــد کــه یــک بــاغ قدیمــی در محــدوده 
خیابان هــای مالــک اشــتر و فروردیــن بــه طور 
غیرقانونــی و در ســایه غفلت مدیریت شــهری 
نابــود و در محل آن گودالی به مســاحت ۶800 
مترمربــع و میانگیــن عمق ۱0 متر ایجاد شــد تا 
یک فروشــگاه بــزرگ بنا شــود. امــا گودبرداری 
غیراصولــی، منجــر بــه آســیب های جــدی بــه 
منــازل مجــاور شــد و این بــاغ زیبا را بــه محلی 

برای دپوی زباله تبدیل کرد.
رها شــدن گودبرداری توســط مالــک زمین، 
خطــر جــدی و تهدیدی بــرای ســاکنان اطراف 
این گود شــده اســت. اما حتی ترک های عمیق 
دیوارهــای خانه هــای مجــاور، ســاکنان منطقه 
را بــرای تــرک ایــن منطقــه پرخطــر و نجــات 
همــه  پــای  وقتــی  نمی کنــد،  قانــع  جان شــان 

داشته هایشان درمیان است.
ë اعتراض هایی که بی نتیجه ماند

بــا اعتراض بیــش از 70 خانــواده، مکاتباتی 
بیــن نظــام مهندســی، شــهردار وقــت کــرج و 
مالــک زمیــن صــورت گرفــت کــه دســتور به پر 
کــردن گــود را دادند. اما با تغییر شــهردار کرج، 
گــود در همــان وضعیت رها شــد. در ســال ۹7 
بــرای جلوگیــری از ریزش منــازل، مالک ملزم 

بــه اجرای نیلینــگ درون دیوارهــای ملک های 
مجاور شــد اما اجــرای غیراصولی نیلینگ و نیز 
ممانعــت ســاکنان منــازل مجاور گــود موجب 

ابقای خطر و نارضایتی بیشتر اهالی  شد.
اســفند سال ۹8 پس از عمیق شدن ترک در 
یــک مهدکودک مجــاور گود، آتش نشــانی کرج 
با صدور نامه ای لزوم مقاوم ســازی گود توســط 
مالک یا شهردار را طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون 
شــهرداری ها متذکر شــد و نظام مهندســی نیز 
بر لزوم ایمن ســازی گود و دریافت هزینه آن از 

مالک تأکید کرد.
با پیگیــری مــردم در تیرمــاه ۱۴00 تعدادی 
دیــوار  پشــت  نگهبــان(  )ســازه  فلــزی  ســتون 
اجرا شــد اما بــدون حضور مهنــدس ناظر و به 
طــور غیراصولــی ایــن اجــرا صــورت گرفت که 

ترک های جدیدی در منازل مردم ایجاد کرد.
ë مالک زمین تمکین نمی کند

شــهردار کرج با بیان اینکه مدیریت شــهری 
با تمام ظرفیت برای ســاماندهی 72 خانوار در 
معرض خطر گودبــرداری در منطقه حصارک 
کرج پای کار آمده اســت، گفــت: انتظار می رود 
مالک این گودبرداری هر چه ســریع تر به قانون 

تمکین کند.
مصطفــی ســعیدی ســیرایی بــا اشــاره بــه 
موضــوع تعییــن تکلیــف 72 خانــوار منطقــه 
حصــارک کــرج بیــان داشــت: این گودبــرداری 
مربــوط بــه ۱0 ســال پیــش اســت که بــه یکی از 
دغدغه های شــورای ششــم و مدیریت شــهری 

کرج تبدیل شده است.
در  شــهرداری  کــه  روزی  از  داد:  ادامــه  وی 
شــورای ششــم فعالیت خــود را آغاز کــرد، این 
موضــوع به عنــوان یــک پرونــده حســاس روی 
میز مدیریت شــهری قرار گرفت و در این زمینه 

الیحه ای به شورای شهر ارائه دادیم.
شهردار کرج بیان داشــت: آخرین اقدامات 
مدیریــت شــهری کــرج ایــن بــود که طبــق این 
مصوبه به هریــک از خانوارهای محدوده خطر 
ریــزش گودبــرداری مبلــغ ۵0 میلیــون تومــان 
تسهیالت برای اجاره مسکن از سوی شهرداری 
پرداخــت شــود کــه ایــن اقدام مــورد اســتقبال 

ساکنان قرار نگرفت.

 وی در ادامــه گفــت: در ســفر ۱8 فروردیــن 
مــاه ســال جاری رئیــس جمهور به اســتان البرز 
موضوع مخاطره 72 واحد مســکونی حصارک 
مــورد واکاوی قــرار گرفت و دو نشســت ویژه در 
اســتانداری البــرز و نهــاد ریاســت جمهــوری با 
حضور مســئوالن مدیریت شــهری کرج، مالک 
زمین، اداره کل راه وشهرســازی، سازمان نظام 
مهندســی ســاختمان البــرز و فرمانــداری کرج 

برگزار شد.
شهردار کرج بیان داشت: در این نشست ها، 
مالک متعهد شــد افزون بــر پرداخت مبالغی 
برای اضافه شــدن به مبلغ پرداختی شهرداری 
کرج به ساکنان 72 واحد مسکونی، ظرف مدت 
دو سال نسبت به ساماندهی محل گودبرداری 

اقدام کند.
سعیدی ســیرایی افزود: پس از این نشست 
انجــام  از  واهــی  بهانــه  بــه  مالــک  متأســفانه 
تعهدات خودداری می کند که باید طبق قانون 

برخورد شود.
شــهردار کرج بیان داشت: متأسفانه تاکنون 
مالــک مجموعه همــکاری نکرده و شــهرداری 
نظــام  نظــر  اســاس  بــر  دارد  را  آمادگــی  ایــن 
مهندسی و تصمیم کالن نسبت به ساماندهی 
و مقاوم ســازی 72 واحــد مســکونی در معرض 

خطر ریزش در حصارک کرج اقدام کند.

ë ساکنان باید تمکین کنند
اسدیان عضو شورای شهر کرج در خصوص 
نتایج بررســی های مدیریت بحران شهرســتان 
کــرج گفــت: هرگونــه فعالیــت ســاختمانی در 
گــودی حصــارک و پیرامون آن از نظر ســازمان 
نظام مهندســی که رســمی و مکتوب ارائه شده 
اســت باعــث خســارت های جانی خواهد شــد. 
بنابرایــن قبــل از عملیــات ســاخت و ســاز باید 
ساکنان به موقعیت دیگری انتقال داده شوند.

وی افــزود: مقرر شــد یک هیأت کارشناســی 
ســه نفره)یــک کارشــناس از طــرف فروشــگاه 
مالــک، یــک کارشــناس از طــرف ســاکن و یک 
کارشــناس از طــرف دادســتانی( در تــک تــک 
واحد ها حضــور پیدا کنند و خســارت کنونی هر 
واحد صورتجلســه شــده و بــرآورد مالی جهت 
اجــاره بهای هــر واحد مســکونی در نقطه دیگر 
تعیین شــود و ۵0 میلیون تومان را شهرداری و 
مابقی را فروشــگاه یادشــده تأمین کند. قیمت 
قیمــت  تعییــن  بــرای  واحــد  هــر  کارشناســی 
خریــد)در صــورت این کــه  طی یک ســال بعد 
از انتقال اگر ســاختمان مورد نظر تخریب شد( 
تعییــن کنند که در این صورت فروشــگاه ملزم 
به پرداخت آن خواهد شد و در صورتجلسه نیز 

قید می شود.
اســدیان با بیــان اینکــه مقرر شــد ۵ میلیون 

تومان هزینه نقل و انتقال به هر واحد پرداخت 
شــود، گفت: فروشــگاه تا بهمن ماه ســال آینده 
بایــد عملیات ســاخت و ســاز را به ســطح صفر 
زمین برســاند. بعــد از نقل و انتقــال نیز امنیت 
ســاختمان به عهده فروشــگاه خواهــد بود تا در 
و پنجره های خانه ها به ســرقت نرود. همچنین 
زمــان برگشــت دوباره ســاکنان، خســارت وارده 
محاســبه یــا جبــران خواهد شــد و یــا دیوارهای 
ترک برداشته و سایر خسارت ها ترمیم می شود.

ë دستور فرماندار کرج برای تخلیه فوری
معاون اســتاندار و فرماندار ویژه شهرســتان 
تخلیــه  بــرای  نهایــی  اخطــار  صــدور  بــا  کــرج 
واحدهــای مجتمع مجــاور گود حصــارک کرج 
گفــت: شــهرداری کــرج و فروشــگاه یــاد شــده 
ظرف دو هفته فرصت دارند تا مسکن جدید را 
پیش بینی کنند که شــهرداری مبلغ ۵0 میلیون 
و شــرکت رفــاه مبلغ ۱00 میلیــون تومان جهت 

تأمین خانه های جدید اختصاص خواهد داد.
غفور قاسم پور گفت: حفظ جان شهروندان 
اجــازه  و  اســت  اولویــت  در  مــا  بــرای  کــرج 
نمی دهیــم تعلــل در اجــرای قانــون موجــب 
تکــرار حوادثی مشــابه پالســکو و متروپل شــود 
و این جلســه، آخرین جلســه پیگیــری و تعیین 
تکلیــف وضعیــت ســاختمان مجاور گــود کرج 

خواهد بود.
وی با اشــاره به دســتور اســتاندار در رابطه با 
تعییــن تکلیــف وضعیــت 72 واحد مســکونی 
بحــران خیز تصریح کــرد: در چهارچوب قانون 
وظایف مالک و شــهرداری مشــخص شــده و با 
دادستان و رئیس کل دادگستری نیز هماهنگی 
قانونی صورت گرفته تــا مانعی بر عدم اجرای 

قانون وجود نداشته باشد.
معاون استاندار در حضور نماینده دادستان 
عمومــی و انقالب، شــهردار کــرج و مدیرعامل 
فروشــگاه زنجیــره ای رفــاه مصــوب کــرد کــه با 
احتساب 72 واحد هر واحد ۱۵0 میلیون تومان 
جهت اجاره و رهن مجتمع مســکونی جدید از 

سوی فروشگاه زنجیره ای رفاه صورت بگیرد.
وی افزود: تخلیه فــوری باید صورت بگیرد. 
این یک دســتور است و ســاکنان دیگر مختار به 

حضور در این بافت رو به تخریب نیستند.

کابوس 8 ساله 72 خانوار کرجی رفع می شود؟

دستور تخلیه فوری به همسایگان گود »حصارک پایین« کرج

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

   افقي:  
1 - چینی در جامه زنانه - غذای ساده سنتی

2 - فیلمی به کارگردانی »رضا درمیشیان« 
)روی پرده سینما( - کشور »اکرا« - اجداد

3 – به وسیله - هیجان ناگهانی - نوعی ساالد - هالوژن نمک
4 - مرکز »لهستان« - مزه فلفلی - شیوا

5 - صفت درخت سرو - بازیکن فوتبال - مثل و مانند
6 - نابود کردن - جمع رأس - هستی  و وجود

7 - بعد از سوم! - سخندان و شاعر - مخفف هم او
8 - برکت برنج - مدت زمانی که کارگر نیرو یا وقت خود را 
به منظور انجام فعالیت در اختیار کارفرما قرار می دهد - ناشنوا

9 - دعای زیر لب - از شعرای نامی ایران در عهد افشاریه و 
زندیه - پرطاقت و مقاوم

10 - مستحضر - سرایدار مدرسه - منزل بزرگ
11 - کربالی سابق - رجزخوانی در میدان مسابقه - با »جلز« آید

12 - کج، خمیده - مخفیانه - همدست
13 - همان بس است - از روی میل و قصد - حدیث نبوی 

- سنبل الطیب
14 - شهر پشمک - رود مرزی - سنگر

15 - سبکی در نویسندگی - عهد شباب

 عمود ي:   
1 - خوراک محبوب - از نوشت افزارها

2 - کرایه - برتری، غلبه - پاداش نیکی یا بدی
3 - فحش - بانگ اسب - آن که می داند و می پرسد - درنده خو
4 - ورزشـــی بین المللی - وسیله ای در دست برزگر - فریادی 

از فرط شادی
5 - عصبی -... اگر شتاب کند همره تو نیست / دل در کسی 

مبند که دل بستۀ تو نیست - کشور عزیزمان
6 - یگانه - عفو کرده شده - حصار

7 - والده - واحد شمردن  شتر - رود شمالی - پیشوند یک دهم
8 - زمینه کاری »یاور همدانی«

9 - ناراست و مکار - خردسال - سپاسگزاری - پادگان تهران
10 - الهه زیبایی - سیاستمدار - پسر مازنی

11 - مهلکه - رسیدگی، تحقیق - ساز ضربی
12 - هیزم - سهولت - کاله لبه دار که از جنس ماهوت ساخته می شود

13 - حرف گزینش - شهر انار - مشرق - رمق آخر
14 - رنگ آرامش - صندلی چندنفره - یکی از خودروهای 

چینی موجود در کشورمان
15 - بخش سردساز موتور خودرو - از گونه های جانوری اطراف 

»دریاچه اوان« قزوین
   افقي:

1 - انتقام گیرنده - بازیگر نقش کاوه در 
سریال »زیرخاکی« )1401(
2 - خدمات پس از فروش - چرخ تانک - فله

3 - شـــالوده - ذره بـــاردار - نخـــی در چـــراغ نفتـــی - اثر 
»ساموئل بکت«

4 - کاغذفروش - پوشش روی پوتین - پوست دانه غالت
5 - شهر استان آذربایجان شرقی - آرایش عادی صورت - 

کفش سبک ورزشی
6 - پارچه کاله - تاکنون - توان

7 - رســـانیدن پیام - جزیره »اســـکاتلند« - ظرف شستن 
لباس

8 - دویـــدن - کارگردان فیلـــم »آوای وحـــش« )2020( - 

پسوند شباهت
9 - مخفف از او - خانه بزرگ - یاقوت سرخ

10 - کلک - نژاد - پول حاصل از صادرات
11 - دانشـــمند و مترجم معاصر ایرانی - جـــادو - دریاچه 

»سوئد«
12 - نمایش غم انگیز - ولی - هویدا

13 - پنبه پاک نکرده - روســـیه ســـابق - اشـــتباه معروف - 
گوشت آذری

14 - درد - سود حرام پول - نوگرایی
15 - اثر »هنری جیمز« - با عقیده واحد

 عمود ي:   
1 - واحد بزرگ برای مصرف الکتریسیته - دسر ایتالیایی

2 - غیر خالص - جمع وزن - چکامه
3 - شــیرینی خامه دار - خرگوش نر یا ماده - وارد شــدن - 

شامه نواز
4 - کرجی - پادشاه - سریال »احمد کاوری«
5 - فهرست غذا - مدرسه ها - جوجه تیغی

6 - ضیق - ناموس پرستی – تربیت کننده
7 - شــهر »برج طغرل« - پاره و قطعه - ســازمان بهره وری 

انرژی - کلمه تألم
8 - واحد پول کشور »مالی«

9 - ســرود زرتشــتی - درجه و حالت خوب - کشیدن - من 
و شما

10 - همدم - یرقان - پدر
11 - از سازها - آرزوی بزرگ - زیبای دریایی!

12 - خوش قد و قامت - ضعیف - وسیله دید بهتر
13 - وظیفه و عمل - سؤال کننده - مقابل »صعود« - مساوی

14 - چغندر پخته - غذایی با اسفناج - تنبل
15 - اثر »رابرت لوییز استیونسن« - بی نظمی ضربان

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

و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود
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7923یک جـدول با دو شـرح

ایران واشقانی فراهانی
خبرنگار



و  تاریخچــه  بواســطه  »ماســوله«  تاریخــی  شــهر 
معمــاری بی نظیــر خــود در ســال ۸۶)2007( در 
فهرست موقت ایران برای ثبت در فهرست میراث 
جهانی یونســکو قرار گرفت؛ اما با گذشــت نزدیک 
به16 ســال هنوز ثبت جهانی ایــن نگین تاریخی با 
قدمتی هزار ســاله، محقق نشــده است. سرپرست 
پایــگاه ملی پژوهشــی میراث فرهنگی ماســوله به 
»ایران« می گوید: سال گذشته نام ماسوله به عنوان 
تک اثر برگزیده به یونســکو معرفی شده و احتمااًل 
تــا یک ســال آینده و پــس از ارزیابی های یونســکو، 
تکلیف ثبــت جهانی نگین ارزشــمند خطه گیالن 

مشخص خواهد شد.
ملــی  پایــگاه  سرپرســت  ســنایی«  »محمــد 
پژوهشــی میــراث فرهنگــی ماســوله بــه »ایــران« 
می گویــد: نام ماســوله از ســال 13۸6 در فهرســت 
موقت ســازمان یونســکو ثبت شــده و طی 16 سال 
اخیــر، کارهــای تدوین و ارســال پرونــده برای ثبت 
جهانی پیگیری شــده اســت. البته صورت مســأله 
ثبــت جهانــی ماســوله کمی متفــاوت اســت، چرا 
کــه از همــان ابتدا ایراداتی بــر تدوین و جمع بندی 
اطالعات پرونده وارد شد؛ همین امر نیز باعث شد 
تا ثبت جهانی این اثر منحصربفرد به تأخیر افتاده  
یــا شــرایط الزم بــرای ثبــت در میــان پرونده هــای 

ارسالی را کسب نکند.
ë ثبت جهانی نزدیک است

بــه گفته ســنایی، اختصاص یک ســهمیه برای 
هر کشــور از سوی سازمان یونسکو، رقابت شدیدی 
را بین ســایر گزینه ها برای ثبت جهانی ایجاد کرده 
و پروســه انتخاب و ارسال پرونده را بسیار سخت تر 
کرده اســت.البته به این امر باید رقبا و پرونده های 
دیگر را نیز بیفزاییم. شــاید در ســال های گذشــته، 
پرونده ای وجود داشته که وضعیت تدوین بهتری 
داشــته و تعامل کافی برای ثبت جهانی را داشتند 

که این مورد درباره ماسوله مطرح نبوده است.
ارســال  بحــث   13۸6 ســال  از  می افزایــد:  وی 

پرونده برای ثبت جهانی یونســکو را بارها پیگیری 
کردیم؛ اما از بهمن ماه ســال 1400 به بعد پرونده 
به شــکل جدی تــری پیگیری شــده و نام ماســوله 
به عنوان تک اثر برگزیده به یونســکو معرفی شــد. 
سال گذشــته ما از نظرات متخصصین و مسئوالن 
ثبت آثــار ملی، نخبگان محلی و برخی داوطلبین 
بــرای حمایت از پرونده، مشــورت گرفتــه و پس از 
کســب اطالعات جدید، پرونده را از منظر فرهنگی 

و تاریخی شهر ماسوله جمع آوری کردیم.
سرپرست پایگاه ملی پژوهشی میراث فرهنگی 
ماســوله، دربــاره معیارهــای الزم و ماهــوی بــرای 
ثبــت جهانی ماســوله می گویــد: معیارهــای الزم و 
ماهوی تا تشــکیل پرونده ثبت نهایی در یونسکو به 
هیچ عنوان اعالم نمی شود. ان شاءاهلل پس از ثبت 
نهایی ماسوله در فهرست جهانی، در این خصوص 

اطالع رسانی های الزم انجام خواهد شد.
ë بازدید ارزیاب های یونسکو از ماسوله

محمد ســنایی می گویــد: پس از ارســال پرونده 
ثبــت جهانــی ماســوله بــه یونســکو، بازدیــدی در 
ســال جاری انجــام می شــود. در حقیقــت میــراث 
را  معتمــد  ارزیــاب  چندیــن  یونســکو،  جهانــی 
از  پــس  و  کــرده  انتخــاب  مختلــف  کشــورهای  از 
برنامه ریزی هــای انجــام شــده، بــرای بــازه زمانی 
5روز تــا یک هفته ای به ایران می آیند و از ماســوله 
دیــدن می کنند. آنها پس از مطالعه پرونده، وضع 
موجود را بر اســاس مالک های منحصربفرد بودن 
ماســوله بررســی کــرده و در نهایت زمانــی را برای 
تنظیم گزارش تعیین می کنند. پس از جمع بندی 
و ارائه گزارش، حدوداً یک سال بعد، ثبت جهانی 

ماسوله نهایی شده و به اطالع ما خواهید رسید.
وی بــا اشــاره به اهمیــت ارزیابی پرونــده و مهیا 
ســاختن شــرایط الزم بــرای کســب ثبــت جهانــی 
ماســوله می گویــد: در حــال حاضر اقداماتــی نظیر 
ســاماندهی وضع موجود، بهســازی زیرسخت های 
شــهر ماســوله، سروســامان دادن پســماندها، برق 
انجــام  و...  رودخانــه  بســتر  نظافــت  مخابــرات،  و 
می شود. این موارد در بازه های زمانی قبل، به عنوان 

موانع کســب ثبت جهانی ماسوله از آن یاد می شد. 
امیدواریم تا زمان ورود ارزیاب ها به ماسوله، تمامی 

موانع برطرف شده و نگرانی ها رفع شود.
ë توسعه گردشگری پایدار

سرپرست پایگاه ملی پژوهشی میراث فرهنگی 
ماســوله در خصوص مزایای ثبت جهانی ماسوله 
در یونســکو می گویــد: بــا ثبــت جهانی ماســوله در 
یونسکو، این اثر منحصربفرد به تمام دنیا معرفی 
می شــود. در مرحله اول اقتصاد گردشــگری پایدار 
در کشور و ماسوله رونقی دوباره می گیرد. همزمان 
لینکــی برقــرار شــده و موضوعــات مربوط بــه این 
مجموعــه از طریق یــک کمیته تخصصی بــه روز، 
راهنمایــی و مشــاوره می گیــرد. بــا ثبــت جهانــی 
ماســوله، ایــن اثــر از ثبــت ملی بــه جهانــی تغییر 
وضعیــت داده و بالطبع اعتبارات ویژه جهانی نیز 

به آن اختصاص پیدا می کند. 
ë  تزریق اعتبار

در نتیجــه بــا تزریــق اعتبــارات جدیــد، دســت 
میراث فرهنگــی و ادارات برای مرمت، نگهداری، 
پایــش و حفاظت از این اثر جهانی بازتر می شــود. 
از ســویی دیگــر، اگــر بالیــای طبیعــی مانند ســیل 
و زلزلــه در کشــور رخ دهــد، اعتبــارات ویــژه ای بــه 
آن اثــر اختصــاص پیــدا کــرده و کشــورهای عضــو 
یونسکو، برای بازســازی و احیای آن اقدام خواهند 
کــرد. بنابراین با ثبت جهانی ماســوله، این نگرانی 
و دغدغــه بــرای تخریــب ناگهانی این شــهر در اثر 

بالیای طبیعی برای همیشه رفع خواهد شد.
به گفته ســنایی، در تعهدات ثبــت جهانی، اگر 
در کشوری که ثبت جهانی در آن انجام شده است 
به هــر دلیل ممکن جنگی رخ دهــد، کوچک ترین 

تعــرض بــه اثرهــا و ســایت های جهانــی، جنایت 
جنگــی محســوب شــده و کشــورهای عضــو دفتــر 
یونســکو بواســطه ایــن اساســنامه، تحریم هایــی را 
وضــع کرده و با اقداماتی مشــابه، جلوی تخریب و 

تعرض از آثار ثبت شده جهانی را خواهند گرفت.
وی در آخر ثبت جهانی ماســوله در یونســکو را 
اتفاقــی مثبــت برای کشــور و اســتان ارزیابــی کرده 
و می گویــد: امیدواریــم مســئوالن بــا حمایت های 
بی دریغ خود، ثبت جهانی ماسوله را در سال جاری 
رقــم زده و اثری دیگــر از برترین آثار ملی کشــور را 
در فهرســت جهانی بگنجانند. در حقیقت با ثبت 
جهانی ماسوله، دنیا این شهر منحصربفرد را بهتر 
شــناخته و توســعه و رونق صنعت گردشگری این 
منطقــه، به رشــد و تعالی اقتصاد کشــور نیز منجر 

خواهد شد.

فناوری ساخت قنات هزاران سال قبل در مناطق 
خشــک کوهستانی ایران گسترش پیدا کرد و تا به 
امروز هم به عنوان یکی از منابع مهم آبی کشــور 
محسوب می شود. اما متأسفانه بخش بسیاری از 
قنوات کــه در زمان های مختلف و در جای، جای 
کشــور نجات بخش بسیاری از مردمان این مرز و 
بــوم از خطر بی آبــی در خشکســالی های طوالنی 
مــدت بودنــد، در چنــد دهــه اخیر بشــدت مورد 
بی مهــری و در معرض خطر خشــک شــدن قرار 
گرفتنــد و هــم اینک با جلــب توجهات به ســوی 
این ســازه بســیار بی نظیر ، بخصوص در خراسان 
جنوبــی کــه از نظــر تعداد، ســکاندار ایــن میراث 
ملــی و کهن اســت با اجرای »طــرح جامع آبخیز 
تــا جالیز« توانســته به عنــوان یکی از اســتان های 
پیشــرو در مرمت و بازسازی قنوات موفقیت های 

چشمگیری به دست آورد. 
ë بیشترین تعداد قنات  کشور در خراسان جنوبی

مدیر آب و خاک امور فنی و مهندسی سازمان 
جهــاد کشــاورزی خراســان جنوبی در گفت و گو با 
»ایران« با بیان این که  خراســان جنوبی به لحاظ 
تعــداد قنــوات در کشــور رتبــه نخســت را دارد و 
بیشترین قنوات اســتان نیز متعلق به شهرستان 
بــا 1۸7۵ رشــته اســت، می گویــد: »در  بیرجنــد 
سراســر کشــور حدود 41 هزار رشــته قنوات وجود 
دارد کــه طبق آخرین آمار شــرکت آب منطقه ای 
خراسان جنوبی حدود ۶ هزار و 9۸3 رشته قنات 
و 2 هزار و  ۸64 رشته چشمه در این استان است. 
همچنین براســاس آمارهای اعالم شــده از سوی 
جهاد کشاورزی تاکنون حدود 7500 قنات در این 
اســتان شناســایی و در ســامانه قنوات کشور ثبت 

شــده اســت که از این تعداد ســاالنه 19۵ میلیون 
قنــوات و 30 میلیــون متــر  از  متــر مکعــب آب 
مکعــب آب نیز از چشــمه های خراســان جنوبی 
که در مجموع حدود30 درصد است، استحصال 

می شود.« 
اکبــر محمدی با اشــاره به اینکه طــول قنوات 
کیلومتــر  هــزار  چهــار  حــدود  جنوبــی  خراســان 
اســت کــه بالغ بــر 30 درصد آنها مــورد مرمت و 
بازســازی قــرار گرفتــه و بــرای مرمت و بازســازی 
حــدود 3۶00 رشــته از ایــن قنــوات نیــز حداقــل 
یــک مرتبه تأمین اعتبار شــده اســت، می افزاید: 
» بــا توجه بــه اینکه میزان آبگیری قنوات اســتان 
متأثــر از نزوالت جــوی اســت، در مجموع حدود 
30 درصد از این قنوات به میزان 10 تا 70 درصد 
دچــار افــت آبدهــی شــده اند کــه بــرای مرمــت 
تومــان  آنهــا حــدود 1۴39 میلیــارد  بازســازی  و 
اعتبار نیاز اســت. البته در شــهریور ســال گذشــته 
بالفاصلــه پس از دســتور رئیس جمهــور مبنی بر 
تشــکیل ســتاد احیای قنوات، به ریاست استاندار 
و به مدیریت جهاد کشــاورزی این ســتاد تشکیل 
شــد که برای یافتن راهکارهای مناسب در جهت 
حل مشــکالت پیش رو تاکنون ســه جلسه برگزار 
شــده است. حاصل نتایج این جلسات تشکیل 3 
کارگروه با مدیریت اداره کل منابع طبیعی، دفتر 
امور روســتایی و شــوراهای اســتانداری، مدیریت 
بحــران اســتانداری و مدیــران جهــاد کشــاورزی، 
در ذیل این ســتاد اســت که ســه هــدف آموزش، 
فرهنگ ســازی و مشــارکت در زمان وقوع بالیای 
طبیعــی و راه هــای جلوگیــری از آنهــا و مدیریت 
جامع قنوات از آبخیــز تا جالیز را دنبال می کنند. 
هم اکنــون نیز اعضــای هرکدام از ایــن کارگروه ها 
مشــخص شــده و وظایــف هــر کــدام نیــز تعیین 

گردیده است. 
همچنیــن در ســال گذشــته عــالوه  بــر جــذب 
اعتبارات ملی و استانی، از سوی برخی مؤسسات 
علــوی،  بنیــاد  برکــت،  بنیــاد  جملــه  از  خیریــه 
ســازمان بسیج سازندگی و کمیته امداد امام)ره( 
و مشارکت های مردمی بالغ بر ۶9 میلیارد تومان 
اعتبــار در اختیــار ایــن ســتاد قــرار گرفــت که هم 
اکنون عملیات مرمت و بازســازی قنوات خشک 
شــده و آســیب دیــده اســتان در حال اجراســت. 
گفتنــی اســت تاکنــون بــا حمایت هــای مالی این 
مؤسســات، قنواتــی در شهرســتان های درمیــان، 
زیرکــوه و سربیشــه کــه بــه مــرور زمان یــا به دلیل 
جاری شــدن ســیالب دچار آســیب شــده بودند، 

مرمت و بازسازی شدند«.
ë لزوم کنترل سیالب در باال دست

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراســان 
جنوبــی، نیــز با بیــان اینکه طــرح جامــع آبخیز تا 
جالیــز یکــی از تازه تریــن اقداماتــی اســت کــه در 
راســتای ســاماندهی قنوات در این استان در حال 
انجام است، عقیده دارد: »الزمه اجرای هر طرحی 
مدیریت درســت آن است. از این رو هر اقدامی که 
قرار است در قالب طرح های آبخیز داری از جمله 
تغذیه، افزایش و ثبات آبدهی قنوات انجام شود، 
در ابتــدا بایــد در باالدســت حــوزه آنهــا و با هدف 
کنترل ســیالب ها و رســوباتی که وارد مسیر آبراه ها 

می شوند، صورت گیرد.«
علیرضــا نصرآبــادی کــه حفاظــت از حریــم 
ساختمان قنوات را یکی دیگر از راه های ممانعت 
از ایجاد خسارت های ناشی از سیالب ها و کاهش 
تنش آبــی می داند بــه »ایران« می گویــد: »عدم 
کشت و زرع، باغداری، حفر چاه های نیمه عمیق 
قنــوات جدیــد، جاده ســازی  و عمیــق، ســاخت 

و در نهایــت ســاخت و ســاز و ایجــاد فضاهــای 
شــهری و مســکونی و صنعتــی در مســیر قنوات، 
مرمت مســیر آبده و آب بر قنــوات و طوقه چینی 
میله های چــاه قنوات و ادامه آن از ســطح زمین 
تــا باالی ارتفاع یک و نیم متــر به دلیل ممانعت 
از ورود ســیالب یــا ســقوط حیــوان یــا هــر موجود 
زنده ای به داخل قنوات و انتقال آب به قنوات به 
وسیله اســتخر یا لوله برای ممانعت از هدررفت 
آب می توانــد به حفظ حریــم کیفی و آبی قنوات 

کمک بسیاری کند.«
ë دانش بومی

بــرای  قنــوات  تأثیــر  دربــاره  همچنیــن  وی 
مــردم و کشــاورزان خراســان جنوبــی می افزاید: 
»طبق آمــار رســمی، جمعیت جوامع روســتایی 
خراســان جنوبــی بــاالی 4۸ درصــد اســت اما به 
غیــر از ســاکنان اصلــی روســتاها افــراد بســیاری 
هســتند که در آخر هفته و ایام فراغت کاری شان 
بــه روســتاها رفــت و آمــد می کننــد کــه بالطبــع 
همــه ایــن افراد که بیــش از 60 درصــد جمعیت 
اســتان را تشــکیل می دهنــد از بهره بــرداران آب 
قنوات هســتند. امــا نکته حائزاهمیت این اســت 
کــه عمده افــراد روســتایی در مناطق کوهســتانی 

و تپــه ماهــوری زندگــی می کنند. در واقــع در این 
مناطق ســفره آب های زیرزمینــی معنایی ندارد 
تــا بتواننــد همانند دشــت ها از چاه آب اســتفاده 
کننــد. بــه عبارتی آب مصرفــی آنهــا از جریانات 
زیر قشــری یــا زیرســطحی کــه از کنار مســیل ها و 
آب راه های فصلی عبور می کنند، تأمین می شود.

یعنــی آنهــا از ســالیان دور جهــت دسترســی بــه 
منابع آبی توســط دانش بومی که داشــتند اقدام 
بــه حفر قنوات کرده اند و هــم اکنون نیز به عنوان 
منبع اصلی تأمین آب شرب برای ساکنان روستا 
و دام ها و کشــاورزی محسوب می شــود. بنابراین 
هرگونــه برنامه ریــزی در حــوزه قنــوات بایــد بــا 
حساسیت ویژه ای صورت گیرد و دانش آن بومی 
شــود زیرا این دانشــی اســت که در سطح جهان، 
بویژه در اســتان های کویری ایران منحصر به فرد 
اســت و حتی جاذبه گردشــگری هــم دارد یعنی 
می توان به عنوان اکوتوریسم روی آن برنامه ریزی 
کرد. در واقع قنوات همانند منبع آبی هســتند که 
نه تنها لطمه ای به سفره های زیرزمینی نمی زند 
بلکه باعث نشســت آنها و شوری آب و خاک نیز 
نمی شــود. بنابرایــن نیاز به توجه جــدی در مورد 

قنوات در سطح کشور داریم.«
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»داش کســن« به معنای »تراشنده ســنگ« یا »ُبرنده ســنگ« نام معبدی 
است در نزدیکی روستای ویر در حدود ۱۰کیلومتری شمال شرقی سلطانیه در 
اســتان زنجان. ســاخت این معبد در دوره ایلخانی و پس از مرگ »ارغون« 
شــاه مغول، به همت »الجای خاتون«، خواهر »سلطان محمد خدابنده« 
آغاز شــد اما هیچ گاه تکمیل نشد. این محوطه تاریخی تابلوی معرفی ندارد و فقط اطالعات 

اندکی در ورودی معبد به مخاطب ارائه می شود.
عالوه  بر گذر زمان، آسیب هایی که بازدیدکنندگان به معبد داش کسن وارد کرده اند، باعث 
شــده تا بخش زیادی از این محوطه دچار آســیب شــود، بخصوص یادگاری نویسی  هایی که 

بخش هایی از آثار را مخدوش کرده یا برخی از نقوش تاریخی را از بین برده اند.
بازدیدکنندگان نه تنها به  آســانی می توانند به نقوش ســنگی تراشیده شده در معبد نزدیک 
شــوند، بلکه بدتر آنکــه به راحتی می توانند با دســت، این آثار تاریخی را لمــس کنند و هیچ 

نگهبان یا محافظی وجود ندارد که به آنها تذکر دهد.

ایســنا- »خیــراهلل مــرادی« مدیرکل محیط زیســت اســتان 
کردستان با بیان اینکه امســال زریوار با تهدید مواجه است، 
گفت: راه اندازی سیستم تصفیه آب شرب شهرستان مریوان 
تنها راه نجات بخشــی دریاچه زریوار است، که متأسفانه این 
پــروژه تاکنون هیچ پیشــرفت چشــمگیری نداشــته و حدود 

۱۰سال از متوقف شدن آن می گذرد.

مهر- »ســید مصطفی فاطمــی فیروزآبادی« مدیــرکل دفتر 
توســعه گردشــگری داخلــی وزارت میراث فرهنگــی گفــت: 
فعالیت میز ملی گردشــگری دســترس پذیر با هدف توســعه 
گردشــگری ســالمندان و افراد دارای معلولیت در معاونت 

گردشگری آغاز شد.

ایرنــا- »کازو توشــی آیکاوا« ســفیر ژاپن در ایران بــا تأکید بر 
همکاری گــروه متخصص ژاپنی و محیط  زیســت اســتان در 
احیــای تــاالب بین المللــی انزلــی گفــت: ژاپــن می تواند با 
انتقال تجربــه و تکنولوژی نوین در احیــای این تاالب کمک 

مؤثری داشته باشد.

مهــر- »حســینعلی نریمانی« معــاون فنــی اداره کل منابع 
خســارت  گفــت:  اصفهــان  اســتان  آبخیــزداری  و  طبیعــی 
اقتصــادی  و  زیســتی  منابــع  بــه  درون اســتانی  ریزگردهــای 

اصفهان در یک سال گذشته ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.

کارشــناس  یــک  خورمیــزی«  زارع  »مهــدی  تســنیم- 
محیط  زیســت با بیــان اینکه راســوها خطــری برای انســان 
ندارند، گفت: جمعیــت زیاد موش ها در تهــران می توانند 

طعمه راسو باشند.

 اژدهای رها شده ایلخانی

ارزیاب های ثبت جهانی یونسکو به ایران می آیند

»ماسوله« در یک قدمی ثبت جهانی

خراسان جنوبی برای مرمت چهار هزار کیلومتر رشته قنات نیاز به اعتبار دارد

آبخیز تا جالیز

زیســت بوم- ایران و ســوریه بــرای حل ریزگردهــای منطقه ای 
تفاهمنامه امضا کردند. علی سالجقه رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست پس از بازگشت از سوریه و عراق خبر داد که ایران 
و عراق  نیز در همین راستا تفاهمنامه ای در 21 تیرماه  در تهران 
امضا خواهند کرد. ایران در 21 تیرماه میزبان وزرای کشــورهای 
منطقــه خواهد بود. کنوانســیون تهــران فرصتی اســت تا ایران 
راهــکار حل معضــل کانون هــای ریزگــرد موجود منطقــه ای را 
ارائه دهد و کشورهای همسایه را از تبعات سدسازی های جدید 

دولت ترکیه آگاه سازد.
سدســازی های کشــور ترکیــه در پــروژه »گاپ« روی دجلــه و 
فرات، ســوریه و عراق را بــه کانون بحرانــی ریزگردهای منطقه 
تبدیل کرده اســت. این ریزگردها نفس کشــیدن را برای بخش 
بســیار زیادی از شــهروندان ایرانی سخت کرده و حتی به مرگ 
تعــدادی از شــهروندان ســوری و عراقــی منجر شــده اســت. با 
وجــود ایــن ترکیه چــراغ خاموش قصــد دارد در پــروژه دیگری 
بــه نام »داپ« روی رودخانه ارس، دجله، فرات و کورا 90 ســد 
بسازد که شرایط را برای کشورهای پایین دست از جمله ایران، 
عراق، ســوریه، کشــورهای حوزه قفقــاز و...به مراتب ســخت تر 
خواهــد کــرد. پروژه جدیــد)داپ( دولت ترکیه تنهــا به افزایش 
ریزگردهــا منجر نمی شــود بلکــه امنیت آبی و غذایــی ایران در 

شمال غرب و شرق کشور را هم می تواند به خطر  اندازد.
علی ســالجقه در دیدار با حســین مخلوف - وزیر امور محلی 
و محیط  زیست سوریه - با اشاره به اهمیت روابط ایران و سوریه 
در زمینه هــای مختلــف ازجملــه محیــط زیســت و به روز شــدن 
توافق های سال 200۶ در بحث گرد وغبار تأکید کرده است: الزم 
است تفاهم های قبلی بین ایران و سوریه به روز و فعال شود و با 
امضا و به روز شــدن  این تفاهمنامه موضوع مقابله با گرد و غبار 

به مرحله اجرایی و عملیاتی نزدیک تر می شود.

بــه گفته ســالجقه هــدف از به روز شــدن این ســند همکاری 
ایجاد یک کارگروه مشــترک است که ســاالنه حداقل یک بار در 
ایــران و ســوریه جلســه و نشســت های منظم در جهــت برنامه 

اقدام و عمل مقابله با پدیده گرد وغبار تشکیل شود.
ایــن  در  کــرد:  تصریــح  ادامــه  در  رئیس جمهــور  معــاون  
یادداشــت تفاهم، اقداماتی همچون همکاری های آموزشــی و 
انتقال تجــارب همچنین اجرای پروژه های مشــترک به صورت 
آزمایشــی در حوزه هــای مختلف محیط  زیســت، بویژه مقابله، 

مدیریت  و سازگاری با پدیده گرد وغبار پیش بینی  شده است.
ســالجقه در زمینه اجالس وزیران محیط  زیســت کشورهای 
همجــوار گفــت: بــا توجــه بــه ابتــکار جمهــوری اســالمی ایران 
در تهیــه برنامه هــای عمــل منطقــه ای و زیــر منطقــه ای که در 
کنفرانس تهران با حضور وزیران کشــورهای همسایه 21 تیرماه 
ســال جاری برگزار خواهد شــد، امید است این اجالس بتواند با 
ظرفیت های خوبی که ایجاد شده است، تجربیات و مطالعات 
علمی و پژوهش هایی را که در موضوع محیط  زیستی به دست  
آمده اســت به اشــتراک بگذارد و نســبت به اجرایی شــدن این 
برنامه هــا با همــکاری کشــورهای منطقه بتوانیم بــرای کاهش 

خسارت ها گام های مفید و اثربخشی برداریم.
کارشناســان ایرانی در این ســفر روی کانون های تولید کننده 
گرد و غبار در غرب عراق )حوزه فرات( و روی شهر دیرالزور در 

سوریه تمرکز کرده بودند.

تهران و دمشق برای حل معضل ریزگردها تفاهمنامه 
امضا کردند

امضای تفاهمنامه ایران و عراق در تهران

حمیده گودرزی
خبرنگار

نیم
تس

آوین صفایی
خبرنگار
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اعتمــــاد بی جا 
زندگی دختر دانش آموز را تباه کرد

من دختری شاداب و سرحال و دانش آموزی پر جنب و جوش و درسخوان 
بــودم. کلی آرزوهای بزرگ برای خود داشــتم و برای رســیدن بــه آرزوهایم 

خیلی تالش می  کردم.
وقتی کرونا شــیوع پیدا کرد مجبور شــدیم برای ادامه تحصیل به آموزش 
مجــازی روی بیاوریــم و مــن هــم ماننــد دیگر دوســتانم بــرای حضور در 
کالس هــای مجــازی صاحب یک گوشــی مدل باال شــدم. کــم کم حضور 
بی روح در کالس های مجازی و ندیدن دوستانم برایم خسته کننده شده 
بــود و ســاعات بیــکاری خود را با ســرگرم شــدن در شــبکه های اجتماعی 
و وبگــردی می  گذرانــدم. یــک روز بــه طــور اتفاقــی در یکی از شــبکه های 
اجتماعی با پســری به نام ســعید آشــنا شدم و برای ســرگرمی ، مشغول 

چت کردن با او شدم.
ســعید تمام تالش خود را می  کرد که با من دوســت شــود تا اینکه بعد از 
گذشــت حــدود یک ماه، من که دختری نوجــوان و بی تجربه بودم فریب 
حرف هــای شــیرینش را خــوردم و یــک دل نــه صد دل عاشــقش شــدم، 
عاشــق حرف هایــش، چهره جذابــش و زندگــی الکچری و با شــکوهی که  
ظاهــراً داشــت و عکس هایــش را برایــم می  فرســتاد. هــر روز بــا هم چت 
می  کردیــم و مــن بــا نزدیک شــدن بــه او از خانــواده ام و درس و مدرســه 
دور و دورتر می  شــدم. مدتی از دوســتی ما در فضای مجازی گذشــته بود 
کــه ســعید به من گفــت باید مرا از نزدیک ببیند و من با اشــتیاقی بیشــتر 

پیشنهادش را قبول کردم و با هم قرار گذاشتیم.
با کلی هیجان برای دیدن سعید به سر قرار رفتم. کنار دکه ای در خیابان به 
انتظارش ایســتاده بودم که ناگهان مردی قوی هیکل با خالکوبی هایی روی 
دستش به من نزدیک شد. او هیچ شباهتی به عکس هایی که از سعید دیده 
بودم نداشت.  وقتی تعجب مرا دید خودش را پسرخاله سعید معرفی کرد 
و گفت ســعید نتوانســت خودش بیاید و مرا فرســتاده تا تو را پیش او ببرم . 
من هم بدون هیچ سؤالی سوار ماشین آن مرد غریبه شدم. چند دقیقه ای 
گذشــت از شهر خارج شدیم و به محلی رســیدیم که شبیه به یک رستوران 

متروکه بین راهی بود.
با هم داخل رستوران شدیم اما ناگهان آن مرد کرکره مغازه را پایین کشید. 
من که ترسیده بودم پرسیدم پس سعید کجاست؟ چرا مرا به اینجا آورده ای 
که مرد قوی هیکل خنده شــیطانی کــرد و گفت: دختر ســاده لوح زودباور ... 

وحشت کرده بودم، می  خواستم فریاد بزنم و فرار کنم اما ...
مســافربری  پایانه هــای  از  یکــی  صندلــی  روی  آمــدم  خــودم  بــه  وقتــی 
ای  کــردم  آرزو  نامناســب  وضعیــت  آن  در  خــودم  دیــدن  از  بــودم. 
شــوم.  روبــه رو  خانــواده ام  بــا  می  توانســتم  چطــور  می  مــردم.   کاش 
مطمئن بودم پدر و مادرم با دیدن من در این وضعیت دق می  کردند. تنها 
راه را فرار از این شــهر می  دیدم. برای همین با اندک پولی که داشــتم بلیت 

اتوبوس گرفتم اما قبل از سوار شدن به اتوبوس از حال رفتم.
 ظاهراً خانواده ای که مرا بی هوش در ترمینال دیده بودند با پلیس تماس 
گرفته و مرا به کالنتری منتقل کرده بودند حالم که بهتر شــد، از من شــماره 
تمــاس پدرم را گرفتند و به پدرم زنــگ زدند که دنبال من بیاید. چند روزی 
اســت کــه با هیچ کســی صحبت نکــرده ام و با اصــرار یکی از آشــنایان برای 
مشــاوره آمــده ام. حاال من مانــده ام و یک عمر پشــیمانی و آرزوهایی که در 

مقابل چشمانم پرپر شدند و مردند.
 

نگاه کارشناس
ë سکینه عربی/ کارشناس مرکز مشاوره فرماندهی انتظامی غرب استان تهران

 مجــازی شــدن کالس های درســی در حالــی که بچه هــا و خانواده هایشــان 
عمدتاً  از سواد رسانه ای پایینی برخوردار بودند، باعث شد نتوانند از فضای 
مجازی به درستی استفاده کنند و جنبه سرگرمی و هیجانات و تمایالت دوره 

نوجوانی، برای آنها جذابیت بیشتری پیدا کرد.
 در این پرونده دختر نوجوان به دلیل اعتماد زودهنگام تاوان سنگینی داده و 
حاال نیاز فوری به جلسات دارودرمانی و روان درمانی دارد.برای پیشگیری از 
چنین اتفاق هایی والدین باید در مورد دوره نوجوانی و خصوصیات این سن، 
به فرزندان شان اطالعات کافی بدهند و ارتباط کالمی، عاطفی و دوستانه ای 

با آنها برقرار کنند.
 بــی تردید والدین و محیط خانواده، مهم ترین کانون تأمین کننده نیازهای 
روانــی نوجوان اســت و با تقویــت اعتماد و عزت نفس می  تـــوان زمینه های 
رشد و کمال نوجوان را فراهم کرد. از همه مهم تر به فرزندان مان بیاموزیم 

که فضای مجازی به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست.

دستگیری آخرین عامل شهادت مأمور پلیس زاهدان
گــروه حــوادث / آخرین متهــم پرونده 

شــهادت مأمور انتظامــی در زاهدان با 
عملیات ویژه پلیس دستگیر شد.

فرمانــده  طاهــری  احمــد  ســردار 
انتظامی استان سیستان و بلوچستان 
در تشریح این خبر گفت: 26 شهریور 
اشــرار  تیرانــدازی  پــی  در   98 ســال 
مســلح به مأمــوران گشــت انتظامی 
مســتقر در بخــش بزمان شهرســتان 
و  سیســتان  جنــوب  در  ایرانشــهر 
بــه شــهادت  کــه منجــر  بلوچســتان 

ســتوان ســوم »مصطفی محبی پارسا« و مجروح شــدن سه نفر دیگر از 
پرسنل انتظامی شــده بود، اقدامات پلیس برای شناسایی و دستگیری 

اشرار مسلح ادامه پیدا کرد. 
یکــی از عامــالن این جنایت در همان ســاعات اولیه به هالکت رســید اما 
دســتگیری دیگــر شــرور تحــت تعقیــب و آخرین عامــل شــهادت مأمور 
انتظامی در دســتور کار پلیس قرار داشــت تا اینکه در نهایت روز سه شنبه  
در پــی رصــد اطالعاتی و اشــراف مأمــوران انتظامــی شهرســتان زاهدان 
شرور مورد نظر در یکی از خیابان های این شهر  در تور اطالعاتی مأموران 
انتظامــی قــرار گرفته و طی تعقیب و گریز مســلحانه خــودرو او متوقف و 

قبل از هرگونه عکس العملی دستگیر شد.
فرمانده انتظامی سیســتان و بلوچستان گفت: در حال حاضر این فرد در 
اختیــار پلیس قــرار دارد و پس از پایــان یافتن تحقیقات تحویل دســتگاه 

قضایی خواهد شد.

فرو رفتن سیخ کباب به کمر دختر 6 ساله
گروه حوادث / بازی کودکانه با ســیخ کباب و ســهل انگاری والدین دختر 

6 ساله را تا یک قدمی مرگ کشاند.
محمــد جمشــیدی، رئیــس ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی 
شــهرداری کــرج در تشــریح ایــن حادثه اظهار داشــت: ســاعت ۰۳:۳۶ 
دقیقه بامداد چهارشــنبه امدادگران آتش نشــانی با خبر شدند که دختر 
بچــه 6 ســاله ای هنگام بازی با برادرش ناگهان ســیخ کبــاب به کمرش 

فرورفته و بشدت مجروح شده است.
 پــس از انتقــال کــودک بــه بیمارســتان شــهید مدنــی کــرج بالفاصلــه 
نیروهای عملیاتی از ایستگاه های ۱۱2 و ۱2۵ به بیمارستان اعزام شدند. 
با کمک امدادگران آتش نشــانی و پزشــکان کودک به اتاق عمل رفت و 

پس از یک جراحی نفسگیر سیخ از بدن کودک خارج شد.
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گــروه حــوادث /    اعضــای یــک بانــد که 

میانســال  مــردی  بــا  اختــالف  به دلیــل 

بــرادرزاده ۱4 ســاله او را گــروگان گرفتــه 

بودنــد پــس از ۳4 روز وقتی پلیس را در 

یک قدمی خود دیدند وی را رها کردند.

بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران« 

اردیبهشــت امســال خبــر آدم ربایــی در 

یکی از روســتاهای شهرستان کوار استان 

فــارس به مأموران پلیــس آگاهی اعالم 

و بالفاصلــه تیمــی از مأمــوران بررســی 

موضوع را در دستور کارشان قرار دادند. 

و  اولیــه  بررســی های  در  مأمــوران 

عینــی  شــاهدان  از  میدانــی  تحقیقــات 

مطلع شــدند نوجوانی ۱4 ســاله توســط 

سرنشینان 2 دستگاه پژو 4۰5 و سمند با 

هویت ناشناس ربوده  و از محل متواری 
شده اند.

سرهنگ ســیدرحمان هاشمی فرمانده 

انتظامــی کوار در این باره گفت: با توجه 

به حساســیت موضوع و به منظور حفظ 

مأمــوران  شــده،  ربــوده  نوجــوان  جــان 

را  گســترده ای  تــالش  آگاهــی  پلیــس 

آغــاز کردنــد و مطلع شــدند آدم ربایان 

به دلیــل اختالفــات مالی بــا عموی این 

پسر نوجوان او را گروگان گرفته اند. 

آدم ربایــان که در جریــان پیگیری جدی 

پلیــس قرار گرفتــه بودند و عرصــه را بر 

خود تنگ می دیدند نوجوان ربوده شده 

را پــس از ۳4 روز در اســتان هرمــزگان 

رهــا کردند و وی در همانجا به ســالمت 
تحویل خانواده اش شد.

آدم ربایــان  دســتگیری  بــرای  تــالش 

به صورت ویژه در دســتور کار پلیس قرار 
دارد.

گروه حوادث /    حســابدار قدیمی یک شــرکت پس از ســرقت اموال از 

انبــار شــرکت با پول فــروش آنها یک خودرو خرید و بقیــه پول ها را به 
حساب همسرش واریز کرد.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، یکم آبان سال گذشته پرونده ای 

با موضوع سرقت قطعات و لوازم خودرو از انبار یک شرکت تجاری در 

کالنتری ۱28 تهران نو تشــکیل شد که پرونده تحت رسیدگی قضایی 

قــرار گرفــت و کارآگاهــان دایره مبارزه با ســرقت اماکن پایگاه ششــم 

مأمــور کشــف و پی جویــی پرونده شدند.شــاکی در بیــان ماجرا گفت: 

پس از انبار گردانی و بررسی اموال دپو و موجود در انبار متوجه شدیم 

تعــداد زیــادی از اموال شــامل انواع لوازم و قطعات خــودرو به ارزش 

تقریبــی ۱۰ میلیارد ریال موجود نیســت و به همیــن خاطر با اعالم به 

پلیس ۱۱۰ اقدام به طرح شکایت کرده و تشکیل پرونده دادیم.

ســرهنگ کارآگاه »سیدقاسم موســوی فر« رئیس پایگاه ششم پلیس 

آگاهــی پایتخــت درتشــریح ایــن خبر بیــان داشــت: کارآگاهــان برای 

کشــف حقیقت و شناسایی ســارقان، موضوع را به صورت ویژه و کاماًل 

تخصصی در دســتور کار قــرار داده و عازم محل وقوع جرم شــدند که 

تحقیقــات کارآگاهــان حاکــی از آن بــود هیچگونه آثــاری از تخریب و 

به هم ریختگی مشهود نیســت. کارآگاهان با توجه به مشاهدات خود 

پی به داخلی بودن سرقت می برند که با فرضیه داخلی بودن سرقت 

تحقیقات را آغاز کرده و با جمع بندی ادله و سرنخ های موجود ارتکاب 

جرم توسط حسابدار شرکت محرز می شود و طی هماهنگی با مرجع 

قضایــی متهــم به هویت رســول کــه از کارمندان قدیمی شــرکت بود 

دســتگیر شد.متهم ضمن اعتراف به سرقت گفت: طی هماهنگی با 

انباردار شرکت اقدام به خروج اموال کرده، بخشی از اموال را در محلی 

امن و بخش دیگری از آن را به افراد مختلف و با قیمتی بسیار پایین تر 

از عرف بازار به فروش رساندم و با پولش یک دستگاه خودرو خریدم 

و مبلغــی از آن را نیــز بــه حســاب همســرم واریز کردم.رئیــس پایگاه 

ششــم پلیس آگاهی فاتب در پایان گفت: در ادامه با پیگیری مستمر 

کارآگاهــان تمامی مرتبطین از جمله انباردار و فرد مالخر شناســایی، 

دســتگیر و بخش اعظمی از اموال مســروقه کشــف و پس از انتقال به 

پایگاه تحقیقات الزم پیرامون نقش آنان انجام و اموال مکشوفه طی 

صورتجلسه تنظیمی تحویل مالباخته شد.

به گفته این مقام قضایی حسابدار سابق شرکت و همدستان متهم با 

صدور قرار تأمین مناسب روانه زندان شدند.

گروه حوادث/   سارقان مسلح طالفروشی 

که سه ماه قبل ۳ کیلوگرم طال از مغازه ای 
در پرند ســرقت کرده بودند، این بار  پس 
از ســرقت از طالفروشــی ای در تهــران با 

کمک مردم دستگیر شدند.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، 
ســاعت 9 شــب سه شــنبه ۱۰ خــرداد دو 
مرد که صورت هایشان را پوشانده بودند، 
ســوار بــر موتورســیکلت بــدون پــالک، 
مقابــل طالفروشــی در خیابــان میعــاد 
شــمالی منطقــه خانی آبــاد نــو توقــف 
کردند. مــردان نقــاب دار از موتــور پیاده 
شــده و یکــی از آنها در حالی که اســلحه 
کالشــنیکفی در دســت داشــت مقابــل 

طالفروشــی ایستاد و نفر دوم با پتک شروع 
به ضربه زدن به شیشــه ویترین مغازه کرد.
مرد طالفروش که وحشــت زده به ســارقان 
نــگاه می کرد بــا دیــدن مرد مســلح و پتک 
آهنی در دستان سارق حتی جرأت نداشت 
آژیــر خطــر مغــازه را بــه صــدا درآورد امــا 
دوربین های مداربســته مغازه در حال ثبت 

این لحظات دلهره آور بود.

سرقت ۶ کیلو طال
ســارقان پــس از شکســتن شیشــه ویتریــن، 
حــدود 6 کیلوگرم طالهای مغــازه را داخل 
ساک سیاه رنگی ریختند. آنها پس از سرقت 
۶ کیلو طال از طالفروشــی بیرون آمدند تا به 
همراه همدستشــان ســوار بر موتورسیکلت 
متــواری شــوند امــا اهالی محل کــه متوجه 
ســرقت شده بودند ســعی کردند مانع فرار 
آنهــا شــده و دستگیرشــان کننــد. در همین 
موقع ســارقان مســلح که مــردم را ســد راه 
خود دیدند شــروع به تیراندازی کرده و ســه 
نفــر از حاضران در محل را زخمی کردند. با 
این حال شاهدان حادثه به جدال با سارقان 
پرداختــه و در نهایــت وقتــی مــرد مســلح 
تعادلش را از دســت داد و روی زمین افتاد، 
او را دســتگیر کردند. همزمــان نیز مأموران 

پلیس پیشگیری وارد محل شده و متهمان 
را به کالنتری منتقل کردند.

ســرهنگ جلیــل موقوفــه ای، رئیس پلیس 
پیشــگیری تهــران بــزرگ  با اعــالم این خبر 
گفــت: ســارقان ۶ کیلــو طــال بــه ارزش ۷8 
میلیارد ریال ســرقت کــرده بودند که طالها 
به همراه یک اســلحه کالشــنیکف و ۴۳ تیر 
جنگی از آنها کشف شد.در ادامه تحقیقات 
مشــخص شد، سارقان اســفند سال گذشته 
نیــز از یــک طالفروشــی دیگر ســرقت کرده 
بودند  که به دستور بازپرس مرتضی رسولی 
از شــعبه هشتم دادســرای ویژه سرقت، هر 
دو ســارق به خاطــر ایجاد رعب و وحشــت 
بــا اتهــام  محاربه تفهیــم اتهام شــدند و در 
اختیار کارآگاهان اداره آگاهی قرار گرفتند که 

تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

گفت و گو با سردسته باند
هاشــم و بابــک دو پســر عمو هســتند که به 
خاطر سرقت مسلحانه، اعتیاد، سرقت خانه 
و لوازم داخل خودرو بازداشت شده و سوابق 
کیفری متعدد در پرونده خود داشــتند. آنها 
اسفند سال گذشته نیز از یک طالفروشی در 
پرند ۳ کیلو طال ســرقت کرده بودند.یکی از 
متهمان که 4۳ سال دارد درباره سابقه خود 
گفت: 22 ســال قبل با برادرم در تهرانپارس 

به همین شــگرد دست به سرقت مسلحانه 
طالفروشــی زدیم اما دســتگیر و به ۱۵ سال 
حبس محکوم شدیم اما با اعتراض به رأی 
صادره به ۱۱ ســال و سپس به ۷ سال حبس 
محکوم شــدیم.ما پس از تحمل حبس هم 
از زنــدان آزاد شــدیم و در ایــن مدت جرایم 

خرد انجام می دادیم.
ë  ســرقت بــرای  را  طالفروشــی  ایــن  چــرا 

انتخاب کردید؟

به دنبــال طالفروشــی  قبــل  یــک هفتــه  از 
مناســبی بــرای ســرقت بودیــم. محــل این 
مغــازه هم خلــوت بود و هــم فقط یک نفر 
در طالفروشی حضور داشت . ما ساکن یکی 
از شهرستان های مرکزی کشور هستیم. سه 
روز قبل از ســرقت هم به تهران آمدیم و در 
این مدت در پارک ها می خوابیدیم. موتور را 
هم از مردی اجاره کردیم و ۳۰۰ هزار تومان 
به عنوان بیعانه دادیم و موتور را در مشیریه 
تحویل گرفتیم و قرار شــد مابقــی را هنگام 

بازگرداندن موتور برگردانیم.
ë چطور دستگیر شدید؟

پســرعمویم با پتک وارد طالفروشــی شد و 
من مقابل در با اســلحه ایستاده بودم. پس 
از ســرقت طالهــا او خــارج شــد و بــه طرف 
موتورســیکلت رفــت. اما بــه جــای اینکه با 
موتور به ســمت مــن بیاید و مرا ســوار کند، 

اشــتباه وارد کوچــه دیگری شــد. فریــاد زدم 
برگرد، او هم که تازه متوجه شــده بود مسیر 
را اشتباه رفته برگشــت. از آنجایی که مردم 
ما را احاطه کرده بودند، ترسیدم و شروع به 
تیرانــدازی کردم اما قصــدم صدمه زدن به 
کســی نبود. پســر عمویم به سمت من آمد 
کــه مرا ســوار کند اما ناگهان پایم ســر خورد 
و بــه زمین افتادیم و بعد هم توســط مردم 

دستگیر شدیم.
ë ماجرای سرقت از طالفروشی در پرند چه بود؟

2۴ اســفند سال گذشته در پرند، ۳ کیلو طال 
به همین شــیوه و شــگرد ســرقت کردیم. با 
موتورســیکلت دوستمان که پالکش را کنده 
بودیم به ســرقت رفتیم. نیمــی از طالها را 
فروختیم اما مابقی را چون می دانستیم که 
طال گران می شود، نفروختیم و نگه داشتیم 

تا گران شود.
ë  ســرقت های دیگــر را هم در تهــران انجام

می دادید؟

و  می شــدیم  تهــران  راهــی  شهرســتان  از 
ســرقت ها را که انجام می دادیــم، دوباره به 
شــهر خودمان برمی گشــتیم. گاهی اوقات 
هم قبل از اینکه موفق شــویم به شــهرمان 
برگردیــم دســتگیر می شــدیم امــا پــس از 
تحمل حبــس و آزادی، دوباره جرایم خود 

را از سر می گرفتیم.

 متروپل به روز دهم رسید

گروه حوادث/    همزمان با کشــف دو جســد دیگر از زیر آوار متروپل در 

دهمین روز عملیات آواربرداری تعداد قربانیان این حادثه به ۳8 نفر 
رسید.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«،  اســتاندار خوزســتان روز گذشــته 
گفت: تا روز پنج شنبه ۱2 خرداد تکلیف تمام پیکرهای احتمالی گرفتار 
زیر آوار متروپل مشــخص می شود. صادق خلیلیان همچنین افزود: 
برخی از خانه های اطراف متروپل نیز دیگر قابل ســکونت نیســت که 
مالــکان آنهــا باید به فرمانــداری مراجعه کنند تا محــل دیگری برای 
سکونتشان در نظر گرفته شود. قدرت اهلل محمدی فرمانده عملیات 
آواربرداری متروپل آبادان گفت: عملیات آواربرداری در برج متروپل 
با تالش شــبانه روزی نیروهــای امدادی و عملیاتی بــه مراحل پایانی 
نزدیک شــده اســت. با ورود ماشــین آالت و تجهیزات مورد نیاز اکنون 
عملیات آواربرداری در متروپل پیشــرفت قابل توجهی دارد. هر چند 
وجــود میلگــرد، تیرآهن  و مصالح ســاختمانی ســنگین در این ســازه 
عملیات آواربرداری را دشوار کرده ولی با کار شبانه روزی این عملیات 
رو به پایان اســت.فرمانده آواربرداری میدانی متروپل گفت: از ســوی 
دیگر مقاوم سازی باقی مانده سازه سرعت آواربرداری را شتاب داد و با 
ایمنی بیشتری این عملیات ادامه دارد.محمدی با بیان اینکه احتمال 
وجود اجساد زیر آوار تیم های امدادی را مجبور کرده با دقت عملیات 
را انجام دهند، اظهار داشــت: هرجا که آثاری از اجســاد مشاهده شود 

ادامه کار به صورت دستی انجام می شود.
احســان عباســپور معاون اســتاندار خوزســتان و فرماندار ویژه آبادان 
گفــت: بــا پیدا شــدن پیکــر دو نفر  دیگــر از شــهروندان آبادانــی از زیر 
آوار تعــداد جانباختــگان متروپل به ۳8 نفر افزایــش یافت. با تالش 
گروه های جست وجو پیکر یکی دیگر از شهروندان حادثه متروپل از زیر 
آوار بیرون کشــیده شد و تالش برای یافتن پیکرهای احتمالی زیر آوار 

توسط گروه های امدادی حاضر در میدان ادامه دارد.
بخشی از ساختمان دوقلوی متروپل آبادان ساعت ۱2 و ۴۰ دقیقه روز 

دوشنبه دوم خرداد ماه ریزش کرد.

سرقت میلیاردی حسابدار از انباررهایی گروگان نوجوان پس از 34 روز  اسارت

گــروه حــوادث /       اعتراف مرد شیشــه ای که 

بــا مراجعــه به پلیس مدعی شــده بود پســر 
خالــه اش را بــه قتــل رســانده در تحقیقــات 
تخصصی رد و مشــخص شد وی دچار توهم 

بوده است.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
۵خــرداد امســال مــرد جوانی بــا مراجعه به 
یــک کالنتــری در شهرســتان قلعــه حســن 
خان مدعی شــد که پســر خاله اش را به قتل 

رسانده است. 
مــرد جوان کــه اعتیاد به مواد مخدر داشــت 
در تحقیقات اولیه گفت: پســر خاله ام به نام 
شــاپور کارگــر ســاختمانی بــود و در یک برج 
نیمه ســاز در تهــران کار می کــرد. روز حادثه 
مــا باهم در حال شــوخی بودیم کــه او را هل 
دادم و پســر خالــه ام تعادلــش را از دســت 
داد و ســقوط کــرد. وقتی او را به بیمارســتان 
رساندیم گفتند مرده است. من قاتل هستم 

و مرا بازداشت کنید.
پلیــس  از  اســتعالم  در  کالنتــری  مأمــوران 
تهــران دریافتنــد چنیــن موضوعــی صحــت 
دارد و روز 29 اردیبهشــت یــک کارگــر بــر اثر 
ســقوط از بلندی جان باخته اســت. بنابراین 
مــرد معتــاد را بــه همــراه پرونــده بــه تهران 
فرســتادند تــا موضــوع در دادســرای تهــران 

رسیدگی شود.
در ادامه بررســی ها پرونده به شــعبه چهارم 
بازپرسی دادســرای جنایی تهران به ریاست 

بازپرس میثم حسین پور فرستاده شد.
 از آنجــا کــه بررســی های اولیه علت ســقوط 
را حادثــه معرفی کرده بود در نخســتین گام 
تحقیــق از کارگــران حاضــر در محــل حادثه 
آغاز شــد و آنها مدعی شدند شاپور در طبقه 
همکــف بــرج در حــال کار بــوده کــه ناگهــان 
تعادلــش را از دســت داده و بــه طبقه منفی 
چهار ســقوط کرده اســت و به دنبــال صدای 

فریــاد و ســقوط او کارگــران خــود را به محل 
رســانده و بعد از انتقال شاپور به بیمارستان 
او فــوت کرده اســت. درادامه برادر شــاپور به 
دادســرا احضار شــد اما وی ضمن رد ادعای 
پســرخاله اش گفــت: پســر خالــه ام در زمان 

حادثه اصاًل در تهران نبود. 
او ســاکن یکی از شهرستان های شمال غربی 
کشــور است، بعد از این ماجرا پسر خاله ام با 
من تماس گرفت و مدعی شد که برای کاری 
اداری به تهران آمده است که در آن زمان ما 

برادرمان را دفن کرده بودیم.
در حالــی که بازپرس بــه تناقض گویی در این 
پرونده پی برده بود بار دیگر به تحقیق از مرد 
معتــاد پرداخت که این بــار وی گفت: من در 
شهر محل زندگی مان تعمیرات تلفن همراه 

دارم و برای انجام کاری به تهران آمدم. 
روزی که به تهران رسیدم، متوجه شدم برای 
پســر خالــه ام حادثــه ای رخ داده اســت بعد 

بــه همراه برادرش به محــل حادثه رفتیم. از 
آنجا که من مقدار زیادی مواد مخدر مصرف 
کرده بودم دچار توهم شــده بودم و احساس 
می کــردم روحــم قبــل از خــودم بــه آن برج 

نیمه ساز رفته و پسر خاله ام را کشته است.
 یــک هفتــه بعد از مرگ پســر خالــه ام وقتی 
رد  پســرخاله ام  خانــه  جلــوی  از  داشــتم 
می شــدم با دیــدن بنرهــای تســلیت مقابل 

خانــه اش ناگهــان حــس کــردم مــن قاتــل 
پسرخاله ام هستم به همین خاطر به پلیس 

رفتم و اعتراف کردم.
بــا اظهــارات مــرد شیشــه ای و بــا به دســت 
آوردن مدارک و شــواهدی که نشــان می داد 
او در زمــان حادثــه در محل نبوده اســت، به 
دســتور بازپــرس شــعبه چهــارم دادســرای 

جنایی تهران آزاد شد.

اعتراف به قتل خیالی پسرخاله

 دقت و سرعت 
برای رسیدن به خط پایان

 مردم سارقان مسلح را
 دستگیر کردند

پس از سرقت 6 کیلو طال
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جوکوویچ هم حریف اعجوبه اسپانیایی نشد

ادامه حکومت نادال در روالن گاروس
گــروه ورزشــی/ رافائــل نــادال یک قــدم دیگــر بــه تثبیــت جایگاهش به 
عنوان پرافتخارترین تنیســور دنیا نزدیک شد. مرد شماره 5 جهان که 21 
قهرمانی در گرنداســلم ها دارد، در مرحله یک چهارم نهایی رقابت های 
تنیس آزاد فرانســه )روالن گاروس(، رقیب اصلی اش و مرد شــماره یک 
رده بنــدی جهانــی نواک جوکوویچ را در یک بازی 4 ســتی بــا نتیجه 3 بر 
یک شکست داد. او که فقط ست دوم را با نتیجه 6 بر4 باخت، ست های 
اول و ســوم را بــا نتایــج مشــابه 6 بر2 و ســت آخــر را با نتیجــه 7 بر6 برد 
و بــه نیمه نهایی صعود کرد تا به مســیر کســب دومیــن قهرمانی اش در 
گرنداســلم های فصل جاری پس از فتح تنیس آزاد فرانسه در ماه ژانویه 
ادامــه دهــد. این بازی ســنگین و نفســگیر که 4 ســاعت و 12 مــاه به طول 
انجامیــد، توجــه خیلی هــا را جلب کرد و پیــروزی نــادال در آن او را مورد 
تحســین بســیاری از طرفــداران رشــته تنیــس و اهالی و پیشکســوتان این 
رشــته قرار داد. نادال تنیسور اسپانیایی که لقب پادشاه رقابت های خاک 
رس را دارد بعــد از ایــن دیــدار گفــت: »این یک لحظه بســیار احساســی 
برای من است. از همگی ممنونم. همه می دانند که بازی در اینجا چقدر 
برای من مهم است. این مهم ترین تورنمنت دوران حرفه ای من است. 
جوکوویــچ یکی از بهترین بازیکنان تاریخ اســت. بازی مقابل او همیشــه 
یک چالش بزرگ اســت. در مقابل او فقط یک راه برای بازی وجود دارد 
و آن هم این است که از ابتدا تا پایان بازی در بهترین سطح خود باشید. 
دقیقاً از امتیاز اول تا آخر و امروز یک شب جادویی برای من بود.« نادال 
3۵ ســاله با ۹1 عنــوان قهرمانی انجمن حرفه ای تنیــس )ATP( در رتبه 
پنجــم رنکینــگ جهانــی قــرار دارد. این تنیســور اســپانیایی در این فصل 
قهرمان مســابقات آزاد اســترالیا شــد و رکورد تعــداد قهرمانی های خود 
را در گرند اســلم به 21 قهرمانی رســاند. حاال نادال بدون توجه به حذف 
جوکوویچ و آلکارز شــانس زیادی دارد تا دست نیافتنی تر شود و بیست و 

دومین گرند اسلم دوران حرفه ای خود را به دست آورد.

قهرمانی آسیا از دست شمشیربازان فلوره و اپه پرید

ملی پوشان سابر تنها مسافران کره
مهــری رنجبر/ فدراســیون شمشــیربازی، تنهــا 5 روز بعــد از معرفی 16 مســافر 
قهرمانی آسیا، در تصمیمی جدید تنها تیم سابر مردان را به کره جنوبی اعزام 
می کند. خبر اعزام 16 شمشیرباز زن و مرد سه اسلحه سابر، اپه و فلوره، البته بجز 
تیم فلوره مردان، 7 خردادماه منتشــر شــد. اما گرانی بلیت و هزینه زیاد اعزام، 
فدراسیون را مجبور به انتخاب حضور تنها 4 شمشیرباز از لیست 16 نفره کرد. به 
همین دلیل فضل اهلل باقرزاده سرپرست فدراسیون دیروز جلسه ای با سرمربیان 

در  و  گذاشــت  تیم هــا 
در  حضــور  عــوض 
قهرمانی جهــان مصر، 
موافقــت آنهــا را بــرای 
قهرمانــی  بــه  نرفتــن 
آســیا گرفــت. باقــرزاده 
در ایــن باره بــه خبرنگار 

»ایــران« گفــت: »ما مجوز ســفر تیم 16 نفره به قهرمانی آســیا را گرفتیم و حتی 
بلیت ها را هم رزرو کردیم، اما هزینه اعزام خیلی ســنگین اســت. قیمت بلیت 
ســفر به کره جنوبی کمتر از 80 میلیون تومان نیســت. چرا که به خاطر شــرایط 
کرونایی پرواز به شرق آسیا یعنی چین، ژاپن و کره خیلی محدود است و همین 
دردسرساز شده است. بنابراین در جلسه با مربیان مسأله را مطرح کردیم و قرار 
شــد تنها تیم ســابر، با رتبه 6 رنکینگ جهانی و شــانس مدال قهرمانی آســیا به 
کره برود.«او تأکید کرد نمی تواند برای مدال نگرفتن هزینه کند: »من نمی توانم 
هزینــه میلیــاردی کنم اما مدال نگیرم. حتی تیم ســابر هم بــرای حضور در کره 
باید مســیر دوحه، مانیل، دهلی نو و سئول را برود. از طرفی رقابت های انتخابی 
المپیک هم در ســال 2023 برگزار می شــود و با غیبت تیم ها در قهرمانی آســیا 
فرصتی گرفته نمی شود.« البته باقرزاده وعده حضور همین 16 نفر در مسابقات 
قهرمانی جهان را داد: »قرار شــد تیم ها با همین ترکیب در قهرمانی جهانی به 
میزبانی مصر شرکت کنند. ما دیروز بلیت های مصر را چک کردیم قیمت آن 1۹ 
میلیون بود.« با این حساب تیم شمشیربازی سابر با ترکیب محمد رهبری، علی 
پاکدامن، نیما زاهدی و محمد فتوحی به کره می روند و از 20خردادماه با شروع 

رقابت ها با شمشیربازان آسیایی برای مدال دوئل می کند.

گروه ایران در والیبال ساحلی جهان مشخص شد
تیم ملی والیبال ســاحلی ایران با قرعه کشــی رقابت های قهرمانی جهان، از 
20 خردادماه، دور مقدماتی را به مصاف برزیل، صدرنشین رنکینگ جهانی 
می رود.این رقابت ها جمعه هفته آینده دراســتادیوم معــروف فورو ایتالیاکو 
شــهر رم شــروع می شــود که تیم ملی والیبال ســاحلی ایران با ترکیب بهمن 
ســالمی – آرش وکیلــی در گــروه پنجم و ســخت بــا تیم های برزیــل )آندره – 
جورج(، لتونی )ســامولوویس – ســمندس( و اتریش )هابر – درسلر( مسابقه 
می دهد. ســاحلی بازان ایران برای صعود به دور حذفی رقابتهای جهانی کار 

سختی دارد.

فرداشب؛ پروازتیم ملی والیبال به برزیل
تیــم ملــی والیبــال، بعــداز دومیــن مســابقه تدارکارتــی اش مقابــل تیــم ملــی 
صربســتان، فرداشــب راهی برزیل می شــود. تیم بهروز عطایی که قبل از شروع 
لیگ ملت ها برای آمادگی بیشــتر، به دعوت ایگور کوالکوویچ، در بلگراد تمرین 
کرد و دوبازی تدارکاتی هم سه شنبه و دیروز مقابل تیم ملی صربستان انجام داد. 
تیم ملی والیبال فردا شــب از بلگراد به برزیل پرواز می کند که با سفری طوالنی 
مدت، کاروان ایران بامداد یکشنبه 1۵ خردادماه وارد شهر برزیلیا می شوند.هفته 
اول لیگ ملت ها از 17 تا 22 خرداد در برزیلیا برگزار می شود و تیم ملی والیبال 

ایران به ترتیب به مصاف تیم های چین، هلند، استرالیا و ژاپن می رود.

وزنه برداران در اعتراض به شرایط بد اردو را ترک کردند
اعضــای تیم ملی وزنه بــرداری در اعتراض به شــرایط، اردو را ترک کردند. در 
حالــی کــه اردوی تیم ملی از هفتم خرداد آغاز شــده بــود، اعضای تیم دیروز 
تصمیم گرفتند دسته جمعی کمپ تیم ملی را ترک کنند. علی داوودی، رضا 
بیرالوند، علی هاشــمی، ســیدایوب موسوی، رســول معتمدی، میرمصطفی 
جوادی، حســین ســلطانی، حافــظ قشــقایی، محمدمهدی حیاتی، حســین 
نجفــی، علیرضــا یوســفی، مهــدی کرمــی، امیرحقوقــی، امیــر عزیــزی، رضا 
حسن پور و پیمان جان با انتشار بیانیه ای در صفحه شخصی خود اعالم کردند 
که به رغم میل باطنی مجبور به ترک اردو شدند و تا مساعد شدن شرایط به 

تمرینات تیم ملی برنمی گردند.

دراگان  اینکــه  از  پــس  ورزشــی/  گــروه 
 5 ملــی،  تیــم  ســرمربی  اســکوچیچ 
ملی پوش دعوت شــده بــه اردوی تیمش 
را بــه خاطــر مســائل انضباطــی خــط زد، 
این موضوع با واکنش استقاللی ها مواجه 
شــد اما در ادامه باشگاه استقالل  با انتشار 
اطالعیه ای ضمن عذرخواهی از سرمربی 
تیم ملــی اعالم کرد: »باشــگاه همواره در 
تعامــل با تیم  ملی با حســن نیــت کامل 
عمل کرده و امروز نیز حمایت همه جانبه 
از تیم ملی فوتبال جمهورى اسالمی ایران  
را بر  خود واجب  می داند.« در این شرایط، 
فدراســیون فوتبــال در بیانیــه ای ضمــن 
حمایــت قاطع خــود از اســکوچیچ اعالم 
کرد: »فدراسیون فوتبال بر ضرورت توجه 
بــه نظــم و انضبــاط در اردوى تیــم ملــی 
تأکید می کند. با این وجود پیرو درخواست 
باشــگاه اســتقالل جهــت تقویــت اتحاد و 
همدلی و اهمیت فرصت طالیی و افتخار 
پوشــیدن پیراهــن مقــدس تیم ملــی، در 
صــورت صالحدیــد و موافقــت ســرمربی 
امــکان حضــور ملی پوشــان  تیــم ملــی، 
ایــن باشــگاه در اردو فراهــم خواهد شــد. 
فدراسیون فوتبال بر ضرورت توجه جدى 
و اولویت برنامه هاى تیم ملی ، همچنین 
ممانعــت از تکــرار ایــن گونــه اتفاقــات و 
انجام مسابقات باشگاهی در مقطع فیفا 
دى که زمــان ویژه برگــزارى اردوهاى تیم 
ملی است تأکید می کند و در صورت تکرار 
ایــن گونه بی نظمی ها بازیکنان و باشــگاه 
متخلف بــا جریمه و محرومیت ســنگین 
و قطعــی مواجــه خواهنــد شــد.«در ایــن 

شــرایط خبر رسید، اســکوچیچ با شنیدن 
صحبت های مدیران باشــگاه اســتقالل و 
حمید اســتیلی از مواضع خود کوتاه آمده 
ســید حسین حســینی، مهدی مهدی پور، 
عارف غالمی، امیرحســین حســین زاده و 
صالح حردانی دوبــاره به تیم ملی برمی 
کــه جــای  بازیکنانــی  گردنــد. همچنیــن 
اســتقاللی ها به اردو دعوت شده اند نیز از 
لیست خط نخوردند و تیم ملی با 30 نفر 
راهی قطر می شــود. امــا تمرین تیم ملی 
در حالــی دیروز برگزار شــد که بــه گزارش 
ایسنا، با وجود عذرخواهی رسمی باشگاه 
اســتقالل، تا بعد از ظهر دیروز اسکوچیچ 
به بازگشت 5 بازیکن ملی پوش استقالل 
ســردار  همچنیــن  بــود.  نــداده  رضایــت 
آزمــون بعــد از حضــور در اردو و صحبت 
با اســکوچیچ، به علت درگذشــت یکی از 
اقوام خــود، اردوی تیم ملــی را ترک کرد. 
علیرضا جهانبخش، سید مجید حسینی، 
سعید عزت اللهی و امیر عابدزاده 4 چهره 
جدیــد در تمریــن دیــروز بودنــد. گفتنــی 
اســت محمــد جماعــت مدیر رســانه ای 
تیــم ملــی دربــاره وضعیت ملی پوشــان 
استقالل گفت:»تا االن )دیروز( اسکوچیچ 
تصمیــم جدیــدی نگرفتــه و مــا ســاعت 
13 فردا)امروز(بــه دوحــه پــرواز می کنیم 
و شــاید تــا آن زمــان ســرمربی تیــم ملــی 
تصمیم دیگری بگیرد ولی فعال تصمیم 

قبلی خود را لغو نکرده است.
ë محمدی کرونا گرفت

امــا اردوی تیــم ملــی در حالــی ادامــه 
پیــدا کرد که میالد محمدی بازیکن لژیونر 

کشــورمان، بــه دلیــل مثبت شــدن تســت 
خود مجبور به ترک اردو شد و همراه سایر 
ملی پوشان به قطر نمی رود. اما در صورت 
منفی شدن تستش در روزهای آتی و پشت 
ســر گذاشــتن دوران کرونا بــرای حضور در 
ایــن اردو باید منتظر تصمیم اســکوچیچ 
بماند. تیم ملی در شــرایطی از ساعت 18 
دیــروز تمریــن خــود را با حضور رســانه ها 
برگزار کرد که با توجه به اینکه قرار نیســت 
ملی پوشان با پرواز چارتر به قطر سفر کنند، 
فدراســیون فوتبال همچنان پیگیر فراهم 
کردن مقدمات این سفر و تهیه بلیت برای 
تمام اعضــای این کاروان حــدود 50 نفره 
اســت و به احتمال زیاد ملی پوشــان امروز 

ظهر به قطر پرواز می  کنند.
ë مخالفت اسکوچیچ با سفر به اروگوئه

در شــرایطی که پیش از این خبرنگاران 
اروگوئــه ای و حتــی مســئوالن تیــم ملی از 
احتمال برگزاری دیدار تیم ملی با اروگوئه 
در 22 خــرداد در شــهر مونتــه ویدئــو خبــر 
داده بودنــد امــا گویــا اســکوچیچ اعتقــاد 
دارد طــی کــردن بعد مســافت تــا اروگوئه 
به ســود ملی پوشان نیســت و برای همین 
برگــزاری ایــن دیــدار منتفــی شــد. بــا ایــن 
وجــود پیگیری ها بــرای برگــزاری دو دیدار 
دوســتانه تیــم ملــی در اردوی قطــر ادامه 
دارد و مذاکرات با تیم های کنگو، کامرون و 
الجزایر همچنان در حال انجام است. البته 
گفته شــده بود  تیم ملــی در دوحه  قطر با 
تیــم ملی این کشــور بــازی خواهــد کرد که 
طبق اعالم محمد جماعت مدیر رسانه ای 

تیم ملی این بازی انجام  نخواهد  شد.

حامد جیــرودی/ هفته ســی ام لیگ برتر 
فوتبــال، امشــب با برگــزاری 5 مســابقه 
پیگیــری می شــود تــا پرونــده بازی هــای 
لیگ بیست و یکم تقریباً بسته شود. چرا 
که زمان بازی لغو شده نساجی و تراکتور 
مشخص نشــده و حکم بازی نیمه تمام 
تراکتــور و پرســپولیس هــم اعالم نشــده 
اســت و بایــد دید تکلیــف ایــن دو دیدار 
چه زمانی روشــن می  شــود. اما در ســایر 
دیدارهــای هفتــه پایانــی کــه از ســاعت 
20 به صــورت همزمان برگزار می  شــود، 
شهرخودرو در ورزشگاه شهید دستگردی 
تهران میزبان فوالد است. شاگردان داود 
سیدعباســی در حالی در این مســابقه به 
میــدان می  رونــد که بــا شکســت آنها در 
دیــدار قبــل، سقوط   شــان به لیگ دســته 
اول قطعی شد و استان خراسان رضوی 
فصــل آینــده نماینــده ای در لیــگ برتر 
نخواهد داشــت. به این ترتیب این بازی 
برای شــهرخودرو تشــریفاتی است و این 
تیم که در 7 بازی گذشــته اش به پیروزی 
نرســیده و بــا 16 امتیاز در رده شــانزدهم 
است، تنها برای اعاده حیثیت به میدان 
می  رود اما شــاگردان جــواد نکونام که در 
2 بازی قبلی شــان برنده شده اند و با 48 
امتیاز در رده چهارم هستند، می  خواهند 
لیــگ را بــا برد به پایــان برســانند تا رتبه 
چهارمــی خــود در لیــگ را حفــظ کننــد. 
بــازی رفت با پیــروزی 2- 0 فوالد خاتمه 
یافت. گل گهر در ورزشــگاه شهید سردار 
ســلیمانی ســیرجان پذیــرای ذوب آهن 
است. شــاگردان امیر قلعه نویی که در 8 
بازی قبلی شان باختی نداشته اند و 4 برد 
پیاپی به دست آورده اند و با 48 امتیاز در 
رده پنجم هســتد، می  خواهند این فصل 
پرهیاهو را که با کســر 7 امتیــاز برای آنها 
همــراه بــود، با یــک بــرد دیگر بــه پایان 
برســانند. شــاگردان مهدی تارتار هم در 
ایــن فصــل، روزهای پرفــراز و نشــیبی را 
پشــت سر گذاشتند اما حاال 4 بازی است 
که نباخته اند و با 37 امتیاز در رده هفتم 
هستند و امیدوارند این بازی را هم بدون 
شکست پشــت ســر بگذارند. بازی رفت 
دو تیم بدون گل به پایان رسید. سپاهان 

در ورزشــگاه  نقــش جهــان اصفهــان بــا 
آلومینیوم دیدار می  کند. شاگردان محرم 
نویدکیــا که در این فصــل اوضاع بر وفق 
مرادشان پیش نرفت، در بازی قبل پس 
از 12 بازی بازنده شدند تا با 55 امتیاز به 
رده سوم ســقوط کنند اما سپاهانی ها در 
آخرین مسابقه می خواهند از اعتبارشان 
دفــاع کنند و بــه دنبال بــرد در این بازی 
هســتند تا شــاید به صــورت معجــزه وار 
بتوانند نایب قهرمان لیگ شوند و باالتر 
از پرســپولیس قرار بگیرند. اما شــاگردان 
ســید مهــدی رحمتی کــه 3 بازی اســت 
نباخته انــد و 2 مســاوی پشــت ســر هــم 
داشته اند باعث شده با 3۹ امتیاز در رده 
نهم باشند. بازی رفت 2 تیم در شرایطی 
که رســول خطیبــی ســرمربی آلومینیوم 
بود، بدون گل مساوی شد. صنعت نفت 
در ورزشــگاه تختی آبادان با هوادار بازی 
می  کند. ایــن روزها همه ایــران به خاطر 
حادثــه تلخــی کــه در متروپــل رخ داد، 
ناراحت و همدرد مردم آبادان هســتند. 
در ایــن شــرایط علیرضــا منصوریــان و 
شــاگردانش که در 8 بازی قبلی شــان به 
پیــروزی نرســیده اند و بــا 33 امتیــاز در 
رده یازدهــم هســتند، امیدوارنــد بــا یک 
بــرد مرهم کوچکی بر دل مــردم داغدار 

آبــادان بگذارنــد. در مقابــل، شــاگردان 
رضا عنایتی که سرمربی شان را به خاطر 
اخــراج در بــازی با گل گهــر روی نیمکت 
ندارند، با 2 باخت پیاپی و با 34 امتیاز در 
رده دهم هســتند. آنها که جایگاه نســبتاً 
مناســبی را در اولیــن فصل حضورشــان 
در لیگ برتر کســب کرده انــد، امیدوارند 

باخت 2-1 بازی رفت را جبران کنند.
ë  پرســپولیس بــه دنبــال تثبیــت نایب

قهرمانی
بــازی جذاب امشــب را فجرسپاســی 
و پرســپولیس برابر هم برگــزار می  کنند. 
شــیرازی ها کــه در لیــگ بیســت و یکــم 
دوباره به لیگ برتر بازگشتند، با 24 بازی 
نبــردن پیاپــی که رکــورد منفــی عجیبی 
نتوانســتند  کــرد،  ثبــت  نام شــان  بــه  را 
لیگ برتــری بمانند و بــا 17 امتیاز و قرار 
داشــتن در رده پانزدهــم، وداع تلخی با 
ایــن رقابت هــا داشــتند. ایــن تیــم که در 
6 بــازی مجتبی سرآســیایی را بــه عنوان 
ســرمربی در اختیــار داشــت و او اخیــراً 
فــاش کــرد کــه حتــی خــودش تمایــل 
زیادی برای قبول ســرمربیگری این تیم 
نداشــته، حاال بایــد در آخریــن دیدارش 
در لیــگ برتــر بــه مصــاف پرســپولیس 
کــه  آزادی  ورزشــگاه  در  هــم  آن  بــرود، 

ورزشــگاه خانگی پرســپولیس اســت اما 
شــیرازی ها کــه ورزشــگاه حافظیــه را در 
اختیــار نداشــتند، اعــالم کردنــد کــه در 
ایــن ورزشــگاه از سرخپوشــان میزبانــی 
می  کنند. البته بــه همین دلیل هم بازی 
بدون حضور تماشاگران برگزار می  شود. 
در  گل محمــدی  یحیــی  شــاگردان  امــا 
شــرایطی در این بازی به میدان می  روند 
کــه در بازی قبل شــان برابر شــهرخودرو 
بــه پیــروزی 2-1 رســیدند و بــا 57 امتیاز 
سرخپوشــان  دارنــد.  قــرار  دوم  رده  در 
پایتخت حاال که زمینه بازی در ورزشــگاه 
ایــن  در  امیدوارنــد  شــده،  مهیــا  آزادی 
مســابقه هم به برتری برســند تا جایگاه 
یکــم  و  بیســت  لیــگ  را در  دومی شــان 
تثبیت کنند. البته هنوز کمیته انضباطی 
تکلیف مســابقه نیمه تمام پرســپولیس 
و  نکــرده  مشــخص  هــم  را  تراکتــور  بــا 
احتمــال دارد ایــن بــازی 3 بــر صفــر به 
ســود پرســپولیس شــود. پرســپولیس در 
ایــن بازی رضا اســدی، حامد لک و علی 
شــجاعی را بــه دلیل محرومیــت، وحید 
امیــری را به دلیــل مصدومیت و مهدی 
ترابــی، میالد ســرلک، وحــدت هنانوف، 
منوچهــر صفــروف و شــرزود تمیــروف 
را بــه خاطــر حضــور در اردوی تیم ملی 
ایران، تاجیکســتان و ازبکستان در اختیار 
نــدارد تا ۹ غایب در این مســابقه داشــته 
باشــد و بــرای همیــن گل محمــدی باید 
ترکیبی متفاوت تر نسبت به گذشته را به 
میدان بفرســتد. البته خود  گل محمدی 
هــم بــه دلیــل کارت زردی کــه در بــازی 
قبلــی مقابــل شــهرخودرو دریافت کرد، 
4 اخطــاره شــده و از بــازی مقابــل فجــر 
و  است.فجرسپاســی  محــروم  سپاســی 
پرسپولیس تاکنون 32 دیدار را برابر هم 
در رقابت هــای مختلف برگــزار کرده اند 
که حاصل آن 13 برد برای پرســپولیس، 
7 پیــروزی بــرای فجر و 12 مســاوی بوده 
اســت. بــازی رفــت 1- 0 به ســود قرمزها 
به پایان رســید. روح اله شریفی به همراه 
و  ذورقــی  محمدرســول  کمک هایــش 
بهمن عبداللهی قضاوت این مسابقه را 

برعهده خواهند داشت.

شاگردان اسکوچیچ امروز به قطر می روند

غیبت ستاره های استقالل در تمرین تیم ملی

هفته سی ام لیگ برتر فوتبال امشب پیگیری می  شود

شام آخر سرخ ها در ورزشگاه خالی آزادی

حمیــد مطهــری، مربی پرســپولیس  در 
نشســت خبــری پیــش از بــازی بــا فجــر 
تســلیت  بــا  را  حرف هایــش  سپاســی، 
گفــت:  و  کــرد  شــروع  متروپــل  حادثــه 
»دوســت داریم بازی هــای لیگ را خوب 
و با باالترین امتیــاز تمام کنیم. فجر هم 
تیم ارزشــی و قابل احترامی است که در 
خیلــی از بازی هــا بــه آنچه شایســته بود 
نرســید و فقــط در نتیجه گیــری ضعیف 
بودنــد. ما هم متأســفانه 12- 13 بازیکن 
خــود را بــه دالیــل مختلــف نداریــم، اما 
پرســپولیس یــک تیــم واقعــی اســت و 
ســعی کردیــم بــا کار گروهــی کار را جلــو 
ببریــم. تالش می  کنیم با فوتبال خوب و 

قابل احترام، سه امتیاز را بگیریم.«
او در جواب  به این پرســش که چقدر 
داد:  پاســخ  رســیده اید،  اهداف تــان  بــه 
»پرســپولیس تیمــی اســت کــه 5 ســال 
قهرمــان شــده بــود و در ایــن فصــل هم 
هــدف مــا  تحقــق ششــمین قهرمانــی 
بــود، امــا یکســری اتفاقــات رخ داد کــه 
نمی خواهیم به آن ورود کنیم. همیشــه 
برای قهرمانی جنگیدیــم اما با اتفاقاتی 
کــه رخ داد ایــن نایــب قهرمانــی کمتــر 
دلیــل  نیســت.«مطهری  قهرمانــی  از 
ناراحتــی هواداران پرســپولیس را عادت 
به قهرمانی دانست: »هواداران ما از این 
نایب قهرمانــی ناراحت شــدند، چرا که  

به قهرمانی عادت کرده بودند. هواداران 
بــا معرفــت ما و همــه ارکان باشــگاه اگر 
از گل محمــدی خــوب حمایــت کننــد و 
همه چیز مهیا باشــد، در نقل و انتقاالت 
عملکرد خوبی خواهیم داشت. اگر ارکان 
باشــگاه گل محمــدی را حمایــت کننــد، 
قول می دهم که پرسپولیس فصل آینده 
قهرمان می شود. کاری به خودم ندارم با 
گل محمدی قهرمان می شود به شرطی 
کــه باشــگاه و هــواداران از گل محمــدی 
حمایــت کنند.«او صحبــت درخصوص 
مانــدن یــا نمانــدن رامیــن رضاییــان در 
پرسپولیس برای فصل آینده را به بعداز 
بــازی با فجرسپاســی موکول کــرد: »صد 

درصــد رامیــن بازیکــن خوبــی اســت و 
ارزش هایش را نشان داده و این موضوع 
بعد از مسابقات باید بررسی شود. بله او 
خــودش را در خط حمله نشــان داده اما 
مــا فرایندی داریم کــه مجموع عملکرد 
بازیکنان را در حملــه و دفاع و آیتم های 
مختلــف در نظــر می گیریــم امــا بعد از 
بازی با فجــر، گل محمــدی در مورد این 

مسأله تصمیم می گیرد.«

قرارداد بیرانوند با پرسپولیس رسماً امضا شد

آقای شماره یک در لباس سرخ
 علیرضــا بیرانوند دروازه بــان تیم ملی 
پیــش  مدت هــا  از  کــه  ایــران  فوتبــال 
مذاکراتش را با باشگاه پرسپولیس انجام 
داده بود، پس از توافق نهایی سه شــنبه 
شب در دفتر باشگاه پرسپولیس حاضر 
شد و قرارداد خود با این باشگاه را رسماً 
امضا کرد. به این ترتیب بیرانوند فصل 
آینــده دوبــاره پیراهن تیم پرســپولیس 
را بــه تــن خواهــد کرد تــا پــس از تجربه 

ناموفق در تیم های آنتورپ و بواویشتا، در سال جام جهانی در لیگ ایران توپ 
برند. نکته ای که در این شرایط وجود دارد این است که یحیی گل محمدی برای 
فصــل جدید، بایــد از بین حامد لک و احمد گوهری یکــی را انتخاب کند تا در 
کنار بیرانوند، خط دروازه این تیم را تشکیل دهند. در این میان با اینکه احتمال 
جدایی لک بیشــتر اســت ولی او در اظهارات غیررســمی اعالم کرده که قصد 
دارد فصل آینده در تیم بماند و برای بازی، رقابت کند. البته بیرانوند در چهار 
فصلی که پیراهن پرســپولیس را برتن کرد، همیشــه بوژیدار رادوشــوویچ را به 
عنوان گلر ذخیره در کنار خود داشت؛ دروازه بانی که نسبت به نیمکت نشینی 
اعتراضی نداشت و جایگاه خود به عنوان دروازه بان دوم را پذیرفته بود و حاال 

باید دید او و لک کنار هم در پرسپولیس بازی می کنند یا خیر.

ژستد اولین جدا شده قطعی از تیم قهرمان
تنها 24 ســاعت پس از برگزاری جشــن 
قهرمانی اســتقالل در اســتادیوم آزادی 
و بر گردن آویختن مدال این رقابت ها، 
رودی ژســتد ایران را به مقصد فرانســه 
تــرک کــرد و شــواهد نشــان می دهد که 
دیگــر بازگشــتی در کار نخواهد بــود. به 
گزارش ورزش سه، این بازیکن سه شنبه 
شب گذشته چمدان هایش را به مقصد 

پاریس بســت و تمامی وســایل خود را نیز به همراه برد و حتی کلید خانه خود 
را تحویل داد تا یک خداحافظی بدون بازگشت با نزدیکان ایرانی خود داشته 
باشــد. این در حالی اســت که ژســتد قراردادی 1 + 1 ســاله با اســتقالل داشت و 
حضور او در ســال دوم منوط به رضایت باشــگاه بود. آبی ها می توانســتند این 
قــرارداد را فســخ کنند به شــرطی کــه در موعد خاصــی به ایــن بازیکن اطالع 
می دادند ولی گویا تمایلی برای فعال کردن بند سال دوم ندارند و برای همین 
ژســتد را می تــوان نخســتین بازیکن جدا شــده آبی ها برای فصــل بعد نامید. 
بازیکنی که با گلزنی برابر پرســپولیس، نام خود را در تاریخ اســتقالل به عنوان 
اولین بازیکن خارجی این تیم به ثبت رســاند که توانســته اســت در شــهرآورد 

پایتخت دروازه رقیب دیرینه را باز کند.

 شهربانو منصوریان با لباس آتش نشانی در متروپل

این روز ها ورزشکاران کشورمان هم به کمک هموطنان آسیب دیده در حادثه 
آبادان شــتافته اند. بعد از حضور محمدرضا صفدریان یخ نورد آتش نشــان و 
اعضــای تیم فوتبــال صنعت نفت آبــادان در محــل حادثه متروپــل، این بار 
شــهربانو منصوریان ملی پوش ووشــو نیز برای دلداری خانواده های عزادار در 
آبــادان حضور یافــت و به عنوان نیروی افتخاری آتش نشــانی در محل حادثه 

متروپل حاضر شد تا به صورت عملی به حادثه دیدگان کمک کند.

ساعی استعدادیابی کودکان بی سرپرست را کلید می زند
هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو از شیرخوارگاه آمنه دیدار کرد.او در این دیدار 
به مسئوالن این سازمان قول تأسیس باشگاه تخصصی تکواندو برای کودکان این 
مرکز را داد.او همچنین  قول داد تا از این به بعد تمام خدماتی که به تکواندوکاران 

کل کشور ارائه می شود، به صورت رایگان در اختیار این مرکز قرار گیرد.

ب
زتا

با

ســیدحمید ســجادی وزیــر ورزش و جوانــان در حاشــیه جلســه دیــروز هیأت دولــت 
درخصــوص لغو بــازی کانادا و ایران گفت: »ســتاد اصلی این کار را بــا حضور اعضا و 
نمایندگان دســتگاه های ذی ربط تشــکیل دادیم تا مشــورت های الزم را به ما بدهند. 
تصمیمــات را گرفته ایم و مکاتباتی هم انجام شــده اســت. از ظرفیت وزارت خارجه 

استفاده کردیم و باز هم خواهیم کرد. فدراسیون فوتبال هم با ارسال 2 نامه مکاتبه کرده و منتظر پاسخ فدراسیون 
فوتبال کانادا هســتیم.« وی درباره اینکه در اردوی قطر کدام بازی های دوســتانه برای تیم ملی ترتیب داده شــده 
اســت، پاســخ داد: »فعاًل گزارشــی نداده اند اما هفته آینده خودم برای یک مأموریت در قطر خواهم بود. فرصت 
مناســبی اســت و به خاطر جام جهانی در قطر کنار تیم ملی هســتم. در همین یک تا دو روز می توان از فدراســیون 
پرسید. اگر عالقه مند به این سؤال هستید، از دبیر و سرپرست فدراسیون بپرسید، قطعاً پاسخ می دهند.« سجادی 
درباره عدم حضور زنان در ورزشگاه ها در بازی های باشگاهی فوتبال ایران نیز گفت:»فدراسیون فوتبال مسوولیت 

حضور زنان در بازی های باشگاهی را بر عهده دارد، ما بازی های ملی را تضمین می کنیم.«

سجادی: برای لغو بازی کانادا و ایران ستاد تشکیل دادیم

مطهری: به یک شرط پرسپولیس با گل محمدی قهرمان می شود
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زیــور،  را  ســینما  پــرده  آن  بازیگــر،  بازی شــناس  آن 
آن در حــد اللیــگا  یــا حتــی لیــگ برتــر، آن صاحــب 
میمیکات زیر پوستی، آکتوره دوران، ترانه علیدوستی 
»یَدبُِّرامیداِتها« شــهره شــرق و غرب گیتی  و در کشور 

ایران سلبریتی بود.
هر یــک از ابدال و صاحبان کرامــت را لقبی بود؛ پس 
عرفــای زمانــه بــه تعییــن لقب وی بنشســتند. کســی 
گفــت: »هــی ســلطانه العرفــا فمــن کان ســلطانه؛« 
کان  فمــن  العرفــا  متکرمــه  »هــی  گفــت:  دیگــری 
نــاگاه آکتــوره بــه نعــره درشــت فرمــود:  متکرمــه.« 
از چــه رو  القــاب  نفــی  را  »نیســتم!« گفتنــد: »شــما 
درافتــاد؟« گفــت: »برای من القاب می تراشــید و مِن 
من را در برابر چشــمم متکبر کنید و سگ نفس اماره 
بر اراداتم هار کنید اگر چه سگ فحش نباشد که فمن 
کان ســلطانه یا فمن کان متکرمه! فمن نیستم!« و از 

همین روی وی را فمنیست همی خواند.
پیوسته خویشتن خویش را از درجه نیستی نیز حقیرتر 
انگاشــتی و نفس را بر پــای مجاهدت و ریاضت ذلیل 
کردی تا آن جای که روزی در مقام فمنیســت نشسته 
بود و »می تو«گران را ســرزنش همی کرد! روز دگرش 
دیدند با »می تو«گران بر ســر میز. پرسیدندش: »این 
اجتمــاع چــون بــَود؟« فرمــود: »برق احواالت اســت 
کــه گهی بر طارم اســتوری خویش نشســتیم و جاج را 
هزینه نباشد، پس بر اسب فمنیسم بتازیم و گاه چون 

هزینه باید، که خوب! تا پشت پای خود نبینیم!«
روزی به گام طــی االرض خویش، بر احواالت مریدان 
در جملــه عالــم ســیر  کــردی؛ مریــدی را دیــد کتــب 
مختلفه در باب فلســفه و تمدن غرب و زن در مســیر 
توســعه همی خوانــد! پــس جیــغ بنفــش بــرآورد کــه 
»چیســت این؟« گفــت: »خواهم چون شــما به درک 
فمنیســم نایل آیم!« پس کتب مرید در استخر افکند 
و گفــت: »حاشــا و کال که اینان تحریف رسانه ایســت و 
معنای فمنیســت را در پیج رسمی پروفسور سمیعی 
باید جست.« مرید که آتش جذبه ایشان را در خرمن 
ذات خویش شعله ور دید، در استخر پرید تا هم آتش 
خامــوش گردد و خرمن ذاتش تــاول نزند و هم کتب 
جلــدی یکصدهزارتومان را از اســتخر بیرون کشــد که 
آکتوره فرمود: »غرق باش که زنان را در این ســرزمین 
جواز شــنا نباشد.« لیک مرید به کرالی کتب بربود و از 

آب بیرون شد و گفت: »باشد!!«
در بیابان معرفت سرگشــته بود که دسته طراران دید 
بر قافله معلمین تاخته؛ پس به خوان ایشان نشست 
و یک فصل بخورد و فصل دیگر بخورد و فصل ســوم 
بخورد و خواست فصل چهارم خورد که مریدی بانگ 
برآورد: »بر ســفره طرارانی.« از آنکه وی را طاقت این 
مظلمــت نبود، زار بگریســت که: »آه مــرا هیچ از این 
خبر نبود« و خواست آنچه برده، برآورد، ناگهان تایم 
مبــارزت آغاز گشــت و بــر رینگ دفــاع از حقوق خلق 
برآمد و قســم خــورد که تا مرا عمر باقیســت از رینگ 

مبارزت بیرون نخواهم شدن.

فروردیــن: در ایــن هفته مراقب کیــف پولتان باشــید. البته اگر چیــز به درد 
بخوری تویش دارید. اگر چیز به درد بخوری ندارید، باز هم مراقب باشــید. 

واال! دلیل نمی شود مراقب نباشید. کاًل مراقب باشید.
اردیبهشــت: این هفته از صبح که بیدار می شــوید تا شــب کاًل درگیر مبارزه 
خواهیــد بود. بروید بــرای زندگی تان مبارزه کنید. اگــر ادوات جنگی الزم را 
نداریــد، بیاییــد مــن یک نانچیکــو و دو تا پنجــه  بوکــس دارم، بهتان قرض 
می دهــم. بقیه تــان هــم با مشــت و لگد مبــارزه کنید. فقط مواظب باشــید 
دستتان اشتباهی پای چشم مبارزهای دیگر مثل ترانه و اینها نخورد وگرنه 

شر می شود.
خرداد: هفته خوبی خواهید داشت.

همین دیگر! دنبال چه هستید؟ مردم همینش را هم ندارند. بروید لذتش 
را ببرید.

تیــر: ایــن هفتــه می توانــد هفتــه محبوبیت شــما باشــد. دوتا پیــام خفن از 
اینترنــت بگیریــد و روی مــوج باقــی همــکاران تان ســوار شــوید. فقط جان 
هرکــس دوســت داریــد مراقــب باشــید عکــس و فیلم هایتــان موقــع قــر 
دادن وســط عروســی خواننده حاشــیه دار پخش نشــود. این حیثیت برود، 

برنمی گرددها! از ما گفتن بود.
مــرداد: ایــن هفته هــرکاری کــه می خواهیــد بکنید، خیلــی تــوی در و دیوار 
می خورید. نگران نباشــید، مشــکل نه از بخت تان اســت و نه چشــمان تان. 
ریزگرد و غبار در آســمان زیاد شده، جلوی پایتان را خوب نمی بینید. کاری 
از دســت تان برنمی آیــد؛ نهایتــاً می توانیــد روی خودتــان ضربه گیر نصب 

کنید.
شــهریور: یــک هفتــه عالــی در پیــش دارید! ایــن هفتــه می توانید حســابی 
اســتراحت کنید. توصیه ام به شــما خواب اســت. چون بیدار باشــید هم کار 
مهمــی نخواهیــد کرد. فقط ســرتان را می کنید توی گوشــی و اخبار منفی را 
از پیج هــای دوزاری دنبــال می کنیــد. همــان بهتر بخوابید کــه هم اعصاب 

خودتان راحت تر باشد هم ما!
مهــر: بــرای یــک هفتــه هیجان انگیــز آمــاده باشــید. چک هایتان برگشــت 
و  را دزد می بــرد  می خــورد، طلبکارهــا می افتنــد دنبال تــان، ماشــین تان 
مدارک تــان هم توی جوی آب می افتد. در این میان یک مغازه دار منصف 
پیدا می کنید که روغن با قیمت قبل دارد و همه هیجانات قبلی را می شوید 

و می برد. زندگی هنوز زیبایی هایش را دارد.
آبــان: ایــن هفتــه باالخــره چیزی را که همیشــه دوســت داشــتید بخرید به 
دســت می آوریــد، هرچنــد گران تــر شــده اســت. فقط موقــع فرار از دســت 

پلیس، مراقب باشید توی کوچه بن بست نپیچید.
هفتــه  ایــن  شماســت.  روی  پیــش  خردکــن  اعصــاب  هفتــه  یــک  آذر: 
بــرای تعویــض لولــه آب داخــل کوچه تــان، کارگــران بــا پیکــور بــه جــان 
بــرای شــما  ایــزد منــان  از درگاه  افتــاد. صبــر جمیــل   آســفالت خواهنــد 

خواستاریم.
دی: یک هفته خوشــمزه پیش روی شماســت. در این هفتــه هر هندوانه ای 
بخریــد، ســرخ و شــیرین از آب درمی آید. یک بــار هم به یــک درخت توت 
دست نخورده برخورد خواهید کرد که نوش جانتان. ولی بدانید تنهاخوری 

کار زشتی است. اصاًل هم منظوری ندارم.
بهمــن: بروید خوش باشــید کــه... نه نباشــید. ببخشــید اینترنــت کند بود، 
بخت تان دیر لود شد. راستش اتفاق خاصی در این هفته برایتان نمی افتد. 

هرچه االن هستید، در هفته پیش رو هم همین خواهید بود.
اســفند: امــروز ســمت قفســه ســس مایونــز و روغــن نرویــد چون ســالمت 
قلب تان به خطر می افتد، البته کاًل ســعی کنید ســمت قفسه روغن و سس 
مایونز نروید چون خیلی خیلی مضر اســت. به جان خودم این را به خاطر 

گرانی نمی گویم از قدیم هم دکترها می گفتند!

ســاخته   بــودن«  چیزهــا  »بعضــی  بــرای  چیزهــا،  بعضــی 
می شــوند. یعنی در دفترچه راهنمایشــان نوشــته: فالن بودن 
یا بهمان بودن. مثاًل کفتار، برای کفتاربودن یا آنگلوساکســون، 
برای ششــلول بستن و کـُــشتن. هرچقدر هم که »خزداِر قرمز« 
تــن اش کنند و کاله منگوله دار ســرش بگذارنــد، بازهم همان 
فالن یا بهمان است. نه اینکه حاال این طوری باشد، نه! امریکا 

شصت سال پیش هم همین بوده، این هم سندهایش:

دیگر از آزادی و آزادمردی دم نزن
ِهی دم از دلسوزی از کار بنی آدم نزن

عاجزی از حل وفصل کار افراد خودت
بهر ما یا دیگران بیجا دم از مرهم نزن

خیط کردی جان من، دسته گلی دادی به آب
بی جهت در خطـّـه آزادگی پرچم نزن

کشته  شد فرزند تو با حیله در آغوش تو
پس دم از آزادی و ُحریت عالم نزن

از برای ما نیاور هر زمانی »طرح« و »اصل«
نقشه ما را به راه زندگی َبـرهم نزن

خاک خود را ایمنی ده، گر که زورت می رسد
روز و شب بیجا به نام صلح، پیچ و خم نزن

تاکنون در پرده می رقصیدی و پیدا نبود
حال چون رسوا شدی، آهنگ زیر و بم نزن)1(

1(شــعر و کاریکاتــور از هفتــه نامــه توفیــق، 14 آذر 1342. بــه 
مناسبت قتل رئیس جمهورشان وسط خیابانشان!

- شجاعت داشته باشید بگید این نفتکش هایی که توقیف 
شده نفتش رو زمان اعلیحضرت کشف کردن.

کنــن  ایــران  خــاک  ضمیمــه  رو  یونــان  نــدارن  عرضــه   -
ادعاشون هم میشه. مملکته داریم؟

- بابــام میگه نفتکش های زمان شــاه رو یه جوری ســاخته 
بودن اصاًل توقیف نمی شــد. چی بودیم چی شدیم!

- قیام سراسری در ایران. به نشانه اعتراض به توقیف های 
اخیــر، هواداران ســلطنت امشــب در محل لنگــر انداختن 
نفتکش ها در ســواحل ایــذه تجمع می کنیم. خدا و شــاه و 

میهن.
رو  اینــا  تاریــخ«  بــه  »پاســخ  کتــاب  تــوی  اعلیحضــرت   -
پیش بینــی کرده بــود ولی عوامل رژیــم اونجا رو الک زدن 

سانسورش کردن.
- بابــا دروغ میگــن اینــا اصاًل نفتکــش نبــودن، دو تا قایق 

پدالی بوده با فتوشاپ بزرگشون کردن.
- یــه بــار زمان شــاه یه نفتکــش مــا رو توی فــرودگاه جده 
توقیــف می کنــن. اعلیحضرت بــه علیرضا پهلوی دســتور 
میــده بزنــه تــوی گوش کنســول عربســتان بعــد بندازتش 
توی چاه مســتراح. بعد از ۵ روز مراتــب عذرخواهی کتبی 
عربســتان بــه ایــران می رســه؛ بــه اون می گفتــن، قلدری، 

عزت، اقتدار.
- ایــن کارا بــرای ملت نون و آب میشــه؟ اگــه راس میگید 
دو تــا نفتکــش آرد و آب معدنــی توقیــف کنید نــون و آب 

بشه برای مردم.
- طبــق اطالعات رســیده عوامــل رژیم کوســه های خلیج 
فارس رو منتقل کردن به ســواحل ایذه. ولی شــما نترسید 
مــا از اینجا هــوای هواداران ســلطنت رو داریــم. رضاخان 

روحت شاد.
- مــن داییــم تــوی اطالعاتــه. میگــه نفتکش هــای ایــران 
تموم شــدن، االن دارن نفتکش هــای بقیه دنیا رو میگیرن 

می برن لبنان و فلسطین.
- راســتی وســایل غواصی هم بیارید اگــه تیراندازی کردن 
زیرآبــی برید. ناموســًا یه هــل بدید کارشــون تمومه. توپ، 

تانک، فشفشه، دیگر اثر ندارد.
- شــاهزاده رضا پهلوی در تماس تلفنــی با رئیس جمهور 
یونــان از اقدامــات حکومــت ایــران در توقیــف نفتکش ها 
ابــراز تأســف کرده. اعلیحضــرت اضافه کــردن همین روزا 

برمی گردم ایران پس میدم بهتون.
- شــهبانو فــرح پهلــوی در تمــاس بــا دولت یونــان اعالم 
کرد بچه ام داره انقالب می کنه ســرش شلوغه، شما کاری 

چیزی داشتین به خودم بگین.
- تجمع اعتراضی تنی چند ازهواداران ســلطنت در محل 
مذکــور با دخالت اکیپ ســرکوبگر موســوم به نجات غریق 

به خشونت انجامید!

تی
وس

ید
 عل

انه
 تر

تر،
 بر

گ
ی لی

 حت
  یا

یگا
 الل

حد
در 

ن 
ر آ

ذک

ها!
دد

گر
می 

برن
د، 

رو
ت ب

یثی
ن ح

ای

شاه
ن 

زما
ی 

ها
ش 

فتک
م ن

ش ه
فتک

ن

فته
ل ه

ــا
ـــ

فـ

می
مرد

ای 
م ه

پیا

ان
 ایر

طنز
ات 

بوع
مط

ی بر 
رور

م
ت

اس
ده 

  ش
الن

ن ف
فال

ن 
ما

، ه
ین

ا

بهزادتوفیقفرمحدثهمطهریامینشفیعی محمدکورهپز

دی
ــن

ـــ
ازم

یک جفت نفتکشنی
در حد نو
پر از نفت

برای نوه های ارسطو بوده باهاش 
می رفتن دور دور

زیر قیمت منطقه

استخدام رسمی ست مبارزه چریکیفروش 
وارداتی

دست دوم
+ اسپری فلفل اشانتیون

10درصد تخفیف 
به هنرمندان

فتوشاپ کار حرفه ای
تغییر چهره از خندان به غمگین

تغییر محیط از عروسی به عزا
فوری

 دستمزد 
 و دعوت به کار در 

پروژه های سینمایی

 
اگــر اخبار را دنبال کرده باشــید یونان یکی از نفتکش های ایران را 
به طور غیرقانونی توقیف کرد و نفتش را هم داد به امریکا. ایران 
هــم در پاســخ، دو نفتکش یونانی را در خلیــج فارس توقیف کرد 
و گفــت نفتکــش و نفت هایــش را که آوردی کشــتی هایت را پس 
می گیری وگرنه کف بشــکه را دیدی؛ نفتکشت را هم دیدی. حال 
اگــر قرار بود ایران بدون این مقابله به مثل ها و مدل دولت آقای 
روحانــی، صرفاً بــا گفت و گو و مذاکــره نفتکــش اش را پس بگیرد 

چطور می شد:
 

از وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران
به دوست و همسایه قدیمی، یونان

با سالم و احترام
نظر به اینکه یک عدد نفتکش ایرانی با نفت هایش توسط نیروهای 
شــما توقیف شــده اســت، به اســتحضار می رســاند، یونان کشــوری 
باســتانی و اصیل اســت کــه دیرباز بــا ایران زمین پیوســت فرهنگی 
و تاریخی داشــته اســت. زمانی که این جوجه کشــورهای امروزی در 
اروپــا و آســیا نبودند، یونــان و ایران بودند و تاریخ ســازی می کردند. 
اگر ژولیوس ســزار شــما سزارین شده است، رســتم ما هم رستم زاد 
شــده اســت. ما خیلی باهم چفــت و جوریم. لذا ایــن حرکت یونان 
مبنی بر توقیف نفتکش ایرانی، دون  شــأن و شــخصیت کشــوری با 
این تمدن اســت. خواهشمند است کشــتی ما را با نفت هایش پس 
بدهید شــیرینی تان هم نزد ما محفــوظ خواهد بود. ای نامه که می 

روی به سویش از جانب من ببوس رویش.
 

از یونان
به ایران

بیشــین بینیم باو. ته بشــکه اش رو هم نمیدم بخوری. تازه ســزار 
هم مال ما نیست. پایان

 
از وزارت خارجه ایران

به کشور محترم و مؤدب یونان
نامه شــما را دریافت کردم و بســیار متأسف شــدم. الزم است یاد 
آور شــوم کشــور شــما زمانــی مفتخر به نــام معلم اول ارســطوی 
حکیــم بــود. همچنیــن چــه بســیار بزرگمردانــی که از ایــن خاک 

برنخاسته اند. 
از افالطــون و بقــراط بگیر تا برد پیت در فیلم تروا و راســل کرو در 
فیلم گالدیاتور که فیلم های این دو عزیز را ما سال هاست در ایام 
نوروز باســتانی، برای مردم مان پخــش می کنیم که این هم پیرو 
همان پیوست فرهنگی است، لذا این رفتار شما روح این عزیزان 
را در گــور می لرزانــد. پــس دوباره متذکر می شــوم کــه نفتکش ما 
را پــس بدهیــد. ضمناً جهنم و ضــرر؛ نفتش مــال خودتان. باقی 

بقایت جانم فدایت.
 فایــل فیلــم »بچه هــای آســمان« بــا زیرنویس انگلیســی جهت 

پخش در صدا و سیمای یونان، به پیوست است.
 

از یونان
به ایران

 اواًل نفتکش جاش امنه. بازم اینورا پیداتون بشه، می گیریم. دوماً 
فیلم گالدیاتور ربطی به یونان نداره. سوماً دیگه نامه نده بالکی.

 
از وزارت خارجه ایران بزرگ

به یونان بی تربیت
نمی خواستیم کار به اینجا بکشد اما نظر به حرکت زشت شما، به 
رغــم میل باطنی، ما را مجبور به کاری کردید که نمی خواســتیم. 
بــه اطــالع می رســاند از امروز پخــش فیلم هــای گالدیاتــور، تروا، 
ژولیــوس ســزار و تمام فیلم هــای مربوط به تاریــخ یونان ممنوع 
می گردد. همچنین جداول روبه روی سفارت رنگ آمیزی نخواهد 

شد. پایان )ایموجی خودکار(

محمدامینمیمندیان

 ماسک
شیمیایی آکبند

 مناسب استفاده در فضای باز در طرح ها
 و رنگ های مختلف زنانه و مردانه 

و حتی بچگانه فروش با تخفیف ویژه

  ستاد مبارزه 
 با آلودگی هوا

شاخه ریزگردها

رهایی نفتکش با مذاکرات برجامی

یــــــونان بی ادبیــــــونان بی ادباز ایـــــران به 
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دوش به یک کنگره در ســطح جهانی که در آن بود 
زهر قوم و زبان و جریانی بســی رد و بدل شــد همه 
در نفــی و رد مبحــث همپوشــی ورزش و سیاســت 
ســخنانی و در آن جمــع جوانــی که بگفتنــد که وی 
صاحــب مجلس بــود و داعی و بانی، بشــروعید به 
گلواژه فشــانی که: »بَود ساحت ورزش بری از لوث 
سیاســت.« همــی گفــت و همی گفــت و همی گفــت تماماً ســخن مفت که 
مغــز من بیچــاره ترک خورده و بشــکفت. زجا خاســتم و روی بــه وی کرده 
و گفتــم موســیو ثنکیو مغســی! بگوتا که بدانیم چه شــد عاقبــت آبراموویچ 

مالک چلسی؟
بگفتا که عزیزان من اینگونه مگویید ســخن چون شده مکشوف اخیراً که 
رومــن دلزده گشــته اســت ز فوتبال ازیرا کــه به جای ِرِون و اســتوک و کفش 
ســالنی روی بیاورده به پوتین و از این روی به روســیه برفته  است پی ورزش 

اسکی که هر اندازه که خواهد برود پا بکند چکمه دلخواه خودش را.
بگفتــم کــه عجــب حرف عمیقــی! چــه تحلیل دقیقــی! تو کــه این همه 
خوشــدل و رقیقی، بگو واضح و ملموس سبب چیست که در عرصه ورزش 

شده تحریم هر آن کس که بَود روس؟
بگفتا که پسر جان نظری کن ز دل و جان که ببینی که بود عده اهل هنر و 
ورزش روســیه فراوان. از آن روی که در آخر اسم همگی شان »ُاف« و»ایچ« 

است، چنین قصد نمودیم که نوبت برسد بر دگر الفاظ الفبا!
بگفتم که شــگفتا و غریبا، کنون حضرت واال، اال صاحب این مغز مطال! 

بگو پس ز چه رو لغو بشد بازی ایران و کانادا؟
بگفتا که عجب پرســش نابی، تو که این همه دنبال جوابی به یقین اهل 
قلــم، اهل کتابی. خودت نیک بدانی که چندی  اســت پدید آمده ما بین دو 
اسپانســر بازی - کانادادرای و آبعلی- خرده حســابی و شــده رابطه بین دو 
شــرکت شــکرآبی فلذا لغو نمودیم مبادا بشــود بحث و عتابی و شــود روح 

جوانمردی ورزش متأثر ز چنین گونه جدل ها!
بگفتــم کــه عجــب مردک شــوتی! گمانــم زده ای چیــزی و زان رو اســت 

چنین در هپروتی! که چو طوطی شود اینگونه اباطیل روان روی زبانت!
چــو اینگونه بگفتم عصبانی شــد و فرمود که در پاچــه ما چوب فرو کرده 
و پرچــم بنمودنــد و بــر آن نیــز نوشــتند: »بَود ســاحت ورزش بــری از لوث 

سیاست!«

بتازگی و طی اکتشافات 
در  گرفتــه  صــورت 
جنــوب  در  منطقــه ای 
و  مورخــان  یونــان، 
بــه  باستان شناســان 
دستنوشته ای با قدمت 
چند هزار ســال دســت پیــدا کرده اند کــه حاوی 
اســراری مهــم در ارتبــاط با باورهای اســاطیری 
در یونــان باســتان اســت. یکــی از ایــن مورخان 
کــه نخواســت نامــش فــاش بشــود در گفت وگو 
بــا خبرنــگاران گفــت: همان طــور کــه می دانید 
در یونان باســتان، اعتقاد به الهه ها بســیار رایج 
بــوده، به طــوری کــه مــردم آن زمــان بــرای آب 
خوردنشــان هم الهه ای در نظر می گرفتند. وی 
در ادامه افزود: ترجمه دستنوشــته کشف شده، 
بــه معرفی الهه هــای جدیدی منجــر گردید که 
نــام و ویژگی هــای آنها طبق این دستنوشــته به 

این صورت است:
 

کنفسیوس، الهه جشنواره در یونان باستان. 
بــرادر 1 بــاور یونانی هــا، کنفســیوس،  طبــق 

کوچکتر ُاســکاروس الهه هنــر و فرزند دوم الهه 
جوایز در یونان اســاطیری، یعنی سیاه نمایوس 
توصیــف  در  می باشــد.  جایزه بگیــروس 
کنفسیوس، چنین آمده که به مرتبه ای از قدرت 
رسیده بود که الشخور را رنگ و جای ققنوس به 

یونانیان باستان قالب می کرد.
یونــان  در  تــور  و  تــوپ  الهــه  فیفامــوس، 

رقیــب 2 را  فیفامــوس  یونانی هــا،  باســتان. 

یعنــی  رنگــی،  حلقه  هــای  الهــه  سرســخت 
بــا  ازدواج  و  نظــر  جلــب  بــرای  المپیــوس، 
سیاســینیس، الهــه نــه بــه سیاســت، در یونــان 

باستان دانسته اند.
 البتــه فیفاموس نیــز همچــون المپیوس، پس 
از مالقات با الهه شــیطانی طویلیواسرائیلوس، 
بــه تســخیر ایــن الهــه درآمــد و در نهایــت هــر 
دوی آنهــا برای همیشــه بــه ازدواج بــا این الهه 

شیطانی رضایت دادند.
سلبریتوس، الهه  سنگ پا در یونان باستان. 

میــان 3 در  ســلبریتوس  یونانی هــا،  بــاور  در 
الهه های یونانی، عجیب ترین آنها بوده اســت. 
سلبریتوس یکی از اصلی ترین عوامل به قدرت 
رســیدن کلیدیوس، الهه رونق در یونان باستان 
بوده اســت که بعدها نــه تنها در ارتباط با نقش 
خــود در بــه قدرت رســیدن کلیدیوس به کســی 
هــم  ســؤال  همــه  از  بلکــه  نمی دهــد،  جــواب 

می پرسد.
با دم شیر بازیوس. الهه کارهای خطرناک، 

در یونان باســتان. به اعتقاد یونانی ها، عمر 4
ایــن الهــه بســیار کوتــاه بــوده، به طــوری کــه در 
عنفــوان جوانی وقتــی برای خــوش خدمتی به 
خــدای بــزرگ یونانیــان، بایدنوس، پــا روی دم 
شیر می گذارد، شیر عصبانی شده و بالفاصله او 
را می خــورد. بــه همیــن جهــت ایــن نام گذاری 

برای او صورت گرفته است.
 

ایــن مــورخ در پایــان گفت وگوی خــود گفت: تا 
اکتشافات بعدی، خدانگهدار!   

فوتبــال  فدراســیون 
ایران، سالم

شــما  کــه  می دانیــم  مــا 
بــرای  کانــادا  دســت  از 
مســابقه  یکطرفــه  لغــو 
فوتبالتــان ناراحتیــد، اما 
کاش قبــل از این که کانادا را قضاوت کنید، کمی با 
کفش هایش راه می رفتید. کانادا در مقابل دخالت 
سیاســت در ورزش خیلی حساس و شکننده است 
و دلش می شــکند. حتی زنــده به گور کردن کودکان 
بومــی هم اینقــدر طفلکی هــا را آزار نــداده که این 
مســأله داده. لــذا اگر ببیند کشــوری سیاســت را در 
آســیب روحــی  آنقــدر  ورزش دخالــت می دهــد، 

می خورد که سریع واکنش نشان می دهد.
تصمیــم  به جــای  کــه  اســت  ایــن  مــا  توصیــه 
کشــور  از  غرامــت  درخواســت  و  احساســی 
جهــت  را  زیــر  اقدامــات  کانــادا،  رنج کشــیده 
سیاســت زدایی از ورزش انجــام دهیــد تــا دیگر 

شاهد این دلخوری ها نباشیم.
اول از همه صنعت موشــکی خــود را کاًل از 

ریشــه بخشــکانید چــرا که تــا وقتــی قدرت 1
موشکی دارید، بازیکنانتان در میادین ورزشی با 
غــرور و جــرأت خاصی حاضــر می شــوند و این 
باعــث دلشکســتگی و ریــزش اعتمــاد به  نفس 

ورزشکاران حریف می شود.
زیــرا  کنیــد  متوقــف  را  یمــن  از  حمایــت 

همان طــور که می دانیــد ورزشــکاران برای 2
تندرســتی و جلوگیری از پوکی اســتخوان نیاز به 
مصــرف لبنیــات دارند و حمایت شــما از یمن، 
باعث خشکیدن شــیر دولت سعودی می شود، 
کــه یکــی از تأمین کننــدگان اصلــی شــیر بــرای 

ورزشکاران نیمه غربی کره زمین است.
بــه دیپلمات هایتــان در مذاکــرات احیــای 

برجام فشــار بیاورید که اینقــدر به مقامات 3

کــه  چــرا  نیاورنــد  فشــار  امریکایــی  و  اروپایــی 
مقامات غربی وقتی ذهنشان درگیر این مسائل 
باشــد، نمی تواننــد به نحو شایســته و بایســته از 
و  حمایــت  خودشــان  مملکت هــای  ورزش 
قدردانــی کننــد و در نتیجه کیفیت ورزش شــان 

می آید پایین، مخصوصاً دم جام جهانی.
جاسوســان غربی را که گرفته ایــد، ول کنید 

چرا کــه ورزشــکاران غربی دوســت و رفیق 4
زیــاد دارند و چه  بســا یکی از این جاســوس های 
ایــن  از  دســتگیر شــده، دوســت و رفیــق یکــی 
ورزشکاران باشد و ورزشکار مذکور از غم غربت 
دوستش نتواند خوب بازی کند. اصاًل چه بسا که 
یکی از این جاســوس ها خودش ورزشــکار باشد 

که دیگر بدتر.
تشکیالت سپاه را منحل کنید چرا که سردار 

از 5 و کســی  اســت  آنقــدر خــوب  آزمونتــان 
پســش برنمی آید که فوتبالیست های غربی کاًل 
اعتماد به نفسشــان  ســردار  کلمــه  شــنیدن  از 

می ریزد؛ سپاه هم که کلی سردار دارد.
بــا روســیه قهــر کنید. اگــر می خواهیــد ما با 

شــما دوست باشیم باید با روسیه قهر کنید 6
تــا روز قیامت. تازه با چین هــم قهر کنید. اصاًل 
هــم دلیل سیاســی نــدارد و هر که بگویــد دلیل 

سیاسی دارد خیلی بد است.
اگــر بتوانید عالوه بر این مواردی که گفتیم، 

کاًل در میادین ورزشــی بین المللی شــرکت 7
نکنید که دیگر نور علی نور می شود. یا الاقل اگر 
شــرکت می کنید، برنده نشــوید، به خدا برای ما 
افــت دارد، هنــوز در جهــان کشــورهای اســکلی 
هستند که از ما حســاب می برند، نانمان را آجر 

نکنید خدایی.
موارد مذکور کاماًل غیرسیاســی بــوده و مدیونید 
اگــر فکر کنید اینهــا را از جایی به مــا گفته اند که 

بنویسیم.
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علیشاهی
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 داوود

افرازی

پرچم استقالل!!!

پول غرامت خوردن نداره

 َکنفسیوس، فیفاموس، سلبریتوس 
با دم شیر بازیوس!

بحر طویل

مهدی امام رضایی

محمدرضا رضایی

محمد محمدی
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المپیک، ورزش اســت؛ ورزش سیاسی نیست، 
بنابرایــن المپیک هم سیاســی نیســت. شــاهد 
مثــال هــم اینکــه المپیــک در ســال های 1916، 
1940 و 1944 بــه خاطــر جنــگ تعطیــل شــد؛ 
آن دوره هایــی هم کــه المپیک برگزار می شــد، 
نصــف کشــورها المپیــک را بــه خاطــر مســائل 
سیاســی تحریــم می کردند. این وســط اگــر همه چیز روبــه راه بود، 
خــود کمیتــه جهانی المپیک کمربندش را در می آورد و یک ســری 
کشــور یــا بازیکــن را از المپیــک محــروم می کــرد، تا همــه بفهمند 

رئیس کیست!
 
ë !المپیک 1920- بازنده ها   نیان، مرسی اه

جنگ جهانی اول، مانع از برگزاری المپیک 1916 شــد. این مســأله 
در ابتــدا موجــب ناراحتــی تماشــاگرانی شــد کــه بلیــت بازی های 
المپیــک را خریــداری کــرده بودنــد، امــا وقتــی دیدنــد کــه جنــگ 
جهانی، خیلی جذاب تر از رقابت های المپیک است، ناراحتی شان 
را پــس گرفتند. 4 ســال بعد، مســئوالن رقابت هــای المپیک برای 
اینکــه مشــت محکمی  بــر دهــان آنهایــی بزنند کــه اعتقــاد دارند 
ورزش سیاســی اســت، تصمیــم به برگــزاری رقابت هــای المپیک 
1920 در بلژیــک گرفتنــد تا بگویند جنگ و این طــور چیزها، خللی 
در ورزش ایجــاد نمی کنــد و اصاًل جنگ چه ربطی به ورزش دارد و 
همین طور داشــتند می گفتند که دهانشــان کف کرد و بس کردند. 
البته در این رقابت ها، کشــورهای پیــروز جنگ جهانی اول، مانع از 
حضور کشورهای شکست خورده در جنگ شدند. آنهایی که مشت 
محکمی  بر دهانشان خورده بود، اعتراض کردند که: »مگه نگفتید 
ورزش سیاســی نیســت! پس چرا همــه کشــورها رو راه نمی دید؟« 
مســئوالن المپیک هم گفتند: »ورزش سیاســی نیســت! ولی ما که 
هستیم.« بدین ترتیب یک مشت محکم دیگر بر دهان آن بندگان 

خدا خورد!
 
ë المپیک 1968- مگه سیاه ها هم هستن؟

المپیک 1968 مکزیکوســیتی داشــت خوب پیش می رفت که یکی 
از مســئوالن المپیــک بادی به غبغبــش انداخت و گفــت: »جون! 
عجب المپیک غیرسیاسی ای!« یک مسئول دیگر گفت: »داداش! 
تــو چه جوری باد بــه غبغبت می اندازی؟ من هر بــار می خوام باد 
بــه غبغبم بندازم، بادا از گوشــم می زنن بیــرون!« در همین حین 
که مســئول اول داشــت طریقــه انداختن باد به غبغــب را آموزش 
می داد، »تامی  اســمیت« و »جان کارلوس« دو دونده سیاه پوست 
امریکایــی در مــاده دو 200 متر مدال کســب کردنــد؛ این دو دونده 
ســیاه پوســت، پــس از پیــروزی مشت هایشــان را گــره کردنــد. این 
مســأله، واقعاً اتفاق نادر و عجیبی بود. به عبارتی یک انسان سیاه 
پوســت چرا باید بدود؟ حال وقتی دوید، چــرا باید 200 متر بدود؟ 
چــرا کمتر نه و چرا بیشــتر نــه؟ اینها به کنــار! چرا پیروز می شــود و 
چــرا از پیروزی خوشــحال می شــود؟ همــه اینها به جهنم! مشــت 
گــره می کنــی مرتیکــه ســیاه دونــده؟ ورزش رو سیاســی می کنــی 

پدرسوخته؟
این رفتار عجیب و غریب از این دو دونده ســیاه پوست، حساسیت 
مســئول المپیک را برانگیخت و ســبب شــد باد غبغبــش در برود. 
مســئول اول دســتور داد ایــن دو دونــده ســیاه پوســت امریکایی به 
خاطر این رفتار سیاســی، از المپیک اخراج شــوند. مســئول دوم با 

تعجب رو به مسئول اول کرد و گفت: »مگه سیاه ها هم هستن؟«
 
ë !المپیک 2000- خییییلی هم عادی

پس از بروز جنگ های داخلی در افغانستان و تسلط طالبان بر این 
کشور در سال 1996، کمیته جهانی المپیک برای حمایت از جوانان 
و ورزشــکاران افغانســتانی و بــرای اثبــات اینکــه ورزش می توانــد 
مرهمی  بر زخم های این ملت باشــد، افغانســتان را از شــرکت در 
همه رقابت های ورزشــی محروم کردند. مســئوالن کمیته المپیک 
خودشــان از ایــن تصمیم خودشــان تعجب کرده بودنــد و زیرلب 
می گفتنــد قاعدتــاً نبایــد اینجوری می شــد. به همین ســبب کشــور 
افغانســتان کــه تا پیش از المپیک ســیدنی در 4 المپیــک دیگر نیز 
شــرکت نکرده بود، از حضور در المپیک 2000 ســیدنی نیز محروم 
شــدند. رئیــس کمیته المپیک در پاســخ بــه اصرار افغانســتانی ها 
برای حضور در المپیک گفت: »نه تو رو خدا راضی به زحمت شما 
نیستیم.« ورزشکاران کشورهای دیگر برای همدردی با ورزشکاران 
افغانســتانی، در حالی که مدالشــان را گاز می زدند، گفتند: »خیلی 

هم خوش نمی گذره.«
البتــه پس از المپیک ســیدنی و در پی حمله امریکا به افغانســتان 
و اشــغال نظامــی ایــن کشــور و حضــور نیروهــای ناتــو و حملــه به 
مجالس عروسی افغانستانی ها، کمیته جهانی المپیک اعالم کرد 
که شــرایط در کشور افغانستان عادی است و این کشور حق حضور 

در المپیک را پیدا کرده است.

کارتونیست 

نازنین 
اسماعیل زاده

 ورزش سیاسی نیست
ما که هستیم!

سیاست هم سیاسی نیست!

به روح خودت اعتقاد داشته باش

 یک کالغ
چهل کالغ ورزشی

معرفی یک کتاب کاماًل علمی درباره گاو

محمد اسدی

»مــا هیچ چیز سیاســی 
در دنیــا نداریــم. حتــی 
کــه  سیاســت  خــوِد 
سیاســی  می  گوینــد، 
یــک  بیشــتر  و  نیســت 
چیز دیگر اســت. دقیقاً 
به همین دلیل، ما می  گوییم هیچ چیز – مطلقاً 
هیچ چیز - در دنیا سیاســی نیســت. برای قبول 
این مطلب باید بــه درون خودت مراجعه کنی 
و ببینی که هیچ چیز سیاســی نیســت حتی خوِد 
درونــت. حتــی درون خــوِد خودت، حتــی خوِد 

درون خودت«.
آنچــه خواندید، بخشــی از مقدمــه کتاب »هیچ 
چیــز سیاســی نیســت، بــه جــان خودم« اســت 
 Be khoda sport mosavi« اصلــی:  نــام  بــا 
علمــی،  کامــاًل  کتــاب  ایــن  اســت.   »ba siasy
نوشــته مشــترک »کاندولیزا رایس« و »مادلین 
آلبرایــت« دو وزیر امور خارجه امریکا اســت که 
اتفاقــاً هــر دو نفــر، اســتاد علوم  سیاســی یکی از 
دانشــگاه  های چوســت  دار امریــکا هــم بوده  اند 
و اولیــن بار، ســایت »چیلی ویکــس« فاش کرد 
کــه کتاب »هیچ چیز سیاســی نیســت...« نتیجه 
پژوهشــی علمــی بوده کــه دو نویســنده آن، زیر 

نظر چرچیل انجام داده  اند. 
هــر فصــل از این کتاب به اثبات سیاســی نبودن 
جملــه  آن  از  کــه  اســت  پرداختــه  چیــز  یــک 
می  توان به این چیزها اشــاره کرد: جشنواره  های 
 فیلــم، سیاســی نیســتند. جایــزه نوبل سیاســی

 نیست. 
مجله علوم سیاسی، سیاسی نیست. نشان  های 

شــوالیه و اینهــا سیاســی نیســتند. حقوق بشــر، 
سیاســی،  علــوم  دانشــکده  نیســت.  سیاســی 
سیاســی نیســت. ســازمان بهداشــت جهانــی، 
سیاســی نیست. »چیز« سیاســی نیست. وزارت 
امــور خارجه سیاســی نیســت. اشــک تمســاح، 
پــول  بین  المللــی  صنــدوق  نیســت.  سیاســی 

سیاسی نیست والخ.
آنچــه کتــاب را خواندنی  تر می  کند آن اســت که 
در فصــل آخــر کتــاب و درســت در آخــر کتاب، 
نویســندگان ثابــت کرده  انــد که ورزش سیاســی 
نیســت و به جان خودمان. نویســندگان کتاب با 
روش کاماًل علمی »قسم خوردن به جان مادر« 
و اگر نشــد، »جان« خودشان، اثبات کرده  اند که 
ورزش اصاًل هم سیاســی نیســت و به طور مثال 
آورده انــد: »دیدیــد که تیم روســیه فقــط و فقط 
به دلیــل حساســیت همســر رئیس اداره پســت 
بلژیک به بوی ژل موی یکی از بازیکنان روسیه، 
از بازی ها حذف شــد به جــان مادرمان؟ یا مثاًل 
کانادا یــک روز مانده به پرواز تیم فوتبال ایران، 
بــازی تدارکاتی خود را که با دعوت خودش قرار 
بود انجام شــود، لغــو کرد و رفت بــا یکی از این 
تیم  های غیرسیاســی بازی غیرسیاســی کرد، به 
جان خودمان غیرسیاســی«)صفحه یکی مانده 

به آخر(.
توســط  نســخه،  میلیــون  چنــد  در  کتــاب  ایــن 
فدراســیون جهانــی کشــتی، چــاپ و به صــورت 
رایگان، در همه جا پخش شــده اســت. به جان 

خودمان.

ســالم خدمــت بینندگان 
عزیز

تــا  »بپــرس  برنامــه  بــا 
بپیچانــم« در خدمتتــون 
هســتیم. در ایــن برنامــه 
نامه هــای  و   تماس هــا 
مکــرری داشــتیم از ورزشــکاران عزیــز تــا جــواب 

سؤال های حل نشده ذهنشون رو بدیم.
 دوســت ورزشکاری اول پرسیده بودن که... مدتی 
اســت بــا خــودم درگیرم کــه چــرا وقتی چنــد روز 
پیش روسیه در میادین ورزشی تحریم شد خیلی 
خوشــحال شــدم. البته زبانم الل، دوتا بشکن ریز 
هــم زدم. االن می ترســم روح پهلوانــی در مــن 
کشــته شــده باشــد و پوریای ولی ها از من ناراضی 
باشــند، بعــد از ایــن ماجــرا بــرای تســلی روحــم 
ســعی کردم دو ســه تا محکم توی ســرم بزنم اما 
بــاز هم یک لبخند ریزی داشــتم که خیلی نگرانم 
کرده اســت، چه کار کنــم روح پهلوانی ام از چرک 

سیاست پاکیزه شود؟
- ســالم و درود. روح پهلوانــی در مســابقات منچ 
این طور است که ته تهش تاس را طوری بیندازند 
که جفت شــش نیاید و مهره هایش بیرون بماند، 
روح پهلوانــی ات کجــا بود پدر آمرزیــده؟! اما اگر 
خیلــی نگــران هســتی متأســفانه بایــد از میادین 

ورزشی خداحافظی کنی چون همینه که هست!
نفــر دوم پرســیدن کــه، مــن تکوانــدو کار می کنم 
مدتی است می خواهم از کشور خودم فرار کنم تا 

به جایی بروم که ورزش وارد بازی کثیف سیاست 
نشود، شما کدوم کشور را پیشنهاد میدید؟

- ســالم و درود بــه تــو که بــرای ورزشــت هر کاری 
می کنی، پیشــنهاد ما باال رفتن از دیوار مکزیک یا 
عبور از دیوار چین اســت شاید آنجا هم ورزش به 
سیاست آلوده باشد اما در ازایش کله پا می شوی 
و دســت و پایــت خرد می شــود و برای همیشــه از 
بازی در میادین ورزشــی محروم می شــوی. مهم 
این است که ورزشت آلوده به سیاست نمی شود!

دوســت دیگه ای گفتن که من در کشــور خودم هر 
وقت مســابقه می دهم می بازم به نظر شــما این 

مشکوک و علتش سیاسی نیست؟
- دوســت عزیــز شــما اگــر دنبــال بهانــه ای بــرای 
شــورت  آن  اول  گــردی  مــی  کشــورت  پیچانــدن 
ورزشــی و عرقگیــری کــه از رختکــن ســمت چپی 
کــش رفتــی را بگــذار ســرجایش بعــد بــه همین 
مســیر ادامه بــده و باخــت هایت را بینــداز گردن 
سیاســت های سرســختانه و نــاداوری و بدی آب و 
هــوا و پالم موجــود در روغــن و گرانــی زرده تخم 

مرغ که مکمل ورزشی است. 
در  ســرکوفت  و  ســرکوب  لفــظ  از  مســیر  ایــن  در 
مصاحبــه هایت غافل نشــو. حتی بــرای اتحادیه 
را  خداحافظــی ات  نامــه  تخم گــذار.  مرغ هــای 
طــوری بنویس هرکــس خواند بــر مصایبت خون 
گریــه کنــد و یــادش نیفتــد چندتــا ســکه و ویــال و 
 آپارتمــان به جیــب زدی. مصاحبه های قبلی ات

 هم پاک کن.

از  بعــد  می گوینــد: 
بــه  روســیه  حملــه 
اوکراین، فیفا شب ها 
تــا  و  نــدارد  خــواب 
صبــح در اتــاق قدم 
نگــران  و  می زنــد 
است که نکند ورزشــکاران روسی در ترافیک 
بماننــد و دیر به مســابقات برســند، بــا اینکه 
شــخصًا برای ورزشــکاران روســی ویزا گرفته 
و هزینــه بلیت شــان را هــم پرداخــت کــرده، 
بــاز هم خــواب و خــوراک نــدارد. عــده ای از 
ورزشکاران روسی پیشنهاد کرده اند که با این 
همه توجه، بهتر است سر در فیفا به سازمان 

ملل متحد تغییر پیدا کند.
می گوینــد: رئیــس فیفــا نــه تنهــا در جلســه 
میزبانی از هیأت عربســتانی کــه برای فینال 
لیــگ قهرمانان اروپا آمــده بودند، روی میز، 
موز نگذاشــته بلکــه هنگام عکــس گرفتن با 
آنها دســتش را هم دور گردن شان نینداخته 

تا نشان دهد که ورزش سیاسی نیست!
می گویند: فدراســیون فوتبــال کانادا خودش 
بــه تنهایــی و بدون نگاه کردن از روی دســت 
امریکا یا عوض کردن برگه اش دور از چشــم 
مراقب، دیدار دوســتانه با ایــران را لغو کرده 

است.

فــروش  از  شــدیداً  انگلیســی ها  می گوینــد: 
مالــک  آبراموویــچ،  رومــن  توســط  چلســی 
روســی آن، اظهــار نگرانــی و نارضایتی کرده 
و گفته انــد: دولــت خود تحریم گــر روســیه به 
زور ایــن خرید و فروش هــای زیان بار را به ما 
تحمیل می کند و ما ناچار به تســلیم در برابر 

آنها هستیم!
می گوینــد: اتحادیــه فوتبــال اروپــا کــه بارهــا 
کنــش  خاطــر  بــه  را  بازیکنــان  و  باشــگاه ها 
سیاســی جریمه کرده، از کلکسیون ماله های 
خــود رونمایــی کرده و شــرط بازدیــد از آن را 
نداشــتن سوء پیشینه سیاسی، فهم سیاسی و 
سابقه هرگونه چک کردن خبر سیاسی اعالم 

کرده است.
نــه  دفــاع  نــه  تاکتیــک  بــا  فیفــا  می گوینــد: 
متمرکــز  میزبانــی  حملــه،  فقــط  هافبــک، 
جــام باشــگاه های آســیا را بــه عربســتان داد 
و برگــزاری فینــال لیــگ قهرمانــان اروپــا را 
بــه پاریــس منتقــل کــرد!  از ســن پترزبورگ 
وی در جــواب اینکــه چــرا ســن پترزبورگ را 
تحریم کرده گفت: حمله روســیه پالستیکی 
حمله خیــز  کشــورهای  ادامــه  در  و  بــوده 
اسرائیل، انگلیس و امریکا را در صدر جدول 

میزبانی ها قرار داد.
و  پــاداش  اســت،  گفتــه  امریــکا  می گوینــد: 
تشــویق بســیار زیادی بــه بازیکنــان تیمی که 
با تیم ملی ایران بازی دوســتانه برقرار کنند، 
می دهد اما بازیکنان تیم کانادا زیر بار سلطه 
نرفته و عقایدشان را به پول نفروخته و دیدار 

دوستانه با ایران را کنسل کردند!

بهزاد توفیق  فر

صنم یاوری

فیروزه کوهیانی
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به من سالم فرستاد دوستی امروز
که  ای نتیجه کلکت سواد بینایی

شــاعر می گوید یکی از دوســتانش امروز در 
واتــس اپ )زیــرا تلگرام که فیلتر اســت( به 
وی پیام داده و ضمن ســام و احوالپرســی 
گفته: کجایی ناقا؟ با اون سواد ناقصت باز 

چه کلکی سوار کردی که هیچ جنبنده بینایی تو رو نمی بینه؟
پس از دو سال که بختت به خانه باز آورد

چرا ز خانه خواجه به در نمی آیی
دوست وی در ادامه می افزاید حاال که شانست زده و یک همسر پولدار 
گیــر آورده ای و وی تــو را به خانه بخت برده و داماد ســرخانه شــده ای، 

چرا از خانه پدرزنت بیرون نمی آیی یک هوایی بخوری؟ مفت خور!
جــواب دادم و گفتــم بدار معذورم کــه این طریقه نه خودکامیســت و 
خودرأیــی؛ شــاعر می گویــد که جــواب دوســت فضولش را داده اســت 
و گفتــه کــه: شــرمنده داداش، تــو درســت می گــی، ولی خدایی واســه 
مفت خــوری یا واســه غرور نیســت که نمیام بهت ســر بزنم. کــی از تو 

عزیزتر؟
 وکیل قاضی ام اندر گذر کمین کرده ست

به کف قباله دعوی چو مار شیدایی
شــاعر در ادامه دلیل پنهان شــدن در خانه پدرزنــش را توضیح می دهد 
کــه گویا طلبکارها از وی شــکایت کرده اند و وکیلشــان حکــم جلبش را از 
مقام محترم قضایی گرفته اســت و بیســت و چهار ساعته سر کوچه شان 
ماننــد مــار زخم خورده کشــیک می دهد، طــوری که انــگار ارث پدرش را 

خورده باشند.
 که گر برون نهم از آستان خواجه قدم

بگیردم سوی زندان برد به رسوایی
در ادامه بیت قبل شــاعر تأکید می کند طرف آن قدر سیریش است که 
اگر حتی لنگ پایش از در خانه پدرزن بیرون بیاید، مأموران به محض 
رؤیــت متهم، وی را بــا حفظ حقوق شــهروندی و کرامت متهمین به 
زنــدان داللــت می کننــد. عــده ای البتــه »رســوایی« را در ایــن بیــت به 
»ِخرکــش« تعبیــر می کنند که بــا وجود پایبنــدی مأمــوران محترم به 

حقوق شهروندی، این تعبیر اشتباه است.
جناب خواجه حصار من است گر اینجا

کسی نفس زند از حجت تقاضایی
شاعر پدرزن خرپول خویش را مثل دیوار چین، حصار محکمی می داند 
که اگر کسی نفسش دربیاید و بخواهد درخواست بیجایی از شاعر نماید یا 

طلبش را پس بگیرد، خواجه گوشش می ُبرد تا خین بیاد.
به عون قوت بازوی بندگان وزیر

به سیلی اش بشکافم دماغ سودایی
همچنیــن شــاعر دلیــل قدرتمنــد بــودن پدرزنــش را بیــان می کنــد و 
می گویــد که خواجه یکی از چاکران و دوســتان نزدیک وزیر اســت و باز 
هارت و پورت می کند که اگر کسی پیگیر طلبش شود و بخواهد اولدرم، 
بولدرم دربیاورد، سیلی به وی می زنم تا دماغش جوری جر بخورد که 

هیچ سوداگری نتواند بدوزد.
همیشه باد جهانش به کام وز سر صدق

کمر به بندگی اش بسته چرخ مینایی
در پایان شاعر به جان این پدرزن گردن کلفت دعا می کند و از خداوند 
منان می خواهد که باد همیشه به نفع پدرزنش بوزد و در ادامه کرامات 
پدرزنــش بیــان می کند که یک جماعتی صبح تا شــب پیشــش دوال و 
راست می شوند، تازه آن هم از سر صداقت و ارادت و مدیونید اگر فکر 

کنید از سر چاپلوسی.

مجتبی قبادی محمدرضا رضایی

برجهانفرماندهی
اعتیادانهمیمیریمامامریضنمیشویمگرخواجهرافرمانکنی

از خانه تا دانش سرا چک می کنم من
گاهی نمی دانم چرا چک می کنم من

بیهوده کلی ماجرا چک می کنم من
تا بوق سگ دائم تو را چک می کنم من

 
ای درد بی درمان من! گوشی! ولم کن

لطفاً برو شر خودت را زود کم کن
 

هی نکته علمی نیاور دم به ساعت
ترفندهایت کرده گیجم چون پت و مت

حالم دگرگون شد از این حجم رل و چت
مانده است بر دل حسرت یک خواب راحت

 
ای درد بی درمان من! گوشی! ولم کن

لطفاً برو شر خودت را زود کم کن
 

یا با زبان خوش برو یا می شوی شوت
از بس به من چسبیده ای کردیم فرتوت

با تو ببین افتاده ام بدجور از قوت
صبحانه و شام و ناهارم با تو مخلوط

 
ای درد بی درمان من! گوشی! ولم کن

لطفاً برو شر خودت را زود کم کن
 

من نان و گوشی می خورم هرروز و هرشب
با اطاعم از همه عالم مرتب

مغزم شده اشباع از انواع مطلب
کردیم هر دو از فشاِر کارمان تب

 
ای درد بی درمان من! گوشی! ولم کن

لطفاً برو شر خودت را زود کم کن
 

سهمت شد از باند جهان دوال و پهنا
دنیا مجازاً شد به دستان تو دانا!

تزریق نفرت می کنی در بوق و کرنا
ول کن ندارد این همه اصرار معنا

 
ای درد بی درمان من! گوشی! ولم کن

لطفاً برو شر خودت را زود کم کن
 

از جمع دورم کرده ای، تنها و بی کس
افتاده ام انگار با تو توی محبس

از جان من دیگر چه می خواهی تو کرکس؟!
من توی َترکم اینقدر چشمک نزن پس!

 
ای درد بی درمان من! گوشی! ولم کن

لطفاً برو شر خودت را زود کم کن

در حاشیه کن گفته شد؛
ساموئل ال اسمیت: در کشورم مردن بهتر از مریض شدن است!

ســاموئل ال اســمیت در نشســت خبری فیلم »Leila brothers« درباره 
وضعیت امریکا گفت:

»نمی توانم اوضاع کشورم را توصیف کنم. ما در آنجا بدهی های سنگین 
بــه بانک ها داریم و گاهی خانه و ماشــین خود را بــه خاطر ندادن بدهی 
از دســت می دهیم، مثــًا من خــودم Kurdish Pants ام نیز در گرو بانک 
اســت. از طرف دیگر در کشــورم مردن بهتر از مریض شدن است. ممکن 
اســت ورود به سیســتم درمان طبقه اقتصادی فــرد را تغییر دهد، همین 
اسکورســیزی، خانــه اش را فروخت و رفت آزمایش پروســتات. کرونا هم 

که بیداد می کند و ۵۰ دوز واکسن جوابگو نبوده انگار آب مقطر زده اند.
زندان هایمــان هــم که کیــپ تا کیپ هســتند و جا نیســت انگار ورزشــگاه 
نیوکمــپ بارســلونا و همــه در کنــار هــم می لولنــد کــه از گفتــن جزئیــات 

معذورم.
در مــدارس هــم هر روز یک کشــتار. وضعیت مدارس ما جوری شــده که 
بایــد بــا جلیقــه ضدگلوله رفت زیــرا یا تو را می کشــند یا از بیــان جزئیات 

معذورم.
هــر روز هــم یک جنگ داریم. فقط مانده با قبایل ماســایی کنیا بجنگیم، 
جوانان ما جای دانشــگاه و ادارات باید بروند بجنگند، مثًا من خودم در 

ارتش و در عراق جنگیده ام و از بیان جزئیات معذورم.«

سوءاستفادهبرخیجریانهاازاحساساتمردمداغداربامقابلهمقراردادنتجمع»سالمفرمانده«
وسانحهمتروپلآبادان

دوستودشمن
سید محمدجواد 

طاهری

چریکی با صورتنـــــــشسته!
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خانم ترانه علیدوستی مبارز کهنه کار ایرانی 
ســرانجام بعــد از 38 ســال مبــارزه پنهانــی 
وارد فــاز علنی مبارزه شــد. او که ســال ها در 
پوشــش جنین، نــوزاد، دانش آمــوز و بازیگر 
مشــغول مبارزه بــا حکومت بود در حاشــیه 
و شــجاعانه  کــن صراحتــاً  جشــنواره فیلــم 
اعــام کرد از صبح که از خواب بیدار می شــود تا شــب مشــغول 
مبــارزه با حکومت اســت. در این مطلب ابتــدا نگاهی داریم به 
مهم تریــن ســوابق مبارزاتــی ایــن زن شــجاع و در ادامــه برنامه 

روزانه مبارزاتی او را مرور خواهیم کرد.
 
ë !با لگد شروع شد

اولیــن مبــارزه ترانه بــه آبان ماه ســال 62 برمی  گــردد. مادرش 
بــرای گرفتــن چهــل و هفتمین مرحلــه کوپن در صف ایســتاده 
بود و تنها ســه نفر تا گرفتن کوپن و رفتن زیر بار منت جمهوری 
اســامی مانده بود. اما خوشــبختانه ترانه که هنــوز معلوم نبود 
اســمش ترانه خواهد بود یا کبری یا حتی تراب و تیمور با لگدی 

جانانه مادر را از گرفتن کوپن حکومت منصرف کرد.
 
ë !َونگی به بلندای فریاد

یک ماه بیشــتر از عمرش نگذشــته بود که خانواده قصد حضور 
در راهپیمایی 22 بهمن را داشتند. هرچه تقا کرد به آنها بگوید 
کرامت انسانی تان را به یک ساندیس نفروشید موفق نشد. پس 
تــا می توانســت ونگ زد و بــا دل درد نمایی تا پایــان راهپیمایی 

خانواده را مشغول آروغ گیری کرد.
 
ë !حکومت با  »ه« دو چشم

ســال چهارم دبستان سر زنگ اما، پیه هزینه دادن برای مبارزه 
را بــه تن خــود مالید و حکومت را با ه دو چشــم نوشــت. معلم 

مزدورش یک نمره از او کم کرد.
 
ë !سه پنج تا شونزده تا

ســال اول راهنمایی یک ســاعت تمام در مقابــل معلم ریاضی 
مقاومت کرد و نپذیرفت سه پنج تا 15 تا می شود تا وقت کاس 

و مزدور جمهوری اسامی را تلف کند.
 
ë !اتو علیه نظام

همزمــان با جنبــش اتو، چروک تریــن لباس هایش را اتــو کرد تا 
حداکثر فشار را بر نیروگاه های جمهوری اسامی تحمیل کند.

 
ë !باعث االختالس

بــا حضور در پــروژه محمد امامــی و گرفتن دســتمزد میلیاردی 

رونمایی از برنامه روزانه مبارزاتی ترانه علیدوستی

فرشته پناهی

ســعی کــرد پول هــای او را تمــام کند. تــا او با اختــاس دوباره 
منابع اقتصادی جمهوری اسامی را تضعیف کند.

 
ë !صورتی خط دار

بــا پوشــیدن لبــاس صورتــی خــط دار در جشــنواره فیلــم کــن 
ضربه مهلکی به اعتبار صنعت مد و پوشاک ایران در مجامع 
بین المللــی زد که ســال ها قابل جبران نیســت. خارجی ها که 

نمی دانند او با فرم دوران مدرسه به کن رفته!
 
ë اما برنامه روزانه مبارزاتی خانم علیدوستی

ساعت6 صبح: قطع کردن هشدار گوشی جهت دهن کجی به 
ساعت رسمی کشور و خوابیدن تا 1۰.

ســاعت 1۰ صبح: َنُشســتن دســت و صورت و نَشســَتن سر میز 
صبحانه جهت مخالفت با توصیه های وزارت بهداشت.

ساعت 1۰:1۰: خوردن ترکیب پنیر با عسل برای مبارزه با عرف 
تحمیلــی ای کــه شــهروندان را وادار به خــوردن صبحانه های 
کلیشــه ای همچــون کره مربا یــا نون پنیر گردو با چای شــیرین 

می کند.
ســاعت 11: پوشــیدن مانتوی جلو باز جهت تضعیف صنعت 

دکمه سازی کشور.
ساعت 11:1۰: نبستن کمربند.

ساعت 11:2۰: نبستن کمربند ماشین هم!
ساعت 11:3۰: عبور از چراغ قرمز.

ســاعت 12 تــا 13:3۰: دور دور کــردن در خیابــان و 32 بار پلی 
کردن »محض رضای دخترو  خودشو تو گل میپلکونه« جهت 

پایین نشان دادن سلیقه موسیقایی شهروندان.
ساعت 14: عوض کردن کانال همزمان با شروع اخبار.

ســاعت 15: روشــن کردن همزمان کولر و بخاری و باز گذاشتن 
همه شیر های آب و روشن کردن چراغ ها.

16: تماس با پلیس 11۰ و فوت کردن.
ســاعت 17: خــوردن ماهــی بــا دوغ جهــت دهــن کجــی بــه 

آموزه های طب سنتی.
ساعت 18: تماس با اورژانس و فوت کردن.

ساعت 2۰: بوق زدن مقابل بیمارستان.
مبــارزه  و  خیابان هــا  در  دور  دور  ادامــه   :23 تــا   21 ســاعت 
موســیقایی با دو اثر فاخر »این شــبی که میگم شب نیست« و 

»بوم بوم کنه قلبم.«
ساعت 24: خوردن نون خامه ای بعد از مسواک.

ساعت 1 بامداد: نخوابیدن.
ساعت2 بامداد: همچنان نخوابیدن.

ساعت 3 بامداد: متأسفانه خوابش برد!
تمام

ناصر جوادی
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سمیه افشین فر/ در بسیاری از کشورها کودکان در سنین 
دبستان یا حتی گاهی پایین تر از این سن را مورد ارزیابی 
قرار می  دهند تا کودکانی که دارای نیازهای ویژه هستند، 
مورد شناسایی قرار بگیرند و بتوانند اقدامات حمایتی و 
توانبخشــی الزم را دریافت کنند. در کشــور ما نیز از سال 
1375 ســازمان آمــوزش و پرورش اســتثنایی کشــور در 
قالب طرح سنجش سالمت نوآموزان، اقدام به ارزیابی 
کودکان در بدو ورود به مدرسه و پیش دبستانی می  کند. 
فرخ لقا عکافی دارای دکترای مشــاوره، مدیر تشخیص 
و پیشــگیری ســازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور 
در گفت وگو با »ایران« با اعالم اینکه امســال بر اســاس 
برنامه ریزی های انجام شده یک میلیون و 600 هزار نفر 
باید مورد سنجش قرار گیرند از افزایش تعداد پایگاه ها 
و تغییرات سنجش امسال با سال های گذشته خبر داد. 
بــه گفته وی از نیمه خرداد در هــزار و 200 پایگاه اولیه و 
800 پایگاه تخصصی کودکان متقاضی ورود به دبستان 

مورد ارزیابی قرار می گیرند.
وی در مــورد مراحــل چرخه ســنجش نوآمــوزان گفت: 
مراحــل چرخــه ســنجش نوآمــوزان بــه ایــن صــورت 
اســت که پیش ثبت نام توســط مدیر مدرسه در سامانه 
سنجش انجام می شــود و بعد از مشخص شدن پایگاه 

سنجش، والدین در روز و زمان تعیین شده برای انجام 
غربالگری سنجش به پایگاه ها مراجعه می  کنند.

مدیر تشخیص و پیشگیری ســازمان آموزش و پرورش 
اســتثنایی کشــور با تأکید بر اینکــه در غربالگری ها هیچ 
کشــوری مانند کشــور ما عمــل نمی کنــد و در این زمینه 
کشــورمان جــزو ســرآمدترین کشــورهای دنیــا اســت، 
گفت: غربالگری های بهداشــتی شــامل سالمت دهان 
و دنــدان، پوســت و مو، مســائل حرکتی، بینایی شــامل 
غربالگری هــای بینایی و دید رنگ، غربالگری شــنوایی 
شــامل مشــکالت شــنوایی و گفتاری و ارزیابــی آمادگی 
تحصیلــی یعنــی مــواردی که پیش نیــاز بــرای ورود هر 
کودک به مدرســه اســت در ارزیابی های طرح ســنجش 

گنجانده شده است.
عکافــی افــزود: بعــد از ارزیابــی اگــر نوآمــوز مشــکلی 
نداشــت به پایگاه جامع ســالمت فرســتاده می شــود و 
فراینــد ســنجش را کامل می  کند. در صورتــی که نوآموز 
دارای مشکلی بود یا مشــکوک باشد اقدامات متفاوتی 
انجام می شــود کــه در مرحله اول ارجــاع به پایگاه های 
تخصصی اســت. تشــخیص نهایی به ما کمک می  کند 
که متوجه شــویم دانش آموز در چه مدرســه ای و با چه 
شــرایطی می توانــد بــه تحصیل مشــغول شــود. بر این 

اســاس گروهی از نوآمــوزان به مدارس عــادی، گروهی 
به مدارس عــادی به همراه معلم تلفیقی و گروهی به 
مدارس اســتثنایی ارجاع داده می  شــوند و تعداد کمی 

هم از نظر هوشی در گروه بهزیستی قرار می  گیرند.
وی در خصوص اینکه بیشترین مشکالت طی سال های 
اخیر به چه مســائلی مربوط بوده اســت، گفت: طی دو 
ســال اخیر بــا توجه بــه بیماری کرونــا و اینکــه خیلی از 
بچه هــا به دلیل کرونا به پیش دبســتان نرفته اند، عمده 
مشکل آنها مشکالت ارتباطی بوده است البته گروه هایی 
هم داریم که خانواده ها به خاطر حساســیت روی کرونا 
اصــاًل به پایگاه ها مراجعه نکرده اند اما امســال با توجه 
بــه کاهــش آمــار کرونــا و در نظر گــر فتــن پروتکل های 
بهداشتی با کمک وزارت بهداشت امیدواریم نوآموزان 
بیشــتری برای سنجش مراجعه کنند. مدیر تشخیص و 
پیشگیری سازمان آموزش و پرورش استثنایی در ادامه 
به رایگان بودن طرح ســنجش در مناطق محروم اشاره 
کــرد و افــزود: خانواده های عشــایر یا ســاکن در مناطق 
محــروم و برخی از اتباع بیگانه که در کشــورمان ســاکن 
هستند بدون پرداخت هزینه می توانند نوآموزان شان را 

برای طرح سنجش به پایگاه ها بیاورند.
وی با تأکید بر اینکه سنجش امسال با سنجش سال های 

گذشته از دو منظر متفاوت است، گفت: امسال با توجه 
بــه حساســیت خانواده هــا تعــداد پایگاه هــا را افزایش 
داده ایــم و از آنجــا کــه در ارزیابی ها به دلیل مشــکالتی 
کــه دانش آمــوزان در بحث هــای قامتــی، انحــراف پــا، 
قــد، ســتون فقــرات داشــتند و تعــداد زیــادی از بچه ها 
در درســت راه رفتــن و دویدن مشــکل داشــتند ارزیابی 
شایســتگی های حرکتی را هم اضافه کردیــم که این دو 
مورد سنجش امسال را از سال های قبل متمایز می  کند.

مدیر تشخیص و پیشگیری ســازمان آموزش و پرورش 
اســتثنایی با تأکید بر اینکه شناســایی و مداخله بهنگام 
تأثیر زیادی در شناســایی مشکالت کودکان دارد، گفت: 
براســاس طــرح ســنجش، دو گــروه از نوآمــوزان مــورد 
شناسایی قرار می  گیرند؛ نوآموزانی که مشکالت خفیف 
دارنــد کــه بــا پیشــگیری ثانویــه مشکالت شــان اصالح 
می شود و از اختالالت رشدی در آنها جلوگیری می شود 
و نوآموزانی که با اختالالت شدید شناسایی می  شوند که 
بــرای آنها هم اقدامات توانبخشــی انجام می شــود و از 

تکثیر معلولیت جلوگیری می  شود.
مراکــز  برخــی  در  متأســفانه  اینکــه  بیــان  بــا  عکافــی 
خصوصــی اقدام بــه فریب خانواده هــا می  کنند، گفت: 
فقــط ارزیابی هایی کــه از طریق فرایند پیــش گفته و در 

قالب پایگاه های مجاز انجام شــده باشــند قابل استناد 
هســتند و بقیه ارزیابی های خارج از محدوده پایگاه ها از 
نظر ما برای ثبت نام دانش آموزان دارای اعتبار نیست.

 وی با تأکید بر اینکه نوآموزانی که ســال گذشته در دوره 
پیش دبستانی مورد سنجش قرار گرفته اند به هیچ وجه 
نیــاز به مراجعــه مجــدد ندارنــد، گفــت: نوآموزانی که 
ســال گذشــته مورد ســنجش قرار گرفته اند اصاًل نیاز به 
مراجعه مجدد ندارند مگر اینکه ســال گذشــته مراحل 

انجام سنجش را نیمه کاره رها کرده باشند.
مدیر تشخیص و پیشگیری ســازمان آموزش و پرورش 
اســتثنایی در پایــان بــا بیــان اینکــه خانواده هــا بــرای 
کــودک اضطراب ایجاد نکــرده و او را تهدیــد نکنند و از 
ارزیابی ها نترســانند از خانواده ها خواســت در روزی که 
برای ســنجش مراجعه می  کنند فرم نوبت گیری، اصل 
شناســنامه نوآمــوز و والدین آنها، مبلــغ 60 هزار تومان 
پول به صورت نقدی و کارت واکســن نوآموز را به همراه 
داشته باشــند، عالوه بر این موارد اطمینان از وضعیت 
ســالمتی نوآمــوز و صــرف تغذیــه و چنانچــه نوآمــوز از 
ســمعک، دارو و عینک و موارد دیگر اســتفاده می  کند، 
باید این ابزار را حتماً به همراه داشــته باشــند و مسئول 

پایگاه را از این امر مطلع کنند.

اکــرم رضایی ثانــی/ علیرضــا منادی ســفیدان رئیــس 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی 
در گفت وگو با »ایران« درباره آخرین اقدامات مجلس 
برای همسان ســازی هیــأت علمی دانشــگاه ها واعتبار 
در نظــر گرفته شــده برای این طرح گفــت: در مجلس 
یازدهــم در ســال اول در بررســی بودجــه 1400 عددی 
را در بنــد »واو« تبصره 2 برای موضوع همسان ســازی 
گذاشتیم که از فروش اموال دولت این اتفاق بیفتد که 
برخی دانشــگاه ها آن  را اجــرا کردند که در یک مرحله 
30درصــد و در مرحلــه دوم 30درصــد دیگــر، حقوق 

استادان افزایش یافت و تفاوت بسیار خوب بود.
وی اظهــار داشــت: کاری کــه شــد ایــن بــود کــه حقوق 

اســتادان وزارت علــوم، تحقیقــات و فناوری به ســطح 
اســتادان وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی 
رسید، ولی عده ای در سازمان برنامه و بودجه بی مهری 
کردنــد و فشــار آوردنــد کــه دانشــگاه ها بــه حالت قبل 
برگردنــد و 30درصد را کم کنند که این، مورد اعتراض 
مــا بــود و االن پیگیر هســتیم تــا آن 30درصــد به جای 
خودش برگردد.منادی سفیدان در پاسخ به این سؤال 
که همسان ســازی برای استادان دانشگاه آزاد و پیام نور 
به چه صورت اســت، گفت: این موضوع برای دانشگاه 
دولتــی و پیام نور بــود، البته حقوق اســتادان دانشــگاه 
آزاد نیــز راضــی کننده نبود. دو هفتــه پیش صحبتی با 
آقای تهرانچی داشــتیم که در آنجا گفتیم این استادان 

وضع حقوقی خوبی ندارند. مثاًل یک استاد دانشگاه در 
تبریز از یک کارگر تراکتور ســازی کمتر حقوق می گیرد و 
هیأت امنا جلســه تشــکیل داد و اجازه افزایش حقوق 
اســتادان دانشــگاه آزاد و کارکنانش را دادند  که اگر اجرا 
شــود از ماه بعد تغییر قابل توجهی در حقوق استادان 
دانشــگاه آزاد و کارکنانش خواهیم داشــت. با تغییری 
کــه رئیس دانشــگاه از ســوی مصوبه هیــأت امنا اعالم 
کردنــد، در صــورت اعمال، حقوق اســتادان دانشــگاه 
آزاد به دانشــگاه دولتی نزدیک می شــود.وی در پاسخ 
به این ســؤال کــه زمان دقیــق اجرای طــرح رتبه بندی 
چــه تاریخــی خواهد بــود، گفت: فکــر می کنم تــا آخر 
خرداد ماه حتمــاً آیین نامه اجرایی رتبه بندی از ســوی 

دولت ابالغ خواهد شد و اواخر خرداد رتبه بندی شروع 
و در احکام معلمان اعمال شود.

منادی سفیدان در پاسخ به این سؤال که شما در اجالس 
رؤســای دانشــگاه ها به میانگین معدل دانش آموزان، 
بیــن 10 ونیــم تا 11 اشــاره کردید و علت افــت معدل تا 
این میزان چیست، گفت: علت های زیادی دارد و باید 
همه موارد بررســی شــود. یکی از موانــع می تواند عدم 
تحول بنیادین در نظام آموزش وپرورش کشــور باشــد. 
بایــد در معلمــان انگیزه بیشــتری ایجــاد می کردیم و 
مدارس به لوازم کمک آموزشی تجهیز می شد. ما یک 
میلیون معلم داریم و اینها باید پاسخگو باشند که چرا 
معــدل دانش آمــوزان تا این حد افت کرده اســت. وی 

اظهار داشــت: گامی کــه در مجلس و دولت برداشــته 
شــد این بود که  توانســتیم معیشــت این عزیزان را به 
نحوی جبران کرده و بخشی از آن را با قانون رتبه بندی 
جبــران کنیم که عدد پنجاه هزار میلیارد تومان بودجه 
برای رتبه بندی در نظر گرفته شده، البته بودجه امسال 
38000میلیارد تومان است که  قطعاً به همه معلمان 
پرداخت خواهد شد. پرداخت این هزینه از 31شهریور 
سال گذشته به عهده دولت بوده است. معلمان عزیز 
بایــد پــای کار بیایند و بــرای گرفتن رتبه هــای بعدی و 
ارتقــای خود ایــن کار را انجــام دهند تا جایــگاه خود را 
حفــظ کنند. از این به بعد باید از وزیر آموزش وپرورش 

گرفته تا بقیه همگی پاسخگو باشند.

رایان عمران/ در باور اکثر جامعه شاید »نان آوری« و سر 
و کلــه زدن با دخــل و خرج زندگی کار مردانه ای باشــد و 
همــه مــرد را نــان آور خانــواده می داننــد امــا در جامعه 
هســتند زنانــی کــه نــان آوران زندگی هایشــان هســتند و 
چرخ زندگی را به تنهایی و همراه با مشکالت بی شماری 
بــه دوش می کشــند. هــر چنــد به گفتــه سرپرســت دفتر 
توانمندســازی خانواده و زنان ســازمان بهزیســتی کشور، 
عمده ترین مشکل زنان سرپرست خانوار فقر اقتصادی 
است و بسیاری از این زنان از فقدان چتر حمایتی و تأمین 
مالــی رنج می برند اما با وجود برنامه های مشــخص در 
ســازمان های حمایتی از جملــه کمیته امداد و ســازمان 
بهزیســتی می توان کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار 
را بهبود بخشید. دکتر نرجس خاتون اسعدی، سرپرست 
دفتــر توانمندســازی خانواده و زنان ســازمان بهزیســتی 
کشــور در گفت و گــو بــا »ایــران« در خصــوص آمــار زنان 
تحت پوشــش این ســازمان می گویــد: 2۴7 هــزار خانوار 
تحت پوشــش سازمان هســتند و از خدمات این سازمان 
بهره مند می شــوند که با احتساب بعد خانوار حدود ۶00 

هزار نفر را شامل می شوند.
اســعدی با اشاره به اینکه میانگین سنی این زنان حدود 
50 ســال اســت آمار زنان با تحصیالت باالتر از دیپلم در 
میــان زنان سرپرســت خانوار تحت پوشــش ســازمان را 
تنهــا زیر 5 درصــد اعالم می کند و می گویــد: عمده زنان 
سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان فاقد تحصیالتی 
باالتر از دیپلم هســتند به طوری که 33 درصد این زنان 
اصاًل ســواد ندارند و 52 درصد آنها هم دیپلمه هســتند. 
این در واقع نشــان می دهد که هر چه زنان از تحصیالت 
باالتــری برخــوردار بوده انــد قطعاً فرصت های شــغلی 
بیشــتری برای تأمین معاش خانواده داشــته اند و نیازی 
بــه تحت پوشــش قــرار گرفتــن در نهادهــای حمایتی را 
احساس نکرده اند.سرپرست دفتر توانمندسازی خانواده 
و زنــان ســازمان بهزیســتی با بیــان اینکــه حمایت ها در 
ســازمان بهزیســتی کشــور تنها بــه زن سرپرســت خانوار 
محــدود نمی شــود و همــه اعضــای تحــت پوشــش از 
خدمات سازمان بهره مند می شــوند، می گوید: خدمات 
ســازمان شــامل خدمات حمایتی و توانمندسازی است 
کــه خدمــات حمایتــی شــامل پرداخــت مســتمری از 
ماهانــه 350 هزارتومــان بــرای یــک نفر تا یــک میلیون 

و100هزارتومــان بــرای 5 نفــر و بیشــتر اســت. پرداخــت 
کمــک هزینه بــرای بهبود تحصیلــی فرزنــدان خانواده، 
تأمین ودیعه مسکن، کمک هزینه تغذیه و درمان، لوازم 
ضروری و ارتقای تحصیلی دانشجویان عضو خانواده ها 
را شــامل می شــود. خدمــات توانمندســازی هم شــامل 
آموزش هــای فنــی و حرفــه ای و آمــوزش مهارت هــای 

زندگی است.
توانمند ســازی  برنامه هــای  خصــوص  در  اســعدی 
سازمان می گوید: ســازمان عالوه بر برنامه های حمایتی 
جهت توانمندســازی اقتصــادی زنان سرپرســت خانوار 
ســرمایه  پرداخــت  شــغلی،  آماده ســازی  برنامه هــای 
کار، ارائــه تســهیالت اشــتغالزایی، بیمــه اجتماعی زنان 
همیــار،  گــروه  روســتایی،  و  شــهری  خانــوار  سرپرســت 
برنامــه تأمین مالی خرد، آمــوزش مهارت های زندگی و 
مداخــالت تخصصی مددکاری برای مراقبت از خانواده 
زنــان مطلقــه و همســر فوت شــده را اجــرا می کنــد. وی 
در پاســخ به این پرســش که ایــن برنامه هــا واقعاً چقدر 
بــه توانمنــدی زنان سرپرســت خانوار منجر می شــود به 
آمــار 13 میلیــون و 500 هــزار خانواری اشــاره می کند که 
سال گذشــته از چرخه حمایتی سازمان بهزیستی خارج 
شــده اند. وقتــی زن سرپرســت خانــواری تحت پوشــش 
سازمان قرار گرفت بر اساس سن، عالیق و آزمون رغبت 
ســنج شــغلی، دســته بندی می شــوند و پــس از معرفی 
جهــت گذرانــدن دوره هــای آموزشــی فنی و حرفــه ای و 
کسب مهارت راه اندازی یک حرفه و کسب مدرک معتبر 
با پرداخت سرمایه کار بالعوض به زنان سرپرست خانوار 
نســبت به راه انــدازی کســب و کار به صورت فــردی یا در 
قالــب گروهی با معرفی به کارفرما جهت اشــتغال آنان 
اقدام می شود. در واقع با توجه به نیازسنجی و شناسایی 
افراد متقاضی، براســاس تفاهمنامه ســه جانبه سازمان 
بهزیســتی کشــور با ســازمان برنامــه و بودجه و ســازمان 
آمــوزش فنــی و حرفــه ای، آموزش های الزم در راســتای 
کســب مهارت حرفه ای به افراد ارائه می شــود. بر همین 
اســاس سال گذشته 13 میلیون و 500 هزار خانوار بعد از 
اشــتغال و کســب درآمد زنان سرپرســت خانوار و با اخذ 
حقوق ماهانه بازنشســتگی )از طریق بیمه های شهری و 
روســتایی با دریافت۶0 درصد حداقل حقوق و دستمزد 

از چرخه حمایت های ما خارج شده اند(.

سرپرســت دفتــر توانمندســازی خانواده و زنان ســازمان 
بهزیســتی کشــور وضعیت زنان سرپرســت در کشورمان 
با ســایر کشــورها را متفــاوت ارزیابی می کنــد و می گوید: 
وضعیــت زنــان سرپرســت خانــوار در ایران در مقایســه 
بــا ســایر کشــورهای در حــال توســعه متفــاوت اســت. 
فرصت های شغلی کمتری برای زنان در کشور ما فراهم 
است و اغلب در بخش های غیررسمی با دستمزد پایین 
مشــغول به کار هســتند لذا برنامه های توانمندسازی ما 
بســته بــه نیاز و شــرایط زنان سرپرســت خانوار در کشــور 
طراحــی و اجــرا می شــود. در برنامه های توانمندســازی 
هم زنان و هم فرزندان آنان مدنظر هســتند. بســیاری از 
برنامه های توانمندسازی ما مشابه الگوهایی است که در 
کشورهای آسیای جنوب شرقی مثل هند و مالزی و... نیز 
اجرایی شــده یا در دســت اجرا اســت. مانند تأمین مالی 

خرد، گروه های همیار و....
وی با بیان اینکه زنان سرپرست خانوار می توانند از بیمه 
حمایتی و بازنشســتگی هم برخوردار باشند به آمار زنان 
بیمه شــده تحت پوشــش ســازمان اشــاره و ادامه داد: از 
میان زنان تحت پوشــش سازمان بهزیستی کشور تعداد 
۴۹100 نفر تحت پوشش بیمه اجتماعی زنان سرپرست 
خانوار شــهری و تعــداد ۵1۵00 نفر تحت پوشــش بیمه 

اجتماعی صندوق روستایی و عشایری هستند.
اســعدی با اشــاره بــه اینکــه عمده ترین مشــکالت زنان 

سرپرســت خانوار فقر اقتصادی اســت، می گوید: عمده 
مشــکالت زنان سرپرســت خانوار مشــکل فقر اقتصادی 
است بسیاری از این زنان از فقدان چتر حمایتی و تأمین 
مالــی رنــج می برنــد اما تنهــا مشــکل این افراد مشــکل 
مالی و اقتصادی نیست همچنین به دلیل اینکه مادران 
زمــان بیشــتری را صــرف کار در بیرون از منــزل می کنند 
و در واقــع نقــش پــدر و مــادری را با هم ایفــا می کنند در 
تربیــت فرزنــدان خــود نیز با مشــکالتی مواجه هســتند. 
از طــرف دیگر متأســفانه آنچه در مورد زنان سرپرســت 
خانــوار اغلــب نادیــده گرفته می شــود نیازهــای روانی و 
عاطفــی خــود زنان سرپرســت خانوار اســت. بررســی ها 
نشــان می دهد که نگرانی، اضطراب و ناامنی بیشــترین 
دغدغــه زنــان سرپرســت خانــوار نســبت به آینــده خود 
توانمندســازی  دفتــر  است.سرپرســت  فرزندانشــان  و 
خانواده و زنان ســازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه 
ســال گذشــته 2500 نفــر از طریــق دریافــت ســرمایه کار 
بالعــوض توانســتند کســب و کارهــای کوچــک و خانگی 
راه انــدازی کنند، گفت:هر زن سرپرســت خانــواری که در 
دهــک درآمدی یک تا ۵ قرار داشــته باشــد و مســتمری 
بگیر سایر نهادهای حمایتی یا سازمان تأمین اجتماعی 
و... نباشــد می تواند از خدمات ســازمان بهزیســتی کشور 
بهره مند شود. در سال گذشته با وجود همه مشکالتی که 
در راه اشــتغال این زنان وجود داشت 2۵00 نفر از طریق 

دریافت ســرمایه کار بالعوض توانســتند کسب و کارهای 
کوچک و خانگــی راه اندازی کنند و تعداد ۴0 گروه همیار 
راه اندازی شــد کــه می توان گفت زمینــه ورود حدود 200 
زن عضو گروه همیار به بازار کار فراهم شــده است. طرح 
گروه هــای همیار، یکی از برنامه های ســازمان بهزیســتی 
بــرای توانمندســازی زنان سرپرســت خانوار اســت، این 
طــرح بــه منظــور حمایــت از زنــان سرپرســت خانواری 
اســت که امکان دریافت ســرمایه کار و وام خوداشتغالی 
را ندارنــد و بــا عضویــت در این گروه هــا می توانند زمینه 
اشتغال خود را فراهم کنند. در واقع گروه های همیار زنان 
سرپرســت خانوار، مشتمل بر تعدادی از زنان سرپرست 
خانوار نیازمند زیر پوشــش ســازمان بهزیســتی است که 
بــا دریافت خدمات و حمایت هــای توانمندمحور، برای 
دســتیابی به اســتقالل اقتصادی و اجتماعی خود تالش 

می کنند.
 نرجس اسعدی با بیان اینکه براساس نخستین مصوبه 
جلسه ستاد ملی زن و خانواده که با حضور رئیس جمهور 
برگــزار شــد صندوق ضمانــت زنان سرپرســت خانوار با 
همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 
و وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی شــکل گرفــت، 
می گوید: از آنجا که زنان سرپرســت خانوار برای دریافت 
وام ها و تســهیالت مرتبط با اشــتغال همواره با مشــکل 
ضامــن و ضمانــت روبه رو بودند، مقرر شــده اســت این 
صنــدوق از ایــن پــس وام های اشــتغال زنان سرپرســت 
خانــوار )دهک یک تــا ۵( را تا ســقف 100 میلیون تومان 
قــرار اســت زنــان سرپرســت  ضمانــت کند.همچنیــن 
خانواری که تحت پوشش نهادهای حمایتی هم نیستند 
بتواننــد از امکانــات صنــدوق ضمانــت بــرای دریافــت 
تسهیالت استفاده نمایند.سرپرست دفتر توانمندسازی 
خانــواده و زنــان ســازمان بهزیســتی کشــور در پایــان بــا 
اشــاره به برنامه سالمت جســمی زنان سرپرست خانوار 
تحت پوشــش سازمان بهزیســتی، گفت: در حال حاضر 
2۴7 هــزار زن سرپرســت خانوار تحت پوشــش ســازمان 
بهزیســتی هستند که با احتســاب بعد خانوار حدود ۶00 
هزار نفر را شــامل می شــوند. از همین رو برنامه سالمت 
جســمی زنان سرپرســت خانوار تحت پوشــش به عنوان 
یکــی از فعالیت هــای اصلــی دفتــر اســت کــه هر ســاله 

اعتبارات خوبی برای آن در نظر گرفته می شود.

آخرین اخبار کرونا در کشور

 3 فوتی کرونا و43 بستری 
در 24 ساعت

گــروه اجتماعی/ با آنکه عــدد و رقم های مربوط 
به شــاخص های کرونا همچنان ســیر نزولی اش 
را حفــظ کــرده و افســار کرونا تحت کنترل اســت 
و طبــق اعــالم معــاون بهداشــت ویــروس آبله 
میمون نیز قدرت همه گیری ندارد و نگرانی ها از 
این بابت جدی نیســت اما این روزها ابتال به تب 
کریمه کنگو به دلیل شــروع فصل گرما در برخی 

نقاط کشور خبرساز شده است.
در 24 ســاعت منتهــی بــه روز گذشــته شــاخص 
فوتی هــا و مبتالیان جدید با جزئی ترین نوســان 
همــراه بــود؛ 3 بیمــار کرونایــی فــوت کردنــد و از 
234 بیمــار جدید نیز تنها 43 نفرشــان بســتری 
شــد. نکته قابــل توجه آنکه کاهش تعــداد موارد 
بســتری بــه زیر 50 نفــر در روز یکــی از رکوردهای 
بی ســابقه ای اســت کــه در طــول شــیوع اپیدمی 
کووید1۹ در ایران ثبت می شود که نشان می دهد 
تا چند هفته دیگر کرونا در کشور وضعیت آرامی 
دارد. همچنین تعداد بیماران بستری در بخش 
مراقبت هــای ویــژه نیز در سراشــیبی قــرار گرفته 
و در مجموع دانشــگاه های علوم پزشــکی کشــور 
تنهــا ۵11 نفــر از بیمــاران مبتــال بــه کوویــد1۹ در 
بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت 
مراقبــت قــرار دارنــد. همچنین در حــال حاضر 
0شهرســتان در وضعیت قرمز، 0شهرســتان در 
وضعیت نارنجی، 2۵3 شهرســتان در وضعیت 
زرد و 1۹۵ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند. 
رونــد واکسیناســیون نیــز طبــق آمارهــای وزارت 
بهداشــت بدین قرار اســت؛ تاکنون ۶۴ میلیون و 
۵۴۵ هــزار و 20۹ نفر دوز اول، ۵7 میلیون و 8۶0 
هزار و 37۹ نفر دوز دوم و 27 میلیون و ۵۵2 هزار 
و 1۶3 نفر نیز دوز ســوم واکســن کرونا را در کشــور 
تزریق کرده اند. مجموع واکســن های تزریق شده 
در کشــور به 1۴۹ میلیــون و ۹۵7 هــزار و 7۵1 دوز 
رسید.گرچه کرونا در وضعیت باثباتی قرار دارد و 
بخش های کرونایی بیمارستان ها تقریباً تعطیل 
شــده اند و اورژانس ها خلوت هســتند اما کاهش 
رعایت پروتکل های بهداشــتی از ســوی نیمی از 
جمعیــت نگران کننده اســت. تداوم اســتفاده از 
ماســک و رعایت پروتکل های بهداشتی به دلیل 
آنچــه کــه کرونا هنوز تمام نشــده اســت مــدام از 
ســوی مســئوالن و اعضای کمیتــه علمی مقابله 
بــا کرونا هشــدار داده می شــود. دکتــر حمیدرضا 
جماعتی دبیر کمیته علمی کشوری کرونا گفت: 
در مورد کشور خودمان، بر اساس پیش بینی های 
متخصصان به نظر می رســد که تا ســه ماه آینده 
مــوج جدیــدی از کرونا و افزایش چشــمگیری در 
ابتال به این بیماری نداشته باشیم و اما بعد از آن 
و در فصول ســرد ســال، نمی توان پیش بینی کرد 
که چه اتفاقــی خواهد افتاد.دکتر جماعتی تأکید 
کرد: توصیه کمیته علمی کشوری کرونا این است 
که گروه های پرخطر مانند ســالمندان، بیمارانی 
کــه سیســتم ایمنی ضعیــف دارنــد یــا داروهای 
ســرکوب کننده سیســتم ایمنی مصرف می کنند، 
نوبت چهارم واکسن کرونا را تزریق کنند. کودکان 
۵ تــا 11 ســاله هــم حتمــاً واکسیناســیون را انجام 
دهنــد، چراکــه کــودکان می توانند عامــل انتقال 
بیمــاری باشــند بنابرایــن تکمیل واکسیناســیون 

همچنان مورد تأکید کمیته علمی کرونا است.
ë یک فوتی تب کریمه کنگو در کشور

تاکنون طبق آمارهای رســمی یک نفر بر اثر ابتال 
به بیماری تب کریمه کنگو فوت کرده و 13 بیمار 
جدید نیز شناســایی شــده اســت. به گفته رئیس 
گــروه مدیریــت بیماری هــای قابــل انتقــال بین 
انسان و حیوان مرکز مدیریت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشــت از آنجایی کــه فعالیت کنه ها با 
شروع گرمای هوا آغاز می شود، بنابراین بیشترین 
مــوارد ابتال به بیماری CCHF را در انتهای فصل 
بهار و تابستان مشاهده می کنیم، به همین علت 
توصیه می شــود در فصول گرم سال توصیه های 
بهداشتی بیشــتر رعایت شود. دکتر بهزاد امیری 
بیشترین گروه سنی در معرض ابتال به تب کریمه 
کنگــو را گروه ســنی جوان و میانســال و جمعیت 
مولــد کشــور معرفــی کــرد و ادامــه داد: برخی از 
 CCHF مشاغل در معرض خطر انتقال ویروس
قرار دارند؛ به عنوان مثال افرادی که مشاغلی در 
حیطه دام، دامداری، قصابی و کشــتارگاه دارند، 

بیشترین جمعیت در معرض خطر هستند.
دکتــر امیــری در گفت و گــو بــا ایســنا، دربــاره این 
بیماری گفت: تــب خونریزی دهنده کریمه کنگو 
یا CCHF یک بیماری ویروســی اســت که مخزن 
و ناقل این ویروس در طبیعت، کنه های ســخت 
و عمدتاً گونه ای به نام هیالوما اســت. این کنه ها 
حدود 800 روز عمر می کنند و می توانند ویروس 
را از طریق تخم به نسل بعدی خود انتقال دهند. 
زمانــی که ایــن کنه ها حیــوان را مورد گــزش قرار 
می دهند، ویروس را به بدن دام منتقل می کنند 
و دام در طی مدت دو هفته ناقل ویروس خواهد 
بود و ممکن اســت خود دام عالمتی بروز ندهد. 
چنانچــه در طــی ایــن مدت، دام توســط انســان 
بدون رعایت نکات بهداشــتی و بدون استفاده از 
وســایل حفاظت فــردی ذبح شــود و در معرض 
خــون و ترشــحات دام آلوده قرار گیــرد، احتمال 
انتقال بیماری به انسان وجود دارد.امیری در این 
راســتا توصیه کرد: گوشــت دام ذبح شده، قبل از 
مصرف باید به مدت حداقل 2۴ ساعت در دمای 
۴ درجه سانتیگراد در یخچال قرار داده شود. او با 
تأکیــد بر پرهیز از خرید گوشــت هایی که خارج از 
نظارت شبکه ســازمان دامپزشکی ذبح و عرضه 
می شــوند، گفت: مردم باید از تهیه گوشت دام و 
سایر محصوالت دامی همچون جگر خصوصاً از 

کنار جاده ها و معابر خودداری کنند.

مدیر تشخیص و پیشگیری سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور 
در گفت وگو با »ایران« خبرداد

 سنجش و ارزیابی 
 یک میلیون و 600 نوآموز 

در 1200 پایگاه آغاز می شود
اضافه شدن شایستگی های حرکتی به ارزیابی های سنجش

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با »ایران« تأکید کرد

میانگین معدل دانش آموزان 10 تا 11 است، معلمان پاسخگو باشند
تالش برای ارتقای معیشت و رتبه استادان و معلمان

سرپرست دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی در گفت وگو با »ایران« تشریح کرد

برنامه های حمایتی توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار

مهر
س: 

عک
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سخن روز

آرمان نهضت امام خمینی)ره( 

محمد خزاعی:دولت سیزدهم با رویکرد عدالت محوری و گفتمان انقالبی بر سرکار آمده و سازمان سینمایی به عنوان 
یکی از بازوهای اجرایی برای تحقق این اهداف مسئولیت و رسالتی دارد. قطعاً تحقق این اهداف به رشد فرهنگ عمومی 

و اعتالی سینما منجر می شود. از این رو، ما باید خواسته های بر حق اهالی سینما را در مجرای این سیاست ها پیگیری کنیم. 
اما متأسفانه، دائماً در فضای سینما هیاهویی وجود دارد که مانع می شود و به دلیل ورود بسیاری از نهادها و تصمیم گیری های 

سلیقه ای آنها سینما با چالش هایی روبه رو بوده است. برای اینکه حقوق سینماگران پایمال نشود بارها با بسیاری از این 
نهادها گفت و گو کردیم. همنیجا در جمع شما تأکید می کنم که ما تا آخر پای فیلم هایی که از ما مجوز دریافت کرده باشند، 

ایستاده ایم.

بخشی از صحبت های رئیس سازمان سینمایی در نشست با اصناف خانه سینما

پایفیلمهاییکهازمامجوزدریافتکردهباشندایستادهایم
 تلفن: 88761720  نمابر: 88761254 ارتباط مردمی: 88769075 

 پیامک: 3000451213  روابط عمومی / نشانی: تهران خیابان خرمشهر،شماره 208 
صندوق پستی: 5388-15875 / امور مشترکین: 88748800

چاپ: شرکت چاپ جام جم / سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی/
چاپخانه همشهری 2

 NISCERT سازمان آگهی هاي روزنامه ایران: دارنده گواهینامه ایزو 9001 از شركت
تهران خیابان خرمشهر شماره 16 / پذیرش سازمان آگهي ها: 1877 )021(  

انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران: 88548892-5
http://irannewspaper.ir

 سال بیست و هشتم  شماره 7923    پنجشنبه   12 خرداد 1401

متخلفان، مشمول مجازات های سازمان سینمایی می شوند 

 عکس 
نوشت

با گذشــت ۱۲ هفته از آغــاز اکران فیلم ســینمایی »موقعیت مهدی« 
بــه کارگردانــی هادی حجازی فــر و تهیه کنندگــی حبیب والی نــژاد که 
از فیلم هــای اکــران نــوروز ۱۴۰۱ بــود، ایــن فیلم ســینمایی تاکنــون در 
سینماها و اکران های سیار، فروش ۱4 میلیاردی داشته و توانسته عنوان 

پرفروش ترین فیلم دفاع مقدس تاریخ سینما را به نام خود کند. /ایلنا

ســالگرد  سی وســومین 
کبیــر  بنیانگــذار  ارتحــال 
اســت،  فرارســیده  انقــاب 
بزرگمــردی کــه نــه تنهــا در 
عرصه سیاست ایران، بلکه 
جهانــی  ســطح  در  حتــی 
چهره هــای  جملــه  از  هــم 
بــه  اثرگــذار  و  شــاخص 
کــه  می آید.آنچنــان  شــمار 
نظریه پــردازان  بســیاری 
سیاســی ایشــان را در زمــره 
گذشــته  ســال  یک صــد  طــی  افــراد  اثرگذارتریــن 
می داننــد. هرچنــد مــن معتقــد هســتم کــه امــام 
خمینــی شــخصیتی یگانه هســتند و هیــچ نمونه و 

مشابهی ندارند. 
نکتــه مهــم دیگــر اینکــه اثرگــذاری ایشــان تنها به 
سیاســت محدود نمی شــد و در حوزه های فرهنگی 
و اقتصــادی هــم تأثیر بســزایی به جای گذاشــتند. 
بی اغــراق حضــرت امــام بــا بنیانگــذاری انقــاب 

اسامی ایران، در همه ابعاد نقش ایفا کردند.
و حتــی  روز  اتفاقــات  از  ایشــان درک عمیقــی 
مصایبــی کــه از دهه ها قبــل گریبان کشــور را گرفته 
بود داشــتند و مســأله جالب توجه اینکــه برخوردار 
از شخصیتی چندوجهی بودند. این در حالی است 
که اغلــب چهره های سرشــناس دنیای امــروز تنها 
در یــک زمینــه درخشــیده اند، اما ایشــان از جهات 
بودند.هــم  اندیشــه  صاحــب  و  ممتــاز  مختلفــی 
جامعه ایران را به سوی بیداری کشاند و هم دست 

غرب را از سرزمین مان کوتاه کرد.
بگذاریــد قــدری هــم از تأثیــری کــه در حیطــه 
فرهنگ به جای گذاشتند بگویم. اگر نگاهی هرچند 
گذرا به تعداد نویســندگان و شــاعران قبل و بعد از 
انقاب داشته باشید به وضوح با خیل گسترده ای از 
زنان اهل قلمی روبه رو می شــوید که از سال 1357 

به بعد قدم به عرصه گذاشتند.
ایــن در حالی اســت کــه پیــش از آن شــاعران و 
نویسندگان معدودی از بین زنان مشغول فعالیت 
بودند، اما حاال تعداد آنان در نویســندگی و شاعری 
اگر از مردان پیشــی نگرفته باشــد کمتر هم نیست. 
نکته قابل تأمل دیگر اینکه حضرت امام خودشان 
نیــز اهــل ادبیــات بودنــد، البته تــا پیــش از ارتحال 
ایشــان، بنابــر مصالحی صحبتی دراین باره نشــده 

بود.
بــه غیــر از تعــداد انگشت شــماری از نزدیکان، 
حتی کســی نمی دانست که چه اشــعار ارزشمندی 
گفته انــد. بعــد از آن بــود که بــا اشعارشــان روبه رو 
در  دیگــری  اشــعار  و  غــزل   700 حــدود  شــدیم، 
قالب های کاســیک. مروری بر ســروده های ایشان 
گویای تســلط بسیار و درک عمیق حضرت امام در 
حوزه هــای مختلف همچون عرفان، فلســفه و فقه 

است.
ایشــان را می تــوان اســتمرار اندیشــه شــاعران 

شاخصی همچون موالنا، حافظ و سعدی دانست
 از ســوی دیگر گام بزرگی که ایشــان برای کسب 
استقال ســرزمین مان برداشت در همه جنبه های 
فرهنگ و هنر خود را نشان داد، انگار که روح تازه ای 
بــه کالبد همه  حــوزه ها، اعم از ســینما، موســیقی، 
ادبیــات و حتی هنرهای تجســمی دمیده شــد.این 
بالندگــی را بیش از همه می توان در عرصه شــعر و 

در سروده های شاعران مان دید. 
بحــث دیگــری کــه در ایــن مجــال انــدک هــم 
نمی تــوان از آن صرف نظر کرد توجه حضرت امام 
به مسائل و نیاز روز جامعه است. نگاه و تفکری که 
مشابه آن را به ندرت می توان در سایر علمای دینی 

و متجهدان دید.
در تصمیم گیری هــا و حتی اظهارنظرهای خود 
تکیه بســیاری به اتفاقات روز داشــتند و این مســأله 
نقش مهمــی در عاقه مندی اهالی هنر به ایشــان 
داشــت. همــه مســائلی که به برخــی از آنها بســیار 
مختصر اشــاره شــد دســت به دســت هم داده تا با 
گذشــت ســال ها از ارتحال امام خمینی)ره(، مردم 

همچنان شیفته و به یاد ایشان باشند.
با وجود این بر یک به یک ما اهالی فرهنگ و هنر 
اســت که برای معرفی همه جنبه های شــخصیتی 

این شخصیت مهم به نسل آینده بکوشیم.
بایــد کاری کنیم تا نوجوانان امروز و نســل  آینده 
بدانــد امام از جهات مختلــف، چه خدماتی به این 
مرز و بوم داشته و از سوی دیگر در زمانه خود چقدر 

اثرگذار بوده است.

امام و شکوفایی فرهنگ

امام خمینی)ره(

از غم دوست در این میکده فریاد کشم    
دادرس نیست که در هجر رخش داد کشم ...

  سال ها می گذرد حادثه ها می آید    
امیرالمؤمنین علی علیه السالم:  انتظار فرج از نیمه خرداد کشم 

اندوه هاى دل خویش را با صبر استوار و یقیِن نیکو بزداى.
شرح غررالحکم: ج۲، ص۱95، ح ۲357

در  اســماعیلی  محمدمهــدی 
حاشیه جلســه هیأت دولت در 
جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره به 
واکنش وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســامی علیه فیلم »عنکبوت 
اگــر  »حتمــاً  گفــت:  مقــدس« 
عناصــری در داخل کشــور با فیلم »عنکبــوت مقدس« 
همــکاری کرده باشــند مشــمول مجازات های ســازمان 
ســینمایی می شــوند. ایــن فیلــم در خــارج کشــور تولید 
شــده و عوامل اصلی این  فیلم که در اردن فیلمبرداری 
شــده اســت هــم در خــارج کشــور هســتند  و مجــوزی از 
ایران نداشــته اند و حتماً اگر عناصری در داخل کشــور با 
این فیلم همکاری کرده باشــند مشــمول مجازات های 
سازمان سینمایی می شوند.«او در پاسخ به این پرسش 
کــه آیا محدودیت هایــی برای فیلم »بــرادران لیا« هم 
ایجــاد خواهــد شــد یا خیــر، اظهــار کــرد: »طبــق قانون 
فیلم هایــی که بــه جشــنواره های خارجــی می روند باید 
مجوز اکران داشــته باشند و به دوســتانی که این فیلم را 
بــرای اکران به جشــنواره کن بردند گفته شــد که این امر 
موجب می شــود مواد قانونی و همچنین محدودیت ها 
شــامل ایــن فیلم شــود و این امر بــه اطاع کارگــردان و 
تهیه کننده رسیده اســت.«وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی 
یادآور شد: »به هرحال این فیلم قانون را رعایت نکرده 
اســت، مــا باید در حــال حاضر چکار کنیم؟ بــرای اینکه 
ایــن اتفاق پیش نیاید، ســازمان ســینمایی دعوت شــان 
کــرد تــا مراحل صــدور مجوز اکــران را طی کننــد اما این 
اتفــاق نیفتــاد و در دوره جدیــد بنــای مــا اجــرای قانون 
اســت، اما این فیلم بــدون اعتنا به قانون، در جشــنواره 
کن اکران شــده اســت.«همچنین وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اســامی درباره آخرین پیگیری های این وزارتخانه برای 

حل مشکل هنرمندان پیشکســوت گفت: پس از دستور 
بررسی و مساعدت رئیس جمهور محترم به درخواست 
هنرمندان پیشکسوت، بنده مدیرعامل صندوق اعتباری 
هنــر را مأمــور کــردم تا به صــورت ویــژه این موضــوع را 
پیگیری کند و به نتیجه برســاند. خوشــبختانه جلســات 
خوبی بــا نهادهــای مســئول در وزارت راه و شهرســازی 
برگــزار شــده و تفاهمنامه ای در این بــاره در حال نهایی 
شــدن است تا هنرمندان پیشکســوتی که عضو صندوق 
هســتند و دارای مســکن نیســتند، بتوانند از ایــن امکان 

بهره مند شوند.
ë دبیرخانه دائمی نمایشگاه قرآن راه اندازی می شود

همچنین وزیر فرهنگ و ارشــاد اسامی در آیین تجلیل 
از مدیــران بیســت ونهمین دوره نمایشــگاه بین المللی 
قــرآن کریــم از راه انــدازی دبیرخانــه دائمی نمایشــگاه 
بین المللــی قرآن کریــم خبر داد و گفت: »بــا راه اندازی 
دبیرخانــه از هم اکنون برای برپایی بهتر دوره های آینده 
این رویداد بزرگ قرآنی و معنوی متمرکز می شویم.«او 
گفت: »نمایشــگاه قرآن کریم که در ماه مبارک رمضان 
برگزار شــد، نشــاط معنــوی و دینــی را در جامعه ایجاد 
کرد.«اســماعیلی تصریــح کــرد: »اســتقبال مردمــی از 

نمایشگاه قرآن کریم بیش از حد انتظار بود و بر اساس 
آمار اعام شــده، بیش از یک میلیــون و ۲00هزار نفر در 
این نمایشگاه حضور پیدا کردند که این امر نشان دهنده 
عاقــه عمــوم مردم بــه فعالیت های دینــی و اعتقادی 
است.«عضو کابینه دولت مردمی ادامه داد: »دشمنان 
نظــام جمهوری اســامی که همــواره تأکید بر تضعیف 
باورهای دینی مردم دارند، می توانند نظاره گر اســتقبال 
مردمی و پرشور از رویدادهایی چون »نمایشگاه قرآن«، 
»جشنواره کتابخوانی رضوی« و »سرود سام فرمانده« 
باشــند.«او تصریــح کــرد: »دربــاره برپایــی نمایشــگاه 
قــرآن، قائــل بــه بی نقــص بــودن نیســتیم امــا  در دوره 
اخیــر به حدی در جامعه نشــاط ایجاد کرد که شــخص 
رئیس جمهــور تأکیــد کردنــد نمایشــگاه قــرآن را حتماً 
در شهرســتان ها هم برگــزار کنیم. از ســوی دیگر تجربه 
موفق نمایشــگاه قرآن در دوره اخیر باید بر همین رویه 
ادامــه پیدا کند و دبیرخانه دائمی نمایشــگاه قرآن را در 
روزهــای آینده راه اندازی خواهیم کرد تا از همین لحظه 
به برپایی بهتر نمایشگاه قرآن در دوره های آینده کمک 

کرده باشیم.«
ë میز خدمت در خانه فرهنگ تبریز

همچنین همزمان با سفر استانی رئیس جمهور به استان 
آذربایجان شــرقی و در راســتای اهــداف دولــت مردمی 
در رســیدگی و بررســی مشــکات اقشــار مختلف مردم 
بویــژه اهالی فرهنگ، هنر و رســانه، میــز خدمت وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی در محل »خانه فرهنگ تبریز« 
تشــکیل شــد.برپایی ایــن میز خدمت در آســتانه ســفر 
استانی رئیس جمهور و حضور محمدمهدی اسماعیلی 
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی به عنوان نماینــده ویژه 
رئیس جمهور در شهرســتان های مراغه و عجب شــیر از 

توابع استان آذربایجان شرقی، صورت گرفته است.

فقط تماشا کافی است
همزمان با ســالروز ارتحــال امام خمینی 
»ره« اکران آناین پرونده »نیمه خرداد« 
از شــنبه 1۴ خردادمــاه آغــاز می شــود و 
را  ایــن پرونــده  عاقه منــدان می تواننــد 
به صورت رایگان در ســایت خانه مســتند 
تماشــا   khanemostanad.ir نشــانی بــه 
کنند. »ماقــات در مدار بســته« از جمله 
آثار این پرونده اســت که روزهای بســتری شــدن امام خمینی)ره( 
در بیمارســتان از نگاه دوربین مدار بســته اتاق ایشــان را به تصویر 
کشــیده اســت. »نیمــه خــرداد« شــامل چهار مســتند بــه نام های 
»کمیته« به کارگردانی عبدالحسین بدرلو و تهیه کنندگی مصطفی 
فتاحی، »رازهای جماران« به کارگردانی مشترک محسن سلیمانی 
و محمــد ثقفــی، »ماقات در مدار بســته« به کارگردانی مشــترک 
امیرحســین خلیــل زاده و مهــدی جوزایــی و تهیه کنندگــی مهدی 
مطهــر و همچنین مســتند »پدر، پســر، گلوله« بــه کارگردانی امیر 
اصانلو اســت. آنچــه می خوانید روایت امیرحســین خلیــل زاده از 

ساخت »ماقات در مداربسته« در گفت وگو با »ایران« است.
حدود 7 ســال پیش زنده یاد علیرضا زهادی از فیلمسازان انقابی 
شهرســتان قم در ایام بازنشســتگی در مؤسســه تنظیم و نشــر آثار 
امــام)ره(، درخواســت کردنــد بــرای ایــام ارتحــال طــرح و ایده ای 
ارائــه کنــم. از همــان ابتــدا در پی ایــن بودم کــه چطور می شــود از 
شــخصیت تاریخی انقابی قرن آشنایی زدایی کرد و از زاویه جدید 
و صفــر، او را دیــد. ایــن مؤسســه امکانات بــه روزی بــرای ارائه آثار 
تــازه نداشــت الجرم در گفت وگویی متوجه شــدم یک ســری راش 
از ایام بســتری شــدن امام خمینی)ره( در بیمارســتان ضبط شده 
که محرمانه نیســت. یک دوربین تمام خلوت ایشــان را مشــاهده 

کرده اســت. به این نگاه رســیدیم که 
ایــن دوربین می تواند کاراکتر داشــته 
باشد و از شخصیتی که می بیند هیچ 
شناختی نداشــته باشــد و در نهایت 
بــا تصویــری کــه از ایــن شــخصیت 
در  اســتراحتش،  در  خلوتــش،  در 
ماقات های رســمی و غیررســمی و 
خانوادگــی اش می بیند به شــناختی 
از ابعاد مختلف شخصیتی او برسد. 
در واقع مخاطب با زبان دوربین این 
شــخصیت را بشناســد و بــا توجه به 

سلوک رفتاری اش، ماقات کننده هایش، آرامش اش، سکوت اش، 
شــوخی هایش، توجه اش به نظافت خود و محیط اطراف پی ببرد 
که آدم متفاوتی اســت. تــاش کردیم روایت شــاعرانه و نگاهی از 
بیرون به سوژه داشته باشیم تا فارغ از تملق گویی یا تمجید عاشقانه 
تصویری واقع بینانه ارائه کنیم و با فاکتور گرفتن از تعریف و تمجید 
و تیتر و عنوان هویتی بدون تکلف هر آنچه هست را ببینیم، بدون 
اینکه ذهن مخاطب را هدایت کنیم یا معنایی به تصاویر بدهیم. 
بــا »ماقــات در مداربســته« در ۲۲ دقیقــه آدمــی را می بینیــم که 
با مشــاهده و تماشــا متوجه تأثیراتش می شــویم و نه با پیــام و بار 
معنایی که با کلمات القا می کنیم. در یک لوکیشــن ثابت نظاره گر 
تفاوت کنش هــا و واکنش های ایشــان در مواجهه با موقعیت های 
مختلف هستیم از جمله اینکه چطور در ماقات با سران مملکت 
به شکل کاماً جدی به گزارش ها گوش می دهند و ساعاتی بعد در 
ارتباط با نوه شــان واکنش متفاوت و مؤثر دیگری دارند و در خلوت 
چــه انــدازه به اخبار گــوش می دهند و اساســاً زمــان و برنامه ریزی 
چقدر برایشان مهم است. در واقع جنبه های مختلف ارتباط امام 
خمینی)ره( با دیگران، جهان اطرافش و خلوت خودش را در این 
فیلم می بینیم. هر آنچه در قالب نریشن عنوان می شود، توصیف 
شــخصی است و نه برداشت های ماهوی یا قضاوتی. متأسفانه در 
اغلــب موارد به خاطر عاقه به شــخصیت نگاه ســازندگان آثار به 
سمت تعریف و تمجید گرایش پیدا می کند در حالی که در مواجهه 
با امام خمینی)ره( با چنان شخصیت فوق العاده ای روبه رو هستیم 

که بدون هیچ توضیحی فقط کافی است او را مشاهده کنیم.

ســال ها اســت محســن 
و  می شناســم  را  چاوشــی 
قصــد و غــرض ایــن متنــی 
که می خوانید درباره سابقه 
ایــن دوســتی نیســت بلکه 
دربــاره چاوشــی های دیروز 
و امروز اســت و آنچه من از 
او می دانم و می شناســم. کسی که شبیه هیچ کدام 
از ســلبریتی هایی کــه در تمــام عمــر کســی ممکن 
است ببیند و بشناسد، نیست و مشی و َمنشی دارد 
شــبیه خودش و هر بار درباره او چیزی به ضرورت 

نوشته ام خاصه همین ها بوده است. 
آن  وقت هــا بیشــتر دربــاره آثــارش می نوشــتم 
و کمتــر دربــاره وجــوه دیگــری از زندگــی اش. آن  
هــم نوشــتنی که ربــط و حرفی مهم بــرای دیگران 
داشــته باشــد و خب؛ ســرجمع همه این  حرف ها، 
عاقه همیشــگی من بــه او در جایگاه یک خواننده 
و موزیســین حرفــه ای و تجربه گــرا بود، بــا صدایی 
دلنشین که چه وقتی از نزدیک او را نمی شناختم  و 
چه امروز که دوستی صمیمی و دیرینه ای بین مان 
برقــرار اســت، همچنــان با همان جنــس و کیفیت 
ادامــه دارد. محســنی کــه ایــن  ســال های اخیــر اما 
می شناسم فرق هایی دارد با محسن سالیان دورتر. 
فرقــی که شــاید فقــط دوســتان معــدود و محدود 

نزدیکش آن را حس کرده  و می کنند. 
به لحــاظ حرفه ای همان آدم وسواســی  اســت 
کــه روزهــا روی یک نــت کوچک وقت می گــذارد و 
فقــط چنــد روز یا حتی چند ســاعت بعد از انتشــار 
آلبوم هایــش ذوقــش را دارد و بعــد از ایــن چنــد 
ســاعت، دوباره به این فکر می کند که حاال باید چه 
کرد و چه ســاخت؟ چاوشــی از تکرار مکررات بیزار 
است و این را حاال همه آنها که صبورترند می دانند 
و مــزد صبوری شــان را هم بــزودی خواهند گرفت. 
ایــن به  لحاظ حرفه ای یعنی آنچه ما از او به عنوان 
یک موزیســین و خواننده می شناسیم؛ اما نکته ای 
که از گفتنش معذور نیســتم آرامشــی روحی  است 
که این چند ســال اخیر به دســت آورده اســت. به او 
می گویم: »چقدر آرام شــده ای« و در جواب دعایم 
می کنــد. خالصانه از صمیم قلــب و بی ادا و ریایی؛ 
کــه اگــر بــود من بعــد از ســال ها خــوب متوجهش 
می شــدم. آرامش و بی حاشــیه بودنش را همیشه 
داشته و حاال این آرامش راه به سمت دیگری برده 

و کاش از ذکر خیلی جزئیات معذور نبودم. 
خــودش هــم خبر نــدارد اینهــا را می نویســم و 
اگــر می دانســت نمی گذاشــت و نگفتم کــه راحت 
بنویســم از ســهمی کــه در کم کردن بار غــم آدم ها 
داشته است. چند سال پیش دو گفت وگوی مفصل 
بــا محســن داشــتم. جایــی از ایــن گفت وگــو از او 
پرسیدم: »همان اوایل شروع کار حرفه ای  خود هم 
مدعی چیــزی نبودی و جوابی بــه خبث طینت ها 
و... نمــی دادی.« جــواب داد: »مگــر االن مدعــی 
چیزی هســتم؟ کســی دنبال این جریانات می رود 
که شغلش این اســت. یعنی برای آنکه دیده شود 

و کنســرت بگذارد و... چنین کارهایــی می کند تا در 
مرکز توجه قرار بگیرد. من فقط و فقط برای خالی 
کــردن خــودم می ســازم و می خوانــم. سوپراســتار 
بشوم که چه اتفاقی بیفتد؟ تو من را می شناسی. اما 
واقعــاً اینها به چه دردی می خــورد؟« گفتم: »پول 
زیاد!« جواب داد: »وقتی پول وارد کار شــود حس و 
هنــر و همه چیز از بین می رود. بنده پول و شــهرت 
نیســتم. همیشــه و هنــوز چنــد دوســت و همــکار 
نزدیــک دارم کــه وقتــم را بــا آنها صــرف می کنم. 
نمی خواهم کار عبثی انجام بدهم. مسئولیتی دارم 
که باید به این مســئولیت برســم. از نظر من برخی 
آدم هــا انتخاب می شــوند که مســئولیتی به دوش 

بگیرند و راهی را بروند.«
محســن چاوشی این ســال های اخیر آمد و آمد 
تــا به این مســیر و ادامه اش برســد و البته هنوز هم 
اهــل حاشــیه  و حتی تبلیــغ ترانه هــا و آلبوم هایش 
بــه حدت و شــدت دیگران نیســت و در عوض، کم 
کــردن بار غم مــردم را با شــدت و حدت پی گرفته 
اســت. آرام شــده اســت، خیلی آرام! یــک آرامش 
درونــی عمیــق که ایــن چند ســال پیش دیــدم در 

وجودش شکل گرفته است. 
حالــش خــوش اســت، خیلــی خــوش! آنقــدر 
خــوش و خــوب و آرام که دوســت داری ســاعت  ها 
کنارش بنشــینی و شــعر بخوانی و موزیک بشنوی. 
اگر این زندگی امان می داد هر روز می رفتم و کمی 
از آرامشش ســهم می بردم. چون دوست ندارد، از 
ذکــر چیزهای بســیاری معذورم و یک دوســت جز 
احترام متقابل چه باید داشــته باشــد. پــس این را 
نوشــتم که مستقیم تر درباره پسری حرف بزنم که 
نه اهل تئوری ها اســت و نه اهل حاشیه  و منم  منم 
کردن هــا. بارهــا خوشــحالی اش و قطره اشــکش را 

دیده ام وقتی دلی را شاد می کند. 
این همان مســئولیت یــا به قول محســن نذری  
اســت که داشــته و حاال دارد نذرش را ادا می کند. او 
در اینستاگرامش پوسترهای خیرخواهانه می گذارد 
و بــه فاصله چند دقیقه ای پوســتری تشــکرآمیز از 
مردمی که خودشــان هزار گرفتاری دارند اما آبرو و 
دست محسن چاوشی را رد نمی کنند و چه بهتر از 
این. محسن هنوز شهرک شهید بهشتی و آن فقر را 
فرامــوش نکرده و رو برنگردانده و همین اســت که 
فقط خواننده محبوب خیلی  ها نیست، پسر خوب 

ایران است و آبرویی دارد و دلی که دریا است.

یادداشت

رحیم  زریان
نویسنده و شاعر

وزیر فرهنگ با اشاره به حواشی جشنواره کن اعالم کرد 

شــاهان و شــهریاران، در پهنه ادب فارسی در غالب اوقات، ممدوح بوده اند و 
شاعران و نظم پردازان در ستایش ایشان سخن ساز کرده و هنر و قریحه خود را 
بحق یا به گزاف، خرج آنها کرده اند. گاه حتی در این مسیر، از تکریم و ستایش 
فراتر رفته و راه اغراق و تملق پیموده اند. به این اعتبار حجم قابل اعتنایی از 
ادب فارســی، تحمیدیه هایی اســت که نقش اول و اصلی را در آنها شــاهان و 
ساطین ایفا می کنند. از دیگر سو، حکمرانان و شهریاران نیز با آگاهی از نفوذ 
و اثرگذاری شعر و ادب در محبوبیت بخشی اجتماعی و ثبت تاریخی، همواره 

مرتبتی ویژه و یگانه برای شاعران و سخن پردازان قائل می شده اند.
اما در تاریخ فرهنگ ایران، شــاهان و ســاطینی را هم می توان سراغ گرفت که فقط ممدوح نبودند؛ 
بلکه خود، بیش یا کم صاحب ذوق هنری و قریحه شعری بوده اند. شهریاران شاعر در ایران، فهرست 
نسبتاً باالبلندی را شکل می دهند؛ به نحوی که برخی از پژوهشگران، به استناد همین سنت، از ژانری 
تحت عنوان »شعِر شاهی« در تاریخ ادبیات ایران سخن گفته اند. در این ژانر، همه آفرینش ها در یک 
درجه از قدرت و فصاحت نیستند؛ اما هرچه هست، نمی توان از این گونه مهم ادبی و شعری چشم 
پوشید. سلطان احمد جایر)متوفی به سال813ه.ق( از جمله این شهریاران شاعر است، که هم عصر 
حافظ شیرازی و از ارادتمندان او و تابعان از سبک شعری لسان الغیب است. او را اولین شاه – شاعر 
ایرانی دانسته اند، که یک دیوان کامل شعری از او برجای مانده است. این دیوان با عنوان »هفت پیکر 
یا دیوان سلطان احمد جایر« بتازگی به اهتمام دکتر علی فردوسی، رئیس دپارتمان تاریخ و علوم 
سیاســی دانشگاه نوتردام سانفرانسیسکو و دکتر ساناز رجبیان، اســتاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 
شیراز، به شیوه ای منقح و با پیشگفتار و مقدمه ای بسیار ممتع و مستوفا از سوی شرکت سهامی انتشار 

به بازار فرهنگ درآمده است. 
سلطان احمد جایر، که دربارش کانون حضور و هنرنمایی نقاشان، شاعران، موسیقیدانان بود، خود 
به سه زبان فارسی و عربی و ترکی شعر می گفت و در نقاشی و خوشنویسی نیز دستی داشت و مهم تر 
از همه اینکه با غزلســرای بزرگ فارسی، حافظ شــیرازی، مراسات و مبادالت شعری داشت. بیشتر 
محققــان تاریــخ ادبیات ایران بر آنند که راه یافتن به ظرایف و دقایق برخی از اشــعار لســان الغیب و 
نیز فهم اوضاع زمانه حافظ جز از طریق تتبع در دیوان احمد جایر ناممکن به نظر می آید. اســتاد 
دکتر علی فردوســی جایی از مقدمه خود بر تصحیح دیوان احمد جایر فرموده اســت: »اگر به شعر 
سلطان احمد جایر بنگریم نور هیچ کس به اندازه حافظ، هم جهان بینی و هم شعرش، در سراسر 

هفت پیکر نمی تابد.«
»هفت پیکر یا دیوان سلطان احمد جایر« مشتمل بر تقریباً 11 هزار بیت است که در هفت دفتر گرد 
آمده است. پدیدآورندگان اثر، با تکیه بر شش نسخه از هفت نسخه برجامانده از این اثر، به تصحیح 
و تنقیح کار همت کرده اند و آن را به پیراستگی و درخشندگی هرچه تمام تر فراهم آورده اند. مقدمه 
الحاقی ایشــان بر دیوان، تقریباً در 300 صفحه هرآنچه بایســته بوده، درباب تاریخ جایریان،  شــأن 
دیوان در تاریخ شعر فارسی، نسبت آن با آثار شاعران هم عصر، اختصاصات سبک شعری سلطان 
احمد جایر، با نثری به غایت شیوا و شیرین به خواننده عرضه داشته  است. علی فردوسی، البته در 
همان ابتدای کار ضمن تأکید بر اینکه »آنچه پیش رو دارید، میوه همکاری دو نفره ماست« توضیح 

می دهد که »نگاه من روی متن به عنوان یک ابژه تاریخی متمرکز بود.«
 دقــت در ضبط و تنقیح و تصحیح ایــن اثر و نیز تدارک مقدمه ای 
ممتــع و جامع برای کار، هــر خواننده ای را به درک معنای ســخن 
دکتر فردوسی که گفته است: »برای این کار قریب به ۲0 سال وقت 
گذاشــته ام« می رســاند. ایــن کتــاب نمونه ای انگشــت نما و اشــاره 

کردنی در رجوع مسئوالنه و روشنگرانه به میراث تاریخی است.

ë هفت پیکر یا دیوان سلطان احمد جالیر
ë به کوشش دکتر علی فردوسی و دکتر ساناز رجبیان
ë ۱۴۰۱ - شرکت سهامی انتشار

دیوانی برای رازگشایی از تاریخ

رضا بدرالسما
نــــگاره

پیشنهاد

جمال کاظمی
روزنامه نگار

چند نکته درباره محسن چاوشی و مسیری که تاکنون طی کرده است
هنر برای کم کردن بار غم آدم ها

روایت

محسن  بوالحسنی
خبرنگار

فرهنگ

گپ و گفت

نیلوفر ساسانی
خبرنگار


