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کاپیتان الکپاتین وریا غفوری(صاف شــوته) صاحب جاه الیق اســتوری ســوس ماســت، آن ممدوح مدح بگوری، آن یگانه مهره بک راســت، آن سانتر بی کم و کاست، آن 
کنون دانستم، نادانستنم را مسلم فرمود؟ پس دست از او وارد شد و گفت تو چگونه چندان دانی که من هرچه تا روزی در حال تست کرامت جدیدش بود که عالمه ای بر رمیدند تا نظر موافقت ایشان بستاندند.موافقــت نبود، مریــدان گریبان دریدنــد و به صحرایش یاران را امر فرمود که به جامه سیاه درآیند و آنکه را نظر خاصــه بــود و مریــدان بــر اوامــر او مأمــور. تــا آن حد که در مــدح جاللتــش گفته اند که همــواره در حلقه مریدان و جالل بود و کاپیتان استقالل بود.

تست کرامت کشید و پرسید: چی؟!
گفــت آن دانــم کــه از ۱ تــا ۱۱، ۱۱ عــدد بــود و از ۱۱ تا یک، حکیم گفت از ریاضیات چه دانی؟

و پس از آن هرچه کنی همان درست باشد!گفت شکل کایت را در لحظه سوت داور می باید ساخت عالمه به شگفتی اندر شد و پرسید: از هندسه چه دانی؟باز ۱۱ عدد!
راســت، نفوذ از چپ باشــد حریف را و جز از طریق چپی گفــت نفــوذ از چــپ کنی تا راســت تهــی گــردد و نفوذ از پرسید از سیاست چه دانی؟

به راستی نتوان رسید!
پرسید از اقتصاد چه دانی؟

گفت تا ۹ رقم صفر توانم شمرد.
گفت: دانم که بســیط زمین از شــدت گردی توپ فوتبال پرسید از ژئوپلیتیک؟

از کجــا را ماند. ایــن همــه علــوم  و گفــت  عالمــه حیــران شــد 
بهتر اســت یا ثروت« مشغول همی شــدند، مرا طریقت گفــت آن زمــان کــه خامانــی چون تــو به نــگارش »علم فراگرفتی؟

اسکرین شات استوریش را ماند شوتان عالم را!وریــا و یشــوت شــواتی کمــا شــات اســکرینه؛ شــوت وریــا عالمه را از این بینش ســر تعظیم نبود و گفت: اذا شــات سوباسا پیش افتاد.

در پل روی جوی و چند اتفاق ساده دیگر چشم پوشی کنید.کلید خانه، باز شــدن بند کفش و زمین خوردن یا گیر کردن پاشــنه کفش فروردین: امروز روز شماســت. البته اگر از پنچر شــدن ماشــین، گم شــدن 
عقب مانده که دارید! امروز واریز نکنید، حسابتان را می بندند.اردیبهشت: گاوتان زاییده. البته اگر گاو داشته باشید. اگر گاو ندارید قسط 

پیگیری و شکایت و دعوا با بسته بندی پاره پوره و به صورت درب و داغان بســته ای را کــه چهل و شــش روز پیش ســفارش داده بودید بعــد از کلی فقــط یکبــار در خانه شــما را می زنــد. پســتچی دم در خانه تــان می آید و خرداد: امروز از خانه بیرون نروید. امروز روز شــانس شماســت و شــانس 
تحویل خواهد داد.

اتفاقی، خیلی برایتان گران تمام می شود.اینکه خطری تهدیدتان کندها، نه! دیروز بیمه ماشــینتان تمام شده و هر مطمئــن برانیــد و فاصله تان بــا ماشــین های اطرافتان را حفــظ کنید. نه تیر: مراقب ماشینتان باشید و از مسیرهای ایمن رانندگی کنید. با سرعت 
برایتــان چیز مثبتی بنویســم. اگر امروز بیاورد پس بدهــد، روزتان خوش مــرداد: یک مــردادی پونصد تومــان از من دســتی گرفته. لــذا نمی توانم 

می شود.
را به کارواش ببرید بلکه یک ذره باران بیاید. خفه شدیم!شــهریور: امروز هوا ابری است و روز بدشانسی شما. لطف کنید ماشینتان 

شماره را یادداشت کنید: صفر نهصد و...این چند وقته را از آنجا تهیه کنید. نامردید اگر آدرسش را به من ندهید. برخــورد خواهید کرد که جــان می دهد برای خرید کــردن. همه مایحتاج مهــر: پــول به انــدازه کافی با خودتــان ببرید. امــروز به یــک حراجی توپ 
شوید. کیف پول نبرید و همه چیز را میهمانش باشید.اتفاقــی همدیگــر را می بینیــد و بــه شــما تعارف می کند ســوار ماشــینش رفیــق مایه دارتــان بود کــه از پارســال از او خبری نداشــتید، خــب؟ امروز آبان: برعکس مهرماهی ها، شــما امــروز اصاًل با خودتان پــول نبرید. آن 

جواب منفی در کار باشــد، همان موجب سفیدی بختتان می شود. عجله قرار اســت سفیدبخت شــوید. یا جواب مثبت می دهید یا می گیرید یا اگر آذر: نمی دانم چرا توی بختتان هیچ چیز نیســت! ســفید اســت. ها شــاید 

ë شــد. پارســا خبر شــد. گلیمی که بر آن خفتــه بــود در راه دزد انداخت تا دزدی به خانه پارسایی در آمد. چندان که جست چیزی نیافت. دلتنگ اصل حکایت
محروم نشود.

 
ë !شــد. گفت: مگــر یارانه نمی گیری شــیخ؟ شــیخ مثقالی پنیــر در دهان دزدی به خانه پارسایی در آمد. چندان که جست چیزی نیافت. دلتنگ 4 درصدی

گذاشت و گفت: دهک دهمی  هستم.
 
ë صندوقی از طال انداخت و گفت: امشب هم پیداش نکرد.کیســه ای زر و ســیم پیش پارسا انداخت و برون شــد. پارسا کیسه را توی دزدی بــه خانــه پارســایی در آمــد. چنــدان کــه جســت چیــزی نیافت. پارسای ناقال
 
ë !شــد. شــاهزاده خبر شــد. گفت: اگــر کاخ گلســتان هم توی چمــدان جا دزدی به کاخ سعدآباد درآمد. چندان که جست چیزی نیافت. دلتنگ داری تعارف می کنی

می شد، بار می زدیم.
 
ë 

چندان که جســت چیزی نیافت. گفت ببخشــید مثل اینکــه حکایت را گرگــی دســت و پایــش را با آرد ســفید کــرد و به خانــه پارســایی درآمد. شنگول و منگول و پارسای مفلوک
اشتباهی آمده ام.

 
ë 

را بستان و کسب و کاری راه بینداز. دزد گفت: باقیش را پس انداز کنم؟شــد. وزیر خبر شــد. یک میلیون تومان در راه دزد انداخت و گفت: پول دزدی بــه خانه وزیری درآمد. چندان که جســت چیزی نیافت. دلتنگ حق دارید. چون آموزش نداده ایم!
 
ë رعیت نان و پیاز سق می زنند.« داور خبر شد. جایزه عنتر طالیی پیش نیافــت. دلتنــگ شــد. پس لگــدی نثــار مملکــت خویش کــرد و گفت: ســلبریتی صفتی به جشــنواره ای در آمــد. چندان که جســت، جایزه ای مبارز پالستیکی«

پایش انداخت.
 
ë

زی از پنیر وکوکب با سلیقه یا سلیطه؟
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تعدادی انسان دارای سیستم ایمنی ضعیف
ترجیحًا مجرد

 جهت حضور در اماکن عمومی
و بیمارستانی ایران

 تسویه: 
بعد از ابتال به کرونا و مثبت شدن تست

واحد تولید خبر بی بی سی فارسی

دعوت به کارخریداستخدام
 دزدگیر خیلی

خیلی خیلی هوشمند
مسخره بازی و چوپان دروغگو 

بازی در نیاورد
مجهز به سنسور تشخیص چهره 

از زیر جوراب پارازین
 جهت نصب در بانک 

و مراکز مهم

 به چند خواننده 
جهت بازیگری

 چند بازیگر 
جهت مجری گری

 و چند مجری 
جهت خوانندگی نیازمندیم.

آدرس: ساختمان صدا و سیما 
انتهای راهرو سمت چپ

استخدام
 فردی با معده سالم،

جادار و نوشابه نخورده 
نیازمندیم

قابلیت خوردن همزمان بستنی ده 
اسکوپه و پیتزای سیر و استیک

جهت گزینش رستوران های کشور و 
معرفی به مردم در فضای مجازی 

+ بیمه بدنه

بی بی سی فارسی

ë 
تصمیم وزارت بهداشت ایران ذکر شده است.کرونــا که در ایــران به آن »پایان کرونــا« می گویند دلیل این بســتری مبتالیان بــه کرونا در نظر می گیرنــد. عدم توجه به مختلــف همچنــان تدابیر ویــژه  بهداشــتی و درمانــی برای کرونایی اختصاص ندهند. این در حالی است که کشورهای آنها خواســت دیگــر بخش ویژه ای را برای بســتری بیماران وزارت بهداشــت ایــران طی دســتوری بــه بیمارســتان ها از بخش های ویژه کرونا در بیمارستان های ایران تعطیل شد

ایران اینترنشنال 

ë 
درباره اســهال، تب هفت روزه و بیماری هایی از این دست، دولت ایران در تالش اســت با ارســال پیام های تهدیدآمیز ایرانی ها در چنبره بی توجهی دولت به کرونا

اسهال نگیرد هرچند اکثر اوقات یبس است.و صابــون می شــوید و همیــن امیــر باعــث شــده هیچ وقت از دستشــویی دســت های خود را به مدت پنج دقیقه با آب کــرد. برای مثــال محمد بن ســلمان هربار بعد از اســتفاده با رعایت بهداشــت فردی می توان براحتی از آن جلوگیری این در حالی است که اسهال بسیار بیماری ساده ای است و بهداشتی حال حاضر ایران جلوه دهند.به صــورت غیرمســتقیم ایــن بیمــاری را مهم ترین معضل »اســهال در کمیــن اســت« و شــوخی بــا آن تــالش کردنــد با ارســال تصویر یک اتوبوس که روی بدنه آن نوشــته شــده نیروهای نیابتی دولت ایران در فضای مجازی از روز گذشته ذهن مردم ایران را از کرونا دور کند.
شبکه تلویزیونی منافقین 

ë 
نفر در مبادی مراکز بهداشــتی مردم مشــکوک به کرونا را از رژیــم توتالیتر غیر مردمی با کارگذاشــتن تیربار و تانک ضد آخرین روزهای رژیم در پیش است

روی نزدیک شدن به این مراکز باز می دارد. تانــک  رد  کــه  حالــی  در  شــهروندان  ایــن  از  یکــی 

گفــت:  مــا  مجاهــد  خبرنــگار  بــه  بــود  مشــخص  کروناســت  دســتگیر می کنیــد و در ســیاهچال می اندازیــد و اســت، صفــر شــده چون شــما هرکســی را کــه مشــکوک به اینهــا می گوینــد فوتی هــای کرونــا صفر شــده، بله، درســت لباســش 
 

میشــه یــا نــه. دفعــه پیــش کــه تانکــی شــد لباســم هرچی گفــت: چه میدونــم؟ برم بســابم ببینم ایــن رد تانک پاک وی در پاســخ بــه این ســؤال که حــال چه  می خواهــد بکند، می کشید.
وایتکس زدم نرفت.

من و تو 

ë 
سرکوب به دســت آورده، چیزی است که در زمان حکومت یعنــی چیــزی را کــه دولــت ایــران بــا کلــی هزینه و کشــته و دوران اعلیحضرت که در آن کرونا نبود!و اجتماعــی تحت عنوان قرنطینه، تازه ایران می شــود مثل دالر هزینــه، چند صدهزار کشــته، ســلب آزادی های فردی در صــورت اثبــات ادعــای دولــت ایــران، بعــد از میلیون ها زدن با کرونا، اعالم کند دیگر کرونا کشته نمی گیرد.دولــت ایران تالش می کند بعد از دو ســال و نیم ســر و کله مردم ایران در حسرت روزهای اعلیحضرت

محمدزاده و فرشته حسینی در کن ببینید!در همیــن بــاره گــزارش ســانیا و آریــا را دربــاره بوســه نوید اعلیحضرت براحتی وجود داشت.
سانیا جون، در خدمتیم.

 واکنش رسانه های مختلف

به پایان کرونا در ایران

رد تانک روی بدن 
یک کرونایی

محمدرضا شهبازی

ë 
به بقیه شــهرها هم به صورت مســاوی، هیچی پزشــک تعلق ۱0 تــا و به صورت مســاوی به شــهرهای بزرگ هرکــدام یکی و چطــوری؟ یعنــی این طــوری که به صورت مســاوی بــه تهران طور مســاوی بین همه شهرهای کشور پخش می کردند یعنی خــارج اســت دیگــر). البته کــه این پزشــک های وارداتــی را به که پزشــک هــم از خــارج وارد می کردند حتی (ُخــب هند هم خیلــی به ســالمتی و اینهای مردم اهمیــت می دادند تا جایی دودمــان پهلــوی همان طــور که از »دود«شــان معلوم اســت، خدمات پزشکی در دوره پهلوی

دیدن شــاه، در حال انداختن نانوا تــوی تنور نانوایی، راحت تر هیچ، شســت پای خدمــات را هم به مردم ارائــه نمی دادند و بیمارســتان موجــود هم بــا همه امکانــات، کلیــه خدمات که هم کمابیش با همین فرمول مترقی توزیع می شــد. یکی دوتا خارجــی تعلق می دادند. بقیه امکانات پزشــکی و بهداشــتی بقیــه جاهای شــهر بــاز هم به صورت مســاوی هیچی پزشــک در خود تهران هم به صورت مســاوی به باالی شــهر ۱0 تا و به می گرفت. 
چــو آهنگ رفتــن کند جان پــاک/ چه بــر تخت[بیمارســتان] کاریکاتور مجله توفیق(۱34۱) می بینید، پهلوی اعتقاد داشت: را از مرده شــوی خانه قبرســتان امضــا کننــد. همان طــور که در همراهان می توانســتند با خودکار بیک، بــرگ ترخیص بیمار  قیمــت خــودکار بیــک هــم بــدون تغییــر مانــده بــود و همــه از پیدا کردن تخت در بیمارستان بود.

می گذاشــتند و دامن آب رفته می پوشیدند، ارائه می شد که به »نرس«هایــی کــه از این کاله نصفه های ســفید روی سرشــان در برخی بیمارســتان ها خدمات پرســتاری و مراقبتی توســط مــن نمی دانم دیگر چه می خواســتیم؟ هان؟! آهان! راســتی ُمردن، چه روی خاک [کوچه]. 
ما و شما ربطی نداشت.

 رئیس جمهور با اشاره به برخی گالیه های مردمی به وزیر کار دستور داد
 با تعیین یک تیم کاری بسرعت شرایط افراد جامانده از یارانه بررسی شود
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ویژه نامه طنز »ایران«با حکم رهبر انقالب  

 صالحی   مدیرعامل 
مؤسسه  اطالعات شد

از رد تانک روی بدن یک کرونایی 
تا مهم ترین عامل قطع درخت
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با طرح سازمان ملل، ترکیه به عنوان کشوری بی طرف در نبرد شرق اروپا 
میزبان وزیر خارجه روسیه شد تحلیلی بر فهم رسانه ای جریان تجدیدنظرطلب 

 

مذاکره برای حل بحران جهانی غذااز بیانات رهبر معظم انقالب تناقضات حقوق بشر غربی

6
4

تجاری اوکراین از سواحل این کشور بود.نشســتی کــه مهم ترین خروجی آن شــرط مســکو برای عبور کشــتی های »ســرگئی الوروف«، وزیر خارجه و مقامات دفاعی روســیه به آنکارا شــد؛ وساطت در حل بحران صادرات غالت از دریای سیاه، بهانه سفر دو روزه جدی شدن بحران غذا در جهان و مأموریت سازمان ملل به ترکیه برای 

بیان چرایــی این فاصله گذاری به رفتار و منش متناقض سیاســتمداران و در تفکــر و ســبک زندگی میان اســالم و غرب قائــل بودنــد، پرداختند و در ایشــان در بخشــی از بیانات شــان به مرز و فاصله ای که حضــرت امام(ره) رهبر انقالب در مراســم ســالگرد رحلت امــام خمینــی(ره) در جوار مرقد 
روشنفکران غربی اشاره کرده …

از حکومت غیرمردمی به حکمرانی مردمیچگونه دولت می تواند سیاست را تبدیل به عرصه فعالیت عمومی کند؟

چشم در برابر چشم
ایران در  واکنش به  سیاسی کاری آژانس فعالیت  تعدادی از دوربین  های فراپادمانی قطع کرد

رئیس سازمان انرژی اتمی: نه اتهامات را می پذیریم نه عقب نشینی می کنیم

استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتیمنصور میراحمدی

صفحه 5 را بخوانید

رهبر انقالب اسالمی در دیدار جمعی از  دست اندرکاران مراسم حج:

 بازگشایی حج 
بشارتی بزرگ است

  اختالف میان شیعه و سنی از ترفند های انگلیسی هاست
  مطالبه ایران   از عربستان  تأمین امنیت زائران است

  رژیم صهیونیستی دولت هایی را که به سمت 
عادی سازی روابط با آن رفتند، استثمار می کند

 حضور وزیران کشور 
و  راه در محل حادثه

 ســحرگاه چهارشــنبه 
مســـــافربری  قــــطار 
یــــــزد در   - مشـــــهد 
محــور   50 کیلومتــــر 
طبس پــس از برخورد با یک دســتگاه 
بیل مکانیکی از ریل خارج شد. در این 
حادثه هولناک 21 مسافر جان باخته و 

86 نفر مصدوم شدند.

ریل  اندوه

نـــــما

ساعاتی پس از سانحه صورت گرفت

خروج قطار مشهد - یزد 21 کشته و 86 مصدوم درپی داشت

  رئیسی به وزرای کشور  و راه مأموریت داد علل خروج قطار از ریل را بررسی و با مقصرین برخورد کنند و همچنین 
 در تماس با استاندار خراسان جنوبی و یزد و فرماندار طبس پیگیر وضعیت مصدومان  این حادثه شد

صفحه 19 را بخوانید

دیــروز  صبــح  اســامی  انقــاب  معظــم  رهبــر 
حــج  دســت اندرکاران  دیــدار  در  )چهارشــنبه( 
امســال، حج را ستون زندگی انســان و دربردارنده 
پیام هــا و درس هــای مهمــی برای ابعــاد مختلف 
زندگی فردی و اجتماعی انسان دانستند و بر لزوم 
تأمیــن امنیــت همــه زائــران بویــژه زائــران ایرانی 
به عنوان مطالبه جدی جمهوری اسامی از دولت 

میزبان تأکید کردند.
بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی دفتــر مقــام 
معظــم رهبــری، ایشــان حــج را برنامــه مدبرانــه 
الهی بــا زوایا و ابعاد و گســتره ای متفاوت از ســایر 
برنامه هــای دینــی خواندنــد و گفتند: قــرآن کریم 
حکمت حج را در یک جمله کوتاه »قیاماً للناس« 
بیــان می کنــد. حــج  بشــر  زندگــی   یعنــی ســتون 
در بردارنــده تعالیــم و تمرین هایــی اســت کــه به 
بشر و نســل های پی در پی می آموزد چگونه ارکان 

زندگی خود را انتخاب کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای »تعلیم همزیستی«، 
امــور  و  گناهــان  از  »اجتنــاب  و  »ساده زیســتی« 
جملــه  از  را  مراقبــت«  نیازمنــد  امــا  دســترس  در 
درس هــای مهــم حــج برشــمردند و در بیــان چند 
توصیــه افزودند: همه حجاج و همچنین مســئوالن 

حــج قدر ایــن نعمــت بــزرگ را بداننــد و قدردانی 
آن هــم عبارت اســت از نیــت قربت بــرای خداوند 
و انجــام امــور به صــورت محکــم، متقن و همــراه با 

ابتکار.
ایشــان حجاج را به ایجــاد آمادگی درونی برای 
ایــن ســفر معنــوی بســیار مهــم و پرهیــز از امــور 
مؤکــد  ســفارش  بازارگــردی  همچــون  ناپســندی 
کردند و گفتند: ســوغاتی واقعی ســفر حج، قرائت 
قرآن، نماز و طواف در مسجدالحرام است و نباید 

وقت گرانبها را برای کارهای بیهوده هدر داد.
حضــرت آیــت اهلل خامنه ای با اشــاره بــه اینکه 
حج مظهر اتحاد امت اســامی است، گفتند: باید 
همــه تــاش بــه کار گرفته شــود تــا هیــچ خللی به 
موضــوع اتحاد مســلمانان وارد نشــود زیــرا ایجاد 
اختاف بخصوص اختاف میان شــیعه و ســنی از 

ترفندهای انگلیسی ها است.
انقــاب اســامی، تماس هــای خــوب و  رهبــر 
روشــنگرانه با زائران کشــورهای دیگر و اســتفاده از 
قــرآن و ُقــّراء خوب را از جملــه زمینه های افزایش 
اتحاد برشمردند و با تأکید بر اینکه صهیونیست ها 
بــای فوری و نقد جهان اســام هســتند، افزودند: 
افشــای توطئه و طراحی صهیونیست ها از کارهای 

و  عربــی  دولت هــای  و  اســت  حــج  در  ضــروری 
غیــر عربی کــه برخاف خواســت ملت هــا و برای 
خواســت امریکا، به ســمت عادی ســازی روابط با 
رژیــم صهیونیســتی رفته انــد، بدانند این نشســت 
و برخاســت ها هیــچ نتیجه ای نخواهد داشــت جز 

استثمار آنها به وسیله رژیم صهیونیستی.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای به وظایف ســنگین 
دولــت میزبان و لــزوم عمل این دولت بر اســاس 
مصالــح دنیــای اســام نیز اشــاره کردنــد و گفتند: 
تأمیــن امنیــت همــه زائــران بویــژه زائــران ایرانی 
و جلوگیــری از تکــرار فجایــع گذشــته و همچنیــن 
تجدیــد نظــر در افزایــش هزینه هــا، از مطالبــات 

جدی جمهوری اسامی است.
ایشــان در پایــان از مســئوالن حــج درخواســت 
کردنــد موضــوع کاهش ایــام حج را در دســتور کار 

خود قرار دهند و برای آن راه حلی بیابند.
حجت االســام  دیــدار،  ایــن  ابتــدای  در 
والمســلمین نواب نماینــده ولی فقیه در امور حج 
و زیــارت و آقــای حســینی رئیــس ســازمان حــج و 
زیــارت گزارشــی از تــدارکات و برنامه هــای در نظر 
گرفته شــده برای برگزاری مراســم حج امســال را 

بیان کردند.

 هشدار وزارت امنیت داخلی امریکا 
درباره تشدید ناآرامی ها در این کشور

بر اساس نظرسنجی گالوپ 83 درصد امریکایی ها از وضعیت ایاالت متحده ناراضی هستند

6۷ درصد »طالق ها«  در خانواده های  بدون فرزند رخ می دهد

 روی خوش »طالق « 
به خانواده های 2نفره 

»ایران« اثر توسعه نیافتگی حمل و نقل ریلی در حوادث راه آهن را بررسی می کند

عقب ماندگی راه آهن از قطار توسعه
آغاز شناسایی 
مالیات گریزها

 دولت
 گوی سبقت را از 

دالالن گندم ربود

مشاغل به سمت 
زنانه شدن 

می رود

 تهران 
در مضیقه آبی

 نفت
 121 دالر شد

سازمان مالیاتی کشور اعالم کرد

گزارش »ایران« از برنامه های 
رسیدن به خودکفایی

گزارش »ایران« از سهم زنان 
دربازار کار کشور

کاهش 32 درصدی بارش های 
تهران نسبت به متوسط بلندمدت

تداوم روند افزایشی قیمت 
نفت خام

 شرکت های دانش بنیان 
 حلقه  اصلی اتصال بانوان

 و اشتغال هستند

افزایش چشــمگیر نرخ خرید تضمینی 
گندم در ابتدای سال جاری توسط هیأت 
دولــت را شــاید بتوان یکــی از مهم ترین 
دستاوردهای دولت ســیزدهم در مسیر 
خودکفایی تولید گنــدم و امنیت غذایی 
بــرای کشــور قلمــداد کــرد. نــرخ خریــد 
 تضمینــی گنــدم بــرای ســال 1۴01 مبلغ 
11هزار و 500 تومان تعیین شــد درحالی 
که ایــن رقم بــرای ســال زراعی گذشــته 
معادل 5 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم 

قیمت گذاری شده بود.

قیمت نفت خام در بازارهای جهانی در 
پی انتظار کاهش سطح ذخیره سازی های 
نفت خــام امریــکا افزایــش یافــت و روز 
گذشــته از مــرز روانــی 120 دالر بــرای هــر 
بشــکه باالتر رفت، به طوری کــه در زمان 
تنظیــم این گزارش هر بشــکه نفت خام 
و دالر  قیمــت 121  در  برنــت   شــاخص 

 60 سنت معامله می شد.

دبیر مرکــز مطالعات جمعیت با اشــاره به اینکه براســاس 
آمارهای رسمی کشــور بیش از ۴۷درصد طاق ها در ۵سال 
نخســت زندگــی مشــترک زوجیــن اتفــاق می افتــد، گفــت: 
۶۷درصد طاق ها در خانواده های بدون فرزند رخ می دهد. 
صالح قاســمی با اشــاره به اینکه براســاس آمارهای رسمی 
کشــور بیش از ۴۷درصد طاق ها در ۵ســال نخست زندگی 
مشــترک زوجین اتفاق می افتد به ایسنا گفت: هر زمان نرخ 
فرزنــدآوری کمتــر بوده، نرخ طاق بیشــتر اســت و هر زمان 

نــرخ  فرزندآوری بیشــتر بــوده نرخ طاق کمتر اســت. وی با 
اشــاره به نتایج یک مطالعه انجام شــده درخصوص رابطه 
میــان طاق و فرزندآوری اظهار کــرد: ۶۷درصد طاق ها در 
خانواده هــای بدون فرزند اتفاق می افتد. 22درصد طاق ها 
در خانواده هــای صاحــب یــک فرزنــد، ۹درصــد طاق هــا 
در  طاق هــا  ۳درصــد  و  2فرزنــد  دارای  خانواده هــای  در 

خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر اتفاق می افتد..

 رئیسی در گفت وگوی تلفنی با پوتین: ما به تعهدات خود در توافق هسته ای 
عمل کرده ایم، اکنون زمان تصمیم گیری امریکاست

ایران در  واکنش به  سیاسی کاری آژانس، فعالیت  
تعدادی از دوربین  های فراپادمانی راقطع کرد

 رئیس سازمان انرژی اتمی:
 نه اتهامات را می پذیریم نه عقب نشینی می کنیم

چشم در برابر چشم
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هیــأت  جلســه  در  گذشــته  روز  رئیس جمهــور 
دولــت، بــا اشــاره به برخــی گالیه هــای مردمی 
نســبت به دهک بندی ها برای پرداخت یارانه، 
از وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی خواســت 
دهک بندی ها مورد بررســی قــرار گیرند و تأکید 
کرد مردم مطمئن باشــند در پرداخت یارانه ها 

عدالت به دقت اجرا می شود.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی ریاســت 
رئیســی  ابراهیــم  ســید  آیــت اهلل  جمهــوری، 
بــا اشــاره بــه برخــی اعتراضــات نســبت بــه 
دهک بندی هــا در اجرای طرح مردمی ســازی 
و عادالنه ســازی یارانه هــا، به وزیــر تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعی مأموریــت داد با تعیین یک 
بررســی  دهک بندی هــا  بســرعت  کاری  تیــم 

شوند.
رئیس جمهــور در ادامــه »پیگیری مجدانه« 
را رمز موفقیت در انجام کارها دانســت و تأکید 
کــرد: اگر یــک تصمیم یا مصوبه بــه طور جدی 
پیگیری نشــود هــر قدر نیروی انســانی و بودجه 
به کار گرفته شود باز هم کار پیش نمی رود و در 

حد یک صورتجلسه روی کاغذ می ماند.
وی همچنین با ابراز تأســف از رخداد خارج 
شــدن قطــار از ریــل در مســیر مشــهد بــه یــزد، 
درگذشــت تعدادی از هموطنان مــان را در این 
حادثه تســلیت گفت و دســتوراتی برای تسریع 
در رســیدگی بــه علل ایــن واقعه و رســیدگی به 
مجروحان و بازماندگان درگذشتگان آن حادثه 

صادر کرد.
آیــت اهلل رئیســی در آغــاز ســخنان خــود بــا 
و  رضــا)ع(  امــام  ســعادت  بــا  والدت  تبریــک 
تبییــن مفهوم حدیث مشــهور سلســله الذهب 
آن حضــرت، تصریــح کــرد: والیــت مهم ترین 
تمــام  و  اســت  اســالمی  جامعــه  در  موضــوع 
پیشــوایان دینــی بــر مســأله والیت حقــه تأکید 
کرده انــد. رئیس جمهــور مهم تریــن عنصــر در 
والیــت حقــه را عدالت عنوان کــرد، اما در عین 
حــال گفــت: حکومــت و جامعــه عــادل تنهــا 
بــا وجــود امــام عــادل در رأس جامعــه شــکل 

نمی گیــرد و همــه ارکان حاکمیــت و کارگزاران 
نظام بایــد از عدالت برخوردار باشــند تا مردم 
آیــت اهلل  بچشــند.  را  عدالــت  شــیرین  طعــم 
رئیسی بر همین اساس اظهار کرد: همه کسانی 
کــه در هر بخشــی از دولــت ســیزدهم به عنوان 
دولــت مردمی خدمت می کنند، باید با تأســی 
از امــام عــادل خودشــان عدالتخــواه بــوده و به 

عدالت رفتار کنند.
ë تــا خــرداد   ۲۱ از  اداری  کار   ســاعات 

 ۳ شهریور تغییر کرد
در جلســه روز گذشــته هیأت دولــت، هیأت 
وزیــران به منظور مدیریت مصرف برق در ایام 
گرم ســال جاری، با پیشنهاد اصالح ساعات کار 
اداری موافقــت کــرد. براســاس مصوبــه هیأت 
همــه  کار  خاتمــه  و  شــروع  ســاعات  وزیــران، 
دستگاه های اجرایی، بانک ها، نیروهای مسلح 
و نهادهای عمومی غیردولتی از تاریخ ۲۱ خرداد 
 ۱۴۰۱ تــا تاریــخ ۳ شــهریور ۱۴۰۱ از ســاعت ۷ تا 
اســتانداران  و  شــد  تعییــن  دقیقــه   ۳۰ و   ۱۳
موظفند ســاعات کار کاهش یافته در این مدت 
تا میــزان مقرر در مــاده )۸۷( قانــون مدیریت 
باقیمانــده  ماه هــای  در  را  کشــوری  خدمــات 

سال جاری جبران کنند.
اجرایــی  دســتگاه های  همــه  همچنیــن 
فوق الذکر مکلفند از یک ســاعت قبل از خاتمه 
کار و در مناطق گرمســیر همزمان با خاتمه کار، 

دستگاه های سرمایشی را خاموش نمایند.
از  تعــدادی  ادامــه،  در  دولــت  اعضــای 
پیشــنهادهای دســتگاه های اجرایی را بررسی و 

درباره آنها تصمیمات الزم را اتخاذ کردند.
ë  گفت و گــوی تلفنــی رئیس جمهور روســیه با

آیت اهلل رئیسی
دیــروز  رئیســی  ابراهیــم  ســید  آیــت اهلل 
چهارشــنبه در گفت و گــوی تلفنی با »والدیمیر 
پوتین« رئیس جمهور روســیه با اشاره به دیدار 
سال گذشته رؤسای دو کشور در مسکو، تصریح 
کــرد: پــس از ایــن دیــدار پیشــرفت های قابــل 
توجهی در روابط فیمابین ایجاد شــد و پیگیری 

توافقــات و نیز رفت و آمد هیأت های عالی رتبه 
طرفیــن زمینــه توســعه همــکاری و هماهنگی 
در حوزه هــای مختلــف دوجانبــه و منطقه ای و 

بین المللی را فراهم کرده است.
رئیس جمهور افــزود: همکاری و هماهنگی 
کشــورهای مســتقل در راســتای تأمیــن منافــع 
و بین المللــی  جمعــی در ســطوح منطقــه ای 
غیرقانونــی  فشــارهای  شــدن  خنثــی  باعــث 

کشورهای غربی می شود.
آیت اهلل رئیســی بــا اظهار امیدواری نســبت 
بــه پایــان یافتن هر چــه ســریع تر درگیری ها در 
اوکراین، بــر اهمیت راه حل دیپلماتیک در این 
رابطــه تأکید کــرد و اظهار داشــت که جمهوری 
اسالمی ایران آمادگی دارد ظرفیت های خود را 
بــرای کمک به حل و فصــل دیپلماتیک جنگ 

بکار ببندد.
ë  زمان تصمیم گیری امریکاست

رئیــس جمهور همچنین با اشــاره بــه اینکه 
آژانس انــرژی اتمی تاکنون بارها تأیید کرده که 
هیچ گونــه انحرافــی در فعالیت های هســته ای 
ایران وجود نداشته است، افزود: ما به تعهدات 

خود در توافق هســته ای عمل کرده ایم و اکنون 
زمان تصمیم گیری امریکاست.

دکتر رئیســی در ادامه تأکیــد کرد: جمهوری 
اســالمی ایران، فارغ از تحــوالت بین المللی به 
دنبال تعمیق و پایدارســازی روابط همه جانبه 

خود با کشورهای مستقل است.
بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  جمهــور  رئیــس 
تحوالت منطقه ای، تروریســم و انــواع مختلف 
یــک ســکه دانســت. در  را دوروی  اشــغالگری 
همین راســتا دو طرف با تأکید بر موفقیت آمیز 
بــودن الگــوی همــکاری راهبــردی دو کشــور در 
مبارزه با تروریسم، برتداوم همکاری و افزایش 
هماهنگــی در منطقــه غــرب آســیا و همچنین 

قفقاز تأکید کردند.
ë  افزایــش ۸۰ درصــدی همکاری هــای تجاری و

اقتصادی
»والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه نیز 
در این گفت و گوی تلفنی با ابراز تأســف نسبت 
به ســانحه خروج قطار از ریل در کشــورمان و با 
اشاره به اینکه دو کشور به صورت فعاالنه برای 
توســعه و افزایــش همکاری هــای اقتصــادی و 

تجــاری تالش می کننــد از افزایش ۸۰ درصدی 
ســطح همکاری هــای تجــاری و اقتصــادی دو 
کشــور خبــر داد و گفــت: افزایــش همــکاری در 
زمینه هــای بانکی، ترانزیت، انرژی و کشــاورزی 

مورد توجه ما است.
رئیــس جمهور روســیه با اشــاره بــه اهمیت 
حضــور و نقش آفرینــی ایــران در ســازمان های 
جملــه  از  بین المللــی  و  منطقــه ای  همــکاری 
اتحادیه اقتصادی اوراســیا و ســازمان همکاری 
شــانگهای، افزود: حضــور و نقش آفرینی ایران 
در سازمان های منطقه ای و بین المللی به نفع 

همه کشورها است و از آن حمایت می کنیم.
در ایــن گفــت و گــو، رئیــس جمهور روســیه 
گزارشــی از رونــد تحــوالت سیاســی و نظامــی 

مرتبط با اوکراین ارائه کرد.
پوتیــن همچنیــن بــا اشــاره بــه تالش هــای 
آژانــس  در  آن  اروپایــی  متحــدان  و  امریــکا 
انرژی هســته ای، اظهار داشــت: اعتقــاد داریم 
اقدامــات آنهــا کمکی بــه حل و فصل مســائل 
جاری نخواهد کرد و موضع روســیه مخالفت با 

اینگونه اقدامات است.

 پنجشنبه 19 خرداد 1401
 سال بیست و هشتم
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 رئیس جمهور با اشاره به برخی گالیه های مردمی به وزیر کار دستور داد
 با تعیین یک تیم کاری به سرعت شرایط افراد جامانده از یارانه بررسی شود

مأموریت ویژه برای
بازبینی دهک بندی

 رئیسی در گفت وگوی تلفنی با پوتین: ما به تعهدات خود در توافق هسته ای 
عمل کرده ایم، اکنون زمان تصمیم گیری  امریکاست

دولتمردان از دستور اقتصادی رئیس جمهور برای 9 ماه باقی مانده سال خبر دادند

آماده سازی بسته کنترل تورم
گروه سیاســی/ روز گذشته پس از پایان جلســه هیأت وزیران، برخی از اعضای دولت با حضور در جمع خبرنگاران، 
ضمن پاسخ به پرسش های آنان آخرین اقدامات و تصمیمات دولت در بخش های مختلف را تشریح کردند. آنچه 

می خوانید، گزارشی از اظهارات این اعضای دولت است؛

ســخنگوی دولــت از تصویب 
آیین نامــه اجرایــی ناظــر بــه 
رتبه بنــدی معلمــان  قانــون 
وزیــران  هیــأت  نشســت  در 
بهــادری  علــی  خبــرداد. 
جهرمــی با اشــاره به اینکه با توجه بــه جایگاه معلمان 
و بررســی های کامــل، ایــن آییــن نامه هفت جلســه در 
کمیســیون های متعدد دولت مورد بررسی قرار گرفت، 
اظهارکــرد: بــا در نظــر گرفتــن تمــام جوانــب، کلیــات 
آیین نامه به تصویب دولت رســید تــا وزارت آموزش و 
پــرورش بتواند در چهارچوب این آیین نامه به ســمت 
اجــرای هرچه ســریع تر و کیفی تــر ایــن قانــون حرکــت 
کنــد.وی در پاســخ به برخــی انتقادات نســبت به عدم 
تطابــق آیین نامه دولت با قانون مصوب مجلس برای 
رتبه بنــدی معلمان، با بیــان اینکه قانونگــذار قواعدی 
را در قالــب قوانیــن مصوب برای اجرا بــه دولت ارجاع 
می کنــد، اظهــار کــرد: هنــگام تصویــب یــک قانــون در 
مجلس هــم همه نمایندگان با تمام مفاد یک طرح یا 
الیحه موافق نیستند، اما دولت خود را مکلف به اجرای 
قانونــی می دانــد کــه بــه تصویــب اکثریــت نمایندگان 
مجلس رسیده است.سخنگوی دولت با اشاره به اینکه 
بــا وجــود این، مصوبــات هیــأت وزیران از ســوی هیأت 
تطبیق مجلس بررسی می شود، افزود: اگر سوء برداشت 
یــا اختالفی وجــود داشــته باشــد، موضوع را بــه دولت 
منعکــس و دولــت هــم بر اســاس ُمــّر قانون اقــدام به 

اصالح مصوبه می کند.

ë چرایی افزایش قیمت برخی کاالها
بهــادری جهرمی دربــاره برنامــه دولت بــرای کنترل 
گرانی های به دنبــال اجرای طرح عادالنه ســازی یارانه ها 
نیز گفت: برای گروهی از کاالها که قیمت آنها بر اســاس 
ارز ترجیحی به وارد کنندگان، تعیین می شــد نرخ جدید 
تصویــب و اعــالم شــد.وی بــا بیــان اینکــه بخــش دیگــر 
گرانی هــا ناظر بر تمامی کاالها و صرف نظر از اجرا شــدن 
یا نشــدن طرح عادالنه ســازی یارانه هاســت، اضافه کرد: 
یــک دلیــل این امــر افزایــش قیمــت کاالهای اساســی و 
حامل های انرژی در جهان اســت و نرخ برخی کاالها نیز 
بر اســاس قانون مصوب مجلس شــورای اسالمی تغییر 
کرده اســت.بهادری جهرمی با بیــان اینکه تا پیش از این 
نحوه محاســبه عوارض ورودی مطابق عدد ارز ترجیحی 
بوده اســت، گفت: قانونگذار در قانــون بودجه تکلیفی را 
 بــرای دولــت پیش بینی کــرد که ایــن نرخ باید بــر مبنای
ای. تی.اس محاسبه شود که از نمونه های آن می توان به 
حقوق ورودی و سود گمرکی اشاره کرد که باید حدود ۵ تا 

۶ برابر آن عدد قبلی محاسبه شود.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه این افزایش، موجب 
افزایــش قیمت در همه کاالها می شــود و البته قانونگذار 
معــادل آن نیــز پیش بینــی درآمد کــرده اســت، افزایش 
دایره شــمول مالیات بــر ارزش افــزوده و افزایش حقوق 
کارگــران را از دیگر دالیل گرانی کاالها دانســت و تصریح 
کــرد: با وجــود این ســتاد تنظیــم بــازار به صــورت روزانه 
تشــکیل جلســه می دهد و قیمت ها را بررسی می کند که 

قیمت تمام شده این محصول چه میزان باید باشد.

تشکیل 19هزار پرونده تعزیراتی در تعطیالت خردادماه

آماده سازی بسته کنترل تورم برای 9ماه باقی مانده سال

رونــد  دربــاره  دادگســتری  وزیــر 
رسیدگی به موضوع گرانی ها پس از 
اجرای طرح مردمی ســازی و توزیع 
عادالنــه یارانه هــا، گفــت: اصنــاف 
پرونده هــای  بازرســی  مســئوالن  و 
زیــادی را به ســازمان تعزیرات ارســال کرده اند. امین حســین 
رحیمی با بیان اینکه شعب ویژه ای در سازمان تعزیرات برای 
بررســی این پرونده ها تشکیل شده و رسیدگی به این پرونده ها 

بــا اولویت و در اســرع وقت انجام می شــود، ادامــه داد: در ایام 
تعطیالت خرداد با توجه به دستور معاون اول رئیس جمهور، 
رؤسای شعب تعزیرات در محل کارشان حاضر شدند و بیش 
از ۱۹ هــزار پرونده مورد بررســی قرار گرفت.وزیر دادگســتری با 
تأکیــد بر اینکه پرونده  مربــوط به  گرانفروشــی ها در کوتاه ترین 
زمــان ممکن بررســی می شــوند، دربــاره علت طوالنی شــدن 
روند رسیدگی به برخی پرونده ها گفت که گزارش های ارجاعی 

تخلفات در این حوزه بسیار زیاد است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی هم 
از تأکیــد و دســتور رئیــس جمهور 
بــه اعضای اقتصادی دولت برای 
آماده ســازی و ارائــه بســته کنترل 
باقــی مانــده  بــرای ۹ مــاه  تــورم 
ســال خبرداد. سیداحســان خاندوزی با اشاره به اینکه فشار 
هزینه ای واردشــده به اقتصاد ایران، بویژه کاالهای اساسی، 
ناشــی از افزایــش هزینه هــای تولیــد و افزایــش قیمت های 
بین المللــی بــوده اســت، اظهارکــرد: رئیس جمهــور تأکید 
کردنــد بــرای ۹ مــاه باقیمانده ســال باید بســته کنترل تورم 

ویژه ارائه دهیم. 
در ایــن زمینــه بانــک مرکــزی، وزارت صمــت و وزارت 
اقتصاد مکلف شدند کمک کنند تا این بسته ضد تورمی در 

مدت زمان باقیمانده از سال ۱۴۰۱ تهیه شود.
وزیر اقتصاد گفت که این بسته آماده و به رئیس جمهور 
ارائه شــده و اکنون در حال اصالح نهایی اســت و به محض 
اعمال اصالحات نهایی، به صورت رسمی رونمایی خواهد 
شــد.خاندوزی درباره تخلفات برخــی نانوایی ها در فروش 
آرد بــه تولیدکننــدگان نــان فانتزی و شــیرینی فروشــی ها با 
بیان اینکه وزارت جهاد کشــاورزی و وزارت کشــور به صورت 
روزانــه عرضــه آرد را رصد می کنند، اظهارکــرد: اصرار دارم 
از اکثریــت نانوایــان عزیز دفاع کنم، با وجــود این، ما با یک 
اقلیــت )متخلــف( مواجــه هســتیم، در این بــاره اطالعات 
تمــام کارتخوان هــای نانوایی هــای کشــور را از طریــق بانک 
مرکــزی اخذ کــرده و مورد بررســی قرار دادیــم و در کمتر از 

یک درصد تراکنش های نانوایی ها دچار مشکل هستیم.

وی بــا بیــان اینکــه ایــن افــراد مبلــغ باالیــی را جابه جــا 
می کنند و ســتاد ویژه ای برای بررســی کم فروشــی آرد و نان 
تشــکیل شده است، گفت: این ســتاد به صورت هوشمند در 
حال رصد این موضوع اســت و به طور مشــخص با شــماره 
کارت و شــماره ملی که سوء اســتفاده می کند یا نانوایی هایی 
که نان کمتری نســبت به آردی که دریافت می کنند، عرضه 

می کنند، برخورد قانونی صورت می گیرد.
ë طرح کاال برگ بخوبی پیش می رود

وزیر اقتصاد درباره اجرای طرح کاال برگ نیز با اشاره به 
اینکــه اجرای این طــرح در برخی از اســتان ها بخوبی پیش 
رفتــه اما در برخی اســتان ها هــم ایراداتی وجود داشــت که 
ناچار شــدیم بــه لحاظ فنــی برخی نقاط ضعــف را اصالح 
کنیــم، تصریــح کــرد: همــه تــالش ما این اســت کــه پس از 
بررســی همه جانبــه ابعــاد اجــرای طــرح و شناســایی نقاط 
ضعف و قوت آن، طرح را با کم ترین اشکال اجرایی کنیم.

خانــدوزی همچنیــن بــا بیــان اینکــه بــا دســتور رئیــس 
جمهــور تمــام کســانی که مشــمول دریافــت یارانــه نبودند 
امــا خود را مســتحق دریافت یارانه می دانســتند، به صورت 
علی الحســاب بــه حســاب آنــان یارانه نقــدی واریز شــده و 
مســدود شده اســت، گفت: اگر افرادی هســتند که اعتراض 
کردند اما پول علی الحساب به حساب های آنان واریز نشده 
اســت، مجــدداً مراجعه کنند. وی ادامــه داد: وزارت تعاون 
کار و رفــاه اجتماعــی یــک مــاه فرصت دارد تا بررســی های 
خــود را در مــورد معترضان بــه عدم دریافــت یارانه نهایی 
کنــد. بــه جهت اینکــه دچار در هــم آمیختگی حســاب های 

اقتصادی، بررسی موضوع سخت است.

استفاده حداکثری دولت از ظرفیت گردشگری جام جهانی
وزیــر میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی 
اســتفاده  کــه  گفــت  نیــز  گردشــگری  و 
گردشــگری  ظرفیــت  از  حداکثــری 
مســابقات جــام جهانــی ۲۰۲۲ قطر در 

دستور کار دولت است. 

افــزود:  ضرغامــی  عــزت اهلل  ســید 
راهکارهــای  بررســی  بــرای  جلســاتی 
استفاده حداکثری از ظرفیت مسابقات 
فوتبــال قطــر در حــوزه  جــام جهانــی 
گردشــگری و صنعــت توریســم برگــزار 

نهــاد  و  وزارتخانــه  چنــد  و  می شــود 
در کمیتــه ای بــرای ایــن منظــور عضــو 

هستند. 
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت 
که یکشــنبه گذشــته در پی یک گزارش، 

به چند شــهر شــمالی بویژه کالردشــت 
ســفر کــرده و بــا تأکیــد رئیــس جمهور 
کشــاورزی،  جهــاد  وزارت  همــکاری  و 
مصوب شــد اگر قــرار باشــد آن منطقه 
کاًل در اختیار میراث فرهنگی باشــد، در 

صورت عــدم امکان خرید برای تملک 
اراضــی مــردم، زمین هــای اطــراف که 
در اختیــار مراتع و جنگلداری هســتند، 
به صورت معوض در اختیار مردم قرار 

گیرد تا در حق کسی ظلم نشود.

تصویب کلیات آیین نامه رتبه بندی معلمان

با حکم رهبر انقالب 

 صالحی   مدیرعامل 
مؤسسه  اطالعات شد

حضــرت آیت اهلل خامنــه ای در حکمی آقای ســید عبــاس صالحی را به 
نمایندگی ولی فقیه در مؤسسه و روزنامه اطالعات و مدیر مسئول آن روزنامه 

منصوب کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن حکم رهبر 

انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جناب آقای سید عباس صالحی دامت توفیقاته
روزنامــه  کهنســال اطالعــات در دوران نظــام جمهوری اســالمی همواره 
نماینــده و نمایشــگر یکی از اضالع نظام و انقالب و ســخنگوی قشــرهایی از 
مــردم عزیز بوده که غالباً ســخن آنان بیش از هر جای دیگــر در این روزنامه 
انعکاس می یافته اســت. چندوجهی بودن نگاه ها و سالیق سیاسی در میان 
نخبگانــی کــه در اعتقاد راســخ بــه انقالب و نظام اســالمی مشــترکند، وجود 
روزنامــه ای بــا این خصوصیــت را مفید و شــاید الزامی می کــرده و اکنون نیز 
آنچنان است. برادر انقالبی و پسندیده خصال مرحوم حجت االسالم دعایی 
که عالوه بر افتخار نمایندگی از سوی امام عظیم الشأن در آن روزنامه، از سوی 
اینجانب نیز ســال ها ایــن مأموریت را برعهده داشــتند، به گونه ای شایســته 
توانســته بودنــد جهت گیری مزبــور را رعایــت کنند. اکنون پس از درگذشــت 
تأســف بار ایشان جنابعالی با سوابق درخشــان علمی و مبارزاتی و انقالبی و 
تصدی مســئولیت های خطیر در نظام جمهوری اسالمی، در صدر فهرست 
افراد مناســب برای اجرای این مأموریت می باشــید. لذا اینجانب شــما را به 
نمایندگــی خود در مؤسســه و روزنامــه  اطالعات و مدیر مســئول آن روزنامه 

منصوب می کنم و توفیقات شما را از خداوند متعال مسألت می نمایم.
سیدعلی خامنه ای

۱۸ خرداد ۱۴۰۱
ë پیام تبریک وزیر ارشاد به صالحی

وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی، انتصاب ســیدعباس صالحی به مدیریت 
مؤسسه اطالعات را تبریک گفت.

در پیام تبریک محمدمهدی اســماعیلی آمده اســت:  از خداوند سبحان 
بــرای یار دیرین انقالب، امام و رهبری مرحوم حجت االســالم والمســلمین 
ســید محمود دعایی که موجبات توســعه کمی و کیفی شایســته آن مؤسسه 
کهنسال رسانه ای را فراهم آوردند علو درجات و برای جنابعالی تداوم توفیق 
در ایــن ســنگر مهم از نظام مقدس اســالمی را در پرتــو عنایات صاحب این 

ایام، حضرت ابالحسن الرضا علیه آالف التحیه و الثنا خواستارم.

دیدار وزیر مشاور در امورخارجه نیجریه با معاون اول 
رئیس جمهور

مخبر: ارتقای همکاری با ملت های آفریقا راهبرد 
سیاست خارجی دولت است

معــاون اول رئیس جمهــور روز گذشــته در دیدار »زبیرو دادا« وزیر مشــاور در 
امور خارجه نیجریه و رئیس کمیسیون مشترک دو کشور، با اشاره به اهمیت 
توســعه روابــط جمهوری اســالمی ایــران با کشــورهای آفریقایــی تأکید کرد:  
تعمیــق و ارتقای همکاری ها با دولت و ملت های قــاره آفریقا از راهبردهای 

مهم سیاست خارجی دولت سیزدهم است.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری، محمد مخبر به سابقه 
پنجــاه ســاله روابط دیپلماتیک تهــران – ابوجا اشــاره و تصریــح کرد: حجم 
مبادالت تجاری و اقتصادی فیمابین در مقایسه با روابط دیرینه سیاسی قابل 
قبول نیســت و باید اراده جدی و مســتحکم تر در راستای توسعه همکاری ها 
شکل گیرد.معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد: ظرفیت های سرمایه گذاری 
و همکاری هــای گســترده ای در بخش های صنعتی، پزشــکی و دارویی، علم 
و فنــاوری، صنعتی، کشــاورزی و تولیدی بیــن ایران و نیجریه وجــود دارد که 
ضروری اســت با از بین بردن موانع بر ســر راه همکاری ها، ارتباطات مردم و 

بخش خصوصی دو کشور بیش از پیش افزایش یابد.
زبیــرو دادا، وزیر مشــاور در امــور خارجه نیجریه نیز در این دیدار با اشــاره 
بــه روابط دیرینه و تاریخی و سیاســی بین جمهوری اســالمی ایران و نیجریه 
تصریح کرد: این سابقه تاریخی روابط می تواند به یک اراده جدید سیاسی در 

زمینه توسعه همکاری ها در همه بخش ها منجر شود.
وی همچنیــن بــا اشــاره به محصــوالت صنعتــی و تولیــدی ایرانــی که با 
کیفیتی در ســطح اســتانداردهای جهانی قابل عرضه اســت گفت: تحوالت 
بــزرگ درعلم و فناوری و کشــاورزی و دارویی جمهوری اســالمی می تواند از 
مهم ترین زمینه های همکاری دو کشور باشد.زبیرو دادا با تأکید بر عزم و اراده 
جدی ابوجا در راســتای ارتقای روابط با تهــران افزود:  با رویکرد جدید دولت 
جمهوری اســالمی امیدواریم که حجم مبــادالت تجاری و اقتصادی ایران با 
نیجریه جهش اساســی داشــته باشــد و رفت و آمدها و مناســبات بین تجار و 

مردم دو کشور هر چه سریع تر تسهیل شود.
ë برگزاری دهمین جلسه انتقال آب از دریا به مناطق مرکزی ایران

همچنین عصر دیروز، دهمین جلسه انتقال آب از خلیج فارس و دریای 
عمان به فالت مرکزی به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. مخبر 
در این جلسه، از کمبود منابع آب به عنوان تهدید و بحرانی برای آینده جهان 
یاد کرد و گفت: طرح های انتقال آب از دریا به مناطق کم آب کشور به عنوان 

خدمتی بزرگ و ماندگار از دولت سیزدهم به یادگار خواهد ماند.
وی با اشــاره به کمبود منابع آب در مناطق مرکزی کشــور و اجرای ۴ خط 
انتقال آب از دریا، افزود: این یک پروژه بزرگ ملی و برای آینده ایران اســت 
که باید با همکاری و مشارکت همه ذی نفعان به سرانجام برسد.مخبر پس 
از ارائه گزارش وزیر نیرو درباره انشعاب خط اول انتقال آب دریا از اردکان به 
یزد، دستور داد برای حل مشکل اضطراری تأمین آب در این استان، این خط 
لوله انشعابی هر چه زودتر تا اوایل تابستان سال جاری به بهره برداری برسد.

اعالم عزای عمومی در یزد
بــه دســتور رئیس جمهور  و  به احتــرام جانباختگان حادثه قطار مشــهد - یــزد و  ابراز همدردی با خانــواده حادثه دیدگان و مــردم یزد، امروز 

پنجشنبه ۱9 خردادماه در این  استان عزای عمومی اعالم شد.
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با طرح سازمان ملل، ترکیه به عنوان کشوری بی طرف در نبرد شرق اروپا 
میزبان وزیر خارجه روسیه شد

 تحلیلی بر فهم رسانه ای جریان تجدیدنظرطلب 
از بیانات رهبر معظم انقالب

مذاکره برای حل بحران جهانی غذا تناقضات حقوق بشر غربی
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جدی شدن بحران غذا در جهان و مأموریت سازمان ملل به ترکیه برای 
وساطت در حل بحران صادرات غالت از دریای سیاه، بهانه سفر دو روزه 
»ســرگئی الوروف«، وزیر خارجه و مقامات دفاعی روســیه به آنکارا شــد؛ 
نشســتی کــه مهم ترین خروجی آن شــرط مســکو برای عبور کشــتی های 

تجاری اوکراین از سواحل این کشور بود.

رهبر انقالب در مراســم ســالگرد رحلت امــام خمینــی)ره( در جوار مرقد 
ایشــان در بخشــی از بیانات شــان به مرز و فاصله ای که حضــرت امام)ره( 
در تفکــر و ســبک زندگی میان اســالم و غرب قائــل بودنــد، پرداختند و در 
بیان چرایــی این فاصله گذاری به رفتار و منش متناقض سیاســتمداران و 

روشنفکران غربی اشاره کرده …

چگونه دولت می تواند سیاست را تبدیل به عرصه فعالیت عمومی کند؟

از حکومت غیرمردمی به حکمرانی مردمی
و  اکنــون در چهــل  کــه  اســامی  انقــاب  پیــروزی 
ســومین سالگشــت آن به ســر می بریــم، نخســتین 
بــار در ایران به تأســیس دولــت مردمــی انجامید. 
این انقــاب که با هویت اســامی و حاصل حرکت 
مردمــی به رهبری امام خمینــی )ره( بوده، از آغاز 
مردمی ســازی دولــت را بــه مثابــه یکــی از اهــداف 
اساســی خــود مطرح کرده اســت. گذشــت بیش از 
چهار دهه از پیروزی انقاب اســامی نشــان دهنده 
مردمــی  در  اســامی  جمهــوری  نظــام  موفقیــت 
کردن دولت به مفهوم مشــارکت مردم در تأسیس 
دولــت و انتخــاب کارگزاران آن اســت؛ این نظام با 
به رسمیت شناختن حق جمهور مردم در تأسیس 
نظــام سیاســی و انتخاب رئیس جمهــور، به عنوان 
بــار در  باالتریــن مقــام اجرایــی کشــور، نخســتین 
تاریخ ایران، بنیان دولت را بر رأی مســتقیم مردم 
قــرار داده اســت. بــا وجــود ایــن، بازخوانــی تجربه 
ابتنــای دولــت  بــه مفهــوم  مردمی ســازی دولــت 
بــر ایــده »صاحب حــق بــودن مــردم« و در نتیجه 
»خدمتگــزاری به مردم«، حکایت از نارســایی های 
مهمــی دارد. بررســی کارنامــه دولت هــای برآمده 
اســامی  جمهــوری  نظــام  در  مــردم  انتخــاب  از 
نشــان دهنده فاصله گرفتن تدریجــی این دولت ها 
از ایــده مذکور اســت. اگرچه در برخــی از دولت ها، 
بویــژه در دولت هــای نخســتین، بــه ایــن مفهوم از 
مردمی ســازی دولــت، التفاتــی درخــور و شایســته 
صــورت گرفتــه اســت، بــا کمرنــگ شــدن تدریجی 
ایــده و صاحب حــق بودن مــردم، دولت ها خود را 
صاحب حق یک ســویه پنداشــته، عملکــرد خود را 
تنها در این رابطه یک سویه ارائه کرده اند. در چنین 
فراینــدی، مردمی ســازی دولت ها با آســیب جدی 
روبه رو شده است. بررسی آسیب پدید آمده و فهم 
عوامــل ناکامــی دولت ها در مردمی ســازی دولت، 
نیازمند پژوهش گسترده ای است؛ اما در این مجال 
انــدک، تنها به یــک عامل مهم اشــاره می کنیم. از 
دیــدگاه نگارنــده، غفلــت از امر حکمرانــی و نقش 
مردم در آن، یکی از این عوامل به حســاب می آید. 
تبییــن این مهم، نیازمند اشــاره ای گــذرا به مفهوم 

»حکمرانی مردمی« است.
ادبیات سیاســی در دوران معاصر شاهد چرخش 
مهمــی از مفهوم »حکومت« بــه مفهوم »حکمرانی 
مردمــی« اســت. اگرچه می تــوان در متون کاســیک 
توجه به شــاخص های مفهوم حکمرانی را مشــاهده 
مثابــه  بــه  حکمرانــی  امــا  معاصــر  دوران  در  کــرد، 
مفهومــی مدرن مورد توجه قرار گرفته اســت. در این 
دوران حکمرانــی بــه مثابــه »فعالیــت عمومی ناظر 

بــه فرایند وضع قوانیــن الزام آور معطــوف به اقتدار 
عمومی« در نظر گرفته شده است؛ قوانینی که نقش 
تعیین کننــده ای در تنظیم زندگی سیاســی اجتماعی 
دارنــد. بــر اســاس این مفهــوم، آنچــه در بهــروزی و 
بهزیســتی زندگــی سیاســی اجتماعی مــردم اهمیت 
دارد، چگونگــی حکمرانی اســت. بــه همین دلیل در 
برابر نوع حکومت و ســاختار آن، چگونگی حکمرانی 
اهمیت بیشــتری پیــدا می کند. چنانچــه حکمرانی با 
شاخص های خاصی همراه شود، حکمرانی با عنوان 
حکمرانی خوب و شایســته نامگذاری می شــود، یا در 
صــورت برخورداری از شــاخص های مذکور به عنوان 
حکمرانی کارآمد مورد شناســایی قــرار می گیرد. این 
نامگذاری هــا به وضــوح تأکید بر »سیاســت بــه مثابه 
فعالیــت عمومــی« و نه بــه مثابه حکومت را نشــان 

می دهد.
طرح این مفهوم در ادبیات سیاسی جدید، زمینه 
توجــه بــه نقــش مــردم در حکمرانــی را نیــز فراهــم 
ســاخته اســت. به دیگر ســخن، از آنجا که در مفهوم 
حکمرانی، سیاســت به مثابه فعالیت ناظر به اقتدار 
عمومــی مــورد توجــه قــرار می گیــرد، ایــن فعالیــت 
می تواند از ســوی مردم نیز صــورت گیرد. در صورتی 
که مــردم نقش اصلی در چنیــن فعالیتی را برعهده 
گیرنــد، دیگــر حکمرانــی صرفــاً ناظــر بــه فعالیــت 
حکومــت و حکمرانــان نخواهــد شــد و در کنــار آنان، 
مــردم نیــز صاحــب نقــش دانســته می شــوند. توجه 
به نقــش مــردم، زمینه طــرح »حکمرانــی مردمی« 
را فراهــم ســاخته، می تــوان چرخــش دوم را از ایــن 
زاویه، چرخش از حکمرانی غیرمردمی به حکمرانی 
مردمی دانســت. با توجه بــه اهمیت اقتدار عمومی، 
حکمرانــی  بــه  غیرمردمــی  حکمرانــی  از  چرخــش 
مردمــی بی تردید موجبات ارتقای اقتــدار عمومی را 
فراهم خواهد ســاخت. به دیگر ســخن، با مشــارکت 
مــردم در حکمرانــی، ســرمایه اجتماعــی مــورد نیاز 

نتیجــه  در  شــده،  تقویــت  جامعــه  در  حکمرانــی 
کارآمدی حکومت نیز افزایش می یابد.

بــه  حکومــت  »از  چرخــش  نگارنــده،  نــگاه  از 
حکمرانــی« و »از حکمرانی غیرمردمی به حکمرانی 
مردمــی«، زمینــه نظــری و مفهومی بســیار مناســبی 
را بــرای طــرح دولت مردمی یا مردمی ســازی دولت 
در ایــران فراهــم ســاخته اســت. ایــن چرخش هــا از 
ســویی بیانگر اهمیت توجه بــه حکمرانی و در نتیجه 
فعالیــت ناظــر بــه اقتــدار عمومــی بــوده، از ســوی 
دیگــر ضــرورت دخالــت و مشــارکت مــردم را در امر 
حکمرانی نشــان می دهد؛ اگرچه مشــارکت مردم در 
روی کار آوردن کارگــزاران دولت نقش بســیار مهمی 
در مردمی ســازی دولــت دارد، چنیــن می نمایــد کــه 
مشــارکت آنــان در فعالیت هــا و عملکردهــا نقــش 
مؤثرتری در این زمینه خواهد داشــت. مردمی سازی 
دولــت بــه معنــای واقعی، آنــگاه تحقــق می یابد که 
عرصه های گوناگون فعالیت عمومی، مردمی شــود. 
این امر به لحاظ نظری مســتلزم طرح مفاهیم بسیار 

مهمی است.
یکی از مؤلفه های نظری دولت مردمی، »اجتماع 
مردمــی« اســت. دولت مردمــی بر اجتمــاع مردمی 
اســتوار اســت. به میزانی که مشــارکت مردم در اداره 
زندگــی جمعــی افــزون شــود، مردمی ســازی دولت 
در عرصــه اجتماع امکان پذیرتر می شــود. مشــارکت 
قالــب  و در  بــه صــورت نهادینــه شــده  مــردم چــه 
ســمن ها و چه به صورت غیرنهادینه شــده و به گونه 
داوطلبانــه، مهم تریــن عامــل واســپاری تصدی گری 
دولــت در امر اجتماعی به مردم به حســاب می آید. 
بی تردید، این واســپاری می توانــد زمینه توجه دولت 
را بــه امــور راهبــردی معطــوف ســازد و دولــت را از 
روزمرگــی رهایــی بخشــد؛ از ایــن رو، مردمی ســازی 
دولــت در عرصــه اجتماع بــا مردمی ســازی اجتماع 

میسر می نماید.

چشم در برابر چشم
ایران در  واکنش به  سیاسی کاری آژانس ، فعالیت  تعدادی از دوربین  های فراپادمانی را قطع کرد

رئیس سازمان انرژی اتمی:  نه اتهامات را می پذیریم نه عقب نشینی می کنیم

منصور میراحمدی
استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

صفحه 5 را بخوانید
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گلوبال تایمز)چین(
»آپارتاید فناوری« امریکا می تواند جهان 
را به ســمت عصر تاریکی جدیدی بکشاند. 
بنــا بــر گــزارش اخیــر »نیویــورک تایمــز«، 
امریکا برای شکست روسیه در جنگ نیابتی 
در اوکرایــن، تمــام تــوان خود را بــرای قطع 
دسترســی مســکو بــه فناوری های پیشــرفته 
برای ساخت تسلیحات جدید متمرکز کرده 
و بــا تکیــه بــر وابســتگی روس ها بــه واردات 

تجهیزات، تحریم ها را شدت می دهد.

کویت تایمز)کویت(
نمایندگان ســازمان ملل در ســفر اخیر خود 
بــه کویــت، پایان اشــغالگری صهیونیســت ها را 
برای توقف خشــونت در ســرزمین های اشغالی 
خواستار شدند. این هیأت تجاری بین المللی با 
محکوم کردن ماهیت اشغالگری صهیونیست ها 
و ایجــاد تبعیــض علیــه فلســطینی ها، ضمــن 
بررســی دالیل ریشــه ای جنگ های فلســطین و 
رژیم صهیونیســتی، این رژیم اشغالگر را عامل 

بحران های موجود  خواندند.

گاردین)بریتانیا(
محافظه کاران مخالف بوریس جانسون 
بــا  وجــود شکســت در جلســه رأی اعتمــاد 
امــا همچنــان  انگلیــس،  بــه نخســت وزیر 
حــال  در  و  ندارنــد  عقب نشــینی  قصــد 
طرح ریزی پروژه ای هســتند که بــا زمینگیر 
کردن سیســتم قانونگذاری بریتانیا مانع از 
اصالح قوانین به سود جانسون شوند. آنها 
معتقدنــد با این طرح فصــل پایانی دوران 

»ترزا می« تکرار خواهد شد.

مذاکره برای حل بحران جهانی غذا

رسوایی البی گری ژنرال 4 ستاره امریکایی

زهره صفاری/ جدی شــدن بحران غذا 
در جهان و مأموریت ســازمان ملل به 
ترکیــه بــرای وســاطت در حــل بحران 
صــادرات غالت از دریای ســیاه، بهانه 
ســفر دو روزه »ســرگئی الوروف«، وزیر 
خارجــه و مقامــات دفاعــی روســیه به 
مهم تریــن  کــه  نشســتی  شــد؛  آنــکارا 
خروجــی آن شــرط مســکو بــرای عبور 
کشــتی های تجاری اوکراین از ســواحل 

این کشور بود.
»تــاس«  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
روســیه، نشســت وزرای خارجه روسیه 
و ترکیــه دیــروز یــک روز پــس از دیدار 
مقامــات دفاعــی دو کشــور در آنــکارا 
در  الوروف«  »ســرگئی  و  شــد  انجــام 
پایان این نشست در جمع خبرنگاران 
اعــالم کــرد بــرای حــل بحران غــذا در 
جهــان، مســکو برقــراری کریــدور امن 
برای عبور کشــتی های اوکراینی حامل 
غــالت را تضمیــن می کند امــا در عین 
حــال کرملین بــرای تحقق ایــن وعده 
شــرط دارد: »اوکرایــن بــرای صادرات 
غالت از بنادر دریای سیاه باید سواحل 

خود را از مین های جنگی پاک کند.«
ایــن شــرط در حالــی بــرای کی یف 
اعالم شــده اســت که براساس آخرین 
گزارش هــا از آنجــا کــه اوکرایــن یکی از 
گنــدم،  صادرکننده هــای  بزرگ تریــن 

ذرت و روغــن آفتابگــردان در جهــان 
است و در چند ماه اخیر و با آغاز بحران 
جنگ در این کشــور حــدود 22میلیون 
تــن غالت در ســیلوهای اوکراین بلوکه 
شــده اند، بنابرایــن بــا توجــه بــه اینکه 
تــداوم ایــن شــرایط خســارت بزرگــی 
بــه جهــان وارد می کند، ترکیه واســطه 
اجرای مکانیســم حل بحران ســازمان 
ملل در این باره شــده اســت تا با توجه 
ایــن  در  بی طرفانــه  موضع گیــری  بــه 
نبــرد، تعادلــی در ایــن مســیر بیــن دو 
کشــور برقرار کند؛ گرچه مقامات ترکیه 
ظرفیــت  کشــور  ایــن  هســتند  مدعــی 
حفاظــت و انتقال محموله های غالت 
از دریای سیاه را نیز دارد.  اما به نوشته 
پســکوف«  »دیمیتــری  »ان بی ســی«، 
ســخنگوی کرملیــن اعالم کرده اســت 
کریدور امن روســیه در شــرایطی مجوز 
عبــور کشــتی های اوکراینــی را می دهد 
کــه تحت بازرســی ارتــش روســیه قرار 
گیرنــد تــا ایــن کشــتی ها ابــزار قاچــاق 

تسلیحات نشوند.
»حلوصی آکار«، وزیر دفاع روســیه 
نیز بــا اعالم اینکه ایــن طرح همچنان 
در مرحله مذاکره است، گفت: »تالش 
ما برای تعیین ســاز وکار این برنامه در 
دســت انجام اســت؛ اینکــه  مین های 
پاکســازی  چطــور  ســواحل  موجــوددر 

شوند، چه کسی این کار را انجام خواهد 
داد یــا کریــدور امــن بــا چه ســاز وکاری 
ایجاد می شــود و کشــتی های اسکورت 
نوشــته  بــه  باشــند...«  کشــور  کــدام  از 
پســکوف«،  »دیمیتــری  »الجزیــره«، 
ســخنگوی کرملین در هشــداری دیگر 
همچنین تأکید کــرد غالت در صورتی 
بــه بــازار بین المللی وارد خواهند شــد 
کــه تحریم هــا علیــه روســیه برداشــته 
شــود. وی به خبرنگاران گفــت: »هنوز 
هیچ مذاکــره اصولــی برای برداشــتن 

تحریم ها انجام نشده است.«
ë سوریه در سایه اوکراین

چاره سازی روسیه برای حل بحران 
غذا در شــرایطی اســت کــه الوروف در 

مســیر ســفر به ترکیه یکی از کشورهای 
عضو ناتو، با سنگ اندازی بلغارستان، 
همپیمانــان  مونته نگــرو؛  و  مقدونیــه 
میزبانــش در پیمــان امنیــت جمعــی 
روبــه رو شــد و بــا بســته شــدن مســیر 
هوایی این سه کشور به روی هواپیمای 
روسیه، وی پرواز مستقیم به آنکارا را از 

فراز دریای سیاه انجام داد.
اما ســفر هیأت عالی رتبه روســی به 
ترکیــه تنها بــرای حل بحــران اوکراین 
در  آنــکارا  نظامــی  تحــرکات  و  نبــود 
شــمال ســوریه علیــه پ.ک.ک کــه بــا 
انتقــاد شــدید واشــنگتن همــراه شــده 
بــود نیــز بخش های مهمی از نشســت 
پشــت درهای بســته وزرای خارجه دو 

کشــور را در حالــی تشــکیل مــی داد که 
بنا بر گزارش هــا همزمان وزارت دفاع 
مســکو و دمشــق در رزمایشی مشترک 
در شــمال ســوریه، چگونگــی مقابله با 
جنگنده هــا و پهپادهــای متخاصــم را 
شبیه ســازی کردند. به باور تحلیلگران 
»ان بی ســی«، ترکیــه به رغــم موضــع 
مخالفــش در جبهه ســوریه با روس ها 
شــمال  در  حضــور  تــداوم  بــرای  امــا 
ایــن کشــور جنــگ زده به مجوز مســکو 
اوغلــو«،  طاهــر  »مــروه  دارد.  نیــاز 
دموکراســی  پــروژه  هماهنگــی  مدیــر 
در خاورمیانــه معتقــد اســت: »ترکیــه 
نیازمند چراغ سبز روســیه برای انجام 
عملیــات در ســوریه اســت و به همین 

خاطــر ســعی در گرفتــن این امتیــاز از 
طرف روس دارد.«

»رجــب  »المانیتــور«،  نوشــته  بــه 
طیــب اردوغان« یــک روز پیش از این 
نشســت در پارلمــان کشــورش از عزم 
ترکیه برای عملیات نظامی در شــمال 
ســوریه پــرده برداشــت و گفــت: »مــا 
وارد مرحله جدیــدی از تصمیم گیری 
عمــق  تــا  امــن  منطقــه  ایجــاد  بــرای 
30کیلومتــری در مرزهــای جنوبی مان 
شــده ایم. ما مناطق تل رفعت و منبج 
را از تروریســت ها )منظور او یگان های 

مدافع خلق بود( پاک خواهیم کرد.«
کردهــا  بــرای  ترکیــه  رجزخوانــی 
به رغــم مخالفت امریکا، در شــرایطی 
جــدی شــده اســت که آنــکارا بــا اعالم 
مخالفت با عضویت فنالند و سوئد در 
ناتــو این پرونــده را بالتکلیف گذاشــته 
است. ناظران معتقدند در این شرایط 
نظــر می رســد روســیه ســاز وکاری  بــه 
بــا  و  پیــش بگیــرد  ماننــد ســال 2019 
اعمــال فشــار بــر ترکیــه بــرای ورود به 
فرایند صلح با کردها، موازنه قدرت را 
در شرق فرات ایجاد کند. ترکیه به رغم 
عضویت در ناتو و انتقاد از روسیه برای 
اجرای عملیات نظامی در اوکراین، در 
چرخــه تحریم های غرب علیه مســکو 

مشارکت نکرد.

اســت،  ســال ها  غالمــی/  بنفشــه 
اندیشکده های بزرگ جهان به جایگاهی 
بــرای البــی کشــورهای مختلــف تبدیــل 
شده اند. این البی ها عموماً توسط کسانی 
انجام می شــود که شــاید کمتر اســم آنها 
بــه گــوش رســیده باشــد. اما روز گذشــته 
اف بــی آی در یــک افشــاگری کم ســابقه 
فاش کــرد، ژنــرال »جــان آلــن«، یکی از 
نامدارترین ژنرال های 4 ستاره امریکایی 
کــه در دوره ریاســت جمهــوری »بــاراک 
اوبامــا«، نماینــده ویژه امریــکا در ائتالف 
جهانــی داعش بود، فرماندهی نیروهای 
و  برعهــده  را  افغانســتان  در  امریکایــی 
ریاســت ستاد فرماندهی مشترک امریکا 
را هم در دســت داشــت، به البی قطر در 

اندیشکده بروکینگز تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری »آسوشیتدپرس«، 
اف بــی آی اعــالم کــرده، اســنادی کــه به 
»جــان  می دهــد،  نشــان  آورده  دســت 
آلــن« نیز از ریاســت خــود بر اندیشــکده 
»بروکینگز«، اســتفاده کــرده تا برای قطر 
در ایــن اندیشــکده البــی کنــد و مطالبی 
منتشــر شــود کــه در جهت منافــع دوحه 
باشــد. اف بی آی نیــز در تحقیقــات خود 
اعــالم کــرده کــه شــواهد حاکــی اســت، 
تخلفات ژنرال 4 ستاره امریکایی عمدی 

بوده است.
ë آغاز البی گری بعد از بازنشستگی

اســنادی که اف بــی آی دربــاره »جان 
آلــن« بــه دســت آورده نشــان می دهــد، 
وی کار خــود در ایــن خصوص را 4 ســال 

بعــد از بازنشســتگی اش، یعنــی از ســال 
2017 آغاز کرده است، یعنی از زمانی که 
بحران در روابط قطر با کشــورهای عربی 
آغاز شد. »آلن« که در آن زمان همچنان 
صاحب نفوذ در دولت امریکا بود، شروع 
بــه دادن اطالعــات نادرســت بــه دولت 
امریــکا در خصــوص قطــر کــرد و این در 
حالــی بود کــه هیچ کــس مطلع نبــود او 
در حــال معامالت چند میلیون دالری با 

قطر است.
اف بی آی همچنین فاش کرده، ســال 
2020 نیــز جلســه پرســش و پاســخی بــا 
»آلــن« دربــاره کارش برای قطر داشــته، 
اما او پاســخ درســتی به ســؤاالت نداده و 
تأکیــد کرده بــود که عامل قطر نیســت و 
تالش هایش در قطر در ســال 2017 برای 
جلوگیری از وقوع جنگی جدید در خلیج 

فارس بوده است.
ایــن در حالــی بــود کــه در شــروع این 
»دونالــد  می رســید،  نظــر  بــه  بحــران 
ترامــپ«، رئیس جمهــور وقــت امریــکا، 
قطر را در این بحران مقصر می دانســت 
امــا بعد از چنــدی دیدگاه دولــت امریکا 
نســبت به بحران قطر و ســایر کشورهای 
عربــی تغییــر کــرد و لحــن »ترامــپ« به 
گونــه ای شــد کــه دوســتدار قطــر نشــان 
اســت،  معتقــد  اف بــی آی  مــی داد. 
تغییــر  ایــن  در  »آلــن«  البی گری هــای 
دیــدگاه تأثیر داشــته اســت. بنا بر اســناد 
اف بی آی »آلن« در روزهای نخســت این 
بحران در ایمیلی به »مک مســتر« که در 

آن زمان مشــاور امنیت ملی امریکا بود، 
به وی اعــالم کرد که قطری هــا »نیازمند 
کمک هســتند« و بهتر اســت کاخ ســفید 
در بیانیــه ای از همــه طرف هــای بحــران 
بخواهد »خویشتن دار باشــند.« چند روز 
بعــد »رکــس تیلرســون«، وزیــر خارجــه 
وقت امریکا دقیقاً همین موضع را اتخاذ 

کرد.
ë سایر درآمدها

به گزارش »نیویــورک تایمز«، »آلن« 
هــم  دیگــری  غیرقانونــی  درآمدهــای 
داشــته اســت؛ از جملــه در یــک مــورد با 
یک شــرکت امنیتی اســرائیلی بــه توافق 
رســیده بود تا در قبال دریافت ماهانه 10 
هــزار دالر و همچنین 1.5 درصد کارمزد، 
بــرای این شــرکت کســب و کارهای جدید 

پیدا کند. در همیــن ارتباط »آلن« تالش 
کــرد دولت قطــر را به بســتن قــراردادی 
72 میلیون دالری با این شــرکت امنیتی 
مجــاب کند کــه کارمزد او از ایــن قرارداد، 

بالغ بر یک میلیون دالر می شد.
بنابــر ایــن گــزارش، البی گــری »جان 
آلــن« بــرای قطــر در حالــی فاش شــده 
اســت کــه قانــون فــدرال امریــکا تأکیــد 
می کنــد، هــر کســی که بــرای یــک دولت 
خارجــی البــی می کند، موظف اســت در 
دادگســتری امریــکا ثبت نــام کند تــا این 
البــی بــه طــرق قانونی انجــام شــود. اما 
»آلن« با مخفی کردن این مســأله تالش 
کرده تا بر تصمیمات دولت امریکا تأثیر 
بگــذارد. بنابــر ایــن گــزارش، مــاه پیــش 
نیــز »تومــاس بــاراک جونیور«، دوســت 

و مشــاور غیررســمی »دونالد ترامپ« با 
اتهام مشــابهی روبه رو شد و اسناد نشان 
دادنــد، وی بــرای امارات البی کــرده و بر 
سیاســت خارجــی امریــکا در قبــال ایــن 

کشور تأثیر گذاشته است.
ë رسوایی دامنه دار

تحقیقــات اف بــی آی دربــاره »جــان 
چندیــن  اســت،  شــده  باعــث  آلــن«، 
سیاســتمدار دیگــر امریکایــی نیــز درگیر 
ایــن پرونده شــوند. یکی از آنهــا »ریچارد 
اولســون«، سفیر ســابق امریکا در امارات 
و پاکســتان اســت کــه دو ماه پیــش او نیز 
متهم شد، با دریافت پول از دولت قطر، 
تــالش کرده بر سیاســت امریــکا در قبال 
این کشــور تأثیر بگذارد. »عماد زوبری«، 
یک فعال سیاسی و حامی مالی سیاسی 
نیــز که به خاطر فســاد در حــال گذراندن 
محکومیــت خــود در زنــدان اســت، فرد 
دیگری است که به پرونده »آلن« مرتبط 
است. بجز این دو نفر چند نماینده کنگره 
که نامشان هنوز فاش نشده، در ارتباط با 

این پرونده مورد بازجویی قرار گرفته اند.
مؤسســه »بروکینگــز« کــه یکــی از بــا 
امریکایــی  اندیشــکده های  نفوذتریــن 
اســت، روز گذشــته بــه پرســش ها درباره 
پرونده »آلن« هیچ پاســخی نداد. این در 
حالی اســت که قطر مدت ها است، یکی 
از بزرگ ترین حامیان مالی این مؤسســه 
اســت، هرچند اخیراً »بروکینگز« مدعی 
شــده بــود، دریافــت کمک هــای مالی از 

قطر را متوقف کرده است.

با طرح سازمان ملل، ترکیه به عنوان کشوری بی طرف در نبرد شرق اروپا، میزبان وزیر خارجه روسیه شد

ژنرال »جان آلن« متهم است در البی برای قطر بر سیاست خارجی امریکا تأثیر گذاشته است
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چالشی که غرب در بیش از 3 سال گذشته آن را نادیده گرفته است

آینده  تاریک نوجوانان داعش 
 

ســه ســال پیش که دست به دست دادن نیروهای چند کشور سبب شد اعضای 
گروه تروریســتی داعش از اکثر نقاط عراق، ســوریه و افغانستان به بیرون رانده 
شــوند، این نکته مهم از یادها رفت که با هزاران نوجوانی که زیر ســلطه داعش 

رفته و به نفع آنها اقدام می کردند، چه باید کرد.
پس از شکســت داعش در ســوریه، بســیاری از نوجوانان داعشــی به همراه 
زنان این گروه تروریســتی در دو کمپ مهاجرتی در شــمال شرق سوریه اسکان 
یافتند که توســط کردهای شمال ســوریه که تحت حمایت امریکا هستند، اداره 
می شــوند. برخی از این نوجوانان به خواسته خود داعشی شده بودند و گروهی 
نیز برخالف میل شان به این گروه جنایتکار پیوسته بودند. یکی از دو کمپ محل 
استقرار نوجوانان داعشی، الهول است که در سال 1991 برای پذیرش آواره های 
عراقی ساخته شد. کمپ دوم نیز کمپ روج است که از الهول کوچک تر است و 
ســال 2014 با هدف پذیرش آواره های عراقی بنا شــد. هر دو کمپ از سال 2019 
بعد از شکست داعش در عراق و سوریه و افزایش زندانیان داعشی، بسط یافته 
و بزرگ تــر شــدند. طوری کــه در حال حاضر در هــر یک از دو کمــپ فوق اتباع 
حدود 60 کشور جای دارند و در میان آنها کودکان و نوجوانانی دیده می شوند که 

فریب تبلیغات دروغین داعشی ها را خوردند و به آنها پیوستند.
ë بدون راه رستگاری

از جمــع افــراد حاضــر در این کمپ هــا 11 هزار نفر شــهروند اروپــا، امریکای 
شمالی و امریکای مرکزی هستند. اما هیچ کدام از این کشورها مایل به پذیرش 
مجدد این شــهروندان خطاکار نیســتند. به این ترتیب کمپ هــای الهول و روج 
تبدیل به نمادهای بزرگ بی توجهی کشــورهای بزرگ و کوچک و سازمان های 
مشــهور جهانی به آرمان های انســانی شده اند. آنجا که باید کودکان و نوجوانان 
فریب خورده را بخشید و راه بازگشت شان به جامعه را باز کرد اما در تضاد با این 
رویکرد، اینک راه هرگونه بازگشت به زندگی عادی و رستگاری بر این نوجوانان 
بسته شده و گویی قرار نیست هرگز برچسب تروریست از پیشانی آنها پاک شود.

ایــن کم لطفــی در حق نوجوانان داعشــی در حالی اســت که هرگــز در هیچ 
محکمه ای میزان مشارکت آنها در عملیات داعشی ها مورد بررسی دقیق قرار 
نگرفته و رأی و حکمی برای آنها صادر نشده است. اکثر این بچه ها زیر 12 سال 
ســن دارند و اولین احســاس هر کســی که با آنها صحبت کند، این است که آنها 
خرد الزم برای تفکیک ســره از ناســره را نداشــته اند و فریب تبلیغات داعش را 
خورده و به این گروه پیوســته اند. یک نمونه این قبیل افراد شــمیما بیگم است 
که در بریتانیا از والدینی بنگالدشــی و مهاجر به دنیا آمد. شــمیما در ســال های 
نخست رشد و شکل گیری شخصیتش از سوی داعشی ها تغذیه فکری می شد و 
توان ذهنی اش با رسوم و آیین هایی بسته شد که تئوریسین های این سازمان به 
طور آنالین به بسیاری از نوجوانان در سطح جهان انتقال و آموزش می دادند. 
شــمیما با سه نوجوان همسن و ســال خود از بریتانیا به سوریه نقل مکان کرد و 
با وجود ســن اندکش با مردی داعشــی ازدواج کرد و قبل از 18 ســاله شــدن دو 
فرزند به دنیا آورد که هر دو بر اثر عوارض مختلف جان باختند. دولت انگلیس 
در ســال 2019 شــهروندی او را باطل و تأکید کرد که حق بازگشت به این کشور را 

ندارد زیرا در خدمت داعش بوده و هنوز سمپات این سازمان جهنمی است.
بیگم تنها زن سوخته در این روند جانسوز نیست و کمپ های الهول و روج پر 
است از کسانی که مانند او به داعش پیوسته اند. شرایط زیستی در این کمپ ها 
اســفبار و امکانات در کمترین حد اســت و امیدی به خروج از این کمپ ها برای 
ســاکنان آنهــا وجود ندارد و آینده طوالنی پیش رویشــان بیش از آن که ســپید و 
روشــن باشــد، سرشار از تاریکی است. کافی اســت باد بوزد تا پرده های هر چادر 
فرو ریزد و باران بیاید تا چیزی شــبیه به ســیل، اندک اندوخته های این آوارگان 

را با خود ببرد. 
ë فقدان ستادهای اطالعاتی دقیق

در حالــی کــه ایــن نوجوانان رنــج می برند و شــرایطی ناگــوار دارنــد و تاوان 
فریبــی را که در کودکــی خوردند می دهند، دولت های متبــوع آنها حتی حاضر 
نیســتند دربــاره خــودداری از کمک به آنهــا، توضیحاتی معمولــی بدهند. این 
دولت هــا می گویند چون ســرمایه گذاری مالی و برنامه ریزی فکری گســترده ای 
در راه مبــارزه بــا داعــش در ســال های 2013 تــا 2020 داشــته اند، اینک به هیچ 
روی نمی تواننــد افــرادی را بــه آغوش خــود بازگردانند که کــم و بیش بازوهای 
اجرایــی داعش در تحقق اهداف ضدانســانی این ســازمان بوده انــد. به ادعای 
آنها، کارهای سیســتماتیک و جور کردن پاســپورت و ویزا برای این نوجوانان به 
قصــد پذیرش مجدد آنها غیرممکن اســت. وضع پســران نوجوان داعشــی در 
کمپ هــای مورد اشــاره بدتر از دختران اســت زیرا آنها را از همراهی مادرشــان 
محــروم کــرده و بــه مراکــزی گســیل کرده انــد کــه آنهــا را نهادهــای بازپــروری 
فکــری و عقیدتی نامیده اند. نه تنها ســرویس های بهداشــتی در دســترس این 
 بچه ها آکنده از میکروب اســت و خبری از دوش و اســتحمام نیســت، بلکه آثار 
سوء تغذیه را هم می توان به صراحت و روشنی در وجود آنها دید. بیماری های 
پوستی هم نزد آنها رایج است و چون مسائل بهداشتی رعایت نمی شود، موارد 
ابتالی آنها به کرونا در دو سال اخیر زیاد بوده و حتی چند فقره ابتال به ایدز هم 

نزد آنها دیده شده است.
ë خطرات و مخاطرات باقی ماندن در زندان

بــه جــز ایــن دو کمــپ، در یکی دو ســال اخیر زنــدان الســینا نیــز تبدیل به 
بازداشــتگاه پســران و مردان داعشــی شــده اســت. ژانویه 2022 نیروهای باقی 
مانــده داعش برای آزاد کــردن نیروهای خود، به این زنــدان که فاصله زیادی 
بــا کمپ الهول ندارد، حمله کردند و با انفجــار بمب، یکی از دیوارهای اصلی 
آن را فرو ریختند و ستیزی 10 روزه را با سربازان سوری به راه انداختند که فقط 
با مشــارکت برخی نیروهای غربی و کمک سربازان حافظ صلح سازمان ملل 
مدیریت و مهار شــد. همه اینها به این معنا اســت که تا زمانی که جهان غرب 
و البتــه کشــورهایی کــه این نوجوانــان از آنهــا می آیند، حاضر بــه پذیرش آنها 
نشــوند، احتمال بازگشت این نوجوانان به این گروه تروریستی همچنان وجود 
دارد. در حالــی کــه می توان به جای بدبینــی، پذیرفت که می تــوان به کودکان 
و نوجوانانــی که 10 یا 12 ســال بیشــتر ندارنــد، فرصتی دوباره داد تــا به زندگی 

سالم بازگردند.
ë Foreign Affairs :منبع

فیونواال نی اوالن، گزارشگر سیاسی
مترجم: وصال روحانی

A
P

A
P

اعتصــاب کارکنان فرودگاه بین المللی 
پاریس در اعتراض به دستمزد پایین، 
پروازهــای  از  شــماری  لغــو  موجــب 
برنامه ریــزی شــده بــرای امــروز شــده 

است.
بــه  مهــر  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
شــرکت  فرانســه،  خبرگــزاری  از  نقــل 
اعــالم  دیــروز  پاریــس  فرودگاه هــای 
یــک چهــارم پروازهــای  کــرد: حــدود 
پنجشــنبه  بــرای  شــده  برنامه ریــزی 
)امــروز( فــرودگاه شــارل دوگل پاریس 
در پــی اعتصــاب کارکنان که خواســتار 
افزایــش دســتمزد هســتند، لغو شــد. 
پروازهای لغو شــده مربوط به ساعات 
7 صبح تا 1۴ به وقت پاریس می شود. 
در همیــن پیونــد اداره کل هوانــوردی 

از   )DGAC( فرانســه  غیرنظامــی 
شــرکت های هوایی خواســته اســت که 
تعداد پروازهای خود را بین ســاعت 7 
صبح تا 1۴ بعدازظهر پنجشنبه کاهش 
دهند. این نهاد همچنین توضیح داده 
است، بتازگی چندین فرودگاه اروپایی 
به دلیــل کمبــود کارکنــان با مشــکالت 
زیــادی در مدیریــت مســافران مواجه 

شدند.
پایین ماندن دستمزدها با توجه به 
تورم موجود، باال رفتن مســتمر تعرفه 
حامل هــای انرژی و همچنین تصویب 
دالیــل  بازنشســتگی،  جدیــد  قانــون 
عمده اعتصاب و تظاهرات سراســری 

معترضان در فرانسه است.
سراســری  اعتــراض  و  اعتصــاب 

فرانسوی ها در حالی انجام می شود که 
اخیــراً در انتخابات ریاســت جمهوری 
این کشــور امانوئــل مکرون بــرای یک 
رئیس جمهــور  به عنــوان  دیگــر  دوره 

انتخاب شد. 
ایــن  کنــار  در  دیگــر  ســوی  از 
معترضــان  تظاهــرات  اعتراضــات، 
نوامبــر  از  زردهــا  جلیقــه  بــه  موســوم 
ســال 2018 در اعتــراض بــه نابرابــری 
آغــاز  فرانســه  در  فســاد  و  اقتصــادی 
ایــن  دارد.  ادامــه  همچنــان  و  شــده 
تظاهــرات در ابتدا بــه افزایش مالیات 
بر ســوخت بود، اما دامنــه آن به مرور 
گســترش یافت و به جنبشی تمام عیار 
علیــه سیاســت های امانوئــل مکــرون 

رئیس جمهور فرانسه تبدیل شد.

 اعتصاب، هواپیماها را در پاریس زمینگیر کرد

در  فلســطینی  راننــده  یــک 
الخلیــل  نزدیکــی  چهارراهــی 
بــه هنگام بازرســی پلیس رژیم 
و  را گرفتــه  او  اســرائیل، ســالح 
فرار کرد. جست و جو برای پیدا 

کردن وی ادامه دارد.

رژیــم  جدیــد  اقــدام  پــی  در 
صهیونیســتی در میدان نفتی-

گازی »کاریــش«، وزیر کار لبنان 
یــک  حــزب اهلل  کــرد،  اعــالم 
مســئول عالیرتبه خود را مأمور 
تعییــن  پرونــده  بــه  رســیدگی 

مرزهای دریایی کرده است.

پارلمــان روســیه لوایحــی را بــه 
تصویب رساند که به صالحیت 
قضایی دادگاه حقوق بشر اروپا 
در ایــن کشــور پایــان می دهــد؛ 
عامل این جدایی جنگ روسیه 

در اوکراین است.

به دنبال اعتراضات مسلمانان 
کشــورهای  برخــی  و  هنــد 
اسالمی، پلیس هند، »هرشیت 
سریواســتاوا« رهبر جوان حزب 
بــه دلیــل اظهــارات  را  حاکــم  
اســالم  علیــه  آمیــز  اهانــت 

بازداشت کرد.

چندین قانونگذار ارشــد امریکا 
با امضــای نامه ای، از جو بایدن 
خواســتند تا روابط واشــنگتن با 
عربســتان ســعودی را اصالح  و 
بــه عربســتان ســعودی نســبت 
همــکاری  کــردن  دنبــال  بــه 
چیــن  بــا  بیشــتر  اســتراتژیک 

هشدار دهد.

 0.9 گذشــته  روز  ترکیــه   لیــر   
کاهــش  دالر  برابــر  در  درصــد 
یافــت و زیــان خــود را در ســال 
جاری به 22 درصد رســاند. این 
در حالی اســت که اردوغان روز 
دوشــنبه گفتــه بــود ترکیــه نرخ 
بهــره را افزایــش نخواهــد داد، 
بلکــه بــه کاهش نــرخ بهــره در 
بــاالی  بــا هزینه هــای  مواجهــه 

زندگی ادامه خواهد داد.

بر
د خ

چن
 با 

نیا
ر د

دو

ترکیه

لبنان

فلسطین

روسیه

هند

امریکا



ر؟
خب

چه 
گه 

دی

گروسی در حال نمایش دوربین های نصب شده در سایت های هسته ای ایران/ آذرماه 1400

تصویر 2 تصویر 1

 پنجشنبه 19 خرداد 1401
 سال بیست و هشتم
 شماره 7927

http://irannewspaper.ir

editorial@irannewspaper.ir

چشم در برابر چشم
حاشیه سازی اصالح طلبان از یک عکس

 خبر اول اینکه، حضور جواد اوجی وزیر نفت درمراسم جشن ملی 

در ســفارت روســیه و دیدار ســفیر این کشور با فریب رســانه ای جریان 
غربگرا و انتشــار تصاویر هدف دار همراه شــد. رسانه ها و افراد نزدیک 
به دولت ســابق  با بهانه قرار دادن زبان بدن وزیر نفت ایران و ســفیر 
روســیه )تصویر شــماره یــک( مدعی تحقیر شــدن ایران شــدند. این 
خبرســازی غیرمنطقی درحالی است که تصاویر دیگر در این نشست 
)تصویر شماره دو( حاکی از احترام ویژه سفیر این کشور به وزیر نفت 
ایران اســت. پس از افشــا شدن این حاشیه ســازی زرد، برخی دیگر از 
رســانه های اصالح طلب حضور وزیر نفت در این مراســم را زیر سؤال 
بردند. این درحالی اســت که جواد اوجی رئیس کمیســیون مشــترک 
ایران و روســیه است که به دعوت سفارت روسیه در این جشن حضور 
پیــدا کــرده؛ همچنیــن حضــور مقام دولتــی در این مراســم یــک امر 
معمول دیپلماتیک اســت که در دولت های گذشــته نیز انجام شــده 
اســت. بــه عنوان نمونــه حضور وزیــر دفــاع، معاون رئیــس جمهور، 
رئیس سازمان انرژی اتمی، معاون وزیر خارجه و دیگر مدیران ارشد 
دولت حســن روحانی در مراسم روز ملی روسیه امری مرسوم بوده و 

قباًل با اعتراض حامیان دولت پیشین رو به رو نشده بود.

 ایران در حال برنامه ریزی 
برای انجام یک عملیات انتقام است

 خبــر دیگر اینکــه، محافل امنیتی رژیم صهیونیســتی، از اظهارات 

ضــد ایرانــی نخســت وزیر ایــن رژیــم و اســتفاده از اســتراتژی جدیــد 
علیه ایران بشــدت انتقــاد کردند. به گــزارش فارس، وبــگاه روزنامه 
یدیعوت آحارانوت، در این راســتا نوشــت: اظهارات بنت در جلســه 
کمیســیون روابــط خارجــی و دفاعی پارلمــان این رژیم )کنســت( به 
منزله »انگشت فرو کردن در چشم ایران، اقدامی غیر ضروری است 
کــه تنهــا انگیزه های ایــران را برای وادار کردن اســرائیل بــه پرداخت 
بهــای آن، افزایــش می  دهــد«. بنــت در جلســه کمیســیون روابــط 
خارجی و دفاعی پارلمان این رژیم )کنســت( درخواســتی ضدایرانی 
مطــرح کــرد و با متهم کردن ایــران به انجام اقدامات تروریســتی در 
منطقــه، بیان کرد: »راهبرد اســرائیل در قبال ایران در ســال گذشــته 
شــاهد تغییر بوده اســت. تهران خطوط قرمز از جمله غنی سازی ۶۰ 
درصدی را زیر پا گذاشته است؛ بی آنکه به این اقدام واکنشی صورت 
بگیرد.« یک مقام ارشــد امنیتی رژیم صهیونیســتی هم در گفت وگو 
بــا یدیعوت آحارانوت گفت:»ایــران در حال برنامه ریزی برای انجام 
یک عملیات انتقام است و هیچ دلیلی برای تشویق و تحریک بیشتر 

آن، برای انجام این عملیات وجود ندارد.«
 

 دیدار بلینکن و وزیر خارجه قطر 
با موضوع مذاکرات وین

 باخبر شــدیم  که، وبــگاه وزارت امور خارجه امریــکا در بیانیه ای از 
دیــدار و گفت وگوی آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا و محمد 
بــن عبدالرحمــان آل ثانی، معاون نخســت وزیر و وزیــر امور خارجه 
قطر خبر داد. به گزارش ایســنا، در این بیانیه آمده است: آنها درباره 
مســائل منطقه ای و دوجانبه از جمله افغانستان، چالش های ناشی 
از ایــران و اهمیت حمایت از اوکراین گفت وگو کردند. همچنین وزیر 
خارجه قطر در گفت وگو با شــبکه الجزیــره درباره دیدار با بلینکن در 
واشــنگتن گفت: با آنتونــی بلینکن، وزیر خارجــه امریکا درخصوص 
مذاکــرات هســته ای ایران و افق رســیدن بــه توافق رایزنی کــردم. ما 
خواستار بازگشت تمام طرف ها به توافق هسته ای هستیم زیرا منجر 
بــه ایجاد صلــح و امنیت در منطقه می شــود. او تأکید کرد: مذاکرات 
وین ســاقط و متالشی نشده اســت و تماس های ما با ایران جایگزین 
مذاکرات نیست بلکه در راستای کمک به آن است. ما بر این باوریم 
کــه توافــق هســته ای افق هــای همــکاری و گفت وگوهــای منطقــه ای 
گســترده تر با ایران را ایجاد می کند. محمد بن عبدالرحمن گفت: ما 
با ایران و امریکا به منظور رسیدن به زمینه مشترک برای بازگشت به 

مذاکرات وین رایزنی می کنیم.
 

 اعزام کشتی نفتکش افراماکس ۲ 
برای انجام آزمایش های دریایی به خلیج فارس

 شنیدیم که، بــا تکمیل 

کشــتی  ســاخت  عملیــات 
اقیانوس پیمــای  نفتکــش 
افراماکــس 2، ایــن شــناور به 
منظــور انجــام آزمایش های 
دریایــی به آب هــای نیلگون 
خلیــج فارس اعزام شــد. به 
گزارش سپاه نیوز کشتی 113 

هزار تنی افراماکس 2، با 2۵۰ متر طول، ۴۴ متر عرض و 21 متر ارتفاع 
تــا روی عرشــه، 21 هــزار و ۵۰۰ تــن وزن در مدت دو ســال در شــرکت 
صنعتی دریایی ایران )صدرا( ساخته شده و دارای یک موتور پیشران 
با قدرت 21 هزار اســب بخار است. این شــناور دارای سه دیزل ژنراتور 
اســت که هر کدام ظرفیت تولید ۹۰۰ کیلووات برق را دارا می باشــد و 
با 3۶ خدمه شــامل کاپیتان، افسران کشتی، تکنیسین ها و ملوان های 
خود، قابلیت حرکت با سرعت 1۵ گره دریایی در اقیانوس ها را دارد.

 ظن جاسوسی رژیم صهیونیستی 
به یک روزنامه نگار پناهنده

 دســت آخــر اینکــه، در پــی کشــف چنــد مــورد دیرهنگام نفــوذ و 

جاسوســی در میــان برخــی وزرا و ســرمایه داران و مقامــات سیاســی 
اســرائیل بــه نفع ایــران، مراکــز امنیتــی این رژیــم ازجمله بــه برخی 
اتباع ایرانی پناهنده شــده بدگمان شده اند. به گزارش روزنامه تایمز، 
نــدا امین روزنامه نگار پناهنــده، پس از پنج ســال، در معرض اخراج 
قــرار گرفته اســت. شــاباک، ســازمان امنیــت و اطالعات اســرائیل به 
ایــن پناهنده گفته که او بــا مقامات اطالعات ایران در ارتباط اســت و 
باید اســرائیل را ترک کند. این روزنامه نگار، در ســال 2۰1۷ از اسرائیل 
پناهندگــی گرفــت، امــا اکنون بــه حکم »آیلت شــاکد« وزیر کشــور، با 
خطر اخراج روبه رو است. ندا امین به اخبار کانال 12 اسرائیل گفت از 

رفتاری که با او می شود، شوکه شده و هیچ جایی ندارد برود.

ایران در  واکنش به  سیاسی کاری آژانس ، فعالیت  تعدادی از دوربین  های فراپادمانی را قطع کرد

گــروه سیاســی/ قطــع بخــش مهمــی از دسترســی 
فراپادمانــی آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی بــه 
فعالیت های هســته ای کشــورمان پاســخ کوبنده ای 
بــود کــه ایــران روز گذشــته در واکنــش بــه تصویــب 
احتمالــی قطعنامــه ضــد ایرانی شــورای حــکام از 
خود نشــان داد. یک روز پس از صدور بیانیه ادعایی 
فرانسه، انگلیس و آلمان علیه ایران، سازمان انرژی 
اتمی روز گذشــته با صدور بیانیه ای از قطع فعالیت  
دوربین هــای فرا پادمانی بر بخشــی از فعالیت های 
هسته ای کشور خبر داد. سازمان انرژی اتمی با اعالم 
اینکه جمهوری اسالمی ایران تاکنون همکاری های 
گســترده ای بــا آژانس داشــته کــه این نهــاد توجهی 
بــه ایــن همکاری هــای ناشــی از حســن نیــت ایران 
نداشــته اســت، از تصمیــم جدید خود دربــاره روند 
نظارتــی آژانــس خبــر داد. در همیــن چهارچــوب 
ایران تصمیم گرفــت از امروز فعالیت  دوربین های 
فرا پادمانی دســتگاه اندازه گیری بر خط ســطح غنا 
OLEM و فلومتر آژانس قطع شــود که دستور آن به 
مســئوالن مربوطه داده شــده است. ســازمان انرژی 
اتمــی همچنین یادآور شــده که بیــش از ۸۰ درصد 
از دوربین هــای موجود آژانس دوربین های پادمانی 
هســتند که کمافی الســابق فعالیت ایــن دوربین ها 

ادامه خواهد یافت.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی در گفت و گویی با 
رسانه ملی درباره این اقدام سازمان توضیحاتی ارائه 
داد و با بیان اینکه متأسفانه رفتار آژانس متناسب با 
همکاری های ما نبوده اســت، گفت: »دوربین هایی 
که قرار است فعالیتشان قطع شود و امروز از بعضی 
ســایت ها شــروع کردیــم، دوربین هــای فراپادمانی 
است و اطالعاتی ضبط می شد که بعداً می توانست 
توسط آژانس استفاده شود اما ما دیگر این اطالعات 
را در اختیــار آژانــس نمی گذاریــم و امیدواریــم بــا 
اقداماتی که انجام می شود آنها به خودشان بیایند و 
روش و منش خود را عوض کنند.« بهروز کمالوندی 
تصریح کرد: »در گذشته نیز قرار نبود اطالعات این 
دســتگاه ها در اختیار آنهــا قرار گیرد مگــر در حالت 
پذیــرش شــرایط ایران و بر اســاس قانــون راهبردی 
مجلــس. ما این اطالعات را به آنهــا نمی دادیم و از 
امروز نیز این اطالعات ضبط نمی شود.« سخنگوی 
سازمان انرژی اتمی همچنین یادآور شد: »اقدامات 
دیگــری هــم در نظــر اســت و امیدواریــم آنهــا بــه 
خودشان بیایند و جواب همکاری ایران را با همکاری 
بدهند. نمی شــود ایران همکاری داشــته باشد ولی 

آنها رفتار نامناسبی از خودشان نشان دهند.«
ë اقدامات ضدایرانی سه کشور اروپایی

این اقدام ایران در واکنش به تحوالت پرشــتابی 
است که در روند نشست جاری شورای حکام آژانس 
علیه ایران به جریان افتاده است. کمی پس از آنکه 
»رافائــل گروســی«، مدیــرکل آژانس مدعی شــد تا 
زمانــی که ایــران از لحاظ فنــی توضیحات معتبری 
بــرای وجود ذرات اورانیوم با منشــأ انســانی در ســه 
ســایت تورقوزآباد، ورامین و مریوان ارائه نکند، این 

سازمان نمی تواند صحت و کامل بودن اعالمیه های 
ایران ذیــل موافقتنامه جامع پادمــان را تأیید کند و 
در همین راســتا امریکا و تروئیکای اروپا پیش نویس 
قطعنامــه ای را بــرای ارائــه به شــورای حــکام تهیه 
کرده اند کــه از ایران می خواهد به ســؤاالت پادمانی 
آژانس درباره ســه مکان هســته ای فوراً پاســخ دهد. 
ســه کشــور اروپایی طرف توافق هســته ای همچنین 
سه شنبه شب گذشته در آستانه به تصویب رسیدن 
قطعنامه علیه ایران، در بیانیه ای ادعایی به متوقف 
شدن اجرای پروتکل الحاقی اعتراض کرده و مدعی 
شــده اند کــه اجــرای این پروتــکل، ضــرورت قانونی 
توافــق پادمان هــای ایــران بــوده و ایــران نمی تواند 
آن  از  خــروج  یــا  اصــالح  بــه  یکجانبــه  به صــورت 
بپــردازد. این کشــورها در شــرایطی نســبت به قطع 
دسترســی های حیاتــی آژانــس معتــرض شــده اند 
کــه در بیانیه خــود به وجاهــت قانونی اقــدام ایران 
در تالفی جویــی خــروج یکجانبــه امریــکا از برجــام 
کوچکتریــن  هســته ای  تحریم هــای  بازگردانــدن  و 
در  اروپــا  کــه  تحریم هایــی  نداشــته اند.  اشــاره ای 
ممانعت از بازگشت آنها، نخواست کمترین نقشی 
ایفا کنــد و حاال در قامت یک مدعــی، ایران را بابت 
کاهش دسترســی های برجامی آژانــس مورد انتقاد 

قرار می دهد.
ë اقدامات جبرانی ایران

مبنــای تحــوالت جــاری در شــورای حــکام بــه 
ادعاهای بدون ســندی بازمی گردد که آژانس صرفاً 
با اتکا به تالش ضدایرانی رژیم صهیونیســتی علیه 
ایران بــه جریان انداخته اســت. کمی پــس از اینکه 
آژانس از ایران خواســت تا درباره ســه مکان ادعایی 
شفاف سازی کند، »رافائل گروسی«، مدیرکل آژانس 
اسفندماه سال گذشته به تهران آمد و در پی توافقی 
کــه با مقام های کشــورمان به آن دســت یافت، قرار 
شــد ایران و آژانس تا آخر خردادمــاه مدارک الزم را 
برای حل و فصل موضوعات اختالفی اشــاره شــده 
تبادل کنند. برگزاری سه دور نشست میان دو طرف 
و ارائــه توضیحات مکتــوب تهران بــه آژانس نیز در 
چهارچــوب عمل به تعهــدات ایــن تفاهم صورت 
گرفــت. اما با  وجــود این همــکاری، آژانس بی اعتنا 
بــه اقداماتی که ایــران در خالل چند ماه گذشــته در 
روند همکاری مسالمت آمیز با آژانس از سر گذرانده 
بود، در گزارش جدید خود اشاره ای به این اقدامات 
نکــرده و صرفــاً بــه تکــرار ادعاهــای موهــوم رژیــم 
صهیونیســتی پرداختــه بــود. »گروســی« در پی این 
گــزارش هم در ســخنانی که در آغاز نشســت جاری 
شــورا حکام مطرح کرد، رسماً با تکرار این ادعاها به 
تالش هایی که از سوی محافل غربی و صهیونیستی 
بــرای تهیــه پیش نویــس قطعنامــه ضــد ایرانی به 

جریان افتاده بود، چراغ سبز نشان داد.
پیش نویس قطعنامه احتمالی شورای حکام از 
ایران خواســته به ســؤاالت باقی مانده آژانس درباره 
ذرات اورانیــوم پیــدا شــده در ســه مــکان هســته ای 
توضیح دهد. همچنین در پیش نویس این قطعنامه 

آمــده اســت: شــورای حــکام از ایــران می خواهد که 
هرچه ســریعتر برای اجــرای تعهــدات قانونی اش 
اقــدام و بــدون اتــالف وقــت بــه پیشــنهاد مدیرکل 
آژانس برای همکاری بیشــتر جهت شفاف ســازی و 

حل  و فصل مسائل باقی مانده پادمانی عمل کند.
ë اعتراض روسیه

در  روســیه  نماینــده  اولیانــوف«،  »میخائیــل 
ســازمان های بین المللی مستقر در وین با اعتراض 
بــه ارائه پیــش نویس ضــد ایرانــی توســط نماینده 
آلمان اولیانوف در ســخنرانی خود در جلسه شورای 
حــکام گفــت: »هنــوز فرصت بــرای احیــای برجام 
هســت. در کمال تأســف، بعضی از اعضای شورای 

حکام حساسیت این برهه زمانی را درک نمی کنند 
قطعنامــه  معرفــی  ماننــد  راهکارهایــی  دنبــال  و 
ضدایرانی هستند. مشخص است که گفت وگوهای 
وین چیزی به آنها یاد نداده اســت: فشــار بر تهران، 

باعث تشدید تنش ها می شود.«
محمدرضا غائبی، سرپرســت نمایندگــی ایران 
در آژانس نیز روز گذشــته در نشســت شورای حکام 
نســبت به تحوالتی که علیه ایران بــه جریان افتاده 
اقدامــات جبرانــی  و همــه  کــرد  اعتــراض  اســت، 
هســته ای انجام شــده از ســوی ایــران را در راســتای 
حقــوق و تعهدات ایران بر اســاس معاهده »ان پی 
تی« دانست. او با اشاره به اثرات اقدامات غیرقانونی 

و غیرانســانی ایاالت متحده بر مــردم عادی ایران از 
جملــه در حوزه داروها و تجهیزات پزشــکی که ادعا 
می شود مشمول تحریم نیستند، افزود: »دولت ها، 
بویژه سه کشور اروپایی عضو برجام و اتحادیه اروپا که 
بارها حمایت کالمی خود را از برجام اعالم کرده اند، 
باید به این فکر کنند که تا چه حد عماًل حمایت خود 
را از جملــه از طریق ابزارهــا و اقداماتی برای کاهش 
این اثرات منفی انجام داده اند؟« به گفته این مقام 
دیپلماتیــک کشــورمان کســی نمی توانــد از برجــام 
حمایــت کنــد، در حالی که تحریم هــای غیرقانونی 
ایــاالت متحده را اجــرا می کند یــا دارایی های مردم 

ایران را در حوزه قلمرو خود مسدود می کند.

ش
ــر

بــ

رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی روز گذشــته 
در حاشــیه جلســه دولــت از رویکــرد آژانــس 
بین المللی انــرژی اتمی دربــاره فعالیت های 
هسته ای ایران انتقاد کرد. اسالمی با بیان اینکه 
اتهامات و ادعاهایی که االن مطرح شــده است 
را از 2۰ ســال پیــش بــه مــا نســبت می دهنــد و 
اساس برجام برای رفع همین اتهامات است، 
افزود: »اگر جمهوری اسالمی برجام را پذیرفت 
که مذاکره کند، بــه خاطر همین رفع اتهام ها و 
اعتمادسازی اســت. تمام این موارد ادعایی در 
قالب PMD بســته شــده اســت، یعنی مذاکره 

شده، بازدید شده و پرونده بسته شده است.«
او بــا تأکیــد بــر اینکــه جمهــوری اســالمی 
ایــران هیچگونــه فعالیــت هســته ای پنهــان و 
نوشته نشــده ندارد، تصریح کرد: »القائاتی که 
در رســانه های تحــت نفــوذ صهیونیســت ها و 

غربی ها به شــکل پرتکراری مطرح می شود در 
حالی اســت که هیچ ســایت معرفی نشــده یا 
هیچ فعالیت معرفی  نشــده ای وجــود ندارد. 
مــواردی کــه در قالــب اســناد کذایــی و ادعایی 
مطرح اســت، مربوط به چهار مکانی است که 
آمدند و آنها را بازرسی کردند و موضوع یکی از 

این چهار مکان را بستند.«
اســالمی با طرح این پرســش که »حاال این 
مکان چیســت؟«، ادامه داد: »صفحه اورانیوم 
فلــزی اســت که اگــر مردم خاطرشــان باشــد، 
اینها از 2۰ ســال پیش اتهام می زنند ایران دارد 
بمــب می ســازد! کــدام بمــب؟ اول گفتنــد در 
شیان و لویزان، بعد گفتند پارچین، بعد گفتند 
جنوب غرب تهران. هر روز آدرسی را منافقین و 
صهیونیست ها بیان می کردند که کشور را متهم 
کننــد و ایران را تحت فشــار قرار دهند«. رئیس 

سازمان انرژی اتمی تأکید کرد: »ما دقیقاً طبق 
ضابطــه و مقررات آژانــس کار می کنیم و هیچ 
فعالیــت ما نیســت کــه تحت نظــارت آژانس 
نباشــد و رویه هــای آژانــس را رعایــت نکــرده 
باشــد. ما نه این اتهامــات را می پذیریم و نه با 
این عملیات ســنگین روانی شان عقب نشینی 
می کنیــم. مــا یــک باقیمانــده حســن نیتی در 
برجام داریم که اگر نخواهند به تعهدات خود 
عمل کنند، حتماً در آن باقیمانده حسن نیت 

خود تجدیدنظر می کنیم«.
اســالمی در نهایــت تصریح کــرد: »جریان 
صنعتی تولیدمــان برقرار اســت و تحت تأثیر 
احساســات حرکــت نمی کنیم. ما یــک برنامه 
داریم و قانون اقدام راهبردی مجلس تکالیفی 
را بــرای مــا تعریف کــرده کــه عیــن آن را اجرا 

می کنیم و نظارت هم صورت می گیرد.«

رئیس سازمان انرژی اتمی:

نه اتهامات را می پذیریم نه عقب نشینی می کنیم

گروه سیاسی/ در روزهای اخیر دو ماجرا منجر به 
تکرار نام کشــور هنــد در خبرگزاری ها و رســانه ها 
شــده اســت. یکــی از ایــن موضوعــات ماجــرای 
توهین به پیامبر توسط یکی از مقامات حزبی این 
کشــور بود که منجر به واکنش مســلمانان و حتی 
احضار ســفیر دولت هند در بسیاری از کشورها از 
جمله ایران بوده اســت. این مســأله البته باعث 
شــد تا دولت هند بســرعت با توهین کنندگان به 
اعتقادات مســلمانان برخورد کند. مســأله دیگر 
نیز انتقاد وزیر خارجه این کشور از تحریم ها علیه 
ایران و ونزوئال بوده اســت. وی در »مجمع 2۰22 
گالب ِســک« ایــن رفتار غــرب در شــرایط بحران 

انرژی در جهان را زیر سؤال برده بود.
اکنــون نیــز ورود وزیر امــور خارجه کشــورمان 
به هنــد در بامداد دیروز چهارشــنبه مــورد توجه 
رســانه ها قــرار گرفتــه اســت. نارنــدام باقچــی، 
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه هنــد در صفحــه 
توئیتــرش نوشــت: »ایــن ســفر موجــب تقویــت 

بیشتر روابط و شراکت دیرینه ما خواهد شد.«
رســمی  دعــوت  بــه  بنــا  کــه  ســفر  ایــن  درپــی 
سوبرامانیام جایشانکار وزیر امور خارجه هند صورت 
گرفته رســانه های هندی با پرداختــن به آن و گمانه 
زنی دربــاره موضوعــات و محورهــای گفت و گوها از 
فروش نفت، بندر چابهار و مســأله طالبان به عنوان 
اصلی تریــن محورهــای رایزنی هــا در ایــن ســفر نام 
بردند. به نوشته این رسانه هندی در دیدارهای وزیر 
امــور خارجه ایران با مقام های این کشــور همچنین 
قرار است گسترش تجارت و صادرات از طریق بندر 
چابهار به افغانستان و آسیای مرکزی و اوراسیا مورد 

بحث و بررسی قرار گیرد.
در ایــن ســفر چهــار روزه، وزیــر امــور خارجــه 
کشــورمان عالوه بــر مذاکــرات ســطح عالــی بــا 
مقامات هنــد در دهلی نو، از شــهرهای بمبئی و 

حیدرآباد نیز بازدید به عمل خواهد آورد.
این ســفر که قرار بود اواخر سال گذشته انجام 
شــود به دلیــل مثبت شــدن تســت کرونــای وزیر 

خارجه هند به تأخیر افتاده بود.
ë نقشه راه همکاری بلند مدت بین دو کشور

امیرعبداللهیــان در بدو ورود بــه دهلی نو در 
فرودگاه ایندیرا گاندی گفت: »در شرایطی سفرم 
به هند انجام می شود که در روزهای اخیر اقدامی 

خودســرانه توسط یکی از افراد حزبی انجام شده 
و به ســاحت مقدس پیامبر عظیم شــأن اســالم 
اســائه ادب شده است. البته ما از بدو ورود شاهد 
هســتیم که مقامات هند این اقدام خودسرانه را 

مردود اعالم کردند.«
او تأکید کرد: »امیدواریم فردا در رایزنی هایی 
که خواهیم داشــت شــاهد تکرار ایــن جمالت از 

سوی مقامات هند باشیم.«
وزیــر امــور خارجــه ایــران همچنین با اشــاره 
به ســفرش بــه هند اظهــار کــرد: »روابــط تهران 
و دهلــی نــو در شــرایط بســیار خوبی قــرار دارد و 
در تبادل هیأت ها بین دو کشــور بویــژه در دولت 
جدید شــاهد رشد و توسعه مناسبات همه جانبه 

از جمله در حوزه های فرهنگی هستیم.«
وزیر امور خارجه کشــورمان تصریح کرد: »در 
سفری که وزیر امور خارجه هند به تهران داشت، 
توافق کردیم که درخصوص ترســیم یک نقشــه 
راه همــکاری بلنــد مــدت بیــن دو کشــور اقــدام 
کنیــم و یکی از دســتورکارهای اصلی ما گفت و گو 
با مقامات عالی رتبه هند و همتایم درخصوص 
نهایی کردن این نقشــه راه است.« وی همچنین 
طبــق برنامه ریــزی بــه عمــل آمــده روز گذشــته 
عالوه بر نخســت وزیر و مشــاور امنیت ملی هند، 

گفت وگوی مفصلی را با همتای خود داشت.
در همین خصوص وزیر امور خارجه کشورمان 
با اشــاره به دیدارش با مشــاور امنیــت ملی هند 
گفــت: »بــا توجــه بــه اینکه قــرن حاضــر و آینده 

متعلق به قاره آسیاســت و هنــد به عنوان قدرت 
نوظهــور اقتصادی در منطقه ما مطرح اســت در 
زمینه توســعه همه جانبه اقتصادی و تجاری به 
موازات همکاری های سیاسی، فرهنگی و امنیتی 

و بین المللی توافق خوبی حاصل شد.«
وی دربــاره اهانــت یــک مقام حزبــی هند به 
ســاحت پیامبــر اکــرم)ص( هــم گفت: »مشــاور 
امنیت ملی هند ابراز تأسف کردند که همزمان با 

سفر بنده با این موضوع رو به رو شدیم.«
ë درخواست عضویت ایران در بریکس

وزیــر امــور خارجــه کشــورمان همچنیــن بــا 
»ســوبرامانیام جایشــانکار«، وزیــر خارجــه هنــد 
دیــدار کــرد و در جریــان ایــن دیــدار، موافقتنامه 
معاضدت قضایی میان جمهوری اسالمی ایران 
و جمهوری هند، در شهر دهلی نو به امضا رسید. 
همچنین حســین امیرعبداللهیان در این دیدار، 
در نامه ای خواستار حمایت دهلی برای عضویت 
ایران در بریکس شد. گفتنی است »بریکس« نام 
گروهی به رهبــری قدرت های اقتصادی نوظهور 
اســت کــه از بــه هــم پیوســتن حــروف اول نــام 
انگلیســی کشــورهای عضو برزیل، روســیه، هند، 
چین و آفریقای جنوبی تشکیل شده است. تقریباً 
همــه اعضــای گــروه بریکــس در رده کشــورهای 
در حــال توســعه یــا اقتصادهــای در حــال ظهور 
هســتند اما عموماً بواســطه اقتصادهایی با رشد 
پرشــتاب و فراگیر و نفوذ تأثیرگذار بر امور جهانی 

و منطقه ای از دیگر کشورها متمایز می شوند.

بــه  و  دیپلماســی  فعال ســازی  گــروه سیاســی/ 
خدمت درآوردن برای تحقق توســعه مراودات 
تجــاری و اقتصادی با کشــورهای جهان و تمرکز 
ویــژه بر تقویــت روابــط سیاســی و اقتصــادی با 
کشــورهای منطقه یکی از سیاســت های اصولی 
بود که سید ابراهیم رئیسی از آغاز دولتش مورد 
تأکیــد قرار داده بود. حال هنوز یک ســال نشــده 
است که این هدف تا حدود زیادی در هر دو حوزه 
سیاسی و اقتصادی عینیت یافته است. چنانکه 
تحوالتی همچون انعقــاد قرارداد ســوآپ گازی 
میان ایران، ترکمنســتان و جمهوری آذربایجان 
که در کمتر از یک ســال سه کشــور بار دیگر برای 
افزایــش حجــم آن بــه دو برابــر توافــق کردنــد، 
احــداث کارخانــه تولیــد پهپــاد در تاجیکســتان 
به عنــوان کشــوری که تــا پیــش از روی کار آمدن 
دولت سیزدهم روابط اش با جمهوری اسالمی 
ایــران دچــار برخــی ســوء تفاهمات و تنش های 
حل نشــده بود؛ مشــت نمونه خــروار از مواردی 
اســت که نشان می دهد چگونه تغییر در رویکرد 
سیاســت خارجــی در دولت ســیزدهم توانســته 
است روابط ایران با کشورهای حوزه آسیای میانه 
را همپــای روابطش بــا دیگر کشــورهای منطقه 
و از جملــه اکثر کشــورهای منطقه خلیج فارس 
ارتقــا و بهبــود بخشــد و ایــن امــر را در خدمــت 
توســعه مراودات تجاری به عنوان مهم ترین راه 
مقابله با تحریم هــای ظالمانه امریکا قرار دهد. 
در راســتای همیــن رونــد اســت کــه روز گذشــته 
سخنگوی گمرک کشورمان از رشد 3۸ درصدی 
ارزش تجارت غیرنفتی ایران با کشورهای حاشیه 
دریای خزر خبر داد و مقام بلندپایه از جمهوری 
ارمنستان ایران را شریک قابل اعتماد و همسایه 
خــوب مؤثــر در کاهــش تنــش و ایجاد ثبــات در 

منطقه توصیف کرد.
ë رشد ارزش تجارت

حال گزارش ها حکایــت از افزایش مراودات 
تجاری با کشورهای حاشــیه دریای خزر دارد. به 
گــزارش ایرنا، ســخنگوی گمرک با اعــالم اینکه 
تجــارت غیرنفتــی ایران به چهار کشــور حاشــیه 
دریای خزر در دو ماه نخست امسال، یک میلیون 
و 2۰۰ هزار و ۹۴۰ تن کاال به ارزش ۸۹۷ میلیون و 
۵۰۵ هزار و 2۷1 دالر بود گفت که تجارت ایران با 

کشورهای حاشیه دریای خزر با رشد 1۰ درصدی 
در وزن و 3۸ درصــدی در ارزش همــراه بــوده 
اســت. بر اســاس اعالم ســید روح اهلل لطیفی از 
مجموع تجارت ۹۰۰ میلیون دالری با چهار کشور 
حاشیه خزر، سهم صادرات ۶۴۶ هزار و 3۶۴ تن 
کاال بــه ارزش 2۶3 میلیــون و 1۹ هــزار و ۴۴۰ دالر 
بوده است که با وجود کاهش 1۴درصدی در وزن 
بــا افزایش 1۷درصدی در ارزش کاالی صادراتی 

نسبت به دوماهه 1۴۰۰ همراه بوده است. 
ë ایفای نقش ثبات آفرینی در منطقه

اقتصــادی در دولــت  بــر دیپلماســی  تأکیــد 
ســیزدهم در حالــی ثمــر بخــش بــوده اســت که 
ایــران توانســته در همیــن مــدت بــا ایفــای نقش 
فعال و مؤثر در تنش هــای به وجود آمده در میان 
همســایگان شــمالی اش جایگاه خود را به عنوان 
یــک قدرت مؤثر در کاهش تنــش و افزایش ثبات 
منطقه اثبــات کند. در اذعان به همیــن اثرگذاری 
است که »هاکوب ارشکیان« نایب رئیس پارلمان 
ارمنســتان در دیــدار دیــروزش بــا نایــب رئیــس 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شــورای اســالمی ضمن تأکیــد بر اینکــه روابط دو 
کشور در همه زمینه ها در ســطح باالیی قرار دارد، 
گفت: »ارمنستان، ایران را یک شریک قابل اعتماد 
و همســایه خوب می داند. روابط با ایــران برای ما 
اهمیــت راهبردی دارد. نقش و تــوان بالقوه ایران 
در کاهــش تنش و ایجــاد ثبات در منطقه آشــکار 
اســت و جلوه بارز آن بیانیه صریــح ایران در مورد 
تمامیــت ارضــی ارمنســتان اســت.« نماینــدگان 
ایران و ارمنســتان در این دیدار موضوعات مربوط 
به توســعه و گســترش مبــادالت دو کشــور را مورد 
بحــث و بررســی قــرار دادنــد و در مورد ســاخت و 
بهره بــرداری از کریــدور جاده ای شــمال - جنوب 
همکاری هــای احتمالی در زمینه هــای فرهنگی، 
گردشگری، معدن، انرژی، محیط زیست و منابع 
آب بــه گفت و گــو پرداختنــد. آنچه از ســوی مقام 
ارمنستانی بیان شد و اعالم افزایش تجارت ایران 
با همســایگان شمالی اش تنها بخشــی از ثمراتی 
است که بر اثر تغییر رویکرد سیاست خارجی ایران 
در دولت ســیزدهم به دست آمده است و به نظر 
می رسد در آینده توسعه روابط سیاسی و اقتصادی 

در این حوزه روند رو به رشدتری داشته باشد.

در جریان سفر چهار روزه وزیر خارجه کشورمان به دهلی نو   رقم خورد

توسعه همه جانبه روابط ایران و هند
با در اولویت قرار گرفتن دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم رقم خورد

رکوردتجارت ایران و کشورهای حوزه خزر



تناقضات حقوق بشر غربی
رهبر انقالب در مراسم سالگرد رحلت 
امام خمینی)ره( در جوار مرقد ایشان 
و  مــرز  بــه  بیانات شــان  از  بخشــی  در 
فاصلــه ای کــه حضــرت امــام)ره( در 
تفکــر و ســبک زندگــی میــان اســالم و 
غرب قائل بودنــد پرداختند و در بیان 
چرایــی ایــن فاصله گــذاری بــه رفتــار 
و  سیاســتمداران  متناقــض  منــش  و 
روشنفکران غربی اشاره کرده و گفتند:

»غربی هــا ســه قــرن دنیــا را غــارت 
کردند؛ ســه قــرن! دنیا را غــارت کردند. 
از شرق آسیا، از اندونزی، از فیلیپین، از 
نپال، از شــبه قاره هند بگیرید تا آسیای 
مرکزی و آسیای غربی و تا شمال آفریقا، 
بخش های مغرب آفریقا و تا سرتاســر 
آفریقای ســیاه؛ غربی ها ســه قرن اینها 
را غارت کردنــد؛ به اینجا اکتفا نکردند، 
امریکای جنوبی را هم دست گذاشتند، 
آنجــا را هم غــارت کردند؛ قــاره امریکا 
را! قــاره امریــکا هم صاحبانی داشــت، 
تمدنی داشت، ملت هایی داشت؛ اینها 
ـ که همــه اینها  بــا حیله هــای گوناگــونـ 
در تاریخ هــای دقیق مشــخص اســت؛ 
کتاب بخوانیــد ان شــاءاهلل، این حقایق 
ـ فاجعه  را بیشــتر از نزدیک درک کنیدـ 
آفریدنــد؛ قتل، غارت، کشــتار جمعی، 
شکنجه، فشــار، برده گیری، برده داری؛ 
این کارها را غربی ها کردند. در این ســه 
قــرن، در همــان حالــی کــه غربی ها در 
عمل این جور مشــغول جنایت بودند، 
روشنفکران شــان و متفکران شان برای 
دنیا قانون حقوق بشر کشف می کردند 
و وضــع می کردند! یعنــی این تناقض 
در عمــل و قــول، این ریــاکاری غربی ها 
]مشــهود اســت[. در عمل آن جــور، در 
زبــان این جور؛ کشــورهای اروپایی، بعد 
هــم امریکا به معنــای واقعی کلمه در 
سرتاســر دنیا انــواع و اقســام جنایت ها 
را انجام دادند. خب اینها شــاهکارهای 
تمدن غرب اســت؛ اینها شــاهکارهای 

تمدن غرب است!«.
قابــل پیش بینــی بــود کــه بیانــات 
ایشــان با واکنــش جریان هــای معاند 
شــود.  مواجــه  آنهــا  داخلــی  عقبــه  و 
جریان هــای  واکنــش  از  بخشــی 
تجدیدنظرطلــب داخلی معطوف به 
همین فقره از ســخنان ایشــان و القای 
شــبهاتی درخصــوص همیــن بحــث 
حقوق بشر غربی بود. به عنوان نمونه 
عمادالدین باقی از چهره های نزدیک 
به بیت حســینعلی منتظری در کانال 
»نویســندگان  نوشــت:  تلگرامــی اش 
نامــدار و  پرشــماری در غــرب، نیــز در 
نقــد تمــدن غربــی ســخنان بســیار و 
گرانســنگی را بیــان کرده اند امــا اینکه 
جنایت هــای  و  جنگ هــا  همــه  کــه 
امریکایــی و اروپایــی را مســاوی تمدن 
غربــی بپنداریــم، بایــد به همــه لوازم 
آن پایبند باشیم زیرا منطقی است که 
این نتیجه نامطلوب را دارد که دیگران 
نیز کارنامه تمام جنگ ها، قســاوت ها 
و خشــونت هایی کــه در طــول ۱۴ قرن 

گذشــته در سراســر دنیای اسالم وجود 
داشــته اســت را به پای تمدن اسالمی 
اسالم ســتیزان  کــه  کاری  بگذارنــد! 
دارنــد انجــام می دهنــد در حالــی کــه 
این منطق، معیوب اســت و می دانیم 
که این گونــه احکام کلی دربــاره وقایع 

تاریخی جنبه علمی ندارند...«.
طبیعتاً محور اصلی ســخنان رهبر 
انقــالب نه ناظر به اصل مقوله حقوق 
اســتانداردهای  بــه  ناظــر  بلکــه  بشــر 
دوگانــه و تناقضاتی اســت که غربی ها 
در حــوزه حقــوق بشــر در مقــام ادعا و 
رفتــار نشــان می دهنــد. رهبــر معظم 
انقالب دقیقاً در ادامه همان سخنانی 
که جریان تجدیدنظرطلب به صورت 
بریــده شــده بــه آن اســتناد کردنــد به 

همین موضوع اشاره کردند:
»این یعنی تناقض در عمل و قول، 
این ریــاکاری غربی ها مشــهود اســت. 
این جــور.  زبــان  در عمــل آن جــور در 
کشــورهای اروپایــی، بعــد هــم امریکا 
بــه معنــای واقعــی کلمه در سرتاســر 
دنیــا انواع و اقســام جنایت ها را انجام 
دادنــد. خب اینها شــاهکارهای تمدن 

غرب است.«
بنابرایــن ضروری اســت که هنگام 
ســخن گفتــن در حــوزه حقــوق بشــر 
بیــن حقــوق الهی بشــر و حقوق بشــر 
و  تفکیــک  غربــی  متفکــران  مدنظــر 
تفــاوت معنایــی قائل شــویم. هرچند 
ذکر همین نکته در پاســخ به شــبهات 
این جریانات کفایت می کند اما نکاتی 
در تحلیل محتــوای القایی این جریان 
گوشزد می شود. اوالً به اعتقاد حکمای 
مســلمان، حقوق بشــر، حقوقی است 
کــه از جانب خالق بشــر و از ســر لطف 
و حکمــت نــه از ســوی جنایتــکاران و 
از ســر تمتع بیشــتر برای بشــر تعریف 
در  منحصــر  آن  پیشــینه  و  می شــود 
تــالش جوامــع انســانی غرب نبــوده و 
قدمتی به در ازای رسالت انبیا در طول 
تاریخ حیات بشری دارد. بنابراین باید 
متوجه بود که حقوقی که اســالم برای 
بشــر بــه رســمیت می شناســد و امــام 
خمینــی)ره( و رهبر انقالب معتقد به 
آن هســتند، بســیار واالتر و مترقی تر از 
حقوقی است که متفکران غربی برای 
بشــر تعریف نموده انــد و امروز برخی 
در داخل کشــور در مقام دفاع از حدود 
آن برآمده اند. ثانیاً از دیدگاه اســالمی 
تالش بشــر باید تنها منحصر در مقام 
مطالبــه حقوق نباشــد و بلکــه حقوق 
در مقابل تکالیف اســت کــه معنا پیدا 
می کنند. بنابرایــن تالش های صورت 
و  غربــی  رســانه های  ســوی  از  گرفتــه 
مقلدان شــان در ایران برای به دســت 
بشــر در  تکالیــف  فراموشــی ســپردن 
مقابل پروردگار و پافشــاری بر مطالبه 
حقــوق بشــر یــک رفتــار مغرضانــه و 
بر اســاس دورویی است. ثالثاً عملکرد 
و رهبــر  امــام خمینــی)ره(  بیانــات  و 
انقالب نشان می دهد که ایشان نه تنها 
در مقــام گفتار بلکه در مقام عمل نیز 
بیش از هر کســی پایبند به جمهوریت 
و حفــظ حقوق الهی جامعه اســالمی 

نقدی بر فهم رسانه ای جریان تجدیدنظرطلب از بیانات رهبر معظم انقالب اخگر به گریبان؛ برگ هایی از خاطرات منیر شفیق )6(

خروج از قطمون

کتــاب »مــن جمر الی جمــر: صفحات مــن ذکریات منیر شــفیق« 
)به فارسی: از اخگری به اخگری دیگر: برگه هایی از خاطرات منیر 
شــفیق( نوشته منیر شــفیق است. این کتاب توســط نافذ ابوحسنه 
تدوین شــده و مطابق برنامه، بخش هایی از ترجمه فارســی آن در 

این ستون منتشر می شود. 
مــن همراه با مــادر و خواهر و برادرانم، »قطمون« را دو شــب، 
پیــش از ســقوط، یعنــی در ۲۸ آوریــل ۱۹۴۸ تــرک کردیــم. همین 
جــا ممکن اســت، برخی پرســش هایی از ایــن گونه بپرســند که آیا 
یــک مکان، به خاطــر دوری از آن، در ذهن انســان، زیباتــر از آنچه 
هســت، می شود؟ آیا انســان، گذشــته خود را به خاطر سختی حال 
امروزینــش، زیباســازی می کنــد؟ آیــا »قطمــون«، همیــن جایگاه 
فعلــی خــود را در ذهــن ما می داشــت، اگــر زندگــی در آن، به طور 
طبیعــی ادامــه می یافــت و در همان مــکان باقــی می ماندیم؟ یا 
اگــر حداقــل امکان بازگشــت و دیدار از آن، هر وقت می خواســتی، 
فراهــم بــود؟ این واقعیتی اســت که اگــر »قطمون«، فلســطینی و 
عربــی باقی مانده و اشــغال نشــده، اهالی آن کوچانــده، و از دیدار 
دوبــاره اش محــروم نشــده بودنــد، وضع، متفــاوت بــود. من خود 
از ســال ۱۹۴۸، نتوانســته ام، »قطمــون« را ببینــم. محــروم کــردن 
اجباری اهالی »قطمون« و »فلســطین«، از بازگشــت به آن، بسیار 
سنگدالنه، و تأثیری شگرف بر روحیه، اندیشه، احساسات، کرامت 

و خاطرات همه ما بجا گذاشته است.
این خاطره و احســاس، با کوچ اجباری، محرومیت از بازگشت، 
احســاس غربــت و »نکبــت اشــغال فلســطین« و سیاســت های 
منتهــی بــه آن پیونــد دارد. همچنــان که بــا »حــق« و »عدالت« و 
خشــم آدمــی از فاجعــه »اشــغال فلســطین« ارتبــاط دارد. ایجاد 
»رژیم صهیونیســتی«، فاجعه ای برای »فلســطین« و بزرگ ترین 
مصیبــت بــرای امــت بود که هنــوز هم همــراه همه ما اســت. این 
فاجعه، زخمی درمان ناپذیر آفرید و اشــتیاقی همراه با التهاب در 
قلب من پدید آورد که هفتاد و یک سال از آن می گذرد و هر سال، 
ایــن زخم، عمق بیشــتری و آن اشــتیاق، اندازه زیادتــری می یابد. 
شــاید اگــر زندگی در فلســطین به شــکل عادی خــود می ماند و ما 
از »قطمــون«، خــارج و به محله دیگری می رفتیــم، خاطره جدید 
دیگری در تکمیل خاطره زیبای »قطمون«، در جان و دل ما شکل 
می گرفــت. اما آتش آن خاطره، با خشــم ناشــی از کــوچ اجباری و 

کنده شدن از سرزمین خود شعله ور شد.
این درســت اســت که من و خانــواده ام، آوارگانی خیمه نشــین 
نشــدیم و از محلــه ای در »قــدس«، بــه محلــه دیگــر آن جابه جــا 
شــدیم، اما فرق زیادی میان این هســت که در جایی از کشــور خود 
زندگــی کنیــد و بعد به منطقه دیگری از شــهر و دیــار خود جابه جا 
شــوید، با اینکه مجبور به مهاجرت به مکان دیگری شــوید و حتی 
از دیــدار از مــکان اصلــی زندگی تــان محــروم شــوید. خانــواده مــا 
در »قــدس« مانــد و بــه محلــه »باب الســاهره«، و بعدتــر، »وادی 
الجوز«، منتقل شــد، اما این، یک جابه جایــی عادی نبود، و نتیجه 
کنــده شــدن غیرعادی و اجباری از مکان ســکونت خــود بود. از آن 
پس، چقدر دیدن ســیم خاردار ها و منطقه ممنوعه ای سخت بود 
که شرق قدس را از غرب آن جدا می کرد. از همین رو، این تحول، 
به خاطراتی در اندرون من و دیگر فلسطینی های خسته دل شکل 
داد که بی همتا است. من همین االن هم می توانم »قطمون« را با 
خیابان ها، خانه های ورودی ها، و درختان آن نقاشی کنم. جزئیات 
»قطمــون« هنوز از خاطر من نرفته اســت، با اینکــه پس از آن، در 
مکان ها و با خاطرات بســیار دیگر زیسته ام، اما خاطره های دوران 
کودکی، دهشــت انگیز و پربرگ و بار است. بعدتر و پس از اشغال 
شــرق »قدس« در سال ۱۹۶۷، احساسی مشابه، نسبت به »قدس 

قدیمی« و شرق، شمال و جنوب آن، در وجود ما شکل گرفت.
ایــن بــه هیچ وجــه بدیــن معنا نیســت کــه مــا از واقعیت های 
مــا، زندگــی شــادمانه ای داشــتیم.  اســطوره می ســازیم.  عــادی، 
»فلســطین«، بــرای من »قطمــون« اســت، منطقه ای کــه کودکی 
خــود را در آن گذرانــده ام، بــا همــه زیبایی هایــی کــه چکیــده وار، 
از آن ســخن گفتــم. امــا در همــان حــال، »فلســطین« بــرای مــن 
»حیفــا«، »ناصــره«، »یافــا«، »بیســان« و »دریاچــه طبریــه« هــم 
هســت. دریاچــه ای کــه در شــب های مهتابی تابســتان، برای شــنا 
بــه آن می رفتیم. ما در این شــب ها، از شــهر »ناصــره« به دریاچه 
می رفتیــم و در آن شــنا می کردیــم و در کنــار آن، شــب را به صبح 
می رســاندیم. تصویر »دریاچه طبریــه«، در ذهن من با موضوعی 
پیوند دارد که در کشــور ما، ماه کامل شب چهارده نامیده می شود. 
»عکا«، شــهر زادگاه مادرم، هم شهری بود که به آن می رفتم. پدر 
نیــز مــرا با خود به مناطق زیادی می برد، و با او به تقریب، در همه 
شــهرهای فلسطین گشت زدم و آنها را در همان کودکی شناختم . 
طبیعــی اســت که اینک دیگر، این شــهرها تغییر کــرده و به همان 
شــکل باقــی نمانــده اســت. راه میــان »یافــا« و »حیفــا« در فصل 
پرتقالی آن فراموش ناشــدنی اســت. نســیمی در حال وزیدن بود 
که بوی خوِش گل های پرتقال را به خودروی می کشــاند. خودروی 
کــه با آن در حــال عبور از ایــن راه بودی. این منظــره زیبا و خاطره 
انگیز را در هیچ جای دیگری نمی توان دید و این بوی خوش را در 
جای دیگری نمی توان احساس کرد. مسیر سی یا چهل کیلومتری 
در میــان باغســتان های پرتقــال، بــا چنیــن حالی ســپری می شــد. 
احساســی وصف ناشــدنی برای تو و ریه هایــت، هنگامی که در آن 
جاده ســبز و نمناک می رفتی و در طرف دیگرش ساحل مدیترانه 
پیدا بود. هیچ کس مرا ســرزنش نخواهد کــرد، اگر بگویم، آن بوی 
خــوش پرتقالین، هنوز در ریه های من مانده و هیچ گاه آن را ترک 

نکرده است.
»حیفا« و »یافا« دو مرکز اقتصادی متمایز از »قدس« بود و در 
هر دو شــهر، ثروت زیادی وجود داشت. پدربزرگم، یک ساختمان 
مســکونی بــزرگ در منطقــه »الهــداره کرمــل« داشــت. خیابــان 
اصلــی ایــن منطقــه، شــبیه خیابــان »حمــرا« در »بیــروت« امروز 
بــود. ســاختمان بــزرگ و چهــار طبقه ای کــه هر طبقــه اش، چهار 
آپارتمــان داشــت و مادربزرگ و عمــه ام در یکــی از آپارتمان های 
ایــن ســاختمان بــزرگ زندگــی می کردند. ایــن خانــه، در مالکیت 
وارثــان پــدر بزرگم از جمله من و خواهرانم و پســران و دختران ما 
است. روبه روی ما در این خیابان، »کاخ سرسق« قرار داشت و تنها 

خیابانی شش متری میان ما فاصله می انداخت.
یهودیان بیشــتر بخش های منطقه »الهداره« را پر کرده بودند، 
امــا بخــش عربــی نشــین هــم در آن مانــده بــود. دریــا را به خاطر 
مــی آورم که دو عمه ام مرا برای شــنا به آن می بردنــد. من، دریا و 
شــنای در آن را بســیار دوست می داشــتم. این خوشی هایی بود که 
در تعطیــالت تابســتانی دوره کودکــی و نوجوانــی، از آن برخوردار 
می شــدم. مادربزرگــم، زمینــی در بــاالی »کــوه کرمل« داشــت که 

صهیونیست ها به بهانه اهداف نظامی آن را مصادره کردند.

صادق حسین جابری انصاری
مترجم

بر اساس نظرسنجی گالوپ 83 درصد امریکایی ها از وضعیت ایاالت متحده ناراضی هستند

هشدار وزارت امنیت داخلی امریکا  درباره تشدید ناآرامی ها در این کشور
وزارت امنیت داخلی امریکا روز سه شنبه 
در آخریــن بولتن سیســتم مشــاوره ملی 
دادگاه  تصمیــم  کــرد  اعــالم  تروریســم 
عالــی در مــورد ســقط جنیــن، افزایــش 
مهاجران در مرز ایاالت متحده و مکزیک 
انتخابــات میــان دوره ای، محرک هــای  و 
بالقــوه خشــونت افراطــی در شــش مــاه 
داخلــی  امنیــت  وزارت  هســتند.  آینــده 
امریــکا افــزوده کــه ایاالت متحــده در یک 
محیــط تهدید شــدید قــرار داشــته و این 
عوامل ممکن است وضعیت را بدتر کند.
براســاس  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
نظرســنجی جدید گالــوپ، تنها ۱6درصد 
از امریکایی هــا از وضعیــت کشــور تحــت 
رهبری جــو بایدن، رئیس جمهــور امریکا 
راضی هســتند. ایــن نظرســنجی جدید و 
عجیــب که به تازگی منتشــر شــده نشــان 
می دهــد ۸3درصــد از امریکایی هــا فکــر 
می کننــد ایاالت متحــده در بحبوحه تورم 
شیرخشــک،  کمبــود  بی ســابقه،  بــاالی 
قیمــت گاز بســیار بــاال و تیراندازی هــای 
دسته جمعی مرگبار، از ریل خارج شده و 
دیگر قابل مهار نیست. نظرسنجی گالوپ 
نشان می دهد  تنها ۱6درصد، از وضعیت 
موجــود در ایاالت متحده راضی هســتند، 
درصــد  یــک  و  ناراضی انــد  درصــد   ۸3

باقی مانده هم نظری نداشته اند.
در بخشــی از بولتنی که توســط وزارت 
امنیت داخلی امریکا در روزهای گذشــته 
منتشــر شــده، آمده اســت: ما در ماه های 
در  ایاالت متحــده  داریــم  انتظــار  آینــده 
یک محیط تهدید شــدید قــرار بگیرد زیرا 
می تــوان از چندیــن رویــداد مهــم بــرای 
توجیــه اعمال خشــونت آمیز علیه طیف 
وســیعی از اهداف احتمالی سوءاســتفاده 
کرد. ایــن بولتن همچنین ادعا کرد چین، 
روســیه، ایــران و ســایر کشــورها به دنبــال 
ایجــاد اختــالف در داخــل ایاالت متحــده 
بــرای تضعیــف ایــن کشــور و جایــگاه آن 
در جهان هســتند و تــا حدی ایــن کار را با 
تقویــت تئوری های توطئــه و گزارش های 
بــه  رو  امریــکا  کــه در جامعــه  نادرســت 
افزایش اســت، انجــام می دهنــد. وزارت 
امنیــت داخلــی امریکا با اشــاره به حمله 
نژادپرســتانه که طی آن یک مرد مســلح 
یــک  در  را  ۱۰سیاهپوســت  سفیدپوســت 
ســوپرمارکت در شــهر بوفالــوی نیویورک 
قتل عام نمود، اعالم کرد که افراط گرایان 
خشــن داخــل امریــکا، شــدیدترین و بــه  
صورت بالقوه خشــونت آمیزترین تهدید 

را ارائه می دهند.
گفتنــی اســت رضایــت دموکرات ها از 

آوریل تاکنــون ۱4واحد کاهــش یافته و به 
۲4درصد رسیده  که بیشترین کاهش کلی 
را بــه خود اختصــاص داده اســت. اکنون 
تنها حدود یک چهارم دموکرات ها از امور 
ایاالت متحده راضی هستند و این موضوع 
ریاســت جمهوری  بقــای  و  تــداوم  بــرای 
بایــدن یک تهدید اساســی اســت. در این 
میان تنها ۱۸درصد از گروه های مستقل و 

4درصــد از جمهوری خواهان از وضعیت 
موجود راضی هستند.

بــه گفته تحلیلگــران گالوپ، تــورم در 
بحبوحه افزایش سرســام آور قیمت گاز و 
موادغذایی، کمبود شیرخشــک و حوادث 
مرگبار اخیر که ســابقه هم داشــته اند، در 
باالترین حد خود در 4۰سال گذشته بوده 
اســت. جمهوری خواهــان از جــو بایــدن 

بــه خاطر ناتوانــی در مهار تورم و تشــدید 
بی ســابقه آن انتقــاد کرده انــد. در همین 
حــال، کنگــره همچنــان در میــان مــردم 
بســیار منفور است. بر اساس نظرسنجی، 
۷۷درصــد، از کارهایــی کــه کنگــره انجام 
می دهد ناراضی هســتند و تنها ۱۸درصد 
عملکــرد آن را تأییــد کرده انــد. گالوپ در 
نظرســنجی خــود از ایاالت متحــده بیــان 

داشته است: »در حالی که کمتر از 6ماه تا 
انتخابات میان دوره ای باقی مانده است، 
مــردم بســیار ناامیــد شــده اند و روحیــه 
خوبی ندارنــد. تعداد کمی از امریکایی ها 
از جهت گیــری کلی کشــور و کنگره راضی 
هســتند و ایــن موضــوع کشــور را بشــدت 

آسیب پذیر می کند.«
گفتنــی اســت در نظرســنجی گالوپ، 
از  را  خــود  رضایــت  مــردم  3٥درصــد 
مسائل سیاسی امریکا اعالم کرده بودند و 
6٥درصد نارضایتی خود را اعالم کردند. 
ایــن درصــد پایین تریــن میــزان در تاریخ 
امریــکا بــه شــمار مــی رود. عالوه  بــر این، 
در نظرســنجی قبلــی ۱۹درصــد از زندگی 
در ایــن کشــور راضی بوده انــد و ۸۱درصد 
نارضایتــی خــود را از زندگــی در امریــکا 
اعالم کــرده بودند که در نظــر گرفتن این 
آمــار نســبت بــه نظرســنجی جدیــد این 
مؤسسه، نشان از روند روبه رشد نارضایتی 
نگرانی هــا  افزایــش  و  ایاالت متحــده  در 

درباره اعتراضات مردمی دارد.
وزارت امنیــت داخلــی امریــکا افــزود 
علیــه  داخلــی  گرایــان  افــراط  خشــونت 
نهادهــای دموکراتیک، نامزدها و کارکنان 
انتخابــات احتماالً تا پاییز افزایش خواهد 

یافت.
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غرق مصنوعی یکی از روش های شکنجه در زندان های برون مرزی امریکا

n
e
w
s
w
e
e
k

هســتند و نقدهــای صــورت گرفتــه در 
بیانــات ایشــان ناظر به حقوق بشــری 
است که از ســوی سیاستمداران غربی 
به صــورت ابزاری در جهت توســعه و 
تحقق منافع نظام ســلطه و دستمایه 
سوءاســتفاده های سیاســی قــرار گرفته 
کــه همیــن  نکنیــم  فرامــوش  اســت. 
داخلــی  تجدیدنظرطلــب  جریــان 
بیشــترین تالش هــا را در جهــت نفــی 
حقــوق سیاســی شــهروندان بــرای به 
قــدرت رســیدن یــک جنــاح سیاســی 
خــاص بــه خــرج داده کــه ازقضــا بــا 
مخالفــت رهبر انقالب مواجه شــدند؛ 
از تالش هــای فراقانونــی و غیرقانونی 
ریاســت  کــردن  مادام العمــر  بــرای 
جمهوری یک شــخص تا فتنه و دروغ 
تاریخــی تقلــب در انتخابات ریاســت 
پافشــاری  و....   ۸۸ ســال  جمهــوری 
حضــرت امــام)ره( بــر نقــش مــردم 
ســال های  در  اســالمی  جمهــوری  در 
ابتدایی انقالب و تأکیدات صریح رهبر 
انقالب بر مفهوم مردم ســاالری دینی 
انتخابات هــای  دوســاالنه  برگــزاری  و 
آزاد از ابتدای انقالب تاکنون و تمکین 
رهبــران انقالب از نظــر اکثریت مردم 

خود گواهی بر این مدعاست.
رابعاً جالب اســت که فی المثل در 
یادداشــت عمــاد باقی خشــونت های 
صورت گرفته در بین جوامع مسلمان 
در طــول ۱4 قــرن گذشــته، بــه صورت 
پیوسته بازنمایی می شود؛ اما در مورد 
جنایات صورت گرفته در دنیای غرب 
به صورت مقطعی مورد مطالعه قرار 
می گیــرد. نیازی به توضیح نیســت که 
در تمــام مخاصمــات و درگیری هــای 
صــورت گرفتــه در طــی قرون گذشــته 
حتی در جهان اسالم ردپای دخالت ها 

و تحریک هــای صورت گرفته از ســوی 
جریانــات یهــودی در قرون نخســتین 
صدر اســالم و دســتگاه های اطالعاتی 
کشــورهای غربــی در ســده های اخیــر 
به خوبــی قابــل مشــاهده اســت. تنهــا 
جنایاتــی کــه در رســانه های غربــی به 
اسالم نســبت داده می شود مربوط به 
جنایــات گــروه داعش اســت کــه خود 
ســاخته و مصنــوع همیــن قدرت های 
غربی است. الزم به تذکر نیست که دو 
جنگ جهانی صــورت گرفته در تاریخ 
جهان و تمام تجاوزات نظامی صورت 
گرفته پس از آن همگی توســط همین 
اداره  و  شــعله ور  غربــی  قدرت هــای 
شــده اســت. الزم بــه توضیح نیســت 
کــه جوامــع مســلمان هیچ گاه دســت 
بــه غــارت و اســتعمار ســایر کشــورها 
نزدند؛ اما کشورهای استعمارگر تاریخ 
همچون فرانســه و پرتغــال و انگلیس 
و امریــکا و... کــه امروز ژســت دفــاع از 
دســت هایی  می گیرنــد  بشــر  حقــوق 
آلوده تر از تمــام جهان دارند و در طی 
قرون اخیــر جنایاتی را انجــام داده اند 
کــه داعش مصنوع آنهــا نیز تخیل آن 
را نکرده است. الزم به توضیح نیست 
که تنها مورد استفاده از بمب اتمی در 
هیروشیما و ناکازاکی که منجر به کشتار 
۲۲۰ هــزار نفر در یــک روز و میلیون ها 
نفر در نســل های بعدی شــد، توســط 
کشــور محبوب اصالح طلبان - امریکا 
- ثبــت شــده اســت و امــروز همیــن 
کشــورهای بــه ظاهــر حامــی حقــوق 
بشــر بیشــترین تعــداد زرادخانه هــا و 
کالهک های اتمی را دارا هســتند. الزم 
به توضیح نیست که کشتار ۱۰۰ میلیون 
ســرخ پوســت بومــی قــاره امریــکا در 
جنگ های قرن ۱۶ تا ۱۹ میالدی توسط 

امریکایی هــای مدعی حقوق بشــر رخ 
داده اســت. الزم به توضیح نیست که 
همین بریتانیا با قحطی های گســترده 
مصنوعــی در دهــه ۱۷۷۰ میــالدی ۱۰ 
میلیون هندی را به کام مرگ فرســتاد 
و در جنایتــی دیگــر تنهــا در ســال های 
۱۹۱۷ تا ۱۹۱۹ نیمی از جمعیت آن روز 
ایران یعنی ۹ میلیون نفر هموطن این 
جریان را با قحطی مصنوعی قتل عام 
نمــود. فرانســه نیز در عرصــه جنایات 
حقوق بشــری کمی از ســایر کشورهای 
غربــی نــدارد و فقط در ســال ۱۹۶۲ در 
طــی جنــگ الجزایــر ۱۵۰ هــزار نفــر را 
قتــل عام کــرد. همین فرانســه بود که 
در سال های جنگ تحمیلی با تسلیح 
رژیم بعث عراق به هواپیماهای میراژ 
و تسلیحات شیمیایی بهترین فرزندان 
این ســرزمین را به شــهادت رساند و... 
که اگــر بنا به برشــمردن ایــن جنایات 
باشد از حوصله این نوشته خارج است 

و از ذکر ادامه آن صرفنظر می شود.
انقــالب در همــان  رهبــر معظــم 
امریــکا هــم  دیــدار فرمودنــد: »قــاره 
صاحبانــی داشــت، تمدنــی داشــت، 
ملت هایی داشــت؛ اینهــا با حیله های 
گوناگون ــ که همــه اینها در تاریخ های 
دقیق مشــخص اســت؛ کتاب بخوانید 
از  بیشــتر  را  حقایــق  ایــن  ان شــاءاهلل، 
نزدیک درک کنید ــــ فاجعه آفریدند؛ 
قتل، غارت، کشــتار جمعی، شکنجه، 
ایــن  بــرده داری؛  برده گیــری،  فشــار، 
کارهــا را غربی هــا کردنــد« کــه داللت 
آن  و  دارد  ارجــاع  یــک  بیانــات  ایــن 
رفتار و منش متناقض سیاســتمداران 
و روشــنفکران غربی اســت؛ موضوعی 
کــه مقلــدان غربی هــا در داخــل ایران 

تمایلی به درک آن ندارند.

جوامع مسلمان هیچ گاه 
دست به غارت و استعمار 

سایر کشورها نزدند؛ اما 
کشورهای استعمارگر تاریخ 

همچون فرانسه و پرتغال 
و انگلیس و امریکا و... که 

امروز ژست دفاع از حقوق 
بشر می گیرند دست هایی 

آلوده تر از تمام جهان 
دارند و در طی قرون اخیر 
جنایاتی را انجام داده اند 

که داعش مصنوع آنها نیز 
تخیل آن را نکرده است. 

الزم به توضیح نیست 
که تنها مورد استفاده از 

بمب اتمی در هیروشیما و 
ناکازاکی که منجر به کشتار 

۲۲۰ هزار نفر در یک روز و 
میلیون ها نفر در نسل های 

بعدی شد، توسط امریکا 
ثبت شده است و امروز 

همین کشورهای به ظاهر 
حامی حقوق بشر بیشترین 

تعداد زرادخانه ها و 
کالهک های اتمی را دارا 

هستند
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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران در گفت و گو با »ایران« از کاهش 32 درصدی بارش های تهران 
نسبت به متوسط بلندمدت خبر می دهد

زان
می

تهران در بهار امسال نه تنها با کمبود بارش مواجه بود بلکه بارش های بهاری آن به خاطر تداوم ریزگردها، هر بار همراه با گل و 
الی بود. باران های گلی که آنقدر از نظر حجم و مدت بارش محدود بود که بعید به نظر می رسد روی حجم آب های زیرزمینی 

تأثیر قابل مالحظه ای گذاشته باشد. ضمن آنکه یکی از دالیل این ریزگردها نیز همین خشکی سطح خاک به خاطر از دست 
رفتن رطوبت آن است. بررسی داده های شرکت آب منطقه ای تهران نیز این کاهش بارش ها را تأیید می کند. 

 »ایران« اثر توســعه نیافتگی حمل و نقل ریلی 
در حوادث راه آهن را بررسی می کند

عقب ماندگی راه آهن از قطار توسعه
11

دولت گوی سبقت را از دالالن گندم ربود
گزارش »ایران« از برنامه های دولت در رسیدن به خودکفایی

صفحه 9 را بخوانید 

افزایــش چشــمگیر نرخ خرید تضمینــی گندم در ابتدای ســال جاری 
توســط هیــأت دولت را شــاید بتوان یکــی از مهم ترین دســتاوردهای 
دولــت ســیزدهم در مســیر خودکفایــی تولیــد گندم و امنیــت غذایی 
بــرای کشــور قلمداد کرد. نــرخ خرید تضمینی گندم برای ســال ۱۴۰۱ 

مبلغ ۱۱ هزار و 5۰۰ تومان تعیین شــد درحالی که این رقم برای سال 
زراعی گذشته معادل 5 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم قیمت گذاری 
شــده بود. نرخ خرید تضمینی گندم با پوشــش هزینه های کشاورزان، 
یکــی از فاکتورهــای مهم در رســیدن به خودکفایــی در تولید گندم به 

حساب می آید، زیرا کاشت گندم را با ویژگی اقتصادی همراه می کند. 
نیاز ســاالنه کشــورمان ۱۱ تــا ۱۱,۵ میلیون تن گندم اســت و پیش بینی 
می شــود امســال 6/5 میلیون تن از این مقــدار، از گندمکاران داخلی 

کشور تأمین  شود. 

 شکایت از کسب  و کارهای اینترنتی 
آسان شد

سازمان مالیاتی کشور اعالم کردبا رونمایی از »سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات« رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:

ماهانه 2500 شکایت از کسب و کارهای آنالین ثبت می شود

 شجاعت دولت 
در اصالح یارانه 

ارزی

 فروشندگان 
 حقیقی کمتر

شدند

مشاغل به سمت 
 زنانه شدن 

می رود

آغاز شناسایی 
فراریان مالیاتی و 
شرکت های صوری

تولید قراردادی مرغ 
در تمام نقاط کشور 

اجرایی می شود

کاهش 22درصدی ارزش 
بازاری صنعت لیزینگ 

دریک سال گذشته

نمایندگان مجلس در گفت و گو با »ایران« 
تأکید کردند

 نماگرهای معامالت هفتگی
 نشان می دهد

 گزارش »ایران« از سهم زنان 
دربازار کار کشور

 »ایران«از وضعیت صنعت 
در بازار سهام گزارش می دهد
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تمدید مهلت واریز وجه برندگان قرعه کشی خودرو
براساس اطالعیه مندرج در سامانه یکپارچه تخصیص 
تــا  منتخبــان  ســوی  از  وجــه  واریــز  مهلــت   خــودرو، 

۲۵ خردادماه تمدید شد.
به گزارش ایرنا، ســامانه یکپارچه تخصیص خودرو 
به آدرس sale.iranecar.com در اطالعیه ای اعالم کرد 
مهلت واریز وجه منتخبان قرعه کشی خودرو که پیش از 
این ۱۸ خرداد اعالم شــده بود تــا ۲۵ خرداد ماه تمدید 

شد.

در این اطالعیه آمده اســت: با توجه به پرســش ها و 
ابهامات متقاضیان ثبت نام کننده در ســامانه یکپارچه 
تخصیص خودرو، در رابطه با منتخبین اصلی و رزرو، به 
اطالع می رساند در راستای شفاف سازی موضوع، پس 
از بررســی و اعمال نظارت های الزم، اســامی منتخبین 
اصلی و رزرو در این سامانه درج شده و از طریق پیامک 

به متقاضیان اطالع رسانی خواهد شد.
الزم به ذکر است چنانچه نفرات اصلی به هر دلیل 

فراینــد تکمیل خرید خود را در زمان های تعیین شــده 
انجــام ندهند براســاس اولویت از افراد رزرو نســبت به 
جایگزینــی آنها اقدام خواهد شــد. فراینــد واریز وجه از 
ســوی منتخبین اصلی توسط شرکت های خودروسازی 
آغاز شــده و تا تاریخ ۲۵ خردادمــاه جاری ادامه خواهد 
یافــت. پــس از تکمیــل ثبت نــام منتخبین اصلــی، در 
صــورت وجــود ظرفیت، بــه منتخبیــن رزرو بر اســاس 

اولویت اطالع رسانی خواهد شد.

معاون وزیر صمت:

۱2۰۰ سایت در حال فروش کاالی قاچاق هستند
معــاون وزیر صمت گفت: هزار و ۲۰۰ ســایت در کشــور 
در حــال فــروش کاالی قاچــاق هســتند کــه بــزودی بــا 
هماهنگی دادستانی با این موارد برخورد شده و آرامش 

در بازار لوازم خانگی ایجاد خواهد شد.
محمدمهدی برادران در یک گفت وگوی تلویزیونی 
درباره طرح تشــدید مقابله با قاچــاق کاال توضیح داد: 
در ســال های گذشــته شــبکه ای در ســطح بنکــداری و 
عمده فروشــی شــکل گرفتــه که برخــالف منافــع ملی 
توزیــع  حــال  در  مصرف کننــده  حقــوق  از  حمایــت  و 
کاالی قاچــاق بی کیفیــت اســت و طــرح مــا برخــورد با 
توزیع کنندگان عمده ای است که برخالف قوانین کشور 

در حال فعالیت هستند.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت افزود: در مرحله 
نخســت، برنامه مــا برخورد بــا اصنــاف و کولبرها و … 
نیســت؛ برای مثال هزار و ۲۰۰ ســایت در کشور در حال 
فــروش کاالی قاچــاق هســتند که بزودی بــا هماهنگی 

دادســتانی با ایــن موارد برخورد شــده و آرامش در بازار 
لوازم خانگی ایجاد خواهد شــد؛ ضمن اینکه باید برای 
اطالع رسانی و فرهنگ سازی بین مردم نیز برای اصالح 

این شرایط تالش کنیم.
وی گفت: در جلسه ای با تولیدکنندگان لوازم خانگی، 
همه تولیدکنندگان متعهد شدند تمامی کاالهای خود 
را بــا کــد رهگیــری تولید کننــد و اکنون نیــز به طور یقین 
بیش از ۹۵ درصد کاالهای موجود در بازار رسمی دارای 
کــد رهگیری هســتند، امــا باید متوجــه بود کــه با وضع 
قانون و ایجاد سامانه به تمام اهداف خود نمی رسیم و 
باید به تغییر رفتار بازار بپردازیم که به طور حتم زمانبر 

است، اما تصمیم جدی برای اجرای آن وجود دارد.
معــاون وزیر صمت یادآور شــد: بســترهای قانونی 
برای اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال ایجادشده است 
و این موضوع کمک می کند که ســتاد مبــارزه با قاچاق 
کاال بتوانــد بــا دســت بازتــری فعالیت هایــش را انجام 

دهد؛ همچنین در بحث نرم افزاری و زیرساختی نیز در 
دولت جدید و با عزم وزیر صمت، اقدامات چشمگیری 

درزمینه سامانه ها و کد رهگیری انجام شده است.
کــد رهگیــری  کــرد: در بحــث  بــرادران تصریــح 
لوازم خانگی تاکنون ۱۴ میلیون قلم کاال با کد رهگیری 
ثبت شده و از ابتدای امسال نیز ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار 
کاال با کد رهگیری ثبت شده که این رقم برای تولیدات 
داخلــی یا در تعــدادی محــدود واردات لوازم خانگی 

بوده است.
وی عنوان کرد: اراده ما در وزارت صمت برای مبارزه 
با قاچاق کاال و سامان دادن به بازار رهاشده قبلی بسیار 
جدی اســت و از ابتدای ســال عالوه بر پیگیری مســتمر 
وضعیــت تمامــی کاالها، به طــور ویژه هر مــاه یک کاال 
را به عنــوان هــدف قراردادیم که در مرحله نخســت در 
حــوزه لوازم یدکی خــودرو و در مرحله بعــدی در حوزه 

لوازم خانگی اقدامات الزم انجام شد.

افزایش 34 درصدی مبادالت تجاری ایران و قطر
مبــادالت تجــاری میان ایران و قطر ســال گذشــته میالدی 34 درصــد افزایش یافته 
اســت. به گزارش فارس شــیخ محمد بن حمد آل ثانی، وزیر تجارت و صنعت قطر 
اعالم کرد، مبادالت تجاری میان ایران و کشورش در سال گذشته میالدی 34 درصد 
افزایش یافته اســت. این موضوع در پایان هشــتمین نشســت کمیته مشترک قطر و 
ایران در دوحه پایتخت این کشــور به ریاســت بن حمد وزیرتجارت و صنعت قطر و 

علی اکبر محرابیان وزیر انرژی ایران اعالم شد.
در جریان این نشست دو روزه، دو طرف در زمینه پیشرفت های پیشنهادات جلسه 
گذشــته، پروژه های جاری و طرح های توســعه آنها و به عــالوه راه های غلبه بر موانع 
پیش روی برخی پروژه ها، بحث و گفت و گو کردند. همچنین این کمیته مشــترک در 
خصوص موضوعاتی مرتبط با تقویت همکاری میان دو کشور در زمینه های مختلف 
از جمله تجارت، صنعت، مناطق آزاد، ســالمت، آموزش، اتاق های بازرگانی و سایر 
زمینه های مورد عالقه مشترک گفت و گو کردند.  وزیر تجارت و صنعت قطر تصریح 
کرد: »روابط قوی و رابطه میان دو کشــور به شــکل مثبتی بر ســطح مبادالت تجاری 
منعکس شده است به طوری که شاهد افزایش 34 درصدی در سال ۲۰۲۱ بوده ایم.«
بنابر اعالم سازمان برنامه ریزی و آمار قطر، حجم مبادالت تجاری میان تهران و 

قطر در سال ۲۰۲۱ به حدود 7۸۰ میلیون ریال )۲۱4 میلیون دالر( رسیده است.
ایــن مقــام قطــری خاطرنشــان کــرد، بخش خصوصــی ایــران نقــش مهمی در 
حمایت از روند توسعه و ساخت و ساز در کشور قطر ایفا می کند. وی همچنین افزود: 
توافقنامه ها و یادداشــت تفاهمی که میان دو کشــور منعقد شده به تقویت و تحکیم 

روابط و همکاری  های تجاری و سرمایه  گذاری میان دو کشور کمک کرده است.

تنها قیمت برخی از شوینده ها افزایش یافت
معــاون صنایــع عمومــی وزارت صمــت از افزایــش ۲۵ درصــدی قیمــت برخــی از 

محصوالت شوینده با مجوز سازمان حمایت خبر داد.
محمدمهدی برادران در گفت و گو با تسنیم، با اشاره به افزایش مواد اولیه وارداتی 
بــرای واحدهای تولیدی گفت: براســاس تعامالت صورت گرفته قرار شــده برای آن 
دسته از کاالهایی که با افزایش مواد اولیه وارداتی روبه رو هستند متوسط افزایش ۱۰ تا 
۲5 درصدی اعمال شود. البته دیگر کاالها با همان قیمت ثابت در حال عرضه است.
وی بــا بیــان اینکــه در حال حاضــر بازار مواد شــوینده رقابتی شــده اســت، افزود: 
اگــر واحدهــا افزایش قیمت نامتعارفــی را اعمال کردند حتماً از طریق ســامانه ۱۲4 

اطالعات الزم به مراجع مربوطه داده شود.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت تصریح کرد: در حوزه های مختلف اولویت 
ما تأمین نیاز های بازار اســت البته در بخش شوینده ها در دو ماه نخست سال شاهد 
افزایــش تولید نیــز بوده ایم. اما یک مقدار با عدم عرضه محصــوالت به بازار مواجه 
شدیم که با برگزاری جلساتی با برخی از شرکت ها موضوع عدم عرضه به بازار رفع 
شــده است. وی افزود: در برخی از محصوالت صنایع شوینده، شاهد افزایش قیمت 
بودیم که با اخذ مجوز از سازمان حمایت، قیمت ها در حد معمول اصالح و کاهش 

پیدا کرده است.
معــاون صنایع عمومــی وزارت صمت تأکید کرد: مــردم در مقابل بازار هیجانی 
مقاومــت کننــد چراکه بــه مقدار کافــی کاال موجــود اســت و دغدغه ای بــرای تأمین 
کاالی مورد نیاز خود نداشــته باشــند، حتی اگر خرید کاال را بــا زمانبندی انجام دهند 

تولیدکنندگان مجبور به کاهش قیمت بیشتر هم خواهند شد.
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تعلیق عرضه خودرو تا اطالع ثانوی در بورس کاال
بــا درخواســت وزارت صمــت، عرضــه خودرو در بــورس کاال منتفی شــد. به 
گــزارش ایرنــا، مدیر بازرســی و امــور اعضای بــورس کاالی ایــران در نامه ای 
به شــرکت های کارگزاری اعالم کرد که با وجود آماده ســازی زیرســاخت های 
الزم بــرای انجــام معامالت خــودرو در بورس کاال با توجه بــه نامه معاونت 
صنایع حمل ونقل وزارت صمت مبنی بر مصوبات شصت و سومین جلسه 
شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی، عرضــه خــودرو در بــورس کاال تعلیق 
می شــود. در متــن نامه محمد نوروزپور مدیر بازرســی و امــور اعضای بورس 
کاالی ایران آمده اســت: با توجه به نامه معاونت صنایع حمل ونقل وزارت 
صمــت کــه پایــان وقت اداری به بورس کاال ارســال شــد، مبنی بــر مصوبات 
شــصت و ســومین جلســه شــورای عالــی هماهنگی اقتصــادی و بــا توجه به 
ابهامــات حقوقی درخصوص امکان تســری مصوبه مذکور به عرضه خودرو 
در بورس کاال، موضوع جهت اتخاذ تصمیم به شــورای عالی بورس و اوراق 
بهــادار ارجاع شــد. در ادامه این نامه ضمن عذرخواهــی از تمامی ذینفعان 
آمده است: به رغم آماده سازی زیرساخت های الزم جهت انجام معامالت 
خودرو در بورس کاال، شــبکه کارگزاری و تولیدکننــدگان خودرو تا زمان ابهام 

توسط شورای عالی بورس، عرضه در بورس کاال تعلیق می شود.
 

افزایش تجارت با آفریقا با مکانیسم تهاتر
معاون ســازمان توســعه تجارت ایران از تجهیز زیرساخت های صادراتی 
و تقویــت حضــور رایزنان بازرگانــی در قاره آفریقا برای توســعه تجارت با 
این قاره خبرداد. به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، سیداحمدرضا 
عالیی طباطبایی با اشــاره به برنامه های این سازمان برای بهره برداری از 
ظرفیت هــای تجــاری قاره آفریقا در دوره جدید گفــت: مهم ترین چالش 
در ارتبــاط با قاره آفریقا، مغفول ماندن فرصت ها و عدم شــناخت کافی 
اســت. وی بــا بیــان اینکــه تمرکــز ما در ســازمان توســعه تجــارت تقویت 
تجــارت و روابط اقتصادی با قاره آفریقاســت، افزود: یکــی از اصلی ترین 
پیش نیازها در تجارت با آفریقا، تقویت زیرســاخت های لجســتیک بویژه 
لجســتیک دریایــی اســت. معــاون ارتقــای کســب و کارهــای بین المللی 
ســازمان توســعه تجــارت ایــران بیــان داشــت: برقــراری خطــوط منظم 
کشــتیرانی کــه اخیراً در شــرق آفریقا شــاهد آن هســتیم و نیاز بــه تقویت 
دارد، در غرب آفریقا نیز باید پیاده سازی و منظم شود. در گذشته خطوط 
کشــتیرانی به صــورت نامنظــم وجود داشــته اســت. بــا تخصیــص یارانه 
حمــل، ســعی بر این داریــم که این خطــوط را منظم کنیم؛ بــه نحوی که 

تجار بتوانند روی این ظرفیت برنامه ریزی کنند.
وی بــا اشــاره بــه ظرفیت تهاتر کاالیی بــا قاره آفریقا گفــت: با توجه به 
ایجــاد زیرســاخت و اجرایی کردن پلتفرم تهاتر توســط ســازمان توســعه 
تجارت با چند کشــور، امیدواریم بتوانیم این زیرساخت را در مورد آفریقا 
نیز داشــته باشیم. عالیی طباطبایی با اشــاره به لیست مصوب ۱۱۰۰ قلم 
کاالیــی تهاتر، گفت: این ســاختار موجود اســت و امیدواریــم در تجارت با 
آفریقــا بتوانیم با اســتفاده از تهاتــر، برخی از حوزه های کاالیــی را تقویت 
کنیــم. وی با اشــاره به افزایش 45 درصدی صــادرات به آفریقا، گفت: در 
حــال حاضر غنــا رتبه اول صادرات جمهوری اســالمی ایران بــه آفریقا را 
دارد و بعد از آن کشــورهای آفریقای جنوبی و نیجریه در رتبه دوم و ســوم 

قرار دارند.

گروه اقتصــادی / طی ســال های اخیر و 
بخصوص در دولت سیزدهم اقدامات 
و  شــفافیت  افزایــش  بــرای  متعــددی 
متقلبانــه  فعالیت هــای  از  جلوگیــری 
برای فرار از مالیات انجام شــده اســت. 
دستیابی به هدف اداره کشور با مالیات 
نیازمنــد مسدودســازی منفذهــای فرار 
مالیاتی اســت. برهمین اســاس دولت 
با ابــزار و اطالعاتــی که دراختیــار دارد، 
عرصــه را بــر فراریــان مالیاتــی تنگ تر 
کــرده اســت. یکــی از ایــن منفذهــا کــه 
طی ســال های اخیر رشــد زیادی داشته 
اســت، شــرکت های کاغــذی و صوری و 
کد فروشــی است که روزگذشته سازمان 
ایــن  شناســایی  آغــاز  از  امورمالیاتــی 

شرکت ها خبرداد.
براســاس اعالم مســئوالن ســازمان 
امــور مالیاتــی، ســاالنه ۴۰ تــا ۵۰ هــزار 
میلیــارد تومــان فــرار مالیاتــی داریــم. 
طبق گزارشــی که وزارت امور اقتصادی 
و دارایی پیش از این منتشر کرده است، 
حجم اقتصاد زیرزمینی ایران در ســال 
۱3۹۶ حدود 536 هــزار میلیارد تومان 
بــرآورد شــده اســت کــه ایــن میــزان به 
منزلــه از دســت رفتــن حــدود 4۰ هزار 
میلیارد تومان درآمد مالیاتی و معادل 
3۵ درصد وصولی درآمد های مالیاتی 

در سال مذکور است.
کــه  کاغــذی  از شــرکت های  برخــی 
بــه  تنهــا  ندارنــد  اقتصــادی  فعالیــت 
بــه  فــروش  یــا  خریــد  فاکتــور  فــروش 
کــه  اقــدام می کننــد  مؤدیــان مالیاتــی 
صــوری  و  واهــی  صورتحســاب ها  ایــن 
اســت. فعالیــت این گونــه شــرکت های 
کاغذی در روند شــفافیت اقتصاد خلل 
ایجاد می کند و موجب عدم شناســایی 
ذی نفعان واقعی می شود. درواقع این 
شــرکت ها به جای فروشــنده یا خریدار 

واقعی فاکتور صادر می کنند.

خللی که این شــرکت ها به سیســتم 
بحــث  تنهــا  می کننــد  وارد  اقتصــادی 
اصلــی  بحــث  نیســت،  فرارمالیاتــی 
فعالیت این نوع شــرکت ها پاره شــدن 
اســت،  اقتصــادی  شــفافیت  زنجیــره 
چــرا که شــرکت های کاغذی نــه کاالیی 
می فروشــند و نــه کاالیــی خریــداری و 
تحویل می گیرند و تنها در قبال دریافت 
مبلغی، اســناد بــه فروش می رســانند. 
در بخــش مالیــات بر ارزش افــزوده به  
دلیــل اینکــه از نهاده چــه واردات و چه 
تولیــد مالیات اخذ می کنیم، حدود ۸۵ 
تــا ۹۰ درصد مالیات دریافت می شــود، 
امــا درخصــوص فعالیت شــرکت های 
کاغذی مهم این است که با قطع حلقه 
شــفافیت موجــب می شــود تــا امــکان 
درصــد   ۱۵ تــا   ۱۰ از  مالیــات  دریافــت 

فعالیت ها فراهم نشود.
 توسط شرکت های کاغذی و صوری 
کارت  کــه  شــرکت هایی  همچنیــن  و 
هــزار   ۲۵ می کننــد،  اجــاره  بازرگانــی 
میلیارد تومان مالیات شناســایی شــده 
داریم که باید از ذی نفع اصلی دریافت 
شــود. تأســیس شــرکت های صــوری و 
پدیده کدفروشــی، باعث افزایش روند 
قاچــاق اجناس نیز می شــود که این کار 
نیز بــه پولشــویی کمک زیــادی می کند 
و باعــث ایجــاد یــک ســاختار صــوری 
در اقتصــاد می شــود کــه بین توســعه و 
ســازندگی شــکاف عمیقی در جامعه و 

اقتصاد به وجود می آورد.
این مســأله همچنین باعــث از بین 
رفتــن عدالــت مالیاتی می شــود و توان 
رقابت پذیــری کســب و کارهــا را از بیــن 
می بــرد. ایــن امــر موجــب می شــود که 
کســب و کار هایــی که به صــورت قانونی 
پیشــبرد  در  هســتند،  کار  بــه  مشــغول 
مشــکل  بــا  خــود،  اقتصــادی  اهــداف 

مواجه شوند.

ë شرکت های صوری زیر ذره بین 
حقوقــی  دفتــر  اخیــر  روزهــای  در 
جهــت  کشــور  مالیاتــی  امــور  ســازمان 
و  متخلفــان  بــا  برخــورد  و  شناســایی 
بررســی  ســراغ  بــه  مالیاتــی،  فراریــان 
بدهــی شــرکت های صــوری و شــرایط 
شــکل گیری این وضعیت و اســتفاده از 
ظرفیت های قانونی برای مبارزه با فرار 

مالیاتی رفته است.
ســازمان مالیاتی کشــور اعــالم کرد: 
بررســی پرونده های سوءاســتفاده شده 
توســط افــراد ســودجو، نشــان می دهد 
گــردش مالــی جرایــم مالیاتــی در این 
حوزه بسیار بیشتر از آن چیزی است که 
تصور می شــود. برای مثال و بر اســاس 
اطالعــات کسب شــده از دفتــر حقوقی 
ســازمان امــور مالیاتی کشــور متخلفان 
سوءاســتفاده  بــا  مالیاتــی  و  اقتصــادی 
از اطالعــات هویتــی دو نفــر و بــا ثبــت 
فاکتــور  صــدور  صــوری،  شــرکت های 
و ثبــت خریدوفــروش فصلــی بــه نــام 
این افــراد، بدهی مالیاتــی بالغ  بر ۷۰۰ 

میلیارد تومان ایجاد کرده اند.
بررســی ها  ایــن  از  مــوردی  در 

سوءاســتفاده  بــا  اقتصــادی  متخلفــان 
ســاله   ۶۲ فــردی  هویتــی  اطالعــات  از 
کــه به عنــوان پیــک موتــوری مشــغول 
فعالیــت اســت، ۵ شــرکت ثبــت کرده 
و بــا صــدور فاکتــور فــروش کاال و ثبــت 
معامــالت فصلی غیرواقعــی، مالیاتی 
حــدود ۷۵۰ میلیــارد تومــان بــرای این 

شرکت ها و این فرد ایجاد کرده اند.
اخاللگــران  دیگــر  پرونــده ای  در 
اقتصــادی با ثبت شــرکت به نام فردی 
3۷ ساله که معلول ذهنی بوده و تحت 
پوشش سازمان بهزیستی است، نسبت 
معامــالت  ثبــت  و  فاکتــور  صــدور  بــه 
فصلــی اقــدام و بــرای این فــرد بدهی 
تومــان  بــر ۲۲ میلیــارد  بالــغ   مالیاتــی 
بررســی های  اســت.  شــده  شناســایی  
انجام شــده حاکی از آن اســت که افراد 
ســودجو، اشــخاص بی بضاعــت و فاقد 
و  کــرده  اجیــر  را  اهلیــت  و  صالحیــت 
حتــی بــدون حضــور آنــان در مراجــع 
ثبت شــرکت ها و صرفًا از طریق تنظیم 
وکالت نامه اقدام به ثبت شــرکت کرده 
ســمت های  در  مذکــور  اشــخاص  از  و 
یــا  هیأت مدیــره  رئیــس  مدیرعامــل، 

نایب رئیــس اســتفاده می کننــد؛ بــدون 
اینکه آن اشــخاص خودشان اطالعی از 

موضوع داشته باشند. 
ë رشد قارچ گونه شرکت ها

تاجمیــر  »حســین  رابطــه،  ایــن  در 
و  حقوقــی  دفتــر  مدیــرکل  ریاحــی« 
امــور  ســازمان  مالیاتــی  قراردادهــای 
ثبــت  اینکــه  بیــان  بــا  کشــور،  مالیاتــی 
این گونه شرکت ها، معمواًل به شناسایی 
نشــدن صاحبان واقعــی درآمد و نهایتاً 
فرار از پرداخت مالیات انجام می شود، 
قانونــی،  خألهــای  به دلیــل  گفــت: 
رویه هــای غلــط موجود و ســایر عوامل، 
ثبــت این گونــه شــرکت ها در ســال های 

گذشته رشد قارچ گونه داشته است.
وی افزود: با ثبت این گونه شرکت ها 
و سوءاســتفاده از عــدم اطــالع و آگاهی 
افــراد فاقد شــرایط و بی بضاعت مانند 
کارتن خواب ها، دست فروشــان و غیره، 
معامــالت کالنی بــه نام آنــان انجام و 
فرار مالیاتی در سطح گسترده ای شکل 

می گیرد.
گفتنی اســت، آذرماه ســال گذشــته 
نیــز ســازمان امورمالیاتــی از شناســایی 

پنج هزار شــرکت کاغذی خبر داده بود 
کــه عــالوه  بــر نظــام مالیاتی، سیســتم 

بانکی را هم دور می زنند. 
ë  عوامل سوءاستفاده کننده، شناسایی

و تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند
ریاحــی، ضمــن هشــدار به کســانی 
کــه به ایــن نحو اقــدام به ثبت شــرکت 
مالیــات  پرداخــت  از  فــرار  بــه  منظــور 
می کنند، اعالم کرد: با رصد و اقدامات 
گسترده از طریق سامانه ها و بانک های 
اطالعاتی، این گونه شــرکت ها و عوامل 
سوءاســتفاده کننده از آن، شناسایی و از 
طریــق مراجــع قضایی تحــت تعقیب 

قضایی قرار می گیرند.
وی تأکیــد کرد: به  منظور پیشــگیری 
بایــد  صــوری،  شــرکت های  ثبــت  از 
اقدامات الزم در هنگام ثبت شــرکت از 
قبیل راســتی آزمایی و بررسی اطالعات 
بــه  اطالعاتــی  بانک هــای  در  موجــود 
عمــل آیــد تــا بــه نــام اشــخاص فاقــد 

شرایط، شرکت به ثبت نرسد.
گفتنــی اســت، طی ســال های اخیر، 
ثبــت  بــا  فرصت طلــب  اشــخاصی 
شــرکت صــوری )کاغذی( به نــام افراد 
فاقــد صالحیــت و اهلیــت، اقــدام بــه 
اعمــال مجرمانه از قبیــل فرار مالیاتی، 
پول شویی، قاچاق کاال یا اخذ تسهیالت 
بانکی به صورت غیرمجاز کرده اند که با 
توجه بــه اصالحیه قانــون مالیات های 
مســتقیم مصوب 3۱ تیرماه ۱3۹۴ و به 
استناد بند )۵( ماده ۲۷۴ قانون مذکور، 
این اشــخاص تحت تعقیــب قضایی و 

اعمال مجازات کیفری قرار می گیرند.
شــایان  ذکر است ســازمان امور مالیاتی 
کشور در برخورد با سودجویان و دالالن 
ثبت شــرکت های صوری کــه به  منظور 
فرار از پرداخت مالیات تأسیس و مورد 
خریــد و فــروش قــرار می گیرنــد، بدون 

کوچک ترین اغماضی اقدام می کنند.

آغاز شناسایی فراریان مالیاتی و شرکت های صوری
سازمان مالیاتی کشور اعالم کرد

سوءاستفاده ۷۷۲ میلیارد تومانی از افراد ناآگاه در۲ پرونده مالیاتی
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دولت گوی سبقت را از دالالن گندم ربود
گزارش »ایران« از برنامه های دولت در رسیدن به خودکفایی
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افزایش چشــمگیر نــرخ خرید تضمینــی گندم در 
ابتــدای ســال جاری توســط هیــأت دولت را شــاید 
دولــت  دســتاوردهای  مهم تریــن  از  یکــی  بتــوان 
سیزدهم در مسیر خودکفایی تولید گندم و امنیت 
غذایی برای کشور قلمداد کرد. نرخ خرید تضمینی 
گنــدم برای ســال 1۴01 مبلــغ 11 هــزار و 500 تومان 
تعیین شــد درحالی که این رقم برای ســال زراعی 
گذشــته معادل 5 هزار تومان بــه ازای هر کیلوگرم 
قیمت گذاری شده بود. نرخ خرید تضمینی گندم 
با پوشــش هزینه های کشاورزان، یکی از فاکتورهای 
مهــم در رســیدن بــه خودکفایــی در تولیــد گنــدم 
به حســاب می آیــد، زیرا کاشــت گندم را بــا ویژگی 
اقتصادی همراه می کند. نیاز ســاالنه کشــورمان 11 
تا 11,۵ میلیون تن گندم است و پیش بینی می شود 
امســال 6/5 میلیون تن از این مقدار، از گندمکاران 
داخلی کشــور تأمین  شــود. این در حالی اســت که 
سال گذشته برخالف وعده های دولت قبل مبنی بر 
خرید تضمینی ۹ میلیون تن گندم، تنها ۴ میلیون 
و ۶00 هزار تن گندم در پایان زمان خرید تضمینی 

گندم خریداری شد.
ë ترغیب کشاورزان به کاشت گندم

متأســفانه دولــت گذشــته قیمــت قبــل نــرخ 
خرید تضمینی گنــدم را منطقی تعیین نکرد و به 
همیــن علت بســیاری از کشــاورزان به دنبال تولید 
محصوالت دیگری رفتند. در نتیجه سهم عمده ای 
از کاشــت گندم توســط کشــاورزان از دست رفت یا 
بــه دالالن فروختــه شــد. در صورتــی که ســال های 
قبل ایران توانسته بود بیش از 10میلیون تن خرید 

تضمینی گندم داشته باشد.
طبق اعالم عطاء اهلل هاشمی رئیس بنیاد ملی 
گندمکاران، بــا توجه به تعیین قیمت جدید برای 
خرید تضمینی گندم، کشــاورز انی که از ســال قبل 
هنوز گندم در انبارها داشتند، گندم خود را به دولت 
تحویــل داده اند تا در نهایت در ســال جاری ذخیره 
مناســبی داشته باشــیم. هاشــمی پیش بینی کرده 
اســت: »خودکفایــی در تولید گندم در ســال زراعی 
جــاری روی نمی دهد، اما با توجه به شــروع خرید 
توافقی گندم برای ســال زراعی آینــده و در صورت 
ایجــاد بارش مناســب ســال آینده، بــه خودکفایی 
و خوداتکایــی می رســیم.«  اگرچــه ایــران در ســال 

زراعی آینده هم به خودکفایی نرسد، اما با اولویت 
قــرار دادن ایــن موضوع مهم توســط وزارت جهاد 
کشــاورزی می تواند به رسیدن به این جایگاه مهم 

امیدوار باشد.
ë تداوم خرید تضمینی در روزهای تعطیل

خریــد تضمینی گنــدم از چهــارم فروردین ماه 
در کشــور آغــاز شــده و مراکــز خرید بدون یــک روز 
تعطیلی، محصول کشــاورزان ۲۶ اســتان کشــور را 
خریــداری کرده اند. طــی دو ماه و نیمی کــه از آغاز 
خریــد تضمینــی این محصــول راهبردی گذشــته 
اســت، ۴1۵ هزار و ۳۳۸ محموله گندم توسط این 
مراکز از گندمکاران تحویل و خریداری شــده است.
شــرکت بازرگانــی دولتی ایــران اعالم کرده اســت: 
خریــد تضمینــی گنــدم از کشــاورزان در روزهــای 
تعطیــِل نیمه خردادماه نیز ادامه داشــته اســت و 
بــا فعالیت ۵ هــزار نفــر در مراکز فعــال خرید، در 
مجموع در روزهای تعطیل خردادماه بالغ بر ۲00 

هزار تن گندم تاکنون خریداری شده است.
ë پرداخت مطالبات گندمکاران

تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، بســتر 
دلسردی و بی انگیزگی در کشاورزان را ایجاد می کند، 
امــا پرداخت بموقع طلب گندمــکاران انگیزه آنها 
را افزایــش می دهــد. در همیــن راســتا دولــت تا 11 
خردادماه امســال بیــش از ۲1 هــزار و ۷۵۹ میلیارد 
تومان به حساب گندمکاران سراسر کشور واریز کرده 
و تا هفته قبل ۹0 درصد از پول گندم های خریداری 
شده به حســاب گندمکاران واریز شد و در حدود 10 
درصد از مطالبات کشاورزان پرداخت نشده است. 
اقدام بموقع دولت در پرداخت طلب گندمکاران، 
دست دالالن در مزارع و تبدیل شدن آنها به رقیب 
دولــت در خریــد گنــدم را کوتــاه می کند. ایــن افراد 
همــواره برای جلب نظر کشــاورزان قیمتی باالتر از 
نرخ دولتی به آنها پیشــنهاد می کننــد، اما دولت با 
پرداخت بموقع مطالبات، سعی در کمرنگ شدن 
نقــش دالالن گنــدم دارد. دولت به رغــم تالش در 
پرداخت بموقع مطالبات، اقدام به توزیع کودهای 
پایــه به طور نســیه در بین کشــاورزان کرده اســت تا 
تکاپــوی خوبــی در میــان گندمــکاران برای کشــت 

صورت بگیرد.
ë چشم انداز رسیدن به خودکفایی با اقدامات دولت

خودکفایــی کشــور در تولیــد گنــدم در دولــت 
قبــل به دلیل عــدم تــداوم موفقیت در ایــن طرح، 

جایگاه خود را به کشــور واردکننده گندم تغییر داد، 
امــا وزارت جهــاد کشــاورزی در دولــت ســیزدهم از 
ابتدای فعالیت خود، خودکفایــی در تولید گندم را 
در دســتور کار خــود قــرار داده اســت و در اولین گام 
هم با تعیین قیمت تضمینی گنــدم در هر کیلو 11 
هــزار و ۵00 تومــان، درآمــد قابل قبولــی را نصیب 
کشاورزان کرده است. این در حالی است که از زمان 
حمله روسیه به اوکراین در اسفندماه سال گذشته، 
قیمت هــای جهانــی گندم حــدود ۶0 درصد رشــد 
داشــته و به حدود ۵۵0 دالر برای هر تن رســیده که 
معادل حدود 1۵ هزار تومان به ازای هر کیلو است. 
با افزایش قیمت هــای جهانی محصوالت غذایی، 
اقــدام بموقع دولت در جلب نظر کشــاورزان برای 
تولید بیشــتر گندم از طریق افزایش دو برابری نرخ 
خرید تضمینی، نقش مهمی در باال رفتن ضریب 
امنیت غذایی کشــور ایفا می کند. دولت ســیزدهم 
بــا درک موقعیــت جهانــی و تــالش در جهت رفع 
وابســتگی بــه ایــن محصــول مهــم ســعی دارد بــا 
حمایت از کشاورزان بار دیگر به خوداتکایی در تولید 

گندم برسیم.
ë جلوگیری از قاچاق بی رویه گندم

افزایش ۲ برابری قیمت برای خرید تضمینی 
گنــدم از ســوی وزارت جهاد کشــاورزی بــا افزایش 
ســطح کشــت ایــن محصــول، نقــش مؤثــری در 
جلوگیــری از حجــم گســترده قاچــاق گنــدم ایفــا 
می کند و دست دالالن را از رسیدن به این محصول 
استراتژیک کوتاه می کند. واقعی سازی قیمت این 
محصــول از قاچاق آن به کشــورهای همســایه که 
به دلیــل جنگ دچــار وضعیتی بحرانی شــده اند، 
اقدامــی  در  امســال  دولــت  می کنــد.  پیشــگیری 
هوشمندانه با تعیین خرید تضمینی گندم، باعث 
شــده دالالن نتوانند باالتر از این نرخ، به کشاورزان 
پیشــنهاد خرید بدهنــد. انتظار مــی رود باتوجه به 
تدابیــر اندیشــیده شــده، نگرانی در زمینه ســرازیر 
شدن گندم ها به انبارهای دالل ها و واسطه گران به 

حداقل برسد.
ë آغاز تخلیه ۲۱۴ هزار تن گندم وارداتی

دولــت بــرای تأمیــن ذخایــر راهبــردی گنــدم 
کشــور و کمبــود تولیــد داخلی مجبــور بــه واردات 
گنــدم اســت. بــه همیــن منظــور ۳فروند کشــتی 
اقیانوس پیمای حامل ۲1۴ هزار و ۵00 تن گندم در 
چند روز اخیر در استان خوزستان پهلو گرفتند. هر 

یک از این ۳کشــتی حامل ۷1 هزار و ۵00 تن گندم 
خریداری شــده از ســوی شــرکت بازرگانــی دولتی 
هســتند. محموله های گندم پــس از تخلیه، بدون 
توقــف و به صــورت یکســره، بارگیــری و بر اســاس 
برنامه هــای حمل ونقل شــرکت بازرگانــی دولتی 
ایران به اســتان های مختلف ارســال می شــوند. از 
ابتدای ســال جاری تاکنــون، بیــش از ۷00 هزار تن 
گندم صرفاً از مبدأ بندر امام وارد کشور شده است 
و عالوه بــر این، چندین کشــتی حامل گندم نیز در 
آب هــای بین المللــی به مقصد این بنــدر در حال 

حرکت هستند.
ë خوزستان رکورددار تولید گندم

کیفیــت  لحــاظ  از  خوزســتان  اســتان  گنــدم 
محصــول، یکی از بهترین گندم ها در کشــور و دنیا 
به شــمار مــی رود. این اســتان با خریــد حدود یک 
میلیــون و ۳۵0 هــزار تــن گنــدم در ســال زراعــی 

جــاری، رکــورد باالتریــن میــزان خریــد گنــدم در 
میان اســتان های کشــور را به دســت آورده اســت. 
ایــن در شــرایطی اســت کــه اســتان خوزســتان بــا 
مشکل خشکســالی روبه رو بوده اســت. این استان 
بر اســاس مدیریت کشــت، نحوه آبیاری، توســعه 
مکانیزاسیون و تأمین نهاده ها موفق شده است که 
در شــرایط خشکســالی چنین رکوردی را به دست 
بیاورد و به رغم بروز خشکسالی و کاهش بارندگی، 
۲4 درصــد خریــد تضمینــی گنــدم در این اســتان 
نســبت به سال قبل افزایش داشته است. در پایان 
ایــن گزارش و با اســتناد بر اقدامــات مذکور دولت 
بخصوص در شــرایط ویژه بین المللی، می توانیم 
امیدوار باشــیم کــه دولت امنیت غذایــی مردم را 
بیش از هر موضوع دیگــری در اولویت قرار داده و 
در تالش است تا جلوی سوء استفاده دالالن از قوت 

غالب مردم را بگیرد.
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قیمت میوه و صیفی جات ارزان می شود
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی گفت: در این فصل سال قیمت 
میوه باید نســبت به تمام فصول ارزان تر باشد ضمن اینکه عرضه و تنوع 

آن نیز بسیار گسترده است. 
اسداهلل کارگر در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش قیمت 
برخــی صیفی جات در بازار گفت: طبق ســابقه ســنوات گذشــته در این 
ســرفصل ها بایــد عرضه میوه و ســبزیجات در بیشــترین مقــدار ممکن 
صــورت بگیرد و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، قیمت میوه و صیفی جات 

در این فصل از سال باید نسبت به سایر فصول ارزان تر باشد.  
وی با اشاره به قیمت انواع میوه، صیفی جات و سبزیجات در میدان 
مرکزی میوه و تره بار اظهار داشــت: در مراکز خرده فروشــی ۳۵درصد 

به این ارقام اضافه می شود. 
به گفته وی در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم هندوانه خطی بیضی 
۵ تــا ۷هــزار تومــان، هندوانه خطــی گرد ۵ تا ۷هــزار تومان، مــوز ۳0 تا 
۴0هــزار تومــان، ملون ۷ تا 11هــزار تومان، طالبی 10 تا 1۵هــزار تومان و 
طالبی دانا ۹ تا 1۴هزار تومان است. همچنین قیمت توت فرنگی گرگان 

۳۵ تا ۴۵هزار تومان و توت فرنگی خانگی ۴0 تا ۷0هزار تومان است.  
بــه گفته کارگــر، قیمت خیار اصفهــان بین ۶ تا 10هــزار تومان، خیار 
بوته ای ۷ تا 11هزار تومان و خیار گلخانه ۹ تا 1۳هزار تومان است. رئیس 
اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی قیمت گوجه سبز شمال را نیز بین 10 
تــا ۲۵هزار تومان و گوجه ســبز قزوین را بین ۴۵ تــا ۶۵هزار تومان اعالم 

کرد. 
بــه گفتــه وی، قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی بوتــه رس ۸ تا 11هزار 
تومــان، ســیب زمینی نــو 10 تا 1۴هــزار تومان و پیاز شــیرین ۷ تــا 10هزار 
تومان و پیاز زرد ۵ تا ۹هزار تومان اســت. کارگر، قیمت هر دانه آناناس 

را نیز بین ۶۵ تا ۷۵هزار تومان اعالم کرد.

 یک میلیارد قطعه طیور مورد نیاز کشور 
توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین شد

مســئول نمایندگــی ولی فقیــه در ســازمان دامپزشــکی کشــور گفت: بیش 
از یــک میلیــارد قطعه طیور مورد نیاز مردم کشــور ســال گذشــته توســط 

تولیدکنندگان داخلی تولید و تأمین شد. 
بــه گــزارش ایرنــا، حجت االســالم »سیداســماعیل حســینی مقدم« 
افــزود: کشــور به برکت انقالب اســالمی و فعــاالن این حــوزه، در زمینه 

تولید گوشت سفید، قرمز و آبزیان به خودکفایی رسیده است. 
وی ادامه داد: ۵00کشــتارگاه صنعتی در کشــور وجود دارد که وظیفه 

تولید گوشت قرمز و سفید مورد نیاز کشور را بر عهده دارد. 
مســئول نمایندگــی ولی فقیــه در ســازمان دامپزشــکی کشــور خاطر 
نشــان کرد: با تالش سازمان دامپزشکی کشور اکنون سالمت، بهداشت 

و مسائل شرعی و فقهی تولیدات دامی تأمین شده  است. 
حجت االسالم حسینی مقدم گفت: امنیت تولید که زیربنای جامعه 
اســت اکنون توسط سازمان دامپزشــکی و وزارت جهاد کشاورزی انجام 

می شود.

 حمایت از کشاورزان با خرید تضمینی 
کشت های جایگزین برنج

معــاون زراعــت وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت: محصــول کشــاورزانی 
کــه ســویا، کنجد، ماش و ســورگوم کشــت می کننــد به قیمــت تضمینی 

خریداری خواهد شد.
به گــزارش خبرنــگار ایانــا، علیرضا مهاجر معــاون زراعــت وزارت جهاد 
کشــاورزی در جلسه شورای کشاورزی در اســتان خوزستان که با محوریت 
کشــت تابســتانه برگــزار شــد، گفــت: در حــال حاضــر کشــور بــا کمبــود و 

بخصوص استان خوزستان با کمبود آب مواجه می باشد. 
مهاجر افزود: ســدهای اســتان بخصوص ســد کرخه با کمبود شدید 
آب روبــه رو اســت بنابرایــن کشــت برنــج در حوضه هــای آبریز اســتان 
ممنــوع بــوده و بنــا بــر اعــالم وزارت جهاد کشــاورزی، کشــت برنج در 

ســال جاری فقط در استان های شمالی امکان پذیر است. 
وی ادامه داد: جایگزین کشــت برنج؛ کنجد، سویا، ماش، سورگوم و 

محصوالت کم آب بر اعالم شــده است. 
مهاجر تصریح کرد: کشــاورزانی که کشت سویا را انجام می دهند در 
ابتدای کشت ســه میلیون تومان به صورت بالعوض دریافت می کنند.  
وی با بیان اینکه قیمت تضمینی ســویا به ازای هر کیلوگرم ۲1 هزار 
تومان اعالم شــده اســت، افزود: با همکاری ســتاد اجرایی فرمان امام 
خمینــی)ره( قیمت خریــد تضمینی کنجد نیز بــه ازای هر کیلوگرم ۴0 
هزار تومان تعیین شــده و در صورتی که کشاورز قادر به فروختن کنجد 
بــاالی قیمت تعیین شــده بود می تواند محصول خود را بفروشــد و در 
غیر این صورت ســتاد اجرایی فرمان امــام کنجد را به قیمت تضمینی 

از کشاورز خریداری می کند. 
مهاجــر اظهــار کــرد: بــرای محصــول مــاش و ســورگوم نیــز قیمت 
تضمینــی تعیین شــده تا کشــاورزان با خیال آســوده محصــول خود را 

کشت کنند.

نمودار افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در 10 سال گذشته

نشســت کمیســیون کشــاورزی، صنایــع 
اتــاق  محیط زیســت  و  آب  غذایــی، 
بازرگانــی تبریــز با عنــوان متولی اقتصاد 
بخش خصوصی با موضوع »دیپلماسی 
اقتصــادی و کشــاورزی فراســرزمینی« و 
بر اســاس برنامه ای مشــترک با انجمن 

کشت فراسرزمینی ایران برگزار شد.
بــه گــزارش ایرنا، اکبر فتحــی، رئیس 
آذربایجــان  جهادکشــاورزی  ســازمان 
شــرقی در ایــن نشســت بــا بیــان اینکــه 
کشــت فراســرزمینی با واردات محصول 
اســت،  متفــاوت  دیگــر  کشــورهای  از 
افــزود: برخی ممالــک اســتعداد بالقوه 
بــرای تولید محصوالت کشــاورزی دارند 
امــا دانــش و ابزارهــای الزم بــرای تولید 
ندارند که می توانیم با شناسایی ظرفیت 
محصــول  تولیــد  بــرای  کشــورها  ایــن 
مــورد نیــاز خــود اســتفاده کنیــم. وی بــا 
اشــاره بــه اینکــه کشــت فراســرزمینی با 
برنامه ریزی های سازمان جهادکشاورزی 
اســتان آذربایجــان شــرقی بــا تفاهــم با 
کشــور گرجستان در تولید محصول ذرت 
اجرا شــده و نتایج خوبی به دســت آمده 
اســت، خاطرنشــان کرد: هر سال به طور 
میانگین حدود 1۴ میلیون تن نهاده های 
دامــی بــه داخل کشــور وارد می شــود که 
اگر بتــوان این نیاز را از طریق کشــورهای 
مجــاور و به صورت کشــت فراســرزمینی 
تأمین کــرد، از لحاظ اقتصادی خیلی به 

صرفه خواهد بود.
کمیســیون  رئیــس  قویــدل،  قاســم 
و  آب  غذایــی،  صنایــع  کشــاورزی، 
محیط زیســت اتــاق بازرگانــی تبریــز نیز 
در این جلســه با اشــاره بــه اهمیت ویژه 
آب در جوامــع امــروزی گفــت: کشــور ما 
در گذشــته از نظر منابع آبی بســیار غنی 
بــود امــا بتدریــج آب هــای زیرزمینــی و 
ذخایر آبی ما در حال کم شــدن هســتند 
و ایــن امــر اهمیت کشــت فراســرزمینی 
را بیــش از پیــش نمایــان می ســازد. وی 
در ایــن جلســه کــه بــا محوریت بررســی 
ظرفیت های کشــور ارمنســتان در زمینه 
کشــت فراســرزمینی برگــزار شــد، افزود: 
برای پیشبرد موضوع کشت فراسرزمینی 
نیازمند برنامه ای جدی و اصولی هستیم 
که طی جلسات متعددی شنونده نقطه 
نظــرات ســفیران کشــورهای همجــوار و 
کارشناسان این حوزه خواهیم بود. سفیر 
جمهوری اسالمی ایران در ارمنستان نیز 
در ارتباطــی وبینــاری )از طریــق فضــای 
وب( با این جلسه با بیان اینکه کشورهای 

همســایه ظرفیت بســیار خــوب و بزرگی 
بــرای انجــام تبــادالت مختلــف تجاری 
دارنــد، خاطرنشــان کــرد: رئیس جمهور 
تأکیــد کرده اند تــا ما برنامه ریــزی خوب 
و جدی بــرای برقراری ارتبــاط با تمامی 

کشورهای همسایه داشته  باشیم. 
عباس بدخشــان ظهوری، با تأکید بر 
اینکــه منافع ملی کشــور بایــد در ارتباط 
با کشورهای همســایه مدنظر قرار گیرد، 
گفــت: منافع ملی به ما حکم می کند که 
از هر روزنــه و ظرفیتی برای ارتباط گیری 
با همســایگان بخصوص در مواقعی که 
سایر کشورها رفتارهای ناجوانمردانه ای 
در قبــال مــا انجــام می دهنــد، اســتفاده 
کنیم. ســفیر جمهوری اســالمی ایران در 
ارمنســتان با بیان اینکه جاذبه ارمنستان 
تنهــا در خــود این کشــور خالصه نشــده 
بســیار  ارتباطــی  پــل  یــک  ارمنســتان  و 
خــوب بیــن جمهــوری اســالمی ایــران، 
اتحادیــه اوراســیا و اتحادیــه اروپا اســت، 
تأکیــد کــرد: با توجــه به اینکه ارمنســتان 
دارای تعرفه هــای ترجیحی با مجموعه 
مــا  اســت،  اروپــا  اتحادیــه  کشــورهای 
می توانیــم از این ظرفیت برای صادرات 
کاالهــای خــود اســتفاده کنیــم کــه ایــن 
کار در حــال حاضــر انجــام می شــود امــا 
عــدد پایینی اســت و بایــد بــرای ارتقای 
این عــدد اقداماتی از ســوی اســتان های 
هم جــوار بــا ارمنســتان انجام شــود. وی 
بیــان کــرد: حلقه مفقوده ما در بســیاری 
عــدم  ســرمایه گذاری،  فعالیت هــای  از 
شــناخت از وضعیت و اطالعات موجود 
اســت و مــا می توانیــم آمــار و اطالعــات 
دقیقی از وضع موجود تا رسیدن به وضع 
مطلــوب را تهیه کــرده و در اختیــار افراد 
عالقه مند به سرمایه گذاری در این حوزه 
قــرار دهیم تا آنهــا با آگاهی پــای به این 

عرصه بگذارند. بدخشان ظهوری تأکید 
کرد: مــا باید تمامی موانع دســت وپاگیر 
موجــود در حوزه های مختلــف از جمله 
گمرک و جهاد کشاورزی را اصالح یا رفع 
کنیم؛ چراکه هرچه بتوانیم در تجارت با 
کشورهای همســایه روان تر و ساده تر و با 
رعایــت منافع ملی عمــل کنیم و طرف 
مقابــل نیز این یقین را داشــته باشــد که 
از ایــن تبــادل تجاری ســود خواهــد برد، 
می توانیم گام های روبه جلویی برداریم.

شــرکت های  خصــوص  در  وی 
گفــت:  نیــز  کشــورمان  دانش بنیــان 
ظرفیت های علمی و دانشگاهی زیادی 
در ارمنســتان وجــود دارد و شــرکت های 
دانــش بنیــان می تواننــد بــا اســتفاده از 
توانایی هــای علمــی و تخصصــی خــود 
بــه طــرف ارمنســتانی نشــان دهنــد کــه 
می تواننــد ســطح کیفیــت کشــاورزی و 
ســایر واحدهای این کشــور را باال ببرند و 
از ایــن طریــق می توان صــادرات دانش 
و تولیــد و همکاری مشــترک نیز بین دو 

کشور شکل داد.
وی با تاکید بــر اهمیت بهره گیری از 
ظرفیت محصوالت ارگانیک کشــورمان 
خاطرنشــان کرد: محصــوالت ارگانیک 
می تواننــد به عنــوان یکــی از برندهــای 
اصلــی ایــران مطــرح شــوند چراکــه ما 
در تمامــی بخش هــا در حــوزه ارگانیک 
حرفــی برای گفتن داریم اما ارمنســتان 
بــه شــدت از نظر علمــی عقب بــوده و 
نیازمنــد این دانش اســت و بــا توجه به 
این کــه کشــورهای اروپایــی پــول زیادی 
ارگانیــک  محصــوالت  خریــد  بابــت 
پرداخــت می کننــد، مــا در ایــن عرصــه 
حرف هــای زیــادی بــرای گفتــن داریــم 
نهایــت  ظرفیــت  ایــن  از  می توانیــم  و 

استفاده را ببریم.

 رئیس کمیســیون کشــاورزی مجلس 
شورای اسالمی از تولید قراردادی مرغ 
در تمام نقاط کشــور خبــر داد و گفت: 
محدودیــت  ایجــاد  بــدون  بانک هــا 
نســبت به پرداخت تســهیالت بانکی 

به مرغداران اقدام کنند.
محمدجــواد  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
عســکری دربــاره نشســت کمیســیون 
و  طبیعــی  منابــع  آب،  کشــاورزی، 
محیط زیســت که با حضور نمایندگان 
صنعت طیــور و معاونیــن وزیر جهاد 
کشــاورزی برگزار شــد بــه خبرنــگاران 
گفت: در این جلســه مقرر شــد وزارت 
جهاد کشاورزی از محل ۹ میلیارد دالر 
ارز تخصیصی مجلس به منظور نظام 
یارانه ای کشــور نسبت به کمک و ارائه 
مشــوق های الزم بــرای ایجــاد انگیــزه 

تولید در صنعت طیور استفاده کند.
کشــاورزی  کمیســیون  رئیــس 
نشســت  بر اســاس  افــزود:  مجلــس 
تمــام  نهــاده  بایــد  شــده  انجــام 
واحدهــای مرغــداری کــه تــا تاریخ ۲1 
اردیبهشــت ماه ســال جاری اقــدام به 
شــود  تأمیــن  کرده انــد،  جوجه ریــزی 
و مقــرر شــد ظــرف مــدت یــک هفته 
آینده این نهاده ها در ســامانه بازارگاه 
نماینــده  شــود.  تأمیــن  و  بارگــذاری 
مردم داراب و زرین دشت در مجلس 
بــا تأکیــد بــر اینکه بایــد موانع ارســال 
شــده  خریــداری  دامــی  نهاده هــای 
توســط مرغــداران از تجــار و شــرکت 
پشتیبانی امور دام ظرف مدت ۲0 روز 
برطرف شــود، عنــوان کــرد: معاونت 
وزارت  اقتصــادی  امــور  برنامه ریــزی 
جهــاد کشــاورزی بــر اســاس مصوبــه 
نشست امروز کمیسیون باید اقدامات 
الزم در جهت کاهش ســود تسهیالت 
مرغداری های بیش از ۳0 هزار قطعه 
را فراهــم کند، همچنیــن طی نامه ای 
به رئیس جمهور درخواســت افزایش 
میــزان تســهیالت بــه ازای هــر قطعه 
مــرغ و افزایــش دوره بازپرداخــت آن 
از ۹ ماه به یک ســال مطرح و پیگیری 
می شــود. عســکری بــا بیــان اینکــه با 
و  برنامه ریــزی  معاونــت  همــکاری 
اقتصــادی و معاونــت امــور تولیدات 
خریــد  بــرای  الزم  اقدامــات  دامــی 
در  تولید کننــدگان  مــازاد  تخم مــرغ 
دستور کار قرار خواهد گرفت، تصریح 
کــرد: به منظور تســهیل در روند تولید 
گوشــت مرغ مقرر شد ســازمان نظام 

مهندســی کشــاورزی در رونــد تمدید 
و  تســریع  بهره بــرداری  پروانه هــای 
مهلــت نامه اخذ تســهیالت بانکی در 
سامانه سیتا بانک کشاورزی به 1۵ روز 

افزایش داده شود.
ایــن نماینــده مــردم در مجلس با 
اشــاره به اجرا شــدن تولید قــراردادی 
محوریــت  بــا  محدودیــت  بــدون 
اتحادیه هــا در قالب مــرغ گرم زنده یا 
گرم توسط شرکت پشتیبانی امور دام 
اظهار کرد: به منظور کمک به صنعت 
مــرغ تخم گــذار نهاده های مــورد نیاز 
آنهــا بــه صــورت مــدت دار ۳ ماهــه و 
بدون کارمزد توسط شرکت پشتیبانی 
امــور دام و با اخذ ضمانت نامه بانکی 
در ماه هــای تیر و خرداد تأمین شــود. 
نماینده مردم داراب و زرین دشت در 
مجلس یادآور شد: به منظور حمایت 
از تولیدکننــدگان و تولیــد، تســهیالت 
دریافتــی مرغــداران به جــای واریز در 
ســامانه بــازارگاه مرغــدار بــه حســاب 
جاری متقاضــی نزد بانک کشــاورزی 
واریز شود. عســکری خاطرنشان کرد: 
بانک ها باید بدون توجه به چک های 
برگشتی و بدهی های بانکی مرغداران 
و عدم اســتعالم از تأمین اجتماعی و 
دارایــی و بدون اســتعالم پروانه پایان 
کار، پروانــه چــاه، بخشــداری و منابــع 
طبیعی نسبت به پرداخت تسهیالت 

بانکی به مرغداران اقدام کنند.
ë  ۲۵ درصــد اقتصــاد کشــور مربوط به

بخش کشاورزی است
بخــش  در  همچنیــن  عســکری 
مــا  گفــت:  خــود  ســخنان  از  دیگــری 
معتقدیــم  اگــر در بخــش کشــاورزی 
هــزار تومــان هزینــه کنیم حتمــا برای 
فضــای بهداشــت و درمــان 10 هــزار 

تومان هزینــه نخواهیم کــرد. نماینده 
مردم داراب و زرین دشــت در مجلس 
شــورای اســالمی با بیان اینکــه صرفه 
جویــی مذکور با هزینه کردن در بخش 
کشاورزی یک قابلیت بخش کشاورزی 
اســت، اظهار کرد: امروزه سازمان های 
بهداشت جهانی مثل WHO می آیند 
ســازمان خواروبــار جهانــی FAO را به 
تولید غذای سالم مکلف می کنند. وی 
با اشاره به اینکه در حوزه های مختلف 
کشــاورزی در مقاطــع لیســانس، فوق 
لیســانس و دکتــرا در کشــور ۲۵0 هــزار 
فارغ التحصیــل کارآمــد و متخصــص 
وجــود دارد، عنــوان کرد: با بســیاری از 
کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکای 
التیــن و مرکــزی مذاکره کــرده و اعالم 
کردیم که در حوزه نیروی کاری بخش 

کشاورزی ظرفیت داریم. 
وی با تأکید بر اینکه امروز در حوزه 
سفره مردم هر کشوری هر دولتی و هر 
ملتــی آینده نگری نکند حتماً آســیب 
خواهــد دیــد، بیــان کــرد: چالش های 
پیش روی جوامع بشری امروز مربوط 
اســت به حوزه امنیت غذایی بنابراین 
بــا جنگ هــا و بحــران آبی کــه در دنیا 
روی داده اگــر برنامه ریــزی نکنیم بی 
شــک لطمــه خواهیــم خــورد. رئیس 
کمیســیون کشــاورزی مجلس با اشاره 
به اینکه ظرفیت های بخش کشاورزی 
مجــدد بررســی می شــود، افــزود: ۴۵ 
درصــد جمعیــت ما مرتبــط با بخش 
کشــاورزی هســتند، ۲۵ درصد اقتصاد 
کشور مربوط به بخش کشاورزی است، 
اینها خودش ظرفیت و قابلیت اســت 
و از همه اینها مهمتر در حوزه اشتغال 
یکــی از ظرفیت هــای منحصــر به فرد 

است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:در نشست »دیپلماسی اقتصادی و کشاورزی فراسرزمینی« مطرح شد

تولید قراردادی مرغ در تمام نقاط کشور اجرایی می شودکشاورزی فراسرزمینی، راه تعامل با کشورهای همسایه

نمودار فوق، حاکی از جهش نرخ خرید تضمینی گندم است که در سال زراعی جاری به بیش از دو برابر رسیده درحالی که در یک دهه گذشته 
هرگز چنین رشدی را تجربه نکرده است.
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بیشترین بازدهی مثبت هفته
بازدهی )درصد(نماد 

33.15کایزد 
18.79بفجر 
17.41خزر 

13.18اسیاتک 
12.60حخزر 
12.39سکرد 
12.29سیالم 
10.99ساراب 
10.94حفارس 
10.63سهگمت 

بیشترین بازدهی منفی هفته
بازدهی )درصد(  نماد

 -15.35 انرژی1
 -14.41 میهن
 -14.25 وآذر
 -13.60 نمرینو
 -13.20 فسازان
 -12.14 شامال
 -12.06 اکاال
 -11.38 لپارس
 -11.17 خمحرکه
 -10.89 کفرا

بیشترین بازدهی منفی ماهانه
بازده)درصد(نماد 

77.59-خپویش 
41.12-کخاک 
38.18-ثرود 

38.17-نبورس 
29.70-افرا 

27.87-کبورس 
24.87-فسازان 
24.10-زماهان 
24.07-ثنوسا 
23.78-غدام 

بیشترین بازدهی مثبت ماهانه
بازده)درصد(نماد 

50.12خزر 
40.61اسیاتک 
36.33فمراد 
32.48ثغرب 

28.85سآبیک 
28.71ددانا 
28.31حپترو 
28.31فتوسا 
27.03مداران 
25.16سفار 

بیشترین بازدهی منفی ساالنه
بازده)درصد(نماد 

87.16-انرژی2 
84.46-کبورس 

83.50-اکاال 
75.70-انرژی1 

74.81-تکاال 
70.61-خپویش 

67.38-خزر 
67.37-نبورس 
67.11-غدام 

66.31-آ س پ 

بیشترین بازدهی مثبت ساالنه
بازدهی )درصد(نماد 

237.73ولکار 
201.60شبریز 
180.41شاوان 
165.05بفجر 

156.94وسبحان 
148.81حفارس 
141.26جم پیلن 
138.94بوعلی 
132.79شبندر 
121.53نوری 

بیشترین میانگین حجم معامالت30روزه
میلیون سهمنماد 

1060شستا 
548.70خساپا 
498.96خودرو 
377.15خگستر 
335.33کرمان 
278.35خپارس 
232.24وتجارت 

201.20خاور 
201.18شپنا 

198.63وبصادر 

بیشترین میانگین ارزش معامالت 30روزه
میلیاردتوماننماد 

147خگستر 
129شپنا 

125فغدیر 
116خساپا 
116خودرو 
107شستا 
84.02فوالد 

81.90شبندر 
80.94سابیک 
77.60شتران 

نماگرهای معامالت هفتگی نشان می دهد

نرخ بازدهی صنعت سرب و روی به دو دلیل در اردیبهشت ماه افت کرد

در این هفته سه گروه خدمات رفاهی،حمل و نقل ریلی و سیمان،گچ و آهک، بیشترین افزایش ارزش را به خود اختصاص دادند

»ایران«از وضعیت صنعت در بازار سهام گزارش می دهد

وصول مطالبات و سرمایه در گردش، دو عامل اصلی بر سر راه سودسازی صنعت لیزینگ در سال های 98 و 99 بوده است

فروشندگان حقیقی کمترشدند

صنعت سرب و روی برای معامله گران بورسی جذاب تر می شود

کاهش 22درصدی ارزش بازاری صنعت لیزینگ دریک سال گذشته

گروه اقتصادی/ با رشــد 0.36درصدی شــاخص کل 
بــازار ســهام)بورس و فرابورس( در روز چهارشــنبه، 
مجموع کاهش هفتگی این نماگر به عدد1.42درصد 
)1.41دربورس و 1.29درفرابورس( رسید تا بازار برای 
دومین هفته متوالی کارخود را با کاهش شاخص ها 
بــه پایــان برســاند. خــروج یــک هــزارو 719میلیارد 
تومانــی پــول حقیقــی درکنــار کاهــش 12درصــدی 
میانگین ارزش معامالت خرد و کاهش 22درصدی 
میانگیــن حجــم کل معامــالت در هفتــه از جملــه 
آمارهایی بودند که نشــان می داد بازار ســهام در این 
روزها انتخاب اول ســرمایه گذاران نیســت و افزایش 
فعالیت ها در ســایر بازارهای موازی، روی رونق این 

بازار تأثیر گذار بوده است.
ë کاهش قابل توجه فروشندگان حقیقی

بــازار ســهام درطول دوهفته گذشــته و با شــروع 
یــک رونــد اصالحی ، شــاهد کاهش تعــداد کدهای 
حقیقــی در طــرف تقاضا بوده اســت. ایــن موضوع 
در چهارشــنبه نیز ادامه یافت و در ایــن روز درحدود 
154هزارو 701کد حقیقی به عنوان متقاضی ســهم 
)خریدار( به ثبت رسیدند که این رقم کمترین رکورد 
را از ابتدای ســال جاری نشــان می دهــد. این رویه که 

در دیگر نماگرهای بازار مانند ارزش معامالت خرد 
و رونــد خالــص ورود و خروج حقیقی ها بــه بازار نیز 
نمود یافته؛ وقتی که با تعداد فروشنده های حقیقی 
مقایســه شــود نشــان می دهد که افــراد درحال کوچ 
از این بــازار بوده اند. آمارهــای فروش حقیقی ها اما 
در روزچهارشــنبه با کاهش قابل توجهی روبه رو شد 
کــه این موضوع می توانــد به عنوان یک نکته مثبت 
بــرای معامــالت در روزهای آتی شــناخته شــود. به 
نظر می رســد کدهای حقیقی برای فروش سهام در 
قیمت های کنونی مردد هســتند و بر تعداد افرادی 
که برای سهامشــان قیمت هــای باالتــری را متصور 

می شوند افزوده شده است.
ë ترازمثبت ورود پول به صندوق ها

درحالی که در طول یک ماه گذشــته سهامداران 
حقیقــی همچنــان از معامــالت ســهام رویگــردان 
بودنــد، صندوق هــای ســرمایه گذاری درآمــد ثابت 
از  از ســرمایه های خــارج شــده  توانســتند بخشــی 
جریــان معامــالت ســهام را بــه خــود اختصــاص 
دهنــد. آمارها نشــان می دهــد از ابتــدای خردادماه 
درمجموع 793میلیارد تومان از طرف حقیقی ها به 

صندوق های درآمد ثابت وارد شده است.

بایــد توجه داشــت کــه در همیــن بــازه درحدود 
5هزارو 300میلیاردتومان خروج سرمایه حقیقی از 
بازار داشته ایم که با این حساب صندوق های درآمد 
ثابت درمجموع درحدود 15درصــد از این پول ها را 
جذب کرده اند که با فعل و انفعاالت در سایر بازارها 
همچــون بازار مســکن، طــال و ارز نشــان می دهد که 

پول های خارج شده میل به این بازارها داشته اند.
ë ترین های هفته

در هفته ای که گذشــت، ســه صنعت تجهیزات 
مخابراتی با 12درصد، نساجی با 10درصد و الستیک 
و پالستیک با 7.3درصد بیشترین کاهش ارزش را به 
خود اختصاص دادند. همچنین خدمات رفاهی با 
12درصد، حمل ونقل ریلی با 9درصد وسیمان، گچ و 
آهک با 3درصد، بیشترین افزایش ارزش را در میان 
گروه های بورسی به خود اختصاص دادند. بیشترین 
میانگین حجم معامالت به نمادهای شستا، خساپا 
و خودرو تعلق گرفت و نمادهای فغدیر، خگســترو 
شپنا بیشــترین میانگین ارزش معامالت را به ثبت 
رساندند. بیشــترین بازده مثبت به نمادهای کایزد، 
بفجــر و خــزر بود و نمادهــای انرژی1، میهــن و وآذر 

بیشترین بازدهی منفی را به خود اختصاص دادند.

 گروه اقتصادی/ دبیر هیأت مدیره انجمن صنایع 
و معادن سرب و روی ایران، اعالم کرده که کاهش 
نرخ بازدهی صنعت سرب و روی در یک ماه اخیر 
به دلیــل تعیین عــوارض صادراتــی و افزایش 60 

درصدی قیمت اسید سولفوریک بوده است.
»ســیروس میانجــی« درگفت وگــو بــا »ایران« 
اذعان داشــت که خوشــبختانه عــوارض صادراتی 
بر محصــوالت معدنــی، فلزی و پتروشــیمی لغو 
شــده که ایــن امر تأثیــر مثبــت خــود را برافزایش 
نرخ بازدهی صنعت ســرب و روی در بازار سرمایه 

خواهد داشت.
 60 بــه  نزدیــک  افزایــش  بــا  وی،  گفتــه  بــه 
درصدی قیمت اســید ســولفوریک به عنوان یکی 

ازعناصراصلی و تأثیرگذاردر تولید شــمش سرب 
و روی، قیمت تمام شــده این محصول به شــدت 
افزایش یافت، هرچند که انجمن صنایع و معادن 
ســرب و روی بــه دنبال متعادل ســازی قیمت این 

محصول است.
بیســتم فروردین مــاه امســال وزارت صنعــت 
محصــوالت  بــر  صادراتــی  عــوارض  بخشــنامه 
معدنی، فلزی و پتروشیمی را صادر کرد که بر این 
اســاس، صــادرات خــام و نیمه خــام محصوالت، 
معدنی، فوالدی و پتروشــیمی مشــمول مالیات و 

عوارض صادراتی شد.
گمــرک  جــاری،  هفتــه  ابتــدای  کــه  هرچنــد 
جمهوری اســالمی ایران، لغوعوارض صادراتی را 

به واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی ابالغ کرد.
دبیــر هیــأت مدیره انجمــن صنایــع و معادن 
سرب و روی ایران، با بیان اینکه فلزات رنگی نقشی 
تعیین کننده  در اقتصاد جهانی دارند، تصریح کرد 
که نقــش فلزات رنگــی در اقتصاد جهانــی هرروز 
پــر رنگتر شــده و به همین دلیل بــا افزایش ارزش 
دارایی ها، صنعت سرب و روی برای معامله گران 

بورسی جذابتر می شود.
وی، پیش بینی کرد که با توجه به جنگ اوکراین 
و روســیه و تعطیــل شــدن یک ســری از معــادن، 
فلــزات رنگــی از جملــه ســرب و روی بــا افزایــش 
قیمت جهانی مواجه شــوند و افزود که با افزایش 
قیمت جهانی فلــزات رنگی، قیمــت داخلی این 

فلــزات نیزافزایــش یافتــه و ایــن افزایــش قیمت 
بــر وضعیــت این صنعــت در بورس هــم تأثیری 

مستقیم دارد.
میانجــی، تصریح کــرد کــه اکثر کارخانــه های 
داخلــی ســرب و روی به تکنولــوژی روز دنیا مجهز 
بــوده و دانــش فنی بومی شــده ایــران را در اختیار 
صنعــت  ســرب،  و  روی  صنعــت  زیــرا  دارنــد، 
پربازدهــی بوده و یکی از مزایــای این صنعت این 
اســت که همــه عناصر آن بجز معــدن انگوران در 

دست بخش خصوصی است.
وی، درمورد جلوگیری از تأثیرات منفی قطعی 
برق بر روند تولید و افت بازدهی صنعت ســرب و 
روی در بورس هم گفت که قطعی برق روی روند 

تولید این صنعت تأثیر منفی دارد، اما طبق توافق 
به عمل آمده با شــرکت برق زنجان، در زمان اوج 
مصــرف برق، برخی از سیســتم های پر مصرف از 
مدار خارج خواهند شــد و شب ها با افت مصرف، 

سیستم ها دوباره به مداربازمی گردند.
گفته می شــود کــه نرخ بازدهی صنعت ســرب 
و روی در اردیبهشــت مــاه ســال  جــاری 49 صــدم 
درصد بوده و نسبتp/e آن هم حدود 6.68 است.

صنعــت ســرب و روی بــه دلیل بهره منــدی از 
یارانه برق و انرژی و استفاده از منابع معدنی ارزان 
قیمــت، حاشــیه ســود خوبــی دارد، اما متأســفانه 
نسبت پرداخت سود آن حدود 30 درصد بوده که 

عدد پایینی است.

گــروه اقتصادی/صنعــت لیزینگ یکی 
از پربحث تریــن صنایع ســال های اخیر 
بخصــوص در ســال های 98 و 99 بــوده 

است.
در این سال ها، شرکت های لیزینگی 
بــا توجــه بــه عــدم توانایــی در انجــام 
تعهــدات خــود و همچنیــن ناتوانی در 
وصول بموقع مطالبات، در یک شرایط 
چالش برانگیــز قرارگرفته اند، به طوری 
کــه صورت هــای مالــی ایــن شــرکت ها 
باافت شدید درآمد و سودسازی روبه رو 
شــده و حتــی در مــواردی، شــرکت های 
لیزینگــی با زیان انباشــته جــدی مواجه 

شدند.
هرچنــد کــه این رویــه در ســال 1400 
تــا حدودی بهبــود یافت و شــرکت های 
لیزینگــی توانســتند از طریــق افزایــش 
ســرمایه و وصــول مطالبــات، تاحــدی 
وضعیت نقدینگی و سرمایه در گردش 
خود را بهبود ببخشند اما این شرکت ها 
همچنــان با مشــکالت جدی دســت به 

گریبان هستند.
افزایــش هزینــه عملیاتــی و کاهش 
درآمد ناشــی از ســرمایه گذاری در سال 
1400، منجر شد تا این صنعت با وجود 
افزایش قابــل توجه درآمدهای حاصل 
از عملیــات لیزینــگ، نتوانــد در زمینــه 
سودسازی موفقیت قابل توجهی داشته 

باشد.
بانک محــور بودن ایــن صنعت نیز 
عامل دیگری اســت که آن را با مشــکل 

سود سازی روبه رو کرده است.
از  آمــار منتشــره  براســاس آخریــن 
ســوی بانک مرکزی، در حال حاضر 39 
شــرکت لیزینــگ دارای مجــوز در ایران 
فعال هستند که در زمینه خودرو، اقالم 
کوچک و حتی متوسط در بخش خانوار 
و بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط 

فعالیت می کنند.
آمارهــا نشــان می دهــد که در ســال 
1399، خودروهای ســبک و سنگین 48 
درصد از عملیات شرکت های لیزینگی 
را در برگرفته و این شرکت ها 52 درصد 
از عملیــات خــود را در خصــوص ســایر 
تجهیــزات  و  غیرخودرویــی  کاالهــای 

تولیدی انجام داده اند.
بانکــی  لیزینگ هــای  اکنــون  هــم 
از  بانــک هــا( 49 درصــد  بــه  )وابســته 

فعالیت های صنعت لیزینگ را پوشش 
می دهنــد و 19 درصــد از فعالیت هــای 
این صنعت نیــز در اختیار لیزینگ های 
وابســته به نهادهــا و ارگان های دولتی و 

خودروساز است.
ازمنظر بورســی نیز صنعت لیزینگ 
با 12شرکت و ارزش بازار 8 هزارمیلیارد 
تومانــی در حــدود 0.12 درصــد از بــازار 

سهام را به خود اختصاص می دهد.
آمارها نشان می دهد که شرکت های 
ســال  در  لیزینــگ  صنعــت  بورســی 
تومــان  میلیــارد   803 حــدود  گذشــته 
ســود شناســایی کرده اند که بــا توجه به 
نســبت پاییــن پرداخت ســود صنعت، 
از جذابیــت آن تا حدودی کاســته شــده 

است.
با نگاهی به رونــد تغییر ارزش بازار، 
صنعــت  ایــن  کــه  می شــود  مشــخص 
در طــول یــک ســال گذشــته نتوانســته 
عملکرد مناسبی را از خود نشان دهد و 
درایــن مدت حــدود 22 درصد از ارزش 

خود را از دست داده است.
ناگفته نماند که این روند در بازه سه 
ماهــه تا حدودی بهبــود یافته اما ارزش 
ســهام این صنعت در طــول هفته های 
نزولــی  رونــد  یــک  بــا  بازهــم  گذشــته 
روبه روشــده و حــدود 2.5 درصــد تنزل 

یافته است.
در ادامه ســه نماد برتر این صنعت 
)از نظر ارزش بازار سهام( مورد بررسی 

قرار می گیرند.
ë  افزایــش 100درصدی هزینه های تأمین

مالی»ولساپا«
شــرکت لیزینگ رایان سایپا با ارزش 
تومانــی  2هزارمیلیــارد  حــدود  بــازار 
درجایگاه نخســت صنعت از این منظر 

قرار دارد.
ســهام  ســود  بــه  قیمــت  نســبت 
و  اســت   5.4 درحــدود  شــرکت  ایــن 
درســال های گذشــته حــدود 20 درصــد 
از ســودهای محقــق شــده خــود را بیــن 

سهامداران تقسیم کرده است.
مالــی  صورت هــای  آخریــن  طبــق 
توانســته  »ولســاپا«  شــده،  منتشــر 
درآمدهــای حاصل از عملیات لیزینگ 
خــود را بــه میــزان 44 درصــد افزایــش 
دهــد، موضوعی که بــا توجه به افزایش 
100درصــدی هزینه هــای تأمیــن منابع 

افزایــش  و  لیزینــگ  عملیــات  مالــی 
و  اداری  هزینه هــای  73درصــدی 
کاهــش 30درصــدی ســایر درآمدهای 
را  شــرکت  ســودخالص  غیرعملیاتــی، 
بــه میــزان کمتری نســبت بــه درآمدها 

افزایش داده است.
ایــن شــرکت در 9ماهــه منتهــی بــه 
آذر 1400، حــدود 284 میلیــارد تومــان 
ســود شناســایی کــرده و انتظــار می رود 
در ســال جاری نیــز بــا توجه بــه افزایش 
بهبــود ســرمایه درگــردش،  و  ســرمایه 
عملکــرد بهتــری را از خــود بــه نمایش 
در  شــرکت  ایــن  )ســرمایه  بگــذارد. 
ســال 1400 از حــدود 904 میلیــارد بــه 

1454میلیارد تومان افزایش یافت(
ë  سود ســازی درصــدی   299 افزایــش 

»ولصنم«
شــرکت لیزینــگ صنعــت و معدن 
بــا ارزش بــازار یــک هــزارو 100میلیــارد 
تومانی در جایگاه دوم صنعت لیزینگ 

از نظر ارزش بازار قراردارد.
این شــرکت در سال گذشته توانست 
100درصــدی،  ســرمایه  افزایــش  بــا 
مجموع ســرمایه خود را به 400 میلیارد 

تومان برساند.
درحــال حاضــر نســبت قیمــت بــه 
ســود این شــرکت حدود 8.21 اســت که 
به توجه به نسبت باالی پرداخت سود، 
همچنــان از جذابیــت باالیــی برخوردار 

است.
طبــق آخرین صــورت مالی منتشــر 
ســال  در  توانســت  »ولصنــم«  شــده، 
گذشــته درآمدهــای خالــص عملیــات 
افزایــش  درصــد   99 را  خــود  لیزینــگ 
دهــد و از ایــن طریق ســود خالص خود 
را بــا 229 درصد افزایش به 25 میلیارد 

تومان برساند.
ë  خالــص ســود  22درصــدی  افزایــش 

»ولکار«
شــرکت لیزینگ کارآفرین بــا ارزش 
بــازار 900 میلیارد تومانی در رتبه ســوم 

صنعت از نظر ارزش بازار قراردارد.
این شــرکت در سال گذشته توانست 
درآمدهــای حاصل از عملیات لیزینگ 
خود را حدود 15درصــد افزایش دهد و 
با توجه به شدت کمتر افزایش هزینه ها، 
سود خالص خود را با 22 درصد افزایش 
به عــدد 61 میلیارد تومان برســاند. این 

شــرکت در سال های گذشــته حدود 50 
درصد از ســودهای محقق شــده خود را 
تقسیم کرده و نسبت قیمت به سود آن 

در محدوده عدد 16 است.
ë ماهیت صنعت

لیزینــگ عبارت اســت از یک رشــته 
تخصصــی  کامــاًل  اعتبــاری  فعالیــت 
مبتنــی بر روش اجاره کــه درآن قرارداد 
یــا توافق میان دو یا چنــد نفر به منظور 
بهره بــرداری از عیــن یا منفعــت کاالی 
ســرمایه ای یــا مصرفــی بــا دوام کــه از 
قابلیــت اجــاره برخوردار باشــد منعقد 

می شود.
شــده،  یــاد  روش  در  بنابرایــن 
اقتصــادی  مبــادالت  از  مجموعــه ای 
مشــتمل برخریــد، اجــاره و تملیــک را 
در بــر می گیــرد بــه طــوری کــه قــرارداد 
بیــن لیزینگ به عنــوان مالک یــا موجر 
و متقاضــی به عنــوان مســتأجر منعقد 

می شود.
درســال های اخیــر، انــواع مختلفــی 
از قراردادهــای لیزینــگ چــون لیزینگ 
عملیاتی و لیزینگ ســرمایه ای توســعه 
یافته که متقاضیان بنابر ماهیت کسب 
وکار خود می توانند از آنها استفاده کنند.
بــازار لیزینــگ را می تــوان برحســب 
محصــوالت و مشــتریان به دســته های 

مختلفی تقسیم کرد.
براســاس تجارت جهانــی، صنعت 
لیزینــگ در چهــار زمینــه اقــالم خــرد، 

کوچک، متوسط و بزرگ فعال است.
در ایــران بازیگــران اصلــی در بــازار 
لیزینگ، شرکت های وابسته به بانک ها 

و تولیدکنندگان هستند.
مالــی  تأمیــن  تقاضــای  افزایــش 
توانایــی  بــه  نســبت  مصرف کننــدگان 
بانک ها درسال های اخیر، زمینه را برای 
حفظ و گسترش سهم لیزینگ ها فراهم 

کرده است.
قیمت محصــوالت لیزینگ با توجه 
به ساختار سرمایه هر شرکت و براساس 
میانگیــن مــوزون هزینه ســرمایه )نرخ 
ســود تســهیالت، نرخ اوراق مشــارکت، 
بــازده مــورد توقــع ســهامداران و هزینه 
ســایر منابع( و هزینــه اداری و عملیاتی 

تعیین می شود.
این قیمت باید در مقایسه با قیمت 
و  وام  یعنــی  جایگزیــن  محصــوالت 
تســهیالت بانک هــا و ســایر مؤسســات 

مالی و اعتباری قابل رقابت باشد.
در صنعــت لیزینــگ مــدت اجــاره 
بــا مبلغ اقســاط رابطــه معکــوس دارد 
و باعــث افزایــش تقاضا بــرای صنعت 

لیزینگ خواهد شد.
ســرعت در ارائــه خدمــات نیــز یکی 
بــرای  تقاضــا  تعیین کننــده  عوامــل  از 

صنعت لیزینگ است.

عرضه 273 هزار تن انواع محصول در بورس کاال
 تــاالر محصــوالت صنعتــی و معدنــی بــورس کاالی ایــران روز چهارشــنبه 
18 خــرداد مــاه میزبــان عرضه 7۴ هــزار و 1۵8 تن میلگــرد و 12 هزار و 2۵ 

تن تیرآهن بود.
در ایــن روز، 81 هزار تن خــاک روی، یک هزار و 7۴0 تن مس مفتول، ۶ 
هــزار و 700 تــن ورق قلع اندود، 2 هزار و 223 تن نبشــی و ناودانی، 80 تن 
بیلت و اســلب مســی، 200 تن شــمش آلیاژی آلومینیوم، 380 تن مفتول 

آلومینیوم و 10 کیلوگرم شمش طال نیز در تاالر مذکور عرضه شد.
تــاالر حــراج باز در ایــن روز میزبان عرضه 10 هزار تــن وکیوم باتوم، یک 

هزار و 100 تن دی اتیل هگزانول و۴ هزار و ۴۴0 تن استایرن منومر بود.
تاالر فرآورده های نفتی و پتروشــیمی شــاهد عرضه ۶2 هزار و 387 تن 
انــواع کاال بــود و تاالر صادراتی بورس کاالی ایــران عرضه یک هزار تن پلی 
وینیــل کلرایــد، ۵ هزار و ۵00 تن قیر، ۵ هزار تن شــمش و 3 هزار تن بیلت 

آلومینیوم و یک هزار تن سیمان را تجربه کرد.
بــازار فرعی نیز عرضه یک هــزار و 879 تن ضایعات باطری، ضایعات 
کارتن، ضایعات فلزی، کنسانتره روی، سولفونیک اسید، براده آلومینیوم و 

یک هزارعدد بشکه خالی را تجربه کرد.
در مجمــوع 273 هــزار و 81۴ تن انــواع کاال در تاالرهای مختلف بورس 

کاالی ایران عرضه شد.

 هشدار برای کالهبرداری سایبری 
در مورد دریافت سود سهام عدالت

ایرنا- شــرکت ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تســویه وجوه با انتشــار 
اطالعیــه ای در خصــوص کالهبرداری ســایبری برای دریافت ســود ســهام 
عدالــت، بــه عموم مردم هشــدار داد. در این اطالعیه آمده اســت: بتازگی 
مجرمان ســایبری با ترفندی جدید و با ارســال پیامک یا پیام در شبکه های 
اجتماعــی بــا نام واریز ســود ســهام عدالت مترصــد کالهبــرداری از مردم 

هستند.
 پیام های جعلی که بتازگی منتشــر شــده است، از مخاطبان درخواست 
می کند که برای دریافت ســود ســهام خود از طریق لینک آلوده اقدام کنند 

که سهامداران باید نسبت به این اقدام کالهبردارانه آگاه باشند.
بر اساس اطالعیه سمات، مجرمان سایبری با طراحی پلتفرم مجرمانه 
در قالب استفاده از نام و نشان سامانه سهام عدالت و ارسال پیامک مبنی 
بر واریز مبالغ مختلف به حســاب های مالی هموطنان مشروط به مراجعه 
به لینک یا پیوند درج شــده در پیامک، گوشی تلفن همراه فریب خوردگان 

را به صفحات جعلی پرداخت موسوم به فیشینگ هدایت می کنند.

نمودار مربعی تغییرات هفتگی ارزش سهام

ارزش بازاری صنعت لیزینگ از ابتدای سال 98

نماگرهای صنعت لیزینگ در بازارسهام
حجم معامالت)میلیون(ارزش معامالت)میلیاردتومان( 

میانگین90روزمیانگین 30روز میانگین90روز میانگین 30روز 
 32.6 24.6 131107

بازدهی سهام)درصد(
یک سالسه ماه یک ماه یک هفته 

 -1.00 -2.52 24.01-21.81
نسبت های مالی

1400برآوردی1399 1398 عنوان 
36.71%34.02% 45.89% حاشیه سود عملیاتی 
37.03%33.36% 59.18% حاشیه سود خالص 

46.55%43.52% 41.73% نسبت بدهی 
719853 - دوره وصول مطالبات 

 P/E8.52
34%نسبت پرداخت سود 
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اجرایطرحساماندهیبیشازیکهزارو۷۰۰وانتبار
معــاون حمل ونقل ســازمان راهداری 
در  گفــت:  جــاده ای،  حمل ونقــل  و 
 ،۱۴۰۱ ســال  شــعار  تحقــق  راســتای 
طرح ســاماندهی وانت بارها در کشــور 
 ۳۰ از  بیــش  ظرفیــت  از  اســتفاده  بــا 
بازارگاه هــای الکترونیکــی بــار فعــال، 
اجرا و بیــش از یکهــزار و ۷۰۰ وانت بار 

ساماندهی می شود.
در  گفــت:  شــهرکی،  حمیدرضــا 
راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۱ با عنوان 
تولیــد، دانش بنیــان و اشــتغال آفرین، 
طرح ساماندهی وانت بارها در کشور با 
استفاده از ظرفیت بیش از ۳۰ بازارگاه  

الکترونیکی بار فعال، اجرا می شود.
وی اهــداف ایــن طــرح را قانونمند 
کــردن فعالیــت در این حــوزه، کاهش 
تصادفــات، جلوگیری از قاچــاق کاال و 
حمایت از فعالیت رانندگان قانونمند 
وانت بار در این بخــش خواند و عنوان 
کــرد: براســاس اطالعــات از وضعیت 
فعالیت وانت بارها در مسیرهای برون 
شهری مستند به تحلیل انجام شده بر 
 OCR خوانی)پالک هــای  پــالک  پایــه 
تخلفــات  ثبــت  دوربین هــای  شــده( 
ســرعت، ســامانه های توزیــن در حال 
مبــدأ،  آمار بــرداری  و   WIM حرکــت 
تعــداد وانت بارهای کشــور بالــغ بر دو 
میلیــون و ۲۴۰ هزار دســتگاه اســت که 

از ایــن تعداد یک میلیــون و ۷۴۰ هزار 
دســتگاه آن در مســیرهای جاده ای در 
طول ســال تردد دارند، به عبارتی ۷۸ 
درصــد وانت هــای کشــور در جاده هــا 

مشاهده شده اند.
ســازمان  حمل ونقــل  معــاون 
در  جــاده ای  حمل ونقــل  و  راهــداری 
خصــوص وضعیــت تــردد وانت بارها 
کــرد:  اعــالم  مختلــف  اســتان های  در 
باالترین تــردد در محورهــای جاده ای 
ســاالنه،  تــردد  هــزار   ۳۲۰ بــا  تهــران 
اصفهــان بــا ۱۳۰هــزار تــردد ســاالنه، 
تــردد  هــزار  بــا۱۳۰  رضــوی  خراســان 
ساالنه، خوزســتان و آذربایجان شرقی 
بــا ۸۰ هــزار تــردد ســاالنه، آذربایجان 
 ۷۰ بــا  فــارس  و  مازنــدران  غربــی، 
هــزار تــردد ســاالنه، گیالن، همــدان و 
کرمانشــاه و لرســتان بــا ۶۰ هــزار تردد 

ساالنه ثبت شده است.
اســاس  بــر  کــرد:  اظهــار  شــهرکی 
توســط  شــده  ثبــت  اطالعــات 
دوربین هــای پالک خــوان تکــرار تــردد 
وانت بارهــا در مســیرهای جــاده ای در 
طول یک ســال نشــان می دهد، هشت 
درصــد بیش از ۲۰۰ بــار، ۹ درصد بین 
۱۰۱ تــا ۲۰۰ بــار، ۹ درصد بین ۵۱ تا ۱۰۰ 
بــار، ۱۹ درصــد بیــن ۱۱ تــا ۵۰ بــار، ۲۰ 
درصــد بین چهار تــا ۱۰ بار، ۳۵ درصد 

سه و کمتر از سه بار بوده است.
معــاون حمل ونقــل ایــن ســازمان 
همچنین بیان کرد: متوســط بار حمل 
اســتناد  بــه  وانت بارهــا  توســط  شــده 
اطالعــات ثبتی در ســامانه WIM یک 
متوســط  و  اســت  کیلوگــرم  و۲۰۰  تــن 
شــده  انجــام  بــار  دارای  ســفر  تعــداد 
توســط هــر وانــت در هفته ۴،۲ ســفر و 
بــار توســط  مجمــوع ســفرهای دارای 
وانت بارهــا در ســال ۲۱۹ میلیون ســفر 
در  وانــت  هــر  ســفر  طــول  متوســط  و 
مســیرهای جاده ای کشور ۱۹۶ کیلومتر 

است.
وی بــا اعــالم اینکــه ســاالنه بالغ بر 
۲۶۰ میلیون تن کاال توســط وانت بارها 
از  گفــت:  می شــود،  حمــل  کشــور  در 
آنجایی که میزان حمل ســاالنه توسط 
انواع کامیون، تحــت صحابت بارنامه 
در کشــور ۵۰۰ میلیــون تن اســت، این 
میــزان حمــل ۵۲ درصــد میــزان کل 
جابه جایی کاال توســط ناوگان ســنگین 
بــه  صــادره  بارنامه هــای  اســاس  بــر 
شــمار مــی رود و بایــد هرچه ســریع تر 
موضــوع ســاماندهی شــده و حمل بار 
در مسیرهای جاده ای به استناد قانون 
الزام تحــت صحابــت بارنامه صورت 

پذیرد.
شــهرکی خاطرنشــان کــرد: در ایــن 

چهارچوب با برنامه ریزی انجام شده، 
اقداماتی انجام شــده اســت تا شرایط 
صــدور کارت هوشــمند جهــت ناوگان 
وانت بــار و راننــدگان عزیــز ایــن حوزه 
تســهیل شــود که امر یاد شــده انجام و 
مالکان نــاوگان و راننــدگان با کمترین 
زمــان و طــی مراحــل مربوطــه امکان 
برای شــان  هوشــمند  کارت  دریافــت 
میســر و اطالع رسانی گســترده صورت 

گرفته است.
معــاون حمل ونقــل ایــن ســازمان 
افــزود: ضوابــط تأســیس شــرکت های 
حضــور  جهــت  بویــژه  حمل ونقــل 
جهــت  حمل ونقــل  بازارگاه هــای 
تأســیس  و  پروانــه فعالیــت  دریافــت 

شــرکت حمل ونقــل وانت بار در ســال 
گذشته بازبینی و در ابتدای سال جاری 
ابالغ گردیده و هدفگذاری شــده است 
کــه ایــن شــرکت ها بــا تحــت پوشــش 
قــرار دادن ۶۲۰ راننــده و ناوگان امکان 

فعالیت داشته باشند.
شــهرکی افــزود: تاکنون دو شــرکت 
بازارگاهــی تقاضــای خــود را بــه ایــن 
سازمان ارائه کرده اند و در مرحله طی 
تشــریفات جهت اخــذ پروانه فعالیت 
وانت بــار  ویــژه  حمل ونقــل  شــرکت 

هستند.
وی بــا اعالم اینکه با حذف فیزیکی 
بارنامه در اردیبهشــت ماه ســال جاری 
شــرایط دریافت بارنامه بسیار تسهیل 

ادارات  کــرد:  تصریــح  اســت،  شــده 
جــاده ای  حمل ونقــل  و  راهــداری  کل 
سراســر کشــور فرایند تأســیس شرکت 
حمل ونقــل کاال ویــژه وانت بــار جهت 
شــرکت های بــازارگاه الکترونیکــی بــار 
متقاضی تأسیس شــرکت حمل ونقل 
مذکــور را بــا توجه به شــرایط تســهیل 
شــده در ضوابــط ابالغــی در اولویــت 
همچنیــن  داده انــد؛  قــرار  خــود  کاری 
موضوع اطالع رســانی مؤثر و گســترده 
بــا راهبری دفتر مرکزی روابط عمومی 

انجام پذیرفته است.
و  راهــداری  ســازمان  گــزارش  بــه 
حمل ونقل جــاده ای، شــهرکی با بیان 
اینکه جلســات الزم با اعضای انجمن 
بازارگاه های کشور و کانون انجمن های 
کشــور  وانت بــار  شــرکت های  صنفــی 
برگــزار شــده اســت، خاطرنشــان کرد: 
دســتگاه های  بــا  مکاتبــات  همچنیــن 
اجرایــی از جملــه پلیــس راهــور ناجا، 
جملــه  از  مربوطــه  صنفــی  انجمــن 
اقدامــات انجــام شــده طــی ماه هــای 
در  اســت.  بــوده  طــرح  ایــن  در  اخیــر 
حال حاضــر نیز ۱۰ شــرکت تخصصی 
و  دارنــد  فعالیــت  کشــور  در  وانت بــار 
تعــداد ۲۲۵ هــزار دســتگاه وانــت و ۱۲ 
هــزار راننده فعال در این بخش دارای 

کارت هوشمند هستند.

تــا نیمه خــرداد ۱۴۰۱ میــزان موجودی 
کشــور  بنــادر  در  کانتینــری  کاالهــای 
معــادل ۹۰ هــزار و TEU ۱۶۴، میــزان 
غیرکانتینــری  کاالهــای  موجــودی 
و  تــن   ۲۸۱ و  هــزار   ۱۸۳ و  میلیــون   ۶
موجــودی کاالهای اساســی ۲ میلیون و 

۹۸۸ هزار و ۴۴ تن بوده است.
وزارت  خبــری  پایــگاه  گــزارش  بــه 
موجــودی  میــزان  شهرســازی،  و  راه 
کاالهــای کانتینــری در ۱۳ بنــدر کشــور 
شــامل بنادر امام خمینی)ره(، شــهید 
انزلــی،  نوشــهر،  رجایــی،  امیرآبــاد، 
شهیدباهنر، بوشهر، چابهار، خرمشهر، 

لنگــه، آبــادان،  فریدونکنــار و آســتارا تا 
 ۹۰ معــادل  ســال جاری  ۱۶خردادمــاه 

هزار و TEU ۱۶۴ بوده است.
کاالهــای  موجــودی  میــزان 
خردادمــاه  نیمــه  تــا  غیرکانتینــری 
ســال جاری در بنــدر امــام خمینی)ره( 
معــادل ۷ هــزار و TEU ۴۶۱، در بنــدر 
 ،TEU  ۱۵۳ و  هــزار   ۷۱ شــهیدرجایی 
در بنــدر امیرآبــاد TEU ۵۳۸، در بندر 
نوشــهر TEU ۳۴، در بنــدر انزلی ۷۹۷ 
 ،TEU  ۴ شــهیدباهنر  بنــدر  در   ،TEU
در بنــدر بوشــهر ۶ هــزار و TEU ۱۱۱، در 
بنــدر چابهــار هــزار و TEU ۴۹، در بندر 

خرمشــهر ۲ هــزار و TEU ۹۹۴، در بندر 
 TEU ۷ و در بندر آبادان TEU ۱۶ لنگه

بوده است.
ë موجودی کاالهای غیرکانتینری

کاالهــای  موجــودی  میــزان 
غیرکانتینری در ۱۳ بندر کشــور شــامل 
رجایــی،  شــهید  خمینــی)ره(،  امــام 
 امیرآباد، نوشــهر، انزلی، شــهیدباهنر، 
لنگــه،  خرمشــهر،  چابهــار،  بوشــهر، 
آبــادان،  فریدونکنــار و آســتارا تــا نیمه 
خردادماه سال ۱۴۰۱ معادل ۶ میلیون 

و ۱۸۳ هزار و ۲۸۱ تن بوده است.
کاالهــای  موجــودی  میــزان 

غیرکانتینــری تــا نیمه خردادمــاه ۱۴۰۱ 
در بنــدر امــام خمینــی)ره( معــادل ۲ 
میلیون و ۹۵۹ هزار و ۳۹۸ تن، در بندر 
شــهید رجایی ۲ میلیــون و ۲۶۸ هزار و 
۴۲۲ تــن، در بندر امیرآبــاد ۴۲۳ هزار و 
۷۴۴ تــن، در بنــدر نوشــهر ۱۷۷ هــزار و 
۸ تــن، در بنــدر انزلی ۱۲۰ هــزار و ۳۵۱ 
تن، در شــهیدباهنر ۱۸ هزار و ۱۵۸ تن، 
در بنــدر بوشــهر ۲۱ هــزار و ۵۴۹ تن، در 
بندر چابهار ۸۱ هزار و ۸۹۹ تن، در بندر 
خرمشــهر ۵۲ هــزار و ۶۵ تــن، در بنــدر 
لنگه ۴ هــزار و ۲۲۸ تن، در بندر آبادان 
۷ هــزار و ۹۱۰ تــن، در بنــدر فریدونکنار 

۲۱ هزار و ۸۵۰ تن و در بندر آســتارا ۲۶ 
هزار و ۶۹۹ تن بوده است.

ë موجودی کاالهای اساسی
میــزان موجــودی کاالهای اساســی 
در ۱۳ بنــدر کشــور شــامل بنــادر امــام 
خمینی)ره(، شــهید رجایــی، امیرآباد، 
نوشــهر، انزلــی، شــهید باهنر، بوشــهر، 
آبــادان،  لنگــه،  خرمشــهر،  چابهــار، 
فریدونکنار و آســتارا تا نیمه خردادماه 
ســال ۱۴۰۱ معــادل ۲ میلیــون و ۹۸۸ 

هزار و ۴۴ تن بوده است.
و  بنــادر  ســازمان  گــزارش  بــه 
دریانــوردی، میزان موجــودی کاالهای 

اساسی تا نیمه خردادماه ۱۴۰۱ در بندر 
امــام خمینــی)ره( معــادل ۲ میلیــون 
و ۱۲۷ هــزار و ۷۶۴ تــن، در بندر شــهید 
رجایــی ۲۲ هــزار و ۲۷۱ تــن، در بنــدر 
امیرآباد ۳۳۱ هــزار و ۸۲۶ تن، در بندر 
نوشــهر ۱۶۷ هــزار و ۷۰۱ تــن، در بنــدر 
انزلی ۶۴ هزار و ۲۹۶ تن، در بندر شهید 
باهنر ۲ هزار و ۸۸۰ تن، در بندر بوشهر 
۲ هــزار و ۴۲۹ تــن، در بنــدر چابهار ۱۸ 
بنــدر خرمشــهر  تــن، در  و ۴۵۵  هــزار 
۸۲ تــن، در بنــدر لنگه ۷۰ تــن، در بندر 
فریدونکنار ۲۱ هزار و ۸۲۵ تن و در بندر 

آستارا ۲۲ هزار و ۴۶۳ تن بوده است.

۳میلیونتنانواعکاالهایاساسیدربنادرموجوداست

گــروه اقتصــادی - روز گذشــته ســانحه 
قطــار مســافری یزد-مشــهد موجــب 
کشته شــدن تعدادی از مسافران قطار 
ســوانح  و  حــوادث  درخصــوص  شــد. 
ریلی، کارشناســان این حــوزه عالوه بر 
ضعف هــای مدیریتــی، عــدم توســعه 
ایــن صنعــت در ســال های اخیــر را در 

این حوادث دخیل می دانند.
کشــور  توســعه  ششــم  برنامــه  در 
کــه  رســید  تصویــب  بــه  احکامــی 
در  بزرگــی  تحــول  اجــرا  صــورت  در 
به وجــود می آمــد.  ریلــی  حمل ونقــل 
توســعه  برنامه هــای  نشــدن  اجــرا 
حمــل و نقــل ریلی بخصــوص در یک 
دهــه اخیــر، عــالوه بــر اینکــه موجــب 
عقب ماندگــی این صنعــت از افزایش 
ســهم در جابه جایی بار و مسافر شده، 
همچنیــن در حوادث مربوط به بخش 

ریلی اثرگذار بوده است.
محمد منجمی سرپرست اداره کل 
ســاخت و توســعه راه آهن منطقه دو و 
مجری راه آهن یزد-اقلید در گفت و گو 
بــا »ایران« به ایــن نکته اشــاره کرد که 
در چند ســال گذشته بیشــترین تمرکز 
در راه آهن بر اتصال مراکز استان ها به 
شــبکه ریلی بود درحالی کــه در برخی 
اســتان ها، احــداث ریــل هیــچ توجیــه 
اقتصــادی ندارد. اگر منابع در توســعه 
خطــوط مهم و دوخطه شــدن خطوط 
هزینه می شــد عالوه بر افزایش ســهم 
ریــل از حمل و نقــل، حوادث ریلی نیز 

کاهش می یافت.

ë توسعه خطوط
مهمترین برنامه توسعه ای راه آهن 
در ســال های اخیــر، موضــوع دوخطه 
شدن بســیاری از خطوط اصلی بود که 
نقش مهمــی در افزایش ایمنی حمل 
و نقــل و همچنیــن افزایــش عملکــرد 
راه آهــن دارد. امــا ایــن برنامــه نیــز به 

اهداف خود نرسیده است.
بــرای مثــال قطار یــزد- مشــهد به 
صورت یــک روز در میان برقرار اســت 
در حالــی که با اضافه شــدن خط دوم، 
امکان اعزام قطار بیشــتری در خطوط 
ریلــی ایجــاد خواهــد شــد. مهم تریــن 
مزیــت دوخطه شــدن شــبکه افزایش 
ضریب ایمنی سفرهای ریلی است. در 

حــال حاضر بــه دلیــل یک خطه بودن 
مســیر ریلی، قطارها به صورت رفت و 
برگشتی روی یک خط در حال حرکت 
هستند که هم موجب کاهش ظرفیت 
حمــل و نقل و هم کاهش ایمنی ســفر 

با قطار شده است.
در حــوزه ریلــی طبق برنامه ششــم 
توســعه بایــد ۲۵ هــزار کیلومتــر ریــل 
هــزار   ۱۴ تاکنــون  امــا  باشــیم  داشــته 
کیلومتر ســاخته شــده اســت و ۱۱ هزار 
کیلومتر از برنامه ششم عقب هستیم.

طــرح دیگر توســعه خطــوط ریلی، 
برقی شدن خطوط بود که برقی شدن 
قطار مشهد-تهران و تهران-اصفهان 
شــدن  برقــی  دارد.  قــرار  اولویــت  در 
برخــی خطوط پرتــردد ریلی، وعده ای 
بــود که در ابتدای دولــت یازدهم داده 
 شد. با اینکه وزیر وقت راه و شهرسازی 
از آغاز رســمی پروژه برقی کردن قطار 
تهران-مشــهد خبــر داد امــا این پروژه 

هیچگاه آغاز نشد.
حمــزه مرنــدی، عضــو کمیســیون 
ســوانح ریلــی در گفت و گــو بــا »ایران« 
بــا اشــاره بــه حــوادث ریلــی در کشــور 
گفت: در ســال های اخیر بــا تکنولوژی 
در موضــوع حمل و نقل ریلی همســو 
نبودیــم. وی دو خطــه شــدن خطــوط 
را یکــی از عوامــل مهــم و تأثیر گذار در 
کاهــش حــوادث ریلــی عنــوان کــرد و 
گفت: این موضوع نیز در توســعه ریل 

مورد توجه نبوده است.
ســاخت  کل  اداره  سرپرســت 
نیــز  دو  منطقــه  راه آهــن  توســعه  و 
مشــکالت بخــش ریلــی را در دو حوزه 
ســاخت و بهره بــرداری عنــوان کــرد و 
گفت: مشــکل اصلی در بحث ساخت 
این اســت که بــه بودجــه دولتی متکی 
هســتیم و در بحث بهره برداری نیز در 
برخــی مســیرها فعالیت ریلــی توجیه 
مالی ندارد. در کشور ما به خاطر اینکه 
قیمت سوخت واقعی نیست، از سوی 
دیگــر احداث جاده در کنار مســیرهای 
ریلــی، باعث شــده که توســعه خطوط 

ریلی از جاده ای عقب بماند.
وی افــزود: در بخــش بــاری ســهم 
حوزه ریلی ۱۰ درصد اســت و در بخش 
مســافری بــه خاطــر پرســرعت نبودن 
خطــوط، بهــره وری و اســتقبال از ریل 

کــم اســت و فقــط در برخــی خطــوط 
مســافری اســتفاده از ریــل بــا ظرفیت 

بیشتری انجام می شود.

ë موانع توسعه صنعت
صنعــت راه آهــن قدیمــی اســت و 
به  نسبت توســعه فناوری جلو نیامده 
است. کارشناسان حوزه ریلی، راه آهن 
را ملغمــه ای از ناکارآمدی می دانند و 

هرازچندگاهــی که حادثــه رخ می دهد 
نشــان  را  خــود  راه آهــن  مشــکالت 

می دهد.
رســالت اصلــی راه آهــن حمــل بار 
هــم  ســنگین  کاالی  و  اســت  ســنگین 
مربوط به شــرکت های بزرگ است که 
مردم ســروکاری با آن ندارند. بخشــی 
از راه آهن که مردم با آن سروکار دارند 
بخش مســافری اســت و حساسیت به 

آن هم بیشــتر اســت. به همیــن دلیل 
و به خاطــر کمتــر دیــده شــدن راه آهن 
انباشــتی از ناکارآمدی را در آن شــاهد 

هستیم.
در کشــور ما بهره وری خطوط ریلی 
یک ســوم میانگین جهانی و کشورهای 
حالــت  بــه  نســبت  اســت.  منطقــه 
مطلــوب، از هر یک کیلومتر خط ریلی 
و از هــر واگــن از یــک ســوم میانگیــن 

جهانی آن اســتفاده می کنیم. این آمار 
مربوط به ۸۰ کشــور اســت کــه راه آهن 
دارند. ایران از نظر مساحت سرزمینی 
و بار معدنی کشــوری مطرح اســت اما 
نســبت به نیاز کشــور، ظرفیت راه آهن 

جوابگو نیست.
ریــل،  حــوزه  فعــاالن  اعتقــاد  بــه 
دلیــل اصلــی اتفاقــات در راه آهن این 
اســت کــه اقتصــاد ریــل و راه آهــن در 
شــکل  اصــاًل  و  اســت  معیــوب  کشــور 
نگرفته اســت. راه آهن بنگاهی ضررده 
اســت مگــر برخــی شــرکت های بــاری 
یــا مســافری. از طــرف دیگــر شــرکت 
راه آهــن متکی به بودجه دولتی اســت 
چــون  نــدارد  اقتصــادی  بازدهــی  و 
دولت هــا اصرار دارند همه بخش های 
ایــن صنعــت در اختیار دولت باشــد و 
راه برای ورود بخش خصوصی به این 
صنعت بســته است. بخش خصوصی 
دارد  نقــش  واگــن  مالکیــت  در  فقــط 
و بهــره بــردار آن نیســت. کل زنجیــره 
در اختیــار دولــت اســت؛ مثــاًل بخــش 
وارد  لکوموتیــو  یــا  واگــن  خصوصــی 
می کنــد اما باید به راه آهــن واگذار کند 
و راه آهــن از آن بهره بــرداری می کند و 
بخــش خصوصــی از شــرکت راه آهــن 
اجاره می گیــرد. به همین دلیل بخش 
خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری در 
این بخش و بســیاری گلوگاه های ریلی 
نــدارد. در دنیــا لکوموتیوهــا میانگیــن 
عمری در حدود ۳۰ ســال دارند اما در 
راه آهن مــا میانگین عمــری لکوموتیو 
5۰ سال است. صنعت ریلی در بخش 
مسافری بازدهی ندارد و کاماًل ضررده 
هســتند مگر چند شــرکت محــدود، در 
بخش مســافری شــرکت ها وابســته به 
یارانه های دولتی هستند. از سوی دیگر 
باید ساالنه ۳۰۰ کیلومتر خطوط ریلی 
را بازســازی کنیم این رقم در کشــور ما 
بســیار پایین اســت و چــون راه آهن به 
بخش خصوصی اختیــارات نمی دهد 
بخش خصوصی در بازســازی خطوط 
نقشــی نــدارد. به نظــر می رســد دلیل 
اینکــه در برنامه هــای توســعه راه آهن 
به اهداف دســت نیافتیم این است که 
راه آهــن کاماًل متکی بــه بودجه دولتی 
است و جذب سرمایه در این بخش به 

همین دلیل بسیار اندک است.

»ایران« اثر توسعه نیافتگی حمل و نقل ریلی در حوادث راه آهن را بررسی می کند
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ســال ۹۸ قطــار زاهدان-تهــران در منطقــه »شــورو« 
زاهدان واژگون شــد، این حادثه پنج کشــته و بیش از 

۹۰ زخمی به جای گذاشت.
ســال ۹۶ بر اثر واژگونی قطار باری در ایستگاه کاشمر 

سه نفر مصدوم شدند.
ســال ۹۵ حادثــه قطــار تبریــز بــه مشــهد بیشــترین 
جانباختگان را داشت، پنجم آذر سال ۹۵ قطار تبریز 
به مشهد با قطار سمنان به مشهد که روی ریل توقف 
کــرده بــود برخــورد کرد. در ایــن حادثــه ۴۸ نفر جان 
خود را از دســت دادند که بعد از حادثه قطار نیشابور 

در سال ۸۲ بزرگترین حادثه ریلی است.
سال ۹۹ قطار مســافری رشت- مشهد که در ایستگاه 
راه آهــن کوهین بــا واگن متوقف در ایســتگاه برخورد 
کرده بود با رفع مشکل به سیر خود ادامه داد. گفتنی 
اســت در این حادثه به هیچ یک از مســافرین آسیبی 

وارد نشده است.
حادثه قطار مســافری یزد-مشــهد که روز گذشــته تا 

لحظه تنظیم خبر ۲۱ کشته برجای گذاشت.

حوادثریلیچندسالاخیر

ب
زتا

با

گفــت:  شهرســازی  و  راه  وزیــر  قاســمی،  رســتم 
بررســی اولیــه نشــان می دهــد که بر اســاس یک 
تصــادف حادثه قطار مشــهد - یزد افتاده اســت 
اما اعضای کمیسیون ســانحه راه آهن در منطقه 
حضور دارند تا علت اصلی ســانحه را مشــخص 

کنند.
وی اظهــار کــرد: حادثه در ســاعت ۵ و ۲۰ دقیقه 
صبح رخ داده اســت و بر اســاس آمار اولیه ۳۸۲ 

نفر مسافر داشته است.
وزیر راه و شهرســازی افزود: بررســی اولیه نشــان 
می دهــد که بر اســاس یــک تصادف ایــن حادثه 
ســانحه  کمیســیون  اعضــای  امــا  اســت  افتــاده 
راه آهــن در منطقــه حضور دارند تــا علت اصلی 

سانحه را مشخص کنند.
وی گفت: وضعیت مقصرین حادثه و اشــکاالت 
در دســت بررســی اســت و بــزودی علــت اصلی 

حادثه را اعالم خواهیم کرد.

علتاصلیبروزحادثهقطار
مشهد-یزدبزودیاعالممیشود

ثبتنامبیشاز1۰۰هزارنفربرایواماجاره
 بیــش از ۱۰۰ هــزار نفر متقاضی دریافت وام  ودیعه مســکن از ۱۲ تا ۱۷ 

خردادماه در سامانه طرح های حمایتی مسکن ثبت نام کردند.
از ۱۲ خرداد تا سه شنبه، ۱۷ خرداد بیش از ۱۰۰ هزار نفر برای دریافت 
وام ودیعه مسکن ثبت نام کردند و با پاالیش همزمان، واجدان شرایط 

برای دریافت وام ودیعه مسکن به  بانک ها معرفی می شوند.
امســال همچنیــن محدودیت زمانــی در پرداخــت وام ودیعه وجود 
نــدارد و در صــورت دوام اعتبــارات تــا پایان ســال امــکان پرداخت وام 

وجود دارد.
برپایه این گزارش، منابع وام ودیعه مســکن امسال چهار برابر سال 
گذشــته شده اســت و امکان پوشــش تعداد بســیار زیادی از مستأجران 
وجــود دارد و فعــاًل متقاضیان واجد شــرایط امکان ثبت نــام و دریافت 

وام  ودیعه مسکن را دارند.
بر اساس اعالم شورای پول و اعتبار، ۴۰ هزار میلیارد عدد تخصیص 
داده شــده برای پرداخت وام اجاره مستأجران است. البته سال گذشته 
ایــن رقــم ۱۰ هــزار میلیارد تومــان بود اما فقــط ۸.۵ میلیــارد تومان آن 

پرداخت شد.
ســقف تســهیالت کمک ودیعه مســکن در تهران، مراکز اســتان ها و 
ســایر نقاط شــهری به ترتیب ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان مصوب و به 
شــبکه بانکی کشور ابالغ شده است. نرخ سود تسهیالت ودیعه مسکن 

۱۸ درصد و طول دوره بازپرداخت پنج ساله است.

قیمتسوختشناورهایمسافری،یارانهایشد
هیأت وزیران با محاســبه یارانه ای نرخ سوخت شــناورهای مسافری از 
مبدأ بنادر ایران یا به مقصد بنادر کشورمان بدون در نظر گرفتن پرچم 

کشتی ها، موافقت کرد.
محمد مخبر تصویبنامه محاسبه نرخ سوخت کشتی ها یا شناورهای 

مسافری به قیمت یارانه ای را به وزرای نفت و گردشگری ابالغ کرد.
بــر ایــن اســاس، وزارت نفــت مکلــف اســت ســوخت یارانــه ای بــه 
کشتی ها یا شناورهای مسافری یا تفریحی دارای مجوز از وزارت میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اختصاص دهد.
ایــن مصوبــه برای همــه شــناورهای مســافری مســیرهای داخلی و 
خارجــی اعم از مبادی بنادر ایران یا به مقصد بنادر کشــورمان و بدون 

در نظر گرفتن پرچم آن شناور قابل اجراست.
بــر ایــن اســاس، ۸۰ درصــد قیمــت ســوخت مصرفــی شــناورهای 

مسافری یارانه ای و ۲۰ درصد آن به نرخ بانکرینگ خواهد بود.
گفتنــی اســت وزرای راه ایــران و حمــل و نقــل قطــر در اردیبهشــت 
امســال برای جابه جایــی دریایی گردشــگران و مســافران جام جهانی 
قطــر و اســکان آنهــا در جزایر یا شــهرهای ســاحلی کشــورمان در طول 

برگزاری یک ماهه مسابقات تفاهمنامه ای امضا کرده اند.

۲۸۶پروژهومصوبهدستاورد۲1سفراستانی
رئیسجمهوردرحوزهراهوشهرسازی

 به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی؛ از زمان آغاز به کار 
دولت ســیزدهم تاکنون، ۲۱ سفر استانی توسط ریاست محترم جمهور 
انجــام شــده که مشــتمل بر ۲۸۶ پــروژه در حــوزه راه و شهرســازی و با 
اعتباری بالغ بر ۵۷۰۰۰ میلیارد تومان برای ســال های ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۳، 

مصوب و به وزارت متبوع ابالغ شده است.
 از اهــم پروژه هــای فــوق الذکــر می تــوان بــه ۱۱۹ پــروژه در حــوزه 
زیرســاخت شامل احداث و بهســازی راه آهن، آزادراه، بزرگراه، راه های 
اصلــی و فرعــی، ۴۵ پــروژه در حوزه زمین و مســکن شــامل تخصیص 
اراضــی مــورد نیــاز بــه منظــور اجــرای پروژه هایــی نظیر نهضــت ملی 
مســکن، بیمارســتان و مراکــز درمانــی، ۴۷ پــروژه در حــوزه راهداری و 
حمل و نقل جاده ای شامل رفع نقاط حادثه خیز، تجهیز و ایمن سازی 
راه هــای کشــور، ۱۵ پــروژه در حــوزه بنــادر و دریانوردی شــامل توســعه 
ظرفیت های اسمی، کانتینری و مسافری بنادر کشور و ۸ پروژه در حوزه 

فرودگاهی شامل توسعه و تجهیز فنی فرودگاه های کشور اشاره کرد.

ایجاد۳۵۰۰تنظرفیتسردخانهایدربنادرهرمزگان
معــاون امور بنــدری و اقتصــادی اداره کل بنــادر و دریانــوردی هرمزگان 
از ایجــاد ۳ هــزار و ۵۰۰ تــن ظرفیــت ســردخانه ای در بنــادر هرمــزگان و 
اختصــاص۲ هکتــار از اراضــی بندرلنگــه بــرای پشــتیبانی از کانتینرهــای 

یخچالی خبر داد.
منصــور خرمشــکوه اظهــار داشــت: ایــن اقــدام در راســتای توســعه 
زیرســاخت های الزم به منظور خدمات رسانی به کانتینرهای یخچالی در 
حوزه صادرات، واردات و ترانزیت از سالیان گذشته با محوریت اداره کل 

و با برنامه ریزی های صورت گرفته به انجام رسیده است.
وی افزود: در همین زمینه ظرفیت های زیادی از جمله ۲ هزار و ۸۶۴ 
پــالک بــرق کانتینر یخچالــی، ۴۷۰ پاور پــک و ۳هــزار و ۵۰۰ تن ظرفیت 
ســردخانه ای در شــش ترمینــال بندر شــهیدرجایی ایجاد و شــرکت ها به 

شکل مستمر در حال خدمات رسانی هستند.
بــر بنــدر شــهید رجایــی در بنــادر  خرمشــکوه بیــان داشــت: عــالوه 
لنگــه، شــهید باهنر و بندر جاســک نیز همزمان شــرایط الزم بــرای ورود 
کامیون هــای حامــل کانتینرهــای یخچالــی و تخلیــه آن روی شــناورها به 
صــورت مــداوم مهیا و خوشــبختانه از رونــق قابل توجهی نیــز برخوردار 

است.
معــاون امور بندری و اقتصــادی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان 
تصریــح کرد: در ســال گذشــته بیــش از ۲۶ قلــم محصوالت کشــاورزی و 
همزمان ســایر مشــتقات دامــی و لبنی از طریــق کانتینرهــای یخچالی از 
بنــادر مرکز، شــرق و غرب اســتان بــه مقصدهای تعیین شــده بارگیری و 
ارســال شده که عمده این محصوالت شامل خرما، سیب درختی، کیوی، 
رطــب، ماهی و میگو و ســایر محصوالت و مشــتقات کشــاورزی و دامی و 

لبنی است.

اجرایحکمخلعید،تخریبورفعتصرف
دوپالکثبتیارزشمنددررودبارقصران

مدیر کل راه و شهرســازی اســتان تهران از کار مســتمر چندین ماهه برای 
رفع تصرف واســتیفای حقوق بیت المال در منطقــه رودبار قصران خبر 

داد.
خلیــل محبــت خواه گفــت: قریب به ۱۶ هــزار متر مربــع از پالک های 
ثبتــی یــک و ۱۹ اصلی واقــع در اراضی ملی و دولتی پــس از پیگیری های 
جــدی و مســتمر همــکاران اداره کل راه و شهرســازی اســتان تهــران در 
راســتای اجــرای احکام قضایــی و در معیت نماینده دادســتان، مأموران 
کالنتــری توســط یــگان حفاظــت از اراضــی اداره کل قلــع و قمــع و رفــع 

تصرف فوری و به بیت المال اعاده شد.
وی ارزش زمین هــای آزاد شــده را بالغ بر ۱۲۰۰ میلیــارد تومان عنوان 
کــرد و از کار منســجم صــورت گرفتــه در تمام حوزه های راه و شهرســازی 
در راســتای حفظ و حراســت بیت المال و ســرمایه نســل های آتی تقدیر 

و تشکر کرد.
مدیــرکل راه وشهرســازی در پایــان گفــت: اعاده مالکیت هــای دولت 
منوط به تعامل، یکدلی و هماهنگی با نهادها و دســتگاه های دیگر است 
و اگــر ســرمایه های طبیعی برای نســل های آینده حفظ نشــود در مقابل 

آیندگان شرمسار خواهیم بود.

مهر
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شکایت از کسب  و کارهای اینترنتی آسان شد

 اپراتورها باتری های دکل ها را شارژ کنند
 بررسی دنیای زیر آب با یک روبات

با رونمایی از »سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات«

ماهانه 2500 شکایت از کسب و کارهای آنالین ثبت می شود

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران:

ری
ناو

ب ف
قا

بار
اخ

در هنگام خرید از سایت ها و فروشگاه های 
آنالیــن معموالً مشــکالتی بیــن خریدار 
و کســب و کار مجــازی پیــش می آیــد که 
از یــک طــرف بــه  دلیــل متعــدد بــودن 
مراجع شــکایت )ســامانه نمــاد اعتماد 
الکترونیکی، پلیس فتا و مرجع قضایی( 
فروشــگاه ها  ایــن  کاربــران  و  خریــداران 
ســردرگم بوده و نمی داننــد باالخره باید 
شــکایت خــود را کجــا ثبــت کننــد. برای 
پایــان دادن بــه این دســته از مشــکالت، 
مرکز توســعه تجارت الکترونیکی وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت )صمــت( 
هوشــمند  »ســامانه  کــه  اســت  مدتــی 
رســیدگی به شــکایات از کســب وکار های 
اینترنتــی« را راه انــدازی کرده اســت. این 
ســامانه بــا حضــور فاطمی امیــن وزیــر 
صمت رونمایی شد و کار خود را از ابتدای 
ماه گذشــته )اردیبهشــت ماه( آغاز کرد؛ 
ســامانه ای کــه ثبت شــکایت بر اســاس 
اطالعات تراکنش از درگاه های پرداختی 
اســت. در این زمینه با »نسیم صالحی« 
مســئول واحــد رســیدگی بــه شــکایات از 
کســب وکارهــای اینترنتی مرکز توســعه 
تجارت الکترونیکی گفت و گو کرده ایم که 

می خوانید.
ë  یــک ماهی اســت که ســامانه یکپارچه

از  شــکایات  بــه  رســیدگی  هوشــمند 
را  خــود  کار  اینترنتــی  کســب وکارهای 
به صورت رســمی آغاز کرده است. درباره 

این سامانه توضیح می دهید.
از  شــکایت  روش  ســه  گذشــته  در 
طریق ســامانه نماد اعتماد الکترونیکی، 
شــکایت از طریــق پلیــس فتا و شــکایت 
از طریــق مرجع قضایی وجود داشــت و 
کاربران همه ســردرگم بودند که باالخره 
باید بــه کــدام مرجع شــکایت کنند ولی 
اکنــون بــا راه انــدازی ســامانه هوشــمند؛ 
ثبت شــکایت از چند طریق ممکن شده 
طریــق  از  می تواننــد  خریــداران  اســت. 
 ،inamd.ir( اینمــاد(  ســامانه  بــه  ورود 
لینک های مفید شــکایت از کســب و کار 
در سامانه اینماد یا منو مصرف کنندگان 
ثبــت شــکایت کننــد. بــه ایــن ترتیب که 
خریــداران باید روی ســامانه شــکایت از 
کســب و کار کلیک کرده و از آنجا شکایت 
خــود را ثبت کنند، امــا راحت ترین روش 
بــرای خریــداران این اســت که از ســایتی 
که خریــد انجــام می دهنــد، روی لوگوی 
اینماد همان ســایت رفته و ســپس روی 
ثبت شــکایت کلیک کننــد. از آنجایی که 
همــه ایــن روش ها با هــم اتصــال دارند 
و یکپارچــه و هوشــمند شــده اند، حتــی 
الکترونیکــی تجــارت  بــه  ســامانه   ایــن 

)https://ecsw.ir(، ســازمان حمایــت از 
مصرف کننده، اتحادیه کســب و کارهای 
مجازی و مراجع قانونی نیز متصل است، 
بنابراین شکایت ها از هر طریقی صورت 
بگیرد، در ســامانه هوشــمند ثبت شــده 
و قابــل پیگیری اســت و نتیجــه از همین 

سامانه به خریدار اعالم می شود.
ë  برای ثبت شکایت در یکپارچه هوشمند

رســیدگی به شــکایات از کســب و کارهای 
اینترنتی، بدون ارائه رسید تراکنش ثبت 
شکایت امکانپذیر نیست. چرا به داشتن 

تراکنش درگاه بانکی تأکید شده است؟
حمایــت از مصــرف کننده هــا یکــی 
تجــارت  توســعه  مرکــز  اولویت هــای  از 
الکترونیکی اســت. از ســوی دیگر این کار 
بــرای جلوگیــری از شــکایت های صوری 
و بی اســاس نســبت بــه کســب و کارهای 
اینترنتــی صــورت گرفته اســت، چــرا که 
شــکایت های صوری و بی اساس موجب 
تحمیــل هزینــه و وقــت بــرای کســب و 
کارهــای اینترنتی می شــود از این جهت 
برای شــکایت تراکنش مالی ، اســتعالم 
ایــن رو  از  از بانــک مرکــزی نیــاز اســت. 
خریداران و مصرف کنندگان باید تراکنش 
پرداخــت خــود را )تاریخ، مبلغ، شــماره 
ترمینال و شــماره مرجع( را ذخیره کرده 

و حفظ کنند.
ë  خریــداران بــه چــه طریقی باید رســید

تراکنش از درگاه الکترونیکی خود را حفظ 
کنند؟

کاربران باید بعد از پرداخت از رســید 
خــود با تلفــن همــراه عکس بگیرنــد. یا 
اینکه پرینت اسکرین کرده و در نرم افزار 
نقاشــی و ... پیــام رســان ها آن را ذخیــره 
کنند. بهتر اســت وقتــی درگاه پرداختی، 
آدرس ایمیل اختیاری و شماره تماس را 
درخواست می کند آنها را به درگاه بانکی 
ارائــه دهند تا اســناد پرداخت به ایمیل و 
تلفن همراه آنها ارســال شود بنابراین با 
نگهداری آن می توانند شکایت مستندی 
را ثبــت کننــد. یــا در صــورت پرداخــت 
هنــگام تحویــل )CoD( نیــز کافی اســت 
یــا  کارتخــوان  رســید  مصرف کننــدگان، 

تصویر آن را نزد خود نگهداری کنند.
ë  کار و  کســب  از  شــکایت  امــکان  آیــا 

اینترنتــی پرداخت های کارت بــه کارت با 
رسید تراکنش بانکی آن امکانپذیر است؟

خیــر. ثبــت شــکایت بــا واریــز کارت 
از  تنهــا  نیســت.  امکانپذیــر  کارت  بــه 
کســب وکارهایی کــه بــه درگاه پرداخــت 
اینترنتی متصل هســتند می توان در این 
ســامانه در صورت تخلف آنها شــکایت 

کرد.
ë  آیا کاربران می توانند از کسب و کارهایی

که در شــبکه های اجتماعــی هم فعالیت 
می کنند در این سامانه شکایت کنند؟

و  کســب  شــکایت  فعــالً  خیــر. 
کارهــای دارای اینمــاد ممکــن اســت و 
اجتماعــی  شــبکه های  کســب وکارهای 
را شــامل نمی شــود ولــی شــاید در آینده 
کارهــای  و  کســب  از  شــکایت  نزدیــک 

فیزیکی هم به این سامانه اضافه شود.
ë  خریداران در صورت مشــاهده چه نوع

تخلفاتــی از کســب و کارهــای اینترنتــی 
می توانند در این سامانه یکپارچه شکایت 

خود را ثبت کنند؟
خریــداران در صورتی که کســب و کار  

اینترنتــی کاال و خدمت را تحویل خریدار 
ندهنــد، بازگشــت نــدادن وجــه از ســوی 
کســب و کار اینترنتی در صورت انصراف 
خریــدار از خریــد و بــه تعهد خــود عمل 
نکــردن، معیــوب بــودن کار و مغایــرت 
بــا کاالی درخواســتی خریــدار، تأخیــر در 
ارائــه کاال و خدمات، تأمیــن کردن کاالی 
درخواســتی، تحمیل وجه اضافه، پایبند 
نبودن به شــرایط تعهد و پــس از فروش 
و صورتحساب مواجه شوند می توانند در 

سامانه شکایت خود را ثبت کنند.
ë  آیا این سامانه تنها به ثبت شکایت ها از

طریق تراکنش پرداخت درگاهی خالصه 
می شود؟

خیــر. یکــی از تغییرات این اســت که 
قسمت هیأت داوری را به سامانه اضافه 
کرده ایــم که ســامانه ای آنالین برای حل 
بــه عبارتــی نخســتین  اختــالف اســت. 
ســامانه برخــط داوری در کشــور اســت. 
در ایــن بخــش اختالف هــا بــدون نیاز به 
رســیدگی قضایــی و شــبه قضایــی حــل 
می شــود و عالوه بــر دارا بــودن ضمانت 
اجرایی، رأی صادره برای کسب و کارهای 
اینترنتــی قابــل پیگیــری و اجرا از ســوی 
مراجع قوه قضائیه اســت. به عبارتی در 
این ســامانه هیــأت داوری نیز قــرار داده 
شده اســت، به این ترتیب که اگر خریدار 

از طریق مذاکره با کسب وکار اینترنتی به 
نتیجه نرسد، به هیأت داوری ارجاع داده 
می شود که معموالً به این ترتیب چرخه 
رسیدگی به شکایت ها از سامانه اینماد در 
مدت سه هفته به رأی الزم االجرا می شود 
ولی باز اگر در این روش نیز نتیجه حاصل 
نشد، از همین سامانه، شکایت به مراجع 
قانونــی دیگــر ماننــد اتحادیــه کســب و 
کارهــای اینترنتــی، ســازمان حمایــت از 

مصرف کننده و... ارسال می شود.
ë  ایــن روش ثبــت شــکایت جدیــد چه

مزایایی دارد؟
کیفیت خدمات ارتقا یافته و مراجعه 
حضــوری بــرای شــکایت حذف شــده و 
سرعت رســیدگی تخصصی و منصفانه 
افزایش می یابد از ســوی دیگر بروز خطا 
و اعمــال ســلیقه و هزینه هــا نیــز کاهش 
از  موضوعــات  بــه  رســیدگی  می یابــد. 
کارشناس محور به سیستمی و هوشمند 
می رود. ورودی پرونده به مراجع قضایی 
و شــبه قضایــی کاهش یافتــه و مدیریت 
شــکایت ها با جلوگیــری از مــوازی کاری 
و اتــالف هزینــه و زمــان بهینه می شــود. 
از ســوی دیگــر از ارســال اســناد تکــراری 
جلوگیــری کــرده و ســوابق رســیدگی نیز 
نگهداری شده و رضایت مصرف کنندگان 
و اعتمــاد آنهــا بــه حاکمیــت افزایــش 

می یابــد و مهمتــر آنکــه کســب و کار بــه 
حقوق مصرف کننده تمکین می کند.

ë  از طریق سامانه هوشمند جدید تاکنون
چه میزان ثبت شکایت شده است؟

در ســامانه جدیــد هوشــمند تاکنــون 
350 شــکایت ثبــت شــده اســت ولــی از 
آنجایی که فعالً سامانه قدیم هنوز فعال 
اســت در هــر دو ســامانه ثبــت شــکایت 
صورت گرفته به همین علت عدد کمی 

را شاهد هستیم.
ë  از شــکایت  میــزان  چــه  ماهانــه 

کسب وکارهای اینترنتی ثبت می شود؟
ماهانه حــدود 2 هزار و 500 شــکایت 
ثبت می شــود و این میزان شکایت راهی 
مراجع قضایی و شــبه قضایی نمی شود. 
از ابتدای ســال تاکنون هم سه هزار و 500 
شــکایت در هر دو ســامانه جدید و قدیم 

ثبت شده است.
ë  چه میزان شکایت در سال های گذشته

ثبت شده است؟
ســال 95 چون تــازه کســب و کارهای 
مجــازی دارای اینمــاد تازه شــروع به کار 
کرده بودند، دو هزار و 912 شــکایت ثبت 
شــده است که با افزایش کسب و کارهای 
مجازی دارای اینمــاد و رغبت خریداران 
بــه خریــد از ایــن کســب و کارهــا میــزان 
شکایت ها هم سال به سال افزایش یافته 

اســت به طوری که در ســال 96 پنج هزار 
و 174 شــکایت، در ســال 97 هشت هزار 
و 986 شــکایت، در ســال 98 نــه هــزار و 
846 شکایت، در سال 99، 26 هزار و 906 
شــکایت و در ســال 1400 35 هزار و 597 
شکایت ثبت شده است، البته باید گفت 
علت جهش ثبت شــکایت در سال های 
99 و 1400 به علت شیوع کرونا و افزایش 

خریدهای اینترنتی است.
ë  چــه میــزان از شــکایت  هــا بــه نتیجــه

می رسد؟
در  شــکایت ها  درصــد   51 معمــوالً 
فراینــد مذاکره بین کســب و کار و شــاکی 
خریدار حــل و فصل می شــود. بقیه هم 
بــه مراجــع ذیصــالح اتحادیــه کســب و 
کارهــای مجــازی و ســازمان حمایــت از 

مصرف کنندگان ارجاع داده می شود.
ë  رسیدگی به شکایت ها اکنون چه میزان

کاهش یافته است؟
داوری  هیــأت  بحــث  کــه  زمانــی  از 
اضافه شــده اســت در مدت سه هفته به 
شــکایت ها رســیدگی شــده و رأی صادره 
از ســوی مراجــع ذیصــالح الزم االجــرا 

می شود.
ë  چه شــاخص هایی برای پاسخگو کردن

کسب و کارها به شــکایت های خریداران 
در نظر گرفته می شود؟

متعــدد  رتبه بنــدی  شــاخص های 
اســت ولی شــاخص های تأخیر در عدم 
پاســخگویی و تعداد شــکایت های بدون 
پاسخ که پیش از این هم بود پابرجاست. 
به این ترتیب که وقتی شکایتی ثبت شود، 
ســه فرصت به کسب و کار برای پاسخگو 
بودن به کســب و کار داده می شــود. ابتدا 
کســب و کار 72 ســاعت فرصــت دارد به 
شــکایت پاســخ دهــد و اگر پاســخ ندهد 
یک تأخیر منفی دریافت می کند. دوباره 
48 ســاعت به کســب و کار فرصت داده 
می شود تا پاسخگو باشد، اگر در این مدت 
هم پاســخگو نبود، یک تأخیر دیگر ثبت 
می شــود. بعد 24 ساعت فرصت دوباره 
به کسب و کار اینترنتی داده می شود و اگر 
باز پاسخ ندهد، به عنوان شرکت بی پاسخ 
ثبــت می شــود و وقتــی شــرکت تعــداد 
پاسخگو نبودن زیادی برایش ثبت شود، 
کسب و کار پرریسک برای خریدار حساب 
می شود و خریدار نباید به این کسب و کار 

اعتماد کند.
ë  کاربران در خرید یــا دریافت خدمات از

کسب و کارهای مجازی باید به چه نکاتی 
توجه کنند؟

قبــل از خرید روی لوگوی نماد کلیک 
کــرده و اطالعات کســب و کار را مطالعه 
کنند کــه چند ســال فعالیــت دارد. چند 
شــکایت بی پاســخ دارد. آیا تخلفی دارد 
بررســی کننــد تــا بتواننــد میزان ریســک 
خریــد را ارزیابــی کــرده و بعــد اقــدام به 
خرید کننــد. بعد از خرید هــم اطالعات 
تراکنش پرداخت را ذخیره کنند تا بتوانند 
در صورت مشکلی شکایت کرده و بعد از 

طریق سامانه اینماد پیگیری کنند.

با فرارســیدن فصل گرما و افزایش بار شــبکه برق 
بویــژه در ســاعت های پیک یا اوج مصــرف وزارت 
نیرو برنامه هایی برای کنترل و کاهش مصرف برق 
در راستای صرفه جویی حداکثری مصرف از جمله 
خاموشی در نظر گرفته است اما باید گفت که روز 
دوشــنبه 16 خردادماه مصرف برق کشور در زمان 
اوج مصرف به مرز 60 هزار مگاوات رسید که عدد 
بســیار بزرگی اســت و این رقم از آخرین زمان اوج 

مصرف سال گذشته ۵000 مگاوات بیشتر است.
مسئوالن صنعت برق اعالم کرده اند که در حال 
حاضر شــبکه برق کشور بدون مشکل و پایدار است 
و مشــکلی بــرای تأمین برق وجــود نــدارد، ولی اگر 
مصــرف برق روند صعودی بــه خود بگیرد ممکن 
اســت بــا قطعی برق هــم مواجه شــویم کــه اگر در 
برخــی مناطق بــا خاموشــی های مقطعــی مواجه 
شــویم امکان قطعــی  آنتن های موبایــل و اینترنت 
وجــود دارد. آنتن تلفن همراه ارتباط مســتقیمی با 
قطعــی بــرق دارد؛ هرچند باتری های ســایت های 
BTS، وظیفه تاب آوری برای تأمین برق تجهیزات و 
آنتن را دارند که البته تاب آوری سایت ها به بازه دو تا 
چهار ساعته محدود است اما اگر قطعی برق ادامه 
پیدا کند، این سایت ها هم خاموش می شوند. البته 
در شــرایط خاص و حوادث غیرمترقبه مثل سیل و 
زلزلــه، برای ســایت ها از دیزل ژنراتور هم اســتفاده 
می شــود، اما اگر از موتــور برق یا دیــزل ژنراتورها در 
سطح گسترده استفاده شود، آن هم با این حجم از 

آلودگی، زیان زیادی به طبیعت وارد می کند.
بــا افزایش مصرف بــرق و بروز قطعــی، باتری 
ســایت های BTS بــرق الزم را برای آنتــن اپراتورها 
تأمیــن می کنــد و اکثــر ســایت ها هــم می توانند در 

بازه چند ســاعته قطعی برق، پاســخگو باشند، اما 
شــارژ باتری  بعضی از سایت ها ممکن است زودتر 
از وصــل شــدن برق تمام شــود که قطعــی آنتن و 
اینترنــت موبایــل را هــم به دنبــال خواهد داشــت. 
آن هــم در شــرایطی کــه اســتفاده اینترنــت عموم 
مــردم در ایــران، از دیتــای موبایــل اســت، قطعی 
برقــی که می تواند قطعی آنتن هــای موبایل را هم 
به دنبال داشــته باشــد، مشــکالت اینترنتــی را هم 
برای کاربران ایجاد می کند. البته درباره این نگرانی 
اپراتورها سخنگوی صنعت برق گفت که اپراتورها 
و دکل هــای تلفن همراه باید مجهــز به باتری های 
شــارژی باشــند تا در صورت نیاز مشکلی در تأمین 

برق نداشته باشند.
مصطفــی رجبــی مشــهدی افــزود: اپراتورهای 
تلفــن همــراه و دکل هــای ایــن شــرکت ها اصــواًل 
بایــد مجهز به باتری های شارژشــونده باشــند تا در 
مواقع ضروری از آن اســتفاده کننــد. وی ادامه داد: 
ایــن باتری هــا کمک می کنــد در مواقعی کــه به هر 
دلیلی برق قطع شــد، نیاز اپراتورها را پاسخ داده تا 
بدون برق نمانند و ارتباطات دچار مشــکل نشــود. 
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: 
درصورتی کــه باتــری شــارژی اپراتــور تلفــن همراه 
نقصی پیدا کرد، اپراتورها باید در اســرع  وقت برای 
رفــع نقص اقــدام کنند تا در صورت نیاز با مشــکل 
ادامــه داد: روز  روبــه رو نشــوند. رجبــی مشــهدی 
دوشــنبه مصرف برق کشــور به عدد ۵9 هزار و 800 
مگاوات رسید که عدد بســیار باالیی است. با وجود 
این توانســتیم بــا مدیریت مصرفی که اعمال شــد 
برق کشور را بدون اعمال هیچگونه خاموشی تأمین 

کنیم و مشکلی هم ایجاد نشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خبر داد
آغاز بازگشت مابه التفاوت تعرفه پستی به مردم

وزیــر اتباطات و فنــاوری اطالعات گفت: درخواســت های کاربران بــرای دریافت 
مابه التفاوت وجوه پســتی که از آنها دریافت شــده بود، در حال رســیدگی است و 

تاکنون وجوه 180 نفرعودت شده است.
روز گذشــته وزیــر ارتباطــات در پاســخ بــه یکــی از کاربــران اینســتاگرام درباره 
eop.post.ir/ بازگشت وجوه مردم، گفت: همان روز نخست سامانه ای به آدرس

deliverytimecheck.aspx راه اندازی شــد و تاکنون حدود ۴00 درخواست بررسی 
و وجوه نقدی حدود 180 نفرعودت شــده اســت. شــاکیان برای ثبت شــکایت در 
این زمینه باید به ســامانه شــرکت ملی پســت مراجعه کرده و وارد بخش ارتباط 
با مشــتری و سپس دریافت شکایات شوند که در آنجا امکان ثبت شکایت وجود 

دارد. 
بــه گــزارش ایرنا، حــدود 10 روز قبل، کاربران فضای مجازی و آنالین شــاپ ها 
اخبــاری دربــاره افزایــش بیــش از 100 درصــدی تعرفه هــای پســتی را در فضای 
مجازی منتشر کردند. پس از انتشار این اخبار و تحقیقاتی که وزارت ارتباطات در 
این خصوص انجام داد، مشخص شد برخی از تعرفه ها برخالف قانون، افزایش 
پیدا کرده است. طبق مصوبه سال گذشته رگوالتوری، به شرکت ملی پست اجازه 
افزایــش تعرفه خدمات پســتی به صــورت میانگین تــا ۶7 درصد در ســال 1۴01 
داده شده اما آن طور که تحقیقات میدانی نشان می داد تعرفه  برخی از خدمات 
پســتی افزایش بیش از 100 درصدی داشــته اند که این مســأله واکنش هایی را در 
پی داشــت.آن زمان »عیســی زارع پور« وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات درباره 
افزایش تعرفه پست و بازگرداندن مابه التفاوت مبالغی که از مردم دریافت شده، 
با انتشــار یک پیام ویدیویی گفت: طبق مصوبه برای خدمات پایه پستی )عادی 
و سفارشــی( 20 درصد برای مردم عادی، ۵0 درصد برای حقوقی ها و دولتی ها، 
برای خدمات غیر پایه )ویژه و پیشتاز( حداکثر تا ۵0 درصد افزایش قیمت داشته 
باشــیم. وزیر ارتباطات با بیان اینکه از سال 98 تاکنون تعرفه های پستی افزایش 
پیدا نکرده است، افزود: اگر اشتباهی در تعرفه انجام شده و ریالی از مردم بیشتر 
دریافت شده است، باید آن مقدار در مدت 2۴ ساعت به مردم برگردد. در مدت 
2۴ ســاعت یک سامانه راه اندازی می شــود تا مردم کد مرسوله خود را در آن وارد 
کنند و هر کدام که بیشتر از میزان مشخص محاسبه شده است، بسرعت به شماره 

کارت آنان بازگردانده می شود.

تاریخ برگزاری بیست و ششمین دوره الکامپ  اعالم شد
ثبت نام برای حضور در نمایشــگاه الکامپ 1401 از 21 خردادماه ســال جاری آغاز 
می شــود. بیست و ششمین دوره این نمایشــگاه قرار است با یک سال تأخیر از 11 

مرداد در تهران برگزار شود.
طبق اطالعیه منتشر شده از سوی ستاد برگزاری نمایشگاه الکامپ، با بهبود 
شــرایط عمومــی کشــور و کنترل بیمــاری کرونــا، تاریخ جدیــد برگــزاری الکامپ 

مشخص شد.
در این اطالعیه آمده است 
»به اطالع عموم فعاالن حوزه 
فنــاوری ارتباطــات و اطالعات 
کشــور می رســاند پس از فــراز و 
فرودهــای فــراوان و با مســاعد 
شــدن شــرایط عمومــی و آغاز 
مجــدد برگزاری نمایشــگاه ها، 
تاریخ جدید برگزاری بیســت و 
ششمین نمایشگاه الکترونیک، 

کامپیوتــر و تجــارت الکترونیــک )الکامــپ( به عنــوان بزرگتریــن رویــداد فناوری 
اطالعات و ارتباطات کشــور مشــخص شد. این نمایشگاه از ســوی سازمان نظام 
صنفی رایانه ای تهران از سه شنبه 11 مرداد تا جمعه 14 مرداد 1401 به مدت 4 روز 

در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد.« 
الزم به ذکر است ستاد برگزاری نمایشگاه الکامپ برای تسریع در فرایند امور 
اجرایی نمایشــگاه، از روز شــنبه 21 خردادماه کار ثبت نام متقاضیان را آغاز و این 
فراینــد تا 4 تیرمــاه ادامه خواهد یافت. متعاقباً و پس از تأیید مدارک متقاضیان 
از ســوی ستاد برگزاری و براســاس اولویت ثبت نام از متقاضیان و براساس متراژ 
اعالم شــده جهت جانمایی دعوت خواهد شــد. جزئیات و شــرایط جانمایی در 
اطالعیه های آتی اعالم خواهد شــد. براســاس اطالعیه منتشــر شــده، در بخش 
اصلی نمایشــگاه الکامپ 1401، شرکت های بزرگ فناوری اطالعات و ارتباطات، 
مجموعه های دانش بنیان، فعاالن اکوسیستم استارتاپی کشور شامل شرکت ها، 
تیم ها و گروه ها، اپراتورهای ارتباطی، دستگاه های دولتی و اجرایی کشور و فعاالن 

اصلی این حوزه حضور خواهند داشت. 
همچنین بخش های دیگر الکامپ شــامل الکام استارز، الکام پیچ، الکام تاکز، 
الکام جابز، تینواســتارز، توانتک، آوردگاه ســرمایه و اتاق شتاب نیز پذیرای حضور 
جوانان خالق و شــرکت های نوآور خواهد بود. گفتنی اســت الکامپ ســال 1399 
پس از تعویق های چند باره بابت شیوع کرونا، در نهایت به صورت آنالین برگزار 
شد. اما مسئوالن الکامپ قصد داشتند تا بیست و ششمین دوره این نمایشگاه را 
در سال 1400 به صورت حضوری برگزار کنند اما بار دیگر کرونا مانع برگزاری شده 

و سرانجام سال گذشته الکامپ برگزار نشد.

ساخت  رادیاتور پانل مجهز به لوله حرارتی ماهواره 
در کشور

رادیاتور پانل النه زنبوری مجهز به لوله حرارتی مخصوص ماهواره که در پژوهشگاه 
فضایی ایران ساخته شده است، گواهی ثبت اختراع دریافت کرد.

گواهی ثبت اختراع رادیاتور پنل النه زنبوری مجهز به لوله حرارتی مخصوص 
ماهواره که در پژوهشــکده مواد و انرژی پژوهشــگاه فضایی ایران به انجام رسیده، 
از ســوی مرکز مالکیت معنوی اداره ثبت اختراعات ســازمان ثبت اسناد و امالک 

کشور صادر شد. 
ســعید اصغری رئیس پژوهشــکده مواد و انرژی در این باره گفت: پژوهشــگاه 
فضایی ایران در راستای مأموریت خود، به فناوری ساخت رادیاتور پانل مجهز به 
لوله حرارتی دست یافته تا کشور از تأمین خارجی این المان در زیرسیستم کنترل 

حرارت ماهواره های داخلی بی نیاز شود.
اصغــری در خصــوص کاربرد این طرح اختراعی توضیــح داد: از رادیاتور پانل 
النه زنبوری مجهز به لوله حرارتی، در ســامانه های فضایی به منظور دفع حرارت 
اســتفاده می شــود. در این رادیاتور، از تعدادی لوله حرارتی در وســط یک ســاختار 
النه زنبوری اســتفاده شده اســت. به نحوی که حرارت تولید شده درون ماهواره به 
لوله های گرمایی داخل پنل منتقل می شود تا در قسمت کندانسور رادیاتور از طریق 

تشعشع به فضا تبادل حرارت صورت پذیرد. 
وی افزود: این تجهیز به طور کامل در داخل کشور ساخته شده و برای هر هندسه 
و توان حرارتی اتالفی قابل طراحی و ســاخت اســت. این المان تلفیقی از رادیاتور 
پانل و لوله حرارتی اســت که طول عمر و قابلیت اطمینان آن اندازه گیری شــده و 
معین است و از این فناوری می توان در ساخت صفحات ایزوترم استفاده کرد که 
به عنوان سرریز فناوری در صنایع مختلف قابل استفاده خواهد بود. این پروژه در 
راستای پروژه های توسعه ای پژوهشگاه فضایی ایران و با توجه به سابقه پژوهشکده 
مــواد و انــرژی در حــوزه ســاخت المان های سیســتم کنترل حــرارت ماهــواره، در 
ســال 1397 بــه این پژوهشــکده ابالغ شــد که پــس از طراحی، ســاخت رادیاتور و 
بهینه ســازی های انجام شــده، آزمون های کیفی آن مطابق با استاندارد ECSS در 
مرکز آزمون پژوهشــگاه فضایی ایران انجام شــد. با توجه به نتایج حاصل شده از 
این آزمون و آزمون های عملکردی، راندمان رادیاتور پانل ســاخته شده در حدود 

8۵ درصد است که با استانداردهای جهانی این المان قابل مقایسه است.
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 نمودار تعداد شکایت از کسب وکارهای اینترنتی
علت باال رفتن تعداد شکایت ها، افزایش تعداد کسب وکارها واستفاده بیشتر کاربران در دوران کرونا است

دنیــای زیرآب سرشــار از شــگفتی هاســت 
و بــرای محافظــت از ایــن دنیــای عجیب، 
مطالعــه و پژوهــش، کاوش هــای زیــر آب 
و... تاکنون از روبات ها استفاده زیادی شده 
اســت. درحال حاضر پهپادهــای زیرآب یا 
AUV برای جمع آوری داده های اقیانوس 
شناســی مورد اســتفاده قرار می گیرند ولی 
بســیار گران هستند. این پهپادها می توانند 
به طور خودکار دنیای زیر دریا را تا مدت ها 
کاوش کننــد و از مجموعــه ای از حســگرها 
بــرای ضبــط ویدیــو و ســایر دیتــا و داده ها 
در حیــن انجــام ایــن کار اســتفاده کنند اما 
معمواًل این روبات ها بســیار بزرگ هستند 
و باید با اســتفاده از جرثقیل در کشتی های 
ســطحی نســبتاً بزرگ، به آب پرتاب شوند 
کــه البتــه اجــاره یــا خرید کشــتی همــراه با 
پرداخــت هزینه خدمــه آن، هزینــه باالیی 

دارد.
بــه همیــن دلیــل هــم فعــاالن عرصــه 
فنــاوری قصــد دارنــد یــک روبــات بــا نــام
بســیار  جایگزیــن  به عنــوان  را   Hydrus
کوچکتــر و کم هزینه ارائه  دهند. این روبات 
اســترالیایی  شــرکت  توســط  کــه  کوچــک 
شــده،  ســاخته   Advanced Navigation
دارای ابعــاد 470 در 260 در 260 میلیمتر 
و وزن 6.7کیلوگرمی اســت به همین دلیل 
هــم می تــوان ایــن روبــات را در قایق هــای 
کوچــک حمل کــرد و آن را توســط یک نفر 
از  اســتفاده  بــا   Hydrus.انداخــت بــه آب 
7رانشــگر الکتریکــی، می توانــد بــا حداکثر 

ســاعت(  در  کیلومتــر   7( گــره   4 ســرعت 
حرکت کند و تا عمق 3000 متری شــیرجه 

بزند.
این روبات کوچک زیردریایی همچنین 
بــا هــر بار شــارژ باتــری لیتیومــی، حدود 3 
ســاعت کار می کنــد. دوربیــن Hydrus بــا 
درمجمــوع  کــه   LED 8نورافکــن  کمــک 
می کنــد،  پخــش  نــور  لومــن  20هــزار 
فیلم هایــی تهیه می کند. ایــن روبات پرکار 
زیردریایــی ابتــدا در حالــی کــه هنــوز روی 
ســطح قــرار دارد قــادر بــه دسترســی بــه 
ماهواره های GPS اســت ومختصات نقطه 
پرتــاب خود را یادداشــت می کند تــا بتوان 
آن را ردیابــی کــرد. پــس از غوطه ور شــدن 
در آب، از شتاب ســنج ها و ژیروسکوپ های 
داخلی برای ردیابی ســرعت و جهتی که از 
آن مــکان دور می شــود، اســتفاده می کند. 
بــرای  ســونار  سیســتم  یــک  از  همچنیــن 
نظــارت بــر ســرعت و جهت حرکــت خود 

می گیرد.عالوه بــر  بهــره  دریــا  بســتر  روی 
یــک  به عنــوان  آنچــه  از   Hydrus ایــن، 
سیستم موقعیت یابی خط پایه فوق کوتاه 
)USBL( شــناخته می شــود هــم اســتفاده 
ازجملــه  داده هــا  ســایر  و  ویدیــو  می کنــد. 
رســانایی آب، دما و عمق پس از مأموریت 

روی هارد دیسک ضبط می شوند.
همچنیــن   Hydrus می شــود  گفتــه 
می تواند از یــک مودم نوری یکپارچه برای 
انتقال سریع داده ها ازطریق آب به گیرنده 
قایــق میزبــان خــود، بــه شــکل پالس های 
ســریع نــور اســتفاده کند کــه البتــه حداکثر 
برد بــرای ایــن نوع ارتبــاط، حــدود 10 متر 
اســت.گفتنی اســت کاربردهــای احتمالــی 
زیســت  بررســی های  شــامل   Hydrus
محیطی، نقشــه برداری ســه بعــدی از کف 
دریــا )از طریق سیســتم ســونار(، بــه عالوه 
بازرســی زیر آب از تأسیســات آبزی پروری 

و همچنین مزارع بادی فراساحلی است.
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مشاغل به سمت زنانه شدن می رود

شجاعت دولت در اصالح یارانه ارزی

گزارش »ایران« از سهم زنان دربازار کار کشور

نمایندگان مجلس در گفت و گو با »ایران« تأکید کردند

شرکت های دانش بنیان حلقه اتصال بانوان و اشتغال

 ارز 4200 تومانی به پاشنه آشیل تولید و موتور فزاینده تورم تبدیل شده بود

  پنجشنبه 19 خرداد 1401 
 سال بیست و هشتم
 شماره 7927

بــا توجــه بــه گــزارش مرکــز آمــار ایــران 
ســال  در  گرفتــه  صــورت  بررســی های  و 
 66 کشــور  در  شــاغل  جمعیــت  از   99
درصــد جمعیت شــاغل دارای اشــتغال 
بخش هــای  در  و  بــوده  غیررســمی 
ایــن  می کننــد.  فعالیــت  غیررســمی 
غیررســمی  فعالیــت  علــت  بــه  افــراد 
کــه دارنــد بیمــه نیســتند و از همیــن رو 
خــارج از چهارچوب هــای تعییــن شــده 
افــرادی  می کننــد.  فعالیــت  قانــون  در 
فعالیــت  رســمی  غیــر  مشــاغل  در  کــه 
می کننــد از امنیت شــغلی بســیار پایینی 
برخوردار هســتند و همچنیــن بیمه های 
مختلف همچــون بازنشســتگی، درمان، 
شــامل  نیــز  و...  ازکارافتادگــی  حــوادث، 
آنها نمی شــود. قشــر قابل توجهی از این 
شــاغالن را زنــان تشــکیل می دهنــد کــه 
علــت اصلی آن نوع مشــاغل اســت زیرا 
اغلب مشــاغلی که به صورت غیررسمی 
فعالیت می کنند شــامل صنایع دســتی، 
قالیبافــی، خدماتــی، مشــاغل اینترنتــی 
یــا دامپــروری،  مــواردی دامــداری  و در 
کشاورزی و... می شــود که بیشتر زنان در 
آنها مشــغول بــه فعالیت می شــوند. در 
واقع زنان شــاغل در مشاغل غیر رسمی 
یــا کارفرمای مشــخصی ندارند و یا اینکه 
بــرای آن کارفرمــا به صرفــه نیســت کــه 
مطابــق قانــون کار بــرای آنهــا اقداماتی 

انجام دهند.
در همین راســتا ســمیه گلپــور، رئیس 
کمیته بانوان کانــون عالی انجمن صنفی 
کارگــران در گفت وگــو بــا روزنامــه ایــران 
عنــوان کــرد: بــر اســاس اطالعــات مرکــز 
آمــار جمعیت شــاغل بخش غیررســمی 
15 ســاله و بیشــتر در ســال 1399 برابــر با 
13 میلیــون و 940 هــزار نفر بوده اســت و 
ســایر شــاغالن قراردادهای یکســاله، یک 
ماهه، ســاعتی یــا پروژه ای بــرای فعالیت 
خود تنظیم کرده انــد. در این میان برخی 
از کارفرمایــان تمایل به اســتخدام نیروی 
کاری زنانــی دارنــد کــه سرپرســت خانوار 

نیســتند، که این امر دالیــل مختلفی دارد 
و یکــی از دالیــل آن تعلــق گرفتــن حــق 
عائله منــدی و ســایر مزایــا به سرپرســتان 
خانوار است. عالوه  بر آن کم بودن آسیب 
روابــط کار، نظــم اجتماعــی، مســئولیت 
پذیری، راندمان کاری باال و... نیز از جمله 
مواردی اســت که کارفرما هــا را ترغیب به 

استخدام بانوان می کند.

ë  حقــوق زنــان را کمتــر از مــردان در نظر
می گیرند

وی یکی از مشــکالتی که بانوان شاغل 
بــا آن مواجــه هســتند را در نظــر گرفتــن 
حقوقــی کمتر از آنچه که مصوب شــورای 
ایــن  بــرای  افــزود:  و  دانســت  اســت  کار 
قشــر حقــوق پایینــی در نظــر می گیرنــد؛ 
به طــوری که برخی شــاغالن ایــن حوزه تا 
اســفندماه ســال گذشــته حدود 2 میلیون 
تومان حقــوق دریافت می کردنــد که این 
بــا رأی شــورای عالــی کار امســال  مبلــغ 
برای برخی از شــاغالن کــه در ذیل قانون 
کار قــرار می گیرند بــه 4 میلیون و 100هزار 
تومان رســیده  اســت. عالوه  بــر آن برخی 
از کارفرمایــان بــرای کارکنــان خانم فعال 
نظــر  در  نیــز  ســنواتی  کاری  محیــط  در 
نمی گیرند و به همین جهت همیشه آنها 

کف حقوقی را دریافت می کنند.
عالــی  کانــون  بانــوان  کمیتــه  رئیــس 
انجمــن صنفی کارگــران تصریح کــرد: با 
توجــه بــه نــرخ تــورم باالیــی که در کشــور 
حاکم اســت در برخی کارخانه های بزرگ 
زنانی حضور دارند که جزو اقشار ضعیف 
جامعــه هســتند و مجبورند بــرای تأمین 
نیازهــای اولیه خود چند شــیفت کار کنند 
زیــرا به علــت نبود نظــارت کافــی، قانون 
به خوبی اجرا نمی شــود و حداقل حقوقی 
که دولت اعالم کــرده را به افراد پرداخت 
نمی کنند. همچنین برخی بانوان شــاغل 
در بخش غیر رسمی مجبور به جابه جایی 
یــا حمل بار بیش از حدی که در قانون کار 
بیان شــده می باشند که این موارد خالف 
قوانین و مقررات کار بانوان است. بنابراین 
برای جلوگیــری از ادامه پیدا کردن چنین 

تخلفاتــی باید با افزایش تعداد بازرســان 
فعال در کشــور میزان بازرسی و نظارت از 
ســوی دولت افزایش پیدا کــرده و جریمه 
تخلف ها نیز دســتخوش تغییراتی شود تا 
ســطح تخلفات مربوط به اشتغال بانوان 

به حداقل برسد.

ë  پیگیــری دولــت ســیزدهم بــرای اجرای
طرح طبقه بندی مشاغل

وی گفت: یکــی از طرح های کارآمد در 
حوزه اشــتغال بویژه اشتغال بانوان طرح 
طبقه بندی مشاغل است که از اوایل دهه 
70 کارفرمایان را موظف به پیوستن به آن 
کرده اســت. امــا متأســفانه کارخانه هایی 
هستند که هنوز از پیوستن به آن خودداری 
کرده انــد و در ســال های گذشــته دولت ها 
نیــز بی توجــه به ایــن امــر بوده انــد. اما از 
زمان آغاز به کار دولت ســیزدهم تا کنون 
آیین نامه هــای متعــددی  و  بخشــنامه ها 
در ایــن راســتا ابــالغ شــده که همیــن امر 
می توانــد منجــر به اصــالح رونــد حرکتی 

کارفرمایان شود.
کار  قانــون  مطابــق  افــزود:  گلپــور 
کوچــک  فرزنــد  دارای  کــه  مادرانــی 
بــرای  اســت  موظــف  کارفرمــا  هســتند، 

مهــد  یــک  کار  محــل  نزدیکــی  در  آنهــا 
کــودک تعبیه کنــد و یا اینکــه هزینه مهد 
را بــرای بانــوان شــاغل واریز کنــد. اما در 
نــه  کارفرمایــان  از  برخــی  حاضــر  حــال 
مهدکــودک  ایجــاد  بــرای  شــرایط  تنهــا 
بــا پرداخــت  را فراهــم نمی کننــد بلکــه 
حداقــل مبلغــی به عنوان»هزینــه مهــد 
کــودک« ایــن قانــون را به درســتی اجــرا 
نمی کننــد. یکــی دیگــر از مباحــث مهــم 
بــرای بانــوان شــاغل مدت زمانی اســت 
کــه قانــون بــرای دوران بــارداری آنها در 
نظــر گرفته اســت. اغلب بانــوان با توجه 
به عــدم امنیــت شــغلی نمی دانند بعد 
از اتمــام این دوران شــغل خــود را دارند 
یا خیــر؟ همچنین در ســال های گذشــته 
دوران  ماهــه   9 حقــوق  پرداخــت  بــرای 
بــارداری به این شــاغالن کشــمکش های 
زیــادی وجود داشــت. به طوری کــه افراد 
بــرای دریافت آن باید بــه دیوان عدالت 
اداری شــکایت می کردند و پس از صدور 
رأی دیوان عدالت اداری، سازمان تأمین 
حقــوق  پرداخــت  بــه  اقــدام  اجتماعــی 
ماهانــه در ایــن دوره می کرد. اما امســال 
با توجــه بــه اقداماتی که از ســوی وزارت 
صــورت  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون، 

گرفتــه تــا حدود زیــادی این مشــکل حل 
شــده اســت و نیازی به شــکایت نیست و 
زنان شــاغل می توانند با اطمینان خاطر 

حقوق ماهانه این ایام را دریافت کنند.

ë حذف حق ازدواج برای کارگران زن
از  دیگــر  یکــی  کــرد:  عنــوان  وی 
تخلفاتــی که در خصوص اشــتغال بانوان 
صــورت می گیــرد این اســت کــه برخی از 
کارفرمایــان در زمان جــذب نیروی خانم 
در قراردادهــای نانوشــته عنــوان می کنند 
نیــروی کاری مــورد نظــر حــق ازدواج یــا 
فرزند آوری ندارد و در صورت ایجاد چنین 
شــرایطی کارفرما مجــاز به قطع همکاری 
اســت. نیروهای کار خانــم نیز برای حفظ 
امنیت شــغلی خود با این تخلف همســو 
می شــوند و حتــی برخــی از آنــان ازدواج 
خود را نیــز پنهان می کنند. یکی از دالیلی 
کــه موجــب می شــود کارفرمایــان چنیــن 
مطالبــه ای را از کارگــر خود داشــته باشــد 
این اســت که در کارگاه خود نیاز به نیروی 
کار تمام وقت دارند و از ســوی دیگر برای 
فعــاالن بخــش خصوصــی )کارفرمایــان 
بخــش خصوصی( پرداخت حقوق بدون 
کارکرد)مثل 9 ماه مرخصی زایمان( اصاًل 

مقــرون بــه صرفه نیســت. بــرای برطرف 
کــردن مشــکالتی از ایــن قبیــل پیشــنهاد 
می شود دولت متمم های کمکی همچون 
تســهیالت جبرانــی، تخفیــف مالیاتی و... 
را بــرای کارفرمایــان در نظر بگیــرد تا این 
تخلــف نیز به حداقل برســد. یکی دیگر از 
مشــکالت بازار کار که بانوان نیز درگیر آن 
هستند نوشته نشــدن قرارداد است که در 
صورت ایجاد مشــکل کارگــر نمی تواند به 
مراجع مربوطه مراجعه و شــرح مشــکل 

کند.

ë  نبود سیاســت های هدفمنــد در بازار کار
بانوان

وی تأکیــد کــرد: در مجمــوع مشــکل 
اصلی در خصوص اشــتغال بانوان عدم 
سیاســتگذاری صحیح برای این قشــر در 
کشــور اســت زیرا در این مــورد حوزه های 
سیاســتگذاری همچــون فراکســیون زنان 
معاونــت  اســالمی،  شــورای  مجلــس 
امــور زنــان و خانواده ریاســت جمهوری، 
و  زنــان  اجتماعــی  فرهنگــی  شــورای 
خانــواده و... تا کنون به صــورت قدرتمند 
و هدفمنــد عمل نکرده انــد. به طوری که 
همین کمرنگ بودن سیاســتگذاری های 
به روز درحوزه اشتغال زنان موجب شده 
نــگاه تخصصی در بــازار کار بانوان وجود 
نداشــته باشــد و با وجود اینکــه در برخی 
رشــته ها زنــان دانــش و مهــارت کافی را 
دارند و می توانند مدیریت آن را به عهده 
بگیرنــد اما اجــازه مدیریت بــه آنها داده 
نشــود یا بسیار محدود است و در بهترین 
حالــت آنها تنها مجاز هســتند در جایگاه 
مدیــران میانــی یا پاییــن رده ای فعالیت 
داشــته باشــند. با توجه به شــعار امســال 
که مربوط به فعالیت بیشــتر شرکت های 
ایــن  امیدواریــم  می شــود  دانش بنیــان 
شــرکت ها بتوانند حلقه میانی و اتصالی 
و  کارخانه هــا  و  بانــوان متخصــص  بیــن 
کارگاه ها باشــند. زیرا کارفرمایان با وجود 
اینکــه نیازمنــد چنین نیروهایی هســتند، 
امــا نمی توانند به راحتی افــراد مورد نیاز 

خــود را یافته و با آنها همکاری کنند.

گروه اقتصادی/ سیاست ارز ترجیحی تاکنون 
چند بار به عنوان یک تسکین دهنده در کشور 
ما به اجرا گذاشته شده است. اما در نهایت 
بــا توجه به مشــکالتی کــه این سیاســت به 
وجود مــی آورد، اصالح شــد. این سیاســت 
در دولــت دوازدهــم، بــا هــدف حمایــت از 
معیشــت مــردم تعبیه شــد اما با گذشــت 
زمــان بخوبی نشــان از عــدم حمایت مؤثر 
از مصرف کننــده و شکســت در حمایــت از 

معیشت مردم دارد.
 سیاســت ارز ترجیحی با هدف حمایت 
از مصرف کنندگان بویــژه دهک های پایین 
درآمدی اتخاذ شــد. اما بررسی های آماری 
مفاســد  وجــود  بواســطه  می دهــد  نشــان 
مختلــف در طول زنجیره، یارانه اختصاص 
داده شــده توســط دولــت بــه مقــدار مــورد 
انتظار به مصرف کننده نمی رســد. از طرف 
دیگر به دلیل اعطای یارانــه ارزی در ابتدای 
زنجیــره، تقاضــای کاذب نیز بــرای واردات 
کاالهــا بــا ارز ارزان قیمــت ایجاد شــد که در 
نهایــت نقــاط و گلوگاه هــای زیــادی جهت 
شکل گیری فساد ایجاد می کند که نمونه آن 
می تــوان به فســادهای پیــش از ورود کاال به 
کشــور و بیش اظهاری در فاکتور محصوالت 
خریداری شــده، اشــاره کرد. تاجر در حالت 
در  ولــی  دارد  کم اظهــاری  انگیــزه  عــادی 
شــرایطی که ســود حاصــل از فــروش ارز در 
بازار آزاد بسیار باالست انگیزه تاجر به شدت 
بــه ســمت بیش اظهــاری مــی رود، در واقع 
بیش اظهاری موجب می شود در  ازای کاالی 
وارد نشــده تاجــر، منابع ارزی بیشــتری را از 
بانک مرکــزی دریافت کند. فاکتورســازی و 
جعل اسناد یکی دیگر از موارد جدی در این 
زمینه است. این تنها یکی از نقاط فسادخیز 

ارز 4200 تومانی بود.
در ادامــه زنجیره با عدم واردات به موقع 
زمینــه  تومانــی،   4200 ارز  مشــمول  کاالی 
افزایــش قیمت یــا احتــکار را فراهم می کند 
و پــس از واردات کاال به گمــرک نیز از همان 
نقطــه ورود در گمــرک تا رســیدن به دســت 
مصرف کننــده در هــر نقطه ای امــکان وقوع 
فساد است. از طرف دیگر اینکه چه کسی ارز 
بگیرد یا نگیرد یا اینکه به چه میزان ارز بگیرد 
نیز نقطه انحصاری و فسادخیز بعدی است 

که لیســت افــرادی که بانک مرکــزی به آنها 
ارز 4200 تومانــی تخصیــص داده اســت؛ در 
این زمینه بخوبی گویــای انحصار موجود در 

تخصیص ارز 4200 تومانی بوده است.
 از طــرف دیگــر در زمینه تولیــد و اقتصاد 
واردات،  بــه  یارانــه  مــدل  نیــز   کشــاورزی 
موجب سرکوب قیمتی و جایگزینی واردات 
ارزان قیمــت در کاالهــای اساســی می شــود 
کــه نتیجــه آن کاهــش شــدید رشــد اقتصاد 
خودکفایــی  رفتــن  دســت  از  و  کشــاورزی 
بخــش  اســت.  بــوده  اساســی  کاالهــای  در 
کشــاورزی از ابتــدای دهه نود رشــد مثبتی را 
تجربه کرده بود و حتــی در زمان تحریم ها و 
خشکسالی های اواسط دهه نود نیز این رشد 
مثبــت متوقف نشــد؛ اما با اجرای سیاســت 
ارز 4200 تومانــی و اختــالف فاحش آن با ارز 
بازار آزاد، طی دو ســال رشــد بخشی اقتصاد 
کشاورزی منفی شد که نتیجه آن از بین رفتن 

بهره وری و اشتغال در بخش کشاورزی شد.
از همین رو دولت سیزدهم نیز تصمیم 
به اصالح ارز ترجیحی 4 قلم کاالی اساسی 
گرفــت و بالعکــس دوره هــای قبــل نه تنها 
اساســی  یارانــه کاالهــای  به دنبــال حــذف 
نیست بلکه انتقال یارانه به انتهای زنجیره و 
اعطای یارانه به صورت مستقیم به مصرف 
کنندگان  را هدف گرفته است. نکته مهم این 
است که برای اولین بار اصالح ارز ترجیحی 
با اعطای یارانه به مردم همراه شــده است. 
این موضوع، یکی از نقاط قوت طرح جدید 
هدفمندی یارانه ها به شــمار مــی رود که به 
حفــظ قدرت خرید اقشــار ضعیف جامعه 
منجــر می شــود. اگرچــه در مورد ضــرورت 
حــذف ارز ترجیحــی هیــچ اختالفــی میان 
کارشناســان، مســئوالن و فعاالن اقتصادی 
وجــود نــدارد، اما در مــورد نحوه انجــام آن 
اختالفاتی به چشــم می خورد. برخی یارانه 
نقــدی را مــدل مناســبی بــرای هدفمندی 
یارانه ها می دانند و برخی نیز مدل کوپنی آن 
را مدل خوبی می دانند. از همین رو پیرامون 
مســائل فــوق و در مــورد سیاســت جدیــد 
هدفمنــدی یارانه هــا کــه بــه تازگی توســط 
دولت ســیزدهم به اجرا گذاشته شده است 
با دو تــن از نمایندگان مجلس به گفت و گو 

پرداختیم:

ë  حذف بستر فســاد و بهبود وضعیت تولید
کاالهای اساسی

فریدون عباســی، عضو کمیسیون انرژی 
مجلــس در مورد مشــکالتی که سیاســت ارز 
ترجیحی برای کشــور به وجود آورده اســت، 
تصریــح کــرد: وقتــی ارزش پــول ملــی افت 
می کنــد و توجهــی بــه تولیــد نمی شــود و به 
بــه واردات رو می آوریــم،  دالیــل مختلــف 
ایــن مســائل باعــث می شــود کــه تفاوتی در  
دریافت های مــردم به عنوان حقوق بگیر در 
بخــش خصوصی و دولتــی به وجــود بیاید. 
دولت هــا می ترســند در زمان مقــرر افزایش 
قیمت هــا را انجــام دهنــد تا جامعــه خود را 
بــا آن تنظیم کنــد. آنهــا ایــن کار را به تأخیر 
می اندازند تا عمر دولتشــان به پایان برســد. 
درنتیجه این موضوع به دولت بعدی منتقل 
می شــود و به عنوان یک ابــزار رأی آوری از آن 
اســتفاده می شــود. نــه اینکه تالش شــود در 

راستای حل آن گام بردارند.
وی ادامــه داد: از طــرف دیگــر، وقتــی ارز 
چنــد نرخــی می شــود، ســودجویان جمــع 
می شــوند و تــالش می کننــد از آن اســتفاده 
کنند. باید در نظر داشــته باشیم که این افراد 
بســیار تیزهوش هســتند و نباید آنها را افراد 
ساده لوحی در نظر بگیریم. وقتی تکنولوژی 
رشد می کند، بزهکاری هم با آن رشد می کند 
و دولت باید از تیزهوشی باالیی برای مقابله 

با این افراد سودجو برخوردار باشد.

ایــن عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس 
خاطرنشان کرد: به طور کلی، اگر می خواهیم 
بســتر فســاد و رانــت بــه وجــود نیایــد، بایــد 
یک نــرخ بــرای ارز داشــته باشــیم. حقوق و 

دستمزها هم باید مطابق آن نرخ ارز باشد.
وی درخصــوص مزایای سیاســت جدید 
هدفمنــدی یارانه ها خاطرنشــان کرد: اینکه 
دولــت به ســمت تک نرخــی کــردن ارز گام 
برمــی دارد، اقــدام خوب و مناســبی اســت. 
اگر دولت ارز داشــته باشــد، بموقــع آن را به 
اقتصاد تزریق کند و هیجانات را بتواند کنترل 
کنــد، می توانیم در یک بازه دو ســاله منتظر 
نتایج مثبت این طرح باشیم. اما تا زمانی که 
نتایج مطلوب این طرح بروز می کند، مردم 
بایــد از حداقل های زندگی بهره مند باشــند 
و معیشت شــان به مشــکل نخورد. اگر فعاًل 
دولت نمی تواند نظام حقوق و دســتمزدها 
را درســت کند، باید به نحوی دیگــر از مردم 
حمایــت کند کــه پرداخــت مســتقیم یارانه 
بــه مــردم در ایــن زمینه کمک چشــمگیری 
خواهد کرد. از طرف دیگر تولید نیز در شرایط 
اعطای یارانه در زنجیره تولید، بهره ور عمل 
نخواهــد کرد و اصالح یارانه ارز 4200 تومانی 
در ایــن زمینه به بهره وری تولیــد در اقتصاد 
منجر می شود. وقتی قدرت خرید مردم باال 
برود، ما تحرک اقتصادی را خواهیم داشت 
کــه بــه ایجاد اشــتغال منجــر می شــود. باید 
عــالوه بر پرداخت یارانه، تا زمان آزادســازی 

دســتمزدها، افزایــش حقــوق و دســتمزدها 
به صورت ســاالنه با توجه به تورم در دســتور 
کار قــرار بگیــرد، تا بــه تعادلــی در این زمینه 

دست پیدا کنیم.
عباسی در ارتباط با مالحظاتی که دولت 
بایــد در عمــل مدنظر داشــته باشــد تا طرح 
جدید هدفمندی یارانه ها به اهدافش دست 
یابــد، تصریح کــرد: دولت باید بــا صراحت 
با مــردم حــرف بزنــد. بایــد مشــکالت را به 
مــردم بگوید و از آنها کمــک بخواهد. مردم 
اگر تبعیض نبینند، صبور هســتند و از کشــور 
دفــاع می کنند. انقالب، دفاع و ســازندگی بر 
دوش مردم بوده است. االن هم نباید مردم 
را کنار بگذاریم. به گفته این عضو کمیسیون 
انرژی مجلس، حتماً گرانی کاالهای اساسی 
بر اقالم دیگر هم تأثیرگذار خواهد بود. وقتی 
نرخ هزینه های ســرمایه گذار باال مــی رود، او 
هــم نــرخ خدمــات و کاالهایــش را افزایــش 
می دهــد. در ایــن شــرایط، مردم کــم درآمد 
آسیب می بینند. دولت باید به اقشار ضعیف 
کمک کند و برایشــان شــغل ایجاد کند. باید 
سیاســت های دولــت بــه ســمت کاســتن از 
تصــدی گری دولت باشــد. اگر مســائل را به 
مردم بسپاریم، آنها خودشان جامعه را اداره 

می کنند.
ë  نتایــج مثبــت هدفمنــدی یارانــه کاالهای

اساسی در درازمدت
نماینــده  دیگــر  نجف آبــادی،  همایــون 
مجلس یازدهم هم درخصوص سیاست ارز 
ترجیحی در گفت و گو با »ایران« تصریح کرد: 
هرگــز دخالت دولــت در مســائل اقتصادی 
مردم نتایج خوبی نداشــته است. در شرایط 
تحریم ها، ارز معــروف جهانگیری تصویب 
شــد و در کوتــاه مــدت مشــکالت و بحــران 
را کنتــرل کــرد ولــی در بلندمدت متأســفانه 

مشکالت زیادی به وجود آورد.
ایــن نماینده مجلس یــادآور شــد: آقای 
روحانی نیز به حذف این ارز تمایل داشــتند. 
اما انجام این کار شجاعت خاصی می طلبید 
و از آنجایــی که آخر دولــت روحانی بود، این 
کار را انجــام نــداد. ایــن شــجاعت در آقــای 
رئیســی بــود و اقــدام به حــذف ارز ترجیحی 

کرد.
ارز  حــذف  بــا  بالطبــع  داد:  ادامــه  وی 

ترجیحی مشکالتی بروز می کند که غیرقابل 
انکار اســت. گرانی را خواهیم داشــت و فشار 
بــه برخی اقشــار را با وجــود افزایش یارانه ها 
تجربه خواهیم کــرد. در بلندمدت اولین اثر 
کم شدن بدهی دولت و کاهش مخارج ارزی 
کشــور و خودکفایی در تولیــد داخل و کاهش 
چــاپ اوراق مشــارکت اســت. ایــن اوراق که 
کم شــود، میزان نقدینگــی در جامعه پایین 
می آیــد و تورم کاهش می یابــد. بنابراین، در 
آینده شاهد اثرات بلندمدت و مثبت حذف 

ارز ترجیحی خواهیم بود.
نجــف آبادی گفت: با گران شــدن برخی 
اقالم مثل مرغ قدرت خرید مردم به شــدت 
پاییــن آمــده اســت و می بینیــم کــه میــزان 
مصرف آنها بسیار کاهش یافته است. اما این 
اثرات از اثرات کوتاه مدت حذف ارز ترجیحی 
است و در درازمدت با پرداخت یارانه نقدی 
به مردم این افزایش قیمت جبران می شود 
و طــرح جدیــد هدفمنــدی یارانه هــا به نفع 
جامعــه و مــردم خواهد بــود. من مطمئنم 
کــه ما باید یک دوره تقریباً یک یا دو ســاله را 
پشــت ســر بگذاریم تا اثرات مثبــت اصالح 
ارز ترجیحــی بــه وضــوح در زندگــی مــردم 

مشخص شود.
بــه گفته این نماینده مجلس، پایین نگه 
داشــتن قیمت ها به صورت فشاری شاید در 
کوتــاه مدت بــه نفع خانوارها باشــد اما تورم 
حاصــل از ســرکوب قیمت هــا در درازمــدت 
اثــرات منفــی خــودش را نشــان می دهد. ما 
نبایــد قیمت ها را به صــورت تحکمی پایین 
نگــه داریــم. بلکــه بایــد کاری کنیــم کــه جو 
رقابت در کشور بیشــتر شود و تولیدکنندگان 
به صورت رقابتی خودشــان قیمــت را پایین 

بیاورند.
نجف آبادی خاطرنشان کرد: میزان یارانه 
فعلی تا حدی جبران کننده گرانی ها خواهد 
بود. اما باید در نظر داشــته باشــیم که یارانه 
بــرای همــه چیز در نظر گرفته نشــده اســت 
و برخــی کاالهــا کــه به صــورت جانبــی گران 
شــده اند را پوشــش نمی دهد. به طــور کلی، 
حــذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه به انتهای 
زنجیره سیاستی است که هنوز در ابتدای راه 
اســت و باید اجازه دهیم پیش برود تا شاهد 

مزایایش باشیم.

ایران در آستانه الحاق به مقاوله نامه 
۱۵۵ سازمان بین المللی کار

وزیــر کار گفت: مراحل پایانی فرایند قانونی تصویب الحاق 
ایــران بــه مقاوله نامــه 1۵۵ و اصالحــات 19۸۶ اساســنامه 
ســازمان بین المللــی کار در حال سپری شــدن اســت و طی 

ماه های آینده اعالم خواهد شد.
به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حجت اهلل 
عبدالملکی در ســخنرانی آنالین مجمــع عمومی یکصد و 
دهمین کنفرانــس بین المللی کار، با بیان اینکــه جهاِن کار 
امــروز نامطمئن تــر، نابرابرتــر و ناعادالنه تر از دو ســال قبل 
است، اظهار داشت: امروز می دانیم که تحوالت تکنولوژیک 
بــه یک انــدازه بــازار کار همه کشــورها را منتفــع و برخوردار 
نمی کند و شکاف دیجیتال چه در درون و چه در بین کشورها 
رو به گســترش اســت. امروز ما می دانیــم که یکجانبه گرایی 
نه یــک ادعا بلکــه مخاطره ای بســیار جدی تــر از آن چیزی 
اســت که می پنداشتیم و حتی وقتی سخن از حفظ سالمت 
و جان مردم با واکســن است، مهارناپذیر است. وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه دستاوردهای جهانی ما 
در عدالــت و برابری اجتماعی شــکننده و ناپایدارند، گفت: 
امروز دیگر می دانیم که نه فقط ساختن آینده بهتر از گذشته 
دشوار شده است، بلکه بازسازی بهتر گذشته نیز به مخاطره 
افتاده است. رئیس شورای عالی کار اظهار داشت: نکته اول 
اولویت بازسازی دستور کار تاریخی سازمان پیرامون عدالت 
اجتماعی از طریق انتشار گزارش ساالنه و جهانی نابرابری ها 
در دنیای کار به عنوان مبنایی برای تشریک مساعی نهادهای 
بین المللــی اســت. وی بــا بیــان اینکــه نکتــه دوم ضرورت 
بازطراحی نظام نمایندگــی دولت ها در امور تصمیم گیری 
ســازمان در قالب گروه های منطقه ای و جغرافیایی اســت، 
گفت: اثربخشــی الگوی کنونی ســه جانبه گرایی در ســازمان 
به عنــوان وجه ممیزه تاریخــی آن، از ناحیه عــدم بازنمایی 
منافــع و اولویت هــای همــه دولت هــای عضــو در مخاطره 
است. عبدالملکی بازنمایی راستین نیروی کار در کشورهای 
متفاوت و مناطق مختلف جهان را ضامن ســه جانبه گرایی 
راســتین و اثربخشــی اقدامــات مبتنی بر آن بــرای مدیریت 
چالش های پیــش روی دنیای کار در آینده دانســت و اظهار 
داشــت: جمهوری اســالمی ایران در دو ســال اخیــر در عین 
رویارویــی با آثار شــدید اقتصادی ناشــی از همه گیری کرونا 
بر کســب و کارها و بازار کار خود، همزمان تحت شدیدترین 
نظام تحریم های قهری یک جانبه و ظالمانه ایاالت متحده 
امریکا نیز قرار داشته است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: مراحل پایانی فرایند قانونی تصویب الحاق جمهوری 
اصالحــات 19۸۶  و  مقاوله نامــه 1۵۵  بــه  ایــران  اســالمی 
اساسنامه سازمان بین المللی کار در حال سپری شدن است 

و طی ماه های آینده اعالم خواهد شد.
در  کارفرمایــان  و  کارگــران  وضعیــت  افــزود:  وی 
سرزمین های اشغالی مطابق گزارش مدیرکل، نگران کننده 
و نیازمنــد توجــه و اهتمــام جــدی اســت و ضمــن تشــکر از 
اقدامــات ســازمان بین المللی کار، خواســتار تدابیر جدی تر 
بــرای تضمیــن دسترســی بــه زندگــی و کار شایســته در این 
مناطــق هســتم. عبدالملکــی در پایان ابــراز امیــدواری کرد 
کــه در فصل جدید فعالیت ســازمان تحــت مدیریت آقای 
»ژیلبرت هونگبو« شاهد یک سازمان بین المللی، چابک تر، 

دموکراتیک تر و اثربخش تر باشیم.

 

 کاهش دعاوی دیوان عدالت اداری 
 از برنامه های دولت

مدیــرکل حقوقــی وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی در 
اولین نشســت تخصصی آموزشــی کارشناسان ستادی و 
اســتانی حقوقی و روابط کار که با حضور ویدیوکنفرانسی 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، با بیان اینکه 
تعــداد قابــل توجهــی دعــاوی در دیــوان عدالــت اداری 
در ارتبــاط بــا وزارت کار مطــرح می شــود، گفــت: کاهش 
دعــاوی دیــوان عدالــت اداری یکــی از برنامه هــای مهم 
وزارت مردم در دولت ســیزدهم اســت. به گزارش مرکز 
روابــط عمومی و اطالع رســانی وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی، »مرضیه داوری« در اولین نشســت تخصصی 
آموزشی کارشناسان ستادی و استانی حقوقی و روابط کار 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی با مستشــاران دیوان 
عدالت اداری در حــوزه کار و تأمین اجتماعی، بیان کرد: 
یکی از مســائل مهــم ادارات حقوقی و روابــط کار وزارت 
اســتان ها،  کل  ادارات  و  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون، 
دعاوی بســیاری اســت که در ارتباط با دولت و وزارت کار 
مطرح می شــود. وی ادامه داد: صدور برخی آرا از ســوی 
دیــوان عدالــت اداری بعضــًا مشــکالتی را در اجــرا برای 
وزارتخانه ایجــاد می کند. بنابراین مهم ترین هدف ما در 
تشــکیل این نشســت هم اندیشی کســب اطالعات بیشتر 
در مــورد نحوه  رســیدگی دیوان به منظــور کاهش دعاوی 

و آرای متعارض است.

اطالع از وضعیت یارانه، نیاز به نصب 
نرم افزار موبایلی ندارد

مرکــز روابــط عمومــی و اطالع رســانی وزارت تعــاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی در اطالعیــه ای اعالم کــرد، اطالع 
از وضعیــت یارانــه نیــاز بــه نصــب هیچ گونــه نرم افزار 

موبایلی ندارد.
در ایــن اطالعیــه آمده اســت: هموطنان برای بررســی و 
اطــالع از وضعیــت یارانه نیاز به نصب هیچگونــه نرم افزار 
و ســامانه موبایلــی ندارند و صرفاً ســایت وزارت تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی HEMAYAT.MCLS.GOV.IR مرجــع 

پاسخگویی است.
هموطنــان بــرای جلوگیــری از هرگونــه سوء اســتفاده و 
کالهبــرداری از اطالعــات هویتی و بانکی به هیــچ آدرس یا 

سامانه دیگری مراجعه نکنند.
ســامانه 021۶3۶9 وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
برای راهنمایی و پاسخگویی به مردمی که از دریافت یارانه ها 
در طرح جدید دولت جا مانده اند و ســایر سؤاالت یارانه ای، 
در ســه شــیفت و با 120 اپراتور که از جامعه معلوالن کشــور 
هســتند و نیــز تلفــن گویــای 0920000۶3۶9 در اختیار آحاد 

ملت قرار دارد.
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عطیه لباف
 خبرنگار

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 - گردنه زیبایی در جاده آســـتارا به اردبیل - 
در روان کاوی به روشی گفته می شود که در آن 
بیمار هر آن چه را که به ذهنش خطور می کند، بیان می نماید

2 - داوطلب - درخور - پدر آذری
3 - تلخ - موطالیی - دو برابر صد - مساوی عامیانه

4 - سنگ انداز - انعکاس صدا - امر به ماندن
5 - امر به شـــنیدن - شـــهری توریستی در اســـتان گیالن - 

مقابل »تمام رخ«
6 - کشیدنی نامطلوب - جمع رسم - سران

7 - سنگ آتشزنه - رهبر جنبش سرخ جامگان - خوراک مرغ
8 - مخفف آتش - مستأجر - آخرین یک رقمی

9 - نومیدی - نان آبگوشتی - بلد
10 - درون و داخل - قله کوه - گندم سوده

11 - فیلم پخش کن سابق! - پس از بقیه - برادر پدر
12 - ضد »پیاده« - خروس مازندرانی - بازگشتن

13 - رنجوری - پوشـــه یا پرونده بزرگ و محکم - سرپرست 
دانش آموز - اطراف دهان

14 - تقویت امواج - زمان مرگ - سبک شعر »ابن یمین«
15 - سلسله ایرانی - دودل

 عمود ي:   
1 - ملودرام اجتماعی در حال پخش شـــبکه ســـه سیما- از 

مناطق گردشگری روستای فارسیان در استان گلستان
2 - رفقا - حس ذائقه - الی آخر

3 - شهر »فرانســـه« - تاریخ نویس - شـــش عرب - حرف 
جمع

4 - لفظ قلم - روکار ساختمان - اخبار انگلیسی
5 - جـــوان، دلیـــر - یکدندگی و سرســـختی - شـــهرکی در 

اسالمشهر
6 - زنگ بزرگ - رستنی چتری شکل - آزردگی

7 - لنگه - عالمتی در ریاضی - مایع ظرفشویی - عمده، زیاد
8 - تندروی و عجله کردن

9 - پدر عرب - جاری و سیال - مته - انبار کشتی
10 - شگفت انگیز - بشارت دهنده - سرگرد سابق

11 - گلی خوشبو - عالم - حرف عصایی
12 - الستیک ماشین - از خود راضی - توقف، وقفه

13 - زاییدن - جلوه و رونق - خواهان - صد متر مربع
14 - زمان آینده - هادی جریان برق - مثل

15 - محل فروش دوا- معادل فارسی آن »یارانه« است

   افقي:
1 - شور کردن - بنیانگذار رمانتیسیسم 
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 سال بیست و هشتم

ارنژی شماره 7927
تداوم روند افزایشی قیمت نفت خام

نفت 121 دالری شد
قیمــت نفــت خــام در بازارهای جهانــی در پی انتظار کاهش ســطح 
ذخیره ســازی های نفت خام امریکا افزایش یافت و روز گذشته از مرز 
روانی 120 دالر برای هر بشکه باالتر رفت. به طوری که در زمان تنظیم 
این گزارش هر بشــکه نفت خام شــاخص برنت در قیمت 121 دالر و 
60 ســنت معامله می شد. قیمت معامالت آتی نفت خام شاخص 
وست تگزاس اینترمدیت امریکا نیز در نرخ 120 دالر و 51 سنت انجام 
می شد. رویترز با اشــاره به کاهش سطح ذخیره سازی های نفت خام 
امریکا می نویسد: در همین حال برآوردها درباره افزایش تقاضا برای 
ســوخت در فصــل رانندگی نیــز به عنوان عاملی دیگر ســبب تقویت 
روند افزایشی قیمت های جهانی این کاالی راهبردی شد. ادوارد مویا، 
تحلیلگر اوای ان دی ای در یادداشــتی می نویســد: انتظار می رود بازار 
نفــت همچنان با محدودیت عرضه روبه رو باشــد، زیرا طرف عرضه 
همچنان حکایت از پایین بودن ســطح ذخیره سازی ها دارد، احتمال 
دارد ذخیره سازی های نفت خام با افزایش فصل رانندگی و تعطیالت 

با کاهش بیشتری روبه رو شود.

هیچ محدودیتی در برق رسانی نداریم
مدیرعامــل توانیــر گفت: بــا هماهنگی صورت گرفته بــه گونه ای 
عمل خواهیم کرد که نیازی به محدودیت مصرف برق در بخش 

خانگی وجود نداشته باشد.
بــه گــزارش فارس، آرش کــردی در ارتبــاط زنده با صدا و ســیما، 
در مــورد پایداری شــبکه برق کشــور، گفت: بر اســاس هماهنگی  
انجــام شــده، مدیریت مصــرف برق با همراهــی بخش صنعت 
و کشــاورزی در حــال انجــام اســت کــه جــا دارد، از همراهی هــای 

صنعتگران و کشاورزان تشکر کنم.
مدیرعامل توانیر تأکید کرد: هیچ محدودیتی در برق رسانی وجود 
ندارد. وی افزود: ممکن اســت برخی حوادث نظیر طوفان دیروز 
تهران زمینه قطعی برق موقت را به وجود بیاورد، اما جنس این 

خاموشی با خاموشی ناشی از ناترازی برق تفاوت دارد.
کردی بیان کرد: ان شــاء اهلل با هماهنگی صورت گرفته به گونه ای 
عمل خواهیم کرد که نیازی به محدودیت مصرف برق در بخش 

خانگی وجود نداشته باشد.
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تهران در مضیقه آبی
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران در گفت و گو با »ایران« از کاهش 32 درصدی بارش های تهران نسبت به متوسط بلندمدت خبر می دهد

رسیدن به شرایط مطلوب و حجم استراتژیک مطمئن مستلزم رعایت الگوهای مصرف و صرفه جویی در همه بخش ها است

خطوط کاهش پی در پی ذخاير آبی بر ديواره سد امیرکبیر

سنا
س: اي

عک

تهــران در بهــار امســال نــه تنها بــا کمبود 
بارش مواجه بــود بلکه بارش های بهاری 
آن بــه خاطــر تــداوم ریزگردهــا، هــر بــار 
همــراه با گل و الی بود. باران های گلی که 
آنقدر از نظر حجم و مدت بارش محدود 
بود کــه بعید به نظر می رســد روی حجم 
آب هــای زیرزمینی تأثیر قابل مالحظه ای 
گذاشــته باشــد. ضمن آنکه یکی از دالیل 
ایــن ریزگردها نیز همین خشــکی ســطح 
خــاک به خاطــر از دســت رفتــن رطوبت 
آن اســت. بررســی داده هــای شــرکت آب 
منطقه ای تهــران نیز این کاهش بارش ها 
را تأییــد می کنــد. به طــوری کــه از ابتدای 
 1400 مهــر  )ابتــدای  جــاری  آبــی  ســال 
تاکنــون( حــدود 1۸0 میلیمتــر بــارش در 
تهران رقم خورده و این میزان در مقایسه 
با میزان بارش متوســط بلند مدت حدود 
۳2 درصد کاهش داشــته اســت. متوسط 
بلندمــدت در این بازه زمانــی 2۶۳ میلی 

متر بوده است.
امــا فراتــر از بحــث کاهــش بارش هــا 
اکنــون  پایتخــت،  و بحــران ریزگردهــا در 
تهــران در تأمین آب شــرب نیز با مضیقه 
جــدی مواجــه اســت. در تهــران اولویــت 
اصلی تأمین آب، مصارف شــرب اســت. 
بــه طــوری کــه ۵ ســد وظیفــه تأمیــن آب 
شــرب تهــران را برعهــده دارنــد و حــدود 
70 درصد از مصارف شــرب تهران از این 
منابــع تأمیــن می شــود. بررســی خبرنگار 
مــا نشــان می دهد کــه وضعیت ســدهای 
پنجگانه تهران اکنون نگران کننده اســت. 
ســدهای امیرکبیــر، لتیــان، طالقــان، الر و 
ماملو اکنون با کاهش 21 درصدی ورودی 
آب نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 
مواجه اند و میزان ذخایر آنها حدود 17۳ 

میلیون متر مکعب کاهش داشته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران 

در خصــوص وضعیت ســدهای تهــران به 
»ایــران« می گوید: »در حــال حاضر حجم 
ذخیــره آب ســدهای پنجگانه تهــران 6۳2 
میلیون مترمکعب اســت که این حجم در 
مقایسه با روز مشابه ســال گذشته که ۸05 
میلیــون متــر مکعب بــود؛ با کاهــش 17۳ 

میلیون مترمکعبی مواجه است.«
بهزاد پارسا، در خصوص اینکه شرایط 
چقدر بحرانی اســت توضیح می دهد: »با 
توجــه به وضعیــت نامناســب بارندگی ها 
از ابتدای ســال آبی تاکنــون که حدود 1۸0 
میلیمتــر بــوده، شــرایط به جهت تشــدید 
خشکســالی و کمبــود بیــش از پیش منابع 

آبی، نیازمند توجه بیشتری است.«
ë  تأمیــن آب شــرب تهــران در تابســتان

سخت
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران 
با اشاره به اینکه برنامه ریزی های مورد نیاز 
بر اســاس همیــن وضعیت ســخت انجام 
شده، بیان می کند: »با توجه به رودخانه های 
دائمــی کــه بــه ســدهای تأمین کننــده آب 
تهران منتهی می شوند و ذخایر آبی موجود 
و همچنین منابــع آب زیرزمینی در اختیار، 
برنامه ریــزی بــه جهــت تأمیــن پایــدار آب 
شرب صورت پذیرفته است و امید آن داریم 
با همراهی شــهروندان و مدیریت مصرف، 

بتوانیم این رسالت را به انجام برسانیم.«
مقایســه میــزان بارندگی های ســال آبی 
جــاری با ســال آبــی گذشــته کــه ۳2 درصد 
کاهش را نشــان می دهد حکایت از تشــدید 
مراتــب  بــه  شــرایط  و  خشکســالی  رونــد 
نگران کننده تــر نســبت به ســنوات خشــک 
گذشته دارد، به گفته مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای تهــران اکنون شــرایط آبی تهران 
تا اندازه ای شــبیه ســال 1۳9۳ اســت. با این 
تفاوت که ایــن موضوع کاهش بارش ها، اثر 
کاهشی خود را هم روی حجم آب ورودی به 
مخازن ســدها و هم روی میــزان ذخیره آب 

سدها گذاشته و این امر کاماًل مشهود است.

پارسا در خصوص تأمین آب شرب استان 
تهران اظهــار می کند: »با توجه به تشــکیل 
جلســات مشــترک هم در کالن وزارت نیرو 
با حضور مقام عالی وزارت و هم جلســات 
مادرتخصصــی  شــرکت های  ســطح  در 
الزم  برنامه ریزی هــای  همــه  آبفــا،  و  آب 
بــه منظور گــذر از شــرایط کم آبــی صورت 
گرفته و هماهنگی های الزم با شــرکت آبفا 
و پایــش و مدیریت منابع و مصــارف در دو 
بخش تأمین و توزیع در حال انجام اســت. 
امیدواریــم کــه تأمین آب شــرب تهــران به 

شکل پایدار تأمین شود.«
او بــا اشــاره بــه احتمال تــداوم شــرایط 
موجود می گوید: »براساس پیش بینی های 
فصلی ســازمان هواشناسی کشــور مبنی بر 
ادامــه روند خشکســالی و بارندگــی کمتر از 
نرمــال در فصــل پاییز و همچنیــن افزایش 
میانگین درجه حرارت نســبت به متوســط 
بلندمدت، احتمال تداوم شــرایط فعلی با 
توجه به کمبودهایی که اشــاره شــده بســیار 

زیاد است.«
ë تأمین آب بخش کشاورزی

منطقــه ای  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
تهــران در خصــوص تأمیــن آب کشــاورزی 
توجــه  »بــا  می گویــد:  نیــز  تهــران  اســتان 
هواشناســی  ســازمان  پیش بینی هــای  بــه 
همچنیــن  و  آبــی  منابــع  وضعیــت  و 
کاهــش چشــمگیر حجــم نــزوالت جــوی 
و هماهنگی هایــی کــه از خــرداد مــاه ســال 
گذشــته، با اســتانداران اســتان های تهران و 
البرز به جهت تأمین آب شرب تهران و البرز 
انجام شد، مقرر شد باتوجه به اینکه امکان 
تأمین آب کشــاورزی از ســدهای امیرکبیر و 
ماملو میســر نیست به شــکل محدود برای 
باغ هــا آب تأمین شــود و برخی مناطق نیز 
آبرســانی تانکــری صــورت بگیــرد و تأمین 
آب مورد نیاز بخش کشــاورزی نیز از طریق 
آب هــای زیرزمینی و در مناطقی، با تکیه بر 
پساب خروجی تصفیه خانه ها انجام شود.«

پارســا با تأکیــد بر لزوم اصــالح مصرف 
تمام بخش ها در ســال جاری بیان می کند: 
حجــم  و  مطلــوب  شــرایط  بــه  »رســیدن 
رعایــت  مســتلزم  مطمئــن  اســتراتژیک 
الگوهــای مصــرف و صرفه جویــی در همه 
صنعــت،  از  اعــم  مصــرف  بخش هــای 
کشاورزی، فضای سبز بویژه همراهی بیش 
از پیش شــهروندان است تا بتوانیم حداکثر 
بهره بــرداری را از ایــن منابــع آبــی محدود 
برنامه ریزی هــای  البتــه  باشــیم.  داشــته 
شــرایط  مدیریــت  جهــت  در  انجام شــده 
بحــران آب موجــود در دومقطــع زمانــی تا 
انتهای شهریور ماه سال جاری)انتهای سال 
آبی 01-1400( و شــروع سال آبی آتی بر این 
اســت که بتوانیم با یک ذخیره استراتژیک 
مناســب در انتهای شــهریور ماه، وارد ســال 
آبی جدید بشویم که حتی در صورت تداوم 
خشکســالی بتوانیم تأمین آب پایــداری در 
ســال آبی 02-1401 داشته باشــیم ولی این 
اصالح مصرف و همراهی مردمی ضروری 

است.« 
ë  با مشــترکان بدمصــرف تهرانــی از اول

تیرماه برخورد می شود
با توجه به کاهش نزوالت آســمانی و به 

تبــع آن کاهــش میــزان ذخایر آبی اســتان، 
شــرب  آب  تأمیــن  بــر  نظارت هــا  امســال 
نیز بیشــتر شــده اســت. حتی امســال برای 
نخســتین بــار و براســاس قانون قرار اســت 
که با مشــترکان بدمصرف یعنی کسانی که 
بیش از دو برابر الگو، آب مصرف می کنند، 

برخورد شود.
شــرکت آب و فاضــالب اســتان تهــران 
در ایــن رابطــه می نویســد: »آب مشــترکان 
بدمصــرف تهرانــی از ابتدای تیرمــاه قطع 
خواهــد شــد. در ایــن راســتا، بــه مشــترکان 
پرمصــرف و بدمصــرف، از طریــق قبض یا 
پیامک اخطارهای متواتر داده شده است و 
از ابتدای تیرماه و بــدون اخطار مجدد، آب 
شــرب این دســته از مشــترکان به مــدت دو 
تا پنج ســاعت در زمــان اوج مصرف، قطع 

خواهد شد.«
این شــرکت اعالم می کنــد: »همچنین 
برای آن دسته از مشترکانی که بیش از الگو، 
آب مصــرف کنند آب بها به صورت پلکانی 
افزایش خواهد یافت و بــا اجرای این طرح 
شــاهد تفاوت معنادار در تعرفه مشــترکان 

بدمصرف خواهیم بود.
گفتنی اســت، الگــوی مصرف بــرای هر 

خانــوار تهرانی 1۴ مترمکعــب در ماه یا 1۴0 
لیتــر به ازای هر نفر در شــبانه روز اســت. 40 
درصــد مشــترکان تهرانــی مطابــق الگــو و 
20 درصــد کمی بیــش از الگــو آب مصرف 
می کننــد و مابقــی مشــترکان پرمصــرف و 

بدمصرف هستند.
و  آب  شــرکت  مدیرعامــل  گفتــه  بــه 
فاضالب اســتان تهــران، هم اکنــون به طور 
متوسط در هر ثانیه 40هزار لیتر آب در شهر 
تهران مصرف می شود و تنها با صرفه جویی 
10 درصدی مشــترکان یعنــی 4000 لیتر در 
ثانیــه، تهران از تنش آبی تابســتان امســال 

عبور خواهد کرد.
بر اساس شرایط آبی سال های مختلف، 
بین ۳0 تا ۴0 درصد مصارف شــرب استان 
از منابــع آب زیرزمینی تأمین می شــود. اگر 
مصــارف آب در تهــران مدیریــت نشــود، 
کاهش منابع آب سطحی موجب می شود 
کــه از ســفره های آب زیرزمینــی –بواســطه 
چاه ها- بیشــتر شــود. این درحالی است که 
دشــت های تهــران از نوع ممنوعه اســت و 
بایــد برداشــت آب از آن به شــکل حداقلی 
باشد تا آبخوان های آن تخلیه و دچار مرگ 

تدریجی نشوند.
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جلوی برخی از مغازه ها 
چند میز و صندلی چیده 

شده ولی تعداد مشتری ها 
خیلی بیشتر از تعداد 

صندلی هاست. برخی 
هم ساندویچ شان را 

می خرند و به پارک های 
اطراف می روند. صدای 

خنده از هر طرف به گوش 
می رسد. یک خانواده 

که ساندویچ شان را 
کنار ماشین می خورند 

می گویند تقریباً هفته ای 
یک بار به اینجا می آیند 

چون زندگی شبانه اش را 
دوست دارند و معتقدند 

این راسته رنگ و بوی 
جذابی به منطقه داده 

است
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دبیر مرکز مطالعات جمعیت عنوان کرد

 ۶۷ درصد »طالق ها« 
در خانـواده های بدون فرزنـد

 سوابق شهروندان 
پاک نشده است

 ســخنگوی شــهرداری تهران اعالم کرد که هیچ کدام 
از ســوابق شــهروندان یا اطالعاتــی از حافظه ها پاک 
نشــده و دوربین هــا هــم روشــن اســت. عبدالمطهر 
نوشــت:  خــود  توئیتــری  حســاب  در  محمدخانــی 
»شــهرداری همزمان در جبهه ســایبری با دشــمنان 
مردم ایران و برخی بداخالقان داخلی در حال مبارزه 
اســت.  هیچ کدام از سوابق شهروندان یا اطالعاتی از 

حافظه ها پاک نشده، دوربین ها هم روشن است. 

شهرداری تهران:

برگزاری کنکور یکبار قبل از عید 
و یکبار بعد از عید

ســنجش تــا االن فقــط از طریــق کنکور بــود اما بــا مصوبه 
جدید، ســنجش دو بخش می شــود؛ یک بخش مربوط به 
سوابق تحصیلی است و یک بخش مربوط به کنکور است. 
براساس مصوبه روز سه شنبه شورای عالی انقالب فرهنگی 
در آزمــون ســال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ فقط ســوابق تحصیلی 
ســال دوازدهم با تأثیر قطعی خواهد بود و در کنکور ســال 
۱۴۰۴، ســال یازدهــم نیز اضافه می شــود و در کنکور ســال 

۱۴۰۵ سوابق تحصیلی سال دهم هم اضافه خواهد شد. 

مصوبه جدید شورای عالی انقالب فرهنگی درباره کنکور 

ادامه رایزنی ها برای حل 
مشکل گردوخاک

جمهوری اسالمی ایران در چند هفته گذشته با اعزام 
هیأت هایی به عراق و ترکیه، رایزنی درباره پیدا کردن 
یک راهکار منطقه ای برای حل معضل ریزگردها را 
آغاز کرده اســت. رئیس ســازمان محیط زیســت در 
ادامه رایزنی ها می گوید: همه کشــورهای منطقه به 
ایــن نتیجه رســیده اند که بایــد دبیرخانه متمرکزی 
برای حل مشــکل گرد وخاک تشکیل شود؛ بنابراین 
جمهوری اسالمی ایران این کار را شروع کرده است.

سالجقه تشریح کرد

 ویژه نامه 4 صفحه ای 

 طنز ایران را 

درصفحات23تا 26 بخوانید
ë رد تانک روی بدن یک کرونایی
ë به آب مقطر باور داشته باش
ë نتیجه فایزر نتیجه زر  زر
ë  کاشت درخت مهم ترین عامل

قطع درخت

 اپلیکیشن هایی  که با سالمت 
جامعه بازی می کنند

»ایران« در گفت و گو با کارشناسان از چرایی افزایش غیرمنطقی 
تجویز و مصرف خودسرانه دارو در کشور گزارش می دهد

۶۷درصــد طالق هــا در خانواده های بدون فرزنــد اتفاق می افتــد. ۲۲درصد طالق ها 
در خانواده هــای صاحب یک فرزند، ۹درصد طالق هــا در خانواده های دارای ۲فرزند 

و ۳درصد طالق ها در خانواده های دارای ســه فرزند و بیشــتر اتفــاق می افتد؛ در واقع 
تعداد فرزند و نرخ باروری در خانواده با ریسک طالق رابطه معکوسی دارد.

پاتوق های خوشمزه تهران
فست فودی های خیابانی شهر پر رونق تر از همیشه

ترانه بنی یعقوب
گزارش نویس

ســیب زمینی های بزرگ ســرخ کرده، ســاندویچ های 
پراز پنیر، قارچ، سوسیس و کالباس، لقمه کباب هایی 
که دور ورق های ژامبون لوله می شــوند و با یک خروار 
پنیر به دســت مشــتری می دهنــد و لیوان های بزرگ 
نوشــابه پــر و خالی می شــوند. جمعیــت خندانی که 
کنار خیابان ایســتاده یا روی صندلی های پالســتیکی 
کنار خیابان نشسته اند و به این بمب های پرکالری گاز 

می زنند و از غذایشان لذت می برند.
این تصویر آشنای خیلی از راسته های فست فودی 
در تهــران اســت، مکان هایــی کــه حاال بــه مهم ترین 
مراکز گردشگری پایتخت هم تبدیل شــده اند. زنان، 
مــردان، جوانــان و کودکانــی کــه کنــار خیابان یــا توی 
ماشــین با خوشحالی به ساندویچ شان گاز می زنند یا 
در راســته های خیابانی عرضه این محصوالت با هم 
گفــت و گــو می کننــد. راســتش را بخواهیــد در برخی 
از ایــن راســته ها حتــی نمی توانی بگویی شــلوغ ترین 
ســاعت چه زمانی اســت چون درهر ساعتی از شبانه 
روز پر از جمعیت اند. هرچند برخی از این پاتوق های 
خوشــمزه شــب ها شــلوغ ترنــد و بــه قــول معــروف 
زندگــی شــبانه دارنــد. ســاعت حــول و حوش شــش 
بعد از ظهر اســت. زن دســت دو دخترش را گرفته و 
به ســمت یک راســته فســت فودی معروف در مرکز 
شــهر تهران می رود: »این دو تا دختر امانم را بریدند 

بس که گفتند دلمان ســیب زمینی سرخ کرده بزرگ 
می خواهد. هرقدرهم خودم توی خانه ســیب زمینی 
برایشان سرخ می کنم، فایده ندارد. می گویند مزه اش 
بــا آنهایی که بیرون می خوریم فــرق دارد.« دو دختر 
حتــی تحمــل چنــد دقیقــه حــرف زدن مادرشــان را 
ندارند و مدام دســتش را می کشــند تا زودتر برایشان 
ســیب زمینی بزرگ یا به قول خودشــان گنده بخرد. 
مادر تشر می زند: »یک دقیقه صبر کنید، سیب زمینی 
ســرخ کرده فرار نمی کنــد.« بعد رو به مــن ادامه می 
دهد: »به نظرم تبلیغات تلویزیون و انیمیشن ها هم 
درعالقه مند شــدن بچه ها به ســاندویچ و فست فود 
مؤثر اســت. این راسته ها هم که در تهران زیاد شده و 
هر وقت با ماشــین از جلوی یکی شــان عبور می کنیم 
بچه ها می گویند باید یک شب اینجا بیاییم. االن هم 
که می بینی شــب نشــده من را آورده اند اینجا. خیلی 
شــب ها هم خودشــان پاتوق را انتخــاب می کنند. اگر 
میز و صندلی هم بیرون باشد که دیگر کلی ذوق زده 

می شوند و من و پدرشان را مجبور می کنند، برویم.«
چند دقیقه بعد دو دختربچه حسابی ذوق زده اند. 
هرکدام با ظرف یک بار مصرفی که پر از سیب زمینی 

سرخ کرده و سس زرد و قرمز است، از راه می رسند.
آن ســوتر چند دختر ساندویچ های غول آسایی در 
دســت دارند. توی ســاندویچ ها پر است از پنیر، قارچ، 
سوســیس و کالباس و مرغ. از همان ســاندویچ هایی 
کــه ایــن روزهــا به آنهــا زاپاتــا می گویند. دختــر جوان 

به ســاندویچش گاز می زنــد و می گوید: »مــن به این 
ســاندویچ ها معتاد شده ام. اگر چند روز نخورم حس 
بــدی پیــدا می کنــم.« دوســتانش بلنــد بلند بــه این 

حرفش می خندند.
می پرسم این ساندویچ ها خیلی پر کالری نیست؟
می گوید: »راستش چرا! اما آنقدر خوشمزه است 
که نمی شــود ازش گذشــت. فقط امیــدوارم توی این 
افزایش قیمت ها ســاندویچ  از اینی که هست گرا ن تر 
نشــود. آن وقــت بــه جای ســه بــار در هفتــه مجبورم 
یــک بــار ســاندویچ بخورم.«دختر انگار جــوک گفته 
باشــد بازهم دوســتانش بلند بلنــد می خندند. بعد 
راســته های معروف فســت فودهــای تهــران را برایم 
فهرســت می کنند از شمال شــهر تا جنوب شهر: »آخ 
آخ ســیب زمینــی ســرخ کــرده می خواهی فقــط باید 

بروی راسته... همبرگر خوب هم فقط...«
 - انگار حسابی با خوردن تفریح می کنید؟

 - همــه مردم دنیا فســت فود خوردن را دوســت 
دارند اصالً کی هســت که با ساندویچ و پیتزا سر ذوق 
نیایــد حاال چه برســد به اینکه توی راســته خودشــان 

بزنی به بدن.
امــا حاال بشــنوید از زبان صاحبان رســتوران ها. به 
یکــی از راســته های خیابانــی در شــمال شــرق تهران 
مــی روم. از همان هــا کــه تمــام بســاط رســتوران از 
آشپزخانه تا میز و صندلی اش کنار خیابان برپا شده. 
رســتوران دار اینجــا را از شــهرداری اجاره کرده اســت: 

»رســتوران داری کارســختی اســت. من ۱8 سال سابقه 
رســتوران داری دارم اما بعد از کرونا ورشکست شدم و 
رســتوران را جمع کردم و حاال هم اینجا را از شهرداری 
اجاره کرده ام، اما این کار از رستوران داری هم سخت تر 
اســت. یکســری چیزها برای مــا مثــل آب و گاز تأمین 
نمی شــود و ما خودمان باید همــه چیز را تأمین کنیم. 
االن تفریح اصلی مردم رســتوران رفتن اســت اینکه تا 
دیر وقت گوشــه خیابان بنشــینند و خــوش بگذرانند و 
دورهم خوش باشند. قاعدتاً این محیط های خیابانی 
از محیط های سربسته برای مردم جذاب تر است. بویژه 

اگر هوا هم خوب باشد.«
در گوشــه ای از رستوران بسته های بزرگ نان باگت 
چیده شده. قوطی ها و شیشه های نوشابه هم در سمت 
دیگری قرار گرفته است. کارگران مدام میز و صندلی ها 
را تمیزمی کننــد. ســاعت کار ایــن رســتوران از ۱۲ ظهر 
تا 4 صبح اســت و کارکنان ســاعت 5 رســتوران را ترک 
می کنند.مدیــر رســتوران توضیح می دهد: »زمســتان 
برای گرمایش مشعل گذاشتیم و دور میزها را بستیم. 
برای تابستان هم از کولر آبی و گازی استفاده می کنیم. 
مردم عاشق فست فود هستند و از بچگی به آن عادت 
می کننــد. فســت فــود غذایی اســت کــه ســریع آماده 
می شود برعکس  قرمه ســبزی که بخواهید توی خانه 

درست کنید.«
می پرســم اما فست فود نســبت به غذاهای سنتی 
ایرانــی گران تراســت؟ که او در پاســخ می گوید: »واقعاً 
این طور نیســت. موادی که اســتفاده می کنیــم هر روز 
نوســان قیمــت دارد. مــا بال مــرغ را کیلویــی ۳۲ هزار 
تومان می خریدیم اما االن قیمتش به کیلویی 7۲ هزار 
تومان رسیده یا روغن 65۰ هزار تومانی به یک میلیون 
و 5۰۰ هزار تومان رسیده و همین طور نان باگت ۲ هزار 
تومانــی شــده 7 هــزار و 5۰۰ تومــان. ما هــم مجبوریم 
قیمت هــا را بــاال ببریم چــون نمی توانیم ضــرر کنیم، 
۱۰ نفــر آدم اینجا نان می خورنــد. با این همه هنوزهم 
قیمت های ما نســبت به ســایر غذاها افزایــش زیادی 

نداشته.«
می پرســم ممکن اســت از این به بعد از نان باگت 
استفاده نکنید و نان لواش را جایگزین نان ساندویچی 

کنید؟
می گوید: »راستش به این موضوع هم فکر کرده ایم، 
امــا نمی شــود. تصور کنید برگــر الی نان لــواش چقدر 
بد می شــود. چیزی که ســاندویچ را برای مردم جذاب 
می کنــد همین نــان باگت اســت. مردم طعــم برگر را 
الی این نان می پسندند، البته شاید بشود تغییراتی در 
نان داد و خمیر دیگری تهیه کرد.«کارکنان این راســته 
فست فود خیابانی می گویند از ساعت ۱۲ ظهرتا چهار 
بعــداز ظهر و دوباره از شــش و هفت بعــد ازظهر تا ۱۲ 
شب شــلوغ ترین ساعت کاری شان است. یکی دیگر از 
کارکنان این راسته می گوید: »برگرهای ما دست سازند. 
االن همه چیز گران اســت و فســت فــود هم مثل بقیه 
چیزها، یعنی گران تر از بقیه چیزها نیست. اینجا کباب 

هم داریم که تقریباً قیمتش برابر با فست فود است.«
برای این راسته کوچک خیابانی حدود ۳۰۰ میلیون 
تومان هزینه شده و ۱5 میلیون تومان هم اجاره ماهانه  
آن است و به گفته کارکنانش هرچند هرشغلی سختی 
خــودش را دارد امــا این شــغل هــم واقعاً پــر زحمت 

اســت.مردی کــه بــا خانــواده اش برای خوردن فســت 
فود به این راســته آمده می گوید: »مــردم ما تفریح در 
فضای آزاد را دوست دارند. االن مسافرت و تفریح های 
دیگر خیلی ســخت شده، اما غذا خوردن در فضای باز 
در دســترس ترین تفریح اســت. هنوز هم یک خانواده 
وقتی غذای آماده می خورند، درواقع با 5۰۰ هزار تومان 

می توانند یک شب را کنار هم خوش بگذرانند.«
بــه  تهــران  فــود در شــمال غــرب  راســته فســت 
ساندویچ هایی معروف است که ساندویچ را با نان های 
متفاوتی ســرو می کند و داخل ساندویچ را پر می کند از 
جعفری و انواع ســبزی. ساعت 9 شــب است و در این 
راســته ترافیــک قابــل توجهی دیــده می شــود. جلوی 
ساندویچی ها مردم صف کشیده اند. خیلی ها هم توی 
ماشین منتظر هستند تا غذایشــان آماده شود. جلوی 
برخــی از مغازه ها چند میز و صندلی چیده شــده ولی 
تعداد مشتری ها خیلی بیشتر از تعداد صندلی هاست. 
برخــی هم ساندویچ شــان را می خرند و بــه پارک های 
اطــراف می رونــد. صدای خنــده از هر طــرف به گوش 
می رســد. یک خانواده که ساندویچ شان را کنار ماشین 
می خورنــد می گویند تقریبــاً هفته ای یک بــار به اینجا 
می آینــد چــون زندگــی شــبانه اش را دوســت دارنــد و 
معتقدنــد این راســته رنگ و بــوی جذابــی به منطقه 
داده اســت: »کیفیــت ســاندویچ ها خیلــی قابل قبول 
اســت و واقعاً خوشــمزه اند و هنوز افزایش قیمت هم 
نداشــته ا ند، البته ســاندویچ های این راســته مثل بقیه 
جاهای شهر غول نیستند و خیلی مختصر و مفیدند و 

به قول معروف فقط ته دل آدم را می گیرند.«
ایــن روزهــا پاتوق هــای خوشــمزه تهــران حســابی 
رونــق دارنــد. بیشــتر از همــه پاتوق هــای فســت فــود، 
خوشمزه های مضری که به قول طرفداران شان شادی 

آفرینند.

گــزارش

 خروج قطار از ریل 
8۶ مصدوم ۲1 کشته و  با 

ریل  انـدوه

وقت 
چیدن 
الله ها

 تیم ملی والیبال 
 بعد از شکست چین 

با هلند جدال سختی دارد

ورود دارو به برخی سایت های فروش آنالین و اپلیکیشن ها، تیر خالص 
زدن به مصرف بی رویه دارو اســت. این اپلیکیشن ها با تبلیغات تخفیف 

دارو به تجویز بی رویه دامن می زنند.
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نوشــهر - اجرای طرح ملــی چهار 
 - کــردن مســیر مرزن آبــاد  خطــه 
کالردشــت ،ســرانجام پــس از ۱۳ 
ســال وعده های بی نتیجه در ســفر 
استانی رئیس جمهور به مازندران 
بــا  گذشــته  روز  و  گرفــت  مصوبــه 
حضور میدانی اســتاندار مازندران 
و معاون وزیر راه و شهرسازی آغاز 

شد.
به گــزارش ایرنا، قرار اســت در فاز 
 ۴.۸ طــرح  ایــن  اجــرای  نخســت 
کیلومتر از این مســیر از کالردشــت 
و  تعریــض  »اســپندکال«  بــه 

چهارخطه شود.
 ۱۶.۵ مســیر  ایــن  مجمــوع  در 

بــرای  کــه  دارد  طــول  کیلومتــر 
و  تعریــف  فــاز  ســه  آن  تعریــض 
یکهــزار و ۳۵۰ میلیــارد تومــان از 
محــل اعتبارات ســاخت، تملک و 
خریداری اراضــی حریم ۲۰ متری 

برآورد شده است.
و  راه  مســئوالن  اعــالم  طبــق 
فــاز  بــرای  شهرســازی مازنــدران، 
میلیــارد   ۱۱۲ طــرح  ایــن  نخســت 
تومــان اعتبــار پیش بینی شــده که 
۵۰ میلیارد تومان آن از محل سفر 
اســتانی رئیس جمهور تأمین شده 

است.
مســیر  نامناســب  وضعیــت 
کوهستانی مرزن آباد به کالردشت 
تنــد،  شــیب  داشــتن  خاطــر  بــه 
عــدم  اســتاندارد،  غیــر  پیچ هــای 
بــا  بــه سیســتم روشــنایی  تجهیــز 
منطقــه  در  داشــتن  قــرار  وجــود 
مه گیــر و مــه آلــود بــودن، وجــود 

دست اندازهای خشن و فرسودگی 
روکش آســفالت از سال های پیش 
تعریض این مسیر گردشگرپذیر را 
ضروری کرده بــود ولی هیچگاه به 

سرانجام نرسید.
مســیر مرزن آبــاد - کالردشــت بــه 
طــول ۱۶.۵ کیلومتــر از طرح هــای 
ملــی ســال ۱۳۸۸ بود که شــرکت 
زیربناهــای  توســعه  و  ســاخت 
حمــل و نقلــی کشــور وعــده داده 
بــود کــه آن را در عرض ۲ ســال به 
به دلیــل  امــا  برســاند،  ســرانجام 
آنچه که مســئوالن وقت برخورد با 
مشکالت زیست محیطی و کمبود 
اعتبــار نامیدنــد، هرگز بــه مرحله 

اجرایی نرسید.
ایــن مســیر در عیــن حــال محــل 
غــرب  ســاحلی  شــهرهای  تالقــی 
مازندران و اســتان گیالن به شــمار 
هــم  دلیــل  همیــن  بــه  و  می آیــد 
ســنگین  ترافیــک  دارای  همــواره 
بویــژه در فصــول گردشــگری بوده 
اســت تا جایــی که مســافران برای 
در  بغرنــج  ترافیــک  از  رهایــی 
زمــان اوج ســفرها، جــاده جنگلی 
بــر  را  آبــاد  عبــاس   - کالردشــت 
ایــن  از ســوی دیگــر  و  می گزیننــد 
مســیر جایگزینی بــرای جاده های 
اصلی منطقه به شــمار می رود به 
طــوری کــه در زمــان بــروز حوادث 
غیرمترقبــه مانند ســیل آبــان ماه 
ســال گذشــته و انســداد قطعــه ۴ 
جــاده  و  شــمال   - تهــران  آزادراه 
قدیــم کنــدوان، تــردد خودروها از 

این مسیر جریان داشت.
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ایــران زمین - حادثه متروپل هشــداری 
بــه مدیران شــهری اســت تا نســبت به 
وضعیــت ایمنــی ســاختمان ها و مراکز 
تجــاری و عمومــی ارزیابی هــای دقیــق 
ســاختمان های  شــمار  دهنــد.  انجــام 
بــزرگ و پر رفــت و آمد در شــهر آبادان 
ضوابــط  بــه  بی توجهــی  به دلیــل  کــه 
ایمنی مســتعد وقوع حوادثی همچون 
متروپــل هســتند کم نیســت. عــالوه بر 
متروپل برخی دیگر از ســاختمان هایی 
که توســط هلدینگ عبدالباقی ســاخته 
ســاختمان  فهرســت  در  اســت  شــده 
های نا امن آبادان هســتند. محمدرضا 
متــور سرپرســت شــهرداری آبــادان که 
پس از دستگیری شــهردار سابق سکان 
مدیریت شهری را به دست گرفته است 
روز گذشــته در یــک برنامــه تلویزیونــی 
در  طبقاتــی  پارکینــگ    ۲ کــرد:  اعــالم 
پاســاژهای الماس جنوب و سیتی سنتر 
این شــهر برای بررســی فنی و استحکام 

بنا و سازه تعطیل شدند.
پارکینــگ طبقاتــی المــاس جنــوب 
آن  تعطیلــی  از  شــهردار  کــه  آبــادان 
خبــر می دهــد، یکــی دیگر از ســازه های 
 ۱۳94 ســال  کــه  اســت  عبدالباقــی 
افتتاح شــد. شــهردار آبادان با اشــاره به 
تشــکیل کارگروهی از ســوی شــهرداری 
و نظام مهندســی آبادان برای بررســی 
و ارزیابــی اســتحکام بناهــا و برج هــای 
بلند مرتبه در این شــهر افزود:در اولین 
اقــدام پارکینــگ طبقاتــی دو پاســاژ تــا 
اطــالع بعدی تعطیل و پس از بررســی 
فنی و تأیید اســتحکام ســازه بازگشــایی 
خواهــد شــد. وی به بررســی فنی ســایر 
مجتمع هــای مســکونی از جملــه بــرج 
هــای  ســاختمان  از  دیگــر  )یکــی  وزرا 
گــروه عبدالباقــی( در آبادان اشــاره کرد 
و اظهار داشــت: استحکام ســازه، خاک 

و بنای ســاختمان های بلنــد مرتبه و دو 
پارکینگ طبقاتی همچنین پاســاژهای 
شــهر آبادان توسط کارگروه مذکور مورد 

بررسی قرار خواهند گرفت.
مجتمع تجاری ســیتی ســنتر آبادان 
۱۲۰ واحــد تجاری را در خــود جای داده 
اســت و مجتمع تجاری الماس جنوب 
آبــادان ۲ طبقــه تجــاری با بیــش از ۱۰۰ 
واحــد تجــاری و پنــج طبقــه پارکینــگ 
دســتگاه   ۴۸۰ ظرفیــت  بــا  طبقاتــی 
بســته  خصــوص  در  وی  دارد.  خــودرو 
شــدن پــل کابلی امــام رضــا)ع( آبادان 
اظهار داشــت: پل کابلی امــام رضا)ع( 
آبــادان کــه خیابان های طیــب و بهمن 
را بــه هم وصل می کند به منظور انجام 
بازدید فنی دوره ای تا اطالع ثانوی روی 

خودروها بسته است.
آبــادان  شــهرداری  سرپرســت 

تــردد  بــرای  جایگزیــن  افزود:مســیر 
خودروها در نظر گرفته شــده است و پل 
پس از تأیید فنی بازگشــایی خواهد شد. 
پــل کابلی امــام رضــا)ع( اســفند ۱۳9۱ 
در مــدت ۱۴ مــاه بــا ۵۰ میلیــارد ریــال 
اعتبار ســاخته شــد. این پل با سازه ای از 
تیرآهن، ورق و بتن با ۲۰۰ متر طول، ۲۸ 
متــر ارتفاع و ۱۷ متر پهنا ســاخته شــده 

است.
ایــن پل نخســتین پل روگــذر آبادان 
است که خیابان های طیب و بهمن را به 
هم وصل می کند و از بار ترافیکی میدان 

ابوالحسن می کاهد.
ë  وضعیــت فاجعــه بــار ســیتی ســنتر

»مهزیار«
امــا شــمار ســاختمان های ناایمــن 
محــدود  ســازه ها  همیــن  بــه  آبــادان، 
نمی شــود. رئیس ســازمان آتش نشانی 

و خدمــات ایمنــی شــهرداری اهــواز که 
در آخرین جلســه شــورای شــهر آبادان 
حضور یافته بود در گزارشــی به اعضای 
شــورای اســالمی این کالنشــهر بــا بیان 
اینکه ســیتی ســنتر مهزیار و بســیاری از 
بیمارســتان های اهواز وضعیت بســیار 
حادتری نســبت به ســاختمان متروپل 
دارنــد، گفــت: وضعیــت کنونی ســیتی 
ســنتر مهزیــار اهــواز فاجعه اســت؛ اگر 
پارکینگ سیتی سنتر مهزیار پایین بیاید 

۲ هزار کشته خواهیم داشت.
ابراهیم قنبری با اشــاره به وضعیت 
ایمنــی ســاختمان های اهواز بیــان کرد: 
ســازمان آتش نشــانی اهــواز ۴۰9 مــورد 
ســیتی  پاســاژها،  شــامل  ســاختمان 
جایگاه هــای  پارکینگ هــا،  ســنترها، 
دانشــجویی،  خوابگاه هــای  ســوخت، 
سینماها، بیمارستان ها و ساختمان های 

۱۰ طبقه و باالتر را در شــهر اهواز ناایمن 
و حاد شناسایی کرده و اخطاریه ها صادر 

شده است.
وی افزود: یک هزار و ۲۵۰ ساختمان 
شامل قهوه خانه ها، ادارات، دانشگاه ها، 
هتل ها، بانک ها، شهرک های صنعتی، 
بافت فرســوده و مســکونی با نــا ایمنی 
متوســط و ۴۴۶ مورد ســاختمان شامل 
مدارس، مهدکودک ها، خانه های بازی، 
منــازل ویالیــی و دو طبقه  فرســوده با نا 

ایمنی ضعیف در اهواز وجود دارد.
و  آتش نشــانی  ســازمان  رئیــس 
خدمــات ایمنی شــهرداری اهــواز ادامه 
داد: سیتی سنتر مهزیار، پاساژ فردوسی 
ســنتر  ســیتی  متــری،   ۲۴ خیابــان  در 
خلیج فارس، پاســاژ کارون، بیمارستان 
رازی، بیمارســتان امیرکبیر، بیمارستان 
سالمت، پارکینگ طبقاتی مهزیار، پاساژ 

علی یاری در امام شرقی و فرهنگسرای 
مکان هــای  جملــه  از  زویــه  در  ســینما 
ناایمن بــا وضعیت نیمه حــاد در اهواز 
هستند که برای برخی از این مجتمع ها 

چند بار اخطاریه صادر شده است.
جمــع آوری  از  انتقــاد  بــا  قنبــری 
تجهیزات اطفای حریق در دستگاه های 
اداری و شــرکت های مســتقر در اهــواز 
افــزود: بــا توجه بــه زمانبر بــودن اعالم 
مأموریــت بــه آتش نشــانان تا رســیدن 
جمــع آوری  حادثــه،  وقــوع  محــل  بــه 
و  ادارات  از  آتش نشــانی  تجهیــزات 
شــرکت ها خطرناک اســت که باید این 
آتش نشــانی  ایســتگاه های  یــا  اماکــن 
نزدیــک بــه ایــن ســاختمان ها تجهیــز 

شوند.
و  آتش نشــانی  ســازمان  رئیــس 
خدمات ایمنی شهرداری اهواز تصریح 
کــرد: تنها یکی دو بیمارســتان و یکی دو 
هتل در اهواز تأییدیه ایمنی از ســازمان 

آتش نشانی را دارند.
وی بیــان کــرد: بخشــی از مراجعــه 
نکــردن بــرای دریافــت تأییدیــه ایمنی 
مربوط به هزینه ها اســت؛ به طور مثال 
بیمارستان گلســتان که بیش از ۴۰ سال 
قدمت دارد، نمی تواند سیســتم)رایزر( 
خشــک یا  تــر، یــا اعــالم حریــق بــه کار 
بگیرد.قنبــری افــزود: در حــال حاضــر 
مشــاهده می شــود کــه ســاختمان های 
پنج شــش طبقه پروانه مسکونی اداری 
دریافــت می کننــد اما به محــض اینکه 
منطقه رشــد پیدا می کند ســاختمان را 
به تجاری تبدیــل وضعیت می کنند در 
حالی که یک ســاختمان تجاری شــش 
طبقه باید دو راه خروجی داشــته باشد. 
در ماده ۱۰۰ از این افراد پول گرفته  و این 
کار انجام می شــود اما دردســرش برای 

سازمان آتش نشانی می ماند.

تعطیلی ساختمان های ناامن آبادان 
سرپرست شهرداری آبادان از تعطیلی دو پارکینگ طبقاتی تا زمان ایمن سازی خبر داد

یاسوج- معضل سایت زباله و بوی دود 
حاصل از سوزاندن انواع زباله ها پس از 
گذشــت بیــش از ۱۱ ســال در دهدشــت  

کهگیلویه همچنان حل نشده است.
در  زبالــه  انــواع  غیراصولــی  دفــن 
سایت زباله شــهر دهدشت و سوزاندن 
آنهــا ســال های زیــادی اســت کــه زنگ 
خطر هشدار سالمتی را به صدا درآورده 
و ایــن معضــل بزرگ زیســت محیطی 
در طی ســال های گذشــته بارها از سوی 
رســانه ها منتشر شد اما شورای سالمت 
کهگیلویــه در تمــام ایــن ســال ها هیچ 
اقــدام مؤثــری بــرای حل ایــن موضوع 

نکرده است.
هنــگام غــروب وقتی از مســیر جاده 
طولیــان عبور کنیــم دود ســفید رنگ و 
غلیظی که به ســمت شــهر دهدشت و 
نیز روســتای طولیان حرکــت  می کند را 
به راحتــی مشــاهده می کنیــم، این دود 
ناشــی از ســوزاندن زباله هــا عــالوه  بــر 
تهدیدات بســیار زیــادی که روی تنفس 
تمامی موجودات زنده دارد حتی اثرات 
مخــرب زیــادی نیــز روی محصــوالت 
کشــاورزی دارد. اســتاندارد سرانه تولید 
زباله در کشــور بــه ازای هر نفر 5۰۰ گرم 
بــوده اما این میزان در شــهر دهدشــت 
۲ برابر میانگین کشــوری است و به ازای 
هر نفر یک کیلوگرم است، این در حالی  
است که در یک شــبانه روز ۱۱۰ تن زباله 
در دهدشــت تولید می شود که مجموع 
آن در طــول یک مــاه بیــش از ۳ هزار و 
۳۰۰ تن است، عددی بسیار تعجب آور 
و دردنــاک کــه گویــای واقعیتــی تلــخ 

است.

بــه لحــاظ جانمایــی، قــرار گرفتــن 
ســایت زباله دهدشــت در مســیر جاده 
ایــن روســتا در  طولیــان و در نزدیکــی 
بدترین نقطه ممکن قرار گرفته اســت 
و مســئوالن و متولیــان امــر بارها به این 
نکتــه اذعــان داشــتند. نکتــه دیگــر در 
خصوص سایت زباله این است که این 
ســایت تنها مختص به شــهر دهدشت 
نبوده و بیشــتر روســتاهای مجاور شــهر 
ایــن  در  را  خــود  زباله هــای  دهدشــت 
ســایت تخلیــه می کنند. تراکــم بیش از 
حد زباله ها در داخل محدوده محصور 
شده ســایت و نیز آتش زدن آنها سبب 
می شــود کــه بیشــتر خودروهــای حمل 
وارد  دیگــر  اطــراف  روســتاهای  زبالــه 
ســایت نشــده و زباله هــای خــود را در 
مســیر جــاده ورودی بــه ســایت خالــی 

کنند.
پیگیری هــای  تســنیم،  گــزارش  بــه 
امــام جمعــه دهدشــت جهــت دپوی 
زباله های شــهر دهدشــت نتیجــه داد و 
ســرانجام با رایزنی های حجت االسالم 
وحدانی فــر با مدیرعامل شــرکت نفت 
گچســاران، زبالــه هــا توســط نیروهــا و 
ماشین آالت شرکت نفت دپو می شوند.

ســید عبدالحمید تقوی رئیس دفتر 
امــام جمعــه دهدشــت بــا بیــان اینکه 
مشکالت زیســت محیطی سایت زباله 
دهدشــت حــدود ۷۰ هزار نفــر از مردم 
شهر دهدشت و روســتاهای اطراف آن 
را درگیــر خــود کرده اســت، افــزود: دود 
غلیظ و سمی ناشی از سوزاندن زباله ها 
ســبب انــواع بیماری های قلبــی، ریوی 
و تنفســی مردم دهدشــت و روستاهای 

اطراف آن بویژه اهالی روستای طولیان 
شــده اســت. وی عنوان کــرد: در بازدید 
کارشناسان شرکت نفت و گاز گچساران 
از ســایت زباله شهر دهدشــت قرار شد 
ظرف مدت یک هفته زباله های سایت 
دپو و امحا شده و مقرر شد ماشین آالت 
شــرکت نفــت و گاز بــرای ایــن موضوع 
بــه دهدشــت فرســتاده شــوند. تقــوی 
خاطرنشــان کــرد: باتوجــه بــه خطرات 
محیطــی  زیســت  و  ســالمتی  متعــدد 
ســایت زباله دهدشــت، جابه جایی آن 

یک ضرورت است.
روح اهلل عزیزی رئیس محیط  زیست 
اینکــه  بیــان  بــا  شهرســتان کهگیلویــه 
تاکنون چندین مکان جهت جابه جایی 
ســایت زبالــه دهدشــت در نظــر گرفته 
شــده، عنــوان کــرد: مکان هــای در نظر 
کارشناســان  باحضــور  شــده  گرفتــه 
بررســی و سپس نتیجه را به فرمانداری 
شهرستان و دفتر امام جمعه دهدشت 

اطالع می دهیم.

شــهردار  نیکویــی زاده  علیرضــا 
دهدشــت با بیــان اینکه روزانــه ۸۰ تن 
زباله در شــهر دهدشت تولید می شود، 
افــزود: ســال های بســیار زیــادی اســت 
که ماشــین آالت و نــاوگان حمــل زباله 
شهرداری دهدشــت فرسوده و قدیمی 
شده و جوابگوی حمل زباله با مسافتی 

دور از شهر را ندارد.
شــهردار دهدشــت گفــت: تــا زمان 
جدیــد  جانمایــی  و  مــکان  تعییــن 
ســایت زباله، ۲ نفــر را به عنوان نگهبان 
هرگونــه  از  تــا  کردیــم  تعییــن  ســایت 
آتش ســوزی های احتمالــی جلوگیــری 

کنند.
وی با بیان اینکه در سطح شهرستان 
ســنگین  دســتگاه  و  ماشــین آالت 
جهت امحــا نداریم، خاطرنشــان کرد: 
پیگیری هــای امــام جمعــه دهدشــت 
جهــت حــل این معضــل نتیجــه داد و 
زباله های دهدشت توسط دستگاه های 

شرکت نفت گچساران دپو می شوند. 

   پیگیری امام جمعه برای دپوی استاندارد زباله ها

طلسم ۱۳ ساله تعریض جاده کالردشت دود زباله سوزی در چشم مردم دهدشت
با سفر رئیس جمهور باز شد

ت
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 اعتبارات مصوب سفر رئیس جمهور 
برابر با ۱۵ سال اعتبارات عمرانی چهارمحال و بختیاری

رئیس جمهــور و هیأت دولت ســیزدهم، امروز به 
چهارمحــال و بختیــاری ســفر می کنند، این ســفر 
یک فرصت طالیی برای استان محسوب می شود.
هرچند مردم چهارمحال و بختیاری خیلی زودتر 
مشتاق و منتظر سفر رئیس جمهور بودند، اما این 
سفر به علت ضرورت حضور برخی وزرای مرتبط 
با اجرای طــرح هدفمندی یارانه ها در پایتخت به 

تعویق افتاده بود.
ســفرهای اســتانی هیأت دولت فرصــت مغتنمی برای انعکاس مشــکالت 
اســتان ها به رئیس جمهور و وزرا اســت که انتظار داریم مدیران دستگاه های 
اجرایی بخوبی از این فرصت برای انعکاس مشکالت استان به وزرا استفاده 

کنند.
در استان چهارمحال و بختیاری حدود ۷۰۰ پروژه نیمه تمام با پیشرفت های 
فیزیکی پایین و متوسط داریم . البته بنا است پروژه های با پیشرفت فیزیکی 
5۰ درصــد به باال در رده پروژه های ســفر رئیس جمهور گنجانده شــود، اما با 
توجه به محرومیت های تاریخی در اســتان ما تالش خواهیم کرد پروژه های 
با پیشــرفت فیزیکی باالی 4۰ درصد هــم که می تواند نقش قابل توجهی در 

اشتغال و توسعه استان داشته باشد نیز در این قالب معرفی شود.
و  دانش بنیــان  تولیــد،  ســال  انقــالب  معظــم  رهبــر  ســوی  از  ســال ۱4۰۱   
اشــتغال آفرین نامگذاری شــده اســت، لذا اولویت بندی ما در همین راســتا 

خواهد بود تا ان شاء اهلل این سفر منشأ خیر و برکت برای مردم باشد .
 بــدون شــک بیکاری یکــی از معضالت بســیار مهم در اســتان ما محســوب 
می شــود که جزو مطالبات مردم نیز هست که امیدواریم با حمایت دولت و 
وزرا طرح هایی به ثمر بنشــیند که ضمن حفظ اشتغال موجود، زمینه ایجاد 

اشتغال پایدار را نیز فراهم کند.
در حــوزه زیرســاخت حمل ونقل، اســتان چهارمحــال و بختیــاری کماکان با 
کمبودهایی مواجه است و این در حالی است که توسعه بسیاری از بخش ها 

در گرو ایجاد راه های ارتباطی حمل ونقل جاده ای، ریلی و هوایی است.
استان چهارمحال و بختیاری جزو معدود استان هایی است که هنوز به شبکه 
ریلی متصل نشــده و امیدوار هستیم با گرفتن مصوبه در این بخش بتوانیم 
طی سال های ۱4۰۱و ۱4۰۲ شبکه ریلی استان را به شبکه ریلی سراسری کشور 
متصل کنیم. طرح توسعه فرودگاه شهرکرد نیز از جمله طرح هایی است که 

می تواند به افزایش ارتباطات هوایی استان کمک کند.
اســتان چهارمحال و بختیاری یکی از قطب های دامپروری و کشاورزی کشور 
به شمار می رود که امسال همچون دیگر استان ها با تنش آبی که سراسر کشور 
را فرا گرفته با مشــکالتی روبه رو شــده اســت. برای کنترل تبعات خشکسالی 
بــر این بخش ها راهکار های متعددی وجود دارد که توســعه کشــت گلخانه، 
استفاده از تجهیزات نوین آبیاری و رفتن به سمت کشاورزی مکانیزه از جمله 

مهم ترین آنها است، لذا درخواست اعتباراتی را برای این بخش ها داریم.
کمک به رفع مشکالت آب شرب استان و اجرای طرح های تکمیلی در بخش 
آب کشــاورزی و شــرب نیز از جمله مســائلی اســت که در سفر رئیس جمهور 
مطرح خواهیم کرد. البته توسعه وتکمیل طرح های فرهنگی، ورزشی نیز از 

جمله اولویت های مطرح شده در جریان این سفر خواهد بود.
در مجموع باید گفت، تأمین آب پایدار در حوزه کشاورزی، صنعت و شرب از 
اولویت های مسئوالن چهارمحال و بختیاری محسوب می شود و اعتبار خوبی 

برای اجرای پروژه های آبرسانی استان در نظر گرفته شده است.
در ۳۰ ســال گذشــته و با ســاخت ســد کوهرنگ ۳ زمین هایی از مردم گرفته 
شــده و دولت هــای وقــت تعهداتی داده بودند که محقق نشــده بــود، لذا در 
جریان این ســفر پیگیــر حقوق مردم منطقه بیرگان در شهرســتان کوهرنگ 

هستیم، وعده هایی هم در این خصوص داده شده است.
در جریان این ســفر خوشــبختانه نمایندگان تام االختیــار وزرا در۳۰ نقطه در 
مرکــز اســتان چهارمحــال و بختیاری پاســخگوی مــردم به صــورت چهره به 
چهره هستند، همچنین وزرا در شهرستان های ده گانه حضور پیدا می کنند و 
برنامه های خاصی برای احصای مشکالت و سرکشی از پروژه های نیمه تمام 
توســط وزرا پیش بینی شــده اســت.  جلســات متعددی را بــا وزرا و معاونان 
رئیس جمهــور برگــزار کردیم و بایــد این نوید را به مــردم بدهم که اعتبارات 
خوبی در ســفر ریاســت جمهوری به چهارمحال و بختیــاری اختصاص پیدا 
می کند، تخصیص اعتبارات ســفر نقدی و صد درصدی اســت، همچنین در 
این سفر ۸۰۰۰ میلیارد تومان تسهیالت بانکی برای ایجاد اشتغال پیش بینی 
شده است. البته باید برای جذب اعتبارات سفر ریاست جمهوری به استان، 
ظرفیت سازی و موانع اجرای پروژه ها برطرف شود و ذکر این نکته الزم است 
که اعتبارات مصوب ســفر برابر با ۱۵ ســال اعتبارات عمرانی استان است که 

این اعتبارات می تواند تحول خوبی را در استان ایجاد کند.
توســعه راه هــای ارتباطی موجب خــروج چهارمحال و بختیاری از بن بســت 
می شود، قرارگاه محرومیت زدایی امام حسن مجتبی)ع( نیز در چهار حوزه 

آب روستایی، راه روستایی، آبخیزداری و مسکن محرومان ورود کرده است.

 غالمعلی حیدری
استاندار چهارمحال 

و بختیاری

گرگان -  اســتاندار گلســتان با تأکید بر 
اهمیــت نظارت بر واحدهــای نانوایی 
گفت: نصــب کارتخوان های جدید در 

نانوایی های استان گلستان آغاز شد.
درجلســه  زنگانــه   محمــد  علــی 
اســتان  بــازار  تنظیــم  کارگــروه 
اظهارداشت: در مدت ۲ هفته در همه 
نانوایی های استان دســتگاه کارتخوان  
نصب خواهد شــد تا نظارت بیشــتری 

بر نحوه توزیع ارائه نان صورت گیرد.
اســتاندار گلســتان تأکید کرد:مجوز 
را  متعــددی  تخلفــات  کــه  نانوایانــی 
مرتکــب می شــوند لغو خواهد شــد و 
تالش می کنیم ایــن چرخه معیوب را 
اصالح کنیم تا بدین وســیله تنبیهات 

بــه عنــوان عاملــی بازدارنــده تبدیــل 
شوند.

وی همچنین ضمن عذرخواهی از 
مردم بابت ســختی ها و مشــکالتی که 

در دریافــت نان با آن مواجه شــده اند 
خاطرنشان کرد: امیدواریم با صبوری 
مردم فرایند معیوب آرد و نان اصالح 
شود و شــاهد کاهش مشــکالت مردم 

شریف مان باشیم.
مدیــر کل غله و خدمــات بازرگانی 
ایــن جلســه  اســتان گلســتان هــم در 
گفت: با هدف مردمی ســازی یارانه ها 
در  را  جدیــد  کارتخوان هــای  نصــب 
نانوایی های ســه شهرســتان آزادشهر، 
علی آباد کتــول و گرگان آغاز کرده ایم 
و قــرار اســت تــا پایــان خــرداد تمــام 
نانوایی استان به این دستگاه ها مجهز 

شوند.
حاضــر  حــال  در  افــزود:  افشــار 
هــزار دســتگاه کارتخــوان تهیــه شــده 
کــه در حــال نصب اســت. نصــب این 
و هزینــه ای  بــوده  رایــگان  دســتگاه ها 

برای نانوایی ها ندارد و اجباری است.

گاه
م ن

نی
ë  سازمان آتش نشانی اهواز ۴۰۹ مورد ساختمان شامل پاساژها، سیتی 

سنترها، پارکینگ ها، جایگاه های ســوخت، خوابگاه های دانشجویی، 
سینماها، بیمارستان ها و ساختمان های ۱۰ طبقه و باالتر را در شهر اهواز 

ناایمن و حاد شناسایی کرده و اخطاریه ها صادر شده است 

هوشمندسازی یارانه نان به گلستان رسید

مرزهای آذربایجان غربی نیازمند توجه ویژه و ملی است
ارومیــه - اســتاندار آذربایجان غربی با اشــاره به هدف گــذاری ۳۰ میلیارد 
دالری تجــارت بیــن ایــران و ترکیــه گفــت: آذربایجــان غربــی بــا توجه به 
اینکــه تنها اســتان مرزی با ترکیه اســت، بیشــترین نقــش را در تحقق این 

برنامه ریزی دارد که باید زیرساخت های آن را فراهم کنیم.
بــه گــزارش ایلنــا، محمدصــادق معتمدیــان گفــت: یکــی از اولویت های 
دولت سیزدهم، توجه به مبادالت تجاری و مرزی و روان سازی فرایندهای 
تجاری در مرزها بوده و آذربایجان غربی نیز از مهم ترین اســتان ها در این 

خصوص به شمار می رود.
وی بــا اعــالم اینکــه آذربایجــان غربی با وجود مــرز 9۶۷ کیلومتری با ســه 
کشــور و بهره مندی از بیشترین پایانه های صادراتی و گمرکات و همچنین 
تنها مرز اختصاصی با کشور ترکیه، پیشرو در مبادالت تجاری با کشورهای 
همســایه به شمار می رود، خاطرنشان کرد: تنها مسیر ریلی ایران به ترکیه 
در آذربایجــان غربــی بــوده و به نوعــی، ایــن اســتان دروازه ورودی به اروپا 
محسوب می شود که باید بیشتر از این ظرفیت مرزی برای توسعه استفاده 

کنیم.
اســتاندار آذربایجــان غربــی همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه در ســفر اخیــر 
رئیس جمهــور، توجه ویژه ای به توســعه و مدیریت مرزی در اســتان شــد، 
افــزود: یکی از موضوعاتــی که همواره موجب شــده در مرزها ناهماهنگی 
داشــته باشــیم، عــدم وجــود مدیریت واحد اســت اما بــا اختیاراتــی که به 
استان ها داده شد، مدیریت مرز به استان تفویض می شود و موجب رونق 

این بخش خواهد شد.
معتمدیــان بــا تأکیــد بر اینکه نــگاه به مرز بایــد ملی و بین المللی باشــد، 
گفت: مرزهای آذربایجان غربی به طور قطع نیاز به توجه ویژه و ملی دارد 
و تکمیل جاده های منتهی به مرزها در راستای رونق منطقه در سفر اخیر 

رئیس جمهور به استان مورد توجه قرار گرفت.
وی در ادامه توجه به زیرساخت های مرزی را ضروری دانسته و افزود: در این 
خصوص برنامه ریزی های بســیار خوبی صورت گرفته کــه می تواند در رونق 

تجارت مرزی و استفاده بهینه از فرصت مرز بسیار مؤثر باشد.
استاندار آذربایجان غربی همچنین بر اقتصادی کردن زیرساخت های ریلی 
اســتان تأکید کرد و ادامه داد: متأســفانه ما نتوانسته ایم استفاده اقتصادی از 
حمل ونقل عمومی بویژه در حوزه ریلی و هوایی داشــته باشــیم و همین امر 

زمینه استفاده کمتر از فرصت های این بخش را موجب شده است.



برابــر  در  ارومیــه  بین المللــی  فــرودگاه 
ســنگینی بار غمی کــه مردی ســیاه پوش 
روی دوشش می کشد سکوت کرده است. 
مرد روی سکویی بیرون از فرودگاه نشسته 
اســت. انگار تمام مســیر تهران تــا ارومیه 
را پیــاده آمــده باشــد. اشــک ها بی اختیار  
روی گونه اش ســر می خورند و سیگار نیم 
سوخته میان انگشت هایش دود می شود. 
کلمات برای ابراز همدردی با پدر ریحانه 
یاسینی سردبیر جانباخته ایرنا 24 گنگ و 
بی معناســت. نگاه های مبهوت است که 
در ناچــاری محض، مســئولیت همه چیز 
را بــه عهــده می گیــرد اما از ایــن نگاه های 

بهت زده چه کاری برمی آید؟
ë  بــرای شــما چــه فرقــی می کنــد مقصــر

کیست؟
هیــأت  کارشناســان  از  یکــی  حــرف 
کارشناســی پنج نفره مثل پتک توی سرم 
شــروع بــه کوبیــدن می کنــد. بــرای شــما 
چــه فرقــی دارد کــی مقصــر اســت؟ دیه 
شــما در هر صورت پرداخت می شــود! با 
خــودم فکر می کنــد چقدر پــول می تواند 
ایــن بــار سرســنگین را از روی دوش پــدر 
و مــادر مهشــاد و ریحانــه بــردارد؟ چقدر 
دیــه پرداخت شــود آنهــا دوباره بــه خانه 
برمــی گردند تا صــدای خنــده دخترانه و 
جوانشــان بــه خانواده  هــا بگویــد کابــوس 
اســت.  شــده  تمــام  گذشــته  ســال  یــک 
شــواهد نشــان می دهد براســاس قانون ، 
خســارت و جریمه خاصی مسئوالن وقت 
محیط  زیســت و ســتاد ملی احیا را انتظار 
نمی کشد. در نهایت نیز حکم آنها شامل 
جرایم مالی و حبس کوتاه مدت می شود. 
براساس قوانین موجود حبس کوتاه مدت 
هــم قابل تبدیل بــه جریمه مالی اســت. 
همین هم هزار ســؤال بی جــواب را ذهنم 
می کارد. چرا چهار کارشناس از هیأت پنج 
نفره کارشناســی اعتقاد دارند خبرنگاران 

نبایــد دنبــال همیــن جریمــه خفیــف و 
محکومیــت مســئوالن فاجعــه تصــادف 
اتوبــوس خبرنــگاران باشــند؟ پاســخ مــا 
به این کارشناســان قبل از ســوار شــدن به 
هواپیما و برگشــتن به شــهری کــه در یکی 
از جاده هــای روســتایی آن برای همیشــه 
را جاگذاشــتیم  جــان جــوان دو دوســت 
هم مشــخص بــود. تعجــب همــه از این 
اســت کــه چــرا کارشناســان نمی خواهند 
بــا صــدور رأی، جلــوی وقــوع دوبــاره این 
اتفاق ها را بگیرند و با یک جریمه خفیف 
بــه برخــی مدیران نشــان بدهنــد خطای 
آنها نابخشــودنی است؟ مهشــاد کریمی 
و ریحانه یاســینی دو خبرنگار موفق کشور 
بودند. مگر ما چند خبرنگار خبره در حوزه 
محیط  زیســت داریم که در یک سفر باید 
دو نفــر از آنها  را از دســت بدهیــم؟ پدر و 
مادر ریحانه 28 ســال زحمت نکشــیدند 
که فرزندشــان به خاطر قصــور چند مدیر 
در اجــاره یــک اتوبــوس غیر اســتاندارد از 
دســت برود؟ پدر و مادر مهشــاد 25 سال 
زحمــت نکشــیده اند که دختر در آســتانه 
ازدواج شان، فدای یک وعده ناهار تدارک 
دیده شــده توســط مسئوالنی شــود که 15 
هــزار میلیارد تومان خــرج احیای دریاچه 
ارومیــه کردند و موفق نشــدند!  همه این 
مســائل بــه کنــار. ریحانــه یاســینی در کار 
روزنامه نگاری نابغه بود. از 15 سالگی کار 
رســانه کرده بــود. ســال ها وزارت آموزش 
و پــرورش و وزارت علــوم هزینــه می کنــد 
تــا دو فرزند ایــران مثل مهشــاد کریمی و 
ریحانــه یاســینی را تربیــت کنــد. اما چند 
مدیریت کــه توان برنامه ریزی اســتاندارد 
یک ســفر مطبوعاتــی را ندارند مهشــاد و 
ریحانــه را در کســری از ثانیــه از خانــواده و 
جامعه مطبوعات و کشورشان می گیرند. 
آن هم در سنی که قرار بود نقشی در رشد 
و توســعه جامعه خود داشــته باشند. چرا 
کارشناسان از جامعه خبرنگار بازمانده از 
فاجعه می خواهند چشم شان را روی این 
تخلف هزینه زا ببندنــد تا در نهایت چند 

مدیر مقصر جریمه نقدی نشود؟
ë !از ریحانه گله دارم

نخستین جلسه دادگاه کیفری اتوبوس 
خبرنگاران در راستای اعتراض به قرار منع 
تعقیب با حرف های پدر ریحانه یاســینی 
آغاز می شــود. او از همــان ابتدا آب پاکی را 
روی دســت 4 نفــر از کارشناســان هیأت 5 
نفره و کارشناسان هیأت سه نفره می ریزد 
پــول  گرفتــن  به دنبــال  »مــا  می گویــد:  و 
نیستیم.« زخم پدر دختر از دست داده تازه 
است و با هیچ حکمی هم  کهنه نمی شود. 
او می خواهــد مقصــران مــرگ ریحانــه و 
مهشاد و زخمی شدن خبرنگاران بازمانده 
مشخص شــود. هم از ریحانه دلگیر است 
هم از مایی که دوســت از دســت داده ایم. 
برایــش ســؤال اســت چطــور خبرنــگاران 
سوار اتوبوســی شده اند که کمربند نداشته 
اســت؟ بغــض گلویــش را فشــار می دهد 
وقتــی یادآوری می کند که ریحانه تشــنه از 
دنیا رفت. می پرســد چرا وقتی مســئوالن 
سفر حتی قادر به تهیه یک صبحانه برای 
خبرنــگاران نبودنــد، خبرنــگاران ســفر را 
ادامه دادند و از اتوبوس پیاده نشــدند؟ به 
قاضی می گوید که مدارک و اسنادی وجود 
دارد که نشــان می دهد ، برخی مســئوالن 
ایــن ســفر، هزینــه مالــی ســفر را دریافت 
کرده انــد امــا آن را برای خبرنــگاران مدعو 
خــرج نکرده اند. می گوید که خنده ریحانه 
را دســته شکســته شــده صندلــی اتوبوس 
گرفت! البد در این یک ســال هــزار بار این 
حرف هایی را که در دادگاه گفت با خودش 
تکرار کرده است. اگر اتوبوس سالم بود، اگر 
اتوبوس کمربند ایمنی داشــت، اگر دسته 
شکســته صندلــی تــوی تــن عزیــز ریحانه 
نمی رفــت و... حــاال ریحانه اش هــم زنده 
بــود. او می گویــد: »نه خودش نــه خانواده 
ندارنــد.  مالــی  مشــکل  کریمــی  مهشــاد 
به دنبال گرفتن پول نیســتند. می خواهند 
مســئوالن مقصر ســفر مشخص شــوند و 
براساس قوانین حکم بگیرند.« مسئوالنی 
که تا به امروز حتی حاضر نشده اند از او، از 

مــادر ریحانه، از خواهر ریحانــه، از خانواده 
مهشــاد کریمــی یــک معــذرت خواهــی 
بکنند. حرف های او و حرف علی ســلطان 
محمــدی یکی اســت. ســلطان محمدی 
همسر مهشــاد کریمی اســت که تصادف 
تیرمــاه ســال 1400 نوعروســش را ســه روز 
قبل از مراســم  عروسی شان گرفت. او هم 
مثــل مــا خبرنــگاران اعتقــاد دارد کــه این 
دادگاه بایــد به صدور حکمی منتج شــود 
که راه خطا را بر سایر مدیران ببندد. اعتقاد 
دارد این رأی می تواندیک نقطه عطف در 
کارنامه دادگاه باشد. خبرنگاران حاضر در 
این جلســه اعالم می کننــد هیچ عجله ای 
برای اعــالم صدور حکــم ندارند. هر چند 
بار که الزم باشــد مســیر تهــران تــا ارومیه 
را می آینــد تــا دادگاه در نهایــت به صدور 
حکمــی منجر شــود که  هــر راه تخلفی که 
به مرگ جوان ریحانه ها و مهشادها منجر 
می شود بسته شود. محمد داسمه با زبان 
حقوقی با قاضی پرونده صحبت می کند. 
برخــی از الفاظی که میــان او و قاضی رد و 
بدل می شــود برای ما جامعه خبرنگاران 
و هــر متخصــص در حــوزه دیگــری غیر از 
حقــوق، نامفهوم اســت. دل نگرانی همه 

ما اما یکی است. آیا کارشناسان می توانند 
حرف خود را به کرسی بنشانند و در نهایت 
خانــواده اولیــای دم بمانــد با یــک راننده 
مقصر یا تمام مقصران پرونده شناســایی 

می شوند؟
داســمه می گویــد: »من هــم به عنوان 
وکیل خبرنگاران در جلسه حضور داشتم، 
دالیل خــود را مطــرح کردیــم، همچنین 
مباحث فنی را هــم گفتیم اینکه اتوبوس 
معیوب بود و سیســتم »ریتاردر« اتوبوس 
خــراب بــود، همچنیــن مباحــث حقوقی 
در زمینه اســباب مســئولیت و اشتراک در 
مســئولیت را از باب فقهــی و قانونی بیان 
کردیــم و تمامی حاضران در جلســه اعم 
از اولیــای دم و خبرنــگاران اعــالم کردنــد 
که خواسته ما عدالت و تعقیب، محاکمه 
و محکومیــت مدیرانــی اســت کــه در این 
حادثــه کوتاهــی و قصور کردند و مســبب 
ایــن تصادف بودنــد.« به گفتــه این وکیل 
پایه یک دادگســتری،  قاضی هم به تمام 
صحبت ها گوش داد و تمامی موارد ثبت 
شد؛ امیدواریم مسئوالن مربوطه به علت 
قصور و تقصیری که در اجرای این برنامه 
داشــتند محاکمــه و در نهایــت محکــوم 

شــوند. او می گویــد: »خبرنــگاران، مــن و 
وکیــل ریحانــه یاســینی و مهشــاد کریمی 
به اتفــاق تقاضای محکومیت مســئوالن 
ســفر را مطــرح کردیــم. در زمینــه ادلــه 
اثبات، نظریه کمیسیون عالی تصادفات، 
گزارشات تحقیقی و عمقی سازمان حمل  
ونقل جاده ای کشور و نظر فرمانده پلیس 
راه را در پرونــده قــرار دادیم، همچنین در 
زمینــه حقوقــی و حتی اســباب طولی هم 
معتقد بودیم که اشــتراک در مســئولیت 
است و هر کســی به سهم خودش مقصر 
اســت، بــر ایــن اســاس یــک اظهــار نامه 

قطعی هم ارائه کردیم.« 
جلسه چند ساعت طول می کشد. پدر 
ریحانه یاســینی به نتیجه جلســه امیدوار 
است. می گوید: »حرف های گفته شده در 
این جلسه متفاوت با سایر جلسات بوده.« 
پرونــده توســط رئیــس مجتمــع شــهید 
بهشــتی محاکم ارومیه شــخصاً رسیدگی 
شده است و این مسأله او را به دادخواهی 
کــرده اســت.«  امیــدوار  خــون دختــرش 
هرچنــد باید بــه انتظــار جلســات بعدی 
نشســت اما خــدا کند شــرمنده مهشــاد و 

ریحانه نشویم!

زهــره توکلــی/  ماجــرا از آنجا شــروع شــد 
کــه عکس هــا و فیلم هایی مبنــی بر قطع 
 ۷۷ لشــکر  پــادگان  محــل  در  درختــان 
خراسان در شهر مشهد با هدف بازگشایی 
مســیر تــردد بــرای عمــوم مــردم توســط 
فعاالن محیط  زیست این شهر در فضای 
مجــازی منتشــر شــد و تعــدادی از آنها از 
طریق تماس با »روزنامه ایران«، خواستار 
پیگیری این موضوع و علت قطع درختان 
توســط شــهرداری مشــهد و جلوگیــری از 
آن شــدند اما با پیگیری های انجام شــده، 
مسئوالن در شهرداری مشهد این موضوع 
را تأییــد نکردنــد و عنــوان کردنــد کــه این 
فیلم ها حاکی از محل دپوی سرشاخه ها، 
پاجوش ها و تنه جوش های درختان بوده 

است.
داســتان از این قرار است که گفته شده 
مقــرر شــده از داخل پادگان لشــکر ۷۷ که 
بزودی بازگشایی می شود، 3 خیابان عبور 
کند و بخشی از فضای سبز این پادگان، به 
شهر اضافه می شود. از آنجا که این فضای 
ســبز، داخل پــادگان و به صــورت جنگلی 
بوده است بنابراین مناسب فضای شهری 
نیســت چــون مراقبت هــای فضای ســبز 
عمومــی از آنهــا صــورت نگرفتــه اســت. 
مسئوالن گفته اند اگر مناسب سازی نشود، 
ممکن است شاخه های زائد و... به مردم 

آســیب برســانند بــه همیــن دلیــل طبق 
پروتکل هــای فضــای ســبز عمومــی باید 
سرشــاخه ها، پاجوش هــا و تنــه جوش ها 
تا محــدوده 2متــری فضای تــردد مردم، 
زده شــوند لــذا آنچه در فیلم های منتشــر 
شده نشــان داده می شود، قطع این موارد 
بــوده اســت. مجتبــی رحیــم زاده، فعــال 
محیــط  زیســت در شــهر مشــهد در ایــن 
بــاره به »ایران« گفت: زمین لشــکر۷۷ در 
مرکز شهر مشــهد و روبه روی استانداری، 
منطقــه ای اســت که نیاز بــه ایجاد فضای 
ســبز ندارد و خودش فضای ســبز جنگلی 
دارد کــه قــرار بــوده بــا حفــظ درختــان و 
فضای ســبز آن، چند مسیر برای سهولت 

و دسترسی مردم به این منطقه باز شود.
وی افزود: متأسفانه شهرداری مشهد 
برای ســرعت دادن به این پروژه، به جای 
روتبال )جابه جایــی( درختان و جانمایی 
آنهــا در قســمت های دیگر، فقــط تعداد 
انگشــت شــمار درخت را روتبال کرده و از 
آن عکــس و فیلــم تهیه کردنــد و به قطع 
کــردن باقــی درختــان بــا اســتفاده از بیل 

مکانیکی و اره برقی اقدام کردند.
رحیــم زاده با بیان اینکه طــی یک روز 
حداقل 150 تا 200 درخت قطع شده، آن 
هم  در حالی که روز جهانی محیط زیست 
هــم بــوده اســت، گفــت: در مســیر ایــن 

پــروژه حــدود 8هــزار درخت وجــود دارد 
که باید جلوی قطــع آنها را بگیریم تا این 
درختان حفظ شــوند در غیــر این صورت 
بــا آســیب بــه محیط زیســت، دود آن بــه 
چشم خودمان می رود. اما مشاور اجرایی 
معاونت خدمات و محیط زیست شهری 
شــهرداری مشــهد در این باره در توضیح 
بــه »ایــران« با اشــاره بــه روتبــال درختان 
در فضای ســبز پادگان لشــکر ۷۷ مطابق 
نقشــه های ابالغی شورای عالی معماری 
شهرســازی گفت: پادگان لشکر ۷۷ دارای 
3۵هکتــار فضای ســبز جنگلی اســت که 
اغلب گونه ها کاج، اقاقیا، زبان گنجشــک، 

عرعرو توت هستند.
احمدرضا ســالمی افزود: در سال های 
قبل، بخش قابل مالحظــه ای از درختان 
خــودرو، به صــورت نابجــا و بــا توجــه بــه 
تراکم جنگلی دارای رشد غیرطبیعی، تنه 
جوش و پاجوش های فراوان، شــاخه های 

سرگیر و... بوده و هستند.
وی با تشــریح بخش ابتدایــی ورود به 
پــادگان تصریــح کــرد: در بخــش ابتدایی 
ورود بــه پادگان، بــا توجه به رشــد فراوان 
کــه  جنگلــی  بســتر  در  هــرز  علف هــای 
می توانــد با گرمی هوا، خطر آتش ســوزی 
را به دنبــال داشــته باشــد، بــا بــه کارگیری 
روزانــه 300 کارگــر باغبان و ماشــین آالت 

متعــدد ســبک و ســنگین همچنیــن ابزار 
باغبانی، نسبت به حذف سریع علف های 
هــرز و همچنیــن تنــه جــوش و پاجوش و 

سرشاخه های خشک اقدام شد.

ســالمی خاطرنشــان کرد: حجــم زیاد 
شاخه های خشــک، کنده های باقی مانده 
از قبل و در برخی موارد، درختان خشــکی 
که در محل سایت وجود داشتند، عالوه بر 

ایجــاد خطــر آتش ســوزی، کانونــی بــرای 
آفــات و بیماری هــای گیاهــی نیــز ایجــاد 
کرده بود. وی با اشــاره بــه اینکه فضاهای 
در  بــزودی  پــادگان،  داخــل  خصوصــی 
اختیــار عموم شــهروندان قــرار می گیرد، 
گفــت: بــر اســاس اســتانداردهای فضای 
ســبز عمومی، نســبت به هــرس درختان 
بخصوص شــاخه های ســرگیر و در ارتفاع 

کم اقدام شد.
نظــر  طبــق  کــرد:  تصریــح  ســالمی 
بــاالی  تراکــم بســیار  کارشناســان وجــود 
درختــان و عدم رســیدگی به آنــان باعث 
عدم نفوذ کافی نور و رقابت بین درختان 
بــرای جــذب مــواد غذایی و رطوبــت و در 
نتیجــه عدم رشــد مناســب درختــان نیز 
شده بود که هرس اصولی یکی از نیازهای 

بهسازی فضای سبز آن بود.
وی بــا بیــان اینکــه طرح معابــر درون 
پادگان با هدف حفــظ حداکثری درختان 
در مسیر، مصوب شده است، افزود: برای 
انتقــال درختان، از روش روتبال اســتفاده 
شــده و بــرای حفــظ حداکثــری درختان، 
از اراضــی فاقــد درخــت تحویلی پــادگان 
کــه دارای کاربری فضای ســبز بوده اند، با 
هدف کاشت آن درختان روتبال، استفاده 
شد تا با کاهش زمان انتقال، شانس رشد 

مجدد درختان افزایش یابد.

سالجقه تشریح کرد:

ادامه رایزنی ها برای حل مشکل گردوخاک
زیست بوم- جمهوری اسالمی ایران در چند هفته گذشته با اعزام هیأت هایی 
بــه عــراق و ترکیه، رایزنــی درباره پیدا کــردن یک راهکار منطقــه ای برای حل 
معضل ریزگردها را آغاز کرده اســت. رئیس ســازمان محیط زیســت در ادامه 
رایزنی هــا می گویــد: همه کشــورهای منطقه بــه این نتیجه رســیده اند که باید 
دبیرخانــه متمرکــزی بــرای حــل مشــکل گرد وخاک تشــکیل شــود؛ بنابراین 

جمهوری اسالمی ایران این کار را شروع کرده است.
»علی سالجقه« رئیس ســازمان محیط  زیست ظهر روز گذشته در حاشیه 
جلســه هیــأت دولــت گفــت: در نشســتی کــه بــا ســفرای پانزده گانه داشــتیم 
موضوعاتی در خصوص گرد وخاک مطرح شــد. هفته آینده در این خصوص 
ســفری به کشــورهای امارات، ترکیه و کویت خواهم داشــت تــا پیش درآمدی 

برنشست وزرای محیط  زیست باشد.
ë تشکیل دبیرخانه ای متمرکز

رئیس ســازمان محیط  زیســت عنوان کــرد: در حال حاضر کشــور ترکیه که 
مشکلی با ریزگردها نداشــت در روزهای گذشته دچار مشکل گرد وخاک شده 
اســت. همه کشــورها به این نتیجه رســیدند که دبیرخانه متمرکزی برای حل 
مشکل گرد وخاک تشکیل شود و جمهوری اسالمی ایران این کار را شروع کرده 
است. امیدوارم در نشست وزرای محیط  زیست همگی بر سر میثاق منطقه ای 
به تفاهم برسیم. وی افزود: رئیس جمهور در شورای عالی محیط  زیست تأکید 
کرد باید همکاری منطقه ای شکل بگیرد. در این راستا بنده سفرهایی به عراق 
و ســوریه داشتم. همه کشورها معتقد هستند باید اقدامی میدانی و عملیاتی 
برای حل این مشکل انجام شود. سالجقه در رابطه با دستاوردهای سفرش به 
عراق و سوریه نیز گفت: این سفرها برای شناسایی کانون های گرد وغبار انجام 
شــد. اولین دستاورد ســفرها این بود که از فضای تفاهمنامه نویسی برای حل 

مشکالت خارج و وارد فضای عملیاتی شدیم.
ë عربستان، نخستین منشأ ریزگردها در ایران

وی ادامــه داد: اینکــه کشــورها پذیرفتنــد بایــد کار میدانــی انجــام شــود و 
تفاهمنامه هــا ]بــه تنهایــی[ کارگشــا نیســتند رویکرد مثبتی اســت. مقرر شــد 
کارگروه های مشترکی در تراز وزرای جهاد کشاورزی و نیرو تشکیل شود و با ادامه 
این جلسات نقشه عملیاتی پیچیده می شود. به گفته رئیس سازمان حفاظت 
محیط  زیســت کشــور، طبق بررســی های انجام شــده، کشــوری که ســطوح آن 
نخستین منشــأ ریزگردها در ایران محسوب می شود، عربستان سعودی است 
و رایزنی با این کشــور از طریق کشــورهای ثالث در حال انجام است. همچنین 
طبق نقشــه های تهیه شده 2۷0میلیون هکتار مساحت کانون های ریزگرد در 
کشــورهای پیرامون ایران است که یک سوم آن یعنی ۹0میلیون هکتار مربوط 

به عربستان سعودی و پس از آن 2۴میلیون هکتار مربوط به عراق و ۴میلیون 
هکتار مربوط به سوریه است و ان شاءاهلل با رویکرد های تدبیر شده شرایط برای 
همکاری بین المللی فراهم شود. همچنین رایزنی ها از طریق کشورهای ثالث 

در حال انجام است تا عربستان سعودی همکاری الزم را انجام دهد.
ë تبعات منفی سدسازی در ترکیه

امــا از دیگــر ســو، »محمدطالــب حیــدری« کارشــناس هواشناســی نیز به 
»ایــران« می گوید: هر کشــوری مجاز اســت روی رودخانه های جاری در کشــور 
خود ســد ببندد؛ اما الزمه احداث هر ســدی رعایت قیود برآمده از مطالعات 
زیست محیطی آن سد در سرتاسر حوضه پایین دست آن تا مدخل ریزش به 
دریاهای آزاد است. به  نظر می رسد مطالعات زیست محیطی جهت سدهای 
ترکیــه برای برآورد کل تبعات منفی آنهــا در خارج از مرزهای ترکیه یا صورت 
نگرفته یا به آن اعتنا نشده است. رودخانه هایی مانند دجله و فرات دارای وزن 
و نقش شــبه قاره ای هســتند و روا نیســت تبعات منفی تغییر رفتار آنها برای 
همســایگان دور و نزدیک نادیده گرفته شــود. تنها راه خالصی از این معضل 
شــوم و مردم آزار نیز هماهنگی برادرانه دولت های مســتقر در این زیست بوم 
مشــترک و یکپارچه اســت. درواقع با قبول بازبینی تبعات منفی این ســدها و 
اهتمام برای حل آن و از جمله تأمین حقابه های ســیالبی دشت های عراق و 
ســوریه از طرف ترکیه، عراق و ســوریه در فرات و ایران و ترکیه در دجله اســت. 
تبعات منفی این ســدها حتی در بیرون از مرزهای ترکیه به تدریج دامن خود 
آن کشــور را هم خواهد گرفت؛ کما اینکه در هفته دوم خرداد ماه ســیر حرکت 
چند فوران گرد وخاک فراتی به ســمت شــمال و ترکیه رفت. در همین راســتا 
نیز اتفاقاً ســدهای بسته شده روی فرات و سپس دجله، دارای نقش اساسی و 
اصلی در ایجاد این بالی نحس و آزاردهنده و بســیار مضر، نه تنها برای ده ها 

میلیون ساکن بین النهرین و زاگرس، بلکه برای کل زیست بوم منطقه است.

زهرا کشوری
دبیر زیست بوم
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آیا همه مقصران محکوم می شوند؟
نخستین جلسه دادگاه کیفری اتوبوس خبرنگاران تشکیل شد
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ایرنا - سرهنگ یداهلل جهان تاب، رئیس پلیس راه مازندران گفت: وضعیت 
ترافیک خودرو با گذشت چند روز از پایان یافتن تعطیالت نیمه خردادماه 
جــاری، در مســیر رفت و برگشــت جــاده هراز در محــدوده آب اســک هنوز 
ســنگین اســت لذا از مســافران می خواهیم که با مدیریت سفر از سرعت و 

سبقت غیرمجاز خودداری کنند.
ایســنا- شکوه کرمانشاهانی، عضو انجمن تخصصی باغستان سنتی قزوین 
گفت: شــکایت میراث فرهنگی درباره قطع درختان باغستان معنی ندارد 
و باید تمام مسئوالن شهری درباره این اتفاق و تعیین مسیر جدید پل امام 

رضا )ع( شفاف سازی کنند.
مهر- علی اسدی، باستان شناس گفت: 
پژوهش های باستان شناسی که در بافت 
تاریخــی شــیراز نجــام شــده، نزدیک به 
صفر اســت و جــز یک مطالعــه موردی 
دربــاره مســجد عتیــق هیــچ کار دیگری 
انجــام نشــده اســت. اگر شــهر شــیراز را 
بــا اصفهــان مقایســه کنیــد می بینید که 
در محدوده شــهر اصفهــان کاوش های 
باستان شناســی زیادی انجام می شود و بقایایی از آثار مختلف میراثی پیدا 

شده است ولی در شیراز این اتفاقات نیفتاده است.
ایرنا- سیده مریم محمدی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان 
گفــت: بزودی دبیرخانه پیگیری سیاســت های ابالغی رهبر معظم انقالب 
در حوزه محیط زیســت به دبیری این اداره کل و ریاســت استاندار در استان 
همدان راه اندازی و فعال می شود. سیاست های ابالغی رهبر فرزانه انقالب 
در حوزه محیط زیست، سندی معتبر و جامع و مشتمل بر همه موضوعات 
اســت که تکالیف همه دســتگاه ها در این ســند به وضوح مشخص و تبیین 

شده است.
ایســنا- حجت االســالم و المســلمین محمد جعفر منتظری، دادســتان کل 
کشــور گفت: با دســتگاه های متخلف برای حل مشکل آلودگی هوا برخورد 
می کنیم. باید همه دســتگاه هایی که در بحث آالیندگی هوا دخیل هســتند 
عزم خود را برای حل مشکل آلودگی هوا جزم کنند و موارد را برطرف سازند.

زان
می

نـــــما

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی اســتان همدان از آماده ســازی پرونده »منظر تاریخ شــهری از 
هگمتانه تا همدان« برای ثبت در فهرســت میراث جهانی و ارســال این پرونده تا پایان بهار امســال به یونسکو خبر 
داد. به گزارش ایلنا، علی مالمیر گفت: ثبت جهانی هگمتانه به تنهایی به عنوان یک محوطه باستانی به لحاظ فنی 
پیچیدگی هایی داشت. این پیچیدگی از ساخت و سازهایی که در چشم انداز هگمتانه انجام شده تا خدشه دار شدن 
منظــر بصری آن و حتی تعیین عرصه و حریم هگمتانه و اینکه دوره های تاریخی آثار هگمتانه دقیقاً چه دوره هایی را 
شامل می شود و »ما قرار است با چه قالبی این موضوع را معرفی کنیم«  در برمی گیرد. تمام این عوامل در کنار هم 
ســبب تأخیر در ارسال پرونده ثبت جهانی هگمتانه شــد. به گفته او، در قالب شورایی که باید به موضوع رفع موانع 
ثبت جهانی بپردازد مشــکالت فراروی پرونده و مقدماتی که باید اجرایی شــود مانند حذف ســازه ها از عرصه اصلی 
هگمتانه، ساماندهی و زیباسازی جداره ها در خیابان ها و کوچه ها و مجموعه بازار و اقدامات مرمتی و تهیه طرح های 
الزم در دســتور کار اســتان قرار گرفته و بازدیدهای میدانی از عرصه پیشنهادی نیز توسط کارشناسان امر انجام شده. 
مالمیر گفت: پرونده ای که اکنون در دســت اقدام است تحت عنوان »منظر تاریخ شهری از هگمتانه تا همدان« از 
زمان  شکل گیری همدان در هگمتانه باستانی را دربرمی گیرد و تا هسته اصلی شهر همدان، بازارها و آنچه را که اکنون 
به عنوان شــهر همدان شکل گرفته شامل می شــود. درواقع نوعی روند تاریخی شــکل گیری یک شهر از دوره باستان 

تاکنون که پابرجا باقی مانده و دارای حیات و نقش آفرین بوده، در این پرونده مطرح است.

بخت آزمایی مادها در همدان برای ثبت جهانی

 پاسخ مسئوالن شهری به فعاالن محیط  زیست که خواستار جلوگیری از قطع درختان مشهد توسط شهرداری شدند

300 کارگر فقط پاجوش و تنه جوش قطع می کنند!



مرجان قندی
خبرنگار
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درس آزادی در مدرسه اسارت 
مرحــوم  زندگــی 
سیدعلی اکبر ابوترابی 
 -  1318 )6شــهریور 
 )1379 خــرداد   12
پنهانــی  الیه هــای  از 
کــه  اســت  برخــوردار 
ایــن  بــه  ورود  بــدون 
ناگفته ها امکان شــناخت این مرد در 10 ســال 
اسارتش امکان پذیر نیست. از طرفی، پرداختن 
به موضوع اسارت نیازمند یک تحقیق میدانی 
از نگاه بین المللی است. تفاوت زندان با اسارت 
خود حکایتی است متفاوت که ابوترابی هر دو 
را تجربــه کرده اســت. زندان، حبــس در مدت 
معلوم با شــرایط مشــخص، اما اســارات یک 
زندان با زمانی نامحدود است که جرم اسرا در 
فرایند کالن سیاست کشــورش رقم می خورد. 
اسیر از پایان این زندان نامحدود بی خبر است 
و بایــد بر این اســاس با زندگــی در اردوگاه کنار 
بیاید. وقتی سرنوشــت ابوترابــی رقم خورد که 
طبق بررسی دکتر چمران او باید در اثر درگیری 
با گشــتی های عراق در حین شناســایی شهید 
می شــد. خودش هم بعد از اسارت اعالم کرد، 
بر اثر دلتنگی بیش از حد نســبت به یار دیرینه 
خود )شــهید اندرزگــو( شــهادت را در تپه های 
اهلل اکبر ترجیح داده بــود، اما تقدیر به گونه ای 

دیگر رقم خورد. انگار یک کار روی زمین مانده 
داشــت که باید انجامش می داد؛ قبول اسارت 
برای او زمانی آغاز شد که در ماه های حضور در 
زندان بغداد به عنوان فردی ناشناس، متوجه 
عمــق جایــگاه اســارت در جنــگ شــده و وارد 

سرفصل جدیدی از زندگی شد.
ë محور وحدت در دوران اسارت

وقتــی بــا نــگاه حرفــه ای تحقیــق مراحــل 
زندگی ایشــان را در دســتور کار خود قرار دادم، 
پی به خأل بزرگ نقش اســارت در جنگ بردم 
و آموزه هــای ایشــان در اردوگاه هــای موصــل، 
تکریــت، رمــادی و حتــی زنــدان اســتخبارات، 
تنهــا یــک خاطــره نبــود، بلکــه فرضیه هــای 
پنهانی بودند که انگار در اردوگاه ها دفن  شــده 
باشــد،چرا که کارشناســان خبره صلیب ســرخ 
جهانــی در مواردی از او مشــورت گرفتــه و او را 
منجی اردوگاه ها می دانستند.  چرا که ابوترابی 
»انســانیت« را محــور وحدت بخش اســرا قرار 
داد و با این شیوه مرام های مختلف را در دایره 
محبت خود قــرار داد؟ او اردوگاه ها را همچون 
یک »ایران کوچک« ترســیم کــرد و با این نگاه 
ویرایشــی بــه موضــوع اســارت و زنــدان زد که 
گره گشــای بســیاری از مشکالت اســرا با مرام و 
مسلک های مختلف شــد. بزرگترین دستاورد 
مکتب ابوترابی در اســارت بازگرداندن اسرا به 

زندگی امیدبخش و سرشار از امید پس از پایان 
زندان نامحدود اسارت بود. او در ایران کوچک 
با اقشار مختلف سر و کار داشت و محرم اسرار 

همه اسرا شد.
ë انقالب فرهنگی در اردوگاه ها

ابوترابــی به اســرا آموخت؛ به جــای فرار از 
زنــدان بــرای رســیدن بــه آزادی، آزادی را وارد 
اردوگاه ها کنند، یعنی یک انقالب فرهنگی در 
دل دشــمن، در مقابل دشــمن، با اســتفاده از 
امکانات دشــمن. او حتی بسیاری از مسلمین 
عراقی مســتقر در اردوگاه هــا را در ردیف یاران 
خــود قــرار داده بــود، زیرا می دانســت خالصه 
روزی جنــگ پایــان خواهد یافــت و بین مردم 

ایران و عراق پیمان دوستی برقرار خواهد شد.
و  نامحــدود  تازیانه هــای  آنقــدر  ابوترابــی 
مرگبار افســران اســتخبارات را با محبت پاسخ 
داد تا نتیجــه گرفت، به همین خاطر تعدادی 
از نماینــدگان صلیــب ســرخ اعتــراف کردنــد، 
»این مرد ما را به یاد عیسی مسیح می اندازد« 
ایــن حرکــت روانشناســانه او در اســارت منجر 
بــه انقالبی در عمق معرفت اســرا گشــت و از 
آن پــس، افســردگی، خودکشــی، انــزوا و دیگر 
بیماری هــای روانــی کمرنــگ شــده و امیــد به 
زندگی جوانه زد. زندگی در اسارت از جایگاهی 
برخوردار شــد که هنوز بســیاری از اسرا حسرت 

آن روزهــا را می خورنــد. ابوترابی با تمرکز روی 
معانی عمیق امید به زندگــی، اراده ها را برای 
یــک زندگــی معنــادار در اردوگاه هــا زنــده نگه 
داشت. به همین دلیل، به مرور معنای زندگی 
بــرای تک  تــک اســرا در حال تغییر بــود. هیچ 
اسیری حاضر نبود در آسایشگاهی زندگی کند 
کــه جز نکبت نام دیگری برازنــده آن نبود، اما 
در همان شــرایط، هر اسیر پاســخگوی زندگی 
خویش بوده و بــرای ادامه این زندگی نیازمند 
کســی بــود کــه نیمــه شــب ابوترابــی را هنگام 
نیایــش می یافــت. درک معنــای رنــج در آن 
شــرایط ایــن بود کــه هنگام تحمل ســختی به 
ژرف ترین معنای زندگی، یعنی رنج کشــیدن 
دست یابد. در این صورت بود که اسرای بیمار 
تحمل رنج را با گذشــت و فداکاری آزاردهنده 

نمی پنداشتند.
ë آزادی درحین اسارت

وقتی وارد فراز و نشــیب زندگــی پررمز و راز 
این بزرگوار شدم، باور نمی کردم  حین تحقیق 
زیباترین تفســیر آزادی را در اردوگاه های عراق 
پیــدا کنم ، به همین خاطر یــک بار دیگر کتب 
و فیلم های مربوط به اسارت را در قرن بیستم 
مــرور کــردم. قریــب به اتفــاق ادبیــات غرب و 
شــرق در حوزه این بخــش از جنگ، بیانگر آن 
است که تمام هم و غم اســرا فرار از اردوگاهی 

ë  تألیــف کتــب تاریخ شــفاهی با هدف اســناد
تاریخی

از  کاویانــی  جــالل 
در  فعــال  نویســندگان 
شــفاهی  تاریــخ  حــوزه 
اســت. او از ســال 1391 
پژوهشــگری  فعالیــت 
در حــوزه دفــاع مقدس 
را شــروع کــرده و تاکنــون چندین اثــر از جمله 
»از دارلک تا تکریت«، »راکبان نینوا«، »رندان 
تشنه لب«، »ریه های سوخته« و »چریک های 
داور« را در حــوزه تاریخ شــفاهی دفاع مقدس 
تألیف کرده اســت. کاویانــی درخصوص لزوم 
شــفاهی  تاریــخ  جمــع آوری  و  تاریخ نــگاری 
دفــاع مقدس می گوید: امروزه تاریخ شــفاهی 
یکــی از منابع تحقیقی اســت کــه در این حوزه 
افرادی با آموزش های قبلی، وقایع و تجربیات 
عملی دفــاع مقدس یا هر اتفــاق دیگری را با 
مصاحبه و روایت از دایره و چهارچوب خشک 

نظــری خارج و به همان اتفاق روح و جان تازه 
می بخشند تا با تحلیل آن اطالعات و تجربیات، 
علل و میزان آســیب پذیری ها از هــر اتفاقی را 
احصــا کرده و با بکار گیــری آن در آموزش ها یا 
در مواجهه با بحران های مختلــف از تکرار آن 
اتفاقات جلوگیری یا میزان آسیب پذیری را به 
حداقل برسانند. کاویانی که چند سالی است به 
عنوان مدرس درس آشنایی با علوم و معارف 
دفــاع مقدس در یکی از دانشــگاه های اســتان 
آذربایجــان غربــی فعالیــت دارد، می گویــد: 
بی شــک تاریخ انقالب اســالمی ایــران و دفاع 
مقدس آیینه ای اســت که گذشته مجاهدان و 
رزمندگان را بازتاب می دهد. بامطالعه تاریخ 
می  تــوان به گذشــته ســفر کــرد و بــا رزمندگان 
روزگار گذرانــد، بــا خوشــی  ها و ناخوشــی هاى 
آنان دمساز شــد و مجاهدت  هاى طاقت  فرسا 
و رشــادت های بزرگ آنان را به نظاره نشست. 
گاهی ایثارگری های این مجاهدان شایسته، به 
خاطر قداســت و ارزشمندی برگرفته از اساس 

دیــن، مــدال جاودانگــی دریافت کرده اســت 
به طوری که تنها ارزشگذار مطلق هستی، ارزش 
حقیقت ایثار و بذل جان آنها را دانسته و تنها او 

است که توان معامله با آنها را دارد. 
او در پاســخ بــه این ســؤال کــه آیا مصاحبه 
کــردن بــا شــخصیت ها بــه تنهایــی می توانــد 
بــار تاریــخ شــفاهی را بــر دوش بکشــد یــا نه؟ 
تصریح می کند: اصل مصاحبه برای ثبت هر 
اتفاقی الزم اســت، اما مصاحبه بدون بررسی 
و راســتی آزمایی و تحلیل، چندان مفید فایده 
نخواهد شــد. قطعــاً الزم اســت داده های یک 
مصاحبه شونده در کنار مصاحبه ها و تجربیات 
دیگر قرار گیــرد تا بدون تحریف به عنوان یک 

سند تاریخی ثبت شود.
ایــن نویســنده آثار متعــدد در حــوزه دفاع 
مقــدس بــا اشــاره بــه پرمخاطــب بــودن آثار 
تاریخ شفاهی بر حضور پررنگ تر نویسندگان و 
فعاالن حوزه دفاع مقدس در این بخش تأکید 
می کند و می افزاید: کتاب های تاریخ شفاهی در 
حوزه دفاع مقدس، راجع به حوادث و اتفاقاتی 
صحبت می کنند که برای دفاع از اسالم، ایران 
و انقالب اسالمی و به دست مردم رقم خورده 
اســت. بنابراین بــرای هر ایرانی وطن پرســت 
مایــه مباهات اســت که همچون آنهــا پدرانی 
داشــته اند که تا پای جان از کیان اسالمی شــان 
دفــاع کرده انــد. اما جــای تأســف دارد که بعد 
از اتمــام جنگ خیلــی در این حوزه کار نشــده 
اســت. این در حالی اســت که سال های زیادی 
از پایــان جنگ گذشــته و خیلــی از افــرادی که 
صندوقچه اسرار در آن دوران بودند بدون آنکه 
صحبت ها و اطالعات شــان جایی ثبت شود از 

میان مان رفته اند.
ایــن نویســنده که به تازگــی آخرین کتابش 
برتــر  مقــام  داور«  »چریک هــای  عنــوان  بــا 
کشــوری از میــان کتــب تاریــخ شــفاهی دفــاع 
مقــدس را از آن خــود کــرده اســت، راجع بــه 
این اثر می گویــد: »چریک هــای داور« حاصل 
30 جلســه مصاحبــه اختصاصی 1/5 ســاعته 
با ســرهنگ پاســدار عبــاس داور و بیــش از 40 
ســاعت بازروایــی باحضــور بــرادر میرقاســم 

ســید تاجــی اســت. بــرای تدویــن آن ، بعــد از 
پیاده ســازی مصاحبه، مدت 60 ســاعت وقت 
گذاشته شده است. حاصل همه تالش ها ابتدا 
به ارزیابی ســازمان اســناد و مدارک فرســتاده 
شــد. بعــد از بررســی و ارزیابی، نزدیــک به 50 
ســاعت زمان برای اصــالح، تکمیل و برطرف 
کــردن ایرادات گذاشــته شــد. بخشــی از کتاب 
و  ایثــار  »چریک هــای داور«، منعکس کننــده 
فداکاری شهدا و رزمندگان در استقرار و تثبیت 
نظام در مواجهه با معاندان نظام قبل، حین 
و بعــد از جنــگ تحمیلی اســت و بخش دیگر 
کتاب، به حماسه ها و مقاومت های سرسختانه 
رزمنــدگان و آزادگان ســرافراز و دفــاع آنــان از 
انقــالب نوپــاى اســالمی و ســربلندى و شــرف 
ملت ایران در مقابل رژیم متجاوز بعثی عراق 

پرداخته  است.
ë  اســتقبال مخاطبــان  از کتب تاریخ شــفاهی

دفاع مقدس 
رعیت نــژاد  فاطمــه 
ختــه  مو نش آ ا د
کارشناسی ارشد ادبیات 
دانشــگاه  از  پایــداری 
شــهید باهنــر کرمــان از 
جمله نویسندگان جوان 
اما پرکار حوزه دفاع مقدس است. او که تاکنون 
13 عنوان کتاب تألیف کرده معتقد است؛ نسل 
جوان تشــنه حقیقت اســت، بنابرایــن باید به 
تاریخ نگاری اهمیت داد و به پژوهش در حوزه 
دفــاع مقدس پرداخــت و حقایق را نوشــت و 

خوراک نسل آینده را فراهم کرد.
او می گوید: اهمیت دادن به تاریخ شفاهی 
و لزوم تاریخ نگاری آنجایی مشخص می شود 
کتاب هــای  در  تحریف هایــی  متأســفانه  کــه 
خاطــره، داســتان و رمــان دفاع مقــدس دیده 
می شود. اگر به تاریخ نگاری اهمیت داده شود، 
منبعی غنی و بدون تحریف در اختیار داریم که 
نویسنده دفاع مقدس با مراجعه به آن از غلو 
و بزرگنمایــی بی نیــاز می ماند. تاریخ شــفاهی 
به دلیل مستند بودن و راستی آزمایی هایی که 
در آن صورت می گیرد، بســیار قابــل اعتماد و 

تاریخ شفاهی، سندی قابل اعتماد
»ایران« در گفت و گو با کارشناسان از ضرورت و اهمیت تدوین تاریخ شفاهی دفاع مقدس گزارش می دهد

پناهگاه کلکچال/ حجت االسالم والمسلمین مرحوم حاج آقا ابوترابی در جمع آزادگان

نصرت اهلل محمودزاده
نویسنده

چرا ادبیات جنگ مهم است؟ این سؤالی است که گاهی مطرح می شود. نویسندگان این حوزه در پاسخ 
به این ســؤال می گویند؛ جنگ با خصلت ویرانگرانه و دهشتناک  فرصتی فراهم می کند تا انسان بتواند 
قابلیت های مورد تحســین خود؛ مثل شجاعت، دوســتی، ایثار، دالوری و... را به تماشا بنشیند و از سوی 
دیگر با رنج، اندوه و مصائب وارد آمده بر افراد درگیر جنگ آشنا شود. به همین  دلیل جنگ منبعی غنی 
می شــود برای خلق و آفرینش آثــار ادبی و مادامی که جنگ وجود دارد، نویســندگان و هنرمندان تالش 
می کنند تا آن را از دیدگاه خودشــان درک کنند، زشــتی ها و زیبایی های آن را به روایت بنشینند و بر بستر 
آن بنایی خلق کنند که بازتاب دهنده رفتار و کردار انسان است. به همین دلیل است که با نگاهی به تاریخ 
ادبیات کشورها می بینیم بخش مهمی از ادبیات کالسیک آنها به جنگ اختصاص پیدا کرده و بسیاری از 
نویسنده های بزرگ دنیا درباره جنگ قلم زده اند. به طور خالصه باید بگوییم پتانسیل سوژه های موجود 
در جنــگ، از رویدادها بگیرید تا شــخصیت ها و... می تواند قالب های ادبی را از وجود خود سرشــار کند. 
یکی از مباحث مغفول مانده در حوزه ادبیات جنگ تحمیلی، بحث تاریخ شــفاهی اســت، درصورتی 
که بســیاری از جنگ های مهمی که در دنیا صورت گرفته ، ازطریق تاریخ شــفاهی مستند شده اند اما هنوز 
ناگفته های بســیاری از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران باقی مانده که روایت نشده است. طبق آخرین 
آمار اعالم شده سال گذشته مصاحبه هایی توسط بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در سراسر 
کشــور با فرماندهان و رزمندگان دفاع مقدس انجام شده است که جمع همه آنها بالغ بر 12 هزار ساعت 
است. از این مقدار مصاحبه، 197 عنوان کتاب تولید شده و 114 کتاب آماده چاپ است. در ادامه با سه نفر 
از نویسندگان و تدوینگران کتاب های برگزیده تاریخ شفاهی دفاع مقدس در سال 1400 از جمله دکتر جالل 
کاویانی خالق اثر »چریک های داور«، فاطمه رعیت نژاد نویسنده کتاب »هاتفان بی هیاهو« و حمیدرضا 
حاتمی مؤلف کتاب »هزار قلعه« به گفت و گو نشســتیم و وضعیت تولید آثار تاریخ شفاهی را به بحث 

گذاشته ایم که حاصل آن پیش رویتان قرار دارد. 

یادی از زنده یاد سیدعلی اکبر ابوترابی، سید آزادگان دفاع مقدس

منبعی غنی و سندی تاریخی است.
رعیت نژاد بــه عواملی که موجب کیفیت 
آثــار تاریــخ شــفاهی می شــود اشــاره کــرده و 
ادامه می دهد: تاریخ نگاری که وارد این حوزه 
می شــود باید در درجه اول عالقه مند، سپس 
روحیه کنجکاوی و کنــکاش و صبر و حوصله 
داشــته باشــد. مــن همیشــه ســعی می کنــم 
تدویــن آثار را با وســواس و دقت انجام دهم. 
وقایع و حوادث بیان شــده از ســوی راوی را با 
تحقیــق از دیگــر همرزمــان وی و مراجعه به 
منابع مکتوب بررسی کنم و سپس ثبت کنم 
تــا کاری کــه بــرای نســل های آینده بــه یادگار 

می ماند قابل اعتماد و باور باشد.
مراجعــه  علــت  جــوان  نویســنده  ایــن 
مخاطبان و اقبال آنها به کتب تاریخ شفاهی 
را در وجــه مســتند بــودن آنهــا و بیــان بــدون 
غــل و غش افراد می دانــد و تصریح می کند: 
مخاطــب بــا خواندن آثــار تاریخ شــفاهی در 
کنــار اینکــه به اطالعــات تاریخــی اش افزوده 
می شــود، بــا خیــال راحت بــه درســت بودن 
وقایع بیان شــده از ســوی راوی اعتماد دارد و 
به عنوان سندی تاریخی به آن استناد می کند. 
رعیت نژاد به مزیت ها و محدودیت هایی 
که تاریخ شــفاهی نســبت به ســایر شیوه های 
تاریخ نگاری دارد اشــاره می کند و می گوید: از 
مزیت های تاریخ شــفاهی مســتند بــودن آن 
است و مخاطب از البه الی بیانات رزمنده پی 
بــه عمق رخداد و حادثه می برد و به واســطه 
راستی آزمایی ها که توسط مصاحبه گر انجام 
می شــود، منبعی معتبــر برای پژوهشــگران 
اســت. امــا ایــن روش محدودیت هایــی هم 
دارد کــه گذشــت زمــان 33 ســاله از دفــاع 
مقدس مهم ترین آن است که گرد فراموشی 
بــر خاطــرات و ذهــن راوی نشســته اســت و 
مصاحبه گر برای کشف حقیقت باید به افراد 
مختلف و حافظه های مختلف مراجعه کند 

که بر سختی کارش می افزاید.
او با بیان اینکه از ســال 97 در کنار داستان 
و خاطره وارد حوزه تاریخ شفاهی و مصاحبه 
با رزمندگان شــده و تاکنون ۶ کتاب نیز در این 
حوزه تدوین کرده است، می افزاید: جلد اول و 
دوم کتاب تاریخ شفاهی »هاتفان بی هیاهو« 
در ســال 98 به عنوان اثر برتر شــناخته شــد و 
اکنون جلد سوم و چهارم آن به عنوان اثر برتر 
میان آثار تولید شــده در ســال 1400 شــناخته 
شــده اســت. مصاحبه با دکتر عاشوری)راوی 
کتاب هاتفان بی هیاهو( را از ســال 97 شــروع 
کــردم کــه حاصــل آن 130 ســاعت گفت و گو 
اســت. دکتر عاشــوری از جهادگرانی است که 
از ابتــدای جنــگ بــه عنــوان نیروی تــدارکات 
وارد جبهه شده و تا ۶ ماه پس از جنگ نیز در 
جبهه حضور داشته که مهم ترین مسئولیتش 
فرمانده مهندســی جهاد اســتان فارس بوده 
اســت. به نظر من یکی از دالیل موفقیت این 
اثر حافظه قــوی راوی در بیان جزئیات وقایع 
و رویدادهای هشت سال دفاع مقدس است.

از او که با شوق زیاد درباره فعالیت هایش 
در این حوزه می گوید، درباره داستان ورودش 
به حوزه نویسندگی می پرسم که اینطور پاسخ 
می دهد: فعالیت من در حوزه دفاع مقدس 
و ادب پایــداری به پژوهش هایــی بر می گردد 
که از ســال 1391 با عالقه فــراوان در این حوزه 
شــروع کــردم کــه حاصــل آن ۴ مقاله علمی 
پژوهشــی با موضوع دفاع مقــدس و ادبیات 
پایداری و یک کتاب پژوهشی »جاری در کویر« 
با موضوع بررسی سهم استان کرمان در شعر 
دفاع مقدس شد. پس از آن کارم را با نوشتن 
داســتان و خاطره از شــهدا، رزمندگان شــروع 
کردم که حاصل آن 4کتاب خاطره و داســتان 
در حــوزه دفاع مقدس اســت. کتــاب »بانوی 
کدخدا« هم که اثری داستانی از زندگی همسر 
شهید سیدمحمد کدخدا اســت، در سال 98 

به عنوان اثری ملی از ســوی بنیاد حفظ آثار و 
نشر صریر انتخاب شد.

رعیت نــژاد بــا بیــان اینکه بعد از نوشــتن 
آثاری چــون »لحظه هــای ارغوانــی«، »الهی 
»روزهــای  ایــج«،  بــام  اوج  »بــال  نامــه«، 
در  »رخنــه  کدخــدا«،  »بانــوی  گرامــی«، 
تلواسه«، »حقیقت نبرد خاموش«، »هاتفان 
و  خمپاره هــا«  »غــرش  بی هیاهو«)4جلــد( 
»محمدعلی پســر قناد« همچنان عالقه مند 
بــه کار در ایــن حــوزه بخصــوص آثــار تاریــخ 
شــفاهی اســت، می گویــد: به دلیــل عالقه به 
کار در حــوزه دفاع مقدس و بخصوص نقش 
جهادگــران و سنگرســازان بی ســنگر در دفاع 
مقــدس 2اثر دیگر از این جهادگــران در حال 
تدویــن و مصاحبــه دارم کــه به یــاری خدا در 

هفته دفاع مقدس وارد بازار نشر می شود.
ë  ضــرورت انتقال فرهنــگ دفاع مقــدس به

نسل جوان
حاتمــی  حمیدرضــا 
کارشــناس ارشد علوم 
دانشــگاه  از  سیاســی 
بوعلــی ســینا همــدان 
نویسنده جوان دیگری 
اســت که از سال 1398 
بــا بنیاد حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفاع 
مقــدس همــکاری اش را آغــاز کــرده اســت. 
عمــده فعالیت هــای او در این چند ســال در 
حوزه دانشنامه استانی دفاع مقدس و تدوین 

کتب تاریخ شفاهی بوده است.
حاتمــی که عالوه بــر نگارش مقــاالت در 
حوزه اندیشه سیاسی و دفاع مقدس، 2کتاب 
چــاپ شــده در حوزه تاریخ شــفاهی با عنوان 
»هزار قله« و »حجره وصل« دارد و یک کتاب 
دیگر با عنوان »اصرار در اسرار« در دست چاپ 
دارد، درخصوص چگونگی شروع فعالیتش 
در حوزه تاریخ شــفاهی می گوید: »با توجه به 
اینکه پایان نامه ام در راســتای بررسی فلسفه 
جنگ در اندیشه سیاسی اسالمی و غربی بود 
این عامل ســبب شــد که به موضــوع جنگ و 
در کنــار آن دفــاع مقــدس عالقه مند شــوم و 
طی نشست و برخاســت هایی که با فعاالن و 
پیشکسوتان این عرصه داشتم، خاطراتی را از 
آنها می شنیدم که روز به روز عالقه ام را بیشتر 
کــرد. با توصیه دوســتان به بنیاد حفــظ آثار و 
نشــر ارزش های دفاع مقدس مراجعه کردم 
و کارم را بــا نگارش مقاالت شــروع کردم و در 
سال 1399 به پیشنهاد خانم باقری کارشناس 
و مســئول تاریــخ شــفاهی اداره در دوره ملی 
)کشــوری( تاریخ شــفاهی که توســط سازمان 
اســناد و مــدارک برگزار شــد شــرکت کــردم و 
توانستم رتبه ممتاز کشور را کسب کنم که این 
اتفاق سبب شد جسارت پیدا کنم و در عرصه 

نگارش تاریخ شفاهی قدم بگذارم.
او تاریخ نگاری و جمع آوری تاریخ شفاهی 
بخصــوص در حــوزه دفــاع مقــدس را یــک 
ضــرورت می دانــد و می افزایــد: تاریخ نگاری 
به عنــوان یکی از ابعاد و نشــانه های فرهنگ 
و تمــدن دارای اهمیــت اســت چرا کــه درک 
و  فرهنــگ  هــر  مختلــف  صــور  از  آگاهــی  و 
تمدنی، بــدون مالحظه تاریخ اقســام هنرها 
و دانش هایــی کــه در آن تمــدن تجلــی کرده 
یــا تکامل یافتــه غیرممکــن اســت. بنابراین 
در تاریخ نگاری شــناخت زمینه ها، انگیزه ها، 
دیدگاه هــا، آثار، منابــع تاریخــی و... مورخان 
و عالقه منــدان بــه تاریــخ را قادر می ســازد تا 
بــه درک دقیق تــری از تاریخ دســت یابند و با 
اعتمــاد و اطمینان بیشــتر به نقد و ســنجش 
اخبار و منابع تاریخــی بپردازند؛ تاریخ نگاری 
در اصطــالح بــه معنــی وصف و ثبــت وجوه 
گوناگــون حیــات و احــوال گذشــته انســان در 
عرصــه سیاســت و اجتماع اســت که بــر پایه 
رویکــرد و نــوع در برگیرنــده دو نــوع تاریــخ 

شــفاهی و تاریــخ اجتماعــی اســت. تاریــخ 
شــفاهی به علــت ماهیــت عمومی کــه دارد 
مردمــی  و  اجتماعــی  تاریــخ  حوزه هــای  در 
مثــل جنگ بســیار کاربرد دارد کــه می توان از 
اطالعات شــفاهی بــه صــورت منابع مکمل 
اســتفاده کرد و در برخی مــوارد کامالً از تاریخ 
شفاهی بهره گرفت چرا که در تاریخ شفاهی 
واقعیات تاریخی نهفته است؛ بنابراین از آنجا 
که مرور زمان، گردآوری منابع شفاهی تاریخ 
بخصوص دفاع مقدس و تدوین آن را تهدید 
می کنــد، ضــروری اســت همــه آثــار و اســناد 
مربوط به عرصه های تاریخی مهم مثل دفاع 
مقدس با شیوه های علمی گردآوری و ثبت و 

منتشر شود.
حاتمــی بــا اشــاره بــه اینکه خــودش یک 
جــوان اســت و ایــن را یــک نیــاز می دانــد که 
ارزش های شهدا و رزمندگان اسالم و فرهنگ 
دفاع مقدس باید به نسل جوان امروز و نسل 
آینده انتقال پیدا کند، ادامه می دهد: به نظرم 
هشــت ســال دفاع مقــدس، آزمونــی خطیر 
بــرای اثبــات قوه ایمــان، حقانیــت و پایداری 
ملــت همــواره پیــروز ایــران اســت و روزهای 
حساس و سرنوشت ساز دفاع مقدس، مملو 
از حماسه آفرینی ها و مجاهدت های بهترین و 
رشیدترین فرزندان این مرز و بوم بوده است. 
بنابراین ایثارگری ها و دالوری های رزمندگان 
اســالم در دفــاع مقــدس در کنــار حمایــت 
همه مردم کشــورمان باید به میراثی ماندگار 
برای آینــدگان تبدیل شــود، زیرا پاســداری از 
ارزش های شــهدا و رزمندگان اسالم و انتقال 
فرهنــگ دفاع مقدس به نســل جــوان برای 
آینده کشور ضروری است. بنابراین کتاب های 
این حوزه که بخشــی از آن که تاریخ شــفاهی 
دربــاره زمــان جنگ و دفاع مقدس هســتند، 
خواندن شــان در کنار اســناد تاریخی می تواند 
دربــاره ایــن دوره از تاریخ ســرزمین مان به ما 
دید وســیع تری دهــد. دوره ای کــه خیلی از ما 
شاید خودمان در آن زندگی نکرده باشیم، اما 
تأثیرش را بر زندگی مان حس می کنیم و این 
می تواند مهم ترین دلیلی باشد که باید بیشتر 
از قبل به سمت خوانش کتب تاریخ شفاهی 

برویم.
این نویسنده جوان که اولین اثرش؛ کتاب 
»هــزار قلــه« در میــان تمــام آثــاری که ســال 
گذشــته در حوزه تاریخ شفاهی دفاع مقدس 
منتشــر شــده در میان ســه اثــر برگزیــده بوده 
است، درخصوص موضوع کتابش می گوید: 
»هزار قله« روایتی از سرگذشــت پرپیچ و تاب 
مالداد رشــیدی اســت که روزگاران ســختی را 
گذرانــده و با شــهامت و جســارتی که داشــته 
بــه بســیج عشــایری وارد شــده تــا خــود را به 
عرصه جبهه و جنگ برســاند و بتواند در کنار 
همرزمانش دین خود را ادا کند و پاســدار این 
مرز و بوم باشــد. او عشــق به جبهه و شهادت 
را در مکتــب شــهادت بزرگانــی چون شــهید 
پیچــک، شــهید محســن حاجی بابــا، شــهید 
حســین گلی، شــهید حســین اجاقی، شــهید 
در  و  آموختــه  و...  حاج علیانــی  عبدالرضــا 
نهایت می توان گفت کتاب »هزار قله« روایت 
برهه ای از تاریخ پرفراز و نشیب و افتخار آمیز 
هشــت ســال دفاع مقدس اســت. باتوجه به 
اینکه »هــزار قله« اولین اثــرم در حوزه تاریخ 
شفاهی بود تمام ســعی ام را کردم که بتوانم 
مصاحبــه و تدویــن را بــا دقــت کامــل انجام 
بدهــم. بــه همیــن دلیل و بــرای بهتر شــدن 
نتیجــه کار همزمــان کتاب های متعــددی در 
زمینــه تاریــخ شــفاهی مطالعــه کــردم و در 
نهایت توانســتم تدوین کتاب را طی ســه ماه 
پایــان بدهم، چرا که تمام تالشــم بــرای این 
بــود که بتوانم مطالب را ســاده، روان و دقیق 
بنویسم و حق مطلب را ادا کنم تا صمیمیتی 

که در خاطرات سرشار بود، حفظ شود.

است که افسران و حتی گروهبان های دون پایه 
به هر بهانه ای اقدام به تحقیر شــخصیت اسرا 
می کننــد، اگرچــه تجربه نشــان داده اســت که 
بر اثر فرار بســیار محدودی، اکثر اســرا متحمل 
سخت ترین شــکنجه ها شدند، به همین دلیل 
ابوترابی برای رهایی از این ایده شکست خورده 
در اسارت با تعریفی جدید وارد شد. »فرار یک 
اســیر به تنهایی، یعنی تنها به فکــر خود بودن 
و رســیدن بــه آزادی بــا گرفتــار کــردن دیگران. 
این فرار خود ناشــی از ترس در اســارت است.« 
بنابرایــن، او فرار را ممنوع اعالم کــرد و در یک  
برنامــه درازمدت هــم اقدام به ترســیم آزادی 

در اســارت کــرد؛ آزادی ای که محیــط و قوانین 
حاکــم بر اردوگاه تعیین کننده آن نبود، بلکه با 
تعریف درست از آزادی در یک زندگی معنادار 
و بــا برنامه، دیگر تفاوت نمی کــرد مکان آن در 
اردوگاه باشد یا دنیای خارج از اسارت، به همین 
خاطــر بعدهــا مشــخص شــد، اســرا در »ایران 
کوچــک« از آزادی عمــل بیشــتری نســبت بــه 

زندگی در »ایران بزرگ« داشتند.
ë عرفان ستیز به جای عرفان گریز

 وقتــی بــه عقبــه آموزه هــای دینــی و نیــز 
مبــارزات ســخت او قبــل از انقــالب مراجعــه 
کردم، ریشــه و علل بسیاری از  رفتارهای ایشان 

معنــوی  رهبــری  شــد.  مشــخص  اســارت  در 
ابوترابــی در اردوگاه هــا یــک اتفاق نبــود، بلکه 
ریشــه در افکار ایشان نســبت به عرفان عملی 
اسالم داشــت که پای درس استادانی همچون 
عالمه طباطبایی و امام خمینی در نجف و قم 
آموخته بود. شناخت عمیق ایشان از عرفان با 
رویکــرد برونگرایی در حوزه ارتباط با مردم رمز 
موفقیــت ایــن تحــول در تئوری جدید اســارت 
است که متأسفانه هنوز از دریچه علوم انسانی 

به آن نپرداخته ایم.
چرا رمز و راز مبارزه او در کنار شهید اندرزگو 
کالبدشناســی نشــد؟ چــرا او از ســال 1351 تــا 
نقــش ســایه  گونــه ای در  بــه  شــهریور 1357 
اندرزگو مبارزه کرد که پرونده ایشــان در  هاله ای 
از ابهام قرار گرفت؟ آیا اســارت فرصت طالیی 
خداوند به ایشان نبود که استعدادها و عملکرد 
درخشــان ایشــان به صفحــات تاریــخ انقالب 
اضافه شود؟ آیا این اقدام به نحو احسن انجام 
گرفت؟شــاید حق با کارشناســان صلیب سرخ 
باشد که اعالم کردند، الزم است با نگاه ابوترابی 
بــه اســارات، ویرایشــی بــه قوانیــن و مقــررات 
صلیب سرخ جهانی در حوزه اسارت زده شود. 
اگــر ناگفته هــای ابوترابــی را به حســاب تواضع 
ایشان بگذاریم، در این صورت، بر یاران اوست 

که زندگی در اسارت را از نو ویرایش کنند.   



گروه حوادث/ پســرجوانی که شــب چهارشنبه 

سوری خواســتگار خواهرش را به قتل رسانده 

و بــه قصــاص محکــوم شــده بــود، در صورت 

پذیرش سه شــرط خانواده مقتول از مجازات 

مرگ نجات پیدا خواهد کرد.

»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 

رســیدگی به این پرونده از 29 اســفند سال 97 

و با گــزارش درگیری خونین به پلیس اســتان 

کردســتان، آغاز شــد. با حضور تیــم جنایی در 

محل، آنها با جســد مرد جــوان در حالی که با 

ضربه چاقو از پا درآمده بود مواجه شدند.

عامــل جنایت که پســری 24 ســاله بــود، در 

صحنــه بازداشــت شــد و در تحقیقــات اولیــه 

بــه کارآگاهــان جنایی اســتان کردســتان گفت: 

مقتول به نام ســینا خواستگار خواهرم بود، اما 

مــا با ایــن ازدواج مخالــف بودیم. بــا این حال 

مقتول دست بردار نبود و برای جلب رضایت و 

موافقــت ما با این ازدواج تالش می کرد. گرچه 

چنــد باری وانمــود کرده بود که کوتــاه آمده اما 

این ماجرا ادامه داشت. شب چهارشنبه سوری، 

مقتول بــه همراه بــرادرش به مقابــل خانه ما 

آمد و شروع به داد و فریاد کرد و من هم دسته 

جاروبرقــی را برداشــته و بــه مقابــل درآمــدم. 

قصد من کشتن و درگیری نبود، اما کم کم دعوا 

بــاال گرفت و ســینا با چاقــو به من حملــه کرد. 

بــه طوری که من مصدوم شــدم، برای دفاع از 

خودم با دسته جارو برقی او را زدم در این میان 

چاقو از دست ســینا به زمین افتاد. من چاقو را 

برداشــتم و ناخواســته آن را پرتاب کردم. چاقو 

به مقتول اصابت کرد و کشته شد.

بــا تکمیــل تحقیقــات و بازســازی صحنــه 

قتــل، پرونــده ایــن جنایــت بــه دادگاه کیفری 

اســتان کردستان ارجاع شــد. در دادگاه متهم 

جــوان پای میــز محاکمه رفــت و از اولیای دم 

خواهــان بخشــش شــد. امــا دادگاه باتوجه به 

درخواســت اولیای دم برای قصاص، اعتراف 

متهــم بــه جنایــت، بازســازی صحنــه قتــل و 

مــدارک و شــواهد موجــود در پرونــده، رأی بر 

قصاص صادر کرد.

از  حکــم  تأییــد  بــا  جنایــت  ایــن  پرونــده 

دیوانعالی کشــور، برای اجرا به شــعبه اجرای 

احــکام ارســال شــد. در ایــن میــان گــروه چتر 

نجــات بــرای جلب رضایــت خانــواده مقتول 

وارد عمــل شــد و چندیــن جلســه بــا اولیــای 

دم برگــزار کــرد تا بتواند رضایــت آنها را برای 
بخشش بگیرد.

در نهایــت اولیــای دم با ســه شــرط حاضر 

به بخشش شــدند. طبق درخواســت خانواده 

مقتــول پدر قاتــل باید محل زندگــی اش را که 

در نزدیکــی خانــه مقتول بوده، تــرک کند و از 

آن محله بروند. دومین شــرطی که اولیای دم 

ســینا برای بخشــش قاتل پسرشــان گذاشــتند 

ایــن بــود کــه عامــل جنایــت هرگــز بــه شــهر 

محل زندگی شــان برنگردد. سومین شرط نیز 

درخواست دیه بود.

با اعالم این ســه شــرط، درصورتی که پسر 

زندانــی و خانواده اش آنهــا را بپذیرند، اولیای 

و  کــرد  اعــالم خواهنــد  را  دم رضایــت خــود 

پرونده از جنبه عمومی جرم در دادگاه کیفری 

استان تحت رسیدگی قرار خواهد گرفت.

3 شرط برای بخشش قاتل سرقت 2 میلیاردی پرستار خانگی
گــروه حوادث / زن ســابقه دار که با عنوان پرســتار خانگی از خانه ســالمندان 

سرقت می کرد دستگیر شد.

بــه گــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، چند روز قبــل  مردی با مراجعه به 

پلیــس تهران گفت: پــدرم به تنهایی در خانه اش زندگــی می کرد. از آنجا که 

نیاز به مراقبت داشــت تصمیم گرفتیم برایش یک پرستار خانگی استخدام 

کنیم . یک هفته قبل از طریق  آگهی در فضای مجازی با زنی آشنا شدیم که 

می گفت پرســتار اســت . پس از قرار حضوری احساس کردم که زن موجهی 

است و او را استخدام کردم اما  پس از 3 روز وقتی به خانه پدرم رفتم متوجه 

بــه هم ریختگی خانه اش شــدم و پدرم هم بیهــوش در اتاقش افتاده بود که 

بالفاصله به اورژانس خبر دادم. بعد از آن متوجه شــدم۸۰۰ میلیون تومان 

از خانه پدرم سرقت شده است و حاال هم از آن پرستار شکایت دارم.

ســرهنگ علــی ولیپور گودرزی رئیــس پلیس آگاهی تهــران بزرگ در این 

بــاره گفت: پــس از اظهارات شــاکی کارآگاهان پلیس تحقیقــات خود را آغاز 

کردند و مشــخص شــد که زن پرســتار یکی از مجرمان ســابقه دار و حرفه ای 

اســت. با به دســت آمدن این اطالعات دســتگیری وی در دستورکار مأموران 

اداره هفدهم قرار گرفت. وی در حالی که قصد اجرای نقشــه تازه ای داشت، 

بازداشــت شــد. در تحقیقات اولیه سارق 3۸ ســاله به جرم خودش اعتراف 

کرد و چهار مالباخته دیگر نیز شناســایی شــدند  . متهم با صدور قرار قانونی 

از ســوی بازپــرس پرونده برای  تحقیقات تکمیلی در اختیــار کارآگاهان اداره 

هفدهم قرار گرفت.

کارشناسان ارزش ریالی اموال مسروقه را 2 میلیارد تومان اعالم کردند.
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سهم همگان در تولید و تثبیت امنیت و آرامش

بی تردید عوامل مختلفی باید وجود داشته باشند، تا یک فرد به راه راست 
هدایت شود؛ یا اینکه به یک عنصر هنجارشکن و قانون گریز تبدیل شود، 
از ایــن رو از عوامل ژنتیکی گرفته تا عوامل محیطی، تربیتی، فرهنگی و... 

همه و همه تأثیر مستقیمی بر تربیت یک فرد دارند.
باید اذعان داشت؛ برای اینکه جامعه ای فاضله با کمترین ناهنجاری 
را داشته باشیم؛ تک تک افراد جامعه در این خصوص مسئول هستند و 
هر کسی باید سهم و قدر خود را به نحو مطلوب و بایسته انجام دهد؛ همه 
افراد در قبال جامعه ای که در آن زندگی می کنند؛ مســئول هستند و الزم 
اســت که مسئولیت خود را بدرستی به انجام برسانند؛ از این رو بی تفاوت 
بــودن و گذشــتن از کنــار اتفاقات پیرامونــی، به منزله پاک کــردن صورت 
مســأله و نادیده گرفتن حقایق و واقعیاتی اســت که به طور حتم نتایج و 
عواقب آن به ســوی همان فرد و جامعه برخواهد گشــت؛ چنانکه مولوی 
می گوید: »این جهان کوه است و فعل ما ندا - سوی ما آید نداها را صدا.«

عبور غیرمســئوالنه از کنــار اتفاقــات و ناهنجاری هــای پیرامون باعث 
خواهد شــد کــه روز به روز بــر تعدد و تکثــر ناهنجاری ها افزوده شــده و از 
ســوی دیگر قبح جرایم و کج روی ها شکســته شــود و همچنین ارزش ها و 
خوبی ها جای خود را به ضد ارزش ها و بدی ها و زشــتی ها دهند؛ مســائل 
اجتماعــی بــه آرامی و آهســته آهســته دچار تغییــر و تحول می شــوند؛ از 
ایــن رو باید گفت کــه بی تفاوت بودن نســبت به ناهنجاری هــا و جرایمی 
کــه در محله و کــوی و برزن ما اتفاق می افتد، بــه نوعی تأیید آن تخلف و 
ناهنجاری است؛ بنابراین حتی اعالم انزجار و برائت از این حوادث ناگوار 
و ناخوشــایند و عدم حمایت و جانبداری از هنجارشکنان، می تواند تأثیر 
قابل مالحظه ای در مقابله با این مسائل داشته باشد. به طور حتم وجود 
مســجد، محیط های ورزشی و تفریحی سالم،  مراکز فرهنگی و همچنین 
مســائل اقتصــادی، اجتماعــی و... تأثیر مســتقیمی بر عدم بــروز و ظهور 
جــرم و ناهنجاری دارنــد؛ بنابراین همه بخش های یک جامعه باید خود 
را به طور جد مسئول و موظف به انجام صحیح مأموریت های ذاتی شان 
بدانند تا پازل مورد نظر به طور صحیح و مناسب تدوین شود. اگر بخشی 
از ســازمان ها و نهاد های مربوطه کار خود را بدرستی انجام ندهند، اجزا و 
ارکان این پازل در جای مناسب قرار نمی گیرد و نتیجه مطلوبی هم عاید 

نمی شود.
نباید فراموش کرد که ناهنجاری های اجتماعی یک شــبه و قارچ گونه 
ســر از خاک بیــرون نیاورده اند؛ بلکــه دالیل و عوامل مختلفی دســت به 
دست هم داده اند تا چنین مشکالت و جرایمی به مرور زمان و آرام آرام 
به وجود آیند؛ از این رو جدای از مسائل سلبی و قهری که در برخی موارد 
الزم و ضــروری اســت  به آن توســل جســت، اما موضوعــات ایجابی هم 
بسیار موثر بوده و سهم بسزایی در کنترل ناهنجاری دارند که باید به طور 
جــد در دســتور کار قرار گیــرد.  اگر در این حوزه بخوبی و درســتی اقدامات 
الزم انجام شود، دیگر شاهد رشد بی رویه قانون گریزی و هنجارشکنی و... 
نخواهیم بود؛ همچنان که امام راحل قریب به این مضمون می فرمودند: 
که اگر مســاجد پر شــوند و اقبال و توجه به ارزش ها باشــد، زندان ها خالی 
خواهند شــد؛ با توجه به دیدگاه جذب اکثریت باید تالش کنیم که بســتر 
الزم برای کشیده شدن افراد جامعه به راه صواب و درست فراهم شده و 

از هنجارشکنی و... رویگردان شوند.
امروز پلیس نیز به دنبال اقدامات ایجابی، طرح های مختلفی را برای 
فرهنگ ســازی و آگاه ســازی جامعه انجام می دهد و در مقابل با اقتدار با 
کســانی که بــر کج روی ها و قانون شــکنی ها و برهم زدن امنیــت و آرامش 
جامعــه اصــرار می ورزند؛ برخــورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد کســی 

خدشه ای بر امنیت و آرامش و آسایش خاطر مردم وارد کند.

گروه حوادث: ســحرگاه چهارشنبه قطار 
مســافربری مشــهد - یــزد در کیلومتــر 
5۰ محــور طبس پــس از برخورد با یک 
دســتگاه بیل مکانیکی از ریل خارج شد 
و در این حادثه هولناک 21 مســافر جان 

باخته و ۸6 نفر مصدوم شدند.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 
خــرداد    17 سه شــنبه   19:2۰ ســاعت 
مشــهد   ۶۸1 شــماره  مســافری  قطــار 
– یــزد حرکــت خــود را بــا 3۴۸ مســافر 
آغــاز کــرد امــا ســاعت ۵ و 3۰ دقیقــه 
صبــح چهارشــنبه ایــن قطــار در بالک 
عباس آباد-ریــزو، کیلومتــر 5۰ طبــس 
اداره کل  محــدوده  در  ایســتگاه مزینــو 
راه آهن شــرق ناگهــان براثر برخــورد با 
یــک مانع دچــار حادثــه و 5 واگن قطار 
از ریــل خارج شــد. با اعــالم موضوع به 
احمــر  هــالل  آتش نشــانی،  اورژانــس، 
در  امدادگــران  بالفاصلــه  پلیــس  و 
محــل حاضــر شــده و کمک رســانی بــه 

حادثه دیدگان آغاز شد.
نخســتین بررســی ها نشــان مــی داد 
قطــار بــا یــک دســتگاه بیــل مکانیکــی 
برخورد کرده است و بر اثر شدت حادثه 
21 مســافر جــان باختنــد کــه بیشــترین 
فوتی هــا از مســافران دو واگــن جلویــی 
قطــار بــود و ۸6 نفر نیز مصدوم شــدند 
که مصدومان بــا آمبوالنس و هلیکوپتر 
اورژانــس بــه بیمارســتان شــهید ســید 

مصطفی خمینی طبس منتقل شدند.
ویــژه  فرمانــدار  رحیمــی  علی اکبــر 
طبــس گفــت: قطــار در حــال عزیمــت 
بــه یزد بود کــه طبق بررســی های اولیه، 
حادثــه بــر اثــر برخــورد قطــار بــا بیــل 

مکانیکی، رخ داده است.
وی با بیان اینکه اعضای کمیســیون 
عالــی ســوانح راه آهــن نیــز بالفاصلــه 
بــه محــل اعــزام شــدند و ســتاد بحران 
تشــکیل شــد، بیان کرد: به دنبــال وقوع 
ایــن حادثــه، تعــداد 5 واگــن از 1۰ واگن 

قطار از ریل خارج شده است. 
پــس از این حادثه از ایســتگاه طبس 
یک قطار فوق العاده به محل اعزام شد 
تا مســافران ســالم را به ایستگاه طبس 
منتقل کند و از ایســتگاه طبس اتوبوسی 
بــرای انتقــال مســافران به یــزد در نظر 
گرفتــه شــده  اســت. مصدومــان نیــز با 
12آمبوالنس و سه هلیکوپتر برای مداوا 

به طبس فرستاده شدند.
 سید حســن موسوی، معاون ناوگان 

علــت  دربــاره  نیــز  راه آهــن  مســافری 
حضور بیل مکانیکی در ساعت 5 صبح 
در محــل ســانحه گفــت: در ایــن محل 
احتماالً کارگاهی وجود داشــته اما آنچه 
مشــخص اســت اینکــه بیــل مکانیکــی 
روی خــط آهن نبوده اســت اما کاماًل در 
مجاورت خط آهن قرار داشــته اســت و 
همین موضوع به بروز حادثه انجامیده 

است. 
کمیسیون عالی سوانح دقایقی پس 
از وقوع ســانحه به محل اعزام شــده که 
علت دقیق حادثه را مورد بررســی قرار 
دهــد و اطالعــات دقیق پس از بررســی 
کمیســیون اعالم و اطالع رسانی خواهد 

شد.
ë  همه بسیج  برای  رئیس جمهور  دستور 

امکانات امدادی
ســید  والمســلمین  حجت االســالم 
ابراهیــم رئیســی پــس از جلســه هیأت 
دولــت در تماس با اســتاندار خراســان 
جنوبی و یزد و فرماندار طبس بر بسیج 
همــه امکانــات بــرای امدادرســانی بــه 
مصدومان حادثه خروج قطار از ریل در 

طبس تأکید کرد.
رئیس جمهور با تســلیت به خانواده 
جانباختگان این حادثه تلخ، برای آنان 
از درگاه خداونــد صبــر و اجــر مســألت 
کــرد. وی در جلســه صبــح چهارشــنبه 
هیــأت دولــت و پــس از اطــالع از ابعاد 
مختلف این حادثه به وزرای کشور و راه 
مأموریت داد تا علل خروج قطار از ریل 
را بررسی و با عوامل بروز چنین حوادث 
تلخی برخورد شود تا دیگر شاهد چنین 

مسائلی نباشیم.
ë حضور وزیر کشور در محل حادثه

پــس از ایــن حادثه احمــد وحیدی، 
وزیــر کشــور نخســت در تمــاس تلفنــی 
خراســان  اســتاندار  قناعــت  جــواد  بــا 
محــل  در  حضــور  خواســتار  جنوبــی، 
حادثه قطار مسافری در طبس و ارسال 
ســریع امکانــات الزم برای رســیدگی به 

حادثه دیدگان شد.
ایــن  وقــوع  زمــان  از  وی همچنیــن 
حادثــه در تمــاس بــا رئیــس جمعیت 
اورژانــس،  رئیــس  احمــر،  هــالل 
مدیرعامــل راه آهــن و رئیــس ســازمان 
مدیریت بحران کشور، آخرین وضعیت 
ایــن حادثــه را جویا شــد و ســپس برای 
بررســی دقیق تــر ایــن ماجــرا در محــل 
حادثه حضور یافت. رستم قاسمی وزیر 
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خروج قطار از ریل با 21 کشته و 86 مصدوم

سفر روی خط مرگ

راه و شهرســازی نیز با حضــور در محل 
خــروج قطــار از ریل با همــکاری وزارت 
خواهــان  مســئول،  نهادهــای  و  کشــور 
بازگشــایی هرچــه ســریع تر ایــن محــور 

ریلی شد.
ë  دســتور رئیــس ســازمان بازرســی کل

کشور
ذبیــح اهلل خداییــان رئیس ســازمان 
بازرســی کل کشــور ضمــن تســلیت بــه 
خانواده جانباختگان و آرزوی ســالمتی 
بــه  دســتوری  طــی  مصدومــان،  بــرای 
جنوبــی  خراســان  اســتان  کل  بــازرس 
مأموریت داد با حضور در صحنه، ابعاد 
مختلــف حادثه را بررســی و نســبت به 
معرفــی متخلفان احتمالــی به مراجع 
قضایــی و اداری اقدامــات الزم را انجام 

دهد.
ë  و مکانیکــی  بیــل  راننــده  از  تحقیــق 

پیمانکار
پــس از ایــن حادثــه محمــد جعفــر 
منتظری دادســتان کل کشــور در پیامی 
ضمن تسلیت به بازماندگان این حادثه 
از دادســتان خراسان جنوبی خواست با 
بررسی سریع علل این سانحه نسبت به 
شناســایی مقصرین احتمالی و برخورد 
قانونی و ســریع با مســببان ایــن حادثه 

اقدام کرده و نتیجه را گزارش کنند.
در همین رابطه حجت االسالم علی 
نسایی زهان دادستان عمومی و انقالب 
مرکز خراســان جنوبی نیز گفت: ضمن 
تسلیت به خانواده های داغدیده تالش 
می شود عالوه بر امدادرسانی، در اولین 
فرصــت قصــور احتمالی نیز شناســایی 
شــود. در حــال حاضــر علــت حادثــه با 
توجــه بــه تصاویــر هوایــی وجــود بیــل 
مکانیکی در نزدیکی ریل بوده که منجر 

به واژگونی چند واگن قطار شده است.
حجت االســالم نسایی زهان با اشاره 
به تحقیقات اولیه در محل وقوع حادثه 
گفت: راننــده بیل مکانیکــی و پیمانکار 
مربوطــه کــه قصــور اولیــه متوجــه آنها 

است مورد تحقیقات قرار گرفته اند.
وی با تأکید بــر اینکه پرونده قضایی 
برای حادثه قطار مسافری تشکیل شده 
اســت ادامــه داد: در اســرع وقت نتیجه 
نهایی بعد از مشــخص شدن مقصران 

احتمالی به مردم اعالم خواهد شد.
ایــن موضوع نیازمنــد کار تحقیقاتی 
در  و  اســت  دقیق تــر  کارشناســی  و 
حــال حاضــر همــه تــوان و تالش هــا بر 
امدادرســانی بموقع برای پیشــگیری از 
تلفات بیشتر اســت. براساس اطالعات 

به دســت آمده امکانــات امداد و نجات 
از مرکز اســتان نیــز اعزام شــده ولی اگر 
در خدمت رســانی به مسافران قصوری 

صورت گیرد، مورد پیگرد خواهد بود.
ë روایت یک مصدوم

یکی از مصدومان حادثه در تشــریح 
این ماجرا گفت: در ایســتگاه قبلی برای 
خواندن نماز چند دقیقه ای قطار توقف 
کرد و پس از آن ســوار شــدیم و قطار به 
راه افتــاد اما هنوز دقایقی نگذشــته بود 
که ناگهان قطار ترمز شدیدی کرد و بعد 

روی ریل کشیده شد .
صدای وحشتناکی شنیدیم و ناگهان 
انــگار قطار به مانعی برخورد کرد . بعد 
از آن مســافران مثــل توپ بــه هر طرف 
پرت شــدند . وقتی قطار متوقف شــد با 
سختی با شکستن شیشــه خودمان را از 
قطــار بیرون کشــیدیم و متوجه شــدیم 
واگن های جلویی از ریل خارج شده اند.

ë تحویل اجساد به پزشکی قانونی
رضا حاج منوچهری جانشین رئیس 
ســازمان پزشــکی قانونــی در مدیریــت 
بحران از تشکیل تیم بحران در پزشکی 
قانونی این شهرســتان خبر داد و گفت: 
پزشــکی قانونــی به صورت شــبانه روزی 
و با به کار گیری تمامی امکانات نســبت 

بــه تعییــن هویــت پیکرهــای ارجاعــی 
اقــدام می کند و تالش می کند پیکرهای 
متوفیان را در کوتاه ترین زمان ممکن به 

خانواده ها تحویل دهد.
بــرای  منوچهــری،  حــاج  گفتــه  بــه 
تعییــن هویت قربانیــان در صورت نیاز 
و چنانچــه از روی عالئــم ظاهــری قابل 
ژنتیــک  آزمایــش  نباشــند،  شناســایی 
انجام می شود که در این صورت نسبت 
بــه فراخوان بســتگان نزدیــک متوفیان 

اقدام خواهد شد.
ë شناسایی اجساد قربانیان

به گفته ســید ابوالحســن میرجلیلی 
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری 
خراســان جنوبــی، بــا توجــه بــه شــدت 
حادثــه هویــت برخــی از اجســاد قابــل 

شناسایی نیست.
دکتر احمد دهقــان رئیس اورژانس 
استان یزد نیز اعالم کرد: آمار فوتی های 
حادثــه قطــار طبــس – یــزد بــه 21 نفــر 

افزایش پیدا کرده است.
او اظهــار کــرد: همچنین بــا توجه به 
هماهنگــی صورت گرفته با دادســتانی، 
اقدامات تشــخیص هویــت متوفیان در 
پزشــک قانونــی یــزد پیگیــری و انجــام 

خواهد شد.

گــروه حوادث/ مادر بابک خرمدین که به اتهام معاونت در قتل 
پســرش محاکمه و به 45 ماه حبس محکوم شده بود با کسر یک 
چهــارم حبس صــادره بــه 33 ماه حبــس محکوم شــد. او هیچ 

اعتراضی به رأی اول نکرده بود.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، اردیبهشــت ســال 
گذشــته بود که جسد مثله شده مردی 47 ســاله در سطل زباله ای 
در غرب تهران کشــف شد. با کشف جســد موضوع به تیم جنایی 
اعالم و در تحقیقــات صورت گرفته هویت مقتــول به نام بابک 
خرمدیــن کارگردان و مســتند ســاز ســینما برمــال شــد. در ادامه 
تحقیقات مشــخص شــد وی به دســت پــدر 80 ســاله اش اکبر و 

همدستی مادرش به قتل رسیده است.

هنــوز 48 ســاعت از بررســی ها نگذشــته بــود که مشــخص 
شــد این زوج ســالخورده چند ســال قبل نیــز ابتدا دامادشــان و 
بعد دخترشــان را نیز به همین شــیوه و شــگرد به قتل رســانده و 
اجسادشان را مثله کرده بودند. اکبر خرمدین به قتل داماد، دختر 
و پســرش با همدســتی همســرش ایران اعتراف کــرد. با تکمیل 
تحقیقات زوج کهنسال به زندان منتقل شدند اما ساعت 12:30 
یکشــنبه 30 آبان سال 1400 پیرمرد در زندان رجایی شهر به خاطر 
کهولت سن و ابتال به بیماری صعب العالج و ایست قلبی فوت 
کــرد. باتوجه بــه مرگ اکبر خرمدیــن که قبل از مــرگ با رضایت 

اولیای دم مقتوالن مواجه شده بود، پرونده او بسته شد.
اما پرونده همســر اکبــر خرمدین به عنــوان معاونت در قتل 

برای صدور حکم به دادگاه کیفری تهران ارجاع شــد. با برگزاری 
جلســه محاکمه، قضات دادگاه کیفــری زن ســالخورده را به 45 
ماه حبــس محکــوم کردنــد. از آنجایی کــه پیــرزن اعتراضی به 
رأی صادره نداشــت، طبق ماده 442 آیین دادرســی کیفری یک 
چهارم این حکم از سوی دادگاه کسر و به 33 ماه حبس محکوم 
شد. بدین ترتیب باتوجه به اینکه وی از اردیبهشت سال گذشته 
و حدود 14 ماه اســت که در زندان به ســر می برد باتوجه به کســر 
یک چهارم از 45 ماه حبس، دوران محکومیت وی حدود 20 ماه 
دیگر به پایان خواهد رســید. با صدور حکــم، پرونده پیرزن برای 
اجرای حکم به شعبه ســوم اجرای احکام دادسرای امور جنایی 

تهران به ریاست قاضی رامتین آقاجانلو ارجاع شد.

دستگیری 700 مجرم در طرح پلیس غرب 
استان تهران

گروه حوادث/ جانشــین فرمانده کل انتظامی کشور ، امنیت مردم و جامعه 
را خط قرمز پلیس دانست  و از برخورد قاطعانه مأموران انتظامی با کسانی 

خبر داد که بخواهند از این خط عبور کنند.
سردار » قاسم رضایی« روز گذشته در حاشیه بازدید از نمایشگاه کشفیات 
فرماندهی انتظامی غرب استان تهران، اظهار داشت: امنیت نیاز اساسی هر 
جامعه و زیرساخت توسعه و پیشرفت آن به شمار می رود که پلیس عهده دار 
تأمین و برقراری آن شــده اســت. مأموران جان برکف انتظامی غرب استان 
تهران  شــبانه روز تالش می کنند تا بتوانند امنیت موجود را ارتقا بخشــیده و 
رضایت عموم را جلب کنند. این مقام ارشــد انتظامی، تصریح کرد: امنیت 
مردم و جامعه خط قرمز پلیس اســت و هرکســی بخواهــد از این خط قرمز 
عبــور کند با واکنــش قاطعانه مأمــوران انتظامی مواجه خواهد شــد چرا که 
تأمین نظم و امنیت جامعه مســئولیت بسیار سنگینی است و دستگاه های 
متولی در این حوزه باید با تمام وجود پای کار باشــند. سردار رضایی با اشاره 
بــه عملکــرد فرماندهی انتظامــی غرب اســتان تهران اعم از کشــف قاچاق 
و مواد مخدر و دســتگیری ســارقان حرفــه ای و تعــدادی از اراذل و اوباش که 
امنیــت عمومی را مختل کرده بودند، گفت: در ایــن طرح 15۰ میلیارد ریال 
انواع کاالی قاچاق کشف و 7۰۰مجرم سابقه دار نیز توسط مأموران دستگیر 
شدند. وی  با بیان اینکه قانون مجازات بازدارندگی الزم را ندارد و نیاز است 
که اصالح شود، تأکید کرد: پلیس و دستگاه قضایی قاطعانه و برابر قانون با 

هنجارشکنان و مخالن امنیت و آرامش جامعه برخورد خواهند کرد.

کالهبرداری با عضویت در گروه دوستیابی
گروه حوادث / مرد شیاد که با هک گوشی تلفن کاربران شبکه های اجتماعی 

از مخاطبان آنها کالهبرداری می کرد دستگیر شد.
بــه گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی بــه این پرونده با مراجعه 
مرد جوانی به پلیس فتای پایتخت آغاز شد که مدعی بود شخص ناشناسی با 
دسترسی غیرمجاز به حساب کاربری اش در تلگرام از مخاطبانش کالهبرداری 
کرده است. وی در توضیح بیشتر گفت: در شبکه اجتماعی تلگرام در یک گروه 
دوستیابی عضو شدم و برای دوستی با شخصی ارتباط گرفتم که این فرد یک 
برنامه برای من ارســال کرد و گفت حتماً آن را نصب کنم تا در آن بیشــتر با 
هم آشنا شویم، پس از نصب برنامه، متوجه شدم کارکردی ندارد اما همین 
برنامه باعث شد آن فرد به مخاطبان تلگرام من دسترسی پیدا کند و پس از 
ارتباط با مخاطبانم با ارسال شماره کارت به آنها درخواست وجه کرده است. 
سرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات 
تهران بزرگ در این باره گفت: کارشناسان پلیس فتای تهران بزرگ اقدامات 
تخصصی خود را آغاز کردند و با بررسی های فنی موفق شدند ردپای مجرم را 
در فضای مجازی شناسایی کنند و پس از تشریفات قضایی متهم را دستگیر و 

به پلیس فتای پایتخت انتقال دادند.
وی با اشاره به افزایش تعداد شاکی های این پرونده اظهار داشت: مجرم 
پس از حضور در پلیس فتا ضمن پذیرش جرم خود عنوان کرد که از طریق 
نصــب بدافــزار روی تلفن همراه دیگــران به مخاطبان آنها دسترســی پیدا 
کرده و به آنها پیام می داده و با ارســال شماره کارت از آنها درخواست واریز 
پول می کرده که در مجموع حدود 2۰۰ میلیون تومان به دست آورده است.

تخفیف مجازات برای مادر بابک خرمدین 



محمد محمدسدهی/ مسابقات قهرمانی 
زیر 23 سال آسیا با ناکامی تیم امید ایران 
همراه شد و شــاگردان مهدی مهدوی کیا 
بــا 2 تســاوی و یک شکســت ازبکســتان را 
به مقصــد ایران ترک کردنــد تا همچنان 
هــواداران فوتبــال از تیــم امیــد »ناامید« 
باشــند. البته ایــن تیم پیــش از حضور در 
مســابقات بــا کوهــی از مشــکالت روبه رو 
بود؛ از زمزمه های تغییر سرمربی گرفته تا 
عدم برگزاری بازی تدارکاتی مناســب که 
از جملــه دغدغه های اصلــی مهدوی کیا 
هم به شــمار می رفت. تیمی که ســودای 
در  ناکامــی  ســاله   48 طلســم  شکســتن 
صعــود بــه المپیــک را دارد، در مرحلــه 
گروهی اولین آزمون مهم حذف شد و به 

خانه برگشت.
کمیتــه  سرپرســت  جبــاری،  غالمرضــا 
آموزش فدراســیون فوتبــال در خصوص 
عملکــرد تیــم فوتبــال امیــد بــه خبرنگار 
»ایران« گفت: »مشکل فوتبال ما نداشتن 
نقشــه راه اســت. ما برای آینده نقشــه راه 
نداریم، در حالی که باید تمام ابعاد مؤثر 
در فوتبال را شناســایی و فوتبالیست های 
فوتبــال،  رشــته های  در  را  بااســتعداد 
فوتبال ســاحلی و فوتســال معرفی کنیم. 
بازیکــن،  داور،  همچــون  فاکتورهایــی 
مسابقات، اقتصاد، جغرافیا و... را باید در 
این نقشــه راه ترســیم کنیم و این عوامل 
در آینده فوتبال مــا تأثیرگذار خواهد بود. 
عوامل مختلف فوتبال باید بدانند کســی 
کــه می خواهــد مســیر حرفــه ای شــدن را 
بپیمایــد، چــه کاری بایــد انجــام دهــد.« 
ناکامی هــای  شــاهد  اخیــر  ســال های  در 
بســیاری در تیم هــای پایه بوده ایــم. او در 
این باره اظهار داشــت: »نه اینکه بگوییم 
فدراســیون فوتبال پیــش از این برنامه ای 
نداشــته بلکه این برنامه ها مــدون نبوده 
و ایــن موضوع باعث شــده تیم های ملی 
ما بخصوص در رده پایه ناکام باشند. من 
به همراه سرپرســت فدراســیون فوتبال و 
ســایر دوستان از تجربیات خود استفاده و 
این برنامه را تهیه کردیم. قرار اســت این 

برنامــه را کــه همانند نقشــه راه اســت به 
هیأت رئیســه فدراســیون فوتبــال تقدیم 
کنیــم و در صــورت تأییــد اعضــای هیأت 
رئیسه، آن را در اختیار هیأت های استانی 

قرار دهیم.«
فدراســیون  آمــوزش  کمیتــه  سرپرســت 
فوتبــال افــزود: »مــا توقــع داشــتیم کــه 
تیــم امیــد در مســابقات قهرمانی آســیا 
نتیجــه بگیــرد امــا متأســفانه ایــن اتفاق 
رخ نــداد. از نظــر مــن فدراســیون بــرای 
تیــم امید کم نگذاشــت و تــالش خود را 
کرد تــا تیم بــا آمادگی باال در مســابقات 
حاضر شــود. باید آسیب شناســی کنیم و 
مشــکالت این تیم شناسایی شود و برای 
این مشــکالت راه حل داشته باشیم. تیم 
امید برای حضور در مســابقات انتخابی 
المپیــک پاریــس زمــان دارد و باید برای 

پایــان دادن به طلســم 48 ســاله حضور 
در المپیــک برنامه ریزی کنیــم.« یکی از 
مشــکالت تیــم امید پیــش از حضــور در 
مســابقات قهرمانی آســیا عدم برگزاری 
بازی هــای تدارکاتــی بــود. موضوعــی که 
حتــی مهدوی کیا هم نســبت بــه آن گله 
کرد و هم اکنون این معضل در تیم ملی 
بزرگســاالن هم وجود دارد و فدراســیون 
در برگــزاری بازی های تدارکاتی عملکرد 
قابــل قبولــی نداشــته اســت. جبــاری در 
ایــن خصوص گفــت: »فدراســیون برای 
تدارکاتــی  بازی هــای  کــردن  هماهنــگ 
تمــام تــالش خــود را انجــام داد. در آن 
زمان به منظور شبیه سازی بازی با قطر، 
با تیم های کویت و امارات برای برگزاری 
بازی هــای دوســتانه مکاتبه داشــتیم که 
البتــه ایــن تیم هــا نتوانســتند بــه ایــران 

بیاینــد. حقیقتاً مــا نمی توانیــم تیم ها را 
بــه برگزاری بــازی تدارکاتی اجبــار کنیم. 
یکــی از چالش های دیگــر تیم امید عدم 
حضــور  خصــوص  در  تیم هــا  همــکاری 
بازیکنــان  اغلــب  بــود.  بازیکنان شــان 
تیــم امیــد درگیر لیــگ برتر بودنــد و این 
از  کــه  از مالحظاتــی اســت  یکــی دیگــر 
دســت ما خارج اســت. تمام این عوامل 
دست به دســت هم می دهد تا یک تیم 
نتوانــد در مســابقات بــه نتیجــه دلخــواه 
برســد.« جبــاری دربــاره ســؤالی مبنــی 
کادرفنــی  تغییــر  احتمــال  آیــا  براینکــه 
تیــم فوتبــال امیــد وجــود دارد؟ پاســخ 
داد:»بــرای بررســی این موضــوع منتظر 
بازگشــت تیــم امیــد هســتیم تــا بتوانیم 
صحبت هــای کادرفنی را بشــنویم و پس 

از آن تصمیم گیری کنیم.«

ë  قاســمپور :سیستم مناســب نبود، به
خودمان باختیم

تیم امید بازی هــای راضی کننده ای 
فنــی  نظــر  از  و  نگذاشــت  نمایــش  بــه 
عملکرد شــاگردان مهــدوی کیا چندان 
رضایت بخش نبود. ابراهیم قاســمپور، 
مربــی ســابق تیــم امیــد و عضــو کنونی 
در  فوتبــال  فدراســیون  فنــی  کمیتــه 
خصــوص نتایــج ایــن تیــم بــه »ایران« 
گفت: »نتایج گویاســت و بازی های تیم 
امید به هیچ وجــه راضی کننده نبود. از 
تیم امید انتظار بیشــتری داشتیم و باید 
ناکامی تیم امید با دقت بررســی شود و 
ببینیم که مشکل این تیم کجاست. این 
تیم مســابقات مهمــی در پیش دارد که 
مهم تریــن آن انتخابــی المپیک اســت 
و بایــد بــا آمادگی صد درصــدی در این 

مســابقات حاضــر شــود و طلســم عدم 
حضورمــان در المپیــک را بشــکند.« او 
دربــاره تأثیر منفی عدم برگــزاری بازی 
تدارکاتــی هــم صحبــت کرد: »همیشــه 
ما این مشــکالت را داشــتیم و تیم ملی 
بزرگســاالنمان هــم درگیر ایــن موضوع 
و  مالــی  به دلیــل مشــکالت  امــا  اســت 
همچنیــن مســائل سیاســی نمی توانیم 
بــرای  خوبــی  تدارکاتــی  بازی هــای 
بگیریــم.  نظــر  در  ملی مــان  تیم هــای 
مثــل همان اتفاقی که در بــازی با کانادا 
افتاد و مســائل سیاســی نگذاشــت که با 
این تیم بــازی کنیم. البتــه این موضوع 
در ســال های گذشــته هم بــوده و از یک 
جاهایی بــه تیم ملی فشــار می آورند تا 
بازی های دوســتانه برگزار نشود. فوتبال 
مــا پتانســیل باالیــی دارد و این موضوع 
را مــا فوتبالی ها می توانیــم تأیید کنیم. 
تیــم ملی اســپانیا یک بازیکن 17 ســاله 
دارد کــه در تیــم ملــی بزرگســاالن بازی 
می کند و ما هم چنین پتانســیلی داریم 
کــه بازیکنــان امیدمــان بتواننــد در تیم 
بزرگساالن بازی کنند.« قاسمپور از نظر 
فنی اینگونــه بازی های تیم ملی امید را 
تحلیل کرد:»مــا برای صعود به مرحله 
بعدی مســابقات قهرمانی آســیا جدا از 
نتیجــه دیــدار ترکمنســتان و قطــر، نیاز 
بــه پیــروزی مقابل ازبکســتان داشــتیم 
کــه موفق به ایــن کار نشــدیم و در واقع 
مــا به خودمــان باختیم. سیســتم ما در 
بازی با ازبکســتان 1-3-2-4 بود و ما با 
یک فوروارد بــازی کردیم. این در حالی 
اســت که نیــاز به بــرد داشــتیم و باید با 
از  می کردیــم.  بــازی   4-3-3 سیســتم 
نظر من این یک ایراد فنی اســت و باید 
بــا مهــدی مهدوی کیــا جلســه بگذاریم 
شــاید  بشــنویم،  را  او  صحبت هــای  و 
قانع مــان  کیــا  مهــدوی  صحبت هــای 
کند. مســلمًا تیمی کــه نتیجه نمی گیرد 
ناامیــد  آن  از  فوتبــال  اهالــی  تمامــی 
امیــد دورنمــای  تیــم ملــی  می شــوند. 

روشنی ندارد.«
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به خودمان باختیم!

حذف تلخ امیدها از مسابقات قهرمانی زیر 23 سال آسیا

مهدوی کیا: تیم ما 2 مشکل بزرگ دارد
تیم فوتبال امید ایران پس از تساوی و شکست 
به ترتیــب مقابل تیم های قطر و ترکمنســتان در 
حالی سه شنبه شب به مصاف ازبکستان رفت که 
بــرای صعود به مرحله بعد مســابقات قهرمانی 
زیــر 23 ســال آســیا، بایــد ازبکســتان میزبــان را 
شکســت می داد اما این مســابقه با تساوی 1-1 به 
اتمام رســید. بــا این نتیجه شــاگردان مهدوی کیا 
دو امتیــازی شــدند و با توجــه به تســاوی 2-2 در 
دیگــر دیــدار گروه بیــن قطــر و ترکمنســتان، تیم 

کشــورمان با قرار گرفتن در رتبه سوم نتوانست به 
مرحله یک هشــتم نهایی صعود کند. ازبکســتان 
بــا تســاوی برابر ایــران 7 امتیــازی و به عنوان تیم 
اول گروهی راهی مرحله بعدی شــد. ترکمنستان 
هــم بــا ۴ امتیاز و ایســتادن در جایــگاه دوم از این 
گــروه صعــود کرد اما قطر بــا امتیاز برابــر با ایران 
به دلیــل تفاضــل گل کمتر قعرنشــین گروه شــد. 
مهــدی مهدوی کیــا، ســرمربی تیــم امیــد پس از 
حذف شــاگردانش در نشست خبری گفت: »فکر 

می کنم بازی خیلی خوبــی بود و هر دو تیم بازی 
خوبــی انجــام دادنــد. اگــر از موقعیت های مــان 
اســتفاده می کردیم می توانســتیم برنده باشــیم . 
بــا یک تیــم جوان به این تورنمنــت آمدیم و فکر 
می کنــم تاوانــش را هم با کنار رفتن از مســابقات 
پرداختیم. هدف مان رفتن به المپیک است و به 
همین دلیل با تیــم جوانی اینجا آمدیم تا تجربه 
کســب کنیم و 2 ســال بعــد با همیــن بازیکنان به 
المپیک صعــود کنیم . تیم ما 2 ســال از تیم های 

دیگر کوچک تر بود.« او اظهار داشت: »دو مشکل 
بــزرگ داریــم کــه یکــی از آنهــا گل نــزدن تیم ما 
اســت. دیگری هم مشــکل بدنی بازیکنان است . 
بســیاری از آنهــا در لیــگ ایــران بــازی نمی کننــد  
و فیکــس نیســتند. وقتــی شــرایط بازی حســاس 
می شــود، بایــد بــدن بازیکنــان هــم بتوانــد طبق 
شرایط مســابقه آمادگی داشته باشد. در هر حال 
ما با باخت به ترکمنســتان تورنمنت را از دســت 

دادیم.«

وزیر ورزش و جوانان راهی قطر می شود
سجادی: با چند کشور برای بازی های دوستانه صحبت کرده ایم

وزیــر ورزش و جوانــان دیــروز در حاشــیه نشســت  ســید حمیــد ســجادی، 
هیأت دولت در مورد آخرین وضعیت آماده سازی تیم ملی فوتبال کشورمان 
پیــش از جام جهانــی 2022 قطر اظهار داشــت: »آخرین خبری کــه  دارم این 
اســت که ساعت 8 شب یکشــنبه هفته آینده تیم ملی در قطر با الجزایر بازی 

خواهــد کــرد. روز سه شــنبه هــم با میرشــاد 
ماجــدی صحبت کردم که گفت با چند تیم 
دیگر در حال مذاکره هســتند که نــام آنها را                            
بــزودی اعــالم خواهند کــرد. خود مــا هم از 
وزارت خارجــه کمــک گرفتــه و با یــک تا دو 
کشــور در حــال صحبت هســتیم. در نهایت 
نتیجه تمام مذاکرات به فدراســیون فوتبال 

منعکس می شــود تا این فدراســیون برنامه ریــزی کند.« او در مــورد اینکه قرار 
است تیم ملی پیش از جام جهانی چند بازی دوستانه انجام بدهد، گفت: »ما 
نباید تصمیم بگیریم، زیرا کار تخصصی فدراسیون است. اینکه چه بازی هایی 
با کدام کشــورها برگزار شــود و ُبعد مســافت چگونه باشــد، در اختیار کادر فنی 
اســت. بایــد دید آیا می توانند مســافتی را                            برای برگزاری یــک یا چند بازی طی 
کننــد. همــه این تصمیمات فنی اســت که فدراســیون فوتبال می گیــرد، اما بر 

خودمان وظیفه می دانیم حمایت کنیم و در کنار تیم ملی باشیم.«
سجادی در مورد اینکه مدتی قبل اعالم کرده بود، از وضعیت فدراسیون فوتبال 
راضی نیســت، آیــا اکنون وضعیــت بهتر شــده، پاســخ داد: »آن صحبت من 
مربوط به گذشــته بود، نیاز بود که مسئوالن فدراسیون مقداری تصمیماتشان 
را                            تســریع کــرده و قاطــع باشــند. اقداماتــی را                            هم انجــام داده و جلســه هیأت 
رئیســه فدراسیون و مجمع تشکیل شــد. تصمیماتی که در مجمع فدراسیون 
گرفتند، خواسته های ما بود تا زودتر به ساماندهی برسیم. باید جایگاه ریاست 
فدراســیون تعیین تکلیف شــود.«وی درباره اینکه نگرانی بابت سازه ورزشگاه 
آزادی وجود ندارد؟ گفت: »استحکام سازه تأیید شده است و دو تیم کارشناسی 
آن  را تأییــد کردنــد و اشــکاالت ظاهری مثل تخریب زیر صندلی ها هســت که 
ســطحی اســت و نیاز به مرمت دارد. همه ورزشگاه های قدیمی در حال رصد 
کردن از ســوی تیم هایی که استحکام ســازه را کنترل می کنند، هستند؛ و هر جا 
احتیاج به اصالح باشــد، بودجه اش پیش بینی شــده اســت.«همچنین در پی 
برگزاری جلســه وزیر نیروی ایران و وزیر انرژی قطر در کمیســیون مشــترک دو 
کشور، سیدحمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان به قطر سفر می کند. این سفر 
در حالی انجام خواهد شد که پیش از این و پس از دیدار رؤسای جمهور ایران 
و قطر، گسترش همکاری های ورزشی مورد تأکید قرار گرفته و مقرر شده بود در 

این چهارچوب وزیر ورزش و جوانان ایران به دوحه سفر کند.

گفت وگوی نمایندگان ورزش کشورمان با رئیس فیفا

اینفانتینو: مردم ایران در قلب من جای دارند
ســینا کلهر، معــاون فرهنگی و اســماعیل احمدی مدیــرکل وزارتی وزارت 
ورزش و جوانان که برای حضور در کمیسیون مشترک ایران و قطر در دوحه به 
سر می برند، سه شنبه شب گذشته با رئیس فیفا دیدار کردند. در این دیدار که 
در حاشــیه دیدار امارات و اســترالیا در پلی آف انتخابی جام جهانی انجام شد، 
نمایندگان وزارت ورزش و جوانان با اشــاره به عالقه مندی فراوان مردم ایران 
به رشته فوتبال و اشتیاق بسیاری از تماشاگران ایرانی برای همراهی تیم ملی 
ایران در رقابت های جام جهانی از اینفانتینو خواســتند با بررســی مجدد ساز و 
کار ظرفیت توزیع ســهمیه کشــورها، سهمیه بیشــتری را در اختیار تماشاگران 
ایرانی قرار دهد. رئیس فیفا هم در پاســخ با اســتقبال از پیشــنهاد ایران و قول 
مساعد برای پیگیری موضوع گفت: »من مردم ایران را دوست دارم و آنها در 

قلبم جای دارند.«
استقاللی ها در پی توافق مالی با گابریل پین

نکونام بند جدایی از فوالد را فعال می کند؟
در روزهای اخیر از جواد نکونام به عنوان گزینه نهایی استقالل برای جانشینی فرهاد 
مجیدی نام برده شده است اما دلیل اینکه او به صورت رسمی به عنوان سرمربی 
آبی پوشــان معرفی نمی شود، بحث نحوه جدایی او از فوالد است. مسئوالن تیم 
اهوازی مخالفت شان را با جدایی نکونام اعالم کرده و گفته اند براساس درخواست 
او به دنبال جذب بازیکن مدنظر هســتند. ضمن اینکه اطرافیان این باشــگاه هم 
معتقدند نکو از این تیم نمی رود. اما به گزارش تسنیم، نکونام در قراردادش بند 
فسخ دارد و احتمال می رود در صورتی که کشمکش ها بین فوالد و استقالل ادامه 
داشــته باشد، بند جدایی اش را فعال کند. مسئوالن اســتقالل دوست ندارند وارد 
فضای تنش با فوالدی ها شــوند و مذاکراتی با فوالدی ها انجــام داده اند تا با دادن 
رقمی رضایت آنها را بگیرند. استقالل همچنین برای تکمیل کادر فنی نکونام در 
مذاکراتی با گابریل پین مربی ایتالیایی و دستیار فصل گذشته مجیدی صورت داده 
و پین هم پیشــنهاد مالی اش را به مســئوالن اســتقالل داده است. البته نکونام در 
صورت اســتقاللی شدن، دستیار اسپانیایی اش در فوالد و مهدی هاشمی نسب را 
هم به استقالل می آورد و احتمال دارد با صحبت های مدیران استقالل با نکونام، 

مربی دروازه بان های آبی پوشان همچنان بهزاد غالمپور باشد.

جهانبخش: شرایط آماده سازی تیم ملی را مثبت نمی بینم
کاپیتــان تیم ملــی در حاشــیه تمرین دیــروز در قطر 
گفــت: »بعــد از مدتی ســردرگمی در برگــزاری اردو، 
مکان اردو و بازی های دوستانه، اردوی قطر هماهنگ 
شــد و تمرینات خوبی در اینجــا برگزار می کنیم. خدا 
را شــکر بــازی بــا الجزایــر هم تأیید شــد و بــرای یک 
بــازی خــوب با این تیــم تمرین می کنیم. من، ســایر 
بازیکنــان و کادر فنــی دوســت داشــتیم بازی هــای 

تدارکاتی بیشــتری برگزار کنیم ولی این اتفاق رخ نداد. شرایط سخت است، باید 
آماده ســازی به گونه ای باشد که به تیم و بازیکنان کمک کند که شرایط خوبی در 
اردوهای بعدی داشته باشیم، نباید بگذاریم اتفاقات این اردو در اردوهای بعدی 
رخ بدهــد.« علیرضــا جهانبخــش افزود: »با حضــور ولز کارمــان در جام جهانی 
ســخت تر شده اســت. شــرایط آماده ســازی تیم ملی را مثبت نمی بینم اما باید 
قســمت مثبت داستان را نگاه کنیم که بازیکنان خوب تمرین می کنند، مصمم 

هستند و امیدواریم با بازی های خوب دل مردم را شاد کنیم.

شجاع خلیل زاده به االهلی قطر پیوست
شــجاع خلیل زاده مدافع فصل گذشــته الریان که از 
مدتــی قبل بحث حضورش در االهلی مطرح شــده 
بود، با اعالم این باشــگاه قطری به جمع سبزپوشان 
دوحه پیوســت. قرارداد مدافع تیم ملی کشورمان با 
این باشــگاه قطری یک ساله است. به این ترتیب، او 
با محمدحســین کنعانی زادگان همبازی شد تا زوج 
خط دفاعی تیم ملی که در پرســپولیس هم کنار هم 
بودنــد، دوباره هــم تیمی شــوند. خلیــل زاده بعد از 
امضــای قــراردادش با االهلی، گفــت:»در این فصل 
به همراه االهلی تمام تالش خود را می کنم تا بتوانم 

بهترین عملکرد را برای پیشبرد اهداف تیم داشته باشم. خوشحالم دوباره در کنار 
کنعانی زادگان بازی می کنم و تمام ســعی خود را می کنم تا بتوانم برای االهلی 
مفید باشم و بتوانیم نتایج مطلوب را کسب کنیم.« کنعانی زادگان هم در استوری 
اینســتاگرامش خطاب به خلیل زاده نوشت: »شجاع عزیز، تجربه جدیدی است 
در کنار هم. خوشحالم که یک سال در کنار هم خواهیم بود. خوش آمدی.« او در 

ادامه به شوخی نوشت: »فقط اینجا پنالتی ها رو من می زنم.«

بار
اخ

»ایران« در گفت و گو با دو مسئول فدراسیون فوتبال، ناکامی شاگردان مهدوی کیا  را بررسی کرد

آدرینــا ورشــینگر/ داســتان محــرم نویدکیــا و ســپاهانی ها آن طور که 
هــر دو طرف انتظار داشــتند، پیــش نرفت و اســطوره محبوب نصف 
جهــان که در کســب جام با تیم مــورد عالقه اش نــاکام بود، تصمیم 
به خداحافظی از زردپوشــان اصفهانی گرفــت؛ کناره گیری که به نظر 
می رسد حاال هم محرم و هم سپاهان به آن راضی هستند. نویدکیا که 
2 فصل پر فرازونشــیب را در کســوت سرمربیگری این تیم گذراند، در 
لیگ بیستم با سپاهان به عنوان نایب قهرمانی رسید و در اتمام لیگ 
بیســت ویکم هم طالیی پوشــان را در جایگاه ســوم جــدول رده بندی 
قــرار داد که رتبه های بدی محســوب نمی شــود. اما ســپاهان در جام 
حذفــی هــم ناموفق بود و شــاگردان نویدکیا در لیگ قهرمانان آســیا 
هم نتوانستند به مرحله حذفی صعود کنند. در این شرایط، هواداران 
ســپاهان کــه از لیــگ چهاردهــم تاکنون در حســرت قهرمانی به ســر 
می برند، از نتایج تیم شان راضی نبودند و صدای اعتراض شان هر از 
چند گاهی بخصوص در فضای مجازی شنیده می شد. بعد از تساوی 
بدون گل ســپاهان مقابل ذوب آهــن در هفته نوزدهم بود که نویدکیا 

در نشســت خبــری بصراحــت اعالم کــرد، می خواهــد از هدایت 
زردپوشان استعفا دهد و از باشگاه هم خواست تا با خواسته اش 

موافقت کند، اما ســپاهان با خواســته سرمربی تیمش موافقت 
نکــرد اما نویدکیــا دوباره در نامه ای به باشــگاه خواســتار رفتن 
شــد ولی در شــرایطی که به نظر می رســید محرم تصمیمش 

قطعی اســت و علیرضا مرزبان و محمود کریمی دســتیاران او هم 
در تمرینات حاضر نمی شدند، او از تصمیمش صرف نظر کرد و پای 
پله هــای هواپیمــا به بازیکنان ســپاهان ملحق شــد و با آنهــا به تبریز 
رفت و تا پایان فصل روی نیمکت این تیم نشســت. اما در شــرایطی 
کــه تصــور همگان بر این بود که ســپاهان لیگ بیســت و دوم را هم با 
مربیگری نویدکیا آغاز کند و محمدرضا ســاکت مدیرعامل ســپاهان 

کــه رابطه گرم و صمیمی با نویدکیا دارد، بعــد از دیدار این تیم 
و آلومینیوم گفته بود: »مســیر آماده ســازی تیم را برای فصل 

آینــده براســاس اندیشــه های نویدکیــا دنبــال می کنیــم.« 
محــرم به صورت رســمی از ســمت خود کناره گیــری کرد و 
اســتعفایش با وجود اینکه هنوز یک فصل دیگر با سپاهان 

قرارداد داشــت، مــورد پذیرش قــرار گرفت. در بخشــی از 
بیانیه باشــگاه سپاهان پس از کناره گیری نویدکیا آمده 

است: »آقای محرم نویدکیا طی تماس با مدیریت 
باشــگاه و بــا اعالم مشــکالت شــخصی و نگرانی 

از عــدم امــکان کمک به تیم فوتبــال و دغدغه 
هواداران، انصــراف خــود را از ادامه همکاری 

در ســال ســوم قرارداد صراحتاً اعالم کردند. 
با عنایت به اینکه همه سپاهانی های اصیل 
به حســن نیت دلســوزانه آقای نویدکیا باور 
دارنــد، ضمــن ســپاس فــراوان از زحمــات 
طاقت فرســای امــروز و دیــروز ایــن وفــادار 
طالیــی، باشــگاه فــوالد مبارکه ســپاهان به 

درخواست ایشان احترام گذاشته و اعالم می دارد اگر چه این قرارداد 
متوقف می شــود لیکن ســپاهان همواره افتخارآفرینی های ایشــان را 
فراموش نکرده و در ادامه مســیر پر فرازونشــیب آینده، بر همکاری و 
همفکری فنی ایشان تأکید می کند. شایان ذکر است برنامه ریزی برای 
انتخاب و معرفی گزینه های ســرمربیگری سپاهان، بسرعت در حال 

انجام است و در فرصت مناسب به اطالع همگان خواهد رسید.«
ë جدایی ستاره ها، دلیل استعفای نویدکیا؟

نویدکیــا در حالــی هــواداران ســپاهان را بــا خبــر اســتعفای خــود 
غافلگیرکرد که علت اصلی آن را مشــکالت شخصی و نگرانی نسبت 
به آینده تیمش دانســته اســت. به نظر می رسد این نگرانی او ناشی از 
اتفاق هایی اســت که حول محور ســپاهان رخ داده یا شــنیده می شود. 
یکــی از ایــن اتفاق هــا، توافق پرســپولیس با 3 ســتاره ســپاهان یعنی 
دانیال اســماعیلی فر، ســروش رفیعی و سجاد شــهباززاده است که از 
بین آنها اســماعیلی فر دیروز با سرخ پوشــان قرارداد بست و 2 بازیکن 
دیگر هم در آســتانه توافق هستند، ضمن اینکه سپاهان هنوز بازیکن 
جدیــدی جــذب نکرده  اســت و خبرهایی هم منتشــر شــده بود که 
ایــن تیم قصد نــدارد نقل و انتقاالت پر ســر و صدایی داشــته 
باشــد و بــه نظر می رســد این شــرایط باعث شــده محرم 
تصمیم به رفتن بگیرد.نویدکیا که 1۶ شــهریور 13۹۹ 
هدایت طالیی پوشــان را برعهده گرفت، در حالی 
18 خــرداد 1401 و پــس از یک ســال و ۹ ماه و 2 
روز از سرمربیگری ســپاهان کنار رفت که در 
ایــن 21 ماه در 71 بــازی روی نیمکت این 
تیم نشســت و 3۹ برد، 1۹ تســاوی و 13 
شکســت به دست آورد و حاال باید دید 
او کــه چــه در دوران بازیگـــری و چـــه 
دوران مربیگری با تیم دیگری غیر از 
سپاهان در فوتبال ایران دیده نشده، 
در آینــده حاضــر می شـــود هدایت 
تیم دیگری را برعهده بگیرد یا خیر.

ë  ســپاهان در  محــرم  جانشــین 
کیست؟

پــس از اســتعفای نویدکیــا، خبــر 
کــه مدیــران ســپاهان هماننــد  رســید 
اســتقالل بــه جذب جــواد نکونــام عالقه 
دارنــد، ولی با توجه به مخالفت فوالدی ها 
بــا ایــن انتقــال، بــه نظــر می رســد انتخــاب 
اولویــت اصفهانی هــا  ســرمربی خارجــی در 
باشــد؛ چــرا کــه در شــرایط کنونــی ســرمربی 
داخلی با شرایط قراردادی آزاد وجود ندارد 
و آنها کار ســختی برای انتخاب جانشــین 
نویدکیا دارند و باید دید با کدام مربی 

لیگ بیست و دوم را آغاز می کنند.

گروه ورزشــی/ بعد از مدت ها گمانه زنی در خصوص 
پیوســتن دانیــال اســماعیلی فر بــه پرســپولیس، این 
بازیکــن کــه طــی 2 فصــل اخیــر در ســپاهان حضــور 
داشــت، با پایــان یافتن قــراردادش با این باشــگاه به 
پرســپولیس پیوســت تا فوتبال خــود را                            زیر نظر یحیی 
گل محمــدی ادامه دهد. به این ترتیب، سرخپوشــان 
پایتخــت پــس از جذب علیرضــا بیرانونــد و مرتضی 
هــم  را  رسمی شــان  خریــد  ســومین  پورعلی گنجــی 
انجــام دادنــد و بازیکنی را به خدمــت گرفتند که با 5 
گل و 5 پــاس گل، مؤثرتریــن مدافــع لیــگ برتــر بود. 
دانیــال اســماعیلی فر پــس از قــرارداد با پرســپولیس 
گفت: »مذاکره ای با باشــگاه پرسپولیس داشتیم و به 
این نتیجه رســیدیم که برای 2 ســال بــا هم همکاری 
کنیــم. امیــدوارم در آینده اتفاقات ســال های گذشــته 
پرسپولیس تکرار شود و بتوانیم افتخار آفرینی کنیم.«
 او در مــورد اینکه آیا امیدوار اســت حضورش در 

پرسپولیس به حضور در جام جهانی منجر شود، 
عنوان کرد:»در ســپاهان هــم باید از لحاظ فنی 

خودم را بــاال می بردم، اینجــا هم همین طور 
اســت. باالخره مربی تیــم ملی نقطه نظراتی 

دارد کــه بایــد خــودم را بــه آنهــا نزدیــک 
کنــم. در بارســلونا هــم بــازی کنم 

ولــی از نقطه نظرات ســرمربی 
مــرا  باشــم،  دور  ملــی  تیــم 

ســعی  نمی کنــد.  دعــوت 
می کنــم آنچــه کادر فنی 
پرســپولیس و تیــم ملی 
نزدیــک  می خواهنــد 
مــن  و  باشــد  هــم  بــه 

هــم بــه اهدافــم برســم.« 
خصــوص  در  اســماعیلی فر 

صحبــت بــا گل  محمــدی و تغییر 

مدیــر برنامه هایش توضیــح داد: »صحبــت کوتاهی 
بــا آقای گل محمــدی در مورد شــرایط تیــم و اهداف 
آینده داشــتیم. مــن برای آمدن به پرســپولیس مدیر 
برنامه هایم را عوض نکردم. یکســال پیش این اتفاق 
افتاده، این سؤال را باید از کسی بپرسید که پیشنهادی 
می خواســتند.  مــرا  ایــران  تیم هــای  اکثــر  نداشــته، 
خواســته خودم بود که به پرســپولیس بیایم.« گفتنی 
اســت با پیوســتن اســماعیلی فر به پرســپولیس، باید 
دیــد تکلیــف رامیــن رضاییــان دیگــر مدافــع راســت 
ایــن تیم چطــور خواهد شــد. امــا پرســپولیس جذب 
بازیکنان دیگری از ســپاهان را هم در دســتور کار دارد. 
غیــر از ســروش رفیعــی و ســجاد شــهباززاده که گفته 
می شــود بســیار به پرســپولیس نزدیک هســتند، این 
تیم گئورگی گولســیانی، مدافع گرجســتانی ســپاهان 
را هــم می خواهد جذب کنــد ولی طرفین هنوز درباره 
مســائل مالی به توافق نرســیده اند. یکی دیگر 
از بازیکنان مطرح لیگ برتر فصل گذشــته 
که مــورد توجــه گل محمــدی قــرار گرفته 
ســعید صادقــی بازیکن گل گهر اســت که 
البته این روزها همراه با ســایر ملی پوشــان 
در اردوی قطــر حضــور دارد. صادقــی 
اســتقالل  عالوه بر پرســپولیس، 
را هــم خواهان خــود می بیند 
بــه احتمــال فــراوان طــی  و 
فصــل آینده در یکــی از این 
زد.  خواهــد  تــوپ  تیــم  دو 
این در حالی است که گفته 
شــده باشــگاه پرســپولیس 
جــذب کویــن یامگا ســتاره 
فصل گذشته استقالل را هم 
مدنظر دارد که البته مدیربرنامه اش 

آن را تکذیب کرد. 

پورعلی گنجــی هــم کــه بتازگی بــا عقد قــراردادی 
دو ســاله به پرســپولیس پیوست، با انتشــار یک پست 
اینستاگرامی احساس خود درباره این اتفاق را نوشت: 
»من اینجام. در تیمی که قراره در سال جدید به لطف 
خدا در کنار شما هوادارای با عشق، اتفاقات فوق العاده 
خوبی رو رقم بزنه مثل گذشته. تیمی که بودن در بین 
بازیکناش و بازی برای تماشاگراش باعث خوشحالی 
و افتخــار منــه، چــون فکر می کنــم فوتبال نه یــه بازی 

ســاده بلکه یــه فرصت بــزرگ برای خوشــحال کردن 
شماســت. بیایــن همه با هم برای پرســپولیس تالش 
کنیم. برای اینکه آخر فصل خوشــحال ترین باشیم. از 
مدیران باشــگاه و آقای گل محمدی برای اعتمادشان 
متشــکرم و تمــام تالشــم را خواهــم کرد تا پاســخ این 
اعتمــاد را بدهم و بی صبرانه منتظرم برای طرفداران 
پرشور پرســپولیس به میدان بروم. به امید قهرمانی و 
باال بردن پرچم بزرگ پرسپولیس در همه جای دنیا.«

استعفای نویدکیا این بار مورد قبول سپاهان قرار گرفت

اسطوره به خط پایان رسید!
بازیکن مورد عالقه یحیی، سومین خرید پرسپولیس

اسماعیلی فر: اکثر تیم های ایران مرا می خواستند

پورعلی گنجی: بی صبرانه منتظرم برای پرسپولیس بازی کنم
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انتخابات فدراسیون 

سوارکاری با 3 کاندیدا
مجمــع انتخاباتی فدراســیون ســوارکاری 
21 خــرداد بــا رقابــت ســه کاندیــدا  برگزار 
می شــود. این در حالی اســت که ثبت نام 
کاندیداهــا نیمه بهمن ماه ســال گذشــته 
شــروع شــد و 10 نفر ثبت نام کردند.البته 
بعــد از بررســی تأییــد صالحیت هــا تنهــا 
محمدکاظمیان،   محمد اســد مسجدی و 
مسعود خلیلی به مجمع راه پیدا کردند. 

مهری رنجبر/ تیم ملی والیبال با ســرویس های 
مهارنشدنی، کار چین را ساخت. سرویس های 
خــوب بازیکنــان ایــران و دریافت های ضعیف 
چینی هــا، دلیل اصلی پیــروزی 3 بر یک ایران 
در بازی اول لیگ  ملت های 2022 بود؛ شروعی 
خوب تا تیم بهروز عطایی ســاعت 22:30 فردا 
شــب، باانگیزه تــر در دومیــن بــازی هفتــه اول 

لیگ ملت ها، مقابل هلند صف آرایی کند.
بهروز عطایی برای شــروع بازی، ترکیب میالد 
عبادی پــور، مرتضــی شــریفی، رضــا عابدینی، 
امیرحســین توخته، طاهر وادی، صابر کاظمی 
و محمدرضــا حضرت پــور )لیبــرو( را بــه زمین 
فرســتاد. چینی هــا که تا قبــل از ایــن، 9 بازی را 
مقابل ایران باخته بودند، امتیاز اول ســت اول 
را بــه نــام خود زدنــد، امــا شــاگردان عطایی با 
ســرویس های هدفمند، برتری خــود را به آنها 
دیکتــه کردنــد. هرچند تیــم ســرزمین اژدهای 
زرد، با اســپک های ســرعتی می خواستند ایران 
را مهــار کننــد، امــا به رغم کــم کــردن اختالف 
امتیاز موفق نشــدند و سه امتیاز پوئن سرویس 
صابر کاظمی ســت اول را برای ایــران با امتیاز 
25 بر15 تمام کرد. ست دوم، اما ست چینی ها 
بــود، آنها با اســتفاده از اشــتباهات ایرانی ها در 
حمله، بدون دردسر اسپک هایشان را در زمین 
ایران به امتیــاز تبدیل می کردند و در نهایت با 
امتیاز 25 بر19 برنده شــدند. ســت سوم چشم 
بادامی هــا که راه امتیازگیری را بــا عبور توپ ها 

از ســر آنتن بــه دو منطقــه 2 و 4 می دانســتند، 
اسپک هایشــان را در ایــن دو منطقــه می زدنــد 
و از طرفــی عدم حمایت از توپ های برگشــتی 
بــازی  تیــم  تــا دو  کــرد  را ســخت تر  ایــران  کار 
میلی متــری را به نمایش بگذارند. اما مرتضی 
شــریفی دریافت کننــده لژیونر با ســرویس های 
برق آســایش، با ســورپرایز چینی هــا، ورق را به 
نفــع ایــران برگرداند تا بــا امتیــاز 25 بر22 تیم 
عطایــی برنــده دومیــن ســت شــود و تکلیــف 
برنده را ســت چهــارم روشــن کند. موتــور تیم 
ایران تازه در ســت چهارم روشن شد، آنها این 
ســت برخالف ســت های قبل با دفاع روی تور 
و پوئن ســرویس اختالف امتیــاز را به 8 بر یک 
رســاندند. بــا اینکه چینی هــا کــم نیاورند حتی 
وقتی در امتیــاز 11 بر3 باز هم عقب بودند، اما 
جنگندگی شــاگردان عطایی، اجازه خودنمایی 
بــه آنها نــداد تا با پایان ســت چهارم بــا امتیاز 
25 بــر15 ایران اولین پیــروزی 3 امتیازی را در 
هفتــه اول تصاحــب کند. تیــم ملــی والیبال با 
ایــن 3 امتیاز در پایــان بازی هــای روز اول بعد 
از امریــکا و آلمــان تیم ســوم جــدول رده بندی 
شــد. بهروز عطایی، ســرمربی تیم ملی به رغم 
بازی پراشتباه تیمش در روز اول لیگ ملت ها، 
از پیــروزی مقابل چین راضی اســت: »پیروزی 
شــروع خوبی برای تیم ملی متحول شده بود. 
در مجموع بازی قابل قبولی بود. ســت دوم را 
پرخطا بازی کردیم. چون بازیکنان ست اول را 

کــرده و  بــازی  خــوب 
ســت  بردند،  بالفاصله 

دوم را تمــام شــده تلقی کردند 
و فکر کردند راحت می توانند مسابقه را ببرند. 
فکــر می کنم با ذهن خیلی بازتر در زمان هایی 
که به بازی اشراف داریم، باید ادامه دهیم و از 
امتیاز گیری ســیر نشویم. با اینکه بازی اول تیم 

بود به نظرم راضی کننده بود.«
تیم ملی بعد از بازی با چین، دیروز و امروز فقط 
تمریــن کردنــد و آنالیز تا برای بازی فرداشــب 
مقابــل هلنــد آمــاده شــوند. ایــران آخرین بار، 
هلنــد را بدون نیمیــر عبدالعزیــز در دوره قبل 
لیــگ ملت های 2021 بــه میزبانــی ریمینی، با 
نتیجــه 3 بر صفر برد. به طور حتم تیم عطایی 
فرداشــب مقابل تنها حریف اروپایی هفته اول 
کار راحتــی نــدارد، بویژه اگر نیمیــر عبدالعزیز 

در  هــم 
بــرای  زمیــن 
کنــد،  بــازی  هلنــد 
چــرا کــه مدافعــان روی تــور ایران 
کامــاًل تغییر کرده انــد و تیم ملی ســید محمد 
موسوی یکی از بهترین مدافعان روی تور دنیا 
و علی اصغــر مجــرد را نــدارد. ناصر شــهنازی 
کارشــناس والیبــال در ایــن بــاره بــه خبرنــگار 
»ایران« می گوید: »پیروزی مقابل چین روحیه 
بچه ها را باال می برد، اما باید حواسشــان باشد 
کــه دچــار خود بزرگ بینــی نشــوند. کادر فنــی 
بایــد هلند را دقیــق آنالیز کند و به شــرط مهار 
نیمیر عبدالعزیز، شــاید بازی پایاپای دربیاید. 
هرچنــد هلنــد جــزو قدرت هــای بــزرگ دنیــا 
نیســت اما تیم ما فرداشــب کار راحتی مقابل 

آن ندارد.«

شریفی امتیازآورترین بازیکن
مرتضی شــریفی دریافت کننده تیم ملی در 
بــازی مقابــل چیــن، امتیازآورتریــن بازیکن 
شــد. او بــه تنهایــی 20 پوئــن بــرای ایــران 
 ،15 عبادی پــور  میــالد  کاپیتــان  گرفــت. 
امیرحســین توختــه 11، صابــر کاظمی 8 
و امین اســماعیل نژاد 8 امتیاز به دســت 

آوردند.

آمار دو تیم
مجمــوع  در  ایــران  والیبــال  ملــی  تیــم 
ســت های ایــن مســابقه 9۴ امتیــاز گرفــت 
کــه بــه ترتیب ۴8 پوئــن در حملــه، ۷ امتیاز 
در دفــاع، 1۴ پوئــن ســرویس و 2۵ امتیــاز از 
اشــتباهات بازیکنان چین بــود. چینی ها هم 
در مجموع ۷۷ امتیاز ثبت کردند که شــامل 
۴۶ امتیــاز حمله، ۶ دفاع، 5 پوئن ســرویس 

و 22 امتیاز از اشتباهات بازیکنان ایران بود.

4 بازیکن تست دادند
بــا  مبــارزه  بین المللــی  آژانــس  افســران 
علــی  از  بــازی  پایــان  بــا  وادا   – دوپینــگ 
رمضانــی، امیرحســین توخته، امیرحســین 
اســفندیار و صابــر کاظمــی، 4 بازیکــن تیــم 

ملی والیبال ایران تست دوپینگ گرفتند.

برنامه روز چهارم هفته اول
فرانسه – صربستان ساعت1

امریکا- هلند ساعت 1:30
لهستان- ایتالیا ساعت 4

صربستان – اسلونی ساعت 4:30
صربستان – آرژانتین ساعت19:30

ایران- هلند ساعت 22:30

دیگر فاصله زیادی با قایقرانان ژاپن و چین نداریم

 قویدل: با امکانات نه
 با غیرت مدال می گیریم

 فائــزه زمانی/گرمــای تابســتان و ســرمای زمســتان هیچ کــدام مانــع اراده 
قایقرانان نشد تا اینکه کرونا یک تنه قایق قایقرانان را به گل نشاند. با تعویق 
بازی هــای آســیایی و عدم اعزام بــه کاپ جهانی، این روزهــا قایقرانان مثل 
قبل پارو می زنند تا شاید دخل فدراسیون به خرجش بخواند و به مسابقات 
جهانــی اعــزام شــوند. پیمــان قویــدل ملی پــوش قایقرانی معتقد اســت با 
شرایط موجود ادامه فعالیت در ورزش چندان راحت نیست. او در گفت و گو 
بــا خبرنــگار »ایران« از شــرایط تیم ملــی بعــد از تعویق بازی های آســیایی 
صحبت کرد: »تمریناتمان را زیرنظر مربی برزیلی روزی 5، 6 جلســه انجام 
می دهیم.بعــد از تعویــق بازی های آســیایی انگیزه ها کمی پاییــن آمد و کار 
سخت شد اما سرمربی فاز تمرینات را عوض کرد و حاال قدرتی و استقامتی 
پــارو می زنیم. شــرایط مان خیلی خوب بود و در صــورت برگزاری بازی های 
آســیایی، دست پر برمی گشتیم. از سویی کاپ 1 و 2 جهانی هم برگزار شد که 
متأسفانه ما اعزام نشدیم. حاال مسابقات قهرمانی جهان را در پیش داریم 
که امیدوارم به این مسابقات اعزام شویم. حضور در مسابقات به اندازه یکی 
دو اردو، ســطح ما را باال می برد و باعث می شــود تا برای مســابقات مهمی 
مثل انتخابی المپیک و بازی های آسیایی روی رقبا شناخت داشته باشیم اما 

باید شرایط فدراسیون را هم درک کرد.«

ملی پوش قایقرانی معتقد اســت فاصله قایقرانان ایرانی با رقبای آســیایی 
و جهانی به حداقل رســیده اســت: »تعویق بازی های آســیایی کار را برای ما 
سخت کرد. ما خیلی آماده بودیم و حتی به نقره هم فکر نمی کردیم و فقط 
طال را نشانه گرفته بودیم. قایقرانی تا االن مدالی در کاپ های جهانی نداشته 
امــا با آمادگی ای که داشــتیم حتی توانایی گرفتن مدال در این مســابقات را 
هم در خود می دیدیم که متأســفانه شرایط حضور فراهم نشد. ما قباًل خود 
به خود از نام هایی مثل ژاپن و چین می ترسیدیم اما حاال با دیدن مسابقه ها 
و رکوردهایشــان بــه این نکته پی بردیم که فاصله زیادی بــا آنها نداریم.« او 
از شــرایط فعلی ورزش گالیه هایی دارد: »پدروســنا فکــر می کرد ماهم مثل 
کشــورهای دیگرشرایط خوبی داشته و صفر تا صد تأمین هستیم اما با ورود 
به ایران شوکه شد. ما حتی دکتر تغذیه و ماساژور هم نداریم و فقط تمرین 
می کنیــم، غــذا می خوریــم و می خوابیم. ما با این شــرایط چنین پیشــرفتی 
داشــته و بــه این آمادگی رســیدیم که من بــه خودمان افتخــار می کنم. ما با 
امکانــات نه بلکه با غیرت مدال می گیریم. عالوه بر همه این موارد، حقوق 
دریافتــی مان فقط کفــاف 10 روز اول ماه را می دهد. مــا نه با این حقوق ها و 
نــه حتی با 5 برابر حقــوق فعلی مان هم نمی توانیم مکمل هایی را که الزم 

است بخریم. فعاًل ادامه می دهیم تا ببینیم در آینده چه می شود.«

تیم ملی والیبال بعد از شکست چین با هلند جدال سختی دارد

وقت چیدن الله ها

وزنه برداران معترض به دیدار صالحی امیری رفتند
 رضــا صالحی امیری رئیــس کمیته ملی المپیک 
در نشستی مشترک با ملی پوشان و کادر فنی تیم 
ملی وزنــه برداری دیدار و گفــت و گو کرد .بدنبال 
اعتصاب و ترک اردو توسط ملی پوشان، علیرضا 
یوســفی ریــا، امیــر حقوقــی ، مصطفــی جــوادی ، 
محمــد زارعــی ، علــی داودی ، علــی هاشــمی ، 
رســول معتمدی به همراه محمد حسین برخواه 
ســرمربی برکنار شــده تیــم ملی به دیــدن رئیس 
کمیته ملی المپیک رفتند و به مشکالت ، کمبودها 
و مــوارد مورد نیاز برای برپایی اردوها و دسترســی 

بــه حداقل هــا اشــاره  و خواســتار پیگیــری هرچــه 
ســریعتر موضوع از ســوی ریاســت کمیته شدند . 
صالحی امیری هم با اشــاره به افتخار آفرینی های 
ملی پوشان این رشــته ضمن ابراز امیدواری برای 
تــداوم این افتخــارات حمایت از تمام رشــته های 
ورزشی بخصوص رشــته های مدال آور و المپیکی 
را وظیفــه خود دانســت وضمن تأکیــد بر اهمیت 
رویدادهــای جهانــی اعــالم کــرد بزودی نشســت 
مشــترکی بــا وزیــر ورزش و علی مــرادی پیرامون 

موارد مطرح شده خواهیم داشت.

نگاه ها به رقابت کشتی انتخابی در تنکابن و وزن 86 کیلوگرم
چهل و دومین دوره مســابقات بین المللی کشــتی 
آزاد جــام جهــان پهلــوان تختی، از صبــح امروز به 
میزبانی تنکابن آغاز می شود. این پیکارها به عنوان 
مرحله چهارم چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد 
بــا یک کیلو ارفاق وزن و نفرات دارای مجوز حضور 
در این مرحله و کشتی گیران ارمنستان و گرجستان 
در 5 وزن اول 5۷، 65، ۷4، 86 و 9۷ کیلــو شــروع 
و عصــر فــردا  بــا معرفــی نفــرات برتــر 5 وزن دوم  
به پایان می رســد. حســاس ترین رقابــت تنکابن با 
بازگشــت علیرضا کریمــی دارنده مدال هــای نقره 

و برنــز جهــان بــه وزن ســابقش انجــام مــی شــود. 
چرا کــه در صورت قهرمانی در مســابقات تنکابن، 
شاهد برگزاری یکی از حســاس ترین و جذاب ترین 
مســابقات انفرادی داخلی کشتی ایران بین حسن 
یزدانی با مدال طال، نقره و برنز جهان و المپیک با 
علیرضــا کریمی دارنده 3 مــدال نقره و برنز جهان 
خواهیــم بــود. البتــه حضور عــزت اهلل اکبــری مرد 
باتجربــه و نایب قهرمان جهان به همراه محســن 
مصطفوی، علی منصوری و ..... پیکارهای این وزن 

امروز جام تختی را حساس و دیدنی می کند.

 گــروه ورزشــی/ نتیجــه تازه تریــن تقابــل تیم هــای ملی 
انگلیــس و آلمــان بــرای سه شــیر اقتــدار نتیجــه بــازی 
نداشــت.  را  آلمــان  خــاک  در  ژرمن هــا  بــا  قبلــی اش 
انگلیســی ها که ســال 2001 در مونیخ آلمــان را با نتیجه 
5-1 درهم کوبیدند، سه شــنبه شــب در دور دوم مرحله 
گروهی لیگ ملت های اروپا، در همان شهر دوباره برابر 
ژرمن هــا قــرار گرفتنــد و این بار از شکســت یــک بر صفر 
گریخته و با یک پنالتی بازی را به تساوی کشاندند. با این 
حال اگر کسی در پایان بازی از این نتیجه خوشحال بوده 
باشــد، آن یک نفر گرت ســاوت گیت ســرمربی سه شــیر 
بــود. تا وقتی که هری کین در دقایق پایانی از روی نقطه 
پنالتــی گلزنی نکرده بود، انگلیــس دو بازی متوالی اش 
را باختــه بود، اتفاقی کــه از ابتدا ورود گرت ســاوت گیت 

به نیمکت این تیم در ســال 2018 سابقه نداشته است. 
کاپیتان تاتنهام اما نگذاشت نتیجه بازی قبلی تیم ملی 
کشــورش برابر مجارستان نیز برای این بازی تکرار شود. 
بعد از اینکه آلمان با گلزنی یوناس هافمن در دقیقه 50 
پیش افتــاد و البته حقش هم بــود، انگلیس به زحمت 
توانست خودش را از چاله ای که در آن افتاده بود بیرون 
بکشــد. ورود جــک گریلیش و جارو بــوون با دو تعویض 
دیرهنگام ســاوت گیت، نقشــی کلیدی در تغییر جریان 
بــازی به ســود انگلیســی  ها داشــت. با وجــود این برخی 
ابهام هــا کــه بعــد از باخت سه شــیر مقابل مجارســتان 
ذهــن همه را مشــغول کرده بــود، بعد از بــازی این تیم 
برابــر آلمــان دوبــاره مطرح شــد. مســائلی ماننــد افت 
میسون ماونت به عنوان بازیکن پشت مهاجم، عملکرد 

ضعیــف رحیم اســترلینگ و بوکایــو ساکا.شــاید بوون و 
گریلیش تنها بازیکنانی بودند که انرژی و خالقیت شــان 
حضورشــان در ترکیب اصلی سه شــیر برای بازی شــنبه 
شــب مقابل ایتالیــا را توجیه می کند. مســأله دیگر بازی 
انگلیــس ایــن بــود کــه ماننــد اغلــب بازی هایــش برابر 
تیم های بزرگ، در تملک توپ در میانه میدان مشــکل 
داشــت هرچنــد که ایــن چیــزی از ارزش کاری که یاشــوا 
کیمیش بــرای ژرمن ها انجام داد کم نمی کند. انگلیس 
سه شــنبه شــب شــبیه یک تیم تراز اول نبود هرچند این 
تیــم ابزار کافی برای یک تیم تــراز اول بودن را در اختیار 
داشــت. تا آغــاز جــام جهانی زمــان زیادی باقی اســت 
و ســاوت گیت فرصــت دارد کــه نقاط ضعــف تیمش را 

برطرف کند.

عملکرد متفاوت سه شیر در مونیخ

ساوت گیت: متوقف کردن آلمان یعنی اعتبار بزرگ برای ماساوت گیت از بحران فرار کرد
ســرمربی انگلیس از اینکه تیمش توانســت بازی باخته را با تساوی عوض 
کند و یک امتیاز در زمین حریف بگیرد خوشحال بود. تیم گرت ساوت گیت 
در بازی اول خود با یک گل مغلوب مجارســتان شــده بو و دومین شکست 
متوالی می توانست تبعات سنگینی برای این مربی به همراه داشته باشد. 
همگروهــی تیم های ایتالیا، آلمان، انگلیس و مجارســتان موجب شــده تا 
ایــن گروه لقب »گروه مرگ« بگیرد. برای تیم ملی انگلیس در دیدار برابر 
آلمان هری کین در دقیقه 88 گلزنی کرد تا شــمار گل های ملی خود را به 
عــدد ۵0 برســاند. او هم اکنون ســه گل با بهترین گلزن تاریــخ فوتبال ملی 
انگلیس فاصله دارد. وین رونی با ۵3 گل زده بهترین گلزن تاریخ فوتبال 
این کشــور اســت. درخشــش و گلزنی کین در دقایق پایانی موجب تمجید 
گرت  ســاوت گیت از این بازیکن شد. سرمربی تیم ملی فوتبال انگلیس در 
تمجیــد از ســتاره تیم ملی انگلیس و تیــم تاتنهام گفــت: »او به رکورد ۵0 
گل ملــی رســید و همه ایــن عدد را می بیننــد اما این تنها بخشــی از تالش 
کین اســت و داســتان واقعی زمانی خواهد بود که بپذیریم وی فراتر از یک 
مهاجم و گلزن در زمین حاضر می شود.« سرمربی انگلیس در مورد بازی 
تیمــش هم گفــت: »بازی برابر تیــم ملی فوتبال آلمــان در زمین ژرمن ها 

نیمــه  در  نبــود.  راحــت 
نخست نمایش خوبی را در 
زمین داشــتیم امــا در نیمه 
گل  و  نبودیــم  خــوب  دوم 
دریافــت کردیــم. بازگشــت 
ما به بازی با وجود میزبانی 
آلمان فوق العاده بود. بعد 
از گل واکنــش بســیار خوبی 
موقعیت هــای  و  داشــتیم 
زیــادی را خلــق کردیــم کــه 
در نهایــت منجــر بــه توقف 
میزبــان شــد. متوقف کردن 
آلمــان در زمیــن خــود یک 
اعتبار بزرگ برای بازیکنان 
است. آنان تسلیم نشدند و 
تــا آخر بازی بــه تالش خود 

ادامه دادند.«

از  پــس  آلمانــی  سرشــناس  بــاز  تنیــس  زورف  الکســاندر 
آســیب دیدگی مــچ پای راســت در دیــدار نیمه نهایــی اوپن 
فرانســه مقابل رافائل نادال اســپانیایی، تحت عمل جراحی 
قرار گرفت. این تنیســور آلمانی در ســت دوم دیدار با رافائل 
نــادال مصدوم شــد و در حالــی که از درد به خــود می پیچید 
نتوانست بازی را ادامه دهد و به همین خاطر تصمیم گرفت 
تــا خیلی زود جراحی کند و خــودش را به رویدادهای بعدی 
برساند. زورف نوشت: »پایم را جراحی کردم. پس از معاینه 
بیشــتر در آلمان، تأیید شــد که هر ســه رباط جانبی مچ پای 
راســت من پاره شده است. برای بازگشت هر چه سریعتر به 
مسابقات باید دوران ریکاوری را به صورت کامل سپری کنم. 
تمام تالشــم را می کنم تا قوی تر از همیشــه برگردم.« زورف 
2۵ ســاله با 19 عنوان قهرمانی از جمله دو پیروزی در فینال 
ATP و پنج پیروزی در مســابقات مســترز نفر سوم رده بندی 

جهانی اســت. بهترین نتیجه او در تورنمنت های گرند اسلم 
رســیدن به فینال مسابقات آزاد امریکا 2020 است که در آن 
مقابل دومینیک تیم اتریشــی شکست خورد. زورف قهرمان 
المپیک توکیو در بخش انفرادی اســت که در مســابقه نهایی 
کارن خاچانوف روسی را با نتیجه ۶ بر 3 و ۶ بر 1 شکست داد.

تنیس باز سرشناس زیر تیغ جراحی رفت
کیلیــان امباپــه با پیشــنهاد مســی بــه مدیــران پاری ســن ژرمن 
مبنی بر انتصاب مارســلو گایاردو به عنوان جانشــین مائوریسیو 
پوچتینو در تیم فرانســوی، مخالفت کرده است. پاری سن ژرمن 
از مائوریســیو پوچتینو و نتایجی که فصل گذشــته به دست آمد، 
راضی نیســت و به نظر می رســد که این مربی آرژانتینی بزودی 
از هدایــت پاریســی ها اخــراج شــود. زین الدیــن زیــدان گزینــه 
مورد پسند مدیران باشگاه برای گرفتن هدایت این تیم است اما 
ســرمربی فرانســوی تمایل دارد تا پس از جام جهانی جانشــین 
دشــان شــود و تیــم ملی کشــورش را هدایت کنــد. طبق گزارش 
ال ناســیونال، لیونل مسی، مارسلو گایاردو، ســرمربی ریورپالته 
را به عنوان جانشــین پوچتینو به مدیران باشــگاه پیشــنهاد داده 
اســت و می خواهــد ایــن مربــی تاکتیکــی پی اس جــی را هدایت 
کند. امباپه اما نمی خواهد مدیران باشــگاه، ســرمربی ریورپالته 

را اســتخدام کنند و ایده او ســپردن هدایت تیم به یک سرمربی 
مطــرح و باتجربه اســت. امباپــه ترجیح می دهد تا ســرمربیانی 
چــون کریســتف گالتیــه، ژوزه مورینیــو و روبن آموریــم، هدایت 
پاری ســن ژرمن را بــه عهده بگیرند. او طبق قــرارداد جدید این 

اختیار را دارد در تصمیم های باشگاه دخالت و ابراز نظر کند.

امباپه رودرروی مسی

اختالف نظر 2 فوق ستاره

شوامنی، سومین بازیکن گرانقیمت تاریخ باشگاه
رئال مادرید و موناکو بر 
ســر انتقال شــوامنی به 
توافق نهایی دست پیدا 
کردنــد و او بــه دومیــن 
در  مادریدی هــا  خریــد 
فصل جدید تبدیل شد. 
شــوامنی ســتاره جدیــد 
فوتبــال فرانســه اســت 
درخشــش  از  بعــد  کــه 
در موناکــو مــورد توجــه 
تیم های بــزرگ فوتبال 
گرفــت.  قــرار  جهــان 

رئال مادریــد در نهایــت توانســت ایــن هافبــک جــوان را جــذب کند چرا 
کــه خــود او به حضــور در این تیم اســپانیایی عالقه زیادی داشــت. طبق 
اعالم سایت فرانسوی مونت کارلو رئال مادرید برای جذب شوامنی 11۶ 
میلیــون یــورو هزینه خواهد کرد تا به این ترتیب او به یکی از ســه بازیکن 
گران قیمت تاریخ باشگاه رئال تبدیل شود. در گزارش مونت کارلو آمده 
است: »رئال برای جذب شوامنی پیشنهاد 80+20 میلیون یورویی را داد 
و عــالوه بر ایــن باید 1۶ میلیون یــورو هم مالیات پرداخــت کند تا جمعاً 
این بازیکن 11۶ میلیون یورو برای کهکشــانی ها هزینه داشــته باشــد.« او 
بعد از آنتونیو رودیگر دومین خرید رئال در این فصل به حساب می آید.

بارسا گزینه جایگزین لوا را انتخاب کرد
بارسلونا در صورتی که موفق به جذب روبرت لواندوفسکی نشود، جرارد 
مورنــو را از ویارئال به خدمت خواهد گرفت. بارســلونا شــدیداً در تالش 
جذب روبرت لواندوفســکی از بایرن مونیخ اســت و ســتاره لهســتانی نیز 
تمایــل دارد تا به فوتبــال حرفه ای خودش در اســپانیا ادامه دهد. با این 
حــال بایــرن مونیــخ آماده فــروش لواندوفســکی نیســت و بارســلونا نیز 

مشکالت مالی بزرگی دارد که جذب لوا را دشوار می کند. 
طبق گزارش روزنامه اســپانیایی اســپورت، با توجه به همین موضوع، 
بارســلونا پالن B نیز دارد و اگر موفق به جذب لواندوفســکی نشــود، به 
ســراغ جرارد مورنــو، مهاجم اســپانیایی ویارئــال خواهد رفــت. مورنو 
در فصــل قبــل 13 گل و 6 پــاس گل در 2۷ بازی بــرای ویارئال به ثبت 

رساند.

چلسی برای رفتن لوکاکو پول هم می دهد!
چلســی حاضــر اســت بــرای اینکــه روملــو لوکاکو به 

صــورت قرضی بــه اینتر برود، بخشــی از دســتمزد 
او را بپــردازد. امــا ایــن بازیکن بلژیکــی در صورت 

پیوســتن بــه اینتــر، در هــر حــال بــا کاهــش 
قابل توجه دســتمزدش روبــه رو خواهد 

شــد. لوکاکو امیدوار اســت که یک سال 
پــس از آمدنش از اینتر به چلســی، به 
اینتــر برگردد. البته چلســی شــرایطی 

از جملــه  اینتــر گذاشــته  بــرای  نیــز 
اینکــه یکــی از بازیکنــان ایــن تیــم 
نیــز بایــد وارد ایــن معامله شــوند 

الئوتــارو  آنهــا  گزینــه  مهمتریــن  کــه 
مارتینس گلزن آرژانتینی اینتر اســت، 
درخواســتی که با مخالفت مســئوالن 

نراتزوری مواجه شده است.
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دبیر مرکز مطالعات جمعیت:

 ۶۷ درصد »طالق ها« 
در خانواده های بدون فرزند رخ می دهد

دبیر مرکز مطالعات جمعیت با اشاره به اینکه براساس آمارهای رسمی 
کشــور بیــش از ۴۷درصــد طالق هــا در ۵ســال نخســت زندگی مشــترک 
زوجین اتفــاق می افتد، گفت: ۶۷درصد طالق هــا در خانواده های بدون 
فرزنــد رخ می دهد. صالح قاســمی با اشــاره به اینکه براســاس آمارهای 
رســمی کشــور بیــش از ۴۷درصــد طالق هــا در ۵ســال نخســت زندگــی 
مشــترک زوجین اتفاق می افتد به ایســنا گفت: هر زمان نرخ فرزندآوری 
کمتــر بــوده، نرخ طالق بیشــتر اســت و هر زمــان نرخ  فرزندآوری بیشــتر 
بــوده نرخ طالق کمتر اســت. وی با اشــاره بــه نتایج یــک مطالعه انجام 
شــده درخصوص رابطه میان طالق و فرزنــدآوری اظهار کرد: ۶۷درصد 
طالق هــا در خانواده های بدون فرزند اتفــاق می افتد. ۲۲درصد طالق ها 
در خانواده هــای صاحــب یک فرزنــد، ۹درصد طالق هــا در خانواده های 
دارای ۲فرزنــد و ۳درصــد طالق هــا در خانواده هــای دارای ســه فرزنــد و 
بیشــتر اتفاق می افتــد؛ در واقع تعداد فرزند و نرخ بــاروری در خانواده با 
ریســک طالق رابطه معکوسی دارد. قاسمی ادامه داد: به عبارتی فرزند 
باعــث تثبیت و تحکیم نهاد خانواده می شــود و ریســک طــالق قانونی و 
رســمی را کاهش می دهد، اما ســؤالی که مطرح می شود این است که اگر 
فرزندآوری مانع طالق رسمی و قانونی می شود، آیا می تواند مانع طالق 
عاطفی نیز شــود؟ ما در این مطالعه ســراغ زوج هایی رفتیم که به دالیل 
بســیار قوی و محکمی به دادگاه رفتنــد و حتی رأی طالق گرفتند؛ در این 
مطالعه متوجه شــدیم بخشــی از این زوجین به دلیل اینکه دارای فرزند 
هســتند، با یکدیگر توافق می کنند فعاًل رأی طالق را به خاطر فرزندشان 
که در ســنین خاصی اســت برای چند سال جاری نکنند و طالق شان را به 
تأخیــر می اندازند. این پژوهشــگر حــوزه جمعیت ادامه داد: بعد از ســه 
ســال مجدداً این خانواده ها مورد پایش قرار گرفتند و آمار بســیار گویایی 
به دست آمد به طوری که نشان داد بعد از سه سال ۸۱درصد آنها اعالم 

کردند مشــکل و معضلی که به خاطــر آن به دادگاه مراجعه کرده بودند 
به طور کامل حل شده است و دیگر تصمیمی بر طالق ندارند.  همچنین 
حدود ۷درصد اعالم کردند آن مشــکل و معضل شــان حل وفصل نشده 
اســت، اما خفیف و کمتر شده ولی دیگر به هیچ وجه تصمیمی بر طالق 
ندارند و از جدایی منصرف شــده اند. ۱۲درصد نیز اعالم کردند مشــکل و 
معضل شــان حل نشــده اســت و تصمیمشــان بر طالق همچنان پابرجا 
اســت. این دســته ســوم از افرادی بودند که از عدم پایبنــدی به اخالق یا 
آسیب های اجتماعی مثل اعتیاد رنج می بردند. وی تصریح کرد: در این 
مطالعه متوجه شــدیم این خانواده ها به این نتیجه رسیده اند که در این 
سه سالی که طالق خود را به خاطر فرزند به تعویق انداخته اند، »زمان« 
موجب حل مشکل شــان شــده اســت. قاســمی معتقد اســت: بسیاری از 
زوجینــی کــه تجربــه زندگی مشــترک چندین ســاله دارند بــه صراحت و 
وضوح به این موضوع آگاه هســتند که اغلــب تنش های میان زوجین در 
ســال های نخســت زندگی مشــترک راهکار کوتاه مدت ندارد و راهکار آن 

تنها زمان و تمرین مهارت های زندگی در طول زمان است.

آخرین اخبار کرونایی در کشور

۳ فوتی جدید کرونا در کشور

بنابــر اعالم وزارت بهداشــت، طی شــبانه روز منتهی به روز گذشــته، ۱۸۸ 
بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشــور شناســایی و ۳۶ نفر از آنها بســتری 
شــدند و متأســفانه ســه نفر جان خود را از دســت دادند. مجموع بیماران 
کووید۱۹ در کشــور به ۷ میلیون و ۲۳۳ هزار و ۱۱۷ نفر رســید. خوشــبختانه 
تــا کنــون ۷ میلیــون و ۵۷ هــزار و ۴۲۷ نفــر از بیمــاران، بهبــود یافتــه یــا از 
بیمارســتان ها ترخیص شــده اند. ۴۱۴ نفــر از بیماران مبتال بــه کووید۱۹ در 
بخش هــای مراقبت هــای ویژه بیمارســتان ها تحــت مراقبت قــرار دارند. 
تــا کنــون ۵۲ میلیــون و ۳۹۵ هــزار و ۵۲۳ آزمایــش تشــخیص کووید۱۹ در 
کشــور انجام شــده است. در حال حاضر ۰ شهرســتان در وضعیت قرمز، ۰ 
شهرســتان در وضعیــت نارنجی، ۱۴۷ شهرســتان در وضعیــت زرد و ۳۰۱ 
شهرســتان در وضعیــت آبی قرار دارنــد.  بنابر اعالم وزارت بهداشــت،  تا 
کنــون ۶۴ میلیــون و ۵۶۷ هزار و ۲۵۱ نفر دوز اول، ۵۷ میلیون و ۸۹۱ هزار و 
۳۰۰ نفر دوز دوم و ۲۷ میلیون و ۵۹۵ هزار و ۱۳۵ نفر نیز دوز سوم واکسن 
کرونا را در کشــور تزریق کرده اند. بر این اساس  مجموع واکسن های تزریق 

شده در کشور به ۱۵۰ میلیون و ۵۳ هزار و ۶۸۶ دوز رسید.

شهرداری تهران:

سوابق شهروندان پاک نشده است
 ســخنگوی شــهرداری تهران اعالم کرد که هیچ کدام از ســوابق شــهروندان یا 
اطالعاتی از حافظه ها پاک نشــده و دوربین ها هم روشــن اســت. عبدالمطهر 
محمدخانی در حســاب توئیتری خود نوشــت: »شــهرداری همزمان در جبهه 
ســایبری با دشــمنان مردم ایــران و برخــی بداخالقان داخلی در حــال مبارزه 
اســت.  هیچ کدام از ســوابق شــهروندان یا اطالعاتی از حافظه ها پاک نشــده، 
دوربین هــا هم روشــن اســت. تنهــا برخــی خدمات به صــورت آفالیــن انجام 
می شود و در روزهای آینده تمام سرویس های آنالین در دسترس خواهد بود.« 
ســامانه های  برخــی  بــه  خرابکارانــه  ای  حمــالت  گذشــته  روز  چنــد  طــی 
خدماتــی شــهر تهــران صــورت گرفــت کــه شــهرداری تهــران در اطالعیــه ای 
در  اختــالل  و  نارضایتــی  ایجــاد  هــدف  بــا  حمــالت  ایــن  کــرد:  اعــالم 
لحظــات  همــان  در  کــه  گرفــت  صــورت  عزیــز  مــردم  بــه  خدمت رســانی 
 ابتدایــی توســط کارشناســان فنــی، تشــخیص و کنترل بــر فرایندها و ســامانه ها 

ایجاد شد.
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پزشکان ایرانی بیش از دو برابر نسخه های 
جهانــی دارو تجویــز می کننــد. میانگیــن 
اقالم دارویی در جهــان حدود ۲ قلم دارو 
در هرنسخه اســت و این میزان در ایران۳ 
تا ۴ قلم اســت. مصداق عینــی این گزاره 
نیز نگهــداری داروهای مازاد در خانه های 
همــه ما اســت که تازگــی هم نــدارد. وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران 
چنــدی پیش اعالم کرد: »متوســط تجویز 
دارو در جهان یک ونیم قلم است ولی در 
ایران دو برابر متوســط جهانی دارو تجویز 

می شود.«
تحقیقات انجام شــده درباره مصرف 
خودسرانه دارو در ایران نیز نشان می دهد 
که ما به لحاظ مصرف دارو جزو ۲۰کشــور 
برتر دنیا هســتیم و در آســیا بعــد از چین 
رتبــه دوم را داریم. این درحالی اســت که 
۲۰درصد کل داروهای مصرفی در کشور به 
صورت خودســرانه و بدون تجویز پزشک 
مصرف می شــود. در ایــن میان همچنین 
عارضــه  مــورد  ۱۰هــزار  از  بیــش  ســاالنه 
ناشــی از مصــرف نادرســت دارو گــزارش 
می شــود. نکتــه قابــل تأمل این اســت که 
طبق بررسی های صورت گرفته هر ایرانی 
به طــور متوســط  طی یــک ســال ۳۳۹ بار 
دارو می خــورد کــه ایــن رقــم چهــار برابر 
آمــار جهانی اســت. ســرانه کلــی مصرف 
دارو در ایران ســه برابر اســتاندارد جهانی 
است. اگر یک ضرب و تقسیم ساده انجام 
بدهیــم، می تــوان گفــت کــه درمجمــوع 
حــدود 4۰درصد از مــردم ایران به صورت 
خودســرانه دارو مصــرف می کنند؛ چیزی 
در حــدود دو نفر از هر پنــج نفر ایرانی. در 
میــان داروهایی که به صورت خودســرانه 
مصــرف می شــود برخــی داروهــا از اقبال 
بیشــتری برخوردارنــد. آنتی بیوتیک ها در 
ایران مشتری زیادی دارند که البته یکی از 
مهم تریــن نگرانی ها در این زمینه متوجه 
افزایــش مقاومــت آنتی بیوتیکــی اســت. 
بعــد از آنتی بیوتیک ها، مولتی ویتامین ها 
و مسکن ها در رتبه بعدی مصرف دارو در 

ایران جای دارند.
ë اهرم بازدارنده ای نداریم

با نگاهی به آمار مصرف دارو در ایران 
و مقایســه آن بــا ســایر کشــورهای جهــان 

متوجــه می شــویم کــه در اتفاقــی عجیب 
حجم داروی عرضه شده در شبکه دارویی 
ایــران با جمعیــت میلیاردی چیــن برابر 
شــده اســت. دالیــل ایــن اتفــاق و راهــکار 
مدیریت آن از نگاه کارشناســان چیست؟ 
کارشــناس  عینک چــی  امیــن  گفتــه  بــه 
دارویــی؛ نظام بیمــه ای ناکارآمد ازجمله 
و  خوددرمانــی  افزایــش  مهــم  عوامــل 
مصــرف بی رویــه و خودســرانه دارویی در 
ایــران اســت. او کــه به نبــود نظــام ارجاع 
و پزشــک خانــواده انتقــاد دارد مصــرف 
بی رویه و تجویز غیرمنطقی دارو را ناشــی 
از چنــد دلیــل مهم می داند و بــه »ایران« 
می گویــد: مــا سیســتم متمرکــزی بــرای 
تجویز دارو و حتی ســایر خدمات پزشــکی 
و پاراکلینیکی نداریم که عمده ترین دالیل 
آن نبود فیلتر پزشک خانواده و بیمه های 
غیــر دولتــی اســت چرا کــه وقتــی بیمه ها 
به صورت مشــخص وارد عمل می شــوند 
به عنوان اهرم بازدارنده عمل می کنند اما 
در کشور ما به دلیل عدم رقابت بیمه ها و 
دولتی بــودن خدمات ســالمت، عرضه و 

تقاضا به دولت ربط پیدا می کند.
وضعیــت  مدیریــت  »بــرای  اینکــه 
نامطلــوب موجود چه باید کرد؟« ســؤالی 
اســت که عینک چــی به عنوان کارشــناس 
دارویــی بــه آن پاســخ می دهــد: »بــا آرام 
شــدن موج کرونا حجم مراجعه مردم به 
پزشک متخصص بســیار زیاد شده است 
و بیمــاران بعد از چند ســاعت معطلی و 
پرداخــت هزینــه باالی ویزیــت در نهایت 
نســخه دارویی شان را تهیه می کنند یعنی 
دسترســی ســخت به پزشــک و بــاال بودن 
هزینــه ویزیت موجــب افزایــش مصرف 

خودسرانه دارو شده است.
او در ادامــه بــه مشــتریان پر وپــا قرص 
داروهــای آنتی بیوتیــک و اعصــاب اشــاره 
کــرده و می گوید: این داروها جزو داروهای 
نســخه ای هســتند اما اگر داروخانــه ای در 
فروش آنتی بیوتیک ها و داروهای اعصاب 
مقاومــت کند، اغلــب با دعــوا و زد وخورد 

مشتری روبه رو می شود.
در کنــار مصــرف بی رویه دارو دردســر 
بعــدی مصــرف مولتی ویتامین ها اســت 
کــه مثــل نقــل و نبــات مصرف می شــود. 
عینک چــی در این باره نیز می گوید: مردم 
به اشتباه تصور می کنند مصرف مکمل ها 

می توانــد جایگزینــی برای جبــران کمبود 
مــواد غذایــی و ویتامین هــای بدن باشــد. 
البته فضای مجازی و حتی برخی پزشکان 

نیز به این مسأله دامن می زنند.
صــورت  بــه  کــه  داروهایــی  میــان  در 
داروهــای  می شــود  مصــرف  خودســرانه 
اعصاب بویژه قرص خواب و آرام بخش ها 
کارشــناس  ایــن  اســت.  نگران کننــده 
دارویــی در همین زمینــه می گوید: اغلب 
نســخه هایی که بیمــاران اعصــاب همراه 
دارنــد قدیمی هســتند یعنی بیمــار بنا به 
دالیلی از جمله پرداخت ویزیت، نســخه 
جدیــد دارو را تمدیــد نمی کنــد. از طرفی 
اپلیکیشن های آنالین دارو به تهیه دارو با 

نسخه های قدیمی دامن می زنند.
او در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا بــا 
افزایــش قیمت دارو تجویز و مصرف دارو 
کاهش پیــدا کرده اســت، عنــوان می کند: 
برخی هــا کــه دکتــر بــرو نیســتند معمواًل 
داروهــای مســکن و otc داروهــای بــدون 
نسخه را سرخود مصرف می کنند که برای 
اینها فرقی نمی کنــد  قیمت دارو افزایش 

یافته یا خیر. 
ë مصرف بی رویه دارو با تجاری شدن طب

حرف هــای دکتــر ســید حمیــد خویی 
رئیــس انجمن داروســازان تهــران چرایی 
افزایــش تجویــز غیرمنطقــی و مصــرف 
خودســرانه دارو در ایران را روشن می کند. 
او بــه »ایــران« می گویــد: اوالً ایــن گــزاره 
کــه دو برابــر متوســط دنیــا دارو اســتفاده 
می کنیم گزاره درستی است و قابل بحث 
و نقد و بررســی اســت. یعنی اگــر بگوییم 
مصرف کالن دارو در کشور منطقی نیست 
کامــاًل گــزاره قابــل دفاعــی اســت و همــه 
مــا می توانیــم مصادیــق آن را در فضــای 
درمانــی کشــور ببینیم اما ســرانه مصرف 

دارو در ایران باال نیست.
ســرانه  تفــاوت  دربــاره  خویــی  دکتــر 
مصرف دارو و مصرف کالن دارو در کشــور 
نیز عنوان می کنــد: در دنیا به ازای هر فرد 
از جمعیت ۳.۲ قلم دارو در سال مصرف 
می شود. ســرانه مصرف دارو در ایران باال 
نیســت یعنی حجــم بــازار دارویی کشــور 
از حجم مــواد غذایی کوچک تر اســت اما 
مصــرف دارو چــه در حــوزه مصــرف آزاد 
و چه مصرف نســخه ای خــارج از کنترل و 

ضابطه است.

او در ادامه می افزاید: به نظر می رســد 
مهم تریــن علت آن تجــاری بودن طب و 
ضمائــم طب در کشــور اســت و طبیعت 
مصــرف  بــه  تشــویق  و  تبلیــغ  تجــارت، 
اســت. تفــاوت مهم طب تجــاری با طب 
حکمت ســاالر کــه در ایران در آن پیشــتاز 
بودیــم، همیــن اســت. )حکیم دیــروز به 
مقتضای حکمت طبابــت می کرد، نه به  
خاطــر انگیــزه مالــی در حالی که طبیعت 
تجارت این اســت که باید بیشتر بفروشی 
تا بیشــتر ســود کنــی( ایــن موضــوع فقط 
بلکــه  نیســت  دارو  عرصــه  بــه  مربــوط 
عمل های جراحی و زیبایی غیرضروری و 

بستری های غیرضروری در بیمارستان ها 
را هم شامل می شود.

بــه گفتــه رئیــس انجمــن داروســازان 
تهــران؛ تــا زمانــی که طــب تجاری اســت 
ایــن آفت هــا نیــز وجــود دارد درحالی که 
برخــالف سیاســت ابالغی مقــام معظم 
رهبری کــه در بخــش بهداشــت و درمان 
است، بر جلوگیری از القای مصرف تأکید 
دارنــد. از طرفــی ظرفیــت تولیــد دارو در 
کشــور 4 برابر نیاز کشور است و آنچه تولید 
می شــود حدود دو تا دو و نیم برابر اســت 
کــه وقتــی عرضــه بیشــتر از تقاضا باشــد، 
عرضه کننده ها مصرف بیشــتر را تشــویق 

می کننــد تا به هر قیمت ســهم بیشــتری 
از بــازار را بــا القــای مصــرف بگیرنــد. این 
سیاســت غلط در ســال های اخیر از سوی 

دولت قبلی اتفاق افتاد. 
تأســیس  افزایــش  بــا  طرفــی  از 
داروخانه ها تحت عنوان خصوصی سازی، 
عمــاًل داروخانه هــا به مؤسســه اقتصادی 
فــروش  هدف شــان  کــه  می شــوند  بــدل 
جملــه  از  مصــرف  القــای  و  دارو  بیشــتر 
مکمل ها است. به هر حال داروخانه ها که 
نمی توانند نسخه تولید کنند و مکمل ها و 
داروهای بدون نسخه را بیجا و بجا عرضه 

می کنند.

 اپلیکیشن های بازی با سالمت
»ایران« در گفت و گو با کارشناسان از چرایی افزایش غیرمنطقی تجویز و مصرف خودسرانه دارو در کشور گزارش می دهد

گــروه اجتماعی/ اعضای شــورای عالی 
انقــالب فرهنگــی در جلســه ۸۶۳ این 
شورا به ریاســت آیت اهلل سید ابراهیم 
رئیســی در بعــد از ظهــر روز سه شــنبه 
۱۷ خــرداد کــه در محــل نهاد ریاســت 
جمهــوری تشــکیل شــد، طــرح جدید 
تصویــب  بــه  را  دانشــگاه ها  بــه  ورود 

نهایی رساندند. 
در جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی 
در روز ۱۷ خرداد سیاست های آموزشی 
و نیــز ســنجش و پذیــرش، بــا هــدف 
تأمیــن عدالــت آموزشــی در راســتای 
ایجاد فرصت برابر برای دانش آموزان 
مناطــق محروم در ورود به دانشــگاه و 
بویژه رشــته های پرطرفدار دانشگاهی 

بررسی و به تصویب نهایی رسید.
ســعیدرضا عاملــی، دبیــر شــورای 
عالــی انقــالب فرهنگــی بــا اشــاره بــه 
انقــالب  عالــی  شــورای   ۸۶۳ جلســه 
فرهنگــی اظهــار کــرد: ایــن جلســه به 
مصوبــه  تکمیــل  و  اصــالح  موضــوع 
سیاســت های  دربــاره   ۸۴۳ جلســه 
اختصــاص  پذیــرش  و  ســنجش 
داشت، اعضای شــورا و رئیس محترم 
جمهــوری بر توجــه به تأمیــن عدالت 
آموزش و رفع اضطــراب از داوطلبین 
ورود به دانشــگاه ها و خانواده ها تأکید 
داشــتند که این مصوبه هــر دو امر را با 
دقت و وســواس مورد توجــه قرار داده 

است. 
 ۸۰ حاضــر  حــال  در  متأســفانه 
رشــته های  در  قبولی هــا  درصــد 
پرطرفــدار اختصــاص بــه دهک هــای 
بــاالی اقتصــادی دارد. بــر این اســاس 
مناطــق  در  کــه  کســانی  شــد  تأکیــد 
محــروم هســتند بایــد بتواننــد در ایــن 
ســنجش  متناســب  به صــورت  نظــام 
شــوند و شــانس مناســبی بــرای ورود 
به رشــته های پررقابت داشــته باشــند. 
بنابرایــن عملکــرد ۳ ســال آخــر دوره 
متوســطه مهــم و نقــش تدریجــی در 

ورود به آموزش عالی خواهد داشت.
دبیر شــورای عالی انقالب فرهنگی 
دربــاره نقــش ۳ دهک بــاالی جامعه 

در کنکــور بیــان کرد: در حــال حاضر با 
نگاهــی به ورودی های ســال تحصیلی 
۹۸-۹۹حدود۸۷ درصــد، معدل های 
پاییــن اختصــاص بــه دهک هــای ۸ و 
۹ و ۱۰ دارد. ایــن در حالــی اســت کــه 
۸۴ درصــد قبولی ها با رتبــه زیر ۳۰۰۰ 
اختصاص بــه ۳ دهک باالی درآمدی 

دارد. 
بنابــر ایــن وضعیــت فعلی نشــان 
دهنده عــدم وجــود عدالــت آموزشــی 
است. ۸۶ درصد قبولی های رشته های 
داروســازی  و  دندانپزشــکی  پزشــکی، 
متعلق به ســه دهک بــاالی اقتصادی 
بــوده و ســهم هفــت دهــک دیگــر ۱۴ 
درصــد بــوده اســت. آیــا وضــع فعلی 
آموزشــی  عدالــت  کننــده  تأمیــن 
اســت؟ در اســتان هایی مثل سیســتان 
کرمانشــاه،  هرمــزگان،  بلوچســتان،  و 
ایالم، لرستان، چهار محال و بختیاری، 
کرمان، گلســتان و گیــالن، درصد افراد 
برخــوردار از معــدل بیــن ۱۹ تــا ۲۰ در 
ســال دوازدهم، در مجموع رشته های 
ریاضــی، تجربی و علوم انســانی کمتر 
جهــت  بــه  برخــوردار  اســتان های  از 
امکانــات و توانایــی مردم بوده اســت. 
براســاس مصوبه روز سه شــنبه شورای 
آزمــون  در  فرهنگــی  انقــالب  عالــی 
ســال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ فقــط ســوابق 
تأثیــر  بــا  دوازدهــم  ســال  تحصیلــی 
قطعــی خواهــد بــود و در کنکــور ســال 
۱۴۰۴، سال یازدهم نیز اضافه می شود 
و در کنکور سال ۱۴۰۵ سوابق تحصیلی 

سال دهم هم اضافه خواهد شد.
االن  تــا  ســنجش  کــرد:  اعــالم  وی 
فقط از طریق کنکــور بود اما با مصوبه 
جدیــد، ســنجش دو بخــش می شــود؛ 
یک بخش مربوط به سوابق تحصیلی 
اســت و یــک بخش مربــوط بــه کنکور 
اســت. تأثیــر قطعی ســوابق تحصیلی 
درســال ۱۴۰۲ صرفــاً ۴۰ درصد خواهد 
بود و در ســال ۱۴۰۳ به ۵۰ درصد تأثیر 
قطعی می رســد و در سال ۱۴۰۵ به ۶۰ 

درصد تأثیر قطعی خواهد رسید.
دبیر شــورای عالی انقالب فرهنگی 

عنــوان کــرد: تأکید مصوبــه جدید این 
اســت که کنکــور دو بار در ســال برگزار 
شــود و سوابق تحصیلی نیز قابل تکرار 
باشــد بــه این معنــا که اگر معدل ســه 
ســال آخــر مطلــوب نبــود، دانش آموز 
را  امتحانــات  در  شــرکت  می توانــد 
چندیــن بــار تکــرار کنــد تــا بــه نتیجــه 
مطلوب دســت پیــدا کند. کنکــور فقط 
و  می شــود  تخصصــی  دروس  شــامل 
دروس عمومــی در ســوابق تحصیلــی 

تأثیرگذار خواهد بود.
رئیــس  پورعبــاس،  عبدالرســول 
سازمان ســنجش آموزش کشور نیز در 
ادامــه گفت: کنکور از ســال ۱۴۰۲ دچار 
تحــوالت اساســی خواهــد شــد و ایــن 
مــدل برای کاهــش اضطــراب و حفظ 
آرامش داوطلبان طراحی شده است. 
در این مســیر جدید سنجش بر مبنای 
ســوابق تحصیلی و آزمــون خواهد بود 
و کنکور بر محتوای کتب درســی متکی 
است. در سال ۱۴۰۱ هیچ گونه تغییری 
نداریــم و گزینــش نهایــی از ۴۰ درصد 
ســابقه تحصیلــی مثبــت و ۶۰ درصــد 
نمره کنکور خواهد بــود. تا هفته آینده 
جزئیــات آن را اعــالم می کنیم، بر این 
اســاس یک نوبــت آزمون قبــل از عید 
خواهد بود و یکی بعد از عید در تیرماه 
خواهد بود. در این دو آزمون هم ترازی 

صورت می گیرد.
پورعباس تأکید کرد: در کنکور سال 
آینــده اواًل دروس عمومــی نخواهیــم 
دروس  ســؤاالت  تمامــی  و  داشــت 
می شــوند  حــذف  کنکــور  از  عمومــی 
و بررســی آنهــا بــه ســوابق تحصیلــی 
دانش آمــوزان منتقــل خواهــد شــد که 
ایــن ســوابق در طــول ســال های ۱۴۰۲ 
می شــود.  اعمــال  و  بررســی   ۱۴۰۵ تــا 
از  کنکــور  آینــده  ســال  از  همچنیــن 
دروس اختصاصــی به صــورت دو بــار 
در ســال برگزار می شود و نتایج و نمره 
داوطلبــان در ایــن آزمــون تــا دو ســال 

معتبر است.
بــه گفته وی، یک شــیوه پذیرش در 
دانشــگاه ها نیز فقط بر اســاس سوابق 

تحصیلــی بــر مبنای معــدل معمولی 
دانش آموزان است و هم اکنون حدود 
۸۵ تا ۸۶ درصد ظرفیت دانشگاه ها را 

شامل می شود.
ë  کنکــور در  تحصیلــی  ســوابق  تأثیــر 

امســال نیــز به صــورت مثبــت اعمــال 
می شود

یــک  در  کــه  علــوم  وزیــر  معــاون 
برنامــه تلویزیونــی ســخن می گفت، با 
بیــان اینکــه تأثیر ســوابق تحصیلی در 
کنکــور ســال آینــده به صــورت قطعی 
تأثیــر  گفــت:  شــد،  خواهــد  اعمــال 
ســوابق تحصیلی در کنکور امســال نیز 
به صــورت مثبــت اعمــال می شــود به 
این معنی اســت که اگر داوطلبی نمره 
خوبــی در کنکــور کســب کــرد معــدل 
پاییــن و ســوابق تحصیلــی وی نمــره 
کنکور را پایین نمی آورد، اما معدل در 
صورتــی که باال باشــد، می تواند همین 

نمره را افزایش بدهد.
رئیــس ســازمان ســنجش آموزش 
کشــور با اشــاره بــه اینکه از ســال آینده 
زیرگروه هــا در کنکور حذف می شــوند، 
گفــت: این تغییر بســیار مهم اســت و 
داوطلبان بایــد خود را برای این تغییر 

آمــاده کننــد و مــا صرفــاً یــک زیرگروه 
دو،  زیرگروه هــای  و  داشــت  خواهیــم 
ســه یا چهار نخواهیم داشــت. افراد بر 
مبنای یک نمره انتخاب رشته خواهند 
آمــوزش  بــه ســازمان ســنجش  کــرد. 
تــا  ایــن موضــوع  تکلیــف شــد  کشــور 
پایان شــهریورماه تعیین تکلیف شده 
و بــه داوطلبان اطالع رســانی شــود که 
امیدواریم تــا خردادماه بــه این هدف 

برسیم.
ë  فرصــت به وزیــر علوم برای بررســی

توســط  دانشــجو  پذیــرش  »طــرح 
دانشگاه ها«

در کنــار ایــن اخبــار، شــورای عالــی 
انقــالب فرهنگی وزیــر علوم را موظف 
کــرده طــی یــک فرصــت شــش ماهه 
بررسی »طرح پذیرش دانشجو توسط 
محمــد  کنــد.  اعــالم  را  دانشــگاه ها« 
علــی زلفی گل، وزیر علــوم، تحقیقات 
و فنــاوری پیشــتر از طرح اســتاد محور 
کردن سیســتم پذیرش و دانشــجویان 
خبــر داد بدیــن صــورت کــه هر اســتاد 
از طریــق ســازمان ســنجش دانشــجو 
بگیرد، یا هر استاد در سازمان سنجش 
یک کد داشته باشد و دانشجو از طریق 

سازمان سنجش استاد خود را انتخاب 
کنــد. البته ایــن در حد یک طــرح بیان 

شد.
در ایــن راســتا، رجبعلــی برزویــی، 
معاون خط مشــی گذاری ســتاد علم و 
فناوری دبیرخانه شورای عالی انقالب 
فرهنگــی از تصویب مصوبــه جدیدی 
تحت عنــوان تعیین حــد نصاب برای 
دانشگاه ها در پذیرش دانشجو خبر داد 
و گفــت: بر این اســاس به وزارت علوم 
تأکید شــد که ظــرف ۶ ماه امکان اینکه 
دانشــگاه هایی که بتوانند خودشــان در 
مقطــع کارشناســی پذیــرش دانشــجو 
داشــته باشــند را بررســی کنــد، یعنــی 
از طریــق ســازمان ســنجش  پذیــرش 
صورت نگیرد و این ســازمان صرفاً امر 
ســنجش را انجــام داده و کارنامه ای را 
از عملکــرد هر داوطلب ارائه دهد و بر 
اساس آن دانشگاه ها بتوانند خودشان 
دانشــجو را پذیــرش کننــد. ایــن بحث 
صرفــاً به عنوان یک طرح اعالم شــد و 
وزیــر علوم موظــف اســت روی آن کار 
کارشناســی انجام دهد تا براســاس آن 
برخی از دانشــگاه ها بتوانند خودشــان 

اقدام به پذیرش دانشجو کنند.

جزئیات مصوبه جدید شورای عالی انقالب فرهنگی درباره کنکور اعالم شد

برگزاری کنکور یکبار قبل از عید و یکبار بعد از عید

ران
ای

سنا
ای

فریبا خان احمدی
خبرنگار

رئیــس انجمن داروســازان تهران با بیان اینکه مصرف غیرمنطقی دارو در کشــور بیــش از آنکه تحت تأثیر پارامتر 
ســالمت و شــاخص اخالقی باشــد تابع عناصر تجاری اســت، می گوید: ضعف نظارت و نبود سیاست پایدار کالن 
ملی و نداشتن گایدالین های ملی به این وضعیت دامن می زند و متأسفانه شرایط کنونی به نحوی پیش می رود 
که بهداشــت و درمان یکی از عوامل توزیع فقر خواهد شــد. با توجه به اینکه دارو و خدمات پزشــکی گران می شود 

بنابراین کسانی که می توانند از این خدمات برخوردار باشند تعدادشان با گذر زمان کمتر خواهد شد.
به گفته دکتر خوئی؛ گران شــدن قیمت دارو شمشــیر دو لبه اســت؛ از یک طرف مصرف داروهای بدون نســخه در 
داروخانه هــا بــه میزان قابل مالحظه ای کاهش پیدا می کند و از طرف دیگر گرانی دارو موجب می شــود بخشــی از 

نیازمندان حقیقی دارو از دسترسی به دارو محروم شوند.
رئیس انجمن داروسازان همچنین در پایان از اپلیکیشن های آنالین دارو انتقاد کرده و می گوید: این اپلیکیشن ها 
بــا تبلیغــات تخفیــف دارو به تجویز بی رویــه دامن می زنند درحالی که قیمت دارو در کشــور ثابت اســت و ارزان و 
گران تر نمی توان فروخت. ورود دارو به برخی سایت های فروش آنالین و اپلیکیشن ها تیر خالص زدن به مصرف 
بی رویــه دارو اســت و ایــن در تضــاد کامل با سیاســت ابالغی مقام معظم رهبری اســت که مســئوالن باید به این 

فرایند های خطرناک  ورود کنند.
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آن یگانه مهره بک راســت، آن سانتر بی کم و کاست، آن 
الیق اســتوری ســوس ماســت، آن ممدوح مدح بگوری، 
کاپیتان الکپاتین وریا غفوری)صاف شــوته( صاحب جاه 

و جالل بود و کاپیتان استقالل بود.
در مــدح جاللتــش گفته اند که همــواره در حلقه مریدان 
خاصــه بــود و مریــدان بــر اوامــر او مأمــور. تــا آن حد که 
یاران را امر فرمود که به جامه سیاه درآیند و آنکه را نظر 
موافقــت نبود، مریــدان گریبان دریدنــد و به صحرایش 

رمیدند تا نظر موافقت ایشان بستاندند.
روزی در حال تست کرامت جدیدش بود که عالمه ای بر 
او وارد شد و گفت تو چگونه چندان دانی که من هرچه تا 
کنون دانستم، نادانستنم را مسلم فرمود؟ پس دست از 

تست کرامت کشید و پرسید: چی؟!
حکیم گفت از ریاضیات چه دانی؟

گفــت آن دانــم کــه از ۱ تــا ۱۱، ۱۱ عــدد بــود و از ۱۱ تا یک، 
باز ۱۱ عدد!

عالمه به شگفتی اندر شد و پرسید: از هندسه چه دانی؟
گفت شکل کایت را در لحظه سوت داور می باید ساخت 

و پس از آن هرچه کنی همان درست باشد!
پرسید از سیاست چه دانی؟

گفــت نفــوذ از چــپ کنی تا راســت تهــی گــردد و نفوذ از 
راســت، نفوذ از چپ باشــد حریف را و جز از طریق چپی 

به راستی نتوان رسید!
پرسید از اقتصاد چه دانی؟

گفت تا ۹ رقم صفر توانم شمرد.
پرسید از ژئوپلیتیک؟

گفت: دانم که بســیط زمین از شــدت گردی توپ فوتبال 
را ماند.

از کجــا  ایــن همــه علــوم  و گفــت  عالمــه حیــران شــد 
فراگرفتی؟

گفــت آن زمــان کــه خامانــی چون تــو به نــگارش »علم 
بهتر اســت یا ثروت« مشغول همی شــدند، مرا طریقت 

سوباسا پیش افتاد.
عالمه را از این بینش ســر تعظیم نبود و گفت: اذا شــات 
وریــا و یشــوت شــواتی کمــا شــات اســکرینه؛ شــوت وریــا 

اسکرین شات استوریش را ماند شوتان عالم را!
در ذکــر کرامــت ایشــان آورده انــد کــه تلویزیــون را منــع 
نمــودی از برداشــت چهــرت خویش؛ چون نشــانش در 
تلویزیــون نیامدی، مریدان نعره کشــیدندی و تلویزیون 
هر بار که این کرامت بدیدی جمله ال ای دی ها بر زمین 
ریختی و از سر اســتیصال فرمودی: فصمت ها هنا لسان 
القــال. یعنــی فصل نقل و انتقاالت را پایان کی شــدی تا 

اینان را زبان به کام باز آید؟
پیوسته از غم مردمان بخروش بود هیچ جز اشک چشم 
رزق او ندادندی تا آن زمان که دســت روزگار وی را گنده 
قاچی از کیک بیت المال حوالت داد و سند پنت هاوسی 
قبالــت؛ لیک غم مردم از فراز بــرج وی پدیدار بود . پس 
آنقدر به زار ایشــان مشغول گشت تا استخر پنت هاوس 
از آب دیدگانــش پــر شــد و وی در غصــه مردم بــه کرال 

سینه مشغول .

فروردین: امروز روز شماســت. البته اگر از پنچر شــدن ماشــین، گم شــدن 
کلید خانه، باز شــدن بند کفش و زمین خوردن یا گیر کردن پاشــنه کفش 

در پل روی جوی و چند اتفاق ساده دیگر چشم پوشی کنید.

اردیبهشت: گاوتان زاییده. البته اگر گاو داشته باشید. اگر گاو ندارید قسط 
عقب مانده که دارید! امروز واریز نکنید، حسابتان را می بندند.

خرداد: امروز از خانه بیرون نروید. امروز روز شــانس شماســت و شــانس 
فقــط یکبــار در خانه شــما را می زنــد. پســتچی دم در خانه تــان می آید و 
بســته ای را کــه چهل و شــش روز پیش ســفارش داده بودید بعــد از کلی 
پیگیری و شکایت و دعوا با بسته بندی پاره پوره و به صورت درب و داغان 

تحویل خواهد داد.

تیر: مراقب ماشینتان باشید و از مسیرهای ایمن رانندگی کنید. با سرعت 
مطمئــن برانیــد و فاصله تان بــا ماشــین های اطرافتان را حفــظ کنید. نه 
اینکه خطری تهدیدتان کندها، نه! دیروز بیمه ماشــینتان تمام شده و هر 

اتفاقی، خیلی برایتان گران تمام می شود.

مــرداد: یک مــردادی پونصد تومــان از من دســتی گرفته. لــذا نمی توانم 
برایتــان چیز مثبتی بنویســم. اگر امروز بیاورد پس بدهــد، روزتان خوش 

می شود.

شــهریور: امروز هوا ابری است و روز بدشانسی شما. لطف کنید ماشینتان 
را به کارواش ببرید بلکه یک ذره باران بیاید. خفه شدیم!

مهــر: پــول به انــدازه کافی با خودتــان ببرید. امــروز به یــک حراجی توپ 
برخــورد خواهید کرد که جــان می دهد برای خرید کــردن. همه مایحتاج 
این چند وقته را از آنجا تهیه کنید. نامردید اگر آدرسش را به من ندهید. 

شماره را یادداشت کنید: صفر نهصد و...

آبان: برعکس مهرماهی ها، شــما امــروز اصاًل با خودتان پــول نبرید. آن 
رفیــق مایه دارتــان بود کــه از پارســال از او خبری نداشــتید، خــب؟ امروز 
اتفاقــی همدیگــر را می بینیــد و بــه شــما تعارف می کند ســوار ماشــینش 

شوید. کیف پول نبرید و همه چیز را میهمانش باشید.

آذر: نمی دانم چرا توی بختتان هیچ چیز نیســت! ســفید اســت. ها شــاید 
قرار اســت سفیدبخت شــوید. یا جواب مثبت می دهید یا می گیرید یا اگر 
جواب منفی در کار باشــد، همان موجب سفیدی بختتان می شود. عجله 

نکنید.

دی: شــما کاماًل راحت باشــید. خبری نیست امروز. آها! چرا یک گلدان از 
باالی... اوخ... مردید؟ زنده اید هنوز؟

بهمن: نگذارید شارژ گوشی تان تمام شود. امروز روز اتفاقات خوب است. 
اینترنــت خــود را چک کنید و تا شــب یــک بند در فضای مجازی باشــید. 
سلبریتی موردعالقه تان امروز یک پست می گذارد و شما می توانید اولین 

کامنت را زیر پستش بگذارید. امید است کامنتتان الیک هم بشود.

اسفند: آبتان کم بود؟ نانتان کم بود؟ دانشگاه رفتنتان چی بود؟ امتحان 
امروز را خراب می کنید. بروید دعا کنید استاد نیندازدتان!

ë اصل حکایت
دزدی به خانه پارسایی در آمد. چندان که جست چیزی نیافت. دلتنگ 
شــد. پارســا خبر شــد. گلیمی که بر آن خفتــه بــود در راه دزد انداخت تا 

محروم نشود.
 
ë !4 درصدی

دزدی به خانه پارسایی در آمد. چندان که جست چیزی نیافت. دلتنگ 
شــد. گفت: مگــر یارانه نمی گیری شــیخ؟ شــیخ مثقالی پنیــر در دهان 

گذاشت و گفت: دهک دهمی  هستم.
 
ë پارسای ناقال

دزدی بــه خانــه پارســایی در آمــد. چنــدان کــه جســت چیــزی نیافت. 
کیســه ای زر و ســیم پیش پارسا انداخت و برون شــد. پارسا کیسه را توی 

صندوقی از طال انداخت و گفت: امشب هم پیداش نکرد.
 
ë !داری تعارف می کنی

دزدی به کاخ سعدآباد درآمد. چندان که جست چیزی نیافت. دلتنگ 
شــد. شــاهزاده خبر شــد. گفت: اگــر کاخ گلســتان هم توی چمــدان جا 

می شد، بار می زدیم.
 
ë شنگول و منگول و پارسای مفلوک

گرگــی دســت و پایــش را با آرد ســفید کــرد و به خانــه پارســایی درآمد. 
چندان که جســت چیزی نیافت. گفت ببخشــید مثل اینکــه حکایت را 

اشتباهی آمده ام.
 
ë !حق دارید. چون آموزش نداده ایم

دزدی بــه خانه وزیری درآمد. چندان که جســت چیزی نیافت. دلتنگ 
شــد. وزیر خبر شــد. یک میلیون تومان در راه دزد انداخت و گفت: پول 

را بستان و کسب و کاری راه بینداز. دزد گفت: باقیش را پس انداز کنم؟
 
ë مبارز پالستیکی

ســلبریتی صفتی به جشــنواره ای در آمــد. چندان که جســت، جایزه ای 
نیافــت. دلتنــگ شــد. پس لگــدی نثــار مملکــت خویش کــرد و گفت: 
»رعیت نان و پیاز سق می زنند.« داور خبر شد. جایزه عنتر طالیی پیش 

پایش انداخت.
 
ë کوکب با سلیقه یا سلیطه؟

دزدی بــه خانــه کوکب خانــم در آمد. چندان که جســت چیزی از پنیر و 
شــیر و ماســت نیافت. دلتنگ شــد. کوکب خانم خبر شــد. نشــان پیج 

اینستاگرام را در راه دزد انداخت. کوکب خانم بالگر لبنیات شده بود.
 
ë هم در عزا هم در عروسی

دزدی به خانه پارســایی درآمد. در و دیوار همه ســیاه پوش بود. چندان 
که جست پارسا را نیافت. دلتنگ شد. به تماشای عروسی ساسی مانکن 
نشســت تا دلش گشــاد شــود. پس پارســا را مجلس عروســی دید که از 

هفت جهت به کمرش قر می دهد. دلتنگ تر شد.
 
ë !گفتیم خندیدیم، دیگه بسه

پارســایی بــه خانــه دزدی درآمد. گلیــم را از زیر پای دزد بیرون کشــید و 
گفت: ببخشید این دستبافه کلی قیمت داره.
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بهزاد توفیق فرمحدثه مطهریامین شفیعی محمد اسدی

رد تانک روی بدن 
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تعدادی انسان دارای سیستم ایمنی ضعیفنی

ترجیحاً مجرد
 جهت حضور در اماکن عمومی

و بیمارستانی ایران

 تسویه: 
بعد از ابتال به کرونا و مثبت شدن تست

واحد تولید خبر بی بی سی فارسی

دعوت به کارخریداستخدام
 دزدگیر خیلی

خیلی خیلی هوشمند
مسخره بازی و چوپان دروغگو 

بازی در نیاورد
مجهز به سنسور تشخیص چهره 

از زیر جوراب پارازین

 جهت نصب در بانک 
و مراکز مهم

 به چند خواننده 
جهت بازیگری

 چند بازیگر 
جهت مجری گری

 و چند مجری 
جهت خوانندگی نیازمندیم.

آدرس: ساختمان صدا و سیما 
انتهای راهرو سمت چپ

استخدام
 فردی با معده سالم،

جادار و نوشابه نخورده 
نیازمندیم

قابلیت خوردن همزمان بستنی ده 
اسکوپه و پیتزای سیر و استیک

جهت گزینش رستوران های کشور و 
معرفی به مردم در فضای مجازی 

+ بیمه بدنه

بی بی سی فارسی
ë بخش های ویژه کرونا در بیمارستان های ایران تعطیل شد

وزارت بهداشــت ایــران طی دســتوری بــه بیمارســتان ها از 
آنها خواســت دیگــر بخش ویژه ای را برای بســتری بیماران 
کرونایی اختصاص ندهند. این در حالی است که کشورهای 
مختلــف همچنــان تدابیر ویــژه  بهداشــتی و درمانــی برای 
بســتری مبتالیان بــه کرونا در نظر می گیرنــد. عدم توجه به 
کرونــا که در ایــران به آن »پایان کرونــا« می گویند دلیل این 

تصمیم وزارت بهداشت ایران ذکر شده است.

ایران اینترنشنال 
ë ایرانی ها در چنبره بی توجهی دولت به کرونا

دولت ایران در تالش اســت با ارســال پیام های تهدیدآمیز 
درباره اســهال، تب هفت روزه و بیماری هایی از این دست، 

ذهن مردم ایران را از کرونا دور کند.
نیروهای نیابتی دولت ایران در فضای مجازی از روز گذشته 
با ارســال تصویر یک اتوبوس که روی بدنه آن نوشــته شــده 
»اســهال در کمیــن اســت« و شــوخی بــا آن تــالش کردنــد 
به صــورت غیرمســتقیم ایــن بیمــاری را مهم ترین معضل 

بهداشتی حال حاضر ایران جلوه دهند.
این در حالی است که اسهال بسیار بیماری ساده ای است و 
با رعایت بهداشــت فردی می توان براحتی از آن جلوگیری 
کــرد. برای مثــال محمد بن ســلمان هربار بعد از اســتفاده 
از دستشــویی دســت های خود را به مدت پنج دقیقه با آب 
و صابــون می شــوید و همیــن امیــر باعــث شــده هیچ وقت 

اسهال نگیرد هرچند اکثر اوقات یبس است.
شبکه تلویزیونی منافقین 
ë آخرین روزهای رژیم در پیش است

رژیــم توتالیتر غیر مردمی با کارگذاشــتن تیربار و تانک ضد 
نفر در مبادی مراکز بهداشــتی مردم مشــکوک به کرونا را از 

نزدیک شدن به این مراکز باز می دارد.
روی  تانــک  رد  کــه  حالــی  در  شــهروندان  ایــن  از  یکــی 

گفــت:  مــا  مجاهــد  خبرنــگار  بــه  بــود  مشــخص  لباســش 
اینهــا می گوینــد فوتی هــای کرونــا صفر شــده، بله، درســت 
اســت، صفــر شــده چون شــما هرکســی را کــه مشــکوک به 
 کروناســت  دســتگیر می کنیــد و در ســیاهچال می اندازیــد و 

می کشید.
وی در پاســخ بــه این ســؤال که حــال چه  می خواهــد بکند، 
گفــت: چه میدونــم؟ برم بســابم ببینم ایــن رد تانک پاک 
میشــه یــا نــه. دفعــه پیــش کــه تانکــی شــد لباســم هرچی 

وایتکس زدم نرفت.
من و تو 
ë مردم ایران در حسرت روزهای اعلیحضرت

دولــت ایران تالش می کند بعد از دو ســال و نیم ســر و کله 
زدن با کرونا، اعالم کند دیگر کرونا کشته نمی گیرد.

در صــورت اثبــات ادعــای دولــت ایــران، بعــد از میلیون ها 
دالر هزینــه، چند صدهزار کشــته، ســلب آزادی های فردی 
و اجتماعــی تحت عنوان قرنطینه، تازه ایران می شــود مثل 

دوران اعلیحضرت که در آن کرونا نبود!
یعنــی چیــزی را کــه دولــت ایــران بــا کلــی هزینه و کشــته و 
سرکوب به دســت آورده، چیزی است که در زمان حکومت 

اعلیحضرت براحتی وجود داشت.
در همیــن بــاره گــزارش ســانیا و آریــا را دربــاره بوســه نوید 

محمدزاده و فرشته حسینی در کن ببینید!
سانیا جون، در خدمتیم.

 واکنش رسانه های مختلف
به پایان کرونا در ایران

رد تانک روی بدن 
یک کرونایی

محمدرضا شهبازی

ë خدمات پزشکی در دوره پهلوی
دودمــان پهلــوی همان طــور که از »دود«شــان معلوم اســت، 
خیلــی به ســالمتی و اینهای مردم اهمیــت می دادند تا جایی 
که پزشــک هــم از خــارج وارد می کردند حتی )ُخــب هند هم 
خــارج اســت دیگــر(. البته کــه این پزشــک های وارداتــی را به 
طور مســاوی بین همه شهرهای کشور پخش می کردند یعنی 
چطــوری؟ یعنــی این طــوری که به صورت مســاوی بــه تهران 
۱0 تــا و به صورت مســاوی به شــهرهای بزرگ هرکــدام یکی و 
به بقیه شــهرها هم به صورت مســاوی، هیچی پزشــک تعلق 

می گرفت. 
در خود تهران هم به صورت مســاوی به باالی شــهر ۱0 تا و به 
بقیــه جاهای شــهر بــاز هم به صورت مســاوی هیچی پزشــک 
خارجــی تعلق می دادند. بقیه امکانات پزشــکی و بهداشــتی 
هم کمابیش با همین فرمول مترقی توزیع می شــد. یکی دوتا 
بیمارســتان موجــود هم بــا همه امکانــات، کلیــه خدمات که 
هیچ، شســت پای خدمــات را هم به مردم ارائــه نمی دادند و 
دیدن شــاه، در حال انداختن نانوا تــوی تنور نانوایی، راحت تر 

از پیدا کردن تخت در بیمارستان بود.
 قیمــت خــودکار بیــک هــم بــدون تغییــر مانــده بــود و همــه 
همراهان می توانســتند با خودکار بیک، بــرگ ترخیص بیمار 
را از مرده شــوی خانه قبرســتان امضــا کننــد. همان طــور که در 
کاریکاتور مجله توفیق)۱34۱( می بینید، پهلوی اعتقاد داشت: 
چــو آهنگ رفتــن کند جان پــاک/ چه بــر تخت]بیمارســتان[ 

ُمردن، چه روی خاک ]کوچه[. 
مــن نمی دانم دیگر چه می خواســتیم؟ هان؟! آهان! راســتی 
در برخی بیمارســتان ها خدمات پرســتاری و مراقبتی توســط 
»نرس«هایــی کــه از این کاله نصفه های ســفید روی سرشــان 
می گذاشــتند و دامن آب رفته می پوشیدند، ارائه می شد که به 

ما و شما ربطی نداشت.
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به آب مقطر باور داشته باش

نتیجه فایزر، نتیجه زر زر!سوپ هم غذاست!
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علل پیروزی ایران بر کرونا از نگاه یک برانداز

سیر بیماری های جهانی؛ از طاعون تا کرونا

کارتونیست 
پیمان علیشاهی

کارتونیست 
کامران یاری

ë طاعون سیاه
یــک  میــادی   1334 ســال  از 
هوبــی  در  مجهول الهویــه  فــرد 
چیــن بــا خــوردن ســوپ مــوش 
)یــا شــاید هــم مــرگ مــوش یــا 
ســایر مشــتقات مــوش( باعــث 
همه گیری طاعون ســیاه در اروپا، آســیا و آفریقا شد. 
شاید فکر کنید که امریکا به دلیل بهداشت باال از این 
بیماری مصون مانده بود اما امریکا آن زمان آدمش 
کجــا بود کــه بیماری اش باشــد! این بیمــاری چیزی 
حــدود 75 تــا 200 میلیون کشــته برجای گذاشــت و 
بیــن 30 تا 60 درصد چشــم آبی های اروپایی را تلف 
کــرد. آن زمــان چــون هنــوز قهــوه ای بــرای خودش 
جزو رنگ ها محســوب می شــد و چشــم رنگی معنا 
نداشت چشم کسی نمی توانست توئیت بزند و گریه 
کند که چرا طاعون دارد جان چشــم آبی های مو بور 
را می گیرد و ننگ بر شــما چشــم تنگ های همه چی 
خــور! البتــه آن زمان اینترنت هم نبــود و اگر فعاالن 
مدنــی مــی خواســتند بــا دود پیــام اعتراضی شــان 
نســبت به مرگ و میر اروپایی ها را برسانند، آلودگی 

هوا موجب شیوع گسترده آسم در جهان می شد.
 
ë آنفلوانزای اسپانیایی

جانــور  هیــچ  خــوردن  چینــی  هیــچ  اینکــه  از  بعــد 
اســپانیایی ها  نگرفــت،  گــردن  را  عجیب الخلقــه ای 
گفتند اصًا تقصیر ما بود خب بعدش؟! نمی خواید 
فکــری بــرای درمانش کنیــد! بهداشــت جهانی هم 
آنفلوانــزای  گذاشــت  را  اســمش  و  شــد  خوشــحال 
اســپانیایی. وقتــی اســپانیایی ها دوبــاره گفتند: خب 
بیماری انــد،  درگیــر  نفــر  میلیــارد  نیــم  بعــدش؟ 
نمی خوایــد کاری کنیــد؟ بهداشــت جهانــی کــه دید 
کاری نمی تواند بکند اجازه داد مردم راحت بمیرند 
و نــه در مردنشــان دخالتــی کــرد و نــه قضاوتــی! بــا 
آنفلوانــزای اســپانیایی بیــن 20 تــا 50 میلیــون نفــر 
مردنــد و از ســال 1918 تا 1920 باقی جــان نباختگان 

تاش کردند زنده بمانند.
 
ë ویروس اچ آی وی

 آغــاز ایــن بیمــاری از کنگــو بــود امــا چــون ویــروس 
ده ســالی دوره نهفته داشــت و تا می خواست شیوع 
پیــدا کنــد احتمال داشــت بــا ویروســی دیگر جهش 
پیــدا کنــد و یا توی ســایه بیمــاری دیگر باقــی بماند، 
برخــی کشــورهایی کــه یــک لقمــه بیمــاری تنهــا از 
گلویشــان پایین نمیرفت تصمیم به توزیع گســترده 
و کم دردسر این بیماری کردند. مثًا فعالیت خطیر 
توزیــع آن بــه کشــور ایــران را فرانســوی ها بــه عهده 
گرفتند و به این ترتیب با ارسال بسته های هدایایی از 
خون آلوده به این ویروس باعث انتشــار این بیماری 
به ایران شدند. در سال 2005 تا 2012 این بیماری به 
اوج خودش رســید همان طور که شاخص محبوبیت 

فرانسه!
 
ë کرونا

حــس ایجاد تنوع در آشــپزی بازهــم قربانی گرفت، 
یک آشــپز در ووهــان با این فکــر که اگر ایــن بار توی 
ســوپ به جای کرفس و هویج، خفــاش بریزم حتماً 
شــوهرم قبول می کند که ســوپ هم غذاست و کمتر 
ســر ســفره غر مــی زند، اقــدام بــه ریختــن تعدادی 
اینکــه  از  قبــل  و شــوهرش  کــرد  خفــاش در ســوپ 
اعترافــی بکند که ســوپ غذاســت یا نــه در اثر تنگی 
نفــس و ســرفه های مکــرر ناشــی از ابتا بــه ویروس 
کرونا جان باخت و متأســفانه چون آن آشپز از تمام 
مراحل آشپزی اش الیو گرفته بود، همسران امیدوار 
دیگر اقدام به این کار کردند و ویروس کرونا در تمام 
جهان گسترش یافت. البته هنوز هم آن آشپز معتقد 
است تقصیر من نبود و همسرم از زیادی فلفل دچار 
ســرفه و تب شــد ولی جهان اصــرار دارد که خودتی! 
ویروس کرونا از 2019 آغاز شد و در سال 2020 به اوج 
خودش رسید و میلیون ها کشته بر جای گذاشت و در 
جاهایــی که واکســن اصل غیر آب مقطــری می زدند 

هنوز هم کشته بر جای می گذارد.
 
ë آبله میمون

هیسسس! بی خیال شوید سر جدتان!

بعد از گذشــت دوســال از بیماری 
منحوس کرونا و درگیری جهانی با 
این پاندمی وحشــتناک، حکومت 
ایران موفق شد جلوتر از بسیاری از 
کشورهای پیشرفته بر این ویروس 
غلبه کند. این کشــور توانست آمار 
مرگ و میر ناشــی از کرونا را به صفر برســاند. حال ســؤال 
این اســت کــه چــرا ایــران؟ آن هم بــا وجــود تحریم های 
دارویــی و ابــزارآالت پزشــکی، کمبود ذخایــر ارزی، تزریق 
آب مقطر به جای واکســن و...؟ پاسخ این سؤال را باید در  

الیه های زیرین این اتفاق جست و جو کرد.
قدرت تلقین را باور کن: ایران به جای واکسن های 

بــه زدن 1 فایــزر،  قبیــل  از  دنیــا  یــک  و درجــه  روز 
آب مقطرهای ســاخت داخــل و همچنیــن چینی روی 
آورد. علــت جــواب دادن بــدن ایرانیــان بــه ایــن شــبه 

واکســن ها مسأله تلقین اســت. حکومت ایران با نوعی 
شست و شــوی مغزی ایرانیــان را به توهم واکســن زدن 
رســاند. در نتیجــه بــدن هــر فــرد کــه از ذهنش دســتور 
می گیــرد واقعــاً بــاور کــرد کــه واکســن زده  و درمقابــل 
ویروس مقاوم است. این یک گفته کامًا علمی است و 
مقاالتــش در بســیاری از مراکــز معتبر علمــی از جمله 
خــودم  از  و  شــده  منتشــر  ســمیعی  پروفســور  کانــال 

درنمی آورم.
اصًا از کجا معلوم؟: آمار صفر شــدن مرگ و میر 

کرونایــی را مســتقیماً نظــام ایران منتشــر می کند. 2
پــس از کجــا معلــوم راســت می گویــد؟ معلوم اســت 
جمهوری اسامی دلش می خواهد اول از همه کشورها 
شکســت دادن کرونــا را اعــام کنــد تــا وجهه پیــدا کند. 
معلوم است آمار واقعی را پنهان می کند. اینها را بدون 
مــدرک نمی گویــم؛ بنــده خــودم یــک فامیــل دارم که 

پرستار است و شوهرش هم اطاعاتی است. آنها گفتند 
که تلفات کرونا روزانه هزار نفر اســت ولی ایران همه را 

شبانه در گورهای دسته جمعی چال می کند.
بــه نام مردم به کام مفســدین: اصــًا گیریم ایران 

راست می گوید و کرونا را واقعاً شکست داده. خب 3
که چه؟ االن همه مشکات کشور حل شده و فقط کرونا 
مانــده بــود؟ االن اختاســگران تمام شــدند؟ اتفاقاً اگر 
کرونــا بود الاقل امید این می رفــت که طبق کارما، یک 
اختاســگر فاســد به علت ابتا به کرونا فــوت کند، ولی 
حــاال چــه؟ بــه نظر بنــده از اســاس تــاش ایــران برای 
مقابله با کرونا، نجات جان شهروند عادی نبوده و همه 
اینها به علت نجات جان مفسدین بوده وگرنه ایران اگر 
راســت می گفت می توانســت وقتــی که این مفســدین 
برای تزریق می آیند، به جای واکسن به آنها آمپول هوا 

تزریق کند و کشور را نجات دهد.

آمــار  شــدن  کاهشــی  بــا 
ابتــا بــه کرونــا و تک رقمــی 
در  کرونــا  فوتی هــای  شــدن 
ایــران، عده ای از ســلبریتی ها 
شــاخص  چهره هــای  و 
سیاســی امریکایــی، با انتشــار 
پســت هایی در صفحات شــخصی خــود در فضای 
مجازی، نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند.

یکی از بازیگران مرد امریکایی، با انتشــار پستی 
در صفحه اینســتاگرامی خود، نسبت به کاهش 
آمارهــای کرونایــی در ایران واکنش نشــان داد. 
ایشــان با تنظیم دوربین تلفن همراه خود روی 
حالــت خویش انــداز، به صورت نیــم رخ جلوی 
دوربیــن قــرار گرفتــه و ضمــن پخــش آهنگــی 
ملتمســانه  لحنــی  بــا  گریــه درآور،  و  ســوزناک 
و تأثیرگــذار شــروع بــه گفتــن ایــن دیالوگ هــا 
کردنــد: »آقــای ابراهیم رئیســی، رئیس جمهور 
محبــوب ایــران، مــن اجــازه دارم اینجــا زندگی 
کنــم و از مواهب این ســرزمین بهره مند بشــم، 
ولی شهروند ایران نیســتم؛ نمی دونم می تونم 
از شــما درخواســتی داشــته باشــم یــا نــه... ولی 
اگــر  می کنــم  خواهــش  می کنــم،  خواهــش 
براتــون مقــدور هســت، مقــداری واکســن برای 
هم میهنانم بفرســتید. مطمئن نیســتم صدای 
مــن بــه گــوش شــما برســه ولی بــه قول شــاعر 
شیرین  سخن امریکن گوی: به راه بادیه گویینگ، 
ِبِتر فرام سیت«... ایشان در نهایت بدون اتمام 
شعر خود با سگرمه های درهم و ناراحتی بسیار 

اقدام به قطع فیلمبرداری کردند.
همچنیــن یکــی از هنرمنــدان زن امریکایــی که 
بــا حضور در ســریال پرطرفــدار »فوت َورچاینا« 
به شــهرت رســید و نامش ســر زبان هــا افتاد، از 
طریــق الیــوی در صفحــه اینســتاگرامی خــود، 
واکنش شــدیدی به کاهشی شــدن آمار کرونا در 
ایران و افزایشــی در امریکا نشــان داد. ایشان که 
به خاطــر ایفــای نقــش در بســیاری از فیلم ها و 
ســریال های در حال پخش خود، شــدیداً خسته 
بودنــد، بــا عصبانیت بســیار و فریادزنان گفتند: 
من خســته شدم، خســته شــدم، فریاد می زنم؛ 
پیِپَلــم!  بــرای  فریــاد می زنــم، فریــاد می زنــم 
ایشــان در ادامــه گریه کنان و با صدایــی َبم گونه 
افزودنــد: وای )به معنای چرا(! وای )به معنای 
چــرا( تــو مملکتای دیگه )اشــاره به ایــران( وان 
دونــه بازیگــر نمیمیــره، وان دونــه فوتبالیســت 
ایــن  در  ســلبریتی-  آدم  دونــه  وان  نمیمیــره! 
لحظــه بــا جمع و جــور کــردن لب و لوچه شــان 
ادامــه دادند- دولبریتی هم نیســتیم! ایشــان تا 
انتهای الیو خود، دسیبل دسیبل گریه و به گوش 

دنبال کنندگان خود اهدا کردند.
البتــه ورزشــکاران نیــز از قافلــه واکنــش عقــب 
نماندنــد و شــماره هشــت شــاکی و ملی پــوش 
ســابق فوتبال  امریکایی با انتشــار یک اســتوری 
در صفحه شــخصی خــود، به کاهــش آمارهای 
کرونایــی در ایــران و وضعیــت نابســامان کرونا 
در امریــکا واکنش نشــان داد. هشــت شــاکی که 
طبق شــواهد و قرائن، به جــای فایزر وطنی، دو 
دوز واکســن برکت غیروطنی تزریق کرده است، 
اعتــراض خــود را در ارتباط با میــزان باالی ابتا 
و فوت ناشــی از کرونا در امریکا، با یک اســتوری 
کــه در آن نوشــته بود »نه فراموشــت می کنیم و 
نه می بخشیمت-کریســتف کلمب«، نسبت به 
وزیر بهداشت ایاالت متحده اعام کرده است.

سیاســی  شــاخص  چهره هــای  میــان    از 
دکتــر  بــه  مربــوط  واکنــش  جالب تریــن  امــا، 
نایس اسپیچ، از سیاســت داران خبره چند دهه 
اخیر در ایــاالت متحده بود. دکتر نایس اســپیچ 
خــود،  شــخصی  صفحــه  در  پســتی  انتشــار  بــا 
شــماره کارت بانکــی خــود را با ایــن توضیح که 
قصــد دارد برای کســانی کــه درگیــر بحران های 
ناشــی از کرونا هســتند با جمع آوری کمک های 
»دهکــده  به نــام  دهکــده ای  هیومن دوســتانه، 
امیــد«، تأســیس کنــد و بســازد، منتشــر و ابــراز 
امیــدواری کــرد پــول خوبی بــرای دهکــده امید 

جمع آوری شود.
این روزها البته در فضای مجازی هشــتگ هایی 
چون #S.O.S-USA و#Help-USA ترند شــده 

است.
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