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26خرداد1401 پنجشنبه شماره7933 سالبیستوهشتم
Thursday  16 June 2022 16ذیقعده1443

آن ابــر گــوالخ تمــام دوران، آن در همــه مبارزات 
باســتان،  یونــان  زئــوس در  قهرمــان، آن فرزنــد 
آن هرگــز نترســیده از آمپــول، شــیخ بــزرگ بــازو 
هراکلــس یــا همــان هرکــول (گوریــَل هورموناته) 
نیمــه خــدای و نیمــه انســان بــود و نمــاد قــدرت 

یونان بود.
آن گاه کــه هنوز از طریقــت معنا کالمی نیاموخته 
بــود و از قنــداق و پوشــک ســر بــرون نیــاورده کــه 
نامادریــش دو مــار بــر گهــواره وی افکند کــه »اذا 
نامادری رایت طفُل فســیندراله« نامادری طفلی 
ندید مگر اینکه سیندرالیش ساخت. لیک وجنات 
کرامت چنان بر پیشــانی طفولیتش بدرخشید که 
به دست انابت دو مار را خفه ساخت و در باقیت 
کودکی جمله ماران از دست وی به فغان بودند.

پــدرش زئــوس را جملــه کرامــات در بــازو بودی 
و او را »ابرکــرام« خواندنــدی کــه به ذکــری پاییز، 
زمســتان  کــردی و به یادی زمســتان، بهار کردی و 
به دمــی بهاران، تابســتان فرمــودی؛ لیک هرچه 
در تنور تابســتان دمیدی، حرارت تموز بر رخســار 
درختــان ننشســتی و ناله »ناموســا گرمه« از خلق 
بیــرون نشــدی. علــت را چــون جســت و جو کــرد 
هرکــول را دیــد که کولر باد صبا روشــن کــرده و بر 
زیــر آن لمیــده. پس غیظش را بیــش از این کظم 
نتوانســت و هرکــول را 12 ســال بــه کارهــای زنانه 
گماشــت که ریاضت آن روح وی را متجلی سازد. 
مادر هرکول را که کرامتی خاص اندر بود، کل یوٍم 
همســر زئوس را ناله و فغان فمینیســتی بلند بود 
کــه کار را از چــه زنانــه و مردانه کنــی و کار زنانه را 
ز چــه روی تنبیه مردان بخشــیدی و کار مردانه از 
چه بر زنان حرام باشد و اصاًل مادرت را چرا گفتی 
از ســرزمین خدایگان به منزل ما آمدن که زئوس 
آه حقــارت برافراشــت و باقیــت ریاضــت هرکول 

ببخشید که »النساء بالِورد، نفخ الشتاء بالَورد«
بــه ایــن ریاضــت، هرکــول را کرامتــی درافتــاد که 
هیــچ از دایــره قدرتــش برون نبــودی تا آنــگاه که 
زمین از اطلس گرفتی و اطلس را به طلب سیبی 
چند فرســتادی و بــه هیچ وادی وارد نشــدی مگر 
آنکــه دیــو و دد را پــاک ســاختی و به هیچ ســنگ 
برنخــوردی مگــر بــه ضربتــی خاکســارش کردی. 
لکن شــیوخ ابــدال بســیار گفتند کــه در وصال نیز 
از نخــوت مِن خود آســوده مباش که شــیخ کریم 
دانکــی الزوری چون هرکــول را نفس هرکولیت از 
مرتبــت کولیت (cool) به همان جایگاه طفولیت 
مهبوط ســاخت که بــا آن زور کــه وی را بود طمع 
کــرد نفت ایــران را و به همین گــوش ریاضت وی 
بــه پیــچ سیاســت چنــان پیچاندنــد که ایشــان را 
بقیت عمر هیچ ذکر نبود جز بافت کوبلن و هیچ 

فمینیستی را جذبه دستگیری وی نصیب نشد.

فروردیــن: ایــن هفتــه روی دور بداقبالی هســتید. در  حالــی که کرونا هــر روز دارد 
رفتنی تر می شــود و روز بــدون فوتی کرونا هم ثبت کردیم، شــما صاف در همین 
هفته مشــکوک بــه کرونا خواهید شــد. البته این قســمت بد ماجرا نیســت، بلکه 

آن جایی که بعد از دو هفته قرنطینه می فهمید کرونا نبوده دردناک است.
اردیبهشــت: هفتــه آشــتی کنان! این هفته با یــک نفر که مدت هاســت با هم قهر 
بودیــد، آشــتی می کنید. اگر هم با کســی قهر نیســتید، واقعــاً کــه! آدم هم آنقدر 

اخالق مدار؟ خب با یکی قهر کنید بعد آشتی کنید، بلکه ما ضایع نشویم.
خــرداد: در ایــن هفتــه بخت با شــما یار اســت. در کل ایــن هفته از اتوبــوس زیاد 
اســتفاده خواهید کرد و هرچند هیچ دفعه صندلی برای نشستن گیرتان نمی آید 
ولــی در عــوض... واال اتفــاق مثبتی هــم نخواهد افتــاد! اصاًل همین کــه اتوبوس 
بیاید خودش خبر خوب اســت. حتی با تأخیر یکی دو ســاعته! همینش هم برای 

خیلی ها نمی آید.
تیــر: چقــدر فحش بلدیــد؟ بروید خودتــان را آپدیت کنید که هفته ســختی پیش 
رویتان است! این هفته یک عده گیر می دهند به استاد یا هنرمند مورد عالقه شما 

و از او انتقاد می کنند. شما هم باید از خجالت شان دربیایید باالخره!
مرداد: هفته ای سراسر شب بیداری خواهید داشت. اگر دانش آموزید، تحمل کنید 
آخرش است و اگر دانشجویید، قوی باشید که تازه اولش است. اگر هم هیچ کدام 

نیستید، ظهرها کمتر بخوابید، درست می شود.
شــهریور: در این هفته همیشه ماسک به همراه داشــته باشید؛ نه به خاطر کرونا، 
بلکه به خاطر گرمای هوا! چرایش را وقتی توی BRT و اتوبوس و مترو در ساعات 

پیک بیست و پنج میلی متری آدم ها ایستادید، می فهمید!
مهر: این هفته به همه تلفن های خود پاســخ دهید. شــانس فقط یک بار به آدم 
زنــگ می زند. البته فکر کنم این هفته زنگ بزند، فوت کند! شــانس اســت دیگر، 

عقل درست حسابی ندارد.
آبــان: این هفته، هفته شماســت. باالخره بعــد از ۳۴۷2۸۹۷1۶۴بــار ثبت نام در 
ســایت شــرکت های خودروســازی، این هفته اسم تان در قرعه کشــی یک دستگاه 
پــژوی نمی دانــم چــی درمی آید. مبارک باشــد. به اینکه نه پــول دارید بخریدش 
نه کســی می تواند از شــما بخرد فکر نکنید. فعاًل از همین برنده شــدن خوشحال 

باشید. شیرینی ما هم فراموش نشود.
آذر: توانایی »نه شــنیدن« را در خودتان تقویت کنید. این هفته، هفته نه شــنیدن 
اســت. البتــه خواســته هایتان را هــم کمی معقول کنیــد! چرا صمدآقــا بقال باید 

۷۰۰دالر به شما دستی بدهد که پول شما جور شود، بروید ترکیه خانه بخرید؟
دی: هفته ای پر از اضطراب دارید. زره پوالدین به اعصاب خود ببندید. ســر ســال 
رسیده و صاحب خانه پنج دقیقه یک بار زنگ می زند. اجاره را دوبرابر کرده و پول 
پیش را اندازه دیه یک گله شتر! این حجم از پول را شما در خواب هم نمی بینید. 
بلنــد شــوید برویــد دنبال یک آلونک در حاشــیه شــهر بگردیــد. البته اگــر االن در 

آلونکی در حاشیه شهر نیستید!
بهمن: هفته ای بین مرگ و زندگی! یک ذره دیگر تحمل کنید. چیزی به اول ماه 
و واریز حقوق نمانده. بعد بروید این دندان الکردار را بکنید بیندازید دور تا دیگر 
درد نکشید. اگرچه با عصب کشی هم کارتان راه می افتد ولی خب این کارها مال 

آدم های سرمایه دار و الکچری است! یک کم تمرین ساده زیستی کنید.
اسفند: هفته جالبی نیست ولی اینقدر نترسید. چیزی نخواهد شد. کولرتان نه که 
بســوزدها، نه. فقط یک تعمیر جزئی الزم دارد. درســت هم نشــد، فدای سرتان! 

چیزی که توی بازار ریخته، کولر نو!
آهــا پولش؟ آقا اصاًل کولر برای ســالمتی بد اســت. دوتا دفتــر چهل برگ بخرید، 

خودتان را باد بزنید. خالص!

امســال کــه برخــالف معمــوِل دولت های 
ســازندگی قبــل! دولــت جدیــد بــه جــای 
1۰درصــد، بیش از پنجــاه  درصد به حقوق 
کارگــران افــزوده اســت، بدنیســت نگاهی 
کنیــم بــه کاریکاتــوری از هفته نامــه توفیق 
ســال 1۳۴1 کــه زیــرش، بــه نقــل از مقــام 
»ســطح  بــود:  نوشــته  موقــع  آن   مســئول 
زندگــی کارگــران خیلی باالســت!«. جالب 
اســت که با وجود تعداد انــدک کارخانه ها 
وبه تبــع آن کارگــران، وضعیت معیشــت 
آنها اینقدر دودی و ســیاه بوده و کســی هم 

نبوده تا به دادشان برسد«

ë اصل حکایت
پادشاهی پارسایی را دید.

گفت: هیچت از ما یاد آید؟
گفــت: بلــی! وقتــی کــه خــدا را فراموش 

می کنم.

ë !تا دلت بخواد
پادشاهی پارسایی را دید.

گفت: هیچت از ما یاد آید؟
گفت: بلی! وقتی که تپه ای را می بینم.

ë شکایت خر 
آوازه خوانی پارسایی را دید.
گفت: هیچت از ما یاد آید؟

گفت: بلی! وقتی که صدای انکراالصواتی 
را می شنوم.

خر از پارسا شکایت کرد.

ë !این نه منم، من نه منم 
دخترکی، همکالسی قدیمش را دید.

گفت: هیچت از ما یاد آید؟
گفــت: بــا ایــن حجــم از عمــل زیبایــی، 

خودت هم خودت را یاد آید ناموسا؟

ë !قباًل یه جایی دیدمت 
عقل پسر جوانی، قلبش را دید.

گفت: هیچت از ما یاد آید؟
گفت: قیافت خیلی آشناس.

و رد شکم را گرفت و رفت.

ë در انتظار معیشتی 
مردی، دوستش را دید.

گفت: هیچت از ما یاد آید؟
گفت: داداش تو هم کشــتی ما رو! دو تومن 
بــه مــا دســتی دادی ول کن نیســتی! یارانه 

این ماه رو بریزن به موال طلبت رو می دم.

ë این قرص من کجاست؟ 
مدیر بانکی ابربدهکاری را دید.

گفت: هیچت از ما یاد آید؟
گفت: خیر.

 گفت: حیف! یک وام جدید با بازپرداخت

 ۹۹ ساله داشتیم.
گفــت: عــه شــمایید؟ امان از پیری! پســر 

این قرص های آلزایمر من کجاست؟

ë همون همیشگی 
تراپیستی بیماری را دید.

گفت: این رفتار ریشه در کودکی تو دارد.
گفت: من که هنوز چیزی نگفتم.

گفت: باقی حرف ها در جلسه بعد. فعاًل 
برای این جلسه 25۰ کارت بکش.

ë  چه ســری چــه دمــی  عجب پایــی« و«
مرگ!

روبهی زاغکی را دید.
گفت: هیچت از ما یاد آید؟

گفت: با قالب پنیر ۳۸ هزارتومانی پدرم 
را هم نمی شناسم، چه رسد به تو.

ë تضمین کری 
روزنامه نگاری جان کری را دید.

گفت: هیچــت از ما یاد آیــد؟ ما همانیم 
که گفتیم امضای تو تضمین است.

گفت: بلی! هروقت آن پرنده را می بینیم 
که در فصل ســرما غذا جمع می کند و در 

فصل گرما آن را فراموش می کند.
گفت: اسکول را می گویی؟

گفت: قربون آدم چیز فهم.

ë صف سیب زمینی
نمایشگاه کتابی، فرهیخته ای را دید.

گفت: هیچت از ما یاد آید؟
گفت: بلی! هر وقت گرسنه ام شود.

ë به تو از دور سالم
دندانپزشکی مریضی را دید.

گفت: هیچت از ما یاد آید؟
گفــت: با این وضــع تعرفه ها، غلط بکنم 

یاد شما کنم.

 ســلبریتی صفتــی، عنکبوتــی را دیــد. 
گفت: هیچت از ما یاد آید؟ گفت: هرگاه 

آفتاب پرستی  را به تور می اندازم.
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بهزاد توفیق فرمحدثه مطهریامین شفیعی محمد اسدی

اینتــــرنت؟
 خیلی هم عالی

 گزارشی درمورد
سرعت اینترنت

ایــن روزهــا شــایعاتی در مورد ســرعت پاییــن اینترنت در فضــای مجازی 
درحال گردش اســت. خیلی ها معتقدند به علت ســرعت پایین اینترنت 
شــده  مختــل  زندگیشــان  و  برســند  کارهایشــان  از  خیلــی  بــه  نمی تواننــد 
اســت. امروز آمدیم بررســی کنیم که آیا واقعاً ســرعت اینترنــت ایران به 
زندگی مردم آســیب زده یا خیــر. با ما همراه باشــید. در خدمت ســه نفر از 
هموطنانمان هســتیم و می خواهیم ببینیم ســرعت اینترنــت چه تأثیری 

روی زندگی آنها گذاشته است ؛

محمد امین میمندیان

 1- خانم صحرایی
مشخصات: متأهل- خانه دار- دارای دو فرزند-مشترک اینترنت ثابت

ë خانم صحرایی تجربه یک روزه استفاده شما از اینترنت چطور بود؟
- عالــی بود. بــاورم نمیشــد ســرعت اینترنــت باعث بشــود بتوانــم آنقدر 
در زندگیــم جلــو بیفتــم. صبــح رفتــم در گــروه درســی پســرم و زدم فیلــم 
آموزشــی کــه معلمشــان فرســتاده بــود دانلود شــود. تا فیلــم دانلود بشــود 
پســرم حمــام کــرد، خــودم ناهار درســت کــردم، بچه ها یــک دل ســیر بازی 
 کردند، شــب که پدرشــان آمد فیلم هم دانلود شــد و با پدرش مشق هایش را 

نوشت.

 2-آقای یوسفی
مشخصات: مجرد- کارمند- مشترک اینترنت موبایل

ë آقای یوسفی آیا سرعت اینترنت زندگی شما را با مشکل مواجه کرده؟ 
- نــه آقا این چــه حرفیه؟ ســرعت اینترنت نــه تنها زندگی مــن را مختل 
نکــرده بلکــه زندگی من را ســاخت. دیــروز یک خانــم آمدنــد اداره. باید 
نامه شــان را از مرکز دریافت می کردم. تا نامه ایشــان از مرکز ارســال شود 
و این طرف دریافت بشــود، کلی درمورد هدف از زندگــی، اهمیت زندگی 
مشــترک، اخالق های همدیگر، تعداد بچه ها و حتــی فعالیت های دوران 
پیــری و کهولت صحبــت کردیم. قرار شــده آخــر هفته برویم خانه شــان 

خواســتگاری. تشــکر می کنــم از مســئوالن متولــی اینترنــت کــه بــه فکر 
خوشبختی جوانان هستند.

 
3- خانواده صاحبی

مشــخصات: خواهــر و برادر بیــکار- مولتــی میلیــاردر- از اینترنت اســتفاده 
نمی کنند

ë شما به عنوان یک خانواده چه تجربه ای از سرعت نت کشور دارید؟ 
 - حقیقتاً این ســرعت اینترنت ما نعمتی است که فقط کسانی که تنه شان به 
تنه این نعمت خورده درک می کنند. ما خانواده متوســطی بودیم. از دار دنیا 

یــک عمه پیر ثروتمند داشــتیم. روزی حال عمه جان ما بد شــد. خدمتکارش 
باید ســریع یک داروی خاص را طوری که پزشــک مخصوص ایشان در آلمان 
توضیح مــی داد، به ایشــان تزریق می کــرد. منتها هرچه تــالش کردند تماس 
ویدیویی برقرار نشد و متأسفانه تمام ثروت مرحوم به ما رسید. االن هم آنقدر 

پول و تفریح داریم که اصاًل نیازی به استفاده از اینترنت نداریم.

خــب همان طور کــه مشــاهده کردید، دیدیــم که مــردم عزیزمان از ســرعت 
اینترنت بسیار راضی هستند و در این مورد هیچ دوشواری وجود ندارد.
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بدون مشروطینی
فقط رشته های مرتبط با روانشناسی یا روانپزشکی
ترجیحاً دانشگاه های معتبر دولتی یا خارجی

دانشگاه آزاد و پیام نور فعاًل پیام ندهند
دارای مجوز سازمان نظام روانشناسی

فوری

قیمت: هرچی!

 مدرک دانشگاهی
دست اول

نیازمندی:
خرید فوری:استخدامبه یک صاحبخانه
دارای یک کانکس به باال
تسلط کامل به ریاضی و 

درصدگیری درست
ترجیحاً درد کشیده

+ پرداخت بموقع شام 
درب منزل

به چند عدد لوله بازکن ماهر، 
قوی، با سابقه کار طوالنی، 

حتماً عضو اتحادیه، جهت باز 
کردن گیر و گورهای زندگی مان 

نیازمندیم.
زوج خوشبخت

 تعدادی سکه بهار آزادی تقلبی
ترجیحاً باالی 11۴ عدد

جهت گرم تر کردن کانون خانواده
کاهش آسیب های احتمالی ناحیه 

دنده و ستون فقرات
و رفع حمالت احتمالی خالی شدن 

کارت بانکی نیازمندیم
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 دو سوم امریکایی ها در پاسخ به نظرسنجی گالوپ گفتند
ارزش های اخالقی کشورشان رو به زوال است

 گزارش »ایران« از آخرین تحوالت سیاسی مرتبط با
تشکیل دولت درعراق

امریکا در سراشیبی انحطاط اخالقی به کجا چنین شتابان؟
»ارزش هــای اخالقــی در جامعــه امریــکا رو بــه انحطــاط دارد.« ایــن 
جمله ای اســت کــه 78 درصــد امریکایی هــا در جدیدترین نظرســنجی 
»گالوپ« گفته اند و به آن اذعان داشــته اند. جدیدترین نظرســنجی این 
مؤسســه نشــان می  دهــد، 50 درصــد امریکایی ها معتقدنــد ارزش های 

اخالقی در امریکا پایین آمده و در حدی ضعیف قرار گرفته است.

بعــد از برگزاری انتخابات در مهرماه ســال 2021 عراق وارد مرحله ای 
جدید از حیات سیاسی خود شد. با توجه به نظام طایفه ای که در عراق 
وجود دارد، طبق روال سابق، شیعیان عراق توانستند اکثریت پارلمان 
را به دســت بیاورند. جریان صدر 73 کرســی پارلمان را به دست آورد. 

سایر گروه های شیعی هم در رتبه های بعد قرار گرفتند.

26خرداد1401 پنجشنبه شماره7933 سالبیستوهشتم
Thursday  16 June 2022 16ذیالقعده1443

ترکمنســتان با توجه به حضــور جمعیت 
در  ترکمــن  ایرانیــان  از  توجهــی  قابــل 
مجــاورت مــرز مشــترک از نظــر فرهنگــی 
دارای اهمیت مضاعفی اســت. ایران جزو 
اولین کشــورهایی بــود که اســتقالل یافتن 
ترکمنستان را به رســمیت شناخت. ایران 
پــس از عــراق بیشــترین طــول مــرزی را با 
ترکمنســتان دارد. ایــن وابســتگی متقابل 
جغرافیایــی، فلســفه همــکاری و تعامــل 
بین المللــی و توســعه و تکامــل سیســتم 
سیاسی جهان است. از طرفی، حوزه دیگر 
همــکاری اهمیت تجــاری و اقتصــادی دو 
کشور است. نظر به اینکه کشورهای آسیای 
مرکــزی تنها از طریق افغانســتان و بخش 
غربــی چیــن می توانند بــا جهان خــارج از 
روســیه ارتباط برقرار کنند بنابراین داشتن 
ارتبــاط با ایران، دسترســی بــه خاورمیانه، 
ترکیــه، خلیــج فارس و پاکســتان را بســیار 
آسان می کند و به همین دلیل ترکمنستان 
می تواند نقش مؤثری را در آسیای مرکزی 
ایفا کند. از ســوی دیگر ترکمنســتان دروازه 
ورود به آســیای مرکزی و تنها راه مناســب 
بــه  دیگــر  کشــورهای  دسترســی  جهــت 
کشورهای آسیای مرکزی به شمار می آید. 
ایــن کشــور در مســیر جــاده ابریشــم کــه از 
زمان هــای دور به عنــوان راه ارتباطی خاور 
دور با اروپا تلقی می شد، قرار گرفته است. 
ترکمنســتان از یک ســو با ایران و در ناحیه 
جنوب شرقی با کشــور افغانستان هم مرز 
اســت کــه پیوســته در منازعات سیاســی و 
نظامــی داخلــی غوطــه ور بوده و ســرایت 
تنش هــای داخلــی افغانســتان، همــواره 
موجــب نگرانی مقامات این کشــور شــده 
است. مهم ترین حوزه های همگرایی میان 
ایران و ترکمنســتان را می تــوان حوزه های 
فرهنگی، اقتصادی و امنیتی دانست که در 

ادامه به آنها اشاره خواهد شد.

ë حوزه فرهنگی
عوامل فرهنگی شــامل آداب و رسوم 
تاریخــی مشــترک اســت کــه بــا تقویت و 
احترام و پاسداشــت این آداب موج ایجاد 
حس احترام و شــخصیت بین کشورها را 
به وجود می آورد. اســتفاده از دیپلماســی 
فرهنگــی کــه بــر پایــه پیوندهــای زبانــی، 
تاریخی و هویتی بنا شــده بــه اقناع مردم 
منطقه و جــذب آنها حول محور فرهنگ 
مشــترک می تواند عاملــی مطمئن برای 

روابط بهتر و بیشتر باشد.
پیوندهــای زبانــی: امتیــاز پیوندهــای 
زبانی با برخی ملت های منطقه آســیای 
مرکزی از مهم ترین و بارزترین امتیازهای 
جمهوری اســالمی ایران اســت. زبان ها و 
لهجه هــای ایرانی کــه در آســیای مرکزی 
کاربــرد دارنــد عبارتنــد از: زبــان ســغدی 
کــه در ســمرقند رایج بوده اســت و زمانی 
زبان بین المللی آســیای مرکزی به شمار 
می رفــت، زبان یغنوبی کــه از بازماندگان 
شــمار  بــه  ســغدی  لهجه هــای  از  یکــی 
می رود و زبان خوارزمی که تا قرن هشــتم 
هجــری در برخی نقاط منطقه رایج بوده 
اســت، جــزو زبان هــا و لهجه هــای ایرانی 
تقســیم بندی می شــوند. امتیاز اشــتراک 
زبانی با برخی اقوامی که به زبان فارســی 
آشنا هستند در کشور ترکمنستان بویژه در 
اطراف عشق آباد و مرو و همچنین اقوامی 
به زبان مشترک ترکی یا مردمان ترکمنی 
که زبان رسمی در بیشتر کشورهای منطقه 
آسیای مرکزی از جمله ترکمنستان است 
می توانــد با جمعیتی زیــاد در ایران برای 

نزدیکی بین جوامع دو کشور ایجاد کند.
آیین های مشترک: نوروز یکی از کهن ترین 
و متداول ترین آیین های به جا مانده از ایران 
باستان است که امروز به صورت فراگیر در 
قســمت بزرگی از فالت قاره ایران گرامی 

داشــته می شــود. عید نــوروز بــرای مردم 
تاجیکســتان بویــژه مردم بدخشــان عید 
ملــی نیــاکان اســت و از آن به عنــوان عید 
بزرگ یاد می کنند. ترکمنســتان یک سال 
پــس از اســتقالل در ســال 1۹۹2 نــوروز را 
به عنوان یکی از اعیاد ملی خود اعالم کرد 
و از سال 2003 تعطیالت نوروز به سه روز 
افزایش یافت. دولت ترکمنستان روزهای 
22 تــا 23 مــارس را به قصــد تجلیل عید 
نوروز یا به اصطالح نوروز بایرامی تعطیل 
رســمی اعــالم کرده اســت. همچنیــن، از 
مهم تریــن رســوم مشــترک در این زمینه 
می توان به گرامیداشت عید فطر و قربان 
اشــاره کرد که از فرهنگ اســالمی نشــأت 

گرفته است. 
تاریــخ مشــترک: در طــول تاریــخ و 
اکثر دوره ها بیشــتر کشــورهای منطقه 
جزئی از تمدن ایران و تحت حکومت 
همیــن  بــر  بوده انــد.  ایــران  مرکــزی 
اساس، در زمینه های مختلف تاریخی 
دارنــد.  فراوانــی  پیوندهــای  باهــم 
بســیاری از شــاعران و ادیبــان بــزرگ 
ایرانــی اهل منطقــه آســیای مرکزی و 
ترکمنستان بوده اند. همچنین بعضی 
از اقوامی که در ایران حکومت تشکیل 
از  خوارزمشــاهیان  ماننــد  داده انــد 
ایــن منطقــه بوده اند. به صــورت کلی، 
منطقــه آســیای مرکــزی جــزو هویــت 
حســاب  بــه  باســتان  ایــران  تاریخــی 
می آید. همچنان نیز این نزدیکی های 
مردمــان  و  ایرانیــان  بیــن  فرهنگــی 
منطقــه کامــاًل نمایــان اســت. به دلیل 
آنکــه موطــن اصلــی ترکمن هــا خاک 
ترکمنستان می باشد لذا تمام طوایف 
ایــن کشــور، در ایــن ســوی مــرز یعنی 
از  ایــران دنبالــه قومــی دارنــد  خــاک 
جمله تکه، یموت، گــوگالن، تخورلی، 
ارســاری و... کــه شــاخص ترین طایفه 
ساکن در ترکمنستان طایفه تکه است.

ë حوزه اقتصادی
 اقتصــاد ترکمنســتان در دوران اتحاد 
شــوروی در ابتــدا بــه تولیــد کاالی خاصی 
ســپس  بــود؛  یافتــه  تخصیــص  (پنبــه) 
بــه دو بخــش ویــژه صــادرات و کاالهــای 
در  و  گردیــد  تبدیــل  محلــی  مصرفــی 

نگاهی به فرصت های همکاری ایران و ترکمنستان

30 سال روابط سازنده
علیرضا کوهکن

عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی
ترکمنستان با ایران دارای پیوندهای تاریخی، فرهنگی و اشتراکات بسیاری است. 
این کشــور در آسیای مرکزی به لحاظ شــرایط خاص جغرافیایی از موقعیت بسیار 
مطلوبی برای روابط با ایران برخوردار اســت. ســه ویژگی کلی ترکمنســتان شامل 
تنگناهــای جغرافیایی، کمتر توســعه یافتگی اقتصادی، بویــژه مکمل بودن ایران 
و ترکمنســتان بنا بــه مالحظــات ژئوپلیتیــک، زمینه های پایــدار، اســتوار و تقریباً 
تغییر ناپذیــری را فراهــم می کنــد تا دولت- ملت ترکمنســتان در جســت و جوی 

دستیابی گام به گام و فزاینده برای برقراری روابط استراتژیک با ایران باشد.
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از جملــه مهم تریــن زمینه ها و فرصت هــای همــکاری ژئواکونومیک 
میان ایران و ترکمنستان می توان به حوزه های سوآپ، سرمایه گذاری 
و کمک های فنی، ترانزیت ریلی و مبادالت تجاری و تراز تجاری اشاره 

کرد.
ë :مزایای این فرصت ها برای ایران عبارتند از

-فرصت هــای مناســب ریلی ایران و ســرمایه گذاری های کالن جهت 
کسب سود اقتصادی

 -نیــاز ایــران بــه واردات گاز در فصــول ســرد و موقعیــت ایــران جهــت 
سوآپ

-خطوط انتقال انرژی ایران فرصتی مناسب برای انتقال انرژی
-توانایی باالی متخصصان ایرانی جهت انتقال کمک های فنی

-نیــاز بــه شــرکای تجــاری جهــت تأمیــن اقــالم وارداتی و صــادرات 
تولیدات داخلی.

ë :مزایای این فرصت ها برای ارمنستان عبارتند از
- نیــاز ترکمنســتان بــه اتصــال بــه خطــوط ریلــی بین المللــی جهت 

ترانزیت کاال
- پتانسیل باالی نفت و گاز و نیاز به شرکای صادراتی

- پتانسیل باالی نفت و گاز و نیاز به خطوط انتقال
- نیاز به سرمایه گذاری های فنی و کمک های خارجی

- نیاز به شــرکای تجاری جهت تأمین اقالم وارداتی و صادرات تولید 
داخلی.

در رابطه با اهمیت روابط ایران با ترکمنستان باید گفت که موقعیت جغرافیایی 
ترکمنستان باعث شده اهمیت این کشور به سبب دروازه آسیای مرکزی بودن 
و تالش برای گســترش روابط با همســایگان بیشتر باشــد. واقع شدن در مسیر 
جــاده ابریشــم که خاور دور را بــه اروپا وصل می کند، مجاورت بــا دریای خزر و 
امکان ارتباط با خلیج فارس و اقیانوس هند از طریق ایران و پاکستان از مزایای 
این رابطه اســت؛ بر این اساس ترکمنستان اقدام به تهیه زیرساخت های الزم 
نموده که از جمله ساخت فرودگاه بزرگ، اتصال خطوط راه آهن این کشور به 
خط راه آهن ایران، بازسازی بندر ترکمن باشی، احداث هتل و میهمانسرا طبق 
معیارهای بین المللی و بازسازی و توسعه راه های توسعه هستند. ترکمنستان 
درحــال حاضــر اصلی ترین شــریک منطقه ای تهران اســت و به نظر می رســد 
همین طــور باقی بماند. به غیــر از ارتباطات اقتصادی و زیربنایی مربوطه، این 
دو کشــور نگرانی های امنیتی مشــترکی دارند و ترکمنستان موضعی مشخص 
علیه داعش داشته که در راستای اهداف سیاست خارجی ایران است. عالوه بر 
این، با توجه به مرز بزرگ مشــترک، ترکمنســتان یک شریک مهم ایران برای 
پیشــگیری از تهدیدات منطقه آسیای مرکزی است. در این رابطه، ترکمنستان 
تــالش روزافزونی بــرای تقویت امنیت مرزی خود به گونــه ای که تنها می تواند 
به نفــع منافــع ایــران باشــد، انجام داده اســت. همچنیــن ترکمنســتان نه تنها 
در رابطــه با منطقه آســیای مرکزی بلکــه با توجه به افغانســتان، یک ظرفیت 
مهم برای تهران به شــمار می رود. با توجه به همکاری مهمی که عشــق آباد با 
کابل دارد، ترکمنســتان می توانــد از امنیت انرژی و اهرم هــای دیگر خود برای 

هموارکردن روابط بین ایران و افغانستان بهره گیرد.

مرحلــه بعــد توســعه وابســتگی منطقه 
ســبب آســیب پذیری شــدید آن در برابــر 
نوســانات بــازار گردیــد و در نهایت بخش 
در  اقتصــادی  فعالیت هــای  از  وســیعی 
این کشــور بــه تولید پنبه تخصیــص داده 
شــد. این تــک محصولی شــدن ســر آغاز 
وابستگی میان جمهوری بود. یکپارچگی 
برنامه ریــزان  ســوی  از  کــه  اقتصــادی 
اقتصــادی شــوروی طراحــی و اجرا شــده 

آســیای  جمهوری هــای  رهبــران  بــود، 
در  جدیــد  دشــواری هایی  بــا  را  مرکــزی 
کسب استقالل واقعی روبه رو کرده است. 
همه جمهوری ها پس از کســب استقالل، 
درپــی یافتن راه های جدید و شــرکای تازه 
برای رفع نیازهای اساسی اقتصادی خود 
بر آمده انــد، بــه همین دلیــل اقتصاد این 
جمهوری هــا و بخصوص ترکمنســتان بر 
پایــه تولیــدات کشــاورزی و مــواد معدنی 

اســت و عمده کاالهای مصرفی خود را از 
کشــورهای دیگــر وارد می کند. کشــورهای 
قدرتمنــد و تــراز اول جهــان صادرکننــده 
انــواع کاالهــای مصرفــی بــه ایــن کشــور 
هســتند. آســیای مرکــزی و ترکمنســتان 
بــازار مصــرف کاالهــا، ســرمایه و فنــاوری 
اســت. ترکمنســتان بعد از اســتقالل این 
کشور با توجه به شــرایط اقتصادی دست 
بــه اقداماتــی همچــون قطــع رشــته های 

وابســتگی اقتصــادی بــه مســکو و دیگــر 
کشــورهای مســتقل هم ســود و پایه ریزی 
یــک اقتصــاد ملــی بــه منظــور اســتفاده 
تأمیــن  و  خــدادادی  منابــع  از  مســتقل 

نیازهای داخلی زد.
بر اســاس آمارها در ماه های گذشته از 
شــروع به کار دولت سیزدهم روند نزولی 
تجــاری بیــن دو کشــور به رونــد صعودی 
تبدیــل شــده تا جایی کــه گمرک ایــران از 

افزایش بیش از 7۹ درصدی تجارت ایران 
و ترکمنســتان در ۹  مــاه اخیــر خبــر داده 
اســت. ســخنگوی گمرک ایران، همزمان 
بــا ســفر رئیس جمهــور ترکمنســتان بــه 
تهران، جزئیات تجارت غیرنفتی کشور با 
ترکمنستان از اول شهریور ماه 1۴00 تا پایان 
اردیبهشت امسال (از ابتدای شروع به کار 
دولت ســیزدهم) را تشــریح کرده اســت. 
بر اســاس این گــزارش، یک میلیــون و 1۴ 
هزار و ۴7۴ تــن کاال به ارزش 2۹۹ میلیون 
و 728 هــزار و 535 دالر حجــم تجــارت 
خارجــی دو کشــور بــوده که در مقایســه با 
دوره زمانی مشــابه با رشد ۴، 22 درصدی 
در وزن و ۴، 7۹درصــدی در ارزش همــراه 
بوده است. سهم صادرات کاالهای ایرانی 
از ایــن میزان تجارت غیرنفتــی ۹87 هزار 
و 755تــن بــه ارزش 27۶ میلیون و ۶37 
هزار دالر اســت که نسبت به مدت مشابه 
(ابتدای شهریور 13۹۹ تا پایان اردیبهشت 
 8۹ و  وزن  در  1۶درصــدی  رشــد   (1۴00
درصدی در ارزش داشــته است. در رابطه 
بــا ســهم واردات از ترکمنســتان در ایــن 
۹مــاه نیز، 35 هزار و 71۹ تن کاال به ارزش 
23میلیــون و ۹1هــزار و ۴8۶ دالر بــوده که 
وزن،  در  درصــدی   38 کاهــش  به رغــم 
رشــد 1۴درصدی در ارزش داشــته اســت. 
بر اســاس گزارش های منتشــره، ایران در 
گذشته در بازار پنج میلیارد دالری وارداتی 
از 10 درصــد، ســهم  بیــش  ترکمنســتان 
داشته که این سهم در دولت های روحانی 
کاهــش زیــادی داشــته اســت. این کشــور 
شــریک نخست جمهوری اســالمی ایران 
بین کشورهای همسود است، از مهم ترین 
شاخص های همکاری برنامه هفت ساله 
(2025-201۹) توسعه صنعتی، اقتصادی 
جمهــوری  بــا  ترکمنســتان  اجتماعــی  و 
اسالمی ایران در ترکمنستان منعقد شده 
است. در این سند برنامه ها در چهار محور 
نفت و گاز، الکترونیک، غذایی و شیمیایی 
در نظر گرفته شده و عالوه بر آنها، تقویت 
ترانزیــت به منظور انتقال انــرژی و کاال در 
اولویــت اســت. برنامــه هفت ســاله، 2۹0 
میلیــارد منــات (واحد پول ترکمنســتان) 
پــروژه برای ســرمایه گذاری تعریف شــده 
کــه 1۶0 میلیارد آن مربوط به بخش نفت 

و گاز است.

 روحانی و صالحی 
در آستانه دادگاه

 کمیسیون اصل ۹۰ در گزارشی مستند اعالم کرد 
رئیس جمهور سابق و معاون او از اجرای قانون اقدام راهبردی 

استنکاف کرده اند

در جلســه علنی روز گذشته مجلس شورای 
اصــل(۹0)  کمیســیون  گــزارش  اســالمی، 
نــودم قانون اساســی در مورد نحــوه اجرای 
قانــون اقــدام راهبردی بــرای لغــو تحریم هــا و صیانت از 
منافع ملت ایران در دســتور کار قرار گرفت. قانون »اقدام 
راهبــردی بــرای لغــو تحریم هــا و صیانــت از منافــع ملت 
ایــران« در تاریــخ 12 آذرمــاه 13۹۹ بــه تصویــب مجلــس  
رســید و سپس مورد تأیید شــورای نگهبان قرار گرفت. این 
قانــون در پنج  مــاده، به صــورت صریح و خــاص، وظایف 
مشــخصی را بــرای ســازمان انــرژی  اتمــی  ایــران تعیین و 
آن ســازمان را موظــف بــه اجرای مفــاد آنها نموده اســت
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قزاقســتان  رئیس جمهــور  خــرداد   29
قاســم توقایــف در رأس هیــأت بلندپایه 
وارد ایران می شــود.  قزاقستان به عنوان 
یکی از قدرتمندترین کشــورهای منطقه 
و پهناورتریــِن آن هــا، از جایــگاه ویــژه ای 
برای جمهوری اســامی ایران برخوردار 
اســت.  این کشور که به ســوئیس منطقه 
آســیای مرکــزی معــروف اســت، دارای 
ایــن  کشــورهای  بــا  اســتراتژیک  روابــط 
منطقه و همچنین روســیه و چین است. 
ســفر قاســم توقایف به ایران بعد از سفر 
رئیس جمهور تاجیکســتان و ترکمنستان 
بــه ایران نقطه عطفــی در روابط ایران با 
کشــورهای منطقه آســیای مرکزی بودکه 
بــا ســفر توقایــف می  توانــد ایــن روابــط 

گسترش یابد.

رئیس جمهــور  رحمــان،  امامعلــی 
خــرداد   8 یکشــنبه  روز  تاجیکســتان، 
ـ  سیاســی  بلندپایــه  هیــأت  صــدر  در 
اقتصــادی بــه دعــوت رســمی رئیــس 
جمهــور ایــران، به تهــران آمــد. یکی از 
وجــوه راهبردی میان ارتباط دو کشــور، 
امضــای تفاهم افتتاح خط تولید پهپاد 
ابابیــل 2 پــس از ســفر رئیس ســتاد کل 
نیروهــای مســلح سرلشــکر باقــری بــه 
دوشنبه بود. ســفر امامعلی رحمان به 
ایران و بیانــات رهبر معظم انقاب در 
این دیدار درخصوص اشــتراک موضع 
میان ایــران و تاجیکســتان درخصوص 
تهدیدات امنیتی موجود در افغانستان 
و نیز تشکیل دولتی فراگیر در این کشور 
پــرده از وجــه راهبــردی روابــط طرفین 

برداشت.

نخستین سفر »سردار بردی  محمداف« 
به تهــران در مقــام ریاســت جمهوری 
و  خردادمــاه   24 روز  در  ترکمنســتان 
همزمان با ســی امین ســالگرد برقراری 
روابط بین دو کشــور انجام شــد. گفتنی 
اســت محمداف پیش از این در ۱9 دی 
ماه سال گذشته به عنوان فرستاده ویژه 
رئیس جمهور وقت این کشــور به ایران 
آمده بــود. در ایــن ســفر دوروزه پس از 
دیــدار و گفت وگوی دوجانبه در ســطح 
هیأت هــای  مشــترک  نشســت  عالــی، 
عالی رتبــه دو کشــور برگزار و چند ســند 
و تفاهمنامــه همــکاری بیــن تهــران و 

عشق آباد امضا شد. 

در تاریخ 22 اردیبهشت ماه سال جاری 
امیر قطر »حمد بن جاسم آل ثانی« در 
صدر هیأت بلندپایه ای وارد ایران شــد. 
در ایــن ســفر اســناد مشــترک همکاری 
کــه در ســفر رئیس جمهــور بــه قطر در 
تاریخ 2 اســفند ۱400منعقد شــد، مورد 
بررســی قرار گرفت. امیر قطر بر موضع 
مشترک با جمهوری اسامی برای حل 
و فصــل بحران هــای منطقــه ای تأکیــد 
  کرد. اهمیت این سفر از آن جهت است 
که دولت ســیزدهم رویکرد جدیدی در 
قبــال همســایگان خود آغــاز کــرده و با 
اولویــت قــرار دادن همســایگان، روابط 
ایران با این کشــورها در مرحله جدیدی 

از حیات خود قرار گرفته است. 

رئیســی،  ابراهیــم  ســید  آیــت اهلل 
خــرداد  دوم  دوشــنبه  رئیس جمهــور 
۱۴0۱ در یک سفر بسیار مهم منطقه ای 
عــازم کشــور عمــان شــد. از نــکات بارز 
ســفر یک روزه رئیس جمهــور به عمان 
اســتقبال باشــکوهی بــود کــه ســلطان 
هیثــم البوســعیدی از آیت اهلل رئیســی 
بــه عمــل آورد کــه بازتاب گســترده  ای 
در رســانه های منطقه ای و بین المللی 
داشــت. این ســفر در راســتای سیاست 
خارجــی متوازن جمهوری اســامی در 

دولت جدید صورت می  گیرد. 

نیکاس مــادورو، رئیس جمهور ونزوئال 
وارد  تهــران  بــه  خردادمــاه   20 روز  در 
شــد. ایــران و ونزوئــا در طــول دو دهــه 
گذشته با یکدیگر »ائتاف استراتژیک« 
قوی داشــته اند و ارزیابی ها و مطالعات 
دربــاره روابط ایــران و ونزوئــا عمدتاً از 
همین دوره پررنگ تر شده است. اتحاد 
ایــن دو کشــور نه تنهــا از نظر سیاســی و 
تجــاری کــه از نظــر گفتمانــی نیــز قابل 
توجــه بــوده اســت. در کنــار همــکاری 
اقتصــادی،  حوزه هــای  در  گســترده 
دو  همبســتگی  انــرژی،  و  دیپلماتیــک 
کشور در مخالفت با دشمنی مشترک به 
نام ایاالت متحده معنای متفاوتی پیدا 
کرده اســت. پیوندهای قــوی بین هر دو 
کشور، با وجود فاصله جغرافیایی قابل 

توجهی که بین آنها وجود دارد...

در حضور رؤسای جمهور ایران و ترکمنستان صورت گرفت

امضای 9 سند همکاری میان تهران و عشق آباد
آیت اهلل رئیسی: دو کشور مصمم هستند سند راهبردی همکاری ۲0 ساله را امضا کنند

دیپلماسی فردی رئیس جمهور با تأکید بر همسایه محوری عالوه بر  ایجاد ظرفیت های جدید اقتصادی در  ارتقای روابط ایران با همسایگان نقش ویژه ای داشته است

 راه اندازی دو کریدور جدید منطقه ای برای ترانزیت 10 میلیون تن کاال از ایران / رشد 35 درصدی صادرات به ترکمنستان در دوماهه 1401 
واردات گاز از ترکمنستان احیا می شود / نگاهی به فرصت های همکاری ایران و ترکمنستان؛ 30 سال روابط سازنده
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ـار
بـــ

سیاست ایران گسترش روابط با همسایگان استاخ
محمــد اف«  بــردی  »ســردار  سیاســی/  گــروه 
سه شــنبه عصــر در رأس هیأتــی عالی رتبه وارد 
تهران شــد و صبح دیروز مورد اســتقبال رسمی 
آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی قرار گرفت. پس از 
مذاکرات هیأت های عالی رتبه دو کشور، 9 سند 
همــکاری و یادداشــت تفاهــم میان اســتان ها و 
وزارتخانه های دو کشــور امضا شد. دیدار رئیس 
جمهور ترکمنستان با رهبر معظم انقالب، پس 
از انجام این مذاکرات و امضای اســناد همکاری 
صــورت گرفت؛ دیداری که طی آن رهبر انقالب 
سیاســت دولــت مبنــی بــر گســترش روابــط بــا 
کشورهای همسایه را »سیاســتی کاماًل درست« 

توصیف کردند.
ë باید بر موانع فائق آمد

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر انقالب 

اســالمی پیــش از ظهــر دیــروز در دیدار ســردار 
بــردی محمــداف رئیس جمهور ترکمنســتان و 
هیأت همراه، گســترش و تعمیق هر چه بیشتر 
روابــط را کامــاًل بــه نفع هر دو کشــور دانســتند و 
گفتند: سیاست دولت جمهوری اسالمی ایران، 
گســترش روابط با کشــورهای همســایه اســت و 

این، سیاستی کاماًل درست است.
به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی دفتر مقام 
معظــم رهبری، ایشــان با تأکید بــر اینکه الزمه 
عبور از موانع منوط به عزم و اراده جدی دو کشور 
برای گسترش روابط است، افزودند: البته روابط 
دوســتانه میــان ایــران و ترکمنســتان مخالفانی 
در ســطح منطقه و بین الملــل دارد ولی باید بر 
موانــع فائق آمــد. رهبــر انقالب اســالمی تأکید 
کردنــد: باید کمیســیون همکاری های مشــترک 

میان دو کشــور به صورت جدی فعال باشــد و با 
پیگیری مستمر، توافق ها به سرانجام برسند.

ë روابط دو کشور را تحکیم می بخشیم
رئیســی،  آقــای  کــه  دیــدار  ایــن  در 

رئیس جمهــور کشــورمان نیز حضور داشــت، 
آقای ســردار بردی محمــداف رئیس جمهور 
ترکمنستان گفت: اولویت دولت ترکمنستان 
گســترش روابط با همســایگان است و تالش 
داریــم با توجــه به اســناد همکاری کــه امروز 
در  را  کشــور  دو  خــوب  روابــط  شــد،  امضــا 
حوزه هــای مختلف بویژه گاز، بــرق و حمل و 
نقــل کاال و همچنین اجــرای طرح های بزرگ 
بیش از پیش تحکیم ببخشیم. رئیس جمهور 
ترکمنســتان بــا اشــاره بــه ســی امین ســالگرد 
روابط دو کشور خطاب به رهبر انقالب گفت: 
از طرف خود و همچنین ملت ترکمنســتان از 
جنابعالــی به دلیــل حمایت های همیشــگی 
از تعمیق روابط ایران و ترکمنســتان تشــکر و 

قدردانی می کنم.

رهبر انقالب اسالمی در دیدار رئیس جمهور ترکمنستان و هیأت همراه:
ابالغ سالم رهبر انقالب به »مهاجر سرزمین آفتاب«

معــاون دفتر مقــام معظم رهبری 
نشــر  و  حفــظ  دفتــر  نماینــدگان  و 
العظمــی  آیــت اهلل  حضــرت  آثــار 
خامنــه ای عصــر دیــروز بــا حضــور 
خاتم االنبیــا)ص(  بیمارســتان  در 
تهــران ضمن عیادت از خانم ســبا 
مــادر  یامامــورا(  )کونیکــو  بابایــی 
شــهید ژاپنــی دفاع مقدس، ســالم 
و دعــای رهبر انقــالب را به ایشــان 

ابالغ کردند. 
در این مالقات، حجت االســالم  
محمدیــان،  محمــد  والمســلمین 

معــاون دفتر مقام معظم رهبری ضمن اهــدای چفیه معظم له به این 
بانــوی فــداکار و انقالبی و ابالغ ســالم حضرت آیــت اهلل خامنه ای به وی 
اظهار داشــت: »حضرت آقا به شما سالم رســاندند و برای سالمتی شما 

که عمر خود را در مسیر اسالم و انقالب صرف نموده اید، دعا کردند.«
وی همچنین با بیان اینکه اخیراً رهبر انقالب کتاب خاطرات خانم بابایی 
را مطالعــه کــرده و ضمن تحســین کتــاب، تقریظی هــم بر آن نوشــته اند، از 
انتشار این تقریظ توسط مؤسسه حفظ و نشر آثار رهبر انقالب خبر داد. آقایان 
علیرضا مختارپور، رئیس ســازمان اســناد و کتابخانه ملی و ایمان عطارزاده، 
معاون هماهنگی دفتر حفظ و نشــر آثار رهبر انقــالب در این عیادت همراه 
معــاون ارتباطات حــوزوی دفتر مقام معظــم رهبری بودند. گفتنی اســت، 
خانم کونیکو یامامورا در ســنین جوانی پس از آشــنایی با معارف دین مبین 
اسالم و ازدواج با یک جوان مؤمن ایرانی، آیین شینتو را کنار گذاشت، به دین 
اســالم و مذهب تشیع گروید و نام سبا بابایی را برای خود برگزید. این بانوی 
فداکار در ایام پیروزی انقالب اسالمی و دوران دفاع مقدس با همه وجود در 
میــدان دفاع از انقالب اســالمی حاضر بود و فرزنــدش را هم تقدیم انقالب 
اسالمی کرد. زندگانی پرفرازونشیب این مادر شهید در قالب کتابی با عنوان 
»مهاجر سرزمین آفتاب« به قلم آقایان حمید حسام و مسعود امیرخانی به 

رشته  تحریر درآمده و توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

در جلسه هیأت دولت مطرح شد

قدردانی رئیس جمهور از فرماندهی کل نیروی انتظامی
رئیــس جمهور در جلســه روز گذشــته هیأت دولــت که از 7 صبح آغاز شــد، 
از دســتگاه های اجرایــی خواســت در راســتای امیدآفرینــی اخبــار اقدامات و 
تالش هــای خــود را اعالم کنند و اظهار کرد: یکــی از خبرهای امیدآفرین این 
روزها، اقدامی اســت که وزارت بهداشت در تحت پوشش بیمه سالمت قرار 

دادن بیش از ۵ میلیون نفر انجام داده است.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، آیت اهلل ســیدابراهیم 
رئیســی افــزود: خبــر خــوب دیگــر اقدامــی اســت کــه در راســتای کمــک بــه 
خانواده هــای نابارور انجام شــده و هــر دوی این اقدامــات از مطالبات جدی 
مردم و در چهارچوب وعده های انتخاباتی دولت بوده است. رئیس جمهور 
همچنین اجرای مصوبات سفرهای استانی را جزو اولویت های جدی دولت 
خواند و بر ضرورت پیگیری جدی این مســأله از ســوی دستگاه های ذی ربط 
تأکیــد کرد. آیت اهلل رئیســی با قدردانی از ســفرهای معــاون اجرایی خود به 
اســتان ها بــرای پیگیری اجرای مصوبات ســفرهای اســتانی دولــت مردمی، 
افزود: اگر مصوبات ســفرها اجرایی نشــود، عالوه بر اینکه ســفرهای اســتانی 
بیهوده می شود، مردم هم بدبین می شوند، در حالی که تالش ما باید بر این 

باشد که امید مردم تقویت شود.
وی در بخش دیگری از ســخنانش با اشــاره به فرارســیدن سالروز تشکیل 
جهاد ســازندگی اظهار کرد: تشــکیل جهاد ســازندگی یکی از بــرکات مبارک 
اقدامات امام )ره( در کنار تشــکیل سپاه پاســداران انقالب اسالمی به عنوان 
دو نهاد ارزشمند و پرثمر برای انقالب است که هم در دفاع مقدس و هم در 

دوران سازندگی از برکات آنها برخوردار شدیم.
رئیس جمهور گفت: در مقطعی تصور شد اگر جهاد سازندگی در وزارت 
کشــاورزی ادغام شــود، منجر به افزایش کارآمدی در هر دو بخش می شــود 
امــا با گذشــت زمــان وضعیــت متفاوتی بــه وجــود آمــد. اگرچه بســیاری از 
دغدغه منــدان در قالــب گروه های جهادی و دانشــجویی دنبــال کار جهادی 
بودنــد، امــا وظیفه حمایتــی، هدایتی و نظارتــی کار که قبــاًل در وزارت جهاد 
ســازندگی متمرکز بود، عماًل مغفول ماند. آیت اهلل رئیســی افزود: در وزارت 
جهــاد کشــاورزی بخش کشــاورزی بیشــتر مــورد توجه قــرار گرفــت و بخش 
جهادی در ســایه این بخش ماند. نظیر این اتفاق در وزارت ورزش و جوانان 
و ســازمان برنامه و بودجــه هم رخ داد که بخش های جوانــان و برنامه کمتر 

مورد توجه قرار گرفت. 
ë قدردانی رئیس جمهور از تالش های عبدالملکی

در آغاز این جلسه رئیس جمهور با قدردانی از خدمات و تالش های دکتر 
عبدالملکــی در وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و آرزوی موفقیت برای 
دکتر زاهدی وفا گفت: آقای زاهدی وفا از ابتدای کار دولت مخلصانه و بی نام 
و نشــان با دولت همکاری داشته و کمک کرده اند. آیت اهلل رئیسی همچنین 
از سرعت عمل نیروی انتظامی در شناسایی و دستگیری سارقان بانک ملی 
قدردانی کرد و گفت: این گونه نقش آفرینی ســریع و قاطعانه عزیزان نیروی 
انتظامی، عالوه بر ارتقای احســاس امنیت در جامعه، در صیانت از آرامش 
ذهنی مردم و ارتقای ســرمایه اجتماعی در کشــور نیز تأثیر بســزایی دارد و از 

این جهت الزم است از این واکنش سریع، مسئوالنه و بموقع تشکر کنم.

تأکید رؤسای مجالس ایران و ارمنستان بر تکمیل 
زیرساخت های حمل و نقل

رؤســای مجالس ایران و ارمنســتان بــر همکاری های دوجانبــه برای تکمیل 
زیرســاخت های حمل ونقــل جاده ای، ریلی و توســعه روابط اقتصادی تأکید 
کردند. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــورای اســالمی که روز گذشته از 
»آلن روبرتی ســیمونیان« همتای ارمنســتانی خود میزبانــی می کرد، با بیان 
اینکه اولویت مجلس یازدهم و دولت ســیزدهم در حوزه سیاســت خارجی، 
ارتبــاط بــا همســایگان بــوده، گفت: مواضــع قطعــی جمهوری اســالمی در 
خصوص کشــورهای همسایه بویژه ارمنســتان، صلح، آرامش و ثبات است؛ 
بخصوص که می دانیم رژیم صهیونیستی و امریکا در منطقه به دنبال منافع 
خود و برهم زدن امنیت منطقه هستند، لذا ما کشورهای همسایه باید به این 
موضوعات توجه کنیم. به گزارش خانه ملت، قالیباف همچنین حمل ونقل 

را مهم ترین بحث حوزه اقتصادی میان دو کشور دانست.

سخنگوی فضایی وزارت دفاع:

پرتاب های آتی ماهواره بر ذوالجناح تحقیقاتی است
موشــک ماهواره بر ذوالجناح که پیش از این یک پرتاب تحقیقاتی موفق 
را  به انجام رســانده  دو پرتاب تحقیقاتــی دیگر در پیش دارد. به گزارش 
ایرنــا، ســیداحمد حســینی ســخنگوی فضایــی وزارت دفــاع و پشــتیبانی 
نیروهای مســلح با اعالم این خبر  درباره این ماهواره بر ســوخت ترکیبی 
ســه مرحلــه ای ایرانــی افــزود: در هر پرتــاب تحقیقاتی عملکــرد مراحل 
مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و با تثبیت فناوری و اطمینان 
از عملکــرد صحیح ماهواره بر، ذوالجنــاح قادر به تزریق محموله هایی تا 

وزن ۲۲۰ کیلوگرم درمدار ۵۰۰ کیلومتری خواهد بود.
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گــروه سیاســی/ روز گذشــته در حضــور رؤســای 
جمهور اســالمی ایران و ترکمنســتان، 9 ســند و 
یادداشــت تفاهم همکاری میان دو کشور امضا 
شد. اگر 4 سند همکاری را که سه شنبه گذشته در 
جریان دیدار وزرای خارجه دو کشــور امضا شــد 
به این فهرست اضافه کنیم، می توان گفت طی 
دو روز 13 سند همکاری میان تهران و عشق آباد 
امضا شد. این همه درحالی است که بنا به گفته 
آیت اهلل رئیسی در نشست مطبوعاتی مشترک 
بــا همتای ترکمنســتانی اش، دو کشــور مصمم 
هســتند ســند راهبردی همکاری ۲۰ ساله میان 
خــود را بــه امضــا برســانند. بنابرایــن، می توان 
آنچه میان دو کشور همسایه ایران و ترکمنستان 
در جریان است را نقطه اوج سیاست همسایگی 
یــا به منزله به ثمرنشســتن بخشــی از سیاســت 
همســایگی دولت ســیزدهم دانســت؛ سیاستی 
که بــه عنــوان رویکــرد اصلی سیاســت خارجی 
دولت همواره مورد تأکید آیت اهلل رئیســی بوده 
است. این سیاســت به جای توجه به کشورهای 
غیردوســت و اغلب غربی، بــه ظرفیت بیش از 
۶۰۰ میلیــارد دالری کشــور های همســایه نــگاه 
می کند. اســتراتژی سیاست همسایگی از این رو 
انتخاب شده است که ایران از لحاظ جغرافیایی 
1۵ کشــور همســایه دارد و برایــن اســاس یکی از 
کشور های پر همسایه در دنیا محسوب می شود. 
جالب توجه آنکه از میان یادداشت های تفاهم 
همــکاری میــان دو کشــور در دو روز گذشــته، 3 
یادداشت تفاهم و همکاری میان استان های دو 
کشور بوده است؛ نشانه ای از رسوخ مناسبات به 
ســطوح پایین اداری و اجرایی دو کشــور. به نظر 
می رســد علــت اصلی اوج گیــری روابــط تهران 
و عشــق آباد را باید در ســفر آذرماه سال گذشته 
آیت اهلل رئیســی به عشق آباد جست و جو کرد. 
طی این سفر بود که یخ روابط میان دو کشور که 
خود حاصل سال ها بی توجهی به ظرفیت های 
همسایگان بود، آب شد. در همین سفر قرارداد 
ســوآپ گاز میان ســه کشــور ترکمنســتان، ایران 
هرچنــد  شــد.  امضــا  آذربایجــان  جمهــوری  و 
بــه تازگی برخــی گزارش ها از توافق ســه کشــور 
بــرای افزایــش ظرفیت و میــزان گاز ســوآپ در 
ایــن قــرارداد حکایــت کرده اند، امــا امضای 13 
یادداشــت تفاهم میان دو کشور، نشان می دهد 
روابــط تهــران و عشــق آباد بــه نقطــه غیرقابل 
بازگشتی رسیده اســت؛ نقطه ای که می توان آن 
را بخش دیگری از پازل شکست فشارحداکثری 
امریــکا یــاد کرد کــه با هــدف انــزوای اقتصادی 

جمهوری اسالمی ایران طراحی شده بود.
ë استقبال رسمی در سعدآباد

رئیــس جمهــور ترکمنســتان در اولین ســفر 
خود به ایران پس از به عهده گرفتن مســئولیت 

ریاســت جمهوری، عصر سه شنبه در رأس یک 
هیــأت عالی رتبه وارد تهران شــد و صبح دیروز 
هم در مجموعــه تاریخی-فرهنگی ســعدآباد، 
مــورد  کشــورمان  جمهــور  رئیــس  ســوی  از 
اســتقبال رســمی قرار گرفت. به گــزارش پایگاه 
اطالع رسانی ریاست جمهوری، پس از استقبال 
و معرفــی هیأت هــای عالی رتبــه دو کشــور بــه 
یکدیگر، رؤسای جمهور دو کشور نیز در نشستی 
خصوصــی دیــدار و گفت و گــو کردنــد. ســپس 
نشســت مشــترک هیأت های عالی رتبه ایران و 
ترکمنســتان به ریاست رؤسای جمهور دو کشور 
برگــزار شــد. دو طــرف در ایــن نشســت، درباره 
راهکارهــای گســترش همکاری هــا و تعامــالت 
اقتصــادی،  سیاســی،  زمینه هــای  در  دوجانبــه 

انرژی و ترانزیت پرداختند.
ë امضای ۹ سند مشترک

در ادامه این دیدار رسمی، در حضور آیت اهلل 
سید ابراهیم رئیسی و ســردار بردی محمداف، 
9 ســند همکاری و بیانیه مشــترک بیــن ایران و 
ترکمنســتان به امضا رســید. »تفاهــم تجاری- 
اقتصــادی، علمی- فنی و فرهنگی بین اســتان 
خراســان شــمالی و اســتان آخال ترکمنستان«، 
»یادداشت تفاهم همکاری تجاری- اقتصادی، 
علمــی- فنی و فرهنگی بین اســتان گلســتان و 
استان بالکان ترکمنســتان«، »یادداشت تفاهم 
همــکاری تجــاری- اقتصــادی، علمــی -فنی و 
فرهنگی بین اســتان خراســان رضوی و اســتان 
مرو ترکمنســتان«، »یادداشت تفاهم همکاری 
بیــن صدا و ســیمای جمهوری اســالمی ایران و 
کمیته دولتــی رادیــو و تلویزیون ترکمنســتان«، 
»برنامــه مبــادالت علمــی فرهنگــی، هنــری و 
آموزشــی بین دولت جمهوری اســالمی ایران و 
دولت ترکمنستان«، »یادداشت تفاهم تشکیل 
کارگروه مشترک ســرمایه گذاری«، »تفاهمنامه 
جامــع توســعه همکاری هــای حمــل و نقلــی و 
در  همــکاری  تفاهــم  و»یادداشــت  ترانزیتــی« 
زمینه حفاظت محیط زیست« از اسنادی بود که 
به امضای وزرا، اســتانداران و مسئوالن مربوطه 

در حضور سران ایران و ترکمنستان رسید.
ë ارتقای مناسبات با امضای اسناد

آیــت اهلل رئیســی در نشســت مطبوعاتــی بــا 
همتــای ترکمنســتانی خــود کــه پس از مراســم 
امضــای اســناد همــکاری برگــزار شــد، خطــاب 
بــه »ســردار بــردی محمــداف« رئیــس جمهور 
ترکمنســتان گفت: ســفر شــما به همــراه هیأت 
عالی رتبه کشور دوست، برادر و همسایه می تواند 
نقطــه عطفــی در روابط دو کشــور باشــد. رئیس 
جمهور با بیان اینکه در ســه دهه گذشــته روابط 
خوبــی بــا ترکمنســتان داشــته ایم، افزود: ســفر 
بنده به عشــق آباد در آذرماه ســال قبل توانست 

همکاری هــا را بیــن جمهوری اســالمی ایــران و 
ترکمنستان بویژه در حوزه سوآپ گازی، ترانزیت 
و حمــل و نقل فعال تر کنــد و گام های خوبی در 
ایــن زمینه ها برداشــته شــد. آیت اهلل رئیســی با 
اشــاره بــه اینکه ظرفیت هــا برای همــکاری بین 
دو کشــور بیــش از ســطح فعلــی روابــط اســت، 
اظهارکرد: در حوزه های اقتصادی، تجاری، آب، 
بــرق و گاز ظرفیت هــا و زمینه های خوبــی در دو 
کشــور برای گســترش همــکاری بیش از ســطح 
فعلی وجــود دارد. قراردادها و تفاهمنامه هایی 
که بین دو کشور امضا شد، می تواند همکاری های 

بین دو کشور را به سطح باالتری ارتقا دهد.
ë روابط خویشاوندی ایران و ترکمنستان

و  ایــران  میــان  روابــط  جمهــور  رئیــس 
ترکمنســتان را فراتر از روابط صرف همســایگی 
توصیــف و تصریــح کــرد: روابط میان دو کشــور 
رابطه بــرادری، تمدنی، فرهنگی و در یک کلمه 
رابطه خویشاوندی است. این روابط عمیق بین 
دو ملت و دو کشور می تواند زمینه همکاری های 
بسیاری را فراهم کند.آیت اهلل رئیسی با قدردانی 
از تالش های رئیس جمهور سابق ترکمنستان در 
مسیر توسعه روابط دو کشور، ابراز امیدواری کرد 
دو کشــور در دوره جدید نیز گام های خوبی را در 

جهت توسعه روابط بردارند.
ë عزم برای امضای سند همکاری 20 ساله

رئیس جمهــور در بخش دیگری از ســخنان 
خود، با اشــاره به اینکه در مذاکرات انجام شــده 
روشــن شــد که دو کشــور بــرای توســعه روابط و 
اجرای تفاهمنامه های منعقد شده اراده جدی 
دارنــد، اظهارکــرد: نکته مهم تر آن اســت که دو 
کشور مصمم هســتند ســند راهبردی همکاری 
۲۰ ساله میان خود را به امضا برسانند. آیت اهلل 

رئیسی همکاری با کشورهای حوزه دریای خزر را 
یکی از اولویت های سیاســت خارجی جمهوری 
اســالمی ایــران دانســت و از برگــزاری اجــالس 
کشورهای ســاحلی خزر به میزبانی ترکمنستان 
اســتقبال کــرد و افــزود: همکاری های دو کشــور 
حتمــاً منتهــی بــه همکاری هــای منطقــه ای و 
بین المللی خواهد شــد. رئیــس جمهور با بیان 
اینکــه در مذاکــرات مشــخص شــد کــه دیــدگاه 
دو کشــور نســبت بــه افغانســتان بســیار به هــم 
در  معتقدیــم  کــرد:  تصریــح  اســت،  نزدیــک 
افغانســتان باید دولتی فراگیر تشــکیل شــود که 
همه گروه های سیاســی و اقوام را نمایندگی کند 
و ایــن می تواند بــرای افغانســتان امنیت ایجاد 
کنــد. همچنیــن تــداوم بحث هــای انجام شــده 
در اجــالس وزرای خارجه کشــورهای همســایه 
افغانســتان مــورد تأکیــد دو طرف قــرار گرفت. 
آیــت اهلل رئیســی اضافــه کرد: دو کشــور بــر این 
نکته اشــتراک نظر دارند که مشــکالت و مسائل 
منطقه باید به دســت کشــورهای منطقه حل و 
فصــل شــود و هرگونه حضور بیگانــه در منطقه 
می تواند مشکل ساز باشد. اعتقاد و باور مشترک 
مــا این اســت کــه حضــور بیگانگان امنیت ســاز 

نیست بلکه مشکل ساز است.
ë انرژی و حمل و نقل، بخش استراتژیک روابط

ایــن  در  نیــز  ترکمنســتان  جمهــور  رئیــس 
نشســت مطبوعاتی با بیان اینکه مذاکرات بین 
هیأت هــای ترکمنســتان و جمهــوری اســالمی 
ایــران بــا موفقیت بــه پایــان رســید، اظهارکرد: 
گفت و گوها در فضای شفافیت، اعتماد و احترام 
متقابل بین دو کشــور برگزار شــد که تصویری از 
روابــط بــرادری میــان دو کشــور را ترســیم کرد. 
»ســردار بــردی محمــداف« بــا اشــاره بــه اینکه 

زمینه ها و چشــم انداز روابط در جهت گسترش 
همکاری هــای بازرگانــی و اقتصــادی و افزایش 
حجم مبادالت تجاری بین دو کشور مورد بحث 
و بررسی قرار گرفت، گفت: بخش انرژی و حمل 
و نقــل از جملــه بخش های مهم و اســتراتژیک 
روابط تهران و عشق آباد است و تالش های خود 
را برای بهره گیری مؤثر از این امکانات در مسیر 
گســترش تعامالت دو کشــور متمرکــز خواهیم 
کــرد. وی افزود: دو کشــور همچنیــن مصمم به 
گسترش روابط فرهنگی و بشردوستانه به عنوان 
یکی از بخش های مهم برای تقویت پیوند میان 
دو ملــت و دو کشــور هســتند. رئیــس جمهــور 
ترکمنستان با بیان اینکه دو کشور در چهارچوب 
ســازمان های معتبر جهانی روابط بسیار خوبی 
بــا یکدیگر دارند و مصمم هســتند این روابط را 
گســترش دهند، اظهارکــرد: در مذاکــرات امروز 
به روابط دو کشــور در حــوزه دریای خزر اهمیت 
ویژه ای داده شد. بردی محمداف تصریح کرد: 
در جریــان مذاکرات و مالقــات امروز همچنین 
مســائل افغانســتان مــورد توجه دو طــرف بود. 
تهــران و عشــق آباد خواهــان ایــن هســتند کــه 
افغانســتان بــه یک دولت شــکوفا تبدیل شــود 
کــه در پروژه های مهم بین المللــی و منطقه ای 
مشــارکت داشته باشــند. وی با اشاره به امضای 
چنــد ســند همکاری دو کشــور گفت: این اســناد 
باعــث توســعه و تحکیم هر چه بیشــتر روابط و 

مناسبات بین دو کشور خواهد شد.
ë تشکیل کمیسیون اجرای تصمیمات

رئیس جمهــور  دیــدار  در  رئیســی  آیــت اهلل 
ترکمنســتان نیــز گفــت: مبانی حقوقی توســعه 
و گســترش روابط بــا امضای ده ها ســند حاصل 
شــده که اجــرای مفاد این اســناد، دو کشــور را به 
اهداف خود می رســاند. رئیس جمهور پیشنهاد 
کــرد کمیتــه ای بــه ریاســت رؤســای کمیســیون 
مشــترک دو کشــور بــرای پیگیــری تصمیمــات 
این سفر تشکیل شــده و نتایج کار خود را به طور 
منظم گــزارش کنــد. آیت اهلل رئیســی همکاری 
با کشــورهای حوزه دریای خــزر را از اولویت های 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران دانست 
از برگــزاری اجــالس کشــورهای  بــا اســتقبال  و 
ســاحلی خزر به میزبانــی ترکمنســتان تصریح 
کرد: تالش خواهیم کرد گسترش همکاری های 
دوجانبه تهران و عشق آباد زمینه ای برای ارتقای 
ســطح همکاری هــای منطقــه ای و بین المللــی 
دو کشــور باشــد. رئیس جمهور ترکمنســتان نیز 
گســترش روابــط فرهنگی را بســتر تقویت پیوند 
میــان دو ملــت دانســت و افــزود: یقیــن دارم 
اسنادی که امروز میان مقامات دو کشور به امضا 
می رســند، باعث توسعه و تحکیم هر چه بیشتر 

روابط و مناسبات بین دو کشور خواهند شد.

در حضور رؤسای جمهور ایران و ترکمنستان صورت گرفت

امضای 9 سند همکاری میان تهران و عشق آباد
آیت اهلل رئیسی: دو کشور مصمم هستند سند راهبردی همکاری 20 ساله را امضا کنند

»صفــر«  بــه  نزدیــک  رشــد  سیاســی/  گــروه 
اقتصــادی، ســرمایه گذاری، بهــره وری منفــی و 
تــورم باال وضعیتــی بود که دولت قبــل به ارث 
گذاشــت. مســعود میرکاظمی، معــاون رئیس 
جمهــور و رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه با 
اعالم این خبر، از هزینه های ۲ هزار و 7۰۰ هزار 
میلیــاردی در دولت گذشــته گفت و بدهی های 
آن، که در دولت فعلی بدون هیچ اســتقراضی 
از بانــک مرکــزی پرداخت شــده اســت. رئیس 
ســازمان برنامــه و بودجه با اشــاره بــه اینکه در 
زمــان تحویل دولت حتــی پرداخت حقوق هم 
با مشکالتی مواجه بود، گفت: ۵۴ هزار میلیارد 
تومان تن خواه بانک مرکزی استفاده  شده بود؛ 
بیش از ۶۰ هــزار میلیارد تومان در خزانه بدون 
اعتبــار باقــی  مانده بود؛ هــر ماه سررســید 1۰ تا 
1۲ هــزار میلیارد تومــان اوراق مالی می رســید؛ 
مطالبــات اقشــار مختلف تلنبار شــده بــود؛ اما 

بــه لطــف خــدا و تــالش همــه بدنــه دولــت از 
ایــن پیچ بــا موفقیت بدون اســتقراض ریالی از 
بانــک مرکزی عبــور کردیم. طبــق اعالم روابط 
عمومی ســازمان برنامه و بودجه، سیدمسعود 
میرکاظمــی دیــروز در جمع مدیــران معاونت 
فنی و امــور زیربنایی و تولیدی ســازمان برنامه 
 و بودجــه با بیــان اینکه رویکرد ســازمان برنامه 
باید از بودجه محور به برنامه محور تغییر کند، 
گفــت: در حال حاضــر ۸۰ درصد وقت و انرژی 
ســازمان صرف مســائل بودجه و ۲۰ درصد هم 
بــه برنامه ریزی اختصاص می یابد که این روند 

باید معکوس شود.
ë راه های حل ریشه ای مشکالت اقتصاد

معــاون رئیــس  جمهــور در ادامــه بــرای حل 
ریشــه ای مشــکالت اقتصادی کشــور هم با طرح 
چند ســؤال اساســی راه حل داد. او گفت: باوجود 
انــواع یارانه هــای آشــکار و پنهــان بــرای تولیــد و 

نیــروی کار ارزان چــرا بایــد نگــران واردات بــود؟ 
چــرا قیمت تمام شــده تولید داخل تــوان رقابت 
با محصــوالت خارجــی را ندارد؟ چــرا بهره وری 
مشــکالت  ریشــه ای  حــل  بــرای  اســت؟  پاییــن 

اقتصاد، باید این موضوعات حل شود.
ë وضع اشتغال نامناسب است

میرکاظمــی در ادامــه ایــن نشســت بــا بیــان 
اینکه ظرف هشــت ســال دولــت گذشــته ۲ هزار 
و 7۰۰ هــزار میلیارد تومان در کشــور هزینه شــد، 
تأکیــد کرد: با این هزینه اما شــاهد رشــد نزدیک 
به صفر اقتصاد، سرمایه گذاری منفی، بهره وری 
منفــی و تــورم باال بودیــم و اغلب شــاخص های 
کالن اقتصــادی وضعیــت مناســبی نداشــتند. او 
همچنین اضافه کرد: باوجود توسعه  قابل  توجه 
زیرســاخت ها در کشور، وضع اشــتغال نامناسب 
اســت و ادامه این روند برای کشور مقدور نیست 

و باید تغییر ریل درست در اقتصاد ایجاد شود.

ë طرح هایی همچون آثار باستانی
میرکاظمی با اشاره به فشارهای سیاسی برای 
ایجاد طرح های جدید هــم گفت: میانگین عمر 
پروژه ها در سال گذشته به 1۶,9 سال رسید؛ یعنی 
کم کم باید این طرح را جزو آثار باستانی بدانیم، 
آیــا بــا منابع فعلــی ادامه ایــن رونــد امکان پذیر 
اســت، اگر طــرح عمرانی توجیه اقتصــادی دارد 
بخش خصوصی باید آن را انجام دهد اگر ندارد 
بهتــر اســت بودجه ایــن بخش به بهبــود تولید و 

رشــد اقتصــادی همــان منطقه اختصــاص یابد. 
بــه گفتــه وی، عملکــرد برنامه های قبلی نشــان 
می دهــد یــا بســیاری از اهــداف محقق نشــده یا 
خــود برنامه دچــار نواقصی بــوده؛ برنامه هفتم 
با آسیب شناســی ایــن برنامه ها به حل ریشــه ای 
مســائل اصلی کشــور خواهــد پرداخــت و در این 
مســیر از توان تخصصی همه مجموعه ها کمک 

خواهیم گرفت.
ë  مشــی دولت حل ریشه ای مشــکالت اقتصادی 

است
میرکاظمــی در پایان از ضــرورت تقویت نگاه 
ملــی و پرهیــز از بخشــی نگری در دســتگاه های 
مختلف از جمله ســازمان برنامه ســخن گفت و 
تصریح کرد: مشی دولت حل ریشه ای مشکالت 
اقتصــادی اســت و عملکــرد کمتــر از یــک ســال 
دولت هم نشــان داده برای بازگشــت اقتصاد به 

مسیر اصلی عزم راسخی دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه پس از گذشت ۹ ماه، شرایط اقتصادی و مالی دولت در زمان تحویل را تشریح کرد

میرکاظمی: تمام بدهی های دولت قبل بدون استقراض تسویه شد

K
h
a
m
e
n
e
i.
ir

P
re
s
id
e
n
t.
ir



4 6

 دو سوم امریکایی ها در پاسخ به نظرسنجی گالوپ گفتند
ارزش های اخالقی کشورشان رو به زوال است

 گزارش »ایران« از آخرین تحوالت سیاسی مرتبط با
تشکیل دولت درعراق

امریکا در سراشیبی انحطاط اخالقی به کجا چنین شتابان؟
»ارزش هــای اخالقــی در جامعــه امریــکا رو بــه انحطــاط دارد.« ایــن 
جمله ای اســت کــه 78 درصــد امریکایی هــا در جدیدترین نظرســنجی 
»گالوپ« گفته اند و به آن اذعان داشــته اند. جدیدترین نظرســنجی این 
مؤسســه نشــان می  دهــد، 50 درصــد امریکایی ها معتقدنــد ارزش های 

اخالقی در امریکا پایین آمده و در حدی ضعیف قرار گرفته است.

بعــد از برگزاری انتخابات در مهرماه ســال 2021 عراق وارد مرحله ای 
جدید از حیات سیاسی خود شد. با توجه به نظام طایفه ای که در عراق 
وجود دارد، طبق روال سابق، شیعیان عراق توانستند اکثریت پارلمان 
را به دســت بیاورند. جریان صدر 73 کرســی پارلمان را به دست آورد. 

سایر گروه های شیعی هم در رتبه های بعد قرار گرفتند.

 سال بیست و هشتم   شماره 7933  پنجشنبه  26 خرداد 1401
Thursday  16 June 2022  1443 16 ذی القعده

کشور ها و رژیم های مختلفی روابط گوناگون اقتصادی، 
سیاسی و امنیتی در راستای منطقه گرایی با کشورهای این 

منطقه دارند. در آن سوی خزر و در شمال شرقی و شرق 
کشور، منطقه بسیار مهم و استراتژیک آسیای مرکزی 

قرار دارد. این منطقه به  دلیل موقعیت بسیار مهم خود 
و منابع سرشار انرژی به غرب آسیای دوم شهرت دارد. 

آسیای مرکزی متشکل از پنج کشور قزاقستان، قرقیزستان، 
تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در میان فضای 

اقلیمی پهناور اوراسیا واقع شده و تقریباً ۸۰ میلیون نفر را 
در خود جای داده است

دیپلماسی فردی رئیس جمهور با تأکید بر همسایه محوری عالوه بر  ایجاد ظرفیت های جدید اقتصادی در  ارتقای روابط ایران با همسایگان نقش ویژه ای داشته است

دیپلماسی با زبان مردم
بــا عبــور از 8 ســال ناکارآمــدی دولــت 
قبلی جمهوری اســالمی در فرایند ارتباط 
مؤثــر بــا همســایگان و توجــه بــه مناطــق 
پیرامونــی، بــه نظر می رســد دولت جدید 
در ایران راهبرد جدیدی را برای سیاســت 
خارجــی خــود در نظر گرفته اســت. توجه 
از  پیرامونــی  مناطــق  و  همســایگان  بــه 
دولــت  خارجــی  سیاســت  اولویت هــای 
جدید ایران اســت. جمهوری اســالمی در 
منطقــه ای قــرار گرفتــه اســت که شــاهراه 
اتصــال مناطــق در قــاره آســیا محســوب 
می شــود. در اطــراف جمهــوری اســالمی 
چهــار منطقه اســتراتژیک وجــود دارد که 
غرب آسیا یکی از مهم ترین آنها محسوب 
می شود و تعامل با کشورهای این مناطق 
را  قابل توجهــی  فرصت هــای  می  توانــد 
پیــش روی ایــران قرار دهــد. بویــژه آن که 
بســیار  حضــور  مداخله گــر  قدرت هــای 
منطقــه  دارنــد.  منطقــه  ایــن  در  فعالــی 
قفقــاز نیز با مســاحت 520 هــزار کیلومتر 
مربــع و جمعیتی حــدود ۴0 میلیون نفر و 
قرار گرفتــن در میان دریای خــزر و دریای 
ســیاه، ژئوپلیتیک بســیار مهمی را به خود 
اختصاص داده است. کشور ها و رژیم های 
اقتصــادی،  گوناگــون  روابــط  مختلفــی 
سیاســی و امنیتی در راستای منطقه گرایی 
بــا کشــورهای ایــن منطقــه دارنــد. در آن 
ســوی خــزر و در شــمال شــرقی و شــرق 
کشــور، منطقــه بســیار مهم و اســتراتژیک 
آســیای مرکزی قــرار دارد. ایــن منطقه به  
دلیل موقعیت بســیار مهم خــود و منابع 
سرشار انرژی به غرب آسیای دوم شهرت 
دارد. آســیای مرکزی متشکل از پنج کشور 
تاجیکســتان،  قرقیزســتان،  قزاقســتان، 
ترکمنســتان و ازبکســتان در میــان فضای 
اقلیمی پهناور اوراســیا واقع شــده و تقریباً 
80 میلیون نفر را در خود جای داده است. 
ایــن منطقــه تحــت لــوای تاریــخ طوالنی 
خــود یکی از مهم تریــن مناطق اقتصادی 
جهان شــناخته می شود که عالوه بر آن که 
میــراث دار اقتصــاد بــزرگ جاده ابریشــم 
اســت، پلی ارتباطــی میان اروپا و آســیای 
قــاره  جنــوب  و  شــمال  میــان  و  شــرقی 
آســیا به شــمار می آیــد. عــالوه بــر تقویت 
رویکرد منطقه گرایی در دولت ســیزدهم، 
تداوم روابــط دوجانبه با کشــورهای حوزه 
امریــکای التین بویژه ونزوئــال نیز از نکات 
قابل توجــه بــوده اســت. مطلــب پیــش رو 

گزارشــی است که نشــان می  دهد بدون در 
نظــر گرفتــن تمام مدت زمانی کــه از آغاز 
بــه کار دولــت ســیزدهم گذشــته و تنها در 
40 روز اخیر )از 22 اردیبهشــت ماه( تا چه 
انــدازه کارنامــه سیاســت خارجــی دولــت 

پربار بوده است.

ë  22 اردیبهشــت ماه؛ ســفر امیــر قطــر بــه 
ایران

در تاریخ 22 اردیبهشت ماه سال جاری 
امیر قطــر »حمد بن جاســم آل ثانی« در 
صــدر هیــأت بلندپایــه ای وارد ایران شــد. 
در این ســفر اســناد مشــترک همکاری که 
در ســفر رئیس جمهــور بــه قطــر در تاریخ 
2 اســفند منعقد شــد، مــورد بررســی قرار 
گرفــت. امیــر قطــر بــر موضع مشــترک با 
فصــل  و  حــل  بــرای  اســالمی  جمهــوری 
می  کــرد.  تأکیــد  منطقــه ای  بحران هــای 
اهمیــت ایــن ســفر از آن جهــت اســت که 
دولت ســیزدهم رویکرد جدیدی در قبال 
همســایگان خــود آغاز کــرده و بــا اولویت 
قــرار دادن همســایگان، روابــط ایــران بــا 
این کشــورها در مرحله جدیــدی از حیات 
خود قرار گرفته اســت. کشــور قطر در بین 
کشــورهای شــورای همکاری خلیج فارس 
مهمــی  بســیار  بازیگــر  منطقــه  ســطح  و 
محســوب می  شــود. با توجه به اینکه قطر 
عضو شورای همکاری خلیج  فارس است، 
می تواند ســبب نزدیک   شدن دیدگاه های 
اعضای این شورا و ایران شود و در بسیاری 
از چالش  های منطقه ای راهگشا باشد و به 
ایجاد ثبات و امنیــت روزافزون در منطقه 
کمــک قابل توجهــی کنــد. ازســوی دیگــر 
اکنــون دوحــه بــا بهبود مناســبات خــود با 
کشــورهای عربــی، از آمادگــی الزم بــرای 
تغییر فضای موجود میان ایران با 3 کشور 
عربستان  ســعودی، امارات متحده  عربی 
و بحریــن برخــوردار اســت و می توانــد در 
این زمینه هم نقش آفرینی مؤثری داشته 
باشد و ســبب ایجاد فضای بهتر در روابط 
ایران با این 3 کشور شود. در شرایط کنونی 
قطــر،  و  ایــران  اقتصــادی  همکاری هــای 
بویژه در حوزه انرژی نیز از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اســت، چرا که 2 کشــور در خلیج 
 فــارس حوزه های مشــترک نفتــی و گازی 
دارند و تقویت مناســبات در این حوزه، به 
ارتقای 2 کشور در بازار انرژی جهان منجر 
می شــود. باید درنظر داشــت کــه تحوالت 

اوکرایــن فضــای ملتهبــی را بــر بازارهــای 
کــرده  اســت  حاکــم  انــرژی  بین المللــی 
و احتمــال قطــع کامــل صــادرات انــرژی 
روســیه بــه اروپا نیــز وجــود دارد، بنابراین 
جمهوری  اســالمی ایــران و قطر می توانند 
به صورت مشترک نقش ویژه ای در تأمین 
انرژی موردنیاز اروپا برعهده بگیرند. سفر 
شــیخ تمیم بن حمد آل ثانی به تهران در 
این حوزه در آینده نزدیک بســیار راهگشــا 

خواهد بود.

ë  2 خردادماه؛ ســفر آیت اهلل رئیسی به
عمان

رئیســی   ابراهیــم  ســید  آیــت اهلل 
خــرداد  دوم  دوشــنبه  رئیس جمهــور 
1۴01 در یک ســفر بســیار مهــم منطقه ای 
بــارز  نــکات  از  شــد.  عمــان  کشــور  عــازم 
ســفر یــک روزه رئیس جمهــور بــه عمــان 
اســتقبال باشکوهی بود که ســلطان هیثم 
البوســعیدی از آیــت اهلل رئیســی به عمل 
آورد که بازتاب گســترده  ای در رســانه های 
ایــن  داشــت.  بین المللــی  و  منطقــه ای 
ســفر در راستای سیاســت خارجی متوازن 
جمهوری اسالمی در دولت جدید صورت 
گرفــت. اهمیــت ســفر رئیس جمهــور بــه 
عمان از آن جهت است که  روابط ایران و 
عمان روابطی تاریخی اســت و همسایگی 
دریایــی و فعالیت هــای تجــاری و روابــط 
برادرانــه اســالمی نقش مهمــی در حفظ 
داشــت.  مســقط  و  تهــران  خــوب  روابــط 
میان این دو کشور هماهنگی های سیاسی 
مداومــی درخصــوص تمــام پرونده هــای 
منطقــه وجود دارد و این امر صلح و ثبات 
و امنیت را تقویت می  کند، روابط دو کشور 
دوســت طی دهه های اخیر شــاهد رشــد و 
پیشــرفت در تمامی زمینه های اقتصادی 
تجــاری و گردشــگری بــوده اســت و توافق 
حمــل و نقــل دریایــی اخیــر میــان تهران 
همــکاری  تقویــت  راســتای  در  مســقط  و 
اقتصــادی   ، تجــاری  مبــادالت  زمینــه  در 
هماهنگی هــای  بــود.  ســرمایه گذاری  و 
سیاسی میان ســلطنت عمان و جمهوری 
اســالمی ایران از دهه ها پیش مداوم بوده 
اســت و نقش محوری دیپلماســی عمانی 
در موضــوع پرونده هســته ای ایران یکی از 
بارزترین زمینه های همکاری و هماهنگی 
ایــران و عمــان اســت، همچنیــن هدف از 
تداوم این همکاری های سیاســی، تقویت 

امنیــت و ثبات در منطقه اســت. مقامات 
ارشــد ایــران و عمــان 12 ســند همــکاری 
در حوزه هــای سیاســی، روابــط اقتصــادی 
و تجــاری، انــرژی، حمــل و نقــل، علمــی، 
محیــط زیســت، ورزشــی و همکاری هــای 

دیپلماتیک امضا کردند.

ë  رئیس جمهــور ســفر  خردادمــاه؛   ۸  
تاجیکستان به ایران

رئیس جمهــور  رحمــان،  امامعلــی 
در  خــرداد   8 یکشــنبه  روز  تاجیکســتان، 
صــدر هیــأت بلندپایه سیاســیـ  اقتصادی 
بــه دعــوت رســمی رئیس جمهــور ایــران، 
بــه تهــران آمــد. در ایــن دیــدار، آیــت اهلل 
ســید ابراهیــم رئیســی، رئیــس جمهور در 

نشست خبری با امامعلی رحمان، رئیس 
جمهــور تاجیکســتان، اظهــار داشــت: »ما 
بــا کشــور تاجیکســتان بــه دالیــل مختلف 
هــم همســایگی و روابط فرهنگــی و دینی 
تمدنــی  هــم  و  همزبانــی  روابــط  هــم  و 
از انقــالب  ارتباطــات خوبــی بویــژه بعــد 
اســالمی داشــته و داریم.« رئیسی با اشاره 
به مبــادالت اقتصادی طرفیــن نیز افزود: 
متحــول  کشــور  دو  بیــن  روابــط  »امــروزه 
گشــته و طــوری شــده که در روابــط تجاری 
حجــم مبــادالت بــه چهــار برابــر رســیده 
اســت. همچنیــن در حوزه هــای مختلــف 
نیز گام های بســیار خوبی برداشــته شــده، 
دوشــنبه  در  کــه  تفاهمنامه هایــی  بویــژه 
امضا شــده اســت.« رئیس جمهور با بیان 

اینکــه می  تــوان روابــط خــوب دوجانبــه را 
بــه روابــط خــوب منطقــه ای تبدیــل کرد، 
بیــان داشــت: این روابــط می  تواند بین دو 
کشــور مســلمان بســیار امیدبخش باشــد. 
امامعلــی رحمــان نیــز از میهمان نــوازی 
صمیمانــه ایــران اظهــار ســپاس کــرده و 
اظهار داشــت که تاجیکستان حامی ادامه 
گفت وگوهــای ســازنده و مؤثــر در ســطح 
عالــی دو کشــور اســت. او همچنیــن تأکید 
خواهــان  همیشــه  تاجیکســتان  کــه  کــرد 
توســعه روزافزون روابط میان دو کشور در 
عرصه هــای گوناگــون و در روحیــه حســن 
احتــرام  همیــاری،  مشــارکت،  تفاهــم، 
از وجــوه  و اعتمــاد متقابــل اســت. یکــی 
راهبــردی میــان ارتباط دو کشــور، امضای 

تفاهــم افتتــاح خــط تولیــد پهپــاد ابابیــل 
2 پــس از ســفر رئیــس ســتاد کل نیروهای 
مســلح سرلشــکر باقری بــه دوشــنبه بود. 
ســفر امامعلــی رحمان به ایــران و بیانات 
دیــدار  ایــن  در  انقــالب  معظــم  رهبــر 
درخصوص اشــتراک موضع میان ایران و 
تاجیکستان درخصوص تهدیدات امنیتی 
موجود در افغانســتان و نیز تشکیل دولتی 
فراگیر در این کشــور پرده از وجه راهبردی 

روابط طرفین برداشت.

ë  2۰ خردادماه؛ سفر رئیس جمهور ونزوئال 
به ایران

نیکالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال 
در روز 20 خردادمــاه بــه تهــران وارد شــد. 

ایــران و ونزوئــال در طــول دو دهــه گذشــته 
قــوی  اســتراتژیک«  »ائتــالف  یکدیگــر  بــا 
داشــته اند و ارزیابی هــا و مطالعات درباره 
روابط ایران و ونزوئال عمدتاً از همین دوره 
پررنگ تر شــده اســت. اتحاد این دو کشــور 
نه تنهــا از نظر سیاســی و تجاری کــه از نظر 
گفتمانی نیز قابل توجه بوده است. در کنار 
همکاری گســترده در حوزه های اقتصادی، 
دیپلماتیک و انرژی، همبســتگی دو کشــور 
در مخالفــت بــا دشــمنی مشــترک بــه نام 
ایــاالت متحده معنای متفاوتــی پیدا کرده 
اســت. پیوندهــای قــوی بین هر دو کشــور، 
با وجود فاصلــه جغرافیایــی قابل توجهی 
کــه بیــن آنهــا وجــود دارد، شــاید بتوانــد 
علیــه  راهبــردی  اتحــاد  یــک  از  الگویــی 
اســتکبار بین الملــل را به نمایــش بگذارد. 
ارزیابی هــا از ایــن رابطــه دوجانبــه عمدتاً 
حول محور دو دیدگاه شــکل گرفته اســت؛ 
یــک دیــدگاه، اتحــاد را به عنــوان حفاظت 
نشــان  عملــی  و  اســتراتژیک  منافــع  از 
می دهــد کــه هر دو کشــور را قادر می ســازد 
تــا تحریم هــای بین المللــی را دور بزنند و 
از همــکاری متقابل از نظر اقتصادی ســود 
ببرنــد. دیدگاه دیگر ایــن رابطه را به عنوان 
یــک رابطه گفتمانی که منحصراً ریشــه در 
ضدیت بــا امریکا دارد، تعریف می کند؛ بر 
این اساس، چنین اشتراک دیدگاهی هر دو 
کشور را قادر می سازد تا مخالفت خود را با 
ایاالت متحده تشدید کنند و به آن ساختار 
بدهنــد. امضای ســند جامع راهبــردی 20 
ســاله میــان دو کشــور در کاخ ســعدآباد بــا 
حضور رؤســای جمهور دو کشور مهم ترین 
دســتاورد ایــن ســفر بــود کــه در زمینه های 
سیاسی، فرهنگی، گردشــگری، اقتصادی، 
گفتنــی  شــد.  امضــا  پتروشــیمی  و  نفتــی 
اســت پیش از ســفر مادورو به ایران، جواد 
اوجــی وزیر نفــت در اوایل اردیبهشــت ماه 
بــه این کشــور ســفر کرده بــود که این ســفر 
دســتاوردهای قابل توجهی در حوزه انرژی 

به دنبال داشت. 

ë  رئیس جمهــور ســفر  خردادمــاه؛   24  
ترکمنستان به ایران

نخستین سفر »سردار بردی  محمداف« 
جمهــوری  ریاســت  مقــام  در  تهــران  بــه 
ترکمنستان در روز 24 خردادماه و همزمان 
با ســی امین سالگرد برقراری روابط بین دو 
کشــور انجــام شــد. گفتنی اســت محمداف 

پیــش از این در 1۹ دی ماه ســال گذشــته به 
عنــوان فرســتاده ویــژه رئیس جمهور وقت 
این کشــور به ایــران آمده بود. در این ســفر 
دوروزه پــس از دیدار و گفت وگوی دوجانبه 
در سطح عالی، نشست مشترک هیأت های 
عالی رتبــه دو کشــور برگــزار و چنــد ســند و 
تفاهمنامــه همــکاری بیــن تهران و عشــق 
آباد امضا شده است. گفتنی است آیت اهلل 
عنــوان  بــه  محمــداف  دیــدار  در  رئیســی 
فرســتاده ویــژه رئیس جمهور ترکمنســتان 
اظهار داشــته بود که تهران از پیشنهادهای 
طــرف مقابــل در زمینــه تحکیــم و ارتقــای 
همــکاری در بخش های مختلــف بویژه در 
حــوزه انرژی، تجــارت و بازرگانی اســتقبال 
می کنــد و هیچ مانــع و محدودیتــی در این 
زمینه وجــود ندارد. همچنین در دیدارهای 
وزیــر خارجــه ترکمنســتان بــر موضوعاتــی 
همچون ضــرورت همکاری هــای دوجانبه 
و پنج جانبــه بــرای آماده ســازی مقدمــات 
نشست سران کشورهای خزر در عشق آباد، 
موضوعات منطقه ای از جمله افغانســتان 
و تحــوالت در منطقه آســیای مرکزی تأکید 
گردید. گفتنی اســت آیت اهلل رئیســی سال 
گذشــته در دیــدار بــا محمــداف کــه در آن 
زمــان فرســتاده ویــژه رئیس جمهــور بود و 
»رشــید مردوف« وزیر خارجه ترکمنســتان 
و  روابــط  در  مفیــد  و  مؤثــر  گام هــای  بــر 
مناســبات سیاســی، اقتصــادی، فرهنگی و 

اجتماعی تأکید کرده بود.

ë  رئیس جمهور ســفر  آینــده؛  روز هــای   
قزاقستان به ایران

همچنیــن مقرر اســت کــه در روزهای 
قاســم  قزاقســتان  رئیس جمهــور  آتــی 
وارد  بلندپایــه  هیــأت  رأس  در  توقایــف 
ایران بشــود.  کشــور قزاقســتان بــه عنوان 
یکــی از قدرتمندترین کشــورهای منطقه 
ویــژه ای  جایــگاه  از  آنهــا،  پهناورتریــن  و 
برای جمهوری اســالمی ایــران برخوردار 
اســت.  این کشــور که به ســوئیس منطقه 
دارای  اســت،  معــروف  مرکــزی  آســیای 
ایــن  کشــورهای  بــا  اســتراتژیک  روابــط 
منطقه و همچنین روســیه و چین اســت. 
ســفر قاســم توقایــف بــه ایــران می  تواند 
بعــد از ســفر رئیس جمهــور تاجیکســتان 
و ترکمنســتان بــه ایران نقطــه عطفی در 
روابط ایران با کشــورهای منطقه آســیای 

باشد. مرکزی 

 روحانی و صالحی 
در آستانه دادگاه

 کمیسیون اصل ۹۰ در گزارشی مستند اعالم کرد 
رئیس جمهور سابق و معاون او از اجرای قانون اقدام راهبردی 

استنکاف کرده اند

در جلســه علنی روز گذشته مجلس شورای 
اسالمی، گزارش کمیســیون اصل۹0 قانون 
اساســی در مورد نحوه اجــرای قانون اقدام 
راهبــردی بــرای لغــو تحریم هــا و صیانــت از منافــع ملت 
ایــران در دســتور کار قــرار گرفــت. قانون »اقــدام راهبردی 
بــرای لغــو تحریم هــا و صیانــت از منافــع ملــت ایــران« 
در تاریــخ 12 آذرمــاه 13۹۹ بــه تصویــب مجلــس  رســید 
و ســپس مــورد تأییــد شــورای نگهبــان قــرار گرفــت. ایــن 
قانــون در پنج  مــاده، به صــورت صریح و خــاص، وظایف 
مشــخصی را بــرای ســازمان انــرژی  اتمــی  ایــران تعیین و 
آن ســازمان را موظــف بــه اجرای مفــاد آنها نموده اســت
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امریکا در سراشیبی انحطاط اخالقی
 بنفشــه غالمــی/ »ارزش هــای اخالقی در 
جامعــه امریکا رو به انحطــاط دارد.« این 
جمله ای است که 78 درصد امریکایی ها 
»گالــوپ«  نظرســنجی  جدیدتریــن  در 

گفته اند و به آن اذعان داشته اند.
بــه گــزارش ســایت مؤسســه نظرســنجی 
»گالــوپ«، جدیدتریــن نظرســنجی ایــن 
درصــد   50 می  دهــد،  نشــان  مؤسســه 
امریکایی ها معتقدند ارزش های اخالقی 
در امریــکا پایین آمــده و در حدی ضعیف 
قــرار گرفتــه اســت. 37 درصــد آنهــا نیــز 
هرچنــد قبول دارند که جامعه کشورشــان 
بــه لحاظ اخالقــی رو به انحطــاط دارد اما 
در حــال حاضــر آن را در حــدی متوســط 
خــوب  را  آن  نیــز  درصــد   12 می  داننــد. 
توصیــف کرده و تنها یک درصد وضعیت 
ارزش های اخالقی در امریکا را عالی تلقی 
کرده اند. این گزارش تأکید کرده اســت که 
هرچند در تمام نظرســنجی های 20 سال 
اخیــر این مؤسســه از مردم امریــکا درباره 
وضعیــت ارزش هــای اخالقی کشورشــان 
نگاهی منفی به این مســأله وجود داشــته 
اســت، اما ایــن اولین بــار از ســال 2002 به 
این ســو اســت کــه نیمــی از مــردم امریکا 
را  خــود  کشــور  در  اخالقــی  ارزش هــای 
ضعیــف می  دانند. این در حالی اســت که 
برای اولین بار در این 20 سال است که 78 
درصــد آنان با قاطعیت تمــام می  گویند، 
ارزش هــای اخالقــی امریــکا که این کشــور 
زمانــی بــه آن می  بالیــد، رو بــه انحطــاط 
گذاشــته است و چشــم انداز روشــنی برای 
آن دیده نمی شــود. 18 درصــد نیز خالف 

ایــن نظــر را داشــته اند و گفته انــد به اینکه 
این مســأله در جهتی مثبت گام برداشــته 
و شــرایط بهتــر شــود، امید دارند. شــرکت 
کننــدگان در ایــن نظرســنجی مهم تریــن 
بــودن  دلیــل اعتقــاد خــود بــه ضعیــف 
ارزش های اخالقی در امریکا را نژادپرستی 
و حمــالت مربوط بــه آن عنــوان کرده اند. 
نگاهــی به جامعــه آمــاری رأی دهندگان 
نظرســنجی های  در  نیــز  آنهــا  نظــر  و 
امســال و 20 سال گذشــته گالوپ معنادار 
اســت. در نظرســنجی امســال 72 درصد 
کــه  کرده انــد  تأکیــد  جمهوری خواهــان 
اخالقیــات در جامعــه این کشــور رعایت 
نمی شــود. ایــن در حالــی اســت کــه 36 
درصد دموکرات ها چنین اعتقادی دارند. 
نکتــه جالب تــری کــه آمارهــای 20 ســاله 
گالــوپ دراین زمینه نشــان می  دهد، این 
است که جمهوری خواهان همواره معتقد 
به ضعیــف بــودن وضعیــت ارزش های 
امــا  بوده انــد  خــود  کشــور  در  اخالقــی 
دموکرات ها وضعیت اخالقی کشور خود 
را بهتر دیده اند. البته جمهوری خواهان در 
برخی زمان ها از موضع خود کوتاه آمده و 
وضعیت ارزش های اخالقی در این کشور 
را مثبــت قلمــداد کرده انــد. ایــن زمان ها 
درســت زمان هایی بوده است که »جورج 
بوش« و »دونالد ترامپ« جمهوری خواه 
نقطــه مقابــل در  در  بوده انــد.  کار  رأس 
نظرسنجی سال 2021 گالوپ که همزمان 
با روی کار آمدن »جو بایدن« انجام شده 
است، 93 درصد جمهوری خواهان اعالم 
کرده اند، ارزش های اخالقی در امریکا در 

بدترین وضعیت خود است.
ë  عوامــل اصلــی انحطــاط اخالقــی در 

امریکا
پرســش بزرگ این اســت: چــرا امریکا در 
حال طی مسیری است که رو به انحطاط 
اخالقی دارد؟ ســال 1994 »جیم نلســون 
بلک«، محقق امریکایی در کتاب »وقتی 
ملت هــا می  میرند«، فهرســتی تهیه کرد 
و نوشــت اینها مســئول انحطاط اخالقی 
جامعه هســتند: افزایش بداخالقی های 
فــردی، بــی توجهی به قوانین و از دســت 
رفتن باورهای مذهبی. اغلب تحلیلگران 
اجتماعــی امــروز امریــکا بــا تکیه بــر این 
این فهرســت و تأکید بر اینکه این عوامل 
امــروزه و در عصــر سکوالریســتی امریــکا 
به وفور دیده می  شــوند، اذعان داشته اند 
شاهد زوال ارزش های اخالقی در جامعه 

خود هستند.
در همین ارتباط »چارلز استفن« تحلیلگر 
مســائل اجتماعــی امریکا نیز مشــکالت 
امــروز جامعه این کشــور را بررســی کرده 
نخســتین  اســت:  نوشــته  تحلیلــی  در  و 
عامل انحطاط اخالقــی در جامعه امروز 
امریــکا نقص در قوانین اســت. در امریکا 
قوانین این کشــور که قانونگــذاران به رأی 
گذاشــته و تصویــب کرده انــد، بر اســاس 
اســتانداردهایی مشــخص می  شــوند کــه 
دولــت این کشــور به آنها باور داشــته و در 
جامعه جاری می  کند. این در حالی است 
کــه از روزی کــه نخســتین قوانیــن امریکا 
ارائــه شــدند تا امــروز همــواره محققان و 
پژوهشــگران انتقادهای زیادی را نســبت 

به این قوانین داشته اند و همین انتقادها 
باعــث شــده اســت، 27 متمم بــر قانون 
ایــن  اساســی امریــکا افــزوده شــود. امــا 
اصالحــات زمانی اعمال شــد کــه قوانین 
ناقــص قبلــی تأثیــر خــود را بــر جامعــه 
گذاشته بودند. ضمن اینکه گفته می  شود 
هر ســال صدها درخواســت جدیــد برای 
تغییر قوانین و اصالح آنان ارائه می  شود 
اما شــانس بــه تصویب رســیدن ندارند و 
همین نواقص باعث شده است تا مردمی 
کــه به قوانیــن پر ایــراد اعتقــادی ندارند، 
انــدک انــدک اخالقیات را کنار گذاشــته و 
به ســبک خود وارد عمل شــوند. ســبکی 
که منطبق با قوانین نیست و می  تواند به 

آشوب بیشتر در جامعه منجر شود.
عــالوه بــر ایــن از نظــر »چارلــز اســتفن« 
از  اروپــا  و  امریــکا  مشــکالت  از  بســیاری 
زمانی شروع شد که سیاستمداران، کلیسا 
را از دولــت جــدا کردنــد. شــاید هنوز هم 
امریکایی هــای زیــادی باشــند کــه اعتقاد 
دارنــد، چنیــن رویــدادی خــوب و مثبــت 
بوده اســت. اما همین کار باعث شــد تا با 
گذشــت زمــان مذهــب در روندی بســیار 
آرام از خانواده هــای امریکایــی دور شــود 
و هر نســل از نســل قبل باورهای مذهبی 
کمتری داشته باشد. این محقق امریکایی 
تأکیــد می  کند، کمرنگ شــدن مذهب در 
جامعه بر میــزان پایبندی افــراد جامعه 

بــه ارزش هــای اخالقــی تأثیر می  گــذارد. 
کسانی که باورهای مذهبی عمیق دارند، 
کمتــر بــه ســمت نژادپرســتی می  روند و 
دســت به جرم و جنایت می  زنند. ضمن 
اینکــه مذهب باعث می  شــود، انســان ها 
رهــا از افســردگی باشــند و رشــد اخالقــی 
قابل توجهی داشــته باشند. آمارها نشان 
می  دهــد در هــر جامعه ای کــه دین تنزل 
کنــد، اخــالق رو بــه انحطــاط می  گــذارد. 
ایــن در حالــی اســت کــه ســال 1990 یک 
نظرســنجی در امریــکا نشــان داد، تنها 7 
درصد امریکایی ها خود را »غیر مذهبی« 
می  دانستند. در حالی که این آمار در سال 

2020 به 30 درصد رسید.

دو سوم امریکایی ها در پاسخ به نظرسنجی گالوپ گفتند ارزش های اخالقی کشورشان رو به زوال است

چاینا دیلی )چین(
پکن در هشداری دیپلماتیک به واشنگتن 
اعالم کــرد در صورتــی که امریکا دســت از 
قضاوت های نادرست یا توهم نقش آفرینی 
در تایوان برندارد، با واکنشی سخت روبه رو 
خواهد شــد. دیپلمات ارشد چین در دیدار 
با »جک ســالیوان«، مشــاور امنیتی دولت 
»جــو بایدن« با ابالغ این پیام خاطرنشــان 
کرد: »چین در حفظ امنیت حاکمیتی خود 

بسیار ثابت قدم است.«

گاردین )بریتانیا(
طرح »بوریس جانسون« برای ارسال نخستین 
پرواز مهاجــران به روآنــدا در آخرین لحظات 
با رأی دادگاه حقوق بشــر اروپا به حال تعلیق 
درآمــد. بــه باور ناظــران، این حکــم که حدود 
یــک ســاعت و نیــم پیــش از پــرواز هواپیمای 
حامل 7 پناهجوی روآندایی ابالغ شد، نه تنها 
اعتبار نخســت وزیر انگلیس را زیر ســؤال برده 
که نقشه های وزیر داخلی او برای اخراج 4 هزار 

پناهجوی دیگر را نیز بر باد داده است.

حریت دیلی نیوز )ترکیه(
با موضع گیری جدی ترکیه علیه سوئد 
و فنالند در مسیر عضویت این دو کشور 
در ناتو، ســوئد اعالم کــرد برای برطرف 
کــردن نگرانی هــا در ابتدای مــاه آینده 
نشســتی ضدتروریســتی بــا نمایندگان 
ایــن  پارلمانــش برگــزار خواهــد کــرد. 
تصمیــم پــس از ســفر دو روزه »ینــس 
اســتولتنبرگ«، دبیر کل ناتــو به این دو 

کشور اروپایی اتخاذ شد.
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خا ضربه دوباره »عصای موسی« بر پیکر رژیم صهیونیستی
»عصای موسی« که پیش تر دوربین های مداربسته در خیابان های اراضی 
اشغالی و شرکت های تسلیحاتی رژیم صهیونیستی را هک کرده بود، این 

بار شبکه برق رژیم صهیونیستی را دچار اختالل کردند.
بــه گزارش فــارس، این گروه هکــری عصر دیروز با انتشــار یــک ویدئو 
و اشــتراک اطالعاتــی در قالــب یک فایل فشــرده بــه دو زبان انگلیســی و 
عبری هشــدار خود به ســران رژیم صهیونیستی را با این بیانیه اعالم کرد: 
»این تازه شــروع اســت. از این پس صدمات جبران ناپذیری به شــما وارد 
می شــود. ما شــما را مجازات خواهیم کــرد. هدف روشــن، معین و دقیق 
اســت. ایــن تنهــا بخش کوچکی از دسترســی ما به شــبکه برق شماســت. 

بزودی در تاریکی فرو خواهید رفت.«
عصــای موســی، پیــش ازایــن نیــز بــا حملــه بــه ســرورهای اطالعاتی 
شــرکت های صهیونیستی، اســنادی از جمله شناسنامه، اوراق دفاتر وکال، 

چک ها، گزارش های مالی و... به دست آمده را هک و منتشر کرده بود.
این در حالی است که این گروه با هک موفق دوربین های مداربسته در 
خیابان های فلســطین اشــغالی و دوربین های شــرکت »رافائل« فعال در 
زمینه تولید تســلیحات نظامی برای ارتش رژیم صهیونیســتی دردسرساز 
شــده بــود. آنها در عملیــات قبلی خود نیز بــه دو زبان عبری  و انگلیســی 
تحــت عنوان »ما با چشــمان شــما می بینیم« پیام خود را ایــن گونه بیان 
کردنــد: »مــا ســال ها، درهر لحظــه و درهر قدم شــما را زیر نظر داشــتیم. 
این تنها بخشــی از نظارت ما بر فعالیت های شــما از طریق دسترســی به 
دوربین های مدار بسته داخلی است. گفته بودیم در حالی که تصورش را 

هم نمی کنید، شما را هدف قرار خواهیم داد.«
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از پزهای سیاسی صوری تا اتحادهای اقتصادی کمرنگ شده

آیا عمر مفید »گروه 20« پایان نیافته است؟

دنیــا این روزها با مشــکالت فراوانی دســت به گریبان اســت که حــل آنها یک 
تــالش بــزرگ جمعــی را می طلبــد. به رغــم تنــزل آمــار قربانیــان کرونــا این 
بیماری هنوز از جهان رخت برنبســته است و کارشناسان از حاال مهیای مبارزه 
بــا پاندمی هــای تازه ای می شــوند که دیر یــا زود از راه می رســند. دیون نجومی 
اکثر کشــورها آینده اقتصــادی آنها را تیره تر از هر زمانی نشــان می دهد و گران 
شــدن خیره کننده بهــای ارزاق عمومی و حامل های انرژی بــر اثر جنگ اخیر 
اوکراین بســیاری از نقاط جهان را با عارضه قحطی نســبی مواجه کرده اســت 
و فراتــر از تمامی اینها اکثر کشــورها قول ها و وعده هــای خود را در زمینه حفظ 
محیط زیست و حذف گازهای گلخانه ای به فراموشی سپرده و دنیا و طبیعت 
را با خطر نیستی روبه رو کرده اند. در این میان باید پرسید نهادهایی مثل »گروه 
20« به چه درد می خورند و قادرند کدام یک از مخاطرات فوق را حل کنند و آیا 
اصوالً آینده ای دارند  یا عمر مفیدشان به اتمام رسیده است؟ فلسفه تشکیل 
»گــروه 20« و امثال آن وارد شــدن ســریع آنها به صحنه پــس از بروز احتمالی 
مناقشات منطقه ای و بحران های فراکشوری بود ولی حاال که قدرت عمل آنها 
مقابل مسائلی که برشمردیم بسیار ناقص  نشان داده باید بپنداریم که دلیلی 
بــرای حفــظ موجودیت آنها و ادامه حیات شــان و ادای احتــرام به این نهادها 

وجود ندارد.
ë از تشکیل تا تضعیف

»گروه 20« ســال 1999 اندکی پیش از ریاســت جمهوری جورج دبلیو بوش در 
امریــکا ایجاد شــد. بوش پس از روی کار آمدن، تکیه خــود در این اتحادیه را بر 
وزرای اقتصــاد و رؤســای بانک هــای مرکزی کشــورهای عضو نهاد. نخســتین 
هــدف بزرگ »گــروه 20« نیز نزدیک به یــک دهه پس از ایجــاد آن رقم خورد 
و در ســال 2008 اعضای این گروه تالش کردند معضالت عظیم برخاســته از 
بحران بزرگ اقتصادی سال 2008 امریکا را که آثار منفی آن به تمامی جهان 
بســط یافت، برطــرف کنند. طی آن روند، ســران بســیاری از کشــورها گرد هم 
آمدند و بیش از یک تریلیون دالر جمع آوری کردند تا اقتصاد در هم شکســته 
خود را دوباره اســتوار و بازارهای به هم ریخته را مجدداً با قوام ســازند و اسباب 
تقویــت مجــدد بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هم بشــوند تا آنها که 
از آســیب دیدگان بحران ســال 2008 به شــمار می آمدند، از این فالکت خارج 
شــوند. شــاید در آن ســال های نخســت گروه 20 بر پایه برخی دســتاوردهایش 
عنوان مؤثرترین نهاد اقتصادی جهان را کســب کرده و رشــد محسوســی را در 
بعضــی ملل ضربه خورده امریکای شــمالی و مرکزی ایجاد کرده باشــد اما به 
آرامی شرایط تغییر یافت و هم امریکا و هم متحدانش اداره امور را ولو به طور 
ناقص در دســت گرفتند و هم اختالف ســلیقه در بین ســران »گروه 20« و هم 
بعضــی رقابت های درون ســازمانی، این نهاد را کمرنگ کرد. ضمیمه شــدن 
شــبه جزیــره کریمه اوکراین به روســیه که به طور جبری توســط دولت مســکو 
اعمال شــد، اولین ضربه کاری ســنگین سیاســی بــه گروه 20 بود کــه به خروج 
روس ها از این نهاد و تبدیل غیررسمی نام آن به »گروه 19« منجر شد و ابتکار 
عمل و اعتماد به نفس را از ســران کشــورهای غربی عضو این نهاد که اکثریت 

تقریباً مطلقه ای را در آن داشته اند، گرفت.
ë اجالس بی حاصلی که در پیش است

8 ســال بعد از آن واقعه در حالی که گذر زمان و مســتقل عمل کردن فزاینده 
کشورهای »گروه 20« این نهاد را پرتفرق تر و کمرنگ تر از هر زمانی کرده است، 
حملــه اخیر روســیه به کل اوکراین آخرین ذرات تشــکیل »گــروه 20« را هم به 
چالش کشیده است. پس از تأخیری رقت بار در تشکیل جلسه هایی اضطراری 
حاال هم که مقرر شــده »گــروه 20« در مجمع فوق العــاده اش در نوامبر 2022 
)آبــان 1401( بــه موضــوع ورود قهــری ارتش روســیه به اوکراین رســیدگی و در 
این زمینه صدور رأی کند، محرز اســت که این اجــالس و آرای صادره اش ثمر 
چندانی نخواهد داشــت و فقط یک پز سیاســی صوری و ناتمام خواهند بود و 
کرملین کوچک ترین وقعی به آنها نخواهد نهاد. اندونزی که براساس سیستم 
چرخشی و نوبتی اینک ریاست »گروه 20« را برعهده دارد، آنقدر با نفوذ نیست 
که بتواند »قدرت«های بزرگ تر حاضر در این گروه را به تأسی از تصمیم های 

متخذه وادارد.
ë بیچارگی جامعه جهانی

همــه اینهــا و ضعف روزافــزون »گروه 20« در حالی شــکل می گیرد که نظم 
نویــن جهانی کــه غرب در دهه 2000 مدعی ایجاد آن شــد، در بحرانی ترین 
شــرایط خود قرار دارد و چندان دور نیســت زمانی که کاًل خنثی شــود، فقط 
زمانی که جنگ جاری بین روســیه و اوکراین رو به خاموشــی برود، می توان 
امیــدوار به برقراری مجدد پل های صلح و تعامل بین جوامع مختلف شــد 
ولــی در آن زمان نیز هرگونه ارتباط ســازنده ای بین روســیه و امریکا نزدیک 
بــه محال بــود. بایدن به رغم تمامــی انتقاداتش از دونالد ترامپ، بســیاری 
از سیاســت های متخــذه وی را در عرصه هــای بین الملل تکــرار و اجرا کرده 
و یکــی از آنهــا تالش هــر چه بیشــتر برای »ترور شــخصیتی« چین و ســران 
آن در مصــاف اقتصــادی دو کشــور اســت کــه تا ایــن لحظه چینی هــا برنده 
محســوس آن بوده اند. این گونه مسائل ابهام ها و تضادهای موجود در روند 
کاری »گــروه 20« را بیشــتر کــرده و تفــرق و بالتکلیفی آن را فزون تر ســاخته 
اســت. بیچاره جامعه جهانی که امید بســته بود این نهــاد در روزهای مبادا 
و در زمــان جنگ هــای احتمالی )مثل روســیه بــا اوکراین( بــه نجاتش بیاید 
و زندگــی زمخــت اش را تلطیف کنــد اما اینک فقط نظاره گر کارهایی اســت 
کــه دولت هــای عمــده غربی به طــور دلخــواه در ارتباط با ایــن جنگ انجام 
می دهند و هر چه می خواهند، می کنند و بازنده های اصلی آن چه به لحاظ 

جان و سالمتی و چه از نقطه نظر اقتصادی، مردم دنیا هستند.

ویلیام آر.رودز، رئیس سابق بنیاد »سیتی بانک« و استوارت پی ام 
مکینتاش مدیر اجرایی »گروه اقتصادی 30«

مترجم: وصال روحانی

ë Project Syndicate :منبع

زهره صفاری/ ذخایر تسلیحات هسته ای 
جهان در سال 2021 برای نخستین بار به 
باالترین ســطح خود پس از جنگ ســرد 
رسیده و در این میان واشنگتن بیشترین 
ســهم را در ایــن آمار هول انگیــز به خود 
اختصــاص داده اســت. ایــن در حالــی 
است که در سال 2021 شیوع کرونا باعث 
بــروز چالش بزرگ جهانی بــا غول رکود 

اقتصادی شد.
کمپیــن  ســاالنه  گــزارش  براســاس 
ســالح های  نابــودی  بین المللــی 
هســته ای)ICAN(، تنهــا 9 کشــور جهان 
در ســال 2021، هزینــه ای معــادل 82,4 
بــرای ســاخت، تجهیــز و  میلیــارد دالر 
مدرن ســازی سالح های هســته ای هزینه 
کرده انــد که این رقم رشــدی 8 درصدی 
را نســبت بــه آمــار ســال گذشــته نشــان 
می دهــد، اما نکته قابل توجه این اســت 
که بیــش از نیمــی از این هزینــه معادل 
44,2 میلیارد دالر متعلق به امریکا است 
و چیــن، روســیه، انگلیــس و فرانســه در 
رتبه هــای بعدی قــرار دارنــد. در گزارش 
ایــن کمپیــن آمــده اســت: »کشــورهای 
ســال 2021،  در  هســته ای  ســالح  دارای 
اعداد و ارقام شرم آوری برای سالح های 
هزینــه  جمعــی  کشــتار  غیرقانونــی 
کرده انــد. آن هــم در حالــی کــه اکثریت 
کشــورهای جهــان از قانــون جهانی منع 

ســالح هســته ای حمایت می کنند و این 
هزینه هــای گــزاف نه تنهــا مانــع از بروز 
جنگ در اروپا نشــده که بسیاری از منابع 
ارزشــمند بــرای مقابلــه بــا چالش هــای 
امنیتــی فعلــی را بر بــاد داده اســت، اما 
این دور باطل هزینه ها باید هر چه زودتر 

پایان یابد.«
ســایت »الجزیره« در حالــی این گزارش 
اســت  کــرده  منعکــس  را  تکان دهنــده 
که بــه تازگــی مؤسســه تحقیقاتی صلح 
نیــز  )ســیپری(  اســتکهلم  بین المللــی 
نســبت به فهرست 9 کشــور دارای سالح 
هســته ای جهــان و رکــورد ایــن هزینه ها 
هشــدار داده و آمار اعالم شده نگرانی ها 
را برانگیختــه اســت. بنــا بــر آمــار کتــاب 
ســال »ســیپری«، رقم قابل توجــه 82,4 
میلیارد دالری امریکا، روســیه، انگلیس، 
فرانســه، چین، هند، پاکســتان، اسرائیل 
شــاخص  از  حالــی  در  کره شــمالی  و 
صعودی استفاده از سالح های هسته ای 
کــه  دارد  حکایــت  آینــده  دهه هــای  در 
آمــار فعلــی کاهــش میلیمتــری شــمار 
کالهک های هسته ای در جهان به دلیل 

فرسودگی قطعات قدیمی است.
ë نشانه های نگران کننده

مدرن ســازی و تولید سالح های هسته ای 
در 9 کشــور پیشــتاز فهرســت دارنــدگان 
رغــم  بــه  همچنــان  اتمــی  تســلیحات 

هشدارها ادامه دارد. در ژانویه سال جاری 
میالدی بیــش از 12 هــزار و 705 کالهک 
هسته ای به ثبت رســیده است که حدود 
9 هزار و 440 تای آنها در زرادخانه ها انبار 
شــده اند و 3 هزار و 732 کالهک نیز روی 
موشک ها و جنگنده ها سوار شده و آماده 
شلیک هستند. حدود 2 هزار کالهک نیز 
که متعلق به امریکا یا روسیه در وضعیت 
هشدار اجرایی قرار دارند. این در شرایطی 
اســت که فهرســت کالهک های دو کشور 
نشــان  را  نزولــی  آمــاری  ســال 2021  در 
می دهد که بــه باور کارشناســان به دلیل 
خروج برخی از آنها که عمر چند ده ساله 
داشــته اند، از چرخه نظامی این کشورها 

اســت. آنچه آمار امریکا و روســیه را قابل 
تأمــل می کند این اســت که هر دو کشــور 
گرچــه عضــو پیمــان کاهش ســالح های 
هسته ای هستند اما این پیمان نمی تواند 
از  اســتفاده  در  آنهــا  بــرای  محدودیتــی 
کالهک هــای هســته ای غیراســتراتژیک 

ایجاد کند.
تحلیلگــر  کریستنســن«،  »هانــس ام 
سیاســی بخــش اطالعاتــی ســالح های 
اســت:  معتقــد  »ســیپری«  هســته ای 
»شــواهد واضحــی وجود دارد کــه دوران 
افول بهره گیری از تســلیحات هســته ای 
جهان پس از جنگ سرد به پایان رسیده 
اســت. بنابرایــن در شــرایطی کــه همــه 

کشورهای دارای سالح هسته ای افزایش 
تولیدات اتمی خود را در دســتور کار قرار 
داده انــد، نقــش ایــن نوع تســلیحات در 
اســتراتژی های نظامــی نیز محســوس و 

قابل لمس شده است.«
در حال حاضر امریکا و روسیه به تنهایی 
حــدود 90 درصــد تســلیحات هســته ای 
جهــان را در اختیــار دارند و هفت کشــور 
دیگــر یــا بیشــترین تولیدکننــدگان ایــن 
نــوع ســالح بــوده، یــا در حــال توســعه 
خــود  اتمــی  تســلیحات  سیســتم های 
هســتند یــا در این مســیر قــرار گرفته اند. 
چیــن گرچــه آمــاری به مراتــب پایین تر 
توســعه  امــا  دارد  روســیه  و  امریــکا  از 
قــرار  باالیــی  شــرایط  در  آن  هســته ای 
از  بیــش  گرفتــه و تصاویــر ماهــواره ای، 
300 پروژه ساختمانی انبارهای موشکی 
را در ایــن کشــور به ثبــت رســانده اند. به 
بــاور کارشناســان نگاهــی بر دیپلماســی 
هســته ای جهــان در ســال 2021 شــامل 
توافق منع استفاده از تسلیحات هسته ای 
با امضای 50 کشور جهان، تمدید 5 ساله 
توافق نیواســتارت که امریکا با دارا بودن 
خطرناک تریــن زرادخانــه اتمــی در یک 
ســوی آن قــرار دارد و... ایــن حقیقــت را 
نشان می دهد که نظام اجرایی کشورهای 
داعیــه دار این توافقــات هیچ تعهدی به 

این روند دیپلماتیک ندارد.

الله مهرزاد/ در حالی که وزرای دفاع ناتو از 
دیروز وارد بروکسل شده اند تا در مذاکراتی 
دو روزه به بررسی کمک های نظامی بیشتر 
به کی یف بپردازند، اوکراین به آنها هشدار 
داد، اگــر تســلیحات جدیــد بــه این کشــور 
نرسد، بزودی شکســت خواهد خورد. این 
در حالی اســت که »دیمیتــری مدودف«، 
معاون رئیس شــورای امنیت ملی روسیه 
گفــت، اوکرایــن تــا دو ســال دیگــر وجــود 
نخواهد داشت.به گزارش سایت »کی یف 
ایندیپندنت«، اوکراین همزمان با نشست 
بیش از 40 مقام غربی در بروکسل، از آنها 
خواســت با ارسال تســلیحات جدید مانع 
از شکســت خــوردن ایــن کشــور در جنــگ 

با روســیه شــوند. این درخواســت اوکراین 
در شــرایطی صــورت گرفتــه اســت کــه در 
هفته هــای اخیر میزان حمالت روســیه بر 
شهر سورودونتسک افزایش قابل توجهی 
یافتــه و جنــاح حامــی روســیه در دونباس 
نیــز به نظامیــان اوکراینی که در این شــهر 
می جنگند، هشــدار داده است، یا سالح بر 

زمین بگذارند یا می میرند.
از  دیــروز  صبــح  حالــی  در  اوکرایــن 
بروکســل  نشســت  در  شــرکت کنندگان 
خواســت بــه این کشــور ســالح بدهنــد که 
رئیــس  زلنســکی«،  »ولودیمیــر  پیش تــر 
جمهــور اوکرایــن از غربی ها خواســته بود، 
بــرای دفــاع از شــهر سورودونتســک، بــه 

آنها ســالح های دوربرد بدهنــد. در همین 
حــال »ینس اســتولتنبرگ«، دبیــرکل ناتو 
نیــز در کنفرانــس مطبوعاتــی مشــترک با 
نخســت وزیران هفت کشــور متحد ناتو در 
شــهر الهه هلند اذعان داشــت که اوکراین 
نیازمنــد چنیــن کمکــی اســت. او ناتــو را 
موظف دانست تا با افزایش آمادگی خود، 
توان تســلیحاتی اش را در مرزهای شــرقی 
با روسیه تقویت کند. او همچنین موافقت 
ضمنی خود را با درخواســت اوکراین برای 
ارسال تسلیحات سنگین به این کشور اعالم 
کرد.غربی هــا در حالــی در تــالش هســتند 
بــرای کمک بــه اوکرایــن وارد عمل شــوند 
که مقامات سیاسی غرب هشــدار داده اند، 

مناقشه اوکراین به نقطه  کلیدی و حساسی 
رســیده که می تواند سرنوشــت این نبرد را 
در بلندمــدت تعیین کرده و غرب را با یک 
تصمیم گیری دشوار مواجه کند. در همین 
ارتباط به نوشــته ایســنا، »ســی ان ان« خبر 
داده است، یک مقام ارشد ناتو اعالم کرده: 
»فکر می کنم بزودی به نقطه ای می رسیم 
کــه یکــی از طرفیــن جنــگ پیــروز خواهــد 
بــود. یــا ســربازان روس به اسلوویانســک و 
کراماتورسک می رسند یا اوکراینی ها آنها را 
همین جا متوقف می کنند.« مقامات غربی 
سه سناریو برای این مناقشه متصور هستند؛ 
نخست پیشروی های فزاینده روسیه در دو 
منطقه شرقی کلیدی و رسیدن به بن بستی 

که می تواند همچنان اقتصــاد جهانی را از 
نفس بیندازد، پایان ناگهانی جنگ از سوی 
روســیه که احتمال آن اندک دانســته شده 
و ســناریوی آخر نیز سلطه روسیه بر برخی 
از مناطقــی که تصاحــب کرده اســت. این 
در حالی اســت کــه »دیمیتری مــدودف«، 
معاون رئیس شــورای امنیت ملی روسیه 
در توئیتی در پاســخ به یک پست تلگرامی 
کــه در آن نوشــته شــده بــود، »اوکرایــن به 
دنبــال دریافــت LNG از حامیــان خارجی 
خــود تحــت اجــاره وام و پرداخــت هزینه 
آن در دو ســال اســت« نوشــت: »چه کسی 
می گویــد اوکرایــن تا دو ســال دیگــر وجود 

خواهد داشت؟!«

بار سنگین تسلیحات هسته ای روی دوش اقتصاد جهان
براساس آخرین آمار، 9 کشور دارای سالح هسته ای در جهان، طی سال گذشته 82.4 میلیارد دالر صرف توسعه این تسلیحات کرده اند
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رئیس جمهــور چیــن بــه همتای 
مایــل  پکــن  گفــت؛  خــود  روس 
از مســکو در  بــه حمایــت  اســت 
منافــع  بــه  مربــوط  موضوعــات 
ماننــد  اصلــی  نگرانی هــای  و 

حاکمیت و امنیت ادامه دهد.

کردنــد  اعــالم  یمنــی  منابــع 
و  عربســتان  میــان  مذاکــرات 
انصاراهلل با میانجیگری عمان به 
صورت مجازی آغاز شــده است. 
ایــن مذاکــرات دربــاره امنیت در 
مرزهــای عربســتان و روابــط آتی 
توافــق  چهارچــوب  در  کشــور  دو 

صلح است.

یکی از مســئوالن وزارت خارجه 
امریــکا در واکنش به اســتعفای 
73 نماینــده جریــان صــدر در 
آمادگــی  از  عــراق،  پارلمــان 
بــا  همــکاری  بــرای  واشــنگتن 

دولت آتی عراق خبر داد.

»فایننشــال تایمز« نوشــت ترکیه 
در  شــرکت  بــرای  ناتــو  دعــوت 
مذاکــرات ســه جانبــه بــا فنالند و 
ســوئد را رد کــرد. ایــن نشســت با 
هــدف یافتــن راه حلی بــرای رفع 
درخواســت  بــا  آنــکارا  مخالفــت 
کشــورهای شــمال اروپا در مســیر 
پیوســتن بــه ایــن ائتــالف نظامی 

غرب تدبیر شده بود.

در حالی که از روز گذشته مذاکرات 
هیأت هــای  حضــور  بــا  آســتانه 
کشورهای ضامن )روسیه، ترکیه و 
ایران( و همچنین دولت ســوریه و 
مخالفان در قزاقستان برگزار شده 
و تا پایان امروز ادامه دارد، معاون 
وزیر خارجه سوریه و رئیس هیأت 
اعزامــی دمشــق بــه نور ســلطان 
در ســخنانی در جریــان دیــدار بــا 
اعضــای هیــأت روســیه گفــت که 
تهدیــدات آنــکارا بــرای حمله به 
نقــض  ســوریه  شــمالی  مناطــق 

قوانین بین المللی است.

چین

یمن

امریکا

ترکیه

کی یف خطاب به نمایندگان 40 کشور در نشست بروکسل اعالم کرد

یا سالح دهید یا اوکراین شکست می خورد
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روحانی و صالحی در آستانه دادگاه
 تالش موساد برای تأثیر بر نخبگان ایرانی 

درباره برجام
 خبــر اول اینکــه، به تازگــی اطالعات دســت اولــی از یــک خبرنگار 

اختصاصــی رویتــرز مســتقر در پاریــس بــه نــام »جــان آیریــش« بــه 
شــبکه های اجتماعــی درز پیدا کرده که نشــان می دهد وی جاســوس 
ســازمان جاسوسی رژیم صهیونیســتی )موساد( است. آیریش منبع و 
جاســوس افســر اطالعاتی موساد با نام مســتعار »ِلنی« )Leni( است 
که هر چند ماه یک بار در رســتوران های مختلف پاریس، قرار مالقات 
می گذارنــد و این خبرنگار رابطه اش با لنــی، به طور کلی متمرکز روی 

مسائل ایران است.
به گــزارش خبرگزاری فارس، جان در رایانامه اختصاصی خود که 
در آن تنها با لنی در ارتباط اســت، عالوه بــر ارائه گزارش های نوبه ای 
در رابطه با مدیران و ســردبیران رویترز و ارســال موضوعات شخصی 
و مالی ایشــان، مالت الزم و خط   دهی رســانه ای در رابطه با مقاالتش 
علیه ایران را نیز دریافت می کند. لنی )افسر موساد( طی تماس های 
مکــرر با جــان )خبرنگار رویترز مســتقر در پاریــس( اطالعاتی را علیه 

جمهوری اسالمی ارسال می کند. 
در یکــی از گفت وگوهــا، لنــی کــه ســعی می کنــد اطالعات خــود را 
به صورت کنترل شــده در اختیار جان قرار دهــد، می گوید: »جمهوری 
اســالمی بــه مرحلــه ای رســیده که چه بــا برجــام و چه بــدون برجام، 
توانایــی رســیدن به ســوخت ۲۰ درصد و باالتــر از آن را هم دارد و این 
نشــان می دهد تحریم ها و تأثیر آن بر اقتصــاد ایران، تأثیر قبلی خود 
را از دســت داده امــا بایــد فضــای رســانه های بین المللــی به گونه ای 
باشــد کــه نخبگان در ایران را به این تحلیل برســاند کــه بدون برجام، 
اقتصــاد ایــران شکســت خواهد خــورد.« ایــن درحالی اســت که رژیم  
صهیونیســتی همواره به عنوان یــک مخالف برجام ایفای نقش کرده 
و در مذاکــرات هســته ای دســت امریــکا برای اخــذ امتیاز بیشــتر را پر 
می کند و از ســوی دیگر با دروغ پردازی درباره برنامه  هســته ای ایران، 

به ایران هراسی می پردازد.

 بزرگترین آزادسازی و جلوگیری از تغییرکاربری 
در یک روز

 خبــر دیگر اینکه، از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ های 

استان البرز به وســعت ۴۸۵ هکتار در شهرستان ساوجبالغ جلوگیری 
شــد. حســین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگســتری اســتان البرز در 
گفت و گــو با میــزان با اعالم خبر جلوگیــری از تغییر کاربــری غیرمجاز 
اراضــی زراعــی و باغ هــای اســتان البــرز بــه وســعت ۴۸۵ هکتــار در 
شهرســتان ســاوجبالغ، ارزش اراضــی  ای که در روســتای »قنبرآباد« از 
تغییر کاربری آنها جلوگیری شده را حدود ۳ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان 
عنــوان کــرد و گفت: بــرای اجرای این عملیــات که عنوان وســیع ترین 
آزادســازی در اســتان البــرز و شــاید کشــور در یــک روز را دارد بــه دلیل 
وســعت باالی محدوده در حال تغییرکاربری، از ماشین آالت و ادوات 
شــهرداری های مجاور شهرستان ساوجبالغ نیز استفاده شده است. او 
همچنیــن گفت: در مــورد بیــش از ۳۱۵ مورد دیوارکشــی غیرمجاز در 
اطراف مزارع به طول ۱۲کیلومتر به قصد تفکیک و قطعه بندی جهت 
ســاخت ویالی غیرمجاز، ۱۵ مورد ویالی در حال ســاخت به مساحت 
۳ هــزار و ۵۰۰ مترمربــع، ۵۸ مورد محوطه ســازی به مســاحت ۹ هزار 
مترمربــع، ۲۸ مــورد شــن ریزی و ایجــاد خیابان و معبر بیــن مزارع به 
مســاحت ۱۱هزار مترمربع برای ایجاد دسترسی میان قطعات در حال 
تفکیک، ۳۵ مورد پی کنی برای ســاخت اســتخر به مســاحت ۲ هزار و 

۷۰۰ مترمربع اعمال قانون و جلوگیری شده است.

حضور یک خواننده فراری در کنسولگری ایران در استانبول 
 دست آخر اینکه، روز سه شنبه رسانه ها خبر دادند ۳ نفر از گردانندگان 
مشهور سایت های شرط بندی از جمله یک خواننده خارج نشین به نام 
امیرحســین مقصودلو) تتلو( که از آنها چندین مورد شــکایت شــده، به 
دادسرا احضار شده اند. پس از این گزارش روابط عمومی سرکنسولگری 
ایــران در اســتانبول روز گذشــته در اطالعیــه ای اعــالم کرد: امیرحســین 
مقصودلو چهارشــنبه ۲5 خرداد ۱4۰۱ با مراجعه به این سرکنســولگری 
درخواســت صدور گذرنامه برای خود کرد که با توجه به نقص مدرک و 
اصرار ایشان برای مستثنی شدن از برخی بندهای قانونی الزام آور برای 
صدور گذرنامه، درخواست کتبی مشارالیه عیناً جهت اخذ تصمیم الزم 
به تهران منعکس شــد. بدیهی اســت به محض وصول پاســخ از مرکز 

اقدامات الزم صورت خواهد پذیرفت.

 سرمایه گذاری در منطقه آزاد چابهار 
محور گفت وگوی صفری با مقامات هندی

مهدی صفری، معاون دیپلماســی اقتصادی وزارت امور خارجه در سفر 
بــه هند، ضمــن انجام مالقات های متعدد با مســئوالن ارشــد اقتصادی 
این کشــور و بررســی برخی موانع و چالش های موجــود در همکاری های 
اقتصادی، راهکارهای توســعه روابط و زمینه های همکاری بین دو کشور 

و شرکت های بخش خصوصی را مورد ارزیابی قرار داد.
معــاون دیپلماســی اقتصــادی دوشــنبه گذشــته بــا هــدف پیگیــری 
گفت وگوهــا و پیشــبرد دســتورکار روابــط دو کشــور با تأکید بــر بخش های 
اقتصادی و تجاری، عازم هند شــد. او در این ســفر دو روزه با برخی وزرا، 
معاونان و مســئوالن دســتگاه های مهم اقتصادی هند و نیز شــرکت های 
فعال در زمینه های اقتصادی، تجاری، فناوری، ترابری، صنعتی و انرژی 

دیدار و گفت وگو کرد.
»دامــو راوی«، معــاون اقتصــادی وزیــر خارجه هند در دیــدار معاون 
اقتصــادی وزارت خارجــه کشــورمان با اشــاره به تأکید رؤســای دو دولت 
بــرای تقویت همکاری ها و نیز ســفر اخیر وزیر خارجه که بســتر مناســبی 
را بــرای ایــن امــر فراهــم کــرده، دیدارهــای صفــری و هیــأت همــراه در 
هنــد را بســیار خــوب ارزیابی کــرد و با تأکید بــر همکاری هــای ترانزیتی و 
ظرفیت هــای فراوان در این عرصه اظهار داشــت: قادر هســتیم با تداوم 
همکاری هــا و رایزنی ها، مشــکالت موجــود را برطرف کــرده و تجارت دو 

کشور را به شکل شایان توجهی ارتقا بخشیم.
صفری نیز به گفت وگوهای ســازنده و مثبت دو طرف در زمینه حمل 
و نقــل و همکاری هــای بنــدری، مالــی، کشــاورزی و غیره اشــاره کــرد و با 
دعوت متقابل از همتای هندی برای سفر به ایران، ابراز امیدواری کرد تا 
شــاهد تحقق ظرفیت های همکاری و به ثمر رســیدن مذاکرات دو طرف 

طی دیدارها و تبادالت جاری هیأت ها باشیم.
ایــران همچنیــن در  وزارت خارجــه  اقتصــادی  معــاون دیپلماســی 
مالقــات با وزیر و معاون وزیر کشــتیرانی هنــد در خصوص همکاری های 
بنــدری و رونــد توســعه چابهــار گفت وگو و بر ضــرورت تســریع در انجام 
تعهــدات طرف هنــدی بــرای راه اندازی تجهیــزات نصب شــده در بندر 

شهید بهشتی چابهار تأکید کرد.
چابهــار،  مســیر  از  بــار  جابه جایــی  افزایــش  بــرای  طرفیــن  تــالش 
سرمایه گذاری شــرکت های هندی در منطقه آزاد چابهار، تعیین تکلیف 
قراردادهــای بلندمدت و موقت فیمابین در این بندر، از دیگر محورهای 

مذاکرات طرفین بود.

کمیسیون اصل ۹۰ در گزارشی مستند اعالم کرد رئیس جمهور سابق و معاون او از اجرای قانون اقدام راهبردی استنکاف کرده اند

در جلســه علنــی روز گذشــته  گــروه سیاســی/ 
مجلس شــورای اســالمی، گــزارش کمیســیون 
اصــل ۹۰ قانون اساســی در مورد نحــوه اجرای 
قانــون اقــدام راهبردی بــرای لغــو تحریم ها و 
صیانــت از منافــع ملــت ایــران در دســتور کار 
قــرار گرفت. بــه گــزارش ایرنــا، قانــون »اقدام 
راهبــردی بــرای لغــو تحریم هــا و صیانــت از 
منافــع ملت ایران« در تاریــخ ۱۲ آذرماه ۱۳۹۹ 
به تصویب مجلس  رســید و ســپس مورد تأیید 
شــورای نگهبان قرار گرفــت. این قانون در پنج 
وظایــف  خــاص،  و  صریــح  به صــورت   مــاده، 
مشــخصی را برای ســازمان انــرژی  اتمی  ایران 
تعیین و آن ســازمان را موظف به اجرای مفاد 
آنها نموده اســت. کمیســیون اصل ۹۰ گزارش 
داد که بررســی های کارشناســی مختلــف و نیز 
جلســات متعدد با رئیس سازمان  انرژی  اتمی 
و معاونان وی در کمیســیون و نیز ارســال نامه 
حــاوی ســؤاالت مختلــف از علی اکبــر صالحی 
رئیــس وقــت ســازمان  انــرژی  اتمــی در دولت 
بــه  ســازمان  پاســخ های  همچنیــن  و  ســابق 
ایــن ســؤاالت، اســتنکاف صالحــی در امتناع یا 
ممانعــت از اجــرای ایــن قانــون در تاریخ های 
مجلــس  اصــل  نــود  کمیســیون  بــرای  مقــرر، 

 شورای  اسالمی محرز شده است.
کمیســیون اصل نــود ذیل گــزارش خود به 
مــوارد اســتنکاف علی اکبــر صالحــی از اجــرای 
قانون اشــاره کرده  اســت که به صورت خالصه 

در زیر می خوانید:
مطابــق ماده یــک  قانون، ســازمان موظف 
بوده اســت که نیاز کشــور به اورانیوم غنی شده 
مصــارف  جهــت  درصــد  بیســت   از  باالتــر 
صلح آمیــز – ماننــد نیازهــای پزشــکی- را بــه 
 طــور کامــل تأمین و بدون تأخیر نســبت به آن 
اقــدام کنــد. بــر ایــن  اســاس، ســازمان موظف 
بوده اســت که غنی ســازی باالتــر از ۲۰درصد –

از جملــه ۶۰ درصــد یــا مقادیر دیگــر- را بدون 

تأخیر پس از الزم االجرا شــدن قانون در ۱۰/۵/ 
۱۳۹۹ آغاز کند. این وظیفه نیز در موعد قانونی 

تعیین شده صورت نپذیرفته است.
مطابــق تبصره مــاده واحده »قانــون اجازه 
مکاتبــه و تحقیق مســتقیم به کمیســیون اصل 
۹۰ با دســتگاه های دولتی مصوب ۱۳5۹/۱۱/۱« 
مســئوالن موظفند که پاســخ کافی و مستند به 
کمیســیون ارائه کنند. از این رو، ارائه پاسخ های 
غیرمســتند و خالف واقع، تخلف دیگری است 

که باید مورد توجه قرار گیرد.
مطابــق مــاده دوم، ســازمان انــرژی  اتمــی 
 ایــران، مکلــف بــوده اســت بالفاصلــه پــس از 
ایــن قانــون، ظرفیــت غنی ســازی و  تصویــب 
تولید اورانیوم غنی ســازی  شــده با سطح غنای 
متناســب هر یــک از مصارف صلح آمیز کشــور 
را بــه میــزان ماهانــه حداقــل پانصــد کیلوگرم 
افزایش دهد و نســبت به نگهداری و انباشــت 
مواد غنی شده در کشور اقدام کند. آماده سازی 
و ایجاد ظرفیت برای تولید اورانیوم با ســطوح 
غنای مختلف متناســب با مصارف صلح آمیز 
الزم االجــرا  از  پــس  بالفاصلــه  بایــد  کشــور، 
شــدن قانون یعنــی از تاریــخ ۱۰/۵/ ۱۳۹۹ آغاز 
می شــد. بــه اعتــراف صریــح ســازمان انــرژی  
اتمــی آماده ســازی و ایجــاد ظرفیــت در تاریخ 
۹۹/۱۰/۲۸ آغاز شده و بدیهی است که سازمان 
 انــرژی  اتمــی در اجرای مــاده دوم قانون نیز با 

تأخیر ۲۳ روزه مواجه بوده است.
مطابــق ماده ســوم، ســازمان  انــرژی  اتمی 
از  بعــد  ســه ماه  ظــرف  اســت  بــوده  موظــف 
تصویــب ایــن قانــون، عملیات نصــب، تزریق 
گاز، غنی ســازی و ذخیره ســازی مــواد بــا غنای 
مــورد نیاز کشــور- ماننــد ۲۰ و ۶۰ درصد - را با 
حداقل هزار دستگاه IR۲m آغاز کند، عملیات 
نصــب، تزریق گاز، غنی ســازی و ذخیره ســازی 
مــواد بــا غنای مــورد نیــاز کشــور - ماننــد ۲۰ و 
 IR۶ ۶۰ درصــد - را بــا حداقــل ۱۶۴ دســتگاه

آغاز کند و مطابق تبصره ماده ســوم، ســازمان 
موظف بوده اســت جهت تعیین مکان، نصب 
و اســتقرار ماشــین های مذکور، اســتانداردهای 
پدافنــد غیرعامل را اخذ و اجــرا کند. همچنین 
مطابق ماده سوم، ظرف ۳ ماه پس از تصویب 
قانــون – یعنــی در تاریــخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲- بایــد 
هزار دســتگاه ماشین IR۲m نصب می شد و با 
تزریــق گاز به آنها به غنی ســازی می پرداختند. 

اما این ماده از قانون اجرا نشده است.
مطابق تبصره ماده ســوم، سازمان موظف 
بــوده اســت جهــت تعییــن مــکان، نصــب و 
اســتقرار ماشــین های مذکــور، اســتانداردهای 
پدافنــد غیرعامــل را اخــذ و اجرا کند، ســازمان 
پدافنــد غیرعامــل نیــز طــی نامــه  بــه معــاون 
محتــرم رئیس جمهــور و رئیس وقت ســازمان 
انــرژی اتمــی، اســتانداردهای ســازمان پدافند 
غیرعامــل موضوع تبصره ماده ۳ قانون اقدام 
راهبــردی را اعــالم داشــته اســت. اما ســازمان 
انــرژی اتمی از اجرای آنها ســر بــاز زده و لذا از 

انجام ماده ۳ قانون نیز استنکاف شده است.
مطابق ماده چهارم قانون اقدام راهبردی، 

اســت  بــوده  موظــف  ســازمان  انــرژی  اتمــی 
ظــرف مــدت ۵ مــاه بعــد از تصویــب قانــون، 
بهره بــرداری از کارخانــه تولید اورانیــوم فلزی 
در اصفهــان را آغــاز کنــد. بــا عنایت بــه اینکه، 
قانون اقــدام راهبردی در تاریــخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ 
مصــوب شــده اســت، کارخانــه تولیــد اورانیوم 
فلــزی باید در تاریخ ۱4۰۰/۲/۱۲ راه اندازی و به 
بهره برداری می رسید. اما سازمان انرژی  اتمی 
از انجــام وظیفه مندرج در این مــاده در موعد 

قانونی آن نیز استنکاف کرده است.
مطابــق ماده پنجم، ســازمان  انــرژی  اتمی 
موظــف بوده اســت کــه همزمــان بــا عملیات 
بهینه سازی و راه اندازی عامل واکنش )رآکتور( 
۴۰ مگاواتی آب  ســنگین خنــداب اراک )یعنی 
همــان رآکتــوری کــه بر اســاس توافــق برجام، 
غیرقابــل  و  شــده  بتن ریــزی  آن  کالندریــای 
اســتفاده گردیــده اســت(، نســبت بــه طراحی 
یــک عامــل واکنــش )رآکتــور( آب  ســنگین ۴۰ 
مگاواتــی جدیــد بــا هــدف تولید همســان های 
پایــدار )رادیوایزوتــوپ( بیمارســتانی با جدول 
زمان بندی اقدام کنــد و جدول زمان بندی این 

موضوع را ظرف مدت یک  ماه پس از تصویب 
این قانــون )یعنــی در تاریــخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲( به 
اطالع مجلس شــورای  اســالمی برســاند. لکن 
متأســفانه مــوارد فــوق انجام نشــده و از انجام 
وظایــف مندرج در ایــن ماده نیز اســتنکاف به 

عمل آمده است.
این کمیســیون همچنین در انتهای گزارش 
خود اعالم کرد: به اطالع ملت شــریف ایران و 
نمایندگان مجلس  شــورای  اسالمی می رساند، 
با توجه به تصریح ماده ۸ قانون مبنی بر اینکه 
»مســئول اجــرای صحیــح و کامل ایــن قانون، 
مربــوط  مدیــران  مقامــات،  جمهــور،  رئیــس  
می باشــند«،  ذیربــط  اجرایــی  دســتگاه های  و 
اســتنکاف رئیس  ســابق ســازمان انــرژی  اتمی 
انجــام  از  و همچنیــن رئیــس  جمهــور ســابق 
وظایــف مصــرح در قانــون »اقــدام راهبــردی 
بــرای لغو تحریم هــا و صیانــت از منافع ملت 
ایران« برای کمیسیون اصل نود محرز گردیده 
اســت و موضــوع بــرای رســیدگی بــه مراجــع 

قضایی ارسال می شود.
همچنیــن ایــن کمیســیون یــادآور شــد کــه 
مطابــق ضمانــت اجرایی دیده شــده در قانون 
مذکور، حکم مستنکف از اجرای آن نیز در ماده 
نهم آن تعیین شــده است و بدین شرح است: 
»مســتنکفین از اجــرای ایــن قانــون به تناســب 
امتناع یــا ممانعت از اجرا به مجازات تعزیری 
درجه دو تا پنج قانون مجازات اسالمی مصوب 

۱/ ۲/ ۱۳۹۲ محکوم می شوند.«
با توجه به گزارش مستند و دقیق کمیسیون 
اصــل نــود و ارســال آن بــه مراجــع قضایــی و 
همچنیــن تأکیــد حجت االســالم والمســلمین 
بــه  رســیدگی  در  دقــت  ضــرورت  بــر  اژه ای 
پرونده هــا، بایــد دیــد اولیــن مرحله رســیدگی 
بــه پرونــده اســتنکاف علی اکبرصالحی رئیس 
سابق سازمان انرژی اتمی از قانون، چه زمانی 

خواهد بود.

گــروه سیاســی/ انتظــار می  رفــت در پــی افزایــش 
احتمال ســفر »جو بایدن«، رئیس جمهور امریکا 
ریــاض،  در  او  حضــور  و  خاورمیانــه  منطقــه  بــه 
خواســته های  حــاال  از  صهیونیســتی  مقام هــای 
ادعایــی خــود پیرامون جمهــوری اســالمی ایران 
را لیســت کننــد. منابــع خبــری بــا اعــالم اینکــه 
»بایــدن« یک ماه دیگــر راهــی خاورمیانه خواهد 
شد، ســرزمین های اشغالی و عربســتان سعودی 
را جــزو مقاصد ســفر منطقــه ای او برشــمرده اند. 
گفته شده رئیس جمهور امریکا در سفر پیش رو در 
نشستی با سران کشــورهای حاشیه خلیج فارس، 
مصــر، اردن و عــراق نیــز شــرکت خواهد کــرد. در 
همین چهارچوب تقویت نظامی کشورهای عربی 
هم پیمــان بــا اســرائیل به رهبــری امریــکا یکی از 
جدیدترین خواســته هایی اســت که »بنی گانتز«، 
وزیر دفاع رژیم صهیونیســتی  مطرح کرده است. 
او در موضعــی ادعایــی بــرای مواجهــه بــا آنچــه 
جنگ طلبــی ایران خوانده، مدعی شــده آنچه که 
نیاز است فقط همکاری نیست، بلکه ایجاد نیروی 
منطقــه ای به رهبری امریکاســت که توان نظامی 

همه طرف ها را تقویت کند.
ë چرا صهیونیست ها طالب بحرانند؟

ایــن درخواســت در حالی از ســوی ایــن مقام 
صهیونیستی مطرح شــده که تحوالت خاورمیانه 
در باالترین ســطح ممکن در حال شــتاب گرفتن 
اســت. پیش تــر تصمیــم امریــکا به خــارج کردن 
تدریجــی نیروهایــش از  منطقه در رونــد اجرایی 
کــردن رویکرد تمرکــز کمتــر روی منطقه  پرتنش 
غــرب آســیا و تمرکــز بیشــتر روی چیــن، برخــی 

ایــن  بــودن  کشــورهای عربــی را متوجــه جــدی 
واقعیت کرده بود. امری که طبیعی بود با نگرانی 
رژیم صهیونیســتی و آن دسته از کشورهای عربی 
روبه رو شود که تأمین امنیت و تحقق منافع ملی 
خــود را در گــرو هم پیمانــی بــا امریــکا و تبعیــت 
از رویکــرد مداخله جویانــه این کشــور می  دیدند. 
درخواســت اخیــر وزیر دفــاع رژیم صهیونیســتی 
از امریــکا بــرای تشــکیل ائتــالف نظامــی علیــه 
ایران ذیــل این نگرانی معنادار می  شــود. خاصه 
آنکــه این رژیم مبنای زیســت بحرانــی خود را در 
جدال هــای پیــدا و پنهانــی می  دانــد کــه همــواره 
همچــون  منطقــه ای  بــزرگ  قدرت هــای  علیــه 
جمهوری اسالمی ایران افروخته است. در همین 
چهارچــوب، به جریــان افتادن مذاکــرات احیای 
توافق هســته ای در وین، به نگرانی مشترک رژیم 
صهیونیستی و شماری از دولت های عرب منطقه 
تبدیل شــده و تل آویو را به ســمت سوء استفاده از 
این نگرانی ادعایی در روند گسترش عادی سازی 
رابطه با کشــورهای عربی ســوق داده است. روی 
آوردن ریاض به سمت گفت وگو با تهران و انجام 
پنــج دور مذاکــره رو بــه پیشــرفت، نگرانــی رژیم 
صهیونیســتی را نیــز در کاســته شــدن از تحــوالت 
تنش آمیــز در رابطــه بــا ایــران دوچنــدان کــرده 
اســت. تقاضای »یائیــر الپید«، وزیــر امور خارجه 
رژیم صهیونیســتی مبنی بر لزوم بازگشت فوری 
تحریم هــای شــورای امنیت ســازمان ملــل علیه 

ایران به واسطه این نگرانی مطرح شده است.
ë آتش بیاری اسرائیل در منطقه

کــه  می  شــود  دیــده  حالــی  در  نگرانــی  ایــن 

ضعف هــای نظامی و قدرت آفنــدی و پدافندی 
بــه  را  رژیــم  ایــن  همــواره  صهیونیســتی  رژیــم 
بازنــده اغلــب نبردهــای میدانی با ایــران تبدیل 
کرده اســت. این واقعیــت در وضعیت دفاعی و 
نظامی متزلزل کشورهای عرب شورای همکاری 
به عنــوان   می  شــود.  دیــده  نیــز  خلیج فــارس 
مثال، اقدامــات تالفی جویانه نیروهــای یمنی با 
حملــه به تأسیســات نفتــی در عمق عربســتان، 
آسیب پذیری جدی ارتش سعودی و متحدینش 
را به وضــوح آشــکار ســاخت. کشــورهایی کــه بــا 
وجــود ســخت  افزارهای پیشــرفته و مــدرن قــادر 
بــه دفــاع از زیرســاخت های خــود نیســتند تــا به 
این ترتیب این کشــورها حل مشــکالت سازمانی 
و چند الیــه در سیســتم دفاعی خــود را در پیروی 

بی چــون و چــرا از مشــورت های اســرائیل بــرای 
قرارگیری در چتر حمایتی امریکا بیابند.چه آنکه 
ضعف های ســاختاری برخی کشــورهای عربی و 
ایران هراســی صورت گرفته از ســوی امریکایی ها 
بــه عاملی مهم برای عادی ســازی رابطه با رژیم 
صهیونیســتی تبدیل شد. روندی که البته تا اینجا 
مورد اعتنای شمار اندکی از کشورهای عربی قرار 
گرفته اســت. از این رو اســرائیل می کوشــد توافق 
کشــورهایی همچون عربستان ســعودی که فعاًل 
موجودیت این رژیم را به رســمیت نمی شناسد، 

جلب کند.
ë حمایت های راهبردی امریکا از صهیونیست ها

در چنیــن فضایی اســت کــه امریکا بــه عنوان 
متحــد راهبــردی رژیــم صهیونیســتی تالش های 

خــود را برای تــداوم روند عادی ســازی رابطه این 
رژیم با اعراب به جریان انداخته اســت. در همین 
چهارچوب روزنامه صهیونیســتی »هاآرتص« در 
گزارشی به سفر آتی رئیس جمهور ایاالت متحده 
به فلســطین اشــغالی اشــاره کرد و نوشــت که در 
آستانه این سفر، رژیم صهیونیستی، دستان خود 
را به ســوی ریاض دراز کرده اســت. بر همین مبنا 
وزیــر امــور خارجه رژیم صهیونیســتی ادعــا کرده 
اســت کــه تل آویــو و ریــاض منافــع مشــترکی در 
جلوگیری از ایران برای تبدیل شــدن به یک کشور 

در آستانه تسلیحات هسته ای شدن دارند.
کــه  دارد  جریــان  حالــی  در  تالش هــا  ایــن 
ناظــران منطقه چشــم انداز روشــنی نســبت به 
تعمیق موج عادی ســازی رابطه عبری- عربی 
پیش بینــی نمی کننــد. خاصــه آنکــه جمهوری 
اســالمی ایران با وجود دســت برتر در تقابالت 
میدانــی منطقــه در مواجهــه بــا بحران آفرینی 
رژیم صهیونیســتی بر رویکرد گفت وگوی درون 
کشــورهای  و  همســایگان  همــه  بــا  منطقــه ای 
عربــی تأکیــد دارد. انجــام چنــد دور مذاکــره با 
عربستان ســعودی و انجام رایزنی های مستمر 
منطقــه ای  متعــدد  کشــورهای  مقام هــای  بــا 
در امتــداد بــه اجــرا درآوردن چنیــن رویکردی 
صــورت گرفتــه اســت. رونــدی کــه می  تواند به 
مانعی جدی بر ســر راه توسعه طلبی های رژیم 
صهیونیســتی در حیاط خلوت ایران و به امری 
برای کاســتن از بحران های موجود و ایجاد یک 
رونــد همگرایانــه در میــان کشــورهای منطقــه 

تبدیل شود.

»ایران« از تالش های دولت روحانی برای عدم اجرای قانون اقدام راهبردی لغو تحریم ها گزارش می دهد

متهم ردیف اول
گروه سیاســی/ با خروج ایاالت متحده از برجام 
دولــت وقــت اعــالم کــرد کــه سیاســت »صبــر 
اســتراتژیک« را در پیــش گرفتــه اســت. همیــن 
سیاســت منجر به آن شــد کــه دســتاورد برجام 
از »تقریبــاً هیــچ« به »قطعاً هیچ« تبدیل شــود 
و امریــکا در دشــمنی های خــود بــا مــردم ایران 
مصمم تــر گــردد. درحالی کــه ایران بــه اجرای 
تعهدات برجامی خود پایبند بود، هیچ منفعت 
اقتصادی از اجرای آن عاید کشــور نمی شد. این 
وضعیــت تــا زمــان تغییــر گفتمانی در ایــران و 
پس از انتخابات مجلس ادامه داشت. مجلس 
یازدهــم پــس از قــدرت گرفتــن در تاریــخ نهم 
آذرمــاه ســال ۱۳۹۹ دو فوریــت قانــون »اقــدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع 
ملت ایران« را تصویب کرد و در روز ۱۱ آذرماه آن 
را به تصویب رساند. این مصوبه با رفع ایرادات 
آن توسط شورای نگهبان، در تاریخ ۱۸ آذر برای 
چاپ به روزنامه های کثیراالنتشــار داده شد و در 

تاریــخ ۲۰ آذر منتشــر شــد. دولــت دوازدهم اما 
از ابتــدا یکــی از مخالفان جــدی تصویب چنین 
مصوبه ای بــود و به صراحت اعــالم می کرد که 
با اقــدام متقابل ایــران در برابــر تخلفات غرب 
در برجــام مخالف اســت. بــا پیش بینی تخلف 
احتمالــی دولتمــردان، نماینــدگان مجلس در 
مــاده نهم موضــوع مجــازات بــرای خاطیان از 

اجرای قانون را پیش بینی کردند.
ë !آیین نامه دولت برای عدم اجرای قانون

طبــق قانــون ۱5 روز پــس از ابــالغ و انتشــار 
مصوبــه مجلس، قانــون اقدام راهبــردی باید از 
پنجم دی ماه به مرحله اجرا می رسید اما دولت 
وقت برای آنکه بهانه ای شبه قانونی برای عدم 
اجرای این مصوبه داشته باشد در هفتم دی ماه 
آیین نامه ای اجرایی را در جلسه هیأت دولت به 
تصویــب رســاند و راه را بــرای دور زدن آن مهیــا 
کــرد. بر اســاس قانــون اقــدام راهبــردی، دولت 
روحانــی بایــد غنی ســازی اورانیوم را با ســرعت 

مشخص شده اجرایی می کرد و عنصر »زمان« از 
اهمیت باالیی در این قانون برخوردار اســت. در 
ماده اول قانون آمده اســت: »در راســتای تأمین 
شــروط ۹ گانه مقام معظم رهبری درخصوص 
توافــق هســته ای، ســازمان انــرژی اتمــی ایــران 
موظف اســت »بالفاصله« پــس از تصویب این 
قانــون جهت مصــارف صلــح آمیز، نســبت به 
تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد اقدام و ســاالنه 
به میــزان حداقــل ۱۲۰ کیلوگــرم آن را در داخل 
کشــور ذخیــره کنــد و همچنیــن ســازمان مذکور 
موظف است نیاز کشور برای مصارف صلح آمیز 
بــه اورانیــوم با غنای بــاالی ۲۰ درصــد را به طور 
کامل و »بدون تأخیر« تأمین کند.« اما آیین نامه 
اجرایــی هیــأت دولت به وضــوح بــا روح و متن 
قانون مجلس تناقض داشت. در این آیین نامه 
آمــده بود: »ســازمان در اجرای مــاده )۱( قانون، 
گزارش جامعــی از وضعیت موجود و نیز موارد 
نیاز به اورانیوم با غنای ۲۰ درصد و پیش نیازهای 

فنــی و مالــی آنهــا و دیگر ابعــاد مربــوط را تهیه 
و »ظــرف دو مــاه« از تاریــخ الزم  االجــرا شــدن 
قانون بــه دولت ارائــه می   دهد. بــا تأمین اعتبار 
و پیش   نیازهــای فنی، ســازمان اقدامــات الزم را 
جهت غنی   ســازی به منظور استفاده صلح    آمیز 
به عمــل می    آورد به نحوی که ظرف یک ســال، 
حداقــل ۱۲۰ کیلوگــرم مــواد مقــرر در مــاده )۱( 
قانون، ذخیره    ســازی شــود.« آیین نامه دولت به 
آن معنا بود که سازمان انرژی اتمی حتی دوماه 
زمان داشــت تا پس از تصویب قانون گزارشی از 
وضعیــت موجود و پیــش نیازهای فنــی و مالی 
بــرای شــروع غنــی ســازی اورانیــوم با غنــای ۲۰ 
درصــد را اعالم کند! طبق نظر دولتمردان، پس 
از ایــن فرصت دو ماهــه، دولت تالش می کرد تا 
پیــش نیازهای موجود را برای غنی ســازی آماده 
کند. جالب آنکه زمان ایجاد تمهیدات الزم برای 
عملیاتــی کردن این اقدام نیــز در این آیین نامه 

مشخص نشده بود!

ë صالحی: من سرباز رئیس جمهورم
کارشناســان و خبــرگان ایــن موضــوع همان 
زمــان متوجــه ایــن مســأله شــدند کــه اقدامات 
بــه مثابــه لطایــف الحیلــی اســت کــه  دولــت 
قصــد دارد قانــون مجلــس را دور بزنــد. همــان 
زمــان نیز مســئولین دولتی تالش داشــتند تا به 
انحای مختلــف در این خصوص از خود ســلب 
مسئولیت کنند. صحبت های علی اکبر صالحی 
در پاســخ به این ســؤال که چه زمانی غنی سازی 
را شــروع می کنید در این زمینــه قابل تأمل بود. 
وی در یــک برنامــه تلویزیونی گفته بود ما مانند 
سربازی هستیم که دســت مان روی ماشه است 
و رئیــس جمهور بایــد دســتور الزم را بدهد. این 
ســخنان به خوبی نشــان داد علت اصلی تأخیر 
در اجــرای قانون راهبــردی مجلس و همچنین 
نقص های پس از آن را باید در سیاست هایی دید 
که حسن روحانی برخالف مصوبات قوه مقننه و 

با سالیق شخصی پیگیری می کرده است.

وزیر دفاع رژیم صهیونیستی خواستار رهبری امریکا برای تشکیل یک نیروی منطقه ای نظامی علیه ایران شد
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ë دالیل شرایط اقتصادی کنونی در امریکا
همــه ماجــرا جنــگ اوکراین نیســت ولی 
بــدون تأثیــر نیز نبــوده اســت. قبــل از فوریه 
2022 تــورم در امریکا روند صعودی داشــته 
یعنــی از تابســتان ســال گذشــته 2021 نــرخ 
تورم 3 و4 درصد بوده و اکنون ســیر افزایشی 
آن در جنــگ اوکرایــن بــه 8 درصــد رســیده 
اســت. تورم پیش از جنگ اوکراین و به دلیل 
بازگشــت اقتصاد امریکا از دوران کرونایی به 
رونق اقتصادی پس از کرونا و خارج شــدن از 
رکود تورم نیز ایجاد شــده اســت. بســته های 
حمایتی کرونایی که در زمان ترامپ تصویب 
شــده بود، در دوران ریاست جمهوری بایدن 
به اوج خود رســید که نتیجه آن پول پاشی در 
جامعه بوده است. تزریق منابع عظیم مالی 
بــرای اینکه اقتصــاد را به چرخــش دربیاورد 
10تریلون دالر بوده که به شیوه های مختلفی 
بــه بازارها تزریق شــد کــه نهایتــاً باعث تورم 
را  نارضایتی هــا  از  موجــی  کــه  اســت  بــوده 
بــه همــراه داشــته اســت. وضعیــت کنونــی 
اقتصادی و اجتماعی امریکا مطلوب نیست 
و نسبت به گذشته و کشورهای نزدیک به آن 
دچــار افول شــده اســت. به طور کلی مســأله 
معیشت خیلی مهم است و می  تواند همراه 
با خود ناهنجاری های اجتماعی به بار آورد.

امــروزه جامعــه امریــکا بــا پدیده کشــتار 
مواجــه اســت کــه جامعــه را دوقطبــی کرده 
آزادی  تضمیــن  خواســتار  عــده ای  اســت. 
ســاح هســتند و هر گونــه محدودیت زایی با 
مخالفــت آنهــا در جامعــه مواجه می  شــود. 
در مقابــل عــده ای معتقدنــد آزادی ســاح 
باید کنترل و برطرف شود و این مطالبات در 

جامعه شکل نگرفته است.
در جامعه امریکا دو، ســه مــورد دیگر نیز 
مــورد توجه اســت کــه  یکــی کنتــرل مرزها و 
ورود مهاجــران غیرقانونی اســت  که در باب 
آن نیــز عــده ای مخالــف و عــده ای موافــق 
مطــرح  اخیــراً  کــه  دیگــری  مــورد  هســتند. 
شــده ماجــرای قانــون ســقط جنیــن اســت 
کــه آیــا قانــون آن بایــد تعلیــق شــود یــا نه و 
نهایتــاً موجب شــده مخالفــان و موافقان آن 
اعتراضاتی داشــته باشــند. در مورد سیاست 
خارجی هــم انتقاداتی متوجــه دولت بایدن 
اســت که چــرا امریکا یــک خروج شــتابزده و 
هیجانی را از خاک افغانســتان داشــته است 
یا اینکــه در جنــگ اوکراین دولت نتوانســت 
از جنــگ جلوگیــری کنــد و به رغــم مخالفان 
پیامدهــای  و  شــد  شــروع  جنــگ  داخلــی 
اقتصــادی دامنگیــر ایاالت متحــده شــد. این 
موضوع انتقاداتی را به سمت بایدن افزایش 

امریــکا  داخلــی  امنیــت  وزارت  اســت.  داده 
بارها هشــدار داده کــه فعالیت های گروه های 
افراط  گرا در خاک این کشــور در حال افزایش 
مختلفــی  طیف هــای  افراط  گرایــی  اســت. 
دارد و از راســت افراطــی تــا چــپ افراطــی را 
دربرمی  گیــرد. این رادیکال شــدن جامعه و یا 
بــه نوعی قطبی شــدن جامعه زمینــه را برای 
فعالیــت آنها فراهم می  کند. اینکه اوایل قرن 
جــاری توجهــات به القاعده و تروریســت های 
خارجــی و موضــوع برج هــای دوقلو بــود، اما 
در حــال حاضــر نگرانی ها از تروریســت ها در 
ســطح اتفاقــات  داخلی اســت. به طــور مثال 
ماجــرای زخمــی شــدن یــک نفــر در اتفاقات 
یــا  و  رژه همجنس گراهــا  بــه  کنگــره، حملــه 
حمله به قاضی دستیار دیوان عالی امریکا، از 
این دست موضوعاتی است که وزارت امنیت 
بــه دلیــل وظایف امنیتــی خود این هشــدار را 
داده اســت. گروهــی از تحلیلگــران معتقدند 
بدیــن  ایاالت متحــده  رونــد بحران هــای  اگــر 
گونــه افزایــش پیدا کنــد و شــکاف های عمیق 
اجتماعی حل و فصل نشــود و درک مشترکی 
از منافــع ملی و مصلحت عمومی در جامعه 
بــه وجــود نیاید، چه بســا ممکن اســت جنگ 
داخلــی در داخــل امریکا شــکل بگیــرد. البته 
تیــم ترامــپ معتقدنــد  جنــگ اکنــون نیز به 
نحــوی پنهــان و بــه شــکل های مختلفــی در 
جریان اســت، اما گروه هایی معتقدند اگر این 
بســتر اجتماعی و این اختافات منتفی نشود 
و سیاستمداران نتوانند به موضوعات مهمی 
همچون ســقط جنین، سیاست های مالیاتی، 
مهاجرین و آزادی ســاح توجــه کنند جامعه 

دو یا چند پاره خواهد شد.
ë چالش های دولت بایدن 

چالش هایــی  فــوق  موضوعــات  همــه 
اســت کــه بــرای رئیس جمهورهای پیشــین، 
فعلــی و در آینــده خواهــد بــود و با گذشــت 
زمــان چالش هــا بزرگتــر هــم خواهــد شــد. 
حتــی اگــر موضوعــات جدیــدی نیــز اضافــه 
نشــود، همیــن چالش هــا روز بــه روز بیشــتر و 
شــکاف ها هــر لحظــه عمیق تر خواهد شــد و 
دوقطبــی تقویت خواهد یافــت. اگر دولت ها  

بخواهنــد، می تواننــد در مســائل اقتصــادی  
بــه دســتاوردهایی برســند ولــی نمی تواننــد 
همــه مشــکات را اصــاح کننــد. مثــًا برای 
تــورم و موضوعــات اقتصــادی می  تواننــد با 
برخــی  مالیــات  چــون  مالــی  سیاســت های 
ولــی  کننــد  حــل  ســریع تر  را  مشــکات  از 
ماننــد  اجتماعــی   و  فرهنگــی  موضوعــات 
موضوع سقط جنین، خشونت ها، مهاجرین 
راحتــی  ایــن  بــه  ایدئولوژیــک  تضادهــای  و 
امکانپذیــر و قطعــی نیســت. بنابرایــن اگــر 
فردی 8 ســال هم فرصت ریاست جمهوری 
امریکا را داشته باشد احتمال قریب به یقین 
دســتاوردی در ایــن حــوزه نخواهــد داشــت. 
بنابرایــن در مســأله تــورم یا مقابلــه با خطر 
رکــود، دولت هــا امــکان موفقیــت دارند ولی 
در مورد شــدنی بودن موضوعــات فرهنگی، 

قطعیتی امکان ندارد.
ë کاهش شدید محبوبیت دولت بایدن 

خشــونت،  ماننــد  موضوعاتــی  وجــود 
مهاجــرت، جــرم و جنایــت، نفرت پراکنــی، 
تبعیــض نــژادی و بیگانه ســتیزی بــه دولت 
بایــدن ارتباطی نداشــته و ســابقه طوالنی در 
دولت های امریکا داشــته اســت. هیچ دولتی 
توانایــی از بیــن بــردن آنهــا را نــدارد و تنهــا 

امــکان مدیریــت آن وجــود دارد. در حــوزه 
اقتصاد نقد جدی به دولت بایدن وارد شــده 
که سیاست تزریق بیش از اندازه منابع مالی 
بــه بازارهــا در کنــار افزایــش مالیــات باعــث 
شــده  در کشــور تــورم ایجــاد شــود و جامعه 
امریــکا را دچــار رکود تورمی کنــد، موضوعی 
کــه کشــورهای در حــال توســعه بــا آن درگیر 
هســتند. اینها مواردی هســتند که بر اســاس 
دســتورالعمل دموکــرات ها خصوصــاً جناح 
ترقی خــواه دموکرات در حال پیگیری اســت 
و مسئولیتش برعهده شخص رئیس جمهور 
و حــزب حاکم اســت. بــه هر حال بــه همین 
دلیــل بایــدن محبوبیتــش  درحــال کاهــش 

است.
ë مسأله سالح و کشتارها در ایاالت متحده

در درجــه اول بحــث فرهنــگ اســت کــه 
بــه موضــوع  مهم حمل ســاح داللت دارد. 
مردم امریکا خواهان چنین فرهنگی هستند 
چنیــن  کــه  می  خواهنــد  نیــز  حاکمیــت  از  و 
قوانینــی اعمــال کند. از طرفــی حاکمیت نیز  
برخواســته از دل ملت اســت و رفتــار آن نیز 
منطبــق بــر مقصــود مــردم اســت. بنابراین 
ریشــه یابی ایــن موضــوع بــه فرهنــگ میــان 

مردم برمی  گردد.

ایاالت متحده با مقوله ناامنی متولد شده 
اســت و 230 ســال اســت کــه  این احســاس 
می  گــذرد  بیشــتر  زمــان  هرچــه  و  داشــته  را 
ایــن احســاس ناامنــی حتی با وجود داشــتن 
بزرگترین ارتش بیشــتر می  شــود ولــی به هر 
حــال نگرانی هایــی در داخــل و خــارج وجود 
دارد. تیرانــدازی و کشــتارهای رو به افزایش، 
جامعه امریــکا را نگران تر کرده اســت. افراد 
بــرای اینکه نگرانی خود را با زمین گذاشــتن 
ســاح رفع کنند به طور معکوس رو به خرید 
بیشــتر آن می  رونــد. ایــن موضــوع در مــورد 
مــدارس هم موجود اســت و سیاســتمداران 
در  امنیــت  برقــراری  بــرای  دارنــد   ســعی 
مــدارس، آنها را  مانند دژهــای نظامی کنند 
کــه یــک ورودی داشــته باشــد. از طرفــی، هر 
دانــش آمــوز بایــد خلــع ســاح شــود و حتی 
دانــش آمــوزان در برابــر تیرانــدازی آموزش 
ببیننــد. معلمان نیز باید برای دفاع مســلح 
باشــند. ایــن مــوارد نشــان دهنده نگرانــی و 
ایــن  اســت.  جامعــه  ســطح  در  اضطــراب 
فرهنــگ در جامعــه وجود دارد کــه اگر افراد 
ســاح نداشته باشــند کشته می  شــود و الزاماً 
فــرد بــرای دفــاع ازخــود و مصون مانــدن از 
خطر کشــتار باید مســلح باشــد کــه این خود 
یک دور بســته را به وجود مــی  آورد. بنابراین 
اراده دولت با توجه به فرهنگ تعمیق شــده 
چندان کارســاز نیســت زیرا جامعه به نحوی 
شــکل گرفتــه اســت کــه پذیــرای آن نخواهد 
بود. تا وقتی این احســاس روانــی در جامعه 
اصــاح نشــود تدابیــر به طــور اصــاح کننده 
مؤثر نخواهند بود. مثًا باراک اوباما در زمان 
ریاســت جمهوری به صراحت اعام کرد که 
هویت یک امریکایی به داشــتن ساح است. 
بنابرایــن نمی تــوان یک امریکایــی را متصور 

شد که بدون ساح باشد.
بنابرایــن دولت هــا فقط یک طرف ســکه 
هســتند و طــرف دیگــر کــه بــر حاکمیــت نیز 
بــرای  هســتند.  جامعــه  خــود  تأثیرگذارنــد 
همین تصمیم گیری در سطح سیاستمداران 
به تنهایی به دلیل نهادینه شــدن فرهنگ در 

میان مردم سخت خواهد بود.

نگاهی به بحران های اخیر ایاالت متحده در گفت وگوی »ایران« با امیرعلی ابوالفتح

شکاف های جامعه امریکا بسیار عمیق شده است
بــر اســاس گزارش ها و تحلیل هــای منتشــره در روزهای اخیر، شــرایط اقتصــادی حاکم بر 
امریکا به گونه ای اســت که فقط دو درصد مردم امریکا خــود را در طبقه باال و مرفه جامعه 
دانســته و یک ســوم از مــردم ایــن کشــور خــود را جزو طبقــه پاییــن می بیننــد. وضعیت 
اقتصــادی در ایاالت متحــده در شــرایطی اســت که تعــداد قابــل توجهی از افــراد جامعه 
به ســمت فقر پیــش می  روند، به طوری که طبقه متوســط در این کشــور روز بــه روز در حال 
کوچک تر شــدن هستند و به سمت اقشار آســیب پذیر بودن هل داده می  شوند. همچنین 
وضعیت به گونه ای است که قیمت کاالهای اساسی و سوخت و بنزین افزایش پیدا کرده 
که  این موضوع در اروپا شــدیدتر است والبته ایاالت متحده نیز از آن هم متأثر بوده است. 
به طور مثال روند افزایشــی قیمت بنزین حتی به 10دالر هم در ایالت کالیفرنیا هم رسیده 
اســت. قیمت گندم، غذا و کود شــیمیایی هم روبه رشــد بوده  که در بسیاری از محصوالت 
دیگر نیز تأثیر گذاشته و نهایتاً باعث شده تورم در 40سال اخیر در این کشور بی سابقه شود. 
در همین راســتا »ایران« مصاحبه ای با امیرعلی ابوالفتح، تحلیلگر مســائل بین الملل در 
مــورد وضعیت امروز جامعه امریکا انجام داده که در آن به بررســی و علل رکود اقتصادی 
و اجتماعــی در این کشــور و همچنین چشــم انداز آن پرداخته شــده اســت؛ متن پیش رو 

گزیده ای از این مصاحبه است.
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گروهی از تحلیلگران 
معتقدند اگر روند بحران 
های ایاالت متحده بدین 

گونه افزایش پیدا کند 
و شکاف های عمیق 

اجتماعی حل و فصل 
نشود و درک مشترکی از 
منافع ملی و مصلحت 

عمومی در جامعه به 
وجود نیاید، چه بسا 
ممکن است جنگ 

داخلی در داخل امریکا 
شکل بگیرد. گروههایی 

معتقدند که اگر این 
بستر اجتماعی و این 

اخالفات منتفی نشود و 
سیاستمداران همچنان 

به موضوعات مهمی 
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سیاست های مالیاتی، 
مهاجرین و آزادی سالح 

توجه نکنند، جامعه 
آمریکا دو یا چند پاره 

خواهد شد
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ir ترکمنستان با توجه به حضور جمعیت 

در  ترکمــن  ایرانیــان  از  توجهــی  قابــل 
مجــاورت مرز مشــترک از نظر فرهنگی 
دارای اهمیــت مضاعفــی اســت. ایران 
جزو اولین کشــورهایی بود که اســتقال 
رســمیت  بــه  را  ترکمنســتان  یافتــن 
شــناخت. ایــران پس از عراق بیشــترین 
طول مــرزی را با ترکمنســتان دارد. این 
وابســتگی متقابل جغرافیایی، فلســفه 
همکاری و تعامل بین المللی و توسعه 
و تکامل سیســتم سیاســی جهان است. 
از طرفی، حوزه دیگــر همکاری اهمیت 
اســت.  کشــور  دو  اقتصــادی  و  تجــاری 
نظر به اینکه کشــورهای آســیای مرکزی 
بخــش  و  افغانســتان  طریــق  از  تنهــا 
غربــی چیــن می توانند با جهــان خارج 
از روســیه ارتبــاط برقــرار کننــد بنابراین 
داشــتن ارتبــاط بــا ایــران، دسترســی به 
و  فــارس  خلیــج  ترکیــه،  خاورمیانــه، 
پاکســتان را بســیار آســان می کنــد و بــه 
همین دلیل ترکمنستان می تواند نقش 
مؤثری را در آســیای مرکــزی ایفا کند. از 
ســوی دیگر ترکمنســتان دروازه ورود به 
آسیای مرکزی و تنها راه مناسب جهت 
دسترسی کشــورهای دیگر به کشورهای 
آســیای مرکــزی بــه شــمار می آیــد. این 
از  کــه  ابریشــم  جــاده  مســیر  در  کشــور 
زمان های دور به عنوان راه ارتباطی خاور 
دور بــا اروپــا تلقــی می شــد، قــرار گرفته 
است. ترکمنستان از یک سو با ایران و در 
ناحیه جنوب شرقی با کشور افغانستان 
هم مرز اســت کــه پیوســته در منازعات 
سیاســی و نظامی داخلی غوطه ور بوده 
و سرایت تنش های داخلی افغانستان، 
همــواره موجــب نگرانــی مقامــات این 
کشــور شده اســت. مهم ترین حوزه های 
همگرایــی میان ایــران و ترکمنســتان را 

می توان حوزه های فرهنگی، اقتصادی و 
امنیتی دانست که در ادامه به آنها اشاره 

خواهد شد.

ë حوزه فرهنگی
عوامل فرهنگی شامل آداب و رسوم 
تاریخــی مشــترک اســت کــه بــا تقویت 
و احتــرام و پاسداشــت ایــن آداب مــوج 
ایجــاد حــس احتــرام و شــخصیت بین 
کشــورها را به وجود می آورد. اســتفاده از 
دیپلماسی فرهنگی که بر پایه پیوندهای 
زبانــی، تاریخــی و هویتــی بنــا شــده بــه 
اقناع مــردم منطقه و جــذب آنها حول 
محور فرهنگ مشترک می تواند عاملی 
مطمئن برای روابط بهتر و بیشتر باشد.

پیوندهــای زبانــی: امتیــاز پیوندهای 
منطقــه  ملت هــای  برخــی  بــا  زبانــی 
آســیای مرکزی از مهم تریــن و بارزترین 
ایــران  اســامی  جمهــوری  امتیازهــای 
اســت. زبان هــا و لهجه هــای ایرانــی که 
در آســیای مرکزی کاربرد دارند عبارتند 
از: زبــان ســغدی کــه در ســمرقند رایج 
بــوده اســت و زمانــی زبــان بین المللی 
می رفــت،  شــمار  بــه  مرکــزی  آســیای 
زبــان یغنوبی کــه از بازمانــدگان یکی از 
لهجه های ســغدی به شــمار مــی رود و 
زبان خوارزمی که تا قرن هشــتم هجری 
بــوده  رایــج  منطقــه  نقــاط  برخــی  در 
اســت، جزو زبان ها و لهجه هــای ایرانی 
تقســیم بندی می شــوند. امتیاز اشتراک 
زبانی با برخی اقوامی که به زبان فارسی 
آشنا هســتند در کشور ترکمنستان بویژه 
در اطراف عشــق آبــاد و مرو و همچنین 
یــا  ترکــی  مشــترک  زبــان  بــه  اقوامــی 
مردمــان ترکمنــی کــه زبــان رســمی در 
بیشتر کشــورهای منطقه آسیای مرکزی 
از جمله ترکمنســتان اســت می تواند با 

جمعیتــی زیــاد در ایران بــرای نزدیکی 
بین جوامع دو کشور ایجاد کند.

از  یکــی  نــوروز  مشــترک:  آیین هــای 
کهن تریــن و متداول تریــن آیین های به 
جا مانده از ایران باســتان است که امروز 
به صــورت فراگیــر در قســمت بزرگی از 
فات قاره ایران گرامی داشــته می شود. 
عید نوروز برای مردم تاجیکستان بویژه 
مردم بدخشان عید ملی نیاکان است و 
از آن به عنــوان عید بــزرگ یاد می کنند. 
ترکمنستان یک سال پس از استقال در 
سال 1۹۹2 نوروز را به عنوان یکی از اعیاد 
ملــی خــود اعــام کــرد و از ســال 2003 
تعطیــات نــوروز بــه ســه روز افزایــش 
یافت. دولت ترکمنســتان روزهای 22 تا 
23 مــارس را به قصد تجلیل عید نوروز 
یــا به اصطــاح نــوروز بایرامــی تعطیل 
رســمی اعام کرده اســت. همچنین، از 
مهم ترین رســوم مشترک در این زمینه 
می تــوان بــه گرامیداشــت عیــد فطــر و 
قربان اشــاره کرد که از فرهنگ اســامی 

نشأت گرفته است. 
و  تاریــخ  طــول  در  مشــترک:  تاریــخ 
اکثــر دوره هــا بیشــتر کشــورهای منطقه 
جزئــی از تمدن ایــران و تحت حکومت 
مرکزی ایران بوده اند. بر همین اساس، 
در زمینه هــای مختلــف تاریخــی باهــم 
پیوندهــای فراوانــی دارنــد. بســیاری از 
شــاعران و ادیبــان بــزرگ ایرانــی اهــل 
منطقــه آســیای مرکــزی و ترکمنســتان 

بوده اند. 
همچنیــن بعضــی از اقوامــی کــه در 
ایــران حکومت تشــکیل داده انــد مانند 
خوارزمشــاهیان از این منطقــه بوده اند. 
به صــورت کلی، منطقه آســیای مرکزی 
باســتان  ایــران  تاریخــی  هویــت  جــزو 
بــه حســاب می آیــد. همچنــان نیــز این 
نزدیکی هــای فرهنگــی بیــن ایرانیــان و 
مردمــان منطقــه کامــًا نمایان اســت. 
به دلیــل آنکــه موطن اصلــی ترکمن ها 
خــاک ترکمنســتان می باشــد لــذا تمام 
طوایــف ایــن کشــور، در ایــن ســوی مرز 
یعنی خــاک ایــران دنباله قومــی دارند 
از جمله تکــه، یموت، گوگان، تخورلی، 
ارســاری و... کــه شــاخص ترین طایفــه 

ساکن در ترکمنستان طایفه تکه است.

نگاهی به فرصت های همکاری ایران و ترکمنستان

30 سال روابط سازنده
علیرضا کوهکن

عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی
ترکمنستان با ایران دارای پیوندهای تاریخی، فرهنگی و اشتراکات بسیاری است. 
این کشــور در آسیای مرکزی به لحاظ شــرایط خاص جغرافیایی از موقعیت بسیار 
مطلوبی برای روابط با ایران برخوردار اســت. ســه ویژگی کلی ترکمنســتان شامل 
تنگناهــای جغرافیایی، کمتر توســعه یافتگی اقتصادی، بویــژه مکمل بودن ایران 
و ترکمنســتان بنا بــه مالحظــات ژئوپلیتیــک، زمینه های پایــدار، اســتوار و تقریباً 
تغییر ناپذیــری را فراهــم می کنــد تا دولت- ملت ترکمنســتان در جســت و جوی 

دستیابی گام به گام و فزاینده برای برقراری روابط استراتژیک با ایران باشد.
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از جملــه مهم تریــن زمینه ها و فرصت هــای همــکاری ژئواکونومیک 
میان ایران و ترکمنستان می توان به حوزه های سوآپ، سرمایه گذاری 
و کمک های فنی، ترانزیت ریلی و مبادالت تجاری و تراز تجاری اشاره 

کرد.
ë :مزایای این فرصت ها برای ایران عبارتند از

-فرصت هــای مناســب ریلی ایران و ســرمایه گذاری های کان جهت 
کسب سود اقتصادی

 -نیــاز ایــران بــه واردات گاز در فصــول ســرد و موقعیــت ایــران جهــت 
سوآپ

-خطوط انتقال انرژی ایران فرصتی مناسب برای انتقال انرژی
-توانایی باالی متخصصان ایرانی جهت انتقال کمک های فنی

-نیــاز بــه شــرکای تجــاری جهــت تأمیــن اقــام وارداتی و صــادرات 
تولیدات داخلی.

ë :مزایای این فرصت ها برای ارمنستان عبارتند از
- نیــاز ترکمنســتان بــه اتصــال بــه خطــوط ریلــی بین المللــی جهت 

ترانزیت کاال
- پتانسیل باالی نفت و گاز و نیاز به شرکای صادراتی

- پتانسیل باالی نفت و گاز و نیاز به خطوط انتقال
- نیاز به سرمایه گذاری های فنی و کمک های خارجی

- نیاز به شــرکای تجاری جهت تأمین اقام وارداتی و صادرات تولید 
داخلی.

در رابطه با اهمیت روابط ایران با ترکمنستان باید گفت که موقعیت جغرافیایی 
ترکمنستان باعث شده اهمیت این کشور به سبب دروازه آسیای مرکزی بودن 
و تاش برای گســترش روابط با همســایگان بیشتر باشــد. واقع شدن در مسیر 
جــاده ابریشــم که خاور دور را بــه اروپا وصل می کند، مجاورت بــا دریای خزر و 
امکان ارتباط با خلیج فارس و اقیانوس هند از طریق ایران و پاکستان از مزایای 
این رابطه اســت؛ بر این اساس ترکمنستان اقدام به تهیه زیرساخت های الزم 
نموده که از جمله ساخت فرودگاه بزرگ، اتصال خطوط راه آهن این کشور به 
خط راه آهن ایران، بازسازی بندر ترکمن باشی، احداث هتل و میهمانسرا طبق 
معیارهای بین المللی و بازسازی و توسعه راه های توسعه هستند. ترکمنستان 
درحــال حاضــر اصلی ترین شــریک منطقه ای تهران اســت و به نظر می رســد 
همین طــور باقی بماند. به غیــر از ارتباطات اقتصادی و زیربنایی مربوطه، این 
دو کشــور نگرانی های امنیتی مشــترکی دارند و ترکمنستان موضعی مشخص 
علیه داعش داشته که در راستای اهداف سیاست خارجی ایران است. عاوه بر 
این، با توجه به مرز بزرگ مشــترک، ترکمنســتان یک شریک مهم ایران برای 
پیشــگیری از تهدیدات منطقه آسیای مرکزی است. در این رابطه، ترکمنستان 
تــاش روزافزونی بــرای تقویت امنیت مرزی خود به گونــه ای که تنها می تواند 
به نفــع منافــع ایــران باشــد، انجام داده اســت. همچنیــن ترکمنســتان نه تنها 
در رابطــه با منطقه آســیای مرکزی بلکــه با توجه به افغانســتان، یک ظرفیت 
مهم برای تهران به شــمار می رود. با توجه به همکاری مهمی که عشــق آباد با 
کابل دارد، ترکمنســتان می توانــد از امنیت انرژی و اهرم هــای دیگر خود برای 

هموارکردن روابط بین ایران و افغانستان بهره گیرد.

ë حوزه اقتصادی
دوران  در  ترکمنســتان  اقتصــاد   
اتحــاد شــوروی در ابتــدا به تولیــد کاالی 
خاصــی )پنبــه( تخصیــص یافتــه بــود؛ 
ســپس بــه دو بخــش ویــژه صــادرات و 
کاالهــای مصرفی محلــی تبدیل گردید 
وابســتگی  توســعه  بعــد  مرحلــه  در  و 
شــدید  آســیب پذیری  ســبب  منطقــه 
آن در برابــر نوســانات بــازار گردیــد و در 

نهایــت بخش وســیعی از فعالیت های 
اقتصــادی در ایــن کشــور به تولیــد پنبه 
تخصیص داده شــد. این تک محصولی 
شدن سر آغاز وابستگی میان جمهوری 
بــود. یکپارچگــی اقتصــادی که از ســوی 
برنامه ریزان اقتصادی شــوروی طراحی 
و اجرا شــده بود، رهبران جمهوری های 
دشــواری هایی  بــا  را  مرکــزی  آســیای 
جدید در کسب اســتقال واقعی روبه رو 

کــرده اســت. همــه جمهوری هــا پس از 
کســب اســتقال، درپــی یافتــن راه های 
جدید و شــرکای تازه بــرای رفع نیازهای 
اساســی اقتصــادی خــود بر آمده اند، به 
همین دلیل اقتصــاد این جمهوری ها و 
بخصوص ترکمنســتان بر پایه تولیدات 
کشــاورزی و مواد معدنی اســت و عمده 
کاالهــای مصرفــی خــود را از کشــورهای 
دیگــر وارد می کند. کشــورهای قدرتمند 

انــواع  صادرکننــده  جهــان  اول  تــراز  و 
کاالهای مصرفی به این کشــور هســتند. 
بــازار  ترکمنســتان  و  مرکــزی  آســیای 
مصرف کاالها، ســرمایه و فناوری است. 
ترکمنســتان بعد از اســتقال این کشــور 
بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی دســت 
بــه اقداماتی همچــون قطع رشــته های 
وابســتگی اقتصــادی بــه مســکو و دیگر 
کشورهای مستقل هم ســود و پایه ریزی 

یــک اقتصــاد ملــی به منظــور اســتفاده 
مســتقل از منابــع خــدادادی و تأمیــن 

نیازهای داخلی زد.
بر اساس آمارها در ماه های گذشته از 
شــروع به کار دولت سیزدهم روند نزولی 
تجــاری بین دو کشــور به رونــد صعودی 
تبدیل شــده تــا جایی که گمــرک ایران از 
افزایش بیش از ۷۹ درصدی تجارت ایران 
و ترکمنســتان در ۹  مــاه اخیــر خبــر داده 
است. ســخنگوی گمرک ایران، همزمان 
بــا ســفر رئیس جمهــور ترکمنســتان بــه 
تهــران، جزئیات تجارت غیرنفتی کشــور 
با ترکمنســتان از اول شــهریور ماه 1۴00 تا 
پایان اردیبهشت امسال )از ابتدای شروع 
بــه کار دولت ســیزدهم( را تشــریح کرده 
است. بر اساس این گزارش، یک میلیون 
و 1۴ هــزار و ۴۷۴ تــن کاال بــه ارزش 2۹۹ 
میلیــون و ۷28 هــزار و ۵3۵ دالر حجــم 
تجــارت خارجــی دو کشــور بــوده کــه در 
مقایســه با دوره زمانی مشــابه با رشد ۴، 
22 درصــدی در وزن و ۴، ۷۹درصدی در 
ارزش همراه بوده اســت. سهم صادرات 
کاالهــای ایرانــی از ایــن میــزان تجــارت 
غیرنفتــی ۹8۷ هــزار و ۷۵۵تن به ارزش 
2۷۶ میلیــون و ۶3۷ هــزار دالر اســت که 
نســبت به مدت مشــابه )ابتدای شهریور 
13۹۹ تــا پایــان اردیبهشــت 1۴00( رشــد 
در  درصــدی   8۹ و  وزن  در  1۶درصــدی 
ارزش داشــته اســت. در رابطــه با ســهم 
۹مــاه  ایــن  در  ترکمنســتان  از  واردات 
نیــز، 3۵ هــزار و ۷1۹ تــن کاال بــه ارزش 
بــوده  23میلیــون و ۹1هــزار و ۴8۶ دالر 
کــه به رغم کاهش 38 درصــدی در وزن، 
رشــد 1۴درصدی در ارزش داشــته است. 
بــر اســاس گزارش هــای منتشــره، ایــران 
در گذشــته در بــازار پنــج میلیــارد دالری 
وارداتــی ترکمنســتان بیــش از 10 درصد، 
سهم داشــته که این سهم در دولت های 
روحانی کاهش زیادی داشــته است. این 
کشور شریک نخســت جمهوری اسامی 
بیــن کشــورهای همســود اســت،  ایــران 
همــکاری  شــاخص های  مهم تریــن  از 
 )201۹-202۵( ســاله  هفــت  برنامــه 
توســعه صنعتی، اقتصــادی و اجتماعی 
ترکمنســتان بــا جمهوری اســامی ایران 
در ترکمنســتان منعقــد شــده اســت. در 
ایــن ســند برنامه ها در چهــار محور نفت 
و گاز، الکترونیــک، غذایی و شــیمیایی در 
نظر گرفته شــده و عاوه بــر آنها، تقویت 
ترانزیــت به منظور انتقال انرژی و کاال در 
اولویــت اســت. برنامه هفت ســاله، 2۹0 
میلیارد منــات )واحد پول ترکمنســتان( 
پروژه برای ســرمایه گذاری تعریف شــده 
که 1۶0 میلیارد آن مربوط به بخش نفت 

و گاز است.
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بازدهی 2/83 درصدی در 5 روز
»ایران« از معامالت هفتگی بازار سهام گزارش می  دهد

2 روز قرمز و سه روز سبز؛ حاصل کار شاخص کل بورس در این هفته

هرچند که در روز چهارشنبه شاهد افت نماگرها بودیم اما بازار توانست در مجموع  عملکرد خوبی را از خود به جای گذارد و در 
مجموع 2،83 درصد )1،93 درصد فرابورس و 2،9 درصد بورس( رشد کند. ایستادن شاخص کل بورس در باالی عدد یک میلیون و 

560 هزار واحد و جدا شدن این شاخص از کف کانال کوتاه مدت خود، این امید را برای سهامداران تقویت کرد که سهام در روزهای 
10آینده به انتخاب اول سرمایه گذاران تبدیل  و با تقویت عوامل بنیادی، رونق در این بازار تشدید شود. 

اقتصاد ایران 4/3 درصد بزرگترشد

 رشد 35 درصدی صادرات به ترکمنستان 
در دوماهه 1401

 مردم در انتظار کاهش بیشتر 
قیمت خودرو

عراق بدهی گازی ایران به ترکمنستان را تسویه می کند

دو کریدور منطقه ای جدید برای ترانزیت 10 میلیون تن کاال

»ایران« با استناد به آمارهای مرکز آمار بررسی کرد

»ایران« از احیای جایگاه ایران در بازار ترکمنستان بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم گزارش می دهد

»ایران« بررسی کرد

با اینکه قیمت دالر در بازار غیررسمی در هفته جاری روند افزایشی به خود گرفت،  
اما قیمت خودرو،  دیگر مثل گذشته گرانی را لمس نکرد و حتی به گفته ناظران بازار 

افت یک تا سه میلیونی را تجربه کرد

سوســن صادقی / امروزه دنیا به ســمت افزایش ســهم 
اقتصــاد ملــی خــود از دیجیتالی شــدن مــی رود و البته 
کشــور ما نیز از این امر مســتثنی نیســت و در این مسیر 
گام گذاشته است به طوری که سال گذشته این سهم در 
الیه اقتصاد پلتفرمی به ۶،۵ درصد رســیده و نسبت به 

سال ۹۵ رشد ۷۱ درصدی داشته است.

ë رشد 3 درصدی در الیه خدمات
بــه  اقتصــاد دیجیتــال  کارشــناس  ناصــری  شــهره 
»ایــران« گفت: برای دیجیتالی شــدن و افزایش ســهم 
اقتصــاد ملی باید در ســه الیه هســته مرکــزی، اقتصاد 
دیجیتال محــدود و اقتصاد دیجیتالی فراگیر قدم هایی 

برداشته شود. 
ناصری افزود: الیه هسته مرکزی شامل شرکت های 
تلفــن  اپراتورهــای  از  اطالعــات  و  ارتباطــات  فنــاوری 
و  میزبانــی  خدمــات  شــرکت های  تــا  گرفتــه  همــراه 
ابری، شــرکت های نرم افزاری اســت در این الیه ســهم 
اقتصادی کشورهای مختلف بین ۲ تا ۵ درصد از تولید 
ناخالص ملی اســت که ســال گذشته کشــور ما عددش 
به ۳،۴ درصد رســیده که نســبت به سال ۹5 )و در برابر 
رشــد اقتصــادی 4- درصد ســال ۹۷(، ۵۲ درصد رشــد 

کرده است.
وی در ادامــه گفــت: الیــه دوم که اقتصــاد پلتفرمی 
بــوده و دارای تنوع زیاد از ارائه پلتفرم ها مانند خدمات 
)مانند Uber و Airbnb و نمونه های وطنی تاکسی های 
اینترنتی مانند اسنپ و تپسی( تا پلتفرم های محصولی 
)مانند آمــازون و eBay و دیجی کاال در ایران( همچنین 
پلتفرم هــای بــازار مالــی و پرداخــت )به عنــوان مثــال 
Square، PayPal، آپ( و توســعه نرم افــزار )به عنــوان 
مثــال اپل اســتور، Salesforce، کافه بــازار و مایکت( و... 
اســت. در این الیه تولید ناخالص ملی می تواند به 5 تا 
۱0 برسد که کشور ما نیز در سال گذشته این سهم به ۶،۵ 
درصد رسیده است و نسبت به سال ۹۵، ۷۱ درصد رشد 
داشته است. البته باید گفت سهم امریکا در سال ۲0۱۷ 

در این الیه  6،۹ درصد و چین 6 درصد بوده است.
به گفته این کارشــناس الیه ســوم اقتصــاد دیجیتال 
فراگیــر اســت کــه شــامل بکارگیــری فنــاوری اطالعات 
در صنعــت و افزایــش ارزش افــزوده محصــوالت یــا 
کاهش هزینه ها از طریق اتوماســیون یا روباتیک وحتی 
بهره گیــری از نظــام اداری مرتبــط اســت کــه ایــن الیه 
بیشتر انقالب صنعتی چهارم )Industry4.0( شناخته 
می شــود و سهم این بخش در اقتصاد ملی می تواند به 

۳0-۱5 درصد از کل تولید ناخالص ملی برسد.
ناصری گفت: مطالعه آمارهای منتشر شده از سوی 
وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعــات و مرکز آمار ایران 
نشــان می دهد که الیه یک که شــامل اپراتورهای تلفن 
همــراه گرفته تا شــرکت های خدمات میزبانــی و ابری، 
شــرکت های نرم افزاری اســت، در ســال های گذشته در 
کشور ما تقویت شده است. به عنوان مثال ضریب نفوذ 
اینترنــت پهن بانــد )ثابــت و ســیار( از 5۳،5 درصد در 
ســال ۱۳۹5 به ۱۲۷،۲ درصد در سال ۱400 رسیده است 
که نشــان دهنده رشــد ۱۳8 درصدی در 6 ســال گذشته 

است.
وی افزود: البته در ادامه توســعه، کسب و کارها وارد 
الیه دو یعنی اقتصاد پلتفرمی شده و مدل کسب و کار و 
استراتژی های دیجیتال خود را برای رقابتی شدن تغییر 
داده انــد ولــی در الیه ســوم که همان اقتصــاد دیجیتال 
فراگیــر اســت چالــش وجــود دارد و باید صنایع ســنتی 
مانند فوالد، انرژی و یا پتروشــیمی به سمت دیجیتالی 
شــدن حرکت کــرده و این نوع اقتصــاد را تجربه کنند تا 

بتوان سهم اقتصاد ملی را از این الیه افزایش داد.
بــه اعتقاد این کارشــناس در این الیه متخصصان 
بایــد امــکان تبادل نظر بــا یکدیگر را داشــته و به یک 
زبــان مشــترک برســند. بــرای نیل بــه این هــدف، به 
برنامه ریــزی هماهنــگ و یکپارچــه نیاز اســت از این 
رو دولــت بایــد با بهره گیــری از ظرفیت هــای انقالب 
صنعتــی چهــارم و حمایــت از توســعه آن در کشــور 
به رشــد کســب و کارهای الیــه ۳ یعنی فراگیر شــدن 

اقتصاد دیجیتال کمک کند.
ناصــری گفــت: یکــی از روش هــای پیشــنهادی این 
اســت که بازیگــران مختلف به عنوان مثــال در الیه یک 
هســته مرکــزی وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات، 
در الیــه دوم اقتصاد دیجیتــال محدود معاونت علمی 
و فنــاوری ریاســت جمهــوری و در الیــه ســوم اقتصــاد 
دیجیتال فراگیر وزارت صمت تشکیل کارگروه مشترکی 
داده و به تدوین سیاست های صنعت چهارم بپردازند 
و به عنــوان راه حــل بــا تدویــن آیین نامه ای، بســته های 
تشــویقی ترکیبی درنظر گرفته شــود ماننــد آنچه پیش 
از این در مورد حمایت از کســب و کارهای الیه ۲ انجام 

شد.

ë افزایش سهم اقتصادی دیجیتالی با رفع چالش ها
محمد امامی نژاد، کارشناس فناوری اطالعات نیز به 
»ایران« گفت: اکنون اقتصاد در دنیا با کســب و کارهای 

اینترنتی و دیجیتالی شدن جهش یافته است به طوری  
که طبق مقاله کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل 
unctad کســب و کارهــای اینترنتــی یک جهــش ۲6،۷ 
تریلیــون دالری در اقتصاد دیجیتال داشــته اند که عدد 
قابل توجهی اســت و تغییراتی که retail sales در ســال 
۲0۲0 داشته ۱6 درصد رشد در زمینه اقتصاد دیجیتالی 
نشــان می دهــد و این اعداد بســیار باال از تأثیر کســب و 

کارهای اینترنتی در اقتصاد است.
امامی نژاد افزود: جدولی که retail sales از اقتصاد 
دیجیتال کشــورها نیز منتشــر کرده نشــان می دهد که 
اســترالیا در ســال ۲0۱8 خرده فروشی آنالینش 5،۱۳ 
میلیــارد دالر بوده که در ســال ۲0۱۹ ایــن رقم به ۱4،4 
میلیــارد دالر و در ۲0۲0 بــه ۲۲،۹ میلیارد دالر رســیده 
و شــاهد رشــد 8 درصــدی در اقتصــاد دیجیتالی اش 
بــوده اســت. یا خــرده فروشــی کانــادا آنالیــن از ۱6،5 
میلیــارد دالر بــه ۲8،۱ میلیــارد دالر رســیده اســت. یا 
کشور چین با اینکه به شدت روی تجارت الکترونیکش 
)E commerce( کار کرده، برابر با دیگر کشــورها رشــد 
نکرده ولی باز خرده فروشی آنالینش از ۱۲00 به ۱400 
میلیارد دالر رسیده است. خرده فروشی آنالین امریکا 
نیــز از 5۹8 میلیــارد دالر به ۷۹۱ میلیارد دالر رســیده 
اســت. حتی از نظر درصــدی هم بخواهیم بیان کنیم 
استرالیا از 6،۳ به ۹،4 درصد و کشورهای شبیه امریکا 
از ۱۱ درصد به ۱4 درصد رشد در خرده فروشی آنالین 

رسیده اند.
ایــن کارشــناس در ادامــه گفــت: اقتصاد جهــان به 
ســمت دیجیتالی شدن گرایش پیدا کرده است و این را 
می تــوان از عالئق مردم به جایگزین کردن کســب وکار 
فیزیکی خود به آنالین متوجه شــد به عنوان مثال رتبه 
shopify )فروشــگاه ســاز( که از ۹ به 5 رســیده نشــان از 

همین عالقه دارد.
امامی نــژاد در زمینــه دیجیتالــی شــدن اقتصــاد در 
کشورمان نیز گفت: در کشور ما نیز اکوسیستم دیجیتالی 
کشــور شــکل گرفته به طوری که مالتی پلتفرم ها شــکل 
گرفتــه که عالوه  بر ارائه خدمات حمل  ونقل به ســمت 
ارائه خدمات در دیگر صنایع مانند غذا، پزشکی و... نیز 
حرکت کرده اند بنابراین هرچقدر زیرســاخت های این 
بخش توسعه پیدا کند، می توان سهم اقتصاد ملی را از 

دیجیتالی شدن افزایش داد.
وی افــزود: بــا اینکه طبــق statista ضریــب نفوذ در 
کشــور ما از 5۳،4 در ســال ۹5 به ۱۲۷،۲ درصد در ســال 
۱400 رسیده و پیش بینی شده بود که کسب وکارهای ما 

با توجه به جمعیت و اقلیم بزرگ جغرافیایی تا ســال 
۲0۲۲، ۱6،6 میلیــارد دالر از اقتصــاد دیجیتالــی کســب 
کنند ولی این موضوع عملیاتی نشده است و می توان با 

رفع چالش ها این هدفگذاری را عملیاتی کرد.
ایــن کارشــناس بزرگتریــن چالش کســب و کارهای 
اینترنتــی را کــم بــودن ســرمایه داخلــی و نبــود جــذب 
ســرمایه خارجی عنوان کرد و گفت: سرمایه های ریالی 
کــه در حوزه اقتصــاد دیجیتالــی جذب می شــود، قابل 
قیاس با کشــورهای خارجی نیســت. در کشــور همسایه 
مانند ترکیه شــرکت Peak مجموعه کوچکی بود که 4 تا 
بازی بیشتر نداشــت ولی ۲00 میلیون بار روی گوشی ها 
دانلود شده بود و آن را با مبلغی حدود ۱،8 میلیارد دالر 
به شرکت زینگا )Zinga( امریکا فروخت و ۹00 میلیون 
دالر را به صــورت نقــد دریافت کرد. یا پلتفــرم getir که 

فروشگاه سوپرمارکتی را در 50 شهر ترکیه به هم متصل 
کرده و دارای انبارهای جورچین اســت ســال گذشته در 
فــاز اول خود توانســت یک میلیارد دالر ســرمایه جذب 
کنــد و ارزش خــود را بــه 6 میلیــارد دالر برســاند. مارچ 
۲0۲۲ هم توانست ۷80 میلیون دالر سرمایه جذب کند 
و ارزش شــرکت خود را به ۱۲ میلیارد دالر که عدد قابل 
توجهی اســت برســاند و صرافی کوین بیس قرار اســت 
btc turk را بــه ارزش 4،۲ میلیــارد دالر خریداری کند از 
ایــن رو باید چنیــن فضاهایی نیز در کشــور ایجاد کرد تا 
بتوان ســرمایه گذار خارجی جذب کرد و ســهم اقتصاد 

دیجیتال در کشور را ارتقا داد.
ایــن کارشــناس با بیــان اینکه بــرای افزایش ســهم 
اقتصــاد ملــی از کســب و کارهــای اینترنتی فقــط ورود 
دولت کافی نیســت و باید نهادهــای خصوصی و نیمه 

خصوصــی و ابرشــرکت ها به ایــن موضــوع ورود کنند، 
افــزود: ابرشــرکت ها کیک بزرگــی از فضای کشــور را در 
اختیــار دارنــد و مدیریت می کنند از این رو باید بســترها 
را بــه گونــه ای آماده کنند که کســب و کارهــای خرد نیز 
بتواننــد در کنــار آنهــا آرام آرام رشــد کنند، چــرا که این 
کار هم به نفع پلتفرم ها اســت تا بــه درآمدهای باالیی 

برسند.
بــه گفتــه وی نهادهــا هــم بایــد امکانــات و منابع را 
به درســتی تخصیــص دهنــد و با فضاســازی درســت و 
ثابت نگه داشتن قیمت بسته های اینترنتی و باال بردن 
ســرعت آن و ایجــاد تعامــل راحــت بین کســب و کار و 
کاربران از طریق دسترسی به دیتاها و نبود موازی کاری 
سهم اقتصاد ملی را از کسب و کارهای اینترنتی افزایش 

دهند.

کارشناسان در گفت و گو با »ایران« اعالم کردند

رشد 6/5 درصدی سهم اقتصاد ملی از دیجیتالی شدن
سهم اقتصاد ملی از دیجیتالی شدن در سال گذشته 

به 6/۵ درصد رسیده   و نسبت به سال 9۵  ، ۷1 درصد رشد داشته است

الیه هسته مرکزی شامل شرکت های فناوری ارتباطات و اطالعات از اپراتورهای تلفن همراه گرفته تا 
شرکت های خدمات میزبانی و ابری، شرکت های نرم افزاری است در این الیه سهم اقتصادی کشورهای 

مختلف بین 2 تا ۵ درصد از تولید ناخالص ملی است که سال گذشته کشور ما عددش به 3،۴ درصد رسیده که 
نسبت به سال 9۵ )و در برابر رشد اقتصادی ۴- درصد سال 9۷(، ۵2 درصد رشد کرده است

می دهد گزارش  »ایران« 

»ایران«:  با  گفت وگو  در  صمت  وزیر   نیازی، معاون 
قطعًا در ماه های آینده شــاهد افزایش قیمت سیمان و فوالد نخواهیم بود

 آغاز کاهش قیمت سیمان 
از یکشنبه هفته آینده  اقتصاد ایران درســال گذشــته 4/۳ درصد بزرگتر شــد. این 

مهمترین نکته ای اســت که در تازه ترین گــزارش مرکز آمار 
از رشــد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱400 به چشم 

می خورد. اقتصاد ایران در سال های گذشته نوسان زیادی را 
تجربه کرده اســت، در ســال ۱۳۹۱ با رشد منفی 8.6 درصد 
مواجه بود و در سال های بعد اندکی توانست این رشد منفی 

را جبــران کند، اما در ســال ۱۳۹4 دوباره رشــد اقتصاد ایران 
صفر شد تا اینکه در ســال ۱۳۹5 رشد دو رقمی ۱4.۲ درصد 

را ثبت کرد. 

زمزمه هایی مبنی بر کاهش 
جوجه ریزی توسط تولیدکنندگان 

مرغ منتشر شده است که برآیند 
این اقدام منجر به کاهش تولید و 

باال رفتن قیمت ها خواهد شد

فرار مرغی

گزارش »ایران« از تداوم روند نزولی 
قیمت ها در بازار ارز و طال که از ۴ روز 

گذشته آغاز شده است

 دالر روزی
 500 تومان 

ارزان شد
ریزش نرخ ارز در بازار ادامه دارد. طی 
دو روزی کــه بانــک مرکــزی برنامــه ویژه 
خــود را بــرای مهــار نوســانات ارزی آغاز 
کرد، نرخ انواع ارز در حال عقبگرد است؛ 
به طوری که ظرف 48 ساعت دالر حدود 
۲ هــزار تومــان ارزان شــده اســت. این در 
حالی است که فعاالن بازار و کارشناسان 

اعتقاد دارند...

در گفت و گوی مدیرکل دفتر میوه های 
گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت 

جهاد کشاورزی  با »ایران« مطرح شد

 افزایش
 480 درصدی 

صادرات مرکبات 
در دولت سیزدهم

12

12

9

9

8

 در حالی که صادرات به ترکمنستان در اوایل دهه 90، یک میلیارد دالر بود، در اواخر دولت قبل به دلیل توجه به غرب 
و بی توجهی به تعامل با کشورهای همسایه،به حدود 130میلیون دالر رسید!



http://irannewspaper.ir

editorial@irannewspaper.ir

 پنجشنبه 26 خرداد 1401 
 سال بیست و هشتم

 شماره 7933
ران

و ای
اک

دالر روزی 500 تومان ارزان شد اقتصاد ایران 4/3 درصد بزرگترشد
گزارش »ایران« از تداوم روند نزولی قیمت ها در بازار ارز و طال که از 4 روز گذشته آغاز شده است »ایران« با استناد به آمارهای مرکز آمار بررسی کرد

کالن

گــروه اقتصادی / ریــزش نــرخ ارز در بــازار ادامــه دارد. طی 
دو روزی کــه بانــک مرکزی برنامــه ویژه خود را بــرای مهار 
نوسانات ارزی آغاز کرد، نرخ انواع ارز در حال عقبگرد است؛ 
به طوری که ظرف 48 ساعت دالر حدود 2 هزار تومان ارزان 
شده است. این در حالی است که فعاالن بازار و کارشناسان 
اعتقــاد دارند که در روزهای آینده این روند نزولی همچنان 
ادامه خواهد یافت. طبق اعالم فعاالن بازار در این روزها به 
طور متوسط روزانه 500 تومان از قیمت دالر کم شده است، 
روندی که امید زیادی به بازگشت دالر به زیر 30 هزارتومان 
و ســپس جاگیــری در کانال هــای قیمتی کمتر ایجــاد کرده 
اســت. مشــاهدات میدانــی از بــازار آزاد ارز حاکــی از خروج 
نســبی دالالن اســت. ســفته بازانی که طــی هفته های اخیر 
بشدت در بازار فعال شده بودند، با اقدامات بانک مرکزی و 

تغییر شرایط  از بازار خارج شده اند.
با مجوز بانک مرکزی، صادرکنندگان می توانند با قیمت 
توافقی ارز خود را در بازار بفروشند و صرافی ها نیز می توانند 
تمــام نیازهــای واقعــی متقاضیــان ارز را در بازار پاســخگو 
باشــند؛ این مجوز ارزی موجب شده است بدون استفاده از 
منابع بانک مرکزی و بازار متشــکل ارزی و تنها با اســتفاده 
از ارزهای حاصل از صادرات، بازار شــاهد افزایش عرضه و 

کاهش نوسانات قیمتی باشد.
ë تداوم شیب منفی قیمت ارز در روزهای آینده 

در همین خصوص رئیس کانــون صرافان ایران گفت: 
قیمــت ارز از 33 هــزار و 600 تومــان در 2 روز گذشــته به 31 
هــزار و 500 تومــان در روز چهارشــنبه کاهش یافــت و روند 
نزولی نرخ ارز در روزهای آینده هم ادامه دار خواهد بود. در 
واقع قیمت ارز طی دو روز 2 هزار تومان کاهش یافته است و 

این روند نزولی ادامه دار خواهد بود.
کامــران ســلطانی زاده  در گفت  و گــو بــا فــارس با اشــاره 
بــه آخرین وضعیت قیمــت ارز در بازار غیررســمی اظهار 
داشت: از دو سه روز گذشته که بحث خرید ارز صادرکنندگان 
به صورت نامحدود توســط صرافی ها اجرایی شــده است، 
قیمــت ارز در بــازار غیررســمی روند نزولی بــه خود گرفته 
است. وی اظهار داشت: مردم نیز می توانند از صرافی ها ارز 
بخرند و این روند باعث شــده که بازار غیررسمی به سمت 
صرافی ها سوق پیدا کند و به صورت موردی نیز ارز به همه 
تعلق می گیرد. سلطانی زاده گفت: درحال حاضر با عرضه 
ارز صادرکنندگان، عرضه نســبت به تقاضــا افزایش یافته 
اســت و این موضوع موجب شــده قیمت ارز شــیب منفی 

بگیرد.
ســلطانی زاده گفت: بانک مرکزی در 13 روز آینده چند 
مصوبــه خوب در دســت دارد که اجــرای آنها نیز به ریزش 

قیمت دالر کمک می کند.
رئیــس کانون صرافان ایران تأکید کرد: بانک مرکزی در 
تنظیم بازار ارز بسیار هوشمندانه عمل کرده است، زیرا بدون 
اســتفاده از ذخایر ارزی خود و صرفاً با تغییر یک بخشنامه 
توانســته است بازار را به ســمت ریزش بیشتر هدایت کند. 
بانک مرکزی بزودی شــیوه جدید فروش ارزهای خانگی و 
ارز در دست مردم را به صرافی ها  اطالع رسانی خواهد کرد.

ë دالرهای خانگی در مسیر صرافی ها
در پــی ادامه روند نزولی قیمت ها در بــازار ارز، دالرهای 
خانگــی نیز به منظور فروش در صرافی ها وارد بازار شــده و 
همین امر نیز موجب شده است قیمت دالر نسبت به چند 

روز گذشته حدود 2 هزار تومان کاهش داشته باشد.
احمد لواسانی، رئیس سابق کانون صرافان به ایرنا گفت: 
قیمــت دالر طی چند روز گذشــته، به طور میانگیــن روزانه 
500 تومان کاهش یافته است و این روند قیمتی همچنان 
در بــازار ادامــه دارد. آن طور که این فعال بــازار ارز می گوید: 
در برخی از صرافی های شــهر تهران قیمــت دالر به زیر 31 
هزار تومان هم رسیده اســت و تعدادی از صرافی ها با این 
قیمت معامالت را ثبت کرده اند. او تأکید دارد، بخشــنامه 
ارزی بانک مرکزی و مجوزهای جدید به صرافی ها موجب 
شد، صادرکنندگان خرد و 100 درصد خصوصی هم بتوانند 
از محل فروش ارزهایشان با قیمت توافقی در صرافی ها 25 

درصد درآمد خود را افزایش دهند.
ایــن فعال بــازار ارز در پاســخ بــه اینکه »آیــا صرافی ها 
دالرهــای خــرد و خانگــی را می خرنــد«، گفــت: صرافی ها 
مشــکلی در خریــد دالرهای خانگی تا ســقف 10 هــزار دالر 
ندارنــد ولــی از آنجــا کــه بــازار رو به ریــزش اســت، نگرانی 

صرافی ها خرید ارزهای کالن و با حجم باال است.
لواســانی ضمــن تأکید بر اینکــه »طی روزهای گذشــته 
بیشتر فروشنده در بازار داشتیم تا خریدار«، گفت: دالرهای 
خانگــی بــا حجم خرد ایــن روزهــا وارد بازار شــده اند و اکثر 
مردم از ترس ریزش بیشــتر قیمت ها قصــد فروش دارند. 
رئیس ســابق کانون صرافان با بیان اینکه در بازار ارز تقاضا 
به صورت جــدی وجود نــدارد، ادامــه داد: صرافان بیشــتر 
نگران خرید ارز هســتند، چون باید ارز را با مســئولیت خود 
خریــداری کننــد، زیرا روند کاهشــی قیمــت ادامــه خواهد 

داشت.
وی توضیــح داد: در بحث فروش ارز بر اســاس مصوبه 
بانــک مرکزی ســقف 2 هــزار دالر برای هر نفــر در مصارف 
ســایر )خریــد ارز از صرافــی بــا کارت ملی و بــدون مدارک 

مســافرتی، درمانــی، دانشــجویی و...( در نظر گرفته شــده 
اســت. منظور از مصارف ســایر، مصارفی اســت که دلیلی 

ندارد و فرد بر اساس نیاز خود ارز می خرد.
ë بازگشت آرامش به بازار طال 

بــه دنبال عقبگــرد قیمت ها در بــازار ارز، در بــازار طال و 
ســکه هم شرایط تغییر کرده اســت به طوری که قیمت ها 
در بــازار طــال نیز رونــد نزولی به خــود گرفته اســت. دراین 
باره رئیــس اتحادیه طال و جواهر تهران گفــت: کنترل بازار 
ارز موجــب ریــزش قیمــت طال و ســکه در بــازار شــده و در 
صــورت تداوم این وضعیت، آرامش در بــازار طال ادامه دار 
خواهد بود. ابراهیم محمدولی در گفت وگو با مهر در مورد 
وضعیت بازار طال و سکه، اظهار کرد: زمانی که بازار ملتهب 
شود، مســئوالن اقتصادی برای کنترل التهاب برنامه ریزی 
می کنند، در همین رابطه نیز با کنترل بازار ارز، بازار طال طی 

یکی دو روز گذشته از التهاب خارج شد.
رئیس اتحادیه ســازندگان و فروشــندگان طــال و جواهر 
تهران افزود: طبیعتاً وقتی بازار از نظر قیمتی کنترل شــود، 
آرامش نســبی در بــازار حاکم می شــود؛ در واقــع زمانی که 
التهاب از بازار برداشــته می شــود، قیمت ها روند نزولی به 
خود می گیرند، البته کاهش نــرخ اونس جهانی نیز در این 
بخــش، اثرگذار بوده اســت. وی در مــورد وضعیت خرید و 
فروش نیز گفت: خرید و فروش انجام می شود اما مثل 20 
روز پیش نیست و تقاضا کمتر شده که البته طبیعی است، 
زیرا التهابات زیاد بود و قیمت بعد از مدتی شروع به ریزش 
کــرد. محمدولی با بیــان اینکه در صورت تــداوم کنترل ها، 
آرامش در بازار طال و ســکه حکمفرما می شود، اظهار کرد: 
پیش بینی در بازار طال سخت است چرا که هر نگاهی روی 
قیمت هــا اثر می گذارد، اما اگر وضعیتی کــه از دیروز ایجاد 
شــده تداوم یابد، این روزها، روزهای با آرامشی در بازار طال 
خواهد بود. در یکی دو روز اخیر شــاهد ریزش قیمت ســکه 
از کانال 1۶ میلیون و 3۷0 هزار تومان و بازگشت به کانال 1۵ 
میلیون و 200 هزار تومانی هســتیم که به نظر می رسد این 

روند نزول قیمت در روزهای آتی نیز ادامه داشته باشد.

گروه اقتصادی /  اقتصاد ایران درســال گذشــته 4/3 درصد 
بزرگتر شــد. این مهمترین نکته ای اســت کــه در تازه ترین 
گزارش مرکز آمار از رشــد تولید ناخالص داخلی کشــور در 
ســال 1400 به چشــم می خورد. اقتصاد ایران در سال های 
گذشــته نوســان زیادی را تجربه کرده اســت، در سال 1391 
با رشــد منفــی 8.6 درصد مواجــه بود و در ســال های بعد 
اندکی توانســت این رشــد منفی را جبران کند، اما در ســال 
1394 دوباره رشــد اقتصاد ایران صفر شــد تا اینکه در سال 
1395 رشــد دو رقمــی 14.2 درصد را ثبت کرد. درحالی که 
در ســال 1396 همچنان رشد اقتصاد کشــور با 4.8 درصد 
مثبت باقــی ماند، ولی از ســال 139۷ وارد یک سراشــیبی 
شــد به طــوری کــه در این ســال اقتصــاد ایــران 4.۷ درصد 
کوچکترشد. در سال 1398 نیز رشد منفی 4.2 درصد فشار 
بیشــتری بــه اقتصــاد وارد کــرد و در نهایت درســال 1399 
توانست پس از چند سال رشد اندک یک درصدی را تجربه 
کند. اما براساس تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران، درسال 
گذشــته نرخ رشــد اقتصادی ایران به 4.3 درصد رسید که 
این نرخ برای اقتصاد بدون نفت 3.5 درصد محاسبه شده 
اســت. بدین ترتیب اقتصاد کشــور در سال گذشته نسبت 
به ســال 1399 ، 3.3 درصد رشــد کرده است. درخصوص 
اقتصاد غیرنفتی نیز شاهد رشد قابل توجهی هستیم. نرخ 
رشــد اقتصاد بدون نفت درسال 1399 تنها 3 دهم درصد 
بوده که درسال گذشته به 3.5 درصد افزایش یافته و بر این 
اســاس، دراین بخش نیز اقتصاد 3.2 درصد بزرگتر شــده 
است. بر اساس آخرین نتایج حساب های ملی فصلی مرکز 
آمــار ایران، محصول ناخالص داخلــی )GDP( به قیمت 
ثابت سال 1390 در سال 1400، به رقم ۷569 هزار میلیارد 
ریال با نفت و 6511 هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت 
رسیده است، درحالی که رقم مذکور در سال گذشته با نفت 
۷254 هــزار میلیارد ریال و بدون نفت 6289 هزار میلیارد 
ریال بوده که نشان از رشد 4.3 درصدی محصول ناخالص 
داخلی با نفت و 3.5 درصدی محصول ناخالص داخلی 

بدون نفت در سال 1400 دارد.
ë تنها گروه کشاورزی عقب ماند

درسال گذشته و براســاس آمار و اطالعات ارائه شده 
ازســوی مرکــز آمار ایــران، ازمیــان گروه هــای اصلی تنها 
کشــاورزی با رشد منفی مواجه بوده و ســایر گروه ها رشد 
مثبتی را تجربه کرده اند. در این سال رشد گروه کشاورزی 
منفی 3.۷ درصد بوده که نســبت به سال 1399 که رشد 
ایــن گــروه 3.5 درصد بــوده افــت قابل توجهی داشــته 
اســت. اما در گروه صنایع و معــادن، نزدیک به 2 درصد 
رشد بیشتری نسبت به سال 1399 داشته ایم. دراین سال 
رشد این گروه 6 درصد محاسبه شده است که در مقایسه 
با سال 1399 با رشد 4.1 درصد، معادل 1.9 درصد بیشتر 
رشــد کــرده اســت. در زیرگــروه صنایــع و معــادن بدون 
نفت نیز شــاهد عملکرد بهتری نســبت به ســال قبل از 
آن هستیم. در ســال 1399 رشد این زیرگروه 3.3 درصد 
بوده که در ســال 1400 به 4.1 درصد افزایش یافته اســت. 
در زیرگروه صنایع و معدن استخراج نفت و گاز هم رشد 

قابل توجهی داشته و از 5.6 درصد در سال 1399 به 9.۷ 
درصد در ســال 1400 رســیده اســت. در این ســال بخش 
صنعت کشور نیز رونق بیشتری داشته است. در حالی که 
در سال 1399 این بخش 1.8 درصد رشد داشته است در 
ســال گذشته این رشد به 3.1 درصد افزایش یافته است. 
اما بخش ساختمان در ســال گذشته با افت همراه بوده 
است به طوری که در این سال رشد این بخش 3.9 درصد 
بوده درحالی که در ســال 1399 شاهد رشد 6.3 درصدی 
بخش ساختمان بوده ایم. درفصل زمستان سال گذشته 
نیــز رشــد این بخش منفی شــده و به منفــی 3.4 درصد 
رســیده اســت. در گــروه خدمــات نیــز پــس از پشت ســر 
گذاشتن نســبی پاندمی کرونا و بازگشــایی کسب و کارها 
این گروه رشد قابل توجهی داشته است. بدین ترتیب در 
حالــی که گروه خدمات در ســال 1399 منفی 1.3 درصد 
رشد داشته در سال گذشته این نرخ به 4.5 درصد رسیده 
است. این روند در زیرگروه های خدمات نیز قابل مشاهده 
اســت. برای مثال در زیر بخش عمده و خرده فروشــی و 
هتل و رســتوران درحالی که درسال 1399 این بخش 4.1 
درصد عقبگرد داشته اســت در سال گذشته با رشد 3.6 

درصــدی همراه شــده اســت. در زیرگروه حمــل و نقل و 
انبارداری نیز رشد یک درصدی سال 1399 به 4.9 درصد 

در سال 1400 افزایش یافته است.
ë تصویر فصل زمستان اقتصاد ایران

رشــد  از  ایــران  مرکزآمــار  ســال 1400،  کل  کنــار  در 
اقتصادی آخرین فصل ســال گذشته نیز رونمایی کرده 
اســت. بر این اساس نرخ رشد اقتصادی کشور در فصل 
زمســتان ســال گذشــته به 2.3 درصد رســیده اســت که 
ایــن نرخ برای اقتصاد بدون نفت ایران 2.6 درصد بوده 
است که البته نسبت به فصول قبل رشد کمتری را نشان 
می دهــد، اما درمجموع عملکرد اقتصاد ایران درســال 
گذشــته حاکی از رشــد قابل توجهی است. در این فصل 
رشد گروه کشاورزی هرچند نسبت به فصول قبل بهبود 
یافته اســت، اما همچنان منفی است به طوری که رشد 
این بخش منفی 2.3 درصد اعالم شده است که عمدتاً 
به دلیل خشکسالی ها رقم خورده است. درگروه صنایع 
و معادن نیز شــاهد رشــد 2 درصدی درفصل زمســتان 
سال گذشته هستیم. گروه خدمات نیز دراین فصل 3.4 

درصد رشد داشته است.

رئیس کانون صرافان ایران گفت: قیمت ارز از 33 هزار و 600 تومان در 2 روز گذشته به 31 هزار و 500 تومان در روز چهارشنبه کاهش یافت و روند 
نزولی نرخ ارز در روزهای آینده هم ادامه دار خواهد بود

در حالی که رشد اقتصادی 1399، یک درصد بود، سال گذشته به 4/3 درصد رسید



ســال  در  مرکبــات  تولیــد  میــزان 
گذشــته نســبت بــه ســال 1392 با رشــد 
33 درصــدی )1 میلیون 409 هزار تنی( 
روبــه رو شــده اســت، به طــوری کــه از 4 
میلیون 293 هزار تن در ســال 1392 به 
5 میلیون 702 هزار تن در ســال گذشته 

رسیده است.
صــادرات  میــزان  دیگــر  طــرف  از 
مرکبات در ســال گذشته نسبت به سال 
1392 با رشــد 480 درصدی )143 هزار 
تنی( روبه رو شــده اســت به طوری که از 
30 هزار تن در ســال 1392 به 173 هزار 

تن در سال گذشته رسیده است.
زهــرا جلیلی مقــدم، مدیــرکل دفتــر 
میوه های گرمســیری و نیمه گرمســیری 
گفت و گــو  در  کشــاورزی  جهــاد  وزارت 
بــا »ایــران« درخصــوص میــزان تولیــد 
مرکبات در کشور گفت: سطح زیر کشت 
مرکبات کشــور حــدود 300 هــزار هکتار 
اســت که از این میــزان 5 میلیون و 900 

هزار تن مرکبات برداشت می شود.
وی افــزود: بــا ایــن حــال بیشــترین 
میزان سطح زیر کشــت مرکبات با 174 
هــزار هکتار بــه پرتقال اختصــاص دارد 
که از این میزان اراضی 3 میلیون و 450 
هــزار تــن محصول برداشــت می شــود، 

این در حالی اســت که تولیــد پرتقال در 
دنیا به 160 میلیون تن می رسد.

جلیلــی مقدم با بیان اینکه متوســط 
عملکرد کشــوری باغــات پرتقال حدود 
20 تن در هکتار است، گفت: استان های 
مازنــدران 50 درصــد، جنــوب کرمان و 
فــارس هر کــدام نزدیک بــه 12 درصد، 
گیالن و گلســتان هــر کدام 7 تا 8 درصد 
ســطح باغــات پرتقــال کشــور را به خود 

اختصاص داده اند.
مدیرکل دفتر میوه های گرمســیری و 
نیمه گرمســیری وزارت جهاد کشاورزی 
گفت: میزان صادرات مرکبات در ســال 
گذشــته بــه 173 هــزار تن رســید این در 
حالــی اســت که طی ســال های گذشــته 
صادرات کشــورمان تنها بــه 40 هزار تن 

می رسید.
جلیلــی مقدم تصریح کــرد: به ازای 
هر کیلوگــرم محصول صادراتی 30 الی 
50 ســنت ارز نصیب کشورمان شده، که 
در ســال گذشــته میــزان کلی صــادرات 
رســیده  دالر  میلیــون   65 بــه  مرکبــات 

است.
ســخنان  از  دیگــری  بخــش  در  وی 
خــود گفــت: میــزان صــادرات مرکبات 
طی چند ســال اخیر با افزایش و جهش 
قابــل توجهــی روبــه رو شــده اســت کــه 
بیمــاری  از دالیــل آن می تــوان شــیوع 

کرونــا و اســتقبال شــدید مــردم جهــان 
به ســمت اســتفاده از این محصوالت و 
ورود و انتقــال تکنولــوژی نوین و دانش 
نویــن برداشــت محصــوالت بــه بخش 
خصوصی اشاره کرد به طوری که شاهد 
آن بودیــم میــزان مانــدگاری مرکبــات 
میــزان  آن  تبــع  بــه  و  یافتــه  افزایــش 

صادرات نیز رشد داشته باشد.
مدیرکل دفتر میوه های گرمســیری و 
نیمه گرمســیری وزارت جهاد کشاورزی 
خاطر نشــان کــرد: ایــران در تولید خرما 
رتبــه ســوم، در تولیــد انــار رتبــه اول، در 
تولیــد  در  و  پنجــم  رتبــه  انجیــر  تولیــد 
کیــوی رتبــه چهارم را در جهــان به خود 

اختصاص داده است.
جلیلــی مقــدم تصریح کــرد: چین، 

برزیل، هنــد، مکزیک، امریکا و اســپانیا 
بزرگتریــن تولیدکننــده مرکبــات جهان 
هســتند کــه ایــران پــس از این کشــورها 
رتبــه هفتــم تولیــد مرکبــات را بــه خود 

اختصاص داده است.
ایــن مقام مســئول افــزود: بــا وجود 
مکاتبــات فراوان و چندین ســاله با فائو 
همچنــان رتبــه اول ایــران در تولیــد انار 
در این ســایت درج نشــده که این امر به 
ایــن دلیل اســت کــه نمی خواهند توجه 
کشــورهای جهــان به ســمت مــراودات 
تجــاری بــا ایــران از طریــق واردات انــار 
بــرود، این در حالی اســت کــه طی چند 
سال اخیر محصول انار در سطح جهان 
به دلیــل ارزش دارویی فــراوان، مطرح 

شده است.

وی افــزود: تولیــد انــار هم اکنــون در 
ســطح 90 هــزار هکتــار از اراضی کشــور 
صورت می گیرد که از این میزان اراضی 
محصــول  تــن  هــزار   200 و  میلیــون   1
برداشــت می شــود ولــی چــون انــار در 
تنهــا  اســت  ناشــناخته  جهــان  ســطح 
15 هــزار تــن از ایــن محصــول بــه دیگر 

کشورها صادر می شود.
جلیلــی مقــدم در ادامه با اشــاره به 
اهم برنامه های وزارت جهاد کشــاورزی 
و  گرمســیری  میوه هــای  بخــش  در 
برنامه ریــزی  گفــت:  گرمســیری  نیمــه 
بــرای تولیــد نهال ســالم و گواهی شــده 
میوه های گرمســیری و نیمه گرمسیری، 
اصــالح و احیــای باغــات ایــن میوه هــا، 
بهبود کیفیت تولیــد، برنامه ریزی برای 

افزایــش بهــره وری در تولیــد، حمایــت 
ارگانیــک  و  ســالم  محصــول  تولیــد  از 
بــه منظور دســتیابی بــه امنیــت غذایی 
استانداردســازی  صــادرات،  توســعه  و 
میوه هــا و نظــارت بــر تولیــد بــه منظور 
حمایــت از عرضه و تقاضا و کنترل بازار 
از مهمتریــن برنامه هــای وزارت جهــاد 

کشاورزی در این بخش است.
کلــی  صــورت  بــه  کــرد:  عنــوان  وی 
میزان تولید میوه های گرمسیری و نیمه 
گرمســیری در کشــور در ســال گذشته به 
9 میلیــون و 139 هــزار و 378 هــزار تن 
رســید که پیش بینی می شود این میزان 
تــن  هــزار   250 حــدود  ســال جاری  در 
افزایــش یابــد و بــه بیــش از 9 میلیون و 

365 هزار تن برسد.

امین محمودی
 خبرنگار
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 میوه ۱۰ درصد ارزان شد

رئیــس اتحادیــه بارفروشــان میــدان مرکــزی گفــت: بــا توجه بــه تنوع 
میوه های نوبرانه، قیمت تمامی اقالم میوه نســبت به هفته گذشته 10 

درصد کاهش داشته است. 
مصطفــی دارایی نــژاد گفــت: قیمــت تمامــی اقــالم میــوه، صیفــی و 
فرنگی جات نســبت به هفته گذشــته ناشی از فراوانی عرضه 10 درصد 

کاهش قیمت داشته است. 
او قیمت هر کیلو زردآلو را 30 تا ۶0 هزار تومان، آلبالو را 20 تا 30 هزار 
تومــان، گیــالس را ۴0 تــا 90 هزار تومــان، توت فرنگــی را 1۵ تا 70 هزار 
تومان، گوجه سبز را 10 تا ۶0 هزار تومان، انگور یاقوتی را 30 تا ۴۵ هزار 

تومان و هلو را 20 تا 27 هزار تومان اعالم کرد. 
دارایــی نژاد می  گوید، هم اکنون قیمت هر کیلــو هندوانه با نرخ ۵ تا ۶ 
هــزار تومان، طالبی 8 تا 1۴ هزار تومان، ملون 8 تا 11 هزار تومان، جانا 
8 تــا 11 هــزار تومان و خربزه 10 تا 13 هزار تومان، خیار اصفهان ۶ تا 10 
هــزار تومان و خیار بوته ای 7 تا 11 هزار تومان در میدان مرکزی عرضه 
می  شــود . رئیس اتحادیه بارفروشــان گفت: قیمــت کنونی هر کیلو موز 
30 تــا 3۶ هــزار تومان، انبــه 3۵ تا ۵0 هزار تومان و هــر کارتن آناناس 

۶00 تا 8۵0 هزار تومان است و تا پایان فصل گرما تغییری ندارد. 
بررسی ها از سطح بازار نشان می  دهد که قیمت کنونی هر کیلو گیالس 
۶۵ تــا 1۵0 هــزار تومــان، آلبالو 30 تــا ۶0 هزار تومــان، زردآلو ۴۵ تا 9۵ 
هــزار تومــان، توت فرنگی 30 تــا 100 هزار تومان، گوجه ســبز 2۵ تا 70 
هــزار تومــان، هندوانه ۶ تا 10 هزار تومان، خربــزه 13 تا 20 هزار تومان، 
طالبی 1۵ تا 20 هزار تومان، ملون 13 تا 18 هزار تومان و جانا 13 تا 18 
هــزار تومان بوده که نســبت به هفته های اخیر در بــازار 10 تا 1۵ درصد 

کاهش قیمت داشته است. 
مسئوالن اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی اذعان می کنند که با وجود 
تنوع میوه و فراوانی کمبودی در عرضه نداریم و با رسیدن محصوالت 
تازه پیش بینی می  شود که هفته آتی در تمامی ۶۶ قلم میوه، صیفی و 

فرنگی جات حداقل 10 درصد کاهش قیمت داشته باشیم.

 هدف گذاری برای تجهیز ۸۰ درصد گلخانه ها

 به فناوری های نانو

معاون صنعت ستاد نانو در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
اعالم کرد: درصدد هستیم ظرف سه سال آینده 80 درصد گلخانه های 

بخش کشاورزی را به فناوری های نانو مجهز کنیم.
به گزارش »ایران« به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، »علی نجیمی« 
بــا بیــان اینکه ضریــب نفوذ محصــوالت نانو در حوزه کشــاورزی کشــور 
نســبت بــه ســایر بخش هــا مانند انــرژی و ســالمت کمتــر اســت افزود: 
کنــدی در روند مجوزدهی و مقاومت کشــاورزان نســبت به فناوری های 
نــو از دالیل پایین بودن ضریب نفــوذ محصوالت فناورانه نانو در بخش 

کشاورزی است.
فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  در  نانــو  ســتاد  صنعــت  معــاون 
ریاست جمهوری اظهار داشت: در برخی سازمان های تخصصی بخش 
کشــاورزی، بــرای محصــوالت و فناوری های جدیــد نانــو در زمینه هایی 
همچــون ســم و کود، پروتکل هــای آن وجود ندارد که باید در این راســتا 

فرایندهای تسریع شده ای ایجاد شود.
وی با بیان اینکه استفاده از محصوالت نانو به دو تأییدیه نیاز دارند، 
اظهار داشت: یکی از این تأییدیه ها توسط ستاد ویژه توسعه فناوری نانو 
در معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهــوری پس از ارزیابی و آزمون 
محصول صادرمی شــود و تأییدیه دوم در مورد محصوالتی مانند ســم 
و کود اســت که از ســوی ســازمان های تخصصی همچون سازمان حفظ 

نباتات کشور و مجموعه آب وخاک اعطا می شود.
ë ۵۰ درصد محصوالت تجاری نانو در بازار کشاورزی

نجیمــی درباره تعداد محصوالت نانــو در بازار گفت: در حال حاضر 
یــک هزار و 1۵0 محصول تجاری نانو تولید شــده در داخل کشــور داریم 
و اکثر این محصوالت دانش بنیان هســتند که حدود ۴0 تا ۵0 درصد آن 

مربوط به بخش کشاورزی است.
معــاون صنعــت ســتاد نانــو در معاونــت علمــی و فناوری ریاســت 
جمهــوری با اشــاره به رشــد تولیــدات محصــوالت نانو در ایــران اذعان 
داشــت: نرخ رشد محصوالت نانو به لحاظ تعداد، نزدیک به ۴0 درصد 
در ســال اســت.وی اضافه کرد: بــازار محصوالت نانو نیز در ســال 1399 

نسبت به سال های قبل، 100 درصد رشد نشان می دهد.
ë بهبود راندمان آب از طریق فناوری نانو

نجیمــی در عیــن حال بهبــود راندمان تولیــد، بهبــود راندمان آب و 
کاهــش ضایعات بخش کشــاورزی را از اهداف به کارگیــری فناوری های 

نانو در حوزه کشاورزی عنوان کرد.
ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  حمایت هــای  مــورد  در  وی 
جمهــوری از پروژه هــای نانــو گفت: اگر یک اســتارتاپ فناور و یا شــرکت 
کوچــک بخواهــد در زمینــه نانــو کار کند، مــا از طریق معرفــی ایده های 
جدیــد، ارائــه تقاضاهــای واقعــی بــازار، خدمــات تجاری ســازی و ارائه 

تسهیالت ارزان قیمت و یا بالعوض به آنان کمک خواهیم کرد.
ë ارائه تسهیالت با کارمزد ۱۲ درصد

معــاون صنعــت ســتاد نانــو در معاونــت علمــی و فناوری ریاســت 
جمهوری با بیان اینکه کارمزد تســهیالت ارزان قیمت 12 درصد اســت، 
تصریــح کرد: این تســهیالتی اســت که ســتاد ویژه توســعه فنــاوری نانو 

پرداخت می کند.

 گروه اقتصادی/ به تازگی زمزمه هایی 
مبنــی بر کاهش میــزان جوجه ریزی و 
تولید مرغداران به گوش می رســد که 
در صــورت انجام، برآیند آن در آینده 
بــاال رفتــن قیمــت مــرغ حتی بیشــتر 
از قیمت هــای مصــوب ســتاد تنظیم 
بازار است. طبق اعالم محمد یوسفی 
دهنــدگان  پــرورش  انجمــن  رئیــس 
مــرغ گوشــتی کشــور، متضــرر شــدن 
مرغــداران و کاهــش قیمــت جوجــه 
احتمــااًل تولیدشــان را در آینــده کمتر 
خواهــد کــرد و این موضوع هشــداری 
بــرای تولید مرغ اســت، زیرا طی چند 
ماه آینده تولیــد کاهش پیدا می کند و 

قیمت ها باال می رود.
ë استدالل تولیدکنندگان مرغ

تعــدادی  اظهارنظــر  اســاس  بــر 
پاییــن  دنبــال  بــه  تولیدکننــدگان،  از 
آمــدن قیمــت مــرغ از نــرخ مصــوب 
ســتاد تنظیــم بــازار، مرغــداران مــرغ 
تخمگذار و گوشتی تصمیم به کاهش 
جوجه ریزی و تولید گرفته اند تا به این 
واسطه تولید افت پیدا کند و قیمت ها 
بــاال بــرود. زمانی کــه جوجه ریــزی به 
انــدازه کافــی انجام نگیــرد، نتیجه آن 
کمبود مرغ در بــازار و افزایش قیمت 
و  طوالنــی  صف هــای  ایجــاد  و  آن 
آشفتگی خواهد بود که در آن صورت 
تولیدکنندگان مجدداً اقدام به عرضه 

گوشت مرغ به بازار خواهند کرد.
این ســناریویی است که تعدادی از 
تولیدکنندگان برای بــاال بردن قیمت 
مرغ لحاظ کرده اند تا بنا به گفته شــان 
ایــن مــدت متحمــل  ضــرری کــه در 

شده اند را جبران کنند.

از ســوی دیگــر گمانه هایــی مطرح 
شــده که مرغداران مرغ هایشــان را به 
بازار عرضه نمی کنند تا با درخواســت 
افزایــش قیمت مجــدد آنها از ســوی 

دولت موافقت شود.
از  یکــی  گفتــه  بر اســاس 
هزینــه  مــرغ،  عمــده  تولیدکننــدگان 
تمام شــده تولید تخم مرغ به شــدت 
افزایــش یافتــه و میــزان جوجه ریــزی 
در واحدهــای مرغــداری کاهش یافته 
اســت، درحالی که طبق اعالم وزارت 
جهــاد کشــاورزی تــا پایــان خردادماه 
نهاده بــا ارز 4200 تومانــی در بازارگاه 

عرضه می شود.
جهاد کشاورزی هم با ایجاد سامانه 
بــازارگاه، مشــکالت تأمین نهــاده را تا 
حدودی زیادی ســر و سامان بخشیده 
اســت و بر حســب تولیــد مرغداری ها 
به هــر واحــد نهــاده اختصــاص داده 
می شــود.در حال حاضــر قیمت مرغ 
در بــازار پایین تر از نرخ مصوب ســتاد 
می رســد.  فــروش  بــه  بــازار  تنظیــم 
براساس نرخ نامه جدید ستاد تنظیم 
بازار، نرخ مصوب هر کیلوگرم مرغ در 
عمده فروشی ۵۵ هزار و ۵00 تومان و 
بــرای مصرف کنندگان ۵9 هزار و 800 
تومان تعیین شده است اما هم اکنون 
در محــدوده ۴۵ هــزار تومــان و حتــی 
کمتــر هــم بــه دســت مصرف کننــده 

می رسد.
دولــت از اردیبهشــت مــاه امســال 
اصالح هدفمندسازی یارانه ها را برای 
چهار کاال کلیــد زد که یکی از آن اقالم 
مــرغ بود. یکی از اهــداف مهم اجرای 
سیاست ارز ترجیحی، تهیه نهاده های 

دام و طیــور بــا قیمــت مناســب بــود. 
بررســی های آماری نشــان می دهد به 
واسطه وجود مفاسد مختلف در طول 
زنجیره یارانه اختصاص داده شده به 
نهاده، قیمت مرغ در مقایسه با سایر 
کاالهایی کــه ارز۴200 تومانی دریافت 
کرده انــد، افزایــش قیمت یکســانی را 

تجربه کردند. 
قیمت مرغ با ثبات نســبی در سال 
97 و 98 بــا حــدود 40 درصد انحراف 
بــه دســت مصــرف کننــده رســید، اما 
انحــراف قیمــت مرغ بــا ارز دولتی در 
ســال 99 به بیش از 60 درصد رســید. 
ارز ترجیحی به نهاده های دام و طیور 
کــه بخــش عمــده هزینه هــای تولیــد 
مرغ و تخم مرغ را تشــکیل می دهند، 
بــر  تأثیــری  امــا کمتــر  داده می شــد، 
قیمت های نهایی داشت و به تعدیل 

قیمت ها کمک نکرد.
ë  مهمتریــن از  مــرغ  تولیدکننــدگان 

معترضان به ارز ترجیحی
از  یکــی  دامپــروران  و  مرغــداران 
اجــرای سیاســت  معترضــان اصلــی 
ارز دولتــی بودنــد و قبــل از اصالح ارز 
4200 تومانــی بارها نســبت بــه تداوم 
بودنــد  معتــرض  و  داده  هشــدار  آن 
کــه بــه علــت انحرافــات گســترده در 
زنجیره توزیع، نهــاده یا با نرخ دولتی 
به دست شان نمی رسید یا در حجمی 
کمتــر از نیازشــان تأمیــن می شــد. در 
ایــن میــان واردکنندگانــی هــم بودند 
کــه بــرای واردات ذرت درجــه اول ارز 
دریافت کرده ولــی ذرت درجه 2 یا 3 
را بــا قیمت بســیار کمتری وارد کشــور 
کردند و به ســود ناشی از مابه التفاوت 

زمزمه هایی مبنی بر کاهش جوجه ریزی توسط تولیدکنندگان مرغ منتشر شده است که برآیند این اقدام منجر به کاهش تولید و باال رفتن قیمت ها خواهد شد

فرار مرغی

ارز دولتی رسیدند.
بــروز اتفاقــات مذکور باعث شــده 
بود تولیدکنندگان مرغ، طیور و دامدار 
اجــرای  بــه  منتقــدان  اصلی تریــن  از 
سیاســت ارز ترجیحی باشــند اما حاال 
کــه دولــت در اقدامــی صحیح جلوی 
واردکننــدگان  بیشــتر  سوء اســتفاده 
را گرفتــه اســت، آنهــا در اجــرای ایــن 
سیاســت همراهــی الزم را ندارند و به 

دنبال کاهش جوجه ریزی هستند.
از  حمایتــی  اقدامــات  بــا  دولــت 
هــزار   20 اعتبــار  تخصیــص  جملــه 
میلیــارد تومانی در قالب تســهیالت و 
افزایش درآمــد تولیدکنندگان، خرید 
مازاد مــرغ و تخم مرغ تولیدکنندگان، 
خرید قراردادی از تولیدکنندگان مرغ 

بــا هــدف پشــتیبانی از آنهــا، عرضــه 
مرغــداران  بــه  مــدت دار  نهاده هــای 
بــرای  صــادرات  ممنوعیــت  لغــو  و 
بــه  مــرغ  بــازار  در  بخشــی  تعــادل 
شــدن  متضــرر  از  جلوگیــری  دنبــال 
تولیدکنندگان است تا بازار در آینده با 

نوسانات قیمتی مواجه نشود.
بر اســاس گفته برومند چهارآیین، 
رئیس اتحادیه سراســری تعاونی های 
مــرغ  پرورش دهنــدگان  کشــاورزی 
گوشــتی، »تاکنــون حــدود ۵0 تــا ۵۵ 
جوجه ریــزی  مرغــداران  درصــد 
جوجــه  تولیــد  عــدم  نکرده انــد.« 
یکروزه با توجه بــه نیاز بازار در آینده، 
بــا  تــا  بــرای دولــت اســت  هشــداری 
استفاده از راهکارهایی آرامش فعلی 

در بــازار را حفــظ کند، چرا که گوشــت 
مــرغ و تخــم مــرغ از جملــه کاالهای 
و  خانوارهاســت  ضــروری  و  اساســی 
نبایــد بــا تصمیمــات غلــط بعضی از 
غذایی شــان  ســبد  از  تولیدکننــدگان 

حذف شوند.
راســتای  در  می بایســت  دولــت 
اصــالح ارز 4200 تومانــی، هوشــیاری 
از  بعضــی  اقــدام  برابــر  در  را  الزم 
تولیدکنندگان برای بــاال بردن قیمت 
مــرغ به کار بنــدد تا در شــرایط فعلی 
که بســیاری از سوء استفاده کنندگان از 
هــر فرصتی برای باال بــردن قیمت ها 
استفاده می کنند، بازار مرغ نیز به این 
وضعیت دچار نشده و آرامش کنونی 

به التهاب تبدیل نشود.

روزنامه عرب زبان الوفاق در جهت توسعه کادر خبری خود 
نیروی مترجم و خبرنگار می پذیرد:

شرایط عمومی:
کمتر از 40 سال سن 	
آشنا به زبان عربی در حد مطلوب 	

شرایط اختصاصی:
خبرنگار: آماده به فعالیت در عرصه های خبری گوناگون 

فرهنگی، سیاسی، اقتصادی
مترجمان: توانایی ترجمه از زبان فارسی به عربی

رزومه و اطالعات خود را به آدرس پستی زیر ارسال کنيد:
alvefagh.job@gmail.com:

از  ایــران  عشــایر  امــور  ســازمان  رئیــس 
پرداخت تسهیالت 100 تا 200 میلیون تومانی 

در قالب »دامدار کارت« به عشایر خبر داد.
به گزارش »ایران« به نقل از ســازمان امور 
عشــایر ایــران، »عبــاس پاپــی زاده« در برنامه 
زنده تلویزیونی صبح بخیر ایران از شبکه یک 
ســیما اظهار داشــت: با توجه به سیاست های 
کارآمدســازی یارانه ها و ضرورت ســاماندهی 
جهــاد  وزارت  در  خوبــی  تصمیمــات  ارز، 
کشاورزی از جمله تأمین تسهیالت الزم برای 
خرید علوفه گرفته شده که به 20 هزار میلیارد 
تومان برای بخش دامپروری و طیور می رســد 

و در طول تاریخ چنین عددی بی نظیر است.
وی ادامــه داد: عشــایر عزیــز می تواننــد از 
دو طریــق اقــدام کنند؛ یکی موضــوع »دامدار 
کارت« اســت کــه دریافت آن بســیار تســهیل 
شــده و بــا دســتوری کــه وزیــر محتــرم جهــاد 
محتــرم  دولــت  و  کردنــد  صــادر  کشــاورزی 
همکاری کردند، پرداخت تســهیالت با روش 
ضمانــت زنجیره ای بیــن خود عشــایر انجام 
می شود و تاکنون درصد قابل توجهی از عشایر 

از این تسهیالت استفاده کرده اند.

پاپــی زاده گفــت: این تســهیالت بیــن 100 
تــا 200 میلیــون تومــان اســت کــه عشــایر بنــا 
بــه تعــداد دامــی کــه دارنــد می تواننــد از این 
تسهیالت به عنوان سرمایه در گردش استفاده 
کنند.وی با بیان اینکه قسمت دوم کار مربوط 
بــه فعالیــت اتحادیه های عشــایری اســت که 
ســهامداران آن خود عشایر هســتند، افزود: از 
طریق تســهیالت صندوق حمایت از توسعه 
اتحادیه هــای  عشــایری،  کشــاورزی  بخــش 
و  خریــد  بــه  اقــدام  اســتان  در 31  عشــایری 
ذخیره ســازی علوفــه می کنند تــا در زمانی که 

عشایر نیاز دارند در اختیار آنان قرار دهند.

در  ایــران  عشــایر  امــور  ســازمان  رئیــس 
خصوص بیمه اجتماعی عشایر اظهار داشت: 
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان 
و عشایر که سال 138۴ تأسیس شده به دالیل 
مختلف تاکنون موفق نبوده و یکی از دالیل آن 
توان مالی خود عشــایر در پرداخت حق بیمه 

است.
وی گفــت: امســال تأمین اعتبــاری خوبی 
اتفــاق افتــاده تــا بیمــه اجتماعــی عشــایر را 
به صــورت رایگان انجــام دهیم کــه عملیاتی 
شدن آن نیازمند یک ســری مصوبات است و 
پیگیر هســتیم این مراحل قانونی انجام شود. 

تالش ما این اســت کل جمعیت عشــایری را 
تحت پوشــش بیمه قرار بدهیم که الزم است 

خود عشایر هم از آن استقبال کنند.
رئیــس ســازمان امور عشــایر ایــران اظهار 
داشــت: با وجود اینکه عشــایر کشــور 2 درصد 
جمعیــت کشــور را تشــکیل می دهنــد اما 2۵ 
درصد گوشــت قرمز و بسیاری از فرآورده های 
لبنــی کشــور و همچنیــن 3۵ درصــد صنایــع 

دستی کشور را تولید می کنند.
وی گفت: جامعه عشایری به دلیل پاره ای 
محرومیت هایــی  دچــار  محدودیت هــا،  از 
در مســیرهای تــردد، تأمیــن بــرق، اینترنــت 
عشــایری  مــدارس  مجــازی  آموزش هــای  و 
هســتند. با برنامه هایی که در سال 1۴01 دنبال 
می کنیــم و تأمیــن اعتبارات خوبی کــه انجام 
شــده می توانیــم برخــی از ایــن مشــکالت را 
برطرف کنیم.رئیس سازمان امور عشایر ایران 
گفــت: در ســال 1۴00 با خشکســالی شــدیدی 
مواجه بودیم که با پیگیری توانستیم 800 هزار 
تن علوفه دامی مورد نیاز عشایر را تأمین کنیم 
که نسبت به سال های قبل عدد قابل توجهی 

بود و رشد چشمگیری داشت.

در گفت و گوی مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی با »ایران« مطرح شد

افزایش 4۸۰ درصدی صادرات مرکبات در دولت سیزدهم
ایران هفتمین تولید کننده بزرگ مرکبات در جهان است به طوری که در سال گذشته ۵ میلیون و 7۰۲ هزار تن مرکبات در کشور تولید شده است

میزان صادرات مرکبات به هزار تن میزان تولید مرکبات به هزار تن

پرداخت تسهیالت ۲۰۰ میلیون تومانی به عشایر توزیع ۲ و نیم میلیون تن انواع کاالهای 
اساسی در ۲ ماه و نیم

از ابتدای ســال جاری تا 1۵ خــرداد، بیش از 2 میلیون و 
556 هزار تن انواع کاالهای اساسی شامل گندم، برنج، 
شــکر و روغــن برای تنظیــم بازار ایــن کاالها در سراســر 
کشــور توزیع شــده اســت. بــه گــزارش شــرکت بازرگانی 
دولتــی ایــران، میزان توزیع گندم در ایــن مدت، بالغ بر 
2 میلیــون و 94 هــزار و 404 تــن اســت کــه شــامل انواع 
گندم های معمولی و دوروم برای نیاز مصرفی صنف و 
صنعت و واحدهای نانوایی در 31 استان کشور می شود.

 بــر اســاس ایــن گــزارش، در همین بــازه زمانــی، انواع 
برنج پاکســتانی و هنــدی نیز برای تنظیم بــازار این کاال 
بــه  میزان 145 هزار و 462 تــن در مراکز مصرف عرضه 
شده است. این گزارش می افزاید، سایر کاالهای اساسی 
کــه در همیــن مدت زمان توزیع شــده اند، شــکر ســفید 
و خــام بــه میــزان 179 هــزار و 947 تن و انــواع روغن از 
جمله ســویا و آفتابگردان به میــزان 8۶ هزار و 727 تن 

را شامل می شود. 
گفتنــی اســت، در دو ماه و نیم ابتدایی ســال 1401، بالغ 
بــر۵0 هــزار تن دانــه روغنی کلــزای خریداری شــده نیز 
توســط شــرکت بازرگانی دولتی ایران برای استحصال و 
تأمیــن روغن خوراکی مــورد نیاز مردم بــه کارخانجات 

روغن کشی ارسال شده است.
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بازدهی 2/83 درصدی در 5 روز
»ایران« از معامالت هفتگی بازار سهام گزارش می  دهد

2 روز قرمز و سه روز سبز؛ حاصل کار شاخص کل بورس در این هفته
گروه اقتصادی/ هرچند که در روز چهارشنبه 
شاهد افت نماگرها بودیم اما بازار توانست 
در مجموع  هفته عملکــرد خوبی را از خود 
به جای گــذارد و 2،83 درصد )1،93 درصد 
فرابــورس و 2،9 درصــد بــورس( رشــد کند. 
ایستادن شــاخص کل بورس در باالی عدد 
یک میلیــون و 560 هزار واحد و جدا شــدن 
این شــاخص از کف کانال کوتاه مدت خود، 
ایــن امیــد را بــرای ســهامداران تقویت کرد 
که ســهام در روزهای آینده بــه انتخاب اول 
ســرمایه گذاران تبدیــل  و بــا تقویت عوامل 

بنیادی، رونق در این بازار تشدید شود. 
ë  تدابیر دولت منجر به تزریــق امید در بازار

شد
معامــات بازار ســهام در ابتــدای هفته 
بــا فشــار عرضــه باالیــی از طــرف کد هــای 
حقیقــی روبه رو بــود. عرضه هایی که از نظر 
کارشناســان با انگیزه ورود به سایر بازارهای 
رو  ایــن  از  و  می  گرفــت  صــورت  مــوازی 
کارشناسان پیش بینی می  کردند که پول های 
خارج شــده، پول های هوشــمندی هســتند 
و بــا جذاب شــدن ســهام بــار دیگر بــه بازار 

برمی گردند.
ایــن اتفاقی بــود کــه در روز یکشــنبه و با 
هجــوم شــدید پول هــای حقیقــی به وقــوع 
پیوســت و در این روز شاخص کل با رهبری 
اکثر ســهام بزرگ و شاخص ســاز توانســت 
بــا رشــد 0،93 درصدی روبــه رو شــود. ورود 

پول هــای حقیقی، در کنار خبرهای منتشــر 
جدیــد  افق گشــایی  درخصــوص  شــده 
بازارهای نفتی، کشــاورزی و فنی مهندســی 
ایــران در ونزوئــا  که رشــد آتــی بخش های 
مختلف اقتصادی بخصوص صنایع نفتی 
و کشــتیرانی  را نویــد می  داد، منجر شــد که 
در روز دوشــنبه بــازار یکســره ســبز شــود و 
شــاخص کل بــورس بــا یک جهــش 2،55 
درصدی بــه باالی یک میلیــون و 700 هزار 
واحد  برســد. در روز ســه شنبه و تحت تأثیر 
رشــد ناگهانــی قیمت هــا در روزهــای قبــل 
بــازار تا حــدودی از تب و تــاب افتاد و تعداد 
نمادهــای منفی نســبت بــه روز معاماتی 
قبل با افزایش قابل توجهی روبه رو شــد اما 
در ایــن روز نمادهای بزرگ بــازار همچنان 
مثبــت ماندنــد تــا در نهایت شــاخص کل  
0،17 درصد دیگر رشــد کند و مجموع رشد 
خود را در ســه روز به 53 هزار واحد برساند. 
در روز چهارشنبه و با رسیدن بازار به ایستگاه 
آخر معاماتی هفته، شاخص کل بخشی از 
بازدهی های روزهای گذشته را پس گرفت و 
در نهایت با ایستادن در ارتفاع یک میلیون و 
564 هزار واحد به تعطیــات رفت. در این 
روز ارزش معامات خرد نیز کاهش یافت و 

به حدود 3521 میلیارد تومان رسید. 
ë  خروج 336 میلیــارد تومانی حقیقی ها از

معامالت سهام
بــا  بــازار  کــه در روز یکشــنبه  هرچنــد 

یــک جریــان قدرتمنــد تقاضــا از طــرف 
کدهــای حقیقــی روبــه رو شــد امــا هر چه 
بــه روزهــای پایانی هفته نزدیک شــدیم، 
خــروج حقیقی هــا از بازار تشــدید شــد تا 
در  حقیقــی  ورود  خالــص  مجمــوع  در 
حــدود 336 میلیــارد تومان منفی شــود. 
رونــد خــروج حقیقی هــا از بازار ســهام از 
اواخر اردیبهشــت ماه تشــدید شده است 
و به نظر می  رســد در ایــن مدت پول های 
حقیقــی بــازار ســهام را بــه مقصد ســایر 

بازارهای مالی ترک می  کنند. 
ë   افزایش درآمدها، سهام صنعت برق را

سبزپوش کرد
در ایــن هفته، اخباری مبنــی بر ایجاد 
زیرســاخت های الزم بــرای امکان فروش 
بــرق تولیدی مازاد نیروگاه ها در ســازوکار 
بــورس و انــرژی منتشــر شــد. همچنیــن 
برخــی از نیروگاه هــا از تغییــرات نــرخ ارز 
مصوب برای تســعیر بدهی های ســنوات 
گذشــته خبــر دادنــد. از ســویی برخــی از 
شــرکت های نیروگاهــی و پتروشــیمی بــا 
شــورای  تصمیــم  از  اطاعیــه ای  انتشــار 
رقابــت بــرای افزایــش نرخ هــای فروش 
سرویس های جانبی برای سال 1400 خبر 
دادند. این افزایــش نرخ های مصوب  که  
منجــر به کاهش ســودهای خالص برخی 
از شــرکت های پتروشــیمی ماننــد نــوری، 
غدیر و پروپیلن جم می  شــد، بر سودهای 

چــون  نیروگاهــی  شــرکت های  خالــص 
شــرکت فجر انــرژی خلیج فــارس، مبین 
انــرژی خلیــج فــارس و دیگــر نمادهــای 
فعــال در این صنعــت تأثیر قابل توجهی 

گذاشت.
در پی این اخبار منتشــر شــده، ســهام 
رشــد  بــا  سه شــنبه  روز  در  نیروگاهــی 
قابل توجهــی روبه رو شــدند کــه این روند 
در روز چهارشــنبه نیز ادامــه یافت تا این 
گروه معاماتی با بازدهی 4،77 درصدی 
گروه هــای  برتریــن  جــزو  هفتــه  ایــن  در 

معاماتی از این نظر قرار گیرد.
ë  تأمین برق موردنیاز صنایع و پیش بینی

برای تولید فروش بیشتر
صنایــع  موردنیــاز  بــرق  تأمیــن 
بخصوص صنایــع بزرگ فلزی و معدنی 

در سال گذشته به عنوان چالش بزرگی بر 
ســر راه تولیدات این صنایع قرار داشــت. 
بطوری که  شــرکت های بزرگ صنعتی از 
کاهــش تولید و درآمدهای عملیاتی خود 
در پــی قطعی هــای مکــرر بــرق در ســال 
1399 و 1400 خبــر دادنــد. ایــن موضــوع 
نگرانــی  بــه  منجــر  گذشــته  روزهــای  در 
ســهامداران شد و ســهامداران پیش بینی 
می  کردنــد بــا افزایــش قطعی هــای برق 
در ماه هــای آینــده بــرای صنایــع بــزرگ 
مقیــاس، از تولیــد و فــروش آنهــا کاســته 
شــود و این شرکت ها نتوانند بازدهی های 
مورد نظر را تا آخر ســال محقق کنند. اما 
خبر هایــی که در این هفته مبنی بر تأمین 
بــرق صنایع منتشــر شــد، انتظــارات را تا 
حدودی تعدیل کرد تا سهامداران نسبت 

به درآمد های باالتر صنایع امیدوار شوند. 
صنفــی  انجمــن  دبیــر  سه شــنبه  روز  در 
تأمیــن  از  کارفرمایــان صنعــت ســیمان 
بــرق مورد نیاز صنعت ســیمان خبرداده 
نیــز  چهارشــنبه  روز  در  همچنیــن  بــود. 
شــرکت مدیریت شــبکه بــرق نیــز اعام 
کرد کــه محدودیت شــبانه مصــرف برق 
شــرکت های فوالدی و ســیمانی برداشته 
شده اســت. در این خصوص مدیر عامل 
شرکت مدیریت شــبکه برق طی نامه ای 
بــه مدیران منطقه ای و توزیع نیروی برق 
اعــام کرده که با توجه  به هماهنگی های 
انجام شــده بیــن وزارت صنعــت و نیرو، 
ســهمیه مصــرف بــرق صنایع فــوالدی و 
ســیمانی تا 10 تیر از ساعت 24 تا 8 صبح 

بدون محدودیت تعیین می  شود.

طی معامالت این هفته اتفاق افتاد

افزایش 2.8درصدی ارزش سهام عدالت
گروه اقتصادی/ طی معامات این هفته بازار سهام، شاخص کل بورس 
با رشــد 2.9 درصدی روبه رو شــد و توانســت با رشــد 46 هزار واحدی در 
ارتفــاع یک میلیــون و 564هزارواحد به کار خود پایــان دهد. در همین 
بازه ارزش ســبد ســهام عدالت نیز 2.8 درصد افزایش یافت. در پایان 
معامــات ایــن هفتــه ارزش ســبد 532هزارتومانی ســهام عدالت 14 
میلیــون و 789 هزارتومان، ســهام 492 هزار تومانی 13 میلیــون و 712 
هزار تومان و سبد یک میلیون تومانی به 27 میلیون و 864 هزار تومان 
افزایش یافت. با این حســاب ارزش 60 درصد قابل فروش ســبد 532 
هزار تومانی سهام عدالت به 8میلیون و 873 هزار تومان رسیده است.

 

تداوم ریزش قیمت ها در بازار دارایی 
دیجیتال

گــروه اقتصادی/ ریزش قیمت دارایی های دیجیتــال که از ابتدای هفته 
آغاز شده بود در روز چهارشنبه نیز ادامه یافت و در این روز قیمت بیت 
کوین به زیر عدد 21هزاردالر رسید. در پی این ریزش ها بیش از 258هزار 
تریدر معامات آتی دارایی های خود را ازدست دادند و برای اولین بار از 
ســال 2020 ارزش بازار به زیر یک تریلیون دالر سقوط کرد. ورود قیمت 
بیت کوین به کانال 21هزاردالری همچنین طیفی از ماینرهای قدیمی را 
زیان ده کرده اســت. این موضوع همچنین ماینرهای نسبتاً جدید را به 
مرز سوددهی خود رسانده که احتمال خاموشی بخش قابل توجهی از 
ماینر ها را در روزهای آینده افزایش داده است. براساس داده های سایت 
تحلیلی کوین وارز همزمان با افت درآمد ماینرها، هش ریت کل شبکه 
بیت کوین طی هفت روز گذشــته افت شــدیدی تجربه کرده است.این 
موضوع می تواند نشان دهنده آن باشد که ماینرها با تعطیلی ریگ های 
ماینینگ بدون سود درحال محدود کردن ظرفیت تولید بیت کوین خود 
هســتند و در صورتی که قیمت بیت کوین نتواند ســطح 25 هزار دالر را 
بازیابی کند یا ســختی شــبکه تعدیل نشود ممکن اســت این روند طی 

هفته آینده ادامه یابد.

اخذ مالیات از سپرده حقوقی ها به نفع بازار 
سرمایه است

گــروه اقتصــادی / یــک کارشــناس بــازار ســرمایه معتقــد اســت کــه 
شرکت های مهم و فعال صنعت لعاب از حضور در بورس استقبال 
چندانی نکرده اند در حالی که با حضور در بورس نه تنها کمک جدی 
به تولید و شفافیت خواهد شد، بلکه شرکت ها در محفظه شیشه ای 
قرار می  گیرند. نادر رضائی منش در گفت وگو با »ایران«، اخذ مالیات 
از سپرده های بانکی حقوقی ها را به نفع بازار سرمایه دانست و افزود: 
با اخذ این نوع از مالیات، سود بدون زحمت این حقوقی ها از بانک ها 
خارج شــده و به ســمت بازار سرمایه سرازیر می  شــود که با این اقدام 
هم اشــتغال توسعه یافته و هم بازار ســرمایه عمق بیشتری خواهد 
یافت. به گفته وی، در حال حاضر از لحاظ تناژ 30 درصد موارد مورد 
نیاز صنعت لعــاب وارداتی بوده اما همین 30 درصد وارداتی حدود 
70 درصد هزینه های صنعت لعاب را شامل می  شود. رضائی منش 
بــا اشــاره به رشــد بی رویه شــاخص کل بــورس در ســال 99 گفت: در 
ســال جاری بســیاری از ســهام شــرکت ها به قیمت تعادلی رسیده و 
ســودده هستند و امسال، ســال خوبی برای بازار ســرمایه خواهد بود. 
به گفته وی، بســیاری از ســهامداران از وقایع بورســی ســال 99 درس 
گرفته اند و با توجه به منطقی بودن ســهام بســیاری از شرکت ها، اگر 
معامله گران با هوشــیاری و تحلیل و بدون هیجان وارد بازار ســرمایه 

شوند، سود مناسبی را نصیب خود خواهند کرد.

نمودار مربعی بازدهی هفتگی بازار سهام )نمودار بر حسب حجم معامالت مرتب شده است(

  پنجشنبه 26 خرداد 1401 
 سال بیست و هشتم

 شماره 7933

در پی امضای توافقنامه میان سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

صندوق های سرمایه گذاری درجذب منابع قابل توجه سهامداران موفق نبوده اند

بورس و قوه قضائیه درخصوص پیشگیری از جرایم مالی همکاری می کنند

بازار ارزو سکه رقیب قدرتمندی برای بازار سرمایه نیست

ســنا - ظهر دیــروز تفاهمنامــه ای برای 
بیــن  بیشــتر  چــه  هــر  همکاری هــای 
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جــرم قــوه قضائیــه و ســازمان بورس و 
اوراق بهــادار بــا حضــور مجید عشــقی 
رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهادار 
و اصغــر جهانگیری معــاون اجتماعی 
و پیشــگیری از وقــوع جرم قــوه قضائیه 

منعقد شد.
تفاهمنامــه  ایــن  انعقــاد  از  پیــش 
رئیــس ســازمان بــورس گفت: بــا توجه 
و  ســرمایه  بــازار  دامنــه  گســتردگی  بــه 
ســهامداری قریب بــه ۶0 میلیون ایرانی 
در این بازار شایســته است پیش از وقوع 
جــرم به دنبــال جلوگیری از آن باشــیم. 
ایــن موضوع را نباید از یــاد ببریم که اگر 
دامنــه تخلفات به هر ترتیبــی ذیل بازار 
ســرمایه توســعه پیــدا کنــد وقت بســیار 
زیــادی از ســازمان بورس و قــوه قضائیه 

گرفته می شود.

ســال  از  داد:  ادامــه  عشــقی  مجیــد 
ارکان  تمــام  در  برنامه ریــزی  گذشــته 
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار انجــام 
شــده است که تأکید اصلی آن بر اجرای 
و  تخلفــات  از  پیشــگیرانه  فرایندهــای 

جرایم بورسی است.
وی با اشــاره به جلســه پیشین برگزار 
شــده بین قوه قضائیه و ســازمان بورس 
زمــان  مــدت  ایــن  در  داشــت:  اظهــار 
موضوع انتشــار دامنــه مظنه برای تمام 
معامله گــران و اصاحات ســاختاری در 
رابطه با دامنه نوسان انجام شده است. 
دیده بــان  تقویــت  و  اصــاح  همچنیــن 
بــازار نیــز در دســتور کار قــرار  ســامت 
گرفته و از ظرفیــت گزارش های مردمی 

در حال بهره برداری هستیم.
عشــقی در بخش دیگری از اظهارات 
خــود بــه موضــوع اصــاح قانــون بــازار 
اســامی  شــورای  مجلــس  در  ســرمایه 
هم اکنــون  داشــت:  اظهــار  و  پرداخــت 

پیــش نویســی در کمیســیون اقتصــادی 
مجلس شــورای اســامی تهیه شــده که 
به نظــر می رســد احتیاج بــه اصاحاتی 
دارد. اینطور که پیداست قانونگذاران در 
رابطــه با ایراد قوانینی متناســب با جرم 
و مجازات تحفظ دارنــد؛ که این رویکرد 

باید اصاح شود.
رئیس ســازمان بورس اظهار داشت: 
ایــن طرح پس از تصویب در کمیســیون 
اقتصــادی بــه صحــن علنــی مــی رود و 
احتمال تصویب آن وجود دارد که پیش 
از ایــن باید تدابیری اندیشــیده شــود که 

نیازهای بازار سرمایه تأمین شود.
وی افــزود: تمــام تــاش خــود را در 
زمینه کسب و حفظ اعتماد مردم به کار 
بســتیم، اقدامات مناسبی در این رابطه 
در بخش روابط عمومی سازمان بورس 

رخ داده است.
عشــقی در پایــان خاطــر نشــان کرد: 
تضمیــن می دهــم کــه ایــن تفاهمنامه 

در حــد یک تفاهم ســاده باقــی نماند و 
نتایــج اجرایی و ملموس آن را در آینده 

نه چندان دور مشاهده کنیم.
و  اجتماعــی  معــاون  ایــن  از  پــس 
پیشــگیری از وقوع جرم قــوه قضائیه به 
ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: 

اگر چــه روش های نوین ســرمایه گذاری 
بــرای  را  فرصت هــای بهتــر و بیشــتری 
ســرمایه گذاران فراهــم می کننــد امــا به 
می تواننــد  نیــز  تهدیداتــی  آن  مــوازات 
داشــته باشــند. اصغر جهانگیری گفت: 
ممکن اســت بخشــی از ســهامداران به 

دلیل فقر آموزشــی در تله افراد سودجو 
قرار بگیرند که باید در راستای پیشگیری 
در  الزم  آموزش هــای  اتفاقــات  ایــن  از 

قالب های مختلف محتوایی ارائه شود.
ایــن  پیشــنهاد  داشــت:  اظهــار  وی 
است که مهندسی معکوس در رابطه با 
پرونده های حقوقی بورسی انجام شود و 
از این طریق با کشــف مسیرهای تخلف، 
آموزش های الزم در راســتای پیشگیری 

از جرم به سهامداران داده شود.
الزم به ذکر اســت که این تفاهمنامه 
بــا چهار هــدف ارتقای دانــش حقوقی و 
مالی عمومی ســرمایه گذاران، شناسایی 
و  جرایــم  کشــف  و  فســاد  بســترهای 
ارائــه  ســرمایه،  بــازار  حــوزه  تخلفــات 
راهکارهــای پیشــگیرانه مناســب جهت 
کاهش و پیشــگیری از جرایم و تخلفات 
حــوزه بــازار ســرمایه و ارتقــای ســامت 
محیط کسب و کار بازار سرمایه به امضا 

رسیده است.

بــازار ســرمایه بــه 
بــودن  دلیــل دارا 
ی  گی هــا یژ و
مختلف از جمله 
گی  ند شــو نقد
بــاال در بــازار، بــه 
سرعت نسبت به 
عمــده پارامترهــا 
واکنــش نشــان می  دهــد. بــه عبارتــی بــازار 
سرمایه، یگانه بازاری بوده که تغییر هر یک 
از مؤلفه هــای اقتصــادی و غیراقتصادی به 
صورت مســتقیم روی آن تأثیر گذار اســت؛ 
اگــر این مؤلفه های تأثیرگذار مثبت باشــند 
رونــد بــازار صعودی خواهــد شــد و اگر این 
مؤلفه ها منفی باشــند، واکنش بــازار منفی 
خواهــد بــود. یکــی از مؤلفه هــای اثرگــذار و 
مهم بر بازار ســرمایه، نرخ بهره بوده، چون 
تغییر نرخ بهره مســتقیماً بر بازار ســرمایه 
تأثیرگــذار اســت. اگــر نــرخ بهــره هــم روند 
افزایشــی داشته باشــد اثر معکوس در بازار 
خواهــد داشــت و بازدهی بــازار را به چالش 
می  کشــد،زیرا بســیاری از ســرمایه گذاران از 
جملــه ســرمایه گذاران نهــادی بــا افزایش 
نرخ بهره با خروج نقدینگی از بازار، آن را به 

سمت بانک ها حرکت می  دهند.
اگــر هم نــرخ بهــره کاهش یابــد، منابع 
سایر بازارها از جمله شبکه بانکی به سمت 
بازار ســرمایه گسیل می  شــود. اتفاقی که در 
دو هفته اخیر رخ داد باعث شــد تا یکســری 
از منابــع از بــازار خــارج شــده و بــه ســمت 
بانک ها حرکت کند. یکی دیگر از مؤلفه های 
اقتصادی نوســانات نرخ ارز اســت. در حال 
حاضــر 60 درصد ســودآوری و فــروش بازار 
و شــرکت های بورسی و فرابورسی در ارتباط 
مســتقیم با ارز اســت و بــا افزایش نــرخ ارز، 
ســودآوری این شــرکت ها هم افزایش پیدا 

می  کند که این روند در چند روز اخیر مشاهده 
شــد. البته در بازار مؤلفه های غیراقتصادی 
هم وجــود دارند که بر بازار ســرمایه اثرگذار 
هستند مانند تغییر قوانین و ضوابط و حتی 
اخذ مالیــات. به عنوان مثال، وضع مالیات 
بر ســپرده اشــخاص حقوقی در بانک ها اثر 
مثبتی بر بازار داشت و بخش قابل توجهی 
از منابع شرکت های بزرگ از سمت بانک ها 
به ســمت بازار سرمایه از جمله ابزارهای با 

درآمد ثابت حرکت کرد.
از لحــاظ بازدهــی، در شــرایط فعلــی، 
بازارســرمایه نسبت به دوره دو سال گذشته 
خود نســبت به ســایر بازارها عقب مانده و 

پتانسیل خوبی برای سودآوری دارد.
بایــد تصریــح کــرد که ســهام خیلــی از 
شــرکت ها اکنــون بــه قیمــت بــوده و بــرای 
خریــد مناســب هســتند، همچنین ســهام 
بســیاری از شــرکت ها زیــر ارزش ذاتی خود 
معامله می  شــوند، اما برخی از مؤلفه های 
اثرگــذار بر بازار باعث شــده اثر معکوس بر 
این بازار وجود داشــته باشد. یکی از مواردی 
کــه اکنــون در مــورد آن صحبــت می  شــود، 
جــذاب بــودن بازار هــای مــوازی اســت. بــه 
صــورت طبیعــی، ســرمایه گذاران از جمله 
سرمایه گذاران ســنتی، بازارهای مختلف را 
از جنبــه روند بازار، بازدهــی و ارزش ذاتی با 
یکدیگر مقایســه می  کنند. اگــر در این بین، 
در یکی از بازار ها جذابیتی را مشــاهده کنند 
منابع خود را به آن سمت حرکت می  دهند. 
هنگامی که یکســری از مؤلفه ها بر یک بازار 
اثــر منفی بگــذارد، باعث گســیل نقدینگی 
می  شوند، از جمله در مورد بازارهایی که در 

آن سفته بازی نمود بیشتری دارد.
بــازار ارز و ســکه و مســکوکات یــک بازار 
سنتی بوده و بخشی از منابع به سمت بازار 
سکه حرکت می  کند اما بانک مرکزی برای 

هدایت نقدینگی بازار، با یکسری از اقدامات 
می  تواند آن بازارها را کنترل کند.

بنابرایــن بــازار ارز و ســکه بــه صــورت 
بلندمــدت رقیــب قدرتمنــدی بــرای بــازار 
ســرمایه نیســت، زیرا خاصیت بازار سکه و 
ارز، خاصیــت ســفته بــازی نیســت و بانک 
مرکــزی جلــوی ســفته بــازی را می  گیــرد. 
بنابرایــن بــه صــورت بلنــد و میــان مــدت، 
بازارهــای مــوازی از جمله بازار ســکه و دالر 
که از نقدشــوندگی بیشتری نســبت به بازار 
مســکن برخوردارند، بعید اســت که بتواند 
منابــع را جذب خود کرده و موجب هدایت 
نقدینگــی زیاد به ســمت خــود شــود. بازار 
مســکن هم به دلیل نقدشــوندگی پایین و 
مقیاس باالتر برای سرمایه گذاری نمی تواند 
برای معامله گران در بلندمدت بازار جذابی 
باشــد. امــا بــازار ســرمایه و بورس بــه دلیل 
ویژگی خاصی که دارد از جذابیت بیشــتری 
از  اســت  برخــوردار  ســرمایه گذاران  بــرای 
جملــه نقدشــوندگی بــاال، مقیــاس پاییــن 
برای سرمایه گذاری و ساختار سازمان یافته 
و قانونــی. با این توضیحــات می  توان گفت 
که در کوتاه مدت مؤلفه هایی همچون نرخ 
بهره، در مقاطعی و به صورت کوتاه مدت، 
عامل ریســک در بازار محســوب می  شــوند 
امــا در بلندمــدت و باتوجه به ثابت شــدن 
ایــن عوامل، بــازار ســرمایه از جذابیت الزم 
برای جذب منابع برخوردار است. فراموش 
نکنیم که تا پایان ســال، مجامع شــرکت  ها 
در پیش رو بوده و این شــرکت ها ســودآوری 
و رشــد قابل توجهی دارند و می  توانند روند 
مثبــت را در این بازارشــکل دهنــد. در حال 
حاضر، بخش قابل توجهــی از بازار مربوط 
به کامودیتی  ها و شــرکت های تولیدی بوده 
که به ابزارهای کاالیی هم وابســته هســتند. 
هرچند کــه روند بــازار کاالیی رونــدی ثابت 

بوده اما در قیمت جهانی، سمت تقاضای 
کاال در حــال تقویت شــدن بوده زیــرا دنیا از 
موج کرونا عبور کرده و اقتصاد کشــورها هم 

وارد دوره رونق می  شوند.
در دوره کرونــا ســمت عرضــه، اندکــی 
تضعیــف شــد امــا در ســمت تقاضــا ایــن 
روند تضعیف شــدیدتر بود امــا بتدریج که 
بحران کرونا در سطح دنیا در حال فروکش 
کردن اســت، ســمت تقاضــای کاال افزایش 
یافته و بر ســودآوری شرکت ها نیز تأثیرگذار 
خواهــد بود. واقعیت این اســت که بــازار در 
محدوده شــاخص یک میلیــون و 500 هزار 
واحدی دارای یک وضعیت دوگانه اســت؛ 
جذابیت، سودآوری و ارزندگی شرکت ها در 
یک سر این طیف بوده و در سر دیگر طیف، 
ریســک های اثرگــذار بــازار قرار دارنــد که در 
حال حاضر، بورس کشور در بین این دوگانه 

در حال حرکت است.
بــا توجــه بــه اینکــه درآینــده، وضعیت 
ایــن مؤلفه ها مشــخص تر می شــود، کلیت 
بازار به یک ثبات نســبی خواهد رســید و به 
قیمت های ذاتی خود نزدیک تر می  شود. در 
این صورت، ســودآوری و بازدهی شرکت ها 

بر روند بورس تأثیرگذار شده و در صنایعی 
که پتانسیل ســودآوری بهتری دارند، اقبال 
بیشتری هم خواهند داشــت که این موارد، 
بازدهی مشخص و باثباتی را برای بازار رقم 
خواهد زد. آن چیزی که در این بازار اهمیت 
دارد، ترســیم بهتر چشــم انداز بازار اســت. 
بنابراین با مشــخص تر شدن چشــم انداز، 
امکان تحلیل و محاسبه بهترهم فراهم شده 
و در ایــن صورت منابع ســرمایه گذاران هم 
به ســمت ســرمایه گذاری در بورس حرکت 
خواهــد کرد. امــا در حرکت ســرمایه گذاران 
به ســمت بازار باید به ابزارهای متناسب با 
ســطح ریســک پذیری آنها هم توجه شود. 
در ایــن بــازار، اســتفاده از ابزارهای مشــتقه 
بیشــتر شــده اما برای عمق دهی بیشــتر به 
بازار نیاز بیشتری هم احساس می  شود. هم 
اکنون صندوق های ســرمایه گذاری از لحاظ 
تعداد و حجم منابع، قابل توجه هستند اما 
عمده منابع سرمایه گذاران در صندوق های 
ســرمایه گذاری متعلــق بــه صندوق هــای 
بــا درآمــد ثابت هســتند کــه این امر نشــان 
می  دهد انواع ســایر صندوق ها نتوانسته اند 
منابــع قابــل توجهــی را بــه ســمت خــود 

حرکت دهند. ساده تر اینکه در صندوق های 
ســرمایه گذاری مختــص در ســهام، منابــع 
زیادی انباشت نشــده و یکی از ضعف های 
حــوزه ســرمایه گذاری اســت که بایــد آنها را 
تقویــت کــرد. یکــی از نیازهای فعلی بــازار، 
آن  نقدشــوندگی  افزایــش  و  عمق دهــی 
اســت. بنابراین باید حجم معامــات بازار 
ســرمایه به نســبت عرضه، افزایش یافته تا 
عمق بیشتری در بازار هم ایجاد شود. روش 
دیگــر بــرای عمق بخشــی، افزایــش میزان 
شــناوری سهام شرکت ها است که به دنبال 
آن، ســرمایه گذاران جدید و نهادی هم وارد 
معامات ســهام این شــرکت ها شــوند. به 
صورت کلی، عرضه های اولیه هم بر عمق 
بخشی بازار تأثیرگذار هستند، چون عرضه 
اولیه می  تواند هرچند اندک منابع و سرمایه 
سرمایه گذاران جدید را به سمت بازار سوق 
دهــد. دراین بیــن، یکی از این مــوارد نقش 
بازارگردان ها و بازارســازها است که صنعت 
و قیمــت ســهام را در محــدوه متعــادل و 

متناسب با ارزش ذاتی آن حفظ می  کنند.
ایــن موضــوع روی ارزشــگذاری ســهام 
را  بــازار  بــه  ورود  قصــد  کــه  شــرکت هایی 
را  و قیمت گــذاری  بــوده  تأثیرگــذار  دارنــد 
هــم منصفانــه می  کنــد. شــکی نیســت که 
عرضه های اولیه منجر به عمق بخشــی در 
بازار می  شوند به شرط آنکه یک موازنه بین 

این دو موضوع وجود داشته باشد.
عرضه اولیه مناسب، باعث چابکی بازار 
شــده و هم دایره سرمایه گذاران را گسترش 
می  دهــد اما در نقطه مقابــل باید به نقش 

بازارگردان ها هم توجه بیشتری داشت.
در  را  بازدهــی  و  تعــادل  آنهــا  چــون 
قیمت ها تنظیم می  کنند و اگر این دو با هم 
محقــق شــوند، اثر مثبتی در عمق بخشــی 

بازار وجود خواهد داشت.

بیشترین بازدهی مثبت هفته
بازدهی )درصد(نماد 

26.51سصفها 
19.91خمحور 
19.55ثغرب 
18.79بپیوند 
17.73چافست 
17.41پخش 

16.04خچرخش 
15.67وگستر 
15.09وتوشه 
14.55ولشرق 

بیشترین بازدهی مثبت ماهانه
بازده)درصد(نماد 

85.12اسیاتک 
67.84ثغرب 
61.76فمراد 

51.82مداران 
50.31خچرخش 
47.42حپترو 
44.24سصفها 
41.23فتوسا 
40.74خزر 

40.41شکربن 

بیشترین بازدهی منفی ماهانه
بازده)درصد(نماد 

44.07-کخاک 
38.17-نبورس 
33.76-زکشت 
33.15-ثرود 
32.63-افرا 
30.73-غزر 

30.73-غدام 
28.41-تلیسه 

28.35-بنو 
28.33-فسازان 

بیشترین بازدهی منفی هفته
بازده)درصد(نماد 

 18.50-مفاخر 

 15.62-سبزوا 

 14.75-انرژی1 

 11.91-وبوعلی 

 10.98-زمالرد 

 10.41-وسبحان 

 9.73-ثاباد 

 9.62-دیران 

 9.41-شتوکا 

 9.28-تلیسه 

بیشترین بازدهی مثبت ساالنه
بازدهی )درصد(نماد 

204.98بفجر 
193.64شبریز 
190.45ولکار 
175.06شاوان 
163.80بوعلی 

160.34جم پیلن 
158.49پخش 
145.37شبندر 
138.51مبین 
137.43نوری 

بیشترین بازدهی منفی ساالنه
بازده)درصد(نماد 

87.16-انرژی2 
83.66-کبورس 

83.50-اکاال 
75.52-انرژی1 

75.39-تکاال 
67.37-نبورس 
67.12-آ س پ 

67.00-خزر 
66.95-غفارس 
66.18-سدبیر 

بیشترین بازدهی مثبت هفتگی صنایع
بازدهی)درصد(نماد 

19.49چاپ ونشر 
8.74خدمات رفاهی 
6.71خرده فروشی 
4.85زغال سنگ 

4.77برق 
4.45فلزات اساسی 

4.21محصوالت شیمیایی 
4.18سیمان آهن گچ 

4.13بیمه 
4.05انبوه سازی امالک و مستغالت 

بیشترین بازدهی منفی هفتگی صنایع
بازدهی)درصد(نماد 

7.55-پیمانکاری صنعتی 
4.35-مواد معدنی)سایر( 
4.09-هتل و رستوران 

4.06-چوب و کاغذ 
3.20-نساجی 

1.7-محصوالت غذایی 
1.43-تجهیزات مخابراتی 
1.26-الستیک و پالستیک 

0.75-فعالیت های مرتبط با اوراق بهادار 
0.48-محصوالت بهداشتی 

بیشترین میانگین حجم معامالت30روزه
میلیون سهمنماد 

968.62شستا 
460.49خساپا 
444.18خودرو 
316.37خگستر 
296.51کرمان 
233.13خپارس 
217.25وتجارت 
199.11وبملت 
189.76شپنا 
183.89خاور 

بیشترین میانگین ارزش معامالت 30روزه

میلیاردتوماننماد 
131شپنا 

121خگستر 
101خودرو 
995.76شستا 
969.78خساپا 
853.45فوالد 
837.45فغدیر 
788.75شبندر 
752.47وبملت 
750.75فملی 

دیده بان هفته

میالد فروغی 
تحلیلگر 

بازارهای مالی

ران
ه ای

رمای
ر س

بازا
ری 

 خب
گاه

 پای
س:

عک
ران

س ای
 عک

س
آژان

ع: 
منب



http://irannewspaper.ir

editorial@irannewspaper.ir

 پنجشنبه 26 خرداد 1401 
 سال بیست و هشتم
 شماره 7933

مهر
س: 

عک
زی

رسا
شه

ه و 
ت را

زار
ی و

خبر
گاه 

 پای
س:

عک

پروژه ریلی جدید از تهران به سمت جنوب و غرب 
کشور در دستور کار قرار دارد

معاون ســاخت و توســعه راه آهن کشــور گفت: پروژه ریلی جدیدی از تهران به 
ســمت جنوب و غرب کشــور در دستور کار قرار دارد که مســیر راه آهن دورود به 
بروجــرد و مالیر در بخشــی از آن اســت. عباس خطیبی افــزود: یکی از وظایفی 
که در مجموعه شــرکت ساخت و توســعه زیربنایی حمل ونقل کشور در بخش 
ریلی دنبال می کنیم، تکمیل کریدورهای ریلی اصلی هستند. وی اظهار داشت: 
این مســیر ریلی جدید چند سالی است که پیگیری می شــود و ردیف در قانون، 
مربــوط به چند طرح اســت ولی در مجموع کریدور جدیــدی در ارتباط با مرکز 
که از تهران به ســمت جنوب کشــور اســت شــکل می دهــد. وی ادامــه داد: این 
مســیر از تهران به ســمت همدان و سپس به سمت مالیر و بروجرد و به سمت 
خرم آباد و دورود است که بخش جدید است که با مشخصات باال بخش هایی 
ســاخته شده و بخشــی در دست ســاخت و بخش هایی در حال مطالعه است. 
معاون ســاخت و توسعه راه آهن کشــور گفت: امروز بازدید بخشی از این پروژه 
در محدوده دورود به ســمت بروجرد- مالیر انجام شــد. قطعه اول این مســیر 
که از روســتای دلی آباد در محدوده ۳۵ کیلومتری راه آهن - دورود - خرم آباد 
انشعاب می گیرد به سمت بروجرد می رود؛ طول این بخش ۲۷ کیلومتر است 
که عملیات اجرایی آن آغاز شــده است. طیبی افزود: پیمانکار در محل اجرای 
پروژه مســتقر شــده و محل تجهیــز را در اختیار گرفته و روند پــروژه هر روز بهتر 
می شــود و امیدواریم با حمایت ها این عملیات تسریع یابد ولی مشکل اصلی 
این اســت که با توجه به حاصلخیزی منطقه، باید در تملک اراضی هماهنگی 

صورت گیرد.
 

ثبت ٣۵ هزار مورد کالهبرداری پیش فروش 
ساختمان در سال١۴٠٠

مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان تهــران ضمن هشــدار به تهرانی هــا گفت: در 
ســال گذشــته ۳۵ هزار پرونده در محاکم قضایی استان تهران با موضوع جعل 
و کالهبرداری در پیش فروش ســاختمان ثبت شــده اســت. خلیل محبت خواه 
افزود: طبق آخرین گزارش های دادگستری تهران این آمار طی سال ۱۴۰۰ روند 
افزایشــی داشــته اســت. وی ادامــه داد: قانون پیش فروش ســاختمان در ســال 
۱۳۸۹ به تصویب مجلس شــورای اســالمی رســید، در ســال ۱۳۹۳ با تأیید قوه 
قضائیه به آیین نامه اجرایی تبدیل شــد در واقع فلســفه این قانون جلوگیری از 
فروش اموال به صورت معارض به اشــخاص متعدد بوده اســت. محبت خواه 
بــه پیش فروشــندگان و مشــاوران امــالک هشــدار داد که مجــازات حبس برای 
تخلــف از قانــون توســط قانونگذار پیش بینی شــده اســت. وی گفت: مشــاوران 
امــالک نمی تواننــد و نباید قــرارداد پیش فروش را تنظیم کننــد، آنها فقط باید 
خریداران و ســرمایه گذاران را به دفتر ثبت اســناد رسمی هدایت کنند. مدیرکل 
راه و شهرســازی استان تهران به شــهروندان هشدار داد حتماً باید پیش فروش 
در دفتر اسناد رسمی ثبت و کد رهگیری دریافت شود. وی تأکید کرد، بنگاه های 
معامــالت امــالک در این خصــوص صالحیت فروش ندارنــد و فقط می توانند 

متقاضیان را به دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند.
 

عرضه بلیت سفرهای تابستانی به شرط تزریق واکسن
معــاون حمل ونقــل ســازمان راهــداری ارتقــای ایمنــی و توجــه بــه ایمنــی 
حمل ونقل عمومی را اولویت ســازمان در ســفرهای تابســتانی خواند و گفت: 
برای افرادی که در ســامانه مجاز اعالم شوند و واکسن زده باشند، بلیت صادر 
می شــود. حمیدرضا شــهرکی، از آمادگی نــاوگان عمومی در انجام ســفرهای 
تابســتانی خبر داد و گفت: هرســاله سفرهای تابســتانی انجام می شود و تمام 
ظرفیت هایی که در کشور است، به منظور انجام سفرهای تابستانی به کارگیری 
می شود. وی افزود: از این رو به کلیه استان ها، تشکل های صنفی و شرکت های 
حمل ونقل ابالغ کرده ایم و نسبت به تقاضای هموطنان عرضه مناسب انجام 
خواهد شد. معاون حمل ونقل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، ارتقا و 
توجه به ایمنی حمل ونقل عمومی را اولویت ســازمان در ســفرهای تابستانی 
خواند و عنوان کرد: خوشبختانه سطح واکسیناسیون نیز به حدی رسیده است 
که براساس افراد مجاز مسافرگیری انجام می شود. شهرکی ادامه داد: برای هر 
فردی که در سامانه مجاز اعالم شود و واکسن زده باشد، بلیت صادر می شود.

معاون حمل ونقل ســازمان راهــداری و حمل ونقل جــاده ای با بیان اینکه 
برای ســفرهای تابســتانی اوج تقاضا وجود ندارد، اظهار کرد: از این رو بلیت ها 
همچون طرح نوروز پیش فروش نمی شــود، امــا از روزهای قبل هم به صورت 
غیرحضــوری و هــم به صــورت حضــوری قابــل عرضه اســت و در ایــن زمینه 

مشکلی وجود ندارد.
 

 انعقاد تسهیالت خودمالکی نهضت ملی
بیش از ۲۲ هزار واحد

عضــو هیأت مدیــره بانــک مســکن از انعقــاد قــرارداد خودمالکــی ۲۲ هــزار و 
۷۲۰ واحــد به مبلــغ ۷ هزار میلیاردتومــان خبر داد. سیدمحســن فاضلیان، در 
خصــوص تازه تریــن وضعیــت ارائه تســهیالت خودمالکی طــرح نهضت ملی 
مســکن اعالم کرد: ۱۴۷ هزار و ۶۴۸ واحد به بانک معرفی شــده است که از این 
تعداد واحد معرفی شده به بانک، قرارداد ۲۲ هزار و ۷۲۰ واحد به مبلغ ۷ هزار 
میلیاردتومان منعقد شده است. عضو هیأت مدیره بانک مسکن رقم تسهیالت 
خودمالکــی پرداخت شــده به پروژه ها را ۳ هزار میلیاردتومــان عنوان کرد. ارائه 
تســهیالت خودمالکی طرح نهضت ملی مســکن مرحله به مرحله و بر اساس 
پیشــرفت فیزیکی نیز به خودمالکان پرداخت می شــود. همچنین در طرح های 
حمایتی مسکن بیش از ۵ میلیون متقاضی ثبت نام کرده اند که از این میزان ۹۷ 
هزار متقاضی خودمالک هســتند که در دو ماه با فراهم شدن شرایط در سامانه 

ثمن اطالعات خود را در سامانه ثبت کرده اند.

مشاوران امالک اجاره های نجومی مسکن را
فایل نکنند

عضو اتحادیه مشــاوران امالک از واســطه های ملکی خواســت تــا از فایل کردن 
اجاره هــای نجومی برخی موجران خودداری کنند. ســعید لطفی در گفت و گو با 
مهر با بیان اینکه کنترل ســقف اجاره بها به میزان رشــد ۲۵ درصد سخت است 
گفــت: بــه دلیل بــاال رفتــن نرخ های اجــاره روند جابه جایی اقشــار اجاره نشــین 
بــه محله هــای کم برخــوردار از ســه ســال گذشــته آغــاز شــده و کمــاکان ادامــه 
دارد. تنهــا کاری کــه در شــرایط فعلی می توان کرد این اســت کــه صاحبخانه ها 
هوای مســتأجرها را داشــته باشــند و مشــاوران امالک هــم از کار روی فایل های 
اجــاره دارای قیمت هــای نامتعارف خودداری کننــد. وی افــزود: روزانه با موارد 
بســیاری از گالیه های اقشــار اجاره نشــین مواجهیم که می گوینــد صاحبخانه ها 
بــه صورت بی قاعده نرخ ها را باال برده اند. مســتأجران هم مجبور می شــوند به 
مناطــق کم برخوردار بروند تــا اجاره بهای کمتری پرداخــت کنند. خواهش من 
از همکارانمــان در صنف مشــاوران امالک این اســت کــه از طرق مختلف مثل 
چانه زنــی، مالــکان را ترغیب به پایین آوردن قیمت هــا کنند یا حتی المقدور به 
فایل هــای نامتعــارف نپردازنــد. عضــو هیأت مدیــره اتحادیه مشــاوران امالک 
درباره مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر سقف مجاز افزایش اجاره بها به میزان 
۲۵ درصد در شهر تهران گفت: به نظرم وزارت راه و شهرسازی مکانیزم کنترلی 
بــرای اجــرای این مصوبه ندارد که صحبت های مســئوالن این وزارتخانه هم به 

وضوح این موضوع را تأیید می کند.

بار
اخ

دو کریدور منطقه ای جدید برای ترانزیت ١٠ میلیون تن کاال

جزئیات آماری پاالیش اولیه طرح نهضت ملی مسکن در ٣١ استان

»ایران« از توافق های حمل و نقلی با ترکمنستان گزارش می هد

کریدور ازبکستان-ترکمنستان-ایران و عمان و کریدور قزاقستان-ترکمنستان-ایران و ترکیه با هدف ترانزیت بار چین و روسیه به مقصد هند و اروپا از طریق ایران، بزودی در منطقه فعال می شود

بیشترین ثبت نام و احراز شرایط اولیه نهضت ملی مسکن، در استان تهران و کمترین آنها نیز مربوط به شرق سمنان است

رئیس جمهــور  ســفر  اقتصــادی/  گــروه 
ترکمنســتان به ایران در پاســخ به ســفر 
چنــد مــاه پیــش ســیدابراهیم رئیســی، 
ترکمنســتان  کشــور  بــه  رئیس جمهــور 
ســفرها،  ایــن  در  گرفــت.  صــورت 
تفاهمنامه هــای مهمــی بیــن دو کشــور 
امضــا شــد کــه تفاهمنامه هــای حمل و 
نقلی، به منظور افزایش تبادالت تجاری 
ایــران و ترکمنســتان و همچنیــن  بیــن 

تبادالت منطقه ای بخشی از آن است.
ë احیای دو کریدور حیاتی

ایــران  ورود  دروازه  ترکمنســتان 
و  و همچنیــن چیــن  اروپــا  بــه روســیه، 
کشــورهای شــرقی اســت.ایران دو مــرز 
ریلــی در منطقه اینچه برون و ســرخس 
بــا ترکمنســتان دارد بــه همیــن دلیــل 
ارتباطــات حمــل و نقلــی و ترانزیتــی با 
ترکمنســتان اهمیت باالیی بــرای ایران 
دارد. با شیوع کرونا ترکمنستان مرزهای 
خــود را بســت و تبــادالت کاالیی بــا این 
کشــور بســیار محــدود شــد. محدودیت 
تجــارت بــا ترکمنســتان نقــش مهمــی 
در کاهــش ترانزیــت کشــور دارد. امــا بــا 
سیاســت دولــت ســیزدهم در اولویــت 
تبــادالت تجــاری بــا کشــورهای منطقه، 
رایزنــی بــرای فعــال شــدن محورهــای 
ترانزیتی میان ایران و کشورهای همسایه 
و کشــورهای منطقــه، قرار اســت بزودی 
دو کریــدور شــمالی-جنوبی و شــرقی-
غربی، با محوریت ایران و ترکمنســتان، 
ایــن  راه انــدازی  بــا  شــود.  راه انــدازی 
کریدورهــا، ترانزیت از ایران از ۱۱ میلیون 
تــن در ســال ۱4۰۰ به هــدف ترانزیت ۲۰ 

میلیون تنی نزدیک می شود.
و  ایــران  کشــور  دو  توافــق  براســاس 
ترکمنســتان، کریدور موســوم به کریدور 
دو  میــان   ۲۰۱۱ ســال  کــه  »عشــق آباد« 
کشــور برقــرار شــد، امــا هیــچ گاه فعــال 
آزمایشــی  به صــورت  بــزودی  نشــد، 
راه اندازی می شود. این کریدور ترانزیتی 

بین المللــی جدیــد کشــورهای آســیای 
میانــه را بــه بنــادری در خلیــج فــارس 
مرتبــط می ســازد. این کریــدور ترانزیتی 
از خــاک ایران عبور می کند و کشــورهای 
آســیای میانه را به بنــادر ایران در خلیج 
فــارس و دریــای عمــان متصــل خواهد 
معــاون  افنــدی زاده،  شــهریار  کــرد. 
حمل ونقــل وزارت راه و شهرســازی در 
گفت و گــو بــا »ایــران« با اشــاره بــه اینکه 
و  ایــران  ترانزیتــی  محــور  راه انــدازی  
ترکمنســتان چند سال پیش مورد توافق 
دو کشــور قــرار گرفته بود، افــزود: اما این 
توافقنامه بــه مرحله اجرایی نرســید، با 
سفر رؤســای جمهور دو کشور به ایران و 
ترکمنســتان، فعالیت کریــدور ترانزیتی 
ایران و ترکمنســتان که بخشی از کریدور 
شــمال- جنوب در منطقه شــرق است، 
شــروع  آزمایشــی  به صــورت  بــزودی 

می شود.
افنــدی زاده افزود: همــکاری حمل و 
نقلی ایران و ترکمنســتان هم به صورت 
دو جانبــه و هــم به صــورت منطقــه ای 
بــا  ایــران  تجــاری  تبــادالت  تــا  اســت 
کشورهای منطقه نیز از طریق محورهای 

ترانزیتی میان دو کشورگسترش یابد.
نقلــی  و  حمــل  و  تجــاری  تبــادالت 
بخش هــای  در  ترکمنســتان  و  ایــران 
مختلف ریلی، جاده ای، دریایی و هوایی 
خواهــد بــود. در بخــش ریلــی افزایــش 
تبادالت به تبادل میانگیــن روزانه واگن 
به صــورت مجموع از مرزهاي ســرخس 
و اینچه بــرون بیــن ایــران و ترکمنســتان 
از 4۰۰ بــه ۷۰۰ واگــن در آینده مورد نظر 
مي باشد که نیاز به توسعه زیرساخت ها و 
تجهیزات باالخص در طرف ترکمنستان 
دارد. در بخــش دریایــی هــم راه انــدازی 
کشتی های »رورو« و بیشتر جهت انتقال 
بار از روسیه به مقصد کشورهای جنوبی 
مــورد نظر اســت. در حــال حاضر مجوز 
۷پرواز هفتگی میان ایران و ترکمنستان 

صادر شده است اما پروازی بین دو کشور 
نداریــم درحالــی کــه راه انــدازی کریدور 
هوایی یکــی از مســیرهای رونــق گرفتن 

تجارت بین دو کشور است.
حمل ونقــل  معاونــت  گفتــه  بــه 
وزارت راه و شهرســازی، در ســال گذشته 
مبادالت تجاری بین ایران و ترکمنستان 
حدود ۳۳۰ میلیون دالر که شــامل ۳۰۰ 
میلیــون دالر واردات از ایــن کشــور و ۳۰ 

میلیون دالر صادرات بوده است.
افزایــش  هــدف  گفــت:  افنــدی زاده 
ارتباطــات حمل و نقلی و تجاری ســازی 
حمــل ونقــل میــان دو کشــور اســت تــا 
ترانزیــت ایــران از طریــق ایــن افزایــش 
مبــادالت، ۱۰ میلیون تــن افزایش یابد و 
در مجمــوع افزایــش میزان مبــادالت از 
طریــق محورهــای حمل و نقلــی اتفاق 

خواهد افتاد.
وی گفــت: ترکمنســتان دروازه ورود 
ایران به کشورهای آسیای میانه در شرق 
وجمهوری آذربایجان و ارمنستان دروازه 
ورود ایران به این کشورها از سمت غرب 
اســت و ایران قصد دارد حجم مبادالت 
خود را بر اســاس عرضه و تقاضا در این 

منطقه افزایش دهد و با توجه به شرایط 
کشور روسیه، اکنون امکان افزایش حجم 
بــار و افزایش تقاضا برای ترانزیت کاال از 

ایران فراهم شده است.
ë کریدور دوم

کریدور دیگری که قرار اســت بزودی 
بیــن ایــران و ترکمنســتان فعــال شــود 
بــار ترافیــک آزمایشــی مــی رود،  و زیــر 
کریدوری اســت که از چین- قزاقستان-
ترکمنســتان- ایــران بــه ســمت ترکیه و 
اروپا می رود. این محور که شرقی-غربی 
اســت بــرای انتقــال بــار از چین بــه اروپا 

اهمیت زیادی دارد.
راه انــدازی دو کریــدور در محورهــای 
شــمال- جنــوب و شــرق- غــرب، بیــن 
ایران و ترکمنســتان، تبادالت دو کشور را 
5۰ درصــد افزایــش می دهد.همچنیــن 
تبــادالت تجاری بین بندر ترکمن باشــی 
ایــران  امیرآبــاد  بنــدر  و  ترکمنســتان 
کاالهایی را که بیشتر از مبدأ چین است با 
قطار از ایران به سمت ترکیه منتقل می 
کند. این بار در شــرق از مــرز اینچه برون 
وارد و در غــرب از مــرز رازی بــه ســمت 

ترکیه می رود.

از ســوی دیگر با توافق های مربوط به 
انرژی بین ایران و ترکمنستان، با انتقال 
نفــت و گاز بین دو کشــور، میزان تجارت 
و حمل بار به عدد مورد نظر)۱۰میلیون 
تن( می رســد. ایــران با امضای قــرارداد 
ســوآپ گازی ترکمنســتان روزانــه ۵ تا ۶ 
میلیون مترمکعب گاز ترکمنستان را به 
جمهــوری آذربایجان خواهــد فروخت. 
موانــع  کاهــش  بــا  خواهــد  مــی  ایــران 
ترانزیتی، هماهنگی میان دســتگاه های 
داخلی، حل مشکالت روادید و عوارض 
آینــده ای  در  زیرســاخت ها،  بهبــود  و 
نزدیک به محور ترانزیتی منطقه تبدیل 

شود.
و  راه  وزارت  حمل ونقــل  معاونــت 
شهرســازی با اشــاره به کریدور شــرقی-
غربــی میان ایــران و ترکمنســتان گفت: 
ایران، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان 
و ترکیه قصد دارند با حمل ونقل ترکیبی 
نقــش محــوری در ارتباطــات منطقه ای 

ایفا کنند.
به گفته افندی زاده، با توجه به امکان 
انتقال بار از هند به روســیه و بالعکس از 
محورهای ترانزیتی ایران و ترکمنســتان 

ایجاد شده اســت و به این ترتیب حمل 
بار از کشــورهای جنوبی و از بنادر جنوبی 
ایران تا کشورهای شمالی و روسیه وجود 
 ۲۰ ترانزیــت  ایــران  هدفگــذاری  دارد. 
میلیــون تــن کاال با درآمدی معــادل ۲۰ 
میلیارد دالر اســت که این هدفگذاری با 
ارتباطات جدید میان ایران و کشــورهای 
منطقه بویژه کشــورهای حوزه خزر قابل 

دسترسی است.
نشســت آینــده ایــران و ترکمنســتان 
بــرای پیگیــری توافق هــا، قــرار اســت با 
میزبانی ترکمنستان برگزار شود. در این 
نشست افزایش همکاری های دو جانبه 

و چند جانبه بررسی می شود.
باعــث  روســیه  در  جنگــی  شــرایط 
شــده کــه کشــورها تمایل بیشــتری برای 
انتقــال کاالهــای خــود به ســمت اروپا یا 
کشــورهای جنوبی از مســیر ایران داشته 
باشــند. افزایش ترانزیت بــه ۲۰میلیون 
تــن، یعنی افزایــش دوبرابــری ترانزیت 
از کشــور کــه شــورای عالی ترابــری برای 
دســت یافتن بــه آن، برنامه ریــزی کرده 
ترانزیــت کشــور  آمــار دو ماهــه  اســت. 
نشــان می هــد ترانزیــت در ایــن مــدت 
رشــد بــاالی 5۰ درصــد نســبت به مدت 
مشابه سال قبل دارد. بنا بر آمار گمرک، 
از ابتــدای امســال تا پایان اردیبهشــت با 
عبــور دو میلیــون و 56۰ هــزار تن کاالی 
خارجــی از مســیر کشــورمان، ترانزیــت 
خارجی، نســبت به مدت مشابه با رشد 
۳۹ درصــدی همراه بوده اســت. پس از 
یک دوره ۷ ســاله کاهش ترانزیت کاالی 
خارجی از کشــور، ســال گذشــته، با عبور 
۱۲میلیــون و 65۰ هزارتن کاالی خارجی 
از کشــورمان، با رشد 6۸درصدی همراه 
بوده اســت.پیش بینی ها نشــان می دهد 
بــا توجــه بــه رشــد ترانزیــت در ماه های 
ابتدایی امسال، دست یافتن به ترانزیت 
۱5 میلیــون تنــی تــا پایــان امســال قابل 

پیش بینی است.

وزارت راه وشهرسازی روز گذشته آماری 
مســکن  ملــی  نهضــت  متقاضیــان  از 
منتشــر کــرد. در عنــوان ایــن گــزارش از 
متقاضیــان  پاالیــش  جدیــد  جزئیــات 
نام برده شــده اســت، اما متــن گزارش 
مربــوط  آمارهــا  ایــن  می دهــد  نشــان 
بــه پاالیــش نهایــی متقاضیان نیســت 
از  از گذشــت ۳مــاه  بعــد  و همچنــان 
پایــان ثبت نــام نهضــت ملی مســکن، 
از ســوی  اســامی تأییدشــدگان نهایــی 
معاونــت مســکن و ســاختمان وزارت 
راه وشهرســازی و یــا آمــاری از جزئیات 
تأمین زمین در مناطق مختلف منتشر 

نشده است.
بنا بر گزارش وزارت راه وشهرسازی، 
طــرح نهضــت ملــی مســکن به عنوان 
طــرح کالن دولــت ســیزدهم در بخش 
پاالیــش  مراحــل  هم اکنــون  مســکن، 
نهایی خود را می گذراند. مقرر اســت تا 
پاالیش شــرط چهارم که شــامل سابقه 
سکونت است در پایان خردادماه توسط 
و  اســتان ها  راه وشهرســازی  کل  ادارات 
شــهرهای جدیــد نهایی و بــه معاونت 

تــا  شــود  اعــالم  ســاختمان  و  مســکن 
متقاضیان واجد شــرایط ضمن افتتاح 
حساب، واریز وجوه اولیه و سایر شرایط، 
به پروژه های طرح نهضت ملی مسکن 

معرفی شوند.
براســاس اعالم معاونت مســکن و 
ســاختمان، مجموعــاً در طرح نهضت 
ملــی مســکن ۵میلیــون و ۴۹۰هــزار و 
۱۶۶نفــر نام نویســی کرده انــد کــه از این 
تعــداد ۳میلیون و ۳۶۰هــزار و۱۵۳نفر 
حائز شرایط اولیه )فرم ج سبز، نداشتن 
از  اســتفاده  عــدم  و  مالکیــت  ســابقه 

تسهیالت دولتی( شدند.
 ایــن گــزارش حاکــی از آن اســت که 
متقاضیــان به این ترتیب حائز شــرایط 
اولیه شناخته شدند: اداره کل ایرانشهر 
۴۸هــزار و ۴۰۸نفــر، آذربایجان شــرقی 
۱۴۹هــزار و ۳۶۵نفــر، آذربایجان غربــی 
۱۰۰هــزار و ۹۵۱نفــر، اردبیــل ۷۱هــزار و 
۸۹۲نفر، البرز ۱۳۳هزار و ۹۱۴نفر، ایالم 
۲۱هــزار و ۲۷۵نفــر، بوشــهر ۳۹هــزار و 
و  ۴۱هــزار  خراسان شــمالی  ۸۴۸نفــر، 
۲۹۷نفــر، سیستان وبلوچســتان ۹۱هزار 

و  ۱۲هــزار  ســمنان  شــرق  ۸۱۹نفــر،  و 
۵۲نفــر،  و  ۴۹هــزار  قزویــن  ۹۶۴نفــر، 
الرســتان  و  ۱۰۰نفــر  و  ۶۳هــزار  گیــالن 
در  همچنیــن  ۸۵۰نفــر.  و  ۲۵هــزار 
همــدان ۷۹هــزار و ۹۷۳نفــر، اصفهان 
۲۴۶هــزار و ۱۸۶نفــر، تهــران ۴۱۸هــزار 
و  و ۳۱۷نفــر، جنــوب کرمــان ۱۸هــزار 
۴۵۱نفر، چهارمحال وبختیاری ۵۳هزار 
و ۷۱۳نفــر، خراســان جنوبی ۴۷هــزار و 
۲۴۸نفــر، خراســان رضوی ۲۵۶هــزار و 
۲۵۷نفر، خوزستان ۱۴۹هزار و ۶۹۹نفر، 
ســمنان  ۴۸۰نفــر،  و  ۷۵هــزار  زنجــان 
۳۲هــزار و ۷۳۸نفــر، فــارس ۲۸۶هزار 
۲۱۳نفــر،  و  ۷۹هــزار  قــم  ۱۶۰نفــر،  و 
کرمــان  ۵۷نفــر،  و  ۹۱هــزار  کردســتان 
۹۸هزار و ۵۳۶نفر، کرمانشــاه ۱۳۰هزار 
و ۵۱۴نفر، کهگیلویه وبویراحمد ۳۷هزار 
و ۵۰نفــر، گلســتان ۵۲هــزار و ۶۹۰نفــر، 
لرســتان ۸۵هــزار و ۹۶۷نفــر، مازندران 
۹۰هــزار و ۷۲۲نفــر، مرکــزی ۷۵هــزار و 
۹۸۱نفر، هرمزگان ۴۱هــزار و ۶۵۳نفر و 
یزد ۶۲هزار و ۸۱۳نفر از متقاضیان حائز 

شرایط اولیه شناخته شدند.

بــر اعــالم معاونــت مســکن و  بنــا 
ملــی  نهضــت  طــرح  در  ســاختمان 
مسکن، ســاخت ۸۷۲هزار و ۵۵۲واحد 
مســکونی آغاز شده است که این تعداد 
واحد شامل طرح های حمایتی شهری 
و روســتایی اســت. در عین حــال زمین 
بــا کاربری مســکونی بــرای حــدود یک  
میلیــون و ۴۰۰هــزار واحــد تأمین شــده 

است.

پیش تــر نیــز رســتم قاســمی وزیــر 
راه وشهرســازی اعالم کــرده بود: اجرای 
طــرح نهضــت ملــی مســکن نیازمنــد 
تأمین اراضی ۴میلیون واحد مســکونی 
اســت که بیــش از ۲میلیــون و ۴۰۰هزار 
واحد آن توســط وزارت راه وشهرســازی 
تأمین شــده است و در این راه باید سایر 
دســتگاه ها تعامل و همکاری بیشــتری 

داشته باشند.

وزیــر راه وشهرســازی در عیــن حــال 
تأکیــد کــرده کــه مهلت پاالیــش نهایی 
متقاضیــان طرح نهضت ملی مســکن 
پایان خردادماه است و در این خصوص 
و  راه وشهرســازی  کل  ادارات  بایــد 
شــهرهای جدید اهتمام الزم را داشــته 

باشند.
در  نیــز  محمــودزاده  محمــود 
کــرده  اعــالم  خــود  اخیــر  اظهارنظــر 
اســت: هم اکنــون بیش از یــک  میلیون 
و ۳۵۰هــزار واحــد طــرح نهضــت ملی 
اجــرا  مختلــف  مراحــل  در  مســکن 
قــرار دارد کــه واحدهــای در حــال اجــرا 
پیشــرفت مناســبی نیز دارنــد. درصدد 
هســتیم تا قبل از پایان تابســتان تعداد 
واحدهای قابل مالحظه ای از پروژه های 
طرح نهضت ملی مسکن افتتاح شوند 

و به بهره برداری برسند.
در اجرای طرح نهضت ملی مسکن 
۴میلیون واحد مسکونی احداث خواهد 
شد که ۳میلیون و ۲۰۰هزار واحد آن در 
مناطق شــهری و ۸۰۰هــزار واحد آن در 

مناطق روستایی است.

راه و شهرسازی

معــاون توســعه مدیریــت و منابــع 
حمل ونقــل  و  راهــداری  ســازمان 
جاده ای از ســرگردانی متقاضیان در 
پــی تصمیم هیــأت مقــررات زدایی 
مجــوز  صــدور  مرجــع  درخصــوص 
مجتمع هــای خدماتــی رفاهــی خبر 

داد.
عباســعلی بنــی اســدی، بــا بیان 
اینکه تصمیــم هیأت مقررات زدایی 
در خصــوص مرجــع صــدور مجــوز 
مجتمع هــای خدماتــی رفاهــی بین 
مقــررات  و  قوانیــن  خــالف  راهــی 
ســرگردانی  موجــب  و  دســتی  بــاال 
متقاضیــان ایــن حوزه شــده اســت، 
گفــت: این هیــأت صالحیت اصالح 
اصــالح  مرجــع  و  نــدارد  را  قوانیــن 
قوانین همان مرجــع تصویب کننده 
آن اســت چــرا کــه قانونگــذار مرجع 
مجتمع هــای  مجــوز  صــدور  واحــد 
را  راهــی  بیــن  رفاهــی  خدماتــی 
حمل ونقــل  و  راهــداری  ســازمان 

جاده ای تعیین کرده است.
معاونــت  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
حقوقــی ریاســت جمهــوری نیــز در 

پاســخ بــه اســتعالم به عمــل آمــده 
بــه کــرات تصریــح کــرده کــه اختیار 
صــدور مجوز مجتمع هــای خدماتی 
رفاهــی بیــن راهــی براســاس قانون 
صرفــًا برعهده ســازمان راهــداری و 
حمل ونقــل جــاده ای اســت، اظهار 
و  مرجــع  در  تغییــر  نــوع  هــر  کــرد: 
متولی قانونی صــدور مجوز نیازمند 
و  دولــت  ســوی  از  الیحــه  تقدیــم 
شــورای  مجلــس  در  آن  تصویــب 

اسالمی است.
معاون توســعه مدیریت و منابع 
حمل ونقــل  و  راهــداری  ســازمان 
ایــن  کــرد:  خاطرنشــان  جــاده ای 
تکلیــف  مبنــای  بــر  نیــز  ســازمان 
قانونــی مذکــور از ســال ۷۷ ضوابط 
و دســتورالعمل های مربــوط را تهیه 
واحــد   ۹۳۹ بــرای  آن  مبنــای  بــر  و 
مجتمــع مجــوز صــادر کــرده اســت 
کــه احــداث و بهره برداری شــده اند 
و بــرای حــدود ۵۴۴ واحــد نیز مجوز 
صادر شــده که عملیات احداث آنها 

در دست اقدام است.
وی گفــت: بــه موجــب قوانیــن و 

راســتای  راه هــا در  ایمنــی  مقــررات 
جاده هــا  در  مــردم  ایمنــی  حفــظ 
بــه  دسترســی ها  تعــداد  کاهــش  و 
جاده ها، احداث تأسیسات خدمات 
جــاده ای به صــورت منفــرد ممنــوع  
مجتمع هــای  قالــب  در  صرفــًا  و 

خدماتی رفاهی امکانپذیر است.
براســاس این گزارش، بنی اسدی 
بــا بیــان اینکــه ایــن تصمیــم هیأت 
خــالف  تنهــا  نــه  زدایــی  مقــررات 
قانــون و خــارج از صالحیــت هیأت 
مذکــور اســت، اظهــار کــرد: ایــن امر 
بالتکلیفــی  و  ســرگردانی  موجــب 
متقاضیان و اعتــراض آنها و مضافاً 
بــه خطــر افتــادن ایمنی متــردد آن 
جاده  و افزایش تصادفات می شــود، 
پیگیــر  شهرســازی  و  راه  وزارت  لــذا 
اصالح و لغو مصوبه هیأت مقررات 
زدایــی اســت و اخیــراً نیــز بــه  دنبال 
اعتراض مردم و متقاضیان نســبت 
بــه بالتکلیفــی به وجــود آمــده، این 
پیگیــری  کار  دســتور  در  موضــوع 
مجلــس شــورای اســالمی نیــز قــرار 

گرفته است.

مدیرعامل شــرکت عمران شهرهای 
جدیــد با حضور در جمــع نمایندگان 
مختلــف  فازهــای  متقاضیــان 
مســکن مهــر شــهر جدیــد پردیــس 
گفــت: چالش هــای اصلــی ناتمامــی 
پروژه های مســکن مهر در کشور بویژه 
تعییــن  عــدم  جدیــد،  شــهرهای  در 
و  پیمانــکاران  وضعیــت  تکلیــف 
تأمیــن منابع مورد نیاز بــرای تکمیل 

پروژه هاست.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری وزارت 
راه و شهرســازی، علیرضا جعفری با 
تأکید بــر اینکه اراده دولت ســیزدهم 
بجــد در اتمــام پرونــده مســکن مهــر 
در کشــور بــوده و انگیــزه کافــی بــرای 
تمامی مســئوالن در به پایان رساندن 
ایــن وظیفه خطیر وجــود دارد، گفت: 
چالش های اصلی ناتمامی پروژه های 
در  بویــژه  کشــور  در  مهــر  مســکن 
شــهرهای جدید عدم تعیین تکلیف 
وضعیــت پیمانــکاران و تأمین منابع 
مورد نیــاز برای تکمیل پروژه هاســت 
کــه در ایــن دوره با برگزاری جلســات 
و پیگیری های منظم صــورت گرفته، 

مشــکالت با پیمانکاران جــزء به جزء 
در حال بررسی و رفع است. 

جعفــری در ادامه ســخنان خود با 
اشاره به اینکه برای رفع موانع موجود 
نیــاز بــه مقدمــات و زمــان هســتیم، 
گفت: در حوزه مشکالت قراردادهای 
پیمانکاران هرگز به دنبال ضرر و زیان 
آنها نخواهیم بود تــا آنها هم بتوانند 
بــا اعتمــادی کــه بــه دولــت دارنــد با 

قدرت به کار خود ادامه دهند.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی در 
این راستا اضافه کرد: طی بررسی های 
انجــام شــده در حال حاضــر مبالغی 
بدهــکار  پردیــس  پیمانــکاران  بــه 
هســتیم کــه تیــم کارشناســی در حال 
بررســی مــوارد بــه تفکیــک پروژه ها و 
اقدامات هســتند. مدیرعامل شرکت 
عمــران شــهرهای جدید با اشــاره به 
از  جمهــور  محتــرم  ریاســت  بازدیــد 
پروژه هــای مســکن مهــر شــهر جدید 
پردیــس در اوایــل ســال جاری گفت: 
خوشــبختانه بــا عنایــات ویــژه دولت 
تعییــن  مجوزهــای  مســأله  ایــن  بــه 
و  شــده  صــادر  پیمانــکاران  تکلیــف 

هم اکنــون به دنبــال تعییــن الحاقات 
الزم بــرای هر پیمانکار بــوده و تالش 
در رفــع مشــکالت ایــن حــوزه داریم. 
وی درخصــوص چالــش دوم موجود 
در حوزه مســکن مهــر مبنی بر تأمین 
منابع مورد نیاز برای تکمیل پروژه ها 
هــزار  حاضــر ۸  درحــال  کــرد:  بیــان 
میلیارد تومان میــزان اعتبار حداقلی 
مــورد نیــاز بــرای تکمیــل پروژه هــای 
نیمــه کاره پردیس اســت که این عدد 
بــا ســایر شــهرهای جدید بــه ۱۵ هزار 
میلیــارد تومان افزایــش پیدا می کند. 
خوشــبختانه با صدور مجوزهای الزم 
در تهاتــر و مدیریــت منابــع از ســوی 
دولت در حــال تزریق تدریجی اعتبار 
به حســاب پیمانکاران و فعال ســازی 

مجدد پروژه های راکد هستیم.
و  راه  وزیــر  معــاون  گفتــه  بــه 
شهرســازی، دو مانــع موجــود در راه 
مهــر  مســکن  پرونــده  شــدن  بســته 
تعییــن تکلیــف پیمانــکار و اعتبارات 
بــود که سیاســت مورد نیاز بــرای رفع 
آنهــا هم اکنون اتخاذ شــده و در حال 

رسیدگی است.

تعیین تکلیف وضعیت قرارداد پیمانکاران مسکن مهر پردیسسرگردانی متقاضیان مجتمع های خدماتی رفاهی
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وجود ۵۵ میلیارد تن انواع ذخایر معدنی در کشور
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از شناســایی و ثبت مواد معدنی 
خبــر داد و گفــت: بیــش از ۵۵ میلیارد تــن انواع مواد معدنی در کشــور 

ذخیره قطعی و بقیه ذخیره زمین شناسی پیش بینی شده است.
علیرضا شهیدی با بیان اینکه افزایش عمق و سطح اکتشافات ایران 
می تواند بــه افزایش ذخایر معدنی ایران اضافه کند، خاطرنشــان  کرد: 
آنچه که در کشــور تاکنون باب بوده، این بوده که مواد معدنی در ســطح 
کشور شناسایی و ثبت شده و بر این اساس بیش از ۵۵ میلیارد تن انواع 
ذخیره معدنی در کشــور قطعی و بقیه ذخیره زمین شناســی پیش بینی 

شده است. 
او افــزود: ســازمان زمین شناســی و اکتشــافات معدنی کشــور نزدیک 
بــه دو دهه اســت کــه به شناســایی ذخایــر پنهــان روی آورده اســت، به 
ایــن معنــی که این ذخایر به هیچ عنوان نشــانه هایی روی ســطح زمین 
ندارنــد، بنابراین امیدواریم با اســتفاده از ژئوفیزیک هوایی بتوانیم این 

ذخایر معدنی را شناسایی کنیم.
و  زمین شناســی  ســازمان  در  داشــت:  بیــان   صمــت  وزیــر  معــاون 
اکتشــافات  معدنی کشور از مقیاس یکصد هزارم در دهه ۸۰ به مقیاس 

۹۴۵ هزار کیلومترمربع، سطح کشور  مورد شناسایی قرار گرفته است.
او از افزایــش دقــت اکتشــافات خبر داد و گفت: از ســال گذشــته این 
ســازمان به تولید اطالعات پایه در مقیاس یک پنجاه هزارم ورود کرده 
اســت و بر این اســاس امیدواریم در برنامه پنج ســاله هفتم کل کشور را 

در مقیاس یک پنجاه هزار داشته باشیم.
او خاطرنشــان کرد: در بحث شناســایی و پی جویی زیــاد از دنیا عقب 
نیستیم و باید به این نکته نیز توجه کنیم که سطح کشور ما بسیار وسیع 

است و نیازمند همکاری بخش خصوصی در این باره هستیم.

 توسعه مبادالت تجاری از سن پترزبورگ
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران به جهت حضور در بیست وپنجمین 
مجمع بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ و مالقات با مقامات روسی 

وارد این شهر شد.
این مجمع که با حضور مقامات، متخصصان و نمایندگان بنگاه های 
اقتصادی از کشــورهای مختلف و با محوریت مباحث توســعه ای برگزار 
می  شــود، فرصتی برای گردهمایی و به اشــتراک گذاری خط مشــی های 

توسعه پایدار از سوی کشورها را فراهم می  کند.
در ایــن مجمــع ، پیمــان پــاک درخصوص ضــرورت توســعه روابط 
تجــاری بــا کشــورها، بویژه کشــورهای همســایه و حاشــیه دریــای خزر و 
همچنین با تمرکز بر اشتراکات و توسعه تعامالت اقتصادی و تجاری با 
این کشورها و توسعه همکاری ها با کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا 

سخنرانی خواهد داشت.
همچنیــن در جریان ایــن مجمع مذاکرات با مرکز صادرات روســیه، 
اتحادیــه صنعتگــران و کار آفرینــان، اســتاندار آدموریتا، وزیــر بازرگانی 

اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دیگر مقامات روسی در دستور کار است.

ماشین آالت نساجی باید هر 10 سال بازسازی شود

مدیرکل صنایع منســوجات و پوشاک وزارت صمت با بیان اینکه حذف 
معافیــت مالیاتی واردات ماشــین آالت نساجی،ســرمایه گذاری در این 
صنعــت را بــا تهدید مواجه کرده گفت: در تالش برای رفع این مشــکل 

هستیم.
خانم افســانه محرابــی یکی از عوامــل مهم تولید خــوب، باکیفیت، 
رقابت پذیــر و صادراتــی را مرتبــط با ماشــین آالت دانســت و افــزود: در 
صنعــت نســاجی و پوشــاک بایــد حداکثر هر ۱۰ ســال یک بار بازســازی 
و نوســازی ماشــین آالت انجــام شــود، امــا حــذف معافیــت مالیاتــی و 
تعرفه هایــی کــه بــرای واردات ماشــین آالت نســاجی در قانــون بودجه 
امســال در نظر گرفته شــده، نگرانی هایی را برای سرمایه گذاران در این 

صنعت ایجاد کرده است.
 او گفــت: بســیاری از افــرادی که طرح ارائه کرده بودنــد و قرار بود در 
این صنعت سرمایه گذاری کنند، با این اتفاق حجم سرمایه گذاری خود 

را کاهش داده اند.
محرابــی با بیان اینکه یکی از مشــکالت اصلی در این صنعت بحث 
قاچــاق پذیــر بودن آن اســت، ادامــه داد: بــرای تولیــد رقابت پذیر باید 
هزینــه تمام  شــده را کاهش داده و زمینه صادرات را نیز فراهم ســاخته 
و از واردات پوشــاک بــه شــکل غیررســمی جلوگیــری کنیم و بــه همین 
علــت موضــوع نوســازی ماشــین آالت موضــوع بســیار مهمــی در ایــن 
صنعت اســت. مدیرکل صنایع پوشاک وزارت صمت گفت: با توجه به 
پیگیری هایی که بخش خصوصی در مورد بحث ماشــین آالت نســاجی 
دارد، در تالش هستیم تا این مشکل را برطرف کنیم، اما نمی توان صد 

درصد امیدوار بود.
همچنین ابوالقاســم شــیرازی، رئیس اتحادیه پوشــاک گفت: ســتاد 
مبــارزه بــا کاالی قاچاق در چند ســال گذشــته خوب عمل کرده اســت، 
ولی همچنان در فضای مجازی ســفارش کاالی قاچاق وجود دارد که از 

طریق شرکت پست به مشتری تحویل داده می شود.
او افزود: بیشــتر مشــکالت در این صنعت مواد اولیــه، قاچاق، ایجاد 
شــهرک های صنعتــی و صنفی اســت بــرای اینکه به صورت خوشــه ای 

فعالیت داشته باشند.
شــیرازی گفت: در بحث مالیات نیز که امســال قرار اســت به صورت 
تکمیــل اظهارنامــه برای تولیدکننده ها و فروشــنده ها انجام شــود، روی 
تراکنش هــا محاســبه می  شــود کــه این هــم بــه نوعی چالش محســوب 

می  شود.

جهش وزارت صمت در برنامه ۲ ساله خودرو
ســخنگوی وزارت صمــت گفت: به ســمت اهــداف پیش بینی شــده در 

برنامه ۲ ساله تحول صنعت خودرو، جهش داشته ایم.
امیــد قالیبــاف در صفحه شــخصی خــود در فضای مجازی نوشــت: 
دومیــن گــزارش عملکرد وزارتخانــه تقدیم نمایندگان مجلس شــد که 
همــه آمار هــای مذکور نشــان از جهش وزارت صمت به ســمت اهداف 

پیش بینی شده در برنامه ۲ ساله تحول صنعت خودرو است.
او در ایــن پیــام نوشــت: صنعت خــودرو وضعیت خوبی نــدارد، اما 
رونــد خوبــی را طــی می کند به طور مثــال افزایــش ۲۳۶ درصدی تولید 
خودروی کامل نســبت بــه ۴ ماهه ابتدایــی ۱۴۰۰، افزایش ۳۵ درصدی 
تحویل خودرو به مشــتریان، کاهش ۶۴ درصدی دپوی خودروی ناقص 
و تحقــق ۸۶ درصــدی و برنامه پیش بینی شــده تولید خودرو در ۴ ماهه 
نخســت سال، نشــان از جهش در برنامه ۲ ســاله تحول صنعت خودرو 

است.

آغاز کاهش قیمت سیمان از یکشنبه هفته آینده
»ایران« گزارش می دهد

نیازی، معاون وزیر صمت در گفت وگو با »ایران«: قطعاً در ماه های آینده شاهد افزایش قیمت سیمان و فوالد نخواهیم بود

 پنجشنبه 26 خرداد 1401
 سال بیست و هشتم

 شماره 7933

محســن ضرابی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک 
ایــران و عمان گفــت: با توجه به رونــد افزایش 
تجارت با این کشــور پیش بینی می شود تا پایان 
ســال یک میلیارد و ۲۰۰ میلیــون دالر صادرات 
و ۲ میلیارد دالر تجارت را به ثبت برســانیم. در 
ســال گذشــته حجم مبــادالت دو کشــور به یک 
میلیــارد و ۳۳۶ میلیــون دالر رســید کــه شــاهد 

رشد ۵۷ درصدی نسبت به سال ۹۹ بودیم.
او با بیان اینکه در دو ماه نخســت سال جاری 
صــادرات ایــران به عمــان با رشــد ۲۸ درصدی 
به ۲۰۳ میلیون دالر رســیده اســت، خاطرنشان 
کــرد: ایــن رقــم در بخــش واردات با رشــد ۱۸۷ 
درصــدی ۱۲۸ میلیــون دالر را تجربه کــرد، آمار 

تجــارت دو کشــور با رشــد ۱۴۵ درصدی به ۳۳۱ 
بــا بیــان  میلیــون دالر رســیده اســت. ضرابــی 
اینکــه توافق هایــی در جهت افزایــش صادرات 
انجــام شــده اســت، خاطرنشــان کــرد: یکــی از 
راه هــای افزایــش مبادالت معرفــی کاالها برای 
افزایــش آگاهی تجار عمانی اســت کــه با اعزام 
هیأت های تجاری و برگزاری نمایشگاه ها در این 
کشــور ممکــن می شــود. او با بیــان اینکه حضور 
شرکت های ایرانی در عمان می تواند در تجارت 
کــرد: هیأت هــای  باشــد،  خاطرنشــان  راهگشــا 
تجاری با محوریت اتاق های اســتانی و تشکل ها 
و انجمن های تخصصی در ســال گذشــته اعزام 
شدند و در سال جاری نیز هیأتی از اتاق مشترک 

به عمان سفر کرد. رئیس اتاق بازرگانی مشترک 
ایــران و عمــان بــا بیان اینکــه هزینه شــرکت در 
نمایشــگاه ها بــرای تولیدکننــدگان بســیار زیــاد 
اســت، گفت: مقرر شده تا تخفیف ویژه ای برای 
فعــاالن اقتصــادی ایرانی ارائه شــود کــه در گام 

نخست ۴۰ درصد در نظر گرفته شده است.

ë  موانــع و مشــکالت تجــارت بــا ایــران را رفــع
می کنیم

همچنین در این نشســت ابراهیم المعینی، 
ســفیر ســلطنت عمــان در ایــران با بیــان اینکه 
اســت،  امیدوارکننــده  تجــاری  تبــادالت  آمــار 
خاطرنشــان کــرد: امیدواریــم ایــن آمــار رونــد 

افزایشــی خــود را حفــظ کند کــه بــا تالش های 
مســئوالن دو کشور محقق خواهد شد. او افزود: 
در ســلطنت عمان در تالش هستیم تا موانع و 
مشــکالت تجارت با ایران را رفــع و راه را هموار 
کنیــم کــه آمارهــای تجــاری ارائه شــده حاصل 
ایــن تالش ها اســت که با تالش هــا و پیگیری ها 
محقــق خواهد شــد. المعینی با بیــان اینکه در 
عمــان آماده اســتقبال از پروژه های مشــترک و 
توســعه خدمات تجاری بین دو کشــور هستیم، 
تأکیــد کــرد: بــر خالف آنچــه مشــکالت تحریم 
بــرای ایران ایجاد کرده اســت، در حال  توســعه 
در روابط دو کشــور هستیم که آینده و دورنمای 

خوبی در این زمینه پیش بینی می شود.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان:

تجارت ایران و عمان به ۲ میلیارد دالر می رسد

گــروه اقتصادی / آنگونه که فعاالن صنف ســیمان 
پیش بینــی کرده اند قیمت ســیمان از هفته آینده 
واســطه ها  و  دالالن  دیگــر  و  می شــود  کاهشــی 
نمی تواننــد بــا خرید احتــکاری ســیمان از بــازار و 
بورس، بازار این بخش را به هم بریزند؛ ازچند روز 
پیش که بحث قطع و سهمیه بندی برق واحدهای 
ســیمانی مطــرح شــد، برخی هــا اظهــار کردند که 
قیمت ســیمان در دولــت ســیزدهم مانند دولت 
دوازدهــم به پاکتی ۱۰۰ هزار تومان می رســد و این 
امر دوباره بر قیمت ســایر کاالها اثــر می گذارد. اما 
طی روزهای اخیر، فعاالن این صنف تأکید کردند، 
اتفاقی که در سال گذشته و در دولت دوازدهم رخ 
داد در این دولت تکرار نمی شود، چرا که تمهیدات 

الزم اندیشیده شده است.
روز گذشته نیز عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن 
صنفــی کارفرمایــان صنعت ســیمان بــه »ایران« 
گفت: »بزودی وضعیت بازار ســیمان ساماندهی 
و قیمت ها منطقی می شــود، از این رو از خریداران 
سیمان می خواهیم که رفتار منطقی داشته باشند 
و اجــازه ندهنــد برخــی شــایعات باعــث نگرانــی 
آنهــا شــود.« او ادامه داد: »قطعاً از یکشــنبه آینده 
یعنــی کمتــر از ســه روز آینــده قیمت ســیمان در 
بازار کاهشی خواهد شد. تولید سیمان اکنون هیچ 
مشــکلی نــدارد و بیش از نیاز مصرف، ســیمان در 
بازار وجود دارد؛ البته برخی ها می خواهند این بازار 
را ملتهب کنند اما قطعاً با برنامه ریزی های دقیقی 

که صورت گرفته، چنین اتفاقی نخواهد افتاد.«
ë عرضه بیش از اندازه سیمان

شــیخان خاطرنشــان کــرد: »بــا تأمیــن بــرق 
انــدازه  از  بیــش  عرضــه  و  ســیمان  کارخانجــات 
ســیمان در بورس کاال طی یکشــنبه هفتــه آینده، 
قیمــت ایــن کاال در بازار بــا کاهش قابــل توجهی 
مواجه خواهد شد. خبر قطع برق صنایع سیمانی 
در هفته هــای گذشــته، باعث شــد تا خریــداران با 
ورود به بورس کاال میــزان تقاضا را افزایش دهند 
و قیمت ها را باال ببرند، همچنین عرضه ســیمان 

به بازار کاهش یافت.«
 او بــا اشــاره به خریدهای دالل گونــه در بورس 

افــزود: »بــا ابطــال حــدود۶۰ معامله ســیمانی از 
ســوی بورس کاال در هفته جــاری، این عرضه های 
ابطال شــده همراه با کف عرضه ۱.۳ میلیون تنی 
هفتگــی در روز یکشــنبه آینــده )۲۹ خردادمــاه( 
عرضــه خواهــد شــد کــه به طور قطــع ایــن میزان 
عرضــه کــه بیش از حد اســت، به شکســته شــدن 

قیمت ها منجر می شود.«
صنعــت  کارفرمایــان  صنفــی  انجمــن  دبیــر 
ســیمان گفــت: »در جلســه اخیــر اعضــای ایــن 
انجمــن با وزیر نیــرو و برخی معاونان، مقرر شــد 
بــرق مورد نیــاز برای معادل تولیــد 5 میلیون تن 
ســیمان تأمیــن شــود. بدیــن جهــت بــا مدیریت 
دیمانــد اختصاص داده شــده از ســوی واحد های 
تولیدکننده ســیمان و همچنین شــرکت های برق 
منطقــه ای، خللــی در تولیــد ســیمان بــه وجــود 
نخواهــد آمــد و التهابــات موجــود در ایــن زمینــه 
فروکش خواهد کرد. بر این اساس صنعت سیمان 
بــا ۷۰ درصــد دیمانــد بــرق خریــداری شــده نیــز 
می تواند تولید خود را مدیریت کند تا شاهد توقف 
کارخانجــات و التهــاب بازار نباشــیم.« حدود ۷۵ 
کارخانه سیمانی در کشــور وجود دارد که ظرفیت 
آنها ۹۰ میلیون تن اســت، اما به جهت مشکالت 
متعدد نمی توان از ظرفیت موجود به خوبی بهره 
گرفت. سال گذشــته به جهت بی برنامگی وزارت 
نیــرو)در دولــت دوازدهم( واحدهای ســیمانی از 
قطع برق بشــدت متضرر شــدند و بر اساس آمار 
تولید، ســال گذشته حدود 6۳ میلیون تن)6۲.۷( 
سیمان تولید شــد. این در حالی است که سال ۹۹ 
میزان تولید ســیمان 6۸.۳ میلیون تن و سال ۹۸ 

بیش از 6۰ میلیون تن بوده است.
ë جلسه ای با نتایج مثبت

چنــدی پیــش در جلســه ای کــه تولیدکنندگان 
ســیمان با وزارت نیرو داشــتند قرار بر این شــد که 
مدیریت مصرف برق با اولویت تأمین انرژی برای 
تولید 5 میلیون تن کلینکر و سیمان در ماه انجام 
شود. انجمن سیمان نیز موظف شد، با هماهنگی 
وزارت نیرو و مدیران عامل کارخانه های ســیمان 
جهت مدیریت تولیــد در هر منطقه اقدام کند. از 

طرفی در جدیدترین بخشنامه ای که ابالغ شده و 
تولیدکنندگان سیمان به آن اشاره کردند، دیماند 
تحویلی به صنایع فوالدی و سیمانی از ساعت۲4 
تــا ۸ صبح و تا تاریــخ ده تیرماه بدون محدودیت 

شده است.
ë ثبات در قیمت سیمان

سید مهدی نیازی، معاون هماهنگی و محیط 
کســب وکار وزارت صمت درباره وضعیت سیمان 
و رونــد قیمتی کــه ایــن کاالی اســتراتژیک خواهد 
داشــت به »ایران«، گفت: »بر اساس بخشنامه ای 
که شــرکت مدیریت شــبکه برق ایــران ابالغ کرده 
اســت از بامداد تا ۸ صبح محدودیت برق صنایع 
فوالدی و ســیمانی اعمال نمی شــود؛ ایــن امر نیز 

حاصل هماهنگی بین وزارت نیرو و وزارت صمت 
است.« او درباره اینکه احتمال دارد قیمت سیمان 
در بــازار افزایشــی شــود، خاطرنشــان کــرد: »تمام 
سعی دولت بر این است که کمبود برق به صنایع 
کمتریــن آســیب را بزنــد از همیــن رو برنامه ریزی 
شــده تا در این دوره بخشی از کارخانه ها به سمت 
یــا اصالحــات در واحــد صنعتــی خــود  اورهــال 
حرکــت کنند، در چنین شــرایطی ضمــن پایداری 
انــرژی می تــوان برق ســایر صنایع را تأمیــن کرد و 
محدودیت هــا و قطعی برق را به حداقل رســاند. 
از همیــن رو بایــد تأکید کرد که بــا تمهیدات اتخاذ 
شده بازار سیمان دچار به هم ریختگی نخواهد شد 

و قیمت ها ثبات خواهد داشت.«

ë مدیریت پایدار انرژی در فصل تابستان
معاون هماهنگی و محیط کســب و کار وزارت 
صمــت پیش از این نیز با تأکید بر مدیریت پایدار 
انــرژی در فصــل تابســتان گفت: خوشــبختانه در 
سال جاری قطعی برق مانند سال گذشته تأثیری 
بــر کاهــش عرضــه فــوالد و ســیمان و به تبــع آن 
گرانی ایــن محصوالت نخواهد داشــت. قطعاً دو 
محصول ســیمان و فوالد در طــول ماه های آینده 
افزایــش قیمت نخواهد داشــت، چــرا که هر گونه 
تغییر قیمت در این کاال ها مستلزم تحقق شرایط 
و مؤلفه های دیگری بجز قطعی برق خواهد بود. 
برنامه هــای وزارت صمــت بــه گونــه ای تنظیم و 
تدوین شــده اســت که پایــداری تولید محصوالت 
مهمی همچون فوالد و سیمان به نحوی باشد که 
عرضه این کاال در بازار با چالش جدی مواجه نشود 
و از بی برنامگی در قطعی برق خارج شــویم.« بر 
اســاس برنامه راهبردی توسعه صنعت سیمان، 
چشــم انداز کســب جایــگاه ســوم جهان بــا تولید 
ســاالنه ۱۲۰ میلیون تن به عنوان رتبه اول ظرفیت 
تولیــد در منطقه و صــادرات جهانی با عرضه ۳۲ 
میلیون تن ســیمان به کشــورهای منطقه در سال 
۱۴۰۴ و توســط وزارت صنعــت، معــدن و تجارت 

هدف گذاری شده است.
چندی پیش روزنامه ایران در گزارشــی نوشت: 
در نیمــه نخســت ســال گذشــته )در زمــان دولت 
دوازدهم(، قطع برق ســبب شد که تحویل کلینکر 
و ســیمان به بــازار نزدیک به ۳ میلیون تن کاهش 
یابد و این امر، قیمت هر پاکت سیمان را از ۲۵ هزار 
بــه ۱۰۰ هزار تومان رســاند.هر چند کــه با فعالیت 
دولت سیزدهم و عرضه سیمان در بورس، قیمت 
ســیمان اصــالح شــد امــا در دوره ای کــه افزایــش 
یافت، شــوک عظیمی به بــازار و مصرف کنندگان 
آن وارد شــد. آنگونه کــه منابع مطلع اعالم کردند 
قطــع بــرق ســال گذشــته خســارت ۴۰۰ میلیــارد 
تومانــی بر دوش واحدهای ســیمانی گذاشــت که 
حدود ۷۷ میلیــارد تومان از ایــن رقم، هزینه های 
ثابت تولید همچون هزینه های پرســنلی، اداری و 

سایر موارد اینچنینی بوده است.

میزان تولید سیمان و کلینکر کشور طی سه سال گذشته ) واحد: میلیون تن(
 سال 1398 سال 1399 سال 1400 موضوع

62.768.360.3 تولید سیمان
727166.2 تولید کلینکر

58.363.653.7 توزیع سیمان در کشور
4.155.9 توزیع سیمان در خارج از کشور

گــروه اقتصــادی / در حالی کــه مردم دیگــر مانند 
گذشته تب خرید خودرو ندارند و منتظر تصمیم 
وزارت صمت در واردات خودرو هستند، برخی ها 
بــا راهــکار و ترفندهــای مختلــف به دنبــال رونق 
دادن بازار خودروهای داخلی هستند. آنها اینگونه 
جلــوه می دهند که بــا افزایش قیمــت ارز در بازار 
و کمبــود ارز در کشــور، دولــت از واردات خــودرو 
منصــرف شــده و قــرار اســت دوبــاره خودروهای 

داخلی یکه تاز شوند.
ایــن موضوع را با انجمن واردکنندگان خودرو، 
اتحادیــه  اعضــای  و  صمــت  وزارت  کارشناســان 
نمایشــگاه  داران خودرو در میان گذاشتیم و همه 
آنهــا تأکیــد کردند کــه دولــت از موضــوع واردات 
خــودرو، عقــب نشــینی نکــرده اســت و زمانی که 
واردکننــدگان  شــود،  مشــخص  واردات  ســازوکار 

می توانند نسبت به واردات خودرو اقدام کنند.
روز گذشــته ســری بــه بــازار خــودرو زدیــم و با 
آنها درباره روندی کــه بازار طی می کند، گفت و گو 
کردیم. برخی نمایشگاه داران واقع بینانه و تقریباً 
رو راســت بــا مشــتریان صحبــت می کردنــد. آنها 
می گفتنــد کــه طــی چند وقــت اخیر فروش شــان 
بیــش از ۷۰ درصــد کاهش پیدا کرده اســت و تنها 
خودروهای کارکرده و قدیمی در بازار فروش دارد.

آنهــا اظهــار می کردنــد کــه مــردم هیچ گونــه 
افزایــش قیمتــی را نمی پذیرنــد و دســت از خرید 
خودروهــای داخلی کشــیدند و از ســویی برخی ها 
هــم که قصد دارند خودروی خــود را تغییر دهند، 
به دنبال خودروهای خارجی بسیار قدیمی هستند.

در کنــار این نمایشــگاه داران، برخــی دیگر هم 

حضــور دارنــد که بشــدت به دنبــال آن هســتند که 
یک خودروی صفر کیلومتر را به شــما بفروشــند و 
بــا دیالوگ هــای ترغیب کننده، مردم را به ســمت 
خرید خــودرو هدایت می کنند. این افراد می گویند 
طــال و دالر و هــر پس انــدازی کــه دارید بفروشــید و 
تبدیل به خودرو کنید چرا که بزودی قیمت خودرو 
افزایشی می شود. آنها با استفاده از اینگونه جمالت 

و ایجاد نگرانی برای مردم، مشتری پیدا می کنند.
این گروه از نمایشگاه داران و شرکت های خرید 
و فــروش خــودرو، تعــادل بــازار خــودرو را به هــم 
ریخته اند و اجازه نمی دهند این بخش چند روزی 
آرام بگیــرد و البتــه نبایــد از نقــش آفرینــی برخی 
نمایندگی های خودروسازان هم غافل ماند. برخی 
نمایندگی های خودروسازان که مردم تقریباً به آن 
اعتماد دارنــد، فضایی را فراهم می کنند که مردم 
برای خرید خودرو با هر قیمتی اقدام کنند. برخی 
نمایندگی ها عنوان می کنند که ما مطلع هســتیم 
بــزودی قیمــت خــودرو افزایش پیــدا خواهد کرد. 
اما در واقع چنین نیست، دولت و بخصوص ستاد 
تنظیم بازار با افزایش قیمت خودرو مخالف است 
و حتــی اجازه نمی دهــد که مدیران خودروســازی 

موضوع افزایش قیمت خودرو را مطرح کنند.
از آنجــا کــه مــردم اطــالع دقیقــی از فراینــد 
قیمت گــذاری خــودرو و واردات خــودرو ندارنــد، 
تحت تأثیر صحبت های واسطه گری و دالل گونه 
برخــی نمایشــگاه داران خــودرو و نمایندگی های 
خودروســازان قــرار می گیرنــد و بــا گرفتــن انــواع 
وام ها و فروش دارایی های خود، خودرو خریداری 
می کنند. اما توصیه کارشناســان چیست؟ محمد 

حســینی از کارشناســان صنعت خودرو اســت. او 
می گوید: »خودروسازان نمی توانند برای سال های 
متوالی فروش خودرو را در قالب قرعه کشی ادامه 
دهند و از طرفی دولت هم بارها خواسته است که 
فروش به شیوه بخت آزمایی پایان پیدا کند. قطعاً 
این امر با افزایش تولید خودرو میســر خواهد شد 
بدیــن جهت و با اعداد و ارقامی که خودروســازان 
در تولیــد اعالم می کننــد می توان امیــدوار بود که 
روند تولید نسبت به گذشته بهبود یافته و می توان 
انتظــار داشــت که قرعه کشــی حذف شــود لذا در 
مقطــع فعلــی بهتر اســت که مــردم صبــر و بعد 
از اینکــه خــودرو از فرایند قرعه کشــی خارج شــد، 

نسبت به خرید خودرو اقدام کنند.«
او ادامــه داد:»هــر فــردی کــه خــودرو از بــازار 
خریداری می کند عماًل ســود چند میلیونی را وارد 
جیــب دالالن و واســطه ها کــرده اســت و ایــن امر 
منجر به آن می شــود که این گــروه تقویت و بیش 
از گذشته گرداننده بازار شود و حتی می تواند فشار 
وارد کند که خودروهای خارجی وارد کشــور نشود؛ 
به نظر می رســد دولت نباید از قدرت و نفوذی که 

این گروه دارد، غافل شود.«
به هــر ترتیب آنچه که از بــازار خودرو می توان 

برداشــت کــرد ایــن اســت کــه برخی هــا بشــدت 
به دنبــال آن هســتند کــه قیمــت خــودرو در بــازار 
ریزشــی نشــود و هر زمان که احســاس کنند خطر 
افــت قیمت ها وجود دارد با کاهــش عرضه، بازار 

را کنترل می کنند.
توجیه این گروه این اســت که ما با قیمت های 
باال خودروها را خریــداری کردیم لذا دلیلی ندارد 
کــه با ضرر بفروشــیم؛ امــا همین افــراد فراموش 
کردنــد زمانی کــه قیمت خــودرو جهــش پیدا کرد 
آنها با سودهای میلیونی خودروهای نمایشگاهی 
و شــرکتی خــود را فروختنــد و از طرفــی بخــش 
اعظمــی از خودروهایــی که اکنون از ســوی دالالن 
فروختــه می شــود همــان خودروهایــی اســت که 
بخشــی از مــردم بــرای کســب ســود و به صــورت 
قرعه کشی خریداری کردند و به آنها با قیمت های 

بسیار پایین تری می فروشند.
اتحادیــه نمایشــگاه داران خودرو اعــالم کرده 
اســت کــه طــی چنــد روز گذشــته بنــا بــه دالیلــی 
همچــون افزایــش نــرخ ارز در بــازار آزاد، خــودرو 
بــا افزایش هــای جزئی مواجه شــده بــود و در روز 
جــاری تغییــر چندانی را ثبت نکــرد. البته آن طور 
که فعــاالن بازار می گویند، مصرف کننــده در بازار 

حضــور نــدارد و رکود ســنگینی در بخــش فروش 
حاکم است.

بــا اینکــه قیمــت دالر در بــازار آزاد در روزهای 
اخیــر مقداری روند افزایشــی به خــود گرفت ولی 
ایــن رونــد افزایشــی بر بازار خــودرو بی اثــر بود به 
گونه ای که برخی خودروها یک تا ۳ مییلون تومان 
هم ارزان تر از قبل شــدند. با این حال کارشناسان 
معتقدنــد مــردم در انتظار کاهش بیشــتر قیمت 

خودرو هستند و فعال خرید نمی کنند.
قطعــاً بــا سیاســت هایی کــه دولــت در مــورد 
نــرخ ارز پیش گرفته اســت، بازار خــودرو دوباره با 
کاهش قیمت روبه رو خواهد شد؛ البته اگر دالالن 
و واســطه ها اجازه دهند و مســیر قیمت خودرو را 
صعــودی کننــد، کاری کــه حداقل طی ســه ســال 
اخیر انجام داده و باعث شده اند که فاصله قیمت 
کارخانه و بازار به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان برسد.

»ایران« بررسی کرد

مردم در انتظار کاهش بیشتر قیمت خودرو
با اینکه قیمت دالر در بازار غیررسمی در هفته جاری روند افزایشی به خود 

گرفت،  اما قیمت خودرو،  دیگر مثل گذشته گرانی را لمس نکرد و حتی به گفته 
ناظران بازار افت یک تا سه میلیونی را تجربه کرد

قیمت انواع خودرو در بازار
قیمتخودرو

560 میلیون تومانتارا اتومات
304 میلیون تومان206 تیپ 2

406 میلیون توماندنا ساده
306 میلیون تومانسمند ال ایکس

300 میلیون تومانرانا پالس
206 میلیون تومانتیبا2

389 میلیون تومانشاهین
335 میلیون تومانکوییک اتومات

203 میلیون تومانپراید 111
380 میلیون تومانپرشیا

293 میلیون تومانپژو405
218 میلیون تومانکوییک دنده ای

455 میلیون تومانتارا دنده ای
196 میلیون تومانتیبا صندوق دار
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اقتصادی
رشد 35 درصدی صادرات به ترکمنستان در دوماهه 1401

»ایران« از احیای جایگاه ایران در بازار ترکمنستان بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم گزارش می دهد

              در حالی که صادرات به ترکمنستان در اوایل دهه 90، یک میلیارد دالر بود، در اواخر دولت قبل به دلیل توجه به غرب و بی توجهی به تعامل با کشورهای همسایه،به حدود 130میلیون دالر رسید!

          در حالی که صادرات ایران به ترکمنستان در سال 99، 137 میلیون دالر بود، با تالش دولت سیزدهم این میزان در پایان پارسال به 335 میلیون دالر رسید

 پنجشنبه 26 خرداد 1401 
 سال بیست و هشتم
 شماره 7933

بر
خ

راه اندازی نخستین سیستم کاریابی تخصصی دانشگاهی
مدیــرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان البــرز از راه اندازی نخســتین کاریابی 

تخصصی دانشگاهی در این استان خبر داد.
بــه گــزارش روابط عمومــی اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان البرز، 
عبداهلل دارایی با اشاره به برنامه های اداره تعاون برای تسهیل گری در اشتغالزایی 
اقشار تحصیلکرده و دانشگاهی اظهار داشت: نخستین کاریابی تخصصی در استان 

البرز برای به کارگیری نیروهای تخصصی دایر می شود.
وی بــا اشــاره بــه مشــارکت و امضــای تفاهمنامــه اداره کل تعــاون و دانشــگاه 
خوارزمــی در ایــن پروژه، افــزود: مجموعه هــای دانش بنیان، واحدهــای تولیدی و 
صنعتی استان در رشته های مختلف مهندسی، پزشکی و پیراپزشکی و استفاده از 

این کاریابی تخصصی الکترونیکی، نیروهای مورد نیاز خود را جذب می کنند.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز بیان کرد: در جلسات متعددی 
کــه بــا حضــور نماینــدگان مــردم در مجلس شــورای اســامی و اســتاندار البــرز با 
مجموعه های دانش بنیان و شــرکت های تولیدی و صنعتی داشــتیم، درخواست 
این متقاضیان برای تأمین نیروی متخصص و دانشگاهی جهت اجرای پروژه های 
تولیــدی و صنعتــی و دانش بنیان خود را مطــرح کردیم. دارایی با اشــاره به اینکه 
تعدادی زیادی از واحد های صنعتی استان البرز در حوزه های دسترسی به نیروی 
کار با مشکاتی مواجه بودند، ادامه داد: با راه اندازی این سامانه دسترسی به نیروی 

کار متخصص برای واحد های صنعتی تسهیلگری می شود.

 انجام بیش از 15 هزار بازرسی از کارگاه های 
استان آذربایجان غربی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی گفت: بیش از 15 هزار و 499 
بازرسی از کارگاه های استان آذربایجان غربی در راستای اجرای فصل چهارم قانون 

کار و اعمال نظارت توسط بازرسان کار استان انجام گرفته است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان 
غربی در راستای نظارت دقیق بر اجرای قانون کار در کارگاه های این استان و لزوم 
حفــظ و صیانــت از نیــروی کار بیش از 15 هــزار و 499 مــورد بازرســی از واحدهای 
صنعتی تولیدی و معدنی استان آذربایجان غربی انجام شده که این امر منجر به 

صدور بیش از 9439 اباغیه به کارگاه ها شده است.
در همین راســتا علی دهقانی مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان 
غربی اظهار کرد: انجام بازدیدهای ســرزده و در ســاعات مختلف شبانه روز توسط 
بازرسان کار استان از واحدهای با حساسیت باال و بیش از 9439 مکاتبه با واحدهای 
صنعتی استان و اباغ دستورالعمل ها و قوانین در این زمینه؛ آگاه سازی مسئوالن 
ایمنی و الزام به فعالسازی کمیته های حفاطت فنی و بهداشت کار، بررسی تعداد 
372 درخواســت متقاضیان اخذ تأیید صاحیت ایمنی پیمانکاران، تشکیل 130 
جلســه جهت رسیدگی به درخواست های متقاضیان مشــاغل سخت و زیان آور و 
همچنین رســیدگی به 2327 درخواســت در کمیته های مشاغل سخت و زیان آور 

استان از جمله اقدامات شاخص حوزه بازرسی این اداره کل بوده است.

 پویایی دستگاه های اجرایی نیازمند تدوین 
برنامه جامع آینده نگری

اولیــن نشســت کارگــروه توســعه مدیریــت اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
خراســان شمالی با رویکرد توجه به شــاخص های تأثیر گذار در اثر بخشی و ارتقای 

بهره وری نیروی انسانی برگزار شد.
بــه گزارش روابط عمومی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراســان شــمالی؛ 
مدیرکل این اداره ضمن تأکید بر اینکه پویایی دستگاه های اجرایی نیازمند تدوین 
برنامــه جامــع آینده نگری اســت، گفت: طرح تدویــن برنامه جامــع آینده نگری 
دســتگاه در راســتای جانشــین پروری جهت افزایش ســطح توان نیروی انسانی با 

توجه به کسب مهارت های مربوط به هرحوزه باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
مهــدی اســام خــواه تصریح کــرد: اختصــاص اعتبار مناســب جهــت ارتقای 
زیرســاخت های الکترونیــک می تواند ســرعت بخشــی و پاســخگویی مطلوبی به 

جامعه هدف فراهم کند.
وی همچنین از نماینده ســازمان مدیریت و برنامه ریزی خراســان شــمالی در 
نشســت با توجه به نقــش اثرگذار اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی به جامعه 
وسیع هدف خود در استان خواستار برگزاری کارگاه های آموزشی متناسب با شغل 

نیروی انسانی جهت افزایش توانایی فرد و دستگاه شد.

تحقق بیش از 100 درصدی شاخص های بخش تعاون
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی از تحقق بیش از 100 درصدی 

در شاخص های بخش تعاون خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی، 
علی دهقانی مدیر کل این اداره از تشــکیل 87 شــرکت تعاونی در ســال 1400 خبر 
داد. علی دهقانی در تشریح خبر گفت: در سال 1400 تعداد 87 شرکت تعاونی در 

گرایش های مختلف تولیدی، توزیعی و خدماتی تشکیل شده است.
وی ادامه داد: در مجموع تعاونی های تشکیل شده از ابتدای سال، تعداد1975 
نفر عضویت دارند که از این محل تعداد 1814 فرصت شغلی در استان ایجاد شده 
است. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی ضمن تأکید بر اهتمام 
همه شهرســتان ها بر تشــکیل شــرکت تعاونی توسعه عمران شهرســتانی گفت: 
شــرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان چالدران نیز در سال 1400 با عضویت 
تعداد 300 نفر ثبت شده است. تعداد 6 شرکت تعاونی توسعه عمران شهرستانی 
نیز در شهرستان های ماکو، نقده، خوی، سلماس، اشنویه، میاندوآب و شاهین دژ 
در حال پیگیری هســتند، که شــرکت تعاونی توســعه عمران شهرستان اشنویه در 

مراحل نهایی ثبتی است.

 2 هزار میلیارد تومان سهم استان یزد
 از تسهیالت اشتغالزایی است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با اشاره به اینکه برای ایجاد اشتغال 
دستورالعمل های تسهیات پایدار روستایی و عشایری از منابع بازپرداختی آماده 
شــده که بزودی اباغ می شــود، گفت: ســود 6 درصد، دوســال مشارکت، یک سال 

تنفس و بازپرداخت 6 ساله از مزایای این تسهیات است.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان یزد، 
محمدرضــا فاحتــی مدیرکل این اداره در نشســت با مدیران و کارشناســان حوزه 
تعاون استان یزد گفت: 2 هزار میلیارد تومان تسهیات اشتغالزایی در سال جاری 
برای اســتان یزد از طریق تبصره 18، تبصره 16 )کمیته، بهزیســتی و بنیاد شهید(، 

مشاغل خانگی و تسهیات پایدار روستایی و عشایری در نظر گرفته شده است.
وی افزود: جذب تســهیات توســط شــرکت های تعاونی در اولویت است، چرا 
که ســود حاصل از اقداماتی که شــکل می گیرد به بخش بیشتری از جامعه سرازیر 
می شــود؛ بنابراین کارشناســان این حوزه شــرکت هایی را که ظرفیــت خوبی برای 

ایجاد اشتغال در استان دارند برای جذب تسهیات معرفی کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به اینکه شرکت های تعاونی 
می تواننــد در قالــب مشــاغل خانگــی پشــتیبان مجوز دریافــت و از تســهیات آن 
اســتفاده کنند، تأکید کرد: در سال جاری ســهم استان از تسهیات مشاغل خانگی 
چند برابر نسبت به سال گذشته افزایش می یابد. شرکت های تعاونی می توانند با 
زیر پوشش قراردادن چندین مشاغل خانگی در زمینه بازاریابی، تأمین مواد اولیه، 
فروش و... هم به تثبیت، رونق و پایداری مشاغل خانگی کمک کنند و هم فرصت 

اشتغال ایجاد کنند.

ترکمنستان همســایه شــمالی ایران، در 
خشــکی محصور اســت و 4 مرز بــا ایران 
دارد و در این 25 سالی که از استقال آن 
می گذرد همواره روابط پایدار با ما داشته 
است. روز گذشته سردار بردی  محمداف 
رئیس جمهور ترکمنستان برای اولین بار 
در ایــن ســمت در قالب هیأتــی به ایران 
آمد که ظاهراً عمده گفت و گو ها نیز حول 
دو مســأله ترانزیت و تجارت بوده است. 
ترکمنستان از طریق خط ریلی سرخس 
و بندرعبــاس از شــمال شــرق ایــران به 
جنوب و بعد از آن از طریق چابهار، پا در 
اقیانوس هند خواهد گذاشــت از همین 
رو افزایــش ترانزیــت کاال به نفع طرفین 
خواهــد بــود. از طــرف دیگــر بــا وجــود 
روند کاهشــی که ســال 1395 بــه بعد در 
تجــارت و صادرات ایران با این کشــور به 
وجود آمده، در ســال 1400 و ســال جاری 
شــاهد افزایــش 144 و 35 درصــدی در 
صادرات بوده ایم. ایران ســال ها دومین 
صــادر کننده بزرگ به ترکمنســتان بوده 
و ایــن جایگاه در ســال های 2020 و 2021 
بــه پنجم تنــزل پیــدا کــرده، از همین رو 
نــگاه دولــت مبنــی بــر افزایــش روابــط 
بــا همســایگان در قالــب توافقنامه هــا و 
همکاری های توسعه می تواند سهم ما را 
از بازار ترکمنستان افزایش دهد؛ سهمی 
کــه در ســال های اخیر به ترکیه و روســیه 

واگذار کرده ایم.
ë ترانزیت اولویت ایران و ترکمنستان 

ترکمنستان کشــوری در آسیای میانه 
و همسایه شــمالی ایران است که روابط 
سیاســی و تجــاری مــا بــا آنهــا در طــول 
سال های مختلف به رغم توسعه پایدار 
از نوســانات منفــی نیــز برخــوردار بــوده 
اســت. ایران جزو  اولین کشور هایی بوده 
کــه بعد از فروپاشــی شــوروی و تشــکیل 
کشور مستقل ترکمنستان در سال 1374 
اقدام به تأسیس سفارتخانه در این کشور 
کرده و تقریباً در همان سال نیز عضویت 
ترکمنســتان در ســازمان همکاری هــای 

اقتصــادی )ECO( را پذیرفته اســت. به 
رغم اینکه این کشور به مانند ایران یکی 
از بزرگتریــن تولیدکنندگان نفت و انرژی 
در جهان اســت، اما در خشکی محصور 
بــرای ترانزیــت  بــه طــور کلــی  و  بــوده 
کاال های وارداتی و صادراتی خود به ایران 
نیــاز دارد. ایــن به دلیــل امکان رســیدن 
ترکمنســتان بــه اقیانوس هنــد از طریق 
راه آهــن ســرخس- بندرعبــاس و بعــد 
از آن اســتفاده از ظرفیت چابهار اســت. 
اتفاقــاً یکــی از بحث هــای مهمــی که در 
دیــدار روز هــای گذشــته رئیس جمهــور 
ترکمنســتان با هیأت های ایرانی شــکل 
بســتر  به عنــوان  کاال  ترانزیــت  گرفتــه، 
مناســبی برای توســعه همکاری اســت. 
شــنیده ها حاکــی از توافق بر ســر انتقال 
روزانه 400 واگن باری از مرز سراش است 
که امکان افزایش آن نیــز وجود دارد. در 
واقع در مسیر روابط ایران با این همسایه 
خود دو مسأله تجارت و ترانزیت اهمیت 
ویــژه ای دارد کــه ظاهــراً مــورد دومی در 
حــال حاضــر در اولویت ظرفیت اســت. 
طــرف ترکمنی دیــروز  طی مذاکــرات با 
زیرســاخت های  و  ظرفیت هــا  از  ایــران 
افزایــش  بــرای  ترکمنســتان  داخلــی 
ترانزیــت کاال بــا ایــران خبــر دادنــد کــه 
یکــی از آنها بهره بــرداری از بزرگراه 203 
کیلومتری عشق آباد – ترکمن آباد است 
که به تازگی به بهره برداری رسیده است. 
از همین رو الزم است ما نیز ظرفیت ها و 
زیرساخت های داخلی خود برای تأمین 

افزایش ترانزیت کاال را باال ببریم.
ë  بــه صادرکننــده  پنجمیــن  ایــران   

ترکمنستان
بنــا بــر برخــی از منابع، ترکمنســتان 
از حیــث ذخایــر گازی، مقــام چهــارم را 
در جهان دارا اســت و در ســال های اخیر 
ســرمایه گذاری هــای قابــل توجهــی در 
تولید گاز مایع )LPG( صورت گرفته و این 
کشور قصد دارد صادرات گاز را به عنوان 
محصولــی اســتراتژیک افزایــش دهــد. 
ترکمنســتان اقتصادی رو به رشــد دارد و 
با توجه به منابع سرشار نفت و گاز و پنبه 

از طریق سرمایه گذاری مشترک، صنایع 
پایین دست را گسترش داده  است و جزو 
معدود کشورهایی است که فرآورده های 
نفتی صادر می کند و با فرآوری محصول 
پنبــه و با اتکا بــه نیــروی کار خود صنایع 
فعال نساجی پیشرفته ای دارد که از بازار 
فروش باالیی در سطح جهان برخوردار 
اســت و بــا فروش ســاالنه مقــدار زیادی 
گاز به کشــورهایی چون اوکراین و روسیه 
و چند کشــور دیگر از جمله ایــران، اقدام 
به کســب درآمدهای سرشــار می کند. بر 
اســاس آخرین آمار ها این کشور در سال 
2021 بیــش از 3 میلیارد و 736 میلیون 
دالر کاال وارد کــرده کــه ایــران بــا 335 
میلیون دالر 9 درصد از آن را تشکیل داده 
و در رتبه پنجم کشور های صادر کننده به 
ترکمنستان قرار دارد. جالب آن است که 
در طول 15 ســال اخیر متوسط صادرات 
در حــدود 520  ترکمنســتان  بــه  ایــران 
میلیون دالر بوده و ایران همیشــه یکی از 
پنج کشــور اول صادرکننده به این کشــور 
بــوده اما این جایــگاه در ســال های اخیر 
به خطر افتاده اســت. بر اســاس آمار ها، 
ایــران در ســال های 2012 و 2013 دومین 
صادرکننده به این کشور بوده اما به مرور 
این جایگاه در رقابت با کشــور های دیگر 
مخصوصاً چین، روسیه، ایتالیا و آلمان از 
دست رفته به طوری که بر اساس آمار ها 

رتبــه صادراتــی ایــران در ســال 2021 بــه 
پنجم تنزل پیدا کرده است. به طور کلی 
کارشناســان و صادرکننــدگان ایرانی نیز 
معتقدنــد  در ســال های اخیر با عقبگرد 
صادراتــی ایران به ترکمنســتان که روند 
آن در ســال 1396 آغاز شده، باعث شده 
بخشی از بازار این کشور به دست ترکیه و 

روسیه بیفتد.
ë   ایــران صــادرات  درصــدی   35  رشــد 

طی دو ماه
در بین 15 کشــور همســایه وضعیت 
صــادرات بــه ترکمنســتان در وضعیــت 
نســبتاً خوبــی قــرار دارد اما همچنــان از 
اســتفاده نمی شــود.  تمــام ظرفیت هــا 
صــادرات ایران به ترکمنســتان در ســال 

بیــن  در  دالر،  میلیــون  بــا 346   1388
کشــور های همســایه رتبــه پنجــم را دارا 
بــوده و به مرور میزان صادرات و رتبه آن 
نیز بهبود پیدا کرده به طوری که در سال 
1395 به 547 میلیــون دالر و چهارمین 
صادرات باال به کشــور های همسایه می 
رســد، اما افــت روند صــادرات و تجارت 
 1396 ســال  در  ترکمنســتان  بــا  ایــران 
شروع می شــود به طوری که در این سال 
صادرات با کاهش منفی 23 درصدی به 
418 میلیون دالر رسیده و این روند ادامه 
پیدا کرده تا آنجا که رقــم صادرات 350 
میلیون دالری در سال 1398 نیز کاهش 
40 درصدی در مقایســه با سال 1395 را 
نشان می دهد. با وقوع کرونا اما سال 99 

تجــارت دو کشــور ضربه جدی خــورده و 
صادرات ایران بــه 137 میلیون دالر می 
رسد. بر اساس آخرین آمار های گمرکی 
بــا احیای تجــارت در ســال 1400، میزان 
صادرات ایران به ترکمنستان با رشد 144 
درصدی به 335 میلیون دالر می رســد 
کــه رقم قابل قبولی بعد از روند 4 ســاله 
کاهشــی به نظر می رســد، البته بررســی 
آمار هــای دو ماهــه نیز نشــان مــی دهد 
نگاه جدی دولت سیزدهم به همسایه ها 
در رونــد بهبــود تجــارت با ترکمنســتان 
در ســال جاری نیــز نمود داشــته اســت. 
در ســال جاری  طــی 2 ماهــه فروردین و 
اردیبهشــت، 59 میلیون دالر کاال به وزن 
232 هــزار تــن صادر شــده که رشــد 35 
درصدی در ارزش و کاهش 15 درصدی 
در وزن را نشــان مــی دهد. صــادرات دو 
ماهه 1401 ایران به ترکمنستان باال ترین 
صادرات در این مدت  طی 5 ســال اخیر 
بوده اســت. تنها در ســال 1395 بوده که 
بــا وجود برجام و نبــود تحریم ها، میزان 
صــادرات طــی دو ماهــه ســال رقمی در 

حدود سال جاری بوده است.
ë  کــدام در  صــادرات  افزایــش  امــکان   

کاالها؟
بر اساس آخرین آمار ها، ترکمنستان 
و  میلیــارد   3 از  بیــش   2021 ســال  در 
کــه  داشــته  واردات  دالر  میلیــون   700
ردیــف لــوازم مکانیکــی بــا 600 میلیون 
دالر، هواپیمــا و قطعــات آن در حــدود 
424 میلیــون دالر و ماشــین آالت 333 
میلیون دالر در رتبه های اول تا سوم قرار 
دارنــد. قطعــات توربیــن، ماشــین آالت 
و  قنــد  فــوالدی،  میله هــای  کشــاورزی، 
نیشکر، ســیب زمینی و روغن های نفتی 
کاال هایی هستند که بیشــترین واردات را 
ترکمنستان در این کاال ها داشته که اتفاقاً 
قند و نیشکر و سیب زمینی نیز بیشترین 
صــادرات ایران به این کشــور هســتند. با 
وجــود ایــن، امــا همچنــان در میله های 
آهنــی و فــوالدی، اســکلت فلــزی، پلــی 
اتیلــن، فرش و ســایر کفپوش هــا امکان 

افزایش صادرات نیز وجود دارد.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: 
از اول خرداد مــاه تاکنون یک میلیون و 
100 هزار واحد صنفی مالیات مقطوع را 
پذیرفته اند و ۵۵0 هزار واحد صنفی نیز 

از مالیات معاف شده اند.
ایرنــا، داود منظــور در  گــزارش  بــه 
اظهــار  اول  صــف  تلویزیونــی  برنامــه 
داشــت: کل مبلــغ مالیــات ایــن تعداد 
مــؤدی 2 هــزار و ۵00 میلیــارد تومــان 
ثبت شــده که مؤدیــان پذیرفته اند. وی 
افزود: به اصناف به عنوان منبع مالیاتی 
بزرگ نــگاه نمی کنیم و نــگاه درآمدی 
هم به واحدهای صنفی نداریم زیرا هر 
واحــد صنفی شناســنامه دارد و مالیات 
را پرداخــت می کند، ما به دنبال کشــف 

فرارهای مالیاتی بزرگ هستیم.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با 
بیــان اینکه رویکرد این ســازمان کشــف 
فرارهای مالیاتی بزرگ است، گفت: در 
هشــت ماه گذشته فرار مالیات را روزانه 
مــا  برآوردهــای  می کنیــم،  شناســایی 
حاکی از این اســت که بیش از 13۵ هزار 
میلیــارد تومــان فرار مالیاتی شناســایی 
شــده ضمن اینکه این آمارها برآوردی 

است و تغییر می کند.
 200 و  میلیــون   2 داد:  ادامــه  وی 
هــزار مؤدی جدیــد شناســایی کرده ایم 
به عنــوان  ایــن  از  پیــش  کــه  کســانی  و 
مؤدیــان مالیاتــی حســاب نمی شــدند 

برای آنهــا نیز اظهارنامه برآوردی تهیه 
کرده ایم. منظور بیان داشــت: مؤدیانی 
کــه اظهارنامــه نانویــس یــا صفــر ارائه 
کرده اند، اطاعات آنها شناسایی و برای 
220 هزار نفر، اظهارنامه برآوردی صادر 
شــده که باید اقدام به پرداخت مالیات 

کنند.
وی با اشاره به اینکه در نظام مالیاتی 
مراحــل دادرســی بســیار منصفانــه ای 
داریــم، گفــت: اگــر مــؤدی بــه مالیــات 
اعامی اعتراض داشته باشد با مراجعه 
بــه اداره های مالیاتی در سراســر کشــور 
می توانــد اعتــراض کند و ایــن موضوع 
از ســوی کارشناســان مورد بررســی قرار 

می گیرد.
ë اعتراض اتحادیه ها رسیدگی می شود 

رئیــس ســازمان امور مالیاتی کشــور 
ابــراز داشــت: همکاران مکلف هســتند 
قبــل از قطعی کــردن مبلــغ مالیات به 
مســتندات مؤدیــان توجــه و روی مبلغ 
توافق کنند ضمن اینکه توصیه می کنیم 
بــا مردم مــدارا کننــد. وی با بیــان اینکه 
را  صنفــی  اتحادیه هــای  اعتراض هــای 
مــورد رســیدگی قــرار می دهیــم، گفت: 
یکی از اعتراض هایی که برخی از اصناف 
داشــتند ایــن بود کــه مبالغ وارد بــه پوز، 
صرفــاً درآمد نبوده اســت و ایــن امر در 
مشــاغلی مانند کافی نت ها، بنگاه های 

اماک و دفترخانه ها وجود دارد.

منظور گفــت: به اداره هــای مالیاتی 
در سراســر کشــور اباغ کرده ایم کسانی 
معتــرض  پــوز  مبالــغ  بــه  نســبت  کــه 
هســتند را مــورد رســیدگی قــرار دهند و 
روی ســامانه مالیــات را اصاح کنند که 
در همیــن رابطه اتحادیــه دفترخانه ها 
می تواند برای هشت هزار واحد صنفی، 

واریزی های درآمدی را اعام کند.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه ما بــه مردم 
و اتحادیه هــای صنفــی اعتمــاد داریم، 
گفت: مالیات ها سیستمی حساب شده 
اســت و قطعاً اختافاتی وجود دارد که 
بــه تشــخیص کارشــناس مالیاتــی این 

موارد اصاح می شود.

رئیــس ســازمان امور مالیاتی کشــور 
مراجعه هــای  مــاه  خــرداد  در  افــزود: 
مردمی بســیار زیاد شــده و همــکاران با 
اینکه ســاعات اداری تغییر کرده اســت 
تا ساعت 21 در محل کار حضور دارند و 

روزهای سختی را سپری می کنند.
دنبــال  بــه   کــرد:  خاطرنشــان  وی 
تعامــل حداکثــری با اصناف هســتیم، 
طی دو ماه گذشــته جلســه های بســیار 
زیادی را با اتاق اصناف تهران، بازاریان 
و اتحادیه ها برگزار کردیم. همچنین در 
چند روز گذشته جلسه ای با حضور وزیر 
امــور اقتصــادی و دارایــی و ۶0 نماینده 

اصناف داشته ایم.

وی با اشاره به ماده 131 و 8۴ مالیات 
گفت: مشــاغلی که میزان فــروش آنها 
بیشــتر از مبلــغ ۴.8 میلیــارد تومــان در 
ســال 1۴00 بــوده اســت باید نســبت به 
تســلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام کنند. 
مشــاغلی کــه زیــر ایــن مقــدار فــروش 
داشــته اند نیــازی بــه ارائــه اظهارنامــه 
ندارنــد و می توانند نســبت به پرداخت 

مالیات مقطوع اقدام کنند.
ë مالیات بر دستگاه های کارتخوان

منظــور افــزود: آنچه که در حســاب 
پــوز یــا کارتخــوان کســبه وارد می شــود، 
درآمد حســاب می شــود از ایــن رو برای 
اینکــه بتوانیــم قانون بودجــه و عدالت 

مالیاتی را ایجاد کنیم، اطاعات فروش 
واحدهای صنفی را از طریق سامانه های 
بانک مرکزی دریافت می کنیم و سابقه 
مالیــات ســال گذشــته را بر اســاس این 

مؤلفه ها تعیین می کنیم.
وی بیــان داشــت: در ســامانه ایــن 
ســازمان، هــر فعــال اقتصــادی بــا کــد 
ملــی وارد می شــود و اطاعــات فروش 
و مالیات را مشــاهده می کند. همچنین 
برای گروه های مختلف اصناف ضریب 
ســودآوری را اعمال کردیم که از ســوی 

وزارت صمت اعام شده بود.
رئیــس ســازمان امور مالیاتی کشــور 
خاطرنشــان کــرد: امســال ضریب ها را 
تعدیــل و منصفانــه کردیــم و پایین تــر 
دادیــم  قــرار  صمــت  وزارت  اعــام  از 
کــه بــرای گروه هــای مختلــف متفاوت 
اســت. وی با اشــاره به هوشمند ســازی 
نظــام مالیاتــی گفــت: ســعی کرده ایم 
تــا پیوســتگی بین مالیــات ســال 1399 
و 1۴00 حفــظ شــود. در ســال های قبــل 
نظام مالیاتی هوشــمند نشــده بود و به 
اطاعات اقتصادی فعاالن کسب و کار 
اشراف نداشتیم اما اکنون این اطاعات 
از بانــک مرکزی، بیمه و گمرک و ســایر 
نهادهــا می رســد و مــا مکلف هســتیم 
از  مــاده 1۶9 مالیــات مســتقیم  طبــق 
مجموع این درآمدها، مالیات را حساب 

کنیم.

550 هزار واحد صنفی از مالیات معاف شدند
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور:

در 2 ماه ابتدایی هر سال حجم و ارزش میزان صادرات ایران به ترکمنستان 
 ارزش صادرات سال 

)میلیون دالر( 
 میزان صادرات 

)هزار تن(
 1397 5799
 1398 38100
 1399 455
 1400 44291
 1401 59232

وضعیت تجارت ایران و ترکمنستان در 15 سال اخیر )میلیون دالر(

دبیرخانه اوپک در تازه ترین گزارش 
ماهانــه، پیش بینی خــود را مبنی بر 
اینکه تقاضای نفت در سال 2020 از 
ســطح پیش از شــیوع ویروس کرونا 

فراتر می رود، حفظ کرد. 
اوپک در تازه ترین گزارش ماهانه 
خود که روز سه شنبه )2۴خردادماه( 
کــه  کــرد  پیش بینــی  شــد،  منتشــر 
تقاضــای جهانی برای نفت خام در 
ســال 2022، 3 میلیــون و3۶0 هــزار 
بشکه افزایش می یابد و روند بهبود 

از رکــود ســال 2020 ادامــه خواهــد 
داشــت. تنش های روسیه و اوکراین 
قیمت هــای جهانــی نفــت خــام را 
بــرای مدتی کوتــاه طی مــاه مارس 
بــه بــاالی 139 دالر برای هر بشــکه، 
باالترین رقم از ســال 2008 رساند و 

فشارهای تورمی را تشدید کرد. 
ماهانــه  گــزارش  تازه تریــن 
ایــن  داد،  نشــان  اوپــک  دبیرخانــه 
رونــد در ماه مه ادامه داشــته اســت 
و اعام کــرد که تولید اعضای اوپک 

به دلیــل افت عرضه لیبــی، نیجریه 
و دیگــر کشــورها در مجمــوع با 17۶ 
هزار بشــکه کاهش بــه 28 میلیون و 
۵10 هزار بشکه در روز رسیده است. 
اوپــک پیش بینــی کــرد کــه افزایش 
عرضــه نفــت خــام تولیدکننــدگان 
غیراوپک در سال 2022 با 300 هزار 
بشکه افت نسبت به برآورد پیشین، 
2 میلیــون و 100 هزار بشــکه خواهد 

بود. 
اوپک در تازه تریــن گزارش خود 

تولیــد  از  )ژوئــن( پیش بینــی خــود 
روز  را 2۵0 هــزار بشــکه در  روســیه 
کاهــش داد و بــرآورد افزایش تولید 
امریــکا را ثابــت نگه داشــت. اوپک 
انتظــار دارد بــا وجــود قیمت هــای 
بــاال که در ســال های گذشــته ســبب 
تشویق به افزایش عرضه شده بود، 
تولیــد نفــت امریــکا در ســال 2022 
بــدون تغییر نســبت به بــرآورد ماه 
روز  در  بشــکه  هــزار   880 گذشــته، 

افزایش یابد.

و  آب  مهندســی  شــرکت  مدیرعامــل 
فاضاب کشور از قطعی آب مشترکان 
بدمصرف کشــور از ابتدای تیرماه خبر 
داد. به گزارش شــرکت مهندســی آب 
و فاضــاب کشــور، »اتابــک جعفری« 
بــا اعــام این خبــر افــزود: قطعی آب 
مشــترکان بدمصــرف کشــور از ابتدای 
تابســتان اعمال می شود که با توجه به 
کمی بارش هــا، خشکســالی های یکی 
دو ســال گذشــته و انتظاری کــه مردم 
دارند، پس از تذکر و اخطار به افراد بد 

مصرف از ابتدای تیر امســال انشعاب 
آنها قطع می شود. 

مدیرعامــل شــرکت مهندســی آب و 
فاضاب کشــور گفت: بر اســاس جداول 
تنظیــم شــده، ایــن قطعــی آب از چنــد 
ســاعت آغــاز و در مراحل بعدی شــامل 
تعــداد  می شــود.   نیــز  جدی تــر  مــوارد 
مشــترکان بدمصرف در کانشهری مثل 
تهــران حــدود ۵ درصــد اســت کــه ایــن 
مشــترکان تــا 1۵ درصــد آب را مصــرف 

می کنند.

قطع انشعاب مشترکان بدمصرف آب از ابتدای تیرماهپایبندی اوپک به برآورد پیشین درباره تقاضای نفت در سال 2022



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 - مایـــه شرمســـاری - یکـــی از ابزارهـــای 
پژوهـــش کـــه از مجموعـــه ای از ســـؤاالت 

تشکیل شده 
2 - خانه بزرگ - سکوی شیرجه - وقت

3 - جامه ستور - اندک اندک - خرمن ماه
»کاظـــم  از  فیلمـــی   - زیبـــارو   - آمـــاس  و  برآمدگـــی   -  4

راست گفتار« - پرده دری
5 - دوازده کیلوگرم - بهترین ورزش - آبزی متنوع

6 - شـــهری در اســـتان گیالن - قطعه کوتـــاه تبلیغاتی در 
صداوسیما - راز

7 - ملعون تاریخ - مدیون - فرزند فرزند
8 - شهری در استان اصفهان - کنیزک - پادگان

9 - دارای حرارت - نوعی از هیوندای - میدان جنگ
10 - قدم یکپا - آینده - نوعی پرده

11 - مرطوب - ساکنان محل - فلس ماهی
12 - پســـوند مکان - ساده لوح و خوش باور - لبه شمشیر - 

ظرف چرمین که در آن دوغ، روغن و مانند آن ریزند
13 - ماچ - نهال نازک - شاطر

14 - اندیشه های بد - از رنگ ها - فداکردن
15 - از محله های جنوب شهر تهران - شیشه یا بلور

 عمود ي:   
1 - قهرمان فصل قبل لیگ پرتغال

2 - گریزان - گریه، ناله - سران و بزرگان
3 - دردمندی و اندوهگینی - فرومایه - مخالف

4 - روشنایی و فروغ - کمدین آلمانی - مایه - جواب های!
5 - جمع نفس - خستگی ناپذیر - امر به ساییدن
6 - اندازه، مرز - عدم حضور - مخروبه و منهدم

7 - آسیب - بسیار گرامی - زانوی در!
8 - عهد و قرار - پرنده فرخنده فال - ذکرها، دعاها

9 - الیه محافظ - جزء جزء - تکان
10 - ماده معدنی طب سنتی - بیمارستانی در تهران - حرف ربط

11 - پادشـــاه - اثـــر »نیـــکالی گوگـــول« - وســـیله خنک 
نگهدارنده

12 - مادربـــزرگ - بعضـــی از بر تشـــخیص ندهند - رنگ 
قهوه ای مات - برچسب

13 - نام جدید اداره تأمینات - دانا و باهوش - بی اثر
14 - کشور اروپایی - سالن با سقف کاذب - نام مردانه

15 - هم نام مثلی ،هم اثری از »آلبرتو موراویا«

   افقي:
و  مشـــبک  گلـــدوزی  نقش هـــای   -  1

برجسته - بازیگر »سد معبر«
2 - خط راســـت مـــوازی ســـطح زمین - پرنـــده ای حالل 

گوشت - ظرفی دوجداره
3 - از انبیا - پاک و پاکیزه - همگام

4 - فوری - دریاچه »استرالیا« - عطر زیبای طبیعت - زهرآلود
5 - خاک مرغوب - نوعی ساندویچ - فیلمی از »ام. نایت 

شیاماالن«
6 - کارکنان یک اداره - بهشت گیالن - پاسخ نومیدکننده

7 - آشـــی از خمیر آرد گندم - گیاهی زینتی - اندازه گرمی 
یا سردی

8 - مشاور - نام »هاینکس« سرمربی - آدرس

9 - صفتی برای چاقو - شهری در استان فارس - دسر منجمد
10 - بس - بازگشتن - اختراع »ویلیام کولین«

11 - حمام هـــای خصوصی گرمابه هـــای عمومی - پخش 
شده - بزرگ ناخراشیده

12 - از الفبای فارسی - شریک زندگی - سعی - فلز جهنده!
13 - یک نوع از بالش - ترسناک - ستارگان

14 - دانه به دانه - خوی - دریاچه اردبیل
15 - شهری در »کرواسی« - بیماری کاهش دید در نور کم

 عمود ي:   
1 - داستانی از »بن جانسون«

2 - مرجع مطالعاتی - تیم سوئدی - پشتگرمی
3 - هنگامی که - با کلید آید! - ناشی

4 - آنتن گرد - مقابل »فرود« - رئیس جیمز باند - کالم پرسش
5 - از فالسفه یونانی - فرزند نتیجه - نادرست

6 - هالوژن نمک - خودرو ایرانی - بیم
7 - مرکز ایالت »بروتاین« فرانسه - اختراع »گراهام بل« 

- سختکوش
8 - نامی برای خانم ها - آویخته - روستایی تاریخی حومه تالش

9 - مخلوطی از مغزها - معروف ترین رشته اسکی - دشمن 
سخت

10 - برنــج ایرانــی - قطعــه چــوب پهن و مســطح - تیشــه 
درودگری

11 - طاقچــه قدیمــی - ترازنامــه - فیلمی با بازی »یوســف 
تیموری«

12 - بدون بســته بندی - عدد نفس کش! - خراش گاوآهن 
روی زمین - میدانی در تهران

13 - بساوایی - درون - سازمان کشاورزی جهانی
14 - هرزنامه الکترونیکی - قطره های ریز باران - جایزه  ادبی

15 - اثر »جفری چاسر«

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

و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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  پنجشنبه 26 خرداد 1401 
 سال بیست و هشتم

ارنژی شماره 7933
کشف 7100 مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز

کــه به عنــوان  ارز  جمــع آوری مراکــز غیرمجــاز اســتخراج رمــز 
تهدیــدی علیه پایداری شــبکه برق کشــور مطرح اســت، در این 
فصل با جدیت بیشتری دنبال می شود. به طوری که در ماه های 
اخیر 44 مرکز غیرمجاز اســتخراج رمز ارز با گزارش های مردمی 
و کشــفیات توســط پرســنل صنعت برق جمع آوری شده است. 
بــه این ترتیب، در مجمــوع تاکنون 7 هــزار و 98 مرکز غیرمجاز 
اســتخراج رمزارز کشــف و تعــداد 233 هــزار و 575 مرکز جمع 
شــده اســت. نکتــه قابــل توجه در ایــن موضــوع، افزایــش تأثیر 
گزارش هــای مردمــی در کشــف مراکــز غیرمجاز بوده که نشــان 
دهنده حساســیت مردم در این زمینه اســت. وزارت نیرو در این 
رابطه می نویســد: در کشــفیات جدید 44 درصد از این کشفیات 
توســط گزارش هــای مردمــی، 17 درصــد از طریق بازرســی های 
محلــی و 39 درصد با ســایر روش ها انجام شــده کــه در گزارش 
پیشــین، ســهم گزارش هــای مردمــی از این کشــفیات 19 درصد 
بوده و بخش عمده ای از کشــفیات مربوط به استان های تهران، 
و  آذربایجان شــرقی  خوزســتان،  اصفهــان،  رضــوی،  خراســان 
فارس اســت. از 44 مرکز کشف شده اخیر، 364 دستگاه ماینر با 

ظرفیت مصرفی 910 کیلووات جمع شده است.
ë میزان مصرف ماینرها

رمــز ارز گونــه ای پــول دیجیتال اســت کــه در آن تولیــد واحد 
پــول و تأییــد اصالت تراکنــش پول بــا اســتفاده از الگوریتم های 
رمز گذاری کنترل شــده و معمواًل به طور نامتمرکز بدون وابسته 
به یک بانک مرکزی کار می کند. هر دستگاه استخراج بیت کوین 
)ماینر( به صورت متوســط توان مصرفی به انــدازه پنج یخچال 
20 فــوت و چهــار کولر آبی دارد و به همین دلیل اســتخراج های 
غیرمجاز به دلیل ایجاد اختالل در شــبکه توزیع، می تواند باعث 

بروز آسیب به وسایل برقی شهروندان شود.
 

صادرات کاتالیست ایرانی به روسیه
مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی بــا اعــالم خبــر 
صــادرات کاتالیســت ایرانــی به روســیه گفت: ان شــاءاهلل تا پنج 
ســال آینده جشن ملی تکمیل شدن چرخه صنعت پتروشیمی 
را می گیریــم. بــه گزارش شــانا، مرتضــی شــاهمیرزایی ظرفیت 
نصب شده صنعت پتروشیمی را 90 میلیون تن در سال اعالم و 
بــر ضرورت تکمیل زنجیره محصــوالت تولیدی در این صنعت 
تأکیــد کرد و افزود: بــا هدفگذاری انجام شــده، ظرفیت صنعت 
پتروشــیمی در پایان برنامه هشــتم توسعه به حدود ساالنه 200 
میلیــون تن خواهد رســید و بــا بازنگری که در ایــن دولت انجام 
شــده، مــا در همــه محصــوالت پتروشــیمی شناخته شــده دنیــا 
خودکفــا خواهیــم شــد. وی همچنیــن بــه امضای چند قــرارداد 
شــرکت پژوهش و فناوری پتروشــیمی در دولت سیزدهم اشاره 
کرد و از صادرات کاتالیست ایرانی به روسیه خبر داد و گفت: اگر 

اراده شود، با همکاری، هر کاری را می توان انجام داد.
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عراق بدهی گازی ایران به ترکمنستان را تسویه می کند
 »ایران« از احیای روابط گازی ایران و ترکمنستان پس از 5 سال گزارش می دهد

ایران بیش از 1،6 میلیارد دالر طلب گازی از عراق دارد و آن طور که مقامات آگاه در وزارت نفت می گویند مجوزهای اوفک گرفته شده که عراق  طلب ترکمنستان از ایران را پرداخت کند

شانا
س: 

عک

 گــروه اقتصادی/در روزهــای اخیر برخی 
از مقامات کشــورهای همجوار به تهران 
و  دیدارهــا  جریــان  در  و  کردنــد  ســفر 
گفت و گوهــا تحکیم و تعمیــق روابط در 
حــوزه انــرژی مــورد تأکیــد قــرار گرفــت. 
یکــی از ایــن مــوارد دیــدار جــواد اوجی، 
وزیــر نفت بــا شــاهین عبدالرحمان اف، 
معــاون رئیــس کابینــه در امــور نفــت و 
گاز ترکمنســتان بــود. در ایــن دیــدار بــر 
افزایش حجم سوآپ گاز و از آن مهم تر، 
واردات  دســت رفته  از  قــرارداد  احیــای 
گاز ترکمنســتان تأکید شــد. قراردادی که 
در دولــت یازدهــم و دوازدهم با اشــتباه 
محاســباتی وزیــر نفــت وقــت از دســت 
رفت و در نهایت تعامالت گازی ایران با 
کشــور ترکمنســتان از دی ماه سال 1395 

متوقف شد.
ë چرایی توقف واردات گاز ترکمنستان

خالصــه ماجــرا این بود که بــا اعمال 
تحریم هــای نفتــی و محدودیــت ایــران 
در انجــام تراکنش های بانکی، در دولت 
دهم و در زمان مدیرعاملی جواد اوجی 
در شــرکت ملــی گاز ایــران، بــرای تداوم 
تســویه  و  ترکمنســتان  ارزان  گاز  واردات 
مالــی بــا آنهــا، بــا طــرف ترکمــن توافق 
شــد که شــیوه تســویه به صــورت »تهاتر 
گاز بــا کاال« باشــد. بدیــن صــورت عالوه 
بــر تــداوم واردات گاز، کاالهــای ایرانــی 
نیز به ترکمنســتان صادر می شــدند. اما 
بــا روی کار آمــدن دولــت یازدهم، بیژن 
زنگنه ســازوکار تســویه تهاتــر گاز با کاال را 
متوقف کرد و در اقدامی عجیب متعهد 
بــه پرداخــت ارزی و جریمــه دیرکــرد به 
ترکمنســتان شد. به این صورت به  دلیل 
عدم گشــایش در تعامالت ارزی، بدهی 
ایران به ترکمنســتان تا دی ماه 1395 به 
مرز 2 میلیارد دالر رسید. انباشت بدهی 
ترکمن هــا موجب گالیــه و اعتراض آنها 
بــه دولت یازدهــم شــد، اما زنگنــه وزیر 

نفــت وقــت به جــای حــل این مناقشــه 
غیرمنطقــی  کری خوانی هــای  بــا  گازی، 
عنــوان می کرد کــه اصاًل ایــران نیازی به 
گاز ترکمنســتان نــدارد. بی تدبیری بیژن 
زنگنه موجب شــد با شــکایت ترکمن ها 
بین المللــی،  دادگاه هــای  در  ایــران  از 
محکومیــت 2 میلیــارد دالری بــه کشــور 
تحمیــل و روابط گازی دو کشــور از ســال 

1395 متوقف شود.
اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم، 
تعامــالت  گســترش  بــر  ایــران  رویکــرد 
اقتصــادی بــا همســایگان متمرکــز شــد 
و یکــی از زمینه هــای ایــن همــکاری نیــز 
بــر  شــد.  گرفتــه  نظــر  در  گازی  روابــط 
ایــن اســاس،  جلســه های مختلفــی بین 
مسئوالن و مقام های ایران و ترکمنستان 
برگزار شــد تا در نهایت روابط تجاری دو 
کشــور احیا شــود. امضای قرارداد سوآپ 
گازی ایران با ترکمنســتان و اجرای آن از 
زمستان سال گذشته نشان دهنده احیای 
این روابط اقتصادی ایران و ترکمنستان 
پــس از گذشــت بیــش از 5 ســال اســت 
که اکنــون نیز در حال تعمیــق )افزایش 
پرداخــت  و  ســوآپ  حجــم  دوبرابــری 
ســرگیری  از  بــرای  ترکمنســتان  بدهــی 

واردات گاز( است.
ë عراق بدهی ترکمنستان را می دهد

ایــران بیــش از 1،6 میلیارد دالر طلب 
گازی از عــراق دارد و آن طــور که مقامات 
آگاه در وزارت نفــت می گویند مجوزهای 
اوفک )دفتر کنترل سرمایه های خارجی( 
گرفته شــده که عــراق به جــای پرداخت 
ایــن بدهی به ایــران، طلب ترکمنســتان 
از ایــران را پرداخت کند. بــه این ترتیب، 
زمینه احیــای یک قرارداد از دســت رفته 
فراهم شــده اســت؛ تا ایران دوباره گامی 
یعنــی  خــود  کالن  سیاســت  جهــت  در 
تبدیــل شــدن بــه هــاب انــرژی منطقــه 

بردارد.

ë  واردات گاز از ترکمنســتان و صادرات به
متقاضیان

یکی از سیاســت هایی که کارشناســان 
انرژی توصیه می کننــد، واردات گاز از هر 
کشور همسایه دارای ظرفیت و صادرات 
آن بــه کشــور متقاضی اســت؛ تا ایــران با 
تکیه بر آن – در کنار ظرفیت های داخلی 
کــه می تواند در نتیجــه مدیریت مصرف 
آزاد شــود- تبدیل به هاب انرژی منطقه 
شــود. در این ســاختار، برای اینکــه ایران 
بــه هاب انرژی منطقه تبدیل شــود، باید 
بتواند گاز مازاد کشــورهای همسایه را که 
ترکمنستان و قطر در این موضع هستند، 
بخــرد و بــه کشــورهای متقاضــی ماننــد 
ترکیه، عراق، حوزه خلیج فارس و سوریه 

صادر کند.
در  تغییــر  کــه  اســت  درحالــی  ایــن 
جنــگ  از  پــس  گاز  جهانــی  بــازار  نظــم 
روســیه و اوکرایــن، موجــب شــده تــا در 
برخــی از کشــورهای منطقــه نیــز مجدداً 
ظرفیت هایــی فعال شــود. ماننــد عمان 
و پاکســتان که اکنون بــا افزایش صادرات 
گاز تولیدکننــدگان دیگر بــه اروپا، نیازمند 
جایگزین کــردن تأمین کننده جدید برای 

بخشی از نیاز خود هستند.
در ایــن رابطــه، آیت اهلل ســیدابراهیم 
رئیســی، رئیــس جمهــور، در دیــدار روز 
گذشــته با بــالول بوتــو زرداری، وزیر امور 
خارجــه پاکســتان بــا تأکیــد بــر اینکــه در 
جمهوری اسالمی ایران هیچ محدودیتی 
برای توســعه روابط بــا اســالم آباد وجود 
ندارد،  گفت: »آماده ارتقای همکاری های 
همه جانبه با پاکستان هستیم و جمهوری 
اســالمی ایران ظرفیت هــای الزم را برای 
تأمیــن نیازهــای پاکســتان در زمینه های 

مختلف از جمله نفت،  گاز و برق دارد.«
از ایــن رو بــه نظر می رســد کــه ظرفیت 
فعــال کــردن ایــن روابــط گازی اکنــون در 
منطقه وجود دارد. در این مسیر، اقدامات 

وزارت نفت دولت سیزدهم برای برقراری 
جمهــوری  بــه  ترکمنســتان  گاز  ســوآپ 
آذربایجــان از خــاک ایــران می تواند نقطه 
آغــازی بــر توســعه روابــط گازی ایــران در 

منطقه بویژه با همسایگان باشد.
ë قرارداد گازی ایران و ترکمنستان

پیشــینه خرید گاز ایران از ترکمنستان 
بــه ســال 1374 بر می گــردد، زمانی که به 
مــدت 25 ســال میــان دو کشــور قــرارداد 
امضــا و ترکمنســتان متعهــد شــد صدور 
گاز بــه ایران را بــا قیمت ثابت و به تدریج 
تــا ســقف ســاالنه 8 میلیارد متــر مکعب 
افزایش دهد. در ســال 2007 میالدی هم 
این کشــور متعهد شد ســاالنه 14 میلیارد 

متر مکعب گاز به ایران تحویل دهد.
ایــن حجم صــدور گاز با ســاخت خط 
ایــران  بــه  انتقــال گاز ترکمنســتان  لولــه 

موســوم به »کربجه – کردکــوی« به طول 
200 کیلومتر محقق شــد؛ خط لوله ای که 
شرکت ایرانی ملی مهندسی و ساختمان 
نفــت آن را بــا صــرف هزینه ای افــزون بر 

195میلیون دالر ساخت.
بر اســاس قرارداد ایران و ترکمنستان، 
کربجــه بــه عنــوان نقطــه آغــاز طــرح در 
خاک ترکمنستان و کردکوی نیز به عنوان 
نقطه تحویل گاز در خاک ایران مشخص 
شــد؛ به ایــن ترتیــب واردات گاز ایــران از 
ترکمنســتان از ســال 1376 آغاز شــد و به 
تدریــج تــا ســال 1379 بــه 3/3 میلیــارد 
مترمکعــب و در ســال های آخــر – یعنی 
پیــش از توقــف آن در ســال 1395- بــه 
بیــش از 14 میلیــارد مترمکعب در ســال 
رســید. اکنــون زمینه های از ســرگیری این 

توافق در حال فراهم شدن است.

ë گاز زمینه ساز توسعه روابط اقتصادی
پیــام مهــم  یــک  راهبــردی  از جنبــه 
دیگــر نیــز در دل گســترش همکاری های 
گازی ایران و ترکمنســتان نهفته است که 
اتفاقــاً ایــن موضوع از جنبــه ترانزیتی نیز 
بــرای ایــران اهمیــت باالیــی دارد. اکنون 
و  ترکمنســتان  افغانســتان،  کشــور  ســه 
آذربایجان در حال پیشبرد طرح ترانزیتی 
با عنوان »محور الجورد« هســتند. در این 
طــرح ترانزیتــی در عمــل ایــران دور زده 
می شــود و افغانســتان را بــه اروپــا وصل 
می کند. بــه گــزارش وزارت نفت، انعقاد 
قرارداد سوآپ گازی از سرخس به آستارا 
حامل پیامی مهم برای کشــورهای فعال 
در محــور الجــورد اســت کــه می تــوان از 
دریچه ای ایجابی نیز به همکاری با ایران 

برای اتصال به اروپا اقدام کرد.
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درس  مدارســی  در  مــا  اغلــب  زیســت بوم/ 
خوانده ایــم کــه فقــط یــک چهاردیــواری با چند 
میــز و نیمکت و حیاط داشــته، بــه همین علت 
خاطره خاصی از فضای فیزیکی مدرسه نداریم. 
بیشــتر خاطره ها فقط به بودن در جمع دوستان 
از  یکــی  در  امــا  می شــود  مربــوط  همســاالن  و 
استان های کم برخوردار کشور که شاید از بسیاری 
از امکانات اولیه کالنشهرهای کشور محروم است، 
با مشارکت اهالی منطقه، مدرسه ای ساخته شده 

که بسیار خاص، رؤیایی و دیدنی است.
دیوارهای این مدرسه، حفره های بزرگی دارد 
که باعث شــده از پشــت دیوار، آســمان و صحرا 
پیــدا باشــد. بنابرایــن کودکــی کــه روی صندلــی 
نشســته اســت هر بــار که برمــی گــردد می تواند 

صحنه های شگفت انگیزی از طبیعت را ببیند.
همیــن دیــواری که امــروز برای اهالی روســتا 
بخصــوص کودکان شــادی آفرین اســت، قبل از 
ســاخت با مخالفان زیادی روبه رو شــد اما امروز 
همــه بخصوص کــودکان و جوانان روســتا، آن را 
دوســت دارنــد، اگرچــه بزرگترها نگران هســتند 
که بزها، گل ها و درختان مدرســه را نخورند ولی 
به دنبال راهی هستند که بتوانند دیوار و درختان 

را باهم حفظ کنند.
از ابتدا هم قرار نبود این مدرسه همانند سایر 
مدارس کشور، به شکل عادی و معمولی ساخته 
شود. قرار نبود کودکان فقط در آن درس بخوانند 
بلکه قرار شــد مکانی برای آموزش دائمی همه 
اهالی روســتا باشــد، جایی که روستاییان تمرین 
مشــارکت کننــد. کوچــک و بــزرگ در تصمیــم 
سازی ها ســهیم باشند تا از این طریق بتوانند به 

سوی توسعه درونزا حرکت کنند.
مهم ترین ویژگی این مدرسه عالوه بر کاربری 
چندگانه)فضای آموزشــی، کتابخانــه، اقامتگاه 
بومگردی، کارگاه ســوزن دوزی، مرکز اجتماعات 
منطقه( معماری متفاوت و همســو با معماری 
بومی، تشویق به مشارکت بومیان روستا و از همه 
مهم تــر، توانمندســازی اجتماعــی و اقتصــادی 

ساکنان روستاست.
جــدگال  ســیدبار  روســتای  کــودکان  امــروز 
شهرســتان چابهار استان سیســتان و بلوچستان 

در مدرســه ای درس می خواننــد که کمتر کســی 
به دلیل سکونتشان در منطقه کم برخوردار باور 

می کند.
بچه هــا در این مدرســه هــر روز درخت لیمو، 
انبــه، گل کاغــذی و کنــار را آبیــاری می کنند. زیر 
ســایه آنهــا آرزو نقش می زننــد و خنده به چهره 

می نشانند.
زیباتریــن  امــروز  شــاید  ســیدبار  کتابخانــه 
کتابخانــه دشــتیاری یــا حتی اســتان سیســتان و 
بلوچســتان باشــد، نه به خاطر قفسه های سفید 
قشــنگ و کتاب هــای متنوعی که ناشــران هدیه 
کرده انــد بلکــه چــون بچه هــا روی صندلی هــا 
می نشــینند و بلندبلند قصه می خواننــد و برای 
را  رازی  انــگار  می خندنــد؛  یواشــکی  خودشــان 
می داننــد کــه مــا از آن بی خبریــم. اتاق بــازی را 
بچه هــا از هــر اتاقی بیشــتر دوســت دارند، چون 
اینجا فقط قرار است بازی کنند و بخندند و البته 

خود را برای ورود به مدرسه آماده کنند.
ë 100 ایران من

مینا کامران، تسهیلگر و مدیراجرایی مدرسه 
»ایــران مــن ۱۰۰« با بیان اینکه ایده این مدرســه 
خــاص، در ســال ۱396 شــکل گرفــت، در ایــن 
بــاره به »ایران« گفت: پس از ســاخت حدود 5۰ 
مدرسه در راستای »پویش ایران من« که هدفش 
روســتاهای  در  ابتدایــی  مدرســه   ۱۰۰ ســاخت 
مناطق کم برخوردار و با کمک سازمان نوسازی 
مدارس کشــور بــود، به ایــن نتیجه رســیدیم که 
می توانیــم در الگــوی ســاخت مــدارس تغییر و 
تحول صورت دهیم. متوجه شدیم مدارسی که 
با روش معمول ساخته می شوند برای مردم آن 
منطقه تعلق خاطر نــدارد و حس نمی کنند که 
مدرسه از آن آنهاست و باید از آن مراقبت کنند.

بــر  مطالعــات،  از  پــس  داد:  ادامــه  وی 
اســاس ســند توســعه پایدار به الگویی رسیدیم. 
می خواســتیم این مدرســه، کانون توسعه روستا 
باشد و تا جایی که می شود اهداف توسعه پایدار 

را پوشش دهد.
ë  ساخت مدرسه با مصالح بومی

کامران تصریح کرد: مدرسه روستایی، یکی از 
اماکن جمعی محسوب می شــود، پس عالوه بر 
آمــوزش می توانــد کارکردهــای دیگــری هــم در 
روستا داشته باشد یا مکانی برای آموزش مادام 

العمر باشد که این موضوع در سندهای آموزشی 
جدید هم مورد تأکید است.

ایــن  می خواســتیم  همچنیــن  افــزود:  وی 
مدرســه بــا رویکــرد زیســت محیطــی ســاخته 
شــود. لذا در ســاخت آن برخی از مصالح بومی 
منطقه اســتفاده شــد. البته اهداف مــا در بحث 
زیســت محیطــی بــه طــور کامــل محقــق نشــد 
چــون بایــد اســتانداردهای الزم بــرای ســاخت 
مدرســه به عنــوان مکان عمومی لحاظ می شــد 
تا خطرآفرین نباشــد اما در هر صورت معماری 
این مدرسه با الهام از معماری بومی بوده است.

کامــران گفت: با فراخوان به اســتان ها و پس 
از مراحل مطالعاتی و نیازسنجی ها، به روستای 
ســیدبار جدگال سیستان و بلوچســتان رسیدیم 
کــه یــک مدرســه قدیمــی و فرســوده داشــت و 
بارندگی ها باعث شــده بود ســقف آن در آستانه 

ریزش قرار گیرد.
ë 100 زن سهامدار مدرسه سیدبار

وی افزود: ضمن شــروع کار مطالعاتی برای 
ســاخت این مدرسه، توانمندســازی اقتصادی- 
اجتماعی زنان روستا را با عنوان »پروژه بانوک« 
از قبــل آغاز کرده بودیم. »پروژه بانوک« به برند 
ســوزن دوزی تبدیل شــد و همچنــان هم فعال 
اســت. بــا اجرای این پــروژه، بیــش از ۱۰۰ بانو در 
صنــدوق تعاونی عضو و فعال شــدند و از ســود 
فــروش محصــوالت خود توانســتند، یک ســهم 
از ســاخت مدرســه را بــه عهــده گیرند و بــه این 
شــکل، زنان روستا در ســاخت مدرسه مشارکت 
کردند. کامران تصریح کرد: همزمان با ســاخت 
ایــن مدرســه، تعــدادی کارگاه های آموزشــی در 
مورد محیط  زیســت، کتابخوانــی، قصه خوانی، 
توانمندســازی  بــا هــدف  زندگــی  مهارت هــای 

اجتماعی جوانان و کودکان روستا برگزار کردیم.
ë زنگ جلسات روستا در مدرسه

وی گفت: در تمامی مراحل مربوط به اجرای 
طراحــی خــاص این مدرســه، حساســیت هایی 
وجــود داشــت که با برگزاری جلســاتی بــا اهالی 
و ریــش ســفیدان روســتا آنهــا را رفــع کردیــم. 
گــرد بــودن ســاختمان، کاهگلــی بــودن و ایجاد 
حفره هایــی روی دیوارهــای مدرســه از مــواردی 
بود که با مخالفت های زیادی روبه رو شد. اهالی 
روســتا برخــالف مــا، بیشــتر دنبال ســاخت یک 

مدرسه معمولی بودند که زودتر ساخته شود اما 
امروز بسیاری از جلسات مهم، قرارهای جمعی، 
میهمانی هــا و عروســی های ایــن روســتا در این 

مدرسه برگزار می شود.
صدمیــن مدرســه »ایــران من«، مدرســه ای 
اســت که از میــان چند هــزار پروژه خــاص، جزو 
2۰پــروژه یکی از مهمترین جایزه های معماری 
جهان که هر 3ســال یکبار به یک یا چند معمار 
زنــده اعطــا می شــود، انتخاب شــده اســت.این 
جایــزه  برخــالف »جایــزه معمــاری پریتزکــر«، 
بــر شــیوه های بومــی و اســالمی و کارکــرد ویــژه 
معمــاری کهــن و نوین در توســعه جهان ســوم 
نیز متمرکز اســت. هدف از این جایزه، شــناخت 
نمونه های برتر معماری که هم طرح های نوین 
را دربــر گیرد، هم فاکتورهــای اجتماعی و بهبود 
و توســعه آنهــا و نیــز مفاهیــم بازســازی، دوباره 
استفاده ســازی، محافظــت و طراحــی محیــط  

زیست عنوان شده است.
کامران درباره جایزه معماری  برای طراحی 

زهره توکلی
خبرنگار

بچه های مدرسه سیدبار
 گزارش »ایران« از صدمین مدرسه »ایران من« 

در سیستان و بلوچستان

نـــــما

یرنا
ا

یادداشت تفاهم تهران و عشق آباد برای مقابله با طوفان های گردوغبار
ســازمان حفاظت محیــط زیســت و وزارت جهادکشــاورزی ایــران و حفاظت محیط 
زیست ترکمنستان  با هدف مقابله با طوفان های گردوغبار یادداشت تفاهم امضا کردند؛ 
این اتفاق همزمان با سفر رئیس جمهور ترکمنستان به تهران و در دیدار با رئیس جمهور 

ایران اتفاق افتاد.
گفتنی اســت در اواخر ســال 1400 بــا هدف مقابلــه با طوفان هــای گردوغبــار اقداماتــی در زمینه تبادل 
پیش نویس یادداشت تفاهم همکاری های محیط زیستی بین سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت 
جهادکشاورزی ایران و حفاظت محیط زیست ترکمنســتان صورت پذیرفت و نهایتاً به توافق طرفین 

رسید که در حین سفر رئیس جمهور ترکمنستان به ایران به امضا رسید.
تبادل تجربه در زمینه مســائل حفاظت از محیط زیست، مقابله با تغییرات آب وهوایی، پایش کیفیت 
هوا و آب، حفاظت از تنوع زیستی؛ ارزیابی اثرات زیست محیطی؛ آموزش و انتقال دانش و تبادل تجربه 

در زمینه مدیریت مناطق حفاظت شده از جمله محورهای همکاری در این یادداشت تفاهم است.
ریزگردهای صحرای قره قوم ترکمنســتان در گام اول ســرخس را درگیر می کند و بعد به گلستان می آید، 
خراســان را هم درگیر می  کند و نفس کشیدن برای شهروندان این منطقه و از جمله مشهد را هم سخت 
می  کند. ایران و عشــق آباد سال گذشــته نیز یادداشــت تفاهم امضا کردند. هرچند یادداشت تفاهم ها 
گام مثبتــی اســت، اما تجربه نشــان می  دهد بدون حضور یک نهــاد بین المللی و ایجــاد یک صندوق 
بین المللی به ســرانجام نمی رســد. مانع دیگری هم به گفته علی محمد طهماسبی بیرگانی، دبیر ستاد 
مقابله ملی با گردوغبار وجود دارد؛ »اختالف گازی میان ایران و ترکمنســتان.«  بســیاری از کارشناســان 
اعتقاد دارند پایان این اختالف می  تواند به همکاری های مؤثری در همه زمینه ها از جمله حوزه گردشگری 

و محیط زیست منجر شود. طوفان های قره قوم عالوه بر خراسان رضوی، گلستان را هم درگیر می  کند.

و معمــاری ایــن مدرســه نیــز گفت: ایــن جایزه 
به دلیل کرونا طی چند سال اخیر به تأخیر افتاد. 
بنابراین به تازگی برای بازدید از این مدرســه به 

این روستا آمدند.
وی افزود:این جایزه معماری ، جایزه بزرگ 
معمــاری در دنیــا محســوب می شــود کــه برای 
پروژه های اجرا شده در کشورهای اسالمی درنظر 
گرفته می شــود. چیزی که این جایزه را شاخص 
می کنــد این اســت کــه فقــط رویکــرد معماری 
ندارنــد بلکه مهم اســت که ســازه و ســاختمان 
آن چقدر در زمینه توســعه منطقه تأثیر داشــته 
است. کامران گفت: از میان چندین هزار پروژه، 
465 پــروژه در مرحلــه نخســت کاندیــدای این 
جایزه شدند. پس از آن 2۰ پروژه انتخاب شد که 
»مدرســه ایران من ســیدبار« نیز جزو آنهاست. 
مرحله نهایی نیز چند ماه دیگر اعالم می شــود 

که 5 پروژه برترانتخاب خواهد شد.
ë کمبود اعتبار

وی گفــت: بــا اینکه این مدرســه ســال۱399 
راه اندازی شده اما هنوز برخی موارد طرح نظیر 
ســایبان حصیری مدرســه، فنس کشی محوطه 
دور مدرســه کــه عالوه بــر ایجــاد حریــم بــرای 
ساختمان مدرسه مانع ورود حیوانات به مدرسه 
می شود، همچنین تجهیز اتاق اقامتگاه و کارگاه 
ورودی  و  راه  اصــالح  و  مدرســه  ســوزن دوزی 
مدرســه از ســمت روســتا، به دلیل پایان قرارداد 

پیمانکار و نیز کمبود اعتبار اجرا نشده است.
آرش علــی آبــادی، معمــار مدرســه »ایران 
مــن« روســتای ســیدبار نیــز دربــاره طراحــی و 
ایــن مدرســه بــه »ایــران« گفــت:  ویژگی هــای 
مدرســه ابتدایی »ایران من« روستای سیدبار در 
یــک طبقه و بــا 4کالس درس به ابعاد متفاوت 
و بــا قابلیت همپوشــانی، یک کتابخانه، ســالن 
چند منظوره )سالن اجتماعات، امتحانات، اتاق 
فیلــم، اقامتــگاه و کارگاه ســوزن دوزی بانوک(، 
 49۰ زیربنــای  در  اصلــی  و  فرعــی  حیاط هــای 

مترمربع طراحی و ساخته شده است.
وی افزود: کالس ها به گونه ای طراحی شــده 
که هر دو کالس از قســمت گوشــه بــا هم ارتباط 
دارنــد. همچنین بــا ایجــاد فضــای بینابینی در 
کالس بزرگ این مدرســه، دانش آموزان کالس 
کوچک می تواننــد در این کالس حضور داشــته 
باشــند و از آموزش توســط یک معلم )به دلیل 
محدودیــت تعــداد معلــم( بهره منــد شــوند. 
عالوه بر آن می توانند بــا دانش آموزان پایه های 

باالتر تعامل داشته باشند.
برنــده جایــزه معمــاری ۱4۰۰ با بیــان اینکه 
در ســاخت ایــن مدرســه مــوارد مهمــی نظیــر 
ضــد زلزله بودن لحاظ شــده اســت، ادامــه داد: 
برای پوشــش نهایی ســاختمان مدرســه از مواد 
نیمه بومی با ترکیبی از ســیمان و خاک منطقه 
)ســیمگل( استفاده شــده تا باران و سیالب های 
فصلــی موجــب خوردگــی و آســیب بــه نمــای 
ساختمان نشود. نمای ساختمان همانند رنگ 
و بافت محیط اســت به همین علــت اگر به هر 
دلیل دچار تخریب یا ترک خوردگی شود اهالی 
روستا خودشــان براحتی می توانند آن را ترمیم 

کنند.
ë گردش در هوای مدرسه

وی گفــت: دایــره ای بــودن حیاط مدرســه، 
نحوه کنار هم قــرار گرفتن و چرخش کالس ها 
و نیــز اتصال آنها از قســمت گوشــه ها، موجب 
شــده عالوه بــر ســهولت گــردش هــوا در بیــن 
حیاط هــای  و  متنــوع  فضاهــای  کالس هــا، 
کوچکی بین هر کالس ایجاد شــود. این فضاها 
با هــدف فعالیت هــای گروهی کــودکان ایجاد 

شده است.
علی آبادی اظهار داشت: حفره های دیوار به 
شکلی طراحی شــده که از پنجره کالس ها، فرم 
دیوار و امتداد دید به ســمت دشــت وجود دارد. 
همچنین ایــن حفره ها با ابعــاد مختلف ایجاد 
شــده تا امکان ورود دانش آموزان در مدرســه را 
از جهت هــای مختلــف فراهم کند. در قســمتی 
کــه ضخامــت دیــوار افزایــش یافتــه توانســتیم 
بخش های خدماتی نظیر سرایداری، بوفه و انبار 

را در دل دیوار قرار دهیم.

همزمان با شروع کار مطالعاتی 
برای ساخت این مدرسه، 
توانمندسازی اقتصادی- 

اجتماعی زنان روستا را با عنوان 
»پروژه بانوک« از قبل آغاز شد. 

حاال »پروژه بانوک« به برند سوزن 
دوزی تبدیل شده و همچنان هم 
فعال است. با اجرای این پروژه، 

بیش از 100 زن در صندوق تعاونی 
عضو و فعال شدند و از سود فروش 

محصوالت خود توانستند، یک 
سهم از ساخت مدرسه را به عهده 

گیرند و به این شکل، زنان روستا در 
ساخت مدرسه مشارکت کردند
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 ساخت خانه برای »بی بی گل« 
در کوهرنگ چهارمحال و بختیاری آغاز شد

شــهرکرد-  »بی بــی گل« پیــرزن کوهرنگــی ســاکن در یکــی از روســتاهای محــروم 
چهارمحــال و بختیــاری کــه با رســاندن نامه خود به دســت رئیــس  جمهور تکمیل 
خانه نیمه کاره خود را خواســتار شده بود، بزودی با همت دولتمردان صاحب خانه 
می شــود و اکنون ســاخت خانه او آغاز شده اســت. انتشار کلیپی در فضای مجازی از 
یک پیرزن کوهرنگی که در جریان ســفر رئیس جمهور به چهارمحال و بختیاری در 
مســیر عبور آیت اهلل رئیسی ایســتاد تا نامه اش را شخصاً به وی بدهد، برای بسیاری 
این ســؤال را پیش آورد که پیرزن چه خواســته ای از رئیس دولت داشت و سرنوشت 
نامه اش چه شــد.به گزارش ایرنا، بر اســاس دستور مستقیم رئیس  جمهور مبنی بر 
رفع مشــکل مســکن بی بی گل در کمتر از یک هفته برنامه ریزی برای آغاز عملیات 
اجرایی تکمیل خانه این بانوی کوهرنگی از سوی بنیاد مسکن انقالب اسالمی انجام 

شده و بنا به گفته مسئوالن بزودی این خانه تحویل بی بی گل می شود.
اکنــون در ظــرف کمتــر از یک هفته دســتور رئیس جمهور برای رفع مشــکل این 
بانوی کوهرنگی وارد مرحله اجرا شــده اســت. رئیس بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
چهارمحال و بختیاری در همین خصوص  گفت: مقدمات عملیات اجرایی تکمیل 

خانــه بی بــی گل آغــاز شــد و بــا بــرآورد 
مصالــح مــورد نیاز و ســپس تأمیــن آن 
از ســوی ایــن نهــاد و انتقــال آن به محل 
روســتا، عملیــات اجرایی شــروع خواهد 

شد.
فرشــید ریاحی سامانی افزود: از آنجا 
که بخشــی از عملیات اجرایی این واحد 
مســکونی طی ســال های گذشــته انجام 

شده، تالش می شود تا خانه این بانو در سریع ترین زمان تکمیل و تحویل ایشان شود. 
وی تصریح کرد: عالوه بر خانه مسکونی بی بی گل، ۴2 واحد دیگر نیز در روستای ِلبد 
)روســتایی که بی بی گل در آن ساکن اســت( به صورت نیمه کاره از سال های گذشته 
باقی مانده است که عملیات تکمیل همه این ۴2 واحد نیز در دستور کار قرار گرفته 
و عملیات تکمیل با شروع انتقال مصالح مورد نیاز مانند شن و ماسه از چهارشنبه 
آغــاز می  شــود. سرپرســت فرمانداری شهرســتان کوهرنــگ نیز از تأمیــن تجهیزات 
زندگی واحد مسکونی بی بی گل و کمک به درمان فرزند معلول وی خبر داد و گفت: 
پــس از آنکه بزودی خانه مســکونی این بانو تکمیل شــد، تمامی تجهیــزات و لوازم 
خانگی منزل مسکونی بی بی گل سلیمانی از سوی دولت تأمین و در اختیار وی قرار 
داده می شــود. شهباز اکبری افزود: بی بی گل ســلیمانی زن سرپرست خانوار است و 
یک دختر معلول دارد که بنا بر دستور رئیس  جمهور مقرر شد تا مراحل درمان این 
فرزند نیز در دســتور کار قرار گیرد و تا جایی که امکان درمان وجود داشــته با این بانو 

همکاری شود.

طراحی شهری مثل اصفهان مستلزم خالقیت و نوآوری است
اصفهــان - شــهردار اصفهان گفــت: طراحان و ســازندگان اصفهــان باید روایت 

اصفهان را از زبان مردم اصفهان بشنوند و شخصیت آن را بشناسند.
به گزارش »ایران آنالین«، علی قاسم زاده در آیین افتتاحیه اجالس سازندگان 
و طراحان اصفهان، اظهار کرد: در برابر تغییرات مستمر جهان هستی می توانیم 
سه موضع متفاوت داشته باشیم؛ موضع نخست اینکه در مقابل تغییر ایستادگی 
کنیم که این نمود تحجر است و بر اساس تجربه تاریخی در این صورت الجرم زیر 

چرخ های تغییر خرد می شویم.
وی ادامه داد: موضع دوم نیز این است در مقابل تغییر تسلیم شویم و سوم 

اینکه خود پیشگام تغییر باشیم و مغلوب مکان و زمان نشویم.
قاســم زاده بــا تأکید بــر ضرورت بــه کارگیــری افراد خــالق و نــوآور در عرصه 
سازندگی و طراحی شهر عنوان کرد: مسأله جدی ما در حال حاضر یافتن معنایی 
برای »اصفهان نوین« و تعیین موضع مان نســبت به آن اســت و پاســخ به این 
ســؤال که اگر قرار شــد به دنبال ایجاد اصفهان نوین باشیم، آیا باید به طور کامل 

شبیه اصفهان قدیم باشد یا نه.
شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: در این مسیر و در برابر دنیایی که پیوسته در 
حال تغییر است، نباید شخصیت خود را گم کنیم زیرا آنچه به ما هویت می دهد، 

شخصیت است و هر شهری به اقتضای عناصر هویتی خود شخصیتی دارد.
قاســم زاده با بیان اینکه اگر بتوانیم شخصیت شــهر را بشناسیم، توانسته ایم 
اصفهان نوینی را طراحی کنیم که با شخصیت آن در تعارض نباشد، گفت: از هر 
نسلی انتظار می رود از خود چیزی به یادگار بگذارد و در تاریخ تحول اصفهان نیز 
باید نگاه و تغییر جدیدی وجود داشــته باشــد تا هماهنگ با شخصیت اصفهان 
بــه وقــوع بپیوندد. وی در پاســخ به این ســؤال کــه چگونه می توانیم شــخصیت 
اصفهــان را بشناســیم، گفت: باید روایــت اصفهان را فهمید و قصــه اصفهان را 

از زبــان مــردم اصفهــان شــناخت تــا 
طراحان و سازندگان نیز قصه اصفهان 
را متوجه شوند. شهردار اصفهان تأکید 
کــرد: اگر فکر کنیم دفــاع از اصفهان به 
معنــای ساخت وســاز همچــون دوران 
۴۰۰ سال گذشته است، تصوری اشتباه 
اســت چــرا کــه مــا بایــد خالق زمــان و 
مکان باشــیم و فصل جدیدی بر کتاب 
اصفهان بیفزاییم که این کار طراحان و 

سازندگان است.

انتقال کسبه متروپل به بازار خلیج فارس
آبادان - معاون استاندار خوزستان و فرماندار ویژه آبادان اعالم کرد: بازار خلیج 
فــارس برای ادامه فعالیت کســبه آســیب دیده از حادثه متروپــل در نظر گرفته 

شده است و کسبه می توانند برای تحویل غرفه  به این محل مراجعه کنند.
»احسان عباسپور« به ایرنا گفت: کسبه مجاور متروپل می توانند با مراجعه 
به ستاد پیگیری خسارت حادثه متروپل، اطالعات خود را به گروه های مستقر 

ارائه و راهنمایی قضایی و اداری دریافت کنند.
بــه  خســارت  پرداخــت  و  رســیدگی  دولــت  تــالش  کــرد:  تأکیــد  وی 
خســارت دیدگان این حادثه اســت که پس از بررسی  خسارت پرداخت خواهد 
شــد. وی در خصــوص محدودیــت تــردد اعمــال شــده در خیابــان امیرکبیر و 
اطراف ساختمان متروپل نیز گفت: از آنجایی که اولویت حفظ جان و سالمت 
شــهروندان اســت لــذا تا زمانــی که جان مــردم از بابــت ریزش ســاختمان در 
خطر اســت محدودیت های اطراف ســاختمان متروپل برداشــته نخواهد شد. 
جمعی از کســبه مجاور ســاختمان متروپل آبادان با امضای طوماری خطاب 
به فرماندار این شهرســتان رســیدگی به وضعیت معیشــت و جبران خسارت 

وارده را خواستار شدند.

افزایش ۶۰ درصدی تولید مرغ در همدان
همدان - رئیس ســازمان جهاد کشاورزی همدان از افزایش ۶۰ درصدی تولید 
مرغ در استان از ابتدای سال تاکنون و تولید متوسط روزانه بین ۱9۰ تا 2۰۰ تن 

مرغ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غالمحسین تقوی با بیان اینکه تولید مرغ 
روزانــه اســتان پیــش از این حدود ۱2۰ تــا ۱3۰ تن بود، گفت: کمبــودی در زمینه 
تولیــد مــرغ وجود ندارد و در حال حاضر جوجه ریزی هــا در مرغداری ها بیش از 

ظرفیت و تقاضای بازار است که صادرات به سایر استان ها انجام می شود.
وی افزود: در این راســتا روزانه ۶۰ تا ۶۵ تن گوشــت مرغ از همدان به ســایر 
استان ها ارسال می شود. به گفته وی مصرف روزانه گوشت مرغ استان همدان 

حدود 9۵ تن است که البته در زمان پیک مصرف به ۱3۰ تن هم می رسد.
تقــوی با اشــاره به افزایش قیمــت نهاده هــای دام و طیور افــزود: در این زمینه 
دولت بسته های حمایتی خوبی درنظر گرفته است و مرغداران نباید نگران باشند.

زیست بوم



بــه گــزارش »ایــران«، شــامگاه سه شــنبه 
حوالی ســاعت 8 شــب وقوع یک حریق و 
انفجار در کافه رستوران سنتی »چتر« واقع 
در شــهرک مریم )شــهر اندیشــه شهریار( 
به آتش نشانی و ســازمان اورژانس اعالم 
شــد. دقایقی بعــد امدادگــران اورژانس 
و آتش نشــانی با حضور در محل حادثه 

دریافتنــد در این رســتوران که در زیرزمین 
یک ساختمان قرار دارد، شعله های آتش 
و دود بــه بیــرون زبانــه می  کشــد. بنابراین 
بالفاصله عملیات اطفای حریق و نجات 

گرفتاران در رستوران آغاز شد.
مجتبی خالدی، سخنگوی اورژانس کشور 
در ایــن بــاره گفت: »بــا اطــالع از حادثه، 
مأموران اورژانس با ۴ دستگاه آمبوالنس 
به محل حادثه اعزام شدند اما نخستین 
بررســی ها نشــان داد ســه کــودک ۳ تــا ۶ 
سال و سه خانم ۲۰ تا ۴۰ سال و یک مرد 
۴۰ ســاله در این حادثه جــان  باخته اند.« 
کارشناســان علــت اولیــه ایــن حادثــه  را 
آتش گرفتن وسایل و تجهیزاتی دانستند 
که برای تزئین رســتوران بــه کار رفته بود 
از جمله اینکه سقف رستوران با چترهای 
پالســتیکی و رنگارنگ تزئین شده بود که 
آتــش گرفتــن محل و دود شــدیدی که از 
ســوختن این مواد پالســتیکی فضــا را پر 
کــرده و همچنین ترکیــدن بادکنک هایی 
کــه از گاز متــان پــر شــده بودنــد، باعــث 

خفگی این افراد شده بود.
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 اقدام انساندوستانه افسر پلیس 
پس از یک تصادف

گروه حوادث/ افسر پلیس 
راه بردســکن در اقدامــی 
انساندوســتانه  نگهداری 
از طفــل شــیرخوار بــه جا 
مانــده از یــک تصــادف را 
بر عهده گرفت. به گزارش 
خبرگزاری صداوســیمای 
رضــوی،  خراســان  مرکــز 
هنگامی کــه واژگونی یک 
دســتگاه خودروی سواری 
سمند در محور بردسکن  
بــه جــان باختــن  منجــر 

یــک سرنشــین و مصدومیت چهار نفــر دیگر از اعضــای یک خانواده  شــد، 
افســر گشت پلیس راه بردســکن در اقدامی انساندوســتانه نگهداری از نوزاد 
شیرخواره یکساله بازمانده از این تصادف را تا زمان بهبود وضعیت جسمانی 

اعضای خانواده اش برعهده گرفت.
به گفته سرهنگ محمود مختاری فرمانده انتظامی شهرستان بردسکن، 
بعد از وقوع تصادف عوامل امدادی پنج مصدوم سانحه را به بیمارستان 
انتقال دادند و ســتوان دوم علی اصغر جمال از افســران خدمتگزار پلیس 
راه ایــن شهرســتان، پــس از هماهنگی های الزم بــا فرماندهــی و خانواده 

کودک، دختربچه یک ساله را برای نگهداری موقت به خانه خود برد.
وی  که خود دو دختر 7 و 1۳ ساله دارد، لوازم مورد نیاز نوزاد را تهیه کرده و 
نوزاد را به همسرش سپرد. این مأمور وظیفه شناس بدون آنکه وظیفه  ای 
در این ارتباط داشته باشد مهربانی را با همه وجود معنا کرد و تصویری زیبا 

از افسران پلیس راه به نمایش گذاشت.

ازدواج عروس 70 ساله با داماد 80 ساله
گروه حوادث/  زن و مرد ســالمندی که در ســفر زیارتی مشــهد با هم آشنا 
شده بودند یک هفته پس از بازگشت به شهرشان با هم ازدواج کردند و در 

مراسمی باشکوه به عقد هم درآمدند و به خانه بخت رفتند.
این زوج ســالمند که محمدرضا زکی پور 8۰ ســاله و ســکینه کارگر 7۰ ساله 
هستند دو هفته قبل به همت خانه سالمندان بهاباد فارس به سفر زیارتی 
مشــهد رفته بودند که با یکدیگر آشنا شدند و پس از بازگشت به شهرشان 
بهابــاد بــه عقد هم درآمدند.ســکینه کارگر در گفت و گو بــا خبرنگار فارس 
گفــت: داماد فردی متدین و ذاکر اهل بیت اســت که به شــغل کشــاورزی 
مشغول است. او ۶ دختر و پسر، ۲۳ نوه و ۲۰ نتیجه دارد. من هم ۶ فرزند، 
17 نوه و پنج نتیجه دارم.مهریه عروس یک جلد قرآن مجید و هشت سکه 
بهار آزادی به نیت امام هشــتم بود. داماد 8۰ ساله هدف از ازدواج مجدد 

خود را اهتمام جدی به سنت پیامبر)ص( و رفع تنهایی خود عنوان کرد.
وی تصریح کرد: من خیلی خوشــحال هســتم. این ازدواج خواست خدا و 

امام رضا)ع( و فرزندان عروس خانم بود که شکل گرفت.

تنها در یک روز 

10 زمین لرزه هرمزگان را لرزاند
گروه حوادث/ وقوع زلزله های پی در پی روز گذشته در هرمزگان باعث ترس و 

وحشت ساکنان و تعطیلی ادارات کیش شد.
طبــق اطالعــات و آمــار ژئوفیزیک دانشــگاه تهران از ســاعت هشــت صبح 
چهارشــنبه ۲۵ خــرداد تا عصر چهارشــنبه 1۰ زمین لــرزه کــه بزرگترین آنها 
۵.۲ ریشــتر گزارش شده برخی از مناطق استان هرمزگان را لرزانده است.در 
حالی که زلزله های پی در پی در غرب هرمزگان موجب نگرانی شدید مردم 
این منطقه شــده اما مسئوالن اعالم کردند تاکنون خسارتی نداشته است. با 
این حال ســعید پورزادی، رئیس ستاد مدیریت بحران جزیره کیش با اشاره 
بــه زمین لرزه هــای پی درپــی در جزیــره کیش از تعطیلــی ادارات خبــر داد و 
اظهارداشــت: با توجه بــه وقوع زمین لرزه ها در اســتان هرمزگان و همچنین 
جزیره کیش ادارات روز چهارشــنبه تعطیل اعالم شــده اند و از ادامه کار آنها 

جلوگیری شده است تا سالمت ساکنان و گردشگران تضمین شود.
به گزارش ایرنا، زلزله از روز سه شنبه آغاز شده بود اما پیش از ظهر چهارشنبه 
در چارک با ۴.۴دهم ریشــتر شــروع شــد و تا ۴.۵  و ۵.۲ ریشــتر رسیده ومردم 
سراســیمه از خانه ها بیرون آمدند و از ادامه این وضعیت نگران شــدند زیرا 
خاطــره زلزله های ســال گذشــته در فیــن را که ۶.۴ و ۶.۳ ریشــتر بــود، تداعی 
می کرد. هرچند عمده این زلزله ها در اعماق ۹تا 1۶ کیلومتر زمین رخ داده و 
با توجه به نزدیکی به دریا در آب به وقوع پیوسته اما زلزله به تنهایی وحشت 
و نگرانی بواســطه خســارت های جبران ناپذیر برای مردم دارد و وقتی زلزله 
رخ می دهد مثل همین زلزله اخیر مردم بیشــتر نگران تداوم آن می شــوند. 
علیرضــا مظفری، معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر هرمزگان نیز 
گفت: شرایط منطقه زلزله زده غرب این استان توسط نیروهای این جمعیت 
درحال بررسی است و پس از پایان بررسی ها می توان در خصوص بروز یا نبود 

خسارت های احتمالی سخن گفت.

سقوط سازه فلزی جان کارگر را گرفت
گروه حوادث/ یکی از کارگران پیمانکاری پتروشــیمی بوشــهر بر اثر اصابت 

سازه فلزی به سرش جان باخت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از کارگران پتروشــیمی بوشهر به نام »عباس 
منصوری« حین انجام کار بر اثر برخورد یک سازه فلزی مشبک به سرش، 
جــان خود را از دســت داد.بنا بر اعالم کارگــران حاضر در محل، کارگر جان 
باخته در اســتخدام یک شــرکت پیمانکاری در پتروشیمی عسلویه بوده که 
هنگام کار به دالیل نامعلومی سازه فلزی مشبک که »گریتینگ« نام دارد، 
از ارتفاع ۲۰ متری رها شده و روی سر این کارگر سقوط می کند.به گفته آنها، 
در بیشــتر پروژه هــا به جای اســتفاده از بســت های مخصوص برای بســتن 

گریتینگ و نگه داشتن آن در ارتفاع، از سیم های مفتولی استفاده می شود.

ضرب و جرح مرگبار در یک کمپ ترک اعتیاد
گــروه حوادث/ مرد جوان که برای ترک اعتیاد به یک کمپ غیرمجاز منتقل 
شــده بود، ۲4 ســاعت بعد بــه خاطر ضرب و شــتم در کمپ جان خــود را از 
دســت داد.به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســاعت 6 عصر ۲4 خرداد، 
مأمــوران کالنتــری 1۳6 فرجــام در تماس بــا بازپــرس محمدرضا صاحب 

جمعی از مرگ مرد ۳6 ساله ای در بیمارستان خبر دادند.
بــا اعالم این خبــر، تحقیقات بــه دســتوربازپرس جنایی آغاز و تیم بررســی 
صحنه جرم راهی بیمارستان شدند. در بررسی های اولیه مشخص شد مرد 
جوان به نام هاشــم، نقاش ســاختمان بوده و به خاطر ترک اعتیاد به کمپی 
غیر مجاز در تهرانپارس منتقل شده بود اما تنها ۲4 ساعت پس از انتقال به 
کمپ حالش بد شده و از سوی عوامل کمپ به بیمارستان منتقل شده است.
در بازرســی بدنی از هاشــم، آثار ضرب و شــتم روی ســر و صورت او به چشم 
می خــورد؛ آثــاری که حکایت از شــکنجه مرد جوان داشــت. بدین ترتیب به 

دستور بازپرس جنایی سه نفر از گردانندگان کمپ بازداشت شدند.
یکــی از آنهــا در تحقیقــات گفت: هاشــم اعتیاد بــه کوکائین داشــت و چون 
بی قراری می کرد ما مجبور شدیم که او را تنبیه کنیم. اما ناگهان حالش بد شد 

و فوراً به بیمارستان منتقلش کردیم. قصد ما کشتن او نبود.
جســد مرد جوان برای مشــخص شدن علت اصلی مرگ به پزشکی قانونی 

منتقل شد و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

بار
اخ

گــروه حــوادث /  پنچــر کــردن آمبوالنس 
اورژانس هنگام مأموریت از سوی یک راننده 
خودروی عبوری باعث مرگ دختر ۲ ساله ای 

شد که دچار ایست قلبی – تنفسی شده بود.
مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس کشور 
در گفت و گــو بــا خبرنــگار حــوادث »ایــران« 
دربــاره جزئیــات ایــن حادثــه عنــوان کــرد: 
ســاعت 14:۲1 روز سه شــنبه از مطب پزشک 
کــودکان در خیابــان شــهید بهشــتی تهــران 
تماسی با فوریت های پلیسی اورژانس گرفته 
و عنوان شــد که دختری ۲ ســاله دچار ایست 
قلبی – تنفســی شده است که بالفاصله یک 
آمبوالنــس بــه همراه دو تکنیســین به محل 
اعــزام شــدند. در نزدیکــی مطــب پزشــک 
تکنیســین ها با مــادر و مادربــزرگ کودک که 
سراســیمه در انتظــار اورژانــس بودند مواجه 
شدند. از آنجایی که در خیابان مذکور محلی 
وجــود  آمبوالنــس  خــودروی  پــارک  بــرای 

نداشــت، تکنیســین ها به ناچار خــودرو را در 
مسیر خط ویژه اتوبوس پارک کرده و بسرعت 

خودشان را به مطب پزشک رساندند.
وی در ادامه افزود: تکنیسین های اورژانس 
در بدو ورود با کودک بدحال مواجه شــدند و 
بالفاصله به کمک پزشک حاضر در صحنه 
عملیات احیا را انجام دادند اما دقایقی بعد 
به این نتیجه رسیدند که احتمال زنده ماندن 
کودک در بیمارســتان به وســیله تجهیزات و 
دارو بیشتر است. از این رو یکی از تکنیسین ها 
به همراه پزشــک در مطب به عملیات احیا 
ادامــه داده و تکنیســین دیگــر برای روشــن و 
آماده کــردن خــودروی آمبوالنــس از مطب 
خارج شــد اما لحظاتی بعــد وقتی به خودرو 
رســید در کمال ناباوری دریافت دو الستیک 
والپ هــای  بازکــردن  از  پــس  را  آمبوالنــس 

الستیک پنچر کرده اند.
خالــدی تصریــح کــرد: تکنیســین وقتی 

جابه جــا  امــکان  خــودرو  آن  بــا  کــه  دیــد 
بــا  بســرعت  نــدارد  کــودک وجــود  کــردن 
مرکــز اورژانــس تمــاس گرفــت و تقاضای 
آمبوالنس دیگری برای انتقال کودک کرد. 
بــا اینکــه آمبوالنــس بعــدی هم در اســرع 
وقت به محل اعزام شــد اما وقتی قرار شد 
که کودک به بیمارستان انتقال یابد معلوم 

شد که او فوت کرده است.
ســخنگوی اورژانــس کشــور در پاســخ بــه 
این ســؤال که آیا مشخص شده که چه کسی 
الســتیک خــودروی آمبوالنــس را پنچر کرده 

گفت: پس از این حادثه تکنیســین های ما با 
پلیس تماس گرفتند و گزارش آن اعالم شد. 
از طرفی مــا هنوز نمی دانیم که به طور قطع 
چه کسی این کار را انجام داده است. اما یکی 
از رهگذرانی که شاهد ماجرا بود عنوان کرده 
کــه راننده یــک اتوبوس عبوری پــس از آنکه 
آمبوالنس را در مســیر خود دیده پیاده شــده 
و باد دو الســتیک آمبوالنــس را خالی کرده و 
بعد هم رفته است که البته فرد شاهد شماره 
پالک اتوبوس را به پلیس اعالم کرده است و 

ما هم منتظر گزارش پلیس هستیم.

مــــرگ غم انگیز دختر 2 ساله به خاطر 
پنچر شدن آمبوالنس

سرباز وظیفه
به 4 نفر زندگی بخشید

گــروه حــوادث/ ســرباز وظیفــه تبریــزی کــه بــر اثر ســانحه 
رانندگی دچار مرگ مغزی شده بود، جان ۴ بیمار را نجات 

داد.
بــه گــزارش خبرگزاری صداوســیما مرکــز آذربایجان شــرقی، 
علیرضا ایمانی سرباز وظیفه ۲۲ ســاله تبریزی روز ۲۳ خرداد 
در یــک ســانحه تصــادف دچــار مرگ مغزی شــده بــود که با 
رضایــت خانواده اش  اعضای بدن وی اهدا شــد.مدیر بخش 
فراهــم آوری اعضــای پیونــدی دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز 
در ایــن خصــوص گفــت: با تأیید مــرگ مغزی این جــوان در 
بیمارســتان عالی نســب تبریز و رضایت خانــواده، بالفاصله 
بیمار به بیمارســتان امام رضای تبریز منتقل و دو کلیه، قلب 

و کبد وی به بیماران نیازمند اهدا شد.
دکتــر قــادری ادامــه داد: دو کلیــه وی به خانمی ۳۵ ســاله 
و مــردی ۵۲ ســاله، کبــدش بــه دختــر 1۴ ســاله تبریــزی در 
بیمارســتان امــام رضای تبریــز و قلبش نیز در بیمارســتان 

شهید مدنی تبریز به مرد ۲8 ساله پیوند زده شد.
دانشــگاه  پیونــدی  اعضــای  فراهــم آوری  بخــش  مدیــر 
علوم پزشــکی تبریــز یادآور شــد: حال عمومی هــر ۴ بیمار 

رضایت بخش است.

3 کودک، 3 زن و یک مرد در آتش سوزی رستورانی در شهرک مریم شهریار جان باختند

گروه حوادث /     6 مرد زندانی که به اتهام قتل به قصاص 
محکوم شده بودند، بامداد چهارشنبه در زندان رجایی شهر 
پای چوبه دار رفتند که دو نفر از آنها موفق شدند از اولیای 
دم مهلت بگیرند. بــه گزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 
یکی از کسانی که توانست مهلتی دوباره برای زندگی بگیرد 
مرد کامیونداری بود که 14 سال قبل پس از درگیری با یک 
موتورســوار و ســپس تصــادف بــا او باعث مرگ وی شــده 
بود.با توجه به درخواســت اولیــای دم، راننده کامیون پس 
از محاکمه به قصاص محکوم شــد و با تأیید حکم، او ســه 
بــار پــای چوبه  دار رفــت. اما هر بار موفق شــد از اولیای دم 
مهلت بگیرد. راننده کامیون برای چهارمین بار چهارشنبه 
پــای چوبــه دار رفت و این بار هم خانواده مقتول به شــرط 

پرداخت دیه به او مهلتی 15 روزه دادند.
ë قتل همسر باردار

دومیــن فــردی که موفق شــد پــای چوبــه دار از اولیای دم 
مهلت بگیرد، مرد میانسالی بود که 17 سال قبل همسرش 
را بــه قتــل رســانده بــود. او در جریــان درگیــری با همســر 
بــاردارش و بــه خاطر عصبانیت روســری او را دور گردنش 
پیچیــد و مــرگ وی را رقــم زد. مــرد میانســال در دادگاه 
بــه قصــاص محکوم شــد و از آنجا کــه مقتول بــاردار بود و 
جنیــن هنوز از مــادر تغذیه می کرد بــه خاطر مرگ جنین 
نیــز بــه پرداخت دیه به مــادر و پدر مقتول محکوم شــد.با 

گذشت 17 سال، مرد میانسال برای اجرای حکم در زندان 
رجایی شهر پای چوبه دار رفت، اما موفق شد از اولیای دم 

مهلت بگیرد.
ë قاتل پدر و مادر

ســاعت 14:56 چهارشــنبه ۳۰ خــرداد ۹7، مــرد جوانی با 
پلیــس تماس گرفــت و مدعی شــد افراد ناشناســی پدر و 
مــادرش را بــه قتــل رســانده اند. به دنبال اعــالم این خبر، 
بازپــرس جنایــی و تیــم بررســی صحنه جــرم راهی محل 
شــدند. بــا ورود به خانــه در خیابــان دماوند آنها با جســد 
خونین زنی 48 ساله و مردی 56 ساله در طبقه دوم روبه رو 
شــدند. بررســی ها حکایت از این داشــت که زوج میانسال 
هــدف اصابت گلوله قرار گرفته انــد. زن در دم جان باخته 
اما شــوهر وی پس از انتقال به بیمارســتان فــوت کرد. این 
در حالــی بــود که پســر دیگر خانــواده نیز بــا گلوله مجروح 
شــده بود و پســر بزرگ تر از ناحیه دســت آسیب دیده بود. 
پســر بزرگ تر کــه معتاد بــود مدعی شــد افراد ناشناســی 
خانواده اش را به قتل رسانده اند، اما در ادامه تحقیقات به 
قتــل پدر و مادرش اعتراف کرد. وی مدعی شــد پدرش به 
خاطر اینکه او معتاد بوده همیشــه با وی درگیر می شــده و 
روز حادثه نیز وقتی او ســرگرم مصرف مــواد بوده و قرص 
روانگــردان نیز مصرف کــرده بود پــدرش او را در آن وضع 
دیده و با هم درگیر شده اند و با شلیک گلوله پدر و مادرش 

دو مهلت برای زندگی
را زده و برادرش را نیز زخمی کرده اســت.با اعتراف متهم  پـــای چوبه دار

جــوان بــه قتــل، او در دادگاه به درخواســت اولیــای دم به 
قصاص محکوم و بامداد چهارشــنبه ۲5 خرداد در زندان 

رجایی شهر به دار مجازات آویخته شد.
ë دوئل عاشقانه

شــنبه ۲7 مهــر ۹8، گزارش قتل پســری جــوان در حوالی 
خیابان مقداد به بازپرس جنایی اعالم شد. ۲4 ساعت پس 
از قتل عامل جنایت به کالنتری رفت و خود را معرفی کرد. 
او در رابطه با انگیزه اش از قتل گفت: نمی خواستم دست 
به جنایت بزنم، او دوســت قدیمی و بچه محل ما بود اما 
یــک ماه بود که برای دختر مورد عالقه ام مزاحمت ایجاد 
می کرد. می خواستم با او حرف بزنم اما دعوا شد و او با گاز 
اشک آوری که همراه داشت به من حمله کرد، چشم هایم 
می ســوخت و نمی توانســتم جایــی را ببینــم. ناخــودآگاه 
چاقو کشــیدم و او را زدم.با اعتراف پسر جوان، پرونده او به 
دادگاه کیفری ارجاع شد و با توجه به درخواست اولیای دم 
بــرای قصاص، حکم مرگ او صــادر و صبح دیروز پرونده 

زندگی اش بسته شد.
ë درگیری در پارک

محکوم دیگری که در زندان رجایی شهر به دار آویخته شد، 
پسر جوانی بود که در پارک دوستش را به قتل رسانده و به 

قصاص محکوم شده بود که سرانجام به مجازات رسید.
ë قتل به خاطر نگاه چپ

1۲ خرداد سال ۹8 پس از یک درگیری خیابانی مرد جوانی 
کشته شد. عامل جنایت با اعتراف به قتل مدعی شد که در 
حال عبور از خیابان بوده که با مقتول چشم در چشم شده 
و با ضربه چاقو او را به قتل رســانده اســت. او نیز در زندان 

رجایی شهر حکمش اجرا شد.

گروه حوادث/ آتش ســوزی در یک مجتمع اقامتی بزرگ در بلوار تقویه 
مشهد بیش از 5۰ نفر را در میان آتش و دود گرفتار کرد.

آتشــپاد ســوم مجید فرهادی، سرپرســت ســازمان آتش نشــانی مشهد 
در تشــریح ایــن حادثــه گفــت: صبح چهارشــنبه خبر آتش ســوزی یک 
مجتمــع اقامتــی در بلــوار تقویه در غرب مشــهد به آتش نشــانی اعالم 
شد و ۶۵ آتش نشان به همراه ۲۲ دستگاه خودرو به محل اعزام شدند. 
آتش نشــانان بــه محض حضور در محل مشــاهده کردند، آتش ســوزی 
در قسمت تأسیســات و انبار ملزومات در طبقه منفی یک این مجتمع 
اقامتی 5 طبقه 7۲ واحدی رخ داده و دود ناشــی از این آتش ســوزی در 
تمام طبقات متصاعد و منجر به محبوس شدن افراد در این مجموعه 
اقامتی شــده بود.فرهــادی عنوان کرد: نجاتگران و آتش نشــانان ضمن 
نجات 5۰ نفر از افراد گرفتار در دود و حریق و انتقال آنان به مکان امن، 
اقــدام بــه مهار آتش ســوزی کرده و از ســرایت حریق به ســایر طبقات و 
منازل اطراف در محل جلوگیری کردند.سرپرست سازمان آتش نشانی 

مشهد گفت: علت دقیق وقوع حریق در دست بررسی است.
محمد علیشاهی، مسئول روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در این خصوص گفت: پس از 
وقوع حادثه، ســه دســتگاه آمبوالنس و اتوبوس آمبوالنس هالل احمر 
به محل حادثه اعزام شــدند. این حادثه هیچ فوتی نداشــت، 18 نفر از 
مصدومــان در محــل درمان و ۶ مصــدوم با اتوبــوس  آمبوالنس هالل 
احمر به بیمارستان طالقانی مشهد منتقل شدند که تمامی مصدومان 

دچار تنگی نفس ناشی از دود زیاد شده  بودند.

یک مجتمع اقامتی در مشهد آتش گرفت

 نجـات 50 گرفتار 
از دل آتش و دود

جشن مرگ زیر چترهای رنگی

محل حادثه قبل از آتش سوزی

پیمان، کیان و پرهام سه تن از قربانیان حادثه 

نداشــتند و ایــن طــور کــه متوجــه 
شــدیم، در اثر خفگی ناشی از دود 

جان باخته بودند.
یکی دیگر از کسبه خیابان شهدای گمنام 
- محــل حادثه- درباره ایــن ماجرا گفت: 
باعــث  گازی  بادکنک هــای  می  گفتنــد 
آتش سوزی شــده اما این طور نبوده چون 
خــود رســتوران تزئینــات زیادی داشــت و 
دیوارهای آن از چوب خشک بود و با کناف 
پوشــانده شده و ســقف آن نیز از چترهای 
تزئینــی پــر شــده بــود. آن طــور که مــن از 
زبــان یکــی از افــرادی که توانســته بــود از 
آنجا نجات پیدا کند شــنیدم، پسر کوچک 
صاحب رســتوران که جشن تولدش بوده 
داشــته با فندک بازی می  کرده که ناگهان 
در اثر روشــن شــدن فندک کناف هایی که 
دیــوار را بــا آن پوشــانده بودند، شــعله ور 
می  شــود که تــا اقدام بــه خامــوش کردن 
کنند، بادکنک ها منفجر می  شــوند و تمام 
کناف هــا و چترهای روی ســقف شــعله ور 
می  شــود کــه در اثر ســوختگی کنــاف دود 

غلیظ بــه وجــود می آید. پیمــان صاحب 
رســتوران و همســر و دو پســر کوچکــش و 
دیگــر افــرادی کــه در رســتوران بودنــد به 
سمت انتهای رستوران که آشپزخانه بوده 
فــرار کردند اما در نهایت در اثر استنشــاق 
دود جــان باختند.پیمــان دو فرزند به نام 
کیان و پرهام داشــت که جشــن تولد یکی 
از پســرها بود و همسرش و دو خانم دیگر 
که از کارکنان رستوران بودند و یک کودک 
دیگر متأسفانه در این حادثه جان باختند.

 
خفگی علت فوت 7 نفر

شــهریار  دادســتان  عســگری پور،  حمیــد 
گفت: حادثه آتش ســوزی در ســفره خانه 
ســنتی چتر شــهرک مریم شــهر اندیشــه 
شهرستان شهریار رخ داد. این سفره خانه 
در زیرزمیــن قــرار داشــت و نزدیک به 1۵ 
پلــه بــه طــرف پاییــن می  خــورد. تمامی 
دیوارها و اشــیای موجود در این رســتوران 
قابلیت اشتعال داشت و مراسم تولد نیز 
در نزدیکــی پل هــا و خروجی ســفره خانه 

در حــال برگــزاری بــود که ایــن حادثه رخ 
داد. پس از شــعله ور شــدن فضا متوفیان 
بــه ســمت انتهــای رســتوران تــا نزدیکی 
آشپزخانه فرار کرده بودند ولی در نهایت 
در همیــن نقطــه بر اثر خفگــی جان خود 
را از دســت دادند.عســگری پور ادامه داد: 
جنازه ســه کودک خردسال، سه زن و یک 
مــرد میانســال در حالی که دچــار خفگی 
شده بودند، پیدا شد اگرچه آثار سوختگی 
روی آنــان بســیار خفیــف بود.دادســتان 
شهریار با بیان اینکه جزئیات این موضوع 
در دست بررســی است، از خروج ۲ خانم 
در حین وقوع حادثه از رســتوران و نجات 
آنان خبر داد. هویت همه افراد مصدوم و 

کشته شده در این حادثه مشخص است.
فرمانــده  فتاحــی«  »پیمــان  ســرهنگ 
نیــز  شــهریار  شهرســتان  انتظامــی 
گفــت: بــا اعــالم ایــن حادثــه بالفاصله 
رئیــس کالنتــری، عوامــل آتش نشــانی 
و اورژانــس در محــل حاضــر شــدند که 
بــا توجه بــه اهمیــت موضــوع در ادامه 

جانشین فرمانده انتظامی غرب استان 
تهــران، فرمانــده انتظامــی و دادســتان 
شــهریار در محــل حاضــر شــدند که در 
بررســی های اولیه مشــخص شد تعداد 
7 نفــر در اثــر خفگــی بــه دلیــل حریــق 
ناشــی از آتش ســوزی غیرعمدی داخل 
کافــه رســتوران فــوت کردند. هــر 7 نفر 
بــا هماهنگی مقــام قضایی به پزشــکی 
صحنــه  و  شــدند  داده  انتقــال  قانونــی 
و  امــداد  یــگان  نیروهــای  همــکاری  بــا 
اجــرای  در  و  شــد  مدیریــت  کالنتــری 
دســتور مقــام قضایی، تا اطــالع ثانوی، 

کافه پلمب شد.
حمیدرضا دمیرچیلو، مدیر آتش نشــانی 
شــهریار گفــت: علــت حادثه در شــهریار 
رســیدن یــک عامل حرارتــی باز بــه مواد 
قابل اشــتعال پوشــش دیوار ســفره خانه 
بود. حادثه تأسف باری که منجر به مرگ 
6 نفــر در محل و جان باختن کودک ســه 
ســاله بعــد از انتقال بــه بیمارســتان و در 

مجموع 7 نفر شد.

گروه حوادث- معصومه مرادپور/ جشن تولد پسر 3 ساله که در رستوران پدرش و 
در کنار اعضای خانواده چهار نفره شان در حال برگزاری بود، ناگهان به خاطر یک 
بی احتیاطی به جهنمی سوزان تبدیل شد که غیر از این خانواده چهار نفره، جان 
یک کودک و دو زن جوان دیگر را نیز گرفت.

 
اظهارات شاهدان حادثه

زمــان  کــه  محــل  کســبه  از  یکــی  رضــا 
آتش سوزی در مغازه لبنیاتی اش حضور 
بــه  حادثــه  ایــن  دربــاره  اســت،  داشــته 
خبرنــگار »ایران« گفت: نزدیک ســاعت 
8 شــب بود که به دنبال شــنیدن صدای 
انفجــار مــن متوجــه آتش ســوزی کافــه 
رستوران شدم و خیلی زود با آتش نشانی 
تماس گرفتم. دود غلیظی از در رستوران 
دقایقــی  آتش نشــانی  و  می  شــد  خــارج 
بعــد  در محــل حادثــه حاضر شــد.چند 
نفری همــان لحظــات اولیه از رســتوران 
بیرون آمده و فــرار کردند اما بقیه داخل 
رستوران گرفتار شده بودند. وقتی اجساد 
را بیــرون آوردنــد، هیــچ کدام ســوختگی 
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پنجره نقل و انتقاالتی آبی ها بسته شد

نوری-استقاللدربنبست
گروه ورزشــی/ خبر حضور آلکس نوری روی نیمکت اســتقالل 
یکی از ســوژه های داغ چند روز گذشــته رســانه های کشور بود و 
در شــرایطی که مذاکرات استقالل با این مربی ایرانی-  آلمانی 
حکایــت از توافــق طرفیــن و احتمال باالی امضــای قرارداد در 
روزهــای آتی داشــت امــا دیــروز خبر رســید که پرونــده حضور 
نــوری در اســتقالل بســته شــده اســت. گفتــه می شــود، نــوری 
خواهــان قــرارداد 700 هــزار دالری بــرای خــودش و 400 هــزار 
دالری برای دســتیارانش شــده بود کــه در مجموع یک میلیون 
و 100 هــزار دالر برای اســتقالل آب می خــورد. ضمن اینکه این 
مربی درخواســت کرده بــود 50 درصد رقم قــراردادش همان 
ابتدای کار پرداخت شــود. مدیران اســتقالل که اعتقاد داشتند 
ایــن رقــم برای نــوری باال اســت، ترجیــح دادند بــرای انتخاب 
ســرمربی ســراغ گزینه هــای دیگــر برونــد. البته توقــف مذاکره 
بــا نوری بــه معنــای پایان مذاکــره با مربیــان خارجــی نبوده و 
مســئوالن باشــگاه با چند گزینه دیگر در حال مذاکره هســتند و 
با ســنجیدن تمام جوانب برای نیمکت استقالل تصمیم گیری 
خواهند کرد. در این بین شنیده شد که استقالل به الکس نوری 
پیشــنهاد داده کــه میزان دســتمزدش را کاهش دهــد و آبی ها 
منتظر پاســخ این مربی دورگه هســتند. بر همین اساس دیروز 
غالمرضا عنایتی، ســرمربی تیم هوادار که از او به عنوان یکی از 
گزینه های مربیگری در نیمکت اســتقالل یاد می شود همزمان 
با توقف مذاکرات اســتقالل و آلکس نوری با انتشــار عکســی از 
خود در اینســتاگرام نســبت به این مذاکرات واکنش نشان داد. 
اینطور به نظر می  رســد که انتشــار این پست از سوی عنایتی به 
معنای آن است که او همچنان خود را یکی از گزینه های اصلی 
رســیدن به نیمکــت آبی پوشــان می  داند. آبی هــا در حالی این 
روزها درگیر جذب مربی هســتند که دیروز فریبرز محمودزاده، 

رئیــس کمیته نقل و انتقاالت ســازمان لیگ 
اعــالم کرد کــه پنجره اســتقالل بــه دلیل 

یونــان  پانتولیکــوس  باشــگاه  شــکایت  
بســته شده است. این باشگاه به دلیل 

پرداخت نشــدن مطالباتش بر ســر 
انتقــال محمدرضا آزادی به فیفا 

کــرده  شــکایت 
بــود. در ایــن 

بــا  آزادی  بیــن 
انتشار یک استوری در 

اینستاگرام خبر شکایتش از استقالل را 
تکذیب کرد.

پایانشایعاتبابازگشتبنابهاردو
شــاید بتــوان شــایعه کناره گیری محمــد بنا از 
تیــم ملــی کشــتی فرنگــی را مهم تریــن خبر 
کشتی در روزهای اخیر دانست. گرچه به نظر 
می  رســد قهر و آشــتی های بنا، اتفاق جدیدی 
برای عالقه مندان به ورزش اول کشــور نیست 
و خیلی هــا پس از شــایعات اخیر، منتظر خبر 
بازگشت آقای خاص بودند. هر چند سرمربی 
تیم ملی خستگی را دلیل ترک اردو اعالم کرد 

ولی حرف های درگوشی حکایت از این داشت که دلیل نیامدن او این بوده که 
قصد داشــته انتخابی تیم ملی را با شــکل و شمایلی که خودش مدنظر دارد، 
برگزار کند که رئیس فدراسیون کشتی مخالفت می  کند. از سویی گفته می  شود 
بنا خواســتار اعزام پزشک با تیم ملی کشتی فرنگی به تورنمنت تورلیخانوف 
بــوده که با مخالفت علیرضا دبیر به بهانه کمبود منابع مالی برای اعزام یک 
نفر دیگر مواجه می شود که از شانس بد در جریان این مسابقات میثم دلخانی 
از ناحیه دست دچار شکستگی می شود تا عدم همراهی پزشک بیش از پیش 
به چشــم بیاید. این شــایعات به حدی قوت گرفت که اعضای هیأت  رئیســه 
فدراســیون در نشستی با علیرضا دبیر، خواستار بازگشت محمد بنا شدند. در 
این شرایط سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی دیروز به تمام شایعات پایان داد 
و در اردو حاضر شــد. گفته می  شــود او و پســرش مبتال به ویروس جدید شــده 

بودند که بنا با تزریق سرم بهبودی نسبی پیدا کرده و به تمرینات برگشت.

وزنه بردار ملی پوش فردا دستش را جراحی می کند

موسوی:3ماهدیگربرمیگردم
تیــم ملــی  اردوی  آغــاز  از  بعــد  یــک هفتــه 
بازی هــای  در  حضــور  بــرای  وزنه بــرداری 
کشــورهای اســالمی، 1۶ وزنه  بــردار در پســتی 
اینســتاگرامی بــا نامســاعد خوانــدن شــرایط 
اردویی، نبود امکانات در کمپ تیم های ملی 
و عدم مســائل رفاهی، خبر خروج شان از اردو 
را اعــالم کردند. ۴ روز بعد از این ماجرا خبری 
دیگر از وزنه برداری به سرتیتر رسانه ها تبدیل 

شــد؛ قهرمان وزنه برداری مورد ضرب و شــتم قرار گرفت. ســیدایوب موسوی 
یکی از ملی پوشانی که چند روز قبل به دلیل اعتراض نسبت به شرایط موجود 
حاضــر در اردوی تیم ملــی به همراه 1۵ ملی پوش دیگر اردو را ترک کرده بود 
در کافــه رســتوران برادرش مورد ضرب و شــتم قرار گرفت. ایوب موســوی در 
این باره توضیح می دهد: »در کافه رســتوران برادرم بین تعدادی از مشتریان 
درگیــری لفظــی ایجاد شــد و زمانی که قصد وســاطت داشــتم کار به درگیری 
فیزیکی کشــیده شــد و از ناحیه ســر و دســت چپ مصدوم شــدم. ضاربان با 
چاقو به ســرم ضربه زدند و ضرباتی هم به اســتخون ســاعدم خورد که باعث 
شکســتگی شــده اســت. در مورد معالجه ســاعد دســت چپم با چند پزشــک 

متخصص مشورت کردم که اکثراً تشخیص دادند که باید جراحی شود.«
دارنــده مــدال برنز ۲017 جهــان، فردا دســتش را به تیغ جراحان می ســپارد: 
»از طرف فدراســیون وزنه برداری و فدراســیون پزشــکی ورزشی پیگیری کردم 
که بتوانم مشــکلم را حل کنم. فردا عمل می کنم. البته با پزشــک که صحبت 

کردم گفت مشکل خاصی نیست. امیدوارم بعد از سه ماه برگردم.«
وزنه بــردار آبادانــی کــه دو روز پیــش در فدراســیون دیــده شــده بــود، موجب 
ناراحتــی ســایر ملی پوشــان را فراهم کــرده بود که موســوی تأیید کــرد: »برای 
کارهــای درمانــی ام به فدراســیون مراجعه کرده بودم و در ایــن ارتباط با علی 
مرادی جلسه داشتم. مطمئن باشید من کنار سایر هم تیمی هایم هستم و تا 

زمانی که مشکالت اردویی حل نشود به تمرینات برنمی گردیم.«

تیم ملی والیبال دیروز در صوفیه تمرین کرد

8روزریکاوریبرایهفتهدوملیگملتها
مهــری رنجبر/تیــم ملی والیبــال، یک روز بعــد از ورود به صوفیــه، عصر دیروز 
اولیــن تمرین را انجــام داد. ملی پوشــان والیبال31 خــرداد در هفته دوم لیگ 
ملت هــا، در صوفیــه به مصــاف حریفــان می  رونــد. محمدطاهــر وادی، علی 
رمضانی، امیرحســین توخته، محراب ملکی ســرخی، اســماعیل مسافر، امین 
اســماعیل نژاد، مرتضــی شــریفی، میــالد عبادی پــور، امیرحســین اســفندیار، 
مهدی جلــوه، محمدرضا حضرت پور و محمدرضا مؤذن 1۲ بازیکنی هســتند 
که با بازگشــت رضا عابدینــی )مصدومیت( و صابر کاظمی )فنــی( به ایران با 
پایــان هفتــه اول از برازیلیــا 
به صوفیه رفتنــد. آنها بعد 
در  اقامــت  شــب  یــک  از 
اســتانبول،  فرودگاهی  هتل 
دقیقــه   35 و   14 ســاعت 
بــه وقــت محلی بــا ورود به 
صوفیه در هتل ویتوشا پارک 
مســتقر شــدند. بــا تصمیم 
بهروز عطایی ســرمربی تیم ملی والیبال، بردیا سعادت و سینا سرلک ساعت 
8:30 دقیقــه صبــح امــروز در صوفیــه به جمع ملی پوشــان اضافه می  شــوند. 
بــا اینکه ملی پوشــان مشــکل مصدومیت ندارنــد، اما خســتگی بابت اختالف 
ســاعت برزیل و بلغارســتان تنها دغدغه کادر فنی تیم است. امیر خوش خبر، 
سرپرســت تیم ملی والیبال با تأیید این مســأله به خبرنــگار »ایران« می  گوید: 
»خوشبختانه مصدوم نداریم اما بچه ها خسته هستند. سفر طوالنی بود و هنوز 
بچه هــا به دلیل اختالف ســاعت برزیل با بلغارســتان، جت لــگ )پرواز زدگی( 
هســتند.« البته تیم ملی تا شــروع مســابقات هفته دوم لیــگ ملت ها 8 روزی 
فرصت دارد و همین مســأله خیال ســرمربی تیم ملی و دستیارانش را راحت 
کرده اســت. سرپرســت تیم ملی هم این قضیه را تأیید می  کند: »خوشبختانه 
ما تا شــروع بازی های هفته دوم فرصت داریم و بچه ها در این مدت کم کم به 
شرایط ایده آل می  رسند.« به گفته خوش خبر، طبق برنامه ملی پوشان از عصر 
دیــروز تمرین را در صوفیه شــروع کرده اند: »طبق درخواســت مــا، تیم هر روز 
تا روز مســابقه تمرین دارد. هم تمرین بدنســازی و هم تمرین توپی. بازیکنان 
از ســاعت 16 بعدازظهــر دیروز تمرین را شــروع کردند. آنهــا امروز هم تمرین 
بدنسازی و توپی دارند.« تیم ملی والیبال دو روز قبل از شروع رقابت های هفته 
دوم لیــگ ملت هــا، وارد هتــل اقامت تیم ها می  شــود. تیم ملی والیبــال از 31 

خرداد تا 4 تیرماه با بلغارستان، امریکا، برزیل و کانادا بازی دارد.

طالیدسته97کیلوپاراوزنهبرداریبرایصلحیپور
حامــد صلحی پــور وزنه بــردار ملی پــوش مــدال طــالی دســته ۹7 کیلوگــرم 
رقابت هــای  گرفــت.  را  اقیانوســیه   - آســیا  آزاد  رقابت هــای  پاراوزنه بــرداری 
پاراوزنه برداری آزاد آســیا - اقیانوســیه دیروز به میزبانی شــهر پیونگ تائک کره 
جنوبی شروع شد که صلحی پور در گروه A دسته ۹7 کیلوگرم مردان، روی تخته 
رفــت. نایب قهرمان پارالمپیک ۲0۲0 توکیو در حرکت اول وزنه ۲17 کیلوگرمی 
را به صورت صحیح روی ســر نگه داشــت و بار دوم وزنه ۲۲3 کیلوگرمی را مهار 
و یک کیلوگرم بیشــتر از پارالمپیک توکیو ثبت کرد و در حرکت ســوم وزنه ۲۲5 
کیلوگرمی را باال برد، یعنی با 3 کیلوگرم بیشتر از رکورد پارالمپیک توکیو قهرمان 
شــد. »پان پان یان« قهرمان پارالمپیک توکیو چینی با ۲17 کیلوگرم و »محمد 
خمیس خلف« اماراتی با ۲16 کیلوگرم هم به مقام دوم و سوم رسیدند. البته با 

تغییر قوانین در پاراوزنه برداری، صلحی پور دو مدال طال گرفت.
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شــب  سه شــنبه 
چهره ســی و دومین 
راه  تیــم  )آخریــن( 
یافته به جام جهانی 
قطر مشــخص شد و 
کاســتاریکا در دیــدار 
پلــی آف با یک گل از 

سد نیوزلند گذشت.
از  پــس  روز  یــک 
تیم هــای  تکمیــل 
حاضر در مسابقات، 

صفحــه مســابقات جــام جهانــی کــه زیــر نظــر فدراســیون 
جهانــی فوتبــال )فیفــا( مدیریــت می شــود، تصویر پوســتر 
مســابقات جام جهانــی ۲0۲۲ قطر را رونمایــی کرد. در این 
پوستر، یک توپ فوتبال همراه با دستار مخصوص مردمان 
عرب که به نشــانه شــادی به هوا پرتاب شده، دیده می شود 
که می توان گفت نماد قطر اســت. گفتنی اســت مســابقات 
جــام جهانــی ۲0۲۲ از 30 آبــان تــا ۲7 آذر ســال جــاری در 
قطــر برگزار می شــود و تیم ملی ایــران در گروه B به مصاف 

انگلیس، امریکا و ولز می رود.

گــروه ورزشــی/ همین چنــد روز پیش بــود که 
یحیــی گل محمــدی گفت: »شــتاب خوبی در 
نقــل و انتقــاالت داشــتیم ولــی متوقف شــده 
اســت.« در ایــن شــرایط باشــگاه پرســپولیس 
سرگذاشــت  پشــت  را  شــلوغی  روز  دیــروز 
از  دیگــر  بخشــی  بــه  باشــگاه  مســئوالن  و 
عمــل  جامــه  خــود  ســرمربی  خواســته های 
پوشــاندند. یکی از مهم ترین اتفاقــات دیروز، 
تمدیــد قــرارداد میالد ســرلک بود تا بــا ادامه 
حضور این بازیکن ملی پوش در جمع قرمزها، 
یکی از دغدغه های گل محمدی برطرف شود. 
پیــش از ایــن گفته می شــد ســرلک پیشــنهاد 
بســیار خوبی از یکــی از تیم هــای اماراتی دارد 
و می خواهــد از پرســپولیس جــدا شــود، اما او 
در نهایــت ماندنــی شــد و قــراردادش را یــک 
فصل دیگر تمدید کرد. این بازیکن ۲7 ســاله 
که شــهریور۹۹ بــا قــراردادی ۲ ســاله به جمع 
سرخپوشان ملحق شد و طی این مدت در80 
مسابقه داخلی و آسیایی، سرخپوشان ایران 
را همراهــی کرده، ســومین فصل حضورش 
در ایــن تیــم را تجربه خواهد کــرد. این در 
حالی اســت کــه دیــروز منابــع مختلف از 
توافــق محمد خدابنده لــو هافبک دفاعی 
تیــم امیــد بــا گل گهــر خبــر دادنــد و ایــن 
ارزش تمدید ســرلک را بیشتر کرد، چرا که 

خدابنده لــو جزو گزینه های پرســپولیس برای 
پست هافبک دفاعی بود.

ë  ســرلک: در بهتریــن تیم آســیا بایــد بهترین
لباس را پوشید

نکتــه جالب اینکه ســرلک با یک ون مشــکی 
رنگ که مخصوص تشریفات است به باشگاه 
رفت. از سویی ظاهر او هم مورد توجه عکاسان 
و خبرنــگاران قرار گرفت، چرا که ســرلک کت 
و شــلوار مشــکی و کــراوات بــه تن داشــت و با 
عینــک دودی اش، انگار به مراســمی رســمی 
آمده بود! سرلک پس از تمدید قراردادش در 
جمع خبرنگاران حاضر شد و وقتی خبرنگاری 
از او درمورد تیپ خاصش ســؤال کرد، پاســخ 
داد: »وقتی به بهترین تیم آسیا می آیید، باید 
بهترین لباس خود را                            هم بپوشید.« او در ادامه 
گفت: »خوشحالم این اتفاق افتاد. البته از قبل 
همه چیز قابل پیش بینی بود، زیرا صحبت ها 
انجام شــده بود و حاال هم نهایی شد. قرارداد 
من یک ســاله اســت، البتــه ان شــاءاهلل بازهم 
تمدید خواهم کرد، زیرا باعث افتخارم اســت 

که در خدمت پرسپولیس باشم.«
ë دلیل حضور سیدجالل در باشگاه چه بود؟

دیــروز همچنین ســیدجالل حســینی کاپیتان 
پرســپولیس در ســاختمان این باشگاه حاضر 
شــد و ایــن شــائبه به وجــود آمــد کــه کاپیتان 

ســرخ ها برای مشــخص شــدن وضعیتش به 
محل باشــگاه رفتــه اما واقعیت چیــز دیگری 
است. حسینی برای رسیدگی به برخی از امور 
شــخصی خود کــه ارتباطی هم بــا وضعیتش 
برای فصل آینده نداشت به ساختمان باشگاه 
رفت و بعد از پیگیری امور شخصی خود، این 
محل را ترک کــرد. ضمن اینکه عرفان باقری 
بازیکــن جــوان مدنظــر پرســپولیس که تحت 
قــرارداد اســتقالل اســت، دوباره وارد باشــگاه 

پرسپولیس شد.
ë سروش؛ پنجمین خرید فصل پرسپولیس

یکــی از اتفاق هــای مهــم دیروز پرســپولیس، 
سرخپوشــان  بــا  رفیعــی  ســروش  قــرارداد 
بــود. این بازیکــن کــه از مدت ها قبــل زمزمه 
بــه  بازگشــتش  و  ســپاهان  از  جدایــی اش 
پرســپولیس مطرح شــده بود، دیروز در میان 
اســتقبال هــواداران ایــن تیم وارد ســاختمان 
باشــگاه شــد و بــا قــراردادی ۲ ســاله به جمع 
شــاگردان گل محمدی پیوســت. ایــن بازیکن 
3۲ ســاله، اولیــن بار در زمســتان ســال 13۹5 
بــرای نیــم  فصــل دوم به جمع سرخپوشــان 
پیوست. او در پایان آن فصل به لیگ ستارگان 
قطــر رفت تا بــرای الخــور بازی کنــد و پس از 
یــک فصــل حضــور، دوبــاره بــه پرســپولیس 
بازگردد. بســته بــودن پنجره نقــل و انتقاالت 

در عمــل بازگشــت او را تا پایــان نیم فصل به 
تعویــق انداخت. در پایــان آن دوره رقابت ها 
با تصمیم گابریل کالــدرون در حالی که هنوز 
یک فصل دیگر با پرسپولیس قرارداد داشت، 
مجبور به جدایی شــد و به شــهرخودرو و پس 
از آن بــه ســپاهان رفــت. رفیعــی حــاال پــس 
از 3 فصــل بــار دیگــر دوبــاره به پرســپولیس 
بازگشــت تــا ســومین دوره حضــورش در این 
تیم را تجربــه کند و به این ترتیب با حضور او 
و تمدید ســرلک، کمربند خط میانی سرخ ها 
سفت شــد. رفیعی در گذشته پیراهن شماره 
7 پرســپولیس را می پوشــید و احتماالً دوباره 
همین شــماره را انتخاب خواهد کرد. رفیعی 
درباره بازگشت خود به تیم پرسپولیس گفت: 
»قطعــاً بابت این موضوع خیلی برای خودم 
خوشــحال هســتم. هــواداران از قبــل بــه من 
محبــت داشــتند و مطمئن هســتم اکنون که 
این قرارداد را بسته ام این لطف و محبت شان 
ادامــه دارد. امیدوارم بتوانم با تالش و تمرکز 
خوب و گرفتن نتایج خوب کنار سایر بچه های 

تیم، محبت آنها را جبران کنم.«
ë پنجره پرسپولیس بسته شد

بــر  عــالوه  فصــل  اینجــای  تــا  پرســپولیس 
تمدیــد قــرارداد بــا مهــدی ترابــی و ســرلک، 
موفق بــه جذب علیرضــا بیرانونــد، مرتضی 
اســماعیلی فر،  دانیــال  پورعلی گنجــی، 
رفیعــی  ســروش  و  احمــدی  محمدمهــدی 
شــده  است. این در حالی است که این باشگاه 
همچنــان درگیــر پرونــده پرداخــت بدهی به 
ایــن شــرایط فریبــرز  شــهرخودرو اســت. در 
محمــودزاده، رئیــس کمیته نقــل و انتقاالت 
سازمان لیگ از بسته شدن پنجره پرسپولیس 
بــه دلیــل ایــن بدهــی خبــر داد. البتــه پنجره 
شــکایت  از  پــس  سرخپوشــان  بین المللــی 
آنتونی اســتوکس بســته بــود و اکنــون یک بار 
دیگر ایــن اتفاق برای بازیکنــان داخلی تکرار 

شده است.

ادعای »آبوال« از اقدامات علیه اسکوچیچ برای برگرداندن کی روش

ماجدی: با اسکوچیچ قرارداد داریم، اما تیم ملی اولویت داردکودتادرتیمملی!

بحثحضورکیروشحاشیهسازیاست
در روزهــای اخیر شــایعات زیادی در خصوص تغییــر در کادرفنی 
تیــم ملــی فوتبــال و بازگشــت کارلــوس کــی روش منتشــر شــد که 
واکنش هایــی از ســوی عالقــه منــدان و کارشناســان را بــه همــراه 
داشــت. میرشــاد ماجدی، سرپرســت فدراســیون فوتبال سه شنبه 
شــب میهمــان برنامه شــب های فوتبالــی بــود و در این خصوص 
گفت: »اســکوچیچ با ما قــرارداد دارد، اما باز هم می گویم باالتر از 
تیــم ملی هیچ آدمی نیســت. برخی دســتیاران کارلوس کی روش 
مدعی شده اند او سرمربی یک تیم آسیایی در جام جهانی خواهد 
شــد، حاال ۴7 کشور در آسیا زیر نظر AFC هستند و چرا فقط ایران 
انتخاب شــد؟ این مســائل حاشیه سازی اســت. وزارت ورزش هم 
ایــن موضوع را تکذیب کــرد زیرا گفته بودنــد وزارت ورزش دنبال 
بازگردانــدن کــی روش اســت. بــا کــی روش و مربــی دیگــری هیچ 
صحبتی نشده است. دراگان اسکوچیچ با ما قرارداد دارد و تا پایان 
جــام ملت هــا ســرمربی ایران اســت.« انتقــاد دیگر به فدراســیون 
فوتبــال بازی با تیم الجزایر بدون حضــور بازیکنان اصلی این تیم 
بــود کــه ماجــدی در این بــاره هم صحبت کــرد: »در قــرارداد ما با 
تیــم ملــی الجزایر قید شــده بود که تیم اصلی هر دو کشــور مقابل 
هــم قــرار بگیرند. فدراســیون الجزایر تیمــش را از تانزانیــا به قطر 
آورده بــود و این یعنی تیم اصلی اش بود. اکثر آن بازیکنان لژیونر 
بودنــد. اگــر آنهــا 3 بازیکن اصلی خــود را در اختیار نداشــتند باید 
بگوییم ما هم چند بازیکن اصلی از جمله امیری، کنعانی زادگان، 
خلیــل زاده، انصاری فــرد و قــدوس را نداشــتیم. الجزایــر بــا تیــم 
اصلی اش مقابل ایران قرار گرفت.« سرپرســت فدراسیون فوتبال 
همچنیــن درخصــوص آخریــن وضعیــت مهــدی مهدوی کیــا در 
تیــم امیــد، گفــت: »بــا او قــرارداد داریــم. ۲ بــار بــا مهدوی کیــا در 
ازبکســتان صحبت کردم و مشکل خاصی نیست. او و همکارانش 
تا پایان ســپتامبر با فدراسیون قرارداد دارند. این تیم قرار است به 

مسابقات کشورهای اسالمی در ترکیه اعزام شود.«

سرلک تمدید کرد، رفیعی قرارداد بست، پنجره بسته شد

روزشلوغپرسپولیس

و  انگلیــس شکســتی ســنگین  گــروه ورزشــی/ 
تحقیرآمیــز در لیــگ ملت هــای اروپــا مقابــل 
مجارستان متحمل شد تا فشار انتقادات از این 
تیم و سرمربی آن، گرت ساوت گیت بیشتر شود. 
شکست سنگین سه شیرها در خانه موجب شد 
آنها بعد از حدود یک ســده باختی سنگین را با 
4 گل تجربــه کند. برای تیم مجارســتان در این 
بازی، ساالی در دقایق 1۶ و 70، گاالی در دقیقه 
80 و گادزاگ در دقیقه 8۹  گلزنی کردند. باخت 
به مجارستان افزون بر آنکه تیم ملی انگلیس را 
در انتهای جدول گروه A3 لیگ ملت های اروپا 
نگه داشت موجب شد تا بدترین باخت خانگی 
انگلیس بعد از ۹4 ســال رقــم بخورد. انگلیس 
در سال 1۹۲8 با نتیجه 5-1 به اسکاتلند باخت، 
ایــن همچنین بدترین شکســت انگلیس در 1۲ 
ســال گذشــته بــود. از ســویی این نخســتین برد 
مجارستان در مقابل انگلیس از سال 1۹53 بود 

که مجارها در آن سال 6-3 به پیروزی رسیدند. 
آن مســابقه کــه بــه بــازی قــرن مشــهور شــده، 
نخســتین باخت خانگــی انگلیــس برابر تیمی 
غیربریتانیایــی و غیرایرلندی بود.با این باخت، 
 A3 تیم ســاوت گیت بــا دو امتیاز در قعــر گروه
قرار گرفت. مجارســتان با 7 امتیاز صدرنشــین 
است و آلمان که 5- ۲ ایتالیا را برد، با یک امتیاز 
کمتــر در رده دوم قــرار دارد. دور بعدی بازی ها 
اوایل مهر برگزار می شــود که انگلیس میهمان 
ایتالیــا و میزبان آلمان خواهد بود. ســاوت گیت 
کــه بــا رســاندن انگلیــس بــه نیمه نهایــی جام 
جهانی ۲018 شــگفتی بزرگی خلق کرد، کارش 
در لیــگ ملت های اروپا را بــا باخت 1-0 مقابل 
مجارستان شروع کرد قبل از اینکه مقابل ایتالیا 
و آلمان مســاوی کند. اواخر مســابقه هــواداران 
برای ساوت گیت شعار می  دادند که »نمی دانی 
چه می  کنی« و »صبح اخراج می  شوی« و البته 

هو کردن هم شــروع شــد. انگلیــس برابر تیمی 
این شکست سنگین را متحمل شد که با بزرگان 
دنیــای فوتبــال فاصلــه زیادی دارد. ســه شــنبه 
شــب شــاهد بدترین واکنش هواداران انگلیس 
به عملکرد این تیم بعد از باخت به ایسلند در 
یورو ۲016 بودیم. در دیگر بازی این گروه، ایتالیا 
هــم که بدون باخــت بود مقابــل آلمان تحقیر 
شــد. شــاگردان روبرتو مانچینی تــا دقیقه 6۹ با 
نتیجــه 5-0 از حریف عقب بودند. تیم میزبان 
از شدت حمالت خود کاست و ایتالیا هم با چند 
تعویض ریتم بهتری پیدا کرد تا ۲ گل را جبران 

کند و در نهایت 5-۲ بازنده این مســابقه باشد. 
با وجود این نتیجه، مانچینی ســرمربی ایتالیا از 
عملکرد شــاگردان خــود ابراز رضایــت کرد! در 
گــروه 4، ولز در حالی که بازی ۲-0 باخته مقابل 
هلنــد را بــا پنالتی گرت بیل در دقیقــه ۲+۹0 به 
تســاوی ۲-۲ تبدیل کرده بــود، یک دقیقه بعد 
غافلگیر شد تا سناریوی بازی رفت مقابل هلند 
دوبــاره تکــرار شــود و ایــن بــار شکســت 3-۲ را 
مقابل لوئی فان خال و شاگردانش تجربه کنند. 
در بازی رفت هم با اتفاقی مشــابه ولز با نتیجه 

۲-1 به هلند باخته بود.

تحقیر ایتالیا و انگلیس در لیگ ملت های اروپا

ساوتگیتزیرتیغانتقادات

گروه ورزشــی/ پس از شکســت ۲-1 تیم ملی فوتبال مقابل 
الجزایر در دیدار تدارکاتی و نمایش انتقادبرانگیز و ضعیف 
ملی پوشــان در ایــن دیــدار، زنــگ خطــر به صــدا درآمــد و 
بالفاصلــه اوضاع ملتهــب تیم ملی مورد توجه رســانه ها، 
کارشناســان و البته عالقه مندان بــه فوتبال قرار گرفت و در 
واقــع حــاال خیلی هــا در فاصله 5 مــاه تا آغاز جــام جهانی 
نگــران هســتند. در ایــن بیــن یکــی از مهم تریــن مــوارد به 
شایعات و خبرها درباره احتمال تغییر کادر فنی تیم ملی 
و در رأس آن دراگان اســکوچیچ، اختصــاص پیــدا کــرده و 
موازی با آن احتمال بازگشــت کارلوس کی روش هم قوت 
گرفته اســت. این درحالی است که وزارت ورزش و جوانان 
به حمایــت از تیم ملی تأکید کرده و میرشــاد ماجدی هم 
گفته که اســکوچیچ در سمت خود می ماند. با این اوصاف 
شــواهد و قرائــن و ادعای برخــی منابع، حاکــی از اتفاقات 
دیگــری اســت و وضعیــت حضــور ســرمربی کــروات روی 
نیمکت ایران در جام جهانی ۲0۲۲ همچنان در هاله ای از 
ابهام قرار دارد. حال اینکه دیروز »آبوال« یکی از رسانه های 
معتبر پرتغالی، بنزین روی این آتش ریخت و در گزارشــی 
مدعی شــد شکســت ایــران مقابــل الجزایر و جــو ملتهب 
فعلــی، زمینه ســاز اختالف بازیکنان با اســکوچیچ شــده و 
مهدی طارمی به همراه چند بازیکن کلیدی تیم ملی برای 
برگرداندن کارلوس کی روش وارد عمل شده اند و در تالش 
هستند مسیر بازگرداندن ســرمربی پرتغالی سابق ایران را 
همــوار کنند. ایــن ادعا دربــاره طارمی در شــرایطی مطرح 
شــده کــه او ســابقه اختــالف بــا اســکوچیچ را دارد. طارمی 
پیــش از بازی با لبنــان در مرحله مقدماتی جام جهانی در 
پاســخ به مصاحبه اســکوچیچ که گفته بود بازیکنان ایران 
تاکتیک پذیر نیســتند، در توئیتی نوشــت: »باید عرض کنم 
کــه بازیکنان ایرانی عالوه بر تکنیک فــردی، جنگندگی و... 

از لحــاظ دانــش فوتبــال و تاکتیک، خیلــی درک باالیی 
دارند ولی متأسفانه مشکالت جایی دیگر است. زنده باد 
ایــران.« موضوعــی که باعــث دعوت  نشــدن طارمی به 
تیــم ملی شــد و او در ۲ بــازی غایب بود ولــی در نهایت 
او به جمع ملی پوشــان بازگشــت و با زدن گل 3 امتیازی 
به عــراق، زمینه ســاز صعــود به جــام جهانی شــد. این 
ســتاره پورتو که از شــرایط اردوی اخیر تیم ملی در قطر 
نیــز ناراضــی بــود، حتــی از یــک گزارشــگر تلویزیونــی 
خواست که از زمین افتضاح محل تمرین فیلمبرداری 
و پخــش کنــد. او پس از بازگشــت به ایــران در فرودگاه 
نیــز حاضر بــه گفت و گو با خبرنگاران نشــد و در پاســخ 
بــه اصــرار آنها برای مصاحبــه درباره شــرایط تیم ملی 

گفت: »بروید از اســکوچیچ بپرسید.« این شرایط در کنار 
جلســه امید ابراهیمــی، علیرضا بیرانوند، ســردار آزمون، 
مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش و احســان حاج صفی 
ســاعاتی قبل از بازی با الجزایر با سید حمید سجادی وزیر 
ورزش و جوانــان در حضور حمید اســتیلی احتمال تغییر 
ســرمربی تیــم ملــی کشــورمان را افزایش داد ولــی وزارت 
ورزش ادعــای دخالت در امور فنی را تکذیب کرد و و حتی 
حاج صفی هم به عنوان کاپیتان تیم ملی پس از بازگشت 
از قطــر گفت: »چون حــدود 5 ماه به جــام جهانی مانده، 
تغییر کادر فنی درســت نیســت. البته این مسأله بازهم به 
فدراســیون فوتبــال و وزیــر ورزش برمی گــردد و در حیطــه 
کاری آنهاســت. مــا بازیکنــان تصمیم گیرنده نیســتیم اما 
نظر شخصی ام این است که تغییر به صالح تیم نیست.« 
بــا وجــود این، وضعیت فعلی نشــان دهنده این اســت که 
جایگاه اســکوچیچ باثبات نیست و فدراسیون فوتبال، باید 
هرچه سریع تر تصمیم مشخص و شفافی درباره این تیم 

بگیرد تا تیم ملی در آستانه جام جهانی متضرر نشود.
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این روزها اگر بــه گفت و گوهای جمعی 
چنــد  کنیــم،  دقــت  بیشــتر  خودمــان 
واژه بشــدت آشــنا می بینیم کــه تقریباً 
می شــود.  شــنیده  اغلب مــان  زبــان  از 
کلیدواژه هــای ایــن گفت و گوهــا بیشــتر 
حــول محــور گرانــی، تــورم، دالر، طــا، 
مســکن و گاهــی مهاجرت اســت! حاال 
اگــر به نقشــه اقتصادی اغلب کشــورها 
چــه آنها کــه توســعه یافته تــر و چه آن 
تعدادی کــه عقب مانده و ضعیف اند، 
نــگاه کنیــد بــه نکتــه کلیدی مشــترکی 
می رسید که همه ما را امروز درگیر خود 
کرده است. تورم بی سابقه و گرانی های 
افسارگســیخته حاال مرزهای کشورهای 
محدود را پشــت سر گذاشــته و وارد فاز 
جدیدی شده است که دیگر نمی توانیم 
گایه کنیــم فقط مخصوص ما اســت! 
امریکا در 40 ســال اخیر بی سابقه ترین 
رکــود اقتصــادی را پشت ســر گذاشــته، 
نــرخ بنزیــن، حمــل و نقــل، قطعات و 
انــرژی تصویــر جدیــدی از گرانی هــا را 
پیــش روی مــردم امریــکا گشــوده کــه 
اگرچــه بــرای مردم مــا عادی شــده اما 
درد »نوســان نرخ ها« حاال بــه یک درد 
مشــترک جهانــی تبدیــل شــده اســت. 
مؤسســه  از  جدیــد  نظرســنجی  یــک 
»راسموســن« نشــان می دهد که تقریباً 
از هر ۱0 رأی دهنده احتمالی امریکایی، 
۹ نفــر نگــران افزایش تورم هســتند. در 
اروپــا هــم پیش بینــی شــده نــرخ تورم 
بــه ۶.۸  اروپــا امســال  در کل اتحادیــه 
درصد برســد. از آن طــرف نرخ تورم در 
بریتانیا به ۹ درصد رســیده. روســیه نیز 
بــا تــورم ۱۷.۸ درصــدی روبه رو اســت. 
نرخ تورم در ترکیه هم رکورد ۲۳ ســاله 
خــود را شکســته و بــه ۷۳/۵ درصــدی 
رســیده اســت. اشــتباه نکنیــد ایــن یک 
گزارش اقتصادی نیســت، یک گزارش 

اجتماعی اســت که قرار اســت به زاویه 
نگاه ما به مشــکات این روزها بپردازد. 
فــرار  هــم  دیگــر  جوامــع  راه حــل  آیــا 
ازمشکات موجود و به نوعی مهاجرت 
اســت؟! پاســخ به این ســؤال البته نیاز 
به یک تحقیــق بین المللی دارد، اما در 
این گزارش ســعی شــده تا در گفت و گو 
با برخی از شــهروندان کشورهای درگیر 
بــه این ســؤال پاســخ داده شــود کــه آیا 
می مانیــد و مقاومــت می کنیــد  یــا بــا 
اعام شکست ترجیح می دهید رؤیاها 
و آرزوهایتــان را درجــای دیگری دنبال 
کنید؟ مسأله اصلی این گزارش چیزی 
به نام »چسبندگی مهاجرت« است که 
درگیرش شــده ایم؛ عــده ای که رفته اند 
بارها اذعــان کرده اند که بدون مشــکل 
نیستند، آن دسته ای که در تدارک رفتن 
هستند بر موج نا امیدی دامن می زنند 
تــا گویــی کســانی کــه می ماننــد حــس 
بازنده بودن داشــته باشــند! بخشــی از 
رصدخانــه   ۱۴0۱ ســال  پیمایش هــای 
کــه  می دهــد  نشــان  ایــران  مهاجــرت 
تمایل بــه مهاجــرت به صورت بســیار 
زیــاد در میــان پزشــکان و پرســتاران و 
همچنیــن اســتادان و محققان نســبت 
بــه ســایر گروه هــا یعنــی »دانشــجویان 
و فارغ التحصیــان« و »فعــاالن حــوزه 
کســب و کارهــای نوپــا )اســتارتاپ ها(« 
ایــن  اســت.  درصــد   ۵0 تــراز  در  و 
شــاخص برای گروه های دانشــجویان و 
فارغ التحصیان و اســتارتاپی ها در تراز 

۴0 درصد بوده است.
ë تورم داریم، زندگی هم می کنیم

ترکیــه ای  شــهروند  امــره،  ســلطان 
ســال   ۲0 ایــن  در  را  تــورم  او  اســت. 
اخیــر در ترکیــه بی ســابقه می دانــد. او 
می گویــد: »در ترکیــه هــر کس هــرکاری 
که بخواهد نمی توانــد انجام دهد، مثًا 
اجــاره خانه هــا فقــط ۲0 تــا 50 درصــد 
نمی تواننــد  مالــکان  و  می شــود  زیــاد 

و  حمــل  کننــد.  بیــرون  را  مســتأجرها 
نقــل عمومی به شــدت گران شــده، اما 
برای بازنشســته ها و دانشجویان رایگان 
اســت و مــن هــم کــه کارمنــد هســتم 
هزینــه اش را کارفرمــا پرداخت می کند. 
همــه اجنــاس بشــدت گــران شــده ،اما 
ایــن دلیل نمی شــود که ناامید شــوم  یا 
بخواهــم کشــورم را ترک کنــم. ما اینجا 
حتی خودروی شخصی نداریم، وسایل 
تغییــر  اســت  ســال   ۳0 را  خانه مــان 
نداده ایــم. با خواهر و بــردار مجردم در 
یک خانه زندگی می کنیم. درآمدمان را 

وسط می گذاریم و خرج می کنیم.«
علــی کبیــری، ایرانــی ســاکن دوبــی 
اســت که بیش از ۲0 ســال اســت در این 
ایــن  گرانی هــای  او  کار می کنــد.  کشــور 
مــدت را بی ســابقه می دانــد و می گوید 
کــه بنزین یــک  بار گــران شــده و دوباره 
هم قرار است باال برود. اجناس چندین 
برابــر شــده و حتــی حقوق هــا افزایــش 

نیافتــه اســت، امــا فرهنــگ مــردم چه 
بومــی و چه غیربومی به شــکلی اســت 
که ســعی می کنند کمتر نالــه کرده و غر 
بزننــد و از روزشــان لذت ببرند. مشــکل 
خریــد مســکن اینجــا هــم وجــود دارد 
اجاره هــا باال رفتــه و نرخ خانــه چندین 
برابر شــده اســت. امتیازی هم اگر باشد 

برای بومی ها است تا مهاجران.«
مهدخت امرودی، شــهروند ســاکن 
آلمــان هــم از افزایــش نــرخ انــرژی در 
این کشــور می گوید که بــا این همه هیچ 
افزایش حقوقی شــامل حالشان نشده. 
باالرفتــه،  ســوخت  »نــرخ  می گویــد:  او 
امــا دولــت یارانه ســوخت می دهــد. در 
بیــن خوراکی هــا، غــات گــران و روغن 
تقریباً ســه برابر شــده است، اما بعضی 
فروشــگاه ها با نرخ ارزان تر می فروشند. 
نــرخ وســایل بهداشــتی و آرایشــی هــم 
نســبت بــه قبل بــاال رفته که همــه اینها 
اعتــراض مــردم را به دنبال داشــته، اما 

اینکــه فکر کنیــد مردم دســت از زندگی 
کردن کشــیده باشــند و مدام غــر بزنند 

اینطور نیست.«
انگلیــس  ســاکن  افــزا،  روح  کاوه 
رقابتــی  فرهنــگ  »اینجــا  می گویــد: 
حاکــم نیســت، بــرای همیــن راحت 
کســی  اگــر  حتــی  می کنیــم،  زندگــی 
وســیله ای نخواهد به جــای اینکه دور 
بینــدازد راحت به دیگری می بخشــد 
تــا دوباره اســتفاده شــود و کســی هم 
درگیــر  مــردم  نمی شــود.  ناراحــت 
مصرف گرایی نیســتند. دغدغه شــان 
مــدام خرید و ذخیره کردن نیســت.« 
شــهین میــری ســاکن دانمــارک هم 
می گویــد: »مــا االن در حاشــیه شــهر 
زندگــی می کنیــم ،چــون اینجا کســی 
با محــل زندگــی قضاوت نمی شــود. 
دانشــگاهیم  اســتاد  و همســرم  مــن 
و انتخابمــان زندگــی ســاده و بــدون 

ریخت و پاش بوده است.«

ë  مهاجــرت نوعی اســتعمار نویــن جهانی
است

در  جامعه شــناس  گراونــد،  اردشــیر 
خصوص موضــوع چســبندگی مهاجرت 
به »ایران« می گوید: »شــما ببینید در ۳0-

40 ســال اخیر، بخشــی ازنیروی انســانی از 
این کشــور رفته اســت. خــب هزینه تأمین 
نیروی انســانی باال است. مهاجرت حالت 
چسبندگی دارد، یعنی شما وقتی می بینید 
اطرافیانتان رفته اند، به مهاجرت ترغیب 
می شــوید که این هم برای جامعه مهاجر 
پذیــر و هم مهاجر فرســت تبعاتــی دارد. 
جوامع مقصد اغلب ســعی می کنند فرد 
نخبــه را نگــه داشــته و مابقــی را برگشــت 
بزنند یا مثل طــرح جدید دولت انگلیس 
بــه روآنــدا بفرســتند. درحالــی کــه همین 
االن دولت انگلیــس طرح های مهاجرتی 
ویــژه ای برای نخبــگان دانشــگاه های برتر 

دنیا و سرمایه گذاران ارائه داده است.«
او بــا تأکیــد بر اینکه مهاجــرت نوعی 
اســتعمار نوین جهانی اســت، می گوید: 
»دولت ها در 40-50 سال پیش به حمله 
نظامــی متوســل می شــدند، کمــی بعد 
از نظــر صنعت وابســتگی ایجــاد کردند 
و حــاال بــا ناامن کــردن خاورمیانه حجم 
زیــادی از نیروی هــای انســانی را جــذب 
می کنند کــه در واقع جذب علم و تجربه 
و پول اســت، اگر بخواهیم مردم در برابر 
آنها مقاومت کننــد، باید برنامه ای قابل 
اجرا ارائه دهیم و با مردم گفت و گو کنیم 
تــا با این مــدل همراهی کنند. االن قشــر 
خاصی که حدود ۱0 درصد جامعه است 
اما بنیه علمی، مالی و تجربی دارد، میل 
به مهاجــرت پیدا کرده کــه این می تواند 
بعدها ما را گرفتار کند. شما ببینید زمانی 
آلمان و حتی ژاپن با خاک یکسان شدند، 
اما کمترین مهاجرت در این کشورها رخ 
داد، چون برنامه وجود داشت. االن زمان 
داشتن برنامه است، حتی اگر کار سختی 

باشد.«

گزارش »ایران« از واکاوی یک مسأله به نام »چسبندگی مهاجرت« و استعمار نوین جهانی

اینجا خانه من است

وزیــر بهداشــت با اعــام اینکه سیاســت جدید جــذب و ماندگاری 
پزشــکان در مناطــق محــروم وارد فــاز نهایی شــده و با اجــرای آن ، 
دسترســی عادالنــه مردم به خدمات ســامت در همه نقاط کشــور 
تســهیل می شــود، گفت: از ایــن پس ســقف کارانه و پلــکان درآمد 

پزشکان متناسب با محل خدمت آنها تعیین خواهد شد.
دکتــر بهرام عیــن اللهی، یکی از عوامــل  نابرابری های خدمات 
ســامت در مناطــق محــروم را توزیــع نامتــوازن پزشــک در  کشــور 
توصیف کرد و افزود: برای حل این مســأله، باید انگیزه پزشــکان به 
منظــور  حضور در  مناطق محروم  و مراکــز درمانی دولتی افزایش 
یافتــه و بــرای پزشــکانی کــه در ایــن بخش هــا خدمــت می  کننــد، 

رضایتمندی ایجاد شود.
وزیــر بهداشــت گفــت:  الزمه این تصمیم آن اســت که نســبت 
درآمــد پزشــکان شــاغل در مناطق محــروم و کانشــهرها اصاح و 
باز تعریف شــده و توزیع پزشــک با ســند آمایش ســرزمین منطبق 
شــود. عین اللهی تصریح کرد:  با  تصمیم جدید وزارت بهداشــت، 
جــذب پزشــکان بــه بخــش دولتــی افزایش می  یابــد و بهــره وری و 
کیفیــت خدمــات بیمارســتان های دولتــی بیشــتر می شــود. وزیــر 
بهداشــت همچنیــن از پیگیــری بکارگیــری ۲۲ هزار نیروی پرســتار 
برای بیمارســتان های کشور خبر داد. دکتر بهرام عین اللهی با بیان 
اینکــه امســال ۱۲ هزار تخت بیمارســتانی را بــه ظرفیت تخت های 
بیمارســتانی کشــور اضافه می کنیم، گفت: باتوجه بــه این موضوع 
بایــد ۱۲ هــزار پرســتار را هم اســتخدام کنیم. از طرفی در ســه ســال 
گذشــته ۳0 هزار نفر از کادر ســامت بازنشست شده اند و بر همین 
اســاس پیگیریــم کــه ۱0 هــزار پرســتار دیگــر را هــم اضافــه کــرده و 

جمعًا۲۲ هزار پرستار را اضافه کنیم.
وی بــا بیــان اینکه اســتخدام این تعداد پرســتار منــوط به مجوز 
ســازمان اداری و اســتخدامی کشور اســت که در حال فعالیت برای 
گرفتن این مجوز هســتیم، گفت: عزیزانی هم در طول دوران کرونا 
زحمت کشــیدند و به عنوان کادر بیمارســتان کمک کردند. افرادی 
که در این دوره زحمت کشــیدند برایشــان ۲0 امتیــاز قرار می دهیم 
کــه در اســتخدام آنها به عنوان امتیاز منظور می شــود تــا بتوانیم از 

نیروهای جدید بهره ببریم.
عین اللهی درباره عدم تمدیــد قرارداد افرادی که در طول دوره 
کرونــا در بیمارســتان ها بــه کارگیری شــده بودند، اظهار کــرد: ما به 
طــور قانونی از نیروهایی در طرح نیروی انســانی اســتفاده می کنیم 
و ایــن ظــرف مشــخصی دارد. به طوری کــه وقتی دوره طــرح افراد 
تمام می شــود،  می رونــد و عده دیگری می آینــد. بنابراین جدای از 
اســتخدام باید این ظرف را همیشــه نگــه داریم و افــراد جدیدتری 
بیاینــد و طــرح نیروی انســانی خودشــان را بگذرانند. بعــد از اتمام 

طرح شان هم ما باید از نیروهای جدید طرحی استفاده کنیم. 

برنامه وزارت بهداشت برای حضور 
پزشک در مناطق محروم

گروه اجتماعــی/ از ۲4 تــا ۲۵ خردادماه ۱۴0۱ 
و بــر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی، 
۱۷۹ بیمــار جدید مبتا به کووید ۱۹ در کشــور 
شناســایی و ۴۴ نفــر از آنهــا بســتری شــدند. 
بــه  کشــور  در  کوویــد۱۹  بیمــاران  مجمــوع 
هفــت میلیــون و ۲۳۴ هزار و ۲۲۱ نفر رســید. 
متأســفانه در طول ۲۴ ســاعت منتهی به روز 
گذشــته، چهــار بیمــار مبتا بــه کوویــد۱۹ در 
کشــور جان خود را از دســت دادند و مجموع 
جانباختــگان ایــن بیمــاری، بــه ۱۴۱ هــزار و 
۳۵۷ نفر رســید. خوشــبختانه تاکنون هفت 
میلیــون  و۵۹ هــزار و ۷۳۸ نفــر از بیمــاران، 
بهبــود یافتــه و یا از بیمارســتان هــا ترخیص 
شده اند.  همچنین۳۳۲ نفر از بیماران مبتا 
به کوویــد۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه 
بیمارســتان ها تحــت مراقبــت قــرار دارنــد. 
تاکنون ۵۲ میلیون و ۴۷۳ هزار و ۵0۲ آزمایش 
تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است. 
همچنین در حال حاضر صفر شهرســتان در 
وضعیت قرمز، صفر شهرستان در وضعیت 
نارنجــی، ۱۱۳ شهرســتان در وضعیــت زرد و 
۳۳۵ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند. 
مرکــز روابط عمومــی و اطاع رســانی وزارت 
بهداشــت اعام کرد که مجموع واکسن های 
تزریق شــده در کشــور به ۱۵0 میلیــون و ۱۷۳ 
هزار و ۲۱۷ دوز رســیده و در شــبانه روز گذشته 
۲0 هــزار و ۲۹۳ دوز واکســن کرونــا در کشــور 
تزریــق شــده اســت. تــا کنــون ۶۴ میلیــون و 
۵۹۴ هــزار و ۴۱۳ نفــر دوز اول، ۵۷ میلیــون و 
۹۳0 هــزار و ۳۵۱ نفــر دوز دوم و ۲۷ میلیــون 
و ۶۴۸ هــزار و ۴۵۳ نفــر، دوز ســوم واکســن 
کرونــا را تزریــق کرده انــد. بنــا بــر جدیدترین 
آمار همه گیری کرونا )کووید۱۹( نیز شمار کل 

مبتایان به این بیمــاری در جهان تاکنون به 
۵۴۱ میلیون و ۷۹۲ هزار و ۳۲۷ نفر رســیده و 
مرگ 6 میلیون و ۳۳۴ هزار و ۲۷۲ نفر نیز بر 
اثر عفونت کووید تأیید شــده است. براساس 
تازه تریــن داده ها در جــدول جهانی پاندمی 
کرونا، امریکا با بیش از ۸۷.۵ میلیون مبتا و 
بیش از یک میلیون قربانی همچنان درصدر 
فهرســت کشورهای درگیر با این بیماری قرار 
دارد و هنــد نیز با آمار بیــش از ۴۳.۲ میلیون 
مبتــا، پــس از امریــکا در رتبــه دوم جهانــی 
جای گرفته اســت. آمار مبتایــان به کووید۱۹ 
در برزیل هم از ۳۱.۵ میلیون نفر فراتر رفته و 
در حال حاضر سومین کشور جهان به لحاظ 
باالترین شمار مبتایان است.برزیل در عین 
حــال با بیــش از ۶۶۸ هزار جانباختــه پس از 
ایاالت متحده، دومین کشور رکورددار تعداد 
قربانیان کووید ۱۹ در جهان محسوب می شود 
و پــس از آن هند با بیش از ۵۲۴ هزار قربانی، 
ســومین کشــور به لحــاظ ثبت باالتریــن آمار 
مرگ و میر کرونایی در این فهرســت جهانی 

است. در اروپا نیز فرانسه با ثبت بیش از ۲۹.۹ 
میلیون مبتا هم اکنون رکورددار ابتا در قاره 
ســبز و چهارمین کشور با بیشترین آمار بیمار 
کرونایی در جهان است. روسیه نیز با گذشتن 
از آمــار ۳۸0 هزار قربانی، هم اکنون باالترین 
رقم مرگ و میر کرونایی را در بین کشورهای 
ایــن منطقــه دارد و در جهــان نیــز چهارمین 
کشــور با باالترین نرخ فوتی های این بیماری 

است.
ë  توصیــه جدیــد کمیته علمــی کرونــا درباره

استفاده از »ماسک«
دبیر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته 
علمی کشــوری مقابله با کووید۱۹ با اشاره به 
شــرایط کنترل شــده کرونا در کشــور و کاهش 
ابتــا و مــرگ ناشــی از ایــن بیمــاری، درباره 
نحوه اســتفاده از ماســک در وضعیت فعلی 
توضیــح داد. دکتر مســعود یونســیان درباره 
نحوه استفاده از ماسک و رعایت پروتکل های 
اجتماعــی بــا توجــه به شــرایط کنترل شــده 
کرونــا به ایســنا، گفــت: از ابتــدای پاندمی ما 

تصمیمات مان را بسته به شــرایط روز اتخاذ 
می کردیــم و در حــال حاضر هــم باید توجه 
داشــته باشــیم که هــر توصیــه ای کــه کمیته 
علمــی ارائــه می دهــد، بر اســاس شــرایطی 
فعلی اســت. بنابراین اگر شرایط تغییر کند، 
توصیه ها هم تغییر خواهد کرد. همان طور که 
یک زمانی در پیک بودیم و اعام می کردیم 
که همه افراد ماســک بزنند، اکنون که پیک را 
پشت سر گذاشتیم، می گوییم افراد در شرایط 
خاصی ماســک بزنند. حال اگــر طی روزهای 
آتی شرایط تغییر کند، دستورالعمل ها به روز 

شده و باید بر اساس آنها اقدام کرد.
وی افــزود: در حــال حاضــر که در کشــور 
خوشــبختانه نــه ابتــا رونــد صعــودی دارد 
و نــه مرگ ومیرمــان قابــل ماحظه اســت، 
به نظر می رســد که زمان مناســبی اســت تا 
فعالیت های معمولمان را توســعه دهیم. 
در غیــر این صورت ممکن اســت ضررهای 
اقتصادی، بهداشتی، ســامتی و... را تجربه 
کنیــم؛ به عنــوان مثــال کســانی کــه نیــاز بــه 
جراحی یا مراجعه به بیمارســتان دارند و... 
در این شرایط باید بتوانند با خیال راحت تری 
کارهایشــان را انجــام دهنــد. وی گفــت: در 
شرایط اینچنینی نباید جامعه را بیش از حد 
خســته کنیم. زیرا ایــن خطر وجــود دارد که 
مردم خســته شوند و دیگر در زمانی که الزم 
هست نیز به رعایت پروتکل های بهداشتی 
تمکیــن نکننــد. توصیــه کمیتــه علمی هم 
مبنــی بر همین واقعیت بود که در جایی که 
خطر باالست، ماحظاتمان را تشدید کنیم 
و در جایــی که شــواهد نشــان می دهد خطر 
پایین است می توانیم سختگیری هایمان را 

کمتر کنیم.

معاون بیمه و خدمات سامت سازمان بیمه 
ســامت ایران گفت: بیــش از ۷۵مرکز درمان 
ناباروری در ســطح کشــور به زوج هــای نابارور 
خدمــات ارائــه می دهنــد و اکنــون قطب های 
معتبــری در کشــور در حــوزه درمان نابــاروری 
فعالیــت می کننــد. مهــدی رضایــی بــه ایرنا، 
گفت: بیمه سامت با تعرفه دولتی و عمومی 
درمــان  هزینه هــای  ۹0درصــد  غیردولتــی 
ناباروری را پرداخت می کند. خوشبختانه برای 
رفــاه حال زوج های نابارور شــرایط ســنی برای 
بانــوان بــه ۴۹ ســال افزایش یافته و ســه نوبت 

در ســال خدمات ناباروری بــه زوج های تحت 
پوشــش بیمه ارائه می شود. صالح پور مسئول 
مرکز درمان ناباروری بیمارســتان طالقانی نیز 
در این زمینه گفت: حمایت از زوج های نابارور 
از اهمیــت بســزایی برخوردار اســت. مدیریت 
فرایند تحت پوشش قرار دادن زوج های نابارور 
باید بســیار حساب شــده انجام شود و بهترین 
کار این است که بتوان شرایطی را فراهم کرد که 
زوج هــای نابارور از خدمــات بیمه ای به راحتی 
اســتفاده کنند. وی افــزود: باید کار کارشناســی 
دقیــق در ایــن خصوص صــورت گرفتــه و گام 

به گام اجرا شــود تــا مراکز درمان نابــاروری در 
بخش خصوصی و دولتی دچار مشکل نشوند. 
به عنوان مثال تعداد زوج های نابارور نیازمند 
به برخی خدمات درمانی و مداخله تخصصی 
ماننــدIVF، ۴00 تا ۵00 هزار زوج در کل کشــور 
اســت و بایــد اقداماتــی انجام داد که اســتفاده 
از خدمــات بیمه ای بــرای درمان نابــاروری در 
دسترس افراد نیازمند نیز قرار گیرد. وی تأکید 
کــرد: افراد و زوجین مســتحق درمان ناباروری 
باید شناســایی شــوند، چون بســیاری از زوج ها 
به دنبال مسائل دیگری چون تعیین جنسیت 

هســتند که ضرورتــی بــرای توجه بیمــه ای در 
این زمینــه نــدارد. گران قیمت بــودن داروها و 
تجهیــزات مورد نیاز، در بحث درمان ناباروری 
وجــود دارد که بخش بســیاری از آنهــا وارداتی 
اســت و بایــد یا بیمه ها از قبــل خرید راهبردی 
کرده و یا قرارداد با واردکنندگان داشــته باشند 
تا هزینه هــا بموقــع پرداخت شــود. صالح پور 
تصریح کرد: حســن نیت و جدیت بسیاری در 
مسئوالن ســازمان بیمه ســامت برای درمان 
نابــاروری وجود دارد و امیدواریم مراکز، گام به 

گام تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

توصیه جدید کمیته علمی کرونا درباره استفاده از »ماسک«

فعالیت بیش از ۷۵ مرکز ناباروری در کشور

آخرین اخبار کرونا در کشور نشان از روند کاهشی بیماری دارد

معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت ایران خبر داد

معاون اجتماعی قوه قضائیه:

 »ترک تحصیل« از زمینه های افزایش 
آسیب های اجتماعی است

معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم قــوه قضائیه با اشــاره به 
افزایش نگران کننده آسیب های اجتماعی گفت: ترک تحصیل بویژه در 
مناطق محروم یکی از زمینه های افزایش آســیب های اجتماعی اســت، 
لــذا شناســایی بازمانــدگان از تحصیــل و بازگردانــدن آنها به مدرســه از 

خواسته های قوه قضائیه است.
اصغــر جهانگیــر اظهــار کــرد: امیدواریــم روزبــه روز شــاهد توســعه، 
تقویت و رشــد ارزش های اسامی در جامعه و بویژه در مدارس باشیم. 
معتمدترین گروه شــغلی در جامعه شغل معلمی است؛ باید قدر این 
اعتمــاد را دانســت و به عنــوان یک ســرمایه اجتماعی بــه آن توجه کرد، 
لذا باید به معلمان توجه داشــت تا لطمــه ای متوجه اعتماد جامعه به 

فرهنگیان نشود.
معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه 
افزایــش تحصیــات افــراد جامعه بــه کاهــش جرایم و تخلفــات منجر 
می شــود، اظهــار کرد: هر چه ســطح تحصیات افراد بیشــتر باشــد آمار 
جــرم کمتــر خواهد بود و این نشــان از نقش مؤثــر تحصیات در کاهش 

جرم دارد.
وی بــا اشــاره بــه افزایــش نگران کننده آســیب های اجتماعــی اظهار 
کــرد: تــرک تحصیل بویژه در مناطق محروم یکــی از زمینه های افزایش 
آســیب های اجتماعــی اســت، لــذا شناســایی بازمانــدگان از تحصیــل و 

بازگرداندن آنها به مدرسه از خواسته های قوه قضائیه است.
معــاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم قــوه قضائیه اظهار کرد: 
رصــد علل ترک تحصیل دانش آموزان موضوع بســیار مهمی اســت که 

آموزش و پرورش باید آن را پیگیری کند.
وی با اشــاره به افزایش میزان اســتفاده از مــواد مخدر گفت: بیش از 

سه هزار نوع مواد مخدر صنعتی در دسترس جامعه قرار دارد.
جهانگیــر بــا اشــاره بــه ســایر عواملــی کــه در افزایــش آســیب های 
اجتماعــی مؤثر هســتند، اظهــار کرد: فاصلــه طبقاتــی در جامعه زمینه 
ایجــاد خشــونت و دیگر آســیب های اجتماعــی را در بیــن دانش آموزان 
ایجاد می کند؛ همچنین فضای مجازی یکی از زمینه های بروز و افزایش 
آســیب های اجتماعی شده اســت و بیشتر کشورهای دنیا فضای مجازی 
را مدیریــت می کننــد و درحالی کــه ۸۵ میلیون نفر جمعیــت داریم اما 

بیش از ۱۳0 میلیون خط تلفن همراه فعال است.
وی با اشــاره به دسترســی خوب به اینترنت اضافه کرد: ضریب نفوذ 
اینترنــت حتی در مدارس روســتایی نســبت بــه میانگین جهانــی باالتر 
اســت اما آموزش های الزم در خصوص نحــوه به کارگیری اینترنت ارائه 
نشده اســت. جهانگیر تصریح کرد: آســیب های ناشی از فضای مجازی 
در روستاها بیشتر است و این نشان از ضعف در نحوه استفاده از فضای 

مجازی است.
وی ادامــه داد: ارائــه مهارت های اجتماعی در مــدارس باید با هدف 
افزایش امید به زندگی انجام شود. بنابراین اصالت با آموزش و پرورش 
اســت نه آموزش عالی، لذا نظام تعلیــم و تربیت می تواند مهارت های 

الزم را در سنین مختلف کودکی و نوجوانی ارائه کند.
معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جرم قــوه قضائیــه در پایان 
تصریح کرد: با همکاری دو دستگاه در قالب تفاهمنامه باید به موضوع 

بازماندگان از تحصیل پرداخته شود.

 پیش بینی تابستانی با دمای بیش از حد نرمال 
در اغلب نقاط کشور

و  پیش بینــی  ملــی  مرکــز  رئیــس 
مدیریــت بحــران مخاطــرات وضع 
هــوا از وقــوع رگبــار و رعــد و برق در 
۹ اســتان طی دو روز آینده، اســتقرار 
گرمــا در بیشــتر نقاط کشــور و تداوم 
برخــی  در  خــاک  و  گــرد  خیــزش 
اســتان ها خبــرداد. اینهــا در حالــی 
است که پیش بینی تابستانی گرم با 

گرایش دما به بیش از حد نرمال دور از انتظار نیست.
صــادق ضیاییــان افزود: طی دو روز پیش رو در اســتان های خراســان 
شــمالی، خراســان رضوی، شــمال آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی 
و اردبیــل، به صورت پراکنده در خراســان جنوبی، جنوب و جنوب شــرق 
سیســتان و بلوچستان، در ارتفاعات کرمان و هرمزگان افزایش ابر گاهی 
رگبــار و رعد و برق و وزش باد شــدید رخ می دهــد. همچنین دامنه های 
شــمالی البرز واقع در اســتان های مازندران، گیان و گلستان در ساعات 

بعدازظهر بارش پراکنده خواهند داشت.
وی در ادامــه گفت: از پنجشــنبه تا یکشــنبه )۲۶ تــا ۲۹ خرداد ماه( در 
غالب مناطق کشــور هوای گرم و پایدار اســتقرار خواهد داشــت، هرچند 
روزهــای شــنبه و یکشــنبه )۲۸ و ۲۹ خردادمــاه( در ســواحل دریای خزر 

بارش های پراکنده رخ می دهد.
رئیــس مرکــز ملــی پیش بینــی و مدیریــت بحــران مخاطــرات وضع 
هــوا با بیــان اینکه طــی روز چهارشــنبه در دامنه های جنوبــی البرز واقع 
در اســتان های زنجــان، قزویــن، البــرز، تهــران و ســمنان همچنیــن در 
اســتان های همدان، مرکزی و قم و در اواخر وقت در شمال شــرق کشــور 
وزش باد شــدید همراه با خیزش گردوخاک انتظــار می رود، اظهارکرد: 
از بعدازظهــر چهارشــنبه تــا اواخر وقت پنجشــنبه در اســتان های ایام، 

خوزستان و بوشهر نیز وزش باد شدید و گردوخاک رخ می دهد.
وی افــزود: از پنجشــنبه تــا یکشــنبه در اســتان های خراســان رضوی، 
زابــل، جنــوب  بویــژه منطقــه  خراســان جنوبــی، سیستان وبلوچســتان 
سمنان، شمال اصفهان، یزد و شرق کرمان، وزش باد شدید و در برخی 
مناطــق گردوخاک رخ می دهد و در روزهای شــنبه و یکشــنبه در منطقه 

زابل وقوع طوفان گردوخاک دور از انتظار نخواهد بود.
همچنیــن رئیس مرکــز ملی اقلیــم و مدیریت بحران خشکســالی با 
بیــان اینکه دمــای هوا تا نیمه اول مرداد بین ۱ تــا ۱,۵ درجه بیش از حد 
نرمــال خواهد بود اظهار کرد: امســال تابســتان خنکــی نداریم و گرایش 

دما به بیش از حد نرمال است.
احــد وظیفــه دربــاره میــزان بــارش و وضعیــت دمــای خــرداد بــه 
ایســنا گفــت: غالــب نقــاط کشــور در نیمــه اول تیرمــاه تــا نیمــه دوم 
کوچکــی  بخش هــای  تنهــا  و  بــود  خواهنــد  بــارش  بــدون  مردادمــاه 
همچــون سیستان و بلوچســتان، منطقــه ارســباران، شــمال آذربایجــان 
غربــی تا شــمال آذربایجان شــرقی و در برخــی مواقع اردبیــل بارندگی 
خواهند داشــت و باقــی مناطق کشــور تقریباً بارندگی نخواهند داشــت. 
به طــور کلــی در تابســتان انتظــار بارندگی در کشــور به جــز در دو منطقه 
سیستان و بلوچســتان و شــرق هرمــزگان را نداریــم. وی بــا بیــان اینکــه 
باالترین دمای تهران طی نیمه دوم تیر تا مرداد ۴۲,۶ درجه ســانتیگراد 
و در نهایت به مدت یک روز خواهد بود، اظهار کرد: طبق اقلیم و الگوی 
بلندمــدت، گرم تریــن نقاط کشــور در عرصه  جنوبی کشــور قــرار دارند و 
اســتان های بوشهر، جنوب فارس، اســتان خوزستان، جنوب استان ایام 
و هرمزگان گرم ترین اســتان های کشــور هستند و هرچه به عرصه  شمال 

کشور نزدیک تر می شویم دما نیز کاهش می یابد.
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آن ابــر گــوالخ تمــام دوران، آن در همــه مبارزات 
باســتان،  یونــان  زئــوس در  قهرمــان، آن فرزنــد 
آن هرگــز نترســیده از آمپــول، شــیخ بــزرگ بــازو 
هراکلــس یــا همــان هرکــول )گوریــَل هورموناته( 
نیمــه خــدای و نیمــه انســان بــود و نمــاد قــدرت 

یونان بود.
آن گاه کــه هنوز از طریقــت معنا کالمی نیاموخته 
بــود و از قنــداق و پوشــک ســر بــرون نیــاورده کــه 
نامادریــش دو مــار بــر گهــواره وی افکند کــه »اذا 
نامادری رایت طفُل فســیندراله« نامادری طفلی 
ندید مگر اینکه سیندرالیش ساخت. لیک وجنات 
کرامت چنان بر پیشــانی طفولیتش بدرخشید که 
به دست انابت دو مار را خفه ساخت و در باقیت 
کودکی جمله ماران از دست وی به فغان بودند.

پــدرش زئــوس را جملــه کرامــات در بــازو بودی 
و او را »ابرکــرام« خواندنــدی کــه به ذکــری پاییز، 
زمســتان  کــردی و به یادی زمســتان، بهار کردی و 
به دمــی بهاران، تابســتان فرمــودی؛ لیک هرچه 
در تنور تابســتان دمیدی، حرارت تموز بر رخســار 
درختــان ننشســتی و ناله »ناموســا گرمه« از خلق 
بیــرون نشــدی. علــت را چــون جســت و جو کــرد 
هرکــول را دیــد که کولر باد صبا روشــن کــرده و بر 
زیــر آن لمیــده. پس غیظش را بیــش از این کظم 
نتوانســت و هرکــول را 12 ســال بــه کارهــای زنانه 
گماشــت که ریاضت آن روح وی را متجلی سازد. 
مادر هرکول را که کرامتی خاص اندر بود، کل یوٍم 
همســر زئوس را ناله و فغان فمینیســتی بلند بود 
کــه کار را از چــه زنانــه و مردانه کنــی و کار زنانه را 
ز چــه روی تنبیه مردان بخشــیدی و کار مردانه از 
چه بر زنان حرام باشد و اصاًل مادرت را چرا گفتی 
از ســرزمین خدایگان به منزل ما آمدن که زئوس 
آه حقــارت برافراشــت و باقیــت ریاضــت هرکول 

ببخشید که »النساء بالِورد، نفخ الشتاء بالَورد«
بــه ایــن ریاضــت، هرکــول را کرامتــی درافتــاد که 
هیــچ از دایــره قدرتــش برون نبــودی تا آنــگاه که 
زمین از اطلس گرفتی و اطلس را به طلب سیبی 
چند فرســتادی و بــه هیچ وادی وارد نشــدی مگر 
آنکــه دیــو و دد را پــاک ســاختی و به هیچ ســنگ 
برنخــوردی مگــر بــه ضربتــی خاکســارش کردی. 
لکن شــیوخ ابــدال بســیار گفتند کــه در وصال نیز 
از نخــوت مِن خود آســوده مباش که شــیخ کریم 
دانکــی الزوری چون هرکــول را نفس هرکولیت از 
مرتبــت کولیت )cool( به همان جایگاه طفولیت 
مهبوط ســاخت که بــا آن زور کــه وی را بود طمع 
کــرد نفت ایــران را و به همین گــوش ریاضت وی 
بــه پیــچ سیاســت چنــان پیچاندنــد که ایشــان را 
بقیت عمر هیچ ذکر نبود جز بافت کوبلن و هیچ 

فمینیستی را جذبه دستگیری وی نصیب نشد.

فروردیــن: ایــن هفتــه روی دور بداقبالی هســتید. در  حالــی که کرونا هــر روز دارد 
رفتنی تر می شــود و روز بــدون فوتی کرونا هم ثبت کردیم، شــما صاف در همین 
هفته مشــکوک بــه کرونا خواهید شــد. البته این قســمت بد ماجرا نیســت، بلکه 

آن جایی که بعد از دو هفته قرنطینه می فهمید کرونا نبوده دردناک است.
اردیبهشــت: هفتــه آشــتی کنان! این هفته با یــک نفر که مدت هاســت با هم قهر 
بودیــد، آشــتی می کنید. اگر هم با کســی قهر نیســتید، واقعــاً کــه! آدم هم آنقدر 

اخالق مدار؟ خب با یکی قهر کنید بعد آشتی کنید، بلکه ما ضایع نشویم.
خــرداد: در ایــن هفتــه بخت با شــما یار اســت. در کل ایــن هفته از اتوبــوس زیاد 
اســتفاده خواهید کرد و هرچند هیچ دفعه صندلی برای نشستن گیرتان نمی آید 
ولــی در عــوض... واال اتفــاق مثبتی هــم نخواهد افتــاد! اصاًل همین کــه اتوبوس 
بیاید خودش خبر خوب اســت. حتی با تأخیر یکی دو ســاعته! همینش هم برای 

خیلی ها نمی آید.
تیــر: چقــدر فحش بلدیــد؟ بروید خودتــان را آپدیت کنید که هفته ســختی پیش 
رویتان است! این هفته یک عده گیر می دهند به استاد یا هنرمند مورد عالقه شما 

و از او انتقاد می کنند. شما هم باید از خجالت شان دربیایید باالخره!
مرداد: هفته ای سراسر شب بیداری خواهید داشت. اگر دانش آموزید، تحمل کنید 
آخرش است و اگر دانشجویید، قوی باشید که تازه اولش است. اگر هم هیچ کدام 

نیستید، ظهرها کمتر بخوابید، درست می شود.
شــهریور: در این هفته همیشه ماسک به همراه داشــته باشید؛ نه به خاطر کرونا، 
بلکه به خاطر گرمای هوا! چرایش را وقتی توی BRT و اتوبوس و مترو در ساعات 

پیک بیست و پنج میلی متری آدم ها ایستادید، می فهمید!
مهر: این هفته به همه تلفن های خود پاســخ دهید. شــانس فقط یک بار به آدم 
زنــگ می زند. البته فکر کنم این هفته زنگ بزند، فوت کند! شــانس اســت دیگر، 

عقل درست حسابی ندارد.
آبــان: این هفته، هفته شماســت. باالخره بعــد از ۳۴۷2۸۹۷1۶۴بــار ثبت نام در 
ســایت شــرکت های خودروســازی، این هفته اسم تان در قرعه کشــی یک دستگاه 
پــژوی نمی دانــم چــی درمی آید. مبارک باشــد. به اینکه نه پــول دارید بخریدش 
نه کســی می تواند از شــما بخرد فکر نکنید. فعاًل از همین برنده شــدن خوشحال 

باشید. شیرینی ما هم فراموش نشود.
آذر: توانایی »نه شــنیدن« را در خودتان تقویت کنید. این هفته، هفته نه شــنیدن 
اســت. البتــه خواســته هایتان را هــم کمی معقول کنیــد! چرا صمدآقــا بقال باید 

۷۰۰دالر به شما دستی بدهد که پول شما جور شود، بروید ترکیه خانه بخرید؟
دی: هفته ای پر از اضطراب دارید. زره پوالدین به اعصاب خود ببندید. ســر ســال 
رسیده و صاحب خانه پنج دقیقه یک بار زنگ می زند. اجاره را دوبرابر کرده و پول 
پیش را اندازه دیه یک گله شتر! این حجم از پول را شما در خواب هم نمی بینید. 
بلنــد شــوید برویــد دنبال یک آلونک در حاشــیه شــهر بگردیــد. البته اگــر االن در 

آلونکی در حاشیه شهر نیستید!
بهمن: هفته ای بین مرگ و زندگی! یک ذره دیگر تحمل کنید. چیزی به اول ماه 
و واریز حقوق نمانده. بعد بروید این دندان الکردار را بکنید بیندازید دور تا دیگر 
درد نکشید. اگرچه با عصب کشی هم کارتان راه می افتد ولی خب این کارها مال 

آدم های سرمایه دار و الکچری است! یک کم تمرین ساده زیستی کنید.
اسفند: هفته جالبی نیست ولی اینقدر نترسید. چیزی نخواهد شد. کولرتان نه که 
بســوزدها، نه. فقط یک تعمیر جزئی الزم دارد. درســت هم نشــد، فدای سرتان! 

چیزی که توی بازار ریخته، کولر نو!
آهــا پولش؟ آقا اصاًل کولر برای ســالمتی بد اســت. دوتا دفتــر چهل برگ بخرید، 

خودتان را باد بزنید. خالص!

امســال کــه برخــالف معمــوِل دولت های 
ســازندگی قبــل! دولــت جدیــد بــه جــای 
1۰درصــد، بیش از پنجــاه  درصد به حقوق 
کارگــران افــزوده اســت، بدنیســت نگاهی 
کنیــم بــه کاریکاتــوری از هفته نامــه توفیق 
ســال 1۳۴1 کــه زیــرش، بــه نقــل از مقــام 
»ســطح  بــود:  نوشــته  موقــع  آن   مســئول 
زندگــی کارگــران خیلی باالســت!«. جالب 
اســت که با وجود تعداد انــدک کارخانه ها 
وبه تبــع آن کارگــران، وضعیت معیشــت 
آنها اینقدر دودی و ســیاه بوده و کســی هم 

نبوده تا به دادشان برسد«

ë اصل حکایت
پادشاهی پارسایی را دید.

گفت: هیچت از ما یاد آید؟
گفــت: بلــی! وقتــی کــه خــدا را فراموش 

می کنم.

ë !تا دلت بخواد
پادشاهی پارسایی را دید.

گفت: هیچت از ما یاد آید؟
گفت: بلی! وقتی که تپه ای را می بینم.

ë شکایت خر 
آوازه خوانی پارسایی را دید.
گفت: هیچت از ما یاد آید؟

گفت: بلی! وقتی که صدای انکراالصواتی 
را می شنوم.

خر از پارسا شکایت کرد.

ë !این نه منم، من نه منم 
دخترکی، همکالسی قدیمش را دید.

گفت: هیچت از ما یاد آید؟
گفــت: بــا ایــن حجــم از عمــل زیبایــی، 

خودت هم خودت را یاد آید ناموسا؟

ë !قباًل یه جایی دیدمت 
عقل پسر جوانی، قلبش را دید.

گفت: هیچت از ما یاد آید؟
گفت: قیافت خیلی آشناس.

و رد شکم را گرفت و رفت.

ë در انتظار معیشتی 
مردی، دوستش را دید.

گفت: هیچت از ما یاد آید؟
گفت: داداش تو هم کشــتی ما رو! دو تومن 
بــه مــا دســتی دادی ول کن نیســتی! یارانه 

این ماه رو بریزن به موال طلبت رو می دم.

ë این قرص من کجاست؟ 
مدیر بانکی ابربدهکاری را دید.

گفت: هیچت از ما یاد آید؟
گفت: خیر.

 گفت: حیف! یک وام جدید با بازپرداخت

 ۹۹ ساله داشتیم.
گفــت: عــه شــمایید؟ امان از پیری! پســر 

این قرص های آلزایمر من کجاست؟

ë همون همیشگی 
تراپیستی بیماری را دید.

گفت: این رفتار ریشه در کودکی تو دارد.
گفت: من که هنوز چیزی نگفتم.

گفت: باقی حرف ها در جلسه بعد. فعاًل 
برای این جلسه 25۰ کارت بکش.

ë  چه ســری چــه دمــی  عجب پایــی« و«
مرگ!

روبهی زاغکی را دید.
گفت: هیچت از ما یاد آید؟

گفت: با قالب پنیر ۳۸ هزارتومانی پدرم 
را هم نمی شناسم، چه رسد به تو.

ë تضمین کری 
روزنامه نگاری جان کری را دید.

گفت: هیچــت از ما یاد آیــد؟ ما همانیم 
که گفتیم امضای تو تضمین است.

گفت: بلی! هروقت آن پرنده را می بینیم 
که در فصل ســرما غذا جمع می کند و در 

فصل گرما آن را فراموش می کند.
گفت: اسکول را می گویی؟

گفت: قربون آدم چیز فهم.

ë صف سیب زمینی
نمایشگاه کتابی، فرهیخته ای را دید.

گفت: هیچت از ما یاد آید؟
گفت: بلی! هر وقت گرسنه ام شود.

ë به تو از دور سالم
دندانپزشکی مریضی را دید.

گفت: هیچت از ما یاد آید؟
گفــت: با این وضــع تعرفه ها، غلط بکنم 

یاد شما کنم.

 ســلبریتی صفتــی، عنکبوتــی را دیــد. 
گفت: هیچت از ما یاد آید؟ گفت: هرگاه 

آفتاب پرستی  را به تور می اندازم.
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بهزاد توفیق فرمحدثه مطهریامین شفیعی محمد اسدی

اینتــــرنت؟
 خیلی هم عالی

 گزارشی درمورد
سرعت اینترنت

ایــن روزهــا شــایعاتی در مورد ســرعت پاییــن اینترنت در فضــای مجازی 
درحال گردش اســت. خیلی ها معتقدند به علت ســرعت پایین اینترنت 
شــده  مختــل  زندگیشــان  و  برســند  کارهایشــان  از  خیلــی  بــه  نمی تواننــد 
اســت. امروز آمدیم بررســی کنیم که آیا واقعاً ســرعت اینترنــت ایران به 
زندگی مردم آســیب زده یا خیــر. با ما همراه باشــید. در خدمت ســه نفر از 
هموطنانمان هســتیم و می خواهیم ببینیم ســرعت اینترنــت چه تأثیری 

روی زندگی آنها گذاشته است ؛

محمد امین میمندیان

 1- خانم صحرایی
مشخصات: متأهل- خانه دار- دارای دو فرزند-مشترک اینترنت ثابت

ë خانم صحرایی تجربه یک روزه استفاده شما از اینترنت چطور بود؟
- عالــی بود. بــاورم نمیشــد ســرعت اینترنــت باعث بشــود بتوانــم آنقدر 
در زندگیــم جلــو بیفتــم. صبــح رفتــم در گــروه درســی پســرم و زدم فیلــم 
آموزشــی کــه معلمشــان فرســتاده بــود دانلود شــود. تا فیلــم دانلود بشــود 
پســرم حمــام کــرد، خــودم ناهار درســت کــردم، بچه ها یــک دل ســیر بازی 
 کردند، شــب که پدرشــان آمد فیلم هم دانلود شــد و با پدرش مشق هایش را 

نوشت.

 2-آقای یوسفی
مشخصات: مجرد- کارمند- مشترک اینترنت موبایل

ë آقای یوسفی آیا سرعت اینترنت زندگی شما را با مشکل مواجه کرده؟ 
- نــه آقا این چــه حرفیه؟ ســرعت اینترنت نــه تنها زندگی مــن را مختل 
نکــرده بلکــه زندگی من را ســاخت. دیــروز یک خانــم آمدنــد اداره. باید 
نامه شــان را از مرکز دریافت می کردم. تا نامه ایشــان از مرکز ارســال شود 
و این طرف دریافت بشــود، کلی درمورد هدف از زندگــی، اهمیت زندگی 
مشــترک، اخالق های همدیگر، تعداد بچه ها و حتــی فعالیت های دوران 
پیــری و کهولت صحبــت کردیم. قرار شــده آخــر هفته برویم خانه شــان 

خواســتگاری. تشــکر می کنــم از مســئوالن متولــی اینترنــت کــه بــه فکر 
خوشبختی جوانان هستند.

 
3- خانواده صاحبی

مشــخصات: خواهــر و برادر بیــکار- مولتــی میلیــاردر- از اینترنت اســتفاده 
نمی کنند

ë شما به عنوان یک خانواده چه تجربه ای از سرعت نت کشور دارید؟ 
 - حقیقتاً این ســرعت اینترنت ما نعمتی است که فقط کسانی که تنه شان به 
تنه این نعمت خورده درک می کنند. ما خانواده متوســطی بودیم. از دار دنیا 

یــک عمه پیر ثروتمند داشــتیم. روزی حال عمه جان ما بد شــد. خدمتکارش 
باید ســریع یک داروی خاص را طوری که پزشــک مخصوص ایشان در آلمان 
توضیح مــی داد، به ایشــان تزریق می کــرد. منتها هرچه تــالش کردند تماس 
ویدیویی برقرار نشد و متأسفانه تمام ثروت مرحوم به ما رسید. االن هم آنقدر 

پول و تفریح داریم که اصاًل نیازی به استفاده از اینترنت نداریم.

خــب همان طور کــه مشــاهده کردید، دیدیــم که مــردم عزیزمان از ســرعت 
اینترنت بسیار راضی هستند و در این مورد هیچ دوشواری وجود ندارد.

دی
ــن

ـــ
ازم

بدون مشروطینی
فقط رشته های مرتبط با روانشناسی یا روانپزشکی
ترجیحاً دانشگاه های معتبر دولتی یا خارجی

دانشگاه آزاد و پیام نور فعاًل پیام ندهند
دارای مجوز سازمان نظام روانشناسی

فوری

قیمت: هرچی!

 مدرک دانشگاهی
دست اول

نیازمندی:
خرید فوری:استخدامبه یک صاحبخانه
دارای یک کانکس به باال
تسلط کامل به ریاضی و 

درصدگیری درست
ترجیحًا درد کشیده

+ پرداخت بموقع شام 
درب منزل

به چند عدد لوله بازکن ماهر، 
قوی، با سابقه کار طوالنی، 

حتماً عضو اتحادیه، جهت باز 
کردن گیر و گورهای زندگی مان 

نیازمندیم.
زوج خوشبخت

 تعدادی سکه بهار آزادی تقلبی
ترجیحاً باالی 11۴ عدد

جهت گرم تر کردن کانون خانواده
کاهش آسیب های احتمالی ناحیه 

دنده و ستون فقرات
و رفع حمالت احتمالی خالی شدن 

کارت بانکی نیازمندیم
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کارتونیست:  سیدمحمد جواد طاهری

ë شنبه
االن۶۴ امیــن روزی اســت که داریــم دنبال 
خانــه می گردیــم. بنگاهی اصغر آقــا دیگر 
مــا را می شناســد. هــر وقت وارد می شــویم 
مــا  نفــره  »َبــه، خانــواده هفــت  می گوینــد 

چطورن؟«
و مــن و همســرم هر بار از داشــتن پنــج فرزند که آینده ســازان 
کشــور هســتند بــه خودمان افتخــار می کنیــم. امــروز اصغر آقا 
قــول داده صاحبخانــه را راضــی کنــد تا مــا را با این تعــداد باال 
بپذیرند. همسرم می گوید باید در مخارج این ماه صرفه جویی 
کنیم چــون هزینه راضی کردن صاحبــان خانه جهت پذیرش 
فرزندان زیاد باال رفته است و یارانه هم به آن تعلق نمی گیرد.

 
ë یکشنبه

امــروز تصمیــم گرفتیم بــه اصغر آقــا بنگاهی خیانــت کنیم و 
بنگاه های دیگر را هم بگردیم.

همه چیز داشــت خوب پیش می رفت و ما یک خانه با شرایط 
فوق العــاده پیــدا کرده بودیم که پســر کوچیکــه بیرون روی اش 
گل کــرد و از صنــدوق عقــب ماشــین داد زد»مامــان جیــش 
دارم« و ایــن بنگاهــی هم فهمید به غیــر از دوتایی که کنارمان 

ایستاده اند، یکی دیگر هم داریم.
هویت مــان در این بنگاهی هم لو رفت.دنبال شناســایی هدف 

جدید هستیم.
 
ë دوشنبه

خانــه ای کــه دیروز نشــان مان دادند خــوب بود اما دستشــویی 
مشترک با بقالی باالی خانه کمی کارمان را سخت می کرد.

پنج تا بچه اگر بخواهند هر دفعه برای قضای حاجت از بقالی 
عبور کنند، هوایی می شوند و خرج شان باال می زند.

بنگاه جدیدی که پیدا کرده ایم می خواهد مطمئن شود همین 
دو تا بچه را داریم. مردم خیلی فضول شده اند به خدا.

 
ë سه شنبه

امروز خیلی به مغزم فشــار آوردم. یاد مســأله های دبیرســتان 
افتادم که هیچ وقت نمی توانستم حل کنم.

چطور می شود در یک خانه ۷۰ متری با هفت نفر زندگی کرد؟
شوهرم خیلی باهوش است. سریع حساب کرد که به هر نفر 1۰ 

متر جا می رسد و کل آشپزخانه را داد به من.
من به داشتن این مرد افتخار می کنم.

 
ë چهارشنبه

صاحبخانــه خیلی مهربان اســت.همین که فهمیــد دو تا بچه 
داریم کلی ذوق کرد و از اهمیت داشــتن فرزند در این جامعه 

صحبت کرد.
حتــی گفت اخیراً مقاله ای خوانــده که اگر این روند فرزند آوری 

ادامه داشته باشد چند سال بعد کشور پیر خواهیم بود.
خیلی خوب حرف می زد.

آنقــدر با مالحظه و مهربان بود که گفت حتی اگر بچه ها ســر و 
صدا کنند یا دیوار را خط بیندازند دیگر از ما خسارت نمی گیرد 
بلکــه مســتقیم حکم تخلیــه می گیرد تــا دیگر اعصابمان ســر 

چیزهای الکی خرد نشود.
 
ë پنجشنبه

دیروز اجاره نامه را بســتیم. خدارو شــکر باالخــره خانه گیرمان 
آمد.

در اینترنت »راه های قایم کردن فرزندان از چشم صاحبخانه« 
را سرچ می کنم.

جواب های خوبی داده است.
حســاب کــرده ام اگــر هر کــدام از راهکارهــا را در یک مــاه پیاده 

کنیم برای یک سال آینده کافی است.
فقط نگرانم که در راهکار قایم کردن کودک در شومینه یادمان 

برود و بچه جزغاله شود.
چنــد تــا زن و شــوهر در فامیــل داریــم کــه بچــه می بینند ذوق 
می کننــد می توانیــم هر کدام از بچه ها را ماهــی یک بار به آنها 

قرض بدهیم.
یا اینکه هر وقت صاحبخانه بچه های جدیدمان را دید بگوییم 

بچه فامیل است و خانواده اش مسافرت رفته اند.
اینجا نوشته باید مراقب آشغال ها هم باشیم. باید هر شب به 
اندازه خانواده ســه نفر آشــغال ها را بیرون بذاریم و بقیه را در 

طول روز امحا کنیم.
 
ë جمعه

امــروز با بچه ها خوابیدن در مکان هــای تنگ را تمرین کردیم. 
حاال همه بلد شده اند چه جوری کتابی بخوابند.

فقــط پســر وســطی کمی زیــادی تپل شــده و باید بــرای 1۰ متر 
خودش برنامه ریزی جدی داشته باشد.

تمریــن بعدی ورود به خانه بود.خدا رو شــکر ما طبقه همکف 
را اجاره کردیم که دو تا از بچه ها را می توانیم از پنجره رد کنیم.

اخبار دارد درباره ضرورت فرزند آوری می گوید. یاد صاحبخانه 
مهربان مــان افتــادم کــه خیلی در ایــن باره اطالعات داشــت.

عذاب وجدان می گیرم چرا راستش را نگفته ام.
در گــوگل دنبــال راهکاری بــرای برطرف کردن عــذاب وجدان 

می گردم.

 در پی کاهش چشمگیر جمعیت 
جــوان کشــور، جمعیــت پیر کشــور 
بیــش از پیــش تنهــا شــده و مــوج 
جدید افسردگی ملت را فراگرفت. 
کارشناســان ایــن وضــع اســفبار را 
ناشــی از کم توجهــی پیشــینیان به 
مقوله جمعیت می داننــد و معتقدند که االن معلوم 

نیست باید چه خاکی به سر ریخت.
 تنــی چند از میانســاالن کشــور که همگــی تک فرزند 
خانواده های خود هستند، در اعتراض به کاهش توجه 
والدیــن خود، تجمع کردند. این میانســاالن معتقدند 
کهولــت بیــش از حــد ســن والدینشــان، باعــث شــده 
ماننــد قبل به تنها فرزندان خود توجه نکنند و بیشــتر 
وقت خود را به بیماری و اســتراحت اختصاص دهند. 
کارشناســان معتقدند تک فرزندی این لوس بازی ها را 

هم دارد.
  ازدحام جمعیت در بخش عمه و دایی »موزه ملی 
فــک و فامیل« کشــور، حادثه آفرید و تعــداد زیادی از 
بازدیدکنندگان این موزه را روانه بیمارســتان کرد. این 
مــوزه که یکی از پربازدیدترین موزه های کشــور اســت، 
به  ســؤاالت و شــبهات زیادی درمورد چیستی تاریخی 
عمــه و خالــه و دایــی و عمو و ســایر بســتگان ســببی و 
نســبی پاســخ می دهد و از این رو افراد زیادی مشــتاق 

بازدید از این موزه هستند.
 در پــی کمبود شــدید نیــروی کار جوان در کشــور، در 
جلســه اخیر شــورای کار، مبلغ قــرارداد اســتخدام هر 

نیــروی کار بــه ازای هــر کیلوگــرم وزن، ۲۳۲ میلیــون 
تومان تعیین شد.

 ســازمان تعزیرات از کشف و پلمب یک انبار نیروی 
کار جوان خبر داد که ماه ها 1۰۰ جوان قبراق و سرحال 
را احتکار کرده بود. سخنگوی این سازمان اعالم کرد با 
توجه به نیاز مبرم کشــور به نیروی کار جوان، ســازمان 
تعزیــرات بــا هرگونــه احتــکار جــوان بشــدت برخورد 

خواهد کرد.
 شــهرداری تهران اعالم کرد برای کارفرمایانی که در 
میادیــن و ســر گذرها منتظــر کارگر جوان ایســتاده اند، 
ســایه بان و صندلــی تعبیــه خواهــد کــرد تا ایشــان که 
عمدتــاً باالی ۶۰ ســال ســن دارنــد، از انتظــار طوالنی 

مدت برای تأمین نیروی کار خسته نشوند.
  وزیــر کار اعــالم کــرد مذاکــرات بــرای واردات ۲۰۰۰ 
ُتــن نیــروی کار جوان از کشــورهای چین و هنــد تقریباً 
نهایی شــده و بزودی توافق نهایی آن اعالم می شــود. 
صاحبــان مشــاغل از االن می توانند در ســامانه جامع 
ثبت نــام  وارداتــی  کار  نیــروی  اســتخدام  قرعه کشــی 

نمایند.
 بــا آغــاز فصــل نقــل و انتقــاالت، دو باشــگاه بزرگ 
پرســپولیس و اســتقالل بــا تماشــاچیان جدیــد خــود 
قــرارداد بســتند. بــا ایــن قراردادهــای جدیــد تعــداد 
تماشــاچیان روی ســکوی ایــن دو تیم از ۸ تماشــاچی 
بــه 11 تماشــاچی افزایش می یابد. گفتنی اســت در اثر 
کمبود شــدید جوانان پرشور، اکنون تماشاچی فوتبال، 

یکی از پردرآمدترین مشاغل کشور به شمار می رود.

نه خنده ای، تو خونه، نه صفایی
بد دوره ای شده ننه، خدایی 

تو این دوره زمونه، مادر پدر،
با بچه شون کلی دارن دردسر

دنبال یه فرصت استثنایی
که بچه رو بپیچونن دوتایی

حال و هوا عوض کنن مختصر
تا سر کوچه شون برن یه سفر

یا می خونن اون درسای کذایی
دوباره از اول ابتدایی

بچه که تنها باشه صد البته
همبازیشم رایانه و تبلته

تربیتش می کنه کامپیوتر 
الگوش میشن قهرمانای کانتر

اتاق داره تا سقفش اسباب بازی
اما بازم نمیشه اصاًل راضی

طفلکی اون که یک دونه دختره
بهونه گیری می کنه یکسره

رو می کنه با التماس به مادر؛
تو رو خدا بخر واسم یه خواهر 

خودم برات اونو بزرگ می کنم
نمی ذارم چیزی واسه آبجی کم

مامان میگه بچه نمیری از رو؟
تازه خریدی گربه  پشمالو

ببین چقدر عروسکه تو خونه
جایی واسه آبجی مگه می مونه؟

خالصه از بچه  طفلی اصرار 
از پدر و مادره سخت انکار

تک بچه هاشون روز و شب نذاشتن
آره ننه، سخته یه دونه داشتن

مادری که یه دونه بچه داره
هر روز داره دردسری دوباره

بعدم میگه بچه چی چیه بابا؟
راست میگه خب! نداره که سه چار تا

چند سال بعد یه عده پیر و پاتال 
خونه سالمندانو کردن اشغال

اون موقع اون مامانی و بابایی
تازه می فهمن چه بده تنهایی

صنم یاوری

محمدرضا رضایی

آینده سازان بی خانمان

با پیرترین حالت ملت چه کنم؟
چند خبر کوتاه در سال ۱۴۵۰

کارتونیست 

اسماعیل زادهنازنین 

زهرا فرقانی

همبازی
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  پنجشنبه 26 خرداد 1401 
 سال بیست و هشتم
طنز شماره 7933

کارتونیست 
طاهریسیدمحمد جواد 

دولت های مختلــف در چند دهه 
اخیــر، سیاســت های متفاوتــی را 
پیــش  فرزنــدآوری  راســتای  در 
گرفته اند؛ به طور مثال در ابتدای 
دهه 70، دیگر کم مانده بود روی 
پیژامه پدرها شعار »فرزند کمتر، 
زندگــی بهتر« را گلــدوزی کنند؛ یا اینکه هــر دیواری که 
گیرشــان می آمد، نقاشی یک خانواده شاد و خوشحال 
بــا یک یا ته تهــش دو فرزند می کشــیدند. امــا در آغاز 
دهــه 90 ماجــرا متفاوت شــد و دو ســه تا بچــه دیگر به 
آن نقاشــی های شــهری اضافه کردند. خالصه شرایط 
طوری شــده بود که هر دســتگاه دولتی در ابتدای روز و 
قبل از شــروع هــرکاری، از ادارات ذی صالح )از بچگی 
آرزو داشــتم این عبارت ذی صالح را یکجا به کار ببرم( 
اســتعالم می کــرد کــه: »حاجــی امــروز فرزنــد چی تــر 
زندگی بهتــره؟« به عبارتی هــر مجموعه در دوره های 
مختلــف محدودیت هــا یــا امتیازاتــی را در رابطــه بــا 
سیاســت فرزندآوری یا فرزند نیــاوری وضع می کردند 

که برخی از آنها را مرور می کنیم؛

1
مدرسه

 
کمتــر«  »فرزنــد  دوره  در  مــدارس 
حاضر به ثبت نــام فرزندهای چهارم 
به بعــد خانواده نمی شــدند؛ اما بعد 
از کلی اصرار و ارائه تعهد کتبی مبنی 
بر اینکه »این آخریشــه« از ســوی پدر 
و مــادر، بچــه را بــه مدرســه راه می دادند؛ البتــه با این 
شــرط که بچه چهارم به بعد حق اســتفاده از سرویس 
نــدارد. )مگــر در شــرایط فــوق  بهداشــتی مدرســه را 
اضطــراری آن هــم فقط شــماره یک( البتــه وضعیت 
بــرای معلمــان مدارس نیــز تفاوتی نداشــت؛ در دوره 
معلم هــای  )طبیعتــاً  معلم هــا  بــه  کمتــر«  »فرزنــد 
خانم( برای فرزنــد چهارم به بعد هیچگونه مرخصی 
بارداری، زایمان و... داده نمی شــد. بنابراین اگر کســی 
مقابــل عبارت محل تولد، کلمه »مدرســه« یا »کالس 

درس« را نوشت تعجب نکنید.
 

2
تسهیالت 

بانکی

کمتــر،  »فرزنــد  دوره  دو  در  بانک هــا 
زندگی بهتر« و »فرزند بیشــتر، زندگی 
بهتر« سیاســت های متفاوتی داشتند. 
جــواب  حتــی  بانک هــا  اول،  دوره  در 
را  پرجمعیــت  خانواده هــای  ســالم 
هــم نمی دادند و آنهــا را از بانک بیــرون می انداختند؛ 
امــا در ایــن دوره، بانک هــا جــواب ســالم خانواده های 
پرجمعیــت را می دهنــد و پــس از دریافــت مــدارک 
دو ضامــن معتبــر- یکی کاســب، یکــی کارمنــد - آنها 
را بــا عزت و احتــرام از بانک بیرون می کننــد؛ بانک ها 
معتقــد هســتند کــه در این شــرایط ســخت اقتصادی، 
و  خــرج  کلــی  خودشــان  پرجمعیــت  خانواده هــای 
مخــارج دارند و نباید هزینه قســط را هم به گردن آنها 
انداخت. بنابراین با امتناع از عدم پرداخت وام به این 
خانواده هــا، در کاهش هزینه هــای ماهانه خانوار نقش 

مؤثری را ایفا می کنند.

دکتر مولود مقتصدنیا
رئیس مؤسسه تحقیقاتی 
درآمدسازان مولد

 
ë :مقدمه

و  طبــق نظریــات جامعــه شناســی 
حاصل اندیشــه های نئوکانتی»من نفس می کشــم، پس 
نیروی کار هســتم« )you should kar koni ta goor( در 
تضــاد کامل با نظریــه اقتصادی پیرامــون »فرزند کمتر، 
زندگــی بهتر« اســت. نتایــج تحقیقات دهه های گذشــته 
نشــان می دهــد که اگر بــه فرزندان به چشــم نیــروی کار 
نــگاه کنیم آنها فقــط مصرف کننده نخواهنــد بود)ر.ک؛ 
ترک اعتیاد و راه های آن( ببخشید اشتباه شد منظورمان 
آن مصــرف کننــده نبــود! )ر.ک؛ پــدران ثروت ســاز دهه 
پنجاهــی( بلکــه می تواننــد بــا اشــتغال بــه کار هم خرج 
خودشــان را دربیاورند و هم تولیدکننده باشــند و هم بار 
اقتصادی بــه خانواده اضافه نکننــد. اگرچه تاکنون همه 
نظریه هــا معتقــد بودند شــما هرچقــدر فرزند بیشــتری 
داشته باشید از رفاه نسبی کمتری برخوردارید ولی نتایج 

ما نشان می دهد این نظریه خیلی غلط کرد.
 
ë :فرضیه

با فرزند خیلی بیشتر، درآمد خیلی خیلی بیشتر است.
 
ë :آزمایش

بــرای تســت این فرضیه ســراغ دو خانــواده با یــک فرزند و 
شــش فرزنــد رفتیــم. از خانواده تک فرزند خواســته شــد تا 
 )in the  par of ghoo( فرزندش را در رفاه نسبی بزرگ کند
و از خانواده شش فرزندی خواسته شد فرزندانشان را سرکار 

بگذارند.
)its doesnt mean donbal of black nokhod( و مثل پدران 
و فرزندان دهه شــصت برایشان شغلی درحد توان و سنشان 
دست و پا کنند تا زودتر وارد بازار کار شده و ]اگر فمینیست ها 
ناراحــت نمی شــوند[ به عبارتــی زودتر مرد شــوند. وضعیت 
اقتصــادی هــر دو خانــواده مــورد آزمایــش بعــد از یک ســال 
بررســی شد. خانواده تک فرزندی با شاخص منفی اقتصادی 
جهت فراهم کردن هزینه کالس های تابستانی، اسباب بازی، 
شــارژ اینترنت، عضویت در باشــگاه و... به قرض کردن پول از 
دوســتان و حتی باجناقش منجر شــد. خانواده شش فرزندی 
کــه کار را بــه منزله تفریح می دیــد با میزان درآمــد هر یک از 
فرزندانش توانســت باجناق بازی را کنار گذاشته و به خانواده 

تک فرزندی قرض دهد.
)be haghe chiz haye nadide!(

در مرحله دوم این آزمایش ده ســال بعد به ســراغ این 
خانواده هــا رفتیــم و بــا نتایــج شــگفتی مواجه شــدیم. 
فرزنــد خانواده تــک فرزندی به رغم تالش های بســیار 
در زمینــه خــرج پول هــای جیــب پــدرش در یــک اتــاق 
در اداره ثبــت تبریــک تولدهــای کارکنــان همــان اداره 
مشــغول شــد. البته با توجه به ســنت حســنه خوشحال 
کــردن دیگــران توانســت بابــت ایــن شــغل دل پــدر و 
مــادرش را به دســت آورد اما همچنــان کارت پدرش را 
پس نداد تا گرفتار کارت به کارت های بی موقع و قطعی 

اینترنت نشــود. خانواده شــش فرزندی با تحویل دادن 
یک پزشــک، معلم، وکیل، خیاط مــزون دوز، مهندس 
ســاختمان و مســئول ســتاد تنظیــم بــازار بــه جامعه با 
وجــود ســابقه کاری باال توانســته بــود نقــش مؤثری در 
کاهــش هزینه های ســبد خانوار خود ایجــاد کند. در این 
صورت افزایش ســاالنه حداقل ۲۵ درصد از هزینه های 
درمانــی، آموزشــی و... نمی توانســت خللــی در درآمد 
ایــن خانواده ایجــاد کند. ضمــن اینکه در هر ســازمانی 
یــک آشــنا داشــتند و از همین طریــق نیز می توانســتند 
درآمدزایی کنند.)give me shirini please( از طرفی در 
ســبد هزینه خانــوار با هزینه خانه ســالمندی نیز مواجه 
نبودیــم و اگــر هــر یــک از والدین بیمار می شــد، شــش 
شــب هفته بین آنها تقســیم و در هزینه پرســتار و خانه 
ســالمندان صرفه جویی به عمل می آمــد. این درحالی 
اســت که خانواده تــک فرزند اگر خیلی وجدان داشــت 
)doesnt without eye and face( و البته هزینه می کرد 
 یــک تخــت کنــار پنجــره تــوی خانــه ســالمندان گیرش

 می آمد.

ë :نتیجه 
پــس از بررســی های بــه عمــل آمده بــه نتیجه رســیدیم 
کــه بــرای تغییــر در الگــوی اقتصــادی بایــد خانواده هــا 
فرزندانشــان را دســتگاه چــاپ پــول ببیننــد نــه دســتگاه 
بلعیــدن پــول! )رنه بی کارت( با تکثیر هر خانواده شــش 
فرزنــدی بــه نــوه و نتیجــه و ندیــده، اواًل کارشــان در هــر 
اداره ای راه می افتــد چــون هــر اداره حداقــل یــک آشــنا 
دارنــد، دومــاً اگــر همزمــان هر هفــت یا هشــت نفر یک 
خانــواده ســرکار برونــد بــه رغــم قطــع یارانــه، هفــت یا 
هشت حســاب بانکی فعال داشته و در آن ساعات خانه 
خالی از ســکنه اســت و در مصرف آب و برق و تلفن هم 
صرفه جویــی می شــود. در این صورت گــردش مالی یک 
خانــوار با گــردش مالی بانک مرکزی برابر اســت. ســوماً 
 )not shirberenj( فرزندانــی با ســابقه کار و متخصــص
تحویــل جامعــه می دهند و نرخ جمعیت را درســت باال 
می برنــد. لــذا فرزند بیشــتر بیاورید و بــه او درآمدزایی از 
راهی غیر از بالگر شــدن)چرا که تا زمان ازدواج، وی باید 

صبر کند( بیاموزید.

فاطمه سادات محمد اسدی
رضوی علوی

بررسی نظریه فرزند کمتر زندگی بهتر در الگوی اقتصادی سرپرست خانوارفرزند چی تر زندگی بهتر؟  

3
وام 

فرزندآوری

حال کــه بحث تســهیالت بانکی شــد 
این را هــم اضافه کنیم که در ماه های 
اخیــر، دولت بانک هــا را موظف کرده 
اســت تا به خانوارهای صاحب فرزند 
کارکــرد(  )کــم  بعــد  بــه   1400 مــدل 
وام فرزنــدآوری پرداخــت شــود. البتــه ایــن وام تنهــا 
بــه خانوارهــای ســاکن در شــهرهای کم جمعیــت )با 
نــرخ بــاروری کمتــر از ۲.5( اعطــا می شــود؛ بنابرایــن 
اگــر خواســتید فرزنددار شــوید، یا از چنــد وقت قبل به 
شــهرهای کم جمعیت مهاجرت کنید یا با خانوارهای 
دیگــر شــهر هماهنگ کنیــد که بچــه دار نشــوند تا نرخ 
باروری شــهر شما نیز پایین بیاید و به شما وام بدهند؛ 
بعداً می توانید درصــدی از این وام را به خانواده هایی 
که با شــما همکاری کردند به عنوان حق فرزند نیاوری 

پرداخت کنید.

4
بیمه 

درمانی

 
در دوره فرزند کمتر، بچه های چهارم 
بــه بعــد را بیمه درمانــی نمی کردند. 
)حاال ما این عبارت را شوخی شوخی 
می نویسیم، اما مسئوالن جدی جدی 
بیمــه  را  بعــد  بــه  چهــارم  فرزنــدان 
نمی کردنــد.( البتــه اگــر فرزنــد شــما 
همزمان که سر روده بزرگش از دهانش بیرون زده بود، 
آپاندیس ترکیده اش را هم در دســت می گرفت، شاید 
او را به بیمارســتان راه می دادنــد که دکتر بین مریض، 
او را معاینه می کند؛ البته در این شــرایط پزشک، مجاز 
به استفاده از چوب بستنی جدید در معاینه نبود و باید 
از چــوب بســتنی های بیمــاران قبلی اســتفاده می کرد. 
در 99 درصــد مــوارد هــم پزشــک دارویی نمی نوشــت 
و فرزنــدان بعــد از دریافــت 3 دوز ترکیب چــای نبات 
و عــرق خارشــتر در هــر 8 ســاعت یکبــار توســط مــادر 
محترم، تصمیم می گرفتند که خودشــان خوب شــوند 
تا مرض اسهال نیز، به مرضشان اضافه نشود. اگر هم 
پزشــک مجبور بــه تجویز آمپول می شــد، بــه تزریقات 
درمانگاه می ســپرد که طوری آمپــول را به بچه بیچاره 
بزننــد که اگر کوپنــش هم آن طرف ها افتاد، ســراغش 

را نگیرد. 

5
رادیو و 

تلویزیون

دوره،  دو  هــر  در  تلویزیــون  و  رادیــو 
تنبیهــی  تــا  تشــویقی  برنامه هــای 
مختلفی برای خانواده ها می ساختند، 
البتــه در بــازه تغییر سیاســت افزایش 
جمعیــت اتفاقــات قابــل توجهــی در 
این برنامه ها رخ می داد؛ مثاًل درســت در همان لحظه 
کــه برنامه »در شــهر« بــا خانــواده ای پرجمعیت - در 
حالــی کــه چهره هــای آنها شــطرنجی بــود - مصاحبه 
می کــرد و به عنــوان لکه ننگی از آنها نام برده می شــد، 
سیاســت تغییــر کــرد و احســان علیخانــی پرید وســط 
دکــور و تقدیــر به عنــوان خانــواده الگــو و چــه پیامــی 
 بــرای بیننــدگان محتــرم داریــد. در همــان برنامه هم 
دو فرزنــد دیگر خانواده پیدا شــدند و مشــخص شــد از 
تــرس سیاســت های تنبیهی اینها را قایــم کرده بودند؛ 
بــه عبارتی بســاط فرزنــد پیدا کــردن و آبغــوره گرفتن 

بعدش در ماه عسل از همانجا شروع شد.
 

بنابرایــن بــه نظــر می رســد اگــر دســتگاه های مختلف 
خیلی کاری به کارمان نداشــته باشــند، بهتر می توانیم 
تصمیــم بگیریــم که چه غلطــی توی ســرمان بریزیم. 

مضافاً اینکه آدمیزاد ذاتاً از بچه خوشش می آید.



در پــی تصویــب قطعنامه ای علیــه ایران، صبــح امروز نشســت خبری با 
حضور رافائل گروسی، مدیرکل آژانس انرژی اتمی برگزار شد تا به سؤاالت 

خبرنگاران در این زمینه پاسخ داده شود.
بعد از ۲۰ دقیقه تأخیر، گروســی که مشــغول ِهرِّه و ایضاً کرِّه شدید با یکی 
از همراهانش بود وارد سالن شد و با دیدن خبرنگاران خنده خود را جمع 

کرد و در محل پاسخگویی حاضر شد.
گروســی ضمن خوشامدگویی به حضار از خبرنگاران خواســت هرکدام به پرسیدن یک سؤال ساده و 
ترجیحاً از لیست رسمی سؤاالت پیشنهادی بسنده کنند و از چانه  زدن جداً پرهیز نمایند، چرا که مانع 

کسب می باشد.
اولین خبرنگار از گروســی پرســید: »دلیل اصلی تصویب این قطعنامه چیســت؟« گروســی در پاسخ 
عنوان کرد: »بازرسان آژانس در بازدید خود از سه  مکان مشکوک در ایران، از جمله منطقه تورقوزآباد 
هیچ تأسیســات هسته ای یا حتی مواد هســته ای کشف نکردند که این موضوع باعث شد شک مان به 

ایران بیشتر شود. هرچه هم از ایران پرسیدیم پس هسته ای هاتون کو؟، آنها خنده شان می گرفت.«
خبرنگار مذکور مجدداً گفت: »خب حتماً در آنجا چیزی نبوده که بازرسان پیدا نکردند!« اما گروسی 
این حرف را مصداق بارز چانه زدن دانســت و از نیروهای انتظامات خواســت وی را به بیرون از ســالن 

منتقل کنند.
خبرنگار بعدی که نوبتش بود نیز گفت: »خب حتماً در آنجا چیزی نبوده که بازرسان پیدا نکردند!« 
گروســی با نگاهی ســرد پاســخ داد: »چرا! خیلی هم بوده. همین چندســال پیش نتانیاهو در مجمع 
عمومی کلی مستندات ارائه داد که وجود تأسیسات هسته ای در تورقوزآباد را تأیید می کرد.« خبرنگار 
با تعجب پرســید: »یعنی اون ها مســتندات بود؟ ما فکر کردیم نتانیاهو نقاشی های نوه اش رو نشون 

می ده.« این خبرنگار نیز به بیرون منتقل شد.
خبرنگار بعدی با اشاره به صحبت های گروسی از وی پرسید: »آیا تصویب این قطعنامه با سفر اخیر 
شــما به اســرائیل مرتبط است و فشــارهای اسرائیل پشت این ماجرا اســت؟« گروسی گفت: »خیر!«. 
خبرنگار مجدداً پرسید: »می شه بیشتر توضیح بدید؟« گروسی این بار به جای درخواست از نیروهای 
انتظامات، چیزی دِر گوش محافظ شخصی اش گفت و محافظ، خبرنگار مذکور را از یک در متفاوت 

به بیرونی متفاوت منتقل کرد.
در این لحظه یک گروه از دیپلمات های عربستان سعودی همراه با موسیقی عربی وارد سالن شدند 
و به توزیع شــیرینی بین حضار پرداختند. گروســی، توضیح داد که این دیپلمات های ســعودی از روز 
تصویــب قطعنامــه همینجور با رقــص و پایکوبی در ســاختمان آژانس برای خودشــان می چرخند و 
شــیرینی تعارف می کنند و معلوم هم نیســت کی تمام می شــود. با خروج دیپلمات های سعودی از 
ســالن، خبرنگارانی که دیگر ســؤال خاصی برای پرسیدن نداشــتند، خارج شدند و فقط یک خبرنگار 

باقی ماند.
خبرنگار باقی مانده پرســید: »حاال خواســته های شــما از ایران چیســت؟« گروسی پاســخ داد: »واال ما 
چیز زیادی نمی خوایم. اول از همه ایران باید بپذیرد که دوربین های آژانس در سرتاسر مملکت شان 
نصب شــود و همچنین وســط روز هم مقابل دوربین های ما در تأسیســات هسته ای کمی برنامه های 
نمایشی و کمدی برگزار کنند، زیرا آن قدر در مراکز هسته ای ایران اتفاق خاصی نمی افتد که ما از دیدن 
تصاویر دوربین های مراکز هسته ای خسته می شویم. درضمن ایران باید اسم و آدرس و شماره  تلفن 
دقیق تمام کارکنان صنعت هســته ای را به ما بدهد و این قدر بی اعتماد نباشــد. شــاید ما خواســتیم 
در مناســبت ها برای این کارکنان هدیه بفرســتیم. در آخر هم اگر واقعاً در تورقوزآباد مرکز هســته ای 

مخفیانه وجود ندارد، ایران باید یکی بسازد که حرف ما دروغ از آب درنیاید.«
در پایــان وقتی گروســی دید خبرنگار دیگری باقــی نمانده، خبرنگار آخر را هم همــراه با اینجانب به 

بیرون از سالن منتقل کرد و در را بست.
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)مرد( برخیز عصای پیری ام، برخیز عزیزم!
)زن( - شرمنده من هم مثل تو پیر و مریضم

 
خم کرده پیری قامتم را، آخ مادر!

- اصاًل ندارم جان که از جا بر بخیزم
 

باید دبلیو سی بسازم پشت تختم
- اصصاًل!..... تو می دانی که وسواس و تمیزم

 
- راهش ایزی الیف است یا کلفت گرفتن

پولم کجا بوده، غالمم یا کنیزم!!؟
 

فکر زمستان را نمی کردم اساسًا
 چون فکر می کردم همیشه تند و تیزم

 
حاال زمستان است و من افتاده از پا

چشم انتظار یاری ای ناچیز و ریزم
 

از بس که ناِن خشک مانده سق زدم حال
در حسرت یک قرمه سبزی لذیذم

 
هی پروراندم جای بچه، توله سگ

حاال ببین رفته کپیده زیر میزم
 

تا پاچه ام سالم بماند از گزندش
افتان و خیزان دائم از او می گریزم

 
همسایه مان را بچه اش هی می کند جمع
پس من چه خاکی همسرم بر سر بریزم؟

 
ای کاش برگردم به ایام جوانی

گر یک دو جین بچه نیارم سخت چیزم!
 

»کابوس دیدی مرد پاشو لنگ ظهر است«
صد شکر بانو کرد یکهو سورپریزم!

 
- خط تیره ها از زبان زن است.

فیروزه کوهیانی فرشته پناهی

چگونه زندگی مان را یک کالغ چهل کالغکابوِس سگی
تشکیل دهیم؟

بــرای همه زوج هــای جوان 
رفتــن  زمــان  از  زندگــی 
زیــر یــک ســقف و داشــتن 
آغــاز  مشــترک  آرزوهــای 
نمی شــود. نخیر! از قبلش 
هــم کــه بــه قــول بزرگترها 
و  خوش خوشــان  دوران 
نامزدبازی بود هم شــروع نمی شود. بله خب؛ البته 
کــه قبول داریــم از همــان دوران آشــنایی و نامزدی 
و دیگــر دوران هــا، پایه هــای اساســی زندگی ســاخته 
می شــود )پایــه گذاشــته می شــود یــا ســاخته؟(؛ اما 
بازهم رجوع کنیم به همان قدیمی ها که همین طور 
ضرب المثــل بوده که مثل نقل و نبات می ســاختند 
و وارد محــاورات روزمره خــود می کردند. قدیمی ها 
گفته انــد اواًل »زندگــی خــرج داره« دومــاً »فکــر نون 
باش که خربزه آبه« ســوماً »تا نباشد چیزکی...« نه! 

این یکی ربطی به موضوع ندارد!
تــِه  از درآوردن  بعــد  زندگــی  کــه  آنجــا  از  خالصــه 
خوراکی هایی که خانــواده عروس خانم تهیه کرده و 
آغــاز اولین خریدهــای اساســی، آن روی دیگرش یا 
بهتر اســت بگوییم خود واقعی اش را نشان می دهد 
چیزهایــی  خــوب  قدیمی هــا  کــه  همانجایــی  از  و 
گفته اند؛ برای زوج های جوان زندگی از وقتی شــروع  
شد که با چندین بار تالش برای ثبت نام وام ازدواج، 
طــرح ملی مســکن، قرعه کشــی خودرو، جــدا کردن 
یارانــه از حســاب پدرهــا و مهمتر از همــه پیدا کردن 
خانه جدید برای اسباب کشی )چون تا زوج جوان به 
خودش بیاید یک ســال گذشــته و موعد تخلیه خانه 
رسیده(، راه به جایی نبردند و به نتیجه ای نرسیدند!
البتــه در ایــن میــان حتمــاً بایــد قــدردان بانک های 
محترمــی بــود کــه بــا وام هــای مختلــف بــرای تهیه 
مخــارج پیش از تشــکیل زندگی، حــاال منتظر عقب 
افتــادن یکی از اقســاط وام هســتند تا آبروی داشــته 
و نداشــته زوج جــوان را پیــش کــس و ناکــس ببرند. 
حقیقتاً سیستم بانکی کشور به تنهایی نقش بسزایی 
در تشــکیل هرچه موفق تــر زندگی جوانــان برعهده 
دارنــد. بــه هرحــال همان طور کــه می دانید، انســان 
در»کَبد« آفریده شــده و تمامی سیســتم های اداری 

جهت اثبات این حقیقت بی وقفه تالش می کنند.
حــاال و در این میان موضــوع فرزنــدآوری و فرزندپروری، 
همه روزه از ساعت هشت صبح الی یازده شب از جانب 
آشــنایان، همــکاران،  خانواده هــای طرفیــن، دوســتان، 
مســافرین مترو، راننده هــای خطوط کرج – گوهردشــت 
مطرح می  شود و همان طور که حتماً در پرونده این هفته 
خوانده اید، زوج جوانی که اتفاقاً رؤیای پدر و مادر شدن در 
سر دارند، با اتفاقاتی روبه رو می شوند که به تشکیل زندگی 
واقعــی )همان طــور که تعریفش رفت( و راســتی آزمایی 
انگیزه شــان بــرای فرزنــدآوری و جوانــی جمعیت منجر 
می شــود! پــس از همین تریبــون از طرف همــه زوج های 

جوان اعالم می کنیم: ما می خواهیم؛ شرایطش نیست.

می گویند: مردم مهران، دهلران و ایالم هفته آینده را عید نوروز اعالم کرده و به 
تعطیالت نوروزی رفتند چرا که به خاطر توده پرقدرت گردوخاک مجبور شدند 

دوباره خانه هایشان را خانه تکانی کنند.
می گویند: با توجه به افزایش جمعیت در ســال های آینده، ســتاد تنظیم بازار، 
ســامانه توزیــع و صــادرات نــوزاد را راه انــدازی کرده که بــه چین و هند و ســایر 

کشورهایی که دچار قحطی جمعیت شده اند، کمک کند.
می گویند: جمعی از زیادبخرها و همیشه تلپ در فروشگاه ها، نفس نفس زنان، 
طی نامه ای به اداره تعزیرات خواستار رسیدگی به تخلفات فروشگاه ها، اعم از 

ندادن جنس به آنها بیش از یکی و قایم کردن و احتکار آن در قفسه ها شدند.
می گویند: فلســفه اینکه عده ای سگ نگه دار، هنگامی که سگ شان روی سرسره  
پای بچه ای را گاز می گیرد، دخالت نمی کنند این است که به جمله »بچه زیر 7 

سال را نباید دعوا کرد و باید آزادش گذاشت«، اعتقاد دارند.

می گویند: در پی دســتگیری دو نفر از مسببان حادثه ریختن ساختمان متروپل 
آبادان، آن دو نفر به دســتگاه قضایی اعتراض کرده و گفته اند: که قبل از نصب 
ســازه بــرای آنها کالس های مقاوم ســازی و اســتاندارد شــدن گذاشــته اند، پس 

متهمان اصلی را باید گرفت، آن دو نفر وسیله بوده اند!
می گوینــد: بایــدن قصد داشــته بــا هواپیمایــی جنگی به ژاپن ســفر کنــد و روی 
ســر مــردم هیروشــیما و ناکازاکی بــه جبران گذشــته، گل و دالر بریــزد اما مردم 
 حســود قســمت های دیگــر ژاپــن نذاشــته و در اعتــراض به ســفرش تظاهرات 

کرده اند.
می گوینــد: نفتالی بنت خیال دارد یک مجســمه 5۰ متــری از خودش به عنوان 
قهرمان مبارزه با کشت و کشتار و ترور در جهان بسازد و وسط مراسم خاکسپاری 
شــیرین ابوعاقله بگذارد، تا نســل های آینده کوشــش های وی در ایــن راه را ارج 

نهند و همیشه به یادش باشند.

دومین کشتی نفتکش ساخت ایران به ونزوئال تحویل داده شد
مرگ تدریجی یک رؤیا نازنین 

اسماعیل زاده

بی طرفی از که آموختی؟ از آژانس!محمدرضا رضایی
نشست خبری رافائل گروسی

هری
د طا

جوا
حمد 

یدم
:  س

ست
تونی

کار

امیرحسن 
محمدپور
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با حضور رئیس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی صورت گرفت

امضای تفاهمنامه علمی، فرهنگی، هنری و آموزشی میان ایران و ترکمنستان

برپایی نمایشگاه عکس علی کاوه در خانه هنرمندان ایران

گالری ها عنوان جدیدترین نمایشــگاه های خود 
را معرفــی کردند. »زمان های بی بازگشــت« نام 
جدیدتریــن آثــار نقاشــی تــارا بهبهانــی؛ نقاش 
و پژوهشــگر معاصــر اســت کــه از 27خــرداد تــا 

8تیرماه  در گالری گلستان برگزار می شود.
تارا بهبهانــی درباره نمایشــگاهش می  گوید: 
»حــوادث، روزمرگی هــا و فرازهــا و فرودها همه 
زمان های بی بازگشــت هســتند. زمان ها می  آیند 
و می  رونــد و گاه خاطــره ای شــیرین و دلچســب 
می  ســازند و گاه یادآوری آنهــا چیزی جز مالل و 
کســالت برجای نمی گذارد. در ســال های زندگی 
من هم زمان های بی بازگشــت بسیاری آمدند و 

رفتند؛ خوشــی ها و سختی ها و شادی ها و غم ها، 
نقش هایی را بر جای گذاشــتند که یادآوری آنها 
برایم، من امروز را ســاخته است که ایستاده ام و 
زمان های بی بازگشــت پیش رویم را جســت و جو 

می  کنم.«
در این نمایشــگاه 18نقاشــی بــا تکنیک رنگ 
روغــن که تعــدادی از آنهــا روی بوم های شــش 
ضلعــی و حاصــل کار ســه ســال اخیــر بهبهانی 

است، به نمایش درمی آید. 
فــرم بوم هــای ایــن مجموعــه بیننــده را بــه 
دنیــای رنگانــگ و پر رمز و راز کاشــی های ایرانی 

دعوت می  کند.

نمایشــگاه نقاشــی های کامبیــز خدابنــده هم با 
عنــوان »اکنون خیلی دور اســت«، عصر جمعه 
27خــرداد در گالری مــژده افتتاح می  شــود و تا 

7تیرماه ادامه دارد. 
مجموعه آثار پیش رو حاصل قلم هنرمندی  
اســت که به رغــم تحصیــل آکادمیک در رشــته 
نقاشــی، شــیوه ای بینامتنــی میــان نئیــوآرت و 
فوویســم پیــش گرفته اســت. ایــن روحیــه گریز 

باعــث  نقاشــی،  آکادمیــک  چهارچوب هــای  از 
بــه وجــود آمــدن رنگ هــا و خط هایی اســت که 
در عیــن یک الیــه بودن، پختگی خــاص خود را 
هــم دارد. او آگاهانه، از هرگونــه نظام و اصولی 
دوری می کنــد و قلمش را به دســت صمیمیت 
خالص درونی و خیالش می ســپارد، آنچنان که 
مخاطــب خواه ناخواه با دنیای او همراه شــده و 

در احواالت ذهنی هنرمند غرق می شود.

گالــری شــهریاران در د ومین نمایش از هنر دهــه هفتادی های 
ایران آثاری از ســارا نوبهــار متولد 1۳7۶ را با عنــوان »افق 1٦« 
بــه نمایــش می گــذارد. ایــن نمایشــگاه متشــکل از 1٦ طراحی 
میکس مدیای ســارا نوبهار اســت که بازدیدکننــدگان می توانند 
پیش درآمــدی شــامل پنــج تابلوی نقاشــی را نیز در بــدو ورود 

تماشا کنند.

ایــن گالــری ســعی دارد پروژه هــای مبتنــی بــر پژوهــش و 
فراینــد کیوریتوریــال را پیــش ببــرد. در همین راســتا »هفتادو« 
نیز پروژه ای اســت بــا پژوهش و کیوریتــوری داوود آجرلو که به 
هنرمندان دهه هفتادی ایــران و ظرفیت ها و ظرافت های آنها 
می پــردازد. این نمایش از جمعه 27خرداد تا ۳تیر از ســاعت 

1۶ تا 2۰ میزبان عالقه مندان است.

ندا سیجانی- تاریخ تأسیس ارکستر ملی ایران به سال 

1۳77 برمی گردد؛ دورانی که زنده یاد علی مرادخانی 
ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  موســیقی  دفتــر  مدیریــت 
اســالمی را برعهده داشــت و با حمایت دفتر موسیقی 
این ارکســتر با رهبری فرهاد فخرالدینی راه اندازی شد 
و در همــان برهــه زمانــی نخســتین اجرایی کــه با این 
ارکســتر روی صحنه رفت، کنســرتی با آواز محمدرضا 
شــجریان با ســاخته هایی از علی تجویدی و ترانه هایی 

از بیژن ترقی بود.
 از آن دوره به بعد ارکستر ملی ایران، با حضور رهبران 
متعدد همچون فرهاد فخرالدینی، فریدون شهبازیان 
)که ازآهنگســازان متبحر و شناخته شده ایران هستند( 
و همچنین بردیا کیارس اجراهای بی شماری در ایران 
و خــارج از ایران روی صحنــه برد که آخرین اجرای آن 

در خارج از کشــور مربوط به افتتاحیه هفته فرهنگی ایران درلبنان بود که اســفند ماه 
14۰۰ با حضور وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی و وزیر فرهنگ لبنان و به رهبری بردیا 

کیارس برگزارشد.
نکته دیگر اینکه ارکســتر ملی ایران در طول سال ها فعالیت هنری اش بی حاشیه 
نبوده و از ســال 1۳98 با استعفای فریدون شــهبازیان بدون رهبر ثابت و با مدیریت 

شورای هنری ارکستر برنامه های خود را روی صحنه برد. 
شورایی با حضور اعضایی همچون کامبیز روشن روان، محمدرضا فیاض، فردین 
خلعتبری، علی اکبر قربانی و مانی جعفر زاده و از آن زمان به بعد این ارکستر جوان 
و 24ســاله بــا رهبران میهمان و بهره مندی از آثار آهنگســازان شــناخته شــده ایران، 
برنامه هــای خــود را روی صحنــه می بــرد که اجــرای اخیــر آن اختصاص داشــت به 
کنســرت »عودالجان تا آذربایجان« به رهبری شــهرام توکلی که اردیبهشــت امسال 
در تاالر وحدت برگزار شد.تازه ترین اجرای این ارکستر هم اختصاص دارد به اجرای 
2٦ و 27 خــرداد مــاه )امــروز و فــردا( بــا رهبــری نیما کشــاورزی با عنــوان »اصفهان 
تــا فلورانــس« که در تــاالر وحــدت برگزار می شــود و بــه عالقه مندان آثار ارکســترال 
پیشــنهاد می گــردد. »ســوگنامه« به آهنگســازی رضــا والــی، تکنوازی ویولن توســط 
مازیــار ظهیرالدینــی، »تابلو های ایرانی« به آهنگســازی حشــمت ســنجری، »پرلود 
ســمفونیک« به آهنگســازی جاکومو پوچینی و »ســوئیت توراندخت« به آهنگسازی 

فروچچو بوزونی قطعات این اجرا هستند.

»زمان های بی بازگشت« در گالری گلستان

»اکنون خیلی دور است« در گالری مژده

 »هفتادو« در گالری شهریاران

تازه های گالری گردی پارتیتور

طنین »اصفهان تا فلورانس« درتهران

عــکاس  هنرمنــد  کاوه  فرهنگی:علــی 
پیشکســوتی اســت کــه از لحظــه ورود امــام 
خمینــی )ره( به ایران عکاســی کــرده. اکنون 
نمایشــگاه عکس هــای او با عنــوان »لحظه« 
در خانــه هنرمندان ایران برپاســت. او درباره 
این نمایشــگاه بــه »مهر«توضیــح داد: »من 
12 بهمن ســال ۵7 این افتخار را داشتم که از 
لحظه ورود امام به بهشت زهرا عکاسی کنم 
هرچند حوزه اصلی من عکاسی ورزشی بود، 
ولــی با توجه بــه اینکه در تلویزیــون فعالیت 
می کردم به بهشت زهرا رفتم و آنجا عکاسی 
کردم. از فردای آن روز هم هر روز به مدرســه 
علــوی می رفتم و از دیــدار مردم با امام )ره( 
بهمــن   22 روز  ســپس  می کــردم.  عکاســی 
کــه انقــالب به پیــروزی رســید مرتــب به قم 

می رفتم تا از امام )ره( عکاسی کنم.«
اوافــزود: »زمانی هم که امام خمینی )ره( 
بیمار و در بیمارســتان رجایی بســتری شدند 
بــه آنجــا رفتم و عکاســی کــردم، پوســتر این 
نمایشــگاه هم برگرفته از لحظه ای اســت که 
امام )ره( می خواستند از کارکنان بیمارستان 
خداحافظــی کننــد کــه مــن ایــن عکــس را از 

بالکن بیمارستان گرفتم.«
کاوه گفــت: »در مقطعــی دیگــر امام )ره( 
واحــد  زمــان  آن  در  آمدنــد؛  جمــاران  بــه 
سیاســی تلویزیون طی نامه ای من را به بیت 
معرفــی کرد که مــن مرتب در هر نشســت و 
دیدار ایشــان حضــور پیدا می کــردم و عکس 

می گرفتــم. عکس هــای ایــن نمایشــگاه هم 
بیشــتر محصــول زمانــی اســت کــه در حیاط 
و پشــت حســینیه جماران مشــغول عکاسی 
بودم. گذشــت تا اینکه خــرداد ۶1 قرار بر این 
شــد که عکاســان چند رســانه از امــام )ره( در 
حالــی کــه روی صندلــی نشســته اند، عکــس 
بگیرند. از همیــن رو صبح هنگام وقتی امام 
وارد شــدند آفتــاب بســیار تندی داشــتیم که 
عکاســی را ســخت می کرد، در همان شرایط 
چنــد فریم از ورود امام )ره( عکاســی کردیم 
ولی به یکباره هوا بهتر شــد و توانســتیم چند 
عکــس دیگــر بگیریــم، مــن ایــن شــانس را 
داشتم که عکس امام )ره( در جمع عکاسان 

را هم گرفتم که ماندگار شد.«

ë  افتخــارم ایــن بــود کــه عکــس مــن از امام

خمینی روی اسکناس چاپ شد

او با اشــاره بــه اینکــه عکس حضــور امام 
در حیــاط روی اســکناس چاپ شــد، توضیح 
داد: »بعد از چند وقت بانک مرکزی به همه 
رســانه ها اعــالم کرد که حــدود هــزار فریم از 
عکس های امام را جمع آوری کرده تا عکسی 
را انتخاب و روی اســکناس چاپ کند. افتخار 
من این بود عکسی که من از امام گرفته بودم 
روی پول چاپ شــد.«این عکاس پیشکسوت 
افــزود: »مــن خیلــی خوشــحال بــودم چــون 
در مقابــل آن همه عکاســی کــه همه مدرک 
دکترا، لیســانس و دیپلم داشتند عکس منی 
کــه تــا دوم راهنمایــی خوانده بــودم انتخاب 

شــد. به ایــن پی بردم کــه تجربه در عکاســی 
مهم تر از تحصیالت آکادمیک اســت، یعنی 
اگــر پروفســور هم باشــی امــا تجربه نداشــته 
باشــی، فایده نــدارد. بعدها که اســکناس دو 
هزار تومانی چاپ شــد دیدم عکس من روی 
آن هم چاپ شــده و باز هم خوشــحال شدم 
حتی همین االن بانک مرکزی کتابی دارد که 
نام 5۰ عکاســی که عکس هایشــان روی پول 
چاپ شــده در آن درج شــده است که یکی از 

آنها من هستم.« 
ë  ماجــرای رد پیشــنهاد ۲ هــزار دالری عکاس

خارجی

وی با اشــاره به عکاسی در مراسم ارتحال 
امــام، گفــت: »مــن آن روز حــدود 1۰ حلقــه 

گرفتــم.  فریــم عکــس  عکــس شــامل ۳۶۰ 
جالــب اســت کــه بگویــم یکــی از عکاســان 
خارجی آمد و به من گفت یکی از عکس های 
تو را که مربوط به شکســتن تابــوت امام )ره( 
می شــود، بــه مبلغ 2 هــزار دالر می خــرم اما 
گفتــم مــن کارمنــد صــدا و ســیما هســتم و 
تعهد داده ام هر عکسی که می گیرم، تحویل 
ایــن  ترتیــب  همیــن  بــه  بدهــم،  تلویزیــون 

پیشنهاد را رد کردم و نفروختم. 
در حالــی کــه آن زمــان دو هــزار دالر برابر 
با یــک میلیــون تومان بــود که من بــا همین 
مبلــغ یک واحــد آپارتمــان خریده بــودم اما 
خوشــحالم کــه خدا من را دوســت داشــت و 

این اشتباه را نکردم.«

 عکس هایی به رنگ و بوی جماران
تریلر روانشناختی از قاتل  مرموز سریالی

فرهنگی/ مینی ســریال 8 قسمتی »چیزهای تیز« )Sharp Objects( به سفارش 

شــبکه HBO و بــر اســاس رمانــی از گلین فلین ســاخته شــده اســت. »چیزهای 
تیــز« بــه کارگردانــی مارتی نوکســون ســبکی درام معمایی و تریلر روانشــناختی 
دارد و عــالوه بــر روایــت معمــای قتل  هــای مرموز ســریالی، تصویــری دوگانه از 

رابطــه مــادری و خواهــری ارائــه می کنــد. 
کمیل پریکــر )ایمی آدامــز( روزنامه نگاری 
طــرف  از  فــراوان  روحــی  آســیب های  بــا 
ســردبیر روزنامــه اش ترغیــب می شــود که 
بــرای گزارش نویســی از ماجــرای قتــل دو 
دختــر نوجوان به شــهر زادگاهش بازگردد. 
از  پرکششــی  روایــت  ضمــن  داســتان 
چالش های پلیس شهر برای یافتن قاتل، 
با فالش بک هایی به گذشــته پریکر دالیل 
آســیب های روحــی و روانــی او را تصویــر 
می کنــد. ریتــم داســتان اگرچه کمــی کند 
اســت اما »چیزهای تیز« قطعاً در دســته 
آثار هیجان انگیــز تمام عیار قرار می گیرد. 

فقــط تماشــای دو قســمت ابتدایــی کمــی صبــر و حوصلــه می خواهــد، اما از 
قسمت سوم به بعد داستان شما را به داخل خود می کشد و از همان موقع به 
شکلی درگیر سریال می شوید که دیگر دور ماندن از دنیای عجیب و مرموز آن 
برایتان ســخت خواهد بود.از شــاخصه های تحسین شــده »چیزهای تیز« بازی 
درخشــان ایمی آدامز اســت که نامزد دریافت جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر 
زن مینی سریال شده بود و در کنار او بازی تماشایی و باورپذیر پاتریشا کالرکسون 
در نقــش ادورا کرلیــن )مــادر کمیل( از دیگر نقاط قوت ســریال اســت که جایزه 
گلدن گلوب بهترین بازیگر نقش مکمل زن در مینی سریال را برای او به ارمغان 
آورد.فصل اول مینی ســریال با پایانی عجیــب و غافلگیرانه خاتمه می یابد و در 
حالی که کنجکاوی بسیاری برای دیدن فصل دوم وجود دارد اما بر اساس اخبار 

گویا سازندگان آن هنوز راجع به ادامه دادن آن به قطعیت نرسیده اند.
)Sharp Objects( »نام سریال: »چیزهای تیز 

 کارگردان: مارتی نوکسون

 بازیگران: ایمی آدامز، پاتریشــا کالرکســون، کریس مســینا، الیزا اسکانلن، مت 

کریون و...

گروه فرهنگی / تفاهمنامه علمی، فرهنگی، هنری و آموزشــی 

میان ایران و ترکمنســتان پیش از ظهر چهارشــنبه 25 خردادماه 
بــا حضور رؤســای جمهــور دو کشــور طی مراســمی در تهــران به 
امضــای وزیــر فرهنــگ کشــورمان و معــاون رئیس کابینــه وزرای 
ترکمنســتان رســید. در این مراســم تفاهمنامه مبــادالت علمی، 
فرهنگــی، هنری و آموزشــی بین دو کشــور ایران و ترکمنســتان از 
ســوی محمدمهــدی اســماعیلی وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
جمهوری اســالمی ایــران و صفر ُدردی ُتویلــی ِاف معاون رئیس 

کابینه وزرای دولت ترکمنستان به امضا رسید.
گفتنی اســت، »صفــر ُدردی ُتویلی ِاف« رئیــس جمهور جدید 
ترکمنســتان که با دعوت رسمی رئیس جمهور کشورمان در رأس 
هیأت بلندپایه وارد تهران شــده است، صبح روز چهارشنبه نیز با 

رهبر معظم انقالب دیدار کرد. 
رئیس جمهور جدید ترکمنســتان سه شــنبه با دعوت رسمی 
رئیــس جمهــور کشــورمان در رأس هیــأت بلندپایــه سیاســی و 
اقتصــادی وارد تهــران شــده اســت. ایــن نخســتین ســفر بردی  
محمــداف بــه تهــران در مقام ریاســت جمهــوری ترکمنســتان 
اســت و پیــش از ایــن در 19 دی 1۴۰۰ بــه عنــوان فرســتاده ویژه 
رئیــس جمهــور وقت این کشــور به ایــران آمده بــود. محمداف 
کــه پیــش از این معاون وزیر امــور خارجه ترکمنســتان بود، 28 
اســفند سال گذشــته به عنوان رئیس جمهور این کشور برگزیده 
شــد. آیــت اهلل رئیســی پیش تــر در دیــدار محمــداف بــه عنــوان 
فرســتاده ویژه رئیــس جمهور ترکمنســتان گفته بود کــه تهران از 
پیشــنهادهای طــرف مقابــل در زمینه تحکیم و ارتقــای همکاری 

در بخش هــای مختلف بویژه در حوزه انــرژی، تجارت و بازرگانی 
اســتقبال می کنــد و هیچ مانــع و محدودیتی در ایــن زمینه وجود 

ندارد.
همچنیــن در حاشــیه ســفر رئیــس جمهــور ترکمنســتان بــه 
ایران، علی نــادری مدیرعامل خبرگزاری ایرنا و قزاقبایف مردان 
امضــای  بــا  اچ«  دی  »تــی  خبرگــزاری  مدیرعامــل  آماجانویــچ 
موافقتنامه ای، توافق کردند خبرها، عکس ها و ویدئوهای تولیدی 
خود را با یکدیگر به اشــتراک بگذارند و از اخبار دو خبرگزاری، به 
عنوان منابع موثق و دســت اول در ایران و ترکمنســتان اســتفاده 

کنند.
ë  »اخالص، عامل برکت و درخشش سرود »سالم فرمانده

وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی روز سه شــنبه در هفتصــد و هفتــاد 
و چهارمیــن جلســه شــورای فرهنــگ عمومــی کشــور که در ســالن 
اجتماعات وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی برگزار شــد با تجلیل از 
دست اندرکاران سرود  »سالم فرمانده«، درباره این اثر گفت: »این 
ســرود به عنوان یک اثر بــزرگ و افتخار ملی، ایــن روزها به تقویت 
فضــای عمومــی و توســل بــه حضــرت ولیعصر)عج( منجر شــده 
کــه بــا اجتماعــات چند ده هــزار نفری در سراســر کشــور و چندصد 
هــزار نفــری در برخی شــهرهای بــزرگ، اوج اقتــدار فرهنگی نظام 
جمهــوری اســالمی را بــه رخ بکشــد.«محمد مهــدی اســماعیلی، 
اخالص را دســتمایه اصلی تولید ســرود »ســالم فرمانده« دانست 
و گفــت: »همیــن اخــالص موجــب برکت و درخشــش این اثــر و از 
ســوی دیگر این روزها موجب وحدت، افتخار و مباهات ملت ایران 
شــده است.«رئیس شــورای فرهنگ عمومی کشــور در ادامه افزود: 

»ســرود »سالم فرمانده« در تقویت اشتیاق عمومی پس از شنیدن 
نام مقدس حضرت ولیعصر)ع( نقش بســزایی داشــته است و در 
راستای همین نقش، شاهد بازخوانی سرود به زبان ها و گویش های 
مختلــف در کشــورهای گوناگــون بوده ایــم کــه همیــن موضــوع از 

عظمت بزرگ این اثر نشأت گرفته است.«
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند درمانی کرونا 
در کشــورمان، گفت: »امروز شــاهد هســتیم ویروس کرونا همچنان 
جــان مردم برخی کشــورهای اروپایی و امریکایــی را می گیرد و آمار 

و ارقــام فوتی هــای کرونــا در ایــن کشــورها رو بــه افزایــش اســت؛ از 
ســوی دیگر چند وقتی اســت با اقدامات اساسی فوتی های کرونا در 
کشــورمان به حداقل رســیده است اما رســانه های غربی درباره این 
اتفاق بزرگ سکوت کرده اند و حرفی از این دستاورد بزرگ به میان 

نمی آورند.«
وزیــر فرهنــگ در ادامه این جلســه به افتتاحیه بیســتمین دوره 
جشــنواره بین المللــی امام رضــا)ع( که در آســتان مقدس رضوی 
برگزار شــد، اشــاره کــرد و گفــت: »هنرمندان اصیل فرهنــگ ایرانی 

اســالمی افتخارشــان خدمت به اهل بیــت)ع( اســت و رونمایی از 
تابلوی »نماز باران« اثر حســن روح االمین و اجرای زیبای موسیقی 
حجت اشــرف زاده در این مراســم تنها بخشــی از خدمــت و ارادت 

هنرمندان به اهل بیت)ع( محسوب می شود.«
ارائــه گزارشــی از برپایــی آخریــن دوره نمایشــگاه کتــاب تهران 
و بحــث و بررســی دربــاره طــرح ملی نشــاط اجتماعی پســاکرونا از 
موضوعــات مــورد بحــث در هفتصــد و هفتــاد و چهارمین جلســه 

شورای فرهنگ عمومی کشور بود.
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سخن روز

شهید حسن طهرانی مقدم

بهــروز نشــان:فکر می کنــم وضعیت دوســتان دیگــری که فیلــم در حال اکــران دارند از ما بهتر باشــد، چون دســت کم 
ســینماداران ســانس هایی را که ســینماها وعده داده اند در اختیارشــان می گذارند، اما فیلم »پسران دریا« که یک فیلم 
هنــری و در ژانــر کــودک و نوجوان اســت، در خود ســینما هم قربانی می شــود. به نظــر من در چرخه اکــران به هر حال 
فیلم هایی که باید بفروشــند شــرایط فروش خود را پیدا می کنند و می فروشــند، اما برای اکران سینمای فرهنگی کودک 
و نوجــوان نیــاز بــه بازنگری اساســی داریم به همین دلیل نیاز اســت که در اکــران، یک پخش کننده قــوی متولی پخش 

فیلم های کودک و نوجوان شود و یارانه ای در اختیار قرار گیرد تا برای پخش این فیلم ها تشویق شوند.

بخشی از سخنان کارگردان فیلم »پسران دریا« در گفت و گو با ایسنا
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 عکس 
نوشت

منســوج َزرَبفت مضجع شریف امام رضا)ع( 
بــا قدمــت ۴۰۰ ســال، اهدایــی شــاه ســلیمان 
صفــوی، پیــش از ظهــر ســه شــنبه )۲۴ خرداد 
۱۴۰۱( با حضور آیت اهلل ســیدمحمد سعیدی 
تولیــت آســتان حضــرت معصومــه )س( در 
موزه قرآن و هدایای مقام معظم رهبری حرم 

مطهر رضوی رونمایی شد. /ایرنا

 سعدی شیرازی

آیین برادری و شرط یاری
آن نیست که عیب من هنر پنداری

آنست که گر خالف شایسته روم
از غایت دوستیم دشمن داری

حضرت زهرا )س(:
هر کس عبادات و کارهاى خود را خالصانه براى خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت ها 

و برکات خود را براى او تقدیر می نماید.
)بحاراالنوار: ج. ۶۷، ص. ۲۴۹، ح. ۲۵(

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

هنرمنــدان در فضــای مجــازی از آرزوهــا، دغدغه ها و کارهــای روی صحنــه و بر پرده  
نمایش شان نوشته اند. موسیقیدان ها هم از نت های موسیقی شان و اهل ادبیات هم 

از کلمات شان. مروری کنیم به دنیای هنرمندان و هر آنچه نوشته و گفته اند.

ë چهره ها
محمدکاظــم کاظمی شــاعر معاصر با انتشــار عکســی از پاتوقی فرهنگــی، هنری گفت 
و اهــل فرهنــگ را بــه این پاتوق دعوت کرد. او نوشــت: »خانه تجربه جایی اســت برای 
اهل کتاب، هنر و اندیشــه. آن را یک خانواده صمیمی می گردانند؛ زهیر قدســی، الهام 
یوســفی و همکاران گرامی شان. در آنجا می توان کتاب خرید، کتاب به امانت گرفت، از 
فضای کافه ای استفاده کرد و از محافلی که به طور ادواری برگزار می شود بهره برد، مثل همین محفلی 
کــه عکس یادگاری پایانــی آن را می بینید. فضای دلپذیر، مدیریت فرهنگی و صمیمیت گردانندگانش 

 ارزانی همه کسانی باد که به این نشانی سر می زنند. مشهد، هفت تیر ۱۵، پالک ۴۰، خانه تجربه.«
بابــک زرین آهنگســاز ترانــه دلتنگی تهــران که رضا یزدانــی آن را برای ســریال »حکم 
رشد« خوانده ویدیویی از این ترانه منتشر کرد و در توضیح آن نوشت: »آهنگ و تنظیم 
مــن بــا شــعری از معین برزه و صدای رضــا یزدانی. میکس و مســترینگ این اثر را هم 
حمید حاتمی انجام داده اســت.« حکم رشــد یک مجموعه تلویزیونی درام ایرانی به 
کارگردانی حســن لفافیان و نویســندگی سعید نعمت اهلل اســت. پخش این مجموعه از ۱۷ اردیبهشت 
۱۴۰۱ از شــبکه ســه آغــاز شــد و داســتانش از آنجایی شــروع می شــود که یک ســرهنگ نیــروی انتظامی 
تصمیم می گیرد ریاســت کالنتری محل زندگی پســرخاله اش را که برادر شــیری اش هم هست بپذیرد. 
اما تقریباً تمام اعضای خانواده با این امر مخالفند چرا که فکر می کنند برادرش که آدم شروری است، 

 ممکن است باعث دردسر او شود.
حامد بهداد بازیگر سرشــناس کشــورمان در اینســتاگرام خود عکســی از فیلم سینمایی 
»گیجــگاه« منتشــر کرد و نوشــت: »فیلمــی نجیب و متفــاوت از عادل تبریــزى به امید 
نمایــش زودتــر بــراى تماشــاگران ســینما.« گیجــگاه فیلمــی اســت از عــادل تبریزی و 
نویســندگی ارســالن امیــری و محصــول ســال ۱۳۹۹ کــه حامــد بهــداد، بــاران کوثری و 

 جمشید  هاشم پور از بازیگران آن هستند.
محســن شــریفیان نوازنده و آهنگســاز کشــورمان هم با انتشــار عکسی در اینســتاگرام از 
جهان نوازندگی نوشــت و دنیای شــنیدن. او نوشــت: »نوازش! نواختــن! گاهی وقت ها 
شــنیدنی ترین نواها نواختنی نیستند. مانند عاشقانه ترین حرف ها که گفتنی نیستند. با 
این حال نســل ایران امروزی برای ابراز عاشــقانه ها ضعف بزرگ فرهنگی دارد! شــاید 

برای اینکه ندیدیم، نشنیدیم! شرم داشتیم! مخفی کردیم، یک آغوش، یک بوسه، یک نوازش!«
ë دیگه چه خبر 

مرضیــه برومند کارگــردان نام آشــنای ایرانی ویدیویــی از عروســک گردانی همکارانش 
منتشر کرده و در توضیح آن نوشته است: »تا همین چند وقت پیش یک عهد نانوشته 
بین نمایشــگران عروســکی بســته شــده بود که هرگز عکس و تصویر هیچ بازی دهنده 
عروســکی در حال عروســک گردانی برای عموم منتشر نشــه، اما من با اجازه خودم که 
بزرگترم، این عهد رو شکستم تا ادای دین کنم به این گروه از هنرمندان بی ادعایی که بیشترین زحمت 
رو می کشــن و کمترین بهره از شــهرت و محبوبیت و البته پول و  دســتمزد نصیب شــون می شه. عزیزان 
دلــم: علی پاکدســت، محمد اعلمی، نگار شــهبازی، مرجان نامور، علی اعتصامی فر،  هانی حســینی و 
پیمــان فاطمــی از همه شــما که چنین هنرمندانه و خالق به عروســک های شــهرک کلیلــه و دمنه روح 
بخشــیدین، سپاســگزارم. از مهســا فالح و ســعید راضی و همه بــازی دهندگانی که در ایــن پروژه با من 

همکاری کردن هم ممنونم، دم همه تون گرم.«
ë یاغی برای نابینایان 

ســوینا )ســینمای نابینایان( هــم در صفحه  اش خبر داده که قرار اســت 
با همکاری فیلیمو، نســخه ویژه نابینایان ســریال »یاغی« به کارگردانی 
محمــد کارت را روز پنجشــنبه ۲۶ خردادمــاه با صدای محســن بهرامی 
منتشــر  کند. تهیه کنندگی »یاغی« به عهده ســید مازیار  هاشــمی اســت 
و چهره هایــی چــون پارســا پیروزفــر، علــی شــادمان، طنــاز طباطبایــی، 
امیــر جعفــری، فرهــاد اصالنــی، نیکــی کریمی، مه لقــا باقــری، عباس 

جمشــیدی فر، جــواد خواجوی، ناهید مســلمی، امیررضــا دالوری، بهــرام ابراهیمی و... در این ســریال 
ایفای نقش کرده اند. پژمان تیمورتاش متن روایت این نســخه از ســریال را نوشته و بر ضبط آن نظارت 
کــرده اســت. ســوینا پیش از این بــا همکاری فیلیمو نســخه توضیــح دار ســریال های »دل«، »هم گناه«، 
»می خواهم زنده بمانم« و »زخم کاری« را منتشــر کرده اســت. همچنین نســخه ویژه نابینایان سریال 
»جیران« نیز این روزها در حال انتشــار اســت. مخاطبان می توانند نسخه ویژه نابینایان سریال »یاغی« 

را روزهای پنجشنبه ساعت ۸ از فیلیمو دریافت کنند.

با نگاهی هنرمندانه
هیجانات کودکان را دریابیم

آیــا تــا بــه حــال در نزدیکــی مدرســه ســکونت 
داشــته اید؟ آیــا زمــان تعطیــل شــدن مــدارس 
در جلــوی درب مدرســه و کوچــه و خیابان های 
اطرافش بوده ایــد؟ حال بخوانیــم که:نوجوانی 
نشــاط،  شــادابی،  ماننــد:  مشــخصه هایی  بــا 
هیجــان، سرخوشــی و مفاهیمــی از این دســت 
گــره خــورده اســت. دوران نوجوانی بــا ماهیت 
متفاوتــش ســرآغاز شــناخت دنیــای متفــاوت 
و فراتــر از خانــواده و مدرســه بــرای فــرد اســت 
بــه همیــن دلیــل از اهمیت ویــژه ای برخــوردار 
اســت و مالحظــات و مراقبت هــای خاص خود 
را می طلبــد. امــا روش های انجام این مالحظــات و مراقبت ها از خود 
موضــوع مهم تــر هســتند زیرا می تــوان با روشــی نادرســت موضوعی 
بســیار درســت و بجا را در نظــر نوجوان بی اهمیت کنیــم به طوری که 
او حتــی از آموختــن آن فــرار کند. از ایــن بگذریم اگر در کنــار منزلتان 
مدارســی وجــود دارند شــاید ســر و صدا و هیاهــوی بچه ها و بیشــتر از 
آنهــا مســئوالن مــدارس در طــول روز آزارتــان دهــد ولی نــوع دیگری 
می توانیم به این ماجرا نگاه کنیم که آن را بررســی جامعه شناختی و 
روانشناختی می توان نامگذاری کرد یا شاید نگاهی هنرمندانه به شور 

و شوق نوجوانان در مدارس.
مدارس به خاطر ذات فعالیتی که دارند ناخودآگاه در تشکیل گروه ها 
و دسته های همساالن نقش مهمی ایفا می کنند. آنها باعث می شوند 
کــه فرزندانمــان تجربــه کارهــا و فعالیت هــای گروهی را در مدرســه و 
به صورت هر روزه تمرین داشــته باشــند. در حین بازی های دوســتانه 
فعالیت هــای درســی گروهــی در کالس، تیــم هــای ورزشــی مدرســه 
و حتــی بعــد از تعطیــل شــدن مدرســه در بیــرون از فضای آموزشــی 
نوجوانان با ســر و کله زدن با هم و شــیطنت های خود، هیاهویی را در 
فضا می پراکنند که خود در قالب این فعالیت ها می توانند بســیاری از 
مهارت های فردی را در راســتای توسعه فردی و مهارت های زندگی و 
ارتباطی بیاموزند. از طرفی ماهایی که شــاهد شــور و شوق و هیجانات 
روزانه آنها هســتیم بــا نگاهی عمیق تر به رفتارهایشــان از دور و گفت 
و شــنود هایشــان که در برخی مواقع شــاید بدون فعل و بدون رعایت 
قواعد دستور زبانی باشد و خنده های آنان حتی به قولی به ترک دیوار 
نیــز ما را به ســر شــوق بیاورد، این رهایــی و فارغ الخیالــی نوجوانان از 
مشکالت و مصایب زندگی روزمره، امید به زندگی را در ما بزرگساالن 
تقویت می کند و به ما یادآور می شــود که زندگی با همه سختی هایش 
در حال گذار اســت مــا هم روزگاری نوجوان بودیــم و با همه غفلت ها 
زندگــی کردیم و اوقات خوشــی را گذراندیم پس بایــد بتوانیم نگاهی 
متفــاوت و هنرمندانــه در زندگــی خــود وارد ســازیم و شــگفتی هــای 
هیجانــات نوجوانــان دانش آمــوز را درک کــرده و بــا آنهــا بــه هیجــان 
نوجوانی سرک بکشیم. این نوع نگاه در زندگی کاماًل هنرمندانه است 

که باید مهارت آن را بیاموزیم و تمرین کنیم.

ســعیده  شــفاهی  خاطــرات  مربــی«؛  »خانــم 
صدیــق زاده که انتشــارات »راه یــار« آن را راهی 
بازار نشــر کرده، کتابی خواندنــی و الهام بخش 

است.
ایــن کتــاب را کــه بــه تحقیــق  و تدویــن مرضیه 
ذاکــری در دســترس عالقه مندان قــرار گرفته از 
چند جهت می توان اثری ویژه دانســت. گذشته 
از خاطــرات و تجربیــات مربیــان پرورشــی دهه 
6۰، تصویــری از فراینــد تکویــن انســان انقالبی 
در دوره رژیــم شــاه ارائه می دهــد. اینکه چگونه 
تــالش  عــادی  خانواده هــای  دل  از  افــرادی 
کردنــد ذهنیــت انقالبــی و اســالمی بــرای خود 
و خانواده شــان بســازند و این فراینــد از افرادی 
عــادی، فضایــی انقالبــی ســاخت، چگونه ایــن افــراد در مــدارس، با 
نگاهــی فرصت محــور در تهدیدآمیزتریــن دوره بعــد از انقــالب، بــه 
صــورت ایجابــی و فرصت محور عمــل کردند. چگونه بــه جای صرف 
ارائــه محتوا و ســخنرانی، خود مخاطب را درگیر کردنــد، چگونه افراد 
بی خیــال و بی تفــاوت، مثــاًل از طبقــه مرفــه را بــا درگیر کردن شــان با 
مشکالت مستضعفین، به فطرت شان برگرداندند، چگونه در دوره ای 
که کسی فکرش را نمی کرد، پای مشاوره و فهم مشترک با دانش آموز 
را وارد فضای ما کردند، چگونه کشــور از تعداد زیاد فرزندان شــاهدی 
که می توانســتند به واســطه از دســت دادن پدر خانواده، دچار آســیب 
اجتماعی شــوند، نســلی در تداوم نسل پیش ساخت و نمونه های بکر 
دیگــری کــه نه تنها بــرای عالقه منــدان تاریــخ انقــالب و فعالیت های 
فرهنگــی و تربیتــی منبــع الهــام اســت، بــرای پژوهشــگران آموزش و 

پرورش و حوزه روان شناختی نیز الهام بخش است.
گذشــته از آن، تــداوم فعالیت های راوی کتــاب در دوره بعد از جنگ، 
شــما را پیــِش روی تغییــرات فرهنگی و اجتماعی آن دوره می نشــاند 
و بــا فضاهــای آن دوره آشــنا می کند. حضــور راوی کتــاب در مدارس 
مختلف، از پایین شــهر تا باالی شــهر مشــهد، از دبســتان تا راهنمایی 

و دبیرســتان، از مدرسه عمومی تا 
غیرانتفاعی و اســتعداد درخشان، 
تصاویــر مختلفــی از ایــن ماجرا را 
در مورد اقشــار و دوره ها و شــرایط 
نشــان  انقــالب  تاریــخ  مختلــف 

می دهد.

ë خانم مربی
ë تحقیق  و تدوین: مرضیه ذاکری
ë »انتشارات »راه یار

روایتی از فرایند تکوین انسان انقالبی
در دوره پهلوی

پیش از شــروع کرونا کمتر کســی فکــرش را می کرد 
که تئاتر تا این ســطح آســیب ببیند و تنها روزنه ای 
که می توانســت زمان طوالنی تعطیلی ســالن های 
تئاتر را اندکی تسکین بدهد پرداخت بیمه بیکاری 
بــود که به دالیل فــراوان اتفاق نیفتاد. این حجم از 
آســیب در کمتر شــغل دیگــری دیده شــد و ربطی 
به عنــوان تئاتــر خصوصــی و دولتی نداشــت؛ همه 
از دم آســیب دیدند و این ســؤال پیش آمد که نوع 
حمایــت دولــت از تئاتر بایــد به چه شــکلی اتفاق 
بیفتــد کــه در چنیــن مواقعی گروه هــا و صنف های 
تئاتر بتوانند به تنهایی از پس چالش ها و آسیب ها 
برآینــد؟ در ایــن شــرایط یکی از مهم تریــن مکانیســم های حمایتی که با 
هــدف رشــد نهادهــا و گروه های هنــری نوپا مورد اســتفاده قــرار می گیرد 
»انکوباتورهــا« هســتند. حتماً این ســؤال پیش می آید کــه »انکوباتورها« 
کــی و چی هســتند. ایــن انکوباتورها در واقع، با ایفــای نقش حامی مالی، 
به پرورش نهادهای کوچک در جهت ارتقای ســطح درآمدزایی پویا وارد 
میدان می شــوند  و هنگامی که نهادهای فرهنگی به نقشــی ثابت در سبد 
خانــوار می رســند  انکوباتورها عماًل کارشــان به پایان می رســد و گروه های 
هنــری از آن بــه بعــد می تواننــد به صورت مســتقل راهبرد خــود را پیش 
ببرنــد. در رویکرد تحول، فرض بر آن اســت که اقدامــات امروز ما، آینده 
را خواهــد ســاخت؛ پس آینــده را می توان توصیف کــرد و همین توصیف 
دست ما را برای طراحی استراتژی باز نگه می دارد. این فقط زمانی اتفاق 
می افتد که بدانیم اســتراتژی توسعه ای ما سربار است یا پایدار؟ نقش ما 
در بازارهای پویا و متغیر چه قدر قابل پیش بینی اســت؟ چه پالنی برای 
اصــالح نیاز داریم؟ پاســخ، ما را به ســمت طراحی سیســتم باز رهنمون 
می کنــد. مکانیســم انکوباتوری بایــد تمــام آیتم های پیرامــون گروه های 
نمایشــی نوپــا را زیر پوشــش خــود نگــه دارد تا مراحــل اســتقرار و جذب 
تماشــاگر ثابت و دائمی را با حداقل فشــار خارجی و مالی سپری کند؛ اما 
در اینجا کمتر گروه نمایشــی را می توان دید که بدون حمایت باالدســتی 

بتوانــد از پس هزینه های جاری خود برآیــد. صد البته، در همه جای دنیا 
ایــن حمایت هــا وجــود دارد؛ امــا نه از همــه گروه هــا، بلکه نــوع فعالیت 
گــروه مقــدار ایــن حمایت هــا را تعییــن می کنــد. از آنجایی کــه گروه های 
آماتوری و تجربه گرا چندان به گیشه چشم ندارند پس حمایت دولت به 
بقای شــان کمک شــایانی می کند. مسأله مهم بر شــکل و روش پرداخت 
یارانــه حمایتــی به همه گروه های نمایشــی سراســر کشــور برمی گردد که 
بدون در نظر گرفتن ســطح فنی و عملکردی شــان صرفاً بر اســاس اجرا 
بــه همه تعلق می گیرد و همین به مکانیســم انکوباتــوری دامن می زند. 
بــرای برون رفــت از شــرایط انکوباتــوری چــه باید کــرد؟ مدیریــت تحول 
نقــش پررنگــی در این بخش ایفا می کنــد. مدیریت تحــول باید به عنوان 
حلقه اتصال بین یارانه های حمایتی و گروه های مســتقل نمایشــی ورود 
کنــد و ایــن حمایت هــا را بــه جریان ســودآوری وصــل و از طریــق تأمین 
مالــی »مزانیــن« که در واقع نوعــی تأمین مالی مختلــط مرکب از بدهی 
و ســهام اســت نقش پررنگی ایفا کنــد. در مزانین اگر همه چیز بدرســتی 
پیش برود، وام دهنده اصل پول و سود خود را دریافت می کند و گروه های 
فعال و دارای اســتراتژی درآمدمحور بدون نیاز به انکوباتور می توانند به 
چشــم اندازهای اســتقالل مالی چشــم بدوزند، به شــرطی که در تعاریف 
گروه های فعال تئاتر بازنگری کنیم و شــکل پرداخت یارانه های حمایتی 

از فراگیر بر اساس عملکرد و برنامه اجرایی پرداخت شود.

رونق هنر نمایش در گرو استقالل مالی 
یادداشت

روح اهلل صالحی
منتقد

هنر و روان

شهره طاعتی
مددکار اجتماعی

پیشنهاد

محمدصادق 
شهبازی

پژوهشگر انقالب 
اسالمی

آیین

اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

قرآن کریم گام های تربیتی جامعی جهت 
رشد معنوی انسان ها ارائه می نماید که در 

چهار مرحله قابل دسته بندی است. 
ایــن گام هــا کــه کارکــرد مهمــی در حیــات 
معنوی انســان دارند، عبارتنــد از: موعظه، 
غفلت زدایــی، هدایتگــری و رحمت الهی 
که جملگی در آیه 5۷ سوره یونس بدان ها 

تصریح شده است.
1.»موعظه« به شناسایی قرآن کریم نخستین گام جهت دستیابی 
به رشــد معنوی بوده و با بیان»یا اَیَها النَّــاُس َقْد َجاَءْتکْم َمْوِعَظٌة 
ِمْن َربِّکْم« به آن اشــاره شــده اســت. موعظه در لغت به معنای 
تذکــر دادن بــه انجــام کارهای نیک بــا لحن و بیانی اســت که دل 

شنونده را برای پذیرش آن نرم کند.
از نظر اندیشمندان و سالکان طریق معنا نیز شنیدن موعظه یکی 
از مراحل ضروری ســلوک معنوی بــرای نیل به مقامات عرفانی 
است، زیرا نفس اماره برای اینکه به اطاعت عقل و نفس مطمئنه 
درآید نیازمند موعظه دائمی است تا قوه خیال انسان محدود و به 
کنترل توهمات باطل و تصورات ناپســند و متمایل به گناه و افکار 

شیطانی نشود )االشارات و التنبیهات، ج۳، ص۳۸۰(
از ایــن رو قــرآن کریم با تأکید بر نقش موعظه آن را نخســتین گام 
در جهــت رشــد و اعتالی معنوی انســان ها برشــمرده و کوشــیده 
اســت با پند، هشدار، بشارت، تهدید و ترســاندن پیروان از فرجام 
بداندیشــی، دل هــا را نــرم و آماده پذیرش حقایق نمایــد و آنها را 
از تعصب هــای نابجا، عناد، حق گریزی و حق ســتیزی برهاند. بر 
این اساس انسان ها جهت رشد معنوی در گام نخست بایستی با 
موعظه سروکار داشته باشند تا بتوانند از مرحله جهل بیرون آیند. 
موعظه با برگرفتن غبار غفلت از فطرت آدمی او را بیدار و در مسیر 
راهیابی قرار می دهد و هشــداری نسبت به ادامه مسیر گمراهی و 
سقوط است. بر این مبنا موعظه قادر است دل ها را نرم و مستعد 

پذیرش حق و حقیقت کند.
2.مرحلــه بعــدی جهــت دســتیابی بــه مراحــل رشــد و کمــال، 
»غفلت زدایــی« اســت که قــرآن کریــم از آن با تعبیر »شــفا« نام 

می برد )و شفاء لمافی الصدور(
عبارت »وشــفاء لمافــی الصدور« در آیه 5۷ ســوره یونس ناظر به 
گام دوم برای ســیر مراحل رشــد اســت. این گام بــر غفلت زدایی 
از انســان ها و زنــده کــردن روحیــه حق پذیری همراه اســت. قرآن 
مقصــود خــود را بــا واژه صــدور جمع صدر کــه همــان دل و جان 
انسان هاست بیان کرده است. از نظر قرآن قلب نیز مانند هر چیز 
دیگری دچار آفت و بیماری شده و برای شفا بایستی غفلت زدایی 
شود... در همین جهت قرآن کریم هم از قلب سالم، زنده و پویا و 
پیش برنده به سوی تعالی و کمال نهایی سخن گفته است )سوره 
شعراء آیه۸۹( و هم از قلب آلوده )سوره توبه آیه۱۲5(، قلب بیمار 
)سوره بقره آیه۱۰(، قلب مرده )سوره نمل آیه۸۰( و قلب سخت و 

نفوذناپذیر )سوره مائده آیه۱۳( یاد کرده است.
قلــب در انســان هم ابــزار درک و فهــم حقایق اســت و هم مرکز 
احساسات و عواطفی مانند محبت، شوق، رضایت، رأفت، ترس، 
بغض و کراهت که انحراف و خطای در کاربست یا افراط و تفریط 
در آن موجب پیدایش صفات اخالقی ناپســندی مانند شــقاوت، 
حرص، کینه، بخل، غرور و... می شــود. از این رو قــرآن در گام دوم 
رهایــی از بیماری های روحی را مدنظر قــرار داده و اعالم می دارد 
بــدون گــذر از ایــن مرحله امــکان بار یافتــن به مرحلــه هدایت و 

رحمت الهی فراهم نمی گردد.
3.»هدایت« درتعلیم قرآن ســومین مرحله از دستیابی به رشد 
و تعالی اســت و ســومین گام در راســتای تالش برای رســیدن به 
معارف حقیقی.آیات بسیاری بیانگر تأثیر و نقش عنصر هدایت 
در سمت گیری انسان به سوی رشد معنوی می باشد. همچنان که 
آیات بیشتری عهده دار تبیین هدایت معنوی انسان برای رهایی 

از دام های شیطان اند.
4.آخرین مرحله در ســلوک معنوی انسان در تعلیم کالم وحی 
»رحمت الهی« می باشد. قرآن برای خداوند دو نوع رحمت قائل 
اســت. رحمت عام که از آن به »رحمت رحمانیه« یاد می شــود و 

رحمت خاص که »رحمت رحیمیه« نامیده شده است.
رحمــت عام خدا شــامل همه موجــودات از جمله انســان ها چه 
مؤمــن چه کافر می شــود کــه اصل وجــود، حیات، قــدرت، علم و 
رزق دنیوی از مظاهر آن است. رحمت خاص خدا اما اختصاص 
به مؤمنان دارد و هر آن چیزی اســت که زمینه ســاز رشد و اعتالی 
معنوی انسان در دنیا و سعادت و رستگاری او در آخرت می شود. 
رهایی از گناه و غلبه بر نفس اماره )ســوره یوســف آیه5۳(، رهایی 
از وسوســه و اغوای شــیطان )سوره نســاء آیه۸۳(، رهایی از شک و 
حیرت )سوره هود آیه ۱۱۹(، آرامش و صالبت روحی )سوره مریم 
آیه5۰(، علوم لدنی و باطنی )ســوره کهف آیــه۱۰(، اخالق و رفتار 
پســندیده )ســوره آل عمران آیه۱5۹( و نجات از رنج و عذاب پس 
از مرگ )ســوره انعام آیه۱6( و اســتقرار در بهشــت )ســوره حدید 

آیه۲۸( از مظاهر رحمت خاص خدای سبحان است.
رحمــت خاص خدا از ایمان راســتین منشــأ می گیــرد و به میزان 
کوشــش و شایســتگی فرد شدت و وســعت یافته و تا لحظه مرگ 
ادامــه دارد و پــس از آن در عالــم برزخ و قیامت بــه صورت لذات 
جسمانی و روحانی بهشت که فراتر از فهم و تصور بشر است ظهور 

و تجسم می یابد.

مراحل چهارگانه تربیت و رشد معنوی انسان رضا بدرالسما
نقاش پیشکسوت

مکثی کوتاه بر راه هایی که می تواند تئاتر را از گزند بحران ها نجات دهدنــــگاره


