دﻧﺪﺍنﺍﻧحصﺎﺭدﻧﺪﺍﻧپزﺷکی
کشﻴﺪه ﺷﺪ

اینا حریفای ما هستند
خدایا شکرت !

دو ماه و نیم قبل ،یک روز بعد از قرعهکشی رقابتهای جام جهانی بود که
نشریات انگلیس با زدن تیتر جنجالی «خدا را شکر به ایران خوردیم» از
رؤیاییبودنبازینخستاینکشوردرجامجهانیقطرنوشتند.رسانههای
انگلیسدرشرایطیخرسندازهمگروهیباایران،بازینخستکشورشان
برابر یاران اسکوچیچ را زمینه قهرمانی میدانستند که تنها دو ماه و 12روز
بعد ،تیم ملی فوتبال انگلیس با قبول دو باخت و دو مساوی و کسب تنها دو
امتیاز در قعر جدول گروه سوم لیگ ملتهای اروپا جا خوش کرده است و
سنگینترینشکستخوددر90سالگذشتهراآنهممقابلتیمنهچندان
پرآوازه مجارستان متحمل شد.ولز ،یکی دیگر از همگروههای ایران در جام
جهانی قطر با قبول شکست 2بر 3مقابل هلند در قعر جدول جای گرفت
تا دیگر حریف تیم ملی کشورمان در قطر هم نشان دهد تیمی نیست که
بتوان زیاد روی آن حساب باز کرد و با کمی تالش میتوان به راحتی از سد
راه کنارش زد | صفحه13

ﺳﺮﺍﻧهﺩﻧﺪﺍﻧپﺰشﻚﺩﺭﻛشﻮﺭﻣﺎﻧصفحﺪﻣطﻠﻮبﺍﺳﺖ
ﻭقﺮﺍﺭﺍﺳﺖبﺎﻣصﻮبهجﺪيﺪشﻮﺭﺍيﻋﺎليﺍﻧقالبﻓﺮهﻨﮕيﺩﺳتﺮﺳيبهخﺪﻣﺎتﺩﻧﺪﺍﻧپﺰشکيﻋﺎﺩالﻧهتﺮشﻮﺩ| صفحه3

ﺭهبﺮﻣﻌظمﺍﻧقالبﺩﺭﺩيﺪﺍﺭﺭئﻴسجﻤهﻮﺭتﺮﻛﻤﻨستﺎن:

دوستی ایران و ترکمنستان مخالفانی دارد
باید بر موانع فائق آمد
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣهﺳﻴﺎﺳي،ﺍجتﻤﺎﻋيﻭﻓﺮهﻨﮕيصبحﺍيﺮﺍن
پﻨجشﻨبه26خﺮﺩﺍﺩ16-1401ذیﺍلقﻌﺪﻩ1443
ﺖﻭﭼهﺎﺭم-شﻤﺎﺭﻩ16-6507صفحه
ﺳﺎلبﻴس 
قﻴﻤﺖ3000:تﻮﻣﺎن
یادداشت سیاسی

علی حسن حیدری

مخالفان روابط دوستانه
ایران و ترکمنستان
بازیگران و قدرتهای منطقه و فرامنطقه ب��ا آگاهی از تأثیرات
تعمیق روابط تهران  -عشق آباد با توسل به افراط گرایی قومی،
مذهبی و توس��ل به تکنیک ایران هراسی و ش��یعه هراسی ،از
یکس��و و تکیه بر راهبرد گس��ترش ناتو به ش��رق و همچنین
تغییرات ژئوپلتیکی درمسیر ترانزیت انرژی از سوی دیگر ،با توسل
به اصل هزینه و فایده همواره تالش کرده اند ،در روابط تاریخی
دوکش��ور چالش ایجاد کنند .این بازیگران مخرب ،ترکیبی از
کشورهای منطقهای و بازیگران فرامنطقهای هستند که منافع
آنها از خاورمیانه تا آس��یای میانه به دالیل ایدئولوژیک و منافع
اقتصادی و توافق موس��وم به معامله قرن در دو دهه اخیر به هم
گره خورده است .از این رو با تکیه بر عملیات روانی و رسانهای و
حتی انعقاد پیمانهای نظامی ذیل پیمان ناتو و ترغیب کشورها
به پیوستن به ناتو و پروژه عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی،
تالش دارند روابط حسنه همس��ایگان در بخش آسیای میانه از
جمله کشوردوست و برادر ترکمنستان ،با قدرت مستقلی مانند
ایران را تخریب کنند .دراین میان رژیم اشغالگر فلسطین نقش
پنهان اما بسیار مؤثر ایفا میکند | صفحه2

رسول سنائیراد

جهاد سازندگی
و سازندگیهای جهادی
دوران انقالب و مبارزه با رژیم استبدادی پهلوی به ویژه در مرحله
تظاهرات و اجتماعات مردمی فضایی برای رش��د و ش��کوفایی
فضیلتها و ارزشهایی چون نوع دوس��تی ،ایث��ار و فداکاری و
همچنین عدالتخواهی بود که با پیروزی انقالب اس��المی ادامه
پیدا کرده و به عرصههای دیگر هم توسعه یافت .یکی از میادین
تجلی این فضایل و ارزشها ،عمران و س��ازندگی و رفع تبعیض
و محرومیت در روستاهای کش��ور بود .چنین وضعیتی ،انگیزه
گروههایی از دانش��جویان انقالبی را برای عزیمت به روستاهای
محروم و اقدامات عمرانی و امدادی در این روستاها برای کمک
به رفع فقر و محرومیت را فراهم کرده ب��ود در چنین فضایی و
با گذش��ت حدود چهار ماه از پیروزی انقالب اس��المی« جهاد
سازندگی» در  27خردادماه سال  1358تشکیل شد| صفحه2
یادداشت بینالملل

سید رحیم نعمتی

فصل تازه قدرت نظامی چین
در خارج

ش��ی جینپینگ ،رئیسجمهور چین ،فرمانی را امضا کرده
که به موجب آن ،ارتش آزادیبخش خل��ق چین میتواند در
عملیاتهای خارج از کشور شرکت کند .رسانههای دولتی از
امضای  59سند توسط رئیسجمهور چین میگویند و دولت
چین نیز تأکید کرده که مبنای قانونی برای ارتش آزادیبخش
خلق فراهم کرده تا بتواند از «ح��ق حاکمیت ملی ،امنیت و
منافع توس��عه چین» محافظت کند .این اهداف در گزارش
حزب کمونیست چین به معنای توانایی ارتش برای ممانعت
از تأثیر بیثباتیهای منطقهای ب��ر چین ،امنیت حملونقل
کاالهای حیاتی مث��ل نفت ،حفاظت از پروژهه��ا و کارکنان
چینی در خارج از کشور تفسیر شده است .به این ترتیب ،فرمان
شیجینپینگ به معنای شروع فصل تازهای از قدرت سخت
چین در خارج از مرزهای این کشور است | صفحه15

تهﺮﺍنﻭﻋشقﺁبﺎﺩ
9ﺳﻨﺪهﻤکﺎﺭیﺍﻣضﺎﻛﺮﺩﻧﺪ

ﺭئﻴسﻰ:ﺩﻭﻛشﻮﺭﻣصﻤمهستﻨﺪ
ﺳﻨﺪﺭﺍهبﺮﺩیهﻤکﺎﺭی20ﺳﺎلهﻣﻴﺎنخﻮﺩﺭﺍبهﺍﻣضﺎبﺮﺳﺎﻧﻨﺪ
صفحه2

ﺭئﻴسﺳتﺎﺩﻛلﻧﻴﺮﻭهﺎیﻣسﻠح:

جنگهای جاری جهان را باید رصد کنیم
صحنههای نبرد امروز در مقابله با تروریسم و
گروههای تکفیری بسیار متفاوت از جنگهای
گذشته است که صحنههای جدیدی را پیش ما
گشوده است ،پس باید در حوزه آماد و پشتیبانی
نیروهای مسلح آمادگی را متناسب با جنگهای
آینده طراحی کنیم.
به گزارش مهر ،سردار سرلشکر محمد باقری،
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عصر دیروز در
نخستین همایش آماد و پشتیبانی دفاعی در
گام دوم انقالب اس��المی طی سخنانی گفت:
صحنههای نبرد امروز در مقابله با تروریسم و
گروههای تکفیری بسیار متفاوت از جنگهای
گذشته است که صحنههای جدیدی را پیش
ما گش��وده اس��ت ،پس باید در ح��وزه آماد و
پشتیبانی نیروهای مسلح آمادگی را متناسب با
جنگهای آینده طراحی کنیم .سرلشکر باقری
با بیان اینکه اقتدار نیروهای مسلح موجب شده
که تهدید متوجه کشور نباشد ،افزود :اما ممکن
اس��ت درگیر یک جنگ ناهمتراز شویم پس
باید متناسب با جنگها و مأموریتهای آینده
طرح ریزی و آمادگی ایج��اد کنیم .وی افزود:
باید ببینیم تابآوری سامانه آماد و پشتیبانی
نیروهای مس��لح در برابر آتش دشمن چگونه
است و با دوری از خط آتش دشمن پشتیبانی
نیروهای مسلح را انجام دهیم.
رئی��س س��تادکل نیروه��ای مس��لح گفت:

دانشهای نوپدید که ام��روز وجود دارد مانند
هوش مصنوعی ،لیزر ،و س��ایبر مسائلی است
که در گذشته نبود ،خدا را شکر به سطحی از
توان و اقتدار رسیدهایم که برخی از دشمنان
توان تهدید ما را ندارند ،اما این اقتدار و توان ما
را به سطح دشمنان بزرگتری رسانده که باید
متناسب با این سطح آماده باشیم.
سرلش��کر باقری گفت :نیروی انسانی کارآمد
و با انگی��زه اهمیت ویژهای ب��رای حوزه آماد
و پشتیبانی نیروهای مس��لح دارد ،البته باید
متناس��ب با آن از تجارب داخل��ی در بخش
کشوری و نیروهای مسلح و دانشمندان داخل
کش��ورمان اس��تفاده کنیم و از دانش جهانی
نیز برخوردار باش��یم ،باید رصد کنید که در
جنگهایی که در س��طح جهان رخ میدهد
چه اتفاقاتی رقم میخورد ،اگر پیشروی ارتش
روس��یه در جنگ اوکراین کند است ببینیم
آماد و پشتیبانی نیروهای مسلح این کشور چه
نقشی در این موضوع دارد و اگر ارتش اوکراین
نتوانسته به خوبی ایستادگی کند ،نقش آماد
در این موضوع چیس��ت؟ باید از تجارب روز
بهره ببری��د و جنگه��ا و رزمایشهایی را که
در س��طح جهان در حال رخ دادن است ،رصد
کنید و دانشها و روشهای نو را که در جهان
در حال استفاده است ،شناسایی کنید و از آن
بهره ببرید.

واشنگتن:
غیرمستقیم با ایران مذاکره میکنیم
ﺩﺭحﺎلﻰﻛهتصﻮيبقطﻌﻨﺎﻣهشﻮﺭﺍیحکﺎم
ﺁژﺍﻧسبﻴنﺍلﻤﻠﻠﻰﺍﻧﺮژیﺍتﻤﻰﻋﻠﻴهبﺮﻧﺎﻣه
هس�تهﺍیﺍيﺮﺍنﺭﺍﻩﺭﺳ�ﻴﺪنب�هتﻮﺍﻓقﺭﺍ
ﺳخﺖﻛﺮﺩﻩﺍﺳﺖ،ﺳ�خﻨﮕﻮیﻭﺯﺍﺭتﺍﻣﻮﺭ
خﺎﺭجهﺍﻣﺮيکﺎﮔفﺖﻛهﻭﺍشﻨﮕتنبهصﻮﺭت
غﻴﺮﻣس�تقﻴمبﺎﺍي�ﺮﺍنﺩﺭﺍﺭتبﺎطﺍﺳ�ﺖ.

ند پرایس ،س��خنگوی وزارت خارجه امریکا
شامگاه سهش��نبه گفت که واشنگتن به طور
غیرمس��تقیم با ایران در ارتباط بوده و منتظر
پاسخ سازنده از ایران در خصوص کنار گذاشتن
خواستههای فراتر از توافق هستهای است .به
گزارش اسپوتنیک ،پرایس گفت« :اگر تهران
تصمیم سیاسی در کنار گذاشتن خواستههای
فراتر از توافق هستهای را اتخاذ کند ،امکان پایان
دادن به مذاکرات و بازگشت دوجانبه سریع به
توافق وج��ود دارد» .س��خنگوی وزارت امور
خارجه امریکا اضافه کرد« :ما همواره به مزایای
اجرایتوافقهستهاینگاهمیکنیموهرروزکه
میگذرد ،این مزایا با پیشرفت برنامه هستهای
ایران از بین میرود» .وی افزود« :ایران میتواند
طی چند هفته به سالح هستهای دست یابد،
به همین دلیل خواستار بازگشت دوجانبه به
توافق هستهای هس��تیم» .سخنگوی وزارت
خارجه امریکا ادعا کرد« :چالشهایی که ایران
ایجاد کرده در صدر برنامه رئیسجمهور امریکا
در سفر ماه آینده به منطقه خواهد بود» .وی با

اتهامزنی به بخشی از نیروهای مسلح ایران در
ایجاد بیثباتی در منطقه گفت که واشنگتن به
امنیت اسرائیل پایبند است.
سخنگوی وزارت خارجه امریکا ادعا کرد« :باید
پیش از دس��تیابی ایران به س��الح هستهای،
به تواف��ق بازگردی��م و نمیخواهیم تاریخی
برای بازگشت ایران به توافق هستهای تعیین
کنیم» .وی مدعی شد« :گامهای عاقالنهای
در دفاع از خود در برابر اقدامات تنشزای ایران
برمیداریم و به دنبال درگیری یا تشدید تنش
درمنطقه نیستیم».
س��خنگوی وزارت خارجه امریکا اضافه کرد:
«اگر ای��ران به دنبال تنشزدایی اس��ت ،باید
اقداماتی در رابطه با برنامه هستهای خود اتخاذ
کند» .وی در ادامه ادعا ک��رد« :گامهایی که
ایران برداش��ته ،توافق هس��تهای را پیچیده
کرده اس��ت» .پرایس همچنین در خصوص
اظهارات «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور
خارجه ایران مبنی بر اینکه ایران ،ابتکارهای
جدیدی را ب��ا هدف احیای برجام پیش��نهاد
داده اس��ت ،تلویحاً این خبر را تأیید کرد اما از
اظهارنظر مستقیم در مورد پیشنهادات ایران
خودداری کرد اما با این حال ادعا کرد که اگر
ایران آماده کنار گذاشتن خواستههای فراتر از
برجام باشد ،واشنگتن میتواند «بسیار سریع»
به توافق بازگردد.

فریدون حسن

یک رئیس فدراسیون ،یک قهرمان سابق المپیک و جهان که سرد
و گرم روزگار را چشیده و خوب میداند که اگر قرار است موفقیتی
کسب شود تنها با سرمایهگذاری روی نونهاالن و نوجوانان حاصل
میش��ود .علیرضا دبیر که پیش از این هم دیده شده چگونه با
نونهاالن و نوجوانان کشتی رابطه میگیرد و حتی با آنها تمرین
و مسابقه برگزار میکند باز هم با حضور در جمع آنها بر اهمیت
توجه به نسل آینده ورزش تأکید کرده است .کار رئیس فدراسیون
کشتی از آن جهت بیشتر مورد توجه قرار میگیرد که او این روزها
سخت درگیر امور تیمهای ملی بزرگسال کشتی آزاد و فرنگی
برای حضور پرق��درت در دو رویداد مهم بازیهای کش��ورهای
اسالمی و مسابقات قهرمانی جهان است | صفحه13

ضمیمه خانواده
پنجشنبههای
روزنامه جوان
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رسانهملکهدربارهیکپسربچه
وملکههایشکرواللشد!
در روزهای اخیر ،کلیپهای غیراخالقی یک پسربچه به همراه دو دختر نوجوان
در فضای شبکههای اجتماعی بارها بازنشر شده است .در این کلیپها که با استفاده
از تیمهای حرفهای تولید شده است ،پس��ربچه از دختران با عنوان ملکههایش نام
میبرد و روابط نامتعارفی را چه از نظر هنجارهای جامعه ایرانی و چه از نظر س��نی
به نمایش میگذارد.انتش��ار تصویری از پش��ت صحنه یکی از کلیپهای این س��ه
نوجوان نش��ان از حضور افراد مجهز با دوربینهای حرف��های گرانقیمت برای تولید
کلیپهای غیراخالقی آنها دارد .انتخاب لوکیشن و اکسس��وری (لوازم صحنه) که
دارای هزینه اس��ت نیز از موارد عجیب ای��ن کلیپها بود .در یک��ی از این ویدئوها
حتی از یک اسب گرانقیمت استفاده ش��ده که قطعاً تهیه آن از سوی یک پسربچه
محال است | صفحه16

تخریب دولت سیزدهم
با برچسبهاي نچسب اقتصادي!
اشخاصي که طي هشتسال گذشته همه چیز کشور را به برجام گره زدند و دست
آخر نیز مشخص شد با تغییر یک رئیسجمهور در امریکا کل تخممرغهاي آنها که
در سبد برجام بود ،نقش زمین شد و طي این مدت صرفاً بر چالشهاي اقتصاد ایران
افزودند ،هنوز یک س��ال از عمر دولت نگذشتهاس��ت ،بدون در نظر گرفتن اقتصاد
مینگذاري ش��ده تحویلي به دولت بعدی تالش ميکنند دولت سیزدهم را مسئول
همه کاستيهاي موجود در اقتصاد ایران جلوه دهند | صفحه4

ارشاد مسئوالن
باید از وزارت ارشاد شروع شود!
دبیر ستاد امر به معروف و نهي از منکر :ستاد طرحي آماده کردهاست که اگر در هر
نقطه اجرایي شود ،طي یکسال وضعیت حجاب آن منطقه درست ميشود .در این
طرح  11عرصه در نظر گرفته شدهاست که با استفاده از بازخورد نظریات محققان،
دانشگاهیان ،حوزویان و عموم مردم تنظیم شدهاست و مرتب ارتقا ميیابد .در این
طرح برخورد فیزیکي وجود ندارد و نیروي انتطامي مستقیم با بدحجاب کاري ندارد
و هیچگونه ایجاد تنش و درگیري صورت نميگیرد .این طرح کام ً
ال مردمي اس��ت و
پاسخگوي مطالبات به حق مردم و خانوادههاي شهدا است | صفحه3

یادداشت ورزشی

ورزشیها
از «دبیر» بیاموزند
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دفن «نیمهتمام»های دولتها
و مجالس قبلی!
از کنار کاهش س��هم بودجه عمراني از بودج��ه عمومي که بگذریم ،با چالش تلنبار ش��دن
پروژههاي عمراني در کشور روبهرو هستیم که رئیس سازمان برنامه و بودجه ميگوید برخي از این
پروژهها آنقدر کهنه و فرسوده شدهاند که باید به چشم آثار باستاني به آن نگاه کرد .با توجه به این
سخن باید گفت چرا این سرمایههاي ملي به این شکل رها شدند تا امروز به وضعیتي دچار شوند
که تزریق منابع برای اتمام پروژه دیگر موضوعیت و صرفه اقتصادی نداشته باشد .شاید مشکل را
باید در خود مجلس و نگاه منطقهاي گرا به بودجه یافت | صفحه12

مجوز «شی»
به ارتش چین برای جنگ
ش��یجینپینگ ،رئیسجمهور چین اعالم کرد که طرحهایی را امض��ا کرده که عملیاتهای
نیروهای مس��لح در خارج از مناطق درگیر جنگ را مجاز میداند .این دستور از روز چهارشنبه به
اجرا درآمد.دولت چین میگوید مبنای قانونی را برای ارتش آزادیبخش خلق چین فراهم کرده تا از
«حق حاکمیت ملی ،امنیت و منافع توسعه چین» محافظت کند .نیروهای چین میتوانند از تأثیر
بیثباتیهای منطقهای بر چین جلوگیری کنند ،مسیرهای حمل و نقل حیاتی کاالهایی مانند نفت
را امن و از منافع ،پروژهها و پرسنل چین در خارج از مرزهایش محافظت کنند | صفحه15

8ﻛشته

ﺩﺭﺍﻧفجﺎﺭبﺎﺩﻛﻨﻚهﻠﻴﻮﻣﻰ
حادثه آتشسوزي در جشن تولدي که در یکي از سفرهخانههاي شهرستان شهریار
برگزار شده بود با مرگ هشت نفر به پایان رسید .علت اولیه حادثه انفجار بادکنکهایي
اعالم شده که با گاز هلیوم پر ش��ده بود با این حال تحقیقات در این باره جریان دارد.
جالل ملکي ،سخنگوي آتشنشاني گفت بادکنکهایي که با گاز شهري پر ميشوند،
همچون بمب عمل ميکنند .درخواست ما از شهروندان این است که به هیچ عنوان
به سمت بادکنکهایي که حتي با هلیوم پر ميشوند نروند ،چراکه آگاهي دقیقي از
اینکه فروشنده بادکنک را با هلیوم پر کرده یا گاز شهري ندارد .وي افزود :بهتر است
از روش باد کردن سنتي براي بادکنکها استفاده شود وگرنه بيشک خطرات جدي
در کمین مردم خواهد بود | صفحه14

رسول سنائیراد

علی حسن حیدری*

مخالفانروابطدوستانهایرانوترکمنستان

گزینش و تعقیب سیاست خارجه برمحور رویکرد همسایه محور و نگاه
به شرق از سوی دو کشور ایران و ترکمنس��تان ،از مزیتهای استثنایی
مشترک و ضمانتی برای گسترش و تعمیق روابط دو کشور در آینده است.
سیاستیکهکام ً
المنطبقبامنطقسیاسیدرستومتناسبباویژگیهای
جمعیتی و جغرافیایی دوکشور است .رویکردی سازنده و صیانت بخش
گسترش روابط دو همسایه است که در گذشته به دالیلی از آن غفلت شده
بود ،اما با سفر متقابل مقامات دو کش��ور در دولت جدید دوباره به مسیر
اصلی بازگشته است.
ضروری است روابط دو کشور از این تاریخ به بعد برهمین بنیاد پایه ریزی و
استمرار یابد ،چراکه گسترش و تعمیق روابط درهمین چارچوب ،فرصتها
و ظرفیتهای بسیاری برای تأمین منافع هر دو کشور ایجادخواهد کرد.
البته در کنار فرصتها و ظرفیتهای موجود در روابط دو کش��ور ،موانع
و محدودیتهایی نیز وجود دارد که درس��ایه عزم و اراده آگاهانه طرفین
قابل رفع است؛ به موازات این محدودیتها و موانع ،کارشکنیهای برخی
بازیگران منطقهای و فرا منطقهای مخالف گس��ترش و تعمیق روابط دو
کشور همسایه و مسلمان نیز مسئله حائز اهمیت و توجه است که نباید
از آن غفلت ورزید.
بازیگران و قدرتهای منطقه و فرامنطقه با آگاهی از تأثیرات تعمیق روابط
تهران  -عشق آباد با توسل به افراط گرایی قومی ،مذهبی و توسل به تکنیک
ایران هراسی و شیعه هراسی ،از یکسو و تکیه بر راهبرد گسترش ناتو به
شرق و همچنین تغییرات ژئوپلتیکی درمسیر ترانزیت انرژی از سوی دیگر،
با توسل به اصل هزینه و فایده همواره تالش کرده اند ،در روابط تاریخی
دوکشور چالش ایجاد کنند.
اینبازیگرانمخربترکیبیازکشورهایمنطقهایوبازیگرانفرامنطقهای
هستند که منافع آنها از خاورمیانه تا آسیای میانه به دالیل ایدئولوژیک و
منافع اقتصادی و توافق موسوم به معامله قرن در دو دهه اخیر به هم گره
خورده اس��ت .از این رو با تکیه بر عملیات روانی و رسانهای و حتی انعقاد
پیمانهای نظامی ذیل پیمان ناتو و ترغیب کشورها به پیوستن به ناتو و
پروژه عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی ،تالش دارند روابط حسنه
همسایگاندربخشآسیایمیانهازجملهکشوردوستوبرادرترکمنستان،
با قدرت مستقلی مانند ایران را تخریب کنند .دراین میان رژیم اشغالگر
فلسطین نقش پنهان اما بسیار مؤثر ایفا میکند.
برای عبور از سد کش��ورها و قدرتهای مخالف ،هوشمندی و درایت در
سطح سیاست خارجه و کمیسیون همکاریهای مشترک میان دو کشور
میبایست بهصورت جدی ،مخالف خوانها را شناسایی کنند و با پیگیری
مستمر ،بدون توجه به س��یگنالهای عوامل اخالل گر،توافقها میان دو
کشور درحوزههای مختلف را به سرانجام برسانند.
با هوشمندی سیاسی و تعقیب دیپلماسی عمومی و دیپلماسی اقتصادی
به موازات دیپلماسی رسمی درچارچوب کمیسیونهای مشترک ،عبور
از س��د نفوذ بازیگران منطقهای و فرامنطقهای مخل و مخرب دو کشور
ممکن خواهد بود .الزمه این کار استمرار تعامل مقامات دو کشور و اهتمام
درنهادینهسازی سازوکارهای همکاری فی مابین است.
* کارشناس مسائل بین الملل و اقوام
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خبر

رهبر انقاب در دیدار رئیسجمهور ترکمنستان:

دوستی ایران و ترکمنستان مخالفانی دارد ،باید بر موانع فائق آمد

حضرت آیلتاهلل خامنلهای ،رهبر انقلاب اسلامی پیش از
ظهر دیلروز در دیدار سلردار بردی محملداف ،رئیسجمهور
ترکمنسلتان و هیئلت هملراه ،گسلترش و تعمیلق هلر چه
بیشلتر روابط را کام ً
ا به نفع هر دو کشلور دانستند و گفتند:
سیاسلت دولت جمهوری اسلامی ایران ،گسلترش روابط با
کشورهای همسایه اسلت و این ،سیاستی کام ً
ا درست است.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ،ایشان با
تأکید بر اینکه الزمه عبور از موانع منوط ب��ه عزم و اراده جدی دو
گزارش

کشور برای گسترش روابط است ،افزودند :البته روابط دوستانه میان
ایران و ترکمنستان مخالفینی در سطح منطقه و بینالملل دارد،
ولی باید بر موانع فائق آمد .رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :باید
کمیسیون همکاریهای مشترک میان دو کشور بهصورت جدی
فعال باشد و با پیگیری مستمر ،توافقها به سرانجام برسند.
در این دیدار که آقای رئیسی ،رئیسجمهور کشورمان نیز حضور
داشت ،آقای س��ردار بردی محمداف ،رئیسجمهور ترکمنستان
گفت :اولویت دولت ترکمنس��تان گس��ترش روابط با همسایگان

است و تالش داریم با توجه به اس��ناد همکاری که امروز امضا شد،
روابط خوب دو کش��ور را در حوزههای مختلف بهویژه گاز ،برق و
حمل و نقل کاال و همچنین اجرای طرحهای بزرگ بیش از پیش
تحکیم ببخشیم .رئیسجمهور ترکمنس��تان با اشاره به سیامین
سالگرد روابط دو کشور خطاب به رهبر انقالب گفت :از طرف خود
و همچنین ملت ترکمنس��تان از جنابعالی ب��ه دلیل حمایتهای
همیشگی از تعمیق روابط ایران و ترکمنس��تان تشکر و قدردانی
میکنم.

با حضور رؤسای جمهوری ایران و ترکمنستان

تهران و عشقآباد 9سند همکاری امضا کردند

یارگیری زنانه خارجیها در داخل

ویژ ه

خبرهای رسیده میگوید که برخی نهادهای خارجی
در ایران ،از جمله برخی س��فارتخانههای اروپایی یا
دفاتر نهادهای بینالمللی در ح��ال ارتباطگیری با
فعاالن زن هستند.
زنان و موضوعات مرتبط با آنها همیش��ه سوژههای
خوبی برای نفوذ یا تهاجم فرهنگی و سیاسی به شمار
میروند و غربیها مانور تبلیغاتی جالب توجهی روی
آنها میدهند .از جشنوارههای س��ینمایی تا اهدای
جوایز مختلف به بهانههای واهی و س��وژه تراشی از
زنان ایران ،همگی در مس��یر تغییر فرهنگ و فضای
اجتماعی ایران به کمک موضوعات مربوط به زنان و با
سوءاستفاده از آنهاست .اما عالوه بر آن ،در داخل ایران
هم به دنبال ارتباطگیری مستقیم هستند.
از جمله شنیده شده که کاردار یکی از سفارتخانههای
اروپایی در تهران ،با یکی از بانوان قهرمان المپیکی ایران دیداری در محل این
سفارتخانه در خیابان نوفللوشاتو داشته است .این بانوی ورزشکار ایرانی،
عالوه بر فعالیتهای ورزشی ،در حوزههای اجتماعی خصوصاً موضوع زنان
نیز فعالیت قابل توجهی دارد .عالوه بر آن گفته میش��ود که یکی از دفاتر
زیرمجموعه س��ازمان ملل هم در تهران دیداری با مدیرعامل یک مؤسسه
مرتبط با آسیبهای اجتماعی زنان داشته است .حوزه فعالیت این مؤسسه
خصوصی ،استان تهران و موضوع فعالیت آن پیشگیری از اعتیاد و اجرای
پروژههای تخصصی در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی پیرامون زنان،
مادران و کودکان است .در این دیدار برخی اقالم بهداشتی و پزشکی که با
کمک مالی یک کشور اروپایی تهیه شده بود ،به این مؤسسه اهدا شده است.
نکته جالب اینکه خبری از این بازدید و مالقات و دیدارها علنی نشده است.
در حالی که اگر این دیدارها معمولی و روال باشد ،طبعاً نباید از انتشار اخبار
پیرامون آن ترس و مالحظهای وجود داشته باشد .ایران به طور کلی تحت
تحریمهای شدید اروپایی و امریکایی قرار دارد و این تحریمها حتی شامل
تحریمهای دارویی نیز شد .تابستان 98بود که برایان هوک ،رئیس گروه اقدام
ایران در وزارت خارجه امریکا ،تأثیر تحریمها بر دسترسی ایرانیها به دارو را
یک «توهم» خواند ،اما یک ماه پس از آن ،آنتونیو گوترش ،دبیر کل سازمان
ملل سکوت را شکست و در گزارش مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران
تصریح کرد که «نهادهای حقوق بشری ابراز نگرانی کردهاند که تحریمها و
محدودیتهای بانکی ایران ممکن است به طور غیرقانونی بر تولید ،دسترسی
و توزیع داروها ،تجهیزات و لوازم پزشکی در ایران تأثیر بگذارد» .
دبیرکل س��ازمان ملل متحد با اش��اره به اظهارات مقامات ایران که 97
درصد داروها در ایران تولید میشود اما به مواد اولیه وارداتی متکی است،
گفت« :داروهای خارجی به ویژه داروهای تخصصی مورد نیاز برای درمان
بیماریهای صعب العالج همچون سرطان ،بیماریهای قلبی ،تاالسمی و
ام اس یا بیماریهای نادر از اوایل سال  2۰18در ایران کمیاب شدهاند» .
آیا میتوان باور کرد که حاال آنها دلسوز آسیبهای اجتماعی زنان در ایران
شده باشند و به مؤسس��های که برای کمک به زنان آسیب دیده اجتماعی
فعالیت میکند ،کمکی غیرمغرضانه داشته باشند؟

قدردانینمایندگانمجلسازفراجا

نمایندگانمجلسشورایاسامیدربیانیهایازفرماندهیکلانتظامی
برای دستگیری سارقان صندوق امانات بانک ملی قدردانی کردند.

به گزارش ایرنا ،در بیانیه  2۰۰نفر از نمایندگان ،آمده است:دشمنان نظام
مقدس جمهوری اسالمی ایران در پی سرقت از صندوق امانات بانک ملی
به دنبال القای ناامنی در کشور و ناکارآمدی دستگاههای امنیتی و انتظامی
را داشتند که پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران با
بهرهگیری از تجربیات ارزنده و هوشمندی کارآگاهان زبده موفق گردید
ظرف 48ساعت سارقان را شناسایی و دستگیر کند.
درادامهاینبیانیهتأکیدشد:مانمایندگانملتشریفایرانمراتبقدردانی
خود راازفرماندهیمحترمکلانتظامیو همکاران تالشگروپرتالشایشان
اعالمداشتهوازقوهقضائیهانتظاربرخوردقاطعواشدمجازاتبرایمرتکبان
این واقعه را که برهم زنندگان امنیت عمومی جامعه هستند داریم.

در سلفر سلردار بلردی محملداف ،
رئیس جمهلور ترکمنسلتان بله ایلران،
دو کشلور  9سلند هملکاری امضلا کردنلد.

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ریاس��ت جمهوری،
رئیسجمهور ترکمنستان که عصر سهشنبه در رأس
هیئتی عالی رتبه سیاس��ی ،اقتصادی و فرهنگی به
کشورمان سفر کرده است ،صبح دیروز از سوی رئیس
جمهور کش��ورمان در مجموعه تاریخی و فرهنگی
سعدآباد مورد استقبال رسمی قرار گرفت.
دکتر سید ابراهیم رئیس��ی در دیدار س��ردار بردی
محمداف ،رئیسجمهور ترکمنستان با ابراز امیدواری
نسبت به تداوم اینگونه سفرها در راستای گسترش
روابط دو کشور دوست ،برادر و همسایه افزود :مبانی
حقوقی توسعه و گسترش روابط با امضای دهها سند
حاصل شده که اجرای مفاد این اسناد ،دو کشور را به
اهداف خود میرساند.
رئیسی پیش��نهاد کرد کمیتهای به ریاست رؤسای
کمیسیونمشترکدوکشوربرایپیگیریتصمیمات
این سفر تشکیل شود و نتایج کار خود را به طور منظم
گزارش کند.
رئیسجمهور تصمیم دو کش��ور برای توسعه روابط
سیاس��ی ،اقتصادی ،تجاری و فرهنگی و گس��ترش
تعامالت در حوزههای انرژی ،گردش��گری ،ترانزیت
و حمل و نقل را جدی توصیف کرد و اظهار داش��ت:
اراده جمهوری اس��المی ایران بر افزایش تعامالت و
همکاریها با ترکمنستان در تمامی سطوح است.
نگاه مشترک ایران و ترکمنسلتان درباره
افغانستان
رئیسی همکاری با کشورهای حوزه دریای خزر را از
اولویتهای سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
دانست و با اس��تقبال از برگزاری اجالس کشورهای
دفاعی

ساحلیخزربهمیزبانیترکمنستانتصریحکرد:تالش
خواهیم کرد گسترش همکاریهای دوجانبه تهران و
عشقآباد زمینهای برای ارتقای سطح همکاریهای
منطقهای و بینالمللی دو کشور باشد .رئیسجمهور
درادامهخاطرنشانکرد:دوکشوربرایننکتهاتفاقنظر
دارند که در افغانستان باید دولتی فراگیر تشکیل شود
که همه گروههای سیاسی و اقوام را نمایندگی کند.
دکتر رئیس��ی همچنین گفت :مش��کالت و مسائل
منطقه باید در منطقه حل و فصل شود و حضور بیگانه
در منطقه نه تنها امنیتساز نیست بلکه مشکلساز
است .رئیسجمهور ترکمنس��تان نیز در این گفت:
بخش انرژی و حمل و نقل از جمله بخشهای مهم و
استراتژیک روابط دو کشور است و تالش خواهیم کرد
در مسیر گسترش تعامالت دوجانبه از ظرفیت این
بخشها به شکلی مؤثر بهره بگیریم .بردی محمداف
همچنین گس��ترش روابط فرهنگی را بستر تقویت
پیوند میان دو ملت دانست و افزود :یقین دارم اسنادی
کهامروزمیانمقاماتدوکشوربهامضامیرسند،باعث
توسعهوتحکیمهرچهبیشترروابطومناسباتبیندو
کشور خواهند شد .رئیسجمهور ترکمنستان تصریح
کرد :خواهان این هستیم که افغانستان به یک دولت
شکوفا تبدیل شود که در پروژههای مهم بینالمللی و
منطقهای مشارکت داشته باشد.
امضلای  9یادداشلت تفاهلم بیلن ایران و
ترکمنستان
پس از نشست سران دوکشور ،در حضور سید ابراهیم
رئیس��ی و س��ردار بردی محمداف  9سند همکاری
و بیانیه مش��ترک بین ایران و ترکمنس��تان به امضا
رس��ید« .تفاهم تجاری – اقتصادی ،علمی – فنی و
فرهنگی بین استان خراسان شمالی و استان آخال
ترکمنستان»« ،یادداش��ت تفاهم همکاری تجاری

– اقتصادی ،علم��ی – فنی و فرهنگی بین اس��تان
گلستان و استان بالکان ترکمنس��تان»« ،یادداشت
تفاهم همکاری تجاری – اقتص��ادی ،علمی – فنی
و فرهنگی بین استان خراس��ان رضوی و استان مرو
ترکمنستان»« ،یادداشت تفاهم همکاری بین صدا
و سیمای جمهوری اس��المی ایران و کمیته دولتی
رادی��و و تلویزیون ترکمنس��تان»« ،برنامه مبادالت
علمی فرهنگی ،هنری و آموزشی بین دولت جمهوری
اس��المی ایران و دولت ترکمنس��تان»« ،یادداشت
تفاهم تشکیل کارگروه مشترک س��رمایهگذاری»،
«تفاهمنامه جامع توسعه همکاریهای حمل و نقلی
و ترانزیتی» و«یادداش��ت تفاهم همکاری در زمینه
حفاظت محیط زیست» از اسنادی بود که به امضای
وزرا ،استانداران و مسئوالن مربوطه در حضور سران
ایران و ترکمنستان رسید.
چشلمانداز مثبت هملکاری در حوزههای
اقتصادیوفرهنگی
شرکت رؤسای جمهور ایران و ترکمنستان در نشست
خبری از دیگر برنامههای این دیدار رسمی بود .دکتر
سید ابراهیم رئیسی با بیان اینکه در سه دهه گذشته
روابط خوبی با ترکمنستان داشتهایم ،افزود :سفر بنده
به عشقآباد در آذرماه سال قبل توانست همکاریها
را بین جمهوری اسالمی ایران و ترکمنستان به ویژه
در حوزه سوآپ گازی ،ترانزیت و حمل و نقل فعالتر
کند و گامهای خوبی در این زمینهها برداش��ته شد.
وی با اش��اره به اینکه ظرفیتها برای همکاری بین
دو کشور بیش از س��طح فعلی روابط اس��ت ،اظهار
داش��ت :در حوزههای اقتصادی ،تجاری ،آب ،برق و
گاز ظرفیتها و زمینههای خوبی در دو کش��ور برای
گسترش همکاری بیش از س��طح فعلی وجود دارد.
قراردادها و تفاهمنامههایی که امروز بین دو کش��ور

امضا ش��د ،میتواند همکاریهای بین دو کشور را به
سطح باالتری ارتقا دهد.
رئیسجمهور روابط میان ایران و ترکمنستان را فراتر
از روابط صرف همسایگی توصیف و تصریح کرد :روابط
میان دو کشور رابطه برادری ،تمدنی ،فرهنگی و در
یک کلمه رابطه خویشاوندی است .این روابط عمیق
بین دو ملت و دو کشور میتواند زمینه همکاریهای
بسیاری را فراهم کند .رئیسی با قدردانی از تالشهای
رئیسجمهور سابق ترکمنس��تان در مسیر توسعه
روابط دو کشور خاطرنش��ان کرد :امیدوارم دو کشور
در دوره جدید نیز گامهای خوبی را در جهت توسعه
روابط برداریم.
عزم ایران و ترکمنستان برای امضای سند
راهبردی 20ساله
رئیسجمهور گفت :در مذاکرات انجام شده روشن شد
کهدوکشوربرایتوسعهروابطواجرایتفاهمنامههای
منعقد شده اراده جدی دارند .نکته مهمتر آن است که
دو کشور مصمم هستند سند راهبردی همکاری 2۰
ساله میان خود را به امضا برسانند .رئیسی همکاری
با کشورهای حوزه دریای خزر را یکی از اولویتهای
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران دانست و از
برگزاری اجالس کشورهای ساحلی خزر به میزبانی
ترکمنستان استقبال کرد و افزود :همکاریهای دو
کش��ور حتماً منتهی به همکاریه��ای منطقهای و
بینالمللی خواهد شد.
رئیسی تصریح کرد :دو کش��ور بر این نکته اشتراک
نظر دارند که مشکالت و مسائل منطقه باید به دست
کشورهای منطقه حل و فصل شود و هرگونه حضور
بیگانه در منطقه میتواند مشکلساز باشد .اعتقاد و
باورمشترکماایناستکهحضوربیگانگانامنیتساز
نیست بلکه مشکلساز است.
گفتوگوها شفاف و توأم با اعتماد و احترام
متقابلبود
بردی محمداف نیز در این نشست مطبوعاتی با بیان
اینکهمذاکراتبینهیئتهایترکمنستانوجمهوری
اسالمی ایران با موفقیت به پایان رسید ،خاطرنشان
کرد :گفتوگوها در فضای شفافیت ،اعتماد و احترام
متقابل بین دو کشور برگزار شد که تصویری از روابط
برادری میان دو کشور را ترسیم کرد.
رئیسجمهور ترکمنستان با اشاره به اینکه زمینهها
و چشمانداز روابط در جهت گسترش همکاریهای
بازرگانی و اقتصادی و افزایش حجم مبادالت تجاری
بین دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت ،گفت:
بخش انرژی و حمل و نقل از جمله بخشهای مهم و
استراتژیک روابط تهران و عشقآباد است و تالشهای
خود را برای بهرهگیری مؤثر از این امکانات در مسیر
گسترش تعامالت دو کش��ور متمرکز خواهیم کرد.
بردی محمداف افزود :دو کشور همچنین مصمم به
گسترش روابط فرهنگی و بشردوستانه به عنوان یکی
از بخشهای مهم برای تقویت پیوند میان دو ملت و
دو کشور هستند.
رئیسجمهور ترکمنستان با بیان اینکه دو کشور در
چارچوبسازمانهایمعتبرجهانیروابطبسیارخوبی
با یکدیگر دارند و مصمم هستند این روابط را گسترش
دهند ،اظهار داش��ت :در مذاکرات امروز به روابط دو
کشور در حوزه دریای خزر اهمیت ویژهای داده شد.

فرمانده کل سپاه:

سیمای جنگها با فناوریهای پیشرفته در حال تغییر است

امروز سلیمای جنگها با طللوع فناوریهای
پیشرفته در حال تغییر است و هر پدیده قابل
تشلخیصی به سلرعت منهدم میشلود ،لذا
آمادی که بر پایه اقام بزرگ و وسلیع باشلد
در جنلگ محکلوم بله فنلا و نابودی اسلت.

به گزارش س��پاه نیوز ،سردار سرلش��کر پاسدار
حسین س��المی ،فرمانده کل س��پاه صبح دیروز
در اولین همایش سراس��ری «آماد و پش��تیبانی
دفاعی در گام دوم انقالب» که در دانشگاه افسری
و تربیت پاسداری امام حسین برگزار شد ،اظهار
داشت :وقتی ما از گام دوم انقالب سخن میگوییم
مهمترین ویژگی آن تمدنی بودن اس��ت ،زیرا از
ش��اخصه اصلی یک تمدن ،دارا بودن سطح تفکر
و اندیش��ه و هنر و دانش و فناوری است؛ شاخصه
اصلی تمدن یعنی قابلیت ارائ��ه مدل و الگو برای
ترسیم هندسه جهان در ابعاد مختلف است لذا با
این مشخصات وارد گام دوم میشویم.
فرمانده کل سپاه افزود :تالشهایی که دشمنان
علیه ایران انجام میدهند برای ممانعت از ظهور
تمدن جدیدی است که شعایر آن عدالت ،آزادی،
کرامت انسان ،ارزشهای اخالقی و الهی است.
سرلشکر سالمی ادامه داد :حال وقتی صحبت از

آماد و پشتیبانی در گام دوم میکنیم عنصر اصلی
آن به روز بودن و نو شدن در همه ابعاد است؛ امروز
شاهد تغییر سیمای جهان از منظر دانش و فناوری
و هنر مدیریت هستیم ،زیرا جهان ،جهان ارتباط
کامل در زمان حقیقی و عصر س��یطره پر شتاب
نرمافزارهاس��ت .فرمانده کل س��پاه افزود :امروز
س��یمای جنگها با طلوع فناوریهای پیشرفته
در حال تغییر اس��ت و هر پدیده قابل تشخیصی

به سرعت منهدم میش��ود؛ لذا آمادی که بر پایه
اقالم بزرگ و وس��یع باش��د در جنگ محکوم به
فنا و نابودی اس��ت به همین علت هم��ه آمادها
بهصورت توزیعی نه متمرکز در دس��تور کار قرار
گرفته است .سرلشکر سالمی افزود :در این شرایط
ما نیازمند تحرک هستیم ،یعنی هر چقدر اقالم
در انبارها کمتر باشد ،مطلوبتر است ،چون این
کمک میکند به اینکه دشمنی که از انوع پهپادها

استفاده میکند مجبور میشود در چندین نقطه
تالش کند صدمه بزند .فرمانده کل س��پاه با ذکر
مثالی در این رابطه توضی��ح داد :زمانی که عراق
به کویت حمله کرد ،امریکا در جن��گ با عراق از
 37پلی که از بغداد به سمت کویت وجود داشت
 36پل را مورد اصابت قرار داد و چون ارتش صدام
بر اساس تمرکز آمادی فعالیت میکرد نتوانست
نیروهای خود را پشتیبانی کند و این عاملی شد
تا شکست را بپذیرد؛ پس اخالل آمادی از حمله
بیشتر تأثیرگذار است و این یعنی توجه دادن به
برنامه ریزی که طی آن آماد از خدمات رسانی قطع
نش��ود ،به عنوان مثال کندی حرکت روسیه در
جنگ با اوکراین ناشی از کندی در آماد آنهاست.
سرلشکر سالمی با بیان اینکه ویژگی اصلی آماد
هوشمندی است و به غیر از این موفقیت امکانپذیر
نیست ،افزود :هر چه پیش��رفتهتر شویم وسایل
برای استفاده کوچکتر و سبکتر میشود و این
در پش��تیبانی از نیروها تأثیرگذار است؛ البته در
این ش��رایط تحریم نیروهای آماد شرافتمندانه
کار کردند ،زیرا در یک ش��رایط تحریمیکه همه
دروازهها بسته است در حال پشتیبانی از نیروها
هستند.

جهادسازندگیوسازندگیهایجهادی

دوران انقالب و مبارزه با رژیم استبدادی پهلوی به ویژه در مرحله تظاهرات
و اجتماعات مردمی فضایی برای رشد و شکوفایی فضیلتها و ارزشهایی
چون نوع دوستی ،ایثار و فداکاری و همچنین عدالتخواهی بود که با پیروزی
انقالب اسالمی ادامه پیدا کرده و به عرصههای دیگر هم توسعه یافت.
یکی از میادین تجل��ی این فضایل و ارزشها ،عمران و س��ازندگی و رفع
تبعیض و محرومیت در روس��تاهای کش��ور بود که عموم��اً پیامدهای
سیاستهای اش��تباه توس��عه در قبل از انقالب ،منجر به فاصله شدید
روستاها با شهرها و ش��کلگیری فقر و محرومیت در روستاها شده بود.
چنین وضعیتی ،انگیزه گروههایی از دانشجویان انقالبی را برای عزیمت
به روس��تاهای محروم و اقدامات عمرانی و امدادی در این روستاها برای
کمک به رفع فقر و محرومیت را فراهم کرده بود و اندیشه اولیه ایجاد یک
نهاد و تش��کل انقالبی  -مردمی برای اقدامات سریع و وسیع در راستای
محرومیتزدایی و توسعه عمرانی روستاها را مطرح کرده بود.
در چنین فضایی و با گذشت حدود 4ماه از پیروزی انقالب اسالمی« جهاد
سازندگی» در 27خردادماه سال 1358به فرمان حضرت امام خمینی (ره)
با هدف رفع محرومیت از روستاها و ایجاد درآمد و اشتغال و رشد و شکوفایی
کشاورزی تشکیل شد.
جهاد سازندگی با جلب مشارکت و همکاری و کمکهای مردمی ،اقداماتی
در راستای ساخت جاده و تأسیس��ات عمرانی در روستاها ،تأمین اقالم
و ماش��ینآالت کش��اورزی و اعزام گروههای مردمی داوطلب کمک به
روستائیان به عمل آورد و با شروع جنگ تحمیلی ابتدا ستادهای پشتیبانی
جنگ را برای جمعآوری ،ارس��ال و توزیع کمکهای مردمی به جبههها
تشکیل و سپس گردانهای مهندس��ی – رزمی و قرارگاههای عملیاتی
و پش��تیبانی را در جبهههای نبرد ،برپا و مس��تقر کرد تا با احداث جاده،
خاکریز ،سنگر و کانال تردد و اس��تقرار رزمندگان برای نبرد را تسهیل و
امنتر سازند.
اثبات کارایی این نهاد انقالبی – مردمی موجب ارتقای آن به وزارت جهاد
کشاورزی در تاریخ  27آذر  1362شد.
در واقع بسیج سازندگی زائیده تفکری بود که از ارزشهای دینی و فضایل
انسانی برخاسته و در فضای انقالبی ورز خورده و به شکوفایی رسیده بود.
همین ارزشها و فضایل بود که در عرصههایی چون محرومیتزدایی از
روستاها و مناطق دوردست و همچنین ایجاد شرایط زیست و رزم برای
رزمندگان اسالم دربرابر متجاوزین بعثی و سپس بازسازیهای خرابیهای
ناشی از جنگ ،موجب درخشش این نهاد انقالبی شد و کارنامه پرافتخاری
برای آن رقم زد.
با وجود این ،شوربختانه در سال ،79یعنی سه سال پس از دولت اصالحات،
این یادگار ام��ام(ره) و لوح پرافتخار س��ازندگیهای جه��ادی مردم ،با
مصلحتسنجیهای بروکراتیک در وزارت کشاورزی ادغام و وزارت جهاد
کشاورزی تشکیل شد که با گرفتار شدن به قید و بندها و پیچوخمهای
هزارتوی بروکراسی بیمار کشور ،به میزان زیادی از فلسفه وجودی ،رویکرد
و عملکرد «جهاد سازندگی» فاصله گرفت.
اما با احساس این خأل و کمبود ،مجددا ًجوانان متدین و انقالبی ،برای رفع
فقرومحرومیتوکمکبهعمرانوتوسعهمناطقمحروموروستاهامعطل
نماندهواینباردرقالب جهاد سازندگی،همان شعاروهدفبسیج سازندگی
را دنبال کرده و حتی گروههایی از جوانان دانشجو و دانشآموز حزباللهی
در قالب اردوهای جهادی ،همهساله تعطیالت نوروزی و تابستانی خود
را وقف خدمت بیمنت به روستائیان و س��اکنان مناطق محروم کردند.
اردوهایی که امکان حضور خواهران نیز در آن وجود داش��ت و کمک به
روستائیان و محرومان صرفاً به ساخت و ساز و رساندن کود و سم محدود
نمیشد ،بلکه این بار طیف وسیعی از خدمات از درمان و پرشکی تا آموزش
و ارتقای مهارت و کمک به ارتقای تحصیلی کودکان روستایی را نیز دربر
میگرفت .وجه اشتراک این سه قواره جهادی ،یعنی جهاد سازندگی ،بسیج
سازندگی و اردوهای جهادی باز همان ارزشها و فضایل الهی-انسانی و
انقالبی است که خوشبختانه ریشه در فطرتهای پاک الهی داشته و امروز
با گذشت 43سال از پیروزی انقالب اسالمی با تجارب گرانقدر نیز آمیخته
و تقویت شده است.
این ارزشها و فضایل و تجارب متصل به آن به اثبات رساندهاند که ؛
 -1فعالیتهای مربوط به یاری محرومان و محرومیتزدایی آنقدر حالوت
و شیرینی دارند که برخالف سختیهای ظاهری آن ،برای مردم به ویژه
جوانان دارای کشش و جذابیت بوده و هیچ قالبی غیر از تشکل جهادی
قادر به پاسخگویی به این کشش و سازماندهی و جهتدهی آن در سطح
گسترده و اثربخش نخواهد بود.
 -2نهادینه شدن این ارزشها و فضایل در جامعه ما به آن اندازه است که
تفکری بلند و جهادی را رقم زده که برای حل مشکالت و مسائل مربوط
به محرومان و پابرهنگان معطل چیزی جز همت خود نمیماند .از این رو
الزم است تشکلی در قواره این تفکر و همت بلند و جهادی فراهم باشد که
برای خانوادهها نیز شناخته شده و قابل اعتماد و به اولویتهای خدمت و
محرومیتزدایی نیز اشراف داشته باشد.
با نگاه به این واقعیتها و تجربه« جهاد سازندگی» که شرق حضور امثال
شهید بهشتی را برمیانگیخت ،به نظر میرسد تقویت امر سازندگی ،در
قالب نهادی جهادی – مردمی یک ضرورت هم برای رفع فقر و محرومیت
از روستاها و مناطق دور دست و محروم و هم برای پاسداشت همت بلند
برآمده از ارزشها و فضایل دینی – انسانی و انقالبی جوانان مشتاق خدمت
و تالش جهادی است.

رئیس مجلس در نشست خبری با همتای ارمنی:

سیاستایران
گسترشروابطباهمسایگاناست

رئیس مجلس شورای اسامی با بیان اینکه جمهوری اسامی ایران
همواره از امنیت و آرامش در منطقه و روابط بین کشلورها استقبال
کرده است ،گفت :سیاسلت قطعی مجلس و دولت ،اولویت دادن به
همسایگانوکشورهایمنطقهدرارتباطاتدوجانبهوچندجانبهاست.

به گزارش خانه ملت ،دکتر محمدباقر قالیباف ،رئیس مجلس ش��ورای
اسالمی در پایان دیدار با رئیس مجلس ملی ارمنستان در نشست خبری
مشترک با آلن س��یمونیان با بیان اینکه سیاست قطعی مجلس و دولت
اولویت دادن به همسایگان و کشورهای منطقه است و در همین چارچوب
میزبان کشور ارمنستان هستیم ،افزود :اولویت اصلی گفتوگوهای امروز
مسائل اقتصادی و ترانزیت بین دو کشور بود که صحبتهای خوبی در این
زمینه با رئیس محترم مجلس ملی ارمنستان انجام شد.
وی با اشاره به پیمان اوراسیا گفت :ش��رایط پیمان اوراسیا و همکاری
کشورهای عضو میتواند تحولی در منطقه ایجاد کند ،همچنین میتواند
در روابط دوجانبه ایران و ارمنستان نیز تحوالتی را به وجود آورد ،لذا در
این زمینه گفت وگوهایی انجام شد و اولویت بحثها بر این قرار گرفت
تا در جهت توس��عه زیرس��اختهای ریلی و جادهای برنامهریزیهایی
انجام شود.
رئیسقوهمقننهباتأکیدبرامنیتوثباتدرمنطقهگفت:جمهوریاسالمی
ایران همواره از امنیت و آرامش در منطقه و روابط بین کشورها استقبال
کرده و آرزوی ما این بوده و هس��ت که روابط بین دو کشور آذربایجان و
ارمنستان در سایه مذاکرات صلح بهبود یابد و مسائل در چارچوب قوانین و
حفظ مرزهای بینالمللی حل و فصل شود و از آن حمایت خواهیم کرد .وی
در ادامه تصریح کرد :امیدواریم پارلمانهای دو کشور شرایطی در جهت
تدوین و تصویب قوانینی برای توسعه و گسترش روابط سیاسی و اقتصادی
برای رسیدن به یک رشد قابل قبول در آینده نزدیک فراهم کنند.
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گزارش یک

زهرا چيذري

دبير ستاد امر به معروف و نهي از منكر:

ارشاد مسئوالن
باید از وزارت ارشاد شروع شود!

دبير س�تاد امر به معروف و نه�ي از منكر از تكليف دس�تگاههاي
دولت�ي ب�راي س�اماندهي موضوع حج�اب ت�ا  ۲۱تير خب�ر داد.

راهاندازي خطوط تولید آنژیوکت
براي اولینبار در ایران

رئيس هيئت امناي صرفهجويي ارزي در معالجه بيم�اران از رايزني
براي راهاندازي خطوط توليد آنژيوكت براي اولينبار در ايران خبر داد.

سيد حسين صفوي ،رئيس هيئت امناي صرفهجويي ارزي در معالجه
بيماران گفت :با راهاندازي خطوط محصوالت آنژيوكت اش��تغالزايي و
خدمترساني بيشتري در كشورمان ايجاد خواهيم كرد.
صفويتصريحكرد:درمورد موضوعيهمچونآنژيوكتماصددرصدوابسته
به واردات هستيم .يكي دو سال پيش بحث توليد مطرح شدهبود و ماحظه
كرديدكهباپيگيريوحمايتسايرنهادهازمانيكهخطتوليدراهافتد،اولين
قدم براي خودكفا شدن و صرفهجويي ارزي در زمينه آنژيوكت ايجاد شد و در
فازهاي بعدي شركت ميتواند تمام نياز كشور را تأمين كند.
وي در پايان گفت :اين مسائل با همافزايي بين مجلس ،نهادهاي نظارتي،
ديوان محاسبات و ساير دستگاههاي اجرايي امكانپذير است.

سرانه دندانپزشك در كشور ما نصف حد مطلوب است
و قرار است با مصوبه جديد شوراي عالي انقالب فرهنگي دسترسي به خدمات دندانپزشكي عادالنهتر شود

ميانگي��ن دندانهاي پوس��يده كشيدهش��ده در اثر
پوس��يدگي و پر ش��ده در جمعيت زير  ۱۲سال يكي
از معياره��اي عدال��ت در س��امت و از نش��انههاي
توسعهيافتگي جوامع است .هر نوجوان ايراني از سن
 ۱۲س��الگي به بعد داراي  ۲ -۵دندان پوسيدهاست و
در س��ن  ۳۵ -۴۵س��الگي اين آمار به  ۱۳ ،۱۲دندان
پوسيده ميرسد .بيش از  ۵۰درصد سالمندان ايراني
بدون دندان هستند .بيمهها اعتبار الزم براي پوشش
هزينههاي سرسامآور خدمات دهان و دندان را ندارند
و كشيدن دندان تنها خدمتي است كه گاهي وقتها
از سوي بيمه پوشش دادهميشود و در مراكز درماني
دولتي ،صف كوتاهتري دارد ۵۰ .تا  ۶۰درصد هزينههاي
دندانپزش��كي به هزينه دس��تمزد دندانپزشكان باز
ميگردد .بر اين اس��اس اگر تعداد دندانپزشكان باال
باشد ،اين دس��تمزد خرد ميش��ود و كاهش قيمت
خدمات دندانپزش��كي و در نهايت دسترسي بيشتر
مردم به خدمات عادالنه دندانپزش��كي در كشور را به
دنبال خواهد داشت .بر اين اساس شوراي عالي انقاب
فرهنگي براي افزايش سرانه دندانپزشك به جمعيت و
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صالح هاشمي گلپايگاني ،دبير ستاد امر به معروف و نهي از منكر گفت :طرح
جامع حجاب و عفاف ستاد امر به معروف و نهي از منكر كشور طرحي جامع
و مردمي براي حل مسئله بيحجابي است و مدعي است با اين طرح معضل
عفاف و حجاب را در زمان مشخص حل خواهد كرد.
هاشمي گلپايگاني تصريح كرد :درباره حجاب بسيار بحث شدهاست .برخي
صرفاً با اكتفا به ذكر مصيبت منكرات و نوحهسرايي از وضعيت ،جامعه را
به احساس نااميدي ميكشانند و ضعف را القا ميكنند .ما بايد براي بهبود
وضعيت حجاب كار عملياتي مبتني بر برنامه انجام دهيم.
وي افزود :ستاد طرحي آماده كردهاست كه اگر در هر نقطه اجرايي شود ،طي
يكسال وضعيت حجاب آن منطقه درست ميشود .در اين طرح ۱۱عرصه در
نظر گرفته شدهاست كه با استفاده از بازخورد نظريات محققان ،دانشگاهيان،
حوزويان و عموم مردم تنظيم شدهاست و مرتب ارتقا مييابد.
هاش��مي گلپايگاني بيان كرد :در اين طرح برخورد فيزيكي وجود ندارد و
نيروي انتظامي مس��تقيم با بدحجاب كاري ندارد و هيچگونه ايجاد تنش
و درگيري صورت نميگيرد .اين طرح كام ً
ا مردمي اس��ت و پاسخگوي
مطالبات بحق مردم و خانوادههاي شهدا است.
دبير ستاد امر به معروف و نهي از منكر عنوان كرد :هر كار فرهنگي اجتماعي
براي رسيدن به نتيجه حتماً نياز به ضمانت اجرايي دارد .به عنوان مثال اگر
مغازهداري لباس با مدهاي زننده همچون شلوارهاي پاره ارائه كرد ،جريمه
ميشود و در محاسبه سود و ضرر خود ،ديگر چنين لباسهايي را نخواهد
فروخت و خود او تبيينگر عدم ارائه آن محصول خواهد شد .جريمههاي
اخذشده هم خرج اقناع فكري و كار فرهنگي براي فرهنگسازي حجاب
ميشود.
وي گفت :شهيد مطهري وقتي شهيد شد در جيب ايشان كاغذي وجود
داشت كه در آن مسائل مهمي كه قرار بود با حضرت امام(ره) مطرح كنند
يادداشت شدهبود؛ از جمله برپايي نماز جمعه ،آموزش جوانان براي دفاع از
كشور و در آن شرايط بحراني كشور برنامه حجاب بود كه متأسفانه طرح اين
شهيد از زمان شهادت تا امروز در جيب بيبرنامگي مسئوالن ماندهاست.
شهيد مطهري براي آن روز برنامه داشت تا گرفتار شرايط امروز نشويم و اگر
امروز اقدام ما مبتني بر طرح حساب شده و جامعي نباشد گرفتاريهاي بدي
را درپيشرو خواهيم داشت.
هاشمي گلپايگاني ادامه داد :طرح ستاد به تبيين در بين عامه مردم و توجيه
مسئوالن نياز دارد .متأسفانه مسئوالن در مواجهه با طرح عفاف و حجاب
مسائل ديگري را پيش ميكش��ند ،به همين علت اجرا شدن اين طرح با
مطالبهگري هوشمندانه و مشاركت مردم ممكن است.
دبير ستاد امر به معروف و نهي از منكر با بيان اينكه ستاد در اولين عرصه
از ۱۱عرصه طرح جامع عفاف و حجاب به سراغ مسئوالن و مديران رفته و
شاخصهاي حجاب و عفاف را به همه دستگاههاي دولتي و حاكميتي اباغ
كردهاست ،ابراز كرد :در اجراي اين شاخصها اكثر مسئوالن و وزرا الاقل در
قدم اول همراهي كردند ،ولي برخي مانند وزير گردشگري كه سالها رئيس
رسانه ملي بودهاست حتي ش��وراي امر به معروف دستگاه خود را معرفي
نكردهاست ،چه برسد به اينكه بخواهند ش��اخصها را اجرا كنند .مسئله
حجاب هزينه دارد و ما بايد طبق وظيفه قانوني براي ترك فعلهاي مسئوالن
هزينه درست كنيم تا جلوي كوتاهيها گرفتهشود.
وي با بيان اينكه امروز مس��ئله حجاب جزو يكي از مطالبات اصلي و مهم
خانوادههاي شهدا است ،اظهار كرد :بايد كار را از دولت شروع كرد؛ بنابراين
براي نظارت بر دستگاههاي اجرايي قرارگاه  ۲۱تير در ستاد راهاندازي شده
و ما دستگاههاي دولتي را مكلف كرديم تا  ۲۱تير وضعيت حجاب كاركنان
خودشان را درست كنند.
هاشمي گلپايگاني بيان كرد :در جايي كه مردم ببينند قانون هست و براي
اجراي آن جديت وجود دارد ،همراهي ميكنند .به عنوان نمونه از زماني
كه نيروي انتظامي سامانه ناظر يك را راهاندازي كردهاست ،كشف حجاب
در خودروها به صورت محسوسي كم شدهاس��ت ،به طوري كه طبق آمار
مسئوالن فراجا حدود  ۶۵درصد افراد بعد از دريافت پيامك اول ديگر اين
موضوع را تكرار نميكنند.
به گزارش فارس ،دبير ستاد امر به معروف و نهي از منكر ادامه داد :متأسفانه
طبق گزارش��ات فراجا  ۴۱درصد اف��رادي كه در بحث حجاب دس��تگير
ميشوند ،كارمندان دولت هستند.
وي تصريح كرد :گشت ارشاد مسئوالن بايد از خود دولت شروع شود .فيلم
ديناميت و گشت ارشاد  ۳را درست كردند و در همين دولت مردمي اكران
شده و سه برابر بودجه سال گذشته ستاد درآمد و فروش داشتهاست كه آمر
به معروف را يك فرد ولنگار ،بيسواد و كم عقل معرفي كنند .ببينيد اين
همه هزينه نتيجهاش اين شد كه يك واجب الهي را در ذهن مردم به طور
بد جلوه كند ،در مقابل ما چقدر بايد هزينه كنيم كه ذهن مخاطب تغيير
كند .اينجا و در مواجهه با سينماي خانگي ،گشت ارشاد مسئوالن بايد از
وزارت ارشاد شروع شود.
گلپايگاني متذكر شد :ما گفتيم گشت ارشاد مسئوالن يعني وزارت ارشاد
به اندازه فروش اين دو فيلم هزينه كند و فيلمهايي با مضمون درست امر
به معروف و عفاف و حجاب بسازد ،زيرا اين موارد از مطالبات جدي مردم
است .طنز ميتواند بديهاي جامعه را تخريب و بدحجاب را زير سؤال ببرد،
ولي متأسفانه برخي از ظرفيت طنز براي تخريب واجبات ديني و چهرههاي
ديني و مذهبي استفاده ميكنند.
وي گفت :درباره مس��ئله عفاف و حجاب فرزندان ش��هدا و نوجوانان دهه
نودي مؤمن و انقابي ميتوانند به عنوان هميار معروف ساماندهي شوند
و ايفاي نقش كنند.

دندان انحصار دندانپزشکیکشیده شد

با مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي ،قرار است
انحصار در تربيت دندانپزشك هم بشكند .اوضاع
سالمت دهان و دندان مردم خوب نيست .بيش
از  ۵۰درصد سالمندان ايراني بيدندان هستند و
هر نوجوان ايراني از سن  ۱۲سالگي به بعد داراي
 ۲ -۵دندان پوسيدهاست .خدمات دهان و دندان
لوك�س و گران اس�ت و در فهرس�ت اولويتها،
رتبه نهايي را به خ�ود اختصاص ميدهد .خيلي
وقتها هم مردم ترجيح ميدهند دنداني را كه
درد ميكند ،به جاي درمان كردن بكشند! توزيع
دندانپزش�ك هم مانند توزيع پزشك در كشور
مناسب نيست .از آنجايي كه 6۰درصد هزينههاي
دندانپزشكي در بخش دس�تمزد است ،افزايش
تربيت دندانپزش�ك ميتواند ب�ا رقابتي كردن
فضا ،هزينههاي درمان و مشكالت دهان و دندان
را كمتر كند .حاال به گفته دبير ستاد نقشه جامع
علمي كشور افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي
دندانپزشكي از امس�ال تا س�ال  ۱۴۰۴اجرايي
ميش�ود .براي افزاي�ش ظرفيت پزش�كي بايد
براس�اس بوميگزيني و مناطق محروم صورت
گيرد .در س�ال ج�اري ظرفيت دندانپزش�كي
ب�ه مي�زان  ۱۰درص�د ،در س�ال  ۱۴۰۲ظرفيت
دندانپزش�كي  ۲۰درصد افزايش پيدا ميكند و
در س�الهاي  ۱۴۰3و  ۱۴۰۴به مي�زان  3۰درصد
افزايش ظرفيت خواهيم داشت در سال  ۱۴۰۴اين
افزايش ظرفيت متوقف ميشود تا بازنگريهاي
الزم صورت ميگيرد و در صورت نياز تصميمات
جديد اتخاذ خواهد ش�د ،اما وزارت بهداش�ت
با اي�ن افزايش ظرفي�ت موافق نيس�ت! معاون
آموزش وزارت بهداشت معتقد است« :دسترسي
عادالنه ب�ه خدمات پزش�كي و دندانپزش�كي
عالوه ب�ر تعداد مناس�ب كادر س�المت ،نياز به
بوميگزيني و ماندگاري پزشكان و دندانپزشكان
و پوشش مناس�ب خدمات بيمه همگاني دارد».

همچنين افزايش دسترسي مردم به خدمات دهان و
دندان به دنبال شكستن انحصار آموزش دندانپزشكي
اس��ت و روز گذش��ته با اكثري��ت آرا افزايش ظرفيت
پذيرش دانشجوي دندانپزشكي از امسال تا سال ۱۴۰۴
را تصويب كرد .با وجود اين انگار وزارت بهداشت با اين
مصوبه چندان موافق نيست.
س�رانه دندانپزش�ك ب�ه جمعي�ت نصف
حد مطلوب!
آنطور كه منصور كبگانيان ،دبير ستاد نقشه جامع
علمي كشور ميگويد ،آمارها نشان ميدهد كه از سن
 ۴۰سالگي به بعد ميزان پوسيدگي دندان افزايش
مييابد ،به همين دليل به پزشك بيشتري نياز داريم،
چراكه كشور ما رو به پيري اس��ت و اخيرا ً موضوع
جواني جمعيت در مجلس و ش��وراي عالي انقاب
فرهنگي مطرح شدهاس��ت .به گفته وي براساس
وضع موجود سرانه دندانپزش��كي ،به ازاي هر ۱۰۰
هزار نفر  ۳۵نفر دندانپزشك وجود دارد؛ در صورتي
كه در حداقل مطلوب بايد  7۰نفر دندانپزشك براي
 ۱۰۰هزار نفر وجود داشتهباشد ،به فرض اينكه توزيع
دندانپزشك مناسب باشد كه اينطور نيست و اوضاع
مناطق محروم از كانشهرها بدتر است و در مقايسه
با ساير كشورها نظير كشورهاي گروه  ۲۰در اواخر

جدول قرار داريم در ميان كشورهاي منطقه جزو پنج
كشور آخر هستيم.
زير ساخت الزم را براي آموزش داريم
تا س��ال  88ش��اهد رش��د پذيرش در رش��تههاي
دندانپزشكي بوديم ،ولي اين افزايش ظرفيت متوقف
شد و از س��ال  9۵به ش��دت كاهش يافت .اين امر
سببشده كه بس��ياري از دانشآموزان نخبه براي
تحصيل در رش��تههاي دندانپزشكي به كشورهاي
همسايه مراجعه كنند كه البته آموزش در آنها كيفيت
خوبي ندارد .دبير ستاد نقش��ه جامع علمي كشور
افزود « :هماكنون تعداد زيادي از استانها در وضعيت
قرمز و بدي قرار دارند و اين هشداري است كه عزيزان
وزارت بهداشت بايد براي آن چارهانديشي كنند».
وي با اش��اره به زيرس��اختهاي الزم براي افزايش
ظرفيت آموزش دندانپزش��ك افزود«:براي افزايش
ظرفيت رشتههاي دندانپزشكي بايد نسبت استاد به
دانشجو نيز در نظر گرفتهشود ،خوشبختانه در جلسه
عنوان شد كه استاندارد وزارت بهداشت نسبت استاد
به دانش��جو يك به  ۱۰اس��ت ،وضع موجود نشان
ميدهد كه نسبت استاد به دانشجو يك به پنج است،
به همين دليل ميتوان افزايش ظرفيت رشتههاي
دندانپزشكي را در دستور كار قرار داد».

دبير ستاد نقشه جامع علمي كشور گفت«:در حال
حاضر ظرفيت رشتههاي دندانپزشكي يك هزار و
 7۵۰هزار نفر است ،البته بحث پيشگيري و سامت
دهان و دندان از مواردي هستند كه مورد تأكيد قرار
گرفت ،ما ميدانيم كه اقدامات پيش��گيرانه در ۱۰
سال آينده خود را نشان ميدهد ،اما مطمئن هستيم
كه اگر دولت در زمينه پيشگيري به صورت انقابي
عمل كند ،ظرف مدت كوتاهي نتايج مناس��بي به
دست خواهد آمد».
تصويب افزايش ظرفيت دندانپزشكي در
غياب وزير بهداشت
طبق مصوبه ش��وراي عالي انقاب فرهنگي ،در
س��ال جاري ظرفيت دندانپزش��كي  ۱۰درصد،
در سال  ۱۴۰۲ظرفيت دندانپزشكي  ۲۰درصد
افزايش پيدا ميكند و در سالهاي  ۱۴۰۳و ۱۴۰۴
به مي��زان  ۳۰درصد افزاي��ش ظرفيت خواهيم
داشت در سال  ۱۴۰۴اين افزايش ظرفيت متوقف
ميشود و بازنگريهاي الزم صورت ميگيرد و در
صورت نياز تصميمات جديد اتخاذ خواهد شد.
دبير ستاد نقشه جامع علمي كشور درباره موافقت
وزارت بهداشت با اين مصوبه گفت«:وزير بهداشت
در ستاد نقشه جامع علمي كشور حق رأي دارد ،اما
حضور نداشت و معاون ايشان حضور داشت و تمامي
اعداد با هماهنگي وزارت بهداشت نهايي شدهاست،
هر چند كه اعضاي ستاد نقشه اعداد باالتري را مدنظر
داشتند .تصريح معاون آموزشي وزارت بهداشت اين
بود كه كمبود دندانپزشكي را پذيرفتهاند و الزم است
كه اقدامي صورت گيرد ،اما امكاناتي نياز است كه بايد
فراهم شود .خوشبختانه مسئوالن سازمان برنامه و
بودجه در جلسه امروز حضور داشتند و راهكارهاي
اجرايي را در اين زمينه ارائه دادند».
با وجود اين ،به نظر ميرس��د وزارت بهداشت با اين
افزايش ظرفيت موافق نيس��ت .باقريف��رد ،معاون
آموزش��ي وزارت بهداشت ،مصوبه س��تاد راهبردي
نقشه جامع علمي كشور در خصوص افزايش ظرفيت
رش��ته دندانپزش��كي را مغاير با نظر كارشناس��ي و
زيرساختهاي وزارت بهداشت دانست و افزود«:در
حال حاض��ر ۱۶هزار دانش��جوي دندانپزش��كي در
مقاطع مختلف در حال تحصيل هستند كه در برخي
دانشگاهها ،تجهيزات و فضاهاي مناسب آموزشي را در
اختيار ندارند ».از نگاه معاون آموزشي وزارت بهداشت،
پذيرش دانشجو بدون در نظر گرفتن الزامات آموزشي،
پژوهش��ي و فرهنگي و رفاهي باع��ث افت كيفيت
پزش��كي و صدمه به س��امت مردم خواهد شد .به
گفته وي براساس قانون ،مصوبه ستاد راهبردي نقشه
بايد در صحن اصلي شوراي عالي انقاب فرهنگي و با
حضور رياست شورا كه شخص رئيسجمهور هستند،
مطرح شود و سپس به تصويب برسد.
باقريفرد تصريح كرد«:دسترسي عادالنه به خدمات
پزشكي و دندانپزشكي عاوه بر تعداد مناسب كادر
س��امت ،نياز به بوميگزيني و ماندگاري پزشكان
و دندانپزش��كان و پوشش مناس��ب خدمات بيمه
همگاني دارد».

مهار  8ميليون هكتار از عرصههاي بياباني مستعد ريزگرد

جلوگيري از بيابانيشدن اراضي كشور به حفظ بيش از  6۰۰هزار هكتار از زيرساختهاي مهم منجر شدهاست
از مجموع وسعت
گزارش 2
 ۱6۴ميلي���ون
عليرضا سزاوار
هكت�اري اي�ران،
حدود 3۰ميليونهكتارآندرمعرضبيابانيشدن
قرار دارد كه فع ً
ال تثبيت شدهاند .به عبارتي سال
قبل ،بيابانهاي مستعد گرد و غبار از  8ميليون
هكتارفراترنرفتهاست.ماحصلاينتثبيتحفظ
بي�ش از  6۰۰ه�زار هكت�ار از اراض�ي تاالبي،
كشاورزي ،فرودگاهي ،بنادر صيادي ،راهآهن و
راهه�اي ج�ادهاي و ديگر زيرساختهاس�ت.

حفظ منبع آب و خاك با مش��اركت مردم ،رويكرد
مهمي كه سازمان محيطزيست و منابع طبيعي از
سال گذش��ته براي خود تعريف كردهاند .به طوري
كه سال گذشته  ۱۰۰هزار هكتار طرح آبخيزداري
با مشاركت مردم شكل گرفت .عاوه بر اين  ۵۰هزار
هكتار بيابانزدايي هدفگذاري شدهبود كه با كمك
مردم  8۵هزار هكتار بيابانزداي��ي يعني  ۳۵هزار
هكتار فراتر از تصور دولت صورت گرفت.
بي�ش از  ۲ميلي�ون هكتار نه�الكاري در
 ۲۲استان
از ۱۶۴ميليون هكتار وسعت ايران ۳۲ميليون هكتار
بيابان داريم و حدود ۳۰ميليون هكتار هم در معرض
بيابانيشدن اس��ت .طبق آمارهاي آبخيزداري ،در
يكسال اخير برخي از كانونهاي خطرناك گرد و غبار
در كش��ور مانند درياچه اروميه ،دشت خوزستان و
كانونهاي مركزي تا حدود زيادي كنترل شدهاند.
گس��ترش و كاهش برخي از بيابانها هم طبيعي
و بدون دخالت افراد اس��ت .مث ً
ا ه��ر زمان كاهش
بارندگي باشد ،وسعت بيابانهاي كشور به دليل نبود
رويش كافي پوشش گياهي افزايش مييابد .همين
اراضي با شدت گرفتن بارانها در برخي سالها در
دوران ترسالي از حالت بياباني خارج ميشوند.
از زمان احياي مناطق بياباني تاكن��ون ،بيش از ۲
ميليون هكت��ار عمليات نهالكاري در  ۲۲اس��تان
انجامش��ده و بهويژه در س��ال گذش��ته و امس��ال

حسین سروقامت

نهالكاري با گونههاي بومي ،س��ازگار و گونههاي
بوتهاي انجام شدهاست.
خسارت 3۰هزار ميلياردي شنهاي روان
در همين زمينه روز گذش��ته رئيس سازمان منابع
طبيعي و آبخيزداري كش��ور گفت :به منظور مقابله
با بيابانزايي از ابتداي انق��اب تاكنون 8/7ميليون
هكتار از عرصههاي بياباني مستعد توليد گرد و غبار
و طوفانهاي ماسهاي با اجراي پروژههاي مختلف از
سويسازمانمنابعطبيعيوآبخيزداريكشورتثبيت
شدهاست .مسعود منصور در گفتوگو با خبرگزاري
صداوسيما افزود :ماحصل اين تثبيت حفظ بيش از
 ۶۰۰هزار هكتار از اراضي كشاورزي ،فرودگاهها ،اماكن
نظامي ،بنادر صيادي ،راهآهن و راههاي جادهاي است.
از مجموع وسعت ۱۶۴ميليون هكتاري كشور ،حدود
 ۳۰ميليون هكتار آن در معرض بيابانيش��دن قرار
دارد كه از اين مقدار  ۱۴ميليون هكتار به كانونهاي
فرسايش بادي و  7ميليون هكتار نيز به كانونهاي
فوق بحراني تبديل شدهاست.

وي ادامه داد :با بهرهگي��ري از روشهاي مبتني بر
فناوريهاي جديد مانن��د مالچها و خاكپوشهاي
جايگزين غيرنفتي ميتوان در مهار كردن بيابانها
و جلوگيري از بيابانزايي موفق بود .تجربه ما نشان
دادهاس��ت بهرهگيري از اين روشها تنها از طريق
ش��ركتهاي دانشبنيان امكانپذير است .پديده
شنهاي روان و هجوم ريزگردها ساالنه حدود ۳۰
هزار ميليارد ريال خس��ارت به تأسيسات زيربنايي
كشور وارد ميكند كه براي كاهش بيابانزايي تمام
دستگاههاي اجرايي و مردم بايد حضوري جدي و
مؤثر داشتهباشند .بدون مشاركت مردم و تشكلها
و تنها از طريق اعتبارات دولتي مقابله با بيابانزايي و
خشكسالي پر هزينه خواهدبود.
مديريت چراي دام در مراتع
مدي��ر كل دفتر بيابان س��ازمان مناب��ع طبيعي و
آبخيزداري كشور هم با بيان اينكه امسال روز جهاني
مقابله با بيابانزايي با ش��عار عبور از خشكسالي با
مش��اركت همگاني برگزار ميش��ود ،تصريح كرد:

نهالكاري ،كنترل هرز آبها ،مديريت چراي دام و
مالچپاشي از پروژههاي اجرايي در اين مناطق است
كه اكنون اين عرصهها به جنگلهاي دست كاشت يا
بوتهزارهاي انبوه تبديل شدهاند.
وحيد جعفريان در گفتوگو با پايگاه خبري سازمان
منابع طبيعي و آبخيزداري ،درباره مديريت چراي
دام در مراتع گفت :استراتژي مديريت كوچ در مراتع
مبتني بر دانش بومي و تغييرات در برنامه كوچ عشاير
اجراميشودتاعشايركمترينآسيبازخشكساليرا
ببينند و كمترين آسيب را به مراتع وارد كنند.
وي در همين حال اج��راي طرحهاي آبخيزداري و
آبخوانداري را از ديگر استراتژيهاي سازمان منابع
طبيعي و آبخيزداري كش��ور عنوان ك��رد و افزود:
عمليات آبخي��زداري و آبخوانداري در باال دس��ت
قنوات و چاههاي آب موجب بهترشدن وضعيت آب
قنوات و آبهاي زيرزميني ميشود .از دست رفتن
قابليتهاي بيولوژيكي و حاصلخيزي خاك ،شور و
غير حاصلخيز شدن اراضي ،از بين رفتن جنگلها
و مراتع و تغيير كاربري زمين از اصليترين عواقب
بيابانزايي است.
بيابانسازي با آبياري غلط
مدير كل دفتر بيابان سازمان منابع طبيعي ،سطح
بيابانهاي طبيعي كشور را حدود ۳۲ميليون هكتار
عنوان كرد و گفت ۱۰۰ :ميليون هكتار از عرصههاي
كشور تحتتأثير بيابانزايي قرار دارند .برخي اراضي
كشاورزي بودند كه به علت آبياري نادرست و كشت
نادرست و انجام نشدن كشاورزي حفاظتي به اراضي
لميزرع تبديل شدهاند و در معرض فرسايش بادي
و آبي قرار گرفتند .گفتني اس��ت اي��ران به علت
قرار گرفت��ن در كمربند خش��ك در كره زمين،
شرايط آسيبپذيرتر بيشتري نسبت به مناطق
مرطوب در زمينه خشكسالي و بيابانزايي دارد.
از اين جه��ت آگاهي عمومي و حساسس��ازي
مردم نس��بت به معضل بياباني شدن ،در اجراي
پروژههاي بيابانزدايي ضرورت دارد.
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قديميترها! دست مريزاد كه به ما ياد داديد حرافي و زيادهگويي
نكنيم ،به آموختن روي خوش نش�ان دهي�م ،دلواپس آينده
نباشيم و...
اما فقط همين؟ امروزه اين قبيل آموزشها نياز نس�ل جوان را
برآورده ميكند؟
چرا از آموزشهاي بنيادين سخن نگوييم؟
ما هنر «متقاعد كردن» را بلديم؟!
ميتوانيم از طريق زبان ،احساس�ات و زبان بدن روي افراد اثر
بگذاريم ،ديدگاههاي آنان را تغيير دهيم؟ بلديم درك بهتري
از احساس خود داشته باشيم ،به احساسات ديگران نيز واكنش
عميقتري نشان دهيم؟
ميتوانيم با افزاي�ش مهارتهاي احساس�ي ،ارتباطمان را با
خودمان و ديگران بهبود بخشيم؟
بلديم ميان دو ذهن خويش  ،آنكه فكر ميكند و آنكه احساس
ميكند ،تفاوت بگذاريم؟
قادريم با دوستان و همكاران روابط سالمتري ايجاد كنيم؟
ناز شس�ت قديميترها! اما هنوز مسائل مهمي وجود دارند كه
آموزش آنها به نسل جوان واقع ًا ضروري است.

دماي  ۴۲درجهاي در انتظار تهران
امسال تابستان خنكي نداريم
و گرايش دما به بيش از حد نرمال است

احد وظيفه ،رئيس مركز ملي اقليم و مديريت بحران خشكسالي
درباره ميزان بارش و وضعيت دماي خرداد اظهار كرد :دماي هواي
خرداد در مقايس�ه با بلندم�دت در تمام نقاط كش�ور  ۱/۵درجه
بيش از حد نرم�ال و بارندگي ني�ز كمتر از حد نرمال بودهاس�ت.

وي در ادامه اظهار كرد :غالب نقاط كشور در نيمه اول تيرماه تا نيمه دوم
مردادماه بدون بارش خواهندب��ود و تنها بخشهاي كوچكي همچون
سيستان و بلوچس��تان ،منطقه ارسباران ،ش��مال آذربايجان غربي تا
ش��مال آذربايجان ش��رقي و در برخي مواقع اردبيل بارندگي خواهند
داشت و باقي مناطق كش��ور تقريباً بارندگي نخواهند داشت .به طور
كلي در تابستان انتظار بارندگي در كشور به جز در دو منطقه سيستان
و بلوچستان و شرق هرمزگان را نداريم.
وظيفه ادامه داد :پدي��ده مورد انتظار ديگر طي تابس��تان ،بارشهاي
سيلآسايي اس��ت كه در هندوس��تان و پاكس��تان رخ ميدهد و در
برخي مواقع اين سيستمها به سمت شرق كشورمان كشيدهشده و در
ساعات بعد از ظهر نواحي شرقي كشور را با طوفانهاي تندري و رگبار
تحتتأثير قرار ميدهند كه منجر به سيل نيز ميشود.
به گفته وظيفه بعد از مرداد ،در نيمه دوم ش��هريور سيس��تمهايي از
غرب وارد كشور ميشوند و شمال آذربايجانغربي ،آذربايجان شرقي،
اردبيل ،گيان ،مازندران و گاهي گلس��تان تحتتأثير اين سيستمها
قرار ميگيرن��د و اين سيس��تمها ميتوانند وقوع رگب��ار و رعد و برق
در استانهاي ش��مال كش��ور را ايجاد كنند كه در گذشته نيز موجب
سيلهاي مهيب شدهاست.
وي درباره دماي كشور اظهار كرد :طبق پيشبينيهاي فصلي از ابتداي
سال آبي تاكنون دماي كش��ور ۱تا  ۱/۵درجه س��انتيگراد بهويژه در
نيمهغربي كشور بيش از حد نرمال و در نيمهشرقي كشور  ۰/۵تا يك
درجه سانتيگراد بيش از حد نرمال برآورد شدهاست.
وظيفه گفت :باالترين دماي تهران طي نيم��ه دوم تير تا مرداد ۴۲/۶
درجه سانتيگراد و در نهايت به مدت يك روز خواهد بود.
رئيس مركز ملي اقليم و مديريت بحران خشكس��الي افزود :ميانگين
دماي كش��ور در مناطقي همچون كرمانشاه ،لرس��تان ،تهران ،البرز و
قزوين و تمام اس��تانهايي ك��ه در غرب ،جنوب غرب و ش��مال غرب
قرار دارند در تي��ر و مرداد بين  ۱تا  ۱/۵درجه س��انتيگراد بيش از حد
ميانگين دما در اين ماه خواهد بود كه اين شرايط مربوط به تغيير الگوها
و پيوندهاي بزرگمقياس اس��ت .وظيفه در پايان تصريح كرد :امسال
تابستان خنكي نداريم و از نظر دمايي تابستاني معمول با گرايش دماي
كمي باالتر از نرمال خواهد بود.

معاون اداره كل انتقال خون استان تهران با اشاره به كم بودن فراواني
گروه خوني  oمنفي گفت :افرادي كه گروه خون  oمنفي دارند ،واجب
است خون بدهند.
معاون پيشگيري سازمان بهزيستي گفت ۱۰۵ :هزار معتاد متجاهر
توسط بهزيستي ،سازمان زندانها و ساير دستگاههايي كه در اين زمينه
وظيفهمند هستند ،ساماندهي شدهاند.
رئيس س��ازمان محيطزيس��ت گفت :محيطزيس��ت در كشور ما
دستخوش تحريمهاي ظالمانهاس��ت و از دولت فرانسه ميخواهيم به
عنوان رئيس دورهاي اتحاديه اروپايي در ايجاد تعامل ساير كشورها با
ايران در موضوع محيطزيست همكاريهاي الزم را به عمل آورد.
دادستان كل كشور تأكيد كرد :با پيشبيني س��از و كارها بازبيني
الزم در رويههاي فعلي به منظور تشديد بازرسيها و بررسي عملكرد
مهندس��ان ناظر از هرگونه تعل��ل در نظارت فني بر س��اختمانهاي
جديداالح��داث جلوگيري و تخلف��ات مربوط شناس��ايي و پيگيري
قانوني شود.
يك سرطانشناس با اشاره به اينكه سرطان پروستات در سنين باال
بسيار شايع است،گفت :اين بيماري در مراحل اوليه بيعامت است و
اگر زود تشخيص دادهشود ،درماني بسيار آسان خواهد داشت.
رئيس سازمان پيش��گيري و مديريت بحران شهر تهران با اشاره به
تشكيل قرارگاه ايمني شهر تهران متشكل از  9كميته ايمني در مديريت
شهري گفت :تقويت مديريت بحران محله الزامآور است.
يك دامپزشك حياتوحش با انتقاد از نحوه نگهداري «كيجا» ماده
پلنگ ارم و تلفشدن آن در روزهاي گذشته ابراز داشت :اين حيوان يكي
از مهمترين ذخيرههاي ژنتيكي پلنگ ايراني در دنيا به شمار ميآمد كه
به دليل بيتوجهي تلف شد.
طي مراسمي سازمان زيباسازي شهر تهران  8۰۰وسيله ورزشي را
در مناطق بيستودوگانه شهرداري تهران توزيع كرد.
نتايج يك بررسي نشان ميدهد كمبود ويتامين  Dبه طور مستقيم
با خطر بروز زوال عقل مرتبط است.
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تخريب دولت سیزدهم با برچسبهاي نچسب اقتصادي!
دالرهاي خانگي در مسیر صرافيها

در پ�ي ادام�ه رون�د نزول�ي قيمته�ا در ب�ازار ارز ،دالره�اي
خانگ�ي ني�ز بهمنظ�ور ف�روش در صرافيه�ا وارد بازار ش�ده و
همين ام�ر نيز موج�ب شدهاس�ت ،قيمت دالر نس�بت به س�ه،
چهار روز گذش�ته ح�دود ۲ه�زار تومان كاهش داش�ته باش�د.

با اجراي سياستهاي جديد ارزي بانك مركزي در بازار ارز طي چند
روز گذش��ته قيمت دالر حدود 2هزار تومان كاهش يافته است .البته
آنطور كه صرافيه��ا ميگويند :اگر بازار با همي��ن روند پيش برود و
عرضه همچنان باال باشد ،در روزهاي آينده قيمت دالر كاهش بيشتري
را تجربه خواهد كرد .با مجوز بانك مركزي ،صادركنندگان ميتوانند با
قيمت توافقي ارز خود را در بازار بفروشند و صرافيها نيز ميتوانند تمام
نيازهاي واقعي متقاضيان ارز را در بازار پاسخگو باشند ،اين مجوز ارزي
موجب شده است بدون استفاده از منابع بانك مركزي و بازار متشكل
ارزي و تنها با استفاده از ارزهاي حاصل از صادرات ،بازار شاهد افزايش
عرضه و كاهش نوسانات قيمتي باشد.
در بخش��نامه ابالغي ب��ه صرافيهاي مجاز آمده اس��ت :در راس��تاي
درخواس��تهاي صادركنندگان و بهمنظور تنظيم و مديريت بازار ارز
و تس��هيل برگش��ت ارز حاصل از صادرات بهصورت اسكناس تمامی
صرافيهاي مجاز معتبر ميتوانند نسبت به خريد ارز از صادركنندگان
بهصورت اس��كناس با نرخ توافقي اقدام و منابع تجهيزشده فوق را در
سرفصلهاي مصارف ارزي خدماتي (موضوع ابالغيه شماره 301305
مورخ )1400/10 /14و همچنين فروش ارز در سرفصل ساير (كد)24
با احراز هويت متقاضي به فروش رسانند .با اجرايي شدن سياستهاي
جديد ارزي بانك مركزي در بازار ،قيمت دالر نسبت به هفته قبل كه
سير صعودي را پرشتاب طي ميكرد ،كاهش محسوسي داشته و حدود
2هزار تومان ارزان شده است.
در اين خصوص احمد لواساني ،رئيس س��ابق كانون صرافان به خبرنگار
تسنيم گفت :قيمت دالر طي س��ه چهار روز گذش��ته ،بهطور ميانگين
500تومان كاهش يافته است و اين روند قيمتي همچنان در بازار ادامه دارد.
آنطور كه اين فعال بازار ارز ميگويد :در برخي از صرافيهاي شهر تهران
قيمت دالر به زير 31هزار تومان هم رسيده است و تعدادي از صرافيها با
اين قيمت معامالت ثبت كردهاند .او تأكيد دارد كه بخشنامه ارزي بانك
مركزي و مجوزهاي جديد به صرافيها موجب شد ،صادركنندگان خرد و
صددرصد خصوصي هم بتوانند از محل فروش ارزهايشان با قيمت توافقي
در صرافيها 25درصد درآمد خود را افزايش دهند.
اين فعال بازار ارز در پاسخ به اينكه آيا صرافها دالرهاي خرد و خانگي
را ميخرند ،گفت :صرافيها مشكلي در خريد دالرهاي خانگي تا سقف
 10هزار دالر ندارند ،ولي از آنجايي كه بازار رو به ريزش است ،نگراني
صرافيها خريد ارزهاي كالن و با حجم باالست .لواساني ضمن تأكيد
بر اينكه طي روزهاي گذشته بيشتر فروشنده در بازار داشتيم تا خريدار
گفت :دالرهاي خانگي با حجم خرد اين روزها وارد بازار شدهاند و اكثر
مردم از ترس ريزش بيشتر قيمتها قصد فروش دارند.
---------------------------------------------------------------

برخي از تحليلگران يكي از داليل تخريبهاي هدفمند دولت سيزدهم را از ناحيه اشخاصي ميبينند كه ذي نفعاني
در پستهاي مديريتي باقيمانده از دولت قبل دارند و معتقدند هر چهقدر دوز تخريب دولت را در روزهاي كنوني باال ببريم
شايد دولت در تغيير و تحول در پستهاي مديريتي تعلل بيشتري كند
گزارش یک

اش�خاصي كه طي هشتس�ال گذش�ته همه
چيز كش�ور را به برجام گره زدند و دست آخر
نيز مشخص شد با تغيير يك رئيسجمهور در
امريكا كل تخممرغهاي آنها كه در سبد برجام
بود ،نقش زمين ش�د و طي اين مدت صرف ًا بر
چالشهاي اقتصاد ايران افزودند ،هنوز يكسال
از عمر دولت نگذشتهاست ،بدون در نظر گرفتن
اقتصاد مينگذاري شده تحويلي به دولت بعدی
تالش ميكنند دولت سيزدهم را مسئول همه
كاستيهاي موجود در اقتصاد ايران جلوه دهند.

پ��روژه تخري��ب دول��ت س��يزدهم ه��ر چند تا
چندي پيش زير پوس��تي بود ،اما مدتي اس��ت
كه افزايشدهندگان هزينه فرصتهاي از دست
رفته ايران در هشتسال گذشته ،به شكل علني
به تخريب دولت مشغول ميباشند ،اين اشخاص
به شكلي از كاستيها و مشكالت اقتصادي سخن
ميگويند كه گويي اين مش��كالت در دهههاي
خبر

سكه يك میلیون و  200هزار تومان ارزان شد

قيمتسكهنسبتبهروزشنبهيكميليونو ۲۰۰هزارتومانكاهشيافت.

به گزارش تسنيم ،محمد كش��تي آراي ،رئيس اتحاديه طال و جواهر
درباره وضعيت بازار طال و سكه در روزگذشته اظهارداشت :قيمت سكه
طرح جديد در ابتداي هفته تا 16ميليون و 450هزار تومان هم افزايش
قيمت پيدا كرده بود و با كاهش يك ميليون و  200هزار توماني در روز
چهارشنبه به 15ميليون و 200هزار تومان رسيده است.
اين فعال بازار طال و جواهر افزود :البته كاهش قيمت طال در بازار داخلي
هم به دليل كاهش قيمت ارز است و هم به دليل كاهش طالي جهاني،
قيمت جهاني طال نسبت به ابتداي هفته با  50دالر كاهش مواجه شده
بود ،هر اونس طال نيز به هزارو821دالر رسيد و كاهش نسبي را تجربه
كرد .وي با بيان اينكه بخشنامه اخير بانك مركزي مبني بر واگذاري
ارزهاي صادراتي به صرافيها موجب كاهش شديد نرخ ارز در بازار آزاد
شد ،تصريح كرد :اين موضوع به عالوه كاهش قيمت اونس جهاني باعث
شد در حالي كه انواع سكه و طال در اوايل هفته با افزايش روبهرو بود ،با
كاهش قيمت همراه باشد.
كش��تيآراي گفت :ديروز قيمت س��كه طرح قديم به طور متوس��ط
با 300هزار تومان كاهش ب��ه 14ميليون و 600هزار تومان و س��كه
طرح جديد نيز با 600هزار تومان كاهش نس��بت به روز سهش��نبه به
15ميليون و 200هزار تومان رسيد .وي همچنين قيمت نيمسكه را با
250هزارتومان كاهش هفتگي8 ،ميليون و 700هزار تومان و ربع سكه
را نيز با 450هزار تومان كاهش5 ،ميليون و 500هزار تومان اعالم كرد.
سكه گرمي با 100هزار تومان افزايش با قيمت  3ميليون و 200هزار
تومان مبناي معامالت قرارگرفت.
كش��تيآراي با بيان اينكه در روزهاي يكشنبه و دوشنبه قيمت طال
و سكه به باالترين س��طح خود افزايش پيدا كرده بود ،اظهار كرد :هر
گرم طالي 18عيار هم در اوايلهفته به يكميليون و  510هزار تومان
افزايش پيدا كرده بود ،اما به يكميليون و 445هزار تومان رسيد .سكه
تا يك ميليون و 700هزار تومان افزايش هفتگي را تجربه كرد كه امروز
با كاهش 700هزار توماني به يك ميليون تومان رسيد.
---------------------------------------------------------------

جريمه  ۵3میلیارد توماني  3كارخانه لبني

سخنگوي س�ازمان تعزيرات حكومتي با بيان اينكه سه كارخانه
لبن�ي  ۵۳ميليارد توم�ان جريمه ش�دند ،گف�ت :افزايش قيمت
در محصوالت لبني ه�م در بخش توليد و هم عرض�ه وجود دارد.

به گزارش فارس ،محمد اسفناني در برنامه شبكهخبر اعالم كرد به دليل
اينكه سه كارخانه لبني قيمتهاي مصوب را رعايت نكرده بودند تا سقف
 53ميليارد تومان جريمه شدند .به گفته اين مقام مسئول يك كارخانه
لبني 36ميلياردتومان ،كارخانه لبني دوم  16ميليارد تومان و كارخانه
سوم  830ميليون تومان جريمه ش��دند ،ضمن اينكه هر سه كارخانه
موظف شدند تا قيمتهاي خود را به نرخ قبل برگردانند.
وي اعالم كرد كه تخلف گرانفروشي هم در بخش توليد و هم در عرضه
بازار وجود دارد ،اما نس��بت آن در بخش توليد كننده بيش��تر است .با
افزايش پنج برابري جريمهها ميزان تخلفات در آينده كمتر خواهد شد.

گذش��ته و به ويژه در هشتس��ال گذشته اص ً
ال
وجود خارجي نداشته و در همين كمتر از يكسال
گذشته ظهور و بروز كرده است.
برخي از تحليلگران يك��ي از داليل تخريبهاي
هدفمند دولت س��يزدهم را از ناحيه اش��خاصي
ميبينند كه ذي نفعاني در پستهاي مديريتي
باقيمانده از دولت قبل دارند و معتقدند هر چهقدر
دوز تخريب دولت را در روزهاي كنوني باال ببريم،
ش��ايد دولت در تغيي��ر و تحول در پس��تهاي
مديريتي تعلل بيشتري كند و اشخاصي از دولت
پي��ش بتوانند عه��دهدار كرس��يهاي مديريتي
مختلف شوند.
برخي ديگر از تحليلگران بر اين باورند كه منتقدان
دولت ميخواهند به واس��طه افزاي��ش انتقادها
از دولت كنوني دليل مش��كالت اقتص��اد ايران
را س��وءمديريت دولت و تعل��ل در احياي برجام
معرفي كنند و بدين واسطه يكبار ديگر شانس و

اقبال خود را براي اخذ رأي از مردم در انتخابات
 1404رياس��ت جمهوري بيازمايند و دولت تك
دورهاي را دركشور رقم بزنند.
كارشناس��ان اقتصادي منصف بر اي��ن باورند كه
دولت يازده��م و دوازدهم در طول هشتس��ال
به جاي آنكه در كنار پيگيري موضوع هس��تهاي
ايران و رفع تحريمها ،اصالحات اقتصادی را كليد
بزند ،همه تخممرغهاي خود را در س��بد برجام
گذاشت و به دليل طوالني شدن مذاكرات ،كسري
بودجه كش��ور را از محل تخريب هر چه بيش��تر
زيرساختهاي اقتصادي به ويژه در بخش بودجه
و بانكداري و توليد و همچنين انتشار اوراق بدهي
و آينده فروشي تأمين كردند و دست آخر با تغيير
يك رئيسجمهور در امريكا فضايي شكل گرفت
كه بهطور مجدد تحريمهاي هستهاي احيا شد و
فشار شديدي به اقتصاد ملي ايران وارد آمد.
دولت پيش��ين از هم��ه ابزارهاي اس��تقراضي و

آيندهفروش��ي و حت��ي نوس��انگيري از بازارها
اس��تفاده كرد تا دوره خ��ود را به اتمام برس��اند،
البته دول��ت مذكور بدش نميآمد ش��انس خود
را در انتخابات بيازماي��د ،اما وقتي با چالش تأييد
صالحيت مواجه ش��د ،مينگ��ذاري در اقتصاد
شدت گرفت تا دولت سيزدهم در عمل با پرداخت
بدهيهايي روبهرو شود كه منابع اين بدهيها در
دولت قبل هزينه شد و تكاليف تسويه بدهيها به
گردن دولت سيزدهم بيفتد.
اگر نگاهي به متغيرهاي حج��م نقدينگي ،تورم،
س��رمايهگذاري ،اس��تقراض از بان��ك مركزي،
اس��تقراض از صندوقهاي بازنشسستگي ،رشد
اقتص��ادي ،رش��د ن��رخ ارز و س��اير فاكتورهاي
اقتص��ادي بيندازي��م ،متوجه ميش��ويم دولت
دوازدهم اقتصادي مينگذاري ش��ده را به دولت
سيزدهم تحويل داد و تا اين اقتصاد به ثبات برسد
مدتي زمان ميبرد.
همين كه رشد اقتصادي در هشتسال دولتهاي
يازدهم و دوازدهم صفر ب��ود و در همين مدت به
واسطه اس��تقراض از سيس��تم مالي ايران ارزش
ريال تنزل زيادي پيدا كرد و در اين بين بدهيهاي
س��ودداري به واسطه نش��ر اوراق بدهي به يادگار
گذاشته شد ،ميتوان متوجه شد كه دولت سيزدهم
ميراث دار وضعيت اقتصادي بسياري بدي بود.
حتي اگ��ر نگاهي ب��ه انديكات��ور دالر بيندازيم،
ميبينيم كه دالر در دولت قبل تا محدوده 33هزار
تومان هم ركورد ش��كني كردهب��ود و با اقدامات
ايضايي كه در تخصص رئيس كل پيش��ين بانك
مركزي بود ،اين نرخ به شكل نمايشي براي مدتي
نزول كرد تا گفته شود كه دولت سيزدهم دالر را
در حوالي نرخ 23هزار تومان تحويل گرفته است،
در صورتي كه همه ميدانند نرخ مذكور با اقدامات
ايضايي در اين نقطه قرار گرفته بود.
به هر ترتي��ب اگر انص��اف را بخواهي��م به خرج
دهيم عارضههاي باقيمان��ده از دولت قبل مانند
ارز ترجيحي ،بدهيهاي س��نگين سود دار ،رشد
اقتص��ادي نزديك ب��ه صفر ،هزينهه��اي جاري
افزايش يافته و همچنين رشد تورم در بازارهاي
جهاني ايجاب ميكن��د كه به دولت س��يزدهم
فرصت دهيم .اگر منتقدان واقعاً دلس��وز هستند
در بعد نظري به دولت اي��ده دهند تا چالشهاي
اقتصاد ايران يكي پس از ديگري برطرف شود.

ثبت  35هزار كالهبرداري پيشفروش ساختمان در سال 1400

مديركل راه و شهرس�ازي اس�تان تهران با
اش�اره به ۳۵هزار كالهبرداري پيشفروش
س�اختمان در پايتخ�ت ط�ي س�ال 14۰۰
گف�ت :مش�اوران ام�الك اج�ازه تنظي�م
قرارداد پيشف�روش س�اختمان را ندارند.

به گزارش تسنيم ،خليل محبتخواه ضمن هشدار
به ش��هروندان تهراني اظهار كرد :س��ال گذشته
گزارش2

در حالي كه س�تاد تنظيم بازار مصوبه سقف
۲۵درصدي اج�اره بها را تصوي�ب كرده ،اما
اجاره بهاي مسكن در برخي محلههاي پايين
ش�هر به  ۵تا  ۷ميليون تومان رسيده است.

به گزارش مه��ر ،بازار رهن و اجاره مس��كن در
ش��رايطي رو به وخامت گذاش��ته است كه اگر
تا سالهاي قبل ،نس��بت به روند افزايشي كوچ
خانوارهاي دهكهاي يك تا  3ش��هري ساكن
پايتخت به ش��هرهاي حومهاي تهران هش��دار
داده ميش��د ،در حال حاضر اين روند در حال
تس��ري به خانوارهاي متوسط شهري و بعضاً تا
دهكهاي  6است .رشد س��نگين اجاره بها در
س��الهاي اخير عمدتاً به محالت گراننشين
تهران اختصاص داش��ت ،ولي در ماههاي اخير
اين روند رو به رشد ،به محلههاي متوسطنشين
يا نيمهجنوبي پايتخت كش��يده ش��د و شاهد
افزايش كوچ س��اكنان اين مح��الت به حومه
هس��تيم .هرچند كه برخي شهرهاي حومهاي
نيز با گراني اجاره بها مواجه شده است.
بان��ك مرك��زي از افزايش 50درص��دي اجاره
بها در تهران طي ارديبهش��ت امس��ال نسبت
به ارديبهشت س��ال گذش��ته خبر داده است،
همچنين اجاره مسكن در ماه گذشته نسبت به
نخستين ماه امسال (فروردين  )1401نيز رشد
2درصدي داشته است.
اين در حالي اس��ت كه عبداهلل اوت��ادي ،عضو
هيئت مديره اتحاديه مش��اوران امالك تهران،
رشد اجاره بها در بهار امسال نسبت به سال قبل
را 300درصد عنوان كرده است.
مصوبهاي از پيش شكست خورده
ستاد تنظيم بازار نيز در اواخر ارديبهشت امسال
در مصوبهاي سقف افزايش اجاره بها در تهران را
25درصد تعيين كرده است كه اگرچه بر اساس
مصوبه مذكور ،مشاوران امالكي كه قراردادهاي
اجاره مسكن را با ارقامي بيش از 25درصد اجاره
بهاي همان واحد در سال گذشته افزايش دهند،
با جريمه روبهرو ميش��وند ،اما به نظر ميرس��د

35هزار پرونده در محاكم قضايي اس��تان تهران
با موض��وع جعل و كالهب��رداري در پيشفروش
ساختمان ثبت شده اس��ت .وي ادامه داد :قانون
پيشفروش ساختمان در سال  138۹به تصويب
مجلس شوراي اسالمي رس��يد ،در سال 13۹3با
تأييد قوه قضائيه به آييننامه اجرايي تبديل شد.
در واقع فلسفه اين قانون جلوگيري از فروش اموال

بهصورت معارض به اش��خاص متعدد بوده است.
وي ب��ه پيشفروش��ندگان و مش��اوران امالك
هش��دار داد كه مج��ازات حبس ب��راي تخلف از
قانون توس��ط قانونگذار پيشبيني ش��ده است.
وي گفت :مش��اوران امالك نميتوانن��د و نبايد
قرارداد پيشفروش را تنظيم كنند ،آنها فقط بايد
خريداران و سرمايهگذاران را به دفتر ثبت اسناد

اجارههاي نجومي در محلههاي جنوبي
موجران و مالكان توجهي به اين مصوبه ندارند و با
افزايشهايي بعضاً تا چند برابر اجاره بهاي سالهاي
اخير واحد مسكوني خود را فايل كردهاند.
آن هم در حالي كه هنوز دوره زماني اين مصوبه
به يك ماه نرسيده و از سوي ديگر به دليل واقع
ش��دن در دوره امتحانات مدارس و دانشگاهها،
هنوز خيل��ي از خانوادههاي مس��تأجر اقدام به
جابهجايي نكردهاند كه نش��ان دهنده شكست
خورده بودن مصوبه تعيين س��قف اجاره بها در
س��ال جاري اس��ت .ضمن اينكه كارشناسان
اقتصاد مس��كن از احتمال ادامه روند افزايشي
اجاره به��ا در ماههاي پيشرو ب��ه دليل تالش
بازار اجاره مسكن براي رس��يدن به فاصله زياد
اجاره بها با ارزش ملك كه در س��الهاي اخير
رشد جهش گونه داش��ته ،خبر ميدهند .گفته
ميش��ود كه نس��بت اجاره بها به ارزش ملك
معموالً در دامنه  20درصد (يعني اجاره بها در
بازه يك پنجم ارزش مسكن قرار ميگيرد) بايد
برسد كه هنوز هم بهرغم رشدهاي شتابي اجاره
بها ،اين فاصله پر نشده است.

نگاهي به بازار اجاره بهاي مس�كن در
محلههاي جنوب شهر تهران
به عنوان مثال در بريانك اجاره واحد ۹0متري
با 300ميليون توم��ان وديعه و اج��اره ماهانه
4ميليون و  300هزار تومان فايل شده است.
واحد  6۹متري در محله مس��عوديه منطقه15
پايتخت  320ميليون تومان وديعه و اجاره ماهانه
يك ميليون و  100ه��زار تومان به ب��ازار اجاره
مسكن عرضه شده اس��ت .واحد  100متري در
منيريه  650ميليون تومان و طبقه  ،4يك واحد
 60متري در جواديه بدون آسانسور150 ،ميليون
تومان وديعه و ماهانه 4ميليون تومان از س��وي
موجر فايل شده اس��ت .اجاره اين واحد در سال
گذشته 1/5ميليون تومان در ماه بود كه 2/5برابر
رشد نشان ميدهد .واحد 60متري در مهرآباد
جنوبي با پاركينگ با 100ميليون تومان وديعه و
اجاره ماهانه  5ميليون و  600هزار توماني آماده
ارائه به بازار اجاره مسكن است .واحدي كه سال
گذش��ته با قيمت ماهانه 2ميليون تومان اجاره
رفتهبود و رش��د بيش از 200درصدي را تجربه

رس��مي هدايت كنند .مديركل راه و شهرسازي
استان تهران به شهروندان هش��دار داد كه حتماً
باي��د پيشفروش در دفتر اس��ناد رس��مي ثبت
ش��ود و كد رهگي��ري دريافت ش��ود ،وي تأكيد
كرد بنگاههاي معام��الت امالك در اين خصوص
صالحيت فروش ندارند و فقط ميتوانند متقاضيان
را به دفاتر اسناد رسمي هدايت كنند.

كرده است .يك خانوار ساكن در شرق تهران به
خبرنگار مهر گفت :سال گذشته ساكن يك واحد
70متري در نارمك به قيمت 100ميليون تومان
وديعه و اجاره ماهان��ه 1/5ميليون توماني بودند
كه موجر براي س��ال جاري اج��اره همين واحد
را ب��ه 300ميليون تومان وديع��ه و 3/5ميليون
تومان اجاره ماهانه افزايش داد ،ولي به دليل عدم
استطاعت در تأمين وديعه مسكن ،به شهر جديد
پرديس براي سال جاري كوچ كردهاند.
يكي از مش��اوران امالك در منطقه 14تهران به
خبرنگار مهر گفت :يك واحد 11س��ال ساخت
75متري در محله شكوفه (جنوب شرق تهران)
در حالي براي س��ال جاري  450ميليون تومان
رهن كامل شده كه همين واحد در سال گذشته
200ميليون تومان رهن كامل به مستأجر واگذار
ش��ده بود .واحد 72متري در محل��ه امير بهادر
(انتهاي جنوبي خيابان وليعصر نرسيده به ميدان
راه آهن) ب��ا 200ميليون تومان وديع��ه و اجاره
ماهانه 6/5ميليون در حالي به بازار اجاره مسكن
عرضه شده كه مشابه همين واحد سال گذشته
در فاصله  2تا  3ميليون تومان��ي اجاره رفته بود.
اگرچه در هفته جاري جلس��هاي با حضور رستم
قاسمي ،وزير راه و شهرس��ازي و محسن رضايي
معاون اقتص��ادي رئيسجمهور برگزار ش��ده و
همچني��ن تأكي��د رئيسجمهور بر تس��ريع در
رسيدگي به وضعيت اجارههاي مسكن در آخرين
جلسه هيئت دولت هفته گذش��ته ،نشان از عزم
دولت براي رس��يدگي به وضعيت اجاره مسكن
دارد ،ام��ا برخي كارشناس��ان اقتصاد مس��كن
معتقدن��د تصميماتي چون اعطاي تس��هيالت
وديعه مسكن با نرخ سود 18درصد يا تعيين سقف
اجارهبها ،بيشتر از آنكه راهكار باشد ،مسكنهاي
موقتي براي رهايي از شرايط موجود است ،با اين
حال حتي سقفگذاري دستوري براي اجاره بها،
به طور مشهودي از سوي برخي موجران و مالكان
نقض ميشود كه حاكي از نبود ضمانت اجرايي
براي مصوبه ستاد تنظيم بازار است.

صادرات محصوالت آب بر
محدود ميشود

وزيرجهادكشاورزيباتأكيدبرلزومتوسعهكشتمحصوالتراهبردي
در كشور ،از اعمال محدوديت بر صادرات محصوالت آب بر خبر داد.

به گزارش خبرگزاري صدا و سيما ،سيدجواد س��اداتينژاد در مراسم
افتتاح پارك علم و فناوري كشاورزي و منابع طبيعي در كرج ،كاهش
جذابيت اقتصادي ص��ادرات محصوالت آب بر را يك��ي از راهكارهاي
توسعه الگوي كشت خواند و اظهار داشت :دريافت عوارض از صادرات
محصوالت آب بر از امسال آغاز ميش��ود .وزير جهاد كشاورزي افزود:
طبق قانون ،صادرات محصوالت آب بر به ويژه محصوالت جاليزي تعرفه
دارد و از امسال اجرا ميشود.
وي با تأكيد بر لزوم استفاده از امكان كشت فراسرزميني براي محصوالت
آب بر تصريح كرد :نگاه كلي ما اين است كه محصوالت آب بر با كشت
فراس��رزميني توليد و وارد كش��ور ش��ود و در داخل ،تمركز بر كشت
محصوالت راهبردي و كم آببر باشد .ساداتينژاد با بيان اينكه مسير اين
حركت را بايد جهادكشاورزي آماده و هموار كند ،اظهار داشت :ما بايد با
اقدامات حمايتي از جمله خريد تضميني و رعايت الگوي كشت در اين
مسير حركت كنيم و كشاورزان نيز قطعاً عالقمندند و همكاري ميكنند.
وزير جهادكشاورزي تصريح كرد :از ابتداي سال با افزايش قيمت خريد
تضميني گندم اين پيام را دولت به كشاورزان داد كه از توليد كاالهاي
اساسي و غالت پايه در كشور حمايت ميكند.
---------------------------------------------------------------

مصائب قطعه سازان از فشار براي كاهش
هزينه تولید تا فرار سرمايهها

وزارت صمت براي كاهش قيمت خودرو در حالي خواس�تار كاهش
1۵درصدي قيمت قطعات خودرو ش�ده كه به گفت�ه رئيس انجمن
قطعهسازان،هزينهتوليدرشدچشمگيريداشتهواينفشارهاباعث
تكرارتجربهتلخفرارسرمايههايايرانيبهاماراتوتركيهخواهدشد.

به گ��زارش نبض صنعت ،س��ال گذش��ته وزير صمت وع��ده كاهش
15درصدي قيمت خودرو را در س��ال 1401داد كه ب��ا واكنشهاي
مختلفي از سوي مردم و مسئوالن روبهرو شد .در نهايت فاطمي امين
وعده خود را تغيير داد و گفت كه منظورش كاهش 15درصدي قيمت
تمام شده خودرو بوده است.
با شروع سال جديد و افزايش تورم در بخشهاي مختلف كه اتفاقاً بيشتر
از س��الهاي قبل در بين مردم حس شد ،ظاهرا ً مسئوالن براي تحقق
وعده كاهش قيمت خودرو سراغ قطعهسازان رفته و از آنها خواستهاند
تا قيمت توليداتشان را 15درصد كاهش دهند .اين در شرايطي است
كه اكثر توليدكنندگان قطعات خودرو با رشد هزينههاي توليد ناشي
از افزايش قيمت مواد اوليه ،رشد حقوق و دستمزد و همچنين افزايش
قيمت حاملهاي انرژي روبهرو هستند.
گلوردي گلستاني ،رئيس انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعههاي
خودرو كش��ور در اين م��ورد مهمترين گاليه قطعه س��ازان را كمبود
نقدينگي و عدم دريافت به موقع مطالبات اعالم كرد و اظهار داش��ت:
متأسفانه عدم پرداخت به موقع مطالبات سررسيد شده قطعهسازان و از
سويي همراهي آن با جريان تورم ،هر روز از ارزش مالي مطالبات كاسته
و باعث شده توان مالي قطعه س��ازان براي خريد مواد اوليه و قطعات
به ش��دت كاهش يابد .وي تأكيد كرد :بيم آن ميرود با تداوم نگراني
بزرگ مالي كه اين روزها براي سازندگان ايجاد شده است ،بسياري از
واحدهاي قطعهسازي كوچك و ضعيف در كشور تعطيل شوند.
---------------------------------------------------------------

مطالبات قطعه سازان
به بیش از  ۵3هزار میلیارد تومان رسید

به گفته وي ،بر اساس آخرين آمارها ميزان مطالبات قطعه سازان
از خودروس�ازان به حدود  ۳۵هزار ميليارد تومان رس�يده است
كه بخش�ي از اين مطالبات سررسيد ش�ده و باالي  1۲۰روز است.

رئيس هيئت مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعههاي خودروی
كشور همچنين افزايش هزينههاي سربار ناشي از كاهش ارزش پول ملي
را بخش ديگري از مشكالت و نگراني قطعه سازان دانست و افزود :در سال
جاري شرايطي اتخاذ شدهاست كه منافع و سود قطعهسازان با توجه به
تعداد محدود مشتريان بسيار كم و ناچيز است ،از اين رو از رياست محترم
جمهوري درخواس��ت ميشود كه تمهيداتي بينديش��ند تا بيش از اين
صنعت قطعهسازي كشور با بحران و مشكالت جديتر مواجه نشود.
گلس��تاني در ادامه به هجمههاي اخير به صنعت خودرو و قطعهسازي
اشاره كرد و افزود :در شرايطي صنعت خودرو و قطعهسازي كشور آماج
حمالت برخي مخالفان و رس��انهها قرار گرفته است كه در اين سالها
بيشترين تالشها و اشتغالزايي توسط همين صنايع و قطعه سازان كشور
صورت گرفتهاست و اين جريان باعث شده امروز انگيزه سرمايهگذاران
جهت توسعه سرمايه گذاري در اين صنعت به شدت كاهش يابد.
وي با اشاره به اين تعبير كه س��رمايه همانند كبوتر است و با كمترين
احساس ناامني پر ميكشد ،اظهار كرد :تجربه تلخ فرار سرمايهها و جذب
سرمايههاي ايراني در امارات و تركيه ناشي از اقتصاد دولتي و دستوري
است .وي تأكيد كرد :با اين جريان نه تكنولوژي جديد به صنايع تزريق
خواهد شد و نه عالقهمندي به توليد تقويت ميشود و متأسفانه دولت نيز
در چنين شرايطي اقدام مؤثري نميكند.
---------------------------------------------------------------

قیمت سیمان هفته آينده كاهش مييابد

با تأمين برق كارخانههاي س�يمان و افزاي�ش عرضه اين محصول
در بورس كاال ،هفته آينده قيمت س�يمان در بازاركاهش مييابد.

به گ��زارش نبض صنع��ت ،عبدالرضا ش��يخان ،دبي��ر انجمن صنفي
كارفرمايان صنعت س��يمان اظهار داش��ت :ش��ايعه قطع برق صنعت
سيمان در هفتههاي گذشته باعث شد تا خريداران با ورود به بورس كاال
ميزان تقاضا را افزايش دهند و قيمته��ا را باال ببرند ،همچنين عرضه
س��يمان به بازار كاهش يافت .وي ادامه داد :با ابطال حدود 60معامله
سيماني از سوي بورس كاال در هفته جاري ،اين عرضههاي ابطال شده
همراه با كف عرضه 1/3ميليون تني هفتگي در روز يكش��نبه آينده
(2۹خردادماه) عرضه خواهد شد كه به طور قطع اين ميزان عرضه كه
بيش از حد است منجر به شكستهشدن قيمتها خواهد شد.
دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت س��يمان گفت :در جلسه اخير
اعضاي اين انجمن با وزير نيرو مقرر ش��د برق مورد ني��از براي توليد
5ميليون تن سيمان تأمين ش��ود .با مديريت ديماند اختصاص داده
شده از سوي واحدهاي توليدكننده س��يمان و همچنين شركتهاي
برق منطقهاي ،خللي در توليد سيمان به وجود نخواهد آمد و التهابات
موج��ود در اين زمينه فروك��ش خواهد كرد .ش��يخان گفت :صنعت
سيمان با 70درصد ديماند برق خريداري شده نيز ميتواند توليد خود
را مديريت كند تا شاهد توقف كارخانجات و التهاب بازار نباشيم.

اين صفحه پيامه�ا ،متنها ،عكسنوش�تها و خبرهاي كوتاه
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر میدهد .تالش بر اين
اس�ت كه ديدگاهها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكههای
اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.
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اول خودت را بساز
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را با آن پندهايي كه به ت��و دادم ،پند بده .چ��ون گفتم كه اينها
«خداساخته» هستند ،بعد هم ميآيند و ما را ميسازند .ما چون
خداساخته نيستيم ،اول بايد خودمان را بسازيم؛ لذا ميفرمايد:
هَّاس» :اگر پند گرفتي و
كمتِي َو إ ِ ْن اِن ْ َتف َ
َعت َفعِظِ الن َ
«ع ِْظ نَف ََسك ب ِحِ َ
از نظر دروني ،ساخته شدي ،برو ديگران را بسازَ « ،و إ ِ هَّال َفاستَحيي
من خدا خجالت بكش!
ِمنِّي» :وگرنه از ِ
در نقل ديگ��ري همي��ن رواي��ت را آورده و ميفرماي��دَ « :و إ ِ هَّال
هَّاس» به قول ما مفهوم را در منطوق
َفاس��تَحيي ِمنِّي أَن تَع َِظ الن َ
آورده است و صريحاً ميفرمايد :اگر خود را نساختي و ميخواهي
من خدا خجالت بكش.
مردم را موعظه كني ،از ِ
پس شرط تأثير ،اين است كه در هر سه بُعد اعتقادي ،اخالقي و عملي،
اول خودت را بسازي و سپس شروع به ساختن ديگران بكني.
منبع :كانال تلگرامي «حاج آقا مجتبي تهراني رحمةاللعليه»

تنها «دولت آگاه» قادر به سياستهاي
مؤثر و هدفمند است

سيد محمدهادي سبحانيان در توئيتي نوشت :حلقه مفقوده نظام حكمراني
در ايران ،حكمراني مبتني بر دادههاي معتبر اس��ت .دولت آگاه به وضعيت
اقتصادي مردم ،سياستهاي حمايتي و مالياتياش مؤثر و هدفمند خواهد
بود .تحقق اين رويكرد وظيفه دولت و حق ملت و پيامد آن شفافيت ،حذف
تبعيض ،رانت ،فساد و ارتقاى عدالت است .حركت دولت در اين مسير است.

صحبت از زيبايي آداب خودش را دارد

اميرعلي بنياس��دي در كانال تلگرامي خود نوشت :به نظرم صحبت از
زيبايي با آدمهايي كه زشتي محاصرهشون كرده آداب خودش رو داره.
صحبت از زيبايي بدون به رسميت شناختن زشتيهايي كه ديگران رو
رنج ميده كوچك شمردن رنج ديگريه .پس پيش از نشون دادن زيبايي،
همدلي و همدردي با اونايي كه زشتي محاصرهشون كرده ،الزمه .ميخوام
بگم نش��ون دادن تابلوي زيباي روي ديوار به آدمي كه گوشه اتاق داره
اشك ميريزه فقط وقتي قابل دفاعه كه قبلش دستش رو گرفته باشيم.

امثال حاجعلي واقعاً پاي اين نظامند

دانيال معمار در توئيتي نوشت :اهالي تهرانپارس «حاج علي» صدايش
ميكنند .پسرش در كربالي  ۵شهيد ش��ده .حاجعلي نظري  ۲۰سال
است به ياد پس��ر ش��هيدش ،هفتهاي  ۱۲۰۰نان بين نيازمندان محله
توزيع ميكند تا هيچ نيازمندي اينجا لنگ نان شب خود نماند .مدعي كه
زياد است ،اما امثال حاجعلي واقعاً پاي اين نظام و انقالب ايستادهاند.
تصویر منتخب

كانال تلگرامي «دنياي اقتصاد»
مديرعام��ل
نوش��ت:
«ايربيانب��ي»  -معروفترين
شركت خدمات آنالين سفر در
دنيا -از پايان «كار به س��بك
سنتي» و آغاز عصر «كارمندان
نامرئي» خبر ميده��د .او در
تش��ريح تجرب��ه موف��ق
«دوركاري» ميگويد ،وقت آن رسيده رهبران س��ازماني به ريل مديران جوان بيايند؛ چون
تجربه «محيط كار  »۲۰۱۹براي خيلي از شركتها تكرار نميشود .كاركنان «ايربيانبي»،
هر سه ماه يك هفته دور هم جمع ميشوند.
«برايان چسكي» مديرعامل ايربيانبي اخيرا ًاعالم كرد كاركنان شركتش از اين به بعد ميتوانند
از هرجايي كه ميخواهند كار كنند ،از جمله از آن سوي آبها .او همچنين گفت حقوق كارمندها
در اين شركت ،ديگر مبتني بر مكان نخواهد بود .دستكم در اياالت متحده.
اين شركت كه طي دوران پاندمي ،يكچهارم نيروهاي خود را تعديل كرده بود ،درآمد سه ماه اول
امسال را نيز منتشر كرد كه تقريباً به سطح درآمد پيش از كرونا رسيده.
چسكي با خبرنگار مجله تايم گفتوگويي داشته و از آينده دفاتر كار ،فرهنگ شركتي و طراحي
مجدد محيطهاي كار سخن گفته است .چكيدهاي از اين گفتوگو را ميتوانيد در كانال تلگرامي
«دنياي اقتصاد» بيابيد.

كارايي كتاب خواندن

كاربران شبكههاي اجتماعي از موانع ازدواج و وظايف دولت در تسهيل آن گفتند

ازدواج ظاهراً گره اقتصادی ندارد!

كارب�ران ش�بكه هاي اجتماع�ي در
توئيتهاي�ي مطالبه رس�يدگي به موانع
ازدواج جوانان را داشتند .كاربران از زواياي
مختلفي نگاه خود به موانع ازدواج را ذكر
كردند .آنها شرايط اقتصادي ،فرهنگي و
اجتماعيرابرشمردند.ازنگاهآناناشتغال،
مس�كن و مس�ائل فرهنگي اصليترين
موانع ازدواج هستند .كاربران همچنين از
مسئوالن خواستند در صورتي كه دغدغه
افزايش جمعيت را دارند از مسير ازدواج
مانعزدايي كنن�د .در ادام�ه بخشهايي
از واكنشهاي كاربران مرور ش�ده است.

ف .ميرزايي:
بهج��اي طرحهاي ضربتي ب��راي زاد و ولد
بهتر نيس��ت هزينه زندگي پايين بيايد .با
حكم و ابالغيه نه زاد و ول��د باال ميرود ،نه
ازدواج بيشتر ميشود .هزينههاي زندگي
را پايين بياوريد تا ش��رايط ب��راي ازدواج و
فرزندآوري فراهم شود .با ابالغيه و محروم
كردن بخش بزرگ��ي از جامعه كه مجردند
نميتوان كاري كرد.

كاربري با نام «فرحبخش»:
طبق آمار  ۸۷درصد از مردم معتقدند بهترين
سن ازدواج براي دختران ۱۶تا ۲۵سال است
و از هر۱۰دختر هفت نفرشون معتقدند اگه
مشكالت اقتصادي كم بش��ه ازدواج ميكنن.
متوليان خانواده و جمعيت موانع ازدواج رو از
جلوي پاي جوانها برداريد .پدرا و مادرا كمتر
در مورد مسائل مالي سختگيري كنيد.
علي صادقزاده:
مش��كالت اقتصادي براي همه مشكالتي ايجاد
ميكند اما چيزي كه اغلب از آن غافل هس��تند
تأثيراينگرانيهابرمجردهاست.هرچهمشكالت
بيشتر ،فاصلهش��ان از ازدواج بيشتر و اين هزار تا
مشكل و چالش ذهني و رواني و روحي برايشان
ايجاد ميكند .نگاه به گرانيها از اين حيث كمتره.
كاربري با نام «هدي»:
به عنوان يك دختر كه در ش��رف ازدواج هستم،
بزرگترين نگرانيم جهيزيه اس��ت .چطور پدرم
ميخواد اونقدر پول جور كنه ك��ه يخچال و گاز و
همين وسايل دم دستي معمولي رو بگيريم .بمونه
ديگرهزينههايجانبي.همينهمباعثميشهفع ًال

از پذيرفتن خيلي از خواستگارهام صرف نظر كنم.
مانيا فريادرس:
مركز پژوهشهاي مجلس س��ه عامل ازدواج
ديرهنگام را هزينه باالي آغاز زندگي ،مسكن،
بيكاري و پيدا نكردن گزينه مناس��ب ازدواج
عنوان كرده .نتايج پژوهش سال۹۴هم نشون
ميده ۳۰درصد از پاسخ دهندگان گفتن قصد
ازدواج ندارن۱۵ ،درص��د از آن۳۰درصد هم
اعالم كردن اگه موانع اقتصادي آنها هم رفع
بشه باز ازدواج نميكنن!
حامد سلطاني:
تا سن ازدواج نياد زير  ۲۵سال واسه مردها و
۲۰سالواسهدخترااينجامعهشادنخواهدشد
تا زمانيكه جمعهاي خانوادگي و خويشاوندي
مثل گذشتهها نشه تا شبنشينيهاي ساده
دوباره ش��كل نگيره تا زماني كه مقايسهها و
حسادتهاروحذفنكنيمخوشبختنخواهيم
شد (.البته همه در چارچوب دين و اخالق)
كيان مهزاد:
موانع ازدواج در ايران بيشمار است :سربازي،
مس��كن ،اش��تغال ،عدم آموزش ،فردگرايي،

مسئوليت ناپذيري و ...اگر ميخواهيم آينده
ايران را درك كنيم بايد مسئله ازدواج را به دقت
تحت نظر قرار داد و برايش كارگروه ويژه تعريف
كرد و سهم هر دستگاه هم مشخص شود.
احمد رجبپور:
به جز مسائل اقتصادي ،رسم و رسومات غلط
و حرفهايي مثل ما ي��ك دونه دختر داريم و
آرزوي ديدنش رو در فالن و فالن داريم باعث
شده همون كسايي هم كه يك ذره دستشون
ميرسه نرن سمت ازدواج .خانوادهها خواهشاً
بفهميد كه االن وقت آرزوبازي و رسم و رسوم
داري و چشم و همچشمي نيست.
ساسان نصيري:
بسياري از دوستام رو وقتي به ازدواج سفارش
ميكنم ميگن مگر ديوونهايم آزاديهامون رو
ولكنيموبريمشب تاصبحبهفكركرايهخونه
و برنج و مرغ و يارانه باشيم .اين سه تا مسئله
است :اوالً نميدونن چرا بايد اص ً
ال ازدواج كرد.
ً
ثانياً مسئوليتپذير نيستند و ثالثا هم اينكه
از شرايط اقتصادي متأهليني كه ميبينند
وحشت دارند.

سلبريتي اصالحگر ،سلبريتي سوداگر
فردين عليخواه ،عضو هيئت علمي جامعه شناسي دانشگاه
گيالن نوش��ت :با اطمينان ميتوان گفت كه رويكرد كلي
مطالعات مختل��ف علوم اجتماعي به پديده «س��لبريتي»
منفي اس��ت .نقد متفكران و پژوهش��گران دربرگيرنده دو
نكته است :سلبريتيها فرهنگ مصرفي جامعه را دستكاري
ميكنند و به طور مشخص ،فرهنگ مصرفگرايي را اشاعه
ميدهند كه ولع و نمايش مصرف ،ويژگي بارز آن است .دوم
آنكه سلبريتيها حواس مردم را از مسائل مهم جامعه پرت
ميكنند .در واقع آنها به حفظ وضع موجود كمك ميكنند
و باعث ميشوند تا توده مردم به ضعفهاي وضع موجود پي
نبرند .در اينجا «مصرفگرايي» و «پرت كردن حواس» دو
نقش اساسي سلبريتيها فرض ميش��ود ،البته در نقدها و
تفسيرها ،اين دو به ش��كلي با يكديگر ارتباط دارند .درگير
كردن توده مردم با مصرف ،بريز و بپاش و زندگي تجملي،
يكي از راههايي اس��ت ك��ه از آن طري��ق حواسپرتي رخ
ميدهد .بايد توجه داش��ت كه اين نقدها معموالً بر اساس
عملكرد سلبريتيهاس��ت و نه نفس وجود آنها در جامعه.
سلبريتيها ،هس��تند و وجود دارند .مهم آن است كه چه
نقشي در جامعه ايفا ميكنند.
با بررسيهاي مختلف ميتوان به اين نتيجه رسيد كه تلقي
بخشهايي از جامعه نسبت به سلبريتي تحقيرآميز است.
توضيح بيشتر آنكه ،اين پيشفرض وجود دارد كه هر كس،
سلبريتي است حتماً خوب نيس��ت و هر كس خوب است
حتماً سلبريتي نيست .گويي اين دو همزمان نميتوانند در
مجاورت هم قرار گيرند .خوب و سلبريتي با هم ناسازگارند.
من نگاه كلي تحقيرآميز به سلبريتيها را نادرست ميدانم.
براي مثال ،عادل فردوسيپور را يك سلبريتي ميدانم ولي
اطالق سلبريتي به ايش��ان ،جايگاه او را تضعيف نميكند.

عادل فردوسيپور(تا اين لحظه) يك سلبريتي اصالحگر(در
مقابل سلبريتي سوداگر) است.
در مطالع��ات مربوط ب��ه س��لبريتي ،دو اصطالح بس��يار
اهميت دارد :نخست اصطالح «مديريت شهرت» و ديگري
«مديريت اثرگذاري» است .معموالً در جهان توسعهيافته يا
خود سلبريتيها يا آژانسهاي حامي از شهرت و اثرگذاري
آنان مراقبت ميكنن��د .به همين دليل اس��ت كه معموالً
ميگوييم سلبريتي س��اخته ميشود و س��لبريتي ،امري
ذاتي نيست .سلبريتيها ميتوانند تصميم بگيرند ،تأكيد
ميكنم ميتوانند تصميم بگيرند كه چ��ه چهرهاي از آنان
در جامعه ش��كل بگيرد ،البته همانطور كه نيك ميدانيم
مديريت شهرت ،مانند ساير اقسام مديريت هميشه آنطور
كه سلبريتيها يا آژانسهاي طرف مشورتشان پيشبيني
ميكنند پيش نم��يرود .عملكرد يا رفتار يك س��لبريتي
ريسكپذير است و ميتواند زمينه زوال يا نابودي او را رقم
زند .مثال اخير براي اين ادعا مصاحبه ابراهيم حامدي(ابي)
درباره اجرا نكردن ترانه خليج فارس در كشورهاي حاشيه
خليج فارس و واكنشهاي جامعه نس��بت به او در ماههاي
اخير اس��ت .مديريت ش��هرت و مديريت اثرگذاري ،امري

شكست ناسا در پرتاب2ماهواره

يكي كه اينطوري دو دستي نگهت داره تا نخوري زمين
| صفحه توئيتري «بانوي شوشتري»

عصر كارمندان نامرئي با پايان عمر دفاتر كار!

محسن پورعرب در توئيتي نوش��ت :دو ماهواره مكعبي كوچك ناسا كه با هدف نظارت و
مطالعه وقوع طوفانها طراحي ش��ده بودن پس از پرتاب توسط موشك به دليل نقص از
رس��يدن به مدار بازماندن! اين خبر زماني حائز اهميته كه بدونيم ناسا  ۶۴ساله در حوزه
هوافضا و پرتاب ماهواره فعاليت ميكنه.

بسيار مهم براي سلبريتيهاست.
در ماههاي اخي��ر اخبار مختلفي درب��اره فعاليتهاي علي
دايي در رسانههاي جمعي و ش��بكههاي اجتماعي منتشر
شده است .من ،به عنوان يك پژوهشگر اجتماعي عالقهمند
به موضوع سلبريتي ،اخبار ايشان و ساير چهرههاي مشهور
ايراني داخل و خارج از كش��ور را دنبال ميكنم .علي دايي،
به خوبي(تا اين لحظه) از شهرت خود مراقبت كرده است.
من فكر ميكنم كه او (يا شايد مشاورانش) ميدانند شهرت
چيس��ت و در كجا بايد از آن اس��تفاده كرد .بررس��يهاي
پراكن��دهام بيانگر آن اس��ت كه افكار عمومي هم نس��بت
به عملكرد او نگاه مثبت��ي دارد .من علي داي��ي را نيز يك
سلبريتي ميدانم ولي يك سلبريتي كه با وسواس از شهرت،
محبوبيت و اثرگذاري خود مراقبت ميكند .علي دايي هم (تا
اينجا) يك سلبريتي اصالحگر و سازنده بوده است.
در طول قرن بيستم ،كم نبودند س��لبريتيهايي كه براي
تغييرات مثبت اجتماعي گامهايي شايسته توجه برداشتند.
آنان تالش كردند با تكيه بر جايگاه خود به عنوان سلبريتي،
نگاه اهانتآميز جامعه نسبت به كس��اني كه ايدز داشتند،
نگاه جامعه نسبت به حيوانات و محيط زيست و نگاه جامعه
نسبت به جنگ ويتنام را تغيير دهند.
سلبريتي بودن ،في نفس��ه به جايگاه يا منزلتي واال/پست
در جامعه اش��اره ندارد .ما نيازمند آن هستيم تا به عملكرد
سلبريتيها توجه كنيم و بر پايه عملكرد ،آنان را به مخرب/
سازنده ،اصالحگر /سوداگر تقسيم نماييم.
پايان سخن آنكه ،در رس��انههاي برخي كشورها ،هر سال
سلبريتيها بر اس��اس خدمت به جامعه ،تحقق مسئوليت
اجتماعي و انعكاس دردها و رنجهاي مردم ارزيابي ميشوند.
اين ،ايده بدي نيست.

كار بدون مقدمه ،نامش كار شجاعانه نيست

مجيد شاكري در توئيتي نوشت :بعضي رفقاي من تصور مىكنند اگر يك اصالح قيمتي
يا مالياتي بدون چي��دن مقدمات الزم و بدون گامبندي فكر ش��ده و ب��دون تالش براى
كاهش هزينه اجتماعي از طريق هماهنگى با ساير برنامههاي دولت انجام شود ،البد كار
شجاعانهاى انجام شده.

دكتر علي سرزعيم در كانال تلگرامي خود
نوش��ت :چند روز قبل دوستي به ديدنم
آمد و كتابي داد كه فهميد قب ً
ال خواندهام.
به او گفتم اصل پيام كتاب در همان فصل
اول بود ولي راستش را بخواهي اص ً
ال يادم
نيس��ت پيامش چه بود! بعد به او گفتم
راستش چند وقتي اس��ت ذهنم درگير
موضوع كارايي كتاب خواندن است .كتاب
خواندن نيز نوعي رفتار سرمايهگذاري است ،يعني فرد پول ميدهد كتاب ميخرد ،وقت ميگذارد
كتاب ميخواند (مث ً
ال ۲۰ساعت) به اميد آنكه اين هزينهها بازده داشته باشد؛ بازدهي از نوع كسب
معلومات .حال اگر بعد از چند سال تنها چيزي كه به ياد آدم ميماند و ياد ميگيرد در حد يك دقيقه
هم نباشد آدمي شك ميكند كه آيا سرمايه گذاري را به شكل درستي انجام داده است؟
به همين دليل برخي اصوالً به شيوه مطالعه قائلند ،يعني معتقدند كه آدمي هنگام مطالعه بايد
حتماً خالصه بردارد ،روي كتاب عالمت بزند و ...شهيد مطهري معتقد بود كتابهاي جدي
را بايد دو بار خواند .بار اول براي سيراب كردن عطش كنجكاوي در مورد محتوا و بار دوم براي
خواندن همراه با تأمل و نقد و ارزيابي.
البته يك ديدگاه ديگر هم آن است كه كتابها ناخودآگاه اثراتي ميگذارند كه شايد به آدمي به آن
خودآگاه نباشد در عين حال كه به زنده ماندن و فعال ماندن قوه شناخت و تعقل كمك ميكند.
چكيده سخن آنكه كتاب خواندن نوعي سرمايهگذاري از جنس وقت ،انرژي و پول است و بايد
آدمي در انتخاب كتاب فوقالعاده حساس باشد تا كتاب ارزشمندي را انتخاب كند .افزون بر آن بايد
سعي كند حين خواندن نكات ارزشمند را عالمتگذاري كند و بعد از خواندن دستكم در حد يك
صفحه چارچوب اصلي ايده كتاب را ترسيم كند .البته برخي كتابهاي جدي را بايد دستكم دو
بار خواند تا فهم كاملي ايجاد شود .اينگونه است كه بازدهي اين سرمايهگذاري افزون ميشود.

تو غلط كردهاي پولت را در توليد وارد كردهاي!

مصطفي نصر اصفهاني در كانال
تلگرامي خود نوشت :تصور كنيد
شما يك كارگاه توليدي راهاندازي
و ب��راي آن يك ميلي��ارد تومان
هزينه كردهايد .اما االن پول الزم
داريد و مجبوري��د آن كارگاه را
بفروش��يد .با مش��تريان بالقوه
صحبت ميكنيد و آنها ميگويند
اين كارگاه فق��ط  ۲۰۰ميليون
تومان ميارزد! در اين وضعيت چه احساسي خواهيد داشت؟ اگر دوست شما كه تصميم داشت مشابه
همين سرمايهگذاري را در شهر خودش بكند اين ماجرا را ببيند چه فكري پيش خودش ميكند؟
آنچه در بازار س��هام ايران اتفاق افتاده است مشابه داستان باالس��ت .حتي در همان اوج بازار
سال  ۹۹هم درصد عمدهاي از شركتها هنوز يك چندم ارزش جايگزيني معامله ميشدند
(همان زمان اينجا در اين مورد نوشتم) .آنوقت بعضي به اصطالح تحليلگران ،بازار سال  ۹۹را
سوپرحباب تلقي ميكردند و متأسفانه هنوز هم بر اين اشتباه خودشان اصرار ميكنند!
اينكه شما بنگاهي را كه ارزش جايگزيني آن يك ميليارد تومان است ۲۰۰ميليون تومان قيمتگذاري
كنيد يعني به كسي كه آن بنگاه را راهاندازي كرده است با صداي بلند و محكم ميگوييد« :تو غلط
كردي پولت را آوردي در توليد!» نتيجه ميشود اينكه ديگر كسي در اين زمينه سرمايهگذاري نخواهد
كرد .مث ً
ال امسال باز هم شاهد قطعي برق مكرر براي صنايع و مردم خواهيم بود و هيچ آدم عاقلي هم
پولش را صرف راهاندازي نيروگاه در اين كشور نخواهد كرد ،چون تنبيه خواهد شد!
جالب است مخالفان ايده ارزش جايگزيني در مواجهه با قيمتهاي ملك ،چشمشان را لوچ
كرده و منطق تحليليشان وارونه ميشود!

برق در ايران اول كجا را روشن كرد؟

ش��هاب رويانيان در كانال
تلگرامي خود نوشت :المپ
رش��تهاي التهابي ،در ادامه
تالش براي س��اخت چراغ
برق با عمر طوالني و كاربرد
آسان ،به همت دانشمندان
مختلف از جمله توماس آلوا
اديسون (۱۹۳۱ -۱۸۴۷م)،
پس از آزمايشهاي فراوان
و رو به پيش��رفت ،در سال
۱۸۷۹م (۱۲۵۸ش) اختراع شد و خيلي زود رواج يافت .محمدحسن خان اعتمادالسلطنه،
وزير انطباعات ناصرالدين شاه قاجار ،در يادداشتهاي روزانه خود به تاريخ پنجشنبه  ۱۰محرم
۱۳۰۲ق ( ۹آبان ۱۲۶۳ش) مينويسد« :امروز چهلچراغ برقي كه پنج سال است با طناب و
مفتول از سقف تكيه آويخته بودند ،خيلي محكم و استوار بود ،قبل از تعزيه يكمرتبه به زمين
افتاد .شاه و مردم به فال بد گرفتند ».از توجه به اينكه از پنج سال قبل از تاريخ مزبور ،يعني از
سال ۱۲۵۸ش ،تكيه دولت در تهران ،با نور چراغ برق روشن ميشد ميتوان دو برداشت كرد:
 .۱چراغ برق از نوع المپ رشتهاي التهابي ،در همان سالهاي اختراع و تكميل وارد ايران شد.
اين فرض ممكن است به دليل مشكالت رفت و آمد در آن زمان بعيد به نظر برسد ،ولي توجه
به منابع آن دوران نش��ان ميدهد ابزارها و حتي روزنامههاي غربي ،با پست مرتب به ايران
ميرسيد و يكي از كارهاي روزانه همين اعتمادالسلطنه ،خواندن روزنامههاي فرانسوي براي
شاه بود .وي چند سال در فرانس��ه درس خوانده بود و تسلطش به فرانسوي به حدي بود كه
روزنامه را جلو خود ميگرفت و خبرها را به فارسي براي شاه ميخواند به نحوي كه افراد ناآگاه
ممكن بود تصور كنند وي دارد از روي روزنامه فارسي ميخواند.
 .۲چراغهاي استفاده ش��ده در تكيه دولت ،از نوع چراغ قوس الكتريك در فضاي باز يا ديگر
چراغهاي برقي ابتدايي بود كه در سالياني پيشتر اختراع شده بود.
اين نكته هم گفتني است كه تكيه دولت ساختماني عظيم با گنجايش بيش از ۴هزار نفر بود كه
در زمان ناصرالدين شاه در جنوب غربي عمارت شمسالعماره ساخته شد و در ماه محرم در آن
تعزيه اجرا ميشد .اين بنا حدود سال  ۱۳۳۰براي ساخت يكي از شعب بانك ملي تخريب شد.
منابع:
 .۱اعتمادالسلطنه ،محمدحسن ،۱۳۷۹ ،روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه ،به كوشش ايرج
افشار ،اميركبير ،چ  ،۵تهران.
 .۲دايرةالمعارف بزرگ اسالمي ،تكيه دولت.
 .۳مصاحب ،غالمحس��ين و همكاران ،۱۳۸۱ ،دايرةالمعارف فارس��ي ۳ ،ج ،شركت سهامي
كتابهاي جيبي ،وابسته به اميركبير ،چ  ،۳تهران.
.Encyclopædia Britannica, Ultimate Reference Suite, Version: 2015 .4

روايت تقلب و تغافل هواداران

روزنامه همشهري در يادداشت ديروز
خود به مناس��بت 25خرداد  88و
اردوكشي خياباني هواداران نامزد اصالحطلبان نوشته است :تالش براي
القاي سناريوي تقلب مبتني بر نسخه كودتاي مخملي ،در انتخابات از
ماههاي قبل از انتخابات كليد خورده بود .در تيرماه سال 1387بود كه
سازمان مجاهدين انقالب طي قطعنامه كنگره دوازدهم خود موضوع
«تقلب» در انتخابات پيش رو را مطرح كرد .چندماه بعد ،در مراس��م
س��يامين س��الگرد قانونگ��ذاري در مجل��س ش��وراي اس��المي در
آذرماه ،1387مرحوم هاشميرفس��نجاني اعالم كرد« :مردم هيچگاه
ضدانقالب نميشوند و اگر احساس كنند رأيشان جور ديگري خوانده
ميشود و تأثيرگذار نيست و نيز احساس كنند نميتوانند نقش خود را
به خوبي در جامعه ايفا كنند ،حضورشان ضعيف ميشود ».حجم اين
سمپاشي و تخريب به حدي بود كه رهبرمعظم انقالب در نخستين روز
س��ال 88در جمع زائران حرم رضوي نس��بت ب��ه «تالشهايي براي
خدش��هدار جلوهدادن انتخابات» هش��دار دادند ،اما اي��ن توصيهها و
راهنماييها اين جريان سياسي را كه موفقيت خود را در القاي تقلب در
انتخابات ميديد ،از مسيري كه برگزيده بود ،منصرف نكرد .چند روز
بعد سازمان مجاهدين در بيانيهاي ادعاي خود را تكرار كرد كه «سالمت
انتخابات به شدت به مخاطره افتاده است ».اقدام جنجالي ديگر در اين
راستا راهاندازي كميتهاي با عنوان «صيانت از آرا» بود كه رسماً تهديد
و تخريبكننده شوراي نگهبان بود .اين مجموعه «غيرقانوني» با صدور
بيانيههاي مكرر قب��ل و پس از برگزاري انتخاب��ات ،نقش عمدهاي در
صحنهآرايي رخدادهاي تلخ انتخابات دهم ايفا كرد.
نويسنده در پايان آورده است :زمان بس��ياري الزم بود تا امثال مصطفي
تاجزاده اعتراف كند« :بنده كه تجربه انتخاب��ات رو دارم ،ميدونم كه در
انتخابات تقلب نشده ،ممكنه كه يكيدو ميليون عقب جلو شده باشه ولي ما
نتيجه انتخابات رو باختيم .حاال به جاي 25ميليون و 14ميليون شده باشه
24ميليون و 15ميليون مث ً
ال ،ما انتخابات رو باختيم» و سعيد حجاريان
ادعاي تقلب را به ادعاي تدليس تغيير دهد و ذهنهاي مخدوشش��ده و
قلبهاي جريحهدار شده هواداران بپذيرند كه ادعاي تقلب در انتخابات
دروغ بوده و عواطف و احساسات هواداران بازي داده شده است.
........................................................................................................................
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روزنامه رسالت در يادداشتي به بهانه
اس��تعفاي وزي��ر تع��اون ،كار و رفاه
اجتماعي نوشته است :استعفاي يك
وزير چنانچه او خود را مناس��ب آن جايگاه نبيند يا خود را هماهنگ و
همگون با ساير اعضاي تيم نيابد و جدايي را «به منظور افزايش هماهنگي
دولت» قلمداد كند ،شايد در يك نگاه ممدوح باشد و نسبت به كسي كه
به رغم نامناسب يا ناهماهنگ بودن خود با تيم دولت ،به صندلي چسبيده
است ،رجحان داشته باشد ،اما هزينههاي هنگفتي نيز به كشور و بدنه
دولت تحميل ميكند .جوانگرايي بالشك نسخه نجات كشور است اما
هر چه پيش ميرود ،قيود مهمي بايد به آن اضافه كرد تا اين نسخه ،دچار
شكس��ت و تخري��ب نش��ود .يك��ي از قيده��اي مه��م جوانگرايي،
شايستهساالري با وسعت نظر است .اگر فقط جوانان قبيله خود را صالح
به رس��يدن به مناصب قدرت بدانيم هم س��اير شايس��تگان را دلسرد
ميكنيم هم حتي به جوانان قبيله خودي نيز ظلم ميكنيم ،چراكه بعد
از مدتي كارآمدي مدنظر حاصل نميشود .تنها به شرطي ميتوانيم از
اشتباهات و شكستها پلي به سوي توفيقات و پيروزيهاي بزرگ بزنيم
كه واقف و معترف به اشتباهات شويم و عازم نسبت به جبران و ترميم
گذشته باشيم.
........................................................................................................................

رفتارهاي غيرفني گروسي
در اقدامات داوطلبانه ايران تأثيرگذار است

«امريكا» متهم مرگ برجام

روزنامه آرمان در يادداش��تي با بيان اينكه امريكا
سياست احياي برجام خود را به سياست مهار ايران،
تغيير ريل داده ،نوشته است :هر چند ،سياستهاي
اعالمي از سوي دولت احياي برجام بود ،ولي ضربه اول به برجام را دولت بايدن
وارد و تالش كرد با سياس��ت فش��ار حداكثري ترامپ كار خود را آغاز كند،
بنابراين كاخ سفيد ،دوباره از هدفگذاري احياي برجام به مسير مهار ايران
بازگشت .احياي برجام از طريق واسطهها ممكن نيست ،چون همه واسطهها
از تعليق برجام سود ميبرند ،ضمن اينكه در متن اصلي يعني تعهدات ايران
و تعهدات امريكا در عمل دو طرف بر سر مسائل كليدي به توافق رسيده بودند،
دليلي ندارد كه اين توافق به خاطر منافع كشورهاي ديگر از بين برود .نويسنده
اضافه كرده است :در چنين شرايطي ايران و امريكا بايد برجام را به بخشي از
اختالفات دوجانبه تبديل كنند و سازوكاري دوجانبه براي احياي برجام شكل
بگيرد .تا تبديل شدن موضوع هس��تهاي ايران به يك جنگ سرد هستهاي
فاصل��ه زي��ادي نداري��م .عل��ت آن ورود ي��ك عامل آشوبس��از ب��ه نام
رژيمصهيونيستي است .از زماني كه اسرائيليها وارد چالش هستهاي شدهاند
و از هر امكاني براي ضربه زدن به برنامه هستهاي ايران و منافع منطقهاي آن
اس��تفاده ميكنند ،ايران روزبهروز جنگ سرد با اس��رائيل را بيشتر تجربه
ميكند .بايدن تالش كرد از زمان حمله صهيونيستها به يكي از سايتهاي
ايران در كرج از آسيبزايي بيشتر اسرائيل جلوگيري كند ،چون بعد از اين
حمله ،بالفاصله ايران سوخت 60درصد را توليد كرد .اگر اسرائيل آتشبازي
جديدي را صورت بدهد ،قطعاً ايران وارد مرحله توليد س��وخت 90درصد
ميش��ود كه اين حركت ،فارغ از هرگونه موضعگي��ري جهاني ،همراهي و
پشتوانه داخلي نيرومندي خواهد داشت.
........................................................................................................................

خوشرقصي اقليم براي موساد

روزنامه صبحنو در سرمقاله ديروز خود در واكنش
به اظهارنظر اخير وزير امورخارجه عراق ،با اشاره
به خوشرقصي اقليم كردس��تان ع��راق براي
موساد نوشته است :پاياني ندارد ،اقدامات تروريستي فرامرزي از سوي
منطقه اقليم عراق در ايران؛ منطقهاي كه به مأمن تروريس��تهاي
عبري و منافقين تبديل ش��ده اس��ت ،البته بارها با تذكرات جدي
دستگاه ديپلماسي و وزارت خارجه كشورمان روبهرو شده است ،اما
تذكرات راه به جايي نبرد و دولتمردان وابسته به كشورهاي غربي و
عربي مرتجع به حمايت از تروريستها پرداختند و آنها را در آغوش
خود نگه داشتند .اكنون واكنش جدي و پاسخ قاطع ايران و شليك
چند موشك ،مقامات عراقي از جمله فؤاد حسين ،وزير امورخارجه
عراق را برآشفته كرده اس��ت كه چرا با بغداد هماهنگ نشديد؟! اين
س��خنان آقاي فؤاد حس��ين در حالي عنوان ميش��ود كه عراق در
هفتههاي اخير مصوبه ممنوعيت همكاري و عدم بهرسميتشناختن
رژيمصهيونيستي را به تصويب رسانده است .اين مصوبه پارلمان عراق
كه اين روزها با كنارهگيري فراكسيون جريان صدر دچار حواشي شده
است ،اين امكان را به دولتمردان عراقي ميدهد كه با هرگونه تحرك
نيروهاي موساد و رژيم اسرائيل در عراق مخالفت كنند ،نه نيروهايي
كه به دنبال دفاع از امنيت مرزهاي خود هستند.
خوشرقصي فؤاد حسين براي رسانههاي عبريزبان و العربيه اگر چه
دالرهاي سعودي را روانه بغداد ميكند ،نميتواند خللي در اراده قاطع و
پاسخ بحق ايران ايجاد كند .اربيل منطقهاي از عراق متحد است و نبايد با
نفوذ نيروهاي موساد به قلمرو عبري تبديل شود .اربيل و خانواده بارزاني
خاطرات بسياري از نجات اين منطقه از دس��ت گروههاي تروريستي
داعش دارند ،خاطراتي كه با شهادت حاجقاسم و ايثار محور مقاومت
هنوز در جايجاي اين منطقه از شمال عراق ساري و جاري است .باشد
كه قدردان رشادتهاي حاجقاسمها در عراق باشيم ،نه اسير دالرهاي
سعودي و وعدههاي عبري براي ماندن در قدرت.

طب�ق اساس�نامه آژان�س بين الملل�ي
ان�رژي اتم�ي ،اس�ناد ادعايي كه از مس�ير
حقوقي درس�ت از س�وي بازرس�ان آژانس
ارائ�ه نش�ده باش�د ،قاب�ل ات�كا نيس�ت
و آژانس تح�ت فش�ار البي صهيونيس�تي
در ح�ال فضاس�ازي علي�ه اي�ران اس�ت.

«محمد قادري» كارش��ناس مسائل بينالملل
در گفتوگو با راهدانا ،با اش��اره به ضرباالجل
سه تا چهار هفتهاي تعيينشده از سوي رئيس
آژانس بينالمللي انرژي اتمي براي ايران گفت:
اساس��اً از ابتداي فرايند جدي��د مذاكرات كه از
آبان ماه 1400آغاز و دولت س��يزدهم با هدف
رفع تحريمهاي ظالمانه عليه جمهوري اسالمي
ايران وارد اين عرصه ش��د ،به دليل اينكه طرف
غربي قصد نداش��ت فرايند منطق��ي و اصولي
مذاكره را پيش برد ،دائم تالش ميكرد فضاي
مذاكرات را به بيرون از اتاق مذاكره بكش��اند تا
با ابزارهاي مختلف بر جمهوري اس��المي ايران

فشار آورد و ايران را متهم كند كه اهل مذاكره
نيست.
وي با اش��اره به اينكه يك��ي از اي��ن ابزارهاي
فش��ار تعيي��ن ضرباالجل ب��ود ،تصريح كرد:
بالغ بر شش يا هفت نوبت ضرباالجلهاي يك
هفتهاي ،دوهفتهاي و يك ماهه مطرح ش��د اما
اين ضرباالجلها به زعم غرب براي فش��ار بر
ايران بود و عم ً
ال آوردهاي نداشت.
قادري با اش��اره به ضرباالجل تازه غرب براي
ايران گفت :اين زمان س��ه تا چهار هفتهاي هم
مانند ضرباالجلهاي قبلي اس��ت و دليل آن
چيزي فراتر از اين نيست كه غرب نگران است
با وجود تمام فشارها جمهوري اسالمي ايران از
فرايند مذاكرات عقبنشيني نكرده ،بلكه پيگير
مذاكره است و اساس��اً ايران بود كه از ابتدا با دو
برنامه مش��خص درباره رفع تحريمها و موضوع
فعاليتهاي هستهاي به طور كام ً
ال شفاف وارد
اتاق مذاكرات شد.

دفاعی

امريكا از برجام خارج شده و نميتواند
در جايگاه طلبكار باشد
اين كارشناس مسائل بينالملل با اشاره به اينكه
فراموش نكني��م امريكا از برجام خارج ش��ده و
نبايد در جايگاه طلبكار بنش��يند ،تصريح كرد:
جمهوري اسالمي ايران همچنان اقدامات خود
را ذيل بندهاي  26و  36برجام انجام ميدهد و
همچنان داخل چارچوب برجام عمل ميكند ،به
اذعان گزارشهاي آژانس بينالمللي انرژي اتمي
تاكنون نقض برجام نداشته است.
وي با اش��اره به اينكه مناس��بات ميان ايران و
آژانس مقولهاي اس��ت كه بح��ث آن الزاماً در
چارچوب برجام نيس��ت ،تأكيد كرد :موضوعي
كه رافائل گروسي روي آن تأكيد دارد موضوعي
اس��ت كه بر اس��اس اس��ناد جاسوسيشده و
ادعاييشده رژيمصهيونيستي است كه خودش
عضو انپيتي نيس��ت و دش��من ش��ماره يك
جمهوري اسالمي ايران به شمار ميرود.

رژيمصهيونيستي اعتراف صريح
بر خرابكاري در ايران دارد
قادري با اش��اره ب��ه اينكه رژيمصهيونيس��تي
اعتراف صريح بر خرابكاري در خاك ايران و ترور
دانشمندان كش��ورمان دارد ،ادامه داد :آژانس
بر اس��اس ادعاهاي رژيمصهيونيستي اين سه
مكان را مطرح كرده اس��ت ،طبق اساس��نامه
آژانس اساس��اً اس��ناد ادعايي اينچنيني كه از
مسير حقوقي درس��ت از سوي بازرسان آژانس
ارائه نشده باشد ،قابل اتكا نيست و آژانس تحت
فشار البي صهيونيستي در حال فضاسازي عليه
ايران است.
اين كارش��ناس مس��ائل بينالمللي با اشاره به
اينكه در سال 2015درباره اين پروندهها تعيين
تكليف و موضوعات مربوط به اين پرونده كام ً
ال
شفاف شده است ،گفت :اينكه دوباره بازسازي
اين موضوعات در فضاي رسانهاي غرب مطرح
ميش��ود ،نش��ان از آن اس��ت كه عدمتصميم
سياسي درست از س��وي دولت بايدن موجب
شده است فضا را اينگونه براي تشنجسازيهاي
جديد هدايت كنند.
دولت بايدن بياراده است
وي با بيان اينكه غرب به دنبال اين اس��ت
ناتواني خ��ود را درب��اره حص��ول توافق به
گردن ايران بيندازد ،تأكي��د كرد :به دنبال
آن هس��تند در صورت تواف��ق احتمالي با
افزايش فشار بر جمهوري اس��المي ايران،
امتياز بيشتري را از مذاكرهكنندگان ايراني
دريافت كنند.
قادري با اشاره به اينكه دولت بايدن تحت فشار
ترامپيس��تها و تندروهاي امريكا اساساً هيچ
ارادهاي ندارد ،خاطرنشان كرد :بدون شك پس
از پايان ضرباالجل تعيينشده هم نبايد منتظر
اتفاق جدي��دي بود ،به طوري كه گروس��ي نيز
ادبيات خود را نرم كرده چراكه متوجه ش��ده با
مواضع غيرفني خود حيثي��ت آژانس را لكهدار
كرده است.
وي در پايان تصريح كرد :جمهوري اسالمي
ايران ب��ه هيچ عنوان برنام��هاي براي خروج
از انپيتي ن��دارد و همچنان قصد همكاري
با آژان��س را دارد اما مواض��ع رئيس آژانس
بين الملل��ي ان��رژي اتم��ي در مناس��بات
فراپادمان��ي و اقدامات داوطلبان��ه ايران اثر
مستقيم خواهد داشت.

فرمانده سابق سپاه پاسداران انقاب اسامي:

ضربات ايران به اسرائيل چندبرابر شده است
رژيمصهيونيستي و مس�ئوالن آن بهتر ميدانند تاكنون چه
ضرباتي از جمهوري اس�امي خوردهاند و حتي بعضي از آنها
هنوز استمرار دارد و در حال ضربه خوردن از اين ناحيه هستند.

سردار سرلشكر محمدعلي جعفري ،فرمانده سابق سپاه پاسداران
انقالب اسالمي در گفتوگو با تسنيم درباره برخي اظهارات مقامات
رژيمصهيونيستي در خصوص وقايع اخير كشورمان اظهار داشت:
رژيمصهيونيستي و مسئوالن آن بهتر ميدانند تاكنون چه ضرباتي
از جمهوري اسالمي خوردهاند و حتي بعضي از آنها هنوز استمرار
دارد و در حال ضربه خوردن از اين ناحيه هس��تند ،اينها ضرباتي
است كه در منطقه و در كش��ورهاي مختلف ،مقاومت اسالمي در
منطقه و در كش��ورهاي مختلف و حتي در داخل س��رزمينهاي
اشغالي به آنها وارد كرده است.
وي افزود :منتها اين از مظلوميت جمهوري اس��المي اس��ت كه
نميتواند خيلي از اين ضربههاي��ي را كه به اين رژيم وارد ميكند

بيان كند ،اس��م بياورد و ش��رح دهد ،لذا در اي��ن اقدامات چراغ
خاموش بودن و محرمانه بودن آن را اكثرا ً حفظ ميكند.
فرمانده سابق س��پاه ادامه داد :آنها وقتي تروري انجامميدهند،

كشورهاي تحت تحريم امريكا متحد شوند

ايج�اد اتحادي�ه كش�ورهاي تحريم ش�ده در مقاب�ل
امري�كا و طوفان ه�اي ش�ديد اقتص�ادي ك�ه غ�رب ب�ر
كش�ورهاي مس�تقل وارد مي كن�د ،ض�روري اس�ت.

يك كارشناس مسائل بينالملل تشريح كرد

نكاتي در باب وزارت تكاور

پيشنهاد كارشناس مسائل بينالملل

مانند ترور بزدالنه ش��هيد صياد خدايي علناً آن را بيان ميكنند؛
تروري كه ناجوانمردانه و در حالي صورت گرفت كه اين شهيد در
ماشين و جلوي منزلش و بدون محافظ بوده است و ترور او ارزش
عملياتي از نظر تكنيكي براي رژيمصهيونيس��تي ندارد و ش��بيه
ترورهاي كور منافقين در دهه 60است.
جعفري افزود :ما و جبهه مقاومت چندين برابر اين اقدامات را هم
قبل از شهادت ش��هيد صياد خدايي به رژيم اشغالگر وارد كرديم
و هم بع��د از آن اما نميتواني��م جزئيات آن را بي��ان كنيم ،البته
مردم ما اين مس��ئله را به خوبي ميفهمند و درك ميكنند .اگر
رژيمصهيونيس��تي يك عمليات ميكند ،ميداند كه پاسخ آن را
چندين بار دريافت ميكند.
وي يادآور شد :دشمنان سعي ميكنند ديگر حوادث كشور را هم از
طريق عمليات رواني و رسانهاي به خود نسبت دهند ،در حالي كه
خودشان بهتر از ديگران ميدانند كار آنها نيست.

سيدرضا صدرالحسيني در گفتوگو با ايرنا ،با اشاره به ساخت و فروش
نفتكش جمهوري اسالمي ايران به ونزوئال گفت :س��اخت و اعزام اين
كشتي به ونزوئال كه بايد مسيرهاي دريايي زيادي را طي كند ،نشان از
اعتمادبهنفس و خودكفايي امروز سازندگان و كارآفرينان و صنعتگران
جمهوري اسالمي ايران اس��ت كه به آن دست پيدا كردهاند .وي اضافه
كرد :كش��تي آفراماكس 250متر طول44 ،متر عرض21 ،متر ارتفاع،
نزديك15متر آبخور15،نات سرعت و قابليت حمل800هزار بشكه نفت
را دارد .كارخانهاي كه كار ساخت اين كشتي نفتكش را بر عهده داشته
اس��ت ،توانايي اين را دارد كه مجددا ً براي جمهوري اسالمي ارزآوري
فراواني داشته باشد و صدها نفر كارگر متخصص ،تكنيسين و مهندس را
براي اعتالي كشور به كار گيرد.
اين كارشناس مس��ائل بينالملل اضافه كرد :بايد توجه داشته باشيم
كه دو كشور ايران و ونزوئال ،هر دو تحت شديدترين تحريمهاي امريكا
قرار دارند تا جايي كه در اين كش��ور با افزايش فشارهاي اقتصادي به
دنبال ايجاد يك كودتاي مخملين بودند .وي با بيان اينكه فش��ارهاي
امريكاييها نزديك س��ه س��ال قبل منجر به چه وضعيت اقتصادي و
سياسي در ونزوئال ش��د ،ادامه داد :اياالت متحده قصد انجام كودتاي
مخملين داشت اما مردم ونزوئال توانستند با اراده و مديريت از اين كودتا
عبور كنند .صدرالحسيني گفت :اين اقدام نشان داد اراده ملتها خيلي
قويتر از تحريمهاست و اگر اين الگو بتواند توسط جمهوري اسالمي
ايران و ونزوئال به عنوان يك مدل موفق در بين كشورهاي تحريمشده
از جانب امريكا تبديل شود ،ميتواند به قطبي قوي در برابر تحريمهاي
امريكا و اقتصاد امپرياليس��تي تبديل ش��ود .اين كارش��ناس مسائل
بينالملل اضافه كرد :در واقع ايجاد يك اتحاديه كشورهاي تحريمشده
ميتواند در مقابل طوفانهاي شديد اقتصادي كه غرب بر كشورهاي
مستقل وارد ميكند ،شاخصي به عنوان استقالل كشورها باشد.
وي تأكيد كرد :بيش از اينكه دو ملت ايران و ونزوئال از ساخت و تحويل
اين كشتي خوشحال شدند ،امريكاييها از اين اقدام جمهوري اسالمي
و از اين پيوس��تگي صنعتي در حوزه س��اخت نفتكش ب��راي ونزوئال
ناراحت ش��دند .در حقيقت يك س��مت اين قضيه خوشحالي دو ملت
ايران و ونزوئال و از طرف ديگر ناراحتي ،نگراني و افزايش اضطراب براي
مقامات كاخ سفيد به خوبي مشاهده ميشود .صدرالحسيني با اشاره به
گفتوگوهاي بين دو رئيسجمهور ايران و ونزوئال مبني بر اينكه تبادل
نفتكش ابتداي كار است ،تصريح كرد :قطعاً هماهنگيها و ارتباطات اين
دو كشور ميتواند تأثيرات بسيار زيادي در روحيهبخشي به كشورهاي
عالقهمند به استقالل كه امريكاييها آنها را تهديد كرده و تالش ميكنند
با تحريمهاي اقتصادي آنها را به خاك سياه بكشانند ،دارد.
........................................................................................................................

دبير اول كميسيون انرژي مجلس عنوان كرد

شبكه نفوذ داخلي و صهيونيستها
باني قطعنامه شوراي حكام عليه ايران

عضو هيئت رئيس�ه كميس�يون انرژي مجلس ش�وراي اسامي
ش�بكه نف�وذ داخ�ل و الب�ي صهيونيس�تها را عام�ل قطعنامه
ش�وراي حكام عليه ايران برش�مرد و گفت :در چنين ش�رايطي
هر اقدامي باي�د بر اصل عم�ل طرفين ب�ه تعهدات انجام ش�ود.

هادي بيگينژاد درباره قطعنامه ش��وراي حكام علي��ه ايران گفت :در
اسفندماه سال گذشته آژانس بينالمللي انرژي اتمي با ايران توافق كرد
جمهوري اسالمي ابهامات موجود درباره فعاليت هستهاي خود را توضيح
دهد و در مقابل آژانس هم در آينده همكاري الزم را انجام دهد.
دبير كميسيون انرژي مجلس شوراي اس��المي افزود :آژانس به قسمت
اول اين توافق كه بازديد از مراكز هستهاي كشور بود ،جامه عمل پوشاند
اما براي اينكه جمهوري اسالمي متهم به همكارينكردن الزم با آژانس
شود ،عنوان كرد ايران دسترسي كافي براي بازديد به نمايندگان آژانس
بينالمللي انرژي اتمي نميدهد .وي با بيان اينكه س��ناريوی سه كشور
اروپايي عليه ايران از پيش طراحي ش��ده بود ،گفت :ايران با كشورهاي
اروپايي در خصوص تأسيسات هستهاي همكاري كرد ،اما صهيونيستها با
ارتباطي كه با شبكه نفوذ داخلي برقرار كردند ،مسائل مختلف هستهاي را
رصد و حتي روي اطالعاتي كه در توافق ذكر شده حاشيهسازي ميكنند.
نماينده مردم مالير در مجلس اضافه كرد :شبكه نفوذ و نفاق در پي اين
است كه پرونده هستهاي ايران سير طوالنيتري را طي كند و هدف آنها
اين است ايران از يك سو در حوزه علم و دانش هستهاي دستاوردي نداشته
باشد و از سوي ديگر دستاوردهاي فعلي را نيز از دست بدهد.
دبير اول كميسيون انرژي مجلس يادآور ش��د :طرف مقابل در پي بنبست
كشاندن مذاكرات فعلي اس��ت و در چنين شرايطي بايد دستگاه ديپلماسي
كشور به شرايط قبل بازگردد و تعهد در قبال تعهد را سرلوحه كار خود قرار
دهد و انجام هر كاري در عمل به تعهدات به صورت دوطرفه انجام شود.
........................................................................................................................

خبر

سردار شكارچي در ديدار با امام جمعه سنندج:

ايران برخالف كشورهاي وابسته در تأمين امنيت خودكفاست
بس�ياري از كش�ورهايي كه ب�ه امريكا،
انگلي�س ،رژيم صهيونيس�تي و
كش�ورهاي غرب�ي وابس�ته هس�تند
ب�ا نهاي�ت ذل�ت ،امني�ت خ�ود را ب�ه
كش�ورهاي بيگان�ه واگ�ذار ميكنن�د.

به گزارش مركز ارتباطات و تبليغات دفاعي
ستادكل نيروهاي مسلح ،سردار شكارچي
در ديدار با ماموس��تا فايق رس��تمي ،امام
جمعه س��نندج ضمن تش��ريح راهبردها
و اهداف نظام س��لطه در ايج��اد ناامني و
بيثبات��ي در كش��ورهاي منطق��ه اظهار
داشت :جمهوري اس��المي ايران با اتكا بر
اسالم ناب و ش��ريعت ،واليت فقيه و مردم
به عنوان س��ه مؤلفه اصلي اقت��دار نظام،
هيبت پوشالي امريكاي جنايتكار را درهم
شكسته است.
وي با بي��ان اينكه مقام معظ��م رهبري و
فرماندهي معظم كل قوا ب��ه عنوان عامل
عزت ،س��ربلندي ،اقتدار دفاعي و امنيتي
كشور هستند ،افزود :بسياري از كشورهايي
كه به امريكا ،انگليس ،رژيمصهيونيستي و

كشورهاي غربي وابسته هستند ،با نهايت
ذلت ،امنيت خود را به كش��ورهاي بيگانه
واگ��ذار ميكنند ،اما جمهوري اس��المي
ايران به عنوان كشوري مستحكم و مقتدر
با نيروهاي مس��لح خودكف��ا و خوداتكا،
همه نيازه��اي دفاعي و امنيت��ي خود را
توليد ميكن��د و بازدارندگي بينظيري را
در عرصههاي دفاع��ي و امنيتي به وجود
آورده است.
سخنگوي ارشد نيروهاي مسلح اضافه كرد:
دش��منان با تغيير روش و راهاندازي جنگ
نرم ،جنگش��ناختي و جنگ رسانهاي در
عرصهه��اي فرهنگي و اعتق��ادي درصدد
دينزدايي ،تروي��ج فس��اد و نااميد كردن
مردم برآمدهاند كه در اين راستا كردستان
به عنوان يكي از اهداف راهبردي آنان بوده
و به دنبال ايجاد اختالفات قومي و مذهبي
و شكاف بين شيعه و س��ني در اين منطقه
هستند اما بيگمان با اس��تفاده از ظرفيت
علماي انقالبي كردستان دشمن زبون ،در
اين جبهه نيز نااميد خواهد شد.

در ادامه اين ديدار ،امام جمعه كردستان با
گراميداشت ياد و خاطره امام خميني(ره)
و آرزوي سالمتي براي مقام معظم رهبري
ضمن تأكيد بر نقش پيروزي انقالب اسالمي
در ترغيب امت اسالمي به مقاومت و مقابله
با نظام س��لطه اظهار داش��ت :دشمنان در
جنگ تحميلي هش��ت س��اله دچار اشتباه
محاسباتي شدند چراكه تصور ميكردند با
توجه به اينكه انقالب تازه به پيروزي رسيده
است ميتوانند بر آن فايق آيند اما با حضور
رزمندگاني ش��جاع و فداكار و اهدای تعداد
زيادي شهيد ،جانباز و اسير حتي يك وجب
از خاك وطن از دست نرفت.
وي در ادامه با اش��اره به آيه « َوأَع ِّدوا ل َ ُهم
يل
َما اس��ت ََطعتُم مِن ُق َّو ٍة َومِن ِرب��اطِ الخَ ِ
تُرهِبونَ  »...خاطرنش��ان ك��رد :نيروهاي
مس��لح بعد از دفاع جانان��ه از آب و خاك
اين مرز و بوم و پيروزي در جنگ تحميلي
با خودكفايي در تولي��د نيازهاي دفاعي و
امنيتي ،دشمن را سر جاي خود نشاندهاند
و اكن��ون پادگانهاي ما نقش دانش��گاه،

تربيت ،تعلي��م و تروي��ج اخالقمداري را
ايفا ميكنند و نيروهاي مسلح در بسياري
از فعاليتهاي مردمي��اري حضوری فعال
دارند كه جاي تقدير و تشكر دارد.
ماموس��تا رس��تمي در پايان با بيان اينكه
پنج مس��ئله مهم امنيت ،توس��عه پايدار
اقتصادي ،حضور فعاالن اقتصادي ،وحدت
و امنيت معيشتي ،كش��ور را به قله رفيع
پيشرفت خواهد رساند ،تصريح كرد :مردم
كردستان با اهدای هزاران شهيد ،جانباز
و اسير در هشت سال دفاع مقدس و ساير
رويدادهاي حساس همواره وفاداري خود
را به نظام اس��المي و واليت فقيه به اثبات
رساندهاند.
وي سپس با تأكيد بر لزوم تحقق شعار سال
افزود :اين منطقه سرشار از منابع طبيعي و
ظرفيت گردشگري براي اش��تغالآفريني
است كه ميطلبد مس��ئوالن با توجه ويژه
به اين امر ،گامهاي مؤث��ري در جهت رفع
مشكالت بيكاري و معيشتي مردم منطقه
كردستان بردارند.

سخنگوي فضايي وزارت دفاع:

پرتابهاي آتي ماهوارهبر «ذوالجناح»
تحقيقاتياست

س�ه پرت�اب تحقيقات�ي ب�راي ماهواره ب�ر ذوالجن�اح
برنامه ري�زي ش�ده ك�ه تاكن�ون ي�ك پرت�اب تحقيقات�ي
انج�ام ش�ده و دو پرت�اب تحقيقات�ي ديگ�ر در پي�ش اس�ت.

سيداحمد حسيني ،سخنگوي فضايي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي
مس��لح در گفتوگو با ايرنا درب��اره پرتابهاي تحقيقات��ي ماهوارهبر
ذوالجناح اظهار داشت :سه پرتاب تحقيقاتي براي ماهوارهبر ذوالجناح
برنامهريزي ش��ده كه تاكنون يك پرتاب تحقيقاتي انجام ش��ده و دو
پرتاب تحقيقاتي ديگر در پيش اس��ت .وي افزود :ذوالجناح ماهوارهبر
سه مرحلهاي و سوخت تركيبي است و در هر پرتاب تحقيقاتي عملكرد
مراحل مختلف مورد بررسي و ارزيابي قرار ميگيرد.
حس��يني تأكيد كرد :ب��ا تثبيت فن��اوري و اطمين��ان از عملكرد
صحيح ماهوارهبر ،ذوالجناح قادر به تزري��ق محمولههايي تا وزن
220كيلوگ��رم در مدار 500كيلومت��ري خواهد ب��ود .ذوالجناح
ماهوارهبر س��وخت تركيبي س��ه مرحلهاي ايراني با 52تن وزن و
25/5متر طول است كه توسط متخصصان وزارت دفاع وپشتيباني
نيروهاي مسلح ساخته شده و نخستين ماهوارهبر بومي كشورمان
است كه از موتور مرحله اول سوخت جامد برخوردار است .مجموع
نيروي رانشي كه توسط موتورهاي سوخت جامد ذوالجناح با قطر
1/5متر ايجاد ميشود  74تن است.
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گفتوگو با همرزم شهيد فريدون کشتگر فرمانده عمليات پشتيباني جنگ خوزستان به مناسبت 27خرداد سالروز تشكيل جهاد سازندگي

فريدون كاردرجهاد را با برادران باكريآغازكرد
شهيد کنشگر نفر اول از سمت چپ

صغري خيلفرهنگ
ش�هيد فريدون کش�تگر مهندس راه و س�اختمان
دانشگاه تبريز بود .سال دوم دانشگاه به فعاليتهاي
سياس�ي و انقالب�ي روي آورد و همانج�ا رفاقتش با
مهدي و حميدباکري ش�روع ش�د .اي�ن همراهي او
را ت�ا جهادس�ازندگي و جبههه�اي جنگ کش�اند.
شهيد کش�تگر نقش مؤثري در حرکتهاي سياسي
دانش�جويي ايف�ا ک�رد .بع�د از انق�الب فرهنگي و
بستهش�دن دانش�گاهها ،از س�وي جهاد سازندگي
رهس�پار جبهههاي نبرد ش�د .دغدغه هميش�گي
ش�هيد اين بود که بايد به مردم محروم کمک کنيم
و مداوم کار کنيم .او آنقدر خالصانه در جهادکار کرد
تا اينكه فرماندهي عمليات مهندس�ي پش�تيباني
جنگ خوزس�تان را به عهده گرفت .شهيدکشتگر
تالشهاي زيادي را در روند اجراي عمليات مختلف
از سال 1359تا س�ال  1361انجام داد .و نهايت ًا در 21
ارديبهشت سال 1361در منطقه شلمچه بر اثر اصابت
ترکش به شهادت رس�يد .براي روايت از زندگي اين
فرمانده جهادگر با پسر خالهاش جانباز جعفر باقري
که از همرزمان او بود ،همكالم شديم.

گويا مدتي با شهيدکشتگر در امور جهادي همرزم
بوديد؟
من و پسرخالهام فریدون در جهادسازندگي با هم کار ميکردیم.
فریدون متولد سال  1337ارومیه بود و من متولد سال .1343
هر دو اهل آذربایجانغربي هستیم .از آنجایي که سن ایشان
از من بیشتر بود من تحت تعلیم آموزههاي دیني و مذهبي و
اخالقي ایشان بودم و از ایش��ان درس ميگرفتم .پسرخالهام
اطاعت از رهبري و والیت فقیه را سرلوحه کارهایش قرار ميداد
و حتي در وصیتنامهاش به آن تأکید داشت .دغدغه همیشگي
فریدون این بود که ميگفت باید به مردم محروم کمک کنیم و
مداوم کار کنیم ،چون خیلي زمان نیاز است که این مملكت را
به حدي برسانیم که مورد رضایتمان باشد.
کمي از خانوادهاي برايمان بگوييد که ش�هيد در آن
رشد پيدا کرده بود.
خانواده خالهام بس��یار مذهبي بودند .برادر بزرگتر ایشان
مهندس مخابرات بود که آموزش فریدون را به عهده داشت
و از قاریان قرآن بود .آنها دو خواهر و پنج برادر بودند .شوهر
خالهام غالمحسین کشتگر از پرسنل ارتش زمان شاه بود و در
آن خفقان رژیم شاه آدم مذهبي و از نوادر ارتش بودند.
در دوران انقالب فعاليت داشتند؟
فریدون نفر سوم کنكور رشته عمران گرایش راهوساختمان
دانشگاه تبریز بود .با استعداد خاصي که داشت ،دانشجوي
نمونه شناخته ش��د .ایش��ان زماني که وارد دانشگاه شد با
مبارزین انقالبي و مذهبي آشنا شد و در مسیر انقالب قرار
گرفت .در این مسیر با دوستاني نظیر شهیدان حمید و مهدي
باکري آشنا شد و در اوج مبارزات مردم علیه ستمشاهي در
تاریخ  29بهمن  56تبریز توس��ط ساواك دستگیر و خیلي
هم شكنجه شد .کمي بعد دانشجویان دستگیر شده با فشار
گروهه��اي مذهبي و مردمي به س��اواك آزاد ش��دند .وقتي
پس��رخالم به منزل آمد ،آثار ش��كنجهها روي بدنش دیده
ميشد .فریدون یكي از مهرهاي کلیدي و کاربردي در بحبوحه
انقالب اس��المي در ارومیه بود .که با امام جمعه ارومیه آقاي
حسني رابطه تنگاتنگي داشت .ایشان همراه با شهیدان حمید
و مهدي باکري کالنتريها را تسخیر کردند .پس از پیروزي
انقالب جزو اولین گروههایي بود که مسلح شده و در مناطق
حساس شهر به حفاظت و حراس��ت از انقالب مشغول شد.
دردوران بعد از انقالب اسالمي که دانشگاهها تعطیل شده بود
و به قولي انقالب فرهنگي رخ داده بود ،ایشان از تبریز به ارومیه
آمد و همراه با شهید حمید و مهدي باکري و تعدادي دیگر ،در
اولین روزهاي تأسیس جهاد سازندگی وارد آن شدند.
شهيد کشتگر اولين قدمهاي جهادي را در کدام
منطقه برداشت؟
فریدون کار جهادي را در کمیته عمران از منطقه «سهرو»
همراه با حمید باکري آغاز کرد و مدتي در آنجا فعالیتهاي

عمراني انجام داد .پس��رخاله در همی��ن منطقه و در محله
«حمام لر» مصاحبهاي انجام داد که در صدا س��یما پخش
ش��د .او در این مصاحبه از محرومیتزدای��ي منطقه ،نیاز
مردم محروم و از کردهاي غی��ور آنجا صحبت کرده بود که
تا آن روزها تحت ستم رژیم فاقد هرگونه امكانات و راههاي
خاکي و مواصالتي به جاده اصلي و رفت وآمد به شهر بودند.
ش��هید در آن دوران خدمات بسیار ارزش��مندي در عرصه
محرومیتزدایي انجام داد و تمام خطرات حضور منافقین و
حزب دمكرات و کومله را در آن زمان به جان خرید.
قطع ًا خدمترساني به محرومين در آن دوران با توجه
به حضور معاندين و منافقين کار دشواري بوده است.
چه خاطرهاي از فعاليتهاي جهادي ايشان داريد؟
خود فری��دون از آن روزها برایم خاط��رهاي تعریف کرد که
همان را ميگویم .تعریف ميکرد« :یک روز در منطقه بوکان
با ماشین ميآمدم که دیدم خانمي همراه همسرش در مسیر
ایستاده و کسي آن دو را سوار نميکند .گویا آن خانم باردار
بود .هر دو را س��وار کردم و به درمانگاه رساندم و تا درمان و
بهبودي حال خانم کنار همسرش ماندم تا اگر کمكي از دست
من برميآید انجام بدهم .الحمداهلل فرزندشان متولد شد .این
دیدار و ماجرا همان جا تمام ش��د و من به راهم ادامه دادم.
تا اینكه یک روز در مریوان همراه ب��ا تعدادي از جهادگران
مش��غول به کار بودیم که توس��ط تعدادي از دمكراتها به
اسارت درآمدیم .سال 1358بود .بعد از انتقالمان به محل
مورد نظر یکبهیک بچههاي جهادي را اعدام و به شهادت
رساندند تا نوبت من شد .ميخواستند من را هم بكشند ،در
همین حین آن خانم باردار و همسرش که چندي پیش آنها
را به درمانگاه رس��انده بودم ،من را ش��ناختند واسطه شده
و من آزاد ش��دم .این تنها یک امداد غیبي بود .چهار نفر از
همسنگران جهاديام در آن روز به شهادت رسیدند».
با آغاز جنگ ايشان همچنان در جهاد سازندگي
حضور داشت؟
فریدون همزمان با حضورش در جه��اد ،تحصیالتش را در

زمان�ي ک�ه فري�دون وارد دانش�گاه ش�د
ب�ا مبارزين انقالبي و مذهبي آش�نا ش�د و
در مس�ير انق�الب ق�رار گرف�ت .در اي�ن
مسير با دوس�تاني نظير ش�هيدان حميد
و مه�دي باک�ري آش�نا ش�د و در اوج
مبارزات م�ردم تبريز در تاري�خ  29بهمن
 1356توس�ط س�اواك دس�تگير ش�د
رشته مهندسي راهوساختمان به پایان رساند .ایشان مدتي
بعد از حضور و فعالیتش در جهاد به یک ش��رکت راهسازي
رفت و همراه با شهیدي به نام مهدي امیني در این شرکت
مش��غول به کار ش��د .مهدي امیني فرمانده عملیات سپاه
پاسداران ارومیه بود .اما کمي بعد و همزمان با شروع جنگ
تحمیلي فریدون به همراه ش��هید امیني و شهید باکري به
جنوب اعزام و در ایستگاه هفت آبادان مستقر شدند و همراه
با دوس��تانش در این ایستگاه مس��ئول دیدباني و ثبت تیر
توپخانه و خمپاره نیروهاي خودي شدند .فریدون با توجه به
تبحري که در علم ریاضي و محاسبات داشت ،ميتوانست

ي�ک روز در مريوان هم�راه با تع�دادي از
جهادگران مشغول به کار بوديم که توسط
تعدادي از دمكراتها به اسارت درآمديم.
س�ال  1358بود .بعد از انتقالمان به محل
مورد نظر ضد انقالب ،تع�دادي از بچههاي
جهادي را اعدام کردند و به شهادت رساندند

تیر و گلوله خمپاره آنها را تا اصابت به اهداف از پیش تعیین
شده هدایت کند.
با توجه به محدودی��ت امكانات و تجهی��زات در آن دوران،
حتي ی��ک گلوله خمپاره بس��یار ارزش داش��ت .با هدایت
تیرها از طرف شهید فریدون ،محال بود که تیري به هدف
اصابت نكند .فریدون در خوزستان ماند و مسئول پشتیباني
جبه��ه خوزس��تان ش��د و در عملیاته��اي فتحالمبین و
اليبیتالمقدس حضور فعال داش��ت .شهید مهدي امیني
در منطقه دارل��ک و در درگیري با افراد ح��زب دمكرات به
شهادت رسید.
همرزم��ان ایش��ان از مجاهدته��اي او در ام��ور جهادي
سنگرس��ازان بيس��نگر روایتهاي بس��یاري را برایم نقل
کردند .حمی��د باکري به م��ن گفت :قرار ب��ود در عملیات
فتحالمبین از پشت منطقه شوش دانیال جادهاي به سمت
کوههاي رقابیه و میشداغ احداث ش��ود .این کار بزرگ و از
لحاظ نظامي غیر ممكن بود.
آقاي فروزش که وزیر جهاد س��ازندگي شد ،ميگفت ما در
اتاق طرح عملیات این مبحث را مطرح کردیم .فریدون با دلي
آرام و رویي خوش گفت من این جاده را ميزنم .گفتیم غیر
ممكن است .گفت :من ميزنم انشاءاهلل .فریدون بلند شد و
با بلدوزر و وسایل دیگر همراه با چند نفر از جهادگرها شبانه
به دل جاده زدند .آقاي فروزش تعریف ميکرد که ساعت از
نیمه شب گذشته و حدودا ً نزدیكيهاي صبح بود ،فریدون
از در س��نگر به داخل آمد و گفت که جاده تمام شد .ما باور
نكردیم یعني هیچ کسي باورش نميشد .مجددا ً از فریدون
پرسیدیم ،جاده تمام شده است؟ گفت :بله تمام شد .بعد از
آن عملیات فتح المبین با آن عظمت اجرایي شد و الحمداهلل
ما فاتح میدان بودیم .بسیاري ميگفتند که ما قسمت اعظمي
از این فتح را مدیون بحث پش��تیباني جنگ و فعالیتهاي
جهادگران هس��تیم که بعد از آن عملیات اليبیتالمقدس
اجرایي شد و فریدون در آن عملیات هم دالوري و حماسه
آفریني زیادي از خود نشان داد».

کمي از پسرخالهتان شهيد فريدون کشتگر بگوييد.
چه طور رفيق و همرزمي براي شما بود؟
شاخصترین ویژگي اخالقي فریدون تواضع و فروتنياش
بود .روحیه بسیجي داشت به عنوان یک فرمانده مينشست
پشت بلدوزر و خاکریز ميزد با اینكه فرمانده پشتیباني کل
جبهه خوزس��تان بود .اما آنقدر خاکي برخورد ميکرد که
گاهي نیروها تشخیص نميدادند که فریدون راننده بلدوزر
است .شهید بسیار ش��جاع بود .تا کارش را به اتمام و نتیجه
مطلوب نميرساند آرام و قرار نداشت.
آقاي فروزش ميگفت« :فریدون آنق��در فعالیت ميکرد و
خسته ميشد که حد نداشت .یک بار با همان حالت خستگي
آمد داخل س��نگر و ما براي رفع خس��تگي یک کمپوت باز
کردیم .هنوز یک قاش��ق نخورد بود که راه افتاد .گفت کار
واجبتر است و بلند ش��د و لحظهاي برگشت و روبه ما کرد
و گف��ت :این آخرین دیدار ماس��ت .رفت وکم��ي بعد خبر
شهادتش را براي ما آوردند».
پس��رخالهام زماني که در دانش��گاه تبریز بود ،س��ه مرتبه
م��ن را با خود ب��ه خان��ه دانشجویيش��ان برد و هم��راه با
همكالسيهايش��ان فارغ از درس و دانش��گاه ،به مناطق
محروم حاشیه شهر تبریز رفتیم .مردم منطقه تا چشمشان به
فریدون افتاد ،انگار شهردارشان را دیده بودند سریع به سراغ
ما آمدند .فریدون و دوستانش تکبهتک خانهها را سر وسامان
داده بودند .نميدانم آن زمان فریدون چقدر حقوق ميگرفت
اما همه آن را براي رفع محرومیت هزینه ميکرد.
فریدون محبوب دل مردم شده بود .او در میان فامیل معروف
بود به سادهزیستي .یادم است خاله برایش پیراهن و شلواري
گرفته بود آنها را برده و به یک بنده خدا داده بود و با لباسهاي
کهنه به خانه برگشت .خاله که سراغ لباسها را گرفت ،گفت
دادم به یک آدم مستحق .فریدون در مهمانيهاي فامیلي
حواس��ش به خورد و خوراکش بود .اینكه س��ر سفرههاي
رنگین نمينشست .ایشان در این موارد دقیق و اهل رعایت
بود .پدرش باغ داشت .بسیار به دادن زکات اموال و پرداخت

خمس توجه داش��ت .در یک کلمه بای��د برایتان بگویم که
فریدون یک نوري بود در میان فامیل .همواره ذکر خدا را بر
لب داشت و اهل مطالعه و اهتمام به نهجالبالغه بود .همیشه
با قرآن مأنوس بود.
چه مدت در جبهه حضور داشتند و شهادتشان چطور
رقم خورد؟
بعد از آن آخرین دیدار با همرزمانش در سنگر و خداحافظي
سوار بر بلدوزر ميش��ود که بر اثر انفجار در 22اردیبهشت
ماه س��ال 1361در روند اجراي عملیات اليبیتالمقدس
به شهادت رسید .ایشان از سال  59تا زمان شهادتشان در
سال  1361در جبهه حضور داش��ت .قبل از آن هم یعني از
بعد از انقالب اسالمي تا زمان حضورشان در جبهه در مناطق
محروم کار ميکردند .ایشان راهسازي و مدرسهسازي را از
بوکان و سقز ش��روع کرد تا به ماکو و پلدش��ت و چالدران
رسید .ش��هید فریدون در فعالیتهاي جهادي و پشتیباني
عملیاتهاي سوسنگرد ،بستان و جنوب تا زمان شهادتش
حضور داشت.
شما هم همراهشان بوديد؟
چند روز قبل از شهادت دلتنگش شده بودم و براي دیدارش
به دارخوی��ن رفتم تا با پس��رخاله دیدار ت��ازه کنم .همین
که رسیدم گفتند مهندس رفته اس��ت خط .من برگشتم.
وقتي فریدون آمده بود مقر دوستانش به او گفته بودند که
پسرخالهات جعفر آمده بود و شما نبودید! فریدون براي دیدار
با من راهي شد.
من در18اردیبهشت ماه در عملیات اليبیتالمقدس مجروح
شدم .فریدون سراغ من را از شهید مهدي باکري گرفته بود و
ایشان گفته بود جعفر مجروح شده! مجددا ً پرسیده بود واقعاً
مجروح شده ،آقا مهدي گفته بود بله .بعد بدون اینكه به من
بگوید و به خانواده اطالع بدهد راهي عملیات شده بود و در
نهایت در  22اردیبهشت ماه به شهادت رسید و من با همان
مجروحیت در مراسم تشییع پیكرش شرکت کردم.
ش�ما مدتها همراه و همس�نگر جهادي شهيد
بوديد .از ان ايام خاطرهاي برايمان روايت کنيد؟
بله ،خیلي روزهاي خوبي بود .یک روز خاله به من گفت وقتي
ميروي جبهه به آقا مهدي (باکري) بگو ظاهرا ًقبل از عملیات
فتحالمبین ،فریدون مصاحبهاي داشته است .مادر مهدي
باکري به من گفت که آن مصاحبه را دیده اس��ت .به ایشان
بگویید من آن فیلم را ميخواهم .رفتم پیش مهدي باکري و
گفتم همچین فیلمي هست؟ موضوع چیست؟ گفت« :بله،
این فیلم هست .در آن مستند نشان ميدهد که فریدون قبل
از عملیات با بچههاي جهادي و سنگرسازان بيسنگر صحبت
ميکند .همه آن صحبتها صحبتهاي الهي بود از زبان یک
انسان وارسته .بچهها همه گریه ميکردند .بسیار جالب بود.
این برنامه را بچهها جه��اد اصفهان ضبط کردند و من رفتم
دنبالش اما نتوانستم فیلم را پیدا کنم».
صحبتهاي آن روز فریدون چنان ش��ور و وجدی در وجود
بچهها ایجاد کرده بود که حماسه آفریدند و با جان ودل کار
کردند و همین حضور منجر به پیروزي عملیات فتحالمبین
شد.
چقدر بچههاي جهادگ�ر امروز را هم�راه و دنبالهرو
جهادگ�ران عرصه خدمترس�اني و سنگرس�ازان
بيسنگر در دوران رزم و دفاع مقدس ميدانيد؟
سربازان امروز جهادگر همان نسلي هستند که اگر هجمهاي به
کشور و مملكت وارد شود پا در رکاب خواهند بود .همین جوانان
سالح برميدارند و از کیان مردم و ملت دفاع ميکنند .درست
است که شرایط امروز تغییر کرده است .اما وقتي محرومیت در
سیستانو بلوچستان دیده ميشود همین گروه جهادي اعالم
آمادگي کرده و راهي ميشوند .این بچهها امروز به وصیتنامه
شهدا عمل ميکنند .وقتي کشور دچار سیل و زلزله ميشود،
همین بسیجیان و جهادگران وارد عمل ميشوند و به کمک
مردم ميروند .رمز مش��ترك اینها غیرت و همتي اس��ت که
در جودشان نهادینه شده اس��ت .به جرئت ميتوان گفت که
بچههاي جهادي امروز ادامه دهنده راه شهداي دیروز ما هستند
و انشاءاهلل که به مقصد اصلي برسیم .به قول شهید فریدون
کشتگر هنوز راه زیادي در پیش داریم .باید کار کنیم.
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مسئوليتحقوقيبانكدربرابرتقصيرسنگين

ديده بان

در نظام حقوقي ايران ،شرط عدم مسئوليت در جايي كه تقصير عمدي يا تقصير سنگين رخ داده باشد ،نافذ نيست
طي روزهاي اخير خبر سرقت از 162صندوق امانت
يكي از ش�عبات بانك ملي در تهران و حواش�ي آن،
دغدغه حقوقي مهمي براي جامعه ايجاد كرد .از آنجا
كه صندوقهاي امانات حكم آخرين سنگر مقاومت در
برابر سارقان را دارد ،اين خبر هم شوكهكننده بود هم
پرسشهاي حقوقي زيادي را براي مردم مطرح كرد.

براي بررسي حقوقي و پرداختن به اين موضوع ،نخست
بايد مشخص كرد ماهيت عقدي كه بين بانك و مشتري
براي استفاده از صندوق امانات منعقد ميشود ،مشمول
چه عنواني از عقود است؟ در اين رابطه بين حقوقدانان
اختالفنظرهايي وجود دارد كه عنوان اين عقود مشمول
اجاره است يا وديعه يا اينکه عقدي مستقل است.
پاي كليد در ميان است
عدهاي از حقوقدانان بر اين باورند كه اين نوع از قرارداد
مشمول اجاره است چراكه بانك در برابر حق استفاده از
اين صندوقها توسط مشتري ،مبلغي را به عنوان اجرت
دريافت ميكند ،در حالي كه وديعه عقدي مجاني است و
بالذات اجرتي ندارد .از طرفي ديگر ،كليد اين صندوقها
در دست مش��تري اس��ت ،لذا بانك هيچ گونه آگاهي از
محتويات صندوقه��ا ندارد و مس��ئول نگهداري كليد
صندوق نيز نيست و اين كليد در اختيار مشتري است،
ضمن اينکه در اين قراردادها عم ً
ال چيزي براي نگهداري
به بانك سپرده نميشود .اشخاص اموال خود را در صندوق
بانك ميگذارند ولي قصد مشترك طرفين اين نيست كه
بانك از محتويات در صندوق نگهداري كند.
هنگامي كه بانك حتي از محتويات صندوق آگاهي ندارد،
چگونه ميتواند نس��بت به چيزي كه در رابطه با هويت
آن علم ندارد ،مراقبت كند؟ لذا وظيفه بانك ،حفاظت از
صندوقها و تأمين امنيت آنهاست.
فرضاً اگر شخصي كليد صندوق امانت را مفقود كرد و بعد
اين كليد توسط شخص ديگري مورد سوءاستفاده قرار
گرفت ،بانك در ش��رايط عادي مسئول جبران خسارت
نيست چراكه حفاظت از كليد و محتويات در معناي اخص
كلمه ،بر عهده مالك محتويات صندوق است.
مسئول جبران خسارت يا تأمين امنيت
در فلس��فه وديعه اما اذن دادن به ديگري براي حفاظت
از مال اس��ت كه اصوالً به صورت مجاني انجام ميشود.
در حالي ك��ه در اين قراردادها ،وظيف��ه بانك ،حفاظت
از مجم��وع صندوقها و تأمين امنيت آنهاس��ت ،وگرنه
حفاظت از محتويات صندوق در شرايط عادي ،بر عهده
مالك اس��ت و هر زمان كه بخواهد ميتوان��د آزادانه از
اموالش اس��تفاده كند .در نتيجه اين قراردادها به اجاره
شباهت بيشتري دارد.
در مقابل اين نظريات ،برخي ه��م معتقدند اين قرارداد
تركيبي از اجاره و وديعه است .گروه ديگري از حقوقدانان
هم معتقدند عقدي مستقل است ،اما فارغ از بحثهاي
ماهوي حول اينکه عقد مزبور اجاره است يا وديعه ،جامعه
امروزي به دنبال تبيين اين س��ؤال اس��ت كه آيا بانك
گزارش2

مس��ئول جبران خسارت
به افراد اس��ت يا خير؟ اوالً
بانك طبق تعهد قراردادي
خ��ود ،موظ��ف اس��ت
امنيت محل نگه��داري از
صندوقهاي امانات را حفظ
كند و اقدام��ات الزم براي
پيشگيري از سرقت و ايجاد
هرگونه اتفاق غيرمترقبه انجام دهد.
در اين راستا يکي از اقدامات پيشگيرانه بانكها براي
تأمي��ن امنيت صندوقها ،اس��تفاده از سنس��ورهاي
امنيتي ،دزدگيرهاي مخصوص و ساير تدابير است ،اما
طبق گفته رسانهها و اظهارات رئيس شعبه ،بانك مزبور
مجهز به دزدگير و آژير مخصوص بوده است ،اما اين آژير
بايد به دو شماره اتصال داشته باشد تا هشدارها را ارسال
كند؛ يکي شماره رئيس بانك و ديگري سامانه پليس.
گويا اتصال سيستم هشدار با سامانه پليس برقرار نبوده
و فقط هشدار براي رئيس شعبه ميرود ،اما رئيس شعبه
به دليل وجود آژيرهاي كاذب مک��رر ،توجهي به اين
هشدار نميكند.
ارجاع به كارشناسان دادگستري
ابعاد ماجراي اخير نشان ميدهد بانك در رابطه با آژير و
دزدگيرها و شمارههاي متصل به آنها ،تقصير محرز در امر
حرفهاي داشته است .اينکه بانك طبق قرارداد منعقده
موظف است امنيت صندوقها را تأمين كند و يکي از طرق
تأمين امنيت صندوقهاي بانك ،استفاده از دزدگيرهاست
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و بانك نسبت به اين امر تا اندازه كافي توجه نکرده است،
چيزي جز تقصير نيست.
هنگامي كه اينگونه تقصير در تسهيل امر سرقت مؤثر
واقع شده اس��ت ،حتي اگر به فرض اينکه س��رقت را از
قوه قاهره تلقي كنيم ،باز هم سبب بیمسئوليتی بانك
نخواهد شد .همچنين بايد اين امر ارجاع به كارشناسان
دادگستري شود كه مش��خص شود بانك چه تمهيدات
امنيتي ديگري را نيز رعايت نکرده است؟ و همه تفاسير
فوق ،تقصير سنگين بانك محرز و غيرقابل انکار است ،لذا
بانك در وهله اول طبق قواعد حقوقي موظف به پرداخت
خسارت زيانديدگان است .اينکه بانك در قراردادهايي
كه منعقد ميكند ،ذكر كرده است هيچ گونه مسئوليتي
ندارد ،در اين پرونده نميتواند مصداقي داشته باشد .در
ماده 7آيييننامه صندوقهاي اج��ارهاي به اين موضوع
اشاره شده اس��ت كه بانك در برابر محتويات صندوق و
زيانهاي وارده به آن مسئوليتي ندارد .فلسفه اين ماده
براي پرونده س��رقت اخير قابل استناد نيست چراكه در
نظام حقوقي ايران ،ش��رط بیمس��ئوليتی در جايي كه
تقصير عمد يا تقصير سنگين رخ داده باشد ،نافذ نيست و
همچنين اين شرط بانكها ،خالف نظم عمومي نيز است
كه مجددا ًسبب نفوذنداشتن آن ميشود.
بررسي در قالب ماده  6۰۷قانون مدني
همچنين از مواد يك و 11قانون مسئوليت مدني اين نکته
را ميتوان استنباط كرد كه بانك چه عامدانه و چه سهوا ً
سبب ايجاد خسارت به صندوقهاي اشخاص شده باشد،
مسئوليت جبران اين خسارت را دارد ،لذا در وهله اول بايد

سارقان اين صندوقها دستگير شوند و اموال مردم بازپس
گرفته شود و اگر اين اتفاق محقق نشد ،بانك بايد نسبت
به جبران تمامي خسارات مشتريان خود اقدام كند ،البته
حتي در صورت دستگيري مجرمان و بازپسگيري اموال،
همچنان بانك مسئول پرداخت ساير خس��ارات اعم از
خسارات معنوي مشتريان است.
آنطور ك��ه خبرآنالين هم گزارش داده اس��ت ،ماجراي
صندوقهاي امانات را ميتوان در قالب ماده ۶۰7قانون
مدني بررسي كرد .در اين ماده قانوني كه در مبحث وديعه
گنجانده شده ،اشاره ميشود كه وديعه عقدي است كه به
موجب آن يك نفر مال خود را به ديگري ميسپارد ،براي
آنکه آن را مجاناً نگه دارد.
وديعهگ��ذار را م��ودع و وديعهگير را مس��تودع يا امين
مينامن��د .اولين چيزي ك��ه در اينجا به ذه��ن متبادر
ميشود ،اشاره به نگهداري مجاني مال است .اين در حالي
اس��ت كه بانكها در جريان عقد قرارداد صندوق امانات
پولي را براي نگهداري مال از مشتريها دريافت ميكنند،
براي همين ماجراي صندوقهاي امانات را به عنوان عقد
بيع نميتوان در نظر گرفت.
مورد دومي كه بايد در اين زمينه بررسي شود ،اشاره به
ماده ۶1۲قانون مدني است؛ جايي كه قانونگذار تعهدات
امين را تبيين ميكند .در اين ماده تصريح ميش��ود كه
امين بايد مال وديعه را به طوري ك��ه مالك مقرر كرده،
حفظ كند .اگر ترتيبي تعيين نشده باشد ،آن را به گونهاي
كه نس��بت به آن مال متعارف اس��ت ،حف��ظ كند ،واال
ضامن است.

تنظيم قراردادها به نفع بانك
اظهارات برخي مديران بانکي هم اين پرونده را مبهمتر
كرده اس��ت؛ جايي كه آنها ميگويند در قرارداد تصريح
شده است كه ما هيچ مسئوليتي در قبال مال مشتريها
نداريم و اگر مال تلف شود ،مسئوليتي متوجه ما نيست.
اينجا بايد فهميد كه آيا بانك در قبال اموال ضامن است
يا خير؟
اگر ضامن اس��ت ،چگونه و تا چه حدي بايد خس��ارت
بپردازد؟ آيا بايد حرف صاحب صندوق را پذيرفت يا بانك
را؟ با اين حال با بررسي ساير مفاد قانون مدني در بخش
وديعه ميبينيم كه اين قرارداد از شمول اين نوع قرارداد
خارج است و براي همين شايد نامگذاري عنواني مانند
«صندوق امانات» براي اين صندوقها اشتباه باشد ،اما
از آنجا كه بانك براي در اختيار قرار دادن اين صندوقها،
اجارهاي از صاحبان صندوق دريافت ميكند ،آيا ميتوان
آن را از شمول ماده ۴۶۶قانون مدني ،يعني قرارداد اجاره
دانست؟
باز هم با نگاهي به مواد قانوني مدنظر ميتوان فهميد اين
قرارداد ،قرارداد اجاره نيست ،چون شرايط و مقررات عقد
اجاره با اين شرايط نگهداري سپردهها و اموال در صندوق
امانات همخواني ندارد.
از س��وي ديگر در عم��ده قراردادهايي كه بي��ن بانك و
مش��تريها تنظي��م ميش��ود و عمدتاً توس��ط وكال و
حقوقدانهاي مجرب تنظيم شده است ،شرايط به نفع
بانك در نظر گرفته ميشود.
حرف آخر را مرجع قضايي ميزند
همچنين در رفتارهاي مشتريها كمتر مشاهده شده
اس��ت اين موارد قانوني را با دقت مطالعه كنند و اغلب
نخوانده امضا ميكنند ،از اين رو بعيد است كساني كه
صندوقها را اجاره كردهاند ،با دقت آن را بررسي كرده
و از حقوق خودش��ان آگاه باشند ،براي همين است كه
ميبينيم برخي مديران بانکي در همان س��اعات اوليه
مصاحبه و از خودشان سلب مسئوليت ميكنند ،چون
ميدانند در آن قرارداد شرايط به نفع بانك تنظيم شده
است.
در ماده 7آييننامه صندوقهاي اجارهاي قيد شده است
بانك هيچگونه مسئوليتي در قبال خسارتهاي وارده يا
مسائل مشابه ندارد ،اين در حالي است كه برخي مديران
بانکي عنوان كردهاند خسارتهاي مشتريها را پرداخت
ميكنند .اين هم يکي ديگر از موضوعاتي است كه اين
پرونده را غامضتر كرده اس��ت .گفتني است مباحث
حقوقي در اين خصوص ،صرفاً تحليلهايي بر اس��اس
قواعد حقوقي در رابطه با مسئوليت بانك است .اينکه
چگونه بايد مشتريان نسبت به اثبات وجود اشيای داخل
صندوقها و تعيين ميزان آنها اقدام كنند و اينکه تصميم
الزماالجرا چه باشد ،نيازمند گذران جريان عادي پرونده
از طريق مجاري قانوني است و تصميم نهايي را مراجع
قضايی اتخاذ خواهند كرد.
* حقوقدان

توجه حقوق بشري در قانون اساسي

در قانون اساسي جمهوري اسامي ايران به آزاديهاي فردي و اجتماعي توجه زيادي شده است
قان�ون اساس�ي جمهوري اس�امي اي�ران مصوب س�ال1۳۵8
و ب�ا اصاح�ات مص�وب  1۳68ب�ه مس�ائل كل�ي و حت�ي
جزئ�ي حقوق بش�ر توجه ك�رده اس�ت .قانون اساس�ي مصوب
1۳68در اص�ول 1۹ت�ا  ۴2ب�ه مس�ائل و ن�كات مهم�ي از
آزادي ه�اي ف�ردي و اجتماع�ي م�ردم پرداخت�ه اس�ت.

به رغم دشمنيهاي فراوان و تبليغات رس��انهاي دشمن عليه قانون
اساسي جمهوري اسالمي ايران ،اين سند ملي به حقوق مردم توجه
زيادي كرده است.
در تمام اصول قانون اساسي نيز به صورت غيرمسقيم و ضمني به حقوق
بشر توجه و تالش شده است در اين نوشته مفاهيم اصول درباره حقوق
بشر را بيان كنم و از آوردن عين اصول قانون اساسي جمهوري اسالمي
ايران پرهيز كردهام.
اصل 1۹قانون اساسي جمهوري اسامي ايران
با م��واد 1و  ۲اعالميه جهاني حقوقبش��ر و بند يك م��اده ۲ميثاق
بينالمللي حقوق مدني و سياس��ي و بند ۲ماده ۲ميثاق بينالمللي
حقوق اقتص��ادي ،اجتماع��ي و فرهنگ��ي ،همگ��ي اصل(برابري)
همراستاست و برابري يکي از پايههاي آزادي و حقوق بشر است.
اصل 2۰قانون اساسي جمهوري اسامي ايران
برخالف تصور بس��ياري از افراد ،اين اصل درباره تساوي زن و مرد در
برخورداري از حقوق نيست ،اين اصل بيان ميدارد كه اوالً تمام افراد
ملت در مقام اعمال قانون برابرند و ثانياً تمام افراد ملت از همه حقوق
انساني با رعايت موازين اسالمي برخوردارند.
اصل21قانون اساسي جمهوري اسامي ايران
اصل ۲1به حقوق زنان و حمايتهاي ويژه از آنها پرداخته اس��ت
و بند ۲ماده ۴و بند ب ماده ۵و ماده 1۶كنوانس��يون رفع تبعيض
همهجانبه عليه زن��ان جهان هم مف��اد اين اصل را درب��ردارد .با
بهرهگيري از سند چشمانداز ۲۰س��اله و سياستهاي كلي نظام،
آيات و احاديث پي خواهيم برد به اهميت شخصيت زن و جايگاه
آن در جامعه و حفظ كيان خانواده و در كل به تضمين حقوق زن
اشاره كرده است.
اصل 22قانون اساسي جمهوري اسامي ايران
با اص��ول  ۳۶ ،۳۳ ،۲۸ق .ا و۳۹ق .ا هم ارتب��اط دارد و با ماده۲طرح
اعالميه اسالمي حقوق بش��ر و مواد ۹و  1۰ميثاق بينالمللي حقوق
مدني و سياسي مرتبط است .اين اصل به طور مطلق بيان نشده ،مگر در
مواردي كه قانون تجويز اجازه داده است و تمتع كامل از آزاديها فقط
محدود به تأمين نظم عمومي نميشود بلکه شامل امور فرعي ديگري
مثل حق تغذيه ،مسکن ،بهداشت و حق آموزش و پرورش هم ميشود
و در كل به مصونيت اشخاص اشاره كرده است.
اصل 2۳قانون اساسي جمهوري اسامي ايران
اين اصل تأكيد كرده ،تفتيش عقايد ممنوع است اما آنجا كه ابراز عقيده

مخل نظم ،امنيت و اخالق حسنه يا مزاحم حقوق و آزاديهاي ديگران
شود ،مطابق قاعده كلی آزادی عقيده محدود میشود و اعالميههاي
حقوق هم از اين آزادي و محدوديت آن ياد كردهاند.
اصل 2۴قانون اساسي جمهوري اسامي ايران
به آزادي مطبوعات كه جزو موارد و مصاديق حقوق بشر است ،اشاره
كرده اس��ت و ماده1۹ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياس��ي هم
نزديکي زيادي به اين اصل دارد .در اين اصل آمده ،آزادي مطبوعات
به عنوان يکي از حقوق بنيادين ،مظهر تمدن يك ملت و نشانه بيداري
يك ملت آگاه است.
اصل 2۵قانون اساسي جمهوري اسامي ايران
به آزادي زندگي خصوصي اشاره كرده است و ماده 1۲اعالميه جهاني
حقوق بشر و ماده 17ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي هم آن
را تصديق ميكند .اين اصل به طور مطلق ه��م دخالت در امور مردم
بيان نشده اس��ت ،مگر به حکم قانون و امروزه به دليل سيستمهاي
انفورماتيك براي آزادي اشخاص مش��کالت زيادي را به وجود آورده
است و مصونيت اسرار شخصي نقض ميشود.
اصل 26قانون اساسي جمهوري اسامي ايران
به آزادي احزاب و جمعيتها اشاره كرده است .ماده ۲۰اعالميه جهاني
حقوق بشر و مواد۲1و  ۲۲ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي حق
تشکيل اجتماعات را به عنوان يکي از حقوق اساسي بشر مورد لحاظ
قرار داده و نزديك به اين اصل هستند .امروزه احزاب در جهان به عنوان
يکي از پايههاي جامعه مدني باعث تلفي��ق كردن خردهگرايشهاي
فردي و اجتماعي ميشود و مخصوصاً در امر انتخابات راهگشا خواهد
بود .طبق م��اده ۵۸۴قانون تجارت ،چون احزاب ش��خصيت حقوقي
تحصيل ميكنند ،براي اعمال حقوقي خ��ود نيازمند مجوز از وزارت
كشور هستند و براي تشکيل اجتماعات به خصوص به موافقت مقامات
در وزارت كشور نياز دارند.
اصل 2۷قانون اساسي جمهوري اسامي ايران
همان طور كه بيان ش��ده اين اصل هم به آزادي تشکيل اجتماعات و
راهپيماييها اشاره كرده اس��ت و در كل ،مأموران پليس حق ندارند
به طور مطلق اجتماع عمومي را ممنوع كنن��د و فقط در صورتي كه
پليس نتواند به گونه ديگري نظم عمومي را حفظ كند ،اقدام س��لبي
مجاز است.
اصل 28قانون اساسي جمهوري اسامي ايران
به حق داشتن شغل اش��اره میكند و به بند ۴اصل ۴۳ق.ا هم ارتباط
دارد و به مواد ۲۳و  ۲۴اعالميه جهاني حقوقبشر و  1۰7تا  1۲۹قانون
كار و ماده 1۳اعالميه اسالمي حقوق بشر هم مرتبط است .آزادي شغل،
الزمه حکومت انسان بر سرنوشت اجتماعي خويش است.
اصل 2۹قانون اساسي جمهوري اسامي ايران
به تأمي��ن اجتماعي به كلي اش��اره كرده و م��اده ۲۵اعالميه جهاني
حقوقبش��ر و ماده 17اعالميه اس��المي حقوقبش��ر و قوانين تأمين

اجتماعي و قانون كار هم نزديك اس��ت .تأمين اجتماعي و پرداختن
به آن در قانون ،به دليل اينکه مزيتهاي بيش��تري از بيمه اجتماعي
دارد ،مهم است.
اصل ۳۰قانون اساسي جمهوري اسامي ايران
به آموزش و پرورش رايگان اشاره كرده و آموزش از پايههاي دموكراسي
در هر كشوري بوده است و با آينده ملت و كشور رابطه مستقيم دارد.
علت اين اصل اين بود كه اگر شخصي توان پرداخت شهريه را نداشته
باشد ،باز هم فرزندش از تحصيل و آموزش باز نماند و مطابق ماده۲۶
اعالميه جهاني حقوقبشر و ماده 1۳ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي است.
اصل ۳1قانون اساسي جمهوري اسامي ايران
به حق مس��کن اش��اره و نوعي تبعيض عادالنه (مثبت) را بيان كرده
و با ماده 1۸اعالميه اس��المي حقوق بش��ر و ماده 1۳اعالميه جهاني
حقوقبشر هم مرتبط اس��ت و در حقوق ايران ،اتباع ايراني در اختيار
مسکن از آزادي مطلق برخوردارند.
اصل ۳2قانون اساسي جمهوري اسامي ايران
به بازداش��ت خودس��رانه و عواقب آن اشاره كرده اس��ت .در اعالميه
 17۸۹به اصل امنيت فردي اش��اره ش��ده اس��ت و ماده ۲۰اعالميه
اسالمي حقوقبشر و ماده ۹اعالميه جهاني حقوق بشر هم به اين اصل
نزديك هستند.
اصل ۳۳قانون اساسي جمهوري اسامي ايران
به منع تبعيد افراد كه از مصاديق حقوقبشر است اشاره دارد ،به مواد۹
و  1۳اعالمي��ه جهاني حقوقبش��ر و مواد  1۸و  ۲۰اعالمي اس��المي
حقوقبشر هم مرتبط است و براي حفظ نظم عمومي ناچارا ً بايد اين
آزادي را مقيد كرد.

اصل ۳۴قانون اساسي جمهوري اسامي ايران
به حق دادخواهي اشاره كرده و جزو حقوق مطلق بيان شده و با مواد۸
و  1۰اعالميه جهاني حقوقبشر مرتبط است.
اصل ۳۵قانون اساسي جمهوري اسامي ايران
به حق انتخاب وكيل اش��اره كرده اس��ت و با ماده 11اعالميه جهاني
حقوقبش��ر و ماده ۳1۴ق .ا .د .ك مرتبط است و به آزادي دفاع كه از
مصاديق حقوق بشر است ،اشاره كرده است.
اصل۳6قانون اساسي جمهوري اسامي ايران
ماده 11اعالميه جهاني حقوق بش��ر به طور ضمني و ماده 1۴ميثاق
بينالمللي حقوق مدني و سياسي به طور صريح به اصل قانونيبودن
جرم و مجازات پرداخته و اقتضاي عدالت كه از مصاديق حقوق بش��ر
است ،اين امر را مورد تأكيد قرار داده است.
اصل۳۷قانون اساسي جمهوري اسامي ايران
به اصل برائت معروف است و در دعاوي حقوقي و مدني هم كاربرد دارد.
به ماده ۵و  11اعالميه جهاني حقوقبش��ر و ماده 1۹اعالميه اسالمي
حقوقبشر هم مرتبط اس��ت و با اصل عطف به ماسبقنشدن قانون و
قاعده قبح عقاب بالبيان هم در ارتباط است.
اصل ۳8قانون اساسي جمهوري اسامي ايران
به كنوانسيون منع شکنجه مصوب 1۹۸۴مجمع عمومي ملل متحد و
ماده ۵7۸ق.م.ا مرتبط است.
اصل ۳۹قانون اساسي جمهوري اسامي ايران
با اصل ۳۸مرتبط و تأكيد كرده اس��ت بايد با ش��خص مورد اشاره به
گونهاي رفتار كرد كه خالف قانون و موازين حقوق بشر و اصل احترام
نباشد.
اصل ۴۰قانون اساسي جمهوري اسامي ايران
به منع اضرار به غير اشاره دارد و با اصل«الضرر و الضرار فياالسالم» و
با مفاد ماده1۳۲ق.م هم مرتبط است.
اصل ۴1قانون اساسي جمهوري اسامي ايران
به حق تابعي��ت پرداخته و با ماده 1۵اعالميه جهاني حقوقبش��ر هم
مرتبط و مطابق اصول حقوقبشر سلب تابعيت هم مورد نفي است.
اصل ۴2قانون اساسي جمهوري اسامي ايران
به تابعيت اتباع خارجی پرداخته و با ماده ۹7۹ق.م هم مرتبط است و
به صالحيت اختياري دولت هم اشاره كرده است.
گفتني است با توجه به بررسيهايي كه در اعالميه جهاني حقوق بشر
و اعالميه اسالمي حقوق بشر و اعالميههاي مختلف ديگر و قوانين و
مقررات مختلف به اين نتيجه ميرسيم كه به طور مستقيم در اصول1۹
تا  ۴۲ق.ا و به طور غيرمستقيم و ضمني در همه اصول قانون اساسي
جمهوري اسالمي به حقوق بشر مس��ائل و مصاديق آن توجه ويژهاي
شده است.
* دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق عمومي
دانشگاه علوم قضايي تهران

تخليهوپرداختاجارهبها

در خص�وص مس�ائل مرب�وط ب�ه مس�كن
يكي از مفاهي�م حقوق�ي ،اجور معوقه اس�ت.

اجور معوقه همچنان كه از نام آن نيز مشخص است،
به معناي اجارهبهاي عقبافتاده است .اجارهبهاي
مکان استيجاري كه مستأجر آن را پرداخت نکرده
و اجور جمع اجاره بوده و معوقه به معناي به تعويق
افتاده است.
تعهدات مستأجر نسبت به اجور معوقه
تعهدات مستأجر نسبت به اجارهبها به اين صورت
است كه طبق اجارهنامه تنظيمشده فيمابين مؤجر
و مستأجر ،مبلغ اجارهبها بايد در زمان مقرر قيدشده
در اجارهنامه ،مث ً
ال ماهانه يا ساالنه توسط مستأجر به
مؤجر پرداخت شود.
در صورت پرداختنک��ردن اجارهبه��ا و به تعويق
افتادن آن مؤجر ميتواند طي دادخواست حقوقي
مستأجر را ملزم به پرداخت اجارهبهاي عقبافتاده
كند كه پس از ص��دور رأي و انجام مراحل اجرايي
قابليت وصول خواهد داشت.
تعديل اجارهبها
عقد اجاره پس از تنظيم قرارداد و تعيين مبلغ ميان
طرفين الزماالتباع اس��ت و طرفين ملزم به انجام
تعهدات خود هستند ،لذا تعديل اجارهبها ميتواند
با توافق طرفين يا اگر در متن قرارداد به آن تصريح
شده باش��د ،انجام شود يا تحت ش��رايط خاصي از
طرف مؤجر يا مستأجر به طرفيت يکديگر با تقديم
دادخواست انجام شود.
فسخ قرارداد اجاره
قرارداد اجاره با انقضای مدت اجاره به پايان ميرسد،
مگر اينکه شرايط خاصي موجبات فسخ آن را فراهم
آورد ،از جمله اينکه مؤجر به تعه��دات مندرج در
اجارهنامه عمل نکند يا عيوبي در مورد اجاره موجود
بوده كه از مس��تأجر پنهان ش��ده يا به اطالع وي
نرسيده باشد يا مستأجر مورد اجاره را در غير آنچه
در اجارهنامه آمده و مورد توافق مؤجر بوده استفاده
كند كه از موجبات فسخ پيش از موعد است.
انواع روشهاي پرداخت اجارهبها
پرداخت اجارهبها بر اس��اس توافقي است كه بين
مؤجر با مس��تأجر صورت گرفته و معموالً در متن
اجارهنامه مشخص و تصريح ش��ده است .پرداخت
ميتواند به صورت نقدي در قبال دريافت رس��يد
از مؤجر يا واريز به حساب مش��خصي كه مؤجر به
مستأجر معرفي كرده و به صورت روزانه ،ماهانه يا
ساالنه صورت پذيرد.
تف�اوت اجارهبهاي معوق�ه و اجرتالمثل
ايام تصرف
تفاوت اجارهبهاي معوقه و اجرتالمثل ايام تصرف
در اين است كه در دعواي اجارهبهاي معوقه ،قرارداد
اجارهاي كه بين دو طرف ،يعني مؤجر و مس��تأجر
تنظيم شده اس��ت بهاي اجاره هم در آن مشخص
و طريقه پرداخت آن نيز تصريح ش��ده و مستأجر
اجارهبها را به مؤجر پرداخت نکرده باشد.
اجرتالمثل ايام تصرف زماني مطرح ميش��ود كه
قراردادي موجود نيست يا مدت آن به اتمام رسيده
و مستأجر از تحويل مورد اجاره امتناع ورزيده باشد
يا تصرفات وي غاصبانه و بدون اذن و موافق مؤجر
بوده است.
تعريف اجرتالمثل و اجرتالمسمي
در صورتي كه شخصي از مال ديگري بدون وجود
قراردادي بين آنها استفاده كند ،بايد اجرت منافع
استفادهش��ده را به مال��ك آن بپردازد ك��ه به آن
اجرتالمثل گويند و ميزان آن را كارشناس دادگاه
تعيين ميكند.
اما اگر بي��ن طرفين قراردادي (مانن��د عقد اجاره)
مدارك الزم جهت تنظيم س��ند اجارهنامه امالك
وجود داشته باشد و اجرت استفاده از مال در قرارداد
و با توافق طرفين مشخص شود به آن اجرتالمسمي
ميگويند.
اجرتالمسمي در واقع مبلغي است كه در قرارداد
اج��اره تعيي��ن ميش��ود و تفاوتهاي اساس��ي
ب��ا اجرتالمث��ل دارد .اجرتالمس��مي به صورت
قراردادي بين مستأجر و مؤجر تعيين ميشود اما
اجرتالمثل منش��أ قراردادي ن��دارد و پس از ارائه
دادخواس��ت مطالبه اجرتالمثل توسط مؤجر به
دادگاه ،از سوي كارشناس تعيين میشود.
در صورت تأخير در پرداخت اجارهبها و طرح دعوي
مطالبه اجارههاي معوقه در دادگاه ،مس��تأجر بايد
عالوه بر پرداخت اجرتالمس��مي ،خسارت تأخير
تأديه را نيز بپردازد ،اما از آنجا كه اجرتالمثل خود،
نوعي خسارت است ،خس��ارت تأخير تأديه به آن
تعلق نميگيرد.
دعاوي تخلي�ه و تحويل عين مس�تأجره
چگونه مطرح ميشود؟
دعاوي تخلي��ه و تحويل عين مس��تأجره در قالب
دادخواست حقوقي مطرح ميشود كه ميتواند به
عللي از جمله انقضاي مدت اجاره يا نياز ش��خصي
يا تصرفات غيرقانون��ي از جانب مؤجر و به طرفيت
مستأجر يا متصرف مطرح شود.
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خاطرات آيتاهلل سيدمرتضي پسنديده
به مثابه منبع كمبديل تاريخي

روايتي ناب از خاستگاه
سلسلهجنبان انقالب اسالمي
محمدرضا كائيني
اثري ك��ه هم اينك
در باب آن س��خن
ميرود ،بخشهايي
از خاطرات زندهياد
آيتاهلل سيدمرتضي
پس��نديده است كه
توسط محمدجواد
مراديني��ا تدوي��ن
يافت��ه و انتش��ارات
س��وره مهر ،به نشر
آن همت گمارده اس��ت .اين مجموعه از آن روي كه
پيش��ينه خانداني امام خميني ،رهبر كبير انقالب
اس��المي را روايت و به برخي عوام��ل تأثيرگذار در
شكلگيري و تكوين شخصيت ايشان اشارت ميبرد،
جايگاهيبسمهموحتيمنحصربهفرددارد.تدوينگر
اين اثر در ديباچه اين مجموعه و در باب محتواي آن،
چنين آورده است:
«كتابي ك��ه پي��شرو داري��د ،خاط��رات آيتاهلل
سيدمرتضي پسنديده ،برادر بزرگ امام خميني است
كه پيرامون حوادث و رخدادهاي گوناگون يكي دو قرن
گذشته،بهصورتشفاهيروينواركاستضبطوپس
از تحرير روي كاغذ و ويراستاري ،به دست چاپ سپرده
شده است .آيتاهلل پسنديده در سال1313ق -هفت
سال پيش از تولد امامخميني -در شهرستان خمين
متولد شد و در سال1375ش -يعني هفت سال پس از
ارتحال امام -نيز درگذشت .خاطرات وي در برگيرنده
دو موضوع به شرح زير است:
 .1تاريخچه خاندان امام (ش��امل جد ب��زرگ ،جد،
پدر ،عمو ،عمهها و )...و اطالعاتي تاريخي از پيشينه
شهرس��تان خمين (زادگاه ام��ام) در طول يك قرن
گذشته.
 .2خاطراتي پراكنده از برخي حوادث سياسي در طول
100سال گذشته ،مانند جزئياتي از :كودتاي12۹۹ش
يا ناگفتههايي از ماجراي كشف حجاب ،تبعيد امام به
تركيه و تالش امريكاييها براي رهايي گروگانهاي
خود در تهران.

با افزايش فشار بر مردم قوچان ،وضعيت
براي آنها به جايي رس�يد كه قوچانيها
از روي ناچاري مجبور ش�دند دختران
خردسال و نوجوان خود را به تركمنها
و تفليسيهاي ارمني عشقآباد كه اتباع
روس�يه تزاري بودند ،بفروشند! اين در
حالي بود كه ساالرمفخم هم مدتي قبل
از آن واقعه ،براي به دس�ت آوردن پول
بيشتروگرفتنرشوهازتركمنهايتابعه
روسيه تزاري ،آنها را تحريك كرد كه به
قوچان حمله كنند و به اين شكل تراكمه
بعد از تاراج و كشتار عش�اير باشقانلو،
 60دختر و زن آنها را به اس�ارت گرفتند
و به خاك روسيه آن روز منتقل كردند!

نگاهي به واقعه اسارت دختران و زنان قوچاني
همزمان با جنبش مشروطه ايران

جفا بيند كه با ما اين جفا كرد!

انوشه ميرمرعشي
در حافظه تاريخي مردم ايران ،نام پادش�اهان
قاجار با صفت «بيكفايتي» گره خورده اس�ت.
دادن اي�ن لق�ب ام�ا چندان ه�م بي�راه نبوده
است و بر اس�اس دادههاي تاريخي و مشاهده
تصميم گيري ه�اي اش�تباه ،عملك�رد ب�د و
مستبدانه ش�اهان قجري در حوادث گوناگون
دوران تس�لط ح�دود دو قرن�ه اي�ن سلس�له
پادشاهي بر ايران ،آنان به چنين وصفي متصف
گش�تهاند .در اين مي�ان اما يك�ي از آن وقايع
بس�يار تلخ و تأس�فبرانگيز ،واقع�ه فروش و
به اس�ارت رفتن دخت�ران و زن�ان قوچاني به
اتباع روس�يه تزاري در دوره ناصرالدين ش�اه
است؛ ماجرايي به ش�دت غمانگيز و بدفرجام
كه در مق�ال پي آمده اس�ت .چرايي ،چگونگي
و فرج�ام آن را م�ورد بررس�ي ق�رار دادهايم.
زندهياد آيتاهلل سيدمرتضي پسنديده
برادر بزرگ امام خميني(ره)

تأمي�ن هزين�ه س�فر فرن�گ ش�اه
با تيولداري!
يكي از بدعتهاي نامبارك دوره ناصرالدين ش��اه
قاجار كه تبعات بس��يار س��خت و دردناكي براي
مردم داش��ت ،تغيير س��اختاري تي��ولداري در
ايران بود .اصطالح تي��ولداري كه از زمان صفويه
در ايران رواج پي��دا كرد ،در واقع دگرگون ش��ده
اصطالح فقه��ي «اقطاع» بود .اقط��اع اصطالحي
فقهي در امور زمين ،ماليات و امور ديواني در قلمرو
سرزمينهاي اس��المي بود كه با واگذاري بخشي
مشخص از يك منطقه و در زماني معين به اشخاص
با هدف «زنده كردن زمينه��اي موات ،بالوارث و
خالصه[زمينهاي دولتي و حكومتي قابل احيا]»
با مديريت حاكمان اس��المي براي ايجاد درآمد به
نفع جامعه مس��لمين انجام ميش��ده است .نظام
حقوقي اقطاع امر پيچيدهاي بوده اس��ت كه فقها
در طول تاريخ درباره صورته��اي مختلف آن ،به
نظريهپردازي پرداختهاند(.)1
اما در زمان پادش��اهي 50س��اله ناصرالدين شاه
[ 1226تا .1274ش] ،تغييرات عمدهاي در نظام
زمينداري ايران به وجود آمد ،به ويژه به دليل اينكه
ناصرالدين شاه براي تأمين خرج سفرهاي فرنگ و
خوشگذرانيهايش به پول زياد احتياج داشت ،به
همين علت با تغيير شيوه تيولداري ،از واگذاري
تيول به اش��خاص درآمدهاي كالن��ي براي خود
فراهم ميكرد .اين تغييرات شامل «فروش اراضي
خالصه دولت به مالكان و زمينداران»« ،خصوصي
كردن ام��الك تيولي از س��وي تي��ولداران براي
كسب درآمد» و «س��رمايهگذاري تجار بزرگ در
امالك مزروعي» ميشده است .در واقع بر اساس
اين شيوه ش��اه از واگذاري تيول به شكل مزايده،
از تيولدار برنده پول زيادي به دس��ت ميآورد! و
تيولدار هم اجازه پيدا ميكرد ب��ا گرفتن ماليات
حد قانوني از مردم منطقه تحت
اضافه و بيشتر از ّ
حاكميت خ��ود ،نه تنه��ا خرج خريد تي��ول را به
دست بياورد كه عايدي كالني هم براي خود ايجاد
كند( .)2متأسفانه اين شيوه غلط بعد از كشته شدن
ناصرالدين شاه و در دوره مظفرالدين شاه هم ادامه

پيدا كرد.
سرگذشت تيولداري مس�تبد كه فاجعه
به بار آورد!
غالمرضا شاهس��ون كه چند س��ال بع��د از فوت
ميرزاعبدالوهاب خان ش��يرازي به «آصفالدوله»
ملقب شد ،پسر حاج حس��ين خان شهاب الملك
چاپارچي باش��ي بود .پدرش مدتي امير توپخانه و
سپس مدتي حاكم خراس��ان بود .غالمرضا هم از
همان جواني ،به دنبال گرفتن مناصب مهم در دربار
ناصري و به دست آوردن ثروت فراوان بود .او ابتدا
توانست با جلب نظر شاه ،والي حكومت كرمان شود،
اما با سپري شدن اندك زماني از شروع به كارش در
كرمان ،شيوه ستمگري بر مردم را در پيش گرفت و
بعد از بروز قحطي در اين منطقه ،به جاي مديريت
وضعيت پي��ش آمده و كمك به م��ردم ،به احتكار
گندم پرداخت! با گران شدن نان و گسترش فقر در
ميان مردم ،فرياد اعتراض اهالي كرمان بلند شد.
غالمرضاخان شاهسون ،ملقب به آصفالدوله

بخش اول خاط��رات آيتاهلل پس��نديده ،به لحاظ
منحصربهفرد ب��ودن آن از اهميت بااليي برخوردار
است .اين قسمت كه ش��جرهنامه خاندان امام و نيز
حوادث و رخدادهاي تلخ و شيرين بيت موسوي را
دربرميگيرد ،فصلي حساس و خطير از تاريخ معاصر
ايران و تاريخ انقالب اس��المي به شمار ميآيد كه با
توجه به فقدان امام و برادر ديگرشان سيدنورالدين،
هيچ منبع و مأخذي براي آن ،جز ش��خص آيتاهلل
پس��نديده نميتوان يافت .اين ويژگي باعث شده
است خاطرات آيتاهلل پس��نديده ،در شمار منابع
اصلي و ارزش��مند تاريخ انقالب اسالمي به حساب
آيد .عالقه همگان به ش��ناخت و آگاهي از مراحل
مختلف تكوين ش��خصيت بزرگ امام و آشنايي با
محيط جغرافيايي و خانوادگي ايش��ان ،مسئلهاي
انكارناپذير اس��ت .هم��ه طالب آنند ت��ا بدانند چه
عواملي دست به دست هم داده است موجب پيدايش
شخصيتي بينظير در جهان اسالم شود؛ شخصيتي
كه منشأ دگرگونيهاي بس بزرگ در دنياي كنوني
و سرنوشت مسلمانان در زمان حيات خويش و حتي
بعد از فقدانش ش��د .خاطرات آيتاهلل پس��نديده،
برخي از عوامل شكلدهنده شخصيت امام را تلويحاً
براي خواننده شرح ميدهد .خواننده در ضمن مطالعه
بخش اول كت��اب ،همچنين ب��ا جغرافياي تاريخي
شهرس��تان خمين و برخي حوادث تاريخي آن طي
100سال گذشته آشنا ميش��ود .اين موضوع از دو
جنبه حائز اهميت است :اول آنكه خواننده با تاريخچه
شهري آشنا ميشود كه از س��ال 1320تا133۹ق
 1۹سال -محل رش��د و تكامل رهبر كبير انقالباسالمي بوده است و دوم آنكه اين اثر ميتواند راهنماي
محققان و دانشجويان و عالقهمندان رشته تاريخ ،به
ويژه در بخش تاريخهاي محلي قرار بگيرد .بخش دوم
خاطرات آيتاهلل پسنديده به صورت پراكنده ،برخي
رخدادهاي بااهميت تاريخ معاصر ايران را مورد توجه
قرار داده است كه ميتوان آن را اوراقي از تاريخ دوران
پادشاهي قاجار و پهلوي به شمار آورد.»...
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از آنجا كه دادگاه مقصران فروش دختران
قوچاني به انحراف رفت و جريان مشروطه
هم عاقبت بدي پيدا كرد ،رس�م ًا پيگيري
عودت نام�وس به يغما رفته ب�ه وطن هم،
متوقف ش�د! به ويژه اينكه بخش�ي از آن
زنان و دخت�ران معتقد بودن�د در غربت
بيآبرو ش�دهاند و با اين ننگ نميتوانند
نزد اق�وام خ�ود برگردند و ديگ�ر اينكه
عم�وم آن دخت�ران و زنان كه ب�ه عنوان
برده و كارگر به اتباع روسيه فروخته شده
بودند ،در همان خاك روسيه ازدواج كرده
و بچهدار ش�ده بودند و دوس�ت نداشتند
همس�ر و فرزن�دان خ�ود را ت�رك كنند

حاج غالمرض��ا آصفالدوله ،يحييخ��ان «كالنتر
ش��هر» را مأمور س��ركوب معترضان كرد و چون
يحيي خان در سركوب زيادهروي كرد ،مردم دست
به شورش زدند و يحييخان را كشتند! وقتي خبر
شورش و كشته شدن كالنتر شهر كرمان به مركز
رس��يد ،آصفالدوله عزل و به جايش فيروزميرزا
فرمانفرما حاكم كرمان شد.
با اين همه اين موضوع ،باع��ث دوري آصفالدوله
از قدرت نش��د و اين بار بخت خود را براي كس��ب
مناص��ب دولت��ي ،ب��ا خدمت ب��ه انگليس��يها و
درباريهاي وابسته به انگلس��تان آزمود؛ خدمتي
كه در سيستان و بلوچس��تان و فارس ،به سركوب
معترض��ان به خودس��ريهاي قش��ون انگليس و
مستبدان داخلي وابس��ته به آنها انجاميد ،البته او
چند بار هم توانست با حكم ش��اه ،به مقام وزارت
برسد و به اين وس��يله اموال و امالك قابل توجهي
به دس��ت بياورد ،با اين همه و ظاه��را ً اين مقدار
ثروت براي وي كاف��ي نبود! پس از چند س��ال و
بعد از روي كار آمدن مظفرالدين شاه ،او توانست
با ش��ركت در يك مزاي��ده تي��ولداري ،حكومت
خراسان را در س��ال.1283ش به دست بياورد .در
آن دوره آصفالدوله كه در آن مزايده ،پول و رشوه
كالني به شاه و درباريان داده بود ،با رسيدن به مقر
حكومتي خود ،سياست فشار بر مردم براي گرفتن
مالياتهاي مضاعف را در پيش گرفت(.)3
نامه تظلمخواهي كه موجب ظلم بيشتر شد!
تازه فرياد عدالتخواهي مردم در سال .1284ش از
ظلم و ستم مس��تبدان قجري بلند شده بود كه به
علت چند سال خشكسالي و حمله ملخها به مزارع
كممحصول خراس��ان و به ويژه منطق��ه قوچان،
فق��ر و بيچارگي ش��ديدا ً گريبان مردم خراس��ان
را گرفت .در چنين ش��رايطي عق��الي منطقه به
مشورت نشستند كه حال كه تيولداران خراسان
يعني «آصفالدوله» و «س��االر مفخ��م» [حاكم
بجنورد] ،نه تنها چارهاي براي رفع مشكالت مردم
نميكنند كه از قضا با احتكار گندم و فروش آن به
چندين برابر قيمت مردم را بدبختتر هم كردهاند،
نامهاي به دربار و مظفرالدين شاه قاجار بنويسند.
به اين ترتيب نامه تظلمخواهي نوش��تند و در آن
از مظفرالدين ش��اه تقاضا ش��د ك��ه وي به خاطر
خشكسالي و فقر مردم ،دس��تور دهد تيولداران
منطقه ماليات آنها را ببخش��ند ،اما شاه نامه را كه
دريافت كرد ،رس��يدگي به آن را به «عينالدوله»
صدراعظم واگذار كرد .عينالدوله هم براي اينكه
ديگر مردم هي��چ منطقهاي از اي��ن كارها نكنند،
به آصفالدوله و ساالر مفخم دس��تور داد از مردم
ش��مال خراس��ان دو برابر ماليات بگيرند! به اين
ترتيب آصفالدوله به پسرش «اميرحسين» كه از
طرف او حاكم قوچان بود ،دستور داد با سختگيري،
ماليات جدي��د را از رعيت منطقه وص��ول كند .با
افزايش فشار بر مردم ،وضعيت براي آنها به جايي
رسيد كه قوچانيها از روي ناچاري مجبور شدند
دختران خردسال و نوجوان خود را به تركمنها و
تفليسيهاي ارمني عشقآباد كه اتباع روسيه تزاري
بودند ،بفروشند! اين در حالي بود كه ساالرمفخم

هم مدتي قبل از آن واقعه ،براي به دست آوردن
پول بيشتر و گرفتن رشوه از تركمنهاي تابعه
روسيه تزاري ،آنها را تحريك كرد كه به قوچان
حمله كنند و به اين شكل تراكمه بعد از تاراج و
كشتار عشاير باشقانلو60 ،دختر و زن آنها را به
اسارت گرفتند و به خاك روسيه آن روز منتقل
كردند! چند ماه بعد ،خبر اي��ن ظلم فاجعهبار
به تهران و مش��روطهخواهان رسيد و آيتاهلل
سيدمحمد طباطبايي از سران مشروطه ،شروع
به دادخواهي براي دختران و زنان قوچاني به
اسارت رفته و فروخته شده كرد .او با سخنراني
در سر منبرها و با نوش��تن نامه به مظفرالدين
شاه ،خواهان پيگيري ماجرا و محاكمه مقصران
شد(.)4
اي خدا كسي فكر ما نيست...
در آن شرايط نمايندگان مجلس شوراي ملي
كه به تازگي كار خود را شروع كرده و مشغول
تدوين قانون اساسي مشروطه بودند ،پيگيري
وضعيت دخت��ران و زنان مظل��وم قوچاني را
در دس��تور كار ق��رار دادن��د .از ط��رف ديگر
روزنامههاي مهم مش��روطه مثل «مجلس»،
«حبلالمتين» و «صوراس��رافيل» ش��روع به
پيگيري چند و چون ماجرا كردند .جالب است
كه خبرنگار روزنامه صوراسرافيل كه در همان
زمان سفري به تفليس داشته است ،در خبري
دهشتناك به شرح وضعيت ر ّقتبار دختران و
زنان به فروش و اسارت رفته قوچاني ميپردازد.
او در گزارش خود شرح ميدهد :بخشي از آن
دختران و زن��ان را تركمنهاي تابع روس��يه
تزاري ،درس��ت مثل بردهها براي كارگري به
خانهها و مزرعههاي خود بردهاند ،بخشي را به
خانههاي بزرگ منطقه تركمنستان و بخشي
را هم كه بروروي زيباتری داشتند ،براي تأمين
عيش و نوش مردان تفليسي به كافهداران اين
شهر فروختهاند! س��پس در ادامه مشاهداتش
از وضعيت دختران قوچاني در كافه ش��انتان
تفليس مينويس��د :اين دختران در حالي كه
براي خوش��امد مردان ميرقصيدهاند ،به زبان
فارسي اين شعر را همخواني ميكردهاند:
فلك ديدي به ما آخر چهها كرد
خدا كسي فكر ما نيست
ز خويش و اقربا ما را جدا كرد
خدا كسي فكر ما نيست
جفا بيند كه با ما اين جفا كرد
خدا كسي فكر ما نيست
هفده و هجده و نوزده و بيست
اي خدا كسي فكر ما نيست
***
گر از كوي وطن مهجور مانديم
خدا كسي فكر ما نيست
و گر از هجر او رنجور مانديم
خدا كسي فكر ما نيست
نه پنداري ز عشقش دور مانديم
خدا كسي فكر ما نيست
هفده و هجده و نوزده و بيست
اي خدا كسي فكر ما نيست
***
مگر مردان ما را خواب برده
خدا كسي فكر ما نيست
غيوران وطن را آب برده
خدا كسي فكر ما نيست
كه اغيار آب از احباب برده
خدا كسي فكر ما نيست
هفده و هجده و نوزده و بيست
اي خدا كسي فكر ما نيست(.)5
محاكمه ساالرمفخم و آصفالدوله
با انتشار اين گزارش ،شديدا ً احساسات مردم و
مسببان
نمايندگان مجلس شوراي ملي عليه ّ
واقعه غليان ك��رد و خواهان ع��زل و محاكمه
آنها ش��دند .به اين ترتيب بع��د از چندين ماه
اعتراض به عملكرد مسببان اين فاجعه ،در روز
چهارشنبه 21جمادياالولي .1325ق [10تير
.1286ش] آصفالدوله عزل و بالفاصله حكم
توقيف موقت ساالرمفخم هم صادر شد .روزنامه
حبلالمتين در شماره 61خود ضمن درج خبر
توقيف ساالرمفخم نوشت« :محكومعليه براي
اجراي قرار بازداشت ،به مطيعالسلطنه تحويل
شد .همچنين مطيعالس��لطنه از طرف وزارت
عدليه ،مأمور ش��د به منزل سردار مفخم رفته
و دو نفر زنهاي اس��يري را كه اهل بجنورد و
از جمله كس��اني بودند كه دست بيداد ،آنها را
فروخته بود ،به برادران و كس��ان آنها تحويل
دهد و نيز پس��ري را هم كه امي��ر اعظم آورده
بود و معلوم شد جزو اس��رای قوچان است ،به
كدخدا علي و يوسف سپردند.)6( »...
به هر حال نزديك 1/5س��ال ،مسئله دختران
و زنان به اس��يري رفته و فروختهشده قوچاني
در مجلس ش��وراي ملي م��ورد پيگيري بود و
از سوي ديگر جلس��ات دادگاه مقصران نيز با
كندي پيش ميرفت .در واقع علت 1/5س��ال
زمان بردن محاكمه مقص��ران ،به دليل اعمال
نفوذ رجال قاجار و به ويژه س��اير تيولداراني
بود كه رس��م تيولداريشان دس��تكمي از
آصفالدوله نداش��ت! تااينكه باالخ��ره بعد از
برگزاري 14جلسه محاكمه در تاريخ پنجشنبه
شش��م مرداد .1286ش ،رأي اولي��ه و موقت
مقصران به شرح زير صادر شد:
«نم��ره اول .مقصر در اين باب ،س��االر مفخم
اس��ت كه با رأي همه اجزاي كميس��يون اعم
از عدليه و وكالي مجلس بايد خلع از ش��ئون
دولت و حكومت ش��ده ،جيره يك سال قشون
س��رحد بجنورد و قوچ��ان را بدهد و اس��را را
استرداد نمايد و هر نفري را نتوانست استرداد

كند300 ،توم��ان وجه نقد به صاحب اس��ير
بدهد كه خودش برود ،خري��داري كند و بايد
توقيف و حبس باشد تا اين مراتب بهموقع اجرا
گذاشته شود.
نمره دويم .سردار افخم ،حاكم وقت استرآباد
بوده و در عصر حكومت خ��ود احكام دولت را
اجرا نداشته او هم يك اندازه سلب شئونات از او
شود (يك درجه از رتبه نظامي او كاسته شود و
5هزار تومان جزاي نقديه بدهد و يك سال هم
مصدر خدمات دولتي نباشد).
نمره سيم .اميرحسين خان پسر آصفالدوله كه
حكومت قوچان داشت ،بايد تا دو سال به شغل
ديواني مشغول نش��ود ،زيرا كه پس از شنيدن
اين خبر اقدامات سريعانه ننموده است و بايد
3هزار تومان جزاي نقدي بدهد.
نم��ره چهارم .ب��ه واس��طه مماطله ش��خص
آصفالدول��ه اس��ت .آصفالدوله به واس��طه
تلگرافات��ي ك��ه عينالدوله در دس��ت دارد و
تحقيقات خارجي ،اظهارات خود را به مبادي
عاليه كرده اس��ت ،تقريباً تبرئه از تقصير اين
كار دارد ول��ي قصوري كه عدليه نس��بت به او
ميدهد ،اين است كه چرا بيشتر از آنچه نوشته
و گفته اس��ت اقدام ننموده ،له��ذا بايد 2هزار
تومان جزاي نقديه بدهد.
نمره پنجم .مفاخرالملك و اكرمالملك شخصاً
هنوز آنها براي اس��تنطاق حاض��ر و محاكمه
حضوري نش��دهاند و احضار آنها منوط به امر
مبارك است.
كميسيون عدليه در اين موقع به اقتضاي حال
امروزي مملكت مج��ازات را همينقدر كافي
ميداند( .محاكمه ابتدايي حقوق) .ديوانخانه
عدليه اين حكم را تصديق دارد ،عبدالحسين
فرمانفرما -وزارت عدليه( ،»)7البته متأس��فانه
اين پايان ماجراي دادگاه نبود.
عاقبت مقصران و به اسيريرفتگان
پس از صدور حكم اوليه ،مقصران و طرفداران
آنها به دس��ت و پا افتاده و با اعتراض به احكام
صادره ،تقاضاي برگزاري جلسه استيناف كردند.
از ط��رف ديگ��ر ع��دهاي از وكالي مجلس هم
معتقد بودند كه احكام صادره سبك و در برابر
جرم انجام شده ،كافي نيست .به هر حال از آنجا
كه زور طرفداران مقصر واقعه بيش��تر بود ،قرار
شد دادگاه تجديدنظر مس��ببان فاجعه قوچان
برگزار شود .جالب است كه معترضان به حكم
اولي��ه دادگاه از جمله عبدالحس��ين فرمانفرما
(وزير عدلي��ه) ،معتقد بودند ب��ه داليلي چون
«عادي بودن حمله تركمانان و وارون به خاك
ايران و بيسابقه بودن محاكمه سردارها» ،حكم
دادگاه عادالنه است و اينكه «تا آن روز در هيچ
محاكمه عرفياي در ايران ،براي صدور آن ،جز
در زير سايه مشروطيت تا اين اندازه توجه نشده
است ،»...پس به اين شكل و با اعمال نفوذهاي
فراوان ،جلسه استيناف مقصران برگزار شد .بعد
از برگزاري جلسه دادگاه تجديدنظر ،در نهايت
ساالرمفخم به پنج س��ال زندان و دادن مبلغي
جزا محكوم شد ،اما آصفالدوله در وقايع قوچان
بيگناه شناخته ش��د! و همان عزل از حكومت
خراس��ان براي وقايع قوچان م��ورد تأييد قرار
گرفت ،البته اين پايان ماجراي آصفالدوله نبود!
زيرا او در جريان حوادث بعدي مش��روطه و به
ويژه بعد از فتح تهران توسط مشروطهخواهان،
به ناگهان مشروطهخواه ش��د و حتي با اعمال
نفوذي ك��ه در ميان رج��ال انگلوفيل قاجاري
داشت ،توانست در دولت سردار اسعد بختياري
حكم وزارت هم بگيرد!(.)8
سرنوشت دختران و زنان به اسيريرفته
قوچان
از آنجا كه دادگاه مقصران ب��ه انحراف رفت و
جريان مش��روطه هم عاقبت ب��دي پيدا كرد،
رس��ماً پيگيري عودت ناموس به يغما رفته به
وطن هم ،متوقف ش��د! به ويژه اينكه بخش��ي
از آن زن��ان و دختران معتق��د بودند در غربت
بيآبرو ش��دهاند و با اين نن��گ نميتوانند نزد
اقوام خود برگردن��د و ديگر اينك��ه عموم آن
دختران و زنان كه به عنوان ب��رده و كارگر به
اتباع روس��يه فروخته ش��ده بودند ،در همان
خاك روسيه ازدواج كرده و بچهدار شده بودند
و دوست نداشتند همسر و فرزندان خود را ترك
كنند .اين همه يعني در عمل ،هيچ اقدام قابل
توجهي براي برگش��ت اين زنان و دختران به
وطن از سوي مسئوالن مشروطه مشاهده نشد
و بسياري از آنها مجبور شدند تا پايان عمر در
غربت و در سختي زندگي كنند!
منابع:
 -1دانشنامه جهان اسالم ،جلد ،8چاپ.1383ش،
صص  864و 865
 -2عل��م -كاظم��ي ،محمدرض��ا -س��جاد ،مقال��ه
«مش��روطه در براب��ر تي��ول داري» ،فصلنام��ه
پژوهشهاي تاريخ��ي ،دوره  ،۹ش��ماره اول ،مورخ
بهار .13۹6ش
 -3عاقلي ،باقر« ،مش��اهير رجال» نشر گفتار ،چاپ
.1370ش ،صص  ۹0تا ۹5
 -4روزنامه مجلس ،شماره  ،47مورخ ششم اسفند
.1285ش برابر با  2۹فوريه .1۹07م ،صص2و3
 -5روزنامه صوراسرافيل ،شماره ،4مورخ 30خرداد
.1285ش
 -6روزنام��ه حبلالمتي��ن ،ش��ماره  ،61مورخ 25
جمادياالولي .1325ق برابر با  14تير .1286ش
 -7روزنام��ه حبلالمتي��ن ،ش��ماره  ،7۹مورخ 21
جمادي الثاني .1325ق برابر با  ۹مرداد .1286ش
 -8عاقلي ،صص 100و  101و روزنامه حبلالمتين،
شماره  ،81مورخ  24جماديالثاني .1325ق برابر با
12مرداد .1286ش

10

| روزنامه جوان | شماره 6507

پنجش��نبه  26خ��رداد  16 | 1401ذیالقع��ده | 1443

ﻧگﺮﺍﻧي ﺟﻬﺎﻧي ﺍﺯ ﺍحﺘمﺎﻝ ﻣﺮگ ﺳﻴﻨمﺎ

گزارش

محمدصادق عابديني

ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ

ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠي ﺗﻬﻴﻪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻓﻴﻠﻢ ﻓﻴﺎﭘف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﺩ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﺍﺩ
ﺳ�ﻴﻨﻤﺎﻫﺎ ﻣيﻣﻴﺮﻧﺪ! ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻗﺮﻥ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﺩﻳﺪﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦﻫﺎي ﺗﺎﺭﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﻮعي
ﺳ�ﺒﻚ ﺯﻧﺪﮔي ﺑﺮﺍي ﺑخﺶ ﺑﺰﺭﮔ�ي ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ
ﺟﻬﺎﻥ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﻳﺎ ﺷﻜﺴ�ﺖ ﺗجﺎﺭي ﻓﻴﻠﻢﻫﺎي ﺳ�ﻴﻨﻤﺎﻳي ﺭﺍ
ﺑﺮ ﻣﺒﻨ�ﺎي ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓ�ﺮﻭش ﺑﻠﻴﺖ ﮔﻴﺸ�ﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﻣيﺳ�ﻨجﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺻﻨﻌﺖ
ﻓﻴﻠﻢ ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩﻫﺎﻳي ﻣيﮔذﺭﺩ ﻛﻪ
ﻣخﺎﻃب ﺧ�ﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷ�ﺎي ﻓﻴﻠ�ﻢ ﺑﺮ ﭘﺮﺩﻩ
ﺳﻴﻨﻤﺎﻫﺎ ﺩعﻮﺕ ﻣيﻛﻨﻨﺪ .ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻧظﺮ ﻣيﺭﺳﺪ
ﻫﻤ�ﻪ چﻴﺰ ﺑﻪ ﺳ�ﺮعﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳ�ﺖ.
ﺁﻧچﻪ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ  1950ﺩﺳ�ﺖﺍﻧﺪﺭﻛﺎﺭﺍﻥ ﺻﻨﻌﺖ
ﺳ�ﻴﻨﻤﺎ ﺭﺍ ﺑ�ﺎ ﺁﻣ�ﺪﻥ «ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ» ﺑ�ﻪ ﺗﺮﺱ
ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩ ،ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﺎ ﺳ�ﻴﻄﺮﻩ ﺑيچﻮﻥ ﻭ
چﺮﺍي ﭘﻠﺘﻔﺮﻡﻫﺎي ﻧﻤﺎﻳ�ﺶ ﺧﺎﻧﮕي ،ﺩﺭ ﺣﺎﻝ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷ�ﺪﻥ ﺑﻪ ﻛﺎﺑﻮﺱ ﻣﺮگ ﺳﻴﻨﻤﺎﺳ�ﺖ.

اخبار تعطيل شدن سالنهاي سينما در ايران،
تنها بخشي از اوضاع خراب سينماها در سراسر
جهان است .كرونا ،تنها در دو سال اخير باعث
بسته شدن بيش از  630سالن سينما در امريكا
شده است .سالن هايي كه اكثر آنها براي هميشه
تعطيل شده و هيچ گاه شانس مجدد فعاليت را
نخواهند داشت .مجله بلومبرگ سال گذشته در
گزارشي از وضعيت تعطيلي سينماها در امريكا
به اين نكته اشاره ميكند كه تعطيلي سالنهاي
سينما در ش��هرهاي كوچك بيشتر بوده است.
ش��ركت  ،AMCداراي بزرگتري��ن زنجيره
سالنهاي سينماي امريكا تنها در سال 2021
ميالدي با ضرر  4/5ميليارد دالري روبهرو شده
و اين موضوع باعث افت شديد ارزش اين شركت
در بازار بورس نيويورك شده است .در ماههاي
اخير كاه��ش محدوديته��اي كرونايي باعث
نشده است تا همه سينماها بتوانند به وضعيت
قبل خود باز گردند .برخي س��النهاي سينما
براي بازگشايي مجدد شروع به جمع آوري اعانه
كردهاند .در اين شرايط سينماداران ميگويند
افزاي��ش قيمت بليت س��ينما ميتوان��د تأثير
معكوسي بر روند بازگشت سينما داشته باشد و
اميد بازگشايي مجدد سينماها را تضعيف كند.
ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎ ﺍﺳﺖ
نگراني از آينده سينما تنها معطوف به تأثيرات
فرهنگي ناشي از كرونا نيست .دشمن بزرگتر
س��ينما درس��ت در خانهها النه كرده اس��ت.
«گاردين» در س��ال  ،2015زمان��ي كه هنوز
غول  VODشروع به بلعيدن س��ينما نكرده
بود ،با انتشار عكسي از يك كودك كه در تبلت
خود در حال تماشاي برنامههاي يك VOD
بود ،نوشت« :آينده سينما در دستان ماست».
گاردين سپس به ماجراي آنچه قرار است بر سر
س��ينما بيايد اشاره كرد و نوش��ت « :سينماها
عم ً
ال به اندازه فيلم قدمت دارند :آنها اولين بار
به طور انبوه در دهه  ،1910تنها چند دهه پس
از اكتشافات پيشگام اديسون و لوميرها ساخته
ش��دند .اين فرم از بدو تولد تحت س��لطه ايده
يك صفحه نمايش بزرگ و عمومي بوده است.
امروزه ،بيشتر احتمال دارد كه خودتان روي يك
دستگاه شخصي با هدفون وصل شده به آن فيلم
تماشا كنيد .برخالف فيلمهايي كه براي صفحه
نقرهاي ساخته ميشوند ،الزم نيست يك فيلم
اينترنتي حاوي چيزي براي همه باش��د ».اين
گزارش با اش��اره به اينكه در سينما چون همه

اس��تفاده منصفان��ه از ويدئو را ب��راي مصارف
خانگي به دس��ت بي��اورد و از  ،1984ويدئوي
خانگي راه به خانههاي امريكاييها يافت .پس
از آن فيلمهاي ويدئويي جاي خود را به لوحهاي
فشرده دادند و در نهايت  DVDوارد بازار شد.
همه اينها براي سينما به معناي دشمن بودند.
با اين وجود س��ينما با ايجاد فناوريهايي مثل
صداي دالبي و تصوير سه بعدي ،براي مخاطبان
خود ش��گفتانههاي زيادي رو ميك��رد ،ولي از
يك جايي به بعد با ظهور پديده اينترنت ماجرا
تا حدي تغيير كرد .رادي��و و تلويزيون موفق به
كشتن س��ينما نش��دند ،همان طور كه سينما
باعث از بين رفتن تئاتر نشد ولي اينترنت رقيبي
بود كه مانند دشمنان سنتي عمل نميكرد.
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨي ﺳﻴﻨﻤﺎﻳي ﺍﺯ ﻣﺮگ ﺳﻴﻨﻤﺎ!
س��ينما به ش��كل جنون آميزي ب��راي برخي
فيملس��ازان به يك هويت تبديل ش��ده است.
دلباختگي آنها به س��ينما و سبك فيلمسازي
باعث ش��د تا ه��ر از چندگاهي بح��ث «مرگ
سينما» از سوي كارگردانان صاحبنام شنيده

افراد مخاطب فيلم هس��تند ،فيلمس��از تالش
ميكن��د در فيلمهايش براي هم��ه گروههاي
سني و عاليق ،اشاراتي بگذارد ،ادامه داد« :اما
اينترنت متفاوت است .از آنجايي كه تماشاگران
به تنهايي تماش��ا ميكنند ،ميت��وان فيلمها
را منحص��را ً ب��راي طرفداران خاصي س��اخت
و همچن��ان از يافتن مخاط��ب مطمئن بود».
بله مهمترين مزيت VODاين اس��ت كه هر
مخاطب ميتواند به طور شخصي شدهاي فيلم
مورد نظر خودش را ببيند بدون اينكه در سالن
تاريك سينما معذب باشد و حتي از ترس اينكه
خط داستاني فيلم را از دس��ت ندهد ،چشم از
پرده سينما برندارد VOD .به مردم اين اختيار
را ميدهد كه فيل��م را در زمان و مكان مطلوب
خود نگاه كند .مزيتي كه آينده سالنهاي سينما
را با چالش بزرگي روبهرو كرده است.
ﺭﻗﺒﺎﻳي ﻛﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺭﺍ ﻧﻜﺸﺘﻨﺪ!
سينما كه راه افتاد هنوز نه از راديو خبري بود و
نه از تلويزيون .با اين وجود زماني كه راديو پا به
عرصه وجود گذاشت ،ويليام فاكس ،تهيهكننده
مجاري تبار هاليوود و بنيانگذار كمپاني «فاكس
قرن بيستم» از اينكه براي سينما رقيب تراشيده
شده است ابراز نگراني كرد .او در سالهاي آخر
عمر شاهد گسترش اس��تفاده از تلويزيون بود
و همين موض��وع فاكس را بيش از گذش��ته از
سرنوشت سينما نگران س��اخت .با اين وجود
سينما تالش كرد همپا با تغييرات فناوري رشد
كند ،به طوري كه با رنگي ش��دن س��ينماها و
بزرگ شدن صفحه نمايشگر تلويزيون ،پردههاي
سينماها هم عريض و دستگاههاي پخش فيلم
نيز از كيفيت بهتري برخوردار شدند.
هالي��وود ت��ا مدته��ا جل��وي فناوريه��اي
غيرسينمايي را گرفت .پرونده مشهور حقوقي
كه در سال  1976عليه شركت سوني در امريكا
به راه افتاد ،يكي از نش��انههاي قدرت س��ينما
عليه فناوري بود .شركت ژاپني دستگاه ويدئوي
خانگي درست كرده بود .رقيبي كه ميتوانست
مردم را از س��ينما رفتن دور كند .هاليووديها
ش��كايت كردند و س��وني به مدت هشت سال
در محاكم قضاي��ي جنگيد تا توانس��ت مجوز

ﺩﺭﺳﺎﻝ  1999ﻛﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭي ﺩﻳجﻴﺘﺎﻝ
ﺩﺭ ﺣ�ﺎﻝ ﻣﻌﺮﻓ�ي ﻭ ﺟﺎ ﺍﻓﺘ�ﺎﺩﻥ ﺩﺭ
ﺳ�ﻴﻨﻤﺎﻫﺎ ﺑﻮﺩ ،ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺗﺎﻳﻤﺰ ،ﺩﺭ
ﻣﻘﺎﻟﻪﺍي ﺑ�ﻪ ﻧﺰﻭﻝ ﻭ ﻣﺮگ ﺳ�ﻴﻨﻤﺎ
ﭘﺮﺩﺍﺧ�ﺖ .ﺁﻥ ﺯﻣ�ﺎﻥ ﺍﻳ�ﻦ ﺍعﺘﻘﺎﺩ
ﺑﻮﺩ ﻛ�ﻪ ﺩﻳجﻴﺘﺎﻟي ﺷ�ﺪﻥ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎ
ﻳﻌﻨي ﻣﺮگ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻳﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺁﺧﺮﺍﻟﺰﻣﺎﻧ�ي ﺍﺳ�ﺖ .ﺍﻟﺒﺘ�ﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﺗﻌﺒﻴﺮ  23ﺳ�ﺎﻝ ﻣيﮔ�ذﺭﺩ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ
ﺳ�ﻴﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻤﺮﺩﻩ ﺍﺳ�ﺖ،
ﺍﻣ�ﺎ  VODﻛ�ﻪ ﻣحص�ﻮﻝ ﺩﻧﻴﺎي
ﺩﻳجﻴﺘﺎﻝ ﺍﺳ�ﺖ ،ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﻴﻨﻤﺎ
ﺭﻓﺘ�ﻦ ﺑﻪ ﺷ�ﺪﺕ ﺩﻭﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳ�ﺖ

شود .افرادي مانند «ژان لوك گدار» كه سينما
را با دوربينهاي فيلمب��رداري  35ميليمتري
دوس��ت داش��تند و هر چيزي غي��ر از آن را به
معناي مرگ سينما ميشمردند .فيلمسازاني
كه فيلم ديدن را تنها بر پرده نقره فام سينماها
دوست داش��تند .درس��ال  1999كه فناوري
ديجيتال در حال معرفي و جا افتادن در سينماها
بود ،نيويورك تايمز ،در مقالهاي به نزول و مرگ
س��ينما پرداخت .آن زمان اي��ن اعتقاد بود كه
ديجيتالي ش��دن فيلمها يعني مرگ سينما و
اين يك تغيير آخرالزماني اس��ت .البته از اين
تعبير  23س��ال ميگذرد و هنوز سينما به آن
معنا نمرده است ،اما  VODكه محصول دنياي
ديجيتال است ،مردم را از سينما رفتن به شدت
دور كرده است.
ﺩﻟﻮﺍﭘﺴيﻫﺎي «ﻓﻴﺎﭘف»
دوستداران سينما ميترسند كه سينماها به يك
خاطره جمعي در حافظه بش��ري تبديل شود.
«نوستالژي» چيزي است دلپذير در گذشتهاي
كه ديگر تكرار نخواهد شد .آنچه دستاندركاران
توليد فيلم نگران آن هستند اين است كه سينما
به زودي به يك نوستالژي تبديل شود.
محمدمه��دي عس��گرپور ،عضو فدراس��يون
بينالمللي تهيهكنندگان فيلم (فياپف) درباره
نگرانيهاي مطرح شده در جلسه اخير «فياپف»
ميگويد« :مسئلهاي كه امسال مطرح شد اين
بود كه ش��ايد ما به زودي با جري��ان ديگري از
عرضه محص��والت صوتي  -تصوي��ري مواجه
شويم و انگار بايد با سينما  -به آن مفهومي كه
وجود داش��ته  -كمكم خداحافظي كنيم .اين
بحث بسيار س��نگين ،پيچيده و گسترده است
و احتمال دارد براي همه كس��اني كه نس��بت
به س��ينما عِرق دارند يا س��ينما برايشان يك
موضوع مهم معيش��تي اس��ت ،غيرقابل فهم و
حتي غيرقابل پذيرش باش��د ،اما به هر حال با
اين روالي كه وجود دارد ظاهرا ً جريان نمايش
به شكل جدي در حال دگرگوني است و مسئله
نرفتن مردم به سالنهاي سينما صرفاً به كشور
ما برنميگردد ،بلكه اپيدمي ش��ده و تقريباً در
بسياري از كشورهاي دنيا به استثناي فيلمهاي

اسپايدرمني و سوپرمني كه گيشههاي بزرگ
دارند ،بخش قابل توجهي از توليدات در سالنها
ديده نميشوند .به اين ترتيب بخش زيادي از
جريان زيرساختهاي نمايشي شكل جديدتري
پيدا ميكند ».عس��گرپور ميافزايد« :اما آنچه
باقي ميماند اين است كه جريان توليد ميتواند
همچنان ش��كل بگيرد ،يعني فيلم سينمايي و
سريال ساخته شود كمااينكه پلتفرمهاي بزرگ
جهاني هم همين كار را ميكنن��د و آنها را در
بستر ديگري منتشر مينمايند كه مورد استقبال
مردم است و گردش مالي قابل توجهي هم دارد.
در كشور ما هم اتفاق افتاده ،منتها در اين مورد
هم يك بحث جديدي شكل گرفته كه براي من
بسيار جالب بود؛ اينكه ممكن است ما با شكل
ديگري از محصول كه اسم آن را نميتوان صرفاً
«فيلم» گذاشت ،مواجه شويم ،يعني بايد آن را
محتوا بناميم كه گاهي ربط زيادي به «سينما»
با آن مفهومي كه ما پيشتر ميشناختيم ندارد.
در اين شكل فقط «زمان» اثر هم مطرح نيست
كه مث ً
ال بگوييم فيلمهاي كوتاه يا سريال بيشتر
ساخته ميش��وند ،بلكه اساس��ا نوع ديگري از
محتوا در قالب «صوت و تصوير» ممكن اس��ت
عرضه ش��ود كه يك بخش آن ممكن است در
دنياي متاورس معنا پيدا كن��د و اين متاورس
فقط يك بستر براي عرضه نيست ،بلكه به محتوا
هم ميتواند شكل جديدتري بدهد».
ﺣﺘي ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻧﺎﻡ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﻫﻢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﻧﺸﻮﺩ
نايب رئي��س در حوزه آس��يا «فياپف» معتقد
است« :شايد به تدريج از واژه «صوت و تصوير»
استفاده كنند تا سينما ،چون س��ينما ما را به
مفهوم مش��خصي ارجاع ميده��د .البته اين
حرفها به اين معنا نيست كه در آينده خيلي
نزدي��ك با اين وضعي��ت مواجه ميش��ويم اما
واقعيت اين اس��ت كه ما در گردنهاي هستيم
كه نميدانيم بعد از پيچ مقابل ،با چه منظرهاي
مواجه ميشويم و دستكم در كشورمان مطلقاً
آمادگي روبهرويي با آن را نداريم .متأس��فانه از
س��وي دوس��تاني كه به نمايندگي از دولت در
جشنواره كن حضور داش��تند گزارشي نديدم
كه درباره كيفيت و كميت بازار جش��نواره كن
صحبت كرده باش��ند و مث ً
ال بگويند بازار چند
درصد و احتماالً به چه داليلي ريزش داش��ته،
كدام كش��ورها ش��ركت نكردند و ...همه اينها
احتياج به تحليل دارد تا بررسي كنيم اگر مث ً
ال
كشور چين ش��ركت نكرده اس��ت يا كشوري
در س��طحي وس��يعتر حضور داش��ته ،به چه
معناست .اينها در حالي اس��ت كه مفهوم بازار
در جشنوارههاي بزرگي مثل كن و احتماالً بعد
هم برلين به طور كلي در حال دگرگوني است.
بنابراين مجموعه س��ينما در حال ورود به يك
عرصه جديد است كه ما نس��بت به شناخت از
تئوريهاي آن خيلي فاصله داريم».
تعطيلي برخي س��ينماها در تهران ،به صدا در
آمدن ناقوس مرگ سينماهاس��ت ،سالنهايي
كه احتماالً با طي مراحل اداري ،تخريب شده و
زمينهاي گران قيمتشان براي مصارف تجاري
استفاده خواهد شد .نبود مزيت اقتصادي براي
فعاليت س��ينماها واقعيت دردناكي اس��ت كه
امروز سراغ س��ينماهاي قديمي را گرفته است
و معلوم نيس��ت در آينده نزديك س��راغ كدام
سينماها برود.
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حكاكيقرآن براي من بركت داشته است
ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﻏﻔﺎﺭﻳﺎﻥ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺣﻜﺎﻙ 40 ،ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺧﻮﺩش ﺳ�ﺎﻝﻫﺎ ﺭﻭي ﻟﻴﻮﺍﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﺭﺟﺎﺕ عﻜﺲﻫﺎي ﮔﻞ ﻭ ﺑﻠﺒﻞ ﻭ ﺷﻜﻞ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺣﻜﺎﻛي
ﻣيﻛﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﻛﺖ ﺁﻳﺎﺕ ﻗﺮﺁﻧي ﺯﻧﺪﮔيﺍش ﻣﺘحﻮﻝ ﺷ�ﺪﻩ ﺍﺳ�ﺖ ﻭ 10ﺳﺎﻟي ﻣيﺷﻮﺩ
ﺍﺧﺘصﺎﺻ ًﺎ ﻭ ﺑﻪ ﺻ�ﻮﺭﺕ ﻛﺎﻣ ً
ﻼ ﺍﺑﺘ�ﻜﺎﺭي ﻭ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺭﻭي ﺑﻠﻮﺭﺟﺎﺕ ﺑ�ﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻌﻜﻮﺱ
ﺁﻳﺎﺕ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﻣيﻧﻮﻳﺴﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮﺭي ﻛﻪ ﺍﺯ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺩﺭﺳﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﻤﺲ
ﺩﺳﺖ ﻣﺸﻜﻞ ﺷﺮعي ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻔﺖﻭﮔﻮي «ﺟﻮﺍﻥ» ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺭﺍ ﻣيﺧﻮﺍﻧﻴﺪ.

چﻄﻮﺭ ﺷﺪ ﺍﺯ ﺣﻜﺎﻛي ﮔﻞ ﻭ ﺑﻠﺒﻞ
ﺭﻭي ﺑﻠﻮﺭﺟﺎﺕ ﺑﻪ ﺣﻜﺎﻛي ﻗﺮﺁﻧي
ﺭﺳﻴﺪﻳﺪ؟
لطف خدا ش��امل حالم ش��د ت��ا از كار
حكاكي روي شيش��ه كه قبل از اين هم
بود و برخ��ي انجام ميدهن��د و من هم
مشغول آن بودم به حكاكي آيات قرآني و
اسماء متبرك برسم .در حين كار حكاكي
مردم و دوس��تاني كه كارها را ميديدند
متقاضي بودند تا روي ظروفش��ان آيات
قرآني حكاكي كنم و قرعه به نام من افتاد
تا با تمرين و تالش اينگونه عمل كنم .از
وقتي وارد اين كار قرآني شدم وسعت رزق
از تمام كشور دارم و س��فارش كارم زياد
اس��ت .منتظر يكي دوتا مشتري نيستم.
خوب ميدانم اين لطف خداست.
ﮔﻮﻳﺎ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻜﺎﻙ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ
ﻣﻌﻜﻮﺱ ﻫﻢ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻴﺪ؟
بله ،م��ردم و دوس��تان از م��ن تقاضاي
حكاكي روي ليوان و بلورجات را داشتند،
به صورتي كه بدون وضو مشكل شرعي
هم نداشته باشد ،چون طبيعتاً اين ظروف
هميشه در دس��ترس اس��ت ناخواسته
دس��ت به آيات برخورد ميكرد اگر فرد
وضو نداش��ت مش��كل بود .خودم هم به
اين نتيجه رسيدم كه اگر قرار است آيات
قرآني را كار كنم بااين شرايط من حكاك
در گناه وضو نداشتن فرد شريك هستم،
اين بود كه نهايتاً س��عي ك��ردم تا كار را
به گونهاي انجام دهم كه دس��ت به آيات
نخورد ،ب��راي همين نوش��تهها را داخل
ظروف بردم تا ديگر با دست برخورد نكند
و بدون مش��كل بهراحتي قابل استفاده
باشد.
ﺑ�ﺮﺍي ﻛﺎﺭ ،ظ�ﺮﻭف ﺷﻴﺸ�ﻪﺍي
ﺧﺎﺻي الﺯﻡ ﺍﺳﺖ؟
خير ،همين بلورجات معمولي را كه سطح
صافي داشته باشند ميتوان مزين به آيات
قرآني كرد.
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣ�ﺎﻝ ﻟﻴﻮﺍﻧ�ي ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻛﺎﺭ
ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ؟
روي آياتي كه حكاك��ي كردم تا به حال
ليواني نشكس��ته اس��ت اما جالب است
بدانيد پيش از اين شيشههاي تختي كه
براي كارهاي منظره و گل انجام ميدادم
شكستني داشتم .خيلي وقتها كار كه
تمام ميش��د يكمرتبه ب��ا حركتي تمام
شيشه ميشكست و ناراحت ميشدم.
ﻛﺎﺭ ﺑ�ﺎ ﻗ�ﺮﺁﻥ چﻪ ﺣ�ﺲ ﻭ ﺣﺎﻟي
ﺩﺍﺭﺩ؟
ش��ايد نتوانم اين مسئله را توصيف كنم،
اما واقعيتش اين اس��ت وقتي خيلي كار
ميكنم و خسته ميش��وم آن خستگي
برعكس گذشته برايم لذتبخش و شيرين
اس��ت .چون زماني ك��ه روي لي��وان و
بلورجات اسم و شكل حكاكي ميكردم
بايد منتظر ميماندم تا مش��تري بيايد و
بپس��ندد اما االن با حكاكي قرآني روي
بلورجات بايد ب��روم به پيش��واز هزاران
مشتري از شهرهاي مختلف كه مدام از
من درخواست كار دارند .به بركت قرآن
هيچ كار حكاكي را انجام ندادهام كه روي
دس��تم بماند و فروش ن��رود بهخصوص
وقتي كار جديدي را انجام ميدهم همان
لحظه كه كار تمام ميشود مشتري برايش
پيدا ميشود .ميخواهم بگويم حكاكي
قرآن براي من بركت داشته است.
ﺷ�ﺎﮔﺮﺩ ﻫﻢ ﺑﺮﺍي ﺁﻣﻮﺯش ﻭ ﻧﺸﺮ
ﺍﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﺩﺍﺭﻳﺪ؟
كارگاه براي توليداتم دارم ولي ش��اگرد
ندارم .دوستاني كه مش��تاق ميشوند و
ميخواهند كار ي��اد بگيرند انتظار دارند
تا من به آنها نقاش��ي و خطاطي هم ياد

بدهم ،درحال��ي كه من فق��ط ميتوانم
ش��يوه حكاك��ي را آموزش ده��م ،براي
همين هنرجوي��ان حوصله نميكردند و
ميرفتند .از سويي خالقيت در كار الزم
است كه نداش��تند .اين كار نياز به صبر،
آرامش و عالقه دارد ،هنرجويان نيمه راه
ميروند و كار را رها ميكنند.
ﺗﻮﻗﻊ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﻣﺴئﻮالﻥ چﻴﺴﺖ؟
توقع زيادي ندارم .خدا را شكر نمايشگاه
قرآن امس��ال يك��ي از بيدغدغهترين و
قرآنيترين نمايش��گاهها ب��ود .اميدوارم
س��الهاي بعد همين گونه و حتي بهتر
از اين باشد.
ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﺭﻓﺘﻪﺍﻳﺪ؟
از ط��رف مي��راث فرهنگي ب��ه خيلي از
ش��هرها دعوت ش��دهام ،چ��ون اين كار
انحصاري است و تنها من حكاكي قرآن
معكوس داخل بلورجات را انجام ميدهم،
به همين دليل تقريباً به تمام نقاط كشور
دعوت شدهام.
ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎضﺮ ﻓﻘط ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺴﺘﻴﺪ؟
كار حكاكي روي شيشه را افراد ديگري
هم انجام ميدهند ،اما اين شيوه كار ابداع
من است كه نميدانم بعد از من ادامه پيدا
ميكند يا نه ،چون همان طور كه گفتم
هنرجويان در نيمه راه كار را رها كردند و
ياد نگرفتند.
ﺍﺯ ﺧﺎﺭج ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﻢ ﺳﻔﺎﺭش ﻛﺎﺭ
ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻳﺪ؟
خود من اثري به خ��ارج نبرده و نرفتهام،
اما برخ��ي از ايران كارهاي زي��ادي را به
كشورهاي ديگر مثل اس��تراليا ،آلمان،
تركيه ،عراق ،لبنان ،س��وريه و ...بردهاند.
بزرگتري��ن مش��تريام آس��تان قدس
رضوي اس��ت .در طول س��ال مسافران
عربي كه به مش��هد ميآيند س��وغاتي
كه ميخرن��د كارهاي من اس��ت و مدام
سفارش ميگيرد.
ﺧﺎﻃﺮﻩﺍي ﻫ�ﻢ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﺣﻜﺎﻛي ﺑﺎ
ﻗﺮﺁﻥ ﺩﺍﺭﻳﺪ؟
خاطره زياد دارم ،ام��ا بعضي چيزها بايد
باورپذير باش��د .برخی خيلي به اين كار
قرآني اعتقاد دارند ،گاهي شب و نيمه شب
در فضاي مجازي از هر طريق ميش��ود
تماس ميگيرند ،پول هم ميفرس��تند
كه حاج��ي ليوان قرآني ما شكس��ت باز
ه��م ميخواهيم .چهار س��ال پيش يك
بار بنده خدايي كه ته لهجه عربی داشت
آمد و پارچ سوره ياسين ميخواست .آن
زمان قيمت پارچ يك ميليون و 200هزار
تومان بود .پارچ خيلي كار برده بود .گفت
اين اندازه پول ندارم و چانه ميزد .گفتم
باشد شما 800هزار تومان بدهيد .گفت
بازم ندارم .گفتم ماجراي اصرار شما براي
پارچ ياسين چيست؟ گفت پسر نوجوانم
در بيمارستان محك بس��تري است كه
دكتر جوابش كرده است و چند روز بيشتر
زنده نيست .براي او ميخواهم .گفتم بيا
پارچ را ببر .گفت ن��ه! اجازه بدهيد من از
اين پارچ آب براي پسرم ببرم .آمد منزل
ما از پارچ آب برد .شش ماه گذشت .يك
بار نمايش��گاهي بودم كه يكدفعه كسی
با ته لهجه عربي در ش��لوغي گفت حاج
آقا من را ميشناس��ي ،همانم كه آب از
پارچ بردم ،يادت است؟ گفتم بله .گفت
پسرم دارد در كوچه فوتبال بازي ميكند.
منقلب شدم كه خدا چه موهبت بزرگي
را به من عطا كرده اس��ت و توانس��تهام
وسيلهای بشوم ولي با همه اين وجود به
خودم اجاره نميدهم مغرور ش��وم چون
كارهاي نيستم .پش��ت همه اين اتفاقات
دست خداست.
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اجراي طرح جهش توليد
در250هزار هكتار اراضي ديمزار همدان
خرد شدن زمینها

قلب مازندران را تكهتكه ميكند

موضوع تغيير كاربري زمينهاي كش�اورزي و باغات در استانها
به يك معضل بزرگ تبديل شده اس�ت .اما اين تمام ماجرا نيست
و حاال خرد ش�دن اراضي نيز چالش ديگري اس�ت كه كشاورزي
مناطق مختل�ف و به خصوص اس�تانهاي ش�مالي را درگير خود
كرده اس�ت .گران ش�دن زمينه�اي مس�كوني و عالقمندي به
ساخت خانه ويال و س�ودهايي كه در اين كار خوابيده دليل عمده
تكهتكه شدن زمينهاي كشاورزي و شاليزارهاي مازندران است.

اگر قرار باش��د اولويت اول و برنامهريزيهاي مازندران را مورد بررسي
قرار دهيم قبل از هر چيز به كش��اورزي ميرس��يم كه حرف اول را در
اس��تان ميزند .در مازندران ،س��االنه بيش از  ۷/۵ميلي��ون تن انواع
محصوالت كشاورزي توليد ميشود كه در بحث محصوالتي مثل برنج،
مركبات ،انواع ميوهها و حتي مرغ نه تنه��ا تأمين كننده اصلي امنيت
غذايي كشور است بلكه بخشي از توليداتش را صادر ميكند.
با اين تفاسير اما حاال معضلي به نام تغيير كاربري زمينهاي كشاورزي
و خرد شدن اين زمينها چنان گريبان استان را گرفته كه اگر تصميمي
براي جلوگيري از اين روند گرفته نشود ،حتماً ضربات مهلكي به صنعت
كش��اورزي مازندران وارد خواهد كرد .در همين رابطه رئيس سازمان
جهادكشاورزي مازندران ،خرد شدن و قطعه بندي زمينهاي مرغوب
كشاورزي در استان طي سالهاي اخير را يكي از چالشهاي مهم بيان
كرده و ميگويد« :در مازندران برنامهريزيهاي اصلي مربوط به بخش
كشاورزي است و اولويتبنديها به اين حوزه ختم ميشود .تا به امروز
مازندران توانسته در توليد انواع مركبات ،ميوهها ،برنج و طيور حرفهاي
زيادي براي گفتن داشته باشد و به استناد آمار ،در كنار تأمين نيازهاي
داخلي صادرات و ارزآوري را هم در دستور كار دارد».
حس��ن عنايتي ،به ضايعات باالي محصوالت توليدي به عنوان يكي از
پاشنه آشيل بخش كشاورزي سنتي استان گريزي زده و ادامه ميدهد:
«به عنوان نمونه كسري ساالنه كشور به برنج براساس سرانه جمعيتي
بي��ش از  ۴۰۰هزار تن اس��ت در حالي كه بيش از  ۳۰۰ه��زار تن اين
محصول درفرآيند برداشت و تبديل شالي به برنج سفيد به علت نبود
صنايع تبديلي استاندارد هدر رفته و به ضايعات تبديل ميشود».
دانش بنيانها ظرفيتي براي احياي كشاورزي
تكهتكه ش��دن و قطعهبندي زمينهايي كه منبع تولي��د مواد غذايي
مازندران و كشور به شمار ميآيند دردي اس��ت كه به جان مازندران
افتاده و در دراز مدت ميتواند به يك فاجعه تبديل شود.
به گفته رئيس س��ازمان جهادكش��اورزي مازندران ،متأسفانه با ادامه
اين وضعيت به هرشكلي و با تغيير نسل ،زمينها در معرض خطر قرار
ميگيرند و همه تالش متوليان امر اين است كه حداقل وضع موجود
بخش كشاورزي استان حفظ شود .با ورود شركتهاي دانش بنيان بايد
با تكنولوژي در بازمهندسي و توليد ماشينآالت كشاورزي و كشاورزي
هوش��مند برويم كه بتوانيم با حداقل وضع موجود بخش كشاورزي،
بتوانيم بهرهوري و توليد محصول را بيشتر و با كيفيت داشته باشيم.
وي اشارهاي هم به نشست هم انديشي توسعه ضريب دانش در بخش
كشاورزي كه در دانشگاه آزاد اس��المي واحد آيتاهلل آملي برگزار شد
كرده و ميگويد« :اين اقدام در راستاي حضور فعاالنه و استراتژي عمل
بخشي به ش��ركتهاي دانش بنيان در بخش كش��اورزي استان براي
افزايش بهرهوري بيشتر توليدات بود ».عنايتي همچنين با بيان اينكه
هزينه س��رانه توليد در مازندران به مراتب باالست ،و همزمان حضور
شركتهاي علمي و تحقيقاني نيز در اين بخش كم رنگ است ،خواستار
حضور جديتر فعاالن ش��ركتهاي دانش بني��ان ،مراكز تحقيقاتي و
دانشگاهي براي كمبود نيازهاي صنايع تكميلي بخش كشاورزي استان
شد .وي تصريح ميكند« :بايد حمايتهاي ويژه در امر وارد كردن علم
و دانش به بخش كشاورزي با همكاري تمام نهادها و ارگانها پيش برود
تا شاهد افزايش بهرهبرداري از مزارع و زمينها باشيم».
به گفته اين مس��ئول ،نيازهاي بخش كشاورزي اس��تان گستردگي
زيادي در بخشهاي مختلف دارد ،كه براي جبران كمبودها و ارتقاي
اين بخشها بايد دانشگاهيان و مراكز تحقيقاتي ورود جديتري داشته
باشند .عنايتي يادآور ميش��ود ،هرچه كاالي با كيفيتتر توليد كنيم
بهتر ميتوانيم سرپا بمانيم و از مراكز پژوهش��ي علمي و تحقيقاتي و
دانش آموختگان و دانشگاهي هم اين انتظار و درخواست را داريم.

فعالیت  ۸تیم در هفتمین رزمايش
جهادگران سالمت فارس
هفتمين مرحل�ه رزمايش جهادگران
فارس
سالمت شمال فارس با شركت پنج تيم
پزشكي و سه تيم كارشناسي در شهرس�تان خرمبيد برگزار شد.

مدير اردوهاي جهادي ،بهداشتي و درماني شمال از اجراي هفتمين مرحله
رزمايش جهادگران سالمت ش��مال فارس با محوريت مؤسسه خدمات
درماني بسيجيان استان فارس در شهرستان خرمبيد خبرداد .سرهنگ
پاسدار حسن مهدوي با بيان اينكه در اين دوره از رزمايش پنج تيم پزشكي
و سه تيم كارشناسي و مشاورهاي حضور داشتند ،گفت :در اين مرحله از
رزمايش ،جهادگران سالمت ش��مال فارس  ۲۸۰۰نفر را در شهرستان
خرمبيد به صورت رايگان ويزيت كردند .وي افزود :مراجعه كنندگان توسط
پزشكان عمومي ،متخصصين اطفال ،پوست مو ،زنان ،دندانپزشكي «جرم
گيري ،پركردن سطحي و كشيدن دندان» بينايي سنجي و روانشناسي
بهصورت رايگان ويزيت و مورد معالجه قرار گرفتند .مدير اردوهاي جهادي
شمال فارس يكي از رسالتهاي سازمان بسيج جامعه پزشكي و جهادگران
سالمت ،را ارائه خدمات بهداشتي درماني و آموزشي به نيازمندان و مناطق
كمبرخوردار دانست و خاطرنشان ساخت :اين سازمان در شمال استان
پهناور فارس ،اقدام به س��اماندهي جهادگران سالمت در قالب تيمهاي
جهادي كرده است .مهدوي عنوان كرد :تيمهاي جهادي سالمت محور
شمال فارس در آينده نزديك در شهرستانهاي اقليد ،ارسنجان ،بختگان
و پاسارگاد براي ارائه خدمات درماني اردو ميزنند.

طرحجهشتوليد
همدان
د ر 2 ۵ ۰ه�ز ا ر
هكتار اراضي ديمزار اس�تان همدان اجرا شد.

علي يگانه مدير زراعت سازمان جهادكشاورزي
همدان با اشاره به طرح جهش توليد در ديمزارها به
عنوان طرح مشترك بين جهاد كشاورزي و ستاد
اجرايي فرمان امام(ره) گفت :اين طرح كه س��ال
دوم اجراي خود را سپري ميكند در حال حاضر
در  ۱۵اس��تان از جمله همدان در حال اجراست.
وي برنامه ابالغي اس��تان را در اين طرح در سال
زراعي  ۱۴۰۰ -۱۴۰۱مي��زان  ۲۹۰هزار هكتار
برشمرد و افزود :از اين ميزان برنامه ابالغي تاكنون
 ۲۵۰هزار هكتار آن كش��ت شده و مابقي سطح
باقيمانده بيشتر در اراضي آيش مربوط به گياهان
علوفهاي و دانههاي روغني بوده كه به دليل كمبود
بذر هنوز موفق به اجرا نش��دهاند .اين مسئول با
اش��اره به اينكه از اين ميزان اجراي طرح جهش
توليد در ديمزارهاي اس��تان ،تاكنون  ۲۲۵هزار
هكتار بيمه شده است ،تصريح كرد :محصوالتي
چون گندم ديم ،جو ديم ،عدس ،نخود ،دانههاي
روغني،گلرنگ،كامليناوگياهانعلوفهايجديداز
جمله محصوالتي است كه در اين طرح زير كشت
رفتهاند .يگانه با بيان اينكه كش��اورزان همداني

اس��تقبال خوبي در اجراي اين طرح داشتهاند،
افزود :اين برنام��ه احتماالً تا س��ال  ۱۴۰۴ادامه
خواهد داشت و بخش اعظمي از اراضي ديم تحت
پوشش طرح جهش توليد در ديمزارها قرار خواهد
گرفت و كش��اورزان مش��اركت خواهند داشت.
وي ادامه داد :در اين طرح س��عي ب��ر آن خواهد
بود با همكاري كارشناس��ان پهنه و كارشناسان
شهرستانهاي تابعه اصول فني را به كشاورزان
منتقل كنيم .مدير زراعت جهاد كشاورزي استان
همدان با اشاره به برخي حمايتهاي نهادهاي از
كشاورزان طرف قرارداد در طرح جهش توليد در
ديمزارها از جمله اختصاص تسهيالت براي خريد
ادوات افزود :در س��ال زراعي جديد ۲۲۰ميليارد
ري��ال اعتبار براي خري��د  ۵۹۳دس��تگاه ادوات
براي اس��تان همدان در همين رابطه اختصاص
داده شده اس��ت .يگانه تصريح كرد :از اينميزان
اعتبار اختصاص داده شده تاكنون  ۴۳۰پرونده
به بانك عامل ملي استان معرفي شده كه بيش از
۲۰۰پروندهمنجربهپرداختتسهيالتشدهاست.
وي با بيان اينكه از  ۲۰۰پرونده  ۱۶۴دستگاه به
كشاورزان طرف قرارداد تحويل داده شده ،افزود:
اعتبار جذب شده براي خريد ادوات در اين طرح
تاكنون  ۱۸۰ميليارد ريال بوده است.

۱۱

طرح «هرمسجد يك پايگاه قرآني»
در سمنان اجرا ميشود
با هدف حمايت و
سمنان
تقويترويدادهاي
قرآني «طرح هر مس�جد يك پاي�گاه قرآني» در
استان سمنان اجرا ميشود.

حجتاالسالم عباس عبدالهي مديركل تبليغات
س��منان در مراس��م تجليل از چهرههاي قرآني
استان گفت :طرح هر مسجد يك پايگاه قرآني در
استان با هدف حمايت و تقويت رويدادهاي قرآني
اجرا ميشود .وي با بيان اينكه طرح هر مسجد يك
پايگاه قرآني به مثابه يك اولويت در استان سمنان
پيگيري شود ،افزود :تقويت معنويات قرآن مجيد
از جمله مهمترين موضوعاتي اس��ت كه بايد در
سراسر اس��تان مد نظر فعاالن قرآني و مسئوالن
قرار گيرد .اين مسئول فرهنگي با بيان اينكه بايد
در راس��تاي ترويج فرهنگ قرآني ،منويات رهبر
معظم انقالب اسالمي مدنظر قرار گيرد ،تصريح
كرد :همانطور كه معظمله نيز فرمودند طرح هر
مسجديكپايگاهقرآنيباهدفآشناسازيجوانان
با قرآن و ترويج آموزههاي كالماهلل مجيد در بين
مردم از مهمترين اقداماتي است كه بايد مد نظر
قرار گيرد .عبدالهي ديگر طرح مد نظر رهبر معظم
انقالب اسالمي را احياي نشستهاي خانگي قرآن
كريم موسوم به طرح نور الثقلين اعالم كرد و افزود:

اميد است كه با ظرفيتهاي عظيمي كه در استان
وجود دارد بتوانيم شاهد باشيم كه استان سمنان
بازهم در عرصه اجراي چنين طرحهايي پيشگام
ديگر استانهاي كشور باش��د .وي با بيان اينكه
حمايت و تقويت در برگزاري آيين و محافل قرآني
ضرورت دارد ،ادامه داد :محافل انس با قرآن كريم
در مساجد تقويت شود تا آحاد جامعه از نور قرآن
كريم بهرهمند شوند .مديركل تبليغات اسالمي
استان سمنان همچنين با بيان اينكه بهرهمندي
از آموزههاي قرآني در محافل انس با قرآن براي
برون رفت انس��ان و جامعه از بحرانهاي زندگي
روزمره اجتماعي و شخصي ضرورت دارد ،گفت:
بايد قرآن به بطن زندگي مردم و جامعه بيش��تر
وارد شود .عبدالهي افزود :اين معاونت در تالش
اس��ت طرحهايي كه در راس��تاي تبليغ و ترويج
فعاليتهاي قرآن به ويژه سبك زندگي قرآني و
كاهشآسيبهاياجتماعيدرسطحجامعه،قابل
توجه هستند را دريافت و حمايت كند .وي ادامه
داد :فعاليتهاي فرهنگي و قرآني در حوزههاي
مختلف از سوي دس��تگاههاي مختلف در حال
انجام است كه در اين ميان يكي از وظايف اداره كل
فرهنگ و ارشاد اسالمي استان هماهنگ كردن
اين فعاليتهاست.

دانشنامه دفاع مقدس روحانیت يزد تدوين ميشود

تجهیز ۶۰هزار هكتار زمین كشاورزي لرستان به آبیاري نوين

حجتاالسالم«محمدهاديخسرويراد»مسئول
نشر آثار و ارزشهاي مشاركت روحانيت در دفاع
مقدساستانيزددرنشستهماهنگيوهمافزايي
تدوين دانشنامه دفاع مقدس گفت :روايت نقش
اقشار مختلف جامعه در حماسه دفاع مقدس ،يك
كار بزرگ است كه ميتواند گستردگي اين حركت شورآفرين و وحدت در آن را بر همگان آشكار كند .وي
افزود :اين مهم در همين راستا و در جهت تدوين نقش روحانيون استان يزد و شناسايي و معرفي ايثارگران اين
جمعيت ،در دستور كار دفتر روحانيون اداره كل حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس يزد قرار گرفته است.
اين مسئول ادامه داد :بعد از همفكري ،تدوين دانشنامهاي كه در آن به معرفي يك هزار ايثارگر حوزه علميه
يزد اعم شهيد ،جانباز ،آزاده و رزمنده پرداخته ميشود ،به عنوان هدف مورد اهتمام قرار گرفته و اميدواريم در
قالب ۱۰جلد كتاب ،نقش فرد فرد اين افتخارآفرينان كشور اسالمي را به آيندگان نشان دهيم.

س��يدعماد ش��اهرخي رئيس س��ازمان جهاد
كشاورزي لرستان گفت :با  ۲۵ميليارد تومان
تس��هيالت از ابتداي امس��ال تاكنون  ۶۰هزار
هكتار زمين كشاورزي در استان به روشهاي
نوين آبياري تجهيز شده است .وي با اشاره به
اينكه براثر خشكسالي و تنش آبي امسال  ۱۱هزارو  ۸۰۰ميليارد تومان به زير بخشهاي كشاورزي و
دامپروري در لرستان خسارت وارد شد ،افزود :امسال تا  ۱۰۰ميليارد تومان از خسارت وارده به كشاورزان
داراي بيمه پرداخت خواهد ميشود .اين مسئول ادامه داد ۴۳ :ميليارد تومان تسهيالت ارزان قيمت در
اختيار كشاورزان براي اجراي اين طرح قرار گرفته است و پيشبيني ميشود در پايان پنج سال اجراي
اين طرح ميزان توليدات محصوالت كشاورزي در لرستان به دو برابر افزايش مييابد .شاهرخي گفت:
طرح جهش توليد امسال در سطح  ۲۳۵هكتار زمين كشاورزي در لرستان اجرا شده است.

بهمنظورمعرفي
یزد
يكهزارايثارگر
حوزههاي علميه استان يزد ،دانشنامه دفاع
مقدس تدوين ميشود.

سيستان وبلوچستان

تاكنون ۶۰هزار
لرستان
هكت�ار زمين
كشاورزي لرستان به روشهاي نوين آبياري
مجهز شدهاند.

سمنان

تكمیل  ۲۳۰۰كالس درس
در سیستان وبلوچستان

بيش از  2۳۰۰كالس در سيستان و بلوچس�تان تا آغاز سال
تحصيلي س�اخته و تحوي�ل آم�وزش وپرورش ميش�ود.

ميثم لكزايي مديركل نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس سيستان
وبلوچستان گفت :بيش از  ۲۳۰۰كالس در استان با بيش از هزار
ميليارد تومان اعتبار در دس��ت احداث اس��ت .وي افزود :در سه
سال گذش��ته ۲۰۰ ،هزار نفر تجهيزات دانشآموزي براي استان
خريداري شده است .اين مس��ئول ادامه داد :در زمينه سرمايش و
گرمايش مدارس نيز در سه سال گذش��ته ۱۰ ،هزار كالس درس
استانداردسازي شده است .لكزايي گفت :رشد جمعيت دانشآموزي
در سيستانوبلوچستان ساالنه ششدرصد است در صورتي كه اين
نرخ در كشور ساالنه يك درصد است ،بنابر اين الزم است توجه ويژه
نسبت به اين استان استمرار يابد و همانطور كه در زمينه توسعه فضا
و تجهيزات اقدامات خوبي در حال انجام است در زمينه تأمين نيروي
انساني نيز چاره انديشي مناسبي صورت گيرد.

بوشهر

 9۳طرح و پروژه كشاورزي در سمنان
افتتاح شد

 ۱۱طرح و پ�روژه حوزههاي اقتص�ادي و  ۸2طرح عمراني به
مناسبت هفته جهاد كشاورزي در استان سمنان افتتاح شد.

محمدرضا قاسمي سرپرست سازمان جهاد كشاورزي سمنان در
حاشيه مراسم افتتاح ۹۳طرح و پروژه كشاورزي در اين استان گفت:
از اين تعداد  ۱۱طرح مربوط به حوزههاي اقتصادي و  ۸۲پروژه از نوع
عمراني است .وي افزود :افتتاح پروژههاي اقتصادي و توليدي ،توسعه
سامانههاي نوين آبياري ،احداث استخرهاي ذخيره آب ،راهاندازي
گلخانهها،كانالهايآبياري،احيايقنوات،تسطيحاراضيكشاورزي،
ايجاد باغات ،صنايع تبديلي ،پروژههاي آبخيزداري ،بنهاي خاكي و
سنگ و مالت ،نهالكاري ،ايجاد ايل راههاي عشايري ،احداث آبنما
از جمله طرحهاي جهادكشاورزي استان است .اين مسئول با اشاره
به برنامهريزي اين سازمان براي افتتاح اين پروژه عمراني و اقتصادي
به اعتبار هزينه شده براي اين پروژهها اشاره كرد و ادامه داد :براي اين
طرحها بيش از  ۲۸ميليارد و  ۲۰۲ميليون تومان هزينه شده است.

بوشهر قطب تولید و تكثیر
بچهماهي كشور ميشود

با تكمي�ل پ�روژه آبزي�ان دريايي در بوش�هر اين اس�تان
قط�ب تولي�د و تكثي�ر بچه ماه�ي در كش�ور ميش�ود.

علي احمدزاده رئيس جهاد دانشگاهي بوشهر در بازديد از پروژه مجتمع
آبزيان دريايي گفت :با توجه به ظرفيت باالي پرورش آبزيان در آبهاي
استان ،با اجراي اين پروژه اين استان به قطب توليد و تكثير بچهماهي
كشور تبديل ميشود .وي افزود :ساخت اين مجتمع در طرح كسب
دانش فني توليد و تكثير به عنوان يكي از  ۳۱طرح فناورانه ملي جهاد
دانشگاهي در س��ال  ،۹۹كش��ور را از واردات بچهماهي كه در زمان
حاضر از كشورهاي هند ،استراليا و تايلند براي پرورش در قفس انجام
ميشود ،بينياز ميكند .اين مسئول ادامه داد :در اين مجتمع براي
توسعه فناوري در كنار توليد و تكثير بچهماهي ،توليد غذاي زنده آبزيان
همچون آرتميا ،روتيفر و جلبك نيز در برنامههاي تدويني استان در
عرصه دريا اتفاق خواهد افتاد .احمدزاده گفت :مجتمع آبزيان دريايي
در زميني به مساحت  ۱۲هزار مترمربع در حال ساخت است.

كاروان خورشيد با خانوادههاي شهدا و جانبازان قزوين ديداركردند

كاروان زير سايه
قزوین
خورشيدباحضور
در ۱۵۰نقطهاستانقزوينبهعنوانسفيررضوي
به ديدار ۳۰خانواده شهيد و جانباز ديدار كردند.

ساسان كرمي مسئول ستاد جشنهاي مردمي
و معنوي زير س��ايه خورش��يد قزوين با اشاره به
حضور كاروان زيرسايه خورشيد در استان گفت:
پيوند امت با امام رضا(ع) ،امكان زيارت از راه دور
امام رئوف براي همه دل��دادگان حضرت ،هدف
اصلي حركت اين كاروانهاست .وي افزود :اين
حركت به خوبي عنصر عاطفي متكي به معرفت و
حقيقت را در سراسر كشور به نمايش ميگذارند و
زمينهساز مانايي و ماندگاري مكتب اهل بيت(ع)
ميشوند .اين مسئول فرهنگي ادامه داد :در دهه
كرامت امسال كه  ۱۵سال در سطح كشور و براي
 ۹سال متوالي در استان قزوين اجرايي شد۶۵ ،
كاروان با  ۴۰نوع برنامه ط��ي  ۱۱روز به حدود ۲
هزار نقطه كشور سفر كردند و در اين ايام حدود

 ۱۱هزار برنامه توس��ط خادمان اجرا ميش��ود.
كرمي گفت :در قزوين نيز اي��ن كاروان در ۱۵۰
نقطه جغرافيايي استان حضور پيدا كرده و مورد
اس��تقبال بينظير مردم قرار گرفت .وي توزيع
بيش از  ۱۵هزار بسته تبركي حرم عليابنموسي

آغاز عملیات كانالكشي با هدف هدايت پسابآبگرمهای سرعین

عملي�ات كان�ال
اردبيل
كشيبرايهدايت
پساب،آبهايگرمبهمنظورهدايتآبهايسطحي
در سرعين اردبيل در حال اجراست.

صاحبعلي رام شهردار س��رعين گفت :به منظور
هدايتآبهايسطحيعملياتكانالكشيمسير
پشت هتل الله سرعين در حال اجراست .وي افزود:
بارندگي و تبديل شدن آن به روانابهاي شهري به
نحوي است كه ساماندهي آن نياز به انجام عمليات
هدايت آبهاي سطحي دارد و هدايت آن به سمت كانالهاي خروجي از اهميت ويژهاي برخوردار است .اين
مدير شهري با بيان اينكه طول اين پروژه  ۲۵۰متر است ،ادامه داد :اين طرح به منظور جلوگيري از آبگرفتگي
معابر اصلي و هدايت روانابهاي شهري حاصل از بارش نزوالت آسماني صورت ميگيرد .رام با اشاره به اهداف
اين پروژه گفت :ايجاد اين پروژه در اين نقطه از شهر باعث رفع گره ترافيكي در هسته مركزي شهر و همچنين
باعث هدايت آبهاي سطحي و پساب آبگرمهاي و جلوگيري از سيالبهاي فصلي ميشود.

الرضا(ع) را از ديگر اقدامات اين كاروان در قزوين
اعالم كرد و افزود :حض��ور كاروان رضوي در ۲۵
روس��تاي مناطق محروم و برگزاري بيش از ۶۰
جشن مردمي بهصورت محله محور ،روستا محور
و جشن دخترانه در  ۲۵نقطه جغرافيايي همزمان

ب��ا روز والدت حض��رت معصوم��ه (س) از ديگر
برنامههاي اين كاروان در قزوين محسوب ميشود.
مسئول ستاد جش��نهاي مردمي و معنوي زير
سايه خورشيد قزوين يادآور شد :ديدار و تجليل از
 ۳۰خانواده معزز شهيد و جانباز ،ديدار با جانبازان
 ۷۰درصد قزوين ،حضور سفيران رضوي در پنج
شركت توليدي و صنعتي با محوريت دانش بنيان،
ديدار با هش��ت خانواده تش��كل رضوي ،حضور
س��فيران رضوي در چهار بيمارستان ،حضور در
چهار مركز بهزيستي ايتام نونهاالن ،نوجوانان و
جوانان از ديگر برنامههاي اين كاروان در قزوين
بود .كرمي افزود :مش��اركت و همكاري بيش از
 ۲۵دستگاه حاكميتي و دولتي ،حضور در مركز
آموزش ش��هداي جوادنيا ،سپاه اس��تان ،زندان،
دادگستري ،حراست ،صداوسيما ،امور مساجد،
بقاع متبركه و ديدار با طالب ،اصحاب رسانه ،ائمه
جمعه ،دانش��گاههاي علوم پزشكي و بينالمللي
امام خميني(ره) و رجا ،ازديگر برنامهها بود.

شهرك «ضايعات» كرمانشاه تا پايان سال راهاندازي ميشود

با هدف تجميع
كرمانشاه
مكان ه���اي
جمعآوري ضايعات تا پايان امسال شهرك
«ضايعات» در كرمانشاه راهاندازي ميشود.

منوچهرفخريمعاونعمرانياستانداريكرمانشاه
گفت :وجود واحدهاي ضايعات فروش��ي هم به
عنوان يكي از مشاغل مزاحم شهري مشكالتي
براي شهر ايجاد كرده است .وي با تأكيد بر لزوم
انتقال ضايعات فروشيها به محدوده خارج از شهر،
افزود :در همين راستا از چند سال گذشته بحث راهاندازي شهرك ضايعات در دستور كار قرار گرفت .اين
مسئول با اشاره به تأمين زمين پروژه از سوي سرمايهگذار ادامه داد :اراضي در نظر گرفته شده حدود۳۰هكتار
است كه در انتهاي شهرك جعفرآباد قرار داشته و قرار است در فاز اول عمليات اجرايي پنج هكتار آن آغاز شود.
فخري گفت :در صورت راهاندازي اين شهرك نظارت بر ضايعات فروشيها به نحو مؤثري افزايش مييابد و از
طرفي يكي از مشاغل مزاحم از نقاط مختلف شهر به يك محدوده مشخص انتقال مييابد.

آغاز پويش توزيع وسايل سرمايشي
در مناطق محروم
به همت بنياد احس�ان س�تاد اجرايي فرمان امام ،پويش نس�يم
احسان با هدف توزيع و اهداي وسايل سرمايشي در مناطق محروم
گرمسير كشور آغاز شد.

طي مراس��مي و با حضور معاون اجتماعي س��تاد اجرايي فرمان امام،
مديرعامل بنياد احس��ان و مدير برنامه جامع س��المت الكترونيك و
توسعه بيمارستانهاي سيار وزارت بهداشت ،بزرگترين و مجهزترين
آزمايشگاه سيار كشور افتتاح و همزمان با آن ،پويش نسيم احسان نيز
با هدف توزيع وسايل سرمايش��ي در مناطق گرمسير و محروم كشور
توسط بنياد احسان آغاز شد .معاون اجتماعي ستاد اجرايي فرمان امام
در اين مراسم گفت :امروز و همزمان با آغاز ماههاي گرم سال ،شاهد آغاز
پويش «نسيم احسان» هستيم كه در اين مرحله تعداد  ۱۰هزار وسيله
سرمايشي به  ۱۰هزار خانواده در مناطق محروم اهدا خواهد شد.
علي عسگري افزود :ستاد اجرايي فرمان امام در سال گذشته و در فصول
سرد سال ،در پويش دلگرمي احسان اقدام به توزيع و اهداي بخاري و
لوازم گرمايشي در مناطق محروم كرد ،مشابه اين اقدام نيز با توجه به
اعالم نياز استانها امسال با اهداي وسايل سرمايشي شامل كولرهاي
آبي و گازي با توانهاي مختلف ،پنكه سقفي ،پنكه ديواري با توجه به
زيستبوم و نياز هر منطقه صورت ميگيرد .به گفته اين مسئول ،ارزش
ريالي اين اقالم  ۳۰ميليارد تومان ميباشد.
معاون اجتماعي ستاد اجرايي فرمان امام ادامه داد :در كنار اهداي وسايل
سرمايشي ،تعمير وسايل سرمايشي مردم در مناطق محروم نيز توسط
چند تيم از گروههاي متخصص جهادي انجام خواهد گرفت .عسگري با
اشاره به افتتاح بزرگترين آزمايشگاه سيار كشور گفت :امروز بزرگترين
و مجهزترين آزمايشگاه سيار كشور توسط بنياد احسان افتتاح شد كه
اين مجموعه ،بخشي از بيمارستان سيار احسان با ظرفيت بستري ۱۱۰
نفر خواهد بود ،مساحت اين آزمايشگاه ۷۰مترمربع و هزينه ساخت و
تجهيز اين آزمايشگاه نيز  ۱۰ميليارد تومان بوده است .وي خاطرنشان
كرد :اين آزمايشگاه كه ميتواند به صورت مستقل به مناطق كمبرخوردار
اعزام شود ،ظرفيت پذيرش  ۲۰۰نفر در روز را دارد.

فعال شدن  ۱۶۵گیت گذرنامه
در پايانه مرزي زرباطیه عراق براي اربعین
مدير گذرگاه م�رزي زرباطيه عراق از
ایالم
فع�ال ش�دن  ۱۶۵گي�ت گذرنامه در
پايان�ه م�رزي زرباطي�ه ع�راق ب�راي اربعي�ن  ۱۴۰۱خب�رداد.

عبدالحميد نصر در پايانه مرزي مهران از تشكيل هيئتي در خصوص
ورود و خروج زائران در ايام اربعين خبرداد و گفت :ما منتظر دستورات
نهايي از طرف كميته مربوطه توس��ط مس��ئوالن ذيربط براي حذف
رواديد هستيم .وي ،به انجام برنامهريزي الزم براي ميزباني شايسته از
زائران اربعين از جمله زائران ايراني اشاره كرده و بيان كرد :اقدامات و
تالش سالهاي گذشته دو دولت عراق و ايران در مهمان نوازي از زائران
امام حسين(ع) ستودني است.
مدير گ��ذرگاه م��رزي زرباطيه عراق اف��زود :مردم عراق ،ب��ه ويژه در
مسيرهاي زائران از جمله استان واسط ،با نهايت احترام آماده استقبال
از زائران حسيني اربعين هس��تند .عبدالمجيدنصر يادآور شد :در مرز
زرباطيه تعداد  ۱۶۵گيت فعال اس��ت و در اين خصوص مشكلي براي
تردد زائران در ايام قبل و بعد از اربعين وجود ندارد.

خراسانشمالي :محمدرضا يزداني ،جانباز  ۷۰درصد بجنوردي ،بر اثر
جراحات باقيمانده از جنگ تحميلي به ياران شهيدش پيوست .متولد ۱۷
تيرماه  ۱۳۳۲از طريق سپاه پاسداران به جبهههاي نبرد حق عليه باطل
اعزام شد و در سالهاي  ۱۳۶۵و  ۱۳۶۶در مناطق شلمچه و جزيره مجنون
به افتخار جانبازي نائل گشت .برادران اين شهيد واالمقام ،شهيد «علياكبر
يزداني» در تيرماه سال  ۶۱در جبهه شلمچه و شهيد «علياصغر قديمي»
در مردادماه سال  ۶۲در جبهه مهران به درجه رفيع شهادت نائل آمدند.
كرمان :مديركل كميته امداد كرمان با اشاره به حمايت يكي از حاميان
نيكوكار از  ۲۲۵۰يتيم تحت حمايت كميته امداد استان گفت :اين حامي
خير مقيم تهران س��ال گذش��ته حمايت  ۱۲۵۰يتيم تحت حمايت را
عهدهدار شدند و طي هفته جاري نيز در سفر به كرمان حمايت يكهزار
يتيم تحت حمايت كميته امداد استان را بر عهده گرفتند .يحيي صادقي
با اشاره به اينكه اين حامي نيكوكار سال گذشته  ۲ميليارد تومان به ايتام
تحت تكفل خود كمك كرده است ،افزود :همچنين در سفر هفته جاري
به استان كرمان مساعدتهاي خوبي در زمينه معيشت ،هداياي نقدي و
تأمين تبلت و گوشي تلفن همراه به ايتام تحت تكفل خود داشتهاند.
يزد :مديركل تع��اون ،كار و رفاه اجتماعي اس��تان يزد از اختصاص
۲هزار ميليارد تومان تسهيالت اشتغالزايي در سالجاري براي استان در
قالب تبصرههاي  ۱۶و  ،۱۸مشاغل خانگي و تسهيالت پايدار روستايي
و عش��ايري خبرداد .محمدرضا فالحتي افزود :جذب تسهيالت توسط
ش��ركتهاي تعاوني در اولويت هست چرا كه س��ود حاصل از اقداماتي
كه شكل ميگيرد به بخش بيشتري از جامعه سرازير ميشود ،بنابر اين
كارشناسان اين حوزه شركتهايي كه ظرفيت خوبي براي ايجاد اشتغال
در استان دارند را براي جذب تسهيالت معرفي كنند.
سيستان وبلوچستان :رئيس مركز بهداشت زاهدان گفت :از ابتداي
سال گذشته تاكنون تعداد  ۸۴۳۴زوج با شركت در بيش از  ۲۰۰جلسه كالس
و نيز انجام آزمايش و طي كردن مراحل قانوني به دفاتر ثبت ازدواج در زاهدان
معرفي شدهاند .سيدمحمود فاطمي افزود :آموزش در خصوص همسرگزيني،
روانشناسي ،تفاوت شخصيتي و مهارتهاي الزم براي «زندگي مشترك»
و نيز احكام و حقوق متقابل زوجين و بررسي آزمايشهاي باليني از نظر بروز
بيماريهايي مانند تاالسمي ،اعتياد و غربالگري زوجها از نظر بيماريهاي
ژنتيكي بخشي از فعاليتهاي اين مركز در زاهدان ميباشد.
لرستان :سرپرست انتقال خون لرستان گفت :ساالنه  ۴۰هزار واحد
خون توسط مردم لرستان اهدا ميش��ود .علي سوري با بيان اينكه ۳۰
درصد افراد در طول مدت زندگي خود حداقل يكبار به خون نياز دارند،
افزود :اهداي خون براي برخي از بيماريها مثل تاالس��مي و هموفيلي
حكم داروي زندگيبخش را دارد.
بوش�هر :معاون بهبود توليدات گياهي س��ازمان جهاد كش��اورزي
استان بوشهر با بيان به اينكه كشت مس��تقيم ،از جمله شيوههاي نوين
كشت محصوالت زراعي است كه سبب كاهش هزينهها و افزايش درآمد
كشاورزان ميشود .كبري توكلي افزود :كاهش مصرف انرژي ،جلوگيري
از فرس��ايش خاك ،افزاي��ش مواد مغ��ذي و آلي خاك ،كاه��ش نياز به
سرمايهگذاري براي تهيه ماشينآالت ،كاهش زمان الزم براي آمادهسازي
زمين و حفظ رطوبت خاك از جمله مزاياي مهم كشت مستقيم هستند.
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از اول خرداد ماه تاكنون يك ميليون و  100هزار واحد صنفي ماليات
مقطوعراپذيرفتهو ۵۵0هزارواحدصنفينيزازمالياتمعافشدهاند.

سرويس اقتصادي 88498433

دفن «نیمهتمام»های دولتها و مجالس قبلی!
مرغ نیمایی و برنج35هزارتومانی
شبهطارمی در راه بازار

مرغداران همچنان نگران هزينههاي توليدش�ان هستند .به گفته
فع�االن ب�ازار از  10روز ديگر مرغ نيماي�ي به بازار عرضه ميش�ود
و توليدكنن�دگان همچن�ان با زي�ان به تولي�د مش�غولند .معاون
برنامهري�زي و اقتصادي وزارت جهاد كش�اورزي از خريد تضميني
مرغ با نرخ مصوب خبر ميدهد و ميگويد« :واردات برنج نيز با حجم
مناس�بي در حال انجام اس�ت و عالوه بر ارقامي با قيمت اقتصادي،
برنجهاي كيفي از س�اير كش�ورها نيز به كش�ور وارد ميش�ود كه
شبيه برنج طارم ايراني اس�ت و حدود  30هزار تومان قيمت دارد».

معرفي ۱۸۰۰گرانفروش به تعزیرات

مديركل بازرسي و نظارت بر كاالهاي اساسي وزارت جهاد كشاورزي
از معرفي  1۸00مورد تخلف به تعزيرات در طرح تشديد نظارت بر
كاالهاي اساسي و محصوالت كشاورزي در سراسر كشور خبر داد.

به گزارش صدا و سيما ،مس��عود امراللهي با بيان اينكه طرح تش��ديد
نظارت بر محصوالت كشاورزي بر اساس مصوبه ستاد تنظيم بازار و با
دستور وزير جهادكشاورزي اجرا شد ،گفت :در اين طرح 4هزار بازرس
در قالب 2هزار تيم1۷ ،هزار و  6۸2مورد بازرسي انجام دادند.
وي با اش��اره به اينكه رويكرد اين طرح ،جريمه محوري نبوده و بهصورت
توصيهاي انجام شد ،تصريح كرد :با اجراي اين طرح هزار و ۸00فقره پرونده
تخلف تشكيل و به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال شد.
مديركل بازرسي و نظارت بر كاالهاي اساسي وزارت جهاد كشاورزي
توجه به كميت ،كيفيت و قيم��ت را سه محور اصلي نظ��ارت بر بازار
كاالهاي اساسي و محصوالت كشاورزي خواند و گفت :كاالهايي مانند
شير ،ماست ،پنير ،روغن ،گوشت ،مرغ و برنج از جمله مهمترين اقالمي
بودند كه در اين طرح مورد بازرسي قرار گرفتند.

ب��الي اقتص��ادي از ناحي��ه بودجهريزيهاي غلط
گريبانگير اقتصاد خرد و كالن ايران شده است كه بايد
در اولين فرصت بند بند بودجه عمومي و شركتها را
زير ذرهبين برد و شر هر گونه هزينه زائد و غير ضروري
را از سر بودجه كم كرد .امروز هر چند بودجه عمراني
سهمي از بودجه عمومي كشور ندارد اما همين تتمه
بودجه صرف پيشبرد كوهي از پروژههاي نيمه تمامي
ميشود كه به گفته يك مقام مسئول بايد برخي از
اين پروژهها را آثار باستاني خواند .اين كنايه نشان از
آن دارد كه اتمام اين پروژههاي عمراني موضوعيت و
صرفه اقتصادي ديگر ندارد و خدا ميداند پشت هر
پروژه نيمه تمام عمراني چه داستان��ي وجود دارد،
زيرا برخي كارش��ناسان معتقدند اين پروژهها صرفاً
براي اينكه يك نماينده در دور دوم انتخابات مجلس
رأي بي��اورد اين پروژه را كلي��د زده است يا برخي از
نگاههاي بدبينانه حاك��ي از آن است ك��ه برخي از
نمايندگان با هدف اخ��ذ پورسان��ت از پيمانكاران
اين پروژهه��ا را پديد آوردهاند .موض��وع پروژههاي
نيمه تمام هر چه كه باش��د بايد گفت سرمايههاي
ملي بالفايده به باد داده ش��ده است و بايد فكري به
حال سرمايهگذاريه��اي ش��ركتهاي عمومي و
دولتي كرد ،زيرا بعد از آنك��ه بودجه عمراني توسط
پروژههاي نيمه كاره زمينگير ش��د ،عدهاي بهدنبال
سهمخواهي از سرمايهگذاريهاي بنگاههايي چون
صندوقهاي بازنشس��تگي ،بانكها ،هلدينگها و
غيره هستند .مجموع درآمد ارزي حاصل از صادرات
نفتي و غيرنفتي در دولت حسن روحاني در سه سال
آغازين دولت از سال ۹2تا ۹5به بيش از 340ميليارد
دالر رسيد كه با احتساب متوسط دالر بيش از 3هزار
توماني در اين مدت ،مجموع منابع ريالي درآمدهاي
ارزي در اين دولت بيش از 1000هزار ميليارد تومان

گزارش یک
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محمد قرباني معاون برنامهريزي و اقتصادي وزارت جهاد كش��اورزي در
گفتوگو با تس��نيم ميگويد« :در حال حاضر براي تأمين هيچ كدام از
كاالهاي اساسي مشكلي وجود ندارد و تنها تا به امروز بيش از3ميليون تن
از گندم كشاورزان داخلي را خريداري كردهايم و اين روند ادامه دارد».
وي ميافزايد« :وضعيت تأمين و واردات كاالهاي اساسي به شدت افزايش
يافته و از روسيه و ديگر كشورها نيز گندم در حال واردات به كشور است».
قرباني ميگويد« :خريد تضميني مرغ به نرخ مصوب آغاز ش��ده است و
مرغداران نگراني بابت نرخ مصوب و كاهش تقاضا نداشته باشند .همچنين
واردات برنج نيز با حجم مناسبي در حال انجام است و عالوه بر ارقامي با
قيمت اقتصادي ،برنجهاي كيفي از ساير كشورها نيز به كشور وارد ميشود
كه شبيه برنج طارم ايراني است و حدود30هزار تومان قيمت دارد».
وي تصريح ميكند« :واردات اين نوع برنج براي تنظيم بازار برنج ايراني از
هند و تايلند انجام شده است .هر چقدر مردم نياز داشته باشند برنج هومالي
تايلندي را كه برنجي كيفي به حساب ميآيد ميتوان براي تنظيم بازار و به
اندازه كشش بازار وارد كرد».
مرغ نيمايي 10روز ديگر به بازار ميآيد
همچنين ،حبي��ب اسداهللنژاد مديرعامل اتحادي��ه سراسري مرغداران
گوشتي با اعالم اينكه «از حدود  10روز آينده مرغهايي كه توليد آنها با
ارز نيمايي انجام شده است وارد بازار خواهند شد» ،اظهارميدارد« :با اين
شرايط قيمت تمامشده توليد هر كيلوگرم مرغ زنده نزديك به  50هزار
تومان است كه حدود  60درصد با نرخ فعلي آن در بازار فاصله دارد».
وي با ابراز اينكه «هماكنون قيمت عرضه مرغ زنده  30هزار تومان است»،
ميگويد« :اگر قيمتهاي بازار واقعي نشود توليدكنندگان زيان ميكنند و
توليد مرغ در كشور با آسيب بسيار جدي مواجه خواهد شد».
مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي با بيان اينكه تسهيالت بانكي
كه قرار بود بعد از حذف ارز 4200توماني و اصالح نظام يارانهاي در اختيار
توليدكنندگان قرار بگيرد ،فقط 30درصد قيمت تمامشده توليد را تشكيل
ميدهد ،ميافزايد« :در صورت حفظ قيمت فعلي مرغ و ورود آن با ارز نيمايي
از اواخر هفته بعد ،شرايط توليد اقتصادي نخواهد بود و بهزيان توليدكننده
است ،اين تسهيالت جنبه حمايتي ندارد و فقط براي جبران زيان ميتواند
مورد استفاده قرار گيرد و مرغدار را مقروض سيستم بانكي نگه دارد».
مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي تصريح میكند« :عالوه بر
اين قرار بود در پرداخت تسهيالت ،استعالم گرفته نشود و بدهيهاي قبلي
بهصورت فريزشده باشد اما وزارت جهاد كشاورزي و بانكها به تعهدات
خود در اين زمينه عمل نكردند و به همين دليل توليدكنندگان نيازمند
تسهيالت ،براي استمرار توليد قادر به دريافت اين تسهيالت نيستند».

مير كاظمي :ميانگين عمر پروژهها در سال گذشته به  16/9سال رسيد ،يعني كمكم بايد اين طرحها را جزو آثار باستاني بدانيم
آيا با منابع فعلي ادامه اين روند امكانپذير است؟ اگر طرح عمراني توجيه اقتصادي دارد ،بخش خصوصي بايد آن را انجام دهد
اگر ندارد بهتر است بودجه اين بخش به بهبود توليد و رشد اقتصادي همان منطقه اختصاص يابد

از كن�ار كاهش س�هم بودجه عمران�ي از بودجه
عمومي ك�ه بگذري�م ،با چال�ش تلنبار ش�دن
پروژههاي عمراني در كش�ور روبهرو هستيم كه
رئيسسازمانبرنامهوبودجهامروزميگويدبرخي
از اين پروژهها آنقدر كهنه و فرسوده شدهاند كه
بايد به چشم آثار باستاني به آن نگاه كرد .با توجه
به اين سخن بايد گفت چرا اين سرمايههاي ملي
به اين شكل رها شدند تا امروز به وضعيتي دچار
ش�وند كه تزريق منابع جهت اتمام پروژه ديگر
موضوعيت و صرفه اقتصادی نداشته باشد .شايد
مشكل را بايد در خود مجلس و نگاه منطقهاي گرا
به بودجه يافت .بدون تع�ارف برخي نمايندگان
در ادوار گذش�ته ب�ا ه�دف كس�ب رأي از مردم
حوزه انتخابيه يا خ�داي نكرده اخذ پورس�انت
از پيمان�كاران مج�ري پ�روژه ،اي�ن پروژههاي
نيمهتمام عمراني را كليد زده و امروز سرمايههاي
ملي به وضعيتي دچار ش�دهاند ك�ه اص ً
ال معلوم
نيست بخش خصوصي حاضر به سرمايهگذاري
در اتم�ام پروژهه�اي نيمه تمام باش�د ي�ا خير؟

برآورد ميش��ود .به رغم درآمده��اي مناسب ،آمار
بدهيهاي دولت تدبير سر به فلك زد .بدهي بخش
دولتي به سيستم بانكي كش��ور از خرداد  13۹2تا
خرداد  1400حدود  550هزار ميليارد تومان افزايش
يافت .از سوي ديگر بدهي به جامانده از دولت قبل به
صندوق توسعه ملي ميلياردها دالر برآورد شده است.
بدهي دولت به تأمين اجتماعي در پايان دولت قبل
چند صد هزار ميليارد تومان بوده است .فقط وزارت
نيرو در ابتداي دولت جديد 53 ،هزار ميليارد تومان
بدهي به پيمانكاران داشت .همچنين بايد به اين نكته
توجه داشت كه افزايش حقوقها بدون منابع در دولت
قبل ،تعهدات فراواني براي دولت جديد ايجاد كرد.
دولت قبل با خلق پول گسترده اقدام به تأمين مصارف
جاري خود كرد ،در حالي كه با هر خلق پولي كه انجام
ميشود عم ً
ال تعدادي از هموطنانمان به زير خط فقر
فرستاده ميشوند.
در مجموع ،وضعيت آشفتهاي كه دولت روحاني براي
دولت بعد از خود برجاي گذاش��ته را به صورت يكجا
ميتوان در كسري بودجه 1400مشاهده كرد؛ كسري
بودجهاي كه بين  300تا  500ه��زار ميليارد تومان
برآورد ميشود ،به اعتقاد كارشناسان از ريشههاي تورم
و نابسامانيهاي اقتصادي امروز كشور است.

قیمت گاز در اروپا ۱3درصد افزایش یافت

بهگزارش خبرگزاري تس��نيم به نقل از اويل پرايس ،شركت گازپروم
روسيه روز سهش��نبه اعالم كرد عرضه گاز طبيعي از طريق خط لوله
نورد استريم به آلمان  40درصد نسبت به برنامه قبلي كاهش خواهد
يافت كه نتيجه تأخير در تعمي��ر تجهيزات است .به اين ترتيب قيمت
گاز در اروپا  13درصد افزايش يافت.
طبق اطالعيه گازپروم ،ش��ركت زيمنس در بازگردان��دن واحدهاي
كمپرسور گاز از تعميرات تأخير داشته و مشكالت فني مانع فرستادن
مقادير تعيينشده گاز در بزرگترين خط لوله گاز به اروپا شده است.
درحالحاضر فقط سه واحد كمپرسور ،گاز را از ايس��تگاه پورتووايا در
درياي بالتيك به سمت غرب پمپ ميكنند.
ش��ركت گازپروم روسيه اعالم كرد :درحالحاض��ر تنها  100ميليون
مترمكعب گاز از خط لوله نورد استريم به سمت اروپا فرستاده ميشود،
درحاليكه اين رقم قرار بود  16۷ميليون مترمكعب باشد.
كاهش عرضه گ��از از طريق خط لوله نورد استريم ب��ه آلمان بهعنوان
بزرگترين اقتصاد اروپا قيمت گاز در اين قاره را در روز سهش��نبه دو
رقمي كرد .شاخص قيمت گاز در اروپا  13درصد باال رفته و قيمت گاز
در انگليس  11درصد افزايش يافته است.

رئيس سازمان برنام��ه و بودجه روز گذش��ته براي
چندمين ب��ار از ارثيه دولت پيش��ين ب��راي دولت
سيزدهم سخن گفت .به گزارش تسنيم ،سيدمسعود
ميركاظمي در جم��ع مديران معاونت فن��ي و امور
زيربنايي و توليدي سازمان برنام��ه و بودجه افزود:
«يكي از مهمترين آسيبهاي كنوني اداره كش��ور،
بخشينگري و نبود نگاه جامع به مسائل است».
وي با تصريح به اينكه رويكرد سازمان برنامه بايد از
بودجهمحور به برنامهمحور تغيير كند ،گفت«:اكنون
۸0درصد وقت و انرژي سازمان صرف مسائل بودجه و
 20درصد هم به برنامهريزي اختصاص مييابد ،اما اين
روند بايد معكوس شود .با وجود انواع يارانههاي آشكار
و پنهان براي توليد و نيروي كار ارزان چرا بايد نگران
واردات بود؟ چرا قيمت تمامشده توليد داخل توان
رقابت با محصوالت خارجي را ندارد؟ چرا بهرهوري
پايين است؟ براي حل ريشهاي مشكالت اقتصاد بايد
اين موضوعات حل شود».
ميركاظمي با بي��ان اينكه «در هش��ت سال دولت
گذش��ته 2هزار و ۷00هزار ميليارد تومان در كشور
هزينه شد» ،تأكيد كرد« :با اين هزينه اما شاهد رشد
نزديكبهصفراقتصاد،سرمايهگذاريمنفي،بهرهوري
منفي و تورم باال بوديم و اغلب ش��اخصهاي كالن

اقتصادي وضعيت مناسبي نداشتند».
برخيطرحهاينيمهتمامرابايدآثارباستاني
بخوانيم
رئيس سازمان برنامه و بودجه اضافه كرد« :با وجود
توسعه قابل توج��ه زيرساختها در كش��ور ،وضع
اش��تغال نامناسب است ،ادامه اين روند براي كشور
مقدور نيس��ت و بايد تغيير ريل درس��ت در اقتصاد
ايجاد شود».
وي با اشاره به فشارهاي سياسي براي ايجاد طرحهاي
جديد ،گفت« :ميانگين عمر پروژهها در سال گذشته
به  16/۹سال رسيد ،يعني كمك��م بايد اين طرحها
را جزو آث��ار باستاني بدانيم .آيا ب��ا منابع فعلي ادامه
اين روند امكانپذير اس��ت؟ اگر طرح عمراني توجيه
اقتصادي دارد بخش خصوصي بايد آن را انجام دهد،
اگر ندارد بهتر است بودجه اين بخش به بهبود توليد و
رشد اقتصادي همان منطقه اختصاص يابد».
برنامه هفتم مسئلهمحور خواهد بود
ميركاظمي با تأكيد بر اينكه سازمان برنامه و بودجه
بايد از بودجهزدگي فاصله بگي��رد ،افزود« :در فصل
تدوين برنام��ه هفتم توسعه قرار داريم ،بس��ياری از
خطوط اين تغيير ريل باي��د در همين برنامه هفتم
انجام ش��ود و برنامه هفتم بهجاي كليگويي بايد بر
حل مشكالت اصلي كش��ور متمركز باشد و بهبود
شاخصهاي كالن اقتصادي را تضمين كند».
وي خاطرنشان كرد« :عملكرد برنامههاي قبلي نشان
ميدهد يا بسياري از اهداف محقق نشده يا خود برنامه
دچار نواقصي بوده است .برنامه هفتم با آسيبشناسي
اين برنامهها به حل ريش��هاي مس��ائل اصلي كشور
خواهد پرداخت و در اين مسير از توان تخصصي همه
مجموعهها كمك خواهيم گرفت».
به گفت��ه وي ،هم اكن��ون  ۸0درصد وق��ت و انرژي
سازمان صرف مس��ائل بودج��ه و  20درصد هم به
برنامهريزي اختص��اص مييابد ،اما اي��ن بايد روند
معكوس شود.
معاون رئيسجمهور با اشاره به اينكه در زمان تحويل
دولت حتي پرداخت حقوق هم با مشكالتي مواجه
بود ،گف��ت 54« :هزارميليارد توم��ان تنخواه بانك
مركزي استفاده ش��ده بود ،بيش از 60هزار ميليارد
تومان در خزانه بدون اعتبار باق��ي مانده بود ،هر ماه
سررسيد  10تا  12هزار ميلي��ارد تومان اوراق مالي
ميرسيد ،مطالبات اقش��ار مختلف تلنبار شده بود،
اما بهلطف خدا و تالش همه بدن��ه دولت از اين پيچ
با موفقيت و بدون استق��راض ريالي از بانك مركزي
عبور كرديم».
ميركاظمي از ضرورت تقويت نگ��اه ملي و پرهيز از
بخشينگري در دستگاههاي مختلف ازجمله سازمان
برنامه سخن گفت و تصريحكرد« :مشي دولت حل
ريشهاي مشكالت اقتصادي میباشد و عملكرد كمتر
از يكسال دولت هم نشان داده است براي بازگشت
اقتصاد به مسير اصلي عزم راسخي دارد».

به گزارش تسنيم ،داود منظور رئيس سازمان امور مالياتی با بيان اينكه
كل مبلغ ماليات  2ميليون مؤدي 2 ،هزار و  500ميليارد تومان ثبت شده
كه مؤديان پذيرفتهاند ،گفت :به اصناف به عنوان منبع مالياتي بزرگ نگاه
نميكنيم ،نگاه درآمدي به واحدهاي صنفي نداريم ،زيرا هر واحد صنفي
شناسنامه دارد و ماليات را پرداخت ميكند ،ما به دنبال كشف فرارهاي
مالياتي بزرگ هستيم.
رئيس سازمان امور مالياتي كش��ور با بيان اينكه رويكرد اين سازمان
كشف فرار مالياتي بزرگ است ،گفت :در هشت ماه گذشته فرار ماليات
را روزانه شناسايي ميكنيم ،برآوردهاي ما حاكي از اين است كه بيش از
 135هزار ميليارد تومان فرار مالياتي شناسايي شده است ،ضمن اينكه
اين آمارها برآوردي است و تغيير ميكند.
وي ادامه داد 2 :ميليون و  200هزار مؤدي جديد شناسايي كردهايم،
كساني كه پيش از اين به عنوان مؤديان مالياتي حساب نميشدند براي
آنها اظهارنامه برآوردي تهيه كردهايم .مؤدياني كه اظهارنامه نانويس
يا صفر ارائه كردهاند ،اطالعات آنها ش��ناسايي و ب��راي  220هزار نفر،
اظهارنامه برآوردي صادر شده كه بايد اقدام به پرداخت ماليات كنند.
وي با اشاره به اينكه در نظام مالياتي مراحل دادرسي بسيار منصفانهاي
داريم ،گفت :اگر مؤدي به ماليات اعالمي اعتراض داشته باشد با مراجعه
به ادارههاي مالياتي در سراسر كشور ميتواند اعتراض كند و اين موضوع
از سوي كارشناسان مورد بررسي قرار ميگيرد.
به اعتراض اتحاديهها رسيدگي ميشود
رئيس سازمان امور مالياتي كشور ابراز داشت :همكاران مكلف هستند
قبل از قطعي كردن مبلغ ماليات به مستندات مؤديان توجه و روي مبلغ
توافق كنند ،ضمن اينكه توصيه ميكنيم با مردم مدارا كنند.
وي با بيان اينكه اعتراضهاي اتحاديهه��اي صنفي را مورد رسيدگي
قرار ميدهيم ،گف��ت :يك��ي از اعتراضهاي��ي كه برخ��ي از اصناف
داش��تند اين بود كه مبالغ وارد به پوز ،صرفاً درآم��د نبوده است و اين
امر در مش��اغلي مانند كافي نتها ،بنگاههاي ام��الك و دفترخانهها
وجود دارد.
منظور گفت :به ادارههاي مالياتي در سراسر كشور ابالغ كردهايم كساني
را كه نسبت به مبالغ گردشی پوز معترض هستند مورد رسيدگي قرار
دهند و ماليات آنها را اصالح كنند .در همين رابطه اتحاديه دفترخانهها
ميتواند براي ۸هزار واحد صنفي ،واريزيهاي درآمدي را اعالم كند.
وي با تأكيد بر اينكه ما به مردم و اتحاديههاي صنفي اعتماد داريم گفت:
مالياتها سيستمي حساب شده است و قطعاً اختالفاتي وجود دارد كه
به تشخيص كارشناس مالياتي اين موارد اصالح ميشود.
رئيس سازمان امور مالياتي كش��ور افزود :در خ��رداد ماه مراجعههاي
مردمي بسيار زياد شده و همكاران با اينكه ساعات اداري تغيير كرده
است تا ساعت  21شب در محل كار حضور دارند و روزهاي سختي را
سپري ميكنند.
ماليات بر دستگاههاي كارتخوان
منظور گفت :آنچه در حس��اب پوز يا كارتخوان كسبه وارد ميگردد،
درآمد حس��اب ميش��ود ،از اين رو براي اينكه بتوانيم قانون بودجه و
عدالت مالياتي را ايجاد كنيم ،اطالعات ف��روش واحدهاي صنفي را از
طريق سامانههاي بانك مركزي دريافت ميكنيم و سابقه ماليات سال
گذشته بر اساس اين مؤلفهها را تعيين ميكنيم.
وي بيان داشت :در سامانه اين سازمان ،هر فعال اقتصادي با كد ملي وارد
ميشود ،اطالعات فروش و ماليات را مشاهده ميكند .براي گروههاي
مختلف اصناف ضريب سودآوري را اعم��ال كرديم كه از سوي وزارت
صمت اعالم شده بود.
رئيس سازمان امور مالياتي كشور خاطرنشان كرد :امسال ضريبها را
تعديل و منصفانه كرديم و پايينتر از اعالم وزارت صمت قرار دهيم كه
براي گروههاي مختلف متفاوت است.
وي با اش��اره به هوش��مندسازي نظام مالياتي گفت :سعي كردهايم تا
پيوستگي بين ماليات سال  13۹۹و  1400حفظ ش��ود .در سالهاي
قبل نظام مالياتي هوشمند نش��ده بود و به اطالعات اقتصادي فعاالن
كسب و كار اشراف نداشتيم ،اكنون اين اطالعات از بانك مركزي ،بيمه،
گمرك و ساير نهادها ميرسد و ما مكلف هستيم طبق ماده  16۹ماليات
مستقيم از مجموع اين درآمدها ،ماليات را حساب كنيم.
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اعترافاندیشكدهامریكایي
بهشكستتحریمایران

قيم�ت گاز در اروپ�ا ب�ه خاط�ر كاه�ش جري�ان گاز از
خ�ط لول�ه نورداس�تريم  13درص�د افزاي�ش ياف�ت.

 55۰هزار واحد صنفي
از مالیات معاف شدند

انديشكده امريكايي اعتراف كرد تحريمهاي
امريكا عليه ايران شكس�ت خورده و افزايش
درآمدهاي نفتي ايران با وجود تحريمها گوياي
اين واقعيت اس�ت .از سوي ديگر قيمت باالي
بنزين بايدن را تحت فش�ار قرار داده اس�ت
و ب�ه دنبال اعمال فش�ار عليه ايران نيس�ت.

به گزارش فارس ،انديشكده شوراي آتالنتيك در
جديدترين گزارش اعالم كرده است مفهوم «فشار
حداكثري» دوران ترامپ ،در دنيايي كه كمبود
نفت وج��ود دارد و دولتها به دنب��ال دور زدن
تحريمها هستند ديگر هيچ كاربردي ندارد.
در اين گزارش با اش��اره به بيتأثي��ري تحريمها
عليه ايران آمده است :درآمدهاي ايران از صادرات
نفت با وجود تحريمهاي كنوني روز به روز افزايش
مييابد كه گوياي اين واقعيت است كه تحريمهاي
امريكا عليه ايران بيتأثير بوده است .در گزارش
شوراي آتالنتيك اشاره ميشود كه ايران نه تنها در
دور زدن تحريمها مهارت دارد ،بلكه جنگ اوكراين
«ائتالف تحريمشدگان» از جمله روسيه و چين
كه مايل به سرپيچي از تهديدات امريكا هس��تند
را نيز بيشتر كرده است .اين در شرايطي است كه
دولت بايدن با توجه به قيمت باالي بنزين تمايلي
به اعمال فشار بيشتر عليه ايران را ندارد.

كش�ورهاي عربي نميخواهن�د خود را
درگير چالش با ايران كنند
اين گزارش مينويسد :همس��ايگان عرب ايران
در آن سوي خليج فارس نيز نميخواهند خود را
درگير ايران كنند و به نظر ميرسد كه آنها تمايلي
به اجراي تحريم عليه ايران ندارند.
موض��ع ع��دم ورود به چالش ب��ا اي��ران در بين
كشورهاي عربي در زمان ترامپ هم وجود داشت،
موضعي كه منجر به انتقاد آشكار دولت ترامپ از
كشورهاي عربي ميشد.
ش��وراي آتالنتي��ك انديش��كده امريكايي واقع
در واش��نگتن دي سي است ك��ه در سال 1۹61
تأسيس شده است.
ش��وراي آتالنتيك با ه��دف تش��ويق همكاري
بين امريكاي ش��مالي و اروپا كه از جنگ جهاني
دوم آغاز ش��ده بود ،تأسيس ش��د .در سالهاي
اوليه فعاليت خود ،عمدتاً انتش��اردهنده مقاالت
سياستگ��ذاري و نظرسنج��ي از اروپايي��ان و
امريكاييها در مورد نگرش آنها به همكاريهاي
فرا اقيان��وس اطل��س و بينالمللي ب��ود .در اين
سالها ،تمركز اصلي آن بر مسائل اقتصادي بوده
اما در زمينه مسائل سياسي و زيست محيطي نيز
كار ميكند.
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ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ
ﻭﺍﺣﺪﻣﺴﻜﻮﻧﻰ
30ﻭﺍﺣﺪ
ﺑﺘﻦ30
ﺍﺳﻜﻠﺖﺑﺘﻦ
ﻓﻮﻧﺪﺍﺳﻴﻮﻥﻭﻭﺍﺳﻜﻠﺖ
ﺩﺳـﺘﻤﺰﺩﻯﻓﻮﻧﺪﺍﺳﻴﻮﻥ
ﺍﺟﺮﺍﻯﺩﺳـﺘﻤﺰﺩﻯ
ﺏ:ﺏ:ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﺁﺭﺍﻣﺶ
ﺳﺎﻳﺖﺁﺭﺍﻣﺶ
ﺳﻪﺳﺎﻳﺖ
ﺷﻤﺎﺭﻩﺳﻪ
ﺑﻠﻮﻙﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊﺑﻠﻮﻙ
4130ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ4130
ﻣﺘﺮﺍژﺗﻘﺮﻳﺒﻰ
ﺑﻪﺑﻪﻣﺘﺮﺍژ
ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ
ﻭﺍﺣﺪﻣﺴﻜﻮﻧﻰ
30ﻭﺍﺣﺪ
ﺑﺘﻦ30
ﺍﺳﻜﻠﺖﺑﺘﻦ
ﻓﻮﻧﺪﺍﺳﻴﻮﻥﻭﻭﺍﺳﻜﻠﺖ
ﺩﺳـﺘﻤﺰﺩﻯﻓﻮﻧﺪﺍﺳﻴﻮﻥ
ﺍﺟﺮﺍﻯﺩﺳـﺘﻤﺰﺩﻯ
ﺝ:ﺝ:ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﺁﺭﺍﻣﺶ
ﺳﺎﻳﺖﺁﺭﺍﻣﺶ
ﭼﻬﺎﺭﺳﺎﻳﺖ
ﺷﻤﺎﺭﻩﭼﻬﺎﺭ
ﺑﻠﻮﻙﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊﺑﻠﻮﻙ
4130ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ4130
ﻣﺘﺮﺍژﺗﻘﺮﻳﺒﻰ
ﺑﻪﺑﻪﻣﺘﺮﺍژ
ﻣﺴﻜﻮﻧﻰﺑﻪﺑﻪ
ﻭﺍﺣﺪﻣﺴﻜﻮﻧﻰ
30ﻭﺍﺣﺪ
ﺑﺘﻦ30
ﺍﺳﻜﻠﺖﺑﺘﻦ
ﻓﻮﻧﺪﺍﺳﻴﻮﻥﻭﻭﺍﺳﻜﻠﺖ
ﺩﺳﺘﻤﺰﺩﻯﻓﻮﻧﺪﺍﺳﻴﻮﻥ
ﺍﺟﺮﺍﻯﺩﺳﺘﻤﺰﺩﻯ
ﺩ:ﺩ:ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﺁﺭﺍﻣﺶ
ﺳﺎﻳﺖﺁﺭﺍﻣﺶ
ﺷﺶﺳﺎﻳﺖ
ﺷﻤﺎﺭﻩﺷﺶ
ﺑﻠﻮﻙﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊﺑﻠﻮﻙ
4130ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ4130
ﻣﺘﺮﺍژﺗﻘﺮﻳﺒﻰ
ﻣﺘﺮﺍژ

ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﮔﺮﮔﺎﻥﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺷﻬﺮﮔﺮﮔﺎﻥ
ﺩﺭﺷﻬﺮ
ﻣﺴﻜﻦﺩﺭ
ﻣﻠﻰﻣﺴﻜﻦ
ﻧﻬﻀﺖﻣﻠﻰ
ﻃﺮﺡﻧﻬﻀﺖ
ﻫﺎﻯﻃﺮﺡ
ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ
ﺍﺯﺍﺯﭘﺮﻭژﻩ
ﭘﻴﻮﺳﺖ
ﻫﺎﻯﭘﻴﻮﺳﺖ
ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﻯ
ﺟﺰﻳﻴﺎﺕﻭﻭﻧﻘﺸﻪ
ﺍﺳﻨﺎﺩ،ﺟﺰﻳﻴﺎﺕ
ﺍﺳﻨﺎﺩ،
ﺟﻬﺖ
ﻗـﺮﺍﺭﺩﺍﺩﺟﻬﺖ
ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻗـﺮﺍﺭﺩﺍﺩ
ﻧﺴـﺒﺖﺑﻪﺑﻪﺍﻧﻌﻘﺎﺩ
ﺗﻨﻬﺎﻧﺴـﺒﺖ
ﻛﺎﺭﻓﺮﻣـﺎﺗﻨﻬﺎ
ﺗﺒﺼـﺮﻩ:1ﻛﺎﺭﻓﺮﻣـﺎ
ﺗﺒﺼـﺮﻩ:1
ﻧﻤﺎﻳﺪ،
ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ،
ﺍﻗﺪﺍﻡﻣﻰ
ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﻩﺍﻗﺪﺍﻡ
ﺑﻠﻮﻙ(ﺑﺎﺑﺎﭘﻴﺸـﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﻩ
ﻳﻚﺑﻠﻮﻙ(
)ﻓﻘﻂﻳﻚ
ﺍﺟﺮﺍﻯ)ﻓﻘﻂ
ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﺑﻨﻴﺎﺩ
ﺍﻳﻦﺑﻨﻴﺎﺩ
ﻗﺒﻠﻰﺍﻳﻦ
ﻛﺎﺭﻫﺎﻯﻗﺒﻠﻰ
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﺩﺭﺩﺭﻛﺎﺭﻫﺎﻯ
ﺳﺎﺑﻘﻪﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭ
ﺣﺴـﻦﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺻﻮﺭﺕﺣﺴـﻦ
ﺩﺭﺩﺭﺻﻮﺭﺕ

ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻣﻰ
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻭ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ.
ﻋﺪﻡﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺷﻬﺮﺕﻭﻭﻋﺪﻡ
ﺣﺴﻦﺷﻬﺮﺕ
ﺑﻮﺩﻥﺣﺴﻦ
ﺩﺍﺭﺍﺑﻮﺩﻥ
ﺩﺍﺭﺍ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﻪ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﺣﺎﺿﺮ
ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﻛﻪﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ
ﺻﻮﺭﺗﻲﻛﻪ
ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻲ
ﺩﺭ
ﺷﺪ.
ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ.
ﺿﺒﻂﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺿﺒﻂ
ﻧﻔﻊﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﻧﻔﻊ
ﻳﻚﺍﺯﺍﺯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺍﺳﺖ.
ﻫﺮﻳﻚ
ﻗﺒﻮﻝﻫﺮ
ﺭﺩﻳﺎﻳﺎﻗﺒﻮﻝ
ﺩﺭﺭﺩ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺩﺭ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻗﺒﻮﻝ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺍﺯ
ﻭﺍﺭﺍﺋﻪﭘﻴﺸـﻨﻬﺎﺩ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﻭﺍﺭﺍﺋﻪ
ﺩﺭﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﺷﺮﻛﺖﺩﺭ
ﺷﺮﻛﺖ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻣﻰ
ﺳﻮﻯﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺳﻮﻯ
ﻣﻮﺭﺥ1401/03/31
ﺩﺭﻣﻮﺭﺥ
ﻭﺍﺻﻠﻪﺩﺭ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕﻭﺍﺻﻠﻪ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ
 1401/03/31ﺳﺎﻋﺖ 15:30ﺩﺭ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﻥ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻫﻔﺖ
ﺑﺮﺍﺑﺮﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﮔﺮﺩﺩﻭﻭﺑﺮﺍﺑﺮ
ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ
ﻣﻔﺘﻮﺡﻣﻰ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺍﻋﻼﻡ
ﺍﻋﻼﻧﺎﺕﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺗﺎﺑﻠﻮﺍﻋﻼﻧﺎﺕ
ﺩﺭﺗﺎﺑﻠﻮ
ﺭﻭﺯﺩﺭ
ﺭﻭﺯ
ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﺎﻥ ﺁﻥ ﻣﺠﺎﺯ ﺑـﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ
ﻳـﺎﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﺎﻥ
ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥﻳـﺎ
ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻰ
ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺷﺮﺍﻳﻂﻭﻭﺟﺰﺋﻴﺎﺕ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕﻭﻭﺷﺮﺍﻳﻂ
ﺳﺎﻳﺮﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
ﺳﺎﻳﺮ
ﺍﺳﺖ.
ﺍﺳﺖ.
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ 031-34487753-4
ﻛﺴﺐﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
ﺟﻬﺖﻛﺴﺐ
ﺗﻮﺍﻧﻨﺪﺟﻬﺖ
ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥﻣﻲ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ 1401/03/16
ﺑﺮﺍﻯﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﻧﻤﻮﺩﻩﻭﻭﺑﺮﺍﻯ
ﺣﺎﺻﻞﻧﻤﻮﺩﻩ
ﺗﻤﺎﺱﺣﺎﺻﻞ
ﺗﻤﺎﺱ
ﻣﻮﺭﺥ1401/03/28
ﺷـﻨﺒﻪﻣﻮﺭﺥ
ﺭﻭﺯﺷـﻨﺒﻪ
ﻟﻐﺎﻳﺖﺭﻭﺯ
ﻟﻐﺎﻳﺖ
 1401/03/28ﺁﺩﺭﺱ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ،ﻣﻴـﺪﺍﻥ ﻗﺪﺱ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻻﻟﻪ،
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻃﺒﻴﺐ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﺟﻨﺐ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻱ،
ﺑﺎﻗﻮﺷـﺨﺎﻧﻪ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻝﺑﺎﻗﻮﺷـﺨﺎﻧﻪ،
ﻣﻘﺎﺑﻞﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻝ
ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳـﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺭﻭﺯ
ﺟﻬﺖﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥﻭﻭﺟﻬﺖ
ﺩﺭﺁﻣﺪﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺍﻣﻮﺭﺩﺭﺁﻣﺪ
ﺍﻣﻮﺭ
ﻣﻮﺭﺥ1401/03/30
ﺩﻭﺷـﻨﺒﻪﻣﻮﺭﺥ
ﺩﻭﺷـﻨﺒﻪ
ﺁﺩﺭﺱ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ  22ﺑﻬﻤﻦ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺩﺍﺭﻱ
ﺑﻪﺁﺩﺭﺱ
1401/03/30ﺑﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ ﻭﺭﺯﺷﻰ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥﻓﺮﻫﻨﮕﻰ
ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ،ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ،
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ

ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﻯ
ﻋﻤﻮﻣﻲﻳﻚ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺁﮔﻬﻲﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺁﮔﻬﻲ
ﺍﺳـﻨﺎﺩ
ﻣﻄﺎﺑﻖﺍﺳـﻨﺎﺩ
ﻛﺎﺭﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺍﺟﺮﺍﻯﻛﺎﺭ
ﺗﻮﺍﻥﺍﺟﺮﺍﻯ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰﺗﻮﺍﻥ
ﺩﺭﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ
ﻻﺯﻡﺩﺭ
ﺍﻣﺘﻴـﺎﺯﻻﺯﻡ
ﻳـﺎﺍﻣﺘﻴـﺎﺯ
ﻭﻭﻳـﺎ
ﭘﺮﻭژﻩ
ﺑﻠﻮﻙﺍﺯﺍﺯﭘﺮﻭژﻩ
ﺩﻭﺑﻠﻮﻙ
ﻣﻌﺎﻣﻼﺕﺩﻭ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺗﺸـﺨﻴﺺﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ،ﺑﻪﺑﻪﺗﺸـﺨﻴﺺ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ،
ﺷﺪ.
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﺧﻮﺍﻫﺪ
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻭﺍﮔﺬﺍﺭ
ﻭﺍﺣﺪ(ﺑﻪﺑﻪﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭ
60ﻭﺍﺣﺪ(
ﺗﻌﺪﺍﺩ60
ﻣﺠﻤﻮﻉﺗﻌﺪﺍﺩ
)ﺩﺭﻣﺠﻤﻮﻉ
)ﺩﺭ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ(:
ﺑﻠﻮﻙ)ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ(:
ﻫﺮﺑﻠﻮﻙ)
ﺑﺮﺍﻯﻫﺮ
ﺗﻀﻤﻴﻦﺑﺮﺍﻯ
ﻣﺒﻠﻎﺗﻀﻤﻴﻦ
ﺍﻭﻟﻴﻪﻭﻭﻣﺒﻠﻎ
ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﺍﻭﻟﻴﻪ
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اینها حریفان ما هستند

تأکید رعایت اخالق
به نونهاالن کشتی

رئیس فدراسیون کشتی با حضور در اردوی تیم ملی کشتی فرنگی
نونهاالن دقایقی را برای آنها صحبت کرد .دبیر خطاب به نونهاالن
کشتی گفت« :شما اینجا هستید تا راه قهرمان شدن را یاد بگیرید.
اگر میخواهید موفق شوید باید خوب گوش کنید .برای ما موضوع
اخالق و سالمت روحی و روانی شما بسیار مهم است .توکل بر خدا،
احترام به پدر و مادر و مربیان را سرلوحه کار خود قرار دهید .بدانید
که نباید وزن کم کنید و به خود فشار بیاورید ،االن زمان فراگیری
تکنیک و تاکتیک است و برای کارهای قدرتی وقت دارید و عجله
نکنید .باید حواستان به درستان باش��د .باید خوب یاد بگیرید تا
وقتی کنار خانواده خود هس��تید آنها حس کنند ک��ه نه تنها در
کشتی ،بلکه در اخالق نیز خوب شدهاید».

خدایا شکرت !

دو ماه و نیم قب�ل ،یک روز بعد از قرعهکش�ی رقابتهای جام
جهانی بود که نش�ریات انگلی�س با زدن تیت�ر جنجالی «خدا
را ش�کر به ایران خوردیم» از رؤیایی بودن بازی نخس�ت این
کش�ور در جام جهانی قطر نوش�تند .رس�انههای انگلیس در
شرایطی خرسند از همگروهی با ایران ،بازی نخست کشورشان
براب�ر ی�اران اس�کوچیچ را زمین�ه قهرمانی میدانس�تند که
تنها دو م�اه و  12روز بعد ،تیم مل�ی فوتبال انگلی�س با قبول
دو باخت و دو مس�اوی و کس�ب تنها دو امتی�از در قعر جدول
گ�روه س�وم لی�گ ملته�ای اروپا ج�ا خ�وش کرده اس�ت.
ام�ا دندانش�کنترین پاس�خ ب�ه خ�ود بزرگبینی رس�انههای
انگلی�س ،تحقی�ر سه ش�یرها براب�ر مجارس�تان ب�ود.

انگلیس ک��ه کارش را در لیگ ملتهای اروپا با قبول شکس��ت یک بر
صفر مقابل مجارس��تان در لیگ ملتها آغاز کرده بود ،در ادامه روند
ناکامیهای خود با قبول چهار گل از مجارستان در خانه و مقابل دیدگان
هوادارانش به زانو درآمد .این سنگینترین شکست خانگی انگلیس طی
 94سال اخیر بود .باختی که سرافکندگی رسانههای پرمدعای انگلیس
را به دنبال داشت .رسانههایی که قبل از آغاز جام جهانی ،تیم فوتبال
کشورشان را برنده مصاف با حریفانی چون ایران میدانستند و مدعی
قهرمانی بودند! مدعی قهرمانی که از مصاف با آلمان ،ایتالیا و مجارستان
تنها دو امتیاز به دس��ت آورده و با دو باخت ناباورانه و سنگین در قعر
جدول گروه جا خوش کرده است.
ترفندی که جواب نداد
ساوتگیت ،تیمش را با  9تغییر نس��بت به بازی با ایتالیا روانه میدان
کرد ،این ترفند او در این رقابتها بود ،نیمکتنشین کردن مهرههای
اصلی بعد از عدم کسب نتیجه برای زهرچشم گرفتن از آنها ،اما ریسک
س��اوتگیت اینبار نه فقط نتیجه نداد که پایان تلخ و تحقیرآمیزی را
در شب فاجعهبار جان استونز به دنبال داشت .انگلیس نهتنها موقعیت
کمی ایجاد کرد که شرایط را برای صدرنشینی مجارستان نیز مهیا کرد،
بهطوریکه حاال صعود سهشیرها از این گروه به معجزه میماند.
وحشت نکنید
هری کین ،کاپیتان تیم فوتبال انگلیس بعد از این شکست تحقیرآمیز
برای آرام کردن جو به یادآوری نتایج به دست آمده با ساوتگیت اشاره
کرد« :االن زمان وحشت نیس��ت ،زمان آن است که سرمان را باال نگه
داریم .این اولین شکس��ت بزرگ ما در چند سال اخیر است .فراموش
نکنید ساوتگیت ،ما را به کجا رس��اند .نباید فراموش کنیم که از کجا
آمدهایم .تابستان گذشته به فینال یورو  2020رسیدیم که اولین فینال
ما در  60سال گذشته بود .ما به نیمهنهایی جام جهانی راه پیدا کردیم.
این دستاوردها را با نتایج ما در  50سال گذشته مقایسه کنید .هواداران
باید این موضوع را درک و این شب را فراموش کنند».
واکنش هواداران
پرواضح بود که باخت تحقیرآمیز برابر مجارستان برای هواداران انگلیس
هضم شدنی نیست .کمتر هواداری تصورش را میکرد که در این مصاف
خانگی شاهد شکستی اینچنین سنگین باشد ،آنهم در شرایطی که
تیم ملی فوتبال کشورش مقابل مهمان خود دست و پا بسته بود و حرفی
برای گفتن نداشت .روند بازی و نتیجه به دست آمده دلیل خوبی بود
تا تماشاگران حاضر در ورزشگاه یکصدا بازیکنان و کادر فنی تیم را هو
کنند و اعتراض خود را به نتایج به دست آمده اخیر به خصوص باخت
تحقیرآمیز مقابل مجارستان نشان دهند.
حقمان بود هو شویم
س��رمربی انگلیس اما به جای موضعگیری صراحتاً میگوید هواداران
حق هو کردن او و یارانش را داش��تند« :تیمی جوان و باانرژی انتخاب
کردیم ،اما وقتی بازی برخالف خواسته آنها پیش رفت ،همه چیز بههم
ریخت .در آخر اما مسئولیت این شکست با من است .در اصل مسئولیت
نتایج رقم خورده در هر چهار بازی با من اس��ت ،چراکه باید بازیکنان
جدید را به تعادل میرساندم .ما نتوانستیم تعادلی بین بازیکنان جوان
و باتجربه خودمان ایجاد کنیم .این درس مهمی برای بس��یاری از آنها
بود .من واکنش تماش��اگران را درک میکنم ،اما میخواهم این را هم
بدانند که بازیکنان تیم انگلیس در این رقابتها با تمام وجود برای تیم
کشورشان تالش کردند و هواداران باید از آنها حمایت کنند .این شب،
از آن ش��بهایی اس��ت که مربیان پیش از من نیز تجربه کرده بودند.
بسیار مهم است که بتوانیم ایستادگی کنیم و چنین شبهای دشواری
را پشت سر بگذاریم .باید بگویم که این شکس��ت برای من هم بسیار
دردناک اس��ت ،پس خیلی خوب ناراحتی هواداران را درک میکنم و
میدانم که حقمان بود هو شویم».
درخواست تغییر مربی
ام��ا آنچ��ه ه��واداران انگلی��س میخواهن��د تغیی��ر در نیمک��ت
سهشیرهاس��ت .نتایج رقم خورده ب��ه هیچ عنوان ب��رای هواداران
انگلیس قابل قبول نیس��ت ،بهخصوص شکست س��نگین خانگی
مقابل مجارس��تان که به معنای پایان کار انگلیس اس��ت و همین
مسئله باعث شد هواداران خش��مگین و متعصب انگلیس خواهان
برکناری سرمربی ش��وند .برخی هواداران انگلیس بر این باورند که
ساوگیت در حال هدر دادن نس��ل طالیی انگلیس است و صعودش
به یک تورنمنت نباید کسی را گول بزند که
این اتفاق میتوان��د نتیجه تلخی در
جام جهانی برای سهش��یرها به
دنبال داشته باشد.
شکس��ت انگلی��س ،اما
عجیبتری��ن نتیجه
رق��م خ��ورده در
ش��ب چه��ارم
لیگ ملت های
اروپا نبود و ایتالیا
نیز با نتیجه ناباورانه 5
بر  2برابر آلمان تن به شکس��ت داد.
در گ��روه چهارم ولز ،یک��ی دیگر از
همگروههای ای��ران در جام جهانی
قطر با قبول شکس��ت  2بر  3مقابل
هلند در قعر جدول جای گرفت تا
دیگر حریف تیم ملی کشورمان در
قطر هم نش��ان دهد تیمی نیست
که بتوان زیاد روی آن حساب باز
کرد و با کمی ت��الش میتوان به
راحتی از سد راه کنارش زد.

قاب

ماجدی  :اسکوچیچ تا جام ملتها قرارداد دارد ولی تیمملی در اولویت است

حرف فدراسیون مثل عملکردش بدون قاطعیت!

تکلی�ف رفت�ن یا
گزارش
مان�دن دراگان
شیوا نوروزی
اسکوچیچ معلوم
نیست .خود سرپرست فدراسیون فوتبال نیز
نمیداند س�کان هدایت تیممل�ی ایران در
جامجهانی قطر در دست اسکوچیچ خواهد
بود یا یک سرمربی دیگر!

میرش��اد ماجدی با حضور در برنام��ه تلویزیونی
یکی به نعل زد و یکی به میخ .نه صراحتاً از ادامه
همکاری با مرد کروات حرف زد و نه جرئت کرد
در مورد برکناری دراگان صحبت کند .سرپرست
فدراسیونی که در اوج آش��فتگی ،بیبرنامگی و
بلبشو بسر میبرد ،فقط جلوی دوربین قرار گرفت
تا به خیال خود جامعه فوتب��ال و مردم را مجاب
کند به اینکه حواس فدراسیون به تیمملی هست،
در صورتی که هم��ه میدانند آقایان فقط به فکر
انتخابات و پیروزی گزینه مدنظرشان هستند.
اردوی بیفایده قطر به پایان رسید و ملیپوشان
هر یک به گوشهای از دنیا رفتند تا به فکر تیم فصل
آیندهشان باشند و تیمملی مانده و حوضش!
بازیکنان ک��ه ب��ا ادبی��ات تن��د از برنامهریزی
فدراس��یون انتقاد کردن��د ،تنها بازی دوس��تانه
تیم ملی مقابل تیم دوم الجزایر را نیز با شکست
پشت سر گذاشتند و حتی سرمربی نیز از شرایط
راضی نبود .در ی��ک کالم اردوی تمرینی در اوج
گرمای قطر ،نهتنها هیچ سودی برایمان نداشت،
بلکه تیمملی را به سمت حاشیه هل داد .در ادامه
آن حواش��ی هنوز بحث بر س��ر عملکرد ضعیف
ملیپوشان در مقابل الجزایر تمام نشده و بسیاری

خواهان برکناری سرمربی کروات شدهاند .عالوه
بر افرادی که خود را دلسوز فوتبال ملی میدانند
و نگران نتایج تیمملی در جامجهانی هس��تند،
داللها و فرصتطلبها نیز از گوشه و کنار دست
به کار شدهاند تا هر طور شده نیمکت ایران را به
سود خود تغییر دهند.
جدا از اینکه تغییر سرمربی در این برهه از زمان
و در فاصله اندک تا ش��روع مسابقات جامجهانی
درس��ت اس��ت یا نه ،ش��نیدن نامهای تکراری
تعجببرانگیز اس��ت .حرف از بازگشت کیروش
زده ش��ده و نام برخی از چهرههای داخلی نیز به
میان آمده اس��ت .در گیرودار اینکه فدراس��یون
با سرپرس��ت اداره میش��ود و تکلیف رئیس هم
تازه شهریورماه مشخص خواهد شد باید مراقب
باشیم با تصمیمات شتابزده تیمملی از چاله به
چاه نیفتد.
میرشاد ماجدی به مدیریت چند ماهه خود نمره
 15داد ،ولی به عنوان سرپرست فعلی فدراسیون
نتوانست با قاطعیت از حفظ یا برکناری اسکوچیچ
صحبت کند« :از دید یک ه��وادار یا فرد خارج از
فدراسیون از ش��رایط آمادهسازی تیمملی راضی
نیس��تم ،اما اگر از دید خودم که در فدراس��یون
هستم ،بگویم پاس��خم مثبت است .اسکوچیچ تا
پایان جام ملتهای آسیا  2023با ما قرارداد دارد
و مربی که قرارداد دارد تحت حمایت فدراسیون
است و ما متعهد به قراردادمان هستیم ،اما اولویت
همه ما در فدراس��یون تیم ملی است .نامی باالتر
از تیممل��ی نداری��م و هر کاری برای س��ربلندی
فوتبال ایران انجام میدهیم .یکی از الزامات فیفا

و ایافسی این است که شخص سومی در فوتبال
دخالت نکند و سعی کردیم استقالل فدراسیون
را حفظ کنیم .تاکنون هیچ فشار و اجباری از باال
برای ما وجود نداشته است .صحبتی با کیروش و
مربی دیگری نشده است و وزارت ورزش هم این
موضوع را تکذیب کرد .اسکوچیچ با ما قرارداد دارد
و سرمربی تیمملی ایران است .نمیتوانم جزئیات
قرارداد را فاش کنم ،اما او تا پایان س��ال  2023با
فدراسیون قرارداد دارد».

ماجدی همچنین خواستار کم کردن توقعات از
تیمملی ش��د« :باید توقعات را ک��م کنیم و نباید
فکر کنیم چون سریعترین صعود به جامجهانی
را داشتهایم ،میتوانیم مقابل انگلیس راحت بازی
کنیم .خیالی باطل است که از االن بگوییم به دور
دوم جامجهانی صعود میکنیم .فوتبال باال و پایین
دارد ،اما ایرانیها هیچگاه نتایج بدی رقم نمیزنند.
به بازیکنان تیم ملی ای��ران ایمان دارم .آنها همه
توان خود را در طبق اخالص میگذارند تا بهترین
نمایش را ارائه کنند .ما هم باید بهترینها را برای
تیم ملی فراهم کنیم و امیدوارم پشتیبان ما باشند.
انتخابهای زیادی برای فیفادی شهریور نداریم،
اما تمام تالش خود را میکنیم تا بهترینها را برای
تیم ملی فراهم کنیم».
سرپرست فدراسیون نس��بت به اظهارنظرها در
خصوص تدارکات ب��رای تیممل��ی و انتقادهای
مطرح شده از سوی ملیپوشان نیز واکنش نشان
داد« :یکی از دوستان چند روز پیش در رسانه ملی
گفت که تیم ملی باید حداقل  10بازی دوستانه
انجام دهد .با کدام تیمها میتوانیم در یک هفته

(فیفادی ش��هریور)  10بازی انجام دهیم ،در آن
زمان لیگ ملتهای اروپا و جامملتهای آفریقا
برگزار میشود و فقط میماند تیمهای امریکایی.
میدانید که برای بازی با برزی��ل و آرژانتین چه
هزینهای باید انجام دهیم ،این اعداد رؤیا و خیالی
بیش نیست .اسکوچیچ درخواست برگزاری اردو
در قطر را داد .در قطر چند تیم حضور داشتند و
بازی پلیآف جامجهانی بین اس��ترالیا و پرو هم
آنجا برگزار ش��د .چند تیم از جمله عمان هم در
قط��ر بودند .با توجه ب��ه لغو اردوی کان��ادا چاره
دیگری نداش��تیم و اگ��ر در ته��ران میماندیم،
نمیتوانس��تیم ب��ا الجزایر هم ب��ازی کنیم .یک
ایجنت ،نامهای را به صورت غیررس��می ارسال
کرد و از تیم ملی ب��رای تاریخ  14ژوئن دعوت به
عمل آورد تا به آفریقای جنوبی برویم .در همان
مقطع قرار ب��ود دو بازی در کان��ادا برگزار کنیم،
یکی با کانادا و دیگری با پاراگوئه یا کاس��تاریکا.
ایجنت هماهنگکننده گف��ت کانادا اعالم کرده
برای بازی دوم به ما ورزش��گاه نمیدهد .پس از
این موضوع برنامهریزی کردیم ک��ه بعد از بازی
با کانادا با طی کردن مسافتی طوالنی به اروگوئه
برویم که کادرفنی تیم ملی به دلیل مسافت زیاد
این پیش��نهاد را قبول نکرد .با لغو اردوی کانادا،
مجبور به برپایی اردو در قطر شدیم .من فوتبال
بازی کردهام و مش��کل بازیکنان را میدانم ،ولی
چارهای نداشتیم .نگرانی بازیکنان از تمرین کردن
و برگزار نکردن بازی ب��ود .تیم ملی در هتل پنج
ستاره حضور داشت و زمینها هم خوب بود ،اما با
توجه به فصل گرما مشکالتی داشت و سه زمین
تمرین را عوض کردیم».

بنا رفت و برگشت!

صعود بسکتبالیستهای نوجوان در آسیا
تی��م ملی بس��کتبال
خبر
نوجوانان ایران با کسب
دومین ب��رد متوالی راه��ی مرحله بعدی مس��ابقات
قهرمانی زیر  16س��ال آسیا  2022ش��د .ملیپوشان
نوجوان سهشنبه شب به مصاف تیم ملی لبنان رفتند
و با حس��اب  ۷3بر  56به برتری قاطع دست یافتند.
شاگردان محسن ش��اهعلی در این دیدار نیز همانند
بازی اول خود عملکرد خوبی داشتند .محمد امینی،

ستاره تیم ملی ایران در این مسابقات با ثبت 29امتیاز،
 9ریباند ،دو پاس گل و هفت توپربایی ،تأثیرگذاری
 33را داشت و ستاره زمین شد .او عنوان امتیازآورترین
بازیکن زمین را هم به نام خود ثبت کرد .به این ترتیب
تیم نوجوانان ایران با کسب دو پیروزی مقابل اندونزی
و لبنان ،به عنوان صدرنشین گروه  Bراهی دور دوم این
رقابتها شد .حریف روز جمعه تیم کشورمان امروز بعد
از جدال نیوزیلند و کویت مشخص میشود.

آقای خ��اص کش��تی فرنگی
چهره
ایران دوباره به تمرینات تیمش
اشرف رامین
بازگشت .محمد بنا چند روزی
بود به حالت قهر اردو را ترک کرده و غایب بزرگ تمرینات بود،
اما دیروز عکس منتشر شده از سوی فدراسیون کشتی نشان
داد بنا بعد از رفع کدورتها به اردو بازگشته است.
س��رمربی تیم ملی از موضوعی ناراحت ش��ده بود .میزان
دیروز مدعی شد غیبت پزش��ک در تیم اعزامی به جام
تورلیخانوف قزاقس��تان باعث دلخوری بنا شده بود.
گویا دبیر ،رئیس فدراسیون علت عدم اعزام پزشک
همراه تیم را کمبود بودجه عنوان کرده است.
جالب اینجاس��ت که علی محم��دی ،مدیر
تیمهای ملی کشتی فرنگی روز گذشته گفته
بود بنا چند روزی به استراحت نیاز دارد« :مثل همیشه و با توجه
به رابطه بسیار نزدیک و دوستانهای که بین من و بنا وجود دارد،
صحبتهای بسیار خوبی با هم داشتیم و قرار است او پس از چند
روز استراحت کار خود را در تیم ملی آغاز کند .او به لحاظ جسمی
و روحی بهخاطر فشار بیش از اندازه کار ،خسته شده و با چند
روز استراحت بار دیگر پرقدرت کار خود را آغاز خواهد کرد.
خواس��ت تمامی مس��ئوالن فدراسیون کشتی
بازگشت محمد بنا به تیم ملی است».

سرمربی راضی است ،سرپرست فدراسیون نه!
کس��ب تنه��ا ی��ک برن��ز در
بازتاب
بخش تیم��ی در مس��ابقات
شمیم رضوان
شمش��یربازی قهرمانی آسیا،
آنهم در شرایطی که فدراس��یون با لحاظ کردن مسائل
فنی و مالی شمشیربازان دیگر اس��لحهها را حذف و تنها
سابر مردان را اعزام کرده بود ،انتقادات بسیاری را به دنبال
داش��ت .هرچند امین قربانی ،سرمربی س��ابر ایران میگوید
از عملکرد ش��اگردانش راضی اس��ت ،اما سرپرس��ت فدراسیون
شمش��یربازی نظر دیگ��ری دارد .قربانی مدعی اس��ت درخش��ش
سابریستها در گذش��ته انتظارات را باال برده است« :رقابت در آسیا
سخت شده و اینطور نیست که فقط ما خوب باش��یم و دیگران کار

ورزشیها از «دبیر» بیاموزند

توجه به نسل آینده ورزش کش��ور از جمله مسائل مهمی است که تا یادمان
میآید صرفاً بهصورت شعاری از جانب مسئوالن ورزش به آن پرداخته شده و
کمتر دیده شده که مسئولی پای کار تیمهای پایه ورزش کشور بایستد .یکی
از دالیل این ایراد مهم در ورزش کشور را شاید بتوان در حس برتریطلبی و به
دست آوردن نتیجه و پیروزی به هر قیمت ممکن جستوجو کرد .بسیاری از
مسئوالن ورزش کشور چه در سالهای گذشته و چه حتی امروز میخواهند
بهترین نتایج در دوران مدیریت آنها رقم بخورد تا با کارنامهای لبریز از پیروزی،
مدیریتشان را به پایان برسانند .به همین خاطر هم هست که همه توجهها به
سمت تیمهای بزرگسال و پرستاره هر رشته معطوف میشود و کمتر توجهی
به نونهاالن ،نوجوانان و تیمهای پایه میش��ود .بهترین نمونه را میتوان در
نوع برخورد این روزهای مسئوالن ریز و درشت کشور با فوتبال و مسائل تیم
ملی دید .این روزها وزیر ورزش تمام هوش و حواس خود را معطوف فوتبال
کرده و ک ً
ال حال و روز بقیه رشتهها را نمیبیند ،چه برسد به اینکه به نونهاالن
و نوجوانان ورزش توجه داشته باشد .جالب اینکه مسئوالن مملکتی از وزیر
گرفته تا نماینده مجلس هم میخواهند هر طور شده خود را نگران فوتبال
نشان دهند تا به هر نحو ممکن در موفقیت احتمالی سهیم باشند.
اینگونه میشود که کمترین توجهی به پایهها و آیندهسازان ورزش کشور
نمیشود ،حتی در همین فوتبال هم فقط تیم ملی دیده میشود و کسی
برایش اهمیتی ندارد که مث ً
ال سرنوشت تیم امید چه خواهد شد ،تیمی که
 46سال است رنگ المپیک را به خود ندیده ،با این حال فع ً
ال برای آقایان
تیم ملی مهم است و بس!
حاال در این میان یک رئیس فدراسیون ،یک قهرمان سابق المپیک و جهان که
سرد و گرم روزگار را چشیده و خوب میداند که اگر قرار است موفقیتی کسب
شود تنها با سرمایهگذاری روی نونهاالن و نوجوانان حاصل میشود با توجه
ویژه به نونهاالن رشته خود سعی دارد راه و رسم درست ورزش و زندگی را به
آنها بیاموزد .حرف از ورزش اول کشور ،یعنی کشتی و رئیس فدراسیون آن
است .علیرضا دبیر که پیش از این هم دیده شده چگونه با نونهاالن و نوجوانان
کشتی رابطه میگیرد و حتی با آنها تمرین و مسابقه برگزار میکند باز هم با
حضور در جمع آنها بر اهمیت توجه به نسل آینده ورزش تأکید کرده است.
کار رئیس فدراسیون کشتی از آن جهت بیشتر مورد توجه قرار میگیرد که او
این روزها سخت درگیر امور تیمهای ملی بزرگسال کشتی آزاد و فرنگی برای
حضور پرقدرت در دو رویداد مهم بازیهای کش��ورهای اسالمی و مسابقات
قهرمانی جهان اس��ت .دو دلیل مهم که هر مس��ئولی را مجاب میکند فع ً
ال
بیخیال توجه به نونهاالن شود و برگزاری جلسه و حضور در جمع آنها را به
زمانی دیگر موکول کند ،اما دبیر برخالف خیلی از مسئوالن ورزش کشور با
وجود ترافیک سنگین کاری باز هم در جمع نونهاالن کشتی حاضر و به آنها
نکاتی را یادآور شد که جای تحسین و تشویق دارد.
رئیس فدراس��یون کش��تی برای نونهاالن از مهم بودن تحصیل ،اخالق و
احترام به پدر و مادر گفت .از اینکه تمام اینها مهمتر از قهرمانی اس��ت .از
اینکه باید یاد بگیرند و قهرمانی را به هر قیمت ممکن نخواهند .از اینکه باید
تالش کنند تا بتوانند به موفقیت برسند .طبیعی است که چنین حرفها و
حرکاتی در ورزش امروز ما نایاب است و باید به آن ارج نهاد و آرزو کرد که
رفتار علیرضا دبیر در بین مسئوالن کشور نهادینه شود.

رضایت ارمغانی از ملیپوشان بسکتبال
سعید ارمغانی ،س��رمربی تیم ملی بس��کتبال ایران بعد از برگزاری
دیدار دوستانه با تیم ملی «ب» گفت« :تنها مشکل ما نداشتن بازی
تدارکاتی بود که دلیل آن هم نداش��تن زمان است .از نظر من بازی
خوبی انجام دادیم ،چراکه تیم ایران نوین نی��ز ثابت کرد بازیکنان
جوان و بااس��تعداد خوبی دارد که به خوبی بسکتبال را میفهمند و
آن را خوب بازی میکنند .بازیهای پنجره سوم انتخابی جام جهانی
برایمان بسیار مهم است از گروه ما سه تیم راهی مرحله بعد میشوند.
نباید امتیاز از دست بدهیم و باید قزاقستان را با بیش از پنج امتیاز
اختالف ببریم تا در صورت مساوی شدن برد و باختها ،این فاکتور به
سود ما باشد .در نظر داریم دو بازی تدارکاتی خوب را با یکی از تیمهای
لیگ صربستان که االن در فینال مسابقات باشگاهی این کشور است،
برگزار کنیم که قطعاً مفید خواهد بود .از آمادگی تیم راضی هستم و
امیدوارم در یک هفته آینده از نظر بدنی هم به اوج آمادگی برسیم تا
نتایج خوبی را مقابل قزاقستان و سوریه کسب کنیم».

صلحیپور اولین طالیی پاراوزنهبرداری
در کره

تفاوت دیدگاه در خصوص نتایج سابر در قهرمانی آسیا

نکنند .قهرمانان بزرگی در این رقابتها حضور داشتند و تیمها با تمام
قوا شرکت کرده بودند و ژاپن حتی حریف تمرینی هم آورده بود .البته
در انفرادی توقعات از سوی برخی بازیکنان برآورده نشد و کارشناسان
نیز به عدم نتیجهگیری رهبر و پاکدامن ایرادهایی گرفته بودند .هر دو
این بازیکنان بزرگ و بااستعداد هستند و خوب هم تمرین میکنند
و زندگی خود را روی ورزش گذاش��تهاند ،اما طبیعی است که گاهی
نتیجهای که میخواهد کسب نشود .با این حال جوانگرایی نتیجه داد
و ما را مجاب کرد برای قهرمانی آسیا انتخابی بگذاریم ،اما فتوحی و
زاهدی باید بدانند که برای حرفهایتر شدن باید بیشتر تمرین کنند».
باقرزاده اما بر این باور است که کمترین انتظار از سابریستها تکرار
نقره دوره قبل بود« :عملکرد تیم اعزامی به کرهجنوبی رضایتبخش

فریدون حسن

نبود .پاکدامن ،شمشیرباز سطح باالیی است که بوی مدال میدهد و
در تمام رویدادهای المپیک ،جام جهانی و بازیهای آسیایی رقیب
جدی به حساب میآمد و حتی شانس مدال هم بود ،اما انتظارات را
در قهرمانی آسیا برآورده نکرد .درست مثل محمد رهبری و برعکس
زاهدی و فتوحی که بیشتر از آنچه فکرش را میکردیم ،بودند .مدال
برنز خوب است ،اما حداقل انتظار ما تکرار نقره دوره قبل بود ولی در
این بخش هم انتظارات برآورده نشد».

در آغاز مس��ابقات پاراوزنهبرداری آزاد قهرمانی آسیا و اقیانوسیه
 2022به میزبانی کرهجنوبی ،س��یدحامد صلحیپور ملیپوش
دسته  9۷کیلوگرم کشورمان به عنوان نخستین نماینده ایران روی
تخته رفت .او در حرکت اول خود توانست وزنه  21۷کیلوگرمی را
مهار کند .ملیپوش کشورمان در حرکت دوم وزنه  223کیلوگرمی
را باالی سر برد و در حرکت سوم خود نیز موفق به مهار وزنه 225
کیلوگرمی شد و مدال طال و عنوان قهرمانی رقابتها را از آن خود
کرد .همچنین ملیپوش کشورمان در مجموع با مهار وزنه 665
کیلوگرمی توانس��ت مدال طالی مجموع را هم از آن خود کند تا
نخس��تین روز رقابتها با دو مدال طال برای تیم ملی کشورمان
همراه باشد .در ادامه مسابقات امروز ،محسن بختیار در دسته 59
کیلوگرم به مصاف حریفان خود میرود.
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 8كشته درانفجاربادكنکهليومی
بياحتياطي در استفاده از بادكنکهايي كه با گاز هليوم يا شهري پر ميشود بروز حوادث را رقم ميزند

پسرناخلف
بهميزمحاكمهرسيد
محبوبه قرباني

پس�ر ناخلف كه به اتهام قت�ل پدرش در بازداش�ت به س�ر ميبرد
ب�ه زودي در دادگاه كيفري يك اس�تان تهران محاكمه ميش�ود.

به گزارش جوان ،شهريور سال 98مأموران پليس تهران از مرگ مشكوك
مردي 60ساله در يكي از بيمارستانهاي شهر باخبر و راهي محل شدند.
بررسيهاي اوليه نشان ميداد آن مرد كه هومن نام داشت در اثر حادثه
آتشسوزي در مغازهاش مجروح و بعد به بيمارستان منتقل شدهاست ،اما
چند روز بعد به كما رفته و فوت كرده است .با انتقال جسد به پزشكي قانوني
دختر هومن كه در آن حادثه دستانش س��وخته بود و تحت درمان قرار
داشت ،مورد تحقيق قرار گرفت .او عامل آتشسوزي را برادرش سياوش
معرفي كرد و از پليس درخواست كمك كرد.
با ثبت توضيحات دختر جوان ،پرونده با موضوع قتل عمد در دستور كار
قرار گرفت و مأموران تحقيقات خود را آغاز كردند .در روند تحقيقات بود كه
آنها دريافتند سياوش بعد از ارتكاب جرم به مكان نامعلومي گريخته است.
به اين ترتيب س��ياوش تحت تعقيب قرار گرفت و سرانجام چند روز بعد
شناسايي و بازداشت شد.
متهم به پليسآگاهي منتقل ش��د و تح��ت بازجويي قرار گرف��ت .او در
اظهاراتش به مأموران گفت«:من و پدرم سالها با هم اختالف مالي داشتيم.
اين اختالف خيلي شديد ش��ده بود و چند بار با هم درگير شدهبوديم .ما
ساكن چهاردانگه بوديم و پدرم نزديك خانهمان مغازه داشت .روز حادثه در
مغازه بودم كه پدرم رسيد .من و او دوباره بحثمان شد و درگيري باال گرفت.
پدرم در آن درگيري با پليس  110تماس گرفت .بعد از اين تماس من در
مغازه نماندم و فرار كردم».
متهم ادامه داد« :وقتي پدرم با پليس تماس گرفت عصبانيتم بيشتر شد.
همينطورباخودمكلنجارميرفتمكهشيطانمراوسوسهكردتامغازهرابه
آتش بكشم .براي انجام اين كار يك ظرف بنزين تهيه كردم و به مغازه رفتم.
مغازه نزديك خانهمان بود .مسير خانه تا مغازه را بنزين ريختم و سپس يك
كبريتزدم.نميدانمپدرمچطوردچارسوختگيشد.منفقطميخواستم
مغازه را آتش بزنم و قصد سوزاندن او را نداشتم .همان موقع كه آتش همه جا
را گرفته بود ،از ترس فرار كردم ،اما چند روز بعد دستگير شدم».
بااقرارهايمتهم،مأمورانبهتحققازشاهدانحادثهپرداختندوآنهاگواهي
دادند كه متهم روي سر پدرش بنزين ريخت و بعد از زدن كبريت سر پدرش
دچار سوختگي شد .همچنين آنها گواهي دادند دختر مقتول وقتي ديد
پدرش در حال سوختن است براي كمك به پدرش نزديك شد و به همين
خاطر دستان او هم دچار سوختگي شد.
با توجه به گواهي شاهدان حادثه و قرائن موجود ،پسر جوان به اتهام قتل
عمد راهي زندان شد و پرونده با صدور كيفرخواس��ت كامل و به دادگاه
كيفري يك استان تهران فرستاده شد .به اين ترتيب پرونده بعد از تعيين
شعبهدروقترسيدگيدرشعبهدهمدادگاهكيفرييكاستانتهرانتحت
رسيدگي قرار خواهد گرفت.

قتلمردمعتاد
دركمپتركاعتياد

آرمين بينا

مرد معتاد كه براي ترك اعتياد به كمپ تركاعتياد در ش�رق
تهران منتقل شدهبود با خش�ونت مستخدمان به قتل رسيد.
تحقيق�ات كارآگاهان جنايي درب�اره اين حادث�ه ادامه دارد.

به گزارش جوان ،ساعت18عصر روز سه ش��نبه 24خرداد قاضي
محمدرضا صاحبجمعي ،بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي
تهران با تماس تلفني مأموران كالنتري 136فرجام از مرگ مشكوك
مرد جواني در يكي از بيمارستانها با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان
ادارهدهم پليسآگاهي راهي محل شد .تيم جنايي در بيمارستان با
جسد مرد36سالهاي به نام سامان روبهرو شدند كه به طرز مشكوكي
به كام مرگ رفته بود .نخستين بررسيها حكايت از آن داشت مرد
فوت شده چند ساعت قبل در حالي كه حالش به شدت بد بوده و توان
حرف زدن نداشتهاست ،از كمپ ترك اعتيادي در شرق تهران براي
درمان به بيمارستان منتقل ميشود و تيم پزشكي هم تالش زيادي
براي نجات جان وي آغاز ،اما در نهايت به خاطر شدت آسيب ديدگي
فوت ميكند .تيم پزشكي به مأموران پليس اعالم كردند زماني كه
اين مرد به بيمارستان منتقل شد سر و صورتش كبود و زخم بود كه
نشان ميداد وي از سوي فرد يا افرادي مورد ضرب و جرح قرار گرفته
است .از سوي ديگر مأموران پليس در تحقيقات ميداني دريافتند
ساعت دو بعد از ظهر روز دوشنبه مرد معتاد براي ترك اعتيادش به
كمپ غيرمجازي در شرق تهران منتقل ميشود ،اما 24ساعت بعد
پس از درگيري با مستخدمان كمپ ترك اعتياد زخمي و در نهايت
هم در بيمارستان فوت ميكند.
دستگيري 3مستخدم
همچنينمشخصشدمقتولدركمپباسهنفرازمستخدمانآنجا
درگير شده و آن سه نفر هم او را براي درمان به بيمارستان منتقل
ميكنند .بدين ترتيب سه متهم به دستور بازپرس جنايي بازداشت
شدند و مورد بازجويي قرار گرفتند.
يكيازمتهماندرادعاييگفت«:مقتولمعتادبهموادمخدركوكائين
بود و به همين خاطر براي ترك اعتيادش به كمپ منتقل شده بود.
او از همان لحظهاي كه وارد كمپ شد داد و فرياد ميكرد و آرامش
كمپ ترك اعتياد را به هم ريخت .از طرفي هم از ما ميخواست به او
موادبدهيموبهحرفهاودستوراتماگوشنميكردوماهمتصميم
گرفتيم او را تنبيه كوچكي كنيم و او را كتك زديم ».وي در پايان با
اظهار پشيماني گفت« :ما قصد قتل نداشتيم و فقط ميخواستيم او
ادب شود و ساكت باشد و فكر نميكرديم او فوت كند».
دومتهمديگرنيزدربازجوييهااظهاراتهمدستشانراتأييدكردند.
همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين حادثه ،جسد به دستور بازپرس
جنايي براي آزمايشهاي الزم و مشخص شدن علت اصلي مرگ به
پزشكيقانونيفرستادهشد.متهمانبرايتحقيقاتبيشتردراختيار
كارآگاهان ادارهدهم پليس آگاهي قرار گرفتند.

حادث�ه آتش س�وزي در جش�ن تول�دي ك�ه در يك�ي
از س�فره خانه هاي شهرس�تان ش�هريار برگ�زار
ش�ده ب�ود ب�ا م�رگ هش�ت نف�ر ب�ه پاي�ان رس�يد.
علت اوليه حادثه انفج�ار بادكنكهايي اعالم ش�ده كه با گاز
هليوم پر شده بود با اين حال تحقيقات در اين باره جريان دارد.

حدود ساعت 21شامگاه سهشنبه 24خرداد ماه حادثه آتشسوزي
در يكي از كافههاي سنتي شهرك مريم شهرستان شهريار اتفاق
افتاد .كافه در زيرزمين س��اختماني بود كه شعلههاي آتش از آن
زبانه ميكشيد .لحظاتي بعد امدادگران در محل حاضر شده و بعد
از ايمنسازي موفق ش��دند در كمترين زمان آتش را مهار كنند.
آنها همزمان پيكر يك مرد حدود  50ساله كه گفته ميشد صاحب
كافه است ،همس��ر و س��ه فرزند او ،يك زن و دو كودك ديگر را از
محل خارج كردند .امدادگران كودك س��ه س��الهای را كه داراي
عالئم حياتي بود به بيمارستان منتقل كردند ،اما خيلي زود خبر
رسيد طفل هم فوت شده اس��ت .در اولينبررسيها معلوم شد كه
دركافه جش��ن تولدي برقرار بوده اس��ت كه براثر انفجار بادكنك
حاوي گاز هليوم حادثه آتشس��وزي رقم ميخ��ورد .حاضران در
جشن هم كه از بيم آتش در انتهاي كافه پناه گرفته بودند در حلقه
دود و آتش گرفتار شده و به علت دود گرفتگي جانشان را از دست
داده بودند .مجتبي خالدي ،سخنگوي اورژانس گفت كه قربانيان
حادثه سه كودك ،س��ه تا شش ساله ،س��ه خانم  20تا  40ساله و
مردي حدود  50ساله بود .وي انفجاربادكنك هليومي را علت اوليه
حادثه اعالم كرد.
در مورد اين حوادث گمانهزنيهايي مطرح است .يكي از گمانهزنيها
به شرايط پر كردن بادكنكهاي جشن تولد باز ميگردد .بسياري از

درخواست اشد مجازات
براي پليسهاي قالبي

فاطمه صبور

خانوادهها ميگويند وقتي براي برگزاري جشن تولد فرزندانمان
به مراكز فروش لوازم جشن تولد مراجعه ميكنيم ،فروشندگان
به ما دو گزينه پيشنهاد ميدهند؛ بادكنك با گاز هليوم يا گاز
شهري ؟ از آنجا كه بادكنكهايي كه با گاز شهري پر ميشوند
هزينه كمتری دارند ،خيليها دست به چنين انتخابي ميزنند.
اين تزئينات تا زماني خطرناك نيستند كه در معرض آتش قرار
نگرفته باشند .اما به محض اينكه يك وسيله قابل اشتعال مثل
شمع يا فشفشه روشن شود ،اين بادكنكها منفجر ميشوند.

جالل ملك��ي ،س��خنگوي آتشنش��اني ب��ه «ج��وان» گفت:
بادكنكهايي كه با گاز شهري پر ميشوند ،همچون بمب عمل
ميكنند .درخواست ما از شهروندان اين است كه به هيچ عنوان به
سمت بادكنكهايي كه حتي با هليوم پر ميشوند نروند ،چراكه
آگاهي دقيقي از اينكه فروشنده بادكنك را با هليوم پر كرده يا گاز
شهري اطالع ندارد .وي افزود :بهتر است از روش باد كردن سنتي
براي بادكنكها استفاده ش��ود وگرنه بيشك خطرات جدي در
كمين مردم خواهد بود.

حکمقصاص 4قاتلاجراشد

غالمرضا مسكني

حكم قص�اص چه�ار مته�م ك�ه در جريان
پرونده ه�اي جداگان�ه مرتك�ب جناي�ت
ش�ده بودن�د ،س�حرگاه دي�روز در زن�دان
رجاي�ي ش�هر اج�را ش�د .دو متهم ني�ز با
ت�الش تي�م صل�ح و س�ازش دادس�راي
امور جناي�ي موفق ب�ه گرفتن مهلت ش�ده
و ب�ه سلولهايش�ان بازگردان�ده ش�دند.

به گزارش جوان ،بامداد ديروز ششقاتل كه در
حادثههاي جداگانه در سالهاي قبل مرتكب قتل
شده بودند ،پس از گرفتن استيذان حكمشان و
درخواست قصاص از سوي اوليايدم براي اجراي
حكم در زندان رجاييشهر پاي چوبه دار رفتند.
در حالي كه طناب دار بر گردن متهمان آويخته
شدهبود ،هيئت صلح و س��ازش دادسراي امور
جنايي تهران تالش زيادي براي جلب رضايت از
اوليايدم آغاز كردند و موفق شدند براي دو متهم
از اوليايدم مهلت بگيرند ،اما چهار متهم ديگر با
اصرار اوليايدم قصاص شدند.
قاتل پدر و مادر
نخستين متهمي كه قصاص شد پسر 32سالهاي
به نام بهم��ن بود .بهمن 30خرداد س��ال 97به
خاطر اعتيادش به مواد مخدر مادر 48س��اله و
پدر 56سالهاش را با شليك گلوله به قتل رساند و
برادرش را نيز زخمي كرد.
آن روز ساعت 15بعدازظهر به مأموران كالنتري
تهران نو خبر رس��يد ،زن و ش��وهري با شليك
گلوله در خانهش��ان حوالي خياب��ان دماوند به
قتل رس��يدهاند و يكي از پسرانشان هم زخمي
شده است.
وقتي مأموران به محل حادثه رسيدند بهمن با
سناريو ساختگي قصد فريب مأموران را داشت
و مدعي ش��د كه چند مرد نقابدار ب��ه خانه آنها
حمله كرده و پدر ومادرش را به قتل رساندهاند
و برادرش را نيز زخمي كردهاند ،اما وي وقتي با
برادرش كه شاهد عيني حادثه بود روبهرو شد به
جنايت هولناك اعتراف كرد .وي گفت« :معتاد به
موادمخدر ترياك بودم و به خاطر همين هميشه
با پدرم درگيري داشتم .صبح روز حادثه وقتي
از خواب بيدار شدم ديدم پدرم به من پيام داده
كه بايد از خانه آنها بروم .خيلي عصباني شدم و
براي اينكه آرام شوم به پاركينگ خانهمان رفتم
و در آنجا مش��غول مصرف مواد بودم كه پدرم از
راه رس��يد و با پا به زير بس��اط ترياكم زد .پشت
سرش به داخل خانه رفتم و در آنجا با هم درگير

شديم كه اس��لحهام را از زير مبل برداشتم و به
سويش ش��ليك كردم .پس از اين مادرم شروع
به داد و فرياد كرد و به سوي او هم شليك كردم.
ميخواس��تم از خانه بيرون بروم ك��ه برادرم از
راه رس��يد و او را هم با ش��ليك گلولهاي زخمي
كردم ».متهم صبح ديروز در نهايت پس از گرفتن
استيذان حكمش قصاص شد.
دوئل عشقي
دومين متهمي كه قصاص ش��د ،پسر جواني به
نام حميد بود .متهم س��اعت 12ظهر روز شنبه
27مهرسال 98رقيب عشقياش را به نام فرامرز
در درگيري در خيابان مق��داد در جنوب تهران
به قتل رساند.
روز حادثه بررس��يهاي مأموران پليس نش��ان
داد ،حميد و فرامرز هر دو عاشق دختري به نام
شهين بودهاند كه به همين خاطر با هم در فضاي
مجازي كريخواني داشتهاند و روز حادثه هم قرار
درگيري ميگذارند كه در آن درگيري فرامرز با
اصابت ضربه چاقو به قتل ميرسد.
قاتل پس از دستگيري به قتل اعتراف كرد ،گفت:
«مقتول دوست قديمي و بچه محل ما بود ،اما او
از مدتي قبل براي دختر مورد عالقهام مزاحمت
ايجاد ميكرد .مقتول مدعي بود شهين را دوست
دارد ،اما شهين به او جواب رد داده بود .روز حادثه
با او قرار گذاشتم تا با هم حرف بزنيم و با شهين
به محل قرار رفتيم .او با دوستانش آمده بود و كار
به درگيري كشيد و در جريان درگيري فرامرز به
صورتم اسپري اشكآور پاشيد و من هم چاقويي
به سويش پرت كردم و به قتل رسيد ».متهم پس
از صدور كيفرخواست در ش��عبه چهارم دادگاه
كيفري يك استان تهران محاكمه شد و هيئت
قضايي هم وي را به جرم قت��ل عمد به قصاص
محكوم كردند .پرونده متهم پس از تأييد حكمش
از سوي ديوانعالي كشور براي سير مراحل اجراي
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حكم به دادسراي امور جنايي تهران فرستاده شد.
متهم قبل از اين دو بار پاي چوبه دار رفته بود و
در آخرين لحظات مهلت گرفته بود ،اما سحرگاه
ديروز در زندان رجاييش��هر حكمش با حضور
اوليايدم اجرا شد.
قتل دوست
سومين متهمي كه قصاص شد ،پسر جواني به نام
اشكان بود .وي در يكي از روزهاي تيرماه سال98
در يكي از پاركهاي شهرك وليعصر در جنوب
تهران در درگيري دوستش را به قتل رساند.
مأموران در بررسيهاي ميداني دريافتند قاتل و
مقتول از مدتي قبل با هم اختالف داشته تا اينكه
روز حادثه داخل پاركي با هم قرار دعوا ميگذارند.
در آن درگيري اشكان با چاقو ضربهاي به گردن
دوستش كوشان ميزند و همان ضربه باعث قتل
او ميش��ود .مأموران در ادامه قاتل را دس��تگير
كردند و متهم نيز به قتل اعتراف كرد .اوليايدم
در دادگاه براي قاتل درخواست قصاص دادند و
هيئت قضايي هم حكم قصاص صادر كرد .متهم
سحرگاه ديروز در زندانرجايي شهر حكمش اجرا
شد و پروندهاش براي هميشه بسته شد.
چشم در چشم خونين
چهارمي��ن قات��ل ك��ه س��حرگاه دي��روز در
زندانرجايي شهر پاي چوبه دار رفت و قصاص
شد ،بهرام نام داشت .متهم 12خردادسال98
در يك��ي از خيابانهاي تهران ب��ا مردي به نام
حامد چشم در چشم ش��د و درگيري خونيني
رقم زد .آن روز وقتي مأم��وران به محل حادثه
رفتند ،يكي از ش��اهدان عيني گف��ت« :مغازه
خواربار فروش��ي دارم و دقايق��ي قبل در حال
تخليه بار بودم كه ديدم دو مرد باهم مش��اجره
لفظي ميكنند .هنوز لحظاتي نگذشته بود كه
درگيري آنها باال گرفت و يك��ي از آنها با چاقو
ديگري را به قتل رساند و فرار كرد».

متهم پس از دس��تگيري به قتل اعتراف كرد و
اوليايدم هم براي او درخواست قصاص كردند.
وي نيز صب��ح ديروز با اج��راي حكم قصاصش
پروندهاش بسته شد.
همسر كشي
پنجمي��ن قاتل كه صب��ح ديروز ب��راي اجراي
حكم پاي چوب��ه دار رفت ،اما ب��ا گرفتن مهلت
از اوليايدم ب��ه زندگي اميدوار ش��د مردي به
نام شهاب است .وي 18آبانسال 84در يكي از
شهركهاي اطراف شهر كرج در درگيري همسر
باردارش را به قتل رساند .متهم پس از دستگيري
با اظهار پشيماني به قتل همسرش اعتراف كرد.
وي صبح ديروز ب��راي اجراي حك��م در زندان
رجاييشهر پاي چوبه دار رفت ،اما با ميانجيگري
هيئت صلح و سازش دادسراي امور جنايي تهران
از اوليايدم مهلت گرفت و به سلولش بازگشت.
تصادف مرگبار عمدي
ششمين قاتلي كه قرار بود در زندان رجاييشهر
كرج قصاص شود ،اما با گرفتن مهلت از اوليايدم
به سلولش بازگشت ،راننده كاميوني به نام هاشم
است .متهم سال 87مرد موتور سواري را در يكي
از خيابانهاي نزديك ميدان آزادي به عمد زير
گرفت و به قتل رساند.
بررسيهاي مأموران پليس نشان داد روز حادثه
مردموتور س��وار جلوی ماشين قاتل ميپيچد و
همين موضوع باعث درگيري آنها ميشود .پس
از اين مرد موتور س��وار از محل دور ميشود ،اما
قاتل با كاميونش او را تعقيب ميكند و در نهايت
در يكي از خيابانه��ا او را زير ميگيرد و به قتل
ميرساند .قاتل پس از دس��تگيري مدعي شد
كه تصادف عمدي نبوده است ،اما در دادگاه به
قصاص محكوم شد .وي صبح ديروز براي اجراي
حكم پاي چوبه دار رفت ،اما ب��ا گريه و التماس
موفق به گرفتن مهلت از اولياي دم شد.
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دو سارقحرفهاي كه با پوشيدن لباس پليس و تهديد اسلحه مرتكب
سرقت شده بودند در دادگاه كيفرييكاستانتهرانمحاكمه شدند.

به گزارش جوان ،چندي قبل مردي با مراجعه به اداره پليس از دو مرد
جوان به اتهام سرقت شكايت كرد و در توضيح گفت« :روز گذشته براي
انجام كاري در خيابان زعفرانيه سوار موتور بودم .داشتم به مسيرم ادامه
ميدادم كه يكباره يك موتورسيكلت با دو سرنشين سد راهم شدند و
در حاليكه لباس پليس پوشيده بودند و اسلحه و دستبند داشتند از من
مدارك خواستند .به آنها گفتند مدارك همراهم نيست .دو راكب موتور
سوار مرا تهديد كردند ،سپس خواستند همراهشان به اداره پليس بروم.
خيلي ترس��يده بودم و با اينكه كاري نكرده بودم به خاطر رفتار آنها به
خودم شك كردم كه شايد خالفي مرتكب شدهام و خودم نميدانم!»
شاكي ادامه داد« :دو مرد جوان سوار موتور من شدند و خواستند حركت
كنم .در مسير يكي از آنها گفت تشنه است .سپس از من خواست مقابل
يك سوپر ماركت توقف كنم و از مغازه يك آب معدني خريداري كنم.
پياده شدم ،اما همين كه داخل مغازه رفتم ديدم آن دو نفر به سرعت
با موتورم گريختند .آنجا بود كه فهميدم فريب خوردهام و آنها س��ارق
بودند».
با طرح اين شكايت رديابي دو سارق مأمورنما در دستور كار قرار گرفت
و در روند تحقيقات سرانجام دو مرد جوان شناسايي و دستگير شدند.
متهمان با انتقال به پليسآگاهي ابتدا جرمشان را انكار كردند ،اما در
روند بازجوييهاي فني سرانجام به جرم ارتكابي خود اعتراف كردند و
راهي زندان شدند.
پرونده با صدور كيفرخواس��ت ب��ه دادگاه كيفري يك اس��تان تهران
فرستاده شد و در وقت رس��يدگي روي ميز هيئت قضايي شعبهپنجم
دادگاه قرار گرفت .ابتداي جلسه شاكي بار ديگر شكايت خود را مطرح
كرد و گفت درخواست اشد مجازات دارد.
سپس يكي از متهمان به جايگاه رفت و با اقرار به جرمش گفت« :مدتي
قبل از حادثه مش��غول كار بودم ،اما به داليلي بيكار ش��دم و درآمدي
نداشتم .اين شد كه نقشه سرقت به س��رم زد و در اين رابطه با دوستم
مشورت كردم .او هم قبول كرد و بنا به نقش��ه با هم لباس مأمور تهيه
كرديم و با پوشيدن آن به خيابان زعفرانيه رفتيم .با استفاده از تاريكي
شب وقتي شاكي را ديديم سد راهش شديم و به بهانه نداشتن مدارك
او را تهديد كرديم كه همراهمان به اداره پليس بيايد .بين راه بود كه به
بهانه خريد آب معدني موتورش را سرقت كرديم».
او در ادامه ادعاي شاكي درباره داشتن اسلحه را رد كرد و گفت«:شاكي
دروغ ميگويد ما دستبند داشتيم ،اما اسلحهاي همراهمان نبود .فقط
لباس مأمور پليس پوشيده بوديم و دس��تبند داشتيم ».سپس ديگر
متهم نيز با تأييد توضيحات همدس��تش از خودش دفاع كرد و گفت
پشيمان است.
در آخر هيئت قضايي بعد از ش��نيدن آخرين دفاع متهمان وارد شور
شد.

مرگ كودك بيمار
پس از پنچركردن
چرخهاي آمبوالنس!

پنچركردن چرخهاي آمبوالنس از سوي فردي ناشناس سبب شد
كودك بيمار به موقع به مرك�ز درماني منتقل نش�ود و جانش را از
دست بدهد.

به گزارش تسنيم ،ساعت 14:42سهشنبه24خرداد به امدادگران
اورژانس خبر رسيد ،دختربچهاي دو س�اله دچار ايست قلبي �
تنفس�ي شدهاس�ت .بعد از آن بود كه امدادگران راهي محل در
خيابان بهشتي شدند .بهدليل ترافيك سنگين در خيابان و نبود
جاي پارك ،امدادگ�ران آمبوالنس را با رعاي�ت احتياط در خط
ويژه پارك كرده و بر بالين طفل حاضر شدند .آنها موفق شدند با
اقدامهاياوليهطفلرااحياوبرايانتقالبهبيمارستانبهآمبوالنس
منتقلكنندكهمتوجهشدندچرخهايآمبوالنسپنچرشدهاست.
به دليل وضعيت دشوار طفل ناچار درخواست آمبوالنس كمكي
كردند ،اما كودك قبل از رسيدن آمبوالنس فوت شد.
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دمشق:شمال سوریه
گورستان سربازان ترکیه خواهد شد
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هجدهمیندورروندآس�تانهبامش�ارکتنمایندگانکشورهای
ضامندیروزآغازش�د،نشس�تیکهمح�وراصل�یآنمنصرف
کردندول�تترکیهازماجراجوییدرش�مالس�وریهاس�ت.در
حالیکهآنکارابیشاز2500تروریس�تبه«اعزاز»منتقلکرده،
ً
نمایندهس�وریهدرآس�تانههش�داردادترکیهکام�الاطمینان
داشتهباش�دکهس�وریهگورس�تانمهاجمانمیش�ودوتجاوز
بهس�وریهبرخالفتصورات،ی�کتفریحبرایآنه�انخواهدبود.

روزنامه حریت روز سهشنبه گزارش کرد که آنکارا از هفته آینده نیروها
و امکانات الزم را برای انجام عملیات در شمال اعزام میکند تا عملیات
در دو جبهه تلرفعت و منبج شروع ش��ود .ر جب طیب اردوغان چند
هفته است که گفته آنکارا عملیات نظامی جدیدی را در امتداد مرزهای
جنوبی خود برای ایجاد مناطق امن در عمق  ۳0کیلومتری شمال سوریه
آغاز خواهد کرد .مقامهای ترکیه مدعیاند ک��ه کردها از این مناطق،
علیه ترکیه عملیات انجام میدهند و با ایجاد این کمربند امنیتی قصد
دارند مانع این کار شوند .دولت ترکیه در طول جنگ داخلی سوریه نیز
قصد ایجاد منطقه حائل در شمال سوریه داش��ت ولی نتوانست آن را
عملیاتی کند .حاال در شرایطی که چند هفته است گزارشهایی درباره
کاهش حضور امنیتی روسها در سوریه منتشر شده تا جبهه اوکراین
تقویت ش��ود ،آنکارا دنبال اجرایی کردن این س��ناریو است .همزمان،
رژیم صهیونیستی هم عملیات خود را علیه سوریه تشدید کرده و طی
هفتههای اخیر چند مرتبه به خاک س��وریه حمله کرده است .آخرین
حمله اسرائیلیها که یکی از شدیدترین آنها بود ،بامداد جمعه قبل به
فرودگاه دمشق انجام شد که باعث بسته شدن این فرودگاه شد.
حاال به فاصله چند روز بعد از این حمل��ه و در حالی که احتمال عملیات
نظامی ترکیه در شمال سوریه افزایش پیدا کرده ،هجدهمین دور نشست
آستانه درباره سوریه با مشارکت نمایندگان کشورهای ضامن از دیروز در
شهر نورسلطان شروع شده و تا امروز هم ادامه دارد .پرونده ترکیه که به
همراه ایران و روسیه یکی از کشورهای ضامن فرایند صلح در سوریه است،
روی میز قرار دارد .یک منبع میدانی دیروز به خبرگزاری اسپوتنیک گفت
که ترکیه حدود 2500تروریست به شهر اعزار در استان حلب اعزام کرده
است .در مقابل روسیه و ایران از نشست آستانه استفاده میکنند تا ترکیه
را برای منصرف کردن از شروع عملیات در شمال سوریه تحت فشار قرار
دهند .ایمن سوسان ،معاون وزیر خارجه سوریه و رئیس هیئت اعزامی
دمشق به نورسلطان با هیئت روسیه به ریاست الکساندر الورنتیف دیدار
و گفتوگو کرد .سوسان با اشاره به عملیاتهای نظامی ترکیه در مناطق
شمالی سوریه ،گفت «:تهدیدات ترکیه نقض آشکار قوانین بینالمللی،
مغایر با تفاهمات و خروجیهای روند آستانه ،تهدیدی جدی برای صلح و
امنیت در منطقه و همچنین تضعیفکننده همه تفاهمات مربوطه قبلی
است».ایمن سوسان همچنین در گفتوگوی اختصاصی با روزنامه الوطن
سوریه اظهار کرد :هیئت سوریه در نشس��ت روند آستانه ،سیاستها و
عملکردهای ترکیه در قبال سوریه را برمال خواهد کرد .سوسان هشدار
داد«:ترکیه کام ً
ال اطمینان داش��ته باشد که سوریه گورستان مهاجمان
میشود و تجاوز به سوریه برخالف تصورات ،یک تفریح برای آنها نخواهد
بود».الکساندر الورنتیف ،نماینده ویژه روس��یه هم بر ضرورت وحدت،
تمامیت ارضی و نقض نکردن حاکمیت سوریه تأکید کرد و هشدار داد.
الورنتیف گفته است«:روسیه عملیات نظامی احتمالی ترکیه در سوریه
را غیرعاقالنه میداند زیرا میتواند اوضاع را تشدید کرده و بیثباتی ایجاد
کند ».نماینده روسیه در بخش دیگری از صحبتهایش از حمالت هوایی
رژیم صهیونیستی به سوریه هم انتقاد کرد و گفت« :ما موضوع افزایش
بمباران خاک سوریه توسط اس��رائیل را بررس��ی خواهیم کرد .ما فکر
میکنیم که باید روی این موضوع نیز تمرکز شود .این [حمالت] غیرقابل
قبول است ».به گزارش ریانووستی ،نماینده روسیه گفته است« :پیش
از این در نتیجه حمالت اسرائیل به فرودگاه دمشق ،باند فرودگاه آسیب
دیده است که اجازه فرود پروازهای بینالمللی و اطمینان از عبور و مرور
و رسیدن به سوریه را نمیدهد ».علیاصغر خاجی ،مشاور ارشد وزیر امور
خارجه جمهوری اس��المی ایران در گفتوگو با «اسپوتنیک» نشست با
هیئت روسی درباره سوریه را «بسیار خوب» توصیف کرد و گفت «:دیدگاه
ما نزدیک به طرف روسی است و نگرشهای مشترکی وجود دارد که در
بیانیه پایانی انعکاس خواهد یافت ».فهیم تستکن در المانیتور به تصمیم
ترکیه برای عملیات نظامی در شمال سوریه اشاره کرده و نوشته که ترکیه
و ایران به سمت رویارویی در س��وریه پیش میروند .به نوشته المانتیور
ایرانیها نیروهای کمکی شبهنظامیان خود را به دو شهرک شیعهنشین در
شمال غرب حلب ،نه چندان دور از یک منطقه کلیدی هدف حمله آنکارا،
فرستاده و تالش میکنند ترکیه را از انجام این حرکت بازدارند.

عربستان مذاکره پشتپرده
با انصاراهلل را کلید زد

موازیبامذاکراتدربارهآتشبسشکنندهبرایبرقراریآتشبس
دریمن،رویترزبرایاولینبارفاشکردکهعربستانمذاکرهمستقیم
باانصاراهللرابراییکتوافقبلندمدتشروعکردهاست؛خبری
کهتاکنوننهریاضونهانصاراهللآنراتأییدیاتکذیبنکردهاند.

به گزارش«العربیالجدید»« ،هانس گروندبرگ» ،نماینده ویژه سازمان ملل
در امور یمن ،در جلسه شورای امنیت برای بررسی پرونده این کشور گفته که
آتشبس در یمن به لحاظ نظامی متوقف شده و شاهد توقف حمالت هوایی و
کاهش قربانیان غیرنظامی در این کشور بودهایم .به گفته گروندبرگ ،سازمان
ملل گزارشهایی از طرفین نزاع یمن درباره نقض آتشبس و حتی درگیری
مسلحانه در استانهای مأرب و تعز و حدیده دریافت میکند که البته امکان
اطمینان از صحت آنها وجود ندارد .نماینده سازمان ملل با همه اینها گفته که
آتشبس یمن که به دو مدت دو ماه ،تا پایان ماه اوت ،تمدید شده همچنان
شکننده است و به تالشهای سیاسی گسترده برای تبدیل آن به آتشبس
دائم نیاز است .موازی با این اظهارات نماینده سازمان ملل ،رویترز دوشنبه
شب برای اولین بار فاش کرد که مذاکرات مستقیمی هم بین انصاراهلل یمن با
عربستان پا گرفته است؛ چیزی شبیه مذاکرات «مسیر دو ( »)2-Trackکه
در آن سعودیها دنبال دستیابی به یک توافق بلندمدت با انصاراهلل هستند.
به گزارش «جوان» ،دو منبع آگاه سهشنبه در گفتوگو با رویترز فاش کردند
که ریاض مذاکرات مستقیم را با جنبش انصاراهلل آغاز کرده است و طرفین
«امنیت در طول مرزهای سعودی و روابط آتی پس از هرگونه توافق صلح با
یمن»رابررسیکردند.بهگفتهایندومنبع،تسهیلکنندهاینمذاکراتبین
سعودیها و انصاراهلل که البته مجازی بین مقامات ارشد عربستان و حوثیها
انجام شده ،عمانیها هستند و اگر مذاکرات اولیه به اندازه کافی پیشرفت
کند ،برنامههایی نیز برای دیدار رودررو در مسقط وجود دارد .رویترز دراین
باره نوشته است «:پس از سالها بنبست نظامی که در آن ائتالف به رهبری
عربستان سعودی نتوانست حوثیها را از صنعا ،پایتخت بیرون کند ،ریاض
به دنبال ایجاد روابط با این جنبش همسو با ایران است؛ جنبشی که هنوزهم
بخشهای وسیعی از مرز  1۳00کیلومتری یمن با پادشاهی عربستان را
تحت کنترل خودش دارد» .یک��ی از دو منبعی که رویترز با آنها گفتوگو
کرده گفته که مقامات سعودی و انصاراهلل در حال گفتوگو درباره یک توافق
بلندمدت امنیت مرزی و همچنین نگرانیهای ری��اض در مورد زرادخانه
موشکهای بالستیک و پهپادهای مسلح این گروه هستند که برای انجام
حمالت مکرر به ش��هرهای عربستان استفاده میش��ود .دولت عربستان
سعودی به درخواست رویترز برای اظهارنظر درباره مذاکره مستقیم پاسخ
نداده و یک مقام انصاراهلل هم از اظهارنظر در این باره خودداری کرده است.

مراسمامضایتوافقنامهگازیبینوزیرانانرژیرژیمصهیونیستی،مصروکمیسیونانرژیاتحادیهاروپا .اسرائیلدرمسیرتقابلگازیباروسیهپیشمیرود

تلآویو درجاده تقابل با روسیهگازمیدهد
توافقنامهصادراتگازرژیمصهیونیستیومصربهاروپابهعنوانجایگزینبخشیازگازمسکوامضاشد

رئیسکمیسیون
گزارش یک
اروپاطیدیداربا
مقاماتصهیونیس�ت،دیروزرس�م ًاازامضای
توافقنامهمیاناتحادیهاروپابارژیمصهیونیستی
ومصرخبرداد.اگرچهنظراتکارشناسیحاکی
تها
ازایناس�تکهمیزانانرژیصهیونیس� 
یهانخواهدبود،بااینحال،
جوابگوینیازاروپای 
تلآویوهمچنانبهماهیگیریازفضایپرتنش
می�انمس�کوواروپ�اچش�مدوختهاس�ت.

ب��ه گزارش«جوان» در روزهای گذش��ته س��فر
اورسوال فون درلین به سرزمینهای اشغالی مورد
توجه رس��انهها بود ،چرا که این مقام اروپایی که
پیشتر در س��مت وزیر دفاع آلمان فعالیت کرده
بود ،با دستور کار مشخص پوشش خأل منبع تأمین
انرژی اروپا در پی جنگ اوکرای��ن ،راهی دیدار با
طرفهای صهیونیست ش��ده بود .به این ترتیب
عالوه بر اینکه مشخص شد موضوع بحران تأمین
انرژی اروپا جدیتر از آن چیزی است که تاکنون
به نظر میرسید با این اقدام ،دامنه تقابل روسیه و
صهیونیستها که پیش از این در عرصه سیاسی
و امنیتی و حمله به س��وریه خالصه میشد ،حاال
به مسائل اقتصادی هم کشیده شده است .رئیس
کمیسیون اروپا دیروز از امضای توافقنامه سهجانبه
صادرات گاز به اروپا بین اتحادیه اروپا و مصر خبر
داد .وی روز سهش��نبه در توئیتی نوشته بود« :از
گزارش 2

اینکه اس��رائیل عرضه انرژی خود به اتحادیه اروپا
را افزایش خواهد داد ،سپاس��گزارم ».فون درلین،
این را هم گفته که آنها همچنی��ن برای کمک به
محافظت از جهان در برابر یک بحران بزرگ غذایی،
متحد عمل خواهند کرد.
رایزنیباوزارتانرژیصهیونیستها
پیشتر شبکه الجزیره به نقل از تلویزیون اسرائیل
گ��زارش داده بود که وزی��ر انرژی ای��ن رژیم روز
چهارش��نبه با عبدالفتاح السیسی ،رئیسجمهور
مصر دیدار میکند تا راههای فروش گاز اسرائیل به
اروپا از طریق مصر را بررسی کنند .در همین راستا،
کارین الح��رار ،وزیر انرژی رژیم صهیونیس��تی با
السیسی دیدار و درباره صادرات گاز طبیعی اسرائیل
به اروپا پس از طی فرآیند مایعسازی آن در مصر
گفتوگو کرد .وزیر رژیم صهیونیستی قرار است در
قاهره با طارق المال ،وزیر نفت و منابع معدنی مصر
و همچنین کادری سیمپسون ،کمیساریای انرژی
اروپا دیدار کند .رس��انههای صهیونیستی اذعان
کردهاند ک��ه این دیدار در راس��تای آمادگی برای
امضای یادداشت تفاهم درخصوص صادرات گاز از
سرزمینهای اشغال و مصر به کشورهای اتحادیه
اروپا انجام میشود .ش��بکه صهیونیستی کان در
گزارشی به موضوع مشارکت رژیم صهیونیستی در
مسائل مربوط به انرژی پرداخت و نوشت« :وزارت
انرژی اسرائیل در هفتههای اخیر با مقامات اتحادیه

اروپا در مورد فروش گاز تلآویو به اروپا که ابتدا از
طریق یک خط لوله به مصر منتقل میشود ،مذاکره
کرده است تا روند مایعس��ازی آن در قاهره انجام
شود ».در گزارش این ش��بکه صهیونیستی آمده
است« :پس از حمله روس��یه به اوکراین ،اتحادیه
اروپا به کاهش وابستگی به گاز روسیه ترغیب شده
و به همین دلیل آنها برای امض��ای قراردادهایی
برای صادرات گاز به این قاره ،به تعدادی از کشورها
از جمله اسرائیل روی میآورند».
تلآویونمیتواندرقیبمناس�بیبرای
مسکوباشد
کارشناس��ان معتقدند که تولید صهیونیستها به
هیچ وجه به اندازه ظرفیت روسیه نیست .در مطلبی
که روزنامه امریکایی واشنگتنپست در همین مورد
منتشر کرده ،آمده است که اسرائیل بیش از9میلیارد
متر مکعب گاز طبیعی در سال تولید میکند .این
در حالی اس��ت که در س��ال  ،2021اتحادیه اروپا
 155میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از روسیه وارد
کرد که حدود  ۴5درص��د از واردات اتحادیه اروپا را
تشکیل میداد .با این حال ،آلکس کومان از دانشگاه
تلآویو تأکید دارد که با ادامه جنگ اوکراین و اعتماد
اروپاییها به اسرائیل ،مشارکت تلآویو هم مهمتر
خواهد شد و کش��ورهای اروپایی به خرید انرژی از
چند کش��ور روی خواهند آورد .در بخش دیگری
از گزارش واشنگتنپس��ت به مناقشه انرژی میان

بیروت  -تلآویو اشاره و در تش��ریح آن آمده است
که ماه مه ،شرکت انگلیسی  Energeanکه محور
فعالیتهای آن بر اکتشاف و بهرهبرداری از گاز تمرکز
دارد ،اعالم کرد که یک میدان گازی جدید تقریباً 8
میلیارد متر مکعب در سواحل اسرائیل کشف کرده
اس��ت .اما چند هفته بعد پیامده��ای بهرهبرداری
از منابع طبیع��ی در منطقهای ک��ه مدتها مورد
اختالف اسرائیل و لبنان بود ،آش��کار شد .ماجرا از
این قرار بود که لبنان به ورود یکی از دکلهای شناور
 Energeanاعتراض و تأکید کرد که میادین گازی
مورد بحث در آبهای س��رزمینی خود قرار دارد.
سیدحسن نصراهلل ،دبیرکل جنبش حزباهلل لبنان
در واکنش به تعدی تلآویو به آبهای س��رزمینی
لبنان تأکید کرده است« :هرگونه استخراج از منابع
نفت و گاز کاریش برای اسرائیل پیامد موجودیتی
خواهد داشت .لبنان در این درگیری ،حق و انگیزه
دارد و قدرتی به نام ارتش و مقاومت در اختیار دارد.
هیچ اقدامی از سوی دشمن نخواهد توانست از این
سکوی شناور که نامش کشتی یونانی است ،حمایت
کند و نخواهد توانست از عملیات استخراج از میدان
کاریش ،حمایتی به عم��ل آورد ».کار تا جایی باال
گرفتکهاسحاقهرتزوگ،رئیسرژیمصهیونیستی
سهشنبه شببا اشارهبه اختالفات دریاییپیشآمده
با لبنان اذعان کرد که هیچ اختالف غیرقابلحلی با
بیروت وجود ندارد.

باافزایشماجراجوییهاینظامیامریکادرتایوانانجامشد

مجوز«شی» به ارتش چین برای جنگ
درپیتحرکاتتنشزایامری�کادرتایوان،
یه�انی�زب�رایمقابل�هب�اتهدی�دات
چین 
خارج�یب�هحال�تآمادهب�اشدرآمدندو
رئیسجمهورچیندیروزبهارتشمجوزداد
درعملیاتهایغیرنظامیخارجیش�رکت
کند.برخ�یمنابعایناق�دامراب�اعملیات
ویژهروس�یهدراوکراینمقایسهکردهاندکه
باهدفاقدامنظامیدرتایوانانجاممیشود.

امریکا که با ماجراجوییهای خود در شرق اروپا،
آتش جنگ را در اوکراین ش��علهور ک��رد این بار
تحرکات خود را در ش��رق آس��یا تش��دید کرده
اس��ت .با افزایش اقدامات نظامی امریکا در شرق
آس��یا ،چین نیز س��طح اقدامات امنیتی خود را
گسترش داده اس��ت .تنها چند هفته پس از آنکه
چین پیم��ان امنیت��ی را با جزایر س��لیمان امضا
کرد ،ش��یجینپینگ ،رئیسجمهور چین اعالم
کرد که طرحهای��ی را امضا کرده که عملیاتهای
نیروهای مس��لح در خارج از مناطق درگیر جنگ
را مجاز میداند .این دس��تور از روز چهارش��نبه
به اجرا درآمد .به گزارش ایس��نا ب��ه نقل از پایگاه
ایبیسی اس��ترالیا ،دولت چین میگوید مبنای
قانونی را برای ارتش آزادیبخش خلق چین فراهم
کرده ت��ا از «حق حاکمیت مل��ی ،امنیت و منافع
توس��عه چین» محافظت کند .در گزارش حزب
کمونیست چین که در گلوبالتایمز منتشر شده،
آمده اس��ت«:نیروهای چین میتوانن��د از تأثیر
بیثباتیهای منطقهای بر چین جلوگیری کنند،
مسیرهای حمل و نقل حیاتی کاالهایی مانند نفت
را امن و از منافع ،پروژهها و پرسنل چین در خارج از
مرزهایش محافظت کنند ».همچنین در این مقاله
آمده است« :تصمیم شیجینپینگ برای قانونی
ک��ردن عملیاتهای غیرجنگ��ی موجب تعجب
بسیاری شده است چون تنها چند ماه پس از آن
اتفاق میافتد که والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور
روسیه با عنوان «عملیات ویژه نظامی» به اوکراین
حمله کرد » .ی��ک تحلیلگر مؤسس��ه تحقیقات
سیاست ملی در تایوان گفت«:این کپیبرداری از
اصطالح «عملیات ویژه» پوتین است».
پکن:تایوانبااوکراینفرقدارد
اقدام دولت چین برای صدور مج��وز به عملیات

ارتش در مناط��ق غیرنظامی درحالی اس��ت که
سطح تنشها بین امریکا و این کشور در ماههای
اخیر افزایش یافته است .امریکا تالش میکند با
حمایت از تایوان ،قدرت چین را به چالش بکشد
و بدین منظور قراردادهای نظامی زیادی با تایوان
امضا کرده است که خش��م مقامات پکن را در پی
داشته اس��ت .چین این منطقه را بخشی از خاک
اصلی خود میداند و تحرکات امریکا را در نزدیکی
مرزهای خود تنشزا توصیف کرده اس��ت .چین
بارها با هش��دار به امریکاییها اعالم ک��رده که از
ماجراجویی نظامی در تایوان دس��ت بردارند زیرا
این مسئله به تشدید تنشها دامن میزند .مقامات
امریکایی و اروپایی پس از ش��روع جنگ اوکراین،
ادعا کردند ک��ه چین نیز ممکن اس��ت اقدامی را
که روس��یه در اوکراین انجام داد در تایوان عملی
و به این ش��بهجزیره حمله کند .اما مقامات پکن
اعالم کردهاند که بحث تایوان با اوکراین متفاوت
است و تایوان کشور مس��تقلی نیست و بخشی از
چین اس��ت .وزیر دفاع چین چن��د روز پیش در
گفتوگو با وزی��ر دفاع امریکا ب��ه صراحت اعالم
کرد که اگر تایوان اعالم اس��تقالل کند ،لحظهای
در حمله به این منطقه درن��گ نخواهد کرد .اما با
این وجود امریکا اقدامات نظامی خود را در تایوان

تش��دید کرده و به نوعی قص��د دارد همان کاری
را که در اوکراین انجام داد و روس��یه را به جنگ با
این کشور تحریک کرد ،در تایوان نیز این سناریو
را تکرار کن��د .امریکا اخیرا ً اعالم ک��رد که الیحه
چین متحد را به رسمیت نمیشناسد و با این اقدام
عم ً
ال تایوان را کشوری مستقل اعالم کرده است.
امریکا در گزارش راهبرد امنیتی ملی خود چین
را به عنوان تهدید اصلی برای منافع جهانی خود
توصیف کرده که قصد دارد هژمونی این کشور را به
چالش بکشد .لذا در سالهای اخیر با لشکرکشی
به شرق آسیا تالش کرده تا از نزدیک تحرکات این
رقیب نوظهور را رصد کرده و با قدرت اقتصادی و
نظامی رو به رشد این کشور را مهار کند .جو بایدن
اخیرا ًاعالم کرد که اگر چین به تایوان حمله کند از
این منطقه خودمختار حمایت نظامی خواهد کرد.
در حالی که امریکا پیشتر ادعا کرده بود که جنگ
اوکراین تا هر زمان که ادامه داشته باشد از دولت
کییف حمایت نظامی خواهد کرد اما با گذش��ت
چهار ماه از این جنگ ،مقامات امریکایی و اروپایی
از کاهش ذخایر تسلیحاتی خود سخن میگویند
و حتی دبیرکل ناتو اعالم کرده است که اوکراین
باید برای جلوگیری از پیش��روی روسیه ،بخشی
از س��رزمین خود را به روسیه تحویل دهد .معلوم

نیست آیا در صورت وقوع جنگ در تایوان امریکا
میتواند همزمان در دو جبهه به متحدانش کمک
کند .هرچند ارسال کمکهای نظامی با آنچه در
اوکراین در جریان اس��ت ،متفاوت است و تصرف
کامل این منطقه توس��ط چین در مدت کوتاهی
انجام خواهد شد و عم ً
ال راه کمکرسانی به ارتش
تایوان از بین خواهد رفت.
از س��وی دیگر ،امریکا در ادامه جنگافروزیهای
خود در شرق آسیا ،از تأکید تایوان مبنی بر اینکه
تنگ��ه جداکننده این جزی��ره از چین ی��ک آبراه
بینالمللی اس��ت ،حمایت کرد و بار دیگر ادعای
پکن برای حاکمیت روی این گذرگاه استراتژیک
را زیر سؤال برد .به گزارش خبرگزاری رویترز ،ند
پرایس ،س��خنگوی وزارت خارجه امریکا در این
باره گفت«:جهان عالقه پای��دار به صلح و ثبات در
تنگه تایوان دارد و ما این موضوع را برای امنیت و
شکوفایی گس��تردهتر منطقه هند و اقیانوس آرام
مهم میدانیم» .وزارت خارجه چین در واکنش به
این اقدام گفته است که این کشور حاکمیت ،حقوق
حاکمیتی و صالحیت قضایی روی تنگه تایوان دارد
و اینکه برخی از کش��ورهای خاص تنگه تایوان را
آبراه بینالمللی مینامند ،ادعای نادرستی است.
لفاظیتایوانعلیهچین
مقامات تایوان که مثل اوکراین برای دفاع از امنیت
خود چشم امیدش��ان به امریکا و کشورهای غربی
است،جنگلفظیعلیهچینراشروعکردهاند.رئیس
پارلمان تایوان روز چهارشنبه در سخنانی مدعی شد
که ارتش این کش��ور میتواند پکن ،پایتخت چین
را با موش��کهای کروز بومی فراصوت مورد حمله
قرار دهد .به نوش��ته وبگاه«درایو»« ،یو سی کان»
در سخنان خود با هش��دار به چین گفت که قبل از
هرگونه حمله به تایوان به پیامدهای آن بیندیشد.
رئیس پارلمان تایوان مدعی ش��د که موشک کروز
فراصوت یونفنگ قابلیت باالیی دارد .تایوان اخیرا ً
قرارداد نظامی با امریکا امضا کرده است تا تسلیحات
پیشرفته از این کشور خریداری کند .ادعای مقامات
تایوانی ب��رای حمله به چین درحالی اس��ت که در
راستای تنش بین چین با تایوان ،جنگندههای چین
به طور مرتب سامانههای راداری و منطقه شناسایی
پدافندی این جزیره را به چالش میکشند.

سيدرحيمنعمتی

فصل تازه قدرت نظامی چین در خارج

شی جینپینگ ،رئیسجمهور چین ،فرمانی را امضا کرده که به موجب آن،
ارتش آزادیبخش خلق چین میتواند در عملیاتهای خارج از کشور شرکت
کند.رسانههایدولتیازامضای 59سندتوسطرئیسجمهورچینمیگویند
و دولت چین نیز تأکید کرده که مبنای قانونی برای ارتش آزادیبخش خلق
فراهم کرده تا بتواند از «حق حاکمیت ملی ،امنیت و منافع توس��عه چین»
محافظت کند .این اهداف در گزارش حزب کمونیست چین به معنای توانایی
ارتشبرایممانعتازتأثیربیثباتیهایمنطقهایبرچین،امنیتحملونقل
کاالهای حیاتی مثل نفت ،حفاظت از پروژهها و کارکنان چینی در خارج از
کشور تفسیر شده است .به این ترتیب ،فرمان شیجینپینگ به معنای شروع
فصل تازهای از قدرت سخت چین در خارج از مرزهای این کشور است.
قبل از هر چیز ،باید توجه کرد که چین از س��الها قبل با تأسیس پایگاههای
نظامی در خارج از کشور نظیر پایگاه نظامیاش در کشور آفریقایی جیبوتی،
فعالیت نظامی فرامرزی خود را ش��روع کرده بود .چین ساخت این پایگاه را
در این منطقه سوقالجیش��ی قاره آفریقا از  2015شروع کرد و دو سال بعد با
استقرار نیروهای نظامیاش این پایگاه را به مرکز عملیاتی خود در شاخ آفریقا
مبدل کرد .هرچند که چین همان موقع اعالم کرده بود استقرار نیروهایش در
این پایگاه با هدف مأموریتهای کمکرسانی بشردوستانه ،حفاظت از صلح و
تأمین امنیت حمل و نقل دریایی است اما امریکا و متحدان اروپاییاش این اقدام
را در راستای اهدافی بسیار مهمتر از این دانسته و به همین جهت بود که امریکا
و فرانسه پایگاههای خود را در این کشور تأسیس کرده و توسعه دادند تا جایی
که به قول کارشناسان نظامی ،پایگاه نظامی امریکا در جیبوتی به بزرگترین
پایگاه این کشور در آفریقا مبدل شد .با این حال ،فرمان جدید شی جینپینگ
چشمانداز گستردهتری را برای مأموریتهای ارتش آزادیبخش خلق چین در
خارج از کشور به نمایش میگذارد که بنابر این چشمانداز ،باید انتظار تأسیس
پایگاههای بیشتر این ارتش در اقصی نقاط جهان ،گشتزنیهای دریایی بیشتر
و احتمال چالشهای بیشتر آن با ناوهای امریکایی و متحدانش را داشت.
یکی از دالیل این چشمانداز توافقنامه امنیتی است که چین اوایل آوریل با
مجمعالجزایر س��لیمان امضا کرد و بنابر آن ،پکن میتواند نیروهای نظامی
خود را در بنادر این کشور مستقر کند .سفر وانگ یی ،وزیر خارجه چین ،به
کشورهای مجمعالجزایر سلیمان ،ساموآ ،فیجی ،تونگا ،وانواتو ،پاپوآ گینهنو و
تیمور شرقی در  26مه ابعاد این چشمانداز را در جنوب اقیانوس آرام نشان داد
و حاال میتوان گفت که پکن با فراهم کردن زمینه حضور گسترده نظامی خود
در اقیانوس آرام به ارتش آزادیبخش فرمان پیشروی به مناطق مورد توافق با
کشورهای میزبان را میدهد .شکی نیست که این پیشروی درست در تقابل
با سلطه سنتی امریکا بر جنوب اقیانوس آرام اس��ت اما واشنگتن با افزایش
تحرکات خود نسبت به تایوان امید دارد پکن را بیشتر مشغول به این مسئله
تا مناطق دورتر از آن بکند .سخنان اخیر ند پرایس ،سخنگوی وزارت خارجه
امریکا در خصوص بینالمللی بودن تنگه تایوان درست در همین جهت است،
چرا که چین هم تایوان و هم این تنگه را جزو مناطق درونمرزی خود میداند
و عبور و مرور کشتیهای خارجی از جمله ناوهای امریکا از تنگه تایوان نقض
حاکمیت پکن بر آن است .برخی تحلیلگران فرمان شیجینپینگ به ارتش
آزادیبخش خلق را از این زاویه بررسی کردهاند و آن را نوعی کپیبرداری پکن
از «عملیات ویژه» پوتین دانستهاند اما به نظر میرسد فرمان شیجینپینگ
به ارتش محدود به تایوان نیست بلکه اهداف بلندمدت چین برای تأمین امنیت
منافع این کشور در حوزهای فراتر از اقیانوس آرام است و باعث میشود نیروی
دریایی چین رفتهرفته به عنوان بازیگری مهم در عرصه بینالملل ظاهر شود.

درخواستمجددیونانازایرانبرایآزادی2نفتکشتوقیفشده
مقامات دریانوردی یونان بار دیگر درخواس��ت ب��رای آزادی دو نفتکش
توقیفی این کشور در ایران و خدمه آن را مطرح کردند .این درخواست یونان
در حالی مطرح شده که سازمان بنادر و دریانوردی ایران روز سهشنبه 2۴
خرداد در بیانیهای اعالم کرد که مراحل اجرایی حکم بازگرداندن محموله
کشتی نفتکش ایرانی توقیفش��ده توس��ط یونان ،در حال انجام است.
چهارشنبه هفته گذشته دادگاهی در یونان ،حکم دادگاه پیشین را که به
ایاالت متحده اجازه مصادره بخشی از محموله نفتی ایران در یک نفتکش
با پرچم ایران در سواحل یونان را میداد ،لغو کرد.
----------------------------------------------------39درصدمردمترکیهازمشکالتاقتصادیرنجمیبرند
براساسنتایجیکنظرسنجی،شمارشهروندانترکیهکهازمشکالتاقتصادی
رنج میبرند به رکورد  ۳9درصدی رس��یده و عدم رضایت از استانداردهای
زندگی در این کشور دوبرابر شده است .به گزارش فارس ،بر اساس نظرسنجی
مؤسسه «گالوپ» در ماه گذشته میالدی شمار شهروندان ترکیهای که از تورم
شدید و وضعیت اقتصادی کشورش��ان رنج میبرند ،به رکورد  ۳9درصدی
رسیده است .گالوپ با اشاره به نظرسنجیهای قبلی خود نوشت ،از پاییز سال
گذشته تا پایان سال میالدی حدود 6نفر از هر 10نفر در ترکیه گزارش کردهاند
گاهی درآمد کافی برای تأمین مواد خوراکی را نداشتهاند .این میزان نسبت
به سال  ،2020با افزایشی  ۳5درصدی مواجه شده است .از سوی دیگر شمار
شهروندان ترکیه که در پایان سال 2021از استانداردهای زندگی خود رضایت
داشتهاند تقریباً نصف شده و به  ۳6درصد رسیده است .این در حالی است که
شمار شهروندانی که از استانداردهای زندگی خود رضایت نداشتهاند ،در این
مقطع زمانی دو برابر شده و به  6۳درصد رسیده است .طبق نتایج نظرسنجی
گالوپ ،از هر  10شهروند ترکیه ،تقریباً شش نفر اعتماد به دولت را از دست
دادهاند و فقط  ۳۷درصد به دولت آنکارا اعتماد دارند.
----------------------------------------------------روسیهاحتماالًطالبانرابهرسمیتبشناسد
ً
نماینده ویژه روسیه برای افغانس��تان با بیان اینکه مسکو احتماال دولت
موقت طالبان را به رسمیت بشناس��د ،گفت که کشورش در این موضوع
دنبالهرو تصمیم غرب و سایر کشورها نخواهد بود .ضمیر کابلوف ،نماینده
ویژه روسیه برای افغانستان گفت :ممکن اس��ت دولت موقت طالبان در
افغانستان را به رسمیت شناخته و برای جلوگیری از بحران قحطی به این
کشور غالت ارسال کنیم .وی در گفتوگو با شبکه یک روسیه اظهار داشت:
«احتمال به رسمیت شناختن طالبان وجود دارد و شروط این اقدام از سوی
رئیسجمهور و وزیر خارجه اعالم شده است».نماینده ویژه روسیه برای
افغانستانتأکیدکرد:مسکودربهرسمیتشناختنطالباندنبالهروتصمیم
غرب و سایر کشورها نخواهد بود .کابلوف افزود :دولت موقت طالبان تمایل
دارد براساس قوانین پذیرفته شده بینالمللی با مسکو همکاری کند.
----------------------------------------------------کرهشمالیبهمعاهداتامنیتیامریکاتاخت
کرهشمالی روز چهارشنبه امریکا را متهم کرد به این که به موجب ابتکار
عملهایامنیتیمنطقهایورزمایشهایچندملیتیدریایی،کمپینبرای
حفظ هژمونی خود در حوزه منطقه هند-اقیانوس آرام را پیش برده و در
مسیر درگیری قرار دارد .به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری یونهاپ ،ری
میونگ هاک ،یک محقق انستیتوی صلح و خلع سالح وابسته به وزارت امور
خارجه کرهشمالی در مطلبی که در وبسایت این وزارتخانه منتشر کرد،
مشخصاً به مجمع کوآد که تحت رهبری امریکا و متشکل از هند ،استرالیا
و ژاپن است و همچنین به معاهده آکوس که یک توافق شراکت امنیتی
سهجانبه بین استرالیا ،بریتانیا و امریکاست ،حمله کرد .او خاطرنشان کرد:
منطقه ما به سبب استراتژی تهاجمی و هژمونیک امریکا برای حوزه هند-
اقیانوسیه در معرض خطر مداوم درگیریهای نظامی قرار گرفته است .این
به نوبه خود یک تأثیر منفی بر شبهجزیره کره میگذارد .این مقام وزارت
خارجه کرهشمالی همچنین امریکا را به دلیل انجام «مانورهای جنگی»
در بیش از  10موقعیت در س��ال جاری میالدی در حوزه اقیانوس آرام و
برنامهریزی برای انجام بزرگترین رزمایش مجموعه رزمایشهای «حاشیه
اقیانوس آرام» ( )RIMPACدر ماه اوت محکوم کرد.

دیدهبان

هادی عسگری

روزنامهسياسي،اجتماعيوفرهنگيصبحايران

تولید فیلم زندگی
بنیانگذار توپخانه سپاه

صاحب امتياز :پیامآوران نشر روز
مديرعامل و مدير مسئول :محمدجواد اخوان
سردبير :غالمرضا صادقیان
آدرس :تهران ،خیابان شهید مطهري
تقاطع میرزاي شیرازي ،پالك 384
سازمان آگهیها88498458 :
روابطعمومي ، 88498448:نمابر88845634- 6 :
توزيع :شركت نشر گستر امروز 88498476
چاپ تهران :چاپخانه روزنامه جوان

فيلم سينمايی زندگی سردار ش�هيد حسن شفيعزاده،
بنيانگ�ذار و فرمانده توپخانه س�پاه س�اخته میش�ود.

سیدمحمدعلی آلهاشم ،نماینده ولیفقیه در استان
آذربایجان شللرقی در دیدار با محمللد خزاعی ،رئیس
سازمان سللینمایی ضمن گرامیداشللت یاد و خاطره
سردار شهید شللفیعزاده ،بنیانگذار و فرمانده توپخانه
نیروی زمینی سللپاه پاسداران كه نقشللی اثرگذار در
جنگ تحمیلی داشت ،از مسللئوالن سینمایی كشور
خواست اثر سللینمایی فاخر درخور این شهید بزرگوار
تولید شود.
در این دیدار خزاعی ،نسبت به تولید فیلم مستند سینمایی
با محوریت شخصیت شللهید شللفیعزاده قول مساعد داد
و گفللت :در تجهیز سللینماهای مراغه ،مرند و سللراب نیز
همراه با دستگاههای اجرایی اسللتان مساعدتهای جدی
خواهد شد.
.......................................................................................................

پیشتولید «نون خ  »۴آغاز شد

پيشتوليد فصل چهارم از مجموعه «نون خ» آغاز ش�د.

مهدی فرجی ،تهیهكننده سریال «نون خ» از آغاز پیشتولید
فصل چهارم این مجموعه طنز خبر داده است.
تاكنون سه فصل از مجموعه «نون خ» به كارگردانی سعید
آقاخانی برای شبکه اول ساخته شللده است« .نون خ یک»،
نوروز  98از شبکه یک سیما روی آنتن رفت .سری دوم این
مجموعه طنز نیز سال  99پخش شد و «نون خ  »3هم نوروز
 14۰۰از شبکه اول روی آنتن رفت.
.......................................................................................................
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رسانه ملکه درباره یک پسربچه
و ملکههایش کروالل شد!

بیبیسی و رسانههای ضدايرانی ،سرود «سالم فرمانده» را سوءاستفاده از کودکان خواندند
اما درباره سوءاستفاده از يک پسربچه و ملکههايش در فضای مجازی سکوت کردند!

س�ازمان اوج می خواه�د امس�ال  10فيل�م
س�ينمايی را ب�ا هم�کاری کارگردان�ان ج�وان
بس�ازد و آنه�ا را ب�ه جش�نواره فج�ر برس�اند.

سرگذشت مهاجر سرزمین آفتاب
در قاب تلویزیون

ويژهبرنامه «مهاجر سرزمين آفتاب» با موضوع زندگی مادر
شهيدمحمدبابايیهرشبازشبکه 2سيماپخشمیشود.

خانم كونیکو یامامورا (سللبا بابایی) ،مللادر ژاپنیاالصل
شهید محمد بابایی  19ساله با داستانی متفاوت در عرصه
فرهنگ مقاومت و ایثار ایللن روزها در بخش مراقبتهای
ویژه بیمارستان خاتماالنبیا بستری است .این مادر شهید
عالوه بر فعالیت در سالهای انقالب و دفاع مقدس ،عضو
انجمن حمایت از جانبازان شیمیایی نیز بود و در سالهای
ابتدایی راهاندازی رادیو ژاپنی ،فعاالنه در پایهگذاری این
رسانه نقشآفرینی كرد و تا سالها به عنوان كارشناس با
این رادیو همراه بود .پیش از این كتاب «مهاجر سرزمین
آفتاب» توسط حمید حسام و مسعود امیرخانی با موضوع
خاطرات كونیکو یامامورا (سللبا بابایی) یگانه مادر شهید
ژاپنی نگاشللته شللده و نام این ویژهبرنامه نیز برگرفته از
عنوان این كتللاب اسللت .ویژهبرنامه «مهاجر سللرزمین
آفتاب» به تهیهكنندگی هادی خللدادی به صورت زنده
هر شللب بعد از بخش خبللری  2۰:3۰در جللدول پخش
برنامههای شبکه 2سیما قرار دارد.
.......................................................................................................

گزیده سرودهای نزار قبانی
به چاپ سوم رسید

گزيده س�رودهای نزار قبانی با عنوان «زنی در من قدم
میزند» با ترجمه يداهلل گودرزی از س�وی نش�ر گويا به
چاپ سوم رسيد.

مجموعه شعر «زنی در من قدم میزند» از نزار توفیق قبانی،
شاعر مشهور سوری كه به وسیله یداهلل گودرزی ،شاعر معاصر
به فارسللی برگردانده شده و از سوی نشللر گویا در دسترس
عالقهمندان قرار گرفته در كمتر از یک سللال از انتشار چاپ
نخست به چاپ سوم رسیده است .نزار قبانی عالوه بر شاعری،
دیپلماتی سللیار بود و به كشورهای زیادی سللفر كرده بود
و همین امر كمکش كرد تا در شللعر و نثر بلله زبانی جهانی
دست یابد و شاعری پرطرفدار شللود .وی با دست گذاشتن
روی نیازهای معاصر بشللری ،عشق ،سیاست ،نقد مدرنیسم
و نقد استبداد در دنیای عرب توانسللت برای خود مخاطبان
بیشماری دست و پا كند.
نشر

هادی عسگری

پلي�س فت�ا ب�ه مس�ئله انتش�ار ويدئوهای
غيراخالقی سه کودک در شبکههای مجازی
ورود کرد ،ولی هنوز علت سکوت و بیتفاوتی
رس�انهها و افراد مدع�ی حماي�ت از حقوق
کودکان که پيش از اين خود را مدافع سرسخت
کودکان بیگن�اه جل�وه داده بودن�د در اين
ماجرا کشف نشده است .گويا استانداردهای
دوگانه غرب�ی تمايلی ب�ه ورود ب�ه موضوع
منع ابتذال در ميان نوجوان�ان ايرانی ندارد.

پس از آنکه سللرود «سللالم فرمانده» در میان
كودكان و نوجوانللان ایرانی با اسللتقبال خوبی
همراه شللد و خانوادهها از مشللاركت كودكان
در جمعخوانی این سللرود حماسللی حمایت و
پشتیبانی كردند ،بیبیسی فارسی در مقالهای
به قلم شخصی به نام حامد فرمند ،این سرود را
مغایر حقوق كللودكان عنوان كللرد و به نقد آن
پرداخت .فرمند كه بیبیسللی مدعی شده بود،
او پژوهشللگر و فعال حقوق كودكان اسللت در
مقالهاش ،جمهوری اسالمی را به سوءاستفاده از
هیجانات كودكان ،دست گذاشتن بر كنجکاوی
كودك و دست گذاشتن بر آسیبپذیری كودكان
متهم كرده بود.
اگرچلله مقاله بیبیسللی را میتوان بخشللی از
پروسلله شکسللت خورده مقابله با مللوج عظیم
مردمی سللرود «سللالم فرمانده» دانسللت ،اما
رفتارهای بعدی این رسللانه انگلیسی در مقابل
حوادث بعدی نشان داد كه بیبیسی عم ً
ال هیچ
عالقهای به پیگیری موضللوع حقوق كودك در
ایران ندارد .سکوت و بیتفاوتی این رسانه و دیگر
رسانههای فارسیزبان ضدایرانی در مقابل پدیده
كودكآزاری در شللبکههای مجازی را میتوان
ناشی از همین رویکرد دانست .از نظر آنها زمانی
میتوان درباره حقللوق كودكان در ایللران ابراز
نگرانی كرد كه یک محتوای فرهنگی و مذهبی
تولید شده باشد .محتوایی مانند «سالم فرمانده»
قطعاً باعث نگرانی بیبیسی میشود ،چون در آن
از نسلی سخن گفته میشللود كه به دنبال خلق
حماسه است ،نه كودكانی كه در فضای مجازی
قربانی سوءاستفادههای متعدد روحی و روانی و
حتی جسمی و جنسی میشوند.
کودکآزاری حرفهای
در روزهای اخیر ،كلیپهللای غیراخالقی یک
پسللربچه به همراه دو دختر نوجوان در فضای

پلی��س فت��ا ب��ا ورود ب��ه
ماج��رای کلیپه��ای س��ه
ک��ودک ب��رای متهم��ان
ق��رار مجرمیت ص��ادر کرد
شللبکههای اجتماعی بارها بازنشر شده است.
در این كلیپها كه با استفاده از تیمهای حرفهای
تولید شده است ،پسللربچه از دختران با عنوان
ملکههایش نام میبرد و روابط نامتعارفی را چه از
نظر هنجارهای جامعه ایرانی و چه از نظر سنی به
نمایش میگذارد.
انتشار تصویری از پشت صحنه یکی از كلیپهای
این سلله نوجوان نشللان از حضور افراد مجهز با
دوربینهای حرفللهای گرانقیمت بللرای تولید
كلیپهای غیراخالقی آنها دارد .انتخاب لوكیشن
و اكسسوری (لوازم صحنه) كه دارای هزینه است
نیز از موارد عجیب ایللن كلیپها بود .در یکی از
این ویدئوها حتی از یک اسب گرانقیمت استفاده
شللده كه قطعاً تهیه آن از سللوی یک پسربچه
محال است.
ورود پليس فتا به ماجرا
پلیس فتا بللا ورود به ماجرای كلیپهای سلله
كودك حاشیهساز ،برای متهمان قرار مجرمیت
صادر كرده است.
سللرهنگ رامین پاشللایی ،معللاون فرهنگی ل
اجتماعی پلیس فتای انتظامی كشور میگوید:
«برای افللراد دخیللل در این موضللوع ،پرونده
قضائی تشکیل شللد ،اما چون در حوزه كودك
و نوجللوان برخللورد میكنیم ،نللوع برخورد ما
متفاوت است».
وی تصریح میكند« :دو دختللر خانمی كه در
این كلیپها فعالیت داشللتند ،احضار و تفهیم
اتهام شدند و توسط مرجع قضائی برای آنها قرار
مجرمیت صادر شد».
ایللن مقللام انتظامی تأكیللد میكنللد« :اقدام
قضائی پلیس فتا علیه فللردی كه صفحه اصلی
اینستاگرامی در این پرونده در اختیار وی قرار
داشت ،در حال انجام است و انشاءاهلل بهزودی
نتیجه آن اعالم میشود».
ورود پلیللس فتا بلله ماجرای این سلله كودك
میتواند باعث روشللن شللدن ابعاد بیشتری از
پشللت پرده تولید این كلیپهللای غیراخالقی

روايتي از هيجان و ايثار به همت انتشارات جمکران منتشر شد

از ربوده شدن حاج احمد تا سيل سد کرج در «و دريا آتش گرفت»

سيدمرتضي ذاکر

کتاب داستانی «و دريا آتش گرفت» بر اساس خاطرات شهيد محمد
اويسی به قلم فاطمه س�لطانی که روايتي همگرا از ايثار و اتفاقات
هيجانانگيز از واقعه ربوده ش�دن حاج احمد متوسليان تا حوادث
سيل سد کرج است به همت واحد ادبيات پايداری انتشارات کتاب
جمکران و با همکاری کنگره شهدای استان قم چاپ و روانه بازار شد.

به گزارش «جوان» ،كتاب «و دریللا آتش گرفت» ،ضمن پرداختن
به واقعه ربوده شللدن احمد متوسلللیان ،فرمانده لشکر  27محمد
رسولاهلل(ص) از سللوی حزب سللکوالر فاالنژها در لبنان به شرح
زندگی شهید محمد اویسللی از مربیان آموزشی سللپاه پاسداران
انقالب اسللالمی میپردازد .نویسللنده با اضافه كردن شللخصیت
ضدقهرمان به نام یوزف به داستان ،تقابل بین حق و باطل را به خوبی
به رشته تحریر درآورده است .شهید محمد اویسی در حادثه سیل
سد كرج در دوره آموزشی به همراه  27تن از پاسداران و ارتشیها به
شهادت رسید .این كتاب اولین كتاب برگرفته از زندگی این شهید

قال علی(علیهالسالم):
به كسللی كه بر او برتری داده شدهای
بسللیار بنگللر ،زیللرا ایللن كار یکی از
انگیزههللای شللکرگزاری اسللت( .به
ضعیفتر از خودت بسللیار نللگاه كن
كه موجللب شللکرگزاریت از خداوند
میگردد)
نهجالبالغه(صبحیصالح)،ص،460
نامه 69
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اوج 10 ،فیلم برای فجر  ۴1میسازد!

پیرو نشست سال گذشللته احسان محمدحسللنی ،رئیس
سازمان هنری رسانهای اوج ،مبنی بر تولید آثار سینمایی در
این مجموعه فرهنگی ،خبرگزاری مهر در گزارشی از ساخت
 1۰فیلم سینمایی از سوی اوج در سال جاری و آمادهسازی
حداقل هشت فیلم از این فهرسللت برای شركت در چهل و
یکمین جشنواره فیلم فجر خبر داده است.
.......................................................................................................

حكمت

نما | حسین کشتكار

است .فاطمه سلللطانی پیش از این ،انتشللار كتاب «دهم عید» با
موضوع حمله روسها در سال  1291شمسی به مشهد را در پرونده
خود دارد .انتشللارات جمکران در راستای اشاعه فرهنگ ارزشمند
دفاع مقدس اقدام به تولید و انتشللار كتابهایی با موضوع شللهدا،
جانبازان و وقایع مرتبط با دفاع مقدس كرده است.
در بخشی از این كتاب داستان آمده است:
«به محض اینکه نیمخیز شللد تا خللودش را به او برسللاند ،جنگنده
اسللرائیلی باالی سرسللش بود .ثانیهای بعد ماشللین رفت روی هوا.
بعد از صدای مهیبی كه انگار پللرده گوشهایش را پاره كرد ،همه جا
ساكت شد .سکوت مطلق ،انگار كه زمان ایسللتاده باشد .همانطور
چهارچنگولی خیره شد به تکه آهنهای خنجر مانندی كه پیشرویش
معلق بودند .تکهای آهن داغ ،پوست صورتش را شکافت .خاك و شن
و خون پاشیده شد روی تمام هیکلش .درد و سوزش و صدای انفجار
با هم به سللمتش هجوم آورد .از جا پرید و دوید سللمت ماشینی كه
میسوخت .تنها كاری كه میتوانست بکند ،این بود كه با مشتهایش
خاك را بپاشد روی ماشین ،ولی بعد از چند ثانیه دید كه كارش معنایی
ندارد .فقط مجسللمهای از پیکر سوخته شللریف در میان در نیمهباز
ماشینی كه دیگر ماشللین نبود ،باقی مانده بود .كمی آنطرفتر پای
مصنوعی او با آتشی كه رویش افتاده بود ،گر میگرفت».
كتاب «و دریا آتللش گرفت» ،حاصل سللاعتها مصاحبه و مطالعه
نویسنده پیرامون شللهید و وقایع مرتبط بوده و در  177صفحه و با
قیمت  54هزار تومان برای رده سللنی بزرگسال نگارش شده كه در
راستاي هدف اشاعه فرهنگ ارزشمند پایداري و دفاع مقدس در بین
اقشار جامعه تألیف و منتشر شده است.

شود ،بهخصوص اینکه در صفحه اینستاگرامی
این سلله كودك ،مللواردی از اطللالع والدین و
همکاری چند گروه و شخص فعال در اینستاگرام
دیده میشللود كه احتماالً میزان صحت آن به
زودی مشخص و منتشر خواهد شد.
حساس�يتهای حض�ور ک�ودکان در
فضای مجازی
بسیاری از كودكان و نوجوانان كاربران مشتاق
رسانههای اجتماعی و دستگاههای تلفن همراه
هستند .در حالی كه بسللیاری از این فناوریها
برای حفظ ارتباط با دوستان و خانواده استفاده
میكنند ،برخی نیز هسللتند كلله از آنها برای
آسیب رساندن به دیگران سوءاستفاده میكنند.
بسیار مهم اسللت كه جوانان هنگام استفاده از
رسانههای اجتماعی و دستگاههای تلفن همراه
از حقوق و مسئولیتهای قانونی خود آگاه باشند
تا قربانی جنایت یا مجرم نشوند.
یک تحقیللق در اسللترالیا نشللان میدهد كه
كودكان برای حضور در شللبکههای اجتماعی
به دلیل اینکه بعضی از این شبکهها محدودیت
سللنی برای عضویت قائل هسللتند ،دسللت به
دروغگویللی میزننللد .ایللن دروغ میتواند به
دروغهای بیشللتری نیز منجر شود و در نهایت
به دلیل مجرمیت ،كودك با وجود سللن پایین
با محکومیللت روبهرو خواهد شللد .مللاده 16
كنوانسللیون حقوق كودك سازمان ملل متحد
میگوید« :هیچ كودكی نباید در معرض مداخله
خودسللرانه یا غیرقانونللی در حریم خصوصی،
خانواده ،خانه یللا مکاتبات خود قللرار گیرد».
قوانین سللختگیرانهای در جهان برای حفاظت
از كودكان در مقابل فضای شبکههای مجازی
وجود دارد ،حتی پیشنهاد شده است كودكان
امکان دسترسی به محتوای شبکههای اجتماعی
به صورت آنالین را نداشته باشند و تنها محتوای
«آفالین» با نظارت خانوادههللا در اختیار آنها
قرار گیللرد .با وجللود میزان باالی حساسللیت
جهانی هنوز در ایران نسبت به فضای شبکههای
مجازی یک نوع ولنگاری و بیخیالی از سللوی
خانوادهها دیده میشللود ،بهطوریكه حتی در
پیج این سلله كودك ادعا شده اسللت صفحه با
نظارت خانوادهها بوده و در چند ویدئوی منتشر
شده از آنها شخص بزرگسالی كه ادعا شده مادر
دختران نوجوان است ،حضور دارد.
رسانه ملکه اينجا حساس نيست!
بیبیسی در مخالفت با سرود «سالم فرمانده»،
مقالهای را كه در ظاهر خیرخواهی برای كودكان
ایرانی و دفاع از حقوق آنهاست منتشر كرد .این
رسللانه پس از آن دیگر در برابللر نقص حقوق
كودكان سللکوت اختیار كرد و هیچ واكنشللی
هم به مسللئله پسللربچه و ملکههایش نداشت.
این مسئله در میان سلبریتیهای وطنی هم به
نوعی تکرار شده است .تضییع حقوق كودكان
در شبکههای مجازی ،یکی از مواردی است كه
سلبریتیهای ایرانی تمایلی به پرداختن به آن
ندارند .علت ایللن موضوع میتواند این باشللد
كه بخشی از شللهرت و درآمد این افراد حضور
بیضابطه كللودكان و نوجوانان در شللبکههای
اجتماعی است.
خبر

با افتتاح خانه هنر سبا(علی سليمانی)

استعداديابی از کودکان کار آغاز شد

خانه هنر سبا (زندهياد علی سليمانی) با حضور هنرمندان و مسئوالن
شهرداری افتتاح شد.

به گزارش ایسللنا ،در مراسللم افتتاحیه این خانه هنری كه در شهرداری
منطقه  14واقع شده است ،سهیال جوادی همسر زندهیاد علی سلیمانی
و ساالری شللهردار منطقه  14كه از راهاندازی این مکان هنری حمایت
بسیاری كرده است ،سخنانی را مطرح كردند و سبا سلیمانی ،دختر علی
سلیمانی نیز یادداشتی را كه پدرش سللالها پیش نگاشته بود و مناسب
حال و احوال این روزها بود ،ارائه كرد .این برنامه با روشن كردن یک شمع
به یاد سلیمانی و همچنین به مناسبت سالروز تولد امام رضا(ع) آغاز شد.
سپس جوادی در سخنان خود درباره انتخاب عنوان سبا برای این مکان
هنری توضیح داد :سبا به معنای انسانسازی است ،همان چیزی كه وظیفه
هنر است و ما به همین دلیل این عنوان را انتخاب كردیم كه یادمان باشد
وظیفه ما انسانسازی است .در این برنامه ،كودكان كار نیز حضور داشتند
كه بعد از برگزاری افتتاحیه با حضور عروسکهای تنپوش ،جشن كوچکی
برای آنان ترتیب داده شد و آموزش آنان آغاز شد.
خانه هنر سللبا 2۰ ،مدرس دارد كه تعدادی از آنان در مراسللم افتتاحیه
حضور داشتند و آموزش به كودكان كار را آغاز كردند .در مراسم افتتاحیه
این مركز هنری ،مسئوالن شهرداری به همسر علی سلیمانی قول دادند
مکان بزرگتللری را در اختیار این خانه هنری بگذارند و از او خواسللتند
استعدادیابی از كودكان كار را در تمام مناطق شهرداری پیگیری كند.

نمایشخانگی
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در يک برنامه شبکه نمايش خانگی ،به کارگردانی مرضيه برومند که برای رده سنی
کودک و نوجوان ساخته شده به وضوح ردپای سند  2030مشاهده میشود
مصطفي شاه کرمي

کارگ�ردان آث�ار کودک ک�ه س�ابقه طوالن�ي در توليد
آث�ار عروس�کي و عرصه ک�ودک دارد ،ي�ک مجموعه
نمايش�ی ايرانی عروس�کی را ب�راي پخش از «ش�بکه
نمايش خانگ�ي» توليد ک�رده ک�ه در آن قبحزدايي از
ارتباط خ�ارج از عرف دختر و پس�ر را تئوريزه ميکند.
ظاهرا ًاين پيشفرض که توليد اثر در شبکه نمايش خانگی
برای آنهايی که سابقهای در صداوس�يما داشتهاند بايد
همراه با ابتذال باشد برای بعضیها گزارهای قطعی است.

نمایش عروسکي «شللهرك كلیله و دمنه» اثري جدید به
كارگرداني مرضیه برومند اسللت كه براي مخاطب كودك
و نوجوان ساخته شده است .این مجموعه كه از جمعه 3۰
اردیبهشت هر هفته از پلتفرم فیلم نت پخش میشود ،ساخته
یکی از كارگردانان شناخته شده سینما و تلویزیون است كه
بیشترین شللهرتش بهخاطر تولید آثار عروسکي است ،اما
معلوم نیست اینبار چرا سراغ تولید یک اثر ضدخانواده رفته
است كه در آن اصول تربیتي كودكان را هدف ميگیرد.
مجموعه عروسکي «شللهرك كلیله و دمنه» با سفر دو آهو
به نامهای «ختن» و «خمار» آغاز میشود .آنها از سر اجبار
«دشللتناز» را كه نه آبی دارد و نه آبادانللی ،رها میكنند و
راهی شهركي میشوند تا زندگی تازهای را شروع كنند .در
این شهرك ،عروسکها پشت سرهم بدگویي میكنند و با
مظاهر انحرافي و خرافي مثل گرفتن فال قهوه تا ترویج نگاه
مادی گرایانه در آن دیده ميشوند.
متأسفانه این كارگردان باسابقه در وادي تولید آثاري كه در
آنها حرفي به جز روزمرگي و نمایش ارتباط خارج از عرف زده
نميشود ،افتاده است .مخاطب در این اثر با نسخه عروسکي
و دراماتیزه شده بخشهایي از سند آموزشي  2۰3۰یونسکو
است كه به نحوه تعامالت افراد بدون در نظر گرفتن اخالقیات
تحت عنوان غنیمت دانستن دم و لحظه حاضر و همچنین
بياهمیت بودن تعهد شخصیتها نسبت به كساني كه با آنها
همراه هستند ،ميپردازد.
به عنوان مثال در بخشي از این نمایش عروسکي ،شخصیت
شیر(پسللر) با یک آهو(دختر) در حال گپوگفت است كه
نمونه خوبي براي تئوریزه كردن اباحيگري اخالقي است.
شخصیت آهو از شیر عروسکي كه در حال سیگار كشیدن
است با حالتي كه نشاندهنده یک خلوت عاشقانه در فضاي
کتاب

كافيشاپ است ،ميپرسد« :ميخوام بدونم این دوستيمون
قراره به كجا برسه؟» شللیر عروسکي در پاسللخ ميگوید:
«هیچجا عزیزم ،تجربه ثابت كرده ته همه رابطهها بنبسته!»
آهو ميپرسد« :منظورت از بنبست ازدواجه؟» شیر بالفاصه
در حالي كه از جا ميپللرد ،ميگوید« :نلله ،اونکه پرتگاهه!
بنبسللت یعني وقتي كه رسللیدي تهش دیدي بنبسته،
ميتوني دور بزني برگردي ».آهللو ميگوید« :ميتوني دور
نزني و همونجا بموني ».شیر ميگوید« :تو ميخواي بموني
بمون عشقم! من دور ميزنم و بر ميگردم!» و بعد از اصرار
او بر با هم بودن تا انتها ميگوید« :تو چیکار داري به تهش،
هستیم دیگه! سختش ميكني».
این نمایش عروسکي نشان ميدهد كه ظاهرا ًاغلب هنرمندان
فعال در تلویزیون گمان ميكنند در شبکه نمایش خانگي هر
چیزي را كه دلشان بخواهد و دوست داشته باشند ،ميتوانند
تولید كنند و به هیچ قانون و قاعدهاي هم پاسخگو یا پایند
نباشند .این اثر را ميتوان در ادامه «مهموني» ایرج طهماسب
در این فضا دانسللت كه در آن دیالوگهاي شخصیت پشه
اغلب حرفهاي دوپهلو یا شوخيهاي غیراخالقی بود .عدم
نظارت عالمانه بر آثار تولیدي در بستر شبکه نمایش خانگي
و كثرت محتواهاي خالف اخالق در كنار نمایشللي سیاه و
چرك از جامعه باعث شللده خانوادهها نگراني شدید و رو به
تزایدي در مورد آثار سللوءتربیتي و اخالقي اینگونه آثار بر
فرزندانشان داشته باشند .برخالف تذكرات متعدد و زیادي
كه از سوي ناظران و رسللانهها داده ميشود ،ظاهرا ً ارادهاي
براي جلوگیري و اصالح روند غلط تولید چنین آثاري در بین
مدیران و مسئوالن مرتبط وجود ندارد كه اگر داشت هر روز
شاهد تولید و انتشار آثاري كه ضدخانواده و مخرب اخالق
هستند ،نبودیم.

نويسنده کتاب «نوشانوش» :

ادبيات جنگ نقش روستاها را ناديده گرفته است
نويسنده کتاب «نوش�انوش» میگويد در عمده کتابهای
حوزه مقاومت و دفاع مقدس ،روايتها در شهرها جاری است
و به روستا و عشاير در اين برهه از زمان توجهی نشده است.

كتاب «نوشانوش» ،بازگوكننده خاطرات جنگ در دو جبهه ایران
و عراق است و روایتهای جذابی از زندگی و خاطرات هشت سال
جنگ تحمیلی دو رزمنده ایرانی و عراقی اسللت .در این رمان،
خاطرات و داستانهای عاشقانه «عامر رشید» ،سرباز عراقی را
میخوانیم كه دفترچه خاطراتش به دست رزمنده ایرانی علیشیر
شفیعی میافتد .این كتاب به قلم محمد محمودینورآبادی ،نگاه
و روایت تازهای به دفاع مقدس ارائه داده است.
محمودینورآبادی ،نویسنده این كتاب درباره نحوه شکلگیری
این ایده به مهر میگوید :من آثار مختلفی را كه در حوزه جنگ
و دفاع مقدس است ،خواندهام و در آن زمان به این باور رسیدم
كه آثار تقریباً یکطرفه و یکسویه است ،لذا دوست داشتم این
دو روایت در كنار هم و موازات هم شللکل بگیرد و دغدغهها و
مواردی را كه در خاكریز خودی و دشمن اتفاق میافتد ،ببیند.
این دغدغه در ذهن من شکل گرفت و منجر به نوشتن آن شد و
استقبالی خوبی هم از این طرح و ایده شد.
وی میافللزود :در این كتاب به زندگی عشللایری و فرهنگ آن
نیز پرداختهام .اگر شما توجه كنید ،متوجه میشوید در عمده
كتابهای حوزه مقاومت ،روایتها در شهرها جاری است و به
روستا و عشللایر در این برهه از زمان توجهی نشده است .دلیل
اصلی آن ،این اسللت كه عمده نویسندگان ما شهرنویس و زاده
و پرورشیافته شهر هستند ،اما من در سیاهچادر به دنیا آمدم

و زندگی كردهام و زندگی ایلی و عشایری را درك كردهام و این
دلیل خوبی بود كه بیایم زاد و بوم خودم را روایت كنم .اگر من
عشایری هم روایت شهری داشته باشللم؛ اوالً كار خوب پیش
نمیرود و دوماً جفا به هویت خود كردهام .البته نگاهم تعصبآلود
نیست ،بلکه این هویت شامل موارد ارزشی میشود كه ما باید
ریشه ،اقلیم و زادبوم خودمان را دوست داشته باشیم.
محمودینورآبادی با بیان اینکه تالش كرده در اثرش نوآوری
داشته باشد ،ادامه میدهد :یک مورد همین دو خط موازی كه
در كنار همدیگرند و اگرچه دو خط موازی به یکدیگر نمیرسد،
اما در این داسللتان با یللک اتفاق همدیگر را قطللع میكنند و
تقابل شکل میگیرد و پایان داسللتان به برخورد این دو خط
میانجامد .نگاه دیگر هم همین روح روستایی و عشایری كه در
كتاب وجود دارد كمک میكند به متفاوت بودن آن و مخاطب
دیگر فضای شهری و تکراری را نمیبیند و حال و هوای تازهای
را تجربه میكند.

