
تورنمنت هــای سال هاســت با همین الگــو در میدان های کشورهای اسالمی در رشته های مختلف، کشــورهای جهــان بخصوص ورزشــکاران مسأله بوده اند و در کنار آن ورزشکاران سایر اســالمی تاکنون پرچمدار و ســردمدار این ایرانی چند سال بعد از انقالب شکوهمند کرده اند. این در حالی است که ورزشکاران بــا ورزشــکاران رژیم اشــغالگر خــودداری مظلوم و ســتمدیده فلســطین، از رقابت در سراســر جهــان در حمایــت از مــردم بوده ایم که ورزشکاران کشورهای مسلمان کــه در ســال های اخیر بــه دفعات شــاهد زیادی اســت که در انزوا قرار گرفته اند، چرا ورزشــکاران رژیم صهیونیستی مدت های گــروه ورزشــی/ پربیراه نیســت اگر بگوییم  و  جهانــی  صهیونیســتی امتناع می کنند. موضوعی مختلف از رقابت با حریفان شــان از رژیم مختلــف 
می پردازیم که صدای تظلم خواهی خود ورزشــکاران دنیا بخصوص جهان اســالم معطــوف کننــد. در ادامه به چند مــورد از کــه در ســرزمین های اشــغالی می شــود، نگاه مردم جهان را به سمت جنایت هایی بین المللی قرار بگیرند و هم به این وسیله هــم رقیبان شــان از اســرائیل در تنگنــای نمی شــوند کــه این موضــوع باعث شــده حاضر به رقابت با ورزشــکاران اســرائیلی و در راســتای حمایت از مردم فلســطین، از ورزشــکاران هم در جهــت آرمانخواهی در دنیا برســانند. در این شــرایط، بسیاری به این وسیله پیام شان را به هواداران خود معموالً سیاست هایی را دنبال می کنند تا در راســتای مسئولیت های اجتماعی خود این اســت کــه ورزشــکاران مشــهور جهان دارد. نکتــه ای کــه در این بین وجــود دارد، کــه بازتــاب زیــادی در رســانه های جهــان 

احمــد توبه، مدافــع تیم ملــی فوتبال را به گوش قدرت های جهانی رسانده اند.
خــودداری کــرد. ایــن ســتاره مســلمان به در چهارچــوب مســابقات کنفرانــس اروپا تیــم فوتبــال مکابــی رژیم صهیونیســتی بــه ســرزمین های اشــغالی بــرای بــازی با یکی از فوتبالیســت هایی است که از رفتن الجزایر و عضو باشگاه باشاک شهیر ترکیه 

خاطــر حمایت از مردم فلســطین حاضر 
بــه اهداف خود برای عادی ســازی روابط و قدس باعث می شــود تا صهیونیســت ها ورزشکاران مســلمان علیه رژیم اشغالگر و از روی نیمکــت بازی را دنبال کرد. اقدام این تیم باشگاهی رژیم صهیونیستی نشد در ترکیه برگزار شد، حاضر به بازی مقابل اشــغالی شــود. توبه در بــازی رفت هم که نشد به همراه تیمش راهی سرزمین های 
ورزشــکاران کویتــی هــم یکــی پــس از تطهیر چهره زشتشان در جهان نرسند.

صهیونیســت ها را به رســمیت نشناســد. جوجیتســو در بلغارســتان انصراف داد تا تحســین برانگیز زد و از مســابقات جهانی ورزشــکار کویتی است که دست به اقدامی اشــغالگر قرار نگیرد. ناصــر الفرج دومین تایلند انصراف داد تا مقابل نماینده رژیم از مســابقات بین المللی شمشــیربازی در شمشــیرباز کویتی ورزشکاری بود که اخیراً قد علم می کنند. خلــود المطیری، بانوی و در مقابــل تجاوزگــری صهیونیســت ها مختلف ورزشی از فلسطین اعالم می کنند دیگــری حمایــت خــود را در مســابقات 
العوضــی به خاطر مواجه نشــدن با صهیونیست ها از مســابقات جهانی شــطرنج در اســپانیا بدر الهاجری دیگر ورزشــکار کویتی بود که  محمــد  بــود.   داده  زنــده نشــان داد حمایــت از جریــان مقاومــت کــرد. اقدامات ورزشــکاران کویتی بار دیگر مسابقات بین المللی امارات چشم پوشی از بازی مقابل ورزشــکار رژیم اشــغالگر در تنیســور کویتــی هــم در ماه ژانویه گذشــته انصــراف  صهیونیســت  تجاوزگــران  صهیونیســت ها بزند و چهره زشت آنها را اســت و ورزش می توانــد ضربــه بزرگی به مقابــل 

با اینکه حکومت عربســتان ســعودی به دنیا نمایان کند.
بــا قرار بود مقابل بدمینتون بازان اســرائیلی در اوکراین بدمینتون بازان عربســتانی که مسابقات تور بین المللی بدمینتون جوانان نشــدند. به  گزارش i24news، ســال 97 در ورزشــکاران اســرائیلی حاضر به مســابقه کــه دو بدمینتــون بــاز عربســتانی مقابــل برقرار کرده است ولی جالب است بدانید در حال حاضر با رژیم صهیونیستی رابطه  رقابــت  بــه  حاضــر  دهنــد،  بدمینتون بازان اســرائیلی بدون مســابقه کرده و از زمین خارج شدند. به  این  ترتیب دست ندادند و سپس وسایل خود را جمع دو بازیکــن ابتــدا با ورزشــکاران اســرائیلی نمایندگان رژیم صهیونیستی نشدند. این مســابقه 

نوریــن جــودوکار الجزایــری اســت که دادن به دور نیمه نهایی صعود کردند.
خودش را به عنــوان »قهرمان آزادی خواه 
جودوکار در گفت و گو با تلویزیون الجزایر با تصمیم خــود را گرفت و انصراف داد. این رژیم صهیونیستی می خورد، با قاطعیت مرحلــه دوم به احتمال قــوی به نماینده بایــد بــا جــودوکار ســودانی بازی کنــد و در شد در مرحله اول بازی های المپیک 2020 مدال خوشرنگی است. نورین وقتی متوجه به کل دنیا نشان دهد انسانیت باالتر از هر داشت، از مدال رنگارنگ جهانی گذشت تا آفریقا بود و شانس گرفتن مدال در توکیو را المپیک معرفی کرد. کسی که قهرمان قاره و حامــی مظلومــان« از تریبــون جهانــی 

جهانی جــودو از هرگونه فعالیت ورزشــی و بن خلیفه، مربی اش، از سوی فدراسیون شــدیم.« این تصمیم باعث شد تا نورین افتــاد و مجبور بــه کناره گیــری از رقابت ها و رقابــت مــا بــا یــک حریــف اســرائیلی کرد: »ما در قرعه کشــی شــانس نداشتیم نجس شود.« مربی این بازیکن نیز عنوان افتخار گفت: »من نمی خواهم دستم با او 
عبداهلل منیاتــو، رزمــی کار لبنانی بعد تعلیق شوند.

بازیکــن قهرمانــی ورزش هــای رزمی بلغارســتان از اینکــه قرعــه او در مســابقات جهانــی  یــک  برابــر  بایــد  قرعــه  ایــن طبــق  از  می گرفــت  قــرار  صهیونیســتی 
کــه فرزنــدان ملت مــا را به قتل رســانده و شناختن رژیم غاصب صهیونیستی است آن بــه ایــن شــکل به معنــای به رســمیت مســابقات نمی دانیم، چرا که ادامه دادن ایــن تصمیــم را به  معنــای کناره گیــری از او در پســت اینستاگرامی خود نوشت: »ما مسابقات کنار کشید. محمد الغربی مربی 

محمد عبدالرســول جودوکار ســودانی سرزمین ما را غصب کرده است.«
در مسابقات وزن 7۳- کیلوگرم خودداری بوتب، نماینده رژیم صهیونیستی از حضور بــا حریفــی از رژیــم صهیونیســتی، توهــار نیز در مسابقات المپیک توکیو از رویارویی 

عبــداهلل منیاتــو ورزشــکار لبنانــی نیز کرد.
برابــر حریفــی از رژیــم صهیونیســتی قرار بلغارســتان پــس از اینکه فهمیــد باید در در مســابقات جهانــی هنرهــای رزمــی در 

ملــی بگیرد، حاضر به مسابقه نشد. لیــگ  ورزشــکار  بنــت  مایــکل 
خوانــدن یــک خبــر در روزنامه اســرائیلی داشــتم در ایــن برنامه شــرکت کنــم اما با شبکه های اجتماعی اعالم کرد: »تصمیم انتشار مطلبی در حســاب کاربری خود در در لیــگ ملی فوتبال امریکایــی (NFL) با نکــرد. ایــن بازیکن ســیاتل ســی هاوکس این کشــور تدارک دیده شــده بود، شرکت مســافرت بــه اســرائیل کــه توســط دولت فوتبال امریکایی نیز ســال 2017 در برنامه 

حمایت می کرد، من نیز می خواهم مثل او اســطوره ای همیشــه از ملــت فلســطین کــرد.« او ادامه داد: »محمدعلی، بوکســور آن ســرزمین اقامت دارند، دیــدار خواهم با فلســطینی ها که هزاران ســال اســت در به فلســطین کرانــه باختری و غزه ســفر و سوء استفاده کند. در یک موقعیت مناسب کند. نمی خواهم کسی به این شکل از من بــرای تأثیــر روی افکارعمومــی اســتفاده ورزشــکاران به عنوان »سفیر حسن نیت« از مقامات دولتی اظهار کرده، می خواهد از متوجه ماهیت واقعی این سفر شدم. یکی 

آرش را ارجح تر از هر مدال و عنوانی دانستند، اشاره می  کنیم.مبارزه با رژیم صهیونیستی را سرلوحه زندگی ورزشی خود قرار دادند و آن ادامه به چند مورد از ورزشکارانی که حمایت از مردم مظلوم فلسطین و در ورزش ایران ریشــه دوانده و به اصل و هدفی واال تبدیل شــده است. در می  زنند. در واقع نگرش حمایت از مردم مظلوم فلســطین، سال هاست با ورزشکاران و تیم های رژیم صهیونیستی این مهم را با صدای بلند فریاد مهمی است و حدود 4 دهه است ورزشکاران ایرانی با ممانعت از مصاف گروه ورزشــی/ اصــل به رســمیت نشــناختن رژیم صهیونیســتی موضوع پرچمدار مبارزه با رژیم صهیونیستی ورزشکاران ایرانی  ایرانــی،  ورزشــکاران  میــان  مقابــل چهره هــای وفــادار بــه ایــن موضــوع دانســت. فدراســیون جــودو را می  تــوان جــزو مهم تریــن میراســماعیلی ملی پوش ســابق و رئیس فعلی از  رویارویــی  عــدم  بــا  زندگــی المپیــک 2004 آتــن را زد و روی تاتامــی نرفــت. نماینــده رژیــم صهیونیســتی، قید مــدال طالی میراســماعیلی  دوره  در  فقــط  نــه  امــا  مظلــوم شــد باید با نماینده رژیم صهیونیســتی مسابقه قهرمانــی جوانــان جهــان وقتــی کــه مشــخص کشورمان در دور نخست مسابقات کشتی فرنگی دیگــر فرنگــی کار و نماینــده وزن 96 کیلوگــرم کنار رفت. همچنین سیدمصطفی صالحی زاده نگیرد و با این باخت مصلحتی از گردونه رقابت نماینــده اســرائیل در ایــن دور از مســابقات قرار اسالم اف از مولداوی تن به شکست داد تا مقابل نشــناختن  رژیم اشــغالگر قــدس، مقابل دونیر از مردم مظلوم فلســطین و به دلیل به رسمیت با کشتی گیر اســرائیلی کشتی بگیرد، در حمایت 2011 استانبول متوجه شد قرار است در دور دوم کشورمان وقتی در مسابقات کشتی جهانی سال کنار رود. محســن حاجی پور کشــتی گیر با انگیزه حضور در مســابقات سر باز زد تا از دور رقابت ها قرعه و قرار گرفتن مقابل ورزشــکار اســرائیلی از در کاپ جهانــی فجیره امــارات با تغییر ناگهانی حمیــد امرایی ملی پوش جوجیتســو کشــورمان روی سکوی مسابقات، تکواندوکار اسرائیلی بود. صرفنظــر کرد چراکه یکــی از ۳ نفر برتر و حاضر تورنمنت کرواســی و انداختن مــدال به گردنش اصول نظام و احترام به آن، از رفتن روی سکوی ذوالقــدر ملی پــوش ســابق تکوانــدو بــا رعایــت داشــت، امتنــاع کردنــد. همچنین غالمحســین در دیداری که یک سر آن ورزشکار اسرائیل وجود و فرخنــده ســلیمانی داور پینگ پنگ از قضاوت طناب کشی کشورمان در مسابقات جهانی هلند رژیــم اشــغالگر قــدس، عباســعلی اکبــری داور ایرانی بــرای عــدم رویارویی مقابل ورزشــکاران رسمیت نشــناختند. عالوه بر امتناع ورزشکاران مســابقات و مدال را زده و حریف اسرائیلی را به ملی پوشــان جــودو را نــام برد که قیــد حضور در قاســمی نژاد، بهزاد وحدانی و قاســم نوری زاده تیــم ملــی و همچنیــن جــواد محجــوب، امیــر حامد صداقتی و سیدحسن عابدی شمشیربازان شایان طبوعی، امیررضا کنعانی، محمد خمسه، ورزشــکارانی همچــون علی پاکدامن، شــروین و ســال 2001 نــام بــرد و عــالوه بــر اینهــا می  تــوان ساله در مسابقات بین المللی شطرنج نونهاالن آزاد جهان 199۳ و صالح نجفی شــطرنج باز 10 امیررضــا خــادم در مســابقات قهرمانی کشــتی بــا ورزشــکاران اســرائیلی نشــدند، می  تــوان بــه دادند. از دیگر ورزشکارانی که حاضر به رویارویی از رویارویــی بــا کاراتــه کاران اســرائیلی انصــراف 2007 و مسابقات دانشجویان جهان  سال 1999 پاریس سال 2016، مسابقات جوانان جهان سال اشــاره کرد که به ترتیب در مســابقات کاراته وان ابراهیــم حســن بیگــی و مازیــار فریــد خمامــی تیــم ملــی کاراته می  تــوان بــه مجید حســن نیا، مبارزه ســهیم بوده و از میان ملی پوشــان ســابق کــردن خــودداری کــرد. کاراتــه ایران هــم در این رژیم صهیونیســتی در خط 7 مســابقات، از شــنا المپیــک 2008 پکن بــرد اما با حضور ورزشــکار اشــاره کرد که بــرای اولین بار شــنای ایــران را به می  توان به محمد علی رضایی، ملی پوش شــنا همچنــان می  جنگــد. در میــان انبــوه ایــن موارد فدراســیون جودو هم در خــط مقدم این جریان ورزشــی اش کــه حتــی حــاال بــه عنــوان رئیــس میراســماعیلی  مــردم  آرمان هــای  از  دفــاع  در  تیمش به سرزمین های اشغالی سفر نکرد.دیدار فاینورد میهمان تیم مکابی حیفا اسرائیل بود که جهانبخش همراه کنفرانس اروپا 2021 مقابل نماینده رژیم صهیونیستی حاضر نشد. در این علیرضا جهانبخش بازیکن ایرانی تیم فوتبال فاینورد در مســابقات لیگ من ایرانی هســتند. ایران، اســرائیل را به رسمیت نمی شناسد.« همچنین خــون ایرانی جاری اســت تــا آلمانی، باید این مســأله را پذیرفــت. والدین با نشــریه شــب چاپ آلمان شــجاعانه  اعالم کرد: »در رگ های من بیشتر دژاگــه از تیــم آلمان را مطرح کردند که خود اشــکان دژاگه در گفت و گویی نگذارد. ســران جامعه یهودیان آلمان حتی درخواســت »اخراج« اشــکان آن شــد فدراســیون فوتبال آلمان این »رفتار ضد اســرائیلی« را بی جواب واکنش شدید سازمان مرکزی یهودیان آلمان را به دنبال داشت که خواهان تیمش خواســته است که او را از مسابقه با اسرائیل کنار بگذارد. اما این امر قــرار گرفــت. وی در آن هنگام گفته بود که به دالیل شــخصی از ســرمربی و به خاطر این اتفاق مورد انتقاد شــدید رسانه ها و جامعه یهودیان آلمان در مسابقه زیر 21 سال آلمان با اسرائیل، از سفر به این کشور خوددارى کرد سرشناس ایرانی االصل تیم ملی زیر 21 ساله های آلمان بود، برای حضور پیــش از بــازی برای تیم ملی فوتبال بزرگســاالن ایــران و زمانی که بازیکن موضوع را پوشــش دادند. اشــکان دژاگه دیگر فوتبالیست کشورمان بود که داد، موضوعــی که حتی با واکنش ســایت های معتبر دنیا همراه بود و این بازی می کرد و از سفر با این تیم برای مسابقه با مکابی در تل آویو انصراف یکی از  فوتبالیست های کشورمان بود که در سال 2004 در تیم بایرن مونیخ بودند که با تیم های رژیم صهیونیســتی مســابقه ندادند. وحید  هاشمیان در حــوزه فوتبــال هم ورزشــکارانی از کشــورمان صهیونیســتی نشد و از دور مســابقات کنار رفت. فلسطین حاضر به مسابقه مقابل نماینده رژیم دهــد، 
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ورزشی

ش
ــر

بـــ

کریســتیانو رونالدو دیگر چهره مطرح فوتبال جهان اســت که کفش های طالی خود را برای حمایت از کودکان 
فلسطینی فروخت و درآمد آن را صرف ساخت مدرسه و مرکز خیریه در غزه کرد. این خبر مدتی به مهم ترین خبر 

رسانه های جهان تبدیل شده بود. 

رونالدو: من در خاک فلسطینم

دور شدن از مدال برای حمایت از فلسطین

ش
زار

گ

ورزشکاران رژیم صهیونیستی؛ بازنده و منزوینگاهی به اتحاد جهان اسالم در حوزه ورزش در حمایت از مردم مظلوم فلسطین

امیررضا خادم

علی پاکدامن

آرش میراسماعیلی

جواد محجوب

حمید امرایی

محسن حاجی پور

وحید  هاشمیان

اشکان دژاگه

علیرضا جهانبخش

رهبری: به تصمیماتم افتخار می کنمبه رسمیت نشناختن رژیم صهیونیستی، به جاماندن از المپیک می ارزید
در در چند مســابقه مقابل شمشــیربازان رژیم صهیونیستی فائــزه زمانی/ملــی پوش شمشــیربازی با عــدم رویارویی  رهبــری  اســت.محمد  راه  ایــن  پرچمــداران  از  از رویارویی با ورزشــکاران رژیم اشغالگر قدس ممانعت که بــرای حمایــت از همنوعان و مردم مظلوم فلســطین صهیونیستی صحبت کرد: »واقعًا وظیفه شرعی ماست دربــاره اتحــاد ورزشــکاران جهــان اســالم مقابــل رژیــم شمشــیرباز ملی پــوش در گفت و گو با خبرنــگار »ایران« خود پشــیمان نیســت بلکــه بــه آن افتخار می کنــد. این دنیــا را بکشــد. او تأکیــد می کنــد نــه تنهــا از ایــن تصمیم دیگر انتظار حضور در المپیک بزرگ ترین رویداد ورزشی حضــور در المپیک 2016 برزیل را از دســت داد تا 4 ســال جریان مســابقات ایتالیا با ایســتادن پای آرمان های نظام یکــی 

چهارچوب مقابل ورزشــکاران رژیم صهیونیستی رودررو هستیم تا پایبند اصول نظام کشورمان باشیم و طبق این کشورمان در این مسابقات حضور پیدا می کنیم و موظف و اصــاًل به رســمیت نمی شناســیم. مــا از طــرف تیم ملی این تصمیم این است که ما این کشور را جعلی می دانیم ورزشکاران اسرائیلی ممانعت می کنند، می گوید: »دلیل او دربــاره زاویــه دید ورزشــکارانی کــه از رویارویــی مقابل پشیمان نیستم و همیشه به این تصمیم افتخار می کنم.« رویارویی با آنها ممانعت کردم که بابت هیچ کدامشــان من 4 مرتبه به شمشــیربازان اســرائیلی برخــورد کرده و از انجام دهیم تا این رژیم جعلی را به رســمیت نشناســیم.غاصب اســرائیل کوچک ترین کاری است که می توانیم کنیم.انصــراف از مســابقه دادن مقابل ورزشــکاران رژیم 

ممانعت از حضور مقابل ورزشکار رژیم غاصب اسرائیل نیســتم و اگر باز هم به عقب برگردم همین کار را می کنم. المپیک ریو را از دســت دادم اما از این تصمیم پشــیمان خورد و با عدم مسابقه مقابل شمشــیرباز اسرائیلی رسمًا ریــو زحمــت کشــیدم اما قرعــه ام به ورزشــکار اســرائیل خود افتخار می کند: »من 4 سال برای حضور در المپیک اسرائیلی حضور در المپیک ریو را از دست داد، به تصمیم شمشــیربازی که بخاطر عدم رویارویی مقابل شمشــیرباز و بــه زنجیــره اتحادمــان خدشــه وارد کننــد.« ملی پوش قصد دارند بــا آزار و اذیــت ما را از ایــن تصمیم منصرف علیــه این اتحاد ورزشــکاران جهان اســالم انجــام داده و نشویم. متأسفانه کرســی های بین المللی اخیر اقداماتی 
به حضور در المپیک می ارزید.«

هفتــه پایانی فصل گذشــته لیگ برتر انگلیس- ورزشــگاه اتحــاد؛ بازیکنان منچسترســیتی با برتــری 5-0 مقابل اورتون 
جشــن قهرمانی خود در فصل 2020-2021 را برپا کردند. در این جشــن، ریاض محرز ســتاره الجزایری و مســلمان سیتی، 
پرچم فلســطین را در حمایت از مسجد االقصی و محکومیت حمالت آن مقطع رژیم صهیونیستی به اهتزاز درآوردند.

4

15

شور عزای حسین)ع( در افغانستان
افغانســتان در مســاجد  اهــل ســنت  از  برخــی  و  ایــام محــرم، شــیعیان  در  و  هــر ســاله 
پردازنــد. مــی  سیدالشــهدا)ع(  ســوگواری  و  عــزاداری  بــه  کشــور   ایــن  حســینیه های   و 

امســال نیز مردم این کشــور با سیاه پوش کردن معابر و خیابان ها طبق سنت هر ساله ایام 
سوگواری محرم را زنده نگه داشته اند. / عکس: آژانس ایران
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 چراغ خطر سیل 
هنوز زرد است

»ریزعلی« یاسوج
 بهنام خسروانی، جوان یاسوجی با فداکاری خود

 جان مادر و 3 فرزندش را نجات داد

هشدار سازمان هواشناسی:

چرا مرمت مسجد امام ، خارج از ضوابط قانونی زیر نظر دفتر فنی میراث فرهنگی اصفهان انجام گرفت؟

 گزارش »ایران« از وضعیت تحصیلی در مناطق محروم با نگاهی به محرومیت زدایی
 از شهرستان کوهرنگ

هیأت عزاداران نابینای ارسباران هر ساله در اهر برپا می شود

سخنگوی دولت : توافق ۲۵ ساله در حوزه های تجاری، اقتصادی، زیرساختی و انرژی بسرعت پیش می رود

 11 سال بی خبری
 از یک مرمت مخرب

شوق تحصیل در دل طبیعت 

چراغ دیده من کو؟

سند جامع ایران و چین در مرحله اجرا
 آیت اهلل رئیسی 

برای شرکت در مجمع 
 عمومی سازمان ملل 

به نیویورک می رود

»ایــن دولــت هرگــز تماشــاگر مشــکالت 
مردم نیســت«؛ جمله ای که روز گذشــته 
پس از تشریح اقدامات دولت و عملکرد 
مدیــران در ســیالب های اخیــر کشــور از 
بهــادری جهرمــی مطــرح  ســوی علــی 
شــد. ســخنگوی دولت در نشست خبری 
خــود، از امدادرســانی بــه ۵۰ هــزار نفــر و 

انجــام 1۰۰ عملیــات امــدادی پــروازی از 
ســوی بالگردهای هالل احمر در سیالب 
اخیــر خبــرداد. امــا اظهــارات وی نشــان 
می دهــد دولت بــرای مقابله با ســیالب، 
فقط به امدادهای پســینی بسنده نکرده، 
بلکــه ضمــن شناســایی بیــش از ۷ هــزار 
نقطــه حادثه خیز، انجــام آبخیزداری در 

9۰میلیــون هکتــار از اراضــی کشــور را در 
دســتور کار قــرارداده اســت، امــری که به 
اذعان کارشناســان باعث مهار سیالب ها 
در  خســارت ها  رســیدن  حداقــل  بــه  و 
آینده می شــود. در کنــار ایــن، اعالم خبر 
پرداخت ۲1۷ هزار فقــره وام فرزندآوری 
و بیش از ۳۲۰ هزار وام ازدواج و نیز رشــد 

۲۷درصــدی صادرات به چیــن در ۴ ماه، 
دیگر محورهای نشست خبری روز گذشته 
ســخنگوی دولــت بود. بهــادری جهرمی 
همچنین اعــالم کرد که برنامه ریزی های 
مقدماتی برای حضور آیت اهلل رئیسی در 
مجمع عمومی ســازمان ملل در مهرماه 

پیش رو انجام شده است.

دســت ها را به طناب آبی گره می زنند و به نوحه ای که مداح 
هیأت می خواند با جان و دل گوش می کنند. اهالی شهرستان 
اهر تاســوعای هر سال منتظرشان هستند؛ روشندالنی که به 
شوق عزاداری ساالر شهیدان به شهرشان می آیند و با چشم 
دل اشک می ریزند یکدیگر را خوب می شناسند. از شهرها و 

روستاهای مختلف استان آذربایجان شرقی می آیند و هیأت 
عــزاداران روشــندل را در اهــر برپا می کننــد. می گویند تمام 
ســال را برای چنین روزی لحظه شماری می کنند.  مشهدی 
غالمعلی جلوتر از همه سر طناب را به دست می گیرد و بقیه 

پشت سر او می ایستند. 

داربســت های 11 ســاله که برداشته شــد، آه از نهاد بسیاری از 
کارشــــــــــــــناسان، فعاالن و اهالی رســانه های حــوزه میراث 
فرهنگی بلند شــد. اعوجاج افتاده بر گنبد معماری مســجد 
امــام چــون میلــی داغ در چشــم تماشــاگر شــکوه معماری 

ایرانــی- اســالمی در دوره صفــوی فرورفــت. همــه منتظــر 
پاسخی بودند تا شــاید بتواند اندکی آتش دل سوخته آنها را 
ســرد کند. پیش از مســجد امام، مرمت ها به دو رنگ شــدن 

گنبد بی نظیر مسجد شیخ لطف اهلل منجر شده بود.

 گزارش »ایران« از اقدامات دولت 
برای مسدودسازی بازارهای غیررسمی

درمراسم یادبود زنده یاد حبیب اهلل صادقی ، ویژگی ها ی شخصیتی و هنری وی  مورد بررسی قرار گرفت

قاچاق عمده آرد و روغن به صفر رسید

میزان قاچاق 
ساالنه 

 قاچاق کاالهای اساسی
 نصف شد

ترسیم گر  هنر متعهد میلیارد 20
دالر
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وزیر آموزش و پرورش با اعالم برطرف شدن  ۱۰ ایراد آیین نامه  ای در جلسه هیأت دولت خبر داد

آمارها از رشد 3۱ درصدی نسبت به سال گذشته خبر می دهد

»بایدن« بازی انتخابات میان دوره ای امریکا را با ترور »ایمن الظواهری«  آغاز کرد

»ایران« از گام ارزشمند سازمان انرژی اتمی در پاسخ به تحریم های جدید امریکا گزارش می دهد

آغاز  اجرای طرح رتبه بندی معلمان
 درآمد 5 میلیارد دالری ترانزیتی

 در 120 روز

مهره سوخته 

 پایان دوره
 »بزن در رو« هسته ای
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آمــار 4 ماهه ترانزیت نشــان می دهــد در این مدت میزان 
ترانزیــت به 5 میلیون تن رســیده که در مقایســه با مدت 
مشابه ســال قبل ۳1درصد رشد دارد. هدف گذاری دولت 
ترانزیــت ۲۰میلیــون تنی تا آخر امســال اســت و بــا توجه 
بــه آمــار 4 ماهه تحقــق آن ممکن اســت. جــواد هدایتی، 

مدیــرکل دفتــر ترانزیت ســازمان راهــداری و حمل و نقل 
جاده ای، در گفت وگو با »ایران« گفت: تا پایان سال قطعاً 
ترانزیــت 15 میلیــون تنــی را خواهیم داشــت و بــا فراهم 
بودن شــرایط امکان رســیدن آن به ۲۰ میلیــون تن وجود 

دارد. 

از شام بال 
شهید آوردند

آیین تشییع  و طواف پیکرهای مطهر ۵ شهید تازه 
تفحص شده مدافع حرم در مشهد، گرگان و بابل برگزار شد

3

»درباره حبیــب حرف های بســیاری می توان 
زد، اما مراقب باشــیم حبیــب اهلل صادقی در 
خــودش محصــور و تمــام نشــود.  حبیب اهلل 
صادقــی در کــدام آیینــه نگاه کرد کــه اینگونه 
آثــاری را قلــم زد؟ قطعــاً در آیینه فرشــتگان 
نگاه کرد و به قلمش حرکت داد. حبیب هیچ 

منیتی نداشــت و محــرم و صفر ســال 1۴۰1 را 
بدون تابلوی عاشورایی جدید با بوسه بر امام 
حســین علیه الســالم و در آغوش ایشان آغاز 
کــرد.« اینهــا بخشــی از جمالتی اســت که در 
مراســم یادبــود حبیب اهلل صادقــیـ  هنرمند 
فقید کشورمانـ  توسط دوستان و خانواده اش 

بیان شد. در این مراسم محمدمهدی دادمان 
رئیــس حــوزه هنری انقــالب اســالمی با بیان 
اینکــه همــه مــا داغــدار و عــزادار درگذشــت 
حبیــب اهلل صادقی هســتیم، گفت: هرکســی 
فرصتی برای آشــنایی با حبیــب اهلل صادقی 

داشت ویژگی های خاص او را درک می کرد. 

nline

 در لحظه بخوان
 ایران بخوان

www.ion.ir

 ویژه نامه استان کرمانشاه
 ضمیمه رایگان »ایران«امروز
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 چهارشنبه 12 مرداد 1401
 سال بیست و هشتم

 شماره 7972

ت
اش

دد
پایاندوره»بزندررو«هستهاییا

گروه سیاســی/ راه اندازی و تزریق گاز به 
صدها ماشــین ســانتریفیوژ پیشرفته از 
ســوی ســازمان انرژی اتمی کشــورمان 
کــه در پاســخ بــه تحریم هــای جدیــد 
امریــکا علیــه شــماری از شــرکت های 
مرتبــط با ایــران صورت گرفت، پاســخ 
روشــن بــه سیاســت دیرینــه »چماق و 
هویج« طرف غربی بــود و چالش های 
جدیدی را مقابل چشــمان آنها تصویر 
آنکــه  از  پــس  ســاعاتی  تهــران  کــرد. 
واشــنگتن از تحریم های دوباره مرتبط 
بــا فعالیت هــای اقتصادی ایــران خبر 
داد، دســت به کار شــد و اعــام کرد که 
توانایــی هســته ای صلح آمیــز خــود را 
برخــاف میــل طرف هــای غربــی، بــه 
ســطح باالتری منتقل می کنــد. وزارت 
خزانــه داری امریــکا دو روز پیش اعام 
کرده بود که شــرکت های جدیدی را به 
بهانه ارتباط با ایران در فهرست تحریم 
قرار داده اســت. نکته جالب در پی این 
اقــدام در بیانیــه مقــام مســئول وزارت 
خزانــه داری امریــکا دیده شــد که پس 
از اعــام تحریم های جدید، کشــورش 
متعهــد  دیپلماســی  بــه  همچنــان  را 
دانســت. پاسخ سریع، صریح و کوبنده 
ایران که به گفته وزیر امور خارجه نشان 
داد »ایران هرگز دســت بســته نخواهد 
بــود«، در حالــی انجام شــد کــه انتظار 
می رفت مقام های امریکایی و اروپایی 
دیپلماتیــک  واکنــش  آن،  بــه  نســبت 
نشــان دهنــد. »آنتونی بلینکــن«، وزیر 
امور خارجه امریکا و »رافائل گروسی«، 
انــرژی  بین المللــی  آژانــس  مدیــرکل 
اتمــی در جریــان کنفرانــس بازنگــری 
پیمــان منــع گســترش ســاح های  در 
هســته ای در بیانیــه ای ادعایــی اقــدام 
دو  و  خواندنــد  بلندپروازانــه  را  ایــران 
کشــور اروپایــی انگلیــس و فرانســه نیز 
بــه  واشــنگتن  بــا  مشــترکی  بیانیــه  در 
خطــرات دســتیابی تهــران بــه ســاح 
هســته ای اشــاره کردنــد. ایــن در حالی 
بود کــه »بلینکــن« در پیامــی توئیتری 
به صراحــت اعام کرد که »واشــنگتن 
تــا زمانی کــه ایــران آماده بازگشــت به 
برجام نباشــد، به اعمال تحریم  ادامه 

خواهد داد.«
ë مقابله با سوءاستفاده امریکا

پاســخ به رویکرد تحریمی امریکا و 
اجرای آن فــارغ از بازتابی که می تواند 
به دنبال داشــته باشــد، نشان می دهد 

کــه در مقابل سوء اســتفاده های امریکا 
و ســوار شــدن شــرکای اروپایــی اش بر 
مــوج ادعاهایــی کــه پیرامــون صنعت 
مطــرح  ایــران  هســته ای  صلح آمیــز 
اســت، رویکــرد واکنشــی ایــران دیگــر 
از موضــع انفعــال نیســت و تصمیــم 
گیران کشــور با ابتنا به قانون راهبردی 
امکان هــای  تحریم هــا،  رفــع  بــرای 
گسترده قانونی را برای تافی اقدامات 

خصومت آمیز امریکا یافته اند.
گذشــت یک ســال از آغاز مذاکرات 
رفع تحریم ها در وین فرصت مناسبی 
اســت تــا بــا انتشــار حقایقــی همچون 
تصمیم گیــری  در  امریــکا  تعلــل 
پیرامون دســتیابی بــه توافق و در عین 
حال تــداوم راه دونالــد ترامپ، رئیس 
پیگیــری  در  امریــکا  پیشــین  جمهــور 
سناریوی فشــار و تحریم، به جنبه های 
آخریــن  رونــد  در  آنچــه  از  متفاوتــی 
تحــوالت گفت و گوهای احیــای برجام 
رخ داد پرداخته شــود. فرصتی مغتنم 
بــرای امریــکا و همپیمانانــش جهــت 
نگاه موشکافانه، انتقادی و درس آموز 
بــه رویکرد صریــح و قاطعانه ایران که 
می توانــد در قبال تحریم ها و فشــارها 
یــا بــه عبارتی دیگر سیاســت شکســت 
خورده »چماق و هویج« رخ دهد و در 
آینده نیز ممکن اســت موارد مشــابه و 
پیشــرفته تری داشــته باشــد و تصمیم 
در  را  کشــورمان  مجریــان  و  گیــران 
پیگیــری راهــی که در مواجهــه با غرب 

در پیش گرفته اند، مصمم تر کند.
ë تدابیر الزم برای بی اثر کردن تحریم ها

درســتی ایــن پاســخ کوبنــده تهران 
جایــی اســت کــه امریــکا طــرف اصلی 
مذاکرات غیرمســتقیمی با ایران است 
که بر مبنای آن، باید با رفع تحریم های 
هســته ای در یک فرایند اثرگذار جهت 
تهــران  اقتصــادی  منافــع  تحقــق 
تصمیم گیری کند؛ یعنــی تنها اقدامی 
کــه موجب می شــود ایــران نیــز اجرای 
تعهدات خود در قالب توافق هسته ای 
را از ســر گیــرد. اما درســت در بحبوحه 
چنین شــرایط حساســی که طرفین در 
حــال ارائــه ایده هــای جدیــد هســتند، 
امریــکا بــر عناویــن فهرســت تحریمی 
خــود علیــه ایــران می افزایــد و در عین 
حــال مدعــی می شــود که همچنــان از 
رویکــرد دیپلماســی اســتقبال می کند. 
امــور  وزیــر  امیرعبداللهیــان،  حســین 

خارجــه در واکنش به ایــن تحریم های 
جدید می گوید: »اخیراً هماهنگ کننده 
اتحادیــه اروپــا ابتــکاری را ارائــه داد و 
متنی را برای همه طرف ها، ایران و 4+1 
و امریکا ارســال کــرد و ما در پایتخت ها 
در حال بررســی این متن و توافق برای 
جمــع شــدن دور میــز مذاکره هســتیم 
امــا شــاهد صــدور قطعنامــه جدیدی 
از ســوی امریــکا بودیــم. ایــن اقدامات 
غیرمنطقــی و ایــن جنــون تحریم های 
بی اثــر که بایــدن، بلینکــن و راب مالی 
هــم بــه آن اشــاره کردنــد و حتــی خود 
بورل در متن اخیر به آن اشــاره داشته، 
هیــچ تأثیری نــدارد.« امیرعبداللهیان 
در حالــی کــه به پاســخ ایــران مبنی بر 

گازدهی صدها سانتریفیوژ نسل جدید 
افــزود: »امریکایی هــا  اشــاره می کــرد، 
تصــور نکننــد بــا ایــن اقدامــات در میز 
مذاکره می توانند امتیاز بگیرند و زیاده 
خواهی را کنــار بگذارند، ما اهل منطق 
و مذاکــره هســتیم و بــرای رســیدن بــه 
توافق قوی، جدی هستیم اما اگر طرف 
امریکایــی بخواهــد این مســیر را ادامه 
بدهد هرگز دست بسته نخواهیم بود.« 
پیش از ایــن ناصر کنعانی، ســخنگوی 
وزارت امــور خارجه هــم تصریح کرده 
بود: »جمهوری اســامی ایــران اواًل در 
برابر اصرار کاخ ســفید به تداوم اعمال 
و  قاطــع، محکــم  واکنــش  تحریم هــا، 
فــوری نشــان خواهــد داد و ثانیــاً همــه 

تدابیر الزم برای خنثی کردن آثار ســوء 
احتمالی این قبیل تحریم ها بر  تجارت 
و اقتصاد کشور را به کار خواهد گرفت.«

ë تعهد موهوم
روز  شــبانه  در  تحــوالت  ایــن  بــروز 
گذشــته همزمــان بــا برگــزاری دهمین 
کنفرانــس بازبینــی پیمان عدم اشــاعه 
بــه  کــه  بــود  نیویــورک  در  هســته ای 
مقام هــای  همزمــان  موضعگیــری 
آژانــس و کشــورهای غربــی انجامیــد. 
»رافائل گروســی«، مدیــرکل آژانس در 
ســخنان ادعایی خــود در این کنفرانس 
بار دیگر از جمهوری اســامی خواست 
به بازرســان ایــن نهاد دسترســی کامل 
بدهــد و اطاعات خواســته شــده را نیز 

ارائه کند. وزرای خارجه امریکا، انگلیس 
و فرانسه نیز در بیانیه ای با ادعای اینکه 
ایــران هرگــز نبایــد به ســاح هســته ای 
دســت یابد، مدعی شــدند کــه به رغم 
ایــران  دیپلماتیــک،  وافــر  تاش هــای 
هنــوز از این فرصت بــرای اجرای کامل 
تعهــدات خــود در چهارچــوب توافــق 
هســته ای اســتفاده نکــرده اســت. ایــن 
کشورها بدون آنکه اشاره ای به اقدامات 
تحریمــی و مخــل رونــد دیپلماتیک از 
ســوی امریکا داشته باشند، از کشورمان 
خواســته ا  ند که مفاد برجام و قطعنامه 
۲۲۳1 شــورای امنیــت ســازمان ملل را 
اجــرا کــرده و در مــورد موضوعات حل 
نشــده در ارتباط با مواد و فعالیت های 
هسته ای احتماالً اعام نشده، با آژانس 

همکاری کند.
جمهــوری  رئیــس   بایــدن«،  »جــو 
از  کــه پیــش  نیــز در بیانیــه ای  امریــکا 
برگــزاری کنفرانــس منتشــر شــد، ادعا 
کــرد کــه »مــا در هماهنگی بــا متحدان 
و همــکاران منطقــه ای خــود از طریــق 
دیپلماسی و تنظیم یک پیشنهاد جدید 
ســعی می کنیــم برجــام را احیا کــرده و 
مانع دســتیابی ایران به ساح هسته ای 
شویم.« همســویی اروپایی ها با رویکرد 
تحریمی امریکا در حالی است که چین 
به عنوان یکی دیگر از طرف های مذاکره 
از اقدام تحریمی جدید واشنگتن انتقاد 
کــرد. »ژائو لیجیان«، ســخنگوی وزارت 
خارجه چین در این باره گفت: »امریکا 
به عنوان طرفی که این بحران هسته ای 
را رقم زد بایســتی کامًا سیاست اشتباه 
فشــار حداکثــری را اصــاح کنــد و بــه 
درخواست های مشروع و منطقی ایران 
پاسخ دهد. این اقدام کمک خواهد کرد 
مذاکرات در زمان کوتاه، نتیجه بدهد.«

وجــود  روشــنی  بــه  کــه  مســأله ای 
دارد، اصــرار غــرب بــر مســیر غلــط  و 
ادامــه راه ترامــپ در عیــن اعتــراف بــه 
ســوی  در  امــا  اســت؛  آن  ناکارآمــدی 
دیگر میــدان، ایران با تغییــر راهبرد در 
سیاســت خارجــی خود، مســیر اتــکا به 
برجــام را واگــذار کــرده و عمــًا اگر این 
مســیر بــه انتفــاع اقتصــادی اش منجر 
نشــود، ارزش بیشــتری برای آن ندارد. 
قبــال  در  ایــران  بــاز  دســت  بنابرایــن، 
هرگونه ســوء رفتار امریکا، شــاهد مثال 
این ضرب المثل اســت که دوران بزن و 

دررو، تمام شده! 

»ایران« از گام ارزشمند سازمان انرژی اتمی در پاسخ به تحریم های جدید امریکا گزارش می دهد تالشجهادیمدیرانرابهحاشیهنبرید
با ورود ســامانه بارشی موسوم به »مونسون« حدود 
۲4 اســتان کشــور درگیــر باران هــای سیل آســا شــده 
و متأســفانه بــا توجــه به شــدت و حجــم بارش هــا، 
تعــدادی از هموطنــان عزیــز نیــز جان باختنــد. در 
ارتبــاط بــا مدیریــت بحران هــای طبیعی ذکــر این 
واقعیت ضروری اســت که ســیل اخیر، یک بحران 
تقریباً منطقه ای اســت و امــروز نظاره گر پیامد های 
مخرب آن در پاکســتان، افغانستان، امارات متحده 
عربی، عربستان سعودی و سایر کشورهای منطقه هستیم و این کشورها براساس 
توان پشتیبانی و نرم افزاری به مدیریت این حادثه و بحران طبیعی پرداخته اند. 
این انتظار کاماً طبیعی از سوی مردم عزیز کشورما است که با توجه به قرارگیری 
فات ایران در منطقه حادثه خیز دنیا، حفظ سطحی از آمادگی برای مدیریت 
بحران های طبیعی وجود داشته باشد. با این حال، با وقوع یک حادثه طبیعی 
در هر نقطه ای از کشور، دستگاه ها و نهادهای خدمات رسان و امدادی همچون 
آتش نشانی، سازمان امداد و نجات هال احمر، اورژانس و مدیریت بحران، پای 
کار بوده اند و باوجود گستره و وسعت بحران، کوشیده اند تا اقدامات حمایتی و 
حفاظتی الزم را از جان و مال هموطنان عزیز حادثه دیده به عمل آورند. حضور 
میدانی و فعال مســئوالن ارشــد قوه مجریه در کنار مردم حادثــه دیده برای به 
کارگیری همه ظرفیت ها و ســرعت بخشــیدن به روند امدادرســانی مورد توجه 
رهبر معظم انقاب اســامی هم قرار گرفته اســت و در این گذر، عاوه بر آنکه 
هماهنگی برای ارسال تجهیزات و امکانات مورد نیاز از استان های معین و سایر 
نهادهای انقابی انجام می شود، اعتبار الزم برای مدیریت بحران و ایجاد اسکان 

موقت و حامیانه از مردم برآورد و تأمین می شود.
در این رابطه وزیر کشــور که همواره پیشــگام رســیدگی به وضعیت شهرها 
و مناطق حادثه دیده اســت و از نزدیک نیازها و ضرورت های امدادرســانی به 
مــردم را مشــاهده می کند، در حــوادث اخیر ضمن برگزاری جلســه مدیریت 
بحــران در مناطــق ســیلزده، در نامه ای به ســازمان برنامه و بودجه خواســتار 
اختصاص 500 میلیارد تومان تنخواه برای ســرعت بخشی به خدمات رسانی 
در مناطق آسیب دیده شد. همچنین با تدبیر وزیر کشور، واحدهای مهندسی 
بیشــتری در روستاهای سیلزده مستقر شدند و اسکان اضطراری 7755 نفر و 
امداد رســانی به بیش از 79 هزار ســیلزده با مدیریت وزیر کشــور در سه استان 
تهــران، یــزد و کرمان صورت گرفــت. موضوع حضور مســئوالن در بین مردم 
مناطقی که با حوادث طبیعی دست و پنجه نرم می کنند، مختص ایران نیست 
و در کشــورهای دیگر هم دیده می شــود. این کار مبتنــی بر وظایف مدیریتی و 
مســئولیت اجتماعی اســت و نباید به عنوان یک پدیده نمایشی از آن یاد کرد 
اما متأسفانه عده ای بحران ها را زمان مناسبی برای تسویه حساب های سیاسی 
و جناحی می یابند و بدون در نظرگرفتن آنکه ضرورت و مسأله اصلی در این 
شــرایط، امدادرســانی به مردمی اســت که زندگی و زندگانی اعضای خانواده 
خــود را از دســت داده انــد، حضور واقعی مســئوالن در کنار مــردم را که نقش 
راهبردی در تســریع امداد رســانی  دارند، نکوهش می کنند و از آن سو، بر طبل 
مدح و ســتایش از مســئوالن خارجــی می کوبند. موضوعات مهــم اجتماعی، 
امدادی و خدمت رسانی به مردم نباید به دستاویزی برای رقابت های سیاسی 
و جناحی تبدیل شــود و حقیقت اصلی امداد و نجات حادثه دیدگان و کاستن 
از آالم آنها، جای خود را به تخریب و اتهام و فضاسازی های صفحات مجازی 
و رسانه ای و حاشیه سازی هایی بدهد که دغدغه مردم گرفتار در این بحران ها 
نیست. نگاه مدیریتی و آموزه های دینی حکم می کند در بزنگاه های حساس 
که هموطنان عزیزمان، گرفتار در ســیاب و پیامدهای ناگوار آن می شوند؛ هر 
نهاد و سازمان در کنار اقشار مختلف جامعه برای کاهش آالم آسیب دیدگان 
در حــد توان بکوشــند. امروز بیش از هر زمان دیگــری نیازمند روحیه تعاون و 
همــکاری برای کمک رســانی به حادثه دیدگان وقایع اخیر هســتیم و گفتمان 
دولت مردمی هم بر تقویت ســرمایه اجتماعی اســت که الزم اســت فعاالن 
رسانه ای و سیاسی با درک شرایط موجود به جای حاشیه سازی، تاش شبانه 
روزی و جهــادی مدیرانــی را که به دنبال کاهش آالم مردم هســتند به تصویر 
بکشــند تا با ایجــاد فضای همدلی و همبســتگی، نهادها و مدیــران بی ادعا با 

روحیه انقابی در میدان خدمت به مردم حضوری مؤثر داشته باشند.
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از جملــه   IR6 هــزار دســتگاه ســانتریفیوژ راه انــدازی 
واکنش های محکمی بود که ایران در قبال تحریم های 
جدیــد ایــاالت متحــده علیــه شــرکت های مرتبــط بــا 
کشــورمان در روزهای اخیر انجــام داد. هرچند از پیش 
مشــخص اســت که تحریم های جدید امریکا همچون 
تحریم های چند هفته قبل این کشور که حتی با واکنش 
تند کشــورهای ثالث روبه رو شــده بود دیگر مورد توجه 
کشورهای دنیا قرار نمی گیرد و اثر خود را از دست داده 
اســت اما ایــران بــا واکنش ســریع، قاطعانــه و بهنگام 
ثابــت کرده اســت کــه هیچ اقدامی از ســوی واشــنگتن 
صدهــا  انــدازی  راه  گذاشــت.  نخواهــد  پاســخ  بــی  را 
سانتریفیوژ که متشــکل از انواع ماشین پیشرفته IR6 و 

IR1  اســت پس از اطاع رســانی به آژانس بین المللی 
انــرژی اتمــی صــورت گرفت تا نشــان داده شــود ایران 
علی رغم سیاسی کاری آژانس تنها تعهدات برجامی 
و فراپادمانــی خــود را انجــام نمی دهــد. گفتنی اســت 
پیش تر این ســانتریفیوژها در مجتمع هســته ای شهید 
احمدی روشــن در نطنز نصب و برای اجرای عملیات 
آماده شده بود.  رسانه های داخلی درخصوص شرایط 
امنیتــی و حفاظتی فعالیت های صورت گرفته گزارش 
دادند: »ماشین هایی که روز گذشته وارد پروسه گازدهی 
شــدند در سالن های احداث شده در زیر زمین مجتمع 
نطنــز قرار دارنــد که از نقطه نظر پدافنــد غیر عامل در 

وضعیت امنیتی و حفاظتی مناسبی است.«
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گروه سیاسی/ »این دولت هرگز تماشاگر 
مشــکات مردم نیســت«؛ جملــه ای که 
اقدامــات  تشــریح  از  پــس  گذشــته  روز 
دولت و عملکرد مدیران در سیاب های 
اخیر کشور از سوی علی بهادری جهرمی 
مطرح شــد. سخنگوی دولت در نشست 
 ۵0 بــه  امدادرســانی  از  خــود،  خبــری 
هــزار نفــر و انجام 100 عملیــات امدادی 
پروازی از ســوی بالگردهــای هال احمر 
در ســیاب اخیــر خبــرداد. امــا اظهارات 
وی نشــان می دهــد دولت بــرای مقابله 
با ســیاب، فقــط بــه امدادهای پســینی 
بســنده نکــرده، بلکــه ضمن شناســایی 
بیــش از 7 هزار نقطه حادثه خیز، انجام 
آبخیزداری در 90میلیون هکتار از اراضی 
کشــور را در دســتور کار قــرارداده اســت، 
امــری که بــه اذعــان کارشناســان باعث 
مهــار ســیاب ها و بــه حداقــل رســیدن 
خســارت ها در آینــده می شــود. در کنــار 
ایــن، اعام خبر پرداخت ۲17 هزار فقره 
وام فرزنــدآوری و بیــش از ۳۲0 هزار وام 
ازدواج و نیز رشــد ۲7درصدی صادرات 
محورهــای  دیگــر  مــاه،   ۴ در  چیــن  بــه 
نشســت خبــری روز گذشــته ســخنگوی 
دولت بــود. بهادری جهرمــی همچنین 
اعام کرد که برنامه ریزی های مقدماتی 
بــرای حضور آیت اهلل رئیســی در مجمع 
عمومی سازمان ملل در مهرماه پیش رو 

انجام شده است.
ë امدادرسانی به 50هزار نفر

بــه گــزارش ایرنــا، بهــادری جهرمی 
در ابتــدای نشســت روز گذشــته، دربــاره 
حضــور میدانــی مســئوالن در رســیدگی 
به ســیلزدگان، با اشــاره بــه اینکه دولت 
اعتقاد دارد حضور مسئوالنه دولتمردان 
در صحنه مشکات یک تکلیف و وظیفه 
برای مدیــران اجرایی اســت، تأکید کرد: 
این دولت هرگز تماشاگر مشکات مردم 
نیســت و اعتقــاد دارد برای حل مســائل 

بایــد در میــدان عمل باشــد. ســخنگوی 
دولــت، حضــور مســئوالن در صحنــه و 
تاش برای مدیریت بحران و رســیدگی 
بموقــع به ســیلزدگان را وجــه تمایز این 
دولــت بــا دولت های گذشــته دانســت و 
تصریح کرد: شاید این اقدام دولت مورد 
پسند کســانی که نگاه متفاوت برای حل 
مشــکات دارند نباشــد، اما دولت بر آن 
تأکیــد دارد. دبیــر شــورای اطاع رســانی 
دولت همچنین پرداخت خســارت ها را 
به بررســی های نهایــی و دقیق تر موکول 
کرد.ســخنگوی دولت با بیان اینکه تمام 
داده  ســیاب  وقــوع  دربــاره  هشــدارها 
شــده بود و حتی اقدامات پیشگیرانه نیز 
صورت گرفته بود، حجم باالی بارش ها 
و ساخت و سازهای غیر مجاز را دو عامل 
عمــده وقــوع خســارت دانســت و گفت: 
ضمــن ضــرورت برخــورد بــا ســاخت و 
ســازهای غیرمجاز، بیش از 7 هزار نقطه 
حادثه خیز از سوی وزارت نیرو شناسایی 
و قرار شده این وزارتخانه اقدامات الزم را 

نسبت به آنها انجام دهد.
ë پرداخت ۳۲0 هزار وام ازدواج

بهــادری جهرمــی در ادامه گزارشــی 
اول  از  شــده  اعطــا  وام هــای  میــزان  از 
فروردین تا اول مرداد امسال گفت: ۲17 
هــزار فقــره وام فرزنــدآوری و ۳۲0 هــزار 
و ۶۵۸ فقــره وام ازدواج بــه متقاضیــان 
اعطا شــده که مبلغ پرداختی وام ازدواج 

۴۴0 هــزار میلیــارد ریال بوده اســت.وی 
ادامــه داد: در اجــرای قانــون حمایت از 
خانــواده و جوانــی جمعیــت و اعطــای 
خــودرو بــه مــادران مشــمول ایــن طرح 
هــم تاکنــون ۲۳0 هــزار خــودرو بــه ایــن 
مادران اختصاص داده شده که ثبت نام 
100 هزار نفر از آنها تکمیل شــده اســت.  
بهادری جهرمی درباره میزان تسهیات 
پرداختی بانک هــا اعام کــرد: از ابتدای 
بهمن سال گذشته و طی پنج ماه، بیش 
از ۳1 هــزار فقــره وام از طریق بانک های 

دولتی تخصیص داده شد.
ë  رشــد ۲۷درصدی صادرات بــه چین در

۴ ماه
رئیــس شــورای اطاع رســانی دولت 
ســند  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه،  در 
همــکاری ایران و چین وارد فاز عملیاتی 
شــده اســت، یکــی از محورهــای اصلــی 
گفت و گــوی تلفنی اخیر رؤســای جمهور 
مســیر  از  خرســندی  ابــراز  را  کشــور  دو 
پیشــرفت اجرای این ســند عنــوان کرد و 
گفت: ســند ۲۵ ساله همکاری های ایران 
و چین در حوزه هــای تجاری، اقتصادی، 
زیرســاختی و انــرژی بــه ســرعت پیــش 
مــی رود، در کنــار این، در همیــن ۴ ماهه 
نخســت ســال، ارزش صــادرات به چین 
رشد ۲7 درصدی نسبت به مدت مشابه 
در ســال قبل داشــته و در بحــث تجارت 
خارجــی بــا ایــن کشــور هم شــاهد رشــد 

۴۳ درصــدی هســتیم.بهادری جهرمی 
همچنیــن بــا بیــان اینکــه 10 یادداشــت 
تفاهــم در بخش های مختلف به منظور 
تســریع در اجــرای ســند ۲۵ ســاله امضا 
شــده اســت، ادامــه داد: صــادرات ما به 
چیــن ۵۸ درصــد و در بخش کشــاورزی 

هم ۴۸ درصد رشد داشته است.
ë آخرین تحوالت درباره بازنشستگان

ســخنگوی دولــت دربــاره اقدامــات 
صــورت گرفتــه بــرای بهبــود وضعیــت 
داد:  توضیــح  بازنشســتگان  معیشــتی 
پیرو دســتور رئیس  جمهور برای پیگیری 
بهبود وضعیت معیشــتی بازنشستگان 
و پــس از برگــزاری نشســت های مکــرر، 
معــاون اول رئیس جمهور با نمایندگان 
بازنشستگان گفت و گو کرد و هیأت دولت 
هــم اختیــار خــود بــرای تعییــن تکلیف 
افزایش حقوق بازنشســتگان را به وزرای 
عضو هیأت امنای ســازمان بازنشستگی 

تأمین اجتماعی تفویض کرد.
ë سرنوشت کاالبرگ کاالهای اساسی

علــی بهــادری جهرمی دربــاره زمان 
اجــرای کاالبــرگ الکترونیــک، بــا بیــان 
اینکه مجلس بــر اجرایی کردن کاالبرگ 
بــرای  تــاش  در  دولــت  و  دارد  اصــرار 
فراهم کردن زیرســاخت های نهایی این 
موضــوع اســت، اظهارکرد: تــا زمانی که 
زیرســاخت های مناســبی وجود نداشته 
و امــکان جبــران بــرای مــردم از طریــق 
کاالبرگ فراهم نباشــد، پرداخت نقدی 

یارانه ادامه خواهد داشت. 
ë مذاکره درباره حقابه ایران از ارس 

ســخنگوی دولت درباره حقابه ایران 
از رود ارس هــم گفــت: در ایــن بــاره در 
ســطح رؤســای جمهــور ایــران و ترکیــه 
گفت و گو و گزارشــی هم در جلسه هیأت 
دولت ارائه شد و قرار است وزرای نیروی 
دو کشــور موضوع را دنبال کنند و ســطح 

تاش ها در حال عملیاتی شدن است.

سخنگوی دولت گفت: توافق ۲5 ساله در حوزه های تجاری، اقتصادی، زیرساختی و انرژی به سرعت پیش می رود

سندجامعایرانوچیندرمرحلهاجرا
آیت اهلل رئیسی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک می رود
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 »بایدن« بازی انتخابات میان دوره ای امریکا 
را با ترور »ایمن الظواهری«  آغاز کرد

ایمن الظواهری، استراتژیست القاعده که بعد از مرگ اسامه بن الدن رهبری این گروه تروریستی را در دست گرفت، 
بنا بر اعالم جو بایدن، رئیس جمهور امریکا بامداد یکشنبه 31 جوالی )9 مرداد( در خانه ای در کابل هدف پهپادهای 
امریکایی قرار گرفت و در سن 71 سالگی کشته شد. مرگ او می تواند تبدیل به کارت برنده حزب دموکرات امریکا در 
انتخابات میاندوره ای پیش رو باشد. بویژه که القاعده در طول 30 سال فعالیت خود دو رهبر داشته است؛ بن الدن و 

الظواهری که هر دو نیز در دوره تسلط دموکرات ها بر کاخ سفید کشته شده اند.

مهره سوخته 
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نگاهی به وضعیت سیاسی ایتالیا پس از استعفای نخست وزیر

پاندمی سقوط دولت ها در اروپا

انتخابــات پیشــین ایتالیا مربوط به ســال 
2018 بود و از آن موقع تا به امروز در عین 
اینکــه انتخابات رخ نداده، اما ســه دولت 
عوض شــده اســت. انتخابات پیش روی 
ایتالیا قرار بود در ســال 2023 برگزار شود 
ولی به دلیل استعفای نخست وزیر ، ماریو 
دراگــی و نبــود حمایــت از طــرف احزاب 
شــریک بویژه جنبش پنج ستاره برگزاری 
آن جلو افتاده اســت. در هــر صورت باید 
صبر کــرد و منتظر نتیجه شــد کــه دولت 
پیــش رو کــه برآمده از انتخابــات مهرماه 
امســال خواهد بود چه حدی کرسی های 

پارلمان را می تواند تغییر دهد.
در مــورد بحــران اوکرایــن کشــورهای 
اروپایــی بنــا بــر منافــع خــود دیدگاه های 
متفاوتــی داشــتند. برخی کشــورها مانند 
لهســتان همــواره دیــد منفــی به روســیه 
داشــته اند کــه ریشــه آن از نظــر تاریخــی 
و ژئوپلیتیکــی قابــل بررســی اســت. ایــن 
موضوع در برخی کشورهای حوزه بالتیک 
نیز وجود دارد ولی در برخی کشــورها این 
موضع به این حد نیست و سیاستمدارانی 
هســتند که روابــط نزدیک تری با روســیه 
دارنــد، اما به طور کلی می تــوان گفت که 
بــا وجود اختــالف نظرهــا تقریبــاً رویکرد 
و  اوکرایــن  از  حمایــت  بــرای  یکســانی 
محکومیت روســیه اتخاذ کردند. از سویی 
هم به دلیل مرکزیت بحران های متأثر از 
جنگ در شرق اروپا، هزینه ها و مشکالتی 

مانند بحث انرژی و مشــکالت اقتصادی 
کــه االن بــا آن مواجه هســتند بــرای اروپا 

ایجاد شده است.
یکــی از تأثیراتی که بحــران اوکراین بر 
اتحادیــه اروپا گذاشــته، این بــوده که اروپا 
برای نخســتین بار از جنگ سرد به نوعی 
دارای دشمن مشترک به نام روسیه شده 
اســت. این موضوع به مســأله مشــترکی 
میان کشــورهای ناتو تبدیل شده تا سعی 
کنند بواسطه آن بر اختالفات عمیق خود 
ســرپوش بگذارنــد. بــه طور مثــال فنالند 
و ســوئد در دوران جنــگ ســرد بی طرفی 
خــود را حفــظ کــرده بودنــد، امــا در حال 
حاضــر عالقه مند به پیوســتن بــه پیمان 
ناتو هستند. بنابراین کشورهایی که دیدگاه 
منفی نســبت به روســیه داشته و مخالف 
آن بودند، به نوعی از این شرایط منفعت 

بردند.
در مــورد ایتالیا حزب راســت افراطی 
لیــگ که ســالوینی رهبــری آن را برعهده 
دارد دارای روابــط نزدیکی با روســیه  بود 
ولی خانم ملونی که رهبر حزب راستگرای 
افراطی دیگر یعنی برادران ایتالیا است، 
دیدگاهی مثبت نســبت به روسیه ندارد. 
بنابراین در احزاب راســتگرای افراطی در 
ایتالیــا وحــدت رویــه در این مــورد وجود 
ندارد و این موضوع بســتگی به این دارد 
که در انتخابات بعدی که در25 سپتامبر 
)ســوم مهرماه امســال( برگزار می شــود، 

موفقیــت آنها چقدر بــوده و هر کدام چه 
مقدار کرسی را می توانند کسب کنند ولی 
به طور کلی تصور بر این است که دیدگاه 
و سیاســت ها نســبت به دولت کنونی که 
کاماًل در موضع حمایت از اوکراین است، 
در ایــن حد نباشــد و از قدرت آن کاســته 
شــود. بنابرایــن بــرای کســانی کــه حامی 
یک وحــدت و جبهه متحد علیه روســیه 
بودنــد شــاید این تشــکیل دولــت جدید 
خبــر خوبی نباشــد، البتــه این مســأله تا 
زمانــی که انتخابات برگزار نشــود چندان 
قابــل پیش بینی نیســت، بویــژه که چند 
مــاه مذاکــره بــرای شــکل گیری ائتــالف 
صرف می شــود تا دولت تشــکیل شــود و 
تا آن زمان ، ماریو دراگی مســئول خواهد 
بــود، لذا برخی مانند حزب لیگ به دلیل 
طرفــداری از روســیه، ممکن اســت وزنه 
حمایتــی را به ســمت روســیه ببرند ولی 
برخی دیگر نگاهشان حمایت از اوکراین 
بوده و بســتگی دارد کدام یک بیشــترین 
کرسی را کسب کرده و چه مقدار در دولت 
آینده نقش داشــته باشند، اما باید توجه 
داشت که یکسری چهارچوب وجود دارد 
که نمی توان از آن خارج شد. به طور مثال 
اگر یک حزب منتقد اتحادیه اروپا قدرت 
را به دست بگیرد، این لزوماً به این معنا 
نیست که این کشور از اتحادیه اروپا خارج 
می شــود، زیــرا وقتــی در جایــگاه قــدرت 
قــرار می گیرنــد مقــداری عملگرایانــه و 
پراگماتیستی تر رفتار کرده و ممکن است 
به تعدیل خیلی از ادعاهایی که در حالت 

اپوزیسیون داشتند بپردازند.
اروپــا  در  افراطــی  راســت  احــزاب 
یکســری ویژگی هــای مشــترک بــا هــم 
دارنــد. واژه افراطــی در اینجا به مفهوم 
دورتــر اســت و بــه جایــگاه و تأثیــر ایــن 
ایدئولــوژی روی طیــف سیاســی اشــاره 
دارد و بار ارزشــی منفی لزوماً نمی توان 
برای آن درنظر گرفت. در انتهای راست 
طیف، یکســری مســائل مانند تأکید بر 
فرهنــگ و ارزش های ملی، مخالفت با 
ورود مهاجران، مخالفت با پناهجویان و 
اعتقاد بــه از بین رفتن فرهنگ و تمدن 
توســط مهاجــران خارجی وجــود دارد. 
آنهــا همچنیــن در ویژگــی مخالفــت با 
اتحادیــه اروپا و بدبینی و شــک داشــتن 
بــه آن مشــترک هســتند ولی برخــی از 
آنهــا موضــع تندتری در برخی مســائل 
ماننــد مهاجرســتیزی و بیگانه هراســی 
دارند و بعضی دیگر بیشــتر پوپولیست 

و  هســتند  نخبــگان  مخالــف  و  بــوده 
معتقدنــد کــه در برخــی نواحــی مانند 
شــهرهای کوچک، صدای مردم توسط 
دولت شنیده نمی شود و آنها عهده دار 
مطالبات و خواسته های  -به اصطالح- 
طیف هــای  بنابرایــن  هســتند.  مــردم 
وجــود  افراطــی  راســت  از  مختلفــی 
دارد. از ســویی هــم باید بــه جغرافیای 
سیاســی ایتالیــا توجــه داشــت؛ ایتالیا از 
جمله کشورهایی است که بیشتر درگیر 
موضــوع مهاجــران اســت. مســیری به 
نــام مدیترانــه مرکــزی وجــود دارد کــه 
مهاجــران بــرای ورود به اروپا از شــمال 
آفریقــا و از دریــای مدیترانــه وارد ایتالیا 
می شوند و این بدبینی و مهاجرستیزی 
را در افــکار عمومی تقویت کرده اســت. 
از طرفــی حزب برادران ایتالیا که خیلی 
رشــد کــرده  مخالــف اتحادیــه اروپــا و 

ضدمهاجر است.
افراطــی  راســتگرای  حــزب  دو  اگــر 
لیگ و برادران ایتالیا با حزب )ســیلویو( 
برلوســکنی که حزب راستگرا و محافظه 
کار هســت و از نظــر ایدئولوژیک قرابت 
دارنــد، بــا یکدیگــر ائتــالف کننــد، یــک 
دولــت دســت راســتی روی کار می آیــد 
که برای بروکســل و اتحادیه اروپا نگران 
کننــده خواهــد بــود، زیــرا ایتالیــا هم به 
کشــوری ماننــد لهســتان و مجارســتان 
که مخالف اتحادیه اروپا هســتند شــبیه 
خواهد شــد و شــمار دولت های مخالف 
اتحادیــه اروپــا به ســه دولت می رســند. 
از ایــن منظر که ایتالیا قــدرت مهمی از 
جمله ســومین قدرت حوزه یورو اســت 
وزنــه احــزاب مخالــف بروکســل باالتــر 

خواهد رفت.
در مــورد سیاســت خارجــی احــزاب 
راســت افراطــی بایــد توجــه داشــت کــه 
سیاســت آنهــا به طــور کلــی ملی گرایانه 
اســت و مخالــف ناتــو هســتند و دیــدگاه 
خوشــبینانه ای نســبت بــه همــکاری بــا 
ایاالت متحده از نظــر نظامی ندارند. کاًل 
روی کار آمــدن احــزاب راســت افراطــی 
خیلی بــه نفــع روابــط فراآتالنتیکی هم 
نخواهــد بود و باعث بهبــود روابط اروپا و 
امریــکا نخواهد شــد. مگــر در امریکا یک 
رئیس جمهور دست راستی مانند ترامپ 
روابــط  او  دوران  در  زیــرا  بیایــد  کار  روی 
خوبی بین پوپولیســت ها و دولت امریکا 
وجــود داشــت و آنهــا بــه سیاســت های 

امریکا نزدیک بودند.

ایتالیا دارای نظام پارلمانی اســت و در این کشور، دولت 
مشــروعیت خود را از پارلمان کســب می کنــد. بنابراین 
محتمل است که با تغییر میزان حمایت احزاب سیاسی، 
دولــت ، ازجملــه در این کشــور دچــار تغییر شــود؛ و این 
رخدادی است که در نظام های پارلمانی بیشتر از نظام های 
ریاستی رخ می دهد. از این روی ایتالیا نیز از نظر تاریخی به 
نوعی دچار چالش عمر کوتاه کابینه ها بوده و در این کشور 
در عرصه سیاســی همواره بی ثباتی در شــکل گیری  تداوم 
دولت ها وجود داشته است. برای مثال بعد از گذشت 75 سال از جنگ جهانی دوم، 
حدود 67 دولت مختلف روی کار آمدند. این امر یکی از ویژگی های طبیعی اســت که 
ممکن است در نظام های پارلمانی رخ دهد و در ایتالیایی که احزاب سیاسی متعددی 
دارد به مراتب بیشتر بوده است؛ خصوصاً اگر دولت ائتالفی بر سر کار باشد، مشابه این 
امر در جمهوری چهارم فرانسه هم وجود داشت. در این گونه نظام ها هنگامی که یک 
حزب بتواند اکثریت مطلق را در پارلمان  به دست بیاورد، براحتی می تواند بدون نیاز از 
احزاب دیگر، دولت را تشکیل بدهد ولی اگر هیچ حزبی به اکثریت مطلق نرسد، مجبور 
می شوند برای رسیدن به اکثریت با دیگر احزاب ائتالف کنند. معموالً احزابی با یکدیگر 
ائتالف می کنند که از نظر ایدئولوژیک شباهت داشته باشند که بر این اساس، مذاکراتی 
صورت می گیرد و دولتی تشکیل می شود ولی اگر بر سر یک موضوع اختالف نظر پیش 
بیایــد و یکی از شــرکای ائتالفــی دولت، حمایت خــودش را از آن قطع کنــد بحران و 

بن بست سیاسی آغاز می شود و گاهی به انتخابات زود هنگام هم می انجامد.

سیدنادر نوربخش
کارشناس مسائل 

اروپا

س
فار

 سال بیست و هشتم   شماره 7972  چهارشنبه  12 مرداد 1401
Wednesday  3 Aug 2022  1444 5 محرم

در صفحه 5 بخوانید

از شـام بال 
شهیـد آوردند

آیین تشییع  و طواف پیکرهای مطهر 
5 شهید تازه تفحص شده مدافع حرم 
در مشهد، گرگان و بابل برگزار شد

همچنین تشییع این شهیدان فردا از 
ساعت 18 در میدان امام حسین )ع(
تهران برگزار خواهد شد



پیامجهانیبرایمنعتسلیحاتهستهای
دبیرکل ســازمان ملل در افتتاحیه دهمین کنفرانس 
بازنگری پیمان منع تولید و تکثیر تسلیحات هسته ای، 
از کشــورهای جهان خواست تا بشــریت را در مسیری 
جدید به ســوی جهانی عاری از ســاح های هســته ای 
قــرار دهنــد. بــه گزارش ایســنا به نقــل از راشــا تودی، 
او در مقــر ســازمان ملــل در نیویــورک تصریــح کــرد: 

»درگیری هــا در سراســر جهــان، نقض حقوق بشــر، بحــران آب و هوایی و 
همه گیری کووید19، جهان را تحت فشــار بیشتری نسبت به دوران پیشین 
زندگی مان قرار داده اســت. خطرات جنگ هســته ای در باالترین سطح از 
زمان اوج جنگ سرد قرار دارد. بشریت در خطر فراموشی درس هایی است 
که از آتش وحشــتناک هیروشیما و ناکازاکی به دست آمده بود. تنش های 
ژئوپلیتیکی نیز در حال رسیدن به بحران های جدیدی هستند و رقابت بر 
همکاری غلبه یافته اســت. در این میان از بین بردن ســاح های هسته ای 
تنها تضمین برای عدم اســتفاده از این تســلیحات است.« در همین حال 
والدیمیــر پوتیــن، رئیس جمهور روســیه در نامه ای به شــرکت کنندگان در 
این کنفرانس نوشــت: »مــا بر مبنای این واقعیت حرکــت می کنیم که در 
جنــگ هســته ای هیچ برنــده ای وجود نــدارد و هرگز نبایــد آن را آغاز کرد. 
روســیه به عنوان یکی از طرف های معاهــده ان پی تی و یکی از ضامن های 
آن، پیوســته بــه این معاهده پایبند بوده و به تعهــدات خود در توافق های 
دوجانبــه با امریــکا برای کاهش و محــدود کردن تســلیحات عمل کرده و 
امیدواریــم ایــن کنفرانس در تقویت عدم اشــاعه هســته ای برای تضمین 

صلح، امنیت و ثبات کمک قابل توجهی کند.«

اعتراضعلنیسناتوراسترالیاییبهملکهانگلیس
نماینده بومیان اســترالیا در مراســم ادای ســوگند در مجلس ســنای این 
کشــور، مشــت های گره کرده خود را باال آورد و ملکه 96 ســاله انگلیس را 
اســتعمارگر خواند. به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری پیپل استرالیا، 
لیدیــا تــورپ، ســناتور زن این کشــور در این مراســم در اقدامــی غیرقابل 
پیش بینــی گفــت: »صادقانه و با خلوص نیت ســوگند یــاد می کنم که با 

ملکه اســتعمارگر، الیزابت دوم عهد ببندم و به وی 
وفــادار باشــم.« پس از ایــن اظهارات تــورپ، رئیس 
ســنا سوگند او را قابل قبول ندانست و تذکر داد تا بار 
دیگر با عبارات صحیح ســوگند را تکــرار کند، چراکه 
براســاس قانــون اساســی فعلــی اســترالیا، تمامــی 
ســناتورها و اعضــای مجلــس نمایندگان این کشــور 

بایــد بــرای آغاز به کار در پارلمان، ســوگند وفاداری بــه ملکه انگلیس به 
عنوان رئیس کشــور اســترالیا یاد کنند. اما این زن ســناتور که ماه گذشــته 
میــادی، اســترالیا را یــک پروژه اســتعماری توصیــف و اعام کــرده بود 
پرچــم ایــن کشــور نماینده او نیســت و با ســؤاالتی قانــون اساســی را نیز 
زیر ســؤال بــرده بود، گرچه بــا تذکر رئیــس مجلس، در ســوگند دوم این 
مراسم، عبارات اصلی را بیان کرد، پس از مراسم در توئیتر خود نوشت: 
»حاکمیت هرگز واگذار نشــده است.« و همزمان عکسی از خود در حالی 
که مشــتش را باال آورده بود به اشــتراک گذاشــت. این در حالی اســت که 

اتخاذ چنین رویکردی تنها با برگزاری یک همه پرسی امکانپذیر است.
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واشنگتنپست)امریکا(
 حمله امریکا، 

جانشین بن الدن را کشت

فویادس.پائولو)برزیل(
 امریکا اعام کرد، 

رهبر القاعده را کشته است

الناسیون)آرژانتین(
 امریکا، ایمن الظواهری 

رهبر القاعده را کشت

نشنالپست)کانادا(
 این رهبر تروریست 

دیگر وجود ندارد

الترسرا)شیلی(
 سیا بعد از رهگیری با پهپاد 

مرد شماره یک القاعده را کشت

نیویورکپست)امریکا(
شیطان 11 سپتامبر از این بالکن 

بیرون کشیده شد

مهرهسوخته
الظواهــری،  ایمــن  غالمــی/  بنفشــه 
استراتژیســت القاعــده کــه بعــد از مرگ 
اسامه بن الدن رهبری این گروه تروریستی 
را در دست گرفت، بنا بر اعام جو بایدن، 
رئیــس جمهور امریکا بامداد یکشــنبه 31 
جــوالی )9 مــرداد( در خانــه ای در کابــل 
هــدف پهپادهــای امریکایــی قــرار گرفت 
و در ســن 71 ســالگی کشــته شــد. مرگ او 
می توانــد تبدیــل بــه کارت برنــده حــزب 
دموکرات امریکا در انتخابات میاندوره ای 
پیش رو باشــد. بویژه که القاعــده در طول 
30 ســال فعالیــت خــود دو رهبــر داشــته 
اســت؛ بن الدن و الظواهــری که هر دو نیز 
در دوره تســلط دموکرات ها بر کاخ ســفید 

کشته شده اند.
خبــری  شــبکه  ســایت  گــزارش  بــه 
جمهــور  رئیــس  بایــدن،  جــو  الجزیــره، 
امریکا، شامگاه دوشنبه در یک سخنرانی 
تلویزیونــی گفــت: »ایــن رهبر تروریســت 
دیگــر وجــود نــدارد.« طبــق اطاعاتی که 
بایدن داده اســت، سازمان سیا اوایل سال 
2022 متوجــه حضور خانــواده الظواهری 
در کابــل شــد و بعــد از دنبــال کــردن این 
ســرنخ ها، خانــه ای را کــه وی در کابــل در 
و  کــرد  شناســایی  داشــت،  ســکونت  آن 
در نهایــت ســاعت 6 و 18 دقیقــه صبــح 
یکشــنبه، با اســتفاده از پهپادهای خود به 
ایــن خانه حمله کرد. بایدن مدعی شــده 

هیچ کــدام از اعضای خانــواده الظواهری 
حملــه  ایــن  در  دیگــری  غیر نظامــی  یــا 
کشــته نشــده اند. امریکا پیش تر بــرای هر 
اطاعاتی که منجر به دســتگیری یا کشته 
شــدن ایمن الظواهری شــود، 25 میلیون 
دالر جایــزه تعییــن کــرده بــود. بایــدن در 
حالی از کشــته شــدن الظواهری در حمله 
پهپــادی خبــر داد کــه پیــش از وی برخی 
مقامات امریکایی که نخواســتند نامشان 
فاش شــود، گفته بودند، سیا با استفاده از 
دو موشک و یک پهپاد رهبر القاعده را در 
حالی که در بالکن خانه اش ایســتاده بود، 

کشته است.
بــه گفته کالیــن کارک، از مدیــر دایره 
تحقیقات شــرکت امنیتی ســوفان گروپ 
»کشته شدن الظواهری بزرگ ترین ضربه 
به القاعده از سال 2011 به این سو، یعنی از 

زمان کشته شدن اسامه بن الدن است.« 
ë اتهام زنی طالبان و امریکا به یکدیگر

در حالــی که برخی تحلیلگران مدعی 
هســتند، طالبان در ازای گرفتن امتیازاتی 
محل اختفای الظواهری را به سازمان سیا 
لو داده است، به گزارش رویترز، ذبیح اهلل 
مجاهد، ســخنگوی طالبــان در توئیتی در 
واکنش به حمله پهپادی امریکا در خاک 
افغانســتان، این اقــدام را »نقــض اصول 
بین المللــی« و »نادیده گرفتن حاکمیت 
افغانستان« توصیف و تأکید کرد: »امریکا 

با این اقــدام توافق دوحــه را نقض کرد.« 
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا نیز در 
پاسخ به این اتهامات، سعی کرد از طرف 
مقابل عقب نماند و مدعی شــد، حضور 
الظواهــری در کابل »نقض توافق دوحه« 
بود. اشاره او به توافقی است که سال 2020 
بین امریکا و طالبان به امضا رسید، مبنی 
بر اینکه امریکا و ســایر نظامیــان خارجی 
از افغانســتان خارج می شــوند، مشــروط 
به اینکه طالبان تضمیــن دهد، گروه های 
القاعــده  یــا  داعــش  ماننــد  تروریســتی 
افغانســتان را تبدیل به مقر خود نکرده و 
از این خاک به عنوان محل حمله خود به 

سایر کشورها استفاده نکنند.
ë سود دموکرات ها از مرگ الظواهری

کشــته شــدن رهبر القاعــده در لحظه 
مهمــی از ریاســت جمهــوری بایــدن رخ 
داده اســت. یعنــی در زمانــی که درســت 
پیــش از آن نظرســنجی گالــوپ حاکــی از 
کاهش شدید محبوبیت وی و رسیدن آن 
به رکورد 38 درصد داشــت. طوری که به 
زعم ناظران چنین رقمی می توانســت به 
این معنی باشــد که او نتواند در انتخابات 
2024 به توفیقی مقابــل کاندیدای حزب 
جمهوریخواه، هر کســی که باشــد، دست 
یابــد. عــاوه بــر ایــن نظرســنجی نشــریه 
هیل که متعلق به کنگره امریکا است نیز 
نشــان داد کــه در انتخابــات میانــدوره ای 
کنگــره کــه اوایــل مــاه نوامبــر )آبــان ماه( 
برگزار می شــود، دموکرات هــا گوی رقابت 
را بــه جمهوریخواهــان خواهنــد باخت و 
در نهایــت جمهوریخواهــان 230 کرســی 
پارلمــان را صاحب خواهند شــد و ســهم 
کرســی   205 از  بیــش  بــه  دموکرات هــا 
نخواهد رســید. در همین ارتباط سی ان ان 
در تحلیلــی نوشــته اســت، کشــته شــدن 
الظواهــری در حالی اعام شــد که جهان 
نانســی  احتمالــی  ســفر  تــاب  و  تــب  در 
پلوســی بــه تایــوان و رویارویــی امریــکا بــا 
چیــن بود. اما ناگهان با انتشــار خبر مرگ 
رهبــر القاعــده، جهــان ایــن تب و تــاب را 
فرامــوش کــرد و روی خبری متمرکز شــد 
کــه حاکــی از تــداوم فعالیــت امریــکا در 
افغانســتانی داشت که ســال پیش دولت 
هدایــت  را  آن  دموکرات هــا  کــه  امریــکا 
می کننــد، بــه گونــه ای فضاحت بــار آن را 
ترک کرد. بنابراین در این شــرایط انتشــار 
خبر کشــته شــدن رهبر القاعــده می تواند 
به دموکرات ها کمک کند تا خاطرات تلخ 
خروج از افغانســتان را پاک کرده و خود را 
جناحی نشــان دهند که دشــمنان امریکا 

را در فراســوی مرزهــای خــود هــدف قرار 
می دهند. استفان کالینسون، نویسنده این 
تحلیل سی ان ان با این حال تأکید کرده که 
»بــا این حال ســخت می تــوان پیش بینی 
کرد کــه این اقدام تأثیر بســزایی در تغییر 
دادن سرنوشت دموکرات ها در انتخابات 
پیش رو داشــته باشــد. زیرا اکنون دغدغه 
اصلی مردم امریکا، نه کشــته شدن رهبر 
القاعــده کــه در ســال های اخیــر قــدرت و 
قوتی نداشته که تورم و رکود است. در این 
شــرایط پیروزی های سیاســت خارجی به 
طــور معمــول زودگذر هســتند و در کوران 
مشکات فراموش می شــوند. هرچند که 
عملیــات ســیا نشــان دهنده آن باشــد که 
امریــکا هنوز فعالیت خود را به طور کامل 

در افغانستان دارد.«
ë واکنش جمهوریخواهان

جمهوریخواهــان امریــکا هرچند بعد 
از ســخنرانی بایدن، ســاعتی را در سکوت 
گذراندنــد امــا پس از آن از اقدام ســازمان 
ســیا ابراز خوشــحالی کردند. بــا این حال 
دست از زبان انتقادی خود نیز برنداشتند. 
بــه گــزارش روزنامــه امریکایــی نیویورک 
تایمــز، آنهــا تأکید کردنــد که فــارغ از این 
دســتاورد، بایــدن با خروج از افغانســتان، 
امریــکا را بــه خطــر انداخــت. در همیــن 
ارتبــاط ســناتور جیمــز اینهــاف، ســناتور 

اعضــای  برجســته ترین  از  کــه  اوکاهمــا 
حزب دموکرات در کمیته سرویس امنیتی 
سنا اســت، گفت: »اینکه رهبر القاعده در 
افغانســتان حضور داشــته، نشــان دهنده 
این اســت که بایدن در نــوع خروج خود از 
افغانســتان به طور کامل شکست خورده 
اســت.« در همین حال »میاکل مک کال، 
نماینده حزب جمهوریخواه از تگزاس در 
مجلس نمایندگان امریکا نیز گفت: »این 
امر نشــان می دهد که بایدن سال گذشته 
به مــا دروغ گفت که القاعــده دیگر جایی 

در افغانستان ندارد.«
نیــز  امریــکا  مرزهــای  از  خــارج  در 
جاستین ترودو نخست وزیر کانادا، جهان 
بدون الظواهری را جهانی امن تر توصیف 
کــرد. عربســتان نیــز از کشــته شــدن رهبر 
القاعده اســتقبال کرد. این در حالی است 
کــه خانــواده قربانیــان 11 ســپتامبر هنــوز 
هــم خواهــان دریافــت غرامــت از ریاض 
به خاطر نقشی هستند که آنها معتقدند، 

در این حمله داشته است.
ë آینده مبهم القاعده

ایــن دومین بار اســت کــه القاعــده با 
مرگ رهبر خود روبه رو می شود. اولین بار 
ســال 2011 در حمله امریــکا به ابیت  آباد 
پاکستان، اسامه بن الدن را از دست دادند 
و اکنون نیز الظواهری کشــته شــده است. 

آسوشــیتدپرس،  خبرگــزاری  نوشــته  بــه 
مــرگ الظواهری در حالــی رقم خورد که 
ایــن گــروه ســال ها اســت دیگــر فعالیت 
قابــل توجهــی نداشــته اســت. بنابرایــن 
بایــد منتظــر ماند و دید ســران ایــن گروه 
چه کســی را به عنوان جانشین الظواهری 
انتخــاب می کنند. بــرای مثــال اگر همان 
طور که علی صوفان، کارشــناس القاعده 
بــه ایــن خبرگــزاری گفتــه اســت، ســیف 
العدل کــه او نیز مانند الظواهری مصری 
اســت بــه عنــوان رهبــر جدیــد القاعــده 
انتخــاب شــود، احتمــال دارد، ایــن گروه 
تروریســتی دیگر بار قدرت گیرد. زیرا او از 
معدود کسانی در القاعده است که دارای 
جایگاه قابل احترامــی بین همه اعضای 
ایــن گروه، حتی جداشــدگان از آن اســت 
و این به آن معنا اســت کــه احتمال دارد 
این جداشــدگان که افرادی قدرتمند هم 
بودند، به این گروه بازگردند. این در حالی 
اســت که بــروس هافمــن، از تحلیلگران 
گروه هــای تروریســتی در شــورای روابــط 
خارجــی امریــکا معتقــد اســت: »نبایــد 
فرامــوش کرد که القاعده هرچند نســبت 
بــه گذشــته فعالیــت چندانــی نــدارد اما 
شــمار حامیان ایدئولوژی آن در جهان به 
چهار برابر بیش از آنچه که در ســال 2001 

بود، رسیده است.«

»بایــدن« بازی انتخابات میان دوره ای امریکا را با ترور »ایمن الظواهری«  آغاز کرد
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شب گذشته و پس از کش و قوس های فراوان  نانسی پلوسی با وجود هشدارهای چین  وارد تایوان شد

معتادبهتنشزایی
زهره صفاری/ هواپیمای نانسی پلوسی 
پــس از ســاعت ها ابهــام خبــری و بــا 
نمایشــی عجیب در واپســین ســاعات 
دیشــب در فــرودگاه پایتخــت تایــوان 
بــه زمیــن نشســت؛ اقدامی که ســبب 
موضعگیری شــدید چین شد و وزارت 
خارجه این کشــور، آن را بازی با آتشی 

نابودگر تلقی کرد.
گمانه زنی ها تا آخرین لحظات فرود 
هواپیمای نانســی پلوســی در فــرودگاه 
سونگشــان تایــوان، بیــش از 300 هــزار 
کاربر در سراسر جهان را به پیگیری سیر 
پــرواز رئیس مجلس نمایندگان ایاالت 
متحده واداشــته بود. ایــن در حالی بود 
که جنگنده های چینی از ساعاتی پیش 
از ایــن پــرواز در حومــه هوایــی تایــوان 
بــه پــرواز درآمدنــد و ناوهــای جنگــی 
امریکا نیز برای مقابلــه حرکت کردند. 
آنچه شواهد نشــان می داد تور آسیایی 
نانسی پلوسی که حتی تایوان در دستور 
کار رســمی آن نیــز قــرار نداشــت تنهــا 
بهانه ای برای نمایشــی بود که قرار بود 
واشــنگتن بــا هیجانــی ســینمایی برای 
جهــان بــه اجــرا درآورد. پــرده اول آن 
رســانه ای بود؛ به طوری که شــبکه های 
داخلــی امریکا نیــز تا آخریــن لحظات 
از احتمــال ســفر می گفتنــد و عبــارت 
برخــی  در  نیــز  کجاســت؟«  »پلوســی 
خبرهــا دیــده می شــد. پــرده دوم آن با 

تغییر مســیر ناگهانی هواپیمای حامل 
پلوسی به سمت فیلیپین و ایجاد شائبه 
فرود در این کشور انجام شد و پرده آخر 
آن بــا خروج رئیس مجلس نمایندگان 
امریــکا از هواپیمــا و نخســتین توئیــت 
او بــا ایــن مضمون »با ســفر بــه تایوان 
بــه تعهدمــان بــه دموکراســی افتخــار 
می کنیم. با تأکید مجدد بر اینکه آزادی 
تایــوان- و همــه دموکراســی ها - بایــد 

محترم شمرده شود« اجرا شد.
پلوســی قرار اســت امروز دیداری با 
رئیــس جمهــور داشــته باشــد و پس از 
آن به پارلمــان رفته و در آخر با گروهی 
از فعــاالن حقوق بشــری دیدار داشــته 

باشد.

ë تبعات بزرگ اما مبهم یک تصمیم
تایــوان  بــه  پلوســی  نانســی  ورود 
فــارغ از هیجــان ســازمان یافتــه ای که 
امریــکا بــه آن داد، بــدون شــک بــرای 
واشــنگتن و بیــش از آن بــرای تایــوان 
تبعاتی ســنگین خواهد داشت. وزارت 
خارجه چین اعام کرده اســت، چنین 
تحرکاتی بازی با آتش اســت و عاقبتی 
جــز نابــودی نــدارد. از ســوی دیگــر به 
از  ســاعاتی  هنــوز  بی بی ســی،  نوشــته 
این ســفر نگذشــته بود کــه معترضان 
حامــی چیــن نیــز بــا تجمــع در هتــل 
محــل اقامــت پلوســی، بــا تنش زایــی 
او  علیــه  را  شــعارهایی  منطقــه،  در 

سردادند.

ژورنــال،  اســتریت  وال  نوشــته  بــه 
امــا بــه نظر می رســد این آغاز شــرایط 
ســخت برای تایــوان و حتــی امریکا که 
بــا تــورم بــاال دســت بــه گریبان اســت 
باشــد. به واقع از صبح دیروز نگرانی ها 
از افزایش تنش میان واشــنگتن و پکن 
بــا ســفر نخســتین مقــام ارشــد ایاالت 
متحــده به تایوان در 25 ســال گذشــته 
ریســک  ژئوپلیتیکــی،  تهدیــدات  و 
بــود و  بــرده  بــاال  را  ســرمایه گذاری ها 
تاالرهای بورس امریکا و جهان روندی 

نزولی را به نمایش گذاشته بودند.  
درمقابل چین نیــز واردارات صدها 
کاالهای تایوانی شــامل بخش صیادی 
و کشــاورزی تایوان را در حالی به حالت 
تعلیــق درآورد کــه بیــش از 90 درصــد 
صــادرات تایــوان در بخــش ماهیگیری 
صــورت می گیــرد. این اتفــاق در حالی 
صورت گرفت که ساعاتی پیش از ورود 
پلوسی به تایوان، رسانه های این جزیره 
از حملــه ســایبری بــه وب ســایت های 
دولتــی این کشــور پــرده برداشــتند.  هر 
چند مقامات تایوانی ســعی کردند این 
حملــه را تکذیــب کننــد امــا شــدت آن 
بــه حدی بــود که این انکارهــا تنها چند 
ســاعت دوام آورد و ســرانجام مقامات 
تایوان مجبور به اعتراف به آن شدند اما 
هنوز مشخص نیست چه فرد یا گروهی 

این حمله را انجام داده است.

ایمــن الظواهــری ســال 1951 در قاهــره، پایتخــت مصــر در 
خانواده ای مرفه و سرشناس  زاده شد. زمانی که 15 ساله بود، 
به گروه اخوان المســلمین پیوســت و به همیــن دلیل مدتی 
را در زنــدان گذرانــد. بــا ایــن حال توانســت مدرک خــود را از 
دانشگاه قاهره در رشته جراحی چشم بگیرد و کلینیک خود 
را در محله المعادی قاهره در نزدیکی خانه پدرش راه اندازی 
کند. او سال 1973 در 22 سالگی به همراه چند نفر از دوستان 
خود گروه جهاد اســامی مصر را تأســیس کرد. او بعد از ترور 
انور ســادات که توســط اعضای گــروه تحت رهبــری او انجام 
شد، به 3 سال زندان محکوم شد و بعد از آزادی به عربستان 
رفت و پس از آن نیز به پاکســتان رفت و اندکی بعد به مصر 

بازگشت و به عنوان رهبر جهاد 
اســامی مصر انتخاب شــد. او 
سپس در افغانســتان با اسامه 
بــن الدن دیدار کرد و تبدیل به 
بــازوی راســت او در القاعــده و 
استراتژیســت اصلی این گروه 
الظواهــری  شــد.  تروریســتی 
بــه   1998 ســال  حمــات  در 

سفارتخانه های امریکا در کنیا و تانزانیا، نقش اصلی را داشت 
و در حمله 11 سپتامبر به برج های تجارت جهانی در نیویورک 

نیز از طراحان اصلی این حمله بود.
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گعده بانیان وضع موجود درباره آب و هوا و قند خون!
 خبر اول اینکه،حســین مرعشــی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در 

مصاحبــه اخیــر خود با خبرگــزاری فارس که روز گذشــته بخــش دوم آن 
منتشــر شد، در پاسخ به ســؤالی درباره دیدارهای مستمر آقایان خاتمی، 
روحانی و سید حسن خمینی با یکدیگر، گفت: »این بزرگان هر دو الی سه 
ماه یکبار همدیگر را می بینند که بیشتر جنبه گعده آخوندی دارد تا اینکه 
حــرف سیاســی در آن مطرح شــود. در مــورد آب و هوا، قند خــون و اینها 
صحبت می کنند)با خنده(«. خرداد ماه سال جاری بود که صفحه رسمی 
توئیتر روزنامه ایران خبر داد، حســن روحانی رئیس دولت های یازدهم و 
دوازدهم، محمد خاتمی، حسن خمینی و علی اکبر ناطق نوری در منزل 
روحانــی واقــع در ولنجــک تهران با دســتور کاری مربوط بــه »اعتراضات 
اجتماعــی« و »مباحــث سیاســی انتخابــات آتی«، تشــکیل جلســه داده 
بودنــد. در پــی انتشــار ایــن خبــر، شــخصیت های اصالح طلــب از جمله 
کرباسچی و ابتکار به تکذیب این جلسه روی آوردند که پس از آن، »جواد 
امام« مدیرعامل بنیاد باران )وابســته به رئیس دولت اصالحات( ضمن 
تأیید برگزاری این جلسه به ایلنا گفته بود: »ناطق نوری در جلسه جمعه 

شب دیدار روحانی، خاتمی و سید حسن خمینی حضور نداشت.« 

 ماجرای مخالفت خانواده  شهید اسکندری 
با درخواست معاوضه پیکر

 دســت آخــر اینکه، ســردار شــریفی، رئیس ایثارگــران ســتاد کل نیرو های 
مســلح صبــح دیــروز در یــک گفت و گــوی تلویزیونــی بــه ماجــرای مخالفت 
خانــواده شــهیدان مدافع حرم برای معاوضه پیکر شــهدا با تروریســت های 
در اســارت، گفت:دشمن می دانســت که ما احترام بســیار زیادی برای شهدا 
قائل هســتیم و حاضر هســتیم به هر شــکل ممکن با هر هزینه ای پیکر های 
شــهدا را به کشــورمان منتقــل کنیم. به همین دلیل بخشــی از شــهدای ما را 
جابه جــا کردند تا از مــا امتیازاتــی بگیرند؛مانند آزادی اسرایشــان یا دریافت 
 پول. وی با اشاره به شهادت سردار اسکندری اظهار داشت: تکفیری های گروه 
جیش العزه پس از شهادت ایشان به هویت اصلی این شهید بزرگوار دست 
پیدا کردند که ســردار ســپاه اســت. به خاطر عنادی که داشتند، سر این شهید 
عزیز را از بدن جدا و به نیزه کردند. سپس توسط یک خودروی تویوتا در شهر 
حماه چرخاندند. ســردار شــریفی ادامه داد: این گروه تقاضای آزادی تعداد 
بسیاری از اسرای خود و دریافت مبلغ باالیی پول داشتند. همین که خانواده 
شهید متوجه شدند، نپذیرفتند و گفتند حاضر نیستیم که شما هیچ امتیازی 
به تکفیری ها بدهید. شــهید ما در کنار حضــرت زینب)س( بماند و هر زمان 
که روال عادی شــد و ســایر شــهدا به عقب بازگردانده شــدند، شهید ما را نیز 
به عقب بازگردانید. خانواده شــهید این جمله را هنگام شــرفیابی به محضر 

فرمانده کل قوا نیز خدمت ایشان گفتند که ایشان هم از آنها تمجید کردند.

ë تشییع پیکر ۵ شهید خان طومان در گرگان
مراســم اســتقبال از ۵ شــهید تــازه 
تفحص شــده خان طومان ســوریه 
در گرگان برگزار شد. این شهدا چند 
روز پیــش تفحص و برای تشــییع و 
خاکســپاری از مشــهد عازم اســتان 
مازنــدران بودنــد کــه در شــهرهای 
گــرگان و علی آبــاد کتول نیــز مورد 

استقبال مردم قرار گرفتند.
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گروه سیاســی/ رئیس جمهور در مراسم امضای 
تفاهمنامه مشارکت و تأمین مالی برای احداث 
پاالیشــگاه  و  ســلیمانی  شــهید  پتروپاالیشــگاه 
مرواریــد مکران، ایــن روز را روزی بابرکت نامید؛ 
روزی کــه 17 میلیــارد دالر هدایــت نقدینگی در 
خدمت چــرخ صنعت نفت کشــور قــرار گرفت 
اما به ناگاه در همان روز مخالفان دولت با انتشار 
تصاویر همین جلسه، سعی داشتند  با دستاویز 
به زیلوی پهن شــده در محل برگزاری نشســت، 
اقدام به تخریب دســتاورد یک روز بابرکت ملی 
کنند؛مســأله ای  که به درستی نشان داد  دغدغه  
مخالفان، نه مردم اســت، نه کشور و نه اشتغال 

و توسعه.
ë روز بزرگ صنعت نفت 

کــدام عقــل ســلیمی اســت کــه یــک رویداد 
سیاســی و اقتصادی بزرگ مانند سرمایه گذاری 
17میلیــارد دالری بــرای ســاخت دو پاالیشــگاه 
را نادیــده بگیــرد و فقط به این نــگاه کند که چرا 
فرش اتاق جمع شد و زیلو جای آن قرار گرفت؟

ماجــرا از ایــن قــرار بــود کــه دولــت در گامی 
دیگر برای شکســت فشــار حداکثری امریکا و در 
یــک اقدام ملــی و تاریخی، با زمینه ســازی برای 
تفاهمنامه ای تالش کرد نقدینگی بانک ها را به 
سمت یکی از مولدترین کارهای اقتصادی کشور 
یعنی ساخت پتروپاالیشگاه سوق دهد. نه فقط 
حجــم مالی قرارداد باال و قابــل توجه بود، بلکه 
اهداف و نتایج حاصله از آن، مانند افزایش توان 
تولیــد بنزیــن و مــواد پاالیشــگاهی ،جلوگیری از 
خام فروشی، افزایش توان صادراتی و در نهایت 
خنثی ســازی تحریم هــا، نشــان مــی  داد کــه این 
رویداد یک نقطه عطف در روند توسعه ای کشور 
اســت، اما مخالفان دولت که از قضا خود را تنها 
منادی توســعه کشــور و تنها پیش برنــده منافع 
ملــی قلمداد می  کنند  به جای نگاه به اصل این 
جلســه و نتایــج حاصــل از آن، فقط بــه زیر پای 
حاضران نــگاه کردند و ناگهان کشــف کردند که 
فرش هــای قدیمی موجــود در این ســالن جای 
خــود را بــه زیلــو داده اســت! آنچــه عجیب تر از 
این کشــف بــود! نتایجی بود کــه از پیش خود به 
آن رســیده بودند. به عبــارت دقیق تر، مخالفان 

دولت، ابتدا یک مســأله غیرواقعــی را به عنوان 
مســأله واقعــی جا زدنــد و بعد برای آن مســأله 
غیرواقعــی، نتیجه گیری های سیاســی و اخالقی 
هــم ارائه دادنــد. برخی از ایــن نتیجه گیری ها از 
ایــن قرار بود کــه دولت به نمایش ساده زیســتی 
روی آورده و ایــن فرش هــا را بــرده و زیلوهــا را 

آورده است تا بگوید من دغدغه مردم را دارم!
ë ابتذال سیاسی، حاشیه سازی

سوژه ســازی و بعــد پرداختن به ســوژه ای که 
خودشــان ســاخته اند، هرچنــد شــیوه ای نخ نما 
و کهنــه اســت، امــا نشــان می  دهــد کــه دســت 
مخالفان دولت برای نقد یا حتی ابراز مخالفت 

بــا دولــت به شــدت خالــی اســت، زیرا آنــان به 
جای توسل به مســأله ای عینی یا یافتن اشکالی 
عملــی و واقعــی در دولــت و ســپس برجســته 
کــردن آن، عماًل به شــیوه ای روی آوردند که جز 
ابتذال سیاســی، معنای دیگــری نمی توان برای 
آن یافــت؛ ابتذالــی کــه البته باعث ایجــاد ابهام 
و ســوء تفاهم در افــکار عمومی شــده و مســائل 
فرعی را به مســائل اصلی کشــور تبدیل می  کند، 
هرچند در این میان بودند منتقدان و مخالفانی 
کــه پی به اصل ماجرا برده و اظهارات اولیه خود 
را اصالح کردند. مانند ستون نویس روزنامه های 
زنجیره ای اصالح طلب کــه ابتدا در یک توئیت، 

ســعی کرد به وجود این زیلوها خرده بگیرد، اما 
بعدتر، نوشت که از واقعیت ماجرا مطلع شده، 
واقعیتی که نشان می  داد حتی ماجرای زیلو هم 
آن طور که مخالفان دولت ادعا می  کردند، نبود.

در ادامــه ایــن فرایندهــا، توضیحاتــی که روز 
گذشــته یک منبع آگاه در دولت ارائه کرد، نشان 
داد علــت وجــود زیلو در ســالن جلســات دولت 
هــم چیزی غیر از آنچه  که ذهن سیاســت زده و 
خرده گیر برخی مخالفان دولت سعی در القای 

آن داشتند بوده است.
ë واقعیت ماجرای زیلوها در سالن دولت

توضیحات این منبع آگاه نشــان داد که علت 
وجــود ایــن زیلوهــا در ســالن جلســات دولــت، 
وجــود تعمیــرات در ایــن ســالن بوده کــه باعث 
جابه جایی همه وسایل، از جمله فرش های این 
ســالن به مکانی دیگــر، تا پایان تعمیرات شــده 
اســت و اساســاً مدت هــا اســت که در این ســالن 
جلســه خاصــی برگزار نمی شــده و در جلســات 
دیگــر نیــز فرش هــای متعلق بــه نهاد ریاســت 

جمهوری در سالن وجود دارند. 
بــه گزارش ایســنا، براســاس توضیحــات این 
منبع آگاه، جلســات هیأت دولت از ابتدای کرونا 
)در دولــت دوازدهــم( در محل تصویر یاد شــده 
برگزار نشــده اســت، حتی روز دوشنبه که تصویر 

یــاد شــده مربوط به آن روز اســت، قبــل و بعد از 
مراسم امضای تفاهمنامه مشارکت  تأمین مالی 
برای احداث پتروپاالیشــگاه شهید سلیمانی، در 
این سالن دو برنامه کاری دیگر رئیس جمهور که 
مربوط به دیدار با جمعی از نمایندگان مجلس و 
همچنین دیدار با اعضای ستاد اربعین حسینی 
می شد، در سالن شهید بهشتی ریاست جمهوری 
)محل برگزاری جلســات رئیــس جمهور( برگزار 
شــد. همچنین براســاس این توضیحات، از آنجا 
کــه جلســه اول طوالنی شــد و میهمانان جلســه 
ســوم هم رسیده بودند، اجباراً و براساس شرایط 
جلســه امضای اســناد که جلســه کوتاهی بود به 
ســالنی که »فعاًل زیلو دارد« منتقل شد، زیرا این 
ســالن در حال تعمیر اســت و همه وسایل آن از 
جمله فرش ها  فعاًل به محل دیگری منتقل شده 
اســت.اکنون با این توضیحــات باید منتظر ماند 
و دیــد که آیا مخالفان از افــکار عمومی به خاطر 
القائات نادرســت خود پوزش خواهند خواســت 
یا براســاس رویکــرد مبتنی بر لجاجت سیاســی، 
از بیــان واقعیت ها خــودداری می  کننــد؟ اگرچه 
باید به این نتیجه رسیده باشند که دستاویزی به 
حواشی نه سودی به حال آنها خواهد داشت، نه 
لطمه ای به مســیر دولت ســیزدهم وارد خواهد 

ساخت.

زیلو؛ اسم رمز تخریب روز با برکت صنعت نفت کشور 

حاشیه سازی، گواه دست خالی مخالفان دولت

گــروه سیاســی/ روزگذشــته ســی و ششــمین 
نشست علنی مجلس در سال جاری با طرح 
سؤال تعدادی از نمایندگان از وزیر ورزش و 
جوانان برگزار شد که در نهایت بهارستان با 
قانع نشــدن از توضیحات حمید ســجادی و 
پاسخ او به سؤال نمایندگان پیرامون اجرای 
وزارت  اختیــارات  و  وظایــف  شــرح  قانــون 
ورزش و جوانــان، ســومین کارت زرد خود را 

به وزرای دولت نشان داد.
بــه گــزارش خانه ملــت، احمد راســتینه 
تشــریح  در  شــهرکرد  نماینــده  هفشــجانی 
ســؤال مطرح شــده با بیــان اینکه چه کســی 
مســئول فرصت از دســت رفته برای اجرای 
وزارت  اختیــارات  و  وظایــف  شــرح  قانــون 
ورزش و جوانــان و اســتفاده از ظرفیت هــای 
ایــن قانــون بــرای ســاماندهی ورزش کشــور 
اســت، گفت: با وجود گذشــت هجــده ماه از 
تصویــب قانــون متأســفانه هنــوز آیین نامه 
اجرایی این قانون بــه تصویب هیأت دولت 
نرســیده و عمــاًل ظرفیت هــای ایــن قانــون 

فعال نشده است.

ë  ســجادی: به 8 تکلیــف از 10 تکلیف قانونی
عمل کردیم

راســتینه بــا تصریح اینکه دولت گذشــته 
اساســًا اراده ای بــرای انجام آن نداشــت، در 
حالــی دولت ســیزدهم را متهــم به اهمیت 
خــود  کــه  کــرد  قانــون  اجــرای  بــه  نــدادن 
معترف بــود آیین نامه اجرایی قانون دو روز 
پیش)یکشــنبه( تصویب شــده است. وی در 
عین حال از مســائلی همچون خسارت چند 
صد میلیاردی پرونده شکایت ویلموتس که 
حاصــل عملکرد رئیس پیشــین فدراســیون 
بــه  او  بازگشــت  ســودای  و  بــود  فوتبــال 
ریاســت فدراســیون و نامتوازن بودن ســرانه 
زیرســاخت های موردنیــاز ورزش در کشــور 

انتقاد کرد.
در  ســجادی  حمیــد  ســید  کــه  ســؤاالتی 
پاســخ بــه آن بــا اشــاره بــه اینکــه تصویــب 
وزارت  اختیــارات  و  وظایــف  شــرح  قانــون 
ورزش و جوانــان در شــهریور ســال 1399 بــا 
همت عالی نماینــدگان مجلس گام بلندی 
در راســتای انتظام و انســجام هر چه بیشــتر 
حــوزه  مهــم  بســیار  موضوعــات  و  مســائل 
ورزش و جوانــان بــود، گفت: ایــن وزارتخانه 
از 1۰ تکلیفــی کــه داشــته بــه ۸ تکلیف خود 
دو  آیین نامــه  پیش نویــس  و  کــرده  عمــل 
تکلیــف دیگــر نیــز تدوین شــده اســت. این 
دو تکلیــف مربوط به مــواد 6 و ۸ این قانون 
و دســتورالعمل بــوده اســت کــه در تاریخ 9 
مردادماه 14۰1 در هیأت دولت موفق شدیم 
با پیگیری و حمایت رئیس جمهور در هیأت 

دولــت، ایــن دو آیین نامه را نیــز به تصویب 
ارتقــای  از  حــال  عیــن  در  وی  برســانیم. 
معاونــت امــور جوانــان ایــن وزارتخانــه بــه 
دبیر شــورای عالی جوانان خبــر داد و در پی 
تبیین عملکرد وزارت متبوعش در مسائلی 
از  حمایــت  صنــدوق  تقویــت  همچــون 
قهرمانــان و هماهنگ ســازی همه نهادهای 
متولی ورزش با این وزارتخانه، افزود: اسناد 
و مــدارک موجــود فیمابیــن وزارت ورزش و 
هیأت دولت و کمیســیون های مرتبط نشان 
می دهد ما در 11 ماه گذشته هیچ کوتاهی ای 
وزیــر  توضیحــات  آن  از  پــس  نداشــته ایم. 
بــه رأی گذاشــته شــد. امــا نماینــدگان نیز با 
112 رأی موافــق، 12۰ رأی مخالــف و 3 رأی 
ممتنــع از مجمــوع 243 نماینــده حاضر در 

جلسه از توضیحات وزیر قانع نشدند.

ë اصرار مجلس بر شفافیت مذاکرات مجمع
در ادامه جلســه علنی روز گذشته بررسی 
و  کشــور  امورداخلــی  کمیســیون  گــزارش 
شــوراها در مورد طــرح دوفوریتی شــفافیت 
قوای ســه گانه و دســتگاه های اجرایی و سایر 
نهادهــا جهــت تأمیــن نظر شــورای نگهبان 
در دســتور کار نماینــدگان قــرار داشــت کــه 
اصالحات آن مورد موافقت نمایندگان قرار 

گرفت.
بــا وجــود اصــالح جزئیــات  نماینــدگان 
مورد ایراد شــورای نگهبــان در مواد مختلف 
قانــون شــفافیت در پاســخ به ایراد شــورای 
نگهبان مبنی بر اینکه تعیین تکلیف درباره 
انتشــار مذاکرات هیأت عالی نظارت مجمع 
تشــخیص مصلحــت نظــام در صالحیــت 
تقنینــی مجلــس شــورای اســالمی نیســت؛ 
بــر مــاده 3 طــرح مذکــور اصــرار و ضمــن 
اصــالح تبصــره 1 ایــن مــاده، دو تبصــره بــه 
عنــوان تبصره های 2 و 3 به این ماده اضافه 

کردند. بر اســاس این ماده مشموالن قانون 
از جملــه مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
و هیــأت عالــی نظــارت مجمــع تشــخیص 
اصــل  اجــرای  در  )فقــط  نظــام  مصلحــت 
یکصــد و دوازدهــم )112( قانون اساســی در 
مــوارد اختالفی مجلس و شــورای نگهبان(، 
مجلــس شــورای اســالمی، هیــأت وزیــران، 
شــوراهای اسالمی شهر و روســتا و شوراهای 
موضــوع قانــون موظفند مشــروح مذاکرات 
خــود را اعم از صحن و کمیســیون های تابع 
آنهــا و آرای مأخــوذه از اعضــا را بــه تفکیک 
اســامی موافــق، مخالــف، ممتنع و کســانی 
کــه در رأی گیری شــرکت نکرده انــد، حداکثر 
ظــرف یکمــاه در پایــگاه اطالع رســانی خود 
بــا قابلیت خوانش رایانه ای منتشــر نمایند، 
مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و 
قوانیــن مربوط به هر یک از نهادهای مذکور 
در ایــن قانــون، تشــکیل جلســه غیرعلنی یا 
رأی گیــری مخفــی پیش بینــی شــده باشــد. 
همچنین بر اساس تبصره 3 الحاق شده به 
قانون شــفافیت در مواردی کــه امنیت ملی 
یا مصالح عمومی ایجاب نماید با پیشــنهاد 
رئیس یا یک ســوم اعضــا و تصویب اکثریت 
مشــموالن ایــن قانــون، مشــروح مذاکرات و 
آرای ماخــوذه از اعضا منتشــر نخواهد شــد. 
اما آرای مأخوذه از اعضا برای تشخیص این 
مــوارد بــه تفکیک اســامی موافــق، مخالف، 
ممتنــع و کســانی کــه در رأی گیــری شــرکت 
نکرده اند، در پایگاه اطالع رســانی مشموالن 

این قانون منتشر می شود.
روز گذشــته همچنین در جریان بررســی 
گزارش کمیســیون اجتماعــی در مورد طرح 
در  اشــخاص  انتصــاب  نحــوه  یک فوریتــی 
مشاغل حساس جهت رفع ایرادات شورای 
قــرار  نماینــدگان  موافقــت  مــورد  نگهبــان 

گرفت.

گروه سیاسی/ توسعه دریامحور از جمله مهم ترین 
فرصــت  از  حداکثــری  اســتفاده  بــرای  رویکرد هــا 
دریاســت؛ نعمتی که ایران هم در شــمال و هم در 
جنوب از آن برخوردار است. به گزارش انجمن های 
فعــال در ایــن حوزه، بیــش از ۸۰ درصد شــهرهای 
بزرگ جهان که به عنوان قطب های تجاری شناخته 
می شــوند، در مناطق ســاحلی قرار دارنــد و این امر 
نشانگر نقش مهم اقتصاد دریامحور در رشد و رونق 
اقتصادی است. این درحالی است که بندرعباس به 
عنوان بزرگترین بندر ایران، هفدهمین شهر کشور از 
نظر جمعیت است. مطابق دیگر گزارش ها، سهم 
فعلی دریــا از تولید ناخالص داخلی در ایران کمتر 
از 3 درصــد بــوده که با توجه به  مزیت های نســبی 
برخی بنادر کشور نسبت به بنادر کشورهای حاشیه 
خلیج فارس، امکان افزایش این ســهم مهیاست. 
حمل و نقل، شیالت، انرژی، گردشگری و موقعیت 
ژئوپلیتیــک بنــادر کشــور به ویــژه در خلیــج فارس 
از جملــه مهم تریــن فرصت هایی اســت که دولت 
ســیزدهم در پــی برنامه ریــزی بــرای فعال ســازی 

آنهاست.
ë  نشســت ویژه معاون اول برای بررسی یک طرح

کالن ملی
در جلســه ای بــا حضــور معــاون اول رئیــس 
جمهور، طرح کالن ملی »ایجاد شــهرهای جدید 
در ســواحل جنــوب « مــورد بررســی قــرار گرفت. 
محمــد مخبر ایجاد شــهرهای مولــد را موضوعی 
پراهمیــت و ارزشــمند توصیــف کــرد و گفــت: بــا 
کیفیــت  بهبــود  شــاهد  جدیــد  شــهرهای  ایجــاد 
زندگــی، افزایــش تولید، اشــتغال و امنیت غذایی 
مــردم خواهیم بود. معــاون اول رئیس جمهور با 
اشــاره به محدودیت منابع برای ایجاد شــهرهای 
جدیــد، تصریــح کرد: برنامــه با اتکا به مــردم و با 
مشــارکت آنهــا اجــرا مــی شــود و با ایــن روش دو 
چنــدان خواهــد شــد و رضایتمنــدی جامعــه نیز 
ارتقــا پیــدا خواهــد کــرد. وی هدفگــذاری اجــرای 
ایــن طرح ها را بستر ســازی برای معکــوس کردن 

رونــد مهاجرت از روســتا به شــهر خوانــد و افزود: 
بــا اجرای ایــن طرح شــرایطی ایجاد می شــود که 
تمرکز جمعیت در شــهرهای بزرگ کاهش یافته 
و مردم انتخاب و شرایط بهتری برای کار و زندگی 

در نقاط غیرشهری داشته باشند.
ë جبران غفلت از اقتصاد دریامحور

دکتر مخبر ضرورت توجه به اقتصاد دریامحور 
را مــورد تأکید قــرار داد و افزود: تاکنــون از اقتصاد 
کیلومتــر   27۰۰ اســت.  شــده  غفلــت  دریامحــور 
به دریــا دسترســی داریم امــا تاکنــون برنامه های 
جامعــی بــرای بهره بــرداری از ایــن مزیت بزرگ 
برای توســعه و پیشــرفت انجام نشده بود، این در 
حالی است که با توجه به این ظرفیت گسترده در 
شمال و جنوب کشور، می توانیم اقتصاد مبتنی بر 
دریــا را بــه میزان قابل توجهــی افزایش دهیم. بر 
همین اســاس ایجاد شــهرهای جدید باید در کنار 
دریــا صــورت پذیرد، مبنــای این برنامه هم ســند 

آمایش سرزمین کشور خواهد بود.
ë شناسایی ۹نقطه از سواحل جنوبی کشور

در ایــن جلســه وزیــر جهــاد کشــاورزی گزارشــی 
بــرای اجــرای طــرح  از برنامه هــای تدویــن شــده 
کالن ملــی »ایجــاد شــهرهای جدیــد بــا محوریت 
کشــاورزی و صنایع وابسته« ارائه کرد و گفت: ایجاد 
زنجیــره ارزش حــول محصــوالت کشــاورزی، دام 
و آبزی پــروری الگــوی اصلــی در این طرح اســت و 
تاکنون 9 نقطه از ســواحل جنوبی کشــور بــرای این 
منظور شناسایی شده است. وی همچنین گزارشی 
موقعیت هــای  و  جدیــد  شــهرهای  مطالعــات  از 
پیشنهادی برای اجرای طرح در چهار استان متصل 
به دریا در جنوب کشور ارائه کرد و به تشریح مزایای 
هر یک از شهرها، مجریان پیشنهادی و نحوه تأمین 
مالی پرداخت. در این جلسه پس از بحث و بررسی 
مقرر شــد برنامه ای جامع بــرای اجرای این طرح با 
درنظرگرفتن تمام جوانب و ابعاد مالی و اجرایی و 
براساس سند آمایش سرزمین کشور تدوین و برای 

تأیید نهایی به دولت ارائه شود.

نمایندگان از پاسخ های سجادی وزیر ورزش و جوانان قانع نشدند

کارت زردی که حق وزیر نبود
دکتر مخبر از برنامه ریزی دولت برای معکوس کردن مهاجرت خبر داد

ایجاد شهرهای مولد در سواحل جنوب کشور

سالن در حال تعمیر نهاد ریاست جمهوری، پیش از برگزاری نشست تفاهمنامه های نفتی مراسم امضای تفاهمنامه مشارکت  تأمین مالی برای احداث پتروپاالیشگاه شهید سلیمانی، دوشنبه 10 مرداد
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»ایران« از ادعاهای یک نماینده مجلس علیه دولت گزارش می دهد

تو خود حجاب خودی از میان برخیز!
گــروه سیاســی/مجتبی ذوالنــوری در صحــن علنــی دیــروز )سه شــنبه، 11 
مردادماه( مجلس شــورای اســالمی در نطق میان دســتور خود ســخنانی 
گفت که فرســنگ ها با واقعیت فاصله دارد. این نماینده مجلس خطاب 
بــه رئیس جمهــور گفت: »تحــرک، روحیــه انقالبی و منش شــما موجب 
تشــکر اســت اما امــروز حرکت دولــت مانند حرکت کســی اســت که روی 
تردمیل می دود و مســافتی طی نمی شود؛ امروز نقطه )الف( و )ب( شما 
کجاســت کــه ارزیابی کنیم پیشــرفتی در امــور اتفاق افتاده یــا خیر؟ آقای 
رئیس جمهور! یک چهارم فرصت خدمت شــما گذشــت آیا یک چهارم 
اهدافی که باید طی کنید وصول شده است و به آن رسیده اید؟ فرصت ها 

مانند ابر می گذرد.« 
این ادعای ذوالنوری در حالی اســت که کارنامه یکساله دولت با وجود 
شــرایط ســخت بــه جامانــده از گذشــته نه تنها قابــل دفاع که حتــی قابل 
افتخار اســت. دولت سیزدهم توانست کشور را از شرایط بی دولتی نجات 
دهــد. نیروهــای انقالبــی در دولــت شــرایطی را تحویل گرفتند کــه وزرای 
دولــت گذشــته اعتراف می کردنــد در پرداخت حقوق کارمنــدان دولت و 
فروش حتی 2۰۰ هزار بشــکه نفت مستأصل مانده  بودند و این وضعیت 

وخیم را به وضعیتی کاماًل متفاوت تبدیل کردند. 
مدیریــت کاالهــای اساســی در شــرایط بحران هــای جهانــی و تحویــل 
گرفتــن دولــت از بانیان وضــع موجود بــا انبوهی از بدهی هــای نجومی و 
همچنین بهبود وضعیت ســالمت کشــور از دورانی که تلفات کرونایی به 
هفتصد نفر در روز رســیده بود نباید از دید یک نماینده مجلس که اتفاقاً 

عضو کمیسیون امنیت ملی است مغفول باشد. 
حجــم ســرمایه گذاری خارجــی در یــک ســال گذشــته از تمام هشــت 
ســال قبــل از آن به مراتب بیشــتر بوده اســت اما این نماینــده مجلس از 
دویــدن روی تردمیل ســخن می گویــد! احتمااًل ادعای مجتبــی ذوالنوری 
مربوط به کارنامه شــخصی خــود در دوران نمایندگــی و نارضایتی مردم 
حوزه انتخابیه او از عملکردش باشد. سخنان خود او نیز گواهی بر همین 
مدعاست. ذوالنوری خطاب به رئیس و هیأت رئیسه مجلس گفته است: 
»اگــر پای صحبت تک تک نمایندگان بنشــینید جز اندکی شــاید رضایت 
وجدانی از حضورشــان در مجلس نداشــته باشــند، زیرا نقشی از مجلس 
در حل مشــکالت عمیــق جامعه نمی بینند و هر روز در حــوزه انتخابیه با 
انتقاد و پرخاش مردم روبه رو هستند اما تأثیری در حل مشکالت آنها در 

کارشان نمی بینند.« 
همین ســخنان نشــان می دهد ایــن نماینــده مجلس بــا اعتراضات و 
انتقــادات مردمــی بــه عملکرد خــود مواجه بــوده کــه اتفاقاً دلیــل آزرده 
خاطــری اش را نشــان می دهــد.  در حالیکــه اســتقبال مردمــی از کاروان  
هیــأت دولت در ســفرهای اســتانی در عین انتقال مشــکالت و گالیه های 

بحق مردم، نوع دیگری از مواجهه را نشان می دهد.
مردم با هوشــیاری متوجه هستند که چه کســانی روی تردمیل بیهوده 
می دونــد و حتی مشــغول حاشیه ســازی هســتند و چــه کســانی اقدامات 
رو بــه جلو و جهشــی برای کشــور رقم زده انــد. یقینًا افزایــش چند برابری 
صادرات، ارزآوری برای کشور، فعال شدن خطوط ترانزیتی مهم، بازیابی 
نقش ایران در تعامالت با همسایگان و قدرت های جهانی، اصالحات در 
نظام مالیاتی و پیگیری اصالحات در نظام بانکی کشــور از ســمت دولت 
سیزدهم قابل کتمان نیست.  البته این به معنای رفع مشکالت نبوده اما 
به خوبی ســرعت تغییر ریل در حکمرانی کشــور را نشــان داده و آینده ای 
بــه مراتــب بهتر را نویــد می دهد. به نظر می رســد اکنون که بــه انتخابات 
مجلس شــورای اســالمی نزدیک می شــویم آقای ذوالنوری بــه جای فرار 
رو به جلو، می تواند با ارائه گزارش خدمات چندین ســال نمایندگی خود 
مردم را در ارزیابی میزان موفقیتش در این وظیفه مهم و رساندن مردم 

از نقطه )الف( به نقطه )ب( یاری دهد.

علت وجود این زیلوها در سالن جلسات دولت، وجود تعمیرات در این سالن 
بوده که باعث جابه جایی همه وسایل، از جمله فرش های این سالن به مکانی 

دیگر، تا پایان تعمیرات شده است و اساساً مدت ها است که در این سالن جلسه 
خاصی برگزار نمی شده و در جلسات دیگر نیز فرش های متعلق به نهاد ریاست 

جمهوری در سالن وجود دارند
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ë  چرا باید بهائیت را یک تشکیالت دانست
و چــه عواملــی ســبب مــی شــود تــا کلمــه 

»سازمان« را درباره آن به کار ببریم؟ 
بهائیــت »ســازمانی« بــا همــه ابعــاد آن از 

قبیــل برنامه ریــزی، نظــم اداری، هــدف و 

روابط معین در میــان مجموعه ای از افراد 

است.

اول اینکه بهائیت دارای یک تشــکیالت 
منظــم اداری اســت کــه خــود بهاییــان بــه 
آن »نظــم اداری« می  گوینــد. در حقیقــت 
نظــم اداری یکــی از مهم تریــن ویژگی های 
بهائیت اســت که هر بهایی مکلف است از 
کودکــی آن را بیامــوزد و در برابر دســتورات 
آن اطاعت پذیر باشد. این نظم اداری بیش 
از یکصــد ســال اســت کــه ســابقه دارد. اول 
ســاده تر بود اما به مــرور زمــان پیچیده تر و 
بزرگتر شــد. در اینجا الزم است کمی درباره 

این نظم اداری صحبت کنم.
بهائیــت دارای یــک نمــودار ســازمانی 
اســت کــه رأس آن بــه تشــکیالت موســوم 
بــه بیت العــدل می رســد. بیت العــدل در 
حقیقت شــورای رهبــری ســازمان بهائیت 
هســتند.  نفــر   9 آن  اعضــای  کــه  اســت 
بیت العــدل باالتریــن مقــام تصمیم گیری 
اســت که شــعبه های خود را در کشــورهای 
مختلف از جمله ایران دایر کرده است. این 
نهاد با داشتن یک ساختمان مرکزی بزرگ 
و بــا دفتــر و اداره هــای متعــدد در حیفــای 
اســراییل، بــه اداره بهائیــت در کشــورهای 

گوناگون می پردازد.
بیت العدل به طور مســتقیم با باالترین 
مرکز رهبری تشکیالت بهایی در کشورهای 
مختلف در ارتباط اســت و دستورهای خود 
را به آنها ابالغ می کند. بهاییان به این مرکز 
باالدســتی خود در هر کشور »محفل ملی« 
می گویند. این محفل هم شورایی 9 نفره از 
بهاییان ارشد آن کشور است که به مدیریت 
محافل اســتان ها و شهرســتان ها مشــغول 
هســتند. به عبارت دیگر، ســازمان بهائیت 
تقســیمات کشــوری جوامــع  بــا  متناســب 
میزبــان، البتــه به شــرط داشــتن جمعیت 
در آن شــهر و اســتان، به ساختار خود شکل 
می دهــد، امــا طبــق تعهــدات ســازمانی، 
همــه محافــل مرکــزی یا بــه زبــان بهاییان 
»محفل ملی« مکلفند تالش کنند در تمام 
اســتان ها، شهرســتان ها و شــهرها، محفــل 

استانی و شهرستانی و... تأسیس کنند.
دوم اینکــه بهائیــت ماننــد هر ســازمان 
دیگری تقســیم کار کــرده و دارای اداره های 
تخصصی است که به آنها »لجنه« می گوید 
و  »هیأت هــا«  از  لجنه هــا  ایــن  خــود  کــه 
»کمیســیون ها«ی متعدد تشکیل شده اند. 
شاپور راسخ، از مدیران بهایی، تصریح دارد 
که هر لجنه برای سازمان بهائیت همچون 
یــک وزارتخانه عمل می کند و متناســب با 
نیازهای ســازمان بهائیت سلســله کارهایی 
را در سراســر کشــور انجام می دهد. لجنه ها 
در هــر محفلــی بنابــر نیازهــا و جمعیــت 
آن متفــاوت و متکثــر هســتند. در حقیقت 
ســاختار ســازمانی بهائیت تا حــد زیادی از 
الگــوی ســازمانی دولــت و نهادهایی چون 
»محفــل  اســت.  کــرده  تقلیــد  شــهرداری 
ملی« که در پایتخت قرار دارد حکم هیأت 
دولت را دارد. لجنه های وابســته به محفل 
ملی حکم وزارتخانه هــا را دارند که مطابق 
سیاســت های محفل ملی، هماهنگ کننده 
لجنه های استان ها و شهرستان ها هستند و 
خود محافل اســتانی هم حکم اســتانداری 
را دارند و بدین ترتیب محافل شهرســتانی 
بــه اعتبــار منطقــه ای کــه در آن هســتند در 
حکم بخشــداری و دهداری عمل می کنند. 
محافــل اســتانی، هــم تابــع محفــل ملــی 
هســتند و هم مشــرف بر لجنه های استانی. 
از طــرف دیگــر لجنه هــای اســتانی هــم در 
هماهنگــی با دســتورهای لجنه های مرکز و 

تحت نظر محفل استانی عمل می کنند.
اگر بخواهم اسامی تعدادی از این لجنه 
– اداره هــا را بشــمارم کــه اسم شــان هــم با 
کارکردشان تا حدی انطباق دارد از این قرار 
هســتند: لجنه مهاجرت داخلــه، مهاجرت 
و سرشــماری(،  )آمــار  خارجــه، احصاییــه 
تربیــت  صیانــت )حراســت و حفاظــت(، 

نفحــات  نشــر  تابســتانه،  مــدارس  امــری، 
جوانــان،   )زنــان(،  اماءالرحمــن  )تبلیــغ(، 
آثــار  تصویــب  کتابخانــه،  مطبوعــات، 
امــری، ترجمــه ، ســمعی و بصــری، تبلیغ 
اقلیت های مذهبی، تبلیغ اعاظم )نخبگان 
)موقوفــات(،  امــری  اماکــن  مقامــات(،  و 
گلســتان جاوید )امور دفن و کفن(، ازدواج، 
ارتباط با مقامات مملکتی، و ارتباط شــرق 

و غرب.
البتــه تأســیس همــه لجنه هــا در همــه 
مناطــق ضــرورت نــدارد. ســازمان بهائیت 
دیگــر،  ســازمان های  از  بســیاری  ماننــد 
متناسب با شرایط درونی و بیرونی سازمان، 
و  برخــی دگرگونی هــا  بــه  زمــان  در طــول 
تغییرهــای اداری دســت زده اســت. نمونه 
ایــن تغییرهــا، ادغــام لجنه هــا یا تأســیس 
لجنه هــای جدیــد بــوده اســت. گاهــی هم 

اسامی شان را تغییر داده است.
تشکیالت بهائیت ایران، ساالنه گزارش 
فعالیــت ایــن اداره هــا را در چنــد نوبت به 
رهبری ســازمان در اســرائیل ارسال می کند 
تا میزان موفقیت شان در تحقق برنامه های 

سازمان مورد ارزیابی قرار گیرد.
سوم، توجه به بخش های مختلف اداری 
ســازمان بهائیــت و نیــز ابعاد سیاســی اش 
در  بهائیــت  کــه ســازمان  نشــان می دهــد 
دوران گذشــته »دولتــی در دولت« بوده و با 
تقلیــد از الگوی دولــت خیلی از بخش های 
حکومت مانند هیأت حاکم، قانون اساسی، 
قوانیــن عــادی، تشــکیالت اداری، دســتگاه 
قضایی، سیســتم بانکی، نهــاد قانونگذاری 
تــدارک  خــودش  بــرای  را  ایدئولــوژی  و 
دیده بود. بــرای مثال »لجنــه احصاییه« را 
می توان با »ســازمان ثبت احوال« مقایســه 
کــرد. ســازمان بهائیت نه تنهــا اداره ثبت و 
احــوال راه انداختــه بــود بلکه شــیوه انجام 
کار در آن اداره و حتــی نحــوه بایگانی را هم 
توضیح می داد. یا شرکت نونهاالن به مثابه 
بانک عمل می کرد. »لجنه صیانت« هم با 
اهــداف حفاظتی طراحی شــده اســت تا به 
مراقبــت از اعضــا بپــردازد. از وظایف دیگر 
ایــن بخــش تحقیــق دربــاره افرادی اســت 
کــه تصمیم دارند به بهائیــت بپیوندند. در 
واقــع اعضای عادی تشــکیالت با تبلیغات 
و شناســایی افراد، نام و مشــخصات آنها را 
بــه بخش هــای مربــوط ســازمان می دهند 
تا درباره آنها تحقیق و اســتعالم شــود. این 
حفاظت ها برای جلوگیری از نفوذ نیروهای 
رقیب و مخالف به تشکیالت بهائیت انجام 

می شود.
 
ë  کجــای در  بهایــی  خانواده هــای  نقــش 

تشکیالت بهایی است؟
ســؤال بســیار مهمــی را مطــرح کردید. 
ســازمان بــودن بهائیــت فقــط در »نظــم 
نمی شــود.  خالصــه  بیت العــدل  اداری« 
درست اســت که این نهاد با داشتن هزاران 
کارمند در بخش های مختلف اداری حیفا و 
محافل ملی و اداره های بهایی یک ساختار 
اداری درســت کــرده اســت، امــا ایــن بعــد 
کالســیک ســازمانی بهائیت است. سازمان 
بهائیــت از ابعاد جدیدتری از ســازماندهی 
نیروهای خود برخوردار است که در حقیقت 
بــا مدیریــت کالن ســازمانی خانواده هــای 
بهایــی به وجود آمده اســت. رهبران بهایی 
ســازه های ایــن ســازمان را طــوری طراحی 
کرده انــد تا هر »خانــواده« بهایــی جزئی از 
این ســازمان باشــد. ایــن موضــوع حتی به 
رهبــران  ابالغیه هــای  در  مســتند  صــورت 
ســازمان هم آمــده و از خانواده های بهایی 
به عنــوان کوچک ترین »واحد« تشــکیالت 
امری یاد شــده اســت. بــا ایــن طراحی، هر 
خانــواده بهایــی در حکــم کوچک تریــن و 
ســاده ترین بخش ســازمان بهائیــت ایفای 
نقــش می کنــد. بنابراین، ســازمان بهائیت 
بــه جــز تشــکیالت اداری از تعــداد زیــادی 
واحد ساده به نام »خانواده بهایی« تشکیل 
شــده است که پیرامون ستون فقرات اداری 
بهائیــت بــا همدیگر »ســازمان بهائیت« را 
تشــکیل می دهند. به عبارت دیگر، سازمان 
بهائیــت از دو بخــش کلــی تشــکیل شــده 
و سلســله مراتب  اداری  1. ســاختار  اســت: 

رهبــری  شــورای  آن  رأس  کــه  ســازمانی 
بیت العــدل اســت، 2. واحدهــای کوچــک 
و پراکنــده بهایــی کــه همــان »خانواده«ها 
هستند. اگر سازمان بهائیت را به شکل هرم 
تصور کنیم، رأس آن تشکیالت بیت العدل 
اســت و در قاعــده، میــزان قابــل توجهــی 
واحدهای کوچک سازمانی به نام »خانواده 

بهایی« قرار دارند.
»خانواده های بهایی«، هم دســتورهای 
خــود را از مرکــز مدیریــت می گیرنــد و هم 
فعالیت های خود را به آن گزارش می کنند. 
آنهــا به ایــن دلیل کــه پراکنده هســتند و به 
شکل خانواده زیســت می کنند، کمتر مورد 
حساســیت قرار می گیرند. سازمان بهائیت 
از بــدو پیدایــش، از این ُبعد ســازمانی خود 
که پنهان مانده اســتفاده های فراوانی برده 
است. این واحدهای کوچک سازمانی که از 
روستاها تا شــهرها پراکنده هستند، مطابق 
بهائیــت  تشــکیالت  اداری  دســتورهای 
فعالیــت دارند و گزارش فعالیت های خود 

را بــه اداره هــای مربــوط ارســال می کننــد و 
رهبری ســازمان هم بر همه آن فعالیت ها 

نظارت کامل دارد.
چــون  ســازمان هایی  بــا  مقایســه  در 
فدایــی  چریک هــای  و  خلــق  مجاهدیــن 
خلــق، شــیوه مدیریــت ســازمان بهائیــت 
حرفه ای تــر  و  پیشــرفته تر  نظــر  ایــن  از 
چــپ«،  »ســازمان  دو  آن  در  اگــر  اســت. 
»خانه هــای تیمــی« به عنــوان هســته های 
کوچک ســازمانی فعالیت داشتند، در این 
»ســازمان سیاسی راسِت« وابسته به غرب 
هســته، »خانواده« بود. اینکــه هر خانواده 
بهایی به عنوان واحدی از »ســازمان« بکار 
گرفته شــود، پوشش هوشــمندانه ای برای 
بهائیــت  سیاســی  ســازمان  فعالیت هــای 
بــود، بــدون آنکه حساســیتی از ایــن منظر 
پهلــوی  امنیتــی  و  سیاســی  ناظــران  در 
ایجــاد کند. چنــان کــه در باال گفته شــد، از 
مهم تریــن وظایــف اعضای عــادی بهایی 
تبلیغ اســت که فرایند جذب آنها به وسیله 
تشــکیالت اداری انجــام می شــود. بــا ایــن 
توضیــح که بخش مهمــی از تبلیغات هم 
به صورت خانوادگی و از طریق دستورهای 
ابالغی ســازمان از جملــه در »بیوت تبلیغ 

خانوادگی« صورت می گیرد.
ســازمان بهائیــت در جزوه هایــی که به 
ایــن منظور منتشــر می کند مثاًل بــه موارد 
زیر اشــاره کرده است: 1. اســتفاده از روش 
و بیــان »تقدیس و تنزیه« کــه تأثیر زیادی 
بــر مخاطــب دارد، 2. در تبلیــغ نبایــد بــه 
نتیجــه فکــر کننــد و بــا حســاب کــردن بــه 
توانایی هــای خــود بــه نتیجــه خوش بیــن 
باشــند، 3. مســائل حفاظتــی )حکمــت و 
تدبیر( را در تبلیــغ رعایت کنند، 4. درباره 

تأثیرگذاری بــر افراد نباید قضــاوت کنند، 
بایــد همه را تبلیغ کننــد، 4. باید همانطور 
کــه آموخته اند عمل کنند، تفســیر به رأی 
نکننــد و جزئیات را با دقت به کار برند، 5. 
در راه تبلیــغ حوصله کرده و اســتقامت به 
خــرج دهند، 6. در برابر موانع اجتماعی و 
ســرزنش ها بی اعتنا باشــند و در این مسیر 
افــراد جدیــد  از جــذب  نــه  نهراســند، 7. 
خوشــحال شــوند و نه از بازگشت اعضای 
قدیمــی ناراحــت شــوند، 8. بــه کیفیــت 
روش هــای تبلیــغ و ارتقای آن بیندیشــند 
و آن را بــه گــوش اربــاب محفل برســانند، 
9. جمله های رهبــران بهایی را حفظ کنند 
تــا در گفت وگوهــای تبلیغــی خود بــه کار 
گیرند، 10. بــرای رعایت حفاظت گفتار به 

موقع و به اندازه سخن بگویند.
بر همین اســاس، ضیافت های 19 روزه، 
و  »خانــواده«  ارتباطــی  پــل  مهم تریــن 
»تشــکیالت« در بهائیــت اســت. در متــون 
رســمی بهائیت بر این موضوع تأکید شــده 

است. در جزوه ضیافت 19 روزه آمده است: 
امــروز مــا بهاییــان در سراســر دنیــا در ظل 
»تشــکیالت منظم و متحدالشکل محلی و 
ملی و بین المللی« قرار داریم. ضیافت 19 
روزه »اســاس و پایه تشــکیالت و مؤسسات 
بهایی و واســطه ارتبــاط افراد با تشــکیالت 
اســت.  بین المللــی«  و  ملــی  و  محلــی 
همچنیــن ایــن جلســه ها »بهترین وســیله 
ارتبــاط تشــکیالت و دوایــر امریــه بــا قاطبه 
احبا«، یعنی توده بهایی است. از این جهت 
تقویــت و نظــم بخشــیدن بــه آن »ســبب 
تقویت و تحکیم اســاس تشکیالت« بهایی 
می شود و بر هر عضو بهایی »وظیفه« است 
تا در هر »رتبه و مقامی« است مرتب در آن 

شرکت کند.
مطابــق برنامه )پروگرام( تعیین شــده 
ســازمان، نشســت  ضیافت های 19 روزه از 
ســه قسمت تشــکیل شــده اند؛ در قسمت 
اول کــه بــه »قســمت روحانــی« معــروف 
اســت، بهاییان به »تالوت مناجات و الواح 
و آیات مبارکه« امر شــده اند. قسمت سوم 
هم، زمــان پذیرایــی و گفت وگو و آشــنایی 
اعضــا بــا یکدیگــر اســت کــه بــا »تــالوت 
مناجــات« خاتمــه می یابــد. امــا قســمت 
دوم رســمی ترین بخــش جلســه ها اســت 
که به خواندن و شــنیدن »اخبار، بشــارات، 
ابالغات، اعالنات، ارائه پیشنهادها و شور« 
اختصــاص دارد. ایــن اخبــار از کانال هــا و 
نشــریات رســمی بهایــی اخذ می شــود. از 
گذشــته، زمــان ایــن قســمت کــه از لحــاظ 
اداری بــرای ســازمان اهمیت داشــت یک 
ســاعت تعیین شــده بود. ترتیــب خواندن 
اخبار هم به قرار زیر بود: بین المللی، ملی 
و محلــی. به عبــارت دیگر ریاســت جلســه 

موظــف اســت اخبــار خوبــی از پیشــرفت 
بهائیت به گوش حضار برساند.

ë  بیت العــدل تا کجــا در امــور بهاییان یک
کشور مداخله می کند؟

ممکـن اسـت تصـور شـود کـه بهائیـت 
بـا داشـتن یـک دسـتگاه عریـض و طویـل 
سـازمانی  کلـی  امـور  در  تنهـا  سـازمانی 
سـازمانی  جزئیـات  در  و  می کنـد  راهبـری 
مداخلـه ای نـدارد، امـا رصـد ایـن سـازمان 
می دهـد  نشـان  گذشـته  ادوار  تمـام  در 
برخـالف انتظـار، شـورای رهبـری سـازمان 
نـه  دارد،  قـرار  اسـراییل  در  کـه  بهائیـت 
تنهـا در جزئیـات سـازمانی بلکـه در امـور 
امـور  قبیـل  از  اعضـا  جزئـی  و  شـخصی 
نیـز  طـالق  و  ازدواج  اقامـت،  آموزشـی، 
بـا  گاهـی  مداخـالت  ایـن  دارد.  مداخلـه 
دسـتورات سـازمانی و به صورت مصوبات 
و  گاهـی مـوردی  و  کلـی صـورت می گیـرد 
کـه  دیـده ام  اسـنادی  در  اسـت.  شـخصی 
داده  دسـتور  آمرانـه  حتـی  بیت العـدل 

اسـت کـه الزم اسـت بهاییـان فـالن شـهر 
حتـی در مجلـس ختمـی کـه برقـرار بـوده 

کننـد. شـرکت 
بــر اســاس سلســله مراتــب ســازمانی، 
همچنین محفل مرکزی نیــز به نمایندگی 
از بیت العــدل، در همه جزئیات ســازمانی 
و شــخصی بهاییــان صاحــب امــر و نظــر 
محســوب می شــود. در واقــع اینکــه تعداد 
محافل یک شــهر چه تعداد باشــد و شــیوه 
ســازماندهی محافل در آنجا چگونه باشــد 
اوالً بــا بیت العدل و ثانیاً بــا محفل مرکزی 
اســت که در برنامه های کوتاه مدت و میان 
مدت موســوم به »نقشــه« به بهاییان ابالغ 

می شود.
در موضــوع اختــالف بهاییــان و محافل 
تحــت  مرکــزی،  محفــل  نیــز  شهرســتانی 
امــر بیت العــدل، بــه اختالف ها رســیدگی 
می کند. محفل مرکزی همین طور نظارت 
بر محافل اســتانی و شهرســتانی را برعهده 
دارد تــا نحــوه فعالیــت و وضعیــت آنهــا 
در برنامه هــای ســازمان را بــه بیت العــدل 
گــزارش کند. به این منظــور محفل مرکزی 
همواره بازرسان و نمایندگانی را به استان ها 

اعزام می کند.
بیت العــدل از طریــق محفــل مرکــزی 
چــه  بهاییــان  اینکــه  دربــاره  همچنیــن 
دوره هــای آموزشــی  را برگــزار کننــد یا چه 
بــه  را  دســتوراتی  بخواننــد  را  کتاب هایــی 
و  طرح هــا  ایــن  نمونــه  می دهــد.  اعضــا 
کتاب ها در دو دهه اخیر، دوره های موسوم 
به »روحی« اســت که به صورت دوره های 
ســازمانی از طریق مؤسســات بهایی تحت 
نظر بیت العدل برگزار می شود. در گذشته 
ایــن نشــریات و منابع از طریق شــبکه های 

ارســال خصوصــی بهاییــان، و نــه پســت، 
انجام می شــد و اکنون بیشــتر در بستر وب 

صورت می گیرد.
ë بهائیت چه نوع سازمانی است؟

به این پرسش از ابعاد مختلف می توان 
پاســخ داد، امــا از یــک منظر کلــی می توان 
گفــت کــه بهائیــت یــک گــروه فشــار و بــه 
تعبیــر دیگــر ســازمان سیاســی ذی نفــوذ و 

اقتدارگراست.

ë  با توجه به اینکه این تشکیالت ادعای دینی
بــودن دارد و در همه جا خــود را دینی جدید 
معرفــی می کنــد، بهائیت چــه ویژگی هایی 
»ســازمان های  جــزو  را  آن  شــما  کــه  دارد، 
سیاســی« به شــمار آورده اید؟ البته شــما به 
درســتی به ابعــاد ســازمانی بهائیت اشــاره 
کردید، اما چرا نمی گویید »سازمان دینی« و 

می گویید »سازمان سیاسی«؟
قبــل از پاســخ بــه پرســش شــما باید به 
یــک مقدمــه اشــاره کنــم. اول اینکــه ادیان 
در فرهنــگ علــوم اجتماعــی و بــه لحــاظ 
مفهومــی »ســازمان« نیســتند، بلکــه ذیل 

مفهوم »نهاد« قرار می گیرند.
در علم جامعه شناسی »نهاد« معنایی 
معنــای  مشــابه  و  غیرمــادی  و  فرهنگــی 
ســنت دارد کــه شــامل قواعــد، هنجارهــا، 
ارزش هــا و الگوهــای رفتــاری اســت. با این 
تعبیــر، خانــواده، حکومت، اقتصــاد و دین 
از مهم ترین نهادهای تاریخی بشر هستند. 
در اینجــا از هــر نهاد می تواند ســازمان های 
متعــددی ظهور پیدا کند، لــذا وقتی از نهاد 
دیــن کــه شــامل ادیانــی چــون مســیحیت 
و اســالم اســت ســخن گفتــه می شــود، در 
حقیقــت ســخن از یــک ســاختار و فرهنگ 
و ســنت اجتماعــی اســت کــه می توانــد از 
ســازمان ها  و  تشــکیالت  انــواع  آن  بســتر 
ســربرآورد. البتــه گاهی در زبــان محاوره ای 
نهاد را معادل ســازمان هم به کار می برند 
کــه خــوب این کاربــرد از معنــای اصلی آن 
متفاوت است. با این توضیح معلوم است 
کــه اوالً بهائیــت نــه یــک »نهــاد« کــه یــک 
»ســازمان« تمرکزگرا و سانترالیســتی است 
کــه همه بهاییان و اعضا حتماً باید ذیل آن 
سازمان تعریف شوند و اساساً بهایی خارج 
از ســازمان معنــای واقعــی نــدارد و او را به 
رسمیت نمی شناسند. بیت العدل تصریح 
دارد بهایی فردی است که آنها به رسمیت 
بشناســند. ایــن موضــوع در ادیــان واقعــی 
وجــود نــدارد. مســلمانان فراوانــی وجــود 
دارند که با هیچ یک از تشکیالت مذهبی  در 
ارتباط نیســتند ولی خود را بیش از دیگران 
داعیــه دار می داننــد. مثاًل شــیعیانی که در 
برگزاری مراســم آیینی و اعتقادات شیعی 
مصمــم هســتند، امــا لزومــاً بــا مســاجد و 

روحانیت در ارتباط نیستند.
 ادیــان بزرگی چون اســالم و مســیحیت 
فرهنــگ  تاریــخ  در  جــاری  »نهاد«هایــی 
و تمــدن بشــری هســتند کــه ســازمان های 
بی شماری از بستر آنها سربرآورده اند. اداره 
این ادیان در دست یک نظم اداری نبوده و 
نیست. سازمان های برآمده از این ادیان در 
تحــول »نهاد« نقــش دارند، ولــی وجود آن 
نهادها در گرو وجود آن ســازمان ها نیســت، 
اما بهائیت ســازمانی وابسته به نظم اداری 
»بیت العدل« و شــعبه های آن موســوم به 
»محفــل ملــی« و »محفل محلی« اســت. 
نبودن ســازمان و ساختار تشکیالتی به محو 
شــدن بهائیــت خواهــد انجامیــد. بهائیت 
حیات مستقلی از تشکیالت و سازمان خود 
نــدارد و از ایــن جهــت نمی توانــد یک نهاد 
دینــی محســوب شــود. اینجا خود ســازمان 
اســت کــه »ایدئولــوژی بهائیــت« را حفــظ 
می کند؛ و معتقدان به آن ایدئولوژی را با نام 
»مؤمنان بهایی« هویت و نظم می بخشد، و 

به عنوان »بهایی« رسمیت می دهد.
بعــد از ایــن مقدمــه بایــد گفته شــود که 
ماهیــت هــر ســازمانی را هــدف آن تعییــن 
می کنــد. بنابراین و با توجــه به آنچه که ما از 
بهائیت از ابتدا تا امروز ســراغ داریم، کسب 
قــدرت، نفــوذ در حکومــت و حتــی در افقی 
خیالپردازانــه کســب حکومــت مهم تریــن 
هدف ســازمان بهائیت را تشــکیل می دهد. 
بله، درســت اســت کــه بهائیت پدیــده ای با 
ابعاد مختلــف حتی اقتصادی اســت که در 
پوشــش دینــی فعالیــت دارد، امــا بــا توجه 
بــه هدف قــدرت و حکومت هیــچ مفهومی 
نمی توانــد  سیاســی«  »ســازمان  به خوبــی 
واقعیت و ماهیت بهائیت را بیان کند. همه 
ابعاد بهائیت ذیل ســایه بزرگ »سیاســت« 
قرار دارند. وقتی پای سیاســت در ســازمانی 
به میــان می آید همه اهــداف دیگر پیش آن 
رنــگ می بــازد و ابــزاری بــرای آن می شــود. 
سیاست بر صدر ارزش های دیگر می نشیند 
و در ذیل آنها قرار نمی گیرد. چیستی و اصل 
بهائیت در کارکرد سیاسی آن است و همگی 

در خدمت آن هدف نهایی قرار دارند.

مؤلفــه  دو  هــر  هــم  بهائیــت  رهبــران 
»ســازمان« و »سیاســی« بودن را پذیرفته و 
همــواره بر اهداف سیاســی و کســب قدرت 
تأکید داشــته اند و حتی شــوقی، رهبر ســوم 
بهاییــان، بــه صراحــت از کســب حکومت 
در ایــران ســخن گفتــه اســت. با وجــود این 
قابــل درک اســت که بهاییان که »ســازمان 
بهائیــت« را یــک ســازمان دینــی و مذهبی 
معرفی کرده اند، در مواردی نیز مخصوصاً 
را  خــود  عمومــی،  تبلیغــی  فضــای  در 
تشــکیالتی غیرسیاســی معرفــی کننــد. در 
حالی که مطابق شواهد فراوان، چهره دینی 
این ســازمان پوششــی برای اهداف سیاسی 
اســت. اگــر سیاســت را روش هــای کســب، 
حفظ و بســط قدرت بدانیــم و اجزا و منابع 
قدرت را شــامل قدرت اقتصادی، نظامی، 
اطالعاتــی، ایدئولوژیکــی، رســانه، اداری و 
ســازماندهی نیــرو بدانیم، در ایــن صورت 
بهائیــت به یقیــن ســازمانی سیاســی بوده 
کــه در ادوار مختلــف برنامه هــای متفاوتی 
را برای رســیدن به اهداف خود متناســب با 
سه متغیر شــرایط درون ســازمانی، شرایط 
سیاسی کشــور و اوضاع بین المللی به اجرا 

گذاشته است.
همیــن کــه رهبــران بهائیــت بــر جنبــه 
»ســازمانی« بهائیت تأکید دارنــد به اندازه 
کافــی تعیین کننــده اســت. میــان دیــن و 
بوروکراســی ســازمانی چه ســنخیتی وجود 
دارد کــه بهائیــت بــا نــام دیــن، اســتقرار و 
دوام خــود را بر آن اســتوار کرده اســت؟ و از 
سازماندهی نیروهای خود در پی چیست؟ 
سازماندهی نیروها از مهم ترین اقدام های 
ضروری در قدرت اســت. بــاور به این اصل 
سیاســی را می توان مهم تریــن علت اقبال 
بهائیت به تشــکیالت و سازماندهی نیروها 

دانست.
 
ë  چــرا می گویید »ســازمان سیاســی«؛ چرا

»حزب« نمی گویید؟
مختلفــی  اقســام  سیاســی«  »ســازمان 
دارد. ابتــدا آنهــا را به دولتــی و غیردولتی و 
ســپس ســازمان های سیاســی غیردولتی را 
به حــزب و ســازمان های سیاســی ذی نفوذ 
چــون  »حــزب«  می کننــد.  تقســیم بندی 
رســماً هــدف خــود را قدرت اعــالم می کند 
و از ابزارهــای رســمی ماننــد شــرکت علنی 
در انتخابــات بهــره می برد تفاوت روشــنی 
دارد.  ذی نفــوذ  سیاســی  ســازمان های  بــا 
ســازمان های سیاســی ذی نفوذ از ابزارهای 
قدرت متفاوتی اســتفاده می کنند: از قدرت 
نظامــی - اطالعاتــی تــا قــدرت اقتصــادی 
و ایدئولوژیــک. بــا ایــن توصیــف، ســازمان 
بهائیت یک »ســازمان سیاســی غیردولتی 
پنهان روش وابسته بزرگ ذی نفوذ« است. 
ایدئولوژی بهائیت خارج از ایدئولوژی های 
مرســوم حزبی و در قالب ادبیــات به ظاهر 
دینی ســاخته و پرداخته شده است، اما اگر 
ماننــد موریــس دوورژه گروه های مســلکی 
سیاســی  احــزاب  جــزو  را  )ایدئولوژیکــی( 
را  بهائیــت  تشــکیالت  آوریــم،  به شــمار 

می توان یک »حزب سیاسی« نامید.
گذشــته  از  بهائیــت  سیاســی  ســازمان 
به مثابه یک سازمان ذی نفوذ سعی داشته 
ارکان قــدرت نفــوذ کنــد. در حکومــت  در 
گذشــته، رســمیت یافتن مهم تریــن گامی 
بود که به ســازمان بهائیت یاری می رســاند 
تــا رســماً و به طــور قانونــی بــرای تصاحب 
حکومــت اقــدام کنــد. البتــه آرزویــی که به 
آن نرســید. در واقــع یکــی از علــل تبدیــل 
شــدن بهائیت به سازمان سیاسی ذی نفوذ 
رســمیت نداشــتن آن بــود. البتــه بهائیــت 
چــون در قالــب دیــن فعالیــت می کــرد و 
ایدئولــوژی خــود برای کســب قــدرت را در 
پوشــش دین قــرار داده بود، نمی توانســت 
رســماً بــه حــزب تبدیــل شــود. همچنیــن 
بهائیت در دوردســت های مطلوب خود به 
ســاختارهای فراتر از پهلــوی و به حکومت 
بهائیت می اندیشــید. در حالــی که احزاب 
فعالیــت  موجــود  سیاســی  ســاختار  ذیــل 

می کنند.
 
ë  اینکه بهائیت یک سازمان سیاسی است 

آیا یافته جدیدی است یا در گذشته نیز وجود 
داشته است؟

این هم پرســش خوبی اســت. واقعیت 
این اســت کــه توجه بــه ابعاد تشــکیالتی و 
سیاســی بهائیت در گذشته و حتی در میان 
کارگزاران حکومت پهلوی و حتی مدیران و 
رؤســای ساواک نیز مشــاهده می شود. آنها 
نیز نه تنهــا در گزارش های خود به بهائیت 
از آن بــه عنــوان یــک »حزب سیاســی« یاد 
بــه  کــه  کرده انــد، بلکــه در فعالیت هایــی 
منظور رصد بهائیت انجام داده اند بر ابعاد 
تشکیالتی و سیاسی آن متمرکز بوده اند. در 
کتاب »ســازمان سیاســی بهائیــت« تعداد 

قابل توجهی از این اسناد را آورده ام.

بررسی مختصات سازمانی و فعالیت های تشکیالتی فرقه بهائیت در گفت وگو با دکتر حمیدرضا اسماعیلی

آنچه باید درباره سازمان سیاسی بهائیت بدانید
گروه سیاســت/ در روزهای اخیر برخی جریان های رســانه ای معاند ســعی کردند به 
تصویرسازی نادرست از اتفاقات مرتبط با بهائیان بپردازند. تصویرسازی هایی که با 
هدف تحریف واقعیت صورت می گیرد و محور اصلی آنها غیرسیاســی نشان دادن 
تشــکیالت بهائی اســت. برای اینکه بدانیم چرا بهائیت یک ســازمان آن هم از نوع 
سیاســی اســت باید با ویژگی ها و مختصات این تشــکیالت آشنا شــویم. در این باره 
واقعیت هایی هســت که هر ناظر و مخاطب بی طرفی براحتی می تواند با دانســتن 
آنها خودش قضاوت کند. به همین خاطر به سراغ دکتر حمیدرضا اسماعیلی رفتیم 
تا ابعاد این موضوع را بیشــتر بررســی کنیم. وی نویســنده کتاب »ســازمان سیاســی 
بهائیت« است که بتازگی از سوی مؤسســه مطالعات و پژوهش های سیاسی منتشر 
شــده است. در این گفت و گو بخشــی از ابعاد »سازمانی« بهائیت مورد بحث قرار 

گرفته و سپس به ماهیت »سیاسی« آن پرداخته می شود.

ماهیت هر سازمانی را هدف آن تعیین می کند؛ با توجه به آنچه که ما از بهائیت از ابتدا تا امروز سراغ داریم، 
کسب قدرت، نفوذ در حکومت و حتی در افقی خیال پردازانه کسب حکومت مهمترین هدف سازمان 

بهائیت را تشکیل می دهد. درست است که بهائیت پدیده ای با ابعاد مختلف، حتی اقتصادی است که 
در پوشش دینی فعالیت دارد، اما با توجه به هدف قدرت و حکومت، هیچ مفهومی به خوبی »سازمان 

سیاسی« نمی تواند واقعیت و ماهیت بهائیت را بیان کند. همه ابعاد بهائیت ذیل سایه بزرگ »سیاست« 
قرار دارند. وقتی پای سیاست در سازمانی به میان می آید همه اهداف دیگر پیش آن رنگ می بازد و ابزاری 

برای آن می شود. سیاست بر صدر ارزش های دیگر می نشیند و در ذیل آن ها قرار نمی گیرد. چیستی و اصل 
بهائیت در کارکرد سیاسی آن است و همگی در خدمت آن هدف نهایی قرار دارند
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مبــارزه بــا قاچــاق کاال به عنــوان یکــی از مهم ترین معضــات اقتصادی 
کشــور از زمان آغاز به کار دولت ســیزدهم وارد فاز جدیدی شــده است. در 
طول دهه های گذشــته همواره قوانین و مقررات متعددی برای مقابله با 
قاچاق وجود داشته است، اما تاکنون این قوانین و اقدامات دولت ها جلوی 
میلیاردهــا دالر قاچاق ورودی و خروجی را نگرفته اســت. مبارزه با قاچاق 
کاال به عنوان یکی از مهم ترین معضات اقتصادی کشــور از زمان آغاز به 

کار دولت سیزدهم وارد فاز جدیدی شده است.

برداشــت اول: وزارت نفت درباره وضعیت صادرات بنزین کشــور اعام 
کــرد: »متولی صــادرات بنزین، امور بین الملل شــرکت ملــی نفت ایران 
اســت و وزارت نفت خارج از رینگ صادراتی شــرکت بورس انرژی، هیچ  
محموله ای صادر نمی کند. امسال تنها یک محموله در ۲۴فروردین ماه و 
به مقدار ۲۹۵هزار بشــکه با اکتان ۸۷درصد صادر شــده اســت که پس از 
رقابــت در رینــگ صادراتی بورس انرژی ایــران، به باالترین قیمت یعنی 

۷۰سنت فروخته شد.«

 قاچاق کاالهای اساسی
 نصف شد

 مرگ زودهنگام 
یک خودکفایی!

 گزارش »ایران« از اقدامات دولت برای مسدودسازی
 بازارهای غیررسمی

»ایران« از تبعات مصرف باالی بنزین در کشور و سهم 
خودروسازی ها در رشد افسارگسیخته مصرف گزارش می دهد

یرنا
ا

  نان امسال گران نمی شود؛
 چیزی به نام کارت نان هم نداریم

وزیر اقتصاد در یکصد و یازدهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی:

وزیر امور اقتصادی و دارایی اصاح یارانه کاال های اساســی و حذف ارز ترجیحی را بخشــی از راهبرد 
دولت برای اصاح ســاختار اقتصادی و رفع انحصار برشمرد.

آمارها از رشد 31 درصدی نسبت به سال گذشته خبر می دهد

درآمد 5 میلیارد دالری ترانزیتی 
در 120 روز

11

10

12

 تداوم روند صعودی شاخص ها 
برای دومین روز متوالی

»ایران« از معامالت سهام گزارش می دهد

 آمــار 4 ماهــه ترانزیــت نشــان می دهد در این مــدت میــزان ترانزیت به 5 
میلیون تن رســیده که در مقایســه با مدت مشابه ســال قبل 31درصد رشد 
دارد. هدف گذاری دولت ترانزیت ۲۰میلیون تنی تا آخر امســال اســت و با 
توجه به آمار 4 ماهه تحقق آن ممکن اســت. جواد هدایتی، مدیرکل دفتر 
ترانزیــت ســازمان راهداری و حمل و نقل جــاده ای، در گفت وگو با »ایران« 

گفــت: تا پایان ســال قطعــاً ترانزیت 15 میلیون تنی را خواهیم داشــت و با 
فراهم بودن شــرایط امکان رســیدن آن به ۲۰ میلیون تن وجود دارد. رشــد 
31 درصدی ترانزیت در 4 ماهه امسال نشان می دهد دیپلماسی اقتصادی 
دولت بر پایه افزایش ارتباطات منطقه ای جواب داده است و کشورها برای 

عبور کاال از ایران ترغیب شده اند. 

9

ارزش معامالت خرد زیر 2 هزار میلیارد تومان  باقی ماند

3/5میلیون هکتار 
 زمین کشاورزی 

سند دار می شود

با اهتمام جهاد کشاورزی

13

قیمت های سهام 
در بازار از لحاظ 

فاکتورهای بنیادین 
 بسیار ارزنده 

و منطقی  است

یک کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو 
با »ایران«:

10

 همدستی بازار پول
 و بخش کشاورزی 
برای افزایش تولید

وزیر جهاد کشاورزی از تولید 9 میلیون تن 
گندم در سال آینده خبر داد

13

 پلتفرم های داخلی
در انتظار اجرای 

امنیت قضایی

 با درخواست وزیر ارتباطات
 از رئیس قوه قضائیه

12

گزارش »ایران« از برنامه ریزی دولت برای کاهش حدود 20 درصدی قیمت روغن

 انجمن روغن نباتی: 
فقط 10 درصد ارزان می کنیم

کاهش مصرف روغن با حذف ارز 4200 تومانی، کاهش 40 درصدی قیمت های 
جهانی روغن و صفر شدن تعرفه واردات روغن باعث شده تا دولت سیزدهم از 

برنامه ریزی برای کاهش حدود 20 درصدی قیمت روغن سخن بگوید  اما  انجمن 
روغن نباتی اعالم کرد فقط حاضر است 10 درصد قیمت ها را کاهش دهد!
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 چهار شنبه 12 مرداد 1401 
 سال بیست و هشتم

کالن شماره 7972
وزارت صمت از گسترش  هایپرمارکت ها استقبال می کند

نقش مثبت »شهر لوازم خانگی« در توزیع
لوازم خانگی، جزو آن گروه کاالهایی است که همواره از حمایت همه ارگان های 
حمایتی برخوردار بوده و همواره هم همه بازیگران مؤثر و منتفع در اکوسیستم 
آن اعــم از تولیــد، توزیــع، فــروش و مصــرف، از معمــای الینحــل قیمــت  گالیه 
دارنــد. دولــت با ابــزار »ممنوعیــت واردات« از تولیــد حمایت می کند و بــا ابزار 
»قیمت گذاری« از مصرف. قاچاق ویرانگر با سهم 20 درصدی بازار را هم با ابزار 
»قهریه« در ید کنترل می گیرد. اما باز هم صدای اعتراض از جانب مصرف بلند 
اســت و اگرچــه در نهایت، این توپ در زمین نظــام توزیع فرود می آید، اما نظام 

توزیع هم، خود یکی از معترضان است.
در ایــن شــرایط برخی نقطه تاریک ایــن فرایند را نفوذ واســطه ها می دانند و 
معتقدنــد که تمرکز نورافکن های نظارتی بر ایــن نقطه تاریک، معمای قیمت 
را حــل می کند. اما واقعیت این اســت که نقطه تاریــک که نه؛ نقطه ضعف این 
فرایند، ساختار سنتی، پاشنه  آشیل آن، مقاومت در برابر پارادایم حاکم بر جهان 
در عصر دیجیتال و شاهد این ادعا، ثبت عملکرد مثبت ارائه دهندگان خدمات 
نویــن در زنجیره توزیع اســت. ایــن روزها که دنیا تحــت تأثیر»تحول دیجیتال«، 

به ســمت مدرنیزه شــدن رفته اســت، 
این گــروه بــا الهــام از تجربیــات موفق 
جهانــی در تغییــر ســاختار ســنتی بــه 
ســاختار مدرن، ورود  هایپرمارکت های 
در  را  توزیــع  سیســتم  بــه  تخصصــی 
دســتورکار قــرار داده اند. فــارغ از برخی 
ضعف ها که در جریان عبور همه کسب 
 و کارها از بســتر ســنتی نمایان می شود 

و گاهــی حتــی نارضایتی برخی مشــتریان را درپی دارد، نتیجــه مثبت نهایی که 
از برآینــد عملکرد کلــی این هایپرمارکت هــا در تنوع محصول، قیمت مناســب 
و اصالت کاال به ثبت رســیده اســت، حکایت می کند که اگر در گرانی ها انگشــت 
اتهام به سوی سیستم توزیع است، برای این نظام راهی جز اصالح ساختار سنتی 
و پذیــرش ســاختار نوین وجود ندارد. دراین خصوص بــا محمدمهدی برادران، 
معــاون صنایــع عمومی وزارت صمــت که این روزهــا به جد درپی تنظیــم بازار 
لوازم  خانگی است، به گفت وگو پرداختیم. برادران، درخصوص شعار مربوط به 
قیمت ازســوی »شهر لوازم  خانگی«، تصریح کرد: این روش عرضه، حسن های 
زیادی دارد که یکی از آنها به قیمت مربوط می شود. حسن دیگر آن، تنوع بسیار 
زیاد محصوالت است ضمن اینکه وزارت صمت نیز نظارت دقیقی بر عملکرد 
آنها دارد و با توجه به نقش مثبتی که دارند، از توسعه  این مجموعه ها استقبال 
می کند. وی یادآور شــد: در جریان فروش، دو رویکرد وجود دارد؛ »فروش بیشتر 
با ســود کمتر« و »فروش کمتر اما ســود بیشــتر« که البته رویکرد تجربه شــده در 
کشــور مــا و در جهــان، همان فروش بیشــتر با ســود کمتــر اســت. در ادامه، علی 
افشــار قاسملو مدیر روابط  عمومی »شــهر لوازم  خانگی« در گفت وگوی کوتاهی 
به تشــریح عملکرد این  هایپرمارکــت پرداخت و گفت: ایــن مجموعه از بهمن 
1400 بــا هدف حذف واســطه ها، شــفافیت در فروش و تســهیل شــرایط فروش 
اقســاطی راه اندازی شد و در این مسیر، عالوه بر تأمین کیفی کاال، هدف افزایش 
ســهم از بــازار را نیــز مدنظــر قــرار داد. وی گفــت:  هایپرمارکت ها برخــالف بازار 
ســنتی، برمبنای فروش با ســود کم و حجم باال فعالیــت می کنند و حجم باالی 
خرید و فروش، بهره وری باالی منابع انســانی و حذف برخی هزینه های جاری، 

مزیت هایی هستند که هزینه باالی تبلیغات را سرشکن می کنند.

ـاه
نگـ

ب

گــروه اقتصــادی/ مبــارزه با قاچــاق کاال 
به عنــوان یکــی از مهم ترین معضالت 
اقتصــادی کشــور از زمــان آغــاز بــه کار 
دولت ســیزدهم وارد فاز جدیدی شــده 
است. در طول دهه های گذشته همواره 
قوانین و مقررات متعددی برای مقابله 
با قاچاق وجود داشته است، اما تاکنون 
ایــن قوانین و اقدامــات دولت ها جلوی 
میلیاردها دالر قاچاق ورودی و خروجی 
را نگرفته اســت. امــا از زمانی که دولت 
ســیزدهم فعالیــت خود را شــروع کرد، 
بــا تأکید ویژه رئیس دولــت بر مقابله با 
قاچــاق و اســتفاده از شــیوه های جدید، 
درمــدت کوتاهی شــاهد تحوالت بزرگی 
راســتا  ایــن  هســتیم.در  زمینــه  درایــن 
درکنار پیگیری های جدی دســتگاه های 
کــه عرصــه  بــا قاچــاق  متولــی مبــارزه 
اســت،  کــرده  تنــگ  قاچاقچیــان  بــر  را 
اجــرای سیاســت اصــالح ارزترجیحی و 
مردمی ســازی یارانه هــا نیز تأثیر بســیار 
بخصــوص  قاچــاق  درکاهــش  زیــادی 
قاچاق خروجی از کشــور داشــته اســت. 
درحالی که درسال های گذشته به دلیل 
توزیــع یارانه ای کاالهای اساســی، مردم 
کشــورهای منطقه نیز از یارانه پرداختی 
توســط دولــت بهره مند می شــدند و در 
اساســی  کاالهــای  آنهــا  فروشــگاه های 
ایــران بــا قیمت مناســب به وفــور یافت 
می شــد، ولی اجرایی شــدن اصــالح ارز 
ترجیحی همه چیز را تغییر داد. چرا که 
دیگر برای قاچاقچیان صرفه اقتصادی 
از بیــن رفتــه اســت. بــا این حــال مردم 
ایــران بــه دلیــل دریافــت یارانــه نقدی 
ماهانــه 300 تا 400 هزار تومانی به ازای 
هــر نفر از ایــن ماجرا مصــون مانده اند.

تصمیــم  مثبــت  نتایــج  بدین ترتیــب 
تومانــی   ۴200 ارز  حــذف  در  دولــت 
بــا کاهــش چشــمگیر قاچــاق کاالهــای 
اساســی به خارج از کشــور و صفر شــدن 
قاچــاق عمــده آرد و روغــن در ۴ مــاه 

نخست امسال مشخص شد.»مصطفی 
پورکاظم شایســته« در گفت وگــو با ایرنا 
بــا بیان اینکــه اضطرار جــدی دولت در 
چهار ماه گذشــته قاچــاق خروجی بود، 
اظهــار کــرد: بــا اجــرای طــرح مردمــی 
کردن یارانه ها که تصمیم درستی بود و 
برای جامعه منفعت به دنبال داشــت، 
مایحتاج مردم و کاالهای اساســی مورد 
نیاز کــه این روزها در عرصه بین المللی 
هــم ســخت تر تأمیــن می شــوند، مورد 

توجه قرار گرفت.
ë کاهش ۵۰ درصدی قاچاق کاال

وی با اشــاره به اجرای طرح مردمی 
کــردن یارانه هــا و حــذف ارز ترجیحــی، 
افــزود: بــه همیــن دلیــل رســیدگی بــه 
قاچــاق عمومــی اولویت قــرار گرفت تا 
به نقطه ثباتی در این بخش برسیم و با 
اقدامات انجام شده توانستیم درهمین 
آغاز کاهش ۵0 درصدی را تجربه کنیم.
شایســته با بیان اینکــه مدیریت قاچاق 
ســوخت می تواند اتفاق بزرگــی را برای 
کشــور رقــم بزنــد، خاطرنشــان کــرد: با 
کمک سیســتم ها و سامانه ها می توانیم 
یک تــا دو میلیارد دالر بــه دولت کمک 
کنیــم و قاچــاق را به حداقل برســانیم.
معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی 
ســتاد مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز با بیان 
اینکــه طــرح ایجــاد مانــع بــرای قاچاق 
خروجــی همچنــان ادامــه دارد، گفــت: 
بــا تغییــر قیمــت ارز که موجــب تفاوت 
فاحــش نــرخ کاالهــا در بــازار داخــل و 
خــارج می شــود، قاچــاق نیــز افزایــش 
می یابد و امــکان دارد اجرای طرح ها را 
بی اثــر کند.وی بیان کرد: با دســتیابی به 
تعــادل اقتصــادی می توانیــم قاچاق را 
کنتــرل و مدیریــت کنیــم، همان طور که 
تاکنون قاچاق مایحتاج عمومی )کاالهای 
اساســی( را کاهش دادیم و به عنوان مثال 
روغن و آرد دیگر به صورت عمده از کشور 

خارج نمی شود.

ë  مبارزه کارشناســی با قاچاق کاال و ارز در
دولت سیزدهم

بــا  مبــارزه  اینکــه  بیــان  بــا  شایســته 
قاچــاق کاال و ارز در دولــت ســیزدهم بــا 
نــگاه کارشناســی،  معطــوف بــه اقــدام و 
بــه نتیجه رســاندن مأموریت هــا پیگیری 
دوره  ایــن  در  کــرد:  تصریــح  می شــود، 
جلســات ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال و ارز 
با حضــور رئیس جمهور هــر دو ماه یکبار 
و بــا اهتمــام ویژه ایشــان برگزار می شــود 
کــه از اقدامــات مثبــت دولت ســیزدهم 
اســت.این مقــام مســئول ادامــه داد: در 
حــوزه مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز اولویت 
با جرایم ســازمان یافته قرار گرفته است، 
زیــرا ارزیابــی اقدامات گذشــته نیز نشــان 
می دهد باید از پرونده های خرد و کوچک 
بــه ســراغ سرشــاخه ها، مبــادی اصلــی و 
و  کــه در کاالهــا  برویــم  ســازمان یافته ها 
صنعت هــای مختلــف حضــور دارنــد و 

قاچاق کاال را انجام می دهند.
ë  ابالغ شــیوه نامه هماهنگی دستگاه های

کاشف در مقابله با قاچاق؛ بزودی

راســتا  کــرد: در همیــن  وی تصریــح 
تــوان  ارتقــای  و  هماهنگــی  شــیوه نامه 
اجرایــی و عملیاتی دســتگاه های کاشــف 
بــا قاچــاق ســازمان یافته در  در مقابلــه 
تصویــب  بــه  رئیس جمهــور  بــا  جلســه 
رســیده و بزودی ابالغ می شــود. شایســته 
اجــرای  مــورد  در  رئیس جمهــور  گفــت: 
ســاختار جدید مبارزه با قاچــاق از طریق 
شناســایی منابع پولشــویی تأکیــد دارند، 
زیرا بــا اقدام در مورد منابــع مالی و پولی 
قاچــاق می توانیــم در منشــأ تغذیــه این 
پدیــده موانع را ایجاد کنیــم. معاون امور 
مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز بیان داشــت: مطابق آمار 
ســاالنه 20 میلیــارد دالر قاچاق در کشــور 
انجام می شود که همین منبع مالی فشار 
سنگینی را به بازار ارز وارد می کند، زیرا ارز 
موردنیاز از بازار داخلی تأمین می شــود و 
بخشی از مشکالت و گرانی این بخش نیز 
به دلیل قاچــاق رقم می خورد. وی تأکید 
کــرد: در ایــن روش ســازمان های عمــده 
اطالعاتــی بر منابع مالــی و پولی متمرکز 

می شود و از آغاز مانع این پدیده خواهیم 
شد.
ë سدی دربرابر ورود کاالهای قاچاق

براســاس مــاده یک قانــون مبــارزه با 
ســال 13۹2،  مصــوب  ارز  و  کاال  قاچــاق 
شناســه کاال و شناســه رهگیــری بــه دلیل 
منحصر بــه فرد بــودن، امکان اســتعالم 
و رهگیــری در هر نقطــه از زنجیره تأمین 
را فراهــم می ســازد. ایــن درحالــی اســت 
کــه مــاده 2 این قانــون هم عرضــه کاالی 
فاقــد شناســه کاال و شناســه رهگیــری را 
جــرم می داند. باوجودی کــه این مصوبه 
قانونی مربوط به ســال 13۹2 بوده، اما به 
دلیل فراهم نبودن زیرساخت ها و برخی 
خألهای قانونی تا سال 13۹۶ عماًل حتی 
کوچک تریــن حرکتــی از ســوی دولت در 
ایــن زمینه صــورت نگرفت که ســرانجام 
از ســال 13۹۶ ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز اولیــن گام در تحقق ایــن مواد قانونی 
را برداشت.البته تکمیل سامانه ها در این 
زمینــه تا مــرداد 13۹۹ به طــول انجامید، 
با وجــود این باز هــم دولــت دوازدهم به 

موضــوع بی توجه بــود و گام عملی برای 
مقابلــه بــا عرضه کننــدگان کاالی قاچاق 
صورت نگرفت، به طوری که رئیس دولت 
گذشته، با وجود مصوبه قانونی، حاضر به 
شرکت در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز نبــود. بــا روی کار آمــدن دولــت 
ســیزدهم اما رویه مبارزه بــا قاچاق کاال و 
ارز تغییر کرد و در بهمن ماه سال گذشته 
دستورالعمل ۹ بندی پیشگیری و مقابله 
با قاچاق کاال و ارز ابالغ شــد که براســاس 
این دســتورالعمل، به منظور پیشگیری و 
مقابله ســامانه محور در مبــارزه با قاچاق 
کاال و رســیدگی دقیق و فــوری به جرایم و 
تخلفات این حوزه، دســتگاه های مسئول 
با محوریت ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
سامانه های جامع تجارت، گمرکات کشور 
و دیگــر ســامانه ها موضوع قانــون مبارزه 
بــا قاچــاق کاال و ارز را بــا فوریت تکمیل و 
عملیاتــی کرده و ارتباط بین ســامانه ها را 
برقرار کنند. بنابراین دولت ســیزدهم در 
یک اقدام ضربتی به دنبال برخورد جدی 
بــا عرضه کننــدگان کاالی قاچاق بــوده تا 
اولین گام عملیاتی مبارزه با قاچاق کاال و 

ارز را آغاز کند.
ë مهم ترین کاالهای قاچاق

اظهــارات ســخنگوی ســتاد مبــارزه با 
قاچــاق کاال و ارز حکایــت از 1۷،1 میلیــارد 
دالر قاچاق در کشور دارد که 12،۵ میلیارد 
دالر آن مربــوط بــه ورود کاالی قاچــاق به 
کشور است. همچنین براساس اظهار نظر 
محمد مهــدی بــرادران؛ معــاون صنایع 
یدکــی  لــوازم  صمــت،  وزارت  عمومــی 
خــودرو، لــوازم آرایشــی، لــوازم خانگــی، 
پوشــاک، اســباب بازی و ســیگار بــه عنوان 
کاالهــای محبــوب قاچاقچیــان شــناخته 
می شــوند کــه در ایــن بیــن لــوازم یدکــی 
خودرو با 2،۵ میلیارد دالر، لوازم آرایشی با 
2 میلیارد دالر، لوازم خانگی با 1،۶ میلیارد 
دالر و اســباب بــازی بــا ۵00 میلیــون دالر 
سهم باالیی را به خود اختصاص داده اند.

قاچاق کاالهای اساسی نصف شد
گزارش »ایران« از اقدامات دولت برای مسدودسازی بازارهای غیررسمی 

قاچاق عمده آرد و روغن به صفر رسید



گاه
نــ

ب

در مراسمی با حضور وزیر اقتصاد انجام شد

ایجاد 400 هزار شغل تا پایان سال با همکاری 
ستاد اجرایی فرمان امام و ۸ بانک کشور

تفاهمنامه ۴۰ هزار میلیارد تومانی ایجاد اشــتغال درسراســر کشــور 
بین بنیاد برکت و ۸ بانک عامل امضا شد.

دیروز در مراســمی باحضور وزیراقتصاد، سرپرست ستاد اجرایی 
فرمان امام، مدیرعامل بنیاد برکت و گروه اقتصادی تدبیر و مدیران 
عامل هشــت بانک در محل نمایشــگاه دائمی دســتاوردهای ســتاد 
اجرایی فرمان امام، بزرگترین تفاهمنامه ایجاد اشــتغال درکشور به 
امضا رسید. سرپرست ستاد اجرایی فرمان امام دراین مراسم گفت: 
این تفاهم طی دوسال و در بیش از ۴۰۰ شهرستان اجرایی می شود.

عــارف نوروزی افــزود: بنا داشــتیم تا پایــان ســال ۱۴۰۱، از طریق 
طرح های خرد و کالن بخش های مختلف ستاد مانند برکت و تدبیر، 
۳۵۰ هزار شــغل  در کشــور ایجاد کنیم اما با امضای این تفاهمنامه 
امیدواریم تا پایان ســال بتوانیم شــکرانه ایجاد ۴۰۰ هزارمین شــغل 
در کشــور را برگــزار کنیــم. وی افزود: برهمین اســاس قرار اســت ۴۰ 
هزار میلیارد تومان ســرمایه گذاری از محل منابع تسهیالت بانک ها 
و آورده مردم برای اشــتغال عملیاتی شــود. سرپرست ستاد اجرایی 
فرمان امام تأکید کرد: دراین تفاهمنامه ۴۰۲ شهرســتان و ۱۰ هزار و 

۲۰۰ روستا تحت پوشش طرح های اشتغالزایی قرار می گیرند.
وی ادامــه داد: ۶۰ درصــد ایــن ۴۰ هــزار میلیــارد تومــان بــرای 
اشــتغالزایی درســال ۱۴۰۱ و ۴۰ درصــد باقیمانــده هــم  ســال ۱۴۰۲ 
اجرایــی خواهد شــد. نوروزی با اشــاره به وقوع ســیل اخیر در کشــور  
گفــت: بنیــاد برکت حمایــت ویژه ای از ســیلزدگان خواهد داشــت و 
درقدم اول قول دادیم ۲۰۰۰ رأس دام سالم بین روستاییان سیلزده 
توزیع کنیم. وی تصریح کرد: با اقدامات اخیر توانسته ایم از ۲۰۰ هزار 
مهاجرت معکوس روستاییان به شهرها جلوگیری کنیم. وزیراقتصاد 
نیــز در ایــن مراســم گفت: تفاهــم ۴۰ هــزار میلیــاردی بــرای ایجاد 
اشتغال توسط ستاد اجرایی فرمان امام یکی از ابتکارات منحصربه 
فرد درســال های اخیر اســت، ویژگی طرح های برکت، پایش مرتب 
و آنالین رســیدن تســهیالت به هدف و پیگیری مشــاغل ایجادشــده 
و حمایــت از کارآفرینــان اســت و وام هــا هدر نمی رود. سیداحســان 
خاندوزی افزود: ما با همکاران خود در شبکه نظام بانک های دولتی 
و خصوصی این برنامه ریزی را داشته و داریم که نظام مالی کشور به 
سمت تأمین مالی تولید و نیازهای خرد خانواده ها تغییر ریل دهند 
و تســهیالت خرد منجر به اشــتغالزایی و توســعه پروژه های پیشران 

شوند نه اقدامات غیرمولد.
خانــدوزی تأکیــد کــرد: تخصیص اعتبــارات به مردم به واســطه 
نهادهایی مانند ســتاد اجرایــی فرمان امام که ازطریق تســهیلگران 
خود با مردم مرتبط هســتند و بعد از دریافت تســهیالت، کارآفرین 
را رهــا نمی کننــد می تواند به الگوی غالب درکشــور برای تخصیص 

بودجه و ارائه تسهیالت تبدیل شود.
در پایــان ایــن مراســم تفاهمنامه 4۰ هــزار میلیــارد تومانی بین 
بنیاد برکت و مدیران عامل بانک های پارســیان، ملی، ســپه، ملت، 
کارآفریــن، تجارت، صادرات، مهرآفریــن و صندوق کارآفرینی امید 

به امضا رسید.

روغــن یکــی از کاالهای اساســی بــود که تا 
اردیبهشــت مــاه ســال جاری ارز ترجیحی 
بــه آن اختصاص می یافــت ولی با اصالح 
ایــن ارز قیمــت ایــن محصول بــا افزایش 
قابل توجهی در بازار روبه رو شــد به طوری 
که قیمــت روغن مایــع آفتابگردان ســرخ 
کردنــی و پخت و پز ۸۱۰ گرمــی در بازار به 
6۲ و 6۳ هــزار تومان رســید، این در حالی 
بــود که تا قبــل از این تصمیــم قیمت این 
دو محصــول کمتــر از ۲۰ هــزار تومــان در 
بــازار بود. از طرف دیگر طبق گزارش مرکز 
آمــار از نرخ اقالم خوراکی مناطق شــهری 
در خردادماه ســال جاری، روغــن رکورددار 
افزایش قیمت اقالم خوراکی شــد و روغن 
نباتــی جامــد ۲۴۷ درصــد و روغــن مایــع 
۲۳۳ درصد رشــد قیمت را بــه خود دیده 
اســت. حال اما پس از گذشــت نزدیک به 
ســه مــاه از اصــالح ارز ترجیحــی بــا توجه 
بــه افزایــش قابــل توجــه واردات، کاهــش 
مصــرف در کشــور، کاهــش قابــل توجــه 
روغن قاچاق به دلیل نزدیک شدن قیمت 
ایــن محصــول در بــازار داخل بــا بازارهای 
کشورهای همســایه، کاهش قیمت روغن 
در بازارهــای جهانــی و بــه صفــر رســیدن 
تعرفه تجاری واردات این محصول انتظار 
می رود قیمت ایــن محصول با کاهش ۲۰ 
تا 4۰ درصدی در بازار روبه رو شــود. در این 
گزارش قصــد داریم بــه آخرین وضعیت 
بازار روغن در کشــور و عرضــه جهانی این 

محصول بپردازیم.
ë  کاهــش 40 درصــدی قیمــت روغــن در

بازارهای جهانی

قیمــت جهانــی روغــن طــی یــک ماه 
اخیــر در بازارهای جهانی بــا کاهش ۳۰ تا 
4۰ درصــدی روبــه رو بوده به طــوری که با 
کاهــش محدودیت های ناشــی از بیماری 
کرونــا و عرضــه بیشــتر روغــن خــام پالــم 
اندونزی به واســطه رشــد میزان موجودی 

آن، قیمــت روغــن شــیب نزولی بــه خود 
گرفته است. بازار روغن خام در آرژانتین و 
مالزی به عنوان دو کشور بزرگ تولید کننده 
ایــن محصــول در کنار اندونزی نیز نشــان 
دهنده آن اســت که قیمــت این محصول 
همچنــان در حــال کاهــش اســت. در این 
باره قاســمعلی حســنی، دبیرکل اتحادیه 
بنکــداران مــواد غذایــی اظهار داشــت: با 
توجه به اینکه قیمت روغن نباتی در بازار 
جهانــی حــدود ۳۰ درصــد کاهــش یافته 
اســت رقابت واردکنندگان جهت واردات 
روغن نباتــی ارزانقیمت شــدت گرفته که 
این امــر در کنار کاهش مصــرف روغن در 

فصل تابستان صورت گرفته است.
ë کاهش محسوس مصرف روغن در کشور

نیــاز ماهانه کشــور بــه روغــن خوراکی 
بیــن ۱۴۰ تا ۱۶۰ هزار تــن و میزان مصرف 
متوســط ســاالنه روغــن کشــور ۱.۵ تــا ۱.۷ 
میلیون تن بود ولی در سال گذشته آمارها 
حاکی از آن اســت که بیــش از ۲ میلیون و 
۲۰۰ هــزار تــن روغن مصرف شــد که البته 
بخــش عظیمــی از آن به دلیــل توزیــع ارز 
ترجیحــی، قاچــاق می شــد. بــا حــذف و 
اصــالح ارز ۴۲۰۰ تومانــی و واقعی شــدن 
قیمت ها عالوه  بر کاهش قاچاق، مصرف 
نیز به ســمت واقعی شــدن حرکــت کرد؛ 
آمارها در کشــور نشــان می دهد که یکی از 
پرمصرف ترین کشــورها در مصرف روغن 
خوراکی بودیم که با اصالح نظام یارانه ای 
مصرف این محصول بین ۳۰ تا ۴۰ درصد 
در ماه هــای اخیر کاهــش یافت که همین 
امر در ســالمت جامعه نیز اثرگذار خواهد 
بــود و بــا توجــه بــه ظرفیــت کارخانجات 
روغن کشــی در کشــور می توانیــم بــه فکــر 
نیــز  محصــول  ایــن  ارزآوری  و  صــادرات 

باشیم.
ë  در روغــن  دالری  میلیــارد  یــک  واردات 

سال جاری

در سال گذشــته حدود ۴.۳ میلیون تن 
دانه های روغنی و روغن خوراکی به ارزش 
بیــش از ۴.۴ میلیارد دالر وارد کشــور شــده 

بود که ســهم دانه های روغنی ۲.۳ میلیون 
تن بــه ارزش ۱.۶ میلیارد دالر بوده اســت، 
واردات دانه هــای روغنی بــا اینکه از لحاظ 
وزن یــک درصــد نســبت بــه ســال ۱۳۹۹ 
کاهش داشت ولی از نظر ارزش ۳۱ درصد 
رشــد کرده بــود. همچنیــن ۱.۹ میلیون تن 
روغــن خوراکی بــه ارزش ۲.۷ میلیارد دالر 
در ســال گذشــته وارد ایــران شــد کــه ۵۵ 
درصــد از نظــر وزن و ۱۳۸ درصــد از نظــر 
ارزش افزایش داشــت. بررســی وضعیت 
واردات کاالی اساســی در سه ماهه ابتدایی 
امسال نشان می دهد که در مجموع حدود 
یــک میلیــون تــن بــه ارزش بیــش از یــک 
میلیارد دالر انواع روغن و دانه های روغنی 
وارد ایران شده که از این میزان ۶۴۴.۱ هزار 
تن بــه ارزش ۵۰۳.۷ میلیون دالر به انواع 
دانه های روغنی و ۲۹۵.۹ هزار تن به ارزش 
حــدود ۵۱۰ میلیــون دالر بــرای روغن های 
خوراکــی نیمــه جامــد، مایــع و خــام بوده 
اســت. آمــار تخلیــه کاالهــای اساســی در 
گمرک تا پایان تیرماه سال جاری نیز نشان 
می دهــد بیــش از ۳۳6 هــزار تــن روغــن 
تاکنــون در بنادر کشــور ترخیص و بــه بازار 

داخل ارسال شده است.
ë به صفر رسیدن تعرفه واردات روغن خام

 دولــت به منظور کاهش قیمت روغن 
در بازار کشور و حمایت از مصرف کنندگان 
از اخــذ تعرفــه واردات این کاالی اساســی 
خــودداری کرد بــه طوری که بــا این اقدام 
کاهش ۲۰ درصــدی قیمت این محصول 

را دنبال می کند.
طبــق اعــالم وزارت صمــت، مصوبــه 
ســتاد تنظیــم بــازار مبنــی بر صفر شــدن 
ســود بازرگانــی واردات روغن خــام و دانه 
روغنــی ابــالغ و وعده داده شــد کــه در پی 
این تصمیم قیمت روغن خوراکی کاهش 
می یابد. به طوری که در این باره علی رضا 
شه پرســت، مدیرکل صنایع غــذا و داروی 
وزارت صنعــت، معدن و تجــارت از ابالغ 
مصوبات ســتاد تنظیم بازار مبنی بر صفر 
شــدن ســود بازرگانی واردات روغن خام و 
دانــه روغنی و نیز معافیــت از محدودیت 
ســقف و ســابقه در واردات روغــن خــام 
خبــر داد. وی همچنیــن وعــده داده کــه 
قیمــت روغــن خوراکی در سراســر کشــور 
کاهش می یابد و گفته که در همین راســتا 
هماهنگی هــای الزم بــرای کاهش قیمت 
انواع روغن های خوراکی با تولید کنندگان 
ایــن حوزه انجام شــده و با هــر واحدی که 
حقوق مصرف کننــدگان را رعایت نکند و 

از دستورالعمل ها و ضوابط  قانونی پیروی 
نکند، برخورد خواهد شد.

ë  قیمت روغــن باید تــا 25 درصد کاهش

یابد

پیش تــر از ایــن نیــز مهــدی بــرادران، 
معــاون وزیر صمــت در بازدیــد از یکی از 
کارخانه هــای تولیــد روغــن از کاهش ۱۰ تا 
۲۵ درصــدی قیمــت روغــن خوراکــی در 
سراســر کشــور خبر داده و تأکید کــرده بود 
کــه ایــن کاهــش قیمــت به دنبــال برنامه 
دولــت برای کاهــش تعرفــه واردات مواد 
اولیــه مورد نیاز کارخانه های روغن اعمال 
می شــود و هــدف از ایــن کار حمایــت از 
مــردم و مصــرف کننــدگان خواهــد بــود. 
همچنین همه کارخانه ها ملزم به کاهش 
قیمــت هســتند و با هــر واحدی کــه از این 
دستورالعمل پیروی نکند، برخورد خواهد 

شد.
ë  انجمن صنفی زیر بار کاهش 20 درصدی

روغن نمی رود!

با این حال انجمن صنفی روغن نباتی 
بــه مخالفت با ایــن دســتورالعمل وزارت 
صمــت پرداخــت و اعالم کرد: بــه منظور 
حفــظ تعادل و جلوگیری از تنــش در بازار 
روغن نباتی الزم است کاالهای فروش رفته 

در فروشگاه های سراسر کشور با قیمت های 
مصرف کننده مصوب قبلی تعیین تکلیف 
انجــام شــود و نســبت بــه تعییــن  تکلیف 
قیمت هــای کاالهای ساخته شــده موجود 
در انبارهــای شــرکت های پخــش، عمــده 
فروشــی ها و کارخانه های تولیدی، تعیین 
تکلیف موجودی روغــن خام کارخانجات 
تولیدی با قیمت های قبلی اعم از وارداتی 
منطقی ســازی  داخلــی،  خریدهــای  و 
قیمت های پایه ارزی روغــن خام وارداتی 
توســط وزارت جهــاد کشــاورزی، تعییــن 
تکلیف حقــوق ورودی انــواع روغن خام و 
کاهش قیمت روغن خام شرکت بازرگانی 
دولتی ایران به میزان نرخ دستوری دولت 
اقدامــات الزم اقــدام شــود. ایــن انجمــن 
دیروز نیز طی اطالعیه ای دیگر اعالم کرد: 
با عنایت به پیگیری و جلسات برگزار شده 
بــا سرپرســت ســازمان حمایــت مصــرف 
همچنیــن  و  تولیدکننــدگان  و  کننــدگان 
مدیــرکل دفتر صنایع غــذا و داروی وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت، بــه پیوســت 
قیمت مصــرف کننده روغــن نباتی اعالم 
می شــود. لذا با توجــه به اینکه قیمت های 
جدیــد اعالمی از ســوی ســازمان حمایت 
مصــرف کننــدگان و تولیدکننــدگان بایــد 
توســط خــود شــرکت ها در ســامانه جامع 
تجارت بارگذاری شــود، قیمت روغن از ۱۱ 
مــرداد به بعــد در بــازار ۱۰ درصــد ارزان تر 

فروخته خواهد شد. 
ë  نهادهــای نظارتــی جلــوی تخلفات را

بگیرند

حال به نظر می رسد با توجه به کاهش 
بازارهــای  در  روغــن  قیمــت  محســوس 
جهانی، حاشیه سود مناسب وارد کنندگان، 
به صفر رسیدن تعرفه واردات روغن خام 
در کشــورمان بایــد قیمت انــواع روغن در 
بازار با کاهش حداقل ۲۰ درصدی مطابق 
دستورالعمل وزارت صمت روبه رو شود و 
بر این اســاس نهاد های نظارتی با هرگونه 
تخلفــی توســط کارخانجــات تولیدکننــده 

روغن برخورد کنند.

انجمن روغن نباتی: فقط 10 درصد ارزان می کنیم
گزارش »ایران« از برنامه ریزی دولت برای کاهش حدود 20 درصدی قیمت
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تداوم روند صعودی شاخص ها برای دومین روز متوالی
»ایران« از معامالت سهام گزارش می دهد

گــروه اقتصادی / معامالت ســهام روز سه شــنبه 
برای دومین روز متوالی با رشد شاخص ها همراه 
شــد. در ایــن روز بازهم از حجــم و ارزش فروش 
ســهام توســط هر دو طیف معامله گران در بازار 
کاســته شــد تا طرفداران رشــد قیمت هــا بازهم 
دســت برتر را در بازار پیــدا کنند و با وجود تعداد 
کمشــان، بتوانند صفوف عرضه کنندگان را یکی 
پس از دیگری بشــکنند و قیمت هــا را به باال هل 

دهند.
ë  ارزش معامــالت خــرد  زیــر 2هــزار میلیــارد

تومان باقی ماند
درپایان معامالت روز سه شنبه، شاخص کل 
بورس با رشــد 2 هــزار و 412 واحدی توانســت تا 
عــدد یک میلیــون و 430 هزار واحد قد بکشــد و 
دومیــن روز صعودی را در هفته به ثبت رســاند. 
شــاخص برابر نیز در این روز 224 واحد رشد کرد 
و در ســطح 380 هــزار واحــد بــه کار خــود پایان 
داد. در فرابــورس نیــز تــداوم رشــد قیمت ها در 
نمادهــای »زاگــرس« و »شــراز« بیشــترین تأثیر 
مثبــت را بــر شــاخص آیفکس گذاشــت تــا این 
دماسنج نیز بتواند با 24 واحد افزایش به ارتفاع 

18 هزارو 762 واحد برسد.
بــازار  در  شــاخص ها  افزایــش  کــه  هرچنــد 
سه شنبه کامالً مشــهود بود، اما آمارهای مربوط 
به تراکنش های صورت گرفته نشان می دهد که 
در این روز بازارداغی را پشــت ســر نگذاشته ایم و 
در مجموع معامله کنندگان تمایل زیادی برای 
حضــور در رینــگ های معامالتی  از خود نشــان 

نداده اند.
تراکنش های کم در روزهای معامالتی هفته 
جــاری با یک تفاوت مهــم نیز همراه اســت. در 
این هفته هرچند که سمت تقاضا تقویت نشده 
و بعضاً از حجــم وارزش تقاضاکنندگان در بازار 
نیز کاســته شده اســت اما ســهامداران در نقش 
فروشــنده نیز ظاهر نشــده اند و از حجم و ارزش 
فروش های خود با نســبت بیشــتری کاســته اند. 
این روند باعث شــده تا ثبت رنج های مثبت در 
بازار به آسانی صورت پذیرد و طرفداران افزایش 
قیمت هــا در بــازار بتواننــد بــا مبالــغ بــه مراتب 

کمتری، قیمت ها را به سمت باال هل دهند.
سه شــنبه  روز  کــه  می دهــد  نشــان  آمارهــا 
)مانند روز معامالتی قبــل از آن(، ارزش فروش 
سهامداران حقیقی با 18 درصد و ارزش فروش 
ســهامداران حقوقی نیز 8 درصد کاهش داشته 
اســت. در همیــن روز حقیقی هــا 13 درصــد و 
حقوقی ها )به اســتثنای بازارگردانــان( 21 درصد 
از ارزش خرید هــای خــود کاهــش داده انــد تا در 
مجموع ارزش معامالت خرد زیر 2 هزار میلیارد 
باقی بماند و با ثبت عدد یک هزار و 984 میلیارد 
تومان در پایین ترین سطح معامالت پنج ماهه 

تداوم یابد.
ë 56 درصد بازار به رنگ سبز درآمد

دیــروز، از مجمــوع 664 نمــاد فعــال در کل 
بــازار، 372 نماد )معادل 56 درصد( با افزایش 
قیمــت و 292 نمــاد نیز باکاهش قیمــت روبه رو 

شــدند کــه از این تعداد 52 نمــاد در صف خرید 
و 77 نماد نیــز در صف فروش به کار خود پایان 
دادند. در این روز بیشــترین نماد های ســبز رنگ 
در بازه صفر تا 5 درصد قرار داشتند و 11 نماد نیز 
رشد بیشتر از 5 درصد و پایین تر از 6 درصد را به 

ثبت رساندند.
همچنین 5 سهم نیز کاهش قیمت بیش از 
5 درصد داشتند و بیشتر نمادهایی که قرمز رنگ 

بودند در بازه صفر تا یک درصد قرار گرفتند.
ë تداوم ورود پول حقیقی به درآمد ثابت ها

روز سه شــنبه هرچنــد کــه از میــزان خــروج 
پول حقیقی از بازار کاســته شــد اما در نهایت در 
حــدود 250 میلیــارد تومان از معامالت ســهام 
خارج شــد. بــا وجود این رونــد ورود پول حقیقی 
به صندوق هــای درآمد ثابت برای ســومین روز 
متوالــی ادامه یافت و بــا 165 میلیاردتومانی که 
دیــروز بــه ایــن صندوق هــا وارد شــد، آمــار ورود 
هفتگی به صندوق ها از 300 میلیارد تومان باالتر 
رفــت. در جریان معامالت دیــروز در حدود 150 
میلیارد تومان پول حقیقی به سایر صندوق های 
قابل معامله وارد شد و کانه های فلزی نیز با 92 
میلیارد تومان دومین گروهی بود که با ورود پول 

روبه رو می شد.
 ،48 بــا  نفتــی  فرآورده هــای  همچنیــن 
محصــوالت شــیمیایی بــا 43 و خــودرو بــا 40 
میلیارد تومان بیشترین تغییر مالکیت از حقیقی 

به حقوقی را به ثبت رساندند.
ë سهام فلزاتی ها تحت تأثیر قیمت های جهانی

بــا انتشــار گزارش هایــی مبنی بر بهبــود روند 
رشد اقتصادی چین و همچنین افزایش تقاضای 
فلزات در این کشــور، در روزهای گذشته بار دیگر 
شاهد افزایش قیمت های جهانی فلزات بودیم. 
ایــن رونــد روز سه شــنبه بــر ســهام فلزاتی ها نیز 
تأثیر گذار بــود و گروه اســتخراج کانه های فلزی و 
فلزات اساسی با افزایش حجم معامالت روبه رو 
شدند.  در این خصوص روز دوشنبه، قیمت مس 
در بورس فلزات لندن نســبت بــه روز معامالتی 
پیشــین، 130 دالر)1.7 درصــد( افزایــش یافــت 
و بــه هفــت هــزار و 930 دالر رســید کــه این رقم 
نسبت به هفته پیشــین ۶.۵ درصد رشد را نشان 
می دهــد. قیمت مــس روز جمعه هفتــم مرداد 
ماه، هفت هزار و 800 دالر بود. قیمت ســه ماهه 
مــس در معامــالت دوشــنبه 10 مرداد مــاه، 0.3 
درصد معادل 23 دالر نســبت به روز معامالتی 
قبــل، افزایــش و نســبت به هفتــه پیشــین، ۶.3 
درصد رشــد داشــته اســت. همچنیــن موجودی 
مس در انبارهای بورس فلزات لندن روز دوشنبه 
10 مــرداد ماه، با افزایش 700 تنــی، از 130 هزار و 

۵7۵ تن به 131 هزار و 27۵ تن رسیده است. 
ë عبور تولید گندله آهن از 11 میلیون تن

تولید گندله ســنگ آهن شــرکت های بزرگ 
بخــش معــدن و صنایــع معدنی طــی 3 ماهه 
نخســت 1۴01 بیش از 21 درصد افزایش یافت و 

به بیش از 11.3 میلیون تن رسید.
بنــا بــه گزارش هــای منتشــر شــده از طــرف 

ایمیدرو، 9 تولیدکننده بزرگ گندله سنگ آهن از 
ابتدای فروردین تا پایان خرداد، 11 میلیون و 3۵1 
هزار و 923 تن محصول تولید کردند. این رقم در 
مدت مشابه سال گذشته، 9 میلیون و 370 هزار 

و 37۶ تن بود.
گهــر« 3  »گل  شــرکت های  میــزان،  ایــن  از 
میلیون و 332 هزار و 29۶ تن، »توســعه معادن 
و صنایع معدنی خاورمیانه« یک میلیون و 8۵8 
هزار و 993 تن، »صنایع معدنی فوالد ســنگان« 
یک میلیون و 31۵ هــزار و 8۴2 تن، »چادرملو« 
یــک میلیــون و 18۴ هــزار و 9۵0 تــن، »مرکزی« 
یک میلیــون و 78 هــزار و ۴1۶ تن، »گهر زمین« 
یــک میلیون و 10۴ هزار و ۵0 تن، »اپال پارســیان 
ســنگان« 9۵3 هــزار و 90 تــن، »توســعه فراگیــر 
ســناباد« 391 هــزار و ۵73 تــن و »صبانور« 132 
هزار و 713 تن گندله تولید کردند. همچنین، این 
شــرکت ها طی ســه ماهه بهار، 3 میلیــون و 9۴2 
هــزار و ۵31 تن گندله برای شــرکت های داخلی 

ارسال کردند.
ë  استقبال سهامداران از عرضه های بورس کاال با

سبز پوشی نمادهای خودرویی
و  خودرویــی  گــروه  همچنــان  روز  سه شــنبه 
شــرکت های ســرمایه گذاری مرتبط با آن بازهم 
در صــدر معامــالت قرارگرفــت و همچنیــن بــا 
افزایش قیمت ســهام بزرگی مانند »خگســتر«، 
»خــودرو« و »خســاپا« تأثیــر زیــادی را بــر رشــد 
شاخص کل بورس به جای گذاشت. از سر گیری 
عرضه خودرو در بورس کاال و عرضه خودرو های 
جدیــد برای فــروش در بــورس از طــرف خودرو 
سازان بزرگ کشــور، مهمترین اخباری است که 
این روزها بر روند معامالت این گروه معامالتی 
تأثیر گذار اســت. کارشناســان بر ایــن باورند که با 
عرضه خودرو از طریق ســازوکار بورس و کشــف 
قیمت های واقعی محصــوالت، به دور از فرایند 
قیمت گذاری دستوری، می تواند در آینده سطح 
انضباط مالی این شــرکت ها را ارتقا بخشد و این 

شرکت ها از شرایط زیانده بودن خارج شوند.
بنا بر اخبار منتشر شده، پس از انتشار اطالعیه 
عرضــه 2 محصول گروه بهمن بــرای عرضه در 
روز 2۶ مردادمــاه در بــورس کاالی ایــران، گــروه 
خودروســازی ســایپا نیز بــرای عرضه خــودروی 

شاهین خود در بورس کاال اعالم آمادگی کرد. 
بــر این اســاس، پس از تصویــب طرح عرضه 
خــودرو در بــورس کاال در شــورای عالــی بورس و 
اعالم آمادگی شــرکت گروه بهمــن برای عرضه 
۶00 دستگاه خودرو فیدلیتی و دیگنیتی در تاریخ 
2۶ مرداد ماه، در تازه ترین خبر گروه خودروسازی 
ســایپا نیز بــرای عرضــه در همــان هفتــه )هفته 

چهارم مردادماه( اعالم آمادگی کرده است.
شــاهین، محصولــی اســت کــه در تاریــخ 2۴ 
اســفند ماه گذشــته در یکصد و چهلمین جلسه 
هیــأت پذیــرش کاال و اوراق بهــادار مبتنی بر کاال 
در بــازار اصلی بورس کاالی ایران پذیرش شــد و 
دو هفته آینده نخســتین عرضه این محصول در 

بورس انجام می شود.

ارزش معامالت خرد زیر 2 هزار میلیارد تومان  باقی ماند
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مسئولیت اصلی در پیگیری قیمت گذاری  
دستوری با مدیران شرکت ها است

رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار بــا تأکیــد بر این 
نکته که مســئولیت اصلی در پیگیــری قیمت گذاری های 
دســتوری، شرکت ها هستند گفت: مدیران شرکت ها باید 
توجه داشــته باشــند که نســبت به مراقبت از دارایی های 
مردم مســئولیت دارند و باید منافع سهامداران را حفظ 

کنند.
مجید عشــقی، رئیس ســازمان بــورس و اوراق بهادار 
دربــاره دالیل ریزش شــاخص در ماه گذشــته اظهار کرد: 
در رونــد بــازار متغیرهــای مختلفــی تأثیرگــذار بودند که 
یکــی از آنها تغییر قیمت های جهانی بود. محاســبه کنید 
فقط از ابتدای خرداد تا به امروز، قیمت جهانی کاالهای 
اساســی بــه چــه انــدازه ای تغییر کرده  اســت. بایــد توجه 

داشــته باشیم که بازار سرمایه، بازار انتظارات است.
وی تصریــح کرد: درســت اســت که در 3 مــاه ابتدای 
شــرکت ها  و  بــازار  از  خوبــی  بســیار  گزارش هــای  ســال 
داشــتیم امــا بــا توجــه بــه کاهــش قیمت هــای جهانــی، 
بــازار دقیقــًا هوشــمندانه عمــل کــرد و اثــری کــه کاهش 
قیمت هــای جهانی روی بازار ســرمایه  گذاشــت اثر کمی 
نبــود. در برخــی از کاالها بــا کاهش محســوس قیمت ها 
مواجــه شــدیم کــه بــر بــازار ســرمایه اثــر قابــل توجهــی 

داشت.
داد:  ادامــه  بهــادار  اوراق  و  بــورس  ســازمان  رئیــس 
در همیــن مــدت قیمــت محصول های فــوالدی، مس و 
پتروشــیمی در بــورس کاال کاهــش محسوســی را تجربــه 
کــرد، البتــه هر چند کــه قیمت برخی از ایــن محصول ها 
هنــوز از قیمت هــای ســال 1۴00 باالتــر اســت امــا رونــد 
قیمت هــای  کاهــش  اثــر  نمی تــوان  و  داشــتند  کاهشــی 

جهانی برخی از کاالها را بر بازار ســرمایه انکار کرد.
عشــقی بــا بیــان اینکــه دولت هرگــز چنیــن انگیزه ای 
را نــدارد که جلوی رشــد بازار ســرمایه را بگیرد و مانع از 
رشد شاخص شود، اظهار کرد: بازار براساس متغیرهای 
مؤثــر رفتار می کنــد، البته قبول دارم یکســری تصمیم ها 
ماننــد افزایــش نرخ بهره بانکی در بازار ســرمایه اثرگذار 
بــود. بــه رئیــس بانــک مرکــزی گفتم کــه وقتی در ســتاد 
نــرخ  تعییــن  بــر  مبنــی  تصمیمــی  دولــت  اقتصــادی 
بهــره بیــن بانکــی گرفته شــده، عبــور از این عــدد باعث 
بی اعتمــادی می شــود، از این رو درخواســت کردیم نرخ 
بهــره بین بانکــی را کاهش دهند و پایبنــد به تصمیمات 

باشند. اقتصادی 
وی بــا اشــاره بــه ســایر مؤلفه هــای تأثیر گــذار در بازار 
ســرمایه گفت: موارد اثرگذار دیگری مانند تصمیم هایی 
دربــاره خودرو و خودروســازان و قیمت گذاری دســتوری 
در ســایر صنایع را هم پیگیری می کنیم، هر چند پیگیری 
فقط نباید از طریق ســازمان بورس و اوراق بهادار انجام 
شــود. مســئولیت اصلــی در پیگیــری قیمت گذاری هــای 
دســتوری شــرکت ها هســتند و مدیــران شــرکت ها بایــد 
توجه داشــته باشــند که نسبت به مراقبت از اموال مردم 
مســئولیت دارند و باید منافع ســهامداران را حفظ کنند.

رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار در پاســخ بــه 
این ســؤال که چــرا مانند ســال های گذشــته قیمت ها در 
بــازار ســرمایه و شــاخص همراه با افزایــش نرخ دالر باال 
نرفــت، گفــت: ایــن دو نســبت بــه یکدیگر تناظــر یک به 
یــک ندارنــد و نباید یک متغیــر را در نظر گرفت. به طور 
قطــع در میان مــدت و بلندمدت بین ایــن دو هماهنگی 
ایجــاد می شــود اما تناظر یک به یــک و همزمانی مطلق 

بین آنها وجود ندارد.
را در  اثــر خــود  ارز قطعــًا  نــرخ  افزایــش  افــزود:  وی 
صورت های مالی می گذارد و در روندی که تا پایان ســال 

طی می شــود اثر خود را نشان می دهد.
 

مدیرعامل بورس انرژی ایران:

آخرین محموله بنزین صادراتی ایران 
مربوط به فروردین ماه است

مدیرعامــل بــورس انرژی ایــران گفت: آخریــن محموله 
بنزیــن صادراتــی ایــران مربوط بــه فروردین ماه امســال 
بــوده که بــا قیمت 70 ســنت به فروش رفته اســت. علی 
نقــوی درباره اخبار منتشــر شــده درباره صــادرات بنزین 
ارزان در بعضی از رســانه ها به خبرنگار شانا گفت: مقدار 
بنزینــی که در فروردین  ماه صادر شــده 29۵ هزار بشــکه 
دریایی با اکتان 87 درصد بوده که با قیمت 70 سنت به 

فروش رفته است. 
 

افزایش ۳۰ درصدی سرمایه شرکت 
بورس تهران

اوراق  بــورس  شــرکت  فوق العــاده  عمومــی  مجمــع 
درصــد   ۵3 حضــور  بــا   1۴01 مــرداد   10 بهادارتهــران، 
از ســهامداران رســمیت یافــت و افزایــش ســرمایه 30 
درصــدی این شــرکت بــه تصویــب نهایــی ســهامداران 
رســید. در مجمــع عمومــی فوق العــاده بــورس تهران، 
ســهامداران پس از اســتماع و قرائت گزارش حسابرس 
قانونــی بــا اکثریــت آرا بــه افزایــش ســرمایه رأی مثبت 

دادند.
اعضــای هیــأت رئیســه مجمــع عمومــی فوق العاده 
شــرکت بورس اوراق بهــادار تهران را جواد عشــقی نژاد 
علــی  و  خیل نــژاد  حمیــد  مجمــع،  رئیــس  به عنــوان 
پارچینــی  مهــدی  ســید  ناظریــن،  به عنــوان  رحیمــی 
به عنــوان نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، رویا 
از  قانونــی  بــازرس  و  حســابرس  نماینــده  مهــدی زاده 
مؤسســه حسابرســی هوشــیار بهمند و محمــود گودرزی 
مدیرعامل شــرکت بورس اوراق بهــادار تهران به عنوان 
تصویــب  بــا  مجمــع  ایــن  در  داشــتند.  برعهــده  دبیــر 
افزایش ســرمایه 30 درصدی، ســرمایه بورس تهران از 
1۴ هــزار میلیــارد ریــال به مبلــغ 18 هــزار و 200 میلیارد 
ریال افزایش یافت. این افزایش ســرمایه از محل اقالم 
حقوق صاحبان ســهام شــامل ســود انباشــته و اندوخته 

پذیرفت. صورت  احتیاطی 
مــواد)12-11-10-9-8(  مجمــع  ایــن  در  همچنیــن 

شد. اصالح  اساسنامه 

 نمودار مربعی  بازار سهام  )14۰1/5/11(

 تعداد نماد در بازه قیمت  )14۰1/5/11(

 اختالف قیمت سهام در بازه زمانی  )14۰1/5/11(

گفتــه  ســرمایه  بــازار  کارشــناس  یــک 
اســت که درحــال حاضــر بازار ســرمایه 
کشــش عرضه هــای اولیــه را نــدارد امــا 
در کل حیــات بــازار ســرمایه بــه همیــن 
عرضه هــای اولیه و ناشــران آن بســتگی 

دارد.
بــا  درگفت و گــو  روی  بهشــتی  علــی 
روزنامــه ایران، افــزود: به صورت مرتب 
و در طــول یــک ســال تعــداد زیــادی از 
شرکت ها در فرابورس و بورس پذیرش 
بــازار  ســرمایه گذاران  امــا  می شــوند 
وضعیــت  از  خاصــی  تحلیــل  ســرمایه 
بــازار ندارند زیــرا این عرضه هــای اولیه 
باید در ابتدای ســال اطالع رسانی شود، 

نه به صورت مقطعی!
به گفته وی، در صورت اطالع رسانی 
از وضعیــت عرضه های اولیه در ابتدای 
هــر ســال، اهالی بازار هم خــود را با این 
تقویــم هماهنگ خواهند کــرد اما وقتی 
ایــن  از  درســتی  و  دقیــق  اطالع رســانی 
نمی گیــرد،  صــورت  اولیــه  عرضه هــای 
معامله گــران هــم از شــایعه ها دلســرد 

می شوند.
بهشــتی روی، از اینکــه متولیــان امــر 
تصمیــم ایــن را ندارنــد کــه در ابتــدای 
هر ســال، تقویم درســتی از نــام و زمان 
اعــالم  بــورس  در  شــرکت ها  واگــذاری 
کننــد انتقاد کرد و گفت کــه همین عدم 
اطــالع دقیق از زمــان عرضه های اولیه، 
تأثیــرات منفی خــود را بر بازار گذاشــته 

است.
مدیرعامــل کارگــزاری مهرآفریــن با 
اشــاره به تردید و ابهــام موجود در بازار 

ســرمایه گفــت که بخشــی ازایــن تردید 
مربــوط بــه افــرادی اســت کــه به دنبال 
در  قبــل،  ســال های  در  آنهــا  از  دعــوت 
بازار ســرمایه حضور یافتنــد اما به دلیل 
عــدم اجابت توقعات آنهــا با ضررهای 
هنگفتــی مجبــور به تــرک بازار ســرمایه 

شدند.
وی تصریــح کــرد که در حــال حاضر 
بزرگ ترین مشــکل فعاالن دائمی بازار 
ســرمایه، عدم ثبات در اجرای قوانین و 
مقــررات در بازار ســرمایه، فقدان ثبات 
در اجرای درســت نــرخ بهره و مالیات و 
نرخ عــوارض صادراتی بوده که دخالت 
دولــت در بحث هــای کالن باعث شــده 
کــه معامله گــران نتواننــد یــک تصمیم 

بگیرند. آگاهانه 
به گفته بهشتی روی، ذات پول ترسو 
اســت و تا وقتی که ســرمایه گذاران فاقد 
خیالــی راحــت در بورس باشــند، منابع 
مالی خود را از بازار سرمایه خارج کرده 

و به ســمت بازارهای دیگر می روند.

بــا  ســرمایه،  بــازار  کارشــناس  ایــن 
اشــاره به خروج پــول حقیقی هــا از بازار 
ســرمایه در تیرمــاه، گفت کــه در تیرماه 
تکنیکالیســت ها بــا یکســری اعداد برای 
شــاخص در قالب حمایــت یا مقاومت، 
فروشــندگان  تعــداد  تــا  شــدند  باعــث 
ایــن  وقتــی  زیــرا  شــود  بیشــتر  ســهام 
حمایت ها از دســت می رود، ناخودآگاه 
بــه فعاالن بازار پیام منفی می دهد و در 
ایــن صورت فشــار فــروش هــم در بازار 

می شود. بیشتر 
بــازار  وقتــی  کــه  داشــت  اظهــار  وی 
ســرمایه دارای افق روشــنی نباشد رفتار 
هیجانــی هــم بیشــتر می شــود و در این 
مواقع، ســهامدار برای جلوگیری ازضرر 

می کند. انتحار  بیشتر، 
مهرآفریــن  کارگــزاری  مدیرعامــل 
بــا بیــان اینکه همــواره در بازار ســرمایه 
وقتــی که هیچ دلیلی برای منفی شــدن 
مقطــع  ازهمــان  بــازار  نــدارد،  وجــود 
برمی گــردد، اذعان داشــت کــه در حال 
فعالیــن  حقیقــی  پول هــای  حاضــر 
قدیمــی بــازار کــه از بــازار خــارج شــده 
مــوازی  بازار هــای  از  هیچ یــک  جــذب 
از جملــه مســکن، خــودرو، ســکه و طــال 

نشده است.
بهشــتی روی، برآورد کرد که بخشــی 
ازپول هــای خارج شــده از بــازار مربوط 
 99 و   98 ســال های  جامانــدگان  بــه 
بــوده یعنــی افــرادی کــه فعــال واقعی 
خــارج  بــازار  از  و  نبودنــد  بازارســرمایه 

شده اند.
وی توضیــح داد کــه هیــچ گاه عمــق 

بازار ســرمایه در کشــور حتی با احتساب 
نفــر  میلیــون   50 عدالــت  ســهامداران 
دارای  کــه  افــرادی  عمــده  زیــرا  نبــوده 
ســهام عدالت هستند شــناختی از بازار 
فعالیــن  بنابرایــن  ندارنــد،  ســرمایه 
واقعــی بازارســرمایه حــدود دو میلیون 

است. نفر 
ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه بیــان 
پول هــای  از  دیگــری  بخــش  کــه  کــرد 
خــارج شــده از بازار مــر بوط بــه همین 
دو میلیــون فعالیــن واقعــی بــازار بوده 
کــه پول هــای خــود را درصندوق های با 
درآمــد ثابــت برده انــد و یــا درحســاب 
شــرایط  در  و  شــده  پــارک  بانک هــا 

فعلــی ســود آن را دریافــت می کننــد و 
پــس از رونــق دوبــاره به بــازار ســرمایه 

بازمی گردند.
مالیــات  اخــد  تأثیــرات  دربــاره  وی 
حقوقی هــا  از  بانکــی  ســپرده های  از 
گفــت کــه درکالن موضــوع، افــق میان 
مشــخص  بازارســرمایه  بلندمــدت  و 
قــرار  کــه  هــم  پولــی  بنابرایــن  نیســت، 
اســت ازحســاب حقوقی ها خارج شود، 
جذب بازار ســرمایه نمی شــود و بیشــتر 
بــه ســمت اوراق دولتــی خواهد رفت و 
اگر بازارســرمایه رشد کرد مجدد همین 

بازمی گردد. بازار  به  منابع 
حــال  در  کــه  گفــت  روی،  بهشــتی 

حاضــر بازار ســرمایه به آن شــرایط فنر 
نظــر  از  زیــرا  شــده  نزدیک تــر  فشــرده 
در  فعــال  حقوقی هــای  و  حقیقی هــا 
فاکتورهــای  لحــاظ  از  قیمت هــا  بــازار، 
بنیادیــن بســیار ارزنــده و منطقــی بوده 
و بعیــد نیســت که بزودی بــا یک اتفاق 
یا یــک خبــر در قالب یک محــرک، فنر 

فشــرده بازار مجدد باز شود.
وی بــرآورد کــرد کــه دیــر یــا زود فنر 
فشــرده بــازار بــاز خواهــد شــد و دوباره 
معامله گــران بــه ســمت بــازار ســرازیر 
اســت  بهتــر  کــه  هرچنــد  می شــوند 
معامله گــران غیــر حرفــه ای به صــورت 

مســتقیم وارد بازار سرمایه نشوند.

قیمت های سهام در بازار از لحاظ فاکتورهای بنیادین بسیار ارزنده و منطقی  است
یک کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با »ایران«:

 دیر یا زود  فنر فشرده بازار باز خواهد شد و دوباره معامله گران به سمت بازار سرازیر می شوند 
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شورای هماهنگی تشکل های فنی و مهندسی اعالم کرد

 کاهش 100درصدی صدور خدمات 
فنی و مهندسی در دولت قبل

صــادرات خدمــات فنی و مهندســی از ایــران از ســال 1373 آغاز شــد و از 
این ســال تا ســال 90 با رشــد مســتمر بیش از 45 درصدی همراه بود. رقم 
قراردادهای صادرات خدمات فنی و مهندسی از 150 میلیون دالر در سال 
73 به 5 میلیارد دالر در سال 90 افزایش یافت اما از آن سال به دلیل عدم 
حمایــت دولــت و تحریم ها، صادرات خدمات فنی و مهندســی با کاهش 
حــدود 100درصــدی به 200میلیــون دالر کاهش یافت. به عنــوان مثال 31 
میلیــارد دالر از هزینــه بودجه در کشــور ترکیه در ســال گذشــته از صادرات 
خدمات فنی و مهندســی تأمین شــده اســت.این در حالی اســت که ایران 
از نظــر نیــروی انســانی و توان فنی نــه تنها چیزی از کشــورهای منطقه کم 
ندارد بلکه از بســیاری کشــورهای منطقه بیشــتر است. شــورای هماهنگی 
تشکل های صنفی خدمات فنی و مهندسی، روز گذشته آماری از عملکرد 
ســاخت و توســعه زیربناها و مســکن در کشــور ارائه کرد. ایــرج گالبتونچی 
دبیرکل ســندیکای شرکت های ساختمانی، مهندســان ایرانی را از بهترین 
ســازندگان طرح های عمرانی مانند راه ســازی، سدســازی، نیروگاه ســازی، 
فعالیت هــای نفتــی و … دانســت و گفت: متروپل از آن نظر تخریب شــد 
چون ضوابط ساخت و ساز را رعایت نکرده بود؛ تا زمانی که فعاالن صنعت 
احداث در یک نظام هماهنگ فعالیت نکنند شاهد مشکالت این چنینی 
خواهیم بود. وی به مشــکالت فعاالن صنعت احداث اشــاره کرد و گفت: 
دســتمزد پرســنل شــرکت های پیمانکاری و عمرانی در ابتدای هر ســال با 
اعالم وزارت کار افزایش می یابد ولی ما بعد از یک سال شاهد اعمال نرخ 
تعدیل در قراردادها هســتیم و این فشــار باال بودن دستمزدها تا یک سال 
بر سر شرکت های عمرانی وجود دارد. گالبتونچی افزود: قرار بود پرداخت 
وجوه پیمانکاری ســابق بر اســاس اسناد خزانه باشــد و مطالبات جاری را 
نقــدی پرداخت کند امــا دولت طلب های فعلی و صــورت وضعیت های 
شرکت های عمرانی را هم با اسناد خزانه اسالمی تسویه می کند. گالبتونچی 
درباره میزان کاهش نرخ تعدیل هزینه های پیمانکاری پاییز و زمستان سال 
گذشــته از ســوی ســازمان برنامه و بودجه یــادآور شــد: در دو فصل پایانی 
ســال قبل کاالهای اساســی بر اساس شــاخص رشــد اعالمی به ترتیب 10 
و 17 درصد در پاییز و زمســتان رشــد داشــتند ولی میزان رشد نرخ تعدیل 
هزینه های پیمانکاری به ترتیب 1 و 2 درصد بود. حتی در برخی موارد مانند 
قیمت ســیمان و فــوالد، نرخ تعدیل منفی بوده اســت. محمــد ابوطالبی 
عضــو هیأت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندســی نیز با 
بیان اینکه در ســال 90 میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی ۵ میلیارد 
دالر بود گفت: از آن سال به بعد شاهد کاهش درآمد صادرات از این محل 
بودیم و در ســال گذشــته به زیر 200 میلیون دالر رسید. وی درآمد ترکیه از 
صادرات خدمات فنی و مهندسی را 30 میلیارد دالر در سال عنوان و اظهار 
کرد: این میزان درآمد ترکیه از محل خدمات فنی مهندسی بیش از درآمد 
فروش نفت ما در یک سال است. ابوطالبی با بیان اینکه بر اساس قانون، 
دولت موظف به حمایت از شرکت های آزادراه سازی است، گفت: صنعت 
آزادراه سازی برخالف صنعت پیمانکاری وابسته به دولت نیست و آزادراه 
ســاز با سرمایه خود یک آزادراه را احداث کرده و از محل دریافت عوارض، 
اصل و سود سرمایه را برداشت می کند. به گفته این فعال صنعت ساخت 

و ساز هر کیلومتر آزادراه از هدررفت 10 لیتر سوخت جلوگیری می کند.

گــروه اقتصــادی/ آمــار 4 ماهــه ترانزیت 
میــزان  مــدت  ایــن  در  می دهــد  نشــان 
ترانزیــت بــه 5 میلیــون تــن رســیده کــه 
در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل 
31درصد رشــد دارد. هدف گذاری دولت 
ترانزیــت 20میلیــون تنی تا آخر امســال 
اســت و با توجــه به آمــار 4 ماهــه تحقق 
آن ممکن است. جواد هدایتی، مدیرکل 
دفتــر ترانزیت ســازمان راهداری و حمل 
و نقــل جــاده ای، در گفت وگو بــا »ایران« 
گفــت: تــا پایان ســال قطعــاً ترانزیت 15 
میلیون تنی را خواهیم داشت و با فراهم 
بــودن شــرایط امــکان رســیدن آن به 20 
میلیون تن وجود دارد. رشد 31 درصدی 
ترانزیت در 4 ماهه امسال نشان می دهد 
پایــه  بــر  دولــت  اقتصــادی  دیپلماســی 
جــواب  منطقــه ای  ارتباطــات  افزایــش 
داده اســت و کشــورها بــرای عبــور کاال از 
ایــران ترغیــب شــده اند. افزایــش میزان 
ترانزیت از سال گذشته  تا 4 ماهه امسال 
پیاپی بوده اســت. این در حالی اســت که 
از ســال 93 تــا 99 کاهــش ترانزیت پیاپی 
بوده اســت. میــزان ترانزیــت خارجی در 
ســال 99 بــه کمتریــن مقــدار در 10 ســال 
گذشته کاهش یافت و فقط 5.3 میلیون 
تــن کاال از مســیرهای ایــران عبــور داده 
شــد. این در حالی اســت که اگر جذب بار 
اتفــاق بیفتد درآمدهای ترانزیتی بیشــتر 
از درآمــد نفتــی خواهد بــود. ترانزیت در 
ســال 99 برابر 5.3 میلیون تن بود اما در 
ســال 1400، ایــن رقم به بیــش از دوبرابر 
و  11.5میلیــون تن رســید. در ســال 1400 
ترانزیــت 68 درصد نســبت به ســال 99 
رشد داشت. افزایش رغبت به مسیرهای 
ترانزیتی ایران که بیشــتر زمینی است در 
برابــر ترانزیــت دریایی کــه بعــد از کرونا 
افزایش هزینه باالیــی دارد، کاهش کرونا 
و افزایــش تجــارت کشــورها و همچنیــن 
برنامه دولت در رونق دیپلماسی اقتصاد 
با کشــورهای منطقه 3 عامل اصلی رشد 
ترانزیت در کشور است. بر اساس برنامه 
رونــق دیپلماســی اقتصــادی منطقه ای، 

برخــی کریدورهای مهــم بین المللی که 
در ســال های اخیــر فاقد فعالیــت بود به 
چرخــه فعالیــت بازگشــت و حتــی برای 
مثــال بــرای اولیــن بــار، کاال از روســیه به 
صورت مســتقیم از مســیر ریلی ایران به 
هند رسید. در چند ماهه اخیر کریدورهای 
مختلف ریلــی و جاده ای فعالیت دوباره 
خــود را بعــد از راکــد بــودن چندســاله از 
ســرگرفته اســت. کریدورهــای شــرق بــه 
چین-قزاقستان-ترکمنســتان  غــرب 
ایران، کریدور ترکمنستان -ایران-ترکیه، 
کریــدور ترکیبی دریایی-جــاده ای-ریلی  
شــمال به جنــوب روســیه -ایران-هند و 
برخی راه های داخلی در چند ماه گذشته 

فعال شده است.  
ë بیشترین ترانزیت

بر اساس اطالعاتی که گمرک منتشر 
کرده است کاالهای عبوری از مسیر کشور 
در چهــار ماه نخســت امســال، بــه چهار 
میلیــون و 921 هزار تن رســید که نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 31 درصد 
افزایش داشته است. به این ترتیب رشد 
ترانزیت از ســال گذشــته تا پایــان تیرماه 
تداوم دارد. آمــاری که گمرک ارائه کرده 
است نشــان می دهد منطقه ویژه شهید 
رجایــی  در اســتان هرمــزگان، با پذیرش 
ورود یــک میلیــون و 727 هزار تن کاالی 
عبــوری خارجــی و رشــد 44.5درصــدی 
نسبت به مدت مشابه در جایگاه نخست 
قرار گرفته اســت  و گمرک پرویزخان در 
اســتان کرمانشــاه با پذیــرش ورود 582 
هــزار تنــی کاالی خارجــی بــرای عبــور از 
کشــورمان و رشــد 141 درصدی و گمرک 
باشماق در استان کردستان با ورود 448 
هــزار تــن کاالی ترانزیتــی و کاهــش 30 
درصدی نســبت به 4 ماه نخســت ســال 
قبل در رتبه های دوم و ســوم قرار دارند. 
در  بــازرگان  گمــرک  دیگــر،  مبــادی  در 
اســتان آذربایجان غربی بــا پذیرش 410 
هزار تــن کاالی ترانزیتی عبــوری از ایران 
و رشــد 9 درصــدی، گمرک ســرخس در 
اســتان خراســان رضوی با پذیرش 332 

هــزار تــن و کاهش 40 درصــدی، گمرک 
بیلــه ســوار در اســتان اردبیل بــا پذیرش 
درصــدی   88 رشــد  و  تنــی  هــزار   245
آذربایجــان  اســتان  در  جلفــا  گمــرک  و 
شــرقی با پذیــرش 217 هزار تنی و رشــد 
61 درصدی در رتبه های چهارم تا هفتم 
پذیرش کاالهای عبوری خارجی از مسیر 
ایــران در چهار ماه نخســت امســال قرار 
دارنــد. به ایــن ترتیب همان طــور که در 
ســال 1400 رشــد 68 درصــدی ترانزیت 
خارجی در کشور ثبت شد و رشد در چهار 
ماهه امســال نیز با افزایش  31 درصدی 
نســبت بــه مــدت مشــابه همــراه بــوده، 
انتظــار این اســت  ســال 1401 حدنصاب  
تراتزیــت خارجــی در تاریــخ کشــورمان 
جابه جا شود. با توجه به قرارداد ترانزیتی 
ایران و روســیه برای عبــور 10 میلیون تن 
بار این کشور از مسیرهای ایران، می توان 
گفت درآمد هنگفــت 20 میلیارد دالری 
ترانزیــت 20 میلیون تــن در انتظار ایران 

است.
ë مقایسه سال های اخیر 

کاالی  جابه جایــی  میــزان  باالتریــن 
ســال  بــه  مربــوط  کشــورمان  ترانزیتــی 
هــزار   200 و  میلیــون   13 کــه  بــوده   93
تــن کاالی خارجی از مســیر ایــران  عبور 
کــرده و سیاســت اعالمــی و برنامه ریزی 
دولت ســیزدهم نیز رسیدن به ترانزیت 
20 میلیــون تنــی در ســال جاری اســت. 
مطابق گزارشــی که مرکــز پژوهش های 
مجلــس، از عملکرد ترانزیتی کشــور در 
بخش  هــای ریلــی و جاده ای در هشــت 
ســال )99-1392( منتشر کرده تنها یک 
 بــار میــزان ترانزیت بــه 13 میلیــون تن 
رســیده و در ســال های 98 و 99 ترانزیت 
کاهــش 50 درصــدی داشــته اســت. در 
سال 93 بیشترین رشد ترانزیت در دهه 
گذشــته در کشــور ثبت شده اســت اما از 
آن ســال، ترانزیــت کاهشــی بوده اســت 
تــا اینکــه در ســال 99 به کمتریــن میزان 
رسید. بیشترین ترانزیت 4 ماهه امسال 
در بخش جاده ای و به میزان 32 درصد 

است. بر اساس برنامه دولت 16میلیون 
تن برنامــه ترانزیتی از 20 میلیون تن در 
بخش جــاده ای و 4 میلیون تن از بخش 
ریلی خواهد بود. این در حالی اســت که 
سهم ترانزیت ریلی در سال های گذشته 
در بهتریــن حالــت 1.5میلیــون تن و در 
ســال های 98 و 99 این عدد کمتر از یک 
میلیون تن است. با اینکه تحریم و کرونا 
در کاهش ترانزیت در ســال های گذشته 
اثر داشــته است، اما شــرایط ترانزیتی از 
1400 تاکنــون نشــان می دهــد کــه عامل 
مهــم دیگــر در ترانزیــت، برنامه ریــزی، 
مدیریت و اجرای سیاست هایی است که 
کشورها را به استفاده از مسیرهای ایران 
برای ترانزیــت ترغیب می کند. مدیرکل 
دفتر ترانزیتی سازمان راهداری با اشاره 
بــه تغییر سیاســت ها در بخــش حمل و 
نقل گفت: عواملی مانند تغییر روندها، 
تســهیل امر، هماهنگی میان دستگاه ها 
و حذف گلوگاه های اداری، نقش مهمی 
وجــود  بــا  کــه  دارد  ترانزیــت  رونــق  در 
تحریم می توانیم شــاهد آن باشــیم. در 
حــال حاضــر مهم تریــن مســیرها برای 
تکمیل کریدور هــای بین المللی احداث 
160 کیلومتر راه آهن رشت-آستارا، 500 
کیلومتر راه آهــن چابهار-زاهــدان و 32 

کیلومتر راه آهن شــلمچه-بصره اســت. 
مجمــوع ایــن 3 مســیر حــدود 43 هزار 
میلیارد تومــان برای تکمیل و اتصال به 
شــبکه ریلی نیاز دارد. با توجه به درآمد 
20 میلیــارد دالری عبــور 20 میلیون تن 
بــار از کشــور، در مجمــوع 2 میلیارد دالر 
سرمایه برای تکمیل ســه کریدور اصلی 
کشــور نیاز اســت. درآمدهــای حاصل از 
ترانزیت، بازگشــت ســرمایه و سوددهی 

ســریع را در ایــن بخــش تضمیــن کرده 
اســت. برای مثال سالنامه آماری 1397 
حمل ونقل ریلی کشور که راه آهن آن را 
منتشر کرده  نشان می دهد درآمد حمل 
هــر تن بــار ترانزیت بیش از چهــار برابر 
حمــل داخلی اســت. بنابراین بــا توجه 
به درآمدزایی باال، حفظ امنیت و حفظ 
قــدرت رقابتی ایــران در منطقه با وجود 

تحریم، از مزایای رونق ترانزیت است.

درآمد 5 میلیارد دالری ترانزیتی در 120 روز
آمارها از رشــد 31 درصدی نسبت به سال گذشته خبر می دهد
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 سال بیست و هشتم
 شماره 7972

تغییرات میزان ترانزیت در 10 سال
میزان ترانزیت  )میلیون تن( سال

12.1 92
13.1 93
12.3 94
8.9 95

10.8 96
10.4 97
7.4 98
5.3 99

11.5 1400
چهارماهه 1401 4.9
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رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین:

 ایران فرصت شراکت با چین را در دولت قبل 
از دست داد

مجیدرضــا حریــری رئیس اتاق بازرگانــی ایران و چین گفــت: اقتصاد ما به 
شکل طبیعی شریک تجاری چین به شــمار می رود. ما در حوزه هایی مانند 
نفت، پتروشــیمی، محصوالت معدنی و برخــی لوازم مصرفی تولیدکننده 
و صادرکننــده به حســاب می آییم و این در حالی اســت کــه چین واردکننده 
بزرگ بســیاری از این محصوالت است. به همین دلیل است که ایران برای 
ســال های طوالنی در منطقه شــریک اصلــی تجاری چین بــوده هر چند در 

سال های گذشته متأسفانه این جایگاه از دست رفته است.
به گزارش ایسنا، حریری افزود: با وجود این چین در این سال ها همراهی 
خود با اقتصاد ما را نشــان داده است. در ســال ۲۰۱۴ میزان تبادل تجاری ما 
بــا چیــن حدود ۵۱ میلیــارد دالر بود، امــا این عدد امروز بــه ۳۰ میلیارد دالر 
رسیده که کاهشی حدوداً ۴۰ درصدی را نشان می دهد. این در حالی است که 
ســهم چین از تجارت ایران در سال ۲۰۱۴ حدوداً ۲۰ درصد بود اما امروز این 
سهم به مرز ۳۰ درصد رسیده است. به این ترتیب هر چند که ارزش تجارت 

کاهش یافته، اما سهم چین در اقتصاد ایران گسترش پیدا کرده است.
وی در ادامــه گفــت: چین بارهــا اعالم کرده که آمــاده افزایش تعامالت 
تجاری با ایران اســت و می توان انتظار داشــت که با کنار رفتن محدودیت ها 
در مدتــی کوتــاه تجارت ایران با چین دو برابر شــده و به مرز ۶۰ میلیارد دالر 
برســد. امروز کشــورهایی مانند عربســتان ســعودی یا امارات متحده عربی 
توانســته اند جایگاه ایران در میان شرکای تجاری چین در منطقه را بگیرند، 
اما با بهبود شــرایط قطعاً ما افزایش تعامل با چین را خواهیم داشــت. به 
گفتــه حریــری در حال حاضــر آن طور که دولــت اعالم کرده تجــارت ایران 
چند اولویت دارد که بخش نخســت آن به هند، چین و ۱۵ کشــور همسایه و 
منطقه مربوط می شــود؛ اما ما باید برای خنثی سازی تحریم ها برنامه های 
خود را گســترده تر کنیم به این معنا که حتی اگر در یک بازاری یک میلیارد 
دالر ظرفیــت فــروش وجــود دارد نیــز نباید بی اعتنا باشــیم. بــه اعتقاد وی 
کشورهای آفریقایی و امریکای التین می توانند بهترین فرصت برای رسیدن 
به این اهداف باشند. با قراردادهای کوچک و متعدد می توان میزان تجارت 
خارجی کشــور را گســترش داد. رئیس اتــاق بازرگانی ایران و چیــن در ادامه 
گفــت :متأســفانه دولــت قبل بــه اقتصاد اهمیــت چندانی نمــی داد و جزو 
اولویت هایش نبود. دولت روحانی یک سناریو داشت و آن به نتیجه رساندن 
مذاکرات و کنار رفتن تحریم ها بود. خوشبختانه امروز دیگر کسی نمی تواند از 
نعمت بودن تحریم یا عدم نیاز به مذاکره صحبت کند. حریری افزود: اما ما 
باید بدانیم که برای بهبود شرایط تنها یک سناریو کافی نیست و برای تأمین 
شرایط باید یک سیاست مدون و همه جانبه در نظر داشت. این که سازمان 
توسعه تجارت یا دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه بهبود یافته تنها 
به دلیل حضور افرادی است که شرایط را می شناسند یا بسیار فعال هستند. 
از این رو نمی توان تحوالت را یک تغییر ساختاری دانست ما باید تالش کنیم 
که در سیاست خارجه بر اساس یک برنامه مدون طوالنی مدت عمل کنیم.

بــه گفتــه وی در ســال های گذشــته و در ماه های اخیر عضویــت ایران در 
پیمان های اقتصادی مانند اوراسیا یا شانگهای پذیرفته شده است. سخنرانی 
اخیر رئیس جمهور ایران در اجالس بریکس پالس اهمیت زیادی داشــت، 
اما این ما هســتیم که باید مشــخص کنیم از ظرفیت هــای موجود و فضای 

ایجاد شده به چه شکل استفاده خواهیم کرد.
 

احیای جهاد سازندگی در گام دوم انقالب
معــاون محرومیت زدایــی و توســعه روســتایی رئیس جمهــور گفت: با 
اینکه مشــکالتی در گام اول داشــتیم اما احیای جهاد سازندگی در گام 
دوم روند مطلوبی دارد. دوشــنبه ۱۰ مرداد نشســت خبری با حضور ســید 
امیرحسین مدنی معاون محرومیت زدایی و توسعه روستایی رئیس جمهور 
در نخستین نمایشگاه رویداد ملی همه باهم با شعار جهاد سازندگی تا جهاد 
پیشرفت و عدالت برگزار شد. مدنی تأکید کرد یکی از شعارهای دولت از ابتدا 
محرومیت زدایی است که شخص رئیس جمهور سید محرومان لقب گرفتند، 
به همین سبب نگاه ویژه ای به سمت مناطق محروم روستاها و عشایر شکل 
گرفت. وی با بیان اینکه جهاد سازندگی در ابتدای انقالب برکات زیادی داشته 
اســت، گفت: باتوجه به برکات جهاد سازندگی شخص رئیس جمهور با یک 

تیم تخصصی تصمیم گرفتند تا در زمان مشخص این جهاد احیا شود.
مدنــی ادامــه داد در گام اول که جهاد ســازندگی در ابتــدای انقالب بود ما 
در راه، آب، زیرســاخت، مســکن و طرح هــای هادی مشــکل داشــتیم و حتی 
روستاهایی وجود داشت که شناخته شده نبودند اما در گام دوم زیر ساخت ها 
در وضعیــت مطلوبی قرار گرفت که می توان به وضعیت راه و روســتایی 78 

درصد، طرح هادی 55 درصد، گاز 9۲ درصد و برق 95 درصد اشاره کرد.
وی تصریــح کــرد با وجود تکمیل زیر ســاخت ها در گام دوم، مهاجرت به 
شهر ها افزایش پیدا کرده است و دولت به دنبال علت این اتفاق است. از دیگر 
مشکالتی که در حوزه روستا وجود دارد تعداد زیاد متولی دستگاه های مردمی 

و دولتی در روستا است.

مدیرعامل شرکت:

فوالد مبارکه صاحب نیروگاه می شود
مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه در ارائــه گــزارش هیأت مدیــره به مجمع 
عمومی فوق العاده صاحبان ســهام درخصوص افزایش ســرمایه برای سال 
منتهــی به ۲9 اســفندماه ۱۴۰۰ گفت: این افزایش ســرمایه بــه منظور احداث 
نیروگاه سیکل ترکیبی، خرید ۵۰ دستگاه لوکوموتیو، جبران مخارج انجام شده 
بابت مشــارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و جبران مخارج 
بابت سرمایه گذاری های صورت گرفته بوده است. محمدیاسر طیب نیا افزود: 
به دلیل محدودیت های ناشــی از قطعی سراسری برق در کشور و تحت تأثیر 
قرار گرفتن تولید در شرکت و اینکه انرژی الکتریکی پیش نیاز مهم در توسعه 
صنعت بوده و هزینه های سنگین توقف خطوط تولید فوالد ناشی از قطعی 
برق اســت، شرکت فوالد مبارکه درصدد احداث نیروگاه سیکل ترکیبی است 
تا تولید برق در نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت اسمی 9۱۴ مگاوات ساعت و 
ظرفیت عملی 7۵۰ مگاوات ساعت را محقق تا زمینه افزایش تولید ۵۰۰ هزار 
تن تختال دیگر را عملیاتی کند. به گفته وی، انعقاد قرارداد خرید ۵۰ دستگاه 
لوکوموتیو دیزل الکتریک با شــرکت مهندســی و ساخت لوکوموتیو مپنا برای 
تسهیل حمل ونقل و جابه جایی محصوالت خود در شبکه ریلی کشور کاهش 
هزینه های حمل)تعداد ۲9 دستگاه در سال ۱۴۰۱ و تعداد ۲۱ دستگاه در سال 

۱۴۰۲ و مجموعاً ۵۰ دستگاه( از دیگر دالیل این افزایش سرمایه است.
وی ادامــه داد: پرتفــوی ســرمایه گذاری شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهان، یک 
پرتفوی اســتراتژیک در راســتای تحقق سیاســت های مدون بر مبنای نقشــه 
راه ســرمایه گذاری شــرکت اســت؛ سیاســت هایی نظیرخرید و فروش سهام 
مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه  پذیر و... با انجام تحلیل های 

استراتژیک در زنجیره تولید فوالد در گروه فوالد مبارکه انجام می گیرد.
مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکه تأکیــد کرد: مشــارکت در افزایش ســرمایه  
شــرکت های ســرمایه پذیر نیز با هدف حفظ درصد ســهامداری و در راستای 
تحلیل های فوق الذکر صورت می گیرد. سیاست تکمیل زنجیره تولید در سطح 
گروه منجر به تســهیل عملیات افزایش تولید و در نتیجه افزایش ســودآوری 
می شود ، همچنین شرکت فوالد مبارکه اصفهان قصد دارد به منظور تحقق 
اهــداف شــرکت های زیرمجموعــه در راســتای افزایش ســرمایه های در نظر 
گرفته شده آنها بخشی از منابع حاصل از افزایش سرمایه پیشنهادی را صرف 

مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر نماید.

گروه اقتصــادی / وزیر امور اقتصادی و 

دارایی اصالح یارانه کاال های اساسی و 
حذف ارز ترجیحی را بخشی از راهبرد 
دولت برای اصالح ســاختار اقتصادی 

و رفع انحصار برشمرد.
بــه گزارش شــبکه اخبــار اقتصادی 
و دارایی )شــادا(، یکصــد و یازدهمین 
دولــت  گفت و گــوی  شــورای  جلســه 
وزیــر  بــا حضــور  بخــش خصوصــی  و 
امــور اقتصــادی و دارایی، وزیــر جهاد 
و  مســئوالن  از  جمعــی  و  کشــاورزی 

فعاالن بخش خصوصی برگزار شد.
وزیــر  خانــدوزی«،  »سیداحســان 
امور اقتصادی و دارایی در ابتدای این 
جلســه بیان کرد: در جلســات شــورای 
گفت و گــوی دولــت و بخش خصوصی 
تــالش بــر ایــن اســت تــا حــد ممکــن 
هــر جلســه بــه صــورت اختصاصی به 
مسائل و چالش های یک بخش و یک 

دسته از فعاالن اختصاص یابد.
بر اساس این گزارش از موضوعات 
و  الزامــات  جلســه  ایــن  اصلــی 
پیشــنهادات مربــوط بــه کمتــر شــدن 
اثرات آســیب زای حــذف ارز ترجیحی 
در حوزه کشاورزی هم در مورد صنایع 
لبنی و هــم در مــورد نهاده های دامی 

بود.
یکــی از پیشــنهادات مطــرح شــده 
توســط دبیرخانه اتاق بازرگانی مرتبط 
با موضوع کارت نــان بود که وزیر امور 
اقتصــادی و دارایی در این مورد گفت: 
در حال حاضر چیــزی به عنوان کارت 
نان در دســتور کار دولت قــرار ندارد و 
مردم با کارت هــای بانکی متعارف که 
در دســت دارند می تواننــد خرید های 
خــود را انجــام دهنــد. وی ادامــه داد: 
بــا هماهنگی هایی که بــا بانک مرکزی 
یــک  اعضــای  تمــام  گرفتــه،  صــورت 
خــود  بانکــی  کارت هــای  بــا  خانــواده 
می تواننــد فراینــد خرید نــان را انجام 

دهند.
مــورد  در  همچنیــن  خانــدوزی 

یکسان سازی نان های سنتی و صنعتی 
اشــاره کــرد که ایــن موضوع از اواســط 
اردیبهشــت ماه در محافــل اقتصادی 
مطرح شــده و با توجه بــه هدفگذاری 
دولــت و شــخص رئیس جمهور تالش 
بــر ایــن اســت در ســال جاری افزایش 

قیمتی را در مورد نان شــاهد نباشیم.
وزیر امور اقتصــادی و دارایی تأکید 
کرد: قرار است به نحوی عمل شود که 
قیمت گــذاری گنــدم و آرد بــه گونه ای 
اقتصــادی  فســاد  کمتریــن  کــه  باشــد 
مختلــف  فعــاالن  میــان  تبعیــض  و 
همچنیــن  وی  باشــد.  داشــته  وجــود 
افزود: امیدوار هســتیم بعــد از فراهم 
شــدن بســتر فنــی، دولــت تصمیمــی 
کــه  بگیــرد  نــان  قیمــت  مــورد  در  را 
خواسته های فعاالن بخش خصوصی 

در آن لحاظ شده باشد.
یکسان ســازی  مــورد  در  خانــدوزی 
ســنتی  و  صنعتــی  نان هــای  قیمــت 
بیــان کرد که ایــن موضوع را در ســتاد 
می کنیــم  مطــرح  دولــت  اقتصــادی 
مــاه  شــهریور  آخــر  تــا  امیدواریــم  و 
موضــوع  ایــن  مــورد  در  مصوبــه ای 
داشــته باشــیم. وزیر امــور اقتصادی و 
دارایــی همچنیــن تأکیــد کــرد: اساســاً 
کاال های  یارانه هــای  سیاســت اصــالح 
یــک  ترجیحــی  ارز  حــذف  و  اساســی 
سیاســت قیمتــی صرف نبــود و جزئی 
از سیاســت اصــالح ســاختاری بــوده و 
بنای دولت بر این است که انحصاری 
هــم  دولتــی،  شــرکت های  دســت  در 
در تجــارت کاال هــای اساســی و هم در 
حــوزه ذخیــره ســازی، وجــود نداشــته 

باشد.
وی ادامــه داد: باید ســعی کنیم که 
ســال آینــده بخــش اعظمــی از تولید، 
تجــارت و ذخیره ســازی ایــن اقــالم با 
میدانــداری بخــش خصوصی صورت 
نحــوی  بــه  را  قاعده هــا  بایــد  و  گیــرد 
از  دولــت  خیــال  گرچــه  کــه  بچینیــم 
در  و  راهبــردی  ذخایــر  کافــی  میــزان 

باشــد،  راحــت  آنهــا  بــودن  دســترس 
امــا حتمــًا عاملیــت ایــن موضــوع بــه 
ســمت خصوصی هــا بــرود و انحصــار 

شرکت های دولتی کاهش یابد.

ë  در دولت  پیگیــری جــدی مصوبــات 

مورد بورس

وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــا 
تأکید بر این موضوع که دولت تســلیم 
گفــت:  نمی شــود،  بــازار  التهابــات 
مصوبــات دولــت در مــورد بــورس بــا 
جدیت دنبال می شود و مجوزی برای 

خروج از آن وجود ندارد.
نشســت  حاشــیه  در  خانــدوزی 
بخــش  و  دولــت  گفت وگــوی  شــورای 
خبرنــگاران،  جمــع  در  خصوصــی 
خاطرنشــان کــرد: ابالغ بســته ده گانه، 
در بــورس مؤثــر بــود و رونــد ماه هــای 
بعد از آن نشــان داد شــرایط مطلوب 
اتفاقاتــی در  امــا  حاکــم شــده اســت، 

سیاســت های  و  بین المللــی  عرصــه 
تــا  آن  مجمــوع  کــه  داد  رخ  داخلــی 
حــدی نااطمینانی در بازار ســرمایه را 

ایجاد کرد.
مطالبــی  انتشــار  بــا  رابطــه  در  وی 
دربــاره تشــکیک تغییــر سیاســت های 
دولت در بــازار ســرمایه، تصریح کرد: 
زمینه ســاز  اخبــار،  گونــه  ایــن  انتشــار 
بی اطمینانــی می شــود که بایــد اعالم 
کنــم تــا امــروز بر اســاس جلســاتی که 
در ســتاد اقتصادی دولت برگزار شده، 
همــان چهارچوب تعیین شــده بهمن 

۱۴۰۰ در دستور کار دولت است.
دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  وزیــر 
از  دولــت  توقــع  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا 
و  اقتصــاد  تولیــدی،  وزارتخانه هــای 
بانک مرکزی این اســت کــه هیچ گونه 
تخطــی در ایــن زمینه صــورت نگیرد، 
گفــت: اقدامــات هماهنــگ نهاد هــای 
اقتصادی دولت باید به گونه ای باشــد 

از میــان  را  کــه تردیــد و بی اعتمــادی 
بردارد.

بــازار  وضعیــت  گفــت:  خانــدوزی 
ســرمایه به گونــه ای اســت کــه بایــد بــا 
خارجــی  و  داخلــی  متغیرهــای  همــه 
تحلیــل  ایــران  اقتصــاد  کل  بــر  مؤثــر 
شــود و موضع ســتاد اقتصــادی دولت 
نســبت به تقویت بنیادی و اصولی آن 

است. متمرکز 

ë  نهادهــای و  بانک هــا  مشــارکت 

اشتغال ایجاد  برای  انقالبی 

از  دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  وزیــر 
پایــان پــول پاشــی بــه بهانــه اشــتغال 
خبر داد و گفت: شــبکه بانکی کشور در 
قالــب تبصــره ۱8 بودجه در طرح های 
اشــتغال بــا اهــرم کــردن منابــع خــود 

می کند. مشارکت 
از  یکــی  فــارس،  گــزارش  بــه 
بــرای  مالــی  تأمیــن  روش هــای 

طرح هــای دولــت، اهرم کــردن منابع 
مشــارکت  طریــق  از  بودجــه  محــدود 
دادن و تلفیــق کــردن منابــع داخلــی 
بانک هــا اســت، به ایــن معنــی که هر 
مبلغی از منابع بودجه باشــد، حداقل 
آن  بــا  بانک هــا  توســط  آن  برابــر  دو 
تلفیــق و در قالــب تســهیالت ارزان به 

فعاالن اقتصادی پرداخت می شود.
احســان  ســید  زمینــه  ایــن  در 
و  اقتصــادی  امــور  وزیــر  خانــدوزی 
دارایی در صفحه مجازی خود نوشت: 
»ســال قبل عالوه بــر بودجه اشــتغال 
)تبصــره۱8(، منابــع بانک های دولتی 
را نیــز به کمــک ایجاد شــغل آوردیم.
و  منطقــه ای  توزیــع  بــرای  امســال 
تحقــق واقعی شــغل، از بنیاد برکت و 
کمیته امداد نیز در شــهرها و روســتاها 
اســتفاده می کنیــم، بــرای نظــارت بــه 
دوره  اشــتغال،  پروژه هــای  تک تــک 

پول پاشی رو به اتمام است.«

ë  صــدور اجــازه فــروش امــوال مازاد 

دولتی از طریق بورس و سامانه ستاد

بنــا بــه نامه وزیــر امــور اقتصادی و 
دارایــی، نحوه اجرای جــزء ۱ بند »ب« 
تبصره ۱8 قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل 

کشور ابالغ شد.
و  صــدا  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
ســیما، در نامه سید احسان خاندوزی 
بــه  قانونــی  تبصــره  ایــن  براســاس  و 
ملــی  اجرایــی  دســتگاه های  رؤســای 
اجازه داده شــده امــوال و دارایی های 
منقــول و غیرمنقول مــازاد دولتی )به 
در  منــدرج  مــوارد  و  انفــال  اســتثنای 
اصــل هشــتاد و ســوم قانون اساســی( 
را پس از تأییــد کارگروه ملی واگذاری 
در  عمومــی  حــراج  طریــق  از  امــوال 
در  عمومــی  مزایــده  یــا  کاال  بــورس 
ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت 
بــه فروش رســانند و منابــع حاصل را 
به حســاب خزانه داری کل کشور واریز 

. کنند

وزیــر  زارع پــور«  تازگی»عیســی  بــه 
در  اطالعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات 
والمســلمین  حجت االســالم  نشســت 
رئیــس  اژه ای  محســنی  غالمحســین 
وزارت  مدیــران  بــا  قضائیــه  قــوه 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات، برای 
در  ســرمایه گذاری  توســعه  و  ترغیــب 
حــوزه فنــاوری از رئیــس قــوه قضائیه 
درخواســت کــرد تــا بــرای پلتفرم های 
داخلــی امنیــت قضایــی ایجاد شــود، 
بــرای  قضایــی  امنیــت  ایجــاد  امــا 
پلتفرم هــای داخلی چه تبعات مثبتی 

دارد؟

ë  اقدامــی در جهــت توســعه اقتصــاد

لی یجیتا د

کارشــناس  نعنــاکار  محمدجــواد 
حقوقی فناوری اطالعــات به »ایران« 
قــوه  را  قضایــی  امنیــت  ســند  گفــت: 
قضائیه ســال 99 تصویب و ابالغ کرده 
اســت. در این ســند چند اصل قانونی 
)اصل اعتماد، اصل عطف به ماســبق 
نشــدن مصوبات، اصــل قانونی بودن 
شــفافیت،  اصــل  مجــازات،  و  جــرم 
اصل بیطرفــی قضات و تمرکز بر امور 
قضایــی و اصــل برابــری طرفیــن یک 
پرونــده در مقابل یکدیگر( وجود دارد 
که در بندهای 65 تا 67 سیاســت های 
کلــی برنامــه ششــم توســعه مصــوب 
ایــن  ایــن رو  از  اســت  آمــده   94 ســال 
اصــول باعث می شــود امنیت قضایی 
اشــخاص  شــهروندان،   بــرای  هــم 
فعالیت هــای  بــرای  هــم  و  حقوقــی 

شود. تضمین  اقتصادی 
مصوبــه  ایــن  افــزود:  نعنــاکار 
کــه  دارد   ۳۱ نــام  بــه  مهــم  مــاده ای 
ایــن ســند  آن را به بندهــای الف و ب 
تقســیم بندی کــرده اســت کــه مربوط 
و  پلتفرم هــا  اســتارتاپ ها،  حــوزه  بــه 
کســب و کارهــای مجــازی اســت. این 
ماده می گوید قــوه قضائیه برای اینکه 
اهــداف اقتصاد مقاومتــی را عملیاتی 
کند، باید دو کار انجام دهد؛ اول اینکه 
ورشکســته  بــرای  را  الزم  اقدام هــای 
و  اقتصــادی  فعالیت هــای  نشــدن 
قــرار  نظــر  مــد  خدماتــی   و  تولیــدی 

دهــد و نقــاط تأمینــی را فراهــم کنــد. 
یا اگــر می خواهــد احکامی صــادر کند 
ایــن احکام طبــق قانون عمل شــده و 
به ســمت و ســوی اعالم ورشکســتگی 
نرود. دوم اینکه زمینه تداوم فعالیت 
کارآفرینان و شــرکت های دانش بنیان 
را فراهم کند و باعث شــود که کسب و 
کار بــه کار خــود ادامــه دهــد و متوقف 

نشود.
به گفته کارشــناس حقوقی فناوری 
ارتباطــات  وزیــر  اکنــون  اطالعــات، 
قــوه  رئیــس  از  اطالعــات  فنــاوری  و 
تــا  اســت  کــرده  درخواســت  قضائیــه 
ایــن ســند بهتــر جــاری و ســاری شــود 
توســعه  بــرای  پلتفرم هــا  کارهــای  و 
اقتصــاد  تحقــق  و  ســرمایه گذاری  و 

برود. پیش  دیجیتالی 
وی بــا بیــان اینکــه امنیــت قضایی 
برای پلتفرم ها دارای ســه وجه است، 
گفــت: در ایــن ســند امنیــت قضایــی 
بــرای حفــظ حریــم خصوصــی بــرای 
گرفتــه  نظــر  در  پلتفرم هــا  کاربــران 
شــده اســت. فعالیت هــای اقتصــادی 
بواســطه کاربران اســت که اگر کاربری 
پلتفــرم  کل  داد  انجــام  خطایــی 
مجازات نشــود و بر اساس قانون جرم 
اینکــه  ســوم  و  رود  پیــش  مجــازات  و 
اقتصــادی  حــوزه  در  قضایــی  امنیــت 
اســت که کسب وکارهایی که روی بستر 
اینترنــت فعالیــت دارند،هم خدمات 
گرفته و خدمات ارائــه می دهند و هم 
مــورد حمایــت قانــون و قــوه قضائیــه 

بگیرند. قرار 
مثبــت  تبعــات  دربــاره  نعنــاکار 
بــرای  ســند  ایــن  شــدن  اجرایــی 
پلتفرم هــای داخلی نیــز گفت: یکی از 
مشــکالت این اســت که وقتــی قضات 
احکام صادر می کنند، مســئولیت کلی 
را روی دوش پلتفرم هــا قرار می دهند 
می دهنــد  ارائــه  کــه  هــم  تفســیری  و 
شــاید طبــق قانــون مدنی هم تفســیر 
غلطــی نباشــد ولــی می تــوان تفاســیر 
گرفــت  درنظــر  هــم  را  تــری  مثبــت 
بــه ایــن ترتیــب کــه در پلتفرم هــا اگــر 
همــان  شــد  مرتکــب  خطایــی  کســی 
کل  و  شــود  مؤاخــذه  خطــاکار  فــرد 
اقــدام  ایــن  نشــود.  مؤاخــذه  پلتفــرم 
پلتفرم هــا  بــرای  کــه  می شــود  باعــث 
از حیث توســعه کســب و کار، توســعه 

خدمات، بازارســازی و... تبعات بسیار 
ایجــاد  ضمــن  و  شــود  ایجــاد  خوبــی 
اشــتغالزایی، اقتصــاد دیجیتالی را نیز 

کنند. محقق 
ســال های  در  همــواره  افــزود:  وی 
اخیــر نبــود صیانــت و امنیــت قضایی 
باعــث شــده پلتفرم هــای مختلفی در 
ســازمان های  و  دادگاه هــا  راهروهــای 
دارنــد،  قانونگــذاری  کــه  حاکمیتــی 
در رفــت و آمــد باشــند و با مشــکالت 
عدیده ای در حوزه توسعه کسب و کار 

خود مواجه شوند.
بــه گفتــه ایــن کارشــناس حقوقــی 
اوضــاع  اینکــه  بــا  اطالعــات  فنــاوری 
پلتفرم هــا از منظــر قضایی نســبت به 
قبل بهتر شده است ولی آموزش های 
مســتمر بــه صاحبــان کســب و کارهــا، 
می شــود  باعــث  وکال  و  قضــات 
تفاســیری که از قانون می شــود به نفع 
کســب و کارها شــود و اوضاع از ســلبی 
بــه ســمت ایجابی تغییر مســیر دهد و 
کمــک کند تا افراد و اشــخاص بتوانند 
به صــورت دقیق تــری از تکالیف خود 
مطلع شــوند و  به گونه ای نشــود که به 

کســب و کارها آسیبی برسد.

ë ملی ناخالص  تولید  افزایش 

حقوقــی  پژوهشــگر  ایــازی،  رضــا 
درخواســت  نیــز  اطالعــات  فنــاوری 
وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات از 
قــوه قضائیــه مبنــی بــر ایجــاد امنیت 

قضایــی بــرای پلتفرم هــا را تقاضایــی 
درســت و بجا عنوان کرد و به »ایران« 
داخلــی  پلتفرم هــای  چــون  گفــت: 
حقوقــی  موانــع  و  مشــکالت  دارای 
بســیاری هســتند و ضعف در حمایت 
قانونــی و مشــخص نبودن مســئولیت 
پلتفرم ها باعث شــده اســت در حوزه 
خوبــی  ســرمایه گذاری  پلتفرم هــا 
صــورت نگرفته و شــاهد رونق در این 

نباشیم. حوزه 
ایــازی افــزود: وقتــی جرمــی مانند 
و...  ممنوعــه  کاالی  فــروش  و  خریــد 
در پلتفرمــی اتفــاق می افتــد، صاحب 
قضایــی  مراجــع  نــزد  بایــد   پلتفــرم 
پاســخگو باشــد و این موضوع موجب 
در  ســرمایه گذاری  ریســک  افزایــش 
ماننــد  اســت  شــده  پلتفرم هــا  ایــن 
ســال  چنــد  تــا  چندمــاه  محکومیــت 
مدیــران عامــل پلتفــرم هــا . هرچنــد 
در ســال های اخیر اقدام های گســترده 
اینکــه  ماننــد  گرفتــه  صــورت  خوبــی 
پلتفرم هــا بالفاصله فیلتر نمی شــوند 
و ابتــدا تذکرهای الزم به پلتفرم دارها 
ارائــه می شــود و اگر آن جــرم و تخلف 
از پلتفــرم برطــرف نشــد، اقدام هــای 

قضایی صورت می گیرد.
فنــاوری  حقوقــی  پژوهشــگر  ایــن 
بــرای  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  اطالعــات 
خاصــی  واژه هــای  به کارگیــری 
فیلترینگ اعمال می شــود و هر لحظه 
هم در حال به روزرسانی است، گفت: 

فیلترینــگ  کــه  می دانیــم  همــه  ولــی 
عبارتــی  بــه  اســت.  جــرم  از  عقب تــر 
وقتــی جرمی واقع می شــود در پی آن 
یــک واقعــه حقوقــی اتفــاق می افتد و 
مســئولیت کیفــری و حقوقــی پلتفــرم 
وقتــی  ایــن رو  از  می شــود  مطــرح  دار 
صــورت  قضایــی  امنیــت  می گوییــم 
دار  پلتفــرم  اینکــه  یعنــی  بگیــرد، 
بتوانــد بــا ضابطه مــدون فعالیت کند 
و فعالیــت بــا ضابطــه ممکن نیســت 
مگــر اینکه قوانین جرایــم رایانه ای به 
روزرســانی شــود تا مســئولیت پلتفرم 

شفاف و مشخص باشد.
ایــازی افزود: مســئولیت پلتفرم در 
اتحادیــه اروپا به این صورت اســت که 
وقتــی جرمــی در یــک پلتفــرم اتفــاق 
می افتــد، صاحــب پلتفرم باید ســریع 
و  کنــد  حــذف  را  مجرمانــه  محتــوای 
مراقــب باشــد همــان محتــوا از طریق 
دیگــری نشــر پیدا نکند. از ســوی دیگر 
سیســتماتیک  کارهــای  و  ســاز  بایــد 
خــود را به گونه ای بچینــد تا جرم های 
نداشــته  تکــرار  قابلیــت  نیــز  مشــابه 
باشــند اگــر ایــن ســه کار اتفــاق بیفتــد 
دیگــر پلتفــرم مســئولیتی نــدارد ولــی 
چنیــن اقدامــی در نظــام قضایــی مــا 

است. نشده  پیش بینی 
بــه گفته وی اگرچه قضــات با علم 
بــر اینکــه پلتفرم بــرای زندگــی مردم 
همیــن  بــه  و  دارد  باالیــی  اهمیــت 
دلیــل هم بــا پلتفــرم دارها مماشــات 

می کننــد مگر اینکه پلتفرم دار و نظام 
قضایــی در شــیوه اجرایــی بــه تفاهــم 
نرســند ماننــد پلتفــرم دیوار کــه منجر 
به محکومیت حبس مدیرعامل شــد.

بــا  دار  پلتفــرم  وی  اعتقــاد  بــه 
نظــام قضایــی و بازپرس هــای جرایم 
در  ولــی  اســت  تعامــل  در  رایانــه ای 
جایی بر اثر تفســیر قانونــی که متعلق 
دچــار  گاهــی  اســت،   88 ســال  بــه 
اختالف می شــوند و قانون مشــخصی 
نیــز وجــود نــدارد و کارهــا بــر اســاس 
رویه قضات و بازپرس های دادســرای 

جرایم رایانه ای پیش می رود.
ایــازی درادامــه گفت: درخواســت 
اطالعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات  وزیــر 
اســت  اهمیــت  دارای  حیــث  ایــن  از 
قانــون  می توانــد  کــه  جایــی  کــه 
جرایــم رایانــه ای را اصــالح کنــد، قوه 
قضائیه اســت. قــوه قضائیــه می تواند 
درخواست به روزرسانی قانون جرایم 
قانــون  کــه  چــرا  بدهــد،  را  رایانــه ای 
جرایــم رایانه ای جــزو قوانیــن کیفری 
قوانیــن  اصــالح  پیشــنهاد  و  اســت 
کیفری حتمًا باید از ســوی ریاست قوه 
قضائیــه بــه وزیر دادگســتری و از آنجا 
بــه قوه مقننه داده شــود تــا اصالحات 

بگیرد. قانونی صورت 
وی افــزود: این درخواســت امنیت 
قضایی از دو جنبه دارای تفســیر است 
قضایــی  مقــام  و  قضــات  اینکــه  اول 
بــه  مشــمول در امــر فضــای مجــازی 
شــرایط و ضوابط پلتفــرم داری آگاه تر 
می شــوند و اقتضائــات آنهــا را کامــاًل 
راســتا  ایــن  در  و  کــرد  خواهنــد  درک 
دو  بیــن  یکپارچگــی  و  هماهنگــی 

ایجاد خواهد شد. سیستم 
بــه اعتقــاد ایــن پژوهشــگر حقوقی 
قــوه  رئیــس  اگــر  اطالعــات  فنــاوری 
قضائیــه دســتور تدوین اصــالح قانون 
امنیــت  بدهنــد،  را  رایانــه ای  جرایــم 
قضایــی تأمین می شــود و به دنبال آن 
وقتی ســرمایه گذار ها ببینند که قانون 
شفاف از پلتفرم داری حمایت می کند 
و مسئولیت پلتفرم ها مشخص است، 
درایــن بخــش ســرمایه گذاری کــرده و 
شاهد رونق در پلتفرم داری و به دنبال 
آن شاهد توســعه اقتصاد دیجیتالی و 
افزایش نــرخ تولید ناخالــص ملی در 

کشور خواهیم بود.

 نان امسال گران نمی شود؛ چیزی به نام کارت نان هم نداریم

پلتفرم های داخلی در انتظار اجرای امنیت قضایی

وزیر اقتصاد در یکصد و یازدهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

با درخواست وزیر ارتباطات از رئیس قوه قضائیه
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سازمان دامپزشکی کشور:

عرضه مرغ های ُمردار به کشتارگاه  کذب است
با هماهنگی و نظارت دامپزشــکی، مرغ های زنده و ســالم در واحدهای گرفتار سیالب، 
تفکیک و به کشتارگاه ارسال می شود. به گزارش »ایران«، سازمان دامپزشکی کشور اعالم 
کرد: به دنبال بارندگی شــدید و جاری شــدن سیالب در برخی استان ها که منجر به بروز 
خسارت به برخی از واحدهای تولیدی بخش کشاورزی از جمله زنبورداری، دامپروری، 
مرغــداری، آبزی پروری و باغ ها و مزارع شــد، قاعدتاً تمام محصوالت در حوزه زراعی و 
باغی مشمول آسیب و خسارت نشده است،کما اینکه در خصوص واحدهای دامی نیز 
تمام دام ها و مرغ های واحدهای مرغداری تلف نشــدند. پیرو همین موضوع و جهت 
مدیریــت بهتــر موضوع با نظارت و مســاعدت همــکاران دامپزشــک در واحدها، طیور 
زنده از طیور غیرزنده داخل فارم ها تفکیک شــد و به فوریت مبادرت به ارســال آنها به 
کشتارگاه ها شد.در این میان، آنچه به عنوان کلیپی تقطیع شده از یک کشتارگاه در استان 
اصفهان با مرغ های آغشته به عالئم آغشتگی به ِگل  ناشی از سیالب در فضای مجازی 
منتشر شده و تصاویر عدم تحرک آنها در برش کوتاه ویدیو، موجب بروز شبهاتی شده 
در حالی که روند طبیعی ناشی از واردساختن شوک به مرغ ها پیش از ذبح شرعی است 
و الزم به ذکر اســت ذبح این مرغ ها در حضور ناظر شــرعی مستقر در کشتارگاه در حال 
انجام بوده اســت.لذا هرگونه ادعایی مبنی بر عرضه مرغ مردار به کشــتارگاه از اســاس 
تکذیب می شــود، کما اینکه نگهداری مرغ های زنده گرفتار ســیالب در آن شــرایط و در 
محیطی که تأسیسات آن آسیب دیده غیر ممکن است و به لحاظ منطقی و اقتصادی و 

پرهیز از حیف و میل مرغ های زنده و سالم واقع بینانه نیست.
 

شرکت بازرگانی دولتی اعالم کرد

تمام تالش مان را می کنیم مطالبات کلزاکاران به موقع 
تسویه شود

یک مقام مســئول دولتی گفت: شــرکت بازرگانی دولتی ایران تمام تالش خود را به کار 
بســته است تا پول کشــاورزان کلزاکار به موقع پرداخت شود. به گزارش »ایران« به نقل از 
شرکت بازرگانی دولتی ایران، مدیرکل هماهنگی خرید داخلی این شرکت با اعالم اینکه 
نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم دانه های روغنی کلزا، با ۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش در 
خردادماه، از ۱۵ هزار تومان به ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان رســید، گفت: شــورای قیمتگذاری و 
اتخاذ سیاست های حمایتی محصوالت اساسی کشاورزی، محل تأمین مالی این افزایش 
نرخ خرید را فروش اســتحصاالت دانه های روغنی خریداری شــده، تعیین کرده اســت. 
مرتضی سعادتی کیا با اشاره به اینکه پس از فروش استحصاالت این محصول که در حال 
حاضر در جریان است، مطالبات ناشی از مابه التفاوت نرخ خرید به کلزاکاران پرداخت 
می شــود، افــزود: از آغاز فصل خرید تا کنون، بالغ بر ۱۰۰ هــزار تن کلزا به ارزش یک هزار 
و ۴۳۵ میلیارد تومان از کشــاورزان سراســر کشــور خریداری شده که با در نظر گرفتن نرخ 
خریــد تضمینــی کلزا در پیش از شــروع فصل خرید که ۱۵ هزار تومان تعیین شــده بود، 
۱۰۰ درصد مطالبات کلزاکاران پرداخت شده است. وی با تأکید بر اینکه اهتمام شرکت 
بازرگانی دولتی ایران بر تأمین اعتبارات مورد نیاز، پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان 
و جلب رضایت این عزیزان استوار است، خاطرنشان کرد: این شرکت تمام تالش خود 
را به کار بســته اســت تا پول کشــاورزان به موقع پرداخت شود و در مورد محصول کلزا نیز 
باقی مانده مطالبات کلزاکاران بابت مابه التفاوت افزایش قیمت این محصول، از محل 
فروش اســتحصاالت دانه های روغنی در حال انجام اســت تا به کلزاکاران پرداخت شود 
و اگر منابع مورد نیاز دیگری، عالوه بر محل تعیین شده در هر زمان توسط سازمان های 

ذیربط تأمین شود، بالفاصله به این عزیزان پرداخت خواهد شد.
 

صادرات ۵۰ هزار رأس دام به قطر
مدیرعامل اتحادیه دامداران گفت: با آزادسازی صادرات در مرحله نخست قرار است 
که ۵۰ هزار رأس دام به قطر صادر شود. مجتبی عالی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران 
جــوان گفت: میزان صادرات بر عهده پشــتیبانی امور دام اســت و بایــد در حدی صادر 
شــود که تنظیم بازار داخل تحت الشــعاع قرار نگیرد. عالی متوسط  قیمت هر کیلو دام 
ســبک و سنگین در سطح کشــور را ۷۵ تا ۸۰ هزار تومان اعالم کرد. مدیرعامل اتحادیه 
دامــداران گفت: بــا اصالح نظام یارانه و افزایش هزینه های تولید انتظار می رود  دام به 
نرخ واقعی برسد تا ضرر و زیان دامداران  جبران شود. بنابر اصالح قانون تضمین خرید 
محصوالت اساســی کشــاورزی مصوب پنجم آبــان ماه یک هزار و ســیصد و نود و نه به 
شــماره ۱۸۰.۶۷۸۲۶ مورخ ۱۳۹۹.۹.۱۲ مجلس شــورای اسالمی، شــورای قیمت گذاری 
و اتخاذ سیاســت های حمایتی محصوالت اساســی کشــاورزی، در راســتای اجرای طرح 
مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها و حمایت از تولیدکنندگان دام در مقابله با شرایط 
خشکسالی در سال ۱۴۰۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۱.۳.۲۴ تصویب کرد. روز گذشته شیوه نامه 
صادرات دام ســبک و سنگین به سازمان دامپزشــکی  و گمرک ابالغ شد که مدیر عامل 

اتحادیه دامداران امیدوار است که با صادرات دام مازاد، بازار به تعادل برسد.
 

واردات ۵۰۰ هزار تن برنج از ابتدای سال
دبیرانجمن واردکنندگان برنج گفت: بنابر آمار از ابتدای ســال  ۵۰۰ هزار تن برنج وارد 
کشور شده است. مسیح کشاورز در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنابر آمار 
از ابتدای سال تاکنون ۵۰۰ هزار تن برنج وارد شد که با رفع دوره ممنوعیت دیگر همانند 
ســال های قبل خبری از واردات فشــرده نیســت. به گفته او، افزایــش تولید برنج ایرانی 
ارتباطی به واردات برنج خارجی ندارد ،چرا که کاهش تقاضا برای برنج خارجی زمانی 
اتفــاق می افتــد که قیمت برنج ایرانی در بازار کاهش یابد. کشــاورز می گوید: با توجه به 
رفع ممنوعیت برنج هایی از پاکستان برای تأمین نیاز برنج سفید کشور وارد شد که بعد 
از وقوع سیل به معاون اول رئیس جمهور اعالم کردیم که انبار و زیرساخت های گمرک 
سیســتان و بلوچســتان مناســب نیســت و بی توجهی به این موضوع موجب شد خیلی 
از برنج هــا زیر آب بماند. دبیر انجمــن واردکنندگان برنج گفت: به رغم آنکه برنج های 
مانده در گمرک هر چه ســریع تر باید ترخیص شــود، امــا وزارت صمت روش جدیدی 
برای ثبت سفارش ابداع کرده که مورد توافق جهاد نیست؛ چنانچه ثبت سفارش انجام 

نشود، امکان خروج کاال از بازار نیست.
 

۳ تا ۵ هزار تن ماهی در سیل اخیر تلف شد
 مدیرعامل اتحادیه تعاونی ماهیان سردآبی گفت: سیل، گل آلودگی آب و تراکم ماهی 
در مزارع میزان تلفات ماهیان در ســیل اخیر را تشــدید کرد. به گزارش »ایران« به نقل 
از صدا و سیما، آرش نبی زاده، مدیرعامل اتحادیه تعاونی ماهیان سردآبی، با اشاره به 
خســارت های ناشی از سیل به مزارع پرورش ماهیان قزل آال، گفت: گل آلودگی و رانش 
زمین خســارت  و تلفــات زیادی به پرورش دهنــدگان ماهی در مناطق هــزار، فیروزکوه، 
تنکابن، یاسوج، لرستان و تهران وارد کرد. وی با بیان اینکه حدود ۳ تا 5 هزار تن ماهی 
پرورشــی در این ســیل اخیر تلف شــد، تصریح کرد: سیل به دوشــکل متفاوت می تواند 
به مزارع پرورش ماهی آســیب وارد کند؛ نخســت، ســیل مزارع را کاماًل تخریب و از بین 
می برد و دوم، سیل باعث گل آلود کردن آب مزارع می شود. نبی زاده ادامه داد: در سیل 
اخیر ماهیان به دلیل باال بودن حجم گل آلودگی آب خفه شــدند و باید آنها را دفن کرد 
و این سخن به این معناست که هزینه و بار جدیدی به تولیدکنندگان برای دفن ماهیان 
تحمیل می شــود. به گفته وی،گل و الی پوســت ماهی را از بین می برد و روی آبشش ها 
می نشیند و در یک بازه زمانی کوتاه رنگ ماهی سفید می شود و چون در شرایط استرس 
می میرد فرایند فاسدشدن الشه  آن زودتر اتفاق می افتد از این رو قابلیت خوراک ندارد 
مگــر اینکــه تبدیل به پــودر ماهی شــود. مدیرعامل اتحادیــه تعاونی ماهیان ســردآبی 
شــرایط تولیدکنندگان ماهی بعد از ســیل را ناراحت کننده توصیف کــرد و افزود: برخی  
مزارع پرورش ماهی مجهز به سیستم های مکانیزه هستند و در مواردی که آب گل آلود 
می شود ورودی آب مزارع را قطع و از آب های چشمه که به آن دسترسی دارند استفاده 
می کنند، اما فرایند گل آلودی آب در سیل اخیر آنقدر سریع اتفاق افتاد که تولیدکنندگان 

نتوانستند از این فناوری استفاده کنند.

۳/۵ میلیون هکتار زمین کشاورزی سنددار می شود

همدستی بازار پول و بخش کشاورزی برای افزایش تولید

با اهتمام جهاد کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی از تولید 9 میلیون تن گندم در سال آینده خبر داد

میزان تولید گندم در سال گذشته 4 و نیم میلیون تن بود

حفــظ اراضــی کشــاورزی جــزو سیاســت های 
اصلی وزارت جهاد کشــاورزی اســت که بارها 
مــورد تأکیــد رهبــر معظــم انقــالب هــم قرار 
گرفته و فرموده اند: »متر به متر اراضی کشــور 
در راســتای حفــظ حقوق مــردم و دولت باید 

ثبت و مشخص شود.«
بدون شک سنددار شدن اراضی کشاورزی 
در  جهــاد  وزارت  و  اســت  کشــاورزان  به نفــع 
نظــر دارد اراضــی کشــاورزی طی یــک برنامه 
چهارســاله سنددار شــوند. ســنددار شدن این 
برنامه هــای  محوری تریــن  از  یکــی  اراضــی، 
وزارت جهــاد کشــاورزی اســت و در نظــر دارد 
تا پایان عمر دولت ســیزدهم جشــن ســنددار 
شــدن تمــام اراضی کشــاورزی کشــور را برگزار 

کند.
مســأله ســنددار شــدن زمیــن و مالکیــت، 
موضــوع جدیدی نیســت و برای ایــن منظور 
بخشنامه ها، ایجاد اداره و تصویب قانون را به 
همراه داشته است. کشور دارای ۱۸,5 میلیون 
هکتار اراضی کشاورزی است که در حدود ۵۳ 
درصــد این اراضــی دیم و ۴۷ درصــد اراضی 
آبی هستند اما میزان صدور سند برای اراضی 

کشاورزی در حدود ۴ درصد بوده است.
سنددار شــدن اراضی کشاورزی )کاداستر( 
عالوه بر قانونی شدن حق مالکیت کشاورزان، 
آثــار مثبت دیگری چــون جلوگیــری  از تغییر 
کاربــری اراضی کشــاورزی، حــل اختالف بین 
کشــاورزان بــا هــم و بــا دولــت را بــه حداقــل 
می رســاند. اختــالف بین مالکیــت زمین های 
بــرای  بویــژه  را  موانعــی  ملــی  و  کشــاورزی 
کشــاورزان ایجــاد می کنــد و در برخــی مــوارد 
کشــاورز به دلیــل نداشــتن ســند و ناتوانــی در 
اثبات مالکیت، قادر نیســت در زمین خود به 

کشت و زرع بپردازد.
 سنددار شــدن زمین های کشاورزی انگیزه 
فعالیت کشــاورزان را بیشتر می کند و از سوی 
دیگــر، آنهــا می تواننــد با ســند زمین خــود از 
تسهیالت بانکی برای توسعه کشت و زرع نیز 

بهره مند شوند.
طــرح  مهندســی  مدیــرکل  گفتــه  طبــق 
کاداســتر اراضــی کشــاورزی، هوشمندســازی 
در بخش کشــاورزی نیز یکــی از اهداف صدور 
ســند برای اراضی کشــاورزی اســت کــه عالوه 
بــر رصــد محصــوالت کشــاورزی از مزرعــه تا 
تحویل به مصرف کننده موجب بهبود کیفیت 

محصوالت زراعی نیز خواهد شد.
جدیــد  رئیــس  شــجاعی  محمدعلــی 
سازمان امور اراضی کشور پیش تر اظهار کرده 
بود: »جلســه هایی با مســئولین قوه قضائیه و 
سازمان ثبت اســناد و رئیس کمیسیون اصل 

تــا قوانیــن  ۹۰ مجلــس برگــزار شــده اســت 
الزم بــرای تســریع در ســنددار کــردن اراضی 
کشاورزی تصویب شود یا موانع موجود پیش 

روی سنددار کردن اراضی برداشته شود.«
بــرای صــدور ســند بایــد ابتــدا تداخــالت 
موجــود بیــن اراضــی رفــع شــود. بــرای رفــع 
تداخالت اراضی و صدور ســند برای آنها باید 
میــان دســتگاه های ســازمان ثبــت، ســازمان 
منابع طبیعی و سازمان امور اراضی همکاری 
منســجمی وجــود داشــته باشــد و در صورتی 
که هر یک نتوانند به وظایف خود به درســتی 

عمل کنند، این روند کند طی خواهد شد.
 بــرای رفــع تداخــالت اراضــی کشــاورزی 
اســتان ها عملکــرد  اســناد، برخــی  و صــدور 
قابــل قبولــی داشــته اند امــا وضعیــت برخی 
استان ها مناسب نیست و حتی عملکردشان 
در حــدود صفــر بــوده اســت بطــوری کــه در 
اســتان  هایی ماننــد کهگیلویــه و بویراحمــد، 
خوزســتان،  کردســتان،  آذربایجان شــرقی، 
بوشــهر و سیســتان و بلوچســتان عملکــردی 

نداشته ایم.
دفتــر  مدیــرکل  نریمانــی  حمیدرضــا 
اراضــی  تکلیــف  تعییــن  و  ســاماندهی 
ســازمان امور اراضــی در گفت و گو بــا »ایران« 
درخصــوص برنامــه وزارت جهــاد کشــاورزی 
برای صدور اســناد کشــاورزی گفت: بر اساس 
میلیــون  کشــور ۱۸,۷  در  جهــاد  وزارت  آمــار 
هکتــار اراضــی کشــاورزی وجــود دارد. طبــق 
 ۱۳۹۳ ســال  حدنگارمصــوب  جامــع  قانــون 
مجلــس، برای ســازمان ثبت اســناد و امالک 

تعییــن تکلیف شــد تــا اســناد بــرای اراضی و 
امالک در کشــور ظرف مدت 5 سال در قالب 

مقررات حدنگار صادر شود.
وی ادامه داد: بر اســاس آخرین اطالعات 
سامانه ســازمان ثبت اســناد و امالک تا پایان 
تیرمــاه ۱4۰۱، ۸۹۲ هــزار هکتــار از ۱۸ میلیون 
هکتار ســند حدنــگار اراضی کشــاورزی صادر 
شــده اســت. عالوه بر مقــررات قانــون جامع 
حدنــگار، مــاده 54 قانــون رفــع موانــع تولید 
دارای الــزام قانونــی اســت کــه وزارت جهــاد 
کشــاورزی و ســازمان ثبــت اســناد و امالک را 
مکلــف کــرده اســت کــه قبــل از صــدور ســند 
مالکیت اراضی کشور نسبت به رفع تداخالت 
در اختــالف زمین های کشــاورزی اقــدام کرده 
و ســپس اقــدام به صــدور ســند مالکیت کند. 
ایــن اقــدام پیش نیــاز صــدور اســناد مالکیت 
کشاورزی است و در همین راستا ۳,5 میلیون 
هکتــار زمیــن کشــاورزی، آمــاده صدور ســند 

مالکیت شده است.
نریمانی در تشریح دالیل تأخیر در صدور 
نــگار گفــت:  اســناد در قالــب مقــررات حــد 
اگرچــه دوره زمانی 5 ســاله برای صدور ســند 
حــد نــگار درنظر گرفته شــد امــا در این مدت 
اســناد تعییــن تکلیــف نشــدند چــون هیــچ 
اراده ای از ســوی حاکمیــت در ســازمان ثبــت 
اســناد و امالک و سایر ســازمان های مرتبط با 
ایــن موضوع وجود نداشــت درحالــی که این 

موضوع هم مسأله ای حاکمیتی است.
مدیرکل دفتر ساماندهی و تعیین تکلیف 
اراضی ســازمان امور اراضی بــا انتقاد از عدم 

وجود قانون مشــخص در زمینه صدور اســناد 
زمین های کشــاورزی افزود: متأسفانه تاکنون 
قانــون مشــخص و دقیقی برای صدور اســناد 
اراضــی کشــاورزی ماننــد قوانیــن دقیقــی که 
بــرای خرید و فروش منــزل و آپارتمان وجود 
دارد، تعیین نشده است. درحالی که سازمان 
ثبــت بایــد قانــون دقیــق و تســهیلگری را در 
خصــوص اراضــی کشــاورزی مشــخص کند و 
حساســیت هایی که در هنــگام خرید و فروش 
امالک رعایت می شود را هم برای زمین های 

کشاورزی درنظر بگیرد.
نریمانی درباره موانع صدور ســند رســمی 
بــرای اراضــی کشــاورزی گفــت: بــرای صــدور 
اســناد باید کمیســیون ماده 54، سازمان ثبت 
اســناد و امالک، ســازمان منابع طبیعی و امور 
اراضــی بــا یکدیگر همــکاری و تعامل داشــته 
باشند تا فرایند صدور که فنی و پیچیده است، 
انجام بگیرد در غیر این صورت تا تصمیماتی 
در ایــن خصوص گرفته نشــود، ســندی صادر 

نمی شود.
ë  رســمی ســند  گرفتــن  بــرای  قانونــی  الــزام 

زمین های کشاورزی وجود ندارد
وی بــه یکــی دیگــر از چالش هــای عــدم 
صــدور اســناد رســمی زمین هــای کشــاورزی 
اشــاره کــرد و گفت: متأســفانه در کشــور الزام 
قانونــی بــرای گرفتن ســند وجود نــدارد چون 
برخــالف ســایر اقدامــات قانونی کــه صرفاً از 
طریق ســند رســمی امــالک انجــام می گیرد، 
کشــاورزان یــا مالــکان زمین های کشــاورزی از 
طریــق مبایعه نامــه عــادی، کارهــای قانونی 

خود را انجام می دهند و با هیچ مشــکلی هم 
روبه رو نمی شــوند. به همین علت دغدغه ای 
بــرای گرفتن ســند رســمی توســط کشــاورزان 

وجود ندارد. 
قانــون  طبــق  کــرد:  تصریــح  نریمانــی 
کشــاورزی  زمین هــای  فــوت،  از  بعــد  ارث 
در ســهم االرث بانــوان قــرار نمی گیــرد، لــذا 
تشــریفات قانونــی بــرای گرفتن ســند قانونی 
انجام گرفته نمی شود که این مسأله هم یکی 
از موانع در صدور سند رسمی برای زمین های 

کشاورزی محسوب می شود.
ë  اراده وزارت جهاد کشاورزی در سنددار کردن

زمین های زراعی
وی با تأکید بر اراده وزارت جهاد کشاورزی 
در ســنددار کــردن زمین هــای زراعــی گفــت: 
سیاســت گذاری ها،  برنامه ریزی هــا،  بیشــتر 
ظرفیت هــا و انــرژی کــه وزارت جهــاد بــرای 
اســتان ها بسیج کرده اســت در راستای صدور 
اســناد بــرای امــور اراضــی کشــور اســت چون 
وزارت جهــاد دغدغــه ایــن مســأله را دارد و 
چنانچه طی سه ســال آینده که از عمر دولت 
سیزدهم باقی مانده اســت، موضوع سنددار 
کردن اراضی رفع نشــود، مجدداً به وضعیت 
5۰ ســال قبل بازمی گردیم که ســنددار شدن 

اراضی کشاورزی مدنظر قرار نگرفته بود.
وی با اشاره به اراده وزارت جهاد کشاورزی 
زمین هــای  اســناد  تکلیــف  تعییــن  بــرای 
کشاورزی افزود: شخص وزیر جهاد کشاورزی 
از ابتــدای حضــور خــود در وزارت جهــاد یکی 
را  ایــن وزارتخانــه  برنامه هــای  از مهم تریــن 
ســنددار کــردن زمین هــای کشــاورزی عنــوان 
کــرد و در همین راســتا قرارگاه صدور ســند در 
وزارتخانــه بــه ریاســت وزیــر جهاد کشــاورزی 

تشکیل شده است.
وی ادامــه داد: اکنــون وزارتخانــه پــای کار 
آمده است تا برای زمین های کشاورزی اسناد 
رسمی صادر شود به همین منظور هم نقشه 
زمین هــا را تولیــد کــرده و اطالعــات توصیفی 
و حقوقــی مربوط بــه اراضــی را تعریف کرده 

است و در اختیار سازمان ثبت قرار می دهد.
نریمانی تصریح کرد: وزیر جهاد کشاورزی 
با توجه به اینکه صدوراسناد رسمی زمین های 
زراعــی را در اولویــت قــرار داده اســت، در هــر 
هفتــه، دو روز را به جلســه ای در این خصوص 
اختصاص می دهــد و مالک تعیین، ارزیابی و 
جابه جایــی مدیران را نحوه عملکــرد آنان در 
صدور اســناد کشــاورزی درنظر می گیــرد. این 
مســأله نشــان دهنده میزان توجه و اراده قوی 
وزارتخانه در ســنددار کردن اراضی کشــاورزی 

است.

 

از آغــاز دولت ســیزدهم تاکنــون، وزارت جهاد 
کشــاورزی برنامه افزایش ضریــب خودکفایی 
محصوالت اساســی کشــاورزی از جمله گندم، 
برنج، دانه های روغنی، شــکر، پنبــه و جو را در 
دســتور کار قرار داده اســت.به همین منظور از 
آغاز سال زراعی جاری)مهرماه ۱4۰۰ تا شهریور 
و  واردات  کاهــش  منظــور  بــه  تاکنــون   )۱4۰۱
حمایت بیشتر از کشاورزان افزایش قابل توجه 
نــرخ خرید تضمینــی این محصوالت، کشــت 
قراردادی، توســعه مکانیزاســیون کشــاورزی و 
کاهش 45 درصدی قیمت کود و سم مورد نیاز 

آنها را اجرایی کرده است.
بــا ایــن حــال توســعه کشــت قــراردادی و 
نــرخ خریــد تضمینــی محصــوالت  افزایــش 
کشــاورزی و توســعه مکانیزاســیون کشــاورزی 
بــرای افزایــش انگیــزه کشــاورزان بــه کشــت و 
به صــدا درآمدن زنــگ تولیــد و خودکفایی در 
کشــور بالشــک بدون تأمین مالی مناسب این 
طرح ها امکان پذیر نخواهــد بود. در وضعیت 
فعلی شاهد آن هستیم که بخشی از مطالبات 
گندمکاران و کلزاکاران به آنها پرداخت نشــده 
اســت و وزیــر جهاد کشــاورزی نیز بــرای اجرا و 
توسعه کشت قراردادی در اراضی برنج و گندم 
در سال آینده خواستار پرداخت اعتبار 4۰ هزار 

میلیارد تومانی به این امر شده است.
بــرای پیشــبرد اهــداف فــوق، وزارت جهاد 
کشــاورزی بــا همــکاری بانک مرکزی از نقشــه 
راه تأمین مالی زنجیره ای در بخش کشــاورزی 

رونمایی کرد.
ë  40 هــزار میلیــارد تومــان اعتبار برای کشــت

قراردادی الزم است
 وزیــر جهاد کشــاورزی با بیان اینکه کشــت 
قراردادی زمینه ساز تحقق الگوی کشت است، 
با اشاره به برنامه دولت برای کشت قراردادی 
 در ســطح ۲ میلیــون هکتــار در ســال زراعــی 
۱4۰۱-۱4۰۲، گفــت: بــرای تأمیــن نهاده هــای 
این ۲ میلیون هکتار بــه ۳۸ تا 4۰ هزار میلیارد 

تومان اعتبار نیاز داریم.
 جــواد ســاداتی نژاد در مراســم رونمایــی از 
نقشــه راه تأمیــن مالــی زنجیــره ای در بخــش 
کشــاورزی بــا تأکیــد بــر کشــاورزی قــراردادی، 
اظهارداشت: مدت زیادی نیست که با بانک ها 
ارتبــاط دارم امــا می دانــم کــه بانک هــا خیلی 
پــول و تســهیالت نمی دهنــد اما در ظــرف ۲4 
ساعت ۱5 هزار میلیارد تومان پول بابت خرید 
تضمینــی گندم پرداخت شــد کــه این عجیب 
است. وی با بیان اینکه توسعه کشت قراردادی 
موجب امنیــت غذایی و خودکفایی می شــود، 
افزود: این امنیت غذایی نگاهی امیدوارکننده 
اســت که از ســوی بانک مرکزی و شبکه بانکی 
به آیندگان و مردم کشــور ارائه می شود و نقش 
شــبکه بانکی در آن بی بدیل اســت و تقاضای 
من از مدیران شــبکه بانکی آن اســت که برای 
امری مهم که به صالح نسل آینده کشور است 
حداکثر تالش خود را به کار گیرند تا کشــاورزی 
ما به ســمت هرچه اقتصادی تر شــدن حرکت 
کند. ســاداتی نژاد با بیان اینکــه در حال حاضر 
بانــک مرکــزی گام اصلــی و مهم را برداشــته 
است، گفت: این بانک نقشه راه الزم را تدوین 
کرده است و در حال حاضر این طرح در اختیار 

شبکه بانکی است که پای کار باشد.
 وی با اشــاره به شــروع زراعی از ۱5 شهریور 
مــاه، تصریح کرد: بــرای خودکفایی گندم ســه 
کار تعریــف کردیم کــه اول قیمت محصوالت 
کشــاورزی اصالح شد و دوم کود را با 45 درصد 
قیمــت کمتــر بــه کشــاورز تحویــل دادیــم زیرا 
به دلیــل کاهش شــدید تزریق کود بــه زمین ها 
بهره وری و برداشت محصول کاهش یافته بود.
کاری  ســومین  داد:  ادامــه  ســاداتی نژاد   
کــه بــرای خودکفایــی گنــدم انجــام می دهیم 
کشــاورزی قراردادی اســت که در ســال گذشته 
شــد.  انجــام  زمیــن  هکتــار  هــزار  بــرای ۲5۰ 
همچنیــن بــرای برنــج 45 هــزار هکتار کشــت 
قراردادی انجام دادیم ولی امســال سطح زیر 
کشــت قراردادی را به ۲ میلیون هکتار افزایش 
خواهیــم داد و ایــن نیازمنــد 4۰ هــزار میلیارد 

تومان اعتبار است.

 وی گفــت: ۳۸ تــا 4۰ هــزار میلیــارد تومان 
بایــد  قــراردادی  کشــت  بــرای  از ۱5 شــهریور 
اختصــاص بدهیم تا کود، بذر و ســم مورد نیاز 

کشاورز تأمین شود.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: اگر این کار انجام 
شــود دیگر مــازاد محصــول نخواهیم داشــت 
چون از ابتدا مشتری محصول مشخص است 
و بــا ایــن کار امنیتی باالتــر از این برای کشــاورز 

نمی توان متصور شد.
وی در حــوزه تولیــد گندم با تأکیــد بر اینکه 
هیــچ وقــت نبایــد تولیــد گنــدم به زیر ســطح 
خودکفایــی برســد، گفــت: امیدواریم امســال 
۷.5 میلیــون تــن گندم تولید کنیــم و این رقم 
در ســال آینده بــه ۹ میلیون تــن افزایش یابد؛ 
باوجود تداوم خشکسالی میزان تولید گندم را 
از 4.5 میلیون تن به ۷.5 میلیون تن رساندیم 
و این نشان می دهد می توانیم نوسانات آبی را 

مدیریت کنیم.
ë  هدف بانک مرکزی هدایت اعتبار به ســمت

تولید و کشاورزی است
رئیــس کل بانــک مرکــزی نیــز بیــان اینکه 
توســعه کشــاورزی قــراردادی نیازمنــد تعامل 

فرابخشی است، گفت: اقدامات بانک مرکزی 
در تأمین مالــی زنجیره ای هم در بخش تولید 
و هــم در بخــش کشــاورزی در جهــت هدایت 

صحیح و هدفمند اعتبارات بانکی است.
علــی صالــح آبــادی در ادامه بــا تمجید از 
توسعه کشت قراردادی در کشور اظهار داشت: 
با این روش اتفاق خوبی که می افتد این اســت 
کــه از یــک نظــام ســنتی به یــک نظــام مدرن 
حرکــت می کنیــم. وی افزود: از نظــر ما خیلی 
مهم اســت کــه این تأمیــن مالی بــرای بخش 
خصوصــی اســت، زیــرا بخش کشــاورزی یکی 
از خصوصی تریــن بخش هــای اقتصاد کشــور 

است.
رئیــس کل بانــک مرکزی بیان کــرد: از نگاه 
بانــک مرکزی و سیســتم بانکــی نتیجه تأمین 
مالــی زنجیــره ای بخــش کشــاورزی در قالــب 
کشــت قراردادی، تأمین مالی هدفمند اســت 
کــه این یک دســتاورد مهم بــرای بخش نظام 

بانکی و بخش کشاورزی است.
وی بــا تأکید بر اینکه اجرای این کار نیازمند 
برنامه ریزی و همکاری بین دســتگاهی است، 
گفــت: یکــی از مباحــث مهم، آموزش اســت. 

آموزش بســیار مهم است و پیشــنهاد من این 
اســت که در حــوزه بانکــداری آمــوزش الزم را 
انجام دهنــد و ما هم باید جــزوه، فیلم و دوره 
آموزشــی داشــته باشــیم و شــرکت های موفق 
هم تجربیات خودشــان را در ایــن دوره ها ارائه 
کنند. وزارت جهاد کشاورزی هم حتماً به بحث 

آموزش توجه دارد.
یک ســری  افــزود:  آبــادی  صالــح 
زیرساخت های قانونی برای تکمیل این کار نیاز 
است که با همکاری دستگاه ها قوانین مورد نیاز 

آن باید تدوین شود.
ë  احیای تولید با کشاورزی توافقی و تأمین مالی

زنجیره ای
اصغر ابوالحسنی، قائم مقام بانک مرکزی 
نیــز در ایــن باره تأکید کــرد: هدف اصلــی ما از 
کشــاورزی قراردادی و تأمین مالــی زنجیره ای 
بخش کشاورزی، عالوه بر اصابت منابع بانک 
بــه تولید و بخــش واقعی اقتصــاد، ایجاد یک 
بســتر و نظام مناســب برای تولید محصوالت 
کشــاورزی اســت، به طوری که کشــاورز دغدغه 
تأمیــن نهــاده، اعتبــار و فــروش محصــول را 

نداشته باشد.
وی با بیان اینکــه هدف ما این بود که کمتر 
از یکســال از شــروع فعالیت دولت ســیزدهم 
تأمیــن مالــی زنجیــره ای کشــاورزی  از طــرح  
خوشــبختانه  کــه  کنیــم  رونمایــی  قــراردادی 
امــروز محقــق شــد، گفــت: اگــر چنین روشــی 
وجــود نداشــت و شــیوه نامه های آن را تدویــن 
نمی کردیــم، بایــد آمار بســیار باالیــی از منابع 
بــرای بخــش  بــه طــور مســتقیم  را  بانک هــا 

کشاورزی درگیر می کردیم.
قائم مقــام بانک مرکزی با تأکیــد بر اینکه 
تأمیــن مالــی زنجیــره ای بخــش کشــاورزی به 
طور قطع باعث رشــد تولید و افزایش اشتغال 
خواهــد شــد، گفــت: در کنــار ایــن مســائل اگر 
صنعتــی کــردن و دانــش افزایی را هم داشــته 
باشــیم، شعار ســال یعنی تولید، دانش بنیان 
و اشــتغال آفرین را محقــق خواهیــم ســاخت 
و می توانیــم صنعتــی کــردن کشــاورزی را نیز 

نهادینه کنیم.



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

   افقي:  
1 - دسری محبوب - گونه و نوع

2 - بازگشـــت - پانصـــد هزار - ابـــزار بغل 
گرفتن نوزاد

3 - هاون - نوشتن با ماشین تحریر - بیمار
4 - تیم یونانی - فیلمی از »ست مک فارلن« - مرسوم - نازک

5 - خیسی اندک - برابر - شطرنج ژاپنی
6 - دیدن - راهنما، اندرزگوی - رنگ مو

7 - سریالی با بازی سام درخشانی - دشت - زنگ بزرگ کاروان
8 - حشره سمی - با عقیده واحد - وجود داشتن

9 - درنده تیزپا - بدون امنیت - بیماری کلیوی
10 - سنگریزه - از خواص استامینوفن - قبیله

11 - خواندنی مورد عالقه خانم ها - میکروب کزاز - پایه
12 - چاشنی شـــور - دین داشتن - اندرون دهان - عالمتی 

در ریاضی
13 - جمع حرف - ادیب فرانسوی - دنباله

14 - بلندترین قله دنیا - فیلســـوف بزرگ ســـده نوزدهم - 
محافظ عینک

15 - لقـــب اروپایـــی - بازیگـــر ســـریال در حـــال پخـــش 
»مستوران«

 عمود ي:   
1 - شهری توریســـتی در ســـاحل زاینده رود واقع در استان 

چهارمحال و بختیاری - مشوش و مضطرب
2 - در گمان انداختن - بن، کوپن - مطالعه اجمالی

3 - جزیره ای در کشورمان - مطهر و پاکیزه - حد نصاب ورزشی
4 - اجداد - فال می گیرد - موضوع آهنگ - صدای پنچری

5 - درجه نظامی - گیاه شیرین! - آبدار
6 - دودلی - مزه ای مایل به تلخی - عاقبت جوینده

7 - چراگاه ایل - استراتژی - نام گاگارین
8 - رفت و آمد زیاد - بزرگ ترین پارک تفریحی ایران - مضیقه

9 - نژاد مردم ایران - جلوگیری کردن - قرض بانکی
10 - ارتقا و حرکت به جلو - کندو - ساز شکوه گر

11 - حرف انتخاب - زره - در این مکان
12 - غصه - گدایی کردن - بازار اوراق بهادار - پس زدن

13 - مخلوطی از رنگ های ســـرخ و سفید - طول معینی از 
زمان برای انجام کاری - نام »چاپک« نویسنده

14 - امر به نشستن - آدمیان - از عناصر شیمیایی فلزی
15 - شاعر قرن یازدهم و معاصر با شاه عباس دوم - نوعی 

لباس بچه

   افقي:
1 - رمانی از »جـــان گرین« - حرکت 

به جلو
2 - ضد »صعود« - واحد فرکانس - لقب اروپایی

3 - الهه هندی - جعبه  حاوی فشنگ  - بازی فکری
4 - خـــاکـــــروبه - بـــــاز عامیانه! - برگـــه ورودی - نقطه 

بیگانه
5 - الفبای ساز - فارغ التحصیل رشته فنی - رؤسا

6 - فاصله این تاالب تا گنبدکاووس 75 کیلومتر اســـت - 
سنگ و چوب - حرف ربط

7 - جانـــوری دریایی - لولـــه خروج دود خودرو - شیشـــه 
آزمایشگاهی

8 - اسلوب - یار دیرینه تعلیم! - کلمه تعلیل

9 - آزرده، ناراحت - استشهاد - کشور چای
10 - ساز شاکی! - ساکت - ییالق کرج

11 - قانونگذار - نخ نوعی چراغ نفتی - پوز
12 - بلوغ روانی - ماه رومی - می برند تا خبردار شوند - پسر 

سام
13 - خوش قد و قامت - خدا نکند که گرفتار بد آن بشویم 

- شهر استان اصفهان
14 - جانی - برتر، واال - سازمان فضایی

15 - موی شیر - هافبک دفاعی »فوالد خوزستان«

 عمود ي:   
1 - گوش کردن - فیلم »محمد حسین لطیفی«

2 - شکست در جنگ - سفیدپوست - مالیخولیا
3 - واضح - آتشدان - فراگیرنده

4 - فیلمی بــا حضور رویــا نونهالی - دلتنگی - پر ســفید - 

منقار مرغان
5 - شهر کرونا! - از توابع الریجان - بخل با حرص

6 - یــک خودمانی - تهمت! - شــرکت تولیــد و انتقال 
برق

7 - بی حس - دلبر - نوعی مار
8 - امر به خودداری از جنگ - نوعی فرش - غریو

9 - آهو - ریزه کاری ها - از اختیارات شاعری
10 - فلــزی ســفید در طــب - میــوه جــــاذبه! - شــمای 

انگلیسی
11 - دریا - همسطح با هم - ریاکار

12 - حــرف تأســف - اســم ترکــی - ســوغات کرمــان - آدم 
پرمدعا بسیار گوید

13 - ابتیاع - فیلم »داریوش مهرجویی« - فراوان
14 - یگانه - قدرت - کوتاه و ناقص

15 - بیوسیستماتیک - یار ایرانی پیامبر)ص(

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

و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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       چهارشنبه 12 مرداد 1401 
 سال بیست و هشتم

ارنژی شماره 7972
برنامه  وزارت نفت برای تأمین مالی 

طرح های توسعه ای صنعت نفت
وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه در بررســی انجام شــده بــرای طرح های 
توســعه ای وزارت نفــت به ۱۶۰ میلیــارد دالر طی 8ســال نیاز داریم 
گفت: برای تأمین این ســرمایه برنامه ریزی انجام شــده اســت که با 

این روند مشکلی در تأمین آن وجود نخواهد داشت.
دو  امضــای  بــه  اشــاره  بــا  اوجــی  جــواد  گــزارش شــانا،  بــه 
مشــارکت نامه تأمیــن مالــی و تأســیس پتروپاالیشــگاه »ســردار 
شــهید قاسم سلیمانی« و پاالیشــگاه »مروارید مکران« توضیح 
داد: بزرگ تریــن چالش بــرای احداث پتروپاالیشــگاه ها، تأمین 
منابع مالی اســت. در بحث توانمندی سازندگان و متخصصان 
مشــکلی نداریــم. بــرای تأمیــن مالــی دولــت کمــک کــرد تــا از 
ســرمایه ها و منابع مالی و نقــدی بانک ها و هلدینگ های بزرگ 
اقتصــادی اســتفاده کنیــم و ایــن بانک هــا و شــرکت ها در ایــن 
پروژه هــا ســهامدار شــدند. بــرای تأمین ســرمایه از بــازار بورس 
انــرژی نیــز کمــک می گیریم تــا از تــوان و مشــارکت مردمی نیز 
اســتفاده شــود؛ پروژه های نفت و گاز ســودآور هســتند و برگشت 
ســرمایه خوبی دارنــد. اوجی گفت: با راه انــدازی این دو طرح یکی 
پاالیشــگاه و یکی پتروپاالیشــگاه، خوراک صنایع پایین دست تأمین 
می شــود. از طرفــی هــم امنیت انــرژی تأمیــن می شــود، همچنین 
صادرات فرآورده های نفتی صورت می گیرد که تحریم پذیر نیستند. 
بــه عالوه این طرح هــا اشــتغالزایی باالیی دارنــد و از ظرفیت خالی 
کارخانه ها اســتفاده می شود. از طرفی نقدینگی سرگردان به سمت 
تولید می رود. وزیر نفت با اشاره به اینکه از ابتدای دولت سیزدهم 8۰ 
میلیارد دالر تفاهمنامه و قرارداد در حوزه میدان های نفتی و گازی و 
پتروپاالیشــگاه ها امضا کردیم، گفت: ۴۰ میلیارد دالر تفاهمنامه نیز 
با گازپروم روســیه در بخش های مختلف امضا شــده است و مانعی 
بــرای آن وجــود ندارد. بــه غیر از گازپروم روســیه شــرکت های دیگر 
روس نیز خواهند آمد، با مشارکت و سرمایه گذاری خارجی بخشی از 

نیاز ۱۶۰ میلیارد دالری سرمایه گذاری در کشور تأمین می شود.
 

اجرای 95 پروژه آب شیرین کن با ظرفیت 
تولید 634 هزار مترمکعب آب

مدیــر دفتــر تجهیــز منابع مالــی شــرکت مهندســی آب و فاضالب 
کشــور گفــت: ۹۵ پروژه آب شــیرین کن کشــور بــا ظرفیــت ۶۳۴ هزار 
مترمکعــب در شــبانه روز با حجم ســرمایه گذاری بیــش از ۳8 هزار 
و ۶۰۰ میلیــارد ریال )به قیمت زمان عقد قرارداد( در حال ســاخت 
و بهره بــرداری اســت. بــه گــزارش وزارت نیــرو، »فریبــا گلریزان« 
افــزود: ۴ اســتان جنوبی کشــور، تولیدکنندگان عمده آب شــرب 
از آب شــیرین کن ها هســتند. وی ادامــه داد: حــدود ۳ درصــد از 
آب شــرب کشــور از طریق آب شــیرین کن ها تأمین می شود و ۹۲ 
درصد از قراردادهای تأمین آب از محل نمک زدایی، متعلق به 
اســتان های هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان و خوزستان 

است.
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»ایران« از تبعات مصرف باالی بنزین در کشور و سهم خودروسازی ها در رشد افسارگسیخته مصرف گزارش می دهد

وزارت نفت خارج از سازوکار بورس انرژی، بنزین صادر نکرده و محموله صادر شده در سال جاری با نرخ هر لیتر 70 سنت فروخته شده است

يرنا
س: ا

عک

گروه اقتصادی/ برداشــت اول: وزارت نفت 
دربــاره وضعیــت صــادرات بنزیــن کشــور 
اعــالم کــرد: »متولی صــادرات بنزین، امور 
بین الملــل شــرکت ملی نفت ایران اســت 
و وزارت نفــت خــارج از رینــگ صادراتــی 
شــرکت بــورس انــرژی، هیــچ  محموله ای 
صادر نمی کند. امسال تنها یک محموله در 
۲۴فروردین ماه و به مقدار ۲۹۵هزار بشــکه 
با اکتان 8۷درصد صادر شده است که پس 
از رقابــت در رینگ صادراتــی بورس انرژی 
ایران، بــه باالترین قیمت یعنی ۷۰ســنت 

فروخته شد.«
پژوهش هــای  مرکــز  دوم:  برداشــت 
مجلــس در گزارشــی نوشــت: »اســقاط هر 
خودروی فرســوده در شــرایط فعلی سبب 
کاهــش مصــرف ۲۰۰۰لیتر بنزین در ســال 
می شــود، امــا وزارت صمت مخالــف ارائه 
گواهی اسقاط خودرو است. ارزش صادراتی 
این میزان بنزین بیش از ۱8۰۰دالر معادل 
با ۵۴میلیون تومان است. درصورت اجرای 
ماده ۱۰ طرح ســاماندهی صنعت خودرو، 
با فرض اســقاط ۳۰۰هزار خودرو در ســال، 
بیش از ۵۴۰میلیــون دالر معادل ۱۶.۲هزار 
میلیارد تومان به  صورت ساالنه در مصرف 

بنزین صرفه جویی می شود.«
برداشــت سوم: ســازمان محیط  زیست 
اعــالم کــرده اســت: »میانگیــن اســتاندارد 
خودروهای کشــور مــا »یورو۲« اســت و این 
یعنــی مصــرف ســوخت باالیــی دارنــد و 
درمجموع در هر ۱۰۰کیلومتر، حدود ۱۰لیتر 
سوخت می ســوزانند؛ در حالی که در کشور 
همسایه مان ترکیه، خودروها فقط ۴/۵لیتر 
بنزین در هر ۱۰۰کیلومتر مصرف می کنند!«

شــب  دوشــنبه  چهــارم:  برداشــت 
وزیــر نفــت میهمــان یکــی از برنامه هــای 
تلویزیونــی بــود. وی در برنامه »صف اول« 
بیــان کــرد: »دولــت هیــچ برنامــه ای برای 
افزایش قیمت ســوخت از جمله بنزین در 

سال جاری ندارد.«

برداشــت پنجــم: در فضــای مجــازی 
جمعی از خبرنگاران و روزنامه نگاران حوزه 
انرژی با صدا زدن وزیر نفت و رئیس جمهور 
افسارگســیخته  رشــد  بــه  توجــه  خواهــان 
مصرف بنزین و سایر انواع سوخت شدند و 
بهینه سازی مصرف سوخت را بدون تغییر 
در قیمت بنزین و با اســتفاده از راهکارهای 
غیرقیمتــی مطالبــه کردنــد. آنها نوشــتند 
بدون اجرای بهینه سازی مصرف سوخت، 
بــزودی ایــران واردکننده بنزیــن و حتی گاز 
خواهد شــد. اکنون تراز تبادالت برق کشــور 
منفی شــده و ممکن اســت بزودی مجبور 
بــه واردات بنزین و گاز نیز باشــیم. ســال ها 
بی توجهی به بهینه سازی مصرف سوخت 
ممکن اســت مــرگ خودکفایــی در زمینه 
تأمیــن برق، بنزیــن و حتــی گاز را به دنبال 

داشته باشد.
ë چقدر بنزین مصرف می کنیم؟

ایران در ســال های اخیر بــا بهره برداری 
از پاالیشــگاه ســتاره خلیج فــارس در تولید 
بنزیــن خودکفا شــد. ظرفیــت تولید بنزین 
در کشور به رقمی حدود ۱۰۰ تا ۱۰5میلیون 
لیتــر در روز رســید و حتــی بــرای اولین بــار 
صادرات بنزین به  صورت پایدار شروع شد. 
در این باره رضا پدیدار، کارشناس انرژی به 
»ایران« می گوید: »ایران به ۹کشور همسایه 
در این دوره خودکفایــی، بنزین صادر کرد. 
حتــی در دوره شــیوع کرونا میــزان مصرف 
داخلی بنزین بشــدت کاهش داشــت و در 
برخــی از روزها نزدیک بــه 45میلیون لیتر 
بنزیــن صــادر می شــد. ایــن مســأله کمک 
می کــرد کــه هم کشــورهای دیگر بــه انرژی 
تولیدی در ایران وابســته شوند و هم درآمد 

ارزی نصیب کشور شود.«
اما حاال وزارت نفت در گزارشــی عنوان 
می کند در ۱۳5روز اخیر فقط یک محموله 
۲۹۵هزار بشکه ای بنزین از کشور صادر شده 
اســت؛ یعنی رقمــی در حــدود 4۷میلیون 
لیتر که بســیار نزدیک به صــادرات یک روز 

بنزیــن در زمــان همه گیــری کرونــا اســت. 
بررســی ها نشان می دهد در روزهای قبل از 
شیوع کرونا نیز به طور متوسط ایران روزانه 
۲5میلیون لیتــر مازاد تولید داشــته و آن را 
صادر می کرده است، اما چگونه در کمتر از 
4سال خودکفایی بنزینی، ایران در معرض 

تهدید قرار گرفت؟
ë  ناوگان حمل ونقل غیر استاندارد و ردپای

خودروسازی ها
چندی پیش مدیر برنامه ریزی شــرکت 
ملی پخــش فرآورده های نفتــی اعالم کرد 
بــه  صــورت میانگین طــی چهار ماه ســال 
۱۴۰۱ روزانــه بیــش از ۱۰۰میلیــون بنزین در 
کشور توزیع شده اســت. این درحالی است 
که میانگین مصرف روزانه بنزین کشــور در 

سال ۱۴۰۰، حدود 8۷میلیون لیتر بود.
افشــین مهدوی میانگین توزیــع روزانه 
یکــم  زمانــی  بــازه  در  کشــور  در  نفــت گاز 
تــا ۳۱تیرمــاه امســال را روزانــه  فروردیــن 
۱۰۷میلیون و ۶۰۰هزار لیتر عنوان کرد که به 

رقم تولید بسیار نزدیک است. 
بــه نظــر می رســد عــالوه  بــر موضــوع 
افزایش ترددها پس از لغو محدودیت های 
رشــد  در  دیگــر  عامــل  یــک  کرونایــی، 
افسارگســیخته مصــرف بنزیــن و گازوئیــل 
نقــش دارد. کارشناســان بــر ایــن باورند که 
عامل مهم مؤثر، کیفیت پایین خودروهای 
حضــور  همین طــور  و  کشــور  تولیــدی 
خودروهای فرســوده در ناوگان حمل ونقل 
اســت. مرتضــی بهروزی فــر، عضــو هیأت 
بین المللــی  مطالعــات  مؤسســه  علمــی 
انــرژی بــه »ایــران« می گویــد: »تــا زمانــی 
کــه خودروهــای داخلــی ۲برابر اســتاندارد 
جهانــی ســوخت مصــرف می کننــد، هــر 
اندازه قیمت ها اصالح شــود، بازهم امکان 
بهینه ســازی مصرف بنزین در کشور وجود 
نــدارد. در همین حــال وزارت نفت مجبور 
اســت بــا صــرف میلیاردهــا دالر هزینه، به  
صــورت مــداوم ظرفیت پاالیشــی کشــور را 

افزایش دهد تا خودکفایی بنزینی از دست 
نرود. االن در وضعیت سر به ســری تولید و 
مصــرف بنزین به ســر می بریــم و این یک 

تهدید جدی است.«
شــورای  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز 
اسالمی در گزارشــی می نویسد: »بر اساس 
آخریــن داده ها، ســرانه مصــرف بنزین در 

ایران دو برابر میانگین جهانی است.«
ســاالری،  جلیــل  حــال  همیــن  در 
مدیرعامل شــرکت ملی پاالیــش و پخش 
فرآورده های نفتــی ایران می گوید: »تعداد 
خودروهــای شــخصی و موتورســیکلت در 
کشــور حــدود ۲5 تــا ۲6 میلیون دســتگاه را 
شــامل می شــود، اگــر اســتاندارد جهانی را 
در این خودروها و موتورســیکلت ها داشــته 
باشــیم 5۰درصد کاهش مصرف خواهیم 
داشت، یعنی روزانه 5۰میلیون لیتر کاهش 
مصــرف اســت و این حجم کاهــش ارزش 
افــزوده باالیی داشــته و برای کشــو ارزآوری 

دارد.«
بــه نظــر می رســد بیــش از هــر عامــل 
دیگری، خودروســازی ها، ترکیب خودروها 
در نــاوگان حمل ونقــل کشــور و همین طور 
میزان مصرف هر خودرو، در برهم خوردن 
نظم میان تولید و مصرف بنزین در کشــور 

نقش دارند. در ایــران برخی از خودروهای 
بنزین ســوز اســقاطی برای هر ۱۰۰کیلومتر 
پیمایــش حــدود ۱5لیتــر بنزیــن مصــرف 
می کنند؛ یعنی ۳ برابر اســتاندارد جهانی. 
خودروهایــی کــه اکنــون وارد بازار می شــود 
نیــز مطابــق با ایــن اســتانداردها نیســتند. 
بهتریــن خودروهــای تولیدی حــال حاضر 
کشــور با مصــرف ۷.8لیتــر در ۱۰۰کیلومتر 
شــهری طراحــی شــده اند. هر ســال حدود 
یک میلیون خودرو با این مصرف سوخت 
وارد نــاوگان حمل ونقــل کشــور می شــود و 
خروجی خودروهای اسقاطی نیز نزدیک به 
صفر است. لذا اگرچه سهم هزینه سوخت 
در ســبد مصرفــی خانوار اکنــون به حداقل 
رســیده و این ســیگنال قیمتی بنزیــن را به 
کاالی بی ارزشــی برای خانــوار تبدیل کرده 
است؛ اما نمی توان نقش مهم خودروهای 
در تــردد و همین طــور تولیــدی را نادیــده 

گرفت.
ë اتالف 12 میلیارد دالر از سرمایه کشور

تولیــد  اغلــب  کــه  کشــور  خودروهــای 
داخل هســتند، دو برابر اســتاندارد جهانی 
بنزین مصــرف می کنند. بــه این معنی که 
روزانــه نزدیــک بــه 5۰ میلیون لیتــر بنزین 
تولیــدی در کشــورمان مــازاد بر اســتاندارد 

کیفیــت  خاطــر  بــه  و  می ســوزد  جهانــی 
پاییــن خودروهای تولیدی هــدر می رود. با 
احتســاب رقم اعالمــی وزارت نفت، یعنی 
۷۰ســنت برای هر لیتر، اگر وضعیت کیفی 
امســال  نبــود،  چنیــن  کشــور  خودروهــای 
حدود ۱۲میلیــارد دالر درآمد ارزی از محل 
صادرات بنزین نصیب کشــور می شــد، اما 
تاکنــون میزان درآمــد حاصــل از صادرات 
بنزین کشــور کمتر از ۳۳میلیــون دالر بوده 
اســت. به عبارتــی خودروســازی ها با تولید 
نبــود  همین طــور  و  بی کیفیــت  خــودروی 
برنامه برای نوســازی و خــروج خودروهای 
فرســوده از ناوگان، موجب شــده اند ســهم 
ایــران از بــازار پرســود بنزین جا بمانــد. در 
همیــن حــال، توســعه نــاوگان حمل ونقل 
ریلــی و انتقــال مســافر از جــاده بــه ریــل، 
و  عمومــی  حمل ونقــل  نــاوگان  توســعه 
توسعه ســهم گاز در سبد سوخت مصرفی 
خودروها راهکارهایی اســت که کارشناسان 
در زمینــه بهینه ســازی مصــرف ســوخت 
توصیــه می کننــد و به نظــر می رســد زمان 
مصــرف  زمینــه  در  جــدی  اصــالح  یــک 
داخلی بنزین فرا رســیده اســت؛ اصالحی 
کــه هزینه هایــش بــا درآمدهــای صادراتی 

پوشش داده خواهد شد.
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 بخشی از ظرفیت تولید هپکو 
احیا شد

 فوت ۷۴ هموطن دیگر 
بر اثر کرونا

 چراغ خطر سیل 
هنوز زرد است

 11 سال بی خبری
 از یک مرمت مخرب

 بارقه امید در دل کارگران هپکو پس از سفر استانی رئیس جمهور 
به استان مرکزی

 روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
اعالم کرد

 از ماجرای نجات جان مادر و 3 فرزندش در یاسوج
 تا ادامه جست وجوها برای یافتن مفقودان

 چرا مرمت مسجد امام ، خارج از ضوابط قانونی
 زیر نظر دفتر فنی میراث فرهنگی اصفهان انجام گرفت؟

آب انبارهایی که نگذاشتند 
باران سیل شود

 آماده باش ایران 
برای مقابله با آبله میمون

مهندسی تاریخی آب با ساخت 5 هزار »آب انبار« جنوب فارس را 
نجات داد

 گسترش آبله میمون
در 97 کشور جهان
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 تصویر مرحوم همت علی عبداهلل زاده مداح هیأت روشندالن اهر

بــرای زیــارت به مشــهد بیــاورم. چند روز 
بعــد مــادرم گفــت تــو از امــام رضــا)ع( 
چیــزی خواســته ای؟ بــا تعجــب نگاهش 
کــردم. گفــت خــواب عجیبــی دیدم،اگــر 
قولــی داده ای بایــد به قولــت عمل کنی. 
همــان جــا تصمیــم گرفتم زودتــر هیأت 
روشــندالن را تشــکیل بدهــم. بــا یکــی از 
دوســتانم صحبــت کــردم و  با بهزیســتی 
شهرهای هریس، اهر،  بستان آباد، کلیبر، 
خداآفریــن و قــره داغ هماهنگ کردیم و 
از آنها خواســتیم نابینایان تحت پوشــش 
خود را به مــا معرفی کنند. به این ترتیب 
سال 89 خیمه عزاداری هیأت روشندالن 
برپــا شــد. بعــد گفتــم می خواهــم آنها را 
بــه زیــارت امام رضــا )ع( ببریــم. صدای 
خوشــحالی و اشــک هایی که پشــت تلفن 
بــا  می ریختنــد هنــوز در گوشــم هســت. 
کمــک یکــی از دوســتان تعــدادی از ایــن 
نابینایــان را به مشــهد بردیم و ســال های 

بعد هم این سفر زیارتی تکرار شد.«
حــاج اکبر درباره تاســوعای ســال 89 و 
حضور گسترده مردم و همراهی نابینایان 
از مســجد امــام رضــا )ع( اهــر تــا مســجد 
جامــع ایــن شــهر می گویــد: »وقتــی خبــر 
تشــکیل هیأت عزاداران ثامن االئمه ویژه 
روشــندالن به گوش نابینایان رســید همه 
بــرای حضور در هیأت تمــاس می گرفتند 
و می خواســتند آنهــا هــم در ایــن هیــأت 
برای امام حســین )ع( عزاداری کنند. روز 
تاســوعا با همه آنها هماهنــگ کردیم و با 
خودروهایی که در نظــر گرفته بودیم 150 
نابینــای عزیــز از شهرســتان های مختلف 
اســتان را بــه اهــر آوردیــم. بعــد از صرف 
صبحانــه در مســجد امام رضا)ع( دســته 

عزاداری راه افتاد. 
دو طنــاب بزرگ به دست شــان دادیم 
و هــر کدام بــا گرفتن طناب منظم پشــت 
سر هم ایستادند. شور و حال عجیبی بود. 
مرحــوم همــت علــی عبــداهلل زاده نوحه 

خوانی می کرد و آنها به سینه می زدند.
 از خیابــان اصلــی که به طرف مســجد 
جامــع حرکــت کردیــم مــردم شــهر هــم 
جمع شــدند و عزاداران هیأت را همراهی 
کردند. اشــک از چشــم همه ســرازیر شد. 
می گفتنــد این بی ریاترین عزاداری اســت 
کــه تــا امــروز می بیننــد. ظهــر وقتــی بــه 
مســجد جامع رســیدیم بعد از اقامه نماز 
کمک های نقدی و غیرنقدی را به دســت 
نابینایــان دادیــم و با همــان خودروهایی 
کــه آمــده بودنــد به شــهر و روستای شــان 

برگشتند. 
بــرای  بی صبرانــه  هرســال  هــم  حــاال 
تاســوعا و آمــدن به اهــر و بــه راه انداختن 
دســته عــزاداری لحظه شــماری می کنند، 

البته در این دو ســال به دلیل شــیوع کرونا 
بــرای حفظ ســامتی ایــن عزیــزان هیأت 
برگزار نشــد ولی با همســرم به خانه همه 
آنهــا رفتیم و سرکشــی کردیــم. غامرضا 
بینایــی یکــی از ایــن نابینایانی بــود که هر 
سال با عشق برای عزاداری به اهر می آمد 
امــا بــه رحمــت خــدا رفــت. وقتــی بــرای 
سرکشی به خانه اش رفتیم متوجه شدیم 

سه دختر او تحصیلکرده و بیکار هستند. 
کاش مسئوالن شهرستان اهر شرایطی 
فراهــم می کردند تا دختــران این نابینای 
عزیز بتوانند مشغول کار شوند.«اگرچه هر 
سال یک روز همدیگر را می بینند اما انگار 
سال هاســت که یکدیگر را می شناسند. هر 
بــار مداح هیــأت نام حســین )ع( را فریاد 
می زنــد بــا همــه وجــود اشــک می ریزند. 
هیــأت  خادمــان  از  یکــی  گلی پــور  پرویــز 
ایــن  بــه  خدمــت  می گویــد  روشــندالن 
نابینایــان موهبتــی اســت که خــدا به من 
داده است: »وقتی آقای جعفری پیشنهاد 
تشــکیل هیأت روشــندالن را داد با دو نفر 
از خیران دســت بــه کار شــدیم و هیأت را 
برپــا کردیــم. در ایــن مدت ســعی کردیم 
کنار هیأت عزاداری و سفر به مشهد از این 
نابینایــان حمایت مالی کنیم. بســیاری از 
آنها تحت پوشــش بهزیستی هســتند و با 

مشکات زیادی زندگی می کنند. 
بــا ایــن همــه آقــای جعفــری در ایــن 
ســال ها اجازه نداده است مردم در  مسیر 
عزاداری بــه نابینایان کمک مالی کنند. او 
معتقد اســت این عــزاداران کرامت دارند 
و گدا نیســتند. دعــا و آرزوی خیلــی از این 
نابینایان زیارت کربا است. خیلی دوست 
داریــم بتوانیــم شــرایطی فراهــم کنیم تا 
آنهــا به زیارت کربا بروند. امیدوارم برای 
این کار خیــران پا پیش بگذارند تا بتوانیم 

این عزیزان را به آرزویشان برسانیم.«
مشــهدی عبــاداهلل ایــن روزهــا دلــش 
بــرای دســته عــزاداری و شــنیدن صــدای 
زبــان  بــا  اســت.  شــده  تنــگ  دوســتانش 
شــیرین آذری می گوید: »کرونا باعث شد 
خیلی ها شرایط ما نابینایان را درک کنند، 
اگــر مردم دوســال خانه نشــین شــدند ما 
سال هاســت که خانه نشــین هســتیم. من 
در روســتای زیریــان منطقه کلیبــر زندگی 
می کنــم. 10 نابینــا در ایــن منطقــه تحت 
پوشش بهزیستی هستند. وقتی بهزیستی 
بــه ما خبر داد کــه هیأت نابینایــان در اهر 
برپــا شــده اســت از خوشــحالی ســراز پــا 
نمی شــناختیم. مــا در همــه آن لحظــات 
خودمان را در صحن کربا تصور می کنیم 

و با همه وجود عزاداری می کنیم.«

 
دست ها را به طناب آبی گره می زنند و به 
نوحه ای که مداح هیأت می خواند با جان 
و دل گوش می کنند. اهالی شهرستان اهر 
تاســوعای هر ســال منتظرشــان هســتند؛ 
روشــندالنی کــه به شــوق عزاداری ســاالر 
شــهیدان به شهرشــان می آیند و با چشم 
خــوب  را  یکدیگــر  می ریزنــد  اشــک  دل 
روســتاهای  و  شــهرها  از  می شناســند. 
مختلف استان آذربایجان شرقی می آیند 
و هیأت عزاداران روشــندالن را در اهر برپا 
می کننــد. می گوینــد تمــام ســال را بــرای 
می کننــد.  شــماری  لحظــه  روزی  چنیــن 
مشــهدی غامعلــی جلوتــر از همــه ســر 
طناب را به دســت می گیرد و بقیه پشــت 
ســر او می ایســتند. از پیرمــرد 80 ســاله تا 
نوجــوان 14 ســاله بــه ترتیب ســن و ســال 
را  بــا دســتی طنــاب  و  ردیــف می شــوند 
می گیرند و با دســت دیگر ســینه می زنند 

و مردم کوچه و خیابان هیأت را همراهی 
روشــندالن  هیــأت  می گوینــد  می کننــد. 
بی ریاتریــن هیأت عزاداری اســت. پرچم 
هیــأت کــه وارد خیابــان اصلــی می شــود 
مــردم از خانه هایشــان بیــرون می آینــد. 
یــک نفــر بــا ســینی شــربت و دیگــری بــا 
جعبه کیک. پســر جوانی ظرف اســفند را 
باال می گیرد و یکی از همســایه گوسفند را 
برای قربانــی جلوی هیأت آماده می کند. 
حاج اکبر جعفری هم کنار دسته عزاداری 
حرکــت می کنــد؛ کســی کــه سال هاســت 
نابینایان را از شهرها و روستاهای مختلف 
اســتان جمع می کند و روز تاســوعا دســته 
راه می انــدازد.  بــه  اهــر  در  را  روشــندالن 
چنــد بــاری هــم نابینایــان را بــه زیــارت 
امام رضــا)ع( فرســتاده و می  گوید هرچه 
در زندگــی دارد از برکــت دعــای همیــن 

نابینایان است.
امــام  از زیــارت ضریــح  »همــه چیــز 
هشــتم )ع( شــروع شــد. بعد از ازدواج با 

همســرم بــرای زیارت بــه مشــهد رفتیم 
و همــان جا مســیر زندگــی ام کنــار بارگاه 
نورانــی امــام رضــا )ع( تغییر کــرد.« این 
روشــندالن  دســته  بانــی  و  اهــری  خیــر 
می گویــد: »در حــرم متوجــه چنــد زائــر 
نابینا شــدم که از شیراز برای زیارت آمده 
بودنــد. شــوق آنهــا بــرای زیــارت و درد 
دل شان با امام رضا)ع( حالم را دگرگون 
کــرد. می گفتنــد از خــدا نمی خواهیــم به 
مــا بینایی بدهــد. آرزوی ما همین زیارت 
امام هشــتم )ع( بود که برآورده شــد. اگر 
قسمت شــود کربا هم برویم دیگر هیچ 
آرزویــی نداریــم. همان جا عهــد کردم و 
از خدا خواســتم تا زندگی ســالمی  به من 
بدهــد و خانواده ام را در پناه خودش نگه 
دارد و شــرایطی فراهــم کند تــا بتوانم به 
نابینایــان خدمــت کنم.تصمیــم گرفتــم 
برپــا  عــزاداری  هیــأت  نابینایــان  بــرای 
کنــم. از امــام رضــا )ع( خواســتم کمــک 
را  نابینایــان  از  تعــدادی  ســال  هــر  کنــد 

چراغ دیده من کو
هیأت عزاداران نابینای ارسباران هر ساله در اهر برپا می شود

یوسف حیدری
گزارش نویس

گــزارش

در حرم متوجه چند زائر نابینا 
شدم که از شیراز برای زیارت آمده 
بودند. شوق آنها برای زیارت 
و درد  دل شان با امام رضا)ع( 
حالم را دگرگون کرد. می گفتند 
از خدا نمی خواهیم به ما بینایی 
بدهد. آرزوی ما همین زیارت امام 
هشتم )ع( بود که برآورده شد. 
اگر قسمت شود کربال هم برویم 
دیگر هیچ آرزویی نداریم. همان 
جا عهد کردم و از خدا خواستم 
تا زندگی سالمی  به من بدهد 
و خانواده ام را در پناه خودش 
نگه دارد و شرایطی فراهم کند 
تا بتوانم به نابینایان خدمت و 
برای شان هیأت برپا کنم

 ورزشکاران رژیم صهیونیستی
بازنده و منزوی

نگاهی به اتحاد جهان اسالم در حوزه ورزش برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین

ورزشکاران ایرانی  پرچمدار مبارزه با رژیم اشغالگر

 گزارش »ایران« از وضعیت تحصیلی
در مناطق محروم با نگاهی به 

محرومیت زدایی از شهرستان کوهرنگ

شوق تحصیل
18

بررسی انتقال سهم ارز دارو به سازمان های بیمه گر در صحن علنی مجلس شورای اسالمی

دارویار؛ کانون همراهی نمایندگان با نظام سالمت

22

16

1617

2222 17

21

روز گذشــته وزیر بهداشــت میهمان نمایندگان مردم در بهارستان بود؛ 
محور و بهانه این حضور، ارائه گزارشــی از »دارویار« از ســوی کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس شورای اسامی آن هم 20 روز پس از اجرای 
این طرح بود. در این جلسه پس از استماع گزارش کمیسیون و سخنان 

دکتــر عین اللهــی، نماینــدگان مردم ضمــن مثبت دانســتن این طرح، 
تذکراتــی هم بابت تأمین منابع مالی پایدار برای اجرای بهتر این طرح 

از سوی بخش های اقتصادی دولت دادند.

 به مسیر حضرت اباعبداهلل )ع( ایمان دارم
 علی مالقلی پور: هنر من چیســت؟ من کارگردان هســتم و نهایتاً در کنار آن، کار نویسندگی هم انجام 
می دهم. من اول از همه باید از زاویه کار خودم نگاه کنم. باالخره این اثر بودجه مردم اســت و قرار 
اســت که وقت مردم را بگیرد و باید با یک جماعت بیشــتر و زیادتری گره بخورد و آن نمی تواند فارغ 
از قصه باشد. این نکته مهم بود که اگر نماهنگی را ساختیم، به دنبال این بود که کار اثرگذاری باشد. 
من فکر می کنم از خود اثر مشــخص اســت که برای دل خودم آن را ســاختم. اگر به دنبال پول بودم، 

سریال می ساختم. 



 هــر چند امــروز پهنه درگیری اســتان های 
کشور با بارش های سیل آسا کمتر می شود 
نقطــه ای  بارش هــای  امــکان  هنــوز  امــا 
خطرنــاک وجــود دارد و الزم اســت مردم 

کماکان جانب احتیاط را داشته باشند.
»صادق ضیاییان« مدیرکل پیش بینی 
و هشدار ســازمان هواشناســی با بیان این 
مطلــب بــه »ایــران« گفــت: روز گذشــته 
)سه شــنبه( بارش های سیل آســایی را در 
ارتفاعــات اســتان های تهــران، هرمزگان، 
جنوب فارس، شــمال بوشــهر، کهگیلویه 
و بویراحمــد و شــمال شــرق خوزســتان 
ارتفاعــات  در  نیــز  امــروز  و  داشــتیم 
اســتان های هرمزگان، خوزســتان و تهران 
احتمــال بارش هــای نقطــه ای و محلــی 
خطرنــاک وجــود دارد. در واقــع هنوز هم 
بایــد منتظــر فعالیت هــای غیــر منتظره 
مونسون باشــیم. البته از روز پنجشنبه جو 
قــدری آرام می گیــرد امــا در اوایــل هفتــه 
فعالیت سامانه های متداول شمال غرب 
را خواهیــم داشــت که بارش هــای خوبی 
را روی نوارشــمالی دارد. بــه گفتــه وی از 
اواســط هفته آینده با باالرفتــن رطوبت و 
دما مجدداً بارش های ســیل آســایی را در 
نیمه جنوبــی خواهیم داشــت ولی بدون 
شــک پهناوری آن به اندازه هفته گذشــته 
نخواهــد بود. ضیاییان اما این را هم اعالم 
کرد که بررسی نقشه های هواشناسی نشان 
می دهــد ســامانه های فعالــی به ســمت 
کشــورهای حوزه خلیج فارس در راه است 
که احتمــال مــی رود از 22 مرداد به ســوی 
ایران تغییر مســیرداده و نزدیک کشــور ما 
شــود البته هنوز نمی توان به صورت دقیق 

اظهار نظر کرد.
ë  و سیســتان  تابســتانه  بارش هــای 

بلوچستان 3 برابر میانگین بلندمدت
هــر چند ماهیــت بارش های همرفتی 
موســوم به مونســون ســیالبی، نقطه ای و 
خطرنــاک اســت اما بررســی ثبــت بارش 
و  سیســتان  هواشناســی  ایســتگاه های  در 

بارش هــای  می دهــد  نشــان  بلوچســتان 
رکوردهــای  از  بســیاری  اخیــر  مونســون 

تابستانه این استان را جابه جا کرده است.
»محسن حیدری« مدیرکل هواشناسی 
بــا  گفت و گــو  در  بلوچســتان  و  سیســتان 
»ایران« تصریح کرد: میانگین بارش های 
تابســتانه )تیر تا شــهریور( در اســتان 10.4 
میلیمتــر اســت در حالــی کــه بــه لطــف 
فعالیت سامانه مونســونی اخیر در 40 روز 
نخســت تابســتان به عــدد 32.1 میلیمتر 
رسیده ایم یعنی 300 درصد رشد و درواقع 
ثبت این میزان بارش از اول تیرماه تا دهم 
مردادماه بی نظیر و یک رکورد به حســاب 
می آید و با وجود همه مشکالت خوشحالی 
مــردم سیســتان و بلوچســتان را به دنبــال 
داشــته است. وی با اشاره به اینکه معمواًل 
بارش های مونســون به منطقه سیســتان 
نمی رسد، افزود: این در حالی است که این 
سامانه مونسونی به قدری قوی بوده که نه 
تنها به منطقه سیستان بلکه به تهران هم 
رســید. در زهــک در 10 روزاول مــرداد مــاه 
32.6 میلیمتر بارش آمده که از بدو ایجاد 
ایستگاه هواشناســی در این منطقه سابقه 
نداشــته حتی در زابــل که هیــچ گاه بارش 
مونسونی نداشــته ایم 1.5 میلیمتر بارش 
ثبــت شــده که هیــچ گاه درمــرداد بارشــی 
نداشته است. همچنین در ایستگاه نصرت 
آباد زاهدان تنها در یک روز 65.8 میلیمتر 
بارش ثبت شــده که رکورد 60 سال گذشته 
در مردادماه را شکسته است.  این میزان در 
ایستگاه بزمان 103.7 میلیمتر بوده است. 
در ایستگاه سنیب خاش نیز 156 میلیمتر 

بارش ثبت شده است.
ë  2.5 ثبــت 75 میلیمتــر بــارش در بــازه

ساعته در ایستگاه راه آهن یزد
در  مونســون  سیل آســای  بارش هــای 
چنــد روزه اخیــردر برخــی نقــاط از کشــور 
از جملــه یزد بیــش از میانگین ســاالنه در 
مناطق سیلزده بوده است. »رضا برهانی« 
مدیرکل هواشناسی یزد به »ایران« گفت: 
در حالی که میانگین بارش ســاالنه )ســال 
زراعی( در شــهر یزد 50 میلیمتر اســت ما 

در ایستگاه راه آهن یزد در ششم مرداد ماه 
جــاری 75 میلیمتر بــارش آن هم در یک 
بازه 2 ســاعت و نیمه ثبت کردیم که قابل 
توجــه بوده اســت. گفتنی اســت میانگین 
بــارش در یــک ســال زراعی در کل اســتان 
یزد حدود 94 میلیمتر اســت. وی افزود: از 
آمارهای شاخص دیگرثبت 82.5 میلیمتر 
دریکــی از ایســتگاه های شــهر تفــت و70 
میلیمتر در یکی از ایســتگاه های مروست 
است. برهانی با اشاره به اینکه میزان بارش 
در استان یزد از اول سال زراعی جاری )مهر 
1400( تــا قبل از بارش های مونســون اخیر 
60 میلیمتر بوده اســت که انتظــار می رود 
بارش های مونسونی حداقل 30 میلیمتر 
بــه آن اضافــه کــرده باشــد، گفت: بــه این 
ترتیب انتظار مــی رود بارش های دریافتی 
استان با احتساب این بارش ها در کل سال 

زراعی جاری به حد نرمال برسد.
ë ۴ کشته و یک مفقود در سیل خوزستان

مدیرکل مدیریت بحران خوزســتان با 
اشاره به آخرین وضعیت شهرستان های 
دچار آبگرفتگی، از آغاز برآورد خسارت ها 

توسط عوامل اجرایی خبر داد.
به گزارش ایســنا، این مقام با اشاره به 
بارندگــی 89 میلیمتــری در ایــذه و وزش 
بــاد بــا ســرعت ۶0 کیلومتر بر ســاعت در 
روز دوشنبه اظهار کرد: نتیجه این شرایط، 
جاری شدن رواناب در معابر و آبگرفتگی 
بــه صــورت مقطعــی بــود کــه بــا تــالش 
عوامــل مختلــف، بخش عظیمــی از این 
آبگرفتگی در حوزه شهری بعد از ساعاتی 
رفــع شــد و آبگرفتگی دو نقطــه اصلی در 
حــوزه راهداری نیز تا ســاعت یــک بامداد 
دیــروز )11 مردادماه( رفع شــد. وی افزود: 
در ســیالب ایــذه یک کودک ســه ســاله در 
روســتای قلعه ســرد و یک مرد ۵7 ســاله 
در روستای ناشلیل مفقود شدند که صبح 
دیروز جسد این مرد پیدا شد و جست وجو 
برای یافتن کودک مفقود همچنان ادامه 
دارد. مدیرکل مدیریت بحران خوزســتان 
گفــت: در صیدون باغملک نیز حدود ۵0 
میلیمتــر بارندگی و همچنین بارندگی در 

قلعــه تــل و بخــش شــهری باغملک رخ 
داد کــه منجر به آبگرفتگی معابر شــد اما 
طغیانی رخ نــداد. صدیقی بیــان کرد: در 
پی این شــرایط، مسیر باغملک به استان 
کهگیلویــه و بویــر احمــد مســدود شــده 
اســت که عوامل راهــداری در تالش برای 
بازگشــایی مســیر هســتند. وی افــزود: در 
دیگر نقاط به دلیل جاری شدن رواناب در 
مناطق روستایی شاهد تخریب سرآب های 

کشــاورزی، قطع برق و قطع شــبکه تلفن 
همراه در پی قطع برق ایستگاه در منطقه 
صیدون بوده ایم که این مشکل رفع شده 
است. مدیرکل مدیریت بحران خوزستان 
بــا اشــاره به آبرســانی بــا تانکــر در بخش 
صیدون باغملک گفت: برآورد خسارت ها 
توسط عوامل اجرایی در حال انجام است. 
صدیقی درخصوص وارد شــدن خسارت 
به منازل نیز بیان کــرد: ورود آب به منازل 

ناشی از طغیان رودخانه گزارش نشده اما 
بر اثر آبگرفتگی معابر، آب وارد چند منزل 
شــده که خدمت رسانی انجام شده است. 
وی درخصوص تلفات انسانی این شرایط 
جوی تصریــح کرد: فعالیت این ســامانه 
تا کنون منجر به کشــته شــدن یک مرد در 
سیالب ایذه و مرگ سه نفر در پی اصابت 
صاعقــه در باغملــک، هفتگل و رامشــیر 

شده است. 
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   چهارشنبه 12مرداد 1401
 سال بیست و هشتم

 شماره 7972

چراغ خطر سیل هنوز زرد است
از ماجرای نجات جان مادر و 3 فرزندش در یاسوج تا ادامه جست وجوها برای یافتن مفقودان

اراک - شــرکت هپکو با رفع بخشــی از مشــکالت مالی خود، در یکســال گذشــته 
توانسته دستمزد کارگران را از محل تولید و فروش محصول تأمین کند که تداوم 
آن و خــروج کامــل از رکــود نیازمند نگاه ویژه دولت ســیزدهم بــه مقوله تأمین 

سرمایه در گردش آن و جلوگیری از واردات ماشین آالت مشابه خارجی است.
شــرکت هپکو اراک یکی از واحدهای تولیدی بلندآوازه صنعتی کشــور است 
کــه در زمینــه تولیــد ماشــین آالت راهســازی فعالیت می کنــد که بعــد از فرایند 
خصوصی سازی با مشکالت متعددی مواجه شد، اما با سفر اخیر رئیس جمهور 
به استان مرکزی و بازدید از این واحد تولیدی بارقه های امید در دل کارکنان این 

واحد تولیدی زنده شد. 
مشکالت هپکو در طول سال های گذشته به دلیل خصوصی سازی نادرست، 
هر روز انباشــته تر شــده بود و حتی در برهه ای از زمان کار کارگران این شرکت به 
اعتراضات خیابانی کشــید و با وجود وعده های بســیاری که مســئوالن و مدیران 
وقــت بــرای حل مشــکالت آن دادند، هپکو به وضعیت ســابق خود برنگشــت. 
آیت اهلل ســیدابراهیم رئیســی در بیســت و نهمین ســفر اســتانی خود به عنوان 

رئیــس جمهــور، در 31 تیرمــاه 
امســال در بــدو ورود بــه اراک 
کارگــران  جمــع  در  بالفاصلــه 
هپکو حاضر شــد و گفت: رونق 
و جهــش تولیــد ملــی بــا منــع 
واردات کاالهای مشابه ساخت 

داخل محقق می شود.
رئیس جمهــور در این جمع 
افزود: محصوالتی که در داخل 
کشــور از جمله در هپکو ساخته 
می شــود به هیــچ عنــوان نباید 

از خــارج وارد شــود. وی در پاســخ به درخواســت برخی از کارگــران این مجتمع 
تولیــدی برای عدم دخالت افراد غیرکارشــناس در مدیریت هپکو نیز بیان کرد: 
مسائل شرکت های تولیدی باید به صورت تخصصی پیگیری و حل شود و افراد 

غیرمتخصص حق دخالت در این موضوعات را ندارند.
به گزارش ایرنا، مدیرعامل شــرکت هپکو گفت: این شرکت پس از مشکالت 
عدیده و تغییر مالکیت، مسیر جدیدی از تولید را آغاز کرده و در طول حدود دو 

سال گذشته، با سختی های زیاد توانسته حداقل تولید را داشته باشد.
»علیرضــا کاظمــی« افزود: هم اکنون مهم ترین مشــکل این شــرکت تأمین 
نقدینگی و ســرمایه در گردش اســت کــه این موضوع در ســفر رئیس جمهور به 
اســتان مرکزی و در جمع کارگران نیز بیان و تأکید شــد و امید است در سایه این 
سفر این موضوع حل شود. وی بیان کرد: هپکو توانایی تولید ساالنه 2 هزار و ۵00 
دستگاه ماشین آالت را دارد و پاسخگوی نیاز کشور است اما واردات ماشین آالت 

به واقع مشکالت زیادی را برای این شرکت ایجاد کرده است.
مدیرعامل شــرکت هپکو ادامه داد: شــرکت هپکو در مقابل توانایی ســاخت 
از پتانسیل مهندسی باال و خدمات پس از فروش نیز برخوردار است و تولیدات 
خود را متناســب با نیاز مشــتری تولید می کند اما وارد کنندگان این پتانســیل را 
ندارند و بیشــتر دستگاه ها و ماشــین آالت وارداتی راندمان کافی ندارند و پس از 

مدتی به جرگه ماشین آالت از رده خارج می پیوندند.

 همدان - اســتاندار همدان در خصوص 
در  رئیس جمهــور  ســفر  دســتاوردهای 
گفــت:  اقتصــادی  و  عمرانــی  بحــث 
پروژه هایــی کــه در این ســفر مــورد توجه 
قرار گرفت پروژه های نیمه تمامی است 
که از ادوار گذشــته بــرای این دولت به جا 
مانــده و با توجــه به کثــرت پروژه ها مبنا 
بر این اســت کــه پروژه هایی با پیشــرفت 
باالی 50 درصد مدنظر قرار گرفته شود، 
بنابراین با پیگیری های انجام شــده بالغ 
بر 14 هزار میلیارد تومان محتمل بر 179 

طرح برای استان همدان تأیید شد.
به گزارش »ایران« علیرضا قاســمی 
از  طــرح   13 داشــت:  اظهــار  فــرزاد 
مجموعــه وزارت آمــوزش و پــرورش بــا 

اعتبــاری بالــغ بــر 875 میلیــارد تومان، 
در حــوزه بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشــکی 12 طرح بالغ بر یک هزار و 320 
و  کار  تعــاون،  وزارت  تومــان،  میلیــارد 
رفاه اجتماعی 3 طــرح با عددی بالغ بر 

143میلیــارد تومان و بــرای وزارت جهاد 
کشــاورزی 2 هــزار میلیارد تومــان اعتبار 
تخصیــص داده شــد. وی ادامــه داد: در 
حــوزه مجموعــه دادگســتری 6 طــرح با 
47 میلیارد تومان، در حــوزه وزارت راه و 

شهر ســازی 3هزار و 500 میلیارد تومان، 
وزارت صنعــت، معدن و تجــارت 384 
میلیارد تومان، وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری 22 طرح بــه ارزش 346 میلیارد 
تومــان بــرای تکمیــل پروژه هــا و بــرای 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی 12 طرح 

304 میلیارد تومان تخصیص داده شد.
بــرای  افــزود:  همــدان  اســتاندار 
مجموعه انتظامی و شــهرداری و وزارت 
کشــور 120 میلیارد تومان بــرای 4 طرح، 
در بحــث میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی 150 میلیارد تومان، وزارت 
نفــت برای 6 پــروژه 253 میلیارد تومان 
و وزارت نیرو بــرای 19 طرح 2هزار و 246 

میلیارد تومان تصویب شد.

بارقه امید در دل کارگران هپکو پس از سفر استانی رئیس جمهور به استان مرکزی

بخشی از ظرفیت تولید هپکو احیا شد

دستاورد سفر رئیس جمهور برای همدان

179 مصوبه به ارزش 14 هزار میلیارد تومان

ویدئویــی کــه روز گذشــته از  صحنــه نجــات مــادر و فرزنــدان 
گرفتارش در سیل یاسوج در فضای مجازی منتشر شد روایتگر 
ایثار و از خود گذشــتگی جوان  29 ساله ای است که برای نجات 
آنان خود را به  دل خطر زد. این حادثه در پی بارش های ســیل 
آسا و سیل یاسوج در شهرک امام حسین یاسوج جلوی کلینیک 
تأمین اجتماعی یاســوج به وقوع پیوست. بهنام خسروانی 29 
ســاله، جوان ترین عضو یک خانواده بویراحمدی اســت که در 
حال رفتن به مرکز شهر بود که ناگهان متوجه این اتفاق و گرفتار 
شدن مادر و فرزندانش در خودرویی شد که سیل داشت می  برد. 
»بهنــام«  وقتی متوجه این موضوع می شــود خــودرواش را در 
حیــاط آپارتمان های اطراف پارک می کند و بســرعت خودش 
را بــرای نجــات جان مــادر و ســه فرزند خردســالش بــه آن جا 
می رســاند و با سیل درگیر می شود به طوری که در یک مرحله 
ممکــن بود خودش را ســیل ببــرد.   این جوان از خودگذشــته و 
فداکار درخصوص جزئیات حادثه به ایسنا می  گوید: با ماشینم 
در حــال رفتــن بــه مرکز شــهر بــودم که متوجــه گرفتار شــدن 
یک مادر و ســه فرزنــدش در خــودروی 20۶ صندوقدار جلوی 
کلینیک تأمین اجتماعی یاسوج شدم. در نهایت خودروی آنها 

با برخورد با یک خودروی  دیگر متوقف شــد که ســریع دســت 
به کار شدم و برای نجات آنها تالش کردم.  وی اضافه می  کند؛ 
شوهر این خانم برای گرفتن نوبت به کلینیک رفته بود که وقتی 
برگشــت متوجه گرفتار شدن همسر و سه فرزندش در سیالب 
شــد و دید که ســیل دارد خودرو را می  برد، ناراحت و نگران بود 
و تنهــا نگاه می  کرد. کاری از دســتش برای نجــات خانواده اش 
برنمی آمد. خسروانی اظهار کرد: در این حادثه ابتدا و یکی یکی 
سه کودک شامل یک فرزند ۶ ماهه، 2.۵ ساله و دختر 9 ساله و 
بعد مــادر آنها را نجات دادم. مادر وقتی نجات پیدا کرد از من 
تشکر کرد. این جوان ایثارگر و فداکار در پاسخ به این سؤال که آیا 
در آن لحظه نترسیدید که خودتان از بین بروید؟ اظهار می  کند: 
وقتــی این صحنه را دیــدم دلم برای مادر و بچه های کوچکش  
ســوخت و ناراحت شــدم و گفتم برای رضای خدا کمک کنم. 
خســروانی تصریــح می  کنــد:   شــدت آب زیاد بــود و هر لحظه 
فشــار آب زیاد می  شد که یک نفر از اهالی منطقه وقتی که من 
را در حال کمک مشــاهده کرد با یک بیل به کمک من آمد. در 
لحظات آخر کمک بودم که تعادلم بهم خورد و چیزی نمانده 

بود که خودم  را هم آب ببرد.

جوان فداکاری که ناجی جان یک مادر و سه فرزندش شد



ایرنــا – ولی جهانی، مدیــرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی گیالن گفت: 
پس از کشــف تونلی دســتکند در روســتای گلســرک گیالن، برای عملیات ساماندهی آن 
۲میلیــارد ریال اعتبار اختصاص یافته که مطالعات، مستند ســازی و خاکبرداری از تونل 
آغاز شــده اســت. کشــف ایــن تونل به لحــاظ تاریخی و گردشــگری حائزاهمیت اســت و 

تاکنون مطالعات کارشناسان نتایج خوبی را به همراه داشته است.

ایســنا- احمد محرم زاده، نماینده مردم اهر در مجلس شــورای اســالمی خطاب به وزیر 
نیرو گفت: آقای وزیر! وضعیت دریاچه ارومیه بسیار نامطلوب است و زندگی جمعیت 
بالغ بر ۱۴میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داده اســت، به دادش برســید و هر چه ســریع تر 

تمهیدات اندیشیده شده را اجرایی کنید.

ایرنا، بهزاد برارزاده، مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب اســتان مازندران گفت: در بودجه 
ســال ۱۴۰۰ از محــل مــاده ۲۳، تصفیه خانه فاضــالب فریدونکنار دارای ردیــف اعتباری 
شــد و با پیگیری های اســتاندار مازندران در ماه های گذشــته جذب زمین برای جانمایی 

احداث این طرح در دستور کار قرار گرفت.

ایســنا- لقمان کیاپاشــا، بازرس کل امــور ورزش، 
جوانان و گردشــگری ســازمان بازرســی کل کشور 
گفــت: با توجه به ادعاهای مطرح شــده پیرامون 
گــم شــدن پرتــره  رنگ روغــن مظفرالدیــن شــاه 
اثــر شــاخص کمال الملک، در محــل کاخ حاضر 
شــده و از مدیــر مجموعــه و همچنیــن مدیــرکل 
موزه هــای وزارت میــراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی توضیح خواســته شــد و با توجه به 
پاســخ های اخذ شده، ســازمان برنامه، تحقیق و 

بررسی را در دستور کار دارد.

مهــر- نــوراهلل مــرادی، معــاون آمــوزش و مشــارکت های مردمــی ســازمان حفاظــت 
محیط  زیســت از راه اندازی نظام  مهندسی محیط  زیســت خبر داد و گفت: راهکار اصلی 
در حــل مشــکالت زیســت محیطی، تقویــت برنامه هــای تعاملــی و فرهنگــی اســت کــه 

می تواند زمینه رشد و تعالی را در صیانت از سرمایه های زیست محیطی فراهم آورد.

مهــر- عــزت اهلل ضرغامی، وزیر میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی در فضای 
مجــازی نقبــی به مصایب تملــک بناهای تاریخی زد و نوشــت خانه هــای تاریخی که به 
ثبت می رســند باید به همان شــکل باقی بمانند. اجازه هیچ گونه تخریب یا ساخت وساز 
به آنان داده نمی شــود. وزارتخانه ما موظف اســت اینگونه خانه ها را از صاحبان قانونی 

آنان خریداری کند.
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    چهار شنبه 12 مرداد  1401
 سال بیست و هشتم
 شماره 7972 

داربست های ۱۱ ساله 
شــد،  برداشــت  کــه 
بســیاری  نهــاد  از  آه 
از کارشــــــــــــــناسان، 
اهالــی  و  فعــاالن 
حــوزه  رســانه های 
میراث فرهنگی بلند شــد. اعوجــاج افتاده بر 
گنبد معماری مســجد امام چــون میلی داغ 
در چشــم تماشــاگر شــکوه معماری ایرانی- 
اسالمی در دوره صفوی فرورفت. همه منتظر 
پاسخی بودند تا شاید بتواند اندکی آتش دل 
سوخته آنها را سرد کند. پیش از مسجد امام، 
مرمت هــا بــه دو رنــگ شــدن گنبــد بی نظیر 
مســجد شــیخ لطف اهلل منجر شــده بود. آن 
روز مدیــر پایگاه میراث جهانی نقش جهان، 
دو رنــگ شــدن گنبد را فتوشــاپ خوانده بود. 
وقتــی هم مدیریت او به ایجــاد اعوجاج روی 
گنبد مسجد امام منجر شد، مدیرکل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان 
در مقام حمایت از او برآمد و گفت: »ایشــان 
را عوض نمی کنم چون مرمت زیر نظر ایشان 

نیست، زیر نظر دفتر فنی است.«
حرف هــای علیرضــا ایــزدی بــا توجــه به 
اهداف پایگاه ها، این ســؤال را مطرح می کند  
کــه چــرا مرمــت مســجد در ایــن وضعیــت 
اســفبار قــرار گرفته اســت؟ چرا ایــن مرمت 
زیــر نظــر دفتــر فنــی اســتان اصفهــان که به 
قول مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی حتــی در چهارچــوب ضوابط 
قانونی نیست، انجام شده است؟ چرا مرمت 
زیر نظر کارشناســانی اســت که فعالیت های 
مختلــف اداری، آنهــا را از نظــارت صحیــح 
یکی از مهم ترین آثار ایران و جهان باز داشته 
اســت! آیا این نقض آشــکار اهداف تشــکیل 
پایگاه ها نیست؟ اگر قرار است بار مسئولیت 
حفاظــت و مرمت آثــار موجــود در پایگاه ها 
را اســتان ها با حجم انبــوه کاری انجام دهند، 
پس چه نیازی به مدیر پایگاه است؟ حتی اگر 
عنوان شــود که چون بودجه مرمت از استان 
تأمین شــود، باید زیر نظر کارشناسان استان 
باشــد، باز هم باید عملیــات مرمت زیر نظر 

پایگاه صورت گیرد و این امر رافع مسئولیت 
مدیر پایگاه نیست.

ë چرا پایگاه های میراث فرهنگی ایجاد شد؟
انقــالب  پیــروزی  از  بعــد  ســال های  در 
اســالمی و بــه فاصله اندکی بعــد از آن، آغاز 
جنــگ تحمیلــی که بــه تبــع آن اولویت های 
امــور کشــور به دفــاع از مرزها معطــوف بود، 
تخصیص اعتبار داده شده به سازمان میراث 
فرهنگی، برای حفظ همــه آثار کافی نبود. از 
ســوی دیگر ســازمان با کمبود نیروی انسانی 
مواجــه بــود. بعــد از جنــگ، کســب درآمــد 
و رونــق اقتصــادی از طریــق گردشــگری در 
برنامه های توسعه قرار گرفت و بدین منظور 
توجــه بــه آثــار تاریخــی و افزایــش اعتبارات 
ســازمان میراث فرهنگی مدنظر قرار گرفت 
امــا یکــی از موانــع پیشــبرد ســریع ایــن امــر 
حجم زیــاد آثار تاریخی و نیروی کارشناســی 
کم و مشــکالت عدیــده در رابطه با توســعه، 
مانند جاده ســازی و سدسازی  در استان های 
کشــور بود. این امر موجب شد تا این اندیشه 
رشــد یابــد که آثــار شــاخص کشــور در قالب 
پروژه های بزرگ، مستقل از بدنه کارشناسی 
استان ها و مدیران استان، با بودجه های ملی 
و زیر نظر معاونت حفظ و احیا و شورای فنی 
میراث فرهنگی کشــور اداره شــوند. در شــرح 
وظایــف پایگاه هــای ملــی و جهانــی میراث 
فرهنگی، هدف از شکل گیری چنین تعریف 
شــده اســت»صیانت از یکپارچگی، اصالت، 
تمامیت و ارزش های برجسته آثار فرهنگی- 
طبیعی کشور است؛ این پایگاه ها، مأموریت 
دارنــد در چهارچــوب مدیریــت یکپارچــه و 
نظام منــد با بهره منــدی از ظرفیت ها و توان 
علمی و تخصصــی، ضمن ارتقای حفاظت 
از ایــن آثــار، زمینــه  ترویــج و انتقــال آنهــا به 
نسل های آینده را فراهم کنند.« پایگاه ها نیز 
این امکان را یافتند تا از کارشناسان قراردادی 
و برون ســپاری پروژه های پژوهشی و عمرانی 
بهره مند شوند. استقالل پروژه های بزرگ که 
بعداً به پایگاه های میراث فرهنگی تغییر نام 
دادند گام بزرگی در جهت حفاظت، مرمت 
و معرفــی آثــار تاریخــی شــاخص شــد. یکی 

از دســتاوردهای ایــن اندیشــه، افزایش ثبت 
جهانی آثار بود.

ë عذر بدتر از گناه
مدیــرکل میــراث فرهنگــی اصفهــان در 
دفــاع از مرمت هــای انجــام گرفتــه، مرمــت 
اثری چون مســجد امــام را با یک دیــوار هزار 
متری کامالً ســاده مقایسه می کند و می گوید: 
»۱۰ تا استادکار بیاورید و بگویید گچکاری کن، 
بعــد از پایــان هزار متر گچــکاری آیا همه اش 
یکســان و درســت اســت؟ کاِر دســت است و 
اگــر یکــی بخواهد آقــای پاکــدل را زیر ســؤال 
ببرد این هم یکی از آن مســائل اســت که من 
قبول نمی کنم.« مقایسه گنبد مسجد امام و 
دیوار گچی هزار متری قیاس مع الفارق است. 
مانند این است که یک الماس کمیاب را برای 
تراشــیدن به یک جواهرســاز تازه کار بسپاریم 
و بعــد از خراب شــدن المــاس بگوییم همه 
جواهرســازها ممکن اســت اشــتباه کنند. اگر 
چنین اتفاقی بیفتد نشان می دهد که سفارش 
دهنده قدرت تمییز بین کار معمولی و فاخر 
را نداشــته اســت، پس شایســته انجام چنین 
کاری نیست. کســی که تشخیص ندهد برای 

مرمــت یک بنــای ارزشــمند بایــد از بهترین 
متخصصیــن و فنــاوری کمــک گرفــت و بــا 
وســواس هر گام را برداشــت شایسته جایگاه 
کارشناســی و مدیریت نیســت. مرمــت روی 
گنبد مســجد امام تازگــی ندارد، ســال ها این 
امــر صورت گرفته و مشــکلی نداشــته اســت 
)براساس اسناد موجود در مرکز اسناد میراث 
فرهنگــی قابــل اثبات اســت(. اگر قرار اســت 
مقایســه ای صورت گیرد باید پرســید چگونه 
اســتادکاران 45۰ سال پیش با امکاناتی کمتر 
از اکنون توانسته اند گنبدی به این زیبایی خلق 
کنند اما ما با این همه امکانات مستندنگاری 
و پیشــرفت فنــاوری از انجــام آن عاجزیــم؟ 
چطور اســت که پیمانــکار پروژه تــوان نصب 
یــک داربســت مطمئن را نداشــته که ســبب 
شکســته شــدن کاشــی ها و فشــار مضاعــف 
بر گنبد نشود ؟ شاید باید در انتخاب پیمانکار 
دقــت بیشــتری صــورت می گرفــت و اینکــه 
مدیرکل میــراث فرهنگی اصفهان ایشــان را 
جد اندر جد کاشیکار می دانند معیار مناسبی 
بــرای انتخاب مرمت یک اثر ارزشــمند چون 
مسجد امام نیست. همچنین از صحبت های 

مدیرکل چنین برداشــت می شود که نظارت 
کافــی و وافــی بر مرمــت گنبد انجــام نگرفته 
است اما بیان دالیلی چون پرکاری همکاران، 
ضیق وقت و انبوه بودن داربست ها نمی تواند 
پاســخ مناســبی برای بی مســئولیتی مدیران 
و کارشناســان اســتان و حتی وزارتخانه باشد. 
۱۱ ســال کار روی گنبــد زمــان کمــی نیســت، 
نمی تــوان گفــت طی یــازده ســال هیچکس 
متوجــه اعوجــاج و یــا نصــب غلط کاشــی ها 

نشده است. 
ë پیشنها  د

برای درک درســت اتفاقی کــه افتاده، نیاز 
اســت تمامی مــدارک و شــواهد از نو توســط 
کارشناسان بی طرف مورد بررسی قرار گیرد و 
آسیب شناسی درستی از روند کار صورت گیرد. 
بــرای جلوگیری از چنین بی مســئولیتی ها یی 
کــه موجب رســوایی حفاظــت و مرمــت آثار 
تاریخی در ایران شده است و به قول مدیرکل 
اســتان خوراک رســانه های خارجی را تأمین 
کرده است، مسببین این امر همانگونه که وزیر 
وعده دادند مجازات شوند تا جامعه در آینده 

شاهد چنین اتفاق هایی نباشد.

چرا مرمت مسجد امام ، خارج از ضوابط قانونی زیر نظر دفتر فنی میراث فرهنگی اصفهان انجام گرفت؟

11 سال بی خبری از یک مرمت مخرب
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ا

پرده کربال
پــرده قهوه خانــه ای بــا موضــوع واقعه کربــا همزمــان با ماه 
محــرم، در کاخ موزه نیــاوران در معرض نمایــش عموم قرار 
گرفــت. این اثــر در ابعــاد ۳۱۰در۱۸۰ ســانتی متر و بــا تکنیک 
رنگ روغــن روی بــوم کرباس خلق شــده و متعلق بــه اوایل 
دوره پهلوی اســت. نقاشــی قهوه خانه ای شــیوه ای از نقاشی 
ایرانی اســت که اگرچه پیشــینه ای طوالنی دارد اما اوج آن در اواخر قاجار همزمان 
با جنبش مشــروطه ایــران و اوایل پهلوی بوده اســت. درونمایه این شــیوه نقاشــی 
موضوعات رزمی، مذهبی و بزمی اســت که در تاریخ نقاشی ایران پدیده ای نوظهور 
بوده اســت. این سبک تلفیقی از ارزش های مذهبی و میهنی ایرانیان و بیشتر دارای 
نقش هایــی از حماســه های جانبــازی و ایثار پیشــوایان دینــی و امامان شــیعه و نیز 

پهلوانان ملی ایران است.

نـــــما

زهره توکلی
خبرنگار

پدرام جدی چروده
کارشناسی ارشد 

آموزش محیط زیست

ملیحه مهدی آبادی
کارشناس مرمت
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جنوب استان فارس یکی از مناطقی است که 
دارای تعــداد زیادی آب انبار قدیمی اســت. 
آب انبارهایی که از سال های دور با مهندسی 
دقیــق و بــا حفــر کانال هــای آب زیرزمینــی 
ســاخته شــده تا آب های ســطحی و رودها را 
به آنها هدایت کند. گفته شده هر آب انبار به 
طور میانگین 4۰۰مترمکعب آب را در داخل 
خــود ذخیــره می کنــد تــا در مواقع نیــاز، آب 
مصرفــی شــهروندان را تأمین کنــد بنابراین 
به کاهش خشکسالی کمک بسیاری می کند.

جالــب اســت بدانیــد کــه دولــت هــا در 
دخالتــی  آب انبارهــا  از  هیچ یــک  ســاخت 
مــردم  کمــک  بــا  آنهــا  همــه  و  نداشــته اند 
وجــود  بــا  اســت.  شــده  ســاخته  خیــران  و 
منفعت هــای زیادی که ایــن آب انبارها برای 
شهر دارند حتی در صورت تخریب و مشکل، 
بازهــم خیران با کمک مالی بــه مرمت آنها 
اقدام می کنند؛ در صورتی که ساخت و حتی 
مرمت آنها صدها میلیــون هزینه دربر دارد. 
اهالی می گویند اینجا هــر بارانی می تواند به 
ســیل تبدیل شــود و رودخانه را طغیانی کند 
اما با وجود اینکه ســیل از دو مسیر به سمت 
شهر سرازیر می شود اما هیچ وقت در معابر، 
آبگرفتگی ایجاد نمی شــود، چون آب انبارها 
در مســیر سیل ساخته شــده  و به هم اتصال 
دارنــد. یعنی وقتی یک آب انبار پر می شــود، 

سرریز آب وارد آب انبار بعدی می شود.
بارش هــای ایــن روزهــای جنــوب فارس 

در شــهرهایی چــون الرســتان را هــم همین 
می کنــد.  و  کــرده  کنتــرل  آب  مهندســی 
مهندســانی کــه امکانــات امــروز را نداشــتند 
امــا بــا جغرافیــای ســرزمین خویــش آشــنا 
بودنــد و می دانســتند در ســرزمین خشــک و 
نیمه خشــک ایــران بایــد آب را در دل زمین 
نگاه داشــت. حــاال، هم شــهر را از ســیل دور 
داشــته اند و هم کمبــود آب را با آب انبارهای 

لبریز از سیل جبران کرده اند.
بــا وجــود اینکــه در هــر اســتان ســدهایی 
نیــز ســاخته شــده اند که بــرای مصــرف آب 
آشــامیدنی مورد اســتفاده قرار می گیرند اما 
از آنجــا کــه نــوع ســاخت آنهــا بــا آب انبارها 
متفــاوت اســت هیــچ گاه نتوانســته اند جای 
ایــن آب انبارها را گرفته و آنهــا را با گذر زمان 
حــذف کننــد، چراکه حتــی آب درون ســد با 
آب انبارهــا کــه با آب شــیرین باران پر شــده، 
بسیار متفاوت بوده و سختی آب سد را ندارد.
مصالــح به کار رفته در مخزن این آب انبارها 
سنگ و ساروج است و در سقف آن از داخل، 
سنگ و ساروج و از بیرون برای خنک بودن از 

گچ و کاهگل استفاده شده است.
شهرســتان  فرهنگــی  میــراث  مســئول 
الرســتان دربــاره وضعیــت آب انبارهــا پس 
از بارش هــای بــاران طــی روزهــای اخیــر بــه 
»ایران« می گوید: سیل در شهرستان الرستان 
رخ نداده اســت فقط طی این روزها بارندگی 
داشتیم که موجب پر شدن آب انبارهای این 

شهرستان شد.
محمــد ابراهیم کیــان افــزود: آب انبارها، 

آب آشــامیدنی منطقــه الرســتان را تأمیــن 
می کننــد که معمــوالً با بارندگی هایــی که در 
فصل زمســتان می شــود پر و مورد اســتفاده 
مــردم قرار می گیرد. ایــن آب انبارها در طول 
ســال بــا بارندگی هــا، پــر و خالی می شــوند و 
سال هایی که بارندگی نداشته باشیم آب این 

آب انبارها به حداقل می رسد.
وی اظهار داشــت: در مجموع در مناطق 
الرســتان، ُخنــج، اوز، گــراش و جویــم حدود 
5هــزار آب انبار وجــود دارد و بــرای مصارف 
در  معمــوالً  کــه  دامــی  نیــز  و  آشــامیدنی 
صحراهــای اطــراف ســاخته شــده اند، مورد 
استفاده قرار می گیرد. البته بیشتر آب انبارها 
در  وی  اســت.   آشــامیدنی  مصــرف  بــرای 
بــا ســدهایی  مقایســه و تفــاوت آب انبارهــا 
کــه امروزه ســاخته می شــود، اظهار داشــت: 

آب انبار با سد کاماًل متفاوت است. آب انبارها 
به  صــورت پالن دایــره ای یا مستطیل شــکل 
ساخته شــده اند و سقفی گنبدی شکل دارند 
کــه موجــب می شــود آب را خنک تــر کنــد. 
همچنین این سقف گنبدی شکل، استحکام 

بنای آب انبار را تأمین می کند.
کیــان افزود: بــا توجه به اینکــه آب انبارها 
بیشــتر برای مصــرف خوراکی انســان کاربرد 
دارد بنابراین هر وقت الزم باشد در دسترس 
مــردم اســت چــون آب انبارهــا در فواصــل 
نزدیک به شــهر هستند و حتی تعداد زیادی 
از آنهــا در داخل شــهر نیــز وجود دارنــد، اما 
از شــهر ســاخته  در خــارج  ســدها معمــوالً 

می شوند.
آب انبارهــا  داخــل  آب  داد:  ادامــه  وی 
تمیزتر اســت چون مســقف بوده و هر ســاله 

نیز کلرینه می شــوند. از آنجا که روی آب انبار 
بســته اســت و با تور پوشیده شــده است، آب 
آن دچــار آلودگــی احتمالــی و ناشــی از ورود 

حیوانات به داخل آنها نمی شود.
شهرســتان  فرهنگــی  میــراث  مســئول 
شــهر  داخــل  در  داشــت:  اظهــار  الرســتان 
۱5۰آب انبــار وجــود دارد کــه هماننــد دیگــر 
آثــار قدیمــی دچــار تخریــب می شــوند لــذا 
در صــورت تخریــب، مــورد بازســازی قــرار 
ایــن  از  تعــدادی  ســقف  البتــه  می گیرنــد. 
آب انبارهــا تخریــب شــده و قابــل اســتفاده 
نیســتند اما اکثــر آنها بــرای آب آشــامیدنی 

قابل استفاده هستند.
عنــوان  بــا  انجمنــی  کــرد:  تصریــح  وی 
»انجمن حفظ و احیای آب انبارها« داریم که 
این انجمن طی ۲سال ونیم اخیر 5۰ آب انبار 
آســیب دیده و تخریب شــده را مرمــت کــرد.
مســئول میراث فرهنگی شهرستان الرستان 
کــه  آب انبارهایــی  شــاخص ترین  از  گفــت: 
در ایــن شهرســتان نیــاز به مرمت داشــتند و 
هم اکنون توسط این انجمن نوسازی شده اند 
می تــوان بــه آب انبارهای »ســید جعفری«، 
»قنبرعلی بیگ«، »حاج غالمرضا معتمد« 

و »پیرغیب« اشاره کرد.
و  مرمــت  ضــرورت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
نوســازی آب انبارهــای تخریب شــده، افزود: 
آب انبارهایــی کــه توســط انجمــن حفــظ و 
احیــای آب انبارهــا مرمــت شــده  بــا هزینــه 
دولتــی انجــام نشــده و بــا کمــک خیــران و 

نیکوکاران صورت گرفته است.

مهندسی تاریخی آب با ساخت 5 هزار »آب انبار« جنوب فارس را نجات داد

آب انبارهایی که نگذاشتند باران سیل شود

کشور ایران به 6 کالن حوزه آبخیز،۳۰ حوزه اصلی و ۱۰8۱ حوزه آبخیز 
فرعی تقســیم شــده اســت. از مجموع ۱64 میلیون هکتار مســاحت 
کشور 95-9۰ میلیون هکتار آن مربوط به مناطق کوهستانی و شیبدار 
و حــدود 74-69 میلیــون هکتــار آن مربــوط بــه مناطق کم شــیب و 
دشــت ها است که مستعد سیالب هستند.حدود 9۱ میلیون هکتار از 
حوزه های آبخیز )55/5 درصد از مساحت کشور( سیل خیز هستند. 
به عبارتی این عرصه ها در تولید هرزآب سطحی و سریع نقش دارند ، 
بــه طــوری که این عرصه ها ســاالنه بیش از ۲۳ میلیــارد متر مکعب 
هرزآب مستقیم و سریع تولید می کنند که این خود مبین استعداد فرسایش پذیری است.به طور 
کلی حدود ۲55 شهر معادل 4۱.5 درصد کل شهرهای کشور ، 865۰ آبادی معادل ۱۲.7 درصد 

آبادی های کشور و یک میلیون هکتار از اراضی زراعی و باغی در معرض خطر قرار دارند.
ســیالب در صــورت نــزول برف و بــاران در آبراهه های طبیعی جاری می  شــود که می تواند به 
یکباره یا مقطعی در اکوسیستم جاری شود اما سرعت جریان روان آب و سیل به عوامل مختلف 
از قبیــل شــدت ، میــزان و نــوع بارش، پوشــش گیاهی، نوع خاک، ســنگ بســتر، شــیب منطقه، 
توپوگرافی و... وابســته اســت که در چهار ســال اخیر میزان بارش باران در واحد زمان بســیار باال 
بوده و یکی از دالیل اصلی ایجاد سیالب های خسارت آفرین است. این موضوع دارای یک رابطه 
مستقیم با اقدامات و رویکردهای سیاستگذاری  نیز است؛ چرا که این پدیده موضوعی نیست که 
اتفاقی به وجود آید و صرفاً عارضه ای را ایجاد کرده باشد. سیل که دومین فاجعه طبیعی متداول 
روی زمین بعد از فاجعه آتش ســوزی محســوب می شــود، به دلیل از بین رفتن پوشــش گیاهی 
اعم از مراتع، جنگل ها، تعرض به حریم و بســتر رودخانه و پهنه ســیل گیر )که متناســب با دوره 
بازگشت هر رودخانه متفاوت است( و جانمایی نادرست سازه ها، توسعه شهری و صنعتی بدون 
در نظر گرفتن آمایش ســرزمین و کاربری متناســب زمین، شکل خســارت باری به خود می گیرد 
و باعث ایجاد یک شــرایط غیرقابل کنترل با صدمات گســترده می شــود و متعاقباً تأسیســات و 
ســازه های عمرانی و زیرســاختی را تخریب خواهد کرد،به طور مثال عمده خسارت های حاصل 
از سیالب های اخیر سطح کشور متوجه مناطقی است که در بستر و حریم رودخانه های دائمی، 
فصلی و خشــک، کاربری های مختلف بارگذاری شــده است،اگر پوشــش گیاهی که وظیفه ذاتی 
حفاظت خاک و ذخیره آب را برعهده داشته و نقش ویژه و منحصر به فردی در کاهش سرعت 
جریان آب دارد، دستخوش نگاه و رویکردهای کاماًل انسان محورانه شود، حجم سیالب و سرعت 
آن افزایش پیدا کرده و بسیار مخرب خواهد بود.از سویی در توسعه، مادامی که به مفاهیم محیط  
زیست بی توجه باشیم وآن را در تصمیم گیری و اقدامات مان تعمیم ندهیم، اکوسیستم تسلیم 
خواســته انســان نشــده و پاســخ خواهد داد؛ یعنی اگر بدون توجه به آمایش ســرزمین و قابلیت 
سرزمین، کاربری تعریف شود و جانمایی درستی هم نداشته باشد و از طرفی ظرفیت برد را نیز 
در نظر نگیریم، در بلند مدت نتیجه خود را به طور مثال با ســیالب های خســارت آفرین نشــان 

خواهد داد.
به گواه بسیاری از کارشناسان حوزه آب و منابع طبیعی، بهترین و مترقی  ترین روش و مدلی 

که الهام گرفته از خود طبیعت است و نتایج متنوع و عمیقی را رقم می  زند آبخیزداری است.
آبخیــزداری یعنــی مجموعــه ای از اقدامــات بیولوژیکــی، فیزیکــی و مدیریتــی که بــه منظور 
حفاظت از خاک، آب، انباشــت رســوبات و...که عمدتاً در اراضی باال دســت حوزه آبخیز صورت 
می گیرد. یا به تعریف دیگر، آبخیزداری یعنی علم و هنر برنامه ریزی مستمر و اجرای اقدامات 
الزم برای مدیریت منابع حوزه های آبخیز اعم از طبیعی، کشــاورزی، اقتصادی و انســانی بدون 
ایجاد اثرات منفی در منابع آب و خاک است،اما متأسفانه در دهه های گذشته به مقوله ظرفیت 
 بــرد محیــط  زیســت و همچنیــن حق محیط  زیســت و ابعــاد پیچیده آن توجه نشــد و در مســیر 
مدیریت ســازه محور آب که باید مکمل و همراه با اقدامات آبخیزداری باشــد گام برداشــته  شده 
است. مطابق سیاست های کلی نظام جمهوری اسالم ایران در رابطه با منابع آب که  سال ۱۳77 
توســط رهبر انقالب اسالمی ابالغ شــد، صراحتاً به رعایت تناسب در اجرای طرح های سدسازی 
و آبخیزداری، آبخوان داری و شــبکه آبیاری پرداخته شــده اســت، اما برخالف اســناد باالدســتی 
این تناســب هیچ گاه رعایت نشــد، چرا که اقدامات ســازه ای همواره از جذابیت بین پیمانکاران 
و مقامــات محلــی برخوردار بوده اســت،به طــوری که امــروز نتیجه تصمیم گیری هــا و اقدامات 
یک ســویه و تک بعدی انســان، شــرایطی را رقم  زده که تاب آوری اکوسیســتم بسیار شکننده و با 
کوچک ترین پدیده اقلیمی و محیطی باید منتظر یک عارضه باشــیم کــه با خود نوعی پیام را از 
محیط  زیســت حمل می کند، تا بلکه سیاستگذاران و متولیان منابع طبیعی مسیر حرکت و نوع 

فکر  را تصحیح کنند و تغییر دهند.

چرا سیالب رخ می دهد و چه راهکاری دارد؟
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بازفــت  بخــش  لبدســفلی  روســتای 
 ۱۹۰ فاصلــه  در  کوهرنــگ  شهرســتان 
کیلومتــری از شــهرکرد قــرار دارد. مســیر 
ایــن منطقــه از میــان جاده های پــر پیچ و 
خم و از دل کوه های ســر به فلک کشــیده 
زاگــرس می گذرد. جــاده ای که یک طرف 
آن دره هــای عمیــق و یــک طــرف دیگــر 
رشــته کوه های زاگرس قرار دارد، به گفته 
مردمان محلی زمســتان ها برف و کوالک 
شدیدی در این منطقه می بارد به گونه ای 
کــه تردد را غیــر ممکن و ارتباط روســتا با 

شهر را قطع می کند.
ســازمان  همــت  بــه  ســال ها  ایــن  در 
مــدارس،  تجهیــز  و  توســعه  نوســازی، 
ســاخت  کــه  امکانــات  حداقل تریــن 
مدرسه ای ایمن است برای دانش آموزان 
از  دانش آمــوزان  تــا  اســت  شــده  انجــام 
تحصیــل بــاز نمانند اما مدرسه ســازی در 
اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــه لحاظ 
دشــواری  بســیار  کار  روســتاها  پراکندگــی 
است زیرا اغلب روستاییان به فرزند خود 
اجــازه نمی دهند برای ادامــه تحصیل به 

روستایی دیگر برود.
بــا گذشــتن از جــاده ای روســتایی بــه 
در  پیشــتر  می رســیم،  اردل  شهرســتان 
ارتفاعات این منطقه مدرســه ای تخریبی 
وجود داشــت که اکنون مدرســه ای جدید 
با نام زنده یاد محمود بابایی دشــتکی به 
جای آن ســاخته شــده اســت. در ساخت 
ایــن مدرســه ســعی شــده بــا پــی کنــی و 
فونداســیون مســتحکم، محلی امن برای 
تحصیــل دانش آمــوزان و مانعــی برابــر 
تخریــب در مقابل ســیل و زلزلــه احداث 
شــود. یــک نکتــه حائــز اهمیــت در ایــن 
مدرســه جانمایــی ســرویس بهداشــتی و 
آبخوری هــا داخــل ســاختمان اســت. بــا 
توجه به سردســیر بودن منطقه، این ایده 
بــه نفــع دانش آموزانــی اســت کــه پیــش 
از  اســتفاده  بــرای  ایــن مجبــور بودنــد  از 
ســرویس بهداشتی و آبخوری  ها به حیاط 

مدرسه بروند.
با گذشــتن از مســیرهای پــر پیچ و خم 
لبدســفلی  روســتای  وارد  کوهســتانی، 
می شــویم، خانه هــای روســتا بــا فاصلــه 
زیادی از هم هســتند، در ابتدای روستا دو 
مدرســه تازه ســاز را می بینیم که با ســازه 
پایانــی  LSF ســاخته شــده و در مراحــل 
کار اســت. این مدرســه با ارتفاع بیشــتری 
نســبت بــه ســطح زمیــن ســاخته شــده و 
دقیقــًا رو به روی آن یک مدرســه ابتدایی 
قدیمــی وجــود دارد که در حال بازســازی 

است.
مــردم روســتا در نزدیکــی مدرســه در 

صف آب ایســتاده اند، دختران، پســران و 
مادرانشــان هر کدام گالن خالی آورده اند 
تــا از تنها شــیر آب روســتا، اســتفاده کنند. 
یکــی از زنــان کــه در صــف آب ایســتاده، 
می گویــد وقتــی رئیــس جمهور بــه اینجا 
از  گالیه  هایمــان  دیدیــم،  را  او  مــا  آمــد 
نداشتن آب، برق و مدرسه را به او گفتیم 
و فعاًل مدرسه را ساخته اند اما هنوز از آب 
و بــرق خبری نیســت. او می گوید که ســه 
دختر و یک پســر دارد و همــه دانش آموز 
هستند، به دخترش نسرین اشاره می کند 

و می گوید او کالس هشتم است.
نســرین یکــی از دخترانی کــه در صف 
تــا  کــرده  پــر  را  آب  گالــن  ایســتاده،  آب 
وضعیــت  دربــاره  او  از  ببــرد.  خانــه  بــه 
تحصیلی آنها می پرســم، نســرین که تازه 
وارد ۱۳ ســالگی شــده، می گویــد: مــا قباًل 
اینجا مدرســه نداشــتیم و تازگی برایمان 
مدرســه ســاخته اند، اینکه مدرســه داریم 
خیلــی خــوب اســت اما مــا خواســته های 
دیگــری هــم داریم. مثــاًل مــا آب نداریم 
وضعیــت را هــم خودتــان می بینیــد باید 
ایــن گالن ها را پر کنیــم و از کوه بگذریم تا 
به خانه برســیم. از مســئوالن می خواهیم 
همان طــور کــه بــرای مــا مدرســه جدیــد 

ساختند، برای ما آب و برق هم بیاورند.

ë ترک تحصیل بعد از پایه نهم
نســرین از عالقه اش به ادامه تحصیل 
ســخن می گویــد و ادامــه می دهــد: مــن 
گاهــی اوقــات به دانشــگاه رفتــن هم فکر 
می کنــم اما مســیر اینجا بــه منطقه ای که 
دبیرســتان داشته باشد خیلی دور است و 
امکانات کمی داریم. ما اینجا تا پایه نهم 
مدرسه داریم و بعد از پایه نهم باید ترک 
تحصیــل کنیم. تقریباً همــه بچه هایی که 
اینجا هستند تا پایه نهم درس می خوانند 

و بعد درس را رها می کنند.
ایــن  دیگــر  دانش آمــوز  ســمیه 
پایــه  امــا  دارد  ســال   ۱۳ او  روستاســت، 
ششم ابتدایی اســت، او می گوید: به دلیل 
بیمــاری زردی که چند ســال بــا آن درگیر 
بوده از مدرسه و تحصیل جا مانده است.
می دهــد:  ادامــه  دانش آمــوز  ایــن 
معلمــان ما از مناطــق دوری می آیند اما 
خوشــحالیم کــه مدرســه داریــم، بــاز هم 
مشــکالتی مثل نبود آب، بــرق و گاز برای 
مــا زندگــی را دشــوار کــرده اســت. خانــه 
مــا خیلــی دور اســت و مجبوریــم مســیر 
زیــادی را طــی کنیم تا به مدرســه بیاییم. 
من دوســت دارم درســم که تمام شــد به 
دانشــگاه بــروم امــا اینجــا شــرایط ادامــه 

تحصیل نداریم.
از نســرین و ســمیه درباره المپیاد های 
دانش آموزی ســؤال کردم، ابتدا نسرین با 

تعجب گفت: این حتماً به ورزش مربوط 
المپیــاد  همــان  را  المپیــک  او  می شــود. 
دانش آموزی قلمداد کــرده بوده که البته 
هیــچ ایرادی به نســرین وارد نبــود. وقتی 
آموزش تا این اندازه نامتوازن توزیع شود 
دانش آمــوزان مســتعد زیــادی از جملــه 
نســرین از حق خــود دور می مانند. وقتی 
جزئیــات المپیــاد را بــرای آنهــا توضیــح 
دادم، گفتنــد که تا به حــال چیزی درباره 
آن نشــنیده اند. ایــن درحالی اســت که به 
گفته نســرین و ســمیه هــر دو بــا توجه به 
محرومیــت شــدید منطقه، معــدل ۲۰ را 

کسب کرده اند.
ســمیه می گوید: پــدر و مادرش ســواد 
ندارند و بیشــتر برادرش در درس ها به او 

کمک می کند.
از نســرین می پرســم بعد از امتحانات 
خرداد، اوقات فراغتش را چه کار می کند، 
او می گویــد: مــا در کــوه گــردش می کنیم. 
اینجــا دور تــا دور کــوه اســت و مــا تمــام 
و  می گذرانیــم  همین طــور  را  تابســتان 

تفریح دیگری نداریم.
دسترســی  مشــکالت  دربــاره  نســرین 
ایــن منطقه به کتاب های درســی توضیح 
می دهد: خواهر من امســال پایه نهم بود 
امــا کتابــی بــه دســتش نرســید، هرچقدر 
جســت و جو کــرد نتوانســت کتــاب تهیــه 
کنــد. مجبور شــد تمام کتاب ها را از کســی 
قــرض بگیــرد و داخــل یک دفتر بنویســد 
تا از طریــق همان دفترهــا درس بخواند. 
چند نفر از دانش آموزان پایه نهمی اصاًل 
کتــاب نداشــتند. من هم حــدود ۱۰۰ هزار 
تومــان پول کتاب دادم، در حالی که پدرم 
شــغلی ندارد و از کار افتاده اســت. سمیه 
هم اشــاره می کند که پدرش بیکار است و 

زندگی مان به یارانه  بند است.

ë 20 کیلومتر تا مدرسه
روســتای  دهیــار  اللهیــاری  بیــژن 

مــردم  جمعیــت  می گویــد:  لبدســفلی 
روســتا بیــش از ۱۰۰۰ نفر و عشــایر آن هم 
زیــاد اســت بــه گونه ای کــه بیــش از 4، 5 
هزار نفر از درمانگاه این روســتا اســتفاده 
از  ایــن روســتا  می کننــد. در آمــد مــردم 
طریق کشاورزی است که آن هم به شکل 
جــو و گنــدم و در حد بخور و نمیر اســت. 
یک ســری هــم گاو و گوســفند دارنــد امــا 

انگشت شمار است.
وی می افزایــد: اینجــا ۸۰ دانش آمــوز 
بــه  هــم  نفــر   ۹۰ حــدود  و  ابتدایــی 
دانش آمــوز  اطــراف  روســتاهای  عــالوه 
راهنمایــی داریــم. قباًل کــه دانش آموزان 
مخالــف  شــیفت  در  نداشــتند  مدرســه 
مدرســه ابتدایــی، مقطــع متوســطه اول 
 ۱۷ بــا  اول  ســال  مــا  می گذراندنــد.  را 
دانش آمــوز مقطــع راهنمایــی را شــروع 
کردیــم و کــم کــم ایــن تعــداد افزایــش 
و  نداریــم  اصــاًل  کــه  دبیرســتان  یافــت. 
درس  دور  راه  از  بایــد  دانش آمــوزان 

بخوانند.
دهیــار روســتای لبدســفلی می گویــد: 
بعضــاً  دارد،  روســتا   ۸ لبــد  منطقــه 
دانش آموزانــی داریــم کــه ۲۰ کیلومتــر را 
طــی کننــد تا به مدرســه برســند. در حال 
وارد  کــه  دانش آموزانــی  ســایر  حاضــر 
مقطــع متوســطه دوم شــده اند بایــد بــه 

منطقه چمن گلی بروند. 
حــدود  لبــد  تــا  گلــی  چمــن  فاصلــه 
۷۵ کیلومتــر اســت کــه مــدارس شــبانه 
روزی اســت. بیشــتر پســرها بــه مــدارس 
شــبانه روزی می روند و دخترها خودشان 
بــه  امتحــان  بــرای  و  می خواننــد  درس 

چمن گلی می روند.

ë  ســال 98 مــا ۴2 دانش آمــوز بودیــم اما
اکنون من تنها مانده ام

رضــا از دانش آمــوزان متوســطه دوم 
در رشــته برق صنعتی است، می گوید: تا 
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منطقه لبد 8 روستا دارد، بعضاً دانش آموزانی داریم که 
20 کیلومتر را طی کنند تا به مدرسه برسند. در حال حاضر 

سایر دانش آموزانی که وارد مقطع متوسطه دوم شده اند باید 
به منطقه چمن گلی بروند. فاصله چمن گلی تا لبد حدود 

۷۵ کیلومتر است که مدارس شبانه روزی است. بیشتر 
پسرها به مدارس شبانه روزی می روند و دخترها خودشان 

درس می خوانند و برای امتحان به چمن گلی می روند

گزارش »ایران« از وضعیت تحصیلی در مناطق محروم با نگاهی به محرومیت زدایی از شهرستان کوهرنگ

شوق تحصیل در جان طبیعت 
چمن گلی با ماشین دو ساعت راه است، 
این مسیر هم که دیدید چقدر کوهستانی 
و دشوار است. در زمستان کل جاده بسته 
می شود و مجبوریم آنجا در خوابگاه و به 
دور از خانواده باشــیم. ما آنجا می مانیم 
امــا امکاناتــی نداریــم. ســال ۹۸ مــا ۴۲ 
دانش آمــوز بودیــم و از همیــن روســتا به 
چمن گلی می رفتیم، ســال به سال کمتر 
شــدیم و اکنون که ســال ۱۴۰۱ شــده فقط 

من به تحصیلم ادامه دادم.
می دهــد:  ادامــه  دانش آمــوز  ایــن 
دارنــد  دوســت  همــه  اینجــا  بچه هــای 
دانشــگاه برونــد امــا بــه خاطــر بی پولــی 
سرویســی  اینکــه  و  خانــواده  از  دوری  و 
نــدارد،  وجــود  مدرســه  بــه  رفتــن  بــرای 
خــودم  مــن  کرده انــد.  تحصیــل  تــرک 
موتورســیکلت دارم و مجبــورم درســرما 
و گرمــا بــا موتــور به مدرســه بــروم. تلفن 
همــراه هــم نداریم کــه وقتی به مدرســه 
آن  بگیریــم.  خبــر  خانــواده  از  رســیدیم 
تعداد از همکالسی هایمان که از تحصیل 
بازماندند کشــاورزی یا دامداری می کنند 
که آن هم در آمدی ندارد. من نیز کارگری 
می کنــم، ما بعد از مدرســه به شــهرهای 

اطراف می رویم و کارگری می کنیم.

ë  درصــد  20 تحصیــل  از  بازماندگــی 
دانش آموزان کوهرنگ

علی یوســفی بابادی مدیــر آموزش و 
پرورش شهرســتان کوهرنگ در گفت و گو 
بــا »ایــران« دربــاره وضعیــت آموزشــی 
دانش آموزان این منطقه اظهار داشــت: 
با توجه به اینکه شهرستان کوهرنگ یک 

اســت،  شهرســتان عشــایری- روســتایی 
بیشــتر دانش آمــوزان از مناطــق محروم 
هستند و مدارس ما اغلب ابتدایی است. 
مثــاًل در بخش لبد با ســفری که ریاســت 
جمهوری داشــتند توانستیم یک مدرسه 
دخترانه و یک مدرســه پسرانه در مقطع 
متوسطه اول داشته باشیم که ان شاءاهلل 

از اول مهر آماده به کار است.
وی اضافه می کند: حتی در روستاهای 
دور دســت ســعی شــده معلمان ابتدایی 
برای آنها ارسال شود اما مقاطع متوسطه 
اینجــا  در  و  می آینــد  روســتا  همیــن  بــه 
ادامــه تحصیــل می دهنــد. مــا در منطقه 
شــبانه روزی  مــدارس  هــم  گلــی  چمــن 
داریــم که اگــر والدین آنها راضی باشــند، 
دانش آمــوزان می تواننــد بــه آنجــا بروند. 
متأســفانه فرهنگ اینجا به گونه ای اســت 
کــه خانواده هــا از ایــن موضــوع اســتقبال 
نمی کنند.یوســفی می گوید: ما دنبال این 
هســتیم کــه بــا بــزرگان و ریــش ســفیدان 
مذاکــره کنیــم تــا کمــک کننــد خانواده ها 
فرزندانشان را در مدرسه های شبانه روزی 
برای ادامه تحصیل ثبت نام کنند. البته در 
چند سال اخیر با فرهنگ سازی که شده به 
نسبت گذشته استقبال خوبی از متوسطه 

دوم و مدارس شبانه روزی شده است.
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه چــه 
شهرســتان  در  معلــم  ســرباز  تعــداد 
کوهرنــگ دارید، توضیح می دهد: تعداد 
ســرباز معلمان مــا در منطقــه کوهرنگ 
۱۰ نفــر هســتند و خیلــی آنهــا را جــذب 
نمی کنیــم و بیشــتر ســعی بر اســتفاده از 

افراد بومی داریم.

مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان 
کوهرنگ دربــاره ارائه تســهیالت ویژه به 
معلمــان مناطــق کــم برخــوردار گفــت: 
وضعیت آنها خیلی فرق چندانی با سایر 
معلمان ندارد، صرفاً طبق قوانین، بندی 
بــه نام خدمت در مناطــق محروم وجود 
دارد کــه در فیــش و حکــم حقوقــی آنهــا 

لحاظ خواهد شد.
وی اشــاره می کنــد: مــا در شهرســتان 
دانش آمــوز   ۴۰۰ هــزارو   ۸ کوهرنــگ 
داریــم که ۷۰ درصــد مــدارس ابتدایی و 
۳۰ درصــد مابقــی متوســطه اول و دوم 
بــوده کــه بیشــتر آنهــا روســتایی هســتند 
تــا عشــایری. مــا در متوســطه اول و دوم 
نزدیــک به ۸۰ درصــد از دانش آموزان را 

پوشش تحصیلی داده ایم.
یوســفی بابادی در پاسخ به این سؤال 
کــه چــه تعــداد از دانش آمــوزان منطقه 
پذیرفتــه  کنکــور سراســری  در  کوهرنــگ 
از  نفــر   ۴۳۰ امســال  شــده اند،می گوید: 
دانش آموزان ما در کنکور شــرکت کردند 
نیامــده اســت.  ولــی هنــوز نتیجــه آنهــا 
دانش آمــوز   ۶ حــدود  گذشــته  ســال  در 
در  کنکــور  متقاضــی  تعــداد۲۸۰  از 

دانشگاه های دولتی پذیرفته شدند.
بــه گفتــه علــی یوســفی بابــادی مدیر 
آموزش و پــرورش شهرســتان کوهرنگ، 
دوران کرونــا موجب شــد کــه از تعداد ۸ 
هــزار و ۴۰۰ نفــر دانش آمــوز، حــدود ۲۰ 
درصد از دانش آمــوزان این منطقه ترک 
تحصیل کنند که در حال حاضر تالش ها 
بــرای بازگرداندن آنها به چرخه تحصیل 

ادامه دارد.

ش
بر

کامــران رهــی شــهرکی مدیــرکل نوســازی، توســعه و تجهیــز 
مدارس استان چهارمحال و بختیاری در توضیح ساخت این 
مدرســه به »ایران« می گوید: این مدرسه دارای شش کالس و 
برای مقطع ابتدایی پســران است که با مشارکت ۳۰ درصدی 
خیریــن ســاخته شــد. ان شــاءاهلل بــرای مهرماه به آمــوزش و 
پرورش تحویل داده می شــود. مدرسه محمود بابایی دشتکی 
۱۸۰ دانش آمــوز دارد و کامــاًل نیــاز منطقــه را پوشــش خواهد 
داد. مدرســه قبلی ســه کالســه بــوده ولی این مدرســه شــش 
کالســه طراحی وســاخته شــد تا نیاز منطقــه را تأمین کند.وی 
ادامــه می دهد: ما چند تیپ مدرســه شــش کالســه داریم، در 
نقاطــی کــه از نظر جا و مــکان کوچک تر هســتند از مدارس با 
تیپ کوچکتر استفاده می شود و معموالً حدود ۵۰۰ متر زیربنا 
نیاز دارند اما اگر فضای کافی داشــته باشــیم ۸۰۰ تا ۸۵۰ متر 
برای مدارس شش کالسه در نظر گرفته خواهد شد. همه این 

تیپ ها طرح های متفاوتی دارند.
رهــی ادامه می دهد: تصمیم گیری برای ســاخت مدرســه 
بر اســاس اعــالم نیاز منطقه نســبت به تعــداد دانش آموزان 
اســت کــه از ســوی آمــوزش و پــرورش به مــا اعالم می شــود. 
به عنــوان مثال روســتای لبد ســفلی در بازفت نیاز به مدرســه 
مقطع متوســطه اول داشــت که دو مدرســه ســه کالســه برای 

دانش آموزان دختر و پسر در آنجا ساخته شد.
ë  برخی روســتاها حاضــر نیســتند از مــدارس روســتایی دیگر

استفاده کنند
اســتان  مــدارس  تجهیــز  و  توســعه  نوســازی،  مدیــرکل 
چهارمحــال و بختیــاری می افزایــد: روســتاهای اســتان چهار 
محــال و بختیــاری دارای پراکندگی زیادی اســت، مــردم اکثراً 
به صورت طایفه ای زندگی می کنند و هرکدامشان یک روستا و 
محله برای خودشان دارند. در اینجا شرایط به لحاظ فرهنگی 
بــه گونه ای اســت که شــاید یک تــا دو کیلومتر میان روســتاها 
فاصله باشــد اما آنها حاضر نیســتند از مدارس هم اســتفاده 
کنند و آموزش و پرورش برای هر کدام از این روستاها مدارس 
جداگانــه احــداث می کنــد. البته مــدارس ایــن روســتاها اکثراً 
کوچک، سه کالســه و مختلط هستند. هرچه روستاها به مرکز 
شــهرها نزدیک تر می شــوند از نظر افزایــش جمعیت تعداد 

کالس های آنها نیز افزایش می یابد.
ë عمده مشکالت تحصیلی در مقاطع اول و دوم است

رهــی ادامــه می دهد: مــدارس ابتدایــی در همه روســتاها 
وجــود دارد و ما بیشــتر برای مــدارس مقطع متوســطه اول و 
دوم مشکل داریم. سرانه آموزشی ما به طور متوسط در استان 
چهارمحــال و بختیــاری حدود ۶.۲ مترمربع اســت کــه تقریباً 
نســبت به ســرانه متوسط کشــور وضعیت مناســبی دارد ولی 
پراکندگی آن خیلی زیاد است. یعنی گرچه سرانه آموزشی ما 
خیلی خوب است اما از نظر تقسیم مشکل داریم. مخصوصاً 
در بحــث مقطــع متوســطه اول این مشــکل پررنگ تر اســت. 
تقریبــاً ۹۹ درصــد روســتاهای ما مدارس شــش پایــه ابتدایی 
دارنــد ولی درباره مــدارس راهنمایــی کمبود هایــی داریم که 

تالش می شود تا حد ممکن آن مشکالت هم مرتفع شود.
وی ادامــه می دهــد: در ســفر ریاســت جمهوری به اســتان 
چهارمحــال و بختیاری حدود ۲۱۰ میلیــارد تومان اعتبار برای 
تأمین مدارس و فضاهای آموزشی نیمه تمام پیش بینی شده 
که ان شــاءاهلل به محض اینکه تخصیص داده شــود می تواند 
کمک بســیاری در ایــن بخش کند. بــرای تخریب و بازســازی 

فضاهای آموزشــی ســطح اســتان نیــز از همین مبلــغ حدود 
۹۰ میلیــارد تومــان پیش بینی شــده که مــا این اعتبــار را در ۱۰ 
شهرستان تقسیم کردیم و اولویت آن هم با آموزش و پرورش 
و فرمانداران اســت تا مدارســی که نیاز به تخریب و بازســازی 

دارند احصا و اعالم کنند تا کار انجام شوند.
رهی در پاسخ به این سؤال که چه تعداد مدرسه در استان 
داریــد کــه به طــور کلی نیــاز به مقاوم ســازی یا تخریــب دارد، 
می گوید: ما در استان حدود ۱۹۸۰ مدرسه در پایه های مختلف 
با ۲۲۰ هزار دانش آموز در پایه های متعدد داریم. در خصوص 
مدارســی که نیاز بــه تخریب و بازســازی دارند آمار مــا با آمار 
ســازمان نوســازی اختالف دارد، چیزی که ما برداشت کردیم 
حــدود ۳۰ درصد ایــن مدارس نیاز به تعمیرات اساســی و ۱۰ 
درصد نیاز به تخریب و بازسازی دارند. امسال ۱۴۰ مدرسه در 
دســت احداث داریم یعنی از محــل محرومیت زدایی حدود 
۷۴مدرســه برایمان تعریف شــده که اکنون روی ۶۰ مورد آنها 
کار می کنیــم که از ســازه های جدید و ســازه های فلزی LSF در 

ساخت آنها استفاده شده است.
اســتان  مــدارس  تجهیــز  و  توســعه  نوســازی،  مدیــرکل 
چهارمحال و بختیاری بیان می کند: با توجه به اینکه سازه های 
فلزی شــاید تفاوتی با ســایر سازه ها نداشــته باشد اما سرعت 
ساخت باالیی دارد ما از برج ۸ و ۹ به بعد خیلی بازدهی کاری 

نداریم از این رو مجبوریم کارها را زودتر انجام دهیم.
ë  کوهرنگ، اردل و لردگان از جمله مناطق محروم چهارمحال

و بختیاری
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه محروم تریــن منطقــه در 
اســتان چهار محــال و بختیاری کدام منطقه اســت، می گوید: 
شهرســتان کوهرنگ، اردل و لــردگان از جمله مناطق محروم 
اســتان ماست. تراکم دانش آموزی با توجه به اینکه پراکندگی 
مدارس ما زیاد اســت تقریبــاً حدود نرم معمولــی را دارد اما 
آنچه در مرکز شــهرکرد وجود دارد شــاید این طور نباشد. مثاًل 
تعــداد دانش آمــوزان در یــک کالس ۴۰ تا ۴۵ نفر باشــد. ولی 
در مناطــق دورافتاده و روســتایی حدود ۱۵ تــا ۲۵ نفر بوده که 
اکثراً هم چند پایه هســتند. برای اکثر مدارس مناطق محروم 
برنامه ریزی شده که اعتبارات خاصی به آنها تخصیص یابد، 

اگر این اتفاق بیفتد خیلی از مشکالت حل خواهد شد.
رهی در پاسخ به این سؤال که آیا شما در طرح جمع آوری 
مدارس سنگی و کانکسی هستید و چقدر مدرسه سنگی دارید، 
پاســخ می دهد: مــا حــدود ۱۵ کالس صرفاً کانکســی و تقریباً 
حــدود ۲۵ کالس درس داریــم که ضمیمه مدرســه هســتند. 
یعنی ما ۴۰ کالس درس کانکســی در استان داریم که از محل 
اعتبارات سفر ریاست جمهوری با مشارکت ۴۰ درصدی بنیاد 
برکت برای تبدیل آنها به کالس  دائمی پیش بینی شده است. 
مــا در این اســتان مناطقــی داریم کــه راه ماشــین رو و مال رو 
ندارند، حتی کانکس با هلیکوپتر به منطقه ارسال شده است، 
ایــن مناطــق اجتناب ناپذیر اســت و آب و برق هــم ندارند ما 
هــم راه دیگری جز ارســال کانکس نداریم.مدیرکل نوســازی، 
توســعه و تجهیز مدارس استان چهارمحال و بختیاری درباره 
معلمــان ایــن مناطق توضیــح می دهــد: معلمــان وقتی به 
مناطقــی از جمله لبدســفلی می آیند در آنجــا می مانند، زیرا 
مسیر رفت و آمد دشوار است. از طرفی نگهداری این مدارس 
بســیار دشــوار اســت و نمی توان این مدارس را یک روز خالی 

گذاشت.

در مسیر محرومیت زدایی اکرم رضایی ثانی
خبرنگار
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رکورد ساخت مدرسه در کوتاه ترین زمان در دولت سیزدهم زده شد در این روستا و روستاهای دیگر در کشور دانش آموزان با استعداد بسیاری نیازمند توجه هستند آب، برق و مدرسه سه نیاز روستاییان بود که با دستور رئیس جمهور قرار است هر سه نیاز مرتفع شود مدرسه ای که در روستای لبدسفلی به سرعت ساخته شد تا برای مهر پذیرای دانش آموزان باشد
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اعتراف متهم به قتل:

جسد همسرم را در بیابان دفن کردم
گــروه حــوادث/ مرد جــوان که چند مــاه پس از طــاق همســرش وی را به قتل 
رســانده و جســدش را در بیابان های اطراف شهر دفن کرده بود دو هفته پس از 

این جنایت اعتراف کرد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، حدود یک هفته قبل مرد جوانی با مراجعه 
به پلیس آگاهی غرب اســتان تهران از ناپدید شــدن خواهرش خبر داد و گفت: 
مدتــی قبــل خواهرم از شــوهرش طــاق گرفت و تنهــا زندگی می کــرد آنها دو 
دختر داشــتند که بعد از جدایی با خانواده پدری زندگی می کردند اما تقریباً هر 
روز خواهــرم آنهــا را می دید. ما هم تا چند روز قبل بــا خواهرم در ارتباط بودیم 
تا اینکه یکدفعه ناپدید شده و به تلفن هایش هم جواب نمی دهد؛ به خانه اش 
هم مراجعه کردیم اما آنجا هم نبود، نمی دانیم چه اتفاقی برایش افتاده است.
پس از این شــکایت تحقیقات پلیســی آغاز شد و از آنجا که همسر سابق وی نیز 
به شهرستان محل زندگی پدرش رفته بود با این احتمال که وی از سرنوشت زن 
جوان با خبر باشــد او را به اداره آگاهی احضارکردند. مرد 34 ســاله وقتی مقابل 
کارآگاهان پلیس قرار گرفت ناگهان به قتل همسر سابقش اعتراف کرد و گفت: 

من همسرم را کشتم و جسدش را در بیابان دفن کردم.
از شــهرهای  یکــی  اهــل  مــا  گفــت:  ایــن جنایــت  از  انگیــزه اش   وی دربــاره 
آذربایجان شــرقی بودیــم، وقتی هنوز 18 ســالم هم نشــده بود به خواســتگاری 
دختر همسایه رفتیم و با او ازدواج کردم. مدتی در شهر خودمان زندگی کردیم 
تــا اینکه به خاطر بیکاری و مشــکات زندگی تصمیم گرفتیم به اســتان تهران 
بیاییم. در یکی از مناطق حاشیه ای اطراف تهران ساکن شدیم و از آنجا که من 
شــغل و درآمدی نداشتم پدرزنم برایمان خانه ای اجاره کرد و خانواده هایمان 
هم به عنوان خرجی به ما پول می دادند. بعد از مدتی به عنوان راننده مسافربر 
مشــغول کار شــدم و تصمیم گرفتم اعتیادم را ترک کنم که موفق هم شــدم و 
دیگر سراغ اعتیاد نرفتم. تازه زندگی مان داشت سرو سامان می گرفت که متوجه 
تغییراتی در رفتار همسرم شدم؛ او مدام سرش در گوشی تلفن همراهش بود 
و بــه من بی توجهی می کرد. کم کم به رفتارش مشــکوک شــدم و وقتی بیشــتر 
پیگیری کردم متوجه شدم با پسر جوانی ارتباط پنهانی دارد. وقتی به این ماجرا 
پــی بردم انگار دنیا روی ســرم خراب شــد. بعد از کلی دعــوا و درگیری به اصرار 

همسرم از هم جدا شدیم و طاقش دادم.
مــرد جــوان ادامــه داد: بعــد از طاق اما به خاطــر عاقه زیادی که به همســرم 
داشــتم از او خواســتم آشــتی کنیم، اوایل موافــق نبود اما کم کم راضی شــد به 
خاطر بچه ها با هم دوباره ازدواج کنیم. تا چند هفته ، ارتباط خیلی خوبی با هم 
داشــتیم تا اینکه یک روز با هم برای صحبت بیــرون رفته بودیم، داخل خودرو 
گــرم صحبــت بودیم که همســرم گفــت حالش خوب نیســت و ســرش را روی 
صندلی گذاشت تا کمی بخوابد.  در همین موقع حس مرموزی به سراغم آمد و 
بی اختیار گوشی تلفن همراهش را برداشتم تا ببینم داخلش چیست؛ وقتی وارد 
قســمت عکس ها شــدم با دیدن چند عکس و فیلم از همسرم چنان عصبانی 
شــدم و حالم دگرگون شــد که کنترل رفتارم را از دســت دادم و با چاقویی که در 

خودرو داشتم او را به قتل رساندم بعد هم جسدش را در بیابان دفن کردم.
متهم که از قتل همسرش بشدت پشیمان بود، گفت: بعد از کشتن همسرم با 
خوردن 100 قرص خودکشی کردم اما نمی دانم چه اتفاقی افتاد که وقتی چشم 
باز کردم در بیمارستان بودم و از مرگ نجاتم داده بودند.بعد از اعترافات متهم، 
به دستور بازپرس جنایی وی بازداشت شد و به همراه کارآگاهان جنایی به محل 
دفن جسد رفته و به این ترتیب جسد زن جوان پیدا شد و متهم برای تحقیقات 

بیشتر در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.

5 کشته در واژگونی تویوتا
گــروه حوادث/ واژگونی خودروی تویوتا در محور مهاباد - سردشــت جان 5 نفر 
را گرفت.ســرهنگ محمد توحیدی، فرمانده انتظامی مهاباد گفت: این حادثه 
شــامگاه دوشــنبه در محدوده روســتایی »کــوران« و بر اثر واژگونی یک دســتگاه 
خــودرو تویوتا هایلوکس روی داد. این خودرو هشــت سرنشــین داشــت که پنج 
نفر از آنها در این حادثه جان خود را از دســت دادند و یک نفر نیز مصدوم شــد 
که بافاصله برای سیر مراحل درمانی به بیمارستان انتقال داده شد. سرهنگ 

توحیدی علت این حادثه را عدم توانایی راننده در کنترل خودرو عنوان کرد.

شوخی مرگبار دو برادر
گروه حوادث/ شــوخی عجیب دو برادر در حالت مســتی، با سقوط مرگبار برادر 

بزرگ تر و بازداشت برادر کوچکتر پایان یافت.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 4 مرداد ســقوط مرگبار پســر 19 ســاله ای از 
بالکن طبقه چهارم ساختمانی در شهرری به کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی 
پایتخت اعام شد. به دنبال اعام این خبر تیم جنایی راهی محل شده و در 
تحقیقات اولیه نشــان داد مقتول و برادرش شــب حادثه مست کرده بودند 
و در همان حال به بالکن خانه رفته و در حالی که با هم شــوخی می کردند، 
ناگهان پســر 17 ســاله برادرش را هل داد و او از بالکن طبقه چهارم به پایین 
ســقوط کــرده و جان باخــت. به دســتور بازپرس جنایی دادســرای شــهرری 
پرونده پســر نوجوان با قرار عدم صاحیت به دادســرای ویژه اطفال ارســال 

شد و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

عامالن جنایت در پارک پامچال تحت تعقیب پلیس
گروه حوادث/ فرمانده انتظامی البرز برای دستگیری عوامل تیر اندازی منجر به 

قتل در پارک پامچال منطقه شاهین ویای کرج، دستور ویژه صادر کرد.
ســردار عباســعلی محمدیان در تشــریح این خبر اظهار داشــت: با اعام مرکز 
فوریت هــای پلیســی 110 مبنی بر درگیری مســلحانه در پــارک پامچال منطقه 
شاهین ویا و فوت یک نفر در این حادثه، بافاصله مأموران انتظامی و کارآگاهان 

پلیس آگاهی استان برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.
وی افــزود: بــا حضور پلیس در محــل و برابر تحقیقات میدانــی صورت گرفته، 
مشــخص شــد کــه یکــی از شــهروندان هــدف گلوله راکــب یک موتور ســیکلت  
قرارگرفته و عوامل حادثه متواری شده اند. براساس بررسی های به عمل آمده، 
اختاف حســاب ســبب ایــن حادثه شــده و تاش بــرای دســتگیری متهمان از 

نخستین لحظات وقوع آن در دستور کار پلیس آگاهی است.

اسید پاشی پسر شیشه ای روی پدر و مادرش
گروه حوادث/ پسر معتاد به شیشه که در اقدامی هولناک روی پدر و مادرش 

اسید پاشیده بود از سوی پلیس دستگیر شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســاعت 00:45 بامداد سه شنبه یازدهم 
مرداد، خبر اسید پاشی به یک زن و مرد سالخورده  در خانه ای حوالی خیابان 

شهید رجایی تهران به مرکز فوریت های پلیسی 110 گزارش داده شد.
بــا اعام این خبــر، تیمی از مأمــوران کانتری 160 خزانــه راهی محل حادثه 
شــدند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند؛ مأموران کانتری به محض حضور 
در خانه، با زن و مرد ســالخورده ای مواجه شــدند که از ناحیه صورت، شــکم، 
دست و پا هدف اسیدپاشی قرار گرفته بودند.قربانیان مدعی شدند پسرشان 

روی آنها اسید ریخته است.
امدادگــران اورژانــس ایــن زوج ســالخورده را بــرای ســیر مراحــل درمانــی به 
بیمارستان شهدای یافت آباد منتقل کردند و از سوی دیگر مأموران کانتری 
با دســتور بازپرس حمیدرضا رستمی؛ از شعبه یازدهم دادسرای امور جرایم 
جنایی ردیابی ها برای دستگیری پسر جوان را آغاز کردند و با شروع تحقیقات 
متهم را در پارک شــهید رجایی شناسایی و پس از دقایقی تعقیب و مراقبت 

وی را در یک عملیات غافلگیرانه روی نیمکت پارک دستگیر کردند.
پس از انتقال متهم به شعبه یازدهم دادسرای امور جرایم جنایی وی اعتراف 
کرد که پس از مصرف شیشه با پدر و مادر خود در خانه درگیر شده و با توجه به 

توهمی که داشته اقدام به اسیدپاشی کرده است.
بر اساس این گزارش حال پدر متهم وخیم گزارش شده است.

بار
اخ

 شگرد عجیب مرد نـوازنده 
برای ســـــرقت از مشتـــریان

دستگیری 352 متهم در سومین طرح کاشف پلیس پایتخت 

گروه حوادث- مرجان همایونی/ مرد نوازنده ای که 
با شیوه مسمومیت سرقت می کرد، راهزنانی که بار 
نیسان ها را می بردند و سارقان خودروهای لندکروز 
به همراه ده ها متهم دیگر در سومین طرح کاشف 

پلیس آگاهی پایتخت بازداشت شدند.
فرار از بازداشتگاه

بابک و ســه همدستش، ســوار بر خودروی سرقتی 
در بزرگراه های اطــراف تهران به کمین راننده های 
نیسان می نشســتند. آنها در پرونده خود 8 سرقت 
مســلحانه بــار نیســان و ربــودن راننده هــای ایــن 

خودروها را دارند.
ë  چطور ســرقت می کردید؟ســوار بر خــودروی پژو

405 کــه مســروقه بــود در کنــار جاده قدیــم توقف 
می کردیم. ســوژه ما نیسان هایی بودند که بار آهن، 
آلومنیــوم، مــس و... داشــتند. بــا خودرو راه شــان را 
ســد کرده و با تهدید اســلحه راننده نیســان را سوار 
خــودروی خودمان می کردیم. یکی از همدســتانم 
پشــت فرمــان نیســان می نشســت و دو خــودرو به 
حرکــت درمــی آمــد. خــودروی نیســان به ســمت 
انبارمــان می رفــت و بارهــا را خالــی می کــرد. بعد 
خودرو را در کنار بزرگراه رها کرده و به همدستان مان 

خبر می دادیم تا راننده نیسان را رها کنند.
ë  اســتفاده ســرقت ها  در  داشــتید؟  هــم  اســلحه 

نمی کردیم اما یکی از دوستانم اسلحه را خریده بود 
و همراه داشتیم.

ë  ســابقه داری؟ یک مورد فرار از آگاهی دارم. 7 نفر
در بازداشــتگاه آگاهی یکی از شهرستان های تهران 
بودنــد، باهــم صحبــت کردیــم و تصمیم بــه فرار 

گرفتیم.
ë  به چه جرمی در بازداشــتگاه بــودی؟ دو نفر با من

دشمنی داشتند به دروغ گفته بودند که در زورگیری 
و خفتگیری من همراه شان بودم.

ë  چطور فــرار کردی؟ موقع شــام در را بــاز کردند تا
به ما غــذا بدهند، ما هم از فرصت اســتفاده و فرار 

کردیم.

ë  ،چنــد وقت بعد بازداشــت شــدید؟ 7 مــاه بعد
پلیس تهران در اسامشــهر مرا بازداشــت کرد و 10 

ماه به زندان افتادم و این دفعه با سند آزاد شدم.
ë  ســرقت جدید را از کی شــروع کردی؟ اواخر ســال

1400 بود که به همراه 3 نفر از دوســتانم ســرقت ها 
را آغاز کردیم.

موزیسینی که سارق شد
از وقتی که خودش گرفتار سرقت شد و داروندارش 
را از دســت داد، تصمیم گرفت که با همان شیوه و 
شگردی که مورد سرقت قرار گرفته بود، پول بدست 
بیــاورد. به همین دلیل نوازنده  گیتار و ســاز دهنی، 

نقشه سرقت های سریالی را طراحی کرد.
ë  ســوژه هایت را چطور شناســایی می کردی؟دو تا

پیج اینستاگرامی داشــتم که یکی در مورد آموزش 

گیتــار و دومی در رابطه با ارائه خدمات ماســاژ بود. 
افــرادی کــه به دنبــال ماســاژ بودنــد با مــن تماس 
می گرفتند. اگر این افراد خانه داشتند و می خواستند 
که به خانه شــان بــروم که چه بهتر؛ وارد خانه شــان 
می شــدم و در فرصتــی مناســب داخل نوشــیدنی 
آنها داروی بی هوشی می ریختم و پس از بی هوش 
شدن از آنها سرقت می کردم. اما اگر جایی نداشتند 
با مدارک شناســایی مســروقه خانه یک روزه اجاره 
می کردم و از طعمه ها می خواستم به آنجا بیایند و 

به همین شیوه بی هوش شان می کردم.
ë  چه وســایلی ســرقت می کردی؟ اگر به خانه آنها

می رفتم که وســایل بــاارزش، مثًا از یــک خانه 14 
قــاب ســاعت اصــل و گران قیمت ســرقت کــردم. 
اگــر به خانه هــای اجــاره ای مــن می آمدنــد، وقتی 

بی هوش می شدند در حالت نیمه هوش رمز عابر 
بانک های شــان را می گرفتم و حساب های شــان را 

خالی می کردم.
ë  مدرس گیتار هســتی؟ بله من موزیسین هستم و

لیسانس مکانیک دارم. یک بار یکی از شاگردهایم 
به خانه ام آمد و با همین شــیوه مرا بی هوش کرد و 
تمام اموالم را به ســرقت بــرد. 180 میلیون تومان 
مرا برد و ورشکسته شدم. آن زمان بود که تصمیم 

گرفتم باهمین شیوه دست به سرقت بزنم.
لندکروزهای سرقتی

سرقت های شان را از سال 95 آغاز کردند و در مدت 
ســه ســال 4 خودروی لندکروز و یک خودروی تیگو 
7 را به ســرقت بردند. آنهــا خودروها را به مرزهای 
غربی کشــور انتقــال می دادنــد و با مبالغــی پایین 
می فروختنــد تا ایــن خودروهای مدل باال در کشــور 
همســایه ســند و نمره و با هویتی جدید وارد کشــور 
شود و با مبلغی باال به فروش برسد. کارآگاهان اداره 
پنجم پلیس آگاهی پایتخت چند روز قبل دو عضو 
ایــن بانــد را بازداشــت کردند. مغز متفکــر و طراح 
اصلی این سرقت ها به خبرنگار »ایران« از جزئیات 
سرقت های شان گفت: اوضاع مالی ام خوب نبود و 
به دنبــال راهی برای پــول درآوردن بودم. به همین 
دلیل در فضای مجازی جســت وجو را آغاز کردم و 
متوجه شدم به این شیوه ماشــین ها را می دزدند و 

این ایده را انتخاب کردم.
ë  5 خودروهــا را چطــور ســرقت می کردیــد؟  ایــن

خودرویــی را که ســرقت کردیم به ایــن صورت بود 
که در فضای مجازی به دنبال فروشنده خودروهای 
لندکروز بودیم و با مالکان آنها به عنوان خریدار در 
محل های خلوت قرار می گذاشــتیم. بــه بهانه دور 
زدن و امتحان خودرو ســوار ماشین شده و راننده را 
با تهدید اســلحه از ماشــین به بیرون پرتاب کرده و 

خودرو را سرقت می کردیم.
ë  با خودروهای سرقتی چه می کردی؟می بردم لب

مرز و آنها را حدود 500 میلیون تومان می فروختم.

 10 متهم
 از خود دفاع کردند

دستگیری شرور فراری در تونل مخفی
گــروه حــوادث/ زندانی فــراری که در یــک تونــل زیرزمینی مخفی 

شده بود با تاش مأموران پلیس امنیت تهران دستگیر شد.
ســرهنگ پیام کاویانــی، رئیس پلیــس امنیت عمومــی تهران در 
تشــریح جزئیات این خبر گفت: اواخر هفته گذشــته پرونده ای در 
خصوص متواری شــدن یکی از اوباش ســابقه دار که دارای سوابق 
محکومیتی متعددی از جمله خفت گیری، شرارت، فروش ساح 
جنگــی و... بــود، دریافت کردیم. در بررســی های اولیه مشــخص 
شــد، ایــن فــرد پــس از تحمــل مدتی حبــس کیفــری بــا دریافت 
مرخصی از زندان خارج شده ولی پس از اتمام مرخصی دیگر به 

زندان بازنگشــته و در این مدت کماکان به شــرارت خویش ادامه 
داده است.

کاویانــی تصریح کرد: با انجام اقدامات شــبانه روزی و هوشــیاری 
مأمــوران پلیس امنیــت عمومی تهران، مخفیگاه این فرد شــرور 
در یک تونل زیرزمینی در حوالی اتوبان »یاســینی« شناســایی شد 
و پس از هماهنگی های قضایی در حالی که متهم قصد داشت از 
مخفیگاهش خارج شــود دستگیر شــد و به پلیس امنیت عمومی 
تهــران انتقال یافت. متهــم در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت و 

به زندان منتقل شد.

از  بین الملــل  پلیــس  رئیــس    / حــوادث  گــروه 
دســتگیری چهارمیــن متهــم کاهبــرداری ۴00 

میلیون دالری خبر داد.
ســردار هادی شیرزاد در این باره گفت:  براساس 
دســتور مقامات قضایــی یکی دیگــر از متهمان 
پرونــده کاهبــرداری۴00 میلیــون دالری کــه به 
همــراه 1۵ نفــر دیگــر، بــا تشــکیل شــرکت های 
صــوری متعــدد و بــا اســتفاده از جعل اســناد و 
ادعای فعالیــت در زمینــه واردات کاال اقدام به 
کاهبــرداری ۴00 میلیــون دالری کــرده بودنــد، 

تحت پیگرد قرار گرفت.
وی با اشــاره به بازداشت سه نفر از متهمان این 

پرونده در ســال گذشــته افزود: در پی تحقیقات 
صورت گرفته، مشــخص شــد، متهم بــه یکی از 
کشــورهای منطقه متواری شــده است که پلیس 
بین الملــل  با اســتفاده از ظرفیت های ســازمان 
اینترپل و هماهنگی های الزم با مراجع مربوطه 
داخلــی و خارجــی، علیه وی اعــان قرمز صادر 
کرده و  متهم در کشور محل اختفا مورد ردیابی 

و شناسایی قرار گرفت.
رئیس پلیــس بین الملــل فرماندهــی انتظامی 
کــرد:  خاطرنشــان  ایــران  اســامی  جمهــوری 
همزمــان بــا پیگیری پرونده متهم از کشــورهای 
محــل تــردد، اعــان قرمز صــادره علیــه وی به 

مراجــع مختلــف از جملــه پلیــس مهاجــرت و 
گذرنامه ارسال شــد تا در صورت عدم همکاری 
کشــورهای مورد نظر، هنگام تردد احتمالی، در 

مرزهای رسمی کشور بازداشت شود.
بر اســاس اعام سایت پلیس، شــیرزاد با اشاره 
به تاش مأموران اینترپل تهران در ردیابی این 
متهم و همچنین انعکاس تحت تعقیب بودن 
وی بــه مرزهای ورودی کشــور خاطرنشــان کرد: 
با همــکاری پلیس مهاجــرت و گذرنامه، متهم 
هنــگام ورود بــه کشــور در یکــی از فرودگاه هــای 
رونــد  ادامــه  بــرای  و  بازداشــت  بین المللــی 
رسیدگی به پرونده، تحویل مراجع قضایی شد.

گروه حــوادث / دومین جلســه محاکمه متهمان پرونــده ریزش برج متروپــل در اهواز 
برگزار شد.

علی دهقانی، رئیس کل دادگستری استان خوزستان در مورد جزئیات برگزاری دومین 
جلسه دادگاه رسیدگی به متهمان حادثه متروپل گفت: در این جلسه در ابتدا اظهارات 
دو نفر از ورثه متوفیان که در جلسه قبلی حضور نداشتند، استماع شد. سپس نماینده 
دادســتان دالیل انتســاب اتهام به هــر یک از متهمان را به صــورت جداگانه بیان کرد و 
متهمان نیز اظهــارات و دفاعیات خود را ارائه دادند.دهقانی گفت: تاکنون اظهارات و 
آخرین دفاعیات 10 نفر از متهمان دریافت شــده اســت و مابقی متهمان و وکای آنها 

در جلسه بعدی که چهارشنبه برگزار خواهد شد، دفاعیات خود را ارائه خواهند کرد.
رئیس کل دادگستری خوزستان در مورد تعداد متهمان این پرونده تصریح کرد: تعداد 
متهمان این پرونده ۲1 نفر اســت که تمامی آنها در جلســه دادگاه حضور داشــتند.وی 
در مورد نحوه محاســبه پرداخت دیه متوفیان گفت: طبق روال کارشناسی، هر کدام از 
متهمان فوت شده و سایر متهمان حاضر در دادگاه به میزان سهمی که در وقوع حادثه 

داشتند، مسئول پرداخت دیه متوفیان و مجروحان هستند.

بازداشت متهم 400 میلیون دالری
برگزاری دومین جلسه دادگاه متهمان ریزش متروپل

ë  در مسیر پلیس به شما مشــکوک نمی شد؟ پاک 
خودرو را عوض می کردیم. بعد از سرقت خودروی 
لندکــروز در خیابان ها تردد می کردیــم و خودروی 
لندکروزی با رنگ خودروی سرقتی پیدا می کردیم 
و شماره اش را برمی داشتیم. شماره را به پاک ساز 
تومــان  هــزار   700 تــا   600 ازای  در  و  می دادیــم 
برای مان یک پاک خودروی لندکروز می ســاخت. 
بــا خــودروی جدید تــردد می کردیم کــه اگر پلیس 

استعام هم می کرد، مشکلی پیش نمی آمد.
ë  بعد از سه ســال از آخرین سرقت، چطور دستگیر

شدید؟ یکی از خودروهای لندکروز دست خودمان 
بود و با آن تردد می کردیم که پلیس ما را دســتگیر 

کرد.
ë  از ایــن ســرقت ها چقدر گیــرت آمد؟ حــدود یک

میلیــارد تومــان که پول ها را خرج تفریح و ســفر به 
شمال و شهرهای دیگر کردیم. 

سرقت با همدستی یک دیجی
مدتــی قبــل مأمــوران پلیــس آگاهــی یک ســارق 
کردنــد.  بازداشــت  را  همــراه  تلفــن  گوشــی های 
ســارق جوان در تحقیقات مالخر اموال ســرقتی را 
معرفــی کــرد و زمانی کــه مأموران خریدار گوشــی 
هــای مســروقه  را دســتگیر کردنــد، در بازرســی از 
خانه اش 10 گوشی تلفن همراه آیفون پیدا کردند. 
در بررســی ها مشــخص شــد که گوشــی ها سرقتی 
بــوده و صاحب یکی از آنها دختر جوانی اســت که 
در میهمانی شــبانه از سوی پسری جوان که دیجی 
میهمانی هــا بوده و دوســت وی مــورد آزار و اذیت 
قرار گرفته و گوشــی تلفن همراهش نیز به سرقت 
رفته است. بدین ترتیب مأموران وارد عمل شده و 

یکی از متهمان را بازداشت کردند.
ë  ماجــرای ســرقت و آزار و اذیــت دختــران و زنان

جــوان چیســت؟ مــن در جریــان آزار و اذیت هــا 
نیســتم. دوستم ماهان، دیجی بود و در جشن های 
تولــد گاهی اوقــات می خواند. او تمام ایــن کارها را 

انجام داده و پلیس در جست وجوی او است.
ë  اتهــام ماهــان چیســت؟  در فضــای مجــازی با

دختــران و زنان جوان دوســت می شــد و آنهــا را به 
میهمانی های شبانه دعوت می کرد. بعد آنها را به 
باغ می کشاند و در میهمانی به آنها نوشیدنی های 
الکلی و آبمیوه مســموم می داد. بعد از بی هوشــی 
آنها را آزار و اذیت و گوشی های شــان را هم سرقت 

می کرد.
ë  تــو در ایــن ماجــرا چــه نقشــی داشــتی؟  او از من

می خواســت گوشــی ها را ســرقت کنم و بــه مالخر 
می فروختم.

ë  ســابقه داری؟ بلــه قبــاً بــه اتهــام گوشــی قاپی
بازداشت شدم.

 صبح دیروز ســردار حســین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ در ســومین طرح کاشف پلیس 
آگاهی تهران بزرگ از دســتگیری 3۵۲ ســارق، جاعل، کاهبردار، زورگیر، کیف قاپ و قاتل خبر داد 
و گفت: 7۶ باند ســارق منزل، زورگیر و موبایل قاپ شناســایی و منهدم و همچنین 700 فقره سرقت 

مختلف در پایتخت کشف شد.
رئیس پلیس تهران بزرگ همچنین از دســتگیری 1۴ بدهکار بانکی و 11 دالل ارزی و کشــف یک 
میلیارد تومان ارز خارجی خبر داد و گفت: 37 فراری مالیاتی با رقم 900 میلیارد تومان شناسایی 
و دستگیر شدند. در ارتباط با سوءاستفاده کنندگان از ارزهای مسافرتی نیز 7 نفر شناسایی و دستگیر 
شده اند.رحیمی با اشاره به اینکه جمع آوری معتادان متجاهر بر عهده پلیس است و به شهرداری 
ارتباطی ندارد، گفت: هیچ نهاد دیگری در بحث جمع آوری معتادان متجاهر نه دخالت می کند و نه 

تا به االن اقدامی انجام داده است.
وی با اشــاره به اینکه اگر تعداد مراکز نگهداری معتادان کافی نیســت و در طرح های دســتگیری 
معتــادان پلیــس نمی توانــد تمامی این افراد را ســاماندهی کنــد، گفت: باید ظرفیــت نگهداری 
معتادان متجاهر را باال ببریم . بهزیستی، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و همه دستگاه ها 
مسئول هستند تا ما بتوانیم معتادان متجاهر را جمع آوری و ساماندهی کنیم.رحیمی با اشاره به 
اینکه مردم از وجود این افراد در شــهر اظهار نارضایتی می کنند، گفت: مردم در پارک و خیابان این 
افــراد را مشــاهده و فکر می کنند که پلیس کاری انجام نمی دهد امــا در واقع پلیس بارها این افراد را 

دستگیر کرده است اما محلی برای نگهداری ندارد تا دوباره  آنها به کوچه و خیابان ها برنگردند.

بازداشت 37 بدهکار مالیاتی
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حضور کریســتیانو رونالدو در بــازی مقابل رایووایکانو، خوش بینی هــا مبنی بر ادامه حضور 
این ســتاره 37 ســاله در منچســتریونایند را تا اندازه ای بیشــتر کرده بود، اما تعویض او در 
میــان بــازی و خــروج او پس از تعویــض از اولدترافورد، یک بار دیگر شــایعات در خصوص 

جدایــی او را دامــن زد.ژرژ منــدس، مدیــر برنامه های فوق ســتاره پرتغالــی در تالش 
یافتن مشــتری برای وکیل خود اســت. در تازه ترین مورد هم در این رابطه نشــریه 

انگلیســی ســان انگلیس گــزارش داده که منــدس در روزهای اخیــر بارها و بارها 
جلســاتی را با مدیران یونایتد برگزار کرده اســت و از روند پیشرفت مذاکرات به 

هیــچ وجه راضی نیســت.مدیر برنامه های رونالدو از این باشــگاه خواســته که 
قیمــت مدنظــرش برای فــروش رونالدو را به صورت علنی مطــرح کند تا او 

بتواند پیشنهاداتی را که برای خرید رونالدو ارائه شده بررسی و یکی از آنها 
را به باشــگاه متصل کند.این در حالی اســت که سران شیاطین سرخ پیش 
از ایــن بارهــا تأکید کرده انــد که به هیچ وجــه حاضر به فروش این ســتاره 
پرتغالی نیســتند و باور دارند که او می تواند مهــره کلیدی آنها برای فصل 

آینده باشد.
در همیــن حال، نشــریه تلگراف گــزارش کرده که رونالــدو مجبور به ماندن 

در منچســتریونایتد شــده اســت. در این میان، یونایتد نیز از اصرار خود مبنی بر 
فروشــی نبودن رونالدو دســت نکشــیده است.چلســی، بایرن مونیخ، اتلتیکو مادرید، 
بارسلونا و پاری سن ژرمن همگی انتقال کریستیانو رونالدو را رد کرده اند. هیچ توافقی 

با ناپولی وجود ندارد و انتقال به این باشگاه موضوع جدی نیست.

سرنوشت رونالدو همچنان مبهم است

ســابق  ســرمربی  پوچتینــو،  مائوریســیو  ورزشــی/  گــروه 
پاری ســن ژ رمن پس از اخراج از این باشــگاه برای نخســتین 
بار در مصاحبه ای مفصل در مورد مسائل مختلف از جمله 
دلیــل اخــراج خــودش از تیم پاریســی صحبــت کرد.پس از 
ناکامــی پــاری ســن ژرمن در لیــگ قهرمانان فصل گذشــته، 
مدیران این تیم تصمیم گرفتند با مائوریسیو پوچتینو، قطع 
همکاری و کریســتوف گالتیه را جانشین این مربی آرژانتینی 
کننــد. پوچتینو فصل قبل پاری ســن  ژرمــن را قهرمان لیگ 
یــک فرانســه کــرد امــا در اروپــا نــاکام بــود. او در نخســتین 
مصاحبــه اش پس از اخراج، از ایــن گفت که لیگ قهرمانان 
اروپــا هــدف اصلــی مالــکان متمــول تیــم پاریســی اســت و 
جام هــای دیگر برای آنهــا اهمیت نــدارد. او در مورد دوران 
حضور خود در پاری سن ژرمن این طور گفت: »فکر می کنم 
تجربــه خیلی مثبتی بوده اســت. همیشــه بایــد از تجربیات 
اســتفاده کــرد و از آنهــا درس گرفت. ما موجــودات منطقی 
هســتیم که باید این طور فکر کنیم. از نظر ورزشی، ما در یک 
ســال و نیم جام حذفی، ســوپرجام و لیــگ را فتح کرده ایم، 

اما خب، واضح است که پروژه پی اس جی قهرمانی در لیگ 
قهرمانان اروپا اســت و هر چیزی که قهرمان لیگ قهرمانان 
اروپا نیســت همیشــه بی ارزش اســت و یک شکست در نظر 
گرفتــه می شــود. در هر صورت، این یک شکســت 50 ســاله 
برای آنها اســت و نه فقط در فصل گذشــته، زیرا پاری ســن 
ژرمــن، بخصــوص در 11-10 ســال اخیــر، بــا آمــدن مالــکان 
جدیــد، هدفــش قهرمانــی در لیــگ قهرمانان اروپا اســت و 
فکر می کنم به این دلیل اســت کــه منابع مالی خوبی وجود 
دارد. امــا گاهــی اوقات اتفاقات فوتبال آن چیزی نیســت که 
فــرد فکــر می کند می توانــد باشــد، بلکه عواملی هســتند که 
نمی تــوان آنهــا را کنترل کــرد. با این حال مالکان پاری ســن 
ژرمن سال به سال به این موضوع اصرار می کنند.« پوچتینو 
به روزنامــه آرژانتینی اینفو گفت:»همــه چیز در پی اس جی 
روی لیــگ قهرمانــان اروپا متمرکز اســت و گاهی اوقات این 
می توانــد کمــی منحــرف کننده باشــد. لیــگ قهرمانان یک 
وســواس ذهنی شــدید برای آنها است و همان طور که گفتم 
هر چیزی کمتر از قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا برای این 

تیم مســاوی با شکست است.« این مربی آرژانتینی در مورد 
تمدید قرارداد امباپه با پاری ســن ژرمن گفت: »پی اس جی 
تمــام تالش خــود را برای حفظ کیلیان امباپــه انجام داده و 
مــن بــا آن موافقم. او یکــی از بهترین بازیکنــان حال حاضر 
جهان اســت و فکر می کنم پاری سن ژرمن با تمام امکاناتی 
کــه بــرای انجام این کار داشــت، او را متقاعد کرده اســت که 

بماند.«
او از مســی بــه عنــوان بهتریــن بازیکــن جهان یــاد کرد و 
گفــت: »بــدون شــک مســی بهتریــن بازیکن جهان اســت و 
توانایی هــای فراوان دارد.« او در مورد شــب تلــخ در برنابئو 
و حذف از لیگ قهرمانان که در نهایت ســبب اخراجش شد 
هــم صحبت کرد: »ضربه کریم بنزمــا روی پای جانلوئیجی 
دوناروما، فکر می  کنم خطا بود و اگر VAR بررســی می شــد، 
در حــال حاضر در مــورد چیز دیگری صحبــت می کردیم... 
چیزی مثل حذف رئال مادرید.« پوچتینو که در حال حاضر 
در خانه اش در بارســلونا به ســر می برد، بدون تیم است اما 

گفته قصد دارد خیلی زود به دنیای مربیگری بازگردد.

رمزگشایی مربی آرژانتینی از دالیل اخراجش از پاری سن ژرمن

پوچتینو: مسئوالن پی.اس.جی وسواس ذهنی شدید دارند

محمدمحمدی ســدهی/ مــردود شــدن داوران در 
تســت آمادگــی جســمانی پیش فصل مســابقات 
لیــگ برتــر فوتبــال واکنش هــای بســیار زیــادی به 
همراه داشت و در روزهای گذشته اظهار نظرهای 
زیــادی درخصــوص داوران مطرحــی کــه در ایــن 
تســت مردود شده اند، منتشر شــد. برخی ها دلیل 
ایــن اتفــاق را آمــاده نبــودن داوران از نظــر روحی 
دانســتند و برخــی از داوران هــم ایــن موضــوع را 
عجیــب ندانســتند اما مردودی بیــش از 60 داور و 
کمــک داور فوتبــال در آزمــون آمادگی جســمانی 
باعــث حیــرت فوتبالدوســتان و انتقــاد برخــی از 

کارشناسان داوری شده است.
دکتــر بیژن حیدری، داور سرشــناس فوتبال که 
در تســت های آمادگی جسمانی قبول شده است، 
درخصــوص ایــن موضــوع بــه خبرنــگار »ایــران« 
گفــت: »ایــن اتفــاق چند دلیــل خاص داشــت که 
یکــی از این دالیل کرونا بود. کرونا چند ســالی بود 
که در کشــور ما قربانــی می  گرفت و جامعه ورزش 
و داوران هــم به نوعــی درگیر این موضــوع بودند 
اما امســال برای نخســتین ســال بود کــه داوران ما 
پس از پشــت سرگذاشــتن کرونا در تســت آمادگی 
جســمانی شــرکت می  کردند و این موضوع باعث 
شــد تــا از نظر جســمانی آمــاده نباشــند. برخی از 
داوران مــا بــه این ویــروس مبتال شــده اند و همان 
طــور کــه می  دانیــد ابتــال بــه ایــن ویــروس باعــث 
می  شــود تا نیروی جســمانی با افت زیادی همراه 
شــود.«او صحبت هــای خــود را ایــن گونــه ادامــه 
داد: »عــالوه بر این تســت های آمادگی جســمانی 
داوران بسیار قانونمند و سخت بود و این موضوع 
بــار روانــی زیــادی داشــت. تســت داوران همانند 
امتحــان می  مانــد و به هر حال کســانی کــه در این 
تســت شــرکت کرده انــد اســترس داشــتند و ایــن 
موضوع هم باعث شــد تا برخــی از داوران نتوانند 
از این تســت سربلند خارج شــوند. به هر حال این 
اتفاق افتاد و شنیده ام که کمیته داوران قصد دارد 
که پیــش از آغاز لیــگ برتر از داوران مردود شــده 
تســت بگیــرد تــا داوران بتواننــد از ابتــدای فصــل 

قضاوت کنند.«
در  کشــورمان  فوتبــال  بین المللــی  داور  ایــن 

پاســخ به این ســؤال که آیا داوران ما در تعطیالت 
نیــم فصل تمرین نمی کننــد و این موضوع باعث 
می  شود تا از نظر بدنی دچار مشکل شوند، افزود: 
»حقیقــت ایــن اســت کــه داوران ما پــس از اتمام 
تحــرک  و  می  کننــد  اســتراحت  لیــگ  مســابقات 
چندانــی ندارنــد. در حالی که این صحیح نیســت 
و بایــد در زمــان اتمــام لیگ هم تمرینات شــان را 
برگزار کنند تا آمادگی بدنی شــان حفظ شــود. من 
خودم در تعطیالت تمرینات بدنسازی ام را ادامه 
می  دهم و عالوه بر این مســافت زیادی را می  دوم 

تا بدنم از هر نظر آماده بماند.«
حیــدری بیــان کــرد: »داوری مــا به هیــچ وجه 
دوشــغله  مــا  داوران  اکثــر  و  نیســت  حرفــه ای 
هســتند. ایــن گونــه نیســت کــه داوران مــا همانند 
فوتبالیســت ها پول هــای زیــادی دریافــت کننــد و 
تمــام فکــر و ذکرشــان قضــاوت در زمیــن فوتبال 
باشــد. داوران ایرانــی بیشــتر وقــت خــود را روی 
شــغل اصلــی خــود می  گذارنــد کــه از ایــن طریق 
پــول دریافت می  کننــد. البته این طبیعی اســت و 
داوران مــا بحق این کار را انجــام می  دهند چرا که 
برای امرار معاش نیاز به پول دارند و خواسته های 

مالی شان از طریق قضاوت برآورده نمی شود.«
داد:  ادامــه  گونــه  ایــن  را  صحبت هایــش  او 
»داوران مــا در 35 ســالگی مشــهور می  شــوند در 
حالی که 35 ســالگی سن باالیی اســت. البته سن 
مشــهور شــدن داوران در سراســر دنیا هــم همین 
اســت اما شــرایط بدنی داوران ما بــا داوران دیگر 
شــغل  داوری  کــه  چــرا  اســت  متفــاوت  کشــورها 
محسوب می  شــود و داوران کشورهای دیگر از این 
طریــق پول هــای خوبــی دریافــت می  کننــد اما در 

کشور ما این گونه نیست.«
ایــن داور بین المللی فوتبال اظهــار کرد: »فیفا 
بــرای داوران برداشــته  را  محدودیت هــای ســنی 
اســت و اعالم کرده که هر داوری در صورت آماده 
بودن می  تواند در هر ســنی قضاوت کند و در کشور 
انگلیس داوری حضور دارد که 50 سال دارد.  البته 
در کشــور ما محدودیت سنی وجود دارد و داورانی 
که ســن شــان از 45 ســال می  گذرد، براســاس این 
محدودیت سنی داوری را کنار می  گذارند. در حال 

حاضــر در کشــور مــا داوران جــوان خوبــی حضور 
دارنــد کــه ایــن داوران می  تواننــد در چرخــه قــرار 
بگیرنــد و در آینــده نزدیک جایگزیــن خوبی برای 

داوران نامدار باشد.«
داوری  درخصــوص  اصلــی  مباحــث  از  یکــی 
ورود VAR به کشــور اســت که البته وزیر ورزش در 
جدیدتریــن صحبت هــای خود اعالم کــرد که این 
تکنولــوژی در نیــم فصل دوم  لیگ بیســت و دوم 
به ایران می  آید. حیدری درخصوص این موضوع 
گفــت: »در حال حاضر ورود VAR خواســته تمام 
جامعــه فوتبــال اســت نــه فقــط داوران. تیم هــا، 
هــواداران فوتبال و بازیکنان این خواســته را دارند 
کــه ایــن تکنولــوژی هر چــه زودتر بــه کشــور بیاید 
تــا اشــتباهات داوری تصحیح شــود. البتــه در این 
مســیر مشکالتی وجود دارد که این مشکالت قابل 
حــل اســت و می  توان ایــن تکنولــوژی را بــه ایران 

بیاوریم.«
او بیــان کــرد: »درخصــوص داوران باید بگویم 
بســیار  داوران  بــرای  تکنولــوژی  ایــن  ورود  کــه 
مهــم اســت چرا کــه مــا بــرای حضــور در میادین 
بین المللــی نیازمنــد کار با این تکنولوژی هســتیم 
تــا بتوانیم الیســنس های فیفا را بگیریــم. در حال 
حاضــر عدم اســتفاده از ایــن تکنولوژی بیشــتر به 
ضرر داوران است چرا که این موضوع باعث شده 
برخی داوران که الیسنس VAR را ندارند قضاوت 

در میادین بین المللی را از دست بدهند.«
او افزود: »داوران ما در فصول گذشته مشکالت 
زیــادی داشــتند امــا در حــال حاضــر مهم تریــن 
 VAR اولویت برای فصل بیست و دوم استفاده از
اســت که امیدواریم این اتفاق در کوتاه ترین زمان 
ممکن بیفتد. هیچ کــدام از داوران راضی به ضرر 
تیم هــا نیســتند و نمی خواهنــد خدایــی ناکــرده با 
یک اشــتباه زحمات یک تیــم را بر باد بدهند. این 
تکنولــوژی کمــک می  کند تــا این اتفاقــات نیفتد و 
حواشــی زیادی کــه در کنار داوران ما اســت از بین 
بــرود. بــه هر حال باید همه دســت به دســت هم 
بدهیــم تا فصل بیســت و دوم را بــا VAR یا بدون 
ایــن تکنولــوژی بــه بهترین نحــو ممکن بــه پایان 

برسانیم.«

بیژن حیدری، داور بین المللی فوتبال در گفت وگو با »ایران«:

داوری ما به هیچ وجه حرفه ای نیست

ش
بر

علی خســروی، عضــو کمیته داوران فدراســیون فوتبال درمورد مردود شــدن تعداد 
زیادی از داوران در تســت آمادگی جســمانی اظهار داشــت: »به عنــوان فردی که 40 
سال است در داوری هستم برای داوران غصه می خوردم زیرا کار خیلی سخت شده 
است اما این اتفاق خیلی هم خوب شد زیرا جوان هایی که پشت سر داوران مانده اند، 
اکنون می توانند خودشان را نشان بدهند. مردودی ها سلبریتی های داوری کشورمان 
بودند و این اتفاق برای همه داوران یک تلنگر بود و باید روزها و تمرینات سختی را 
سپری کنند.« او در گفت و گو با برنامه تهران ورزشی رادیو تهران درخصوص اینکه آیا 
قرار اســت در نیم فصل دوم از VAR اســتفاده شــود، گفت: »فرایند VAR دست کم 
نیاز به یک ســال و نیم زمان دارد. ابتدا باید دســتگاه های نظارتی آن را تأیید کنند و 
سپس خریداری شوند، آموزش داده شوند، به صورت آفالین و در ادامه آنالین مورد 

استفاده قرار بگیرند. قطعاً به نیم فصل دوم نمی رسد.«

خسروی: قطعًا VAR به نیم فصل دوم نمی رسد

 داوران ما پس از اتمام مسابقات 
لیگ استراحت می  کنند

  مهم ترین اولویت برای فصل 
بیست و دوم VAR است 

 داوران بیشتر وقت خود را روی 
شغل اصلی خود می  گذارند

در  حضــور  ســال   11 از  پــس  اشــمایکل  کســپر 
لسترســیتی با قراردادی یک میلیون یورویی راهی 
نیس خواهد شد. دروازه بان ملی پوش دانمارکی 
کــه با روباه ها قهرمان لیگ برتر و جام حذفی 
شــده، در آستانه انتقال به تیم فرانسوی قرار 
گرفتــه اســت. انتظار مــی رود که اشــمایکل 
پس از دریافت مجوز از سوی برندان راجرز 
سرمربی لســتر برای پیگیری یک چالش 
جدیــد، ظــرف کمتــر 48 ســاعت آینده 
در باشــگاه نیس آزمایش های پزشکی 
را انجام دهد.بنابراین اشــمایکل 35 
ســاله، کینــگ پــاور را پــس از 11 ســال 
تــرک خواهد کــرد، جایی کــه در فصل 
2016-2015 قهرمانی غیرمنتظره ای را همراه 
تیمــش در رقابت های لیگ برتــر تجربه کرد. 
طبــق گزارش هــا، ایــن دروازه بــان دانمارکــی 
امروز در تســت پزشکی باشــگاه نیس شرکت 
می کند و ســپس قرارداد سه ساله ای را با آنها 

به امضا خواهد رساند.

 فینالیسیمای زنان
 بین انگلیس و برزیل برگزار می شود

پــس از قهرمانی زنان انگلیــس در یــورو و قهرمانی زنان 
برزیــل در کوپا امریکا، رقابت »فینالیســیما« بین  این دو 
تیــم برگزار خواهد شــد. تیم ملــی فوتبال زنــان انگلیس 
پس از پیروزی مقابل آلمان در یورو 2022، قهرمانی اروپا 
را از آن خود کرد. انگلیســی ها در فینال یکشنبه گذشته با 
نتیجه دو بر یک پس از وقت اضافه، پیروز شدند و کلویی 

کلی توانست گل پیروزی و قهرمانی آنها را بزند.
در همین حال، برزیل برای هشــتمین بــار کوپا آمه ریکای 
زنــان را بــا پیــروزی1-0 بــر شــیلی بــه دســت آورد. حاال 
و  اروپــا  زنــان  قهرمانــان  تاریــخ،  در  نخســتین بار  بــرای 
امریکای جنوبی، اکنون در یک رویداد نمایشی به مصاف 
هم خواهنــد رفــت. فینالیســیما رقابتی میــان برندگان 
قهرمانــی اروپا بــا دارنــدگان قهرمانی امریــکای جنوبی 
اســت. این رقابت در ســال 2022 با بازی تیم های مردان 
آرژانتین مقابل ایتالیا در ومبلــی کلید خورد که آرژانتین 
به پیروزی 3-0 دســت یافت و اولین جــام را به نام خود 

کرد.

مسی جت گرانقیمت خود را قرض داد!
بــه  ژرمــن  ســن  پــاری  ســتاره  مســی،  لیونــل 
هم تیمــی ســابق خــود در بارســلونا، لوئیــس 
ســوارز، جــت شــخصی خــود را که ارزشــی 12 
میلیون پوندی داد قرض دارد تا ســوارز بتواند 
با خانــواده اش به شــکلی مجلل به کشــورش 
بــرود و در مراســم معارفه باشــگاه ناســیونال 
شــرکت کند. سوارز تابستان امســال به باشگاه 
اول خودش یعنی ناســیونال اروگوئه پیوســت 
و البته حضور در مراســم پراحســاس استقبال 
هــواداران باشــگاه بــرای او بــه لطــف بهترین 
دوســتش یعنی مســی عملــی شــد. این جت 

آن  دم  قســمت  روی  مســی   10 شــماره  کــه 
خودنمایی می کند نام این ســتاره آرژانتینی را 
به همراه اسم همسر و فرزندانش تیاگو، چیرو 
و متئــو روی خــود دارد. برنــده 7 تــوپ طــالی 
فوتبال جهان البته بعد از اولین حضور ســوارز 
در ورزشگاه گران پارک سنترال و همراه با تیم 
ناســیونال بــه او تبریک گفــت و برایش آرزوی 
موفقیت کرد. ســوارز در تابستان نیز به همراه 
خانــواده خــود میهمان مســی در یک عمارت 
مجلل در یــک جزیره خصوصی بود، عمارتی 

که 250 هزار پوند در هفته هزینه آن بود.

رومینیگه: خریدهای جدید بایرن ستاره نیستند
کارل هاینــس رومینیگــه، رئیس ســابق باشــگاه 
بایرن مونیخ، از ولخرجی این باشگاه برای جذب 
ســادیو مانه و ماتیاس دی لیخت راضی نیست. 
بایرن تابســتان پرهیاهویی را پشــت سرگذاشت 
و موفق شــد بازیکنــان مدنظر یولیــان ناگلزمان 
بــرای فصل آینــده را بــه خدمت بگیرد. ســادیو 
مانه، ســتاره سابق لیورپول، با امضای قراردادی 
به ارزش 32 میلیون یورو از این باشگاه جدا شد 
تــا پیراهن بایرن را در فصل آینده به تن داشــته 
باشــد. آنهــا همچنیــن ۶7 میلیــون یــورو بــرای 
جذب دی لیخت به یوونتــوس پرداخت کردند. 

با اینکه هواداران بایرن از خریدهای این باشگاه 
بســیار خوشــحال هســتند اما به نظر می رسد که 
رومینیگه چندان با آنها هم نظر نیســت و دلیلی 
بــرای خوشــحالی نمی بینــد. او در مطلبی برای 
»اشــپورت بازر« در این باره نوشت: »چرا حسن 
ســالی حمیدزیچ و همکارانــش بــرای اقدامــات 
اخیر در نقل و انتقاالت تابســتانی مورد تحسین 
و تمجیــد قــرار گرفته اند؟ صادقانــه باید بگویم 
که من نمی توانم به این موج خوشحالی اضافه 
شــوم.« رئیس سابق باشــگاه بایرن درباره دلیل 
ناراحتــی اش از هزینه های انجام شــده از ســوی 

این باشــگاه اظهــار داشــت: »با تمــام احترامی 
که برای ســادیو مانه و ماتیــاس دی لیخت قائل 
هســتم، بایــد بگویم کــه هیچ یک از ایــن دو نفر 
بازیکنــی درجه یک و در کالس جهانی نیســتند. 
البتــه کــه مانــه عملکــرد خوبــی در بوندســلیگا 
خواهد داشــت و گل هایی برای ایــن تیم به ثمر 
خواهد رســاند اما از نظر من، این بازیکن در 30 
ســالگی بــا ســطح اول فوتبــال فاصلــه دارد. اگر 
مانه هنوز از شــرایط خیلی خوبی برخوردار بود، 
مطمئنــاً یورگن کلوپ خیلی ســخت برای حفظ 

او در لیورپول تالش می کرد.«

جدایی غیرمنتظره اشمایکل از لسترسیتی

سجادی:  منظورم درباره ویلموتس، فرد خاصی نبود
وزیر ورزش و جوانان دیروز در مراسم رونمایی از دستاوردهای تاریخ شفاهی 
ورزش ایــران حضور یافت. ســیدحمید ســجادی در حاشــیه این مراســم در 
خصوص پرونده ویلموتس و بیانیه اعضای هیأت رئیســه ســابق فدراسیون 
فوتبال گفت: »من در برنامه تلویزیونی در مورد فرد خاصی صحبت نکردم. 
خودمــان از اینکــه باید به این مربی بیــش از 3 میلیون یــورو بدهیم، راضی 

نیســتیم. باید موضــوع را پیگیــری کنیم و 
اگــر مجبــور شــویم کــه پــول وی را بدهیم 
باید این کار را انجام بدهیم. اگر پیگیری ها 
منجــر به برخورد با مســببان ایــن قرارداد 
شــود باید این کار توسط مسئوالن مربوطه 
صــورت گیــرد.«او همچنیــن در خصوص 
انصراف تیم امید از حضور در رقابت های 
کشــورهای اســالمی بیــان کــرد: »به عنوان 
یک ایرانی دوســت دارم رشــته های تیمی 

ما موفق باشــند. برای من آرزو شــده که تیم امید ما پس از 47، 48 ســال به 
المپیک برود زیرا شایســتگی اش را دارد. اکنون که مســئول و پاسخگو هستم 
باید بیشــتر به فکر باشــم و این موضوع را پیگیری کنم. همیشه تالش کردم 

به تیم ملی امید کمک  کنم و طی این مدت هم این کار را انجام دادم.«

تیم والیبال »ب« ایران عازم قونیه شد

مأموریت ؛ تکرار قهرمانی
مهــری رنجبــر/ تیــم ملــی والیبــال ب، بــرای انجــام مأموریــت جدیــد در 
بازی های کشــورهای اســالمی، ســاعت 8 صبح امــروز به آنکارا پــرواز کرد. 
والیبالی هــا از آنکارا با اتوبوس به قونیه محل برگزاری مســابقات می  روند. 
شهروز همایونفرمنش )کاپیتان(، علی رمضانی، فاضل پژومان، پوریا یلی، 
بردیا ســعادت، آرمان رحمانی، احســان دانش دوســت، علــی حاجی پور، 
اسماعیل مســافر، محراب ملکی سرخی، امیرضا سرلک، محمد ولی زاده، 
ابوالفضل قلی پور و اســماعیل طالبــی  ترکیب 14 نفره تیم والیبال ب ایران 
در قونیــه اســت. والیبــال مــردان ایــران بعــد از کســب 3 طــالی بازی های 
کشــورهای اســالمی، امســال مأموریــت دارد بــرای چهارمیــن قهرمانی به 
مصــاف حریفان برود؛ مأموریتی که به عهده عظیم جزیده گذاشــته شــده 
است. عظیم جزیده سرمربی تیم ملی ب پیش از اعزام تیم به مسابقات، 
دربــاره این موضــوع به خبرنگار »ایــران« گفت: »مأموریت خیلی ســختی 
است. هر چند در ظاهر همه چیز آسان به نظر می  رسد اما در والیبال برای 
موفقیت، انسجام حرف اول را می  زند و زمان بر است. امیدوارم در فاصله 
چنــد روز مانــده به شــروع بازی ها، با تمریــن و تمرکــز روی نقاط ضعف و 
قوت، تیم با آمادگی کامل در زمین حاضر شود. مردم دعا کنند که بهترین 
اتفــاق را در قونیه رقم بزنیم. البته من خیلی به تیم خوشــبینم و بازیکنان 
هم انگیزه خیلی زیادی دارند تا بهترین نتیجه را رقم بزنند.« او ترکیب تیم 
را با مشورت با بهروز عطایی انتخاب کرده است: »ما یک گروه فنی هستیم 
کــه با هــم کار می  کنیم، من برای انتخاب شایســته ها بــا کادرفنی تیم ملی 
هم نظر هستم. البته اسم دو بازیکن سلیم چیرلی و امیرخواجه خلیلی به 
دلیل مشــکلی که پیش آمد جا ماند و ما نتوانســتیم از آنها اســتفاده کنیم. 
خوشــبختانه مصدوم نداریم و تنها شاید اسماعیل مسافر و علی رمضانی 
به دلیل مشــکل خروجی دیرتر به تیم اضافه شــوند.« تیم ملی ب والیبال 
ایــران دور مقدماتــی در گــروه b با پاکســتان، ترکیــه و قطر رقابــت می  کند. 
ســرمربی تیم ملی تأکید کرد شناخت نســبی از حریفان دارد: »ما شناخت 
60- 70 درصــدی از حریفان داریم. می  دانیم که پاکســتان و قطر با ترکیب 
قهرمانی آسیای سال قبل می  آیند. ترکیه میزبان هم با ترکیبی از بازیکنان 
ملی پــوش و جوانــش در قونیه حاضر می  شــود. به هر حال مــا گروه راحتی 
نداریم و باید برای قهرمانی تا لحظه آخر بجنگیم. به هر حال ما می  رویم 
تــا از اعتبــار والیبال ایران دفاع کنیم، هرچند تکرار قهرمانی ســخت اســت 
امــا دور از دســترس هــم نیســت.« عظیم جزیــده امیدوار اســت تیمش با 
تمرین در روزهای باقی مانده به شــروع رقابت ها در قونیه، به شرایط ایده 
آل برســد: »ما 6 روز زودتر از شــروع بازی ها به قونیه می  رویم و امیدوارم با 
تمرینات در این روزها آمادگی بچه ها به شــرایط ایده آل برســد و با تجزیه 
و تحلیل شرایط، شروع خوبی داشته باشیم. البته ما بازی به بازی جلومی 
رویــم تا به هدف مان برســیم.« مصطفی کارخانه، کامبیــز یعقوبی ، وحید 
صادقــی و احمــد فتاح و امین علــی اکبری به ترتیب به عنوان سرپرســت، 
مربــی، کمک مربیان و آنالیزور همــکار عظیم جزیده در تیم ملی ب برای 

بازی های کشورهای اسالمی هستند.

فرهادی: پرونده ویلموتس فدراسیون را با بحران 
مواجه کرده است

آرش فرهــادی، مدیــر امــور حقوقی فدراســیون فوتبال درخصــوص پرونده 
مــارک ویلموتس گفت: »مهم تریــن اثر این قــرارداد در صورت های مالی و 
ترازنامه فدراسیون فوتبال است که باعث زیان ده شدن فدراسیون و بحرانی 
شــدن شــرایط مالــی مجموعه فوتبال شــده اســت. عــالوه بر حکــم صادره 
برای ویلموتس، حکم دســتیارانش از ســوی CAS و برگ تشــخیص مالیات 
32 میلیــارد تومانــی نیــز به فدراســیون فوتبال ابالغ شــده اســت و بــا وجود 
تــالش وثوق احمدی و تیــم حقوقی همراهش در کاهش میزان محکومیت 
کــه شایســته قدردانی اســت، پرداخــت مبلغی حــدود 4 میلیون یــورو برای 
فدراســیونی کــه ســاختمانش را هــم از دســت داده یــک فاجعــه محســوب 
می  شــود. وزیــر ورزش درخصــوص پرونــده ویلموتــس عبــارت ســونامی را 

استفاده کرد که عبارت درستی است.«

 حکم یک مربی بلژیکی هم به فدراسیون فوتبال رسید
پــس از صــدور رأی دادگاه CAS درمــورد پرونده مــارک ویلموتس و محکوم 
شــدن فدراسیون فوتبال به پرداخت 3 میلیون و 32۵ هزار یورو به سرمربی 
بلژیکی ســابق تیــم ملی، اکنون دادگاه CAS حکم پرونــده مانوئل فررا کارو، 
دســتیار این مربی را نیز به فدراســیون ابالغ کرد. فدراسیون فوتبال پیشتر به 
ایــن مربی 1۵0 هزار یورو پرداخت کرده و با حکــم دیوان داوری ورزش، باید 
3۴8 هــزار و 617 یــورو، پاداش ۶ هزار یورویی و ۵ درصد ســود ســاالنه بابت 

تأخیر در تأدیه دستمزد وی پرداخت کند.
پنجره نقل و انتقاالت داخلی پرسپولیس باز شد

سرخ ها بدون آل کثیر در لیگ برتر
باشــگاه پرســپولیس با پرداخــت مطالبات تعــداد زیادی از طلبــکاران خود 
موفق شــد پنجــره نقل و انتقــاالت داخلی اش را بــاز کند. با ایــن اوصاف در 
روزهــای آتــی، قــرارداد بازیکنان پرســپولیس در هیــأت فوتبال تهــران ثبت 
خواهــد شــد. باشــگاه پرســپولیس در این مــدت مطالبات افــرادی همچون 
مهــدی رســول پناه، علیرضــا بیرانوند، فرشــاد احمدزاده، مســعود همامی، 
محســن ربیع خواه، میثاق معمارزاده و حمیدرضــا طاهرخانی را به صورت 
کامل پرداخت کرد. خبر دیگر در خصوص پرسپولیس احتمال عدم تمدید 
قرارداد عیسی آل کثیر است. آل کثیر سال گذشته در نیم فصل اول لیگ برتر 
از ناحیه رباط صلیبی مصدوم شــد و در حالی که می توانســت دو هفته بعد 
از مصدومیت زانوی خود را به تیغ جراحان بسپارد با تأخیر این کار را انجام 
داد. گفته می شــود وضعیت فعلی آل کثیر و دوری او از میادین باعث شــده 
کادرفنی سرخ پوشان برای تمدید قرارداد این بازیکن اعالم نیاز نکنند. بدین 
ترتیب نام آل کثیر از لیســت پرســپولیس برای لیگ برتر بیست و دوم خارج 

خواهد شد چرا که او قراردادی با این تیم ندارد.



گــروه ورزشــی/ پربیراه نیســت اگر بگوییم 
ورزشــکاران رژیم صهیونیستی مدت های 
زیادی اســت که در انزوا قرار گرفته اند، چرا 
کــه در ســال های اخیر بــه دفعات شــاهد 
بوده ایم که ورزشکاران کشورهای مسلمان 
در سراســر جهــان در حمایــت از مــردم 
مظلوم و ســتمدیده فلســطین، از رقابت 
بــا ورزشــکاران رژیم اشــغالگر خــودداری 
کرده اند. این در حالی است که ورزشکاران 
ایرانی چند سال بعد از انقالب شکوهمند 
اســالمی تاکنون پرچمدار و ســردمدار این 
مسأله بوده اند و در کنار آن ورزشکاران سایر 
کشــورهای جهــان بخصوص ورزشــکاران 
کشورهای اسالمی در رشته های مختلف، 
سال هاســت با همین الگــو در میدان های 
مختلف جهانی و تورنمنت های مختلف از 
رقابت با حریفان شان از رژیم صهیونیستی 
امتناع می کنند. موضوعی که بازتاب زیادی 
در رسانه های جهان دارد. نکته ای که در این 
بین وجود دارد، این اســت که ورزشــکاران 
مشــهور جهان در راســتای مسئولیت های 
اجتماعی خــود معموالً سیاســت هایی را 
دنبال می کنند تا به این وســیله پیام شــان 
را بــه هــواداران خــود در دنیا برســانند. در 
این شــرایط، بســیاری از ورزشکاران هم در 
جهت آرمانخواهی و در راســتای حمایت 
از مــردم فلســطین، حاضــر بــه رقابــت با 
ورزشــکاران اســرائیلی نمی شــوند که این 
موضــوع باعث شــده هــم رقیبان شــان از 
اسرائیل در تنگنای بین المللی قرار بگیرند 
و هم به این وســیله نگاه مردم جهان را به 
ســمت جنایت هایی که در ســرزمین های 
اشغالی می شود، معطوف کنند. در ادامه 
به چند مورد از ورزشکاران دنیا بخصوص 
جهان اسالم می پردازیم که صدای تظلم 
خواهی خود را به گوش قدرت های جهانی 

رسانده اند.
احمــد توبه، مدافــع تیم ملــی فوتبال 
الجزایر و عضو باشگاه باشاک شهیر ترکیه 
یکی از فوتبالیســت هایی است که از رفتن 
بــه ســرزمین های اشــغالی بــرای بــازی با 
تیــم فوتبــال مکابــی رژیم صهیونیســتی 
در چهارچــوب مســابقات کنفرانــس اروپا 
خــودداری کــرد. ایــن ســتاره مســلمان به 
خاطــر حمایت از مردم فلســطین حاضر 
نشد به همراه تیمش راهی سرزمین های 
اشــغالی شــود. توبه در بــازی رفت هم که 
در ترکیه برگزار شد، حاضر به بازی مقابل 
این تیم باشگاهی رژیم صهیونیستی نشد 
و از روی نیمکــت بازی را دنبال کرد. اقدام 
ورزشکاران مســلمان علیه رژیم اشغالگر 
قدس باعث می شــود تا صهیونیســت ها 
بــه اهداف خود برای عادی ســازی روابط و 

تطهیر چهره زشتشان در جهان نرسند.
ورزشــکاران کویتــی هــم یکــی پــس از 
دیگــری حمایــت خــود را در مســابقات 
مختلف ورزشی از فلسطین اعالم می کنند 

و در مقابــل تجاوزگــری صهیونیســت ها 
قد علم می کنند. خلــود المطیری، بانوی 
شمشــیرباز کویتی ورزشکاری بود که اخیراً 
از مســابقات بین المللی شمشــیربازی در 
تایلند انصراف داد تا مقابل نماینده رژیم 
اشــغالگر قرار نگیرد. ناصــر الفرج دومین 
ورزشــکار کویتی است که دست به اقدامی 
تحســین برانگیز زد و از مســابقات جهانی 
جوجیتســو در بلغارســتان انصراف داد تا 
صهیونیســت ها را به رســمیت نشناســد. 
بدر الهاجری دیگر ورزشــکار کویتی بود که 
از مســابقات جهانی شــطرنج در اســپانیا 
به خاطر مواجه نشــدن با صهیونیست ها 
العوضــی  محمــد  بــود.   داده  انصــراف 
تنیســور کویتــی هم در مــاه ژانویه گذشــته 
از بازی مقابل ورزشــکار رژیم اشــغالگر در 
مسابقات بین المللی امارات چشم پوشی 
کــرد. اقدامات ورزشــکاران کویتی بار دیگر 
نشــان داد حمایــت از جریــان مقاومــت 
زنــده  صهیونیســت  تجاوزگــران  مقابــل 
اســت و ورزش می توانــد ضربــه بزرگی به 
صهیونیســت ها بزند و چهره زشت آنها را 

به دنیا نمایان کند.
با اینکه حکومت عربســتان ســعودی 
در حال حاضر با رژیم صهیونیستی رابطه 
برقرار کرده است ولی جالب است بدانید 
کــه دو بدمینتــون بــاز عربســتانی مقابــل 
ورزشــکاران اســرائیلی حاضر به مســابقه 
نشــدند. به  گزارش i24news، ســال 97 در 
مسابقات تور بین المللی بدمینتون جوانان 
در اوکراین بدمینتون بازان عربســتانی که 
قرار بود مقابل بدمینتون بازان اســرائیلی 
بــا  رقابــت  بــه  حاضــر  دهنــد،  مســابقه 
نمایندگان رژیم صهیونیستی نشدند. این 
دو بازیکــن ابتــدا با ورزشــکاران اســرائیلی 
دست ندادند و سپس وسایل خود را جمع 
کرده و از زمین خارج شدند. به  این  ترتیب 
بدمینتون بازان اســرائیلی بدون مســابقه 

دادن به دور نیمه نهایی صعود کردند.
نوریــن جــودوکار الجزایــری اســت که 
خودش را به عنــوان »قهرمان آزادی خواه 
و حامــی مظلومــان« از تریبــون جهانــی 
المپیک معرفی کرد. کسی که قهرمان قاره 
آفریقا بود و شانس گرفتن مدال در توکیو را 
داشت، از مدال رنگارنگ جهانی گذشت تا 
به کل دنیا نشان دهد انسانیت باالتر از هر 
مدال خوشرنگی است. نورین وقتی متوجه 
شد در مرحله اول بازی های المپیک 2020 
بایــد بــا جودوکار ســودانی بــازی کنــد و در 
مرحلــه دوم به احتمال قــوی به نماینده 
رژیم صهیونیستی می خورد، با قاطعیت 
تصمیم خــود را گرفت و انصراف داد. این 
جودوکار در گفت و گو با تلویزیون الجزایر با 
افتخار گفت: »من نمی خواهم دستم با او 
نجس شود.« مربی این بازیکن نیز عنوان 
کرد: »ما در قرعه کشــی شــانس نداشتیم 
و رقابــت مــا بــا یــک حریــف اســرائیلی 

افتــاد و مجبور بــه کناره گیــری از رقابت ها 
شــدیم.« این تصمیم باعث شد تا نورین 
و بن خلیفه، مربی اش، از سوی فدراسیون 
جهانی جــودو از هرگونه فعالیت ورزشــی 

تعلیق شوند.
عبداهلل منیاتــو، رزمــی کار لبنانی بعد 
از اینکــه قرعــه او در مســابقات جهانــی 
قهرمانــی ورزش هــای رزمی بلغارســتان 
بازیکــن  یــک  برابــر  بایــد  قرعــه  طبــق 
ایــن  از  می گرفــت  قــرار  صهیونیســتی 
مسابقات کنار کشید. محمد الغربی مربی 
او در پست اینســتاگرامی خود نوشت: »ما 
ایــن تصمیــم را به  معنــای کناره گیــری از 
مســابقات نمی دانیم، چرا که ادامه دادن 
آن بــه ایــن شــکل به معنــای به رســمیت 

شناختن رژیم غاصب صهیونیستی است 
کــه فرزنــدان ملت مــا را به قتل رســانده و 

سرزمین ما را غصب کرده است.«
محمد عبدالرســول جودوکار ســودانی 
نیز در مسابقات المپیک توکیو از رویارویی 
بــا حریفــی از رژیــم صهیونیســتی، توهــار 
بوتب، نماینده رژیم صهیونیستی از حضور 
در مسابقات وزن 7۳- کیلوگرم خودداری 

کرد.
عبــداهلل منیاتــو ورزشــکار لبنانــی نیز 
در مســابقات جهانــی هنرهــای رزمــی در 
بلغارســتان پــس از اینکه فهمیــد باید در 
برابــر حریفــی از رژیــم صهیونیســتی قرار 

بگیرد، حاضر به مسابقه نشد.
ملــی  لیــگ  ورزشــکار  بنــت  مایــکل 

فوتبال امریکایی نیز ســال 2017 در برنامه 
مســافرت بــه اســرائیل کــه توســط دولت 
این کشــور تدارک دیده شــده بود، شرکت 
نکــرد. ایــن بازیکن ســیاتل ســی هاوکس 
در لیــگ ملی فوتبال امریکایــی )NFL( با 
انتشار مطلبی در حســاب کاربری خود در 
شبکه های اجتماعی اعالم کرد: »تصمیم 
داشــتم در ایــن برنامه شــرکت کنــم اما با 
خوانــدن یــک خبــر در روزنامه اســرائیلی 
متوجه ماهیت واقعی این سفر شدم. یکی 
از مقامات دولتی اظهار کرده، می خواهد از 
ورزشــکاران به عنوان »سفیر حسن نیت« 
بــرای تأثیــر روی افکارعمومــی اســتفاده 
کند. نمی خواهم کسی به این شکل از من 
سوء استفاده کند. در یک موقعیت مناسب 
به فلســطین کرانــه باختری و غزه ســفر و 
با فلســطینی ها که هزاران ســال اســت در 
آن ســرزمین اقامت دارند، دیــدار خواهم 
کــرد.« او ادامه داد: »محمدعلی، بوکســور 
اســطوره ای همیشــه از ملــت فلســطین 
حمایت می کرد، من نیز می خواهم مثل او 
صدای کســانی باشم که صدایی ندارند. با 
شرکت در چنین سفرهایی نمی توانم این 
کار را انجام دهم. می دانم پیام من موجب 
خشــم برخــی خواهد شــد، امــا ایــن کار را 
به دلیــل پایبندی بــه اصــول و ارزش های 
شــخصی ام انجام می دهم.« کنی استیلز 
یک بازیکن دیگر لیگ فوتبال امریکایی نیز 
از تصمیم هم تیمی خــود )مایکل بنت( 

حمایت کرد و گفت همراه او خواهد بود.
سفیان فغولی بازیکن مسلمان و ستاره 
تیم ملی الجزایر هم از جمله کســانی بود 
کــه اعتراضش را به کشــتار مــردم بی گناه 
در غزه نشــان داد. فغولــی به همراه دیگر 
بازیکنان تیم ملی الجزایر در جام جهانی 
2014 تمام پــاداش 9 میلیون یورویی فیفا 
را به مردم غزه اهدا کرد. فغولی در یکی از 
پست هایش از کریس رونالدو بازیکن تیم 
ملی پرتغال تشکر کرده و نوشته: »کریس، 
دوســت عزیزم! از تو تشــکر می کنــم که از 
مردم فلسطین حمایت کردی. این کار تو 

سرمشق بزرگی برای دیگران است.«
ابی نادر، کشتی گیر لبنانی در مسابقات 
قهرمانــی جهــان قزاقســتان بــا نماینــده 
آن  دنبــال  بــه  نشــد.  روبــه رو  اســرائیل 
فدراسیون کشتی لبنان از نادر به دلیل این 
کار تشکر کرد. عمر اسکندرانی رئیس این 
فدراسیون گفت: »فدراسیون کشتی لبنان 
به ابی نادر این پیام را رســاند که با بازیکن 
اســرائیلی بازی نکنــد و او نیــز در موافقت 
کامل با پیام فدراسیون بازی نکرد.« فادی 
الکبــی داور بین المللی کشــتی لبنــان نیز 
در ماه آوریل از قضاوت مســابقه ورزشکار 

اسرائیلی در رومانی انصراف داده بود.«
یــاس الزمــر، ورزشــکار نوجــوان اردنی 
در مســابقات شمشــیربازی جهــان 2020 
به نشــانه همبســتگی با ملت فلسطین و 

مخالفــت بــا عادی ســازی روابط بــا رژیم 
بــا  رویارویــی  از  صهیونیســتی  اشــغالگر 
مســابقات  ایــن  در  رژیــم  ایــن  نماینــده 
انصــراف داد. این نوجوان اردنی که پس از 
قرعه کشی باید با بازیکنی از اسرائیل مواجه 
می شــد، تصمیم به انصراف از مسابقات 
شمشیربازی جهان در دوبی گرفت. اتفاق 
جالبــی که درباره عدم حضور ورزشــکاران 
مقابل اسرائیلی ها رخ داده در همبستگی 
شــطرنج بازان ایرانــی و خارجی بــوده که 
تیم رژیم صهیونیستی را کیش و مات کرد. 
شطرنج بازان تیم تمپالریوش در مراحل 
چهارم لیگ »100 تیم برتر شطرنج جهان 
2020« کــه در مرحلــه چهــارم مقتدرانــه 
قهرمــان شــده بودنــد، در مرحله پنجم با 
6 پیروزی و یک شکســت در جایگاه پنجم 
ایستادند. دلیل این جایگاه هم این بود که 
تنها شکست این تیم به دلیل حاضر نشدن 
بازیکنــان ایرانــی و تعــدادی از بازیکنــان 
خارجی اش مقابل نماینده رژیم غاصب 

صهیونیستی رقم خورد.
طــارق حمــدی کاراته کا عربســتانی در 
سومین مرحله رقابت های لیگ برتر کاراته 
وان ســال 2020 و در وزن ۸۴+ کیلوگــرم 
مــردان، در حالی که پس از اســتراحت در 
دور نخست، قرار بود در دور دوم به مصاف 
کاراته کایی از رژیم اشغالگر قدس برود، در 
سالن مسابقات حاضر نشــد و از رویارویی 
با نماینــده اســرائیل امتناع کــرد. کاراته کا 
اســرائیلی بعــد از برتــری در این دیــدار در 
دور بعــد مغلــوب شــاهین عطامــوف از 
جمهوری آذربایجان شد و از دور مسابقات 
کنــار رفت. این در حالی اســت که حمدی 
نیز در مرحله گذشته مسابقات لیگ برتر 
کاراتــه وان در دوبی موفق به کســب مدال 
برنــز شــده بــود و در کارنامــه خــود مــدال 
طالی مســابقات قهرمانی آســیا در ســال 
2019 و مدال برنز قهرمانی آســیا در ســال 
201۸ را دارد و در ســالیان گذشته از رقیبان 
سجاد گنج زاده و صالح اباذری نمایندگان 

کشورمان بوده است.
نوجــوان  تکوانــدوکار  فــرج  عزالدیــن 
بین المللــی  مســابقات  در  هــم  لبنانــی 
قبــرس به دلیل رویارویی بــا نماینده رژیم 
صهیونیســتی، انصــراف داده بــود. او پس 
از اطــالع از اینکه در قرعه کشــی به حریف 
اســرائیلی برخورد کرده، از این مســابقات 
کنار کشــید. او با بستن بازوبند »ال اله اال اهلل 
محمد رسول اهلل)ص(« حمایت خود را از 
ارزش های دینی اســالمی از جمله مسأله 

فلسطین اعالم کرد. 
در کنار تمام این مســائل ، ورزشــکاران 
ایــران نیــز همــواره در حمایــت از مــردم 
فلسطین هیچگاه مقابل نمایندگان رژیم 
اشــغالگر مســابقه نداده اند تا نشان دهند 
ایــن رژیم را به رســمیت نمی شناســند که 

اقدام همگی جای تقدیر دارد.

 ورزشکاران ایرانی 
پرچمدار مبارزه با رژیم صهیونیستی

گروه ورزشــی/ اصــل به رســمیت نشــناختن رژیم صهیونیســتی موضوع 
مهمی است و حدود 4 دهه است ورزشکاران ایرانی با ممانعت از مصاف 
با ورزشکاران و تیم های رژیم صهیونیستی این مهم را با صدای بلند فریاد 
می  زنند. در واقع نگرش حمایت از مردم مظلوم فلســطین، سال هاست 
در ورزش ایران ریشــه دوانده و به اصل و هدفی واال تبدیل شــده است. در 
ادامه به چند مورد از ورزشکارانی که حمایت از مردم مظلوم فلسطین و 
مبارزه با رژیم صهیونیستی را سرلوحه زندگی ورزشی خود قرار دادند و آن 

را ارجح تر از هر مدال و عنوانی دانستند، اشاره می  کنیم.
آرش  ایرانــی،  ورزشــکاران  میــان  از 
میراســماعیلی ملی پوش ســابق و رئیس فعلی 
فدراســیون جــودو را می  تــوان جــزو مهم تریــن 
چهره هــای وفــادار بــه ایــن موضــوع دانســت. 
مقابــل  رویارویــی  عــدم  بــا  میراســماعیلی 
نماینــده رژیــم صهیونیســتی، قید مــدال طالی 
المپیــک 2004 آتــن را زد و روی تاتامــی نرفــت. 
زندگــی  دوره  در  فقــط  نــه  امــا  میراســماعیلی 
ورزشــی اش کــه حتــی حــاال بــه عنــوان رئیــس 
فدراســیون جودو هم در خــط مقدم این جریان 
همچنــان می  جنگــد. در میــان انبــوه ایــن موارد 
می  توان به محمد علی رضایی، ملی پوش شــنا 
اشــاره کرد که بــرای اولین بار شــنای ایــران را به 
المپیــک 200۸ پکن بــرد اما با حضور ورزشــکار 
رژیم صهیونیســتی در خط 7 مســابقات، از شــنا 
کــردن خــودداری کــرد. کاراتــه ایران هــم در این 
مبارزه ســهیم بوده و از میان ملی پوشــان ســابق 
تیــم ملــی کاراته می  تــوان بــه مجید حســن نیا، 
ابراهیــم حســن بیگــی و مازیــار فریــد خمامــی 
اشــاره کرد که به ترتیب در مســابقات کاراته وان 
پاریس سال 2016، مسابقات جوانان جهان سال 
2007 و مسابقات دانشجویان جهان  سال 1999 
از رویارویــی بــا کاراتــه کاران اســرائیلی انصــراف 
دادند. از دیگر ورزشکارانی که حاضر به رویارویی 
بــا ورزشــکاران اســرائیلی نشــدند، می  تــوان بــه 
امیررضــا خــادم در مســابقات قهرمانی کشــتی 
آزاد جهان 199۳ و صالح نجفی شــطرنج باز 10 
ساله در مسابقات بین المللی شطرنج نونهاالن 
ســال 2001 نــام بــرد و عــالوه بــر اینهــا می  تــوان 
ورزشــکارانی همچــون علی پاکدامن، شــروین و 
شایان طبوعی، امیررضا کنعانی، محمد خمسه، 
حامد صداقتی و سیدحسن عابدی شمشیربازان 
تیــم ملــی و همچنیــن جــواد محجــوب، امیــر 
قاســمی نژاد، بهزاد وحدانی و قاســم نوری زاده 
ملی پوشــان جــودو را نــام برد که قیــد حضور در 
مســابقات و مدال را زده و حریف اسرائیلی را به 
رسمیت نشــناختند. عالوه بر امتناع ورزشکاران 
ایرانی بــرای عــدم رویارویی مقابل ورزشــکاران 
رژیــم اشــغالگر قــدس، عباســعلی اکبــری داور 
طناب کشی کشورمان در مسابقات جهانی هلند 
و فرخنــده ســلیمانی داور پینگ پنگ از قضاوت 
در دیداری که یک سر آن ورزشکار اسرائیل وجود 
داشــت، امتنــاع کردنــد. همچنین غالمحســین 
ذوالقــدر ملی پــوش ســابق تکوانــدو بــا رعایــت 
اصول نظام و احترام به آن، از رفتن روی سکوی 
تورنمنت کرواســی و انداختن مــدال به گردنش 
صرفنظــر کرد چراکه یکــی از ۳ نفر برتر و حاضر 
روی سکوی مسابقات، تکواندوکار اسرائیلی بود. 
حمیــد امرایی ملی پوش جوجیتســو کشــورمان 
در کاپ جهانــی فجیره امــارات با تغییر ناگهانی 
قرعه و قرار گرفتن مقابل ورزشــکار اســرائیلی از 
حضور در مســابقات سر باز زد تا از دور رقابت ها 
کنار رود. محســن حاجی پور کشــتی گیر با انگیزه 
کشورمان وقتی در مسابقات کشتی جهانی سال 
2011 استانبول متوجه شد قرار است در دور دوم 
با کشتی گیر اســرائیلی کشتی بگیرد، در حمایت 
از مردم مظلوم فلســطین و به دلیل به رسمیت 
نشــناختن  رژیم اشــغالگر قــدس، مقابل دونیر 
اسالم اف از مولداوی تن به شکست داد تا مقابل 
نماینــده اســرائیل در ایــن دور از مســابقات قرار 
نگیرد و با این باخت مصلحتی از گردونه رقابت 
کنار رفت. همچنین سیدمصطفی صالحی زاده 
دیگــر فرنگــی کار و نماینــده وزن 96 کیلوگــرم 
کشورمان در دور نخست مسابقات کشتی فرنگی 
قهرمانــی جوانــان جهــان وقتــی کــه مشــخص 
شــد باید با نماینده رژیم صهیونیســتی مسابقه 
مظلــوم  مــردم  آرمان هــای  از  دفــاع  در  دهــد، 
فلسطین حاضر به مسابقه مقابل نماینده رژیم 
صهیونیســتی نشد و از دور مســابقات کنار رفت. 
در حــوزه فوتبــال هم ورزشــکارانی از کشــورمان 

بودند که با تیم های رژیم صهیونیســتی مســابقه ندادند. وحید  هاشمیان 
یکی از  فوتبالیست های کشورمان بود که در سال 2004 در تیم بایرن مونیخ 
بازی می کرد و از سفر با این تیم برای مسابقه با مکابی در تل آویو انصراف 
داد، موضوعــی که حتی با واکنش ســایت های معتبر دنیا همراه بود و این 
موضوع را پوشــش دادند. اشــکان دژاگه دیگر فوتبالیست کشورمان بود که 
پیــش از بــازی برای تیم ملی فوتبال بزرگســاالن ایــران و زمانی که بازیکن 
سرشناس ایرانی االصل تیم ملی زیر 21 ساله های آلمان بود، برای حضور 
در مسابقه زیر 21 سال آلمان با اسرائیل، از سفر به این کشور خوددارى کرد 
و به خاطر این اتفاق مورد انتقاد شــدید رسانه ها و جامعه یهودیان آلمان 
قــرار گرفــت. وی در آن هنگام گفته بود که به دالیل شــخصی از ســرمربی 
تیمش خواســته است که او را از مسابقه با اسرائیل کنار بگذارد. اما این امر 
واکنش شدید سازمان مرکزی یهودیان آلمان را به دنبال داشت که خواهان 
آن شــد فدراســیون فوتبال آلمان این »رفتار ضد اســرائیلی« را بی جواب 
نگذارد. ســران جامعه یهودیان آلمان حتی درخواســت »اخراج« اشــکان 
دژاگــه از تیــم آلمان را مطرح کردند که خود اشــکان دژاگه در گفت و گویی 
با نشــریه شــب چاپ آلمان شــجاعانه  اعالم کرد: »در رگ های من بیشتر 
خــون ایرانی جاری اســت تــا آلمانی، باید این مســأله را پذیرفــت. والدین 
من ایرانی هســتند. ایران، اســرائیل را به رسمیت نمی شناسد.« همچنین 
علیرضا جهانبخش بازیکن ایرانی تیم فوتبال فاینورد در مســابقات لیگ 
کنفرانس اروپا 2021 مقابل نماینده رژیم صهیونیستی حاضر نشد. در این 
دیدار فاینورد میهمان تیم مکابی حیفا اسرائیل بود که جهانبخش همراه 

تیمش به سرزمین های اشغالی سفر نکرد.
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دیه گو آرماندو مارادونا اسطوره فقید فوتبال جهان و آرژانتین از جمله ورزشکاراِن 
حامــی مردم فلســطین بود. او حتــی در این رابطه تأکید کرده بــود که واکنش و 
عصبانیــت دیگران برایم اهمیتــی ندارد و هرگز از موضع خــود کوتاه نمی آیم. 
عکس مارادونا در حالی که شــالی منقش به پرچم فلســطین را باالی سر برده 
بود، از عکس های مشهور این فوتبالیست است که در رسانه ها هم خیلی دست 
به دســت شــد. مارادونــا در دیداری کوتــاه با محمود عباس، رئیس تشــکیالت 
خودگردان فلســطین در مســکو با او احوالپرســی کرد. عباس با زبان انگلیســی 
خطاب به مارادونا تأکید کرد که تو بهترینی و مارادونا هم در حالی که با دســت 
به قلبش اشــاره می کرد، به زبان اســپانیایی پاســخ داد: »قلب من فلســطینی 
اســت.« مارادونا با انتشــار تصویر دیدارش با عباس در صفحه شخصی اش در 

اینستاگرام، تأکید کرد که این مرد به دنبال آزادی فلسطین است.

کریســتیانو رونالدو دیگر چهره مطرح فوتبال جهان است که کفش های 
طــالی خــود را برای حمایــت از کودکان فلســطینی فروخت و درآمــد آن را 
صرف ساخت مدرسه و مرکز خیریه در غزه کرد. این خبر مدتی به مهم ترین 
خبــر رســانه های جهان تبدیل شــده بــود. او در پایــان بازى پرتغــال با رژیم 
صهیونیســتی، حاضر به تعویض پیراهنش با بازیکن تیم مقابل نشــد و در 
پاسخ به سؤال خبرنگار الجزیره ورزشی مبنی بر اینکه »شما در خاک اسرائیل 

هستید یا فلسطین؟« گفت: »من در خاک فلسطینم.«

میســر الدهامشه از پنجمین دوره مسابقات جهانی تکواندو 
دختــران کــه از 7 تــا 10 مــرداد در بلغارســتان برگــزار شــد، 
انصــراف داد و از عادی ســازی ورزش بــا اســرائیل بــا وجود 
نزدیک بودن بــه برنز خودداری کرد. ایــن ملی پوش اردنی 
در حالی به دلیل امتناع از رویارویی با حریف اسرائیلی اش 
انصراف داد که بــا غلبه بر تکوانــدوکاران یونان و جمهوری 
دومینیکــن بــه مرحله یــک چهــارم نهایــی وزن مثبت50 
کیلوگرم رسیده بود اما در دیدار مقابل حریفی از کره جنوبی 
شکســت خورد تا از رویارویی با حریف اسرائیلی خودداری 
کند. یکی از خبرنگاران اردنی در این رابطه گفت: »او با این 
اقدامش که تصمیم برای عادی ســازی با اسرائیل را رد کرد، 
برای پاسداشــت خون شــهدای فلســطین قدم برداشــت. 
فداکاری او بــا امتناع از شکســتن انــزوای موجودیت رژیم 
بــه  آنهــا  اشــغالگری  و  جنایــات  یــادآوری  و  صهیونیســتی 

جهانیان در میادین ورزشی، شایسته تجلیل است.«

مارادونا: قلب من فلسطینی است

رونالدو: من در خاک فلسطینم

دور شدن از مدال برای حمایت از فلسطین

ش
زار

گ

نگاهی به اتحاد جهان اسالم در حوزه ورزش در حمایت از مردم مظلوم فلسطین

ورزشکاران رژیم صهیونیستی؛ بازنده و منزوی

امیررضا خادم

علی پاکدامن

آرش میراسماعیلی

جواد محجوب

حمید امرایی

محسن حاجی پور

وحید  هاشمیان

اشکان دژاگه

علیرضا جهانبخش

به رسمیت نشناختن رژیم صهیونیستی، به جاماندن از المپیک می ارزید

رهبری: به تصمیماتم افتخار می کنم
فائــزه زمانی/ملــی پوش شمشــیربازی با عــدم رویارویی 
در چند مســابقه مقابل شمشــیربازان رژیم صهیونیستی 
در  رهبــری  اســت.محمد  راه  ایــن  پرچمــداران  از  یکــی 
جریان مســابقات ایتالیا با ایســتادن پای آرمان های نظام 
حضــور در المپیک 2016 برزیل را از دســت داد تا 4 ســال 
دیگر انتظار حضور در المپیک بزرگ ترین رویداد ورزشی 
دنیــا را بکشــد. او تأکیــد می کنــد نــه تنهــا از ایــن تصمیم 
خود پشــیمان نیســت بلکــه بــه آن افتخار می کنــد. این 
شمشــیرباز ملی پــوش در گفت و گو با خبرنــگار »ایران« 
دربــاره اتحــاد ورزشــکاران جهــان اســالم مقابــل رژیــم 
صهیونیستی صحبت کرد: »واقعاً وظیفه شرعی ماست 
که بــرای حمایــت از همنوعان و مردم مظلوم فلســطین 
از رویارویی با ورزشــکاران رژیم اشغالگر قدس ممانعت 

کنیم.انصــراف از مســابقه دادن مقابل ورزشــکاران رژیم 
غاصب اســرائیل کوچک ترین کاری است که می توانیم 
انجام دهیم تا این رژیم جعلی را به رســمیت نشناســیم.
من 4 مرتبه به شمشــیربازان اســرائیلی برخــورد کرده و از 
رویارویی با آنها ممانعت کردم که بابت هیچ کدامشــان 
پشیمان نیستم و همیشه به این تصمیم افتخار می کنم.« 
او دربــاره زاویــه دید ورزشــکارانی کــه از رویارویــی مقابل 
ورزشکاران اسرائیلی ممانعت می کنند، می گوید: »دلیل 
این تصمیم این است که ما این کشور را جعلی می دانیم 
و اصــاًل به رســمیت نمی شناســیم. مــا از طــرف تیم ملی 
کشورمان در این مسابقات حضور پیدا می کنیم و موظف 
هستیم تا پایبند اصول نظام کشورمان باشیم و طبق این 
چهارچوب مقابل ورزشــکاران رژیم صهیونیستی رودررو 

نشویم. متأسفانه کرســی های بین المللی اخیر اقداماتی 
علیــه این اتحاد ورزشــکاران جهان اســالم انجــام داده و 
قصد دارند بــا آزار و اذیــت ما را از ایــن تصمیم منصرف 
و بــه زنجیــره اتحادمــان خدشــه وارد کننــد.« ملی پوش 
شمشــیربازی که بخاطر عدم رویارویی مقابل شمشــیرباز 
اسرائیلی حضور در المپیک ریو را از دست داد، به تصمیم 
خود افتخار می کند: »من 4 سال برای حضور در المپیک 
ریــو زحمــت کشــیدم اما قرعــه ام به ورزشــکار اســرائیل 
خورد و با عدم مسابقه مقابل شمشــیرباز اسرائیلی رسماً 
المپیک ریو را از دســت دادم اما از این تصمیم پشــیمان 
نیســتم و اگر باز هم به عقب برگردم همین کار را می کنم. 
ممانعت از حضور مقابل ورزشکار رژیم غاصب اسرائیل 

به حضور در المپیک می ارزید.«

هفتــه پایانی فصل گذشــته لیگ برتر انگلیس- ورزشــگاه اتحــاد؛ بازیکنان منچسترســیتی با برتــری 5-0 مقابل اورتون 
جشــن قهرمانی خود در فصل 2020-2021 را برپا کردند. در این جشــن، ریاض محرز ســتاره الجزایری و مســلمان سیتی، 
پرچم فلســطین را در حمایت از مسجد االقصی و محکومیت حمالت آن مقطع رژیم صهیونیستی به اهتزاز درآوردند.
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با راه اندازی سامانه اجرایی؛

اجرایقانونرتبهبندیمعلمانازامروزکلیدمیخورد
وزیر آموزش و پرورش از آغاز رسمی فرایند اجرای قانون رتبه بندی معلمان 
از امــروز )چهارشــنبه ۱۲ مردادمــاه( خبــر داد و گفت: فرایند اجرایی شــدن این 
قانون در حالی کلید می خورد که ۱۰ ایراد آیین نامه رتبه بندی در جلســه هیأت 
دولــت برطرف شــد.حمید نــوری وزیر آمــوزش و پــرورش پس از نشســت روز 
سه شــنبه ۱۱ مرداد ) دیروز( کمیســیون آموزش، تحقیقات و فناوری در تشــریح 
این جلسه، گفت: در این نشست 3 سؤال مطرح شد که عمدتاً در خصوص رفع 
مشکالت آموزش و پرورش بود. نمایندگان واسط بین مردم و حاکمیت هستند 
که از همین طریق ســؤاالت مردم را به دولت به عنوان دســتگاه مجری منتقل 
می کنند و در این نشســت مشــکالت اصلی حوزه آموزش و پرورش مورد بحث 
و بررســی قرار گرفت.وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه بخشــی از پاسخ ما به 
نمایندگان سؤال کننده، ناظر به اقداماتی بود که تاکنون انجام شده و بخشی دیگر 
در خصوص مواردی بود که ناظر به آینده است درباره آخرین وضعیت اجرای 
قانون رتبه بندی گفت: آیین نامه قانون رتبه بندی در جلســه روز یکشنبه هیأت 

دولــت نهایــی و ایرادات 
هیأت تطبیق مصوبات 
طــی دو جلســه مطــرح 
و ایــن ایــرادات برطرف 
کــرد:  تأکیــد  شــد.نوری 
در واقــع از ۱۲ مردادمــاه 
ســامانه اجرایــی قانــون 
معلمــان  رتبه بنــدی 
راه انــدازی خواهد شــد و 
بــرای اجرای ایــن قانون 

میز کاری تشــکیل خواهد شــد تا ضمــن راه انــدازی هیأت های ممیــزه، اجرای 
رتبه بندی براساس آیین نامه تصویب شده برای همکاران فرهنگی کلید بخورد.

وی در پاســخ به ســؤالی در مورد اینکه آیا برای مشــمول شدن معلمانی که 3۰ 
سال خدمت کرده اند و به آنها گفته شده باید ۲سال دیگر در آموزش و پرورش 
بمانند تا مشمول رتبه بندی شوند، چاره اندیشی شده یا خیر، گفت: این موضوع 
مورد ایراد کمیسیون تطبیق مصوبات نیز واقع و پس از بررسی در دولت برطرف 
شد، لذا نگرانی از این جهت برای همکاران فرهنگی وجود ندارد.وزیر آموزش و 
پرورش درخصوص رفع ۱5 ایراد آیین نامه قانون رتبه بندی معلمان در دولت 
گفت: طی جلساتی که در دولت برگزار شد، ۱۰ ایراد آیین نامه رتبه بندی معلمان 
پس از تصویب در هیأت دولت به هیأت تطبیق مصوبات اعالم شد. برهمین 
اساس اجرای قانون رتبه بندی معلمان آغاز خواهد شد.نوری تصریح کرد: برای 
اجرای قانون رتبه بندی ابتدا الزم اســت هیأت های ممیزه ارزیابی تشکیل شود 
ســپس مطابق آیین نامه اجرایی کانون های ارزیابی نظرات خود را عنوان کنند. 
به طور طبیعی رتبه بندی در دانشگاه ها و آموزش و پرورش زمان بر خواهد بود 
ولی تمام تالش خود را خواهیم کرد تا نسبت به ارتقای تعلیم و تربیت در کشور 
دقت الزم را به خرج دهیم.همچنین ســخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات 
و فناوری مجلس شــورای اســالمی از آماده شــدن آیین نامــه اجرایی رتبه بندی 
معلمان خبر داد و گفت: وزیر آموزش و پرورش در جلسه کمیسیون با اعالم این 
خبر بیان کردند که قرار است این طرح ابتدا در مراکز استان ها اجرایی شود.رضا 
حاجی پوربه ایسنا گفت:در جلسه بحث رتبه بندی معلمان مطرح شد که طبق 
گفته وزیر آموزش و پرورش، آیین نامه اجرایی رتبه بندی را تقریباً آماده کرده اند 
و قــرار اســت ابتدا در مراکز اســتان ها و ســتادها اجرایــی کنند و بعــد از اینکه در 

استان ها و ستادها اجرایی شد بسرعت در سطح کشور اجرایی و عملیاتی شود.

گسترش آبله میمون در 97 کشور جهان

آمادهباشایرانبرایمقابلهباآبلهمیمون
فریبــا خان احمــدی/ همزمــان بــا نزدیک شــدن به ســومین زمســتان پاندمی 
ویروس کرونا، سازمان بهداشت جهانی در روزهای گذشته شیوع آبله میمون 
را به عنوان وضعیت اضطراری بهداشــتی جهانی برای تحت فشــار قرار دادن 
کشــورها برای مقابله ســریع با این ویروس اعالم کرد. این طبقه بندی باالترین 
هشــداری اســت که این ســازمان می  تواند در پی افزایش موارد ابتال در سراســر 
جهــان، صادر کنــد. گرچه هنوز ردپــای ویروس آبله میمون در ایران مشــاهده 
نشــده و موارد تأیید شــده بر اســاس تســت پی ســی آر شناسایی نشــده است با 
ایــن حــال ثبت موارد ابتــال به آبله میمــون در امارات متحده عربــی به عنوان 
اولین کشــور حاشــیه خلیــج فــارس، نگرانی و حساســیت مقامات بهداشــتی 
کشــور را در پی داشــته اســت. پــدرام پاک آییــن ســخنگوی وزارت بهداشــت از 
»تأمین تجهیزات« و »امکانات تشخیصی« در انستیتو پاستور خبر داده است. 
همچنیــن طبــق اعالم دکتر بهــزاد امیری رئیــس گروه مدیریــت بیماری های 
قابل انتقال بین انســان و حیوان وزارت بهداشــت ایران نیز درخواســت خرید 
واکســن آبله میمون را ارائه کرده اســت. به گزارش واشنگتن پست؛ بیش از ۲۲ 
هزار مورد آبله میمون در ســال جاری در 97 کشــور گزارش شــده است. به طور 
معمــول ایــن ویروس بیشــتر در مرکز و غــرب آفریقا یافت می  شــود جایی که 
برخی حیوانات ناقل این ویروس در آن بومی اســت. دانشــمندان در تالشــند 
تــا دریابنــد که آیا جهش های اخیــر ویروس به روش هایی کــه هنوز بطور کامل 
نمی دانند به گســترش آن کمک می  کند یا خیر. CDC می  گوید: عفونت آبله 
میمــون معموالً دو تــا چهار هفته طول می  کشــد و با عالئمی شــبیه آنفلوآنزا 
شروع می  شود از جمله تب، سردرد، دردهای عضالنی و خستگی که در نهایت 
برجستگی های پر از مایع یا آبله در سراسر پوست پخش می  شود. آبله میمون 
می  تواند کشــنده باشد اما دو سویه اصلی این ویروس خطرات متفاوتی دارند. 
طبق گفته ســازمان بهداشــت جهانی، یک ســویه به نام کنگو از هر ۱۰ نفر یک 
نفر مبتال را می  کشــد در حالی که به نظر می  رســد ســویه غرب آفریقا از شــدت 
کمتری برخوردار است و از هر ۱۰۰نفر آلوده قدرت کشندگی یک نفر را دارد. به 
نظر می  رسد این سویه خفیف تر، همان سویه ای است که در حال حاضر افراد 
را در سراسر جهان از جمله اروپا و ایاالت متحده آلوده کرده است. دانشمندان 
می  گویند: آبله میمون بســیار کمتر از ویروس کرونا که باعث کووید۱9 می  شود 

قابل انتقال است. 

اولینمحمولهدارویبیمارانSMAواردکشورشد
رئیس سازمان غذا و دارو از ورود اولین محموله داروی بیماران SMA به کشور 
خبــر داد. دکتــر بهرام دارایی روز سه شــنبه با اعالم این خبر افزود: پیرو دســتور 
رئیس جمهــور مبنی بر لــزوم تأمین داروی بیماران SMA، ســازمان غذا و دارو 
اقدامات الزم را به منظور ثبت سفارش و نقل و انتقال مالی برای تأمین سریع 
دو قلــم داروی ایــن بیمــاران در دســتور کار قــرار داد.  وی اظهار داشــت: بر این 
 SMA اســاس داروی »اســپینرازا« به عنوان اولین داروی تأمین شــده بیمــاران
وارد کشور شده است و بزودی داروی بعدی نیز تأمین و با هماهنگی معاونت 

درمان وزارت بهداشت در دسترس این بیماران قرار خواهد گرفت.

فوت۷۴هموطندیگربراثرکرونا
مرکز روابط عمومی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی اعالم کرد: در 
۲۴ ساعت منتهی به روز گذشته، 7۴ بیمار مبتال به کووید۱9 در کشور جان خود 
را از دســت دادند. در این بازه زمانی بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی، 
93۵۰ بیمار جدید مبتال به کووید۱9 در کشور شناسایی و ۱۴3۱ نفر از آنها بستری 
شــدند. ۱3۱3 نفر از بیماران مبتال به کووید۱9 در بخش های مراقبت های ویژه 
بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. تاکنون مجموع واکسن های تزریق شده 
در کشــور به ۱۵3 میلیون و ۲۸3 هزار و 3۶۵ دوز رســید. اکنون ۱۲۰ شهرســتان 
در وضعیــت قرمــز، ۱۱۲ شهرســتان در وضعیــت نارنجی، ۱۶۶ شهرســتان در 

وضعیت زرد و ۵۰ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.
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وزیــر  گذشــته  روز  اجتماعــی/  گــروه 
بهداشــت میهمــان نماینــدگان مــردم 
در بهارســتان بــود؛ محــور و بهانــه ایــن 
از  از »دارویــار«  ارائــه گزارشــی  حضــور، 
درمــان  و  بهداشــت  کمیســیون  ســوی 
مجلس شــورای اســالمی آن هم ۲۰ روز 
پــس از اجــرای ایــن طــرح بــود. در ایــن 
جلسه پس از استماع گزارش کمیسیون 
و ســخنان دکتــر عین اللهــی، نمایندگان 
مــردم ضمن مثبت دانســتن این طرح، 
تذکراتــی هم بابــت تأمین منابــع مالی 
پایدار برای اجرای بهتر این طرح از سوی 

بخش های اقتصادی دولت دادند.
رئیــس مجلــس بــا تأکیــد بــر اینکــه 
حــذف  عنــوان  هیــچ  بــه  دارو  یارانــه 
از  دارو  یارانــه  االن  گفــت:  نمی شــود، 
طریق شــرکت های بیمه گــذار در اختیار 
بیمــاران قــرار می  گیــرد؛ به هیــچ عنوان 
ارز دارو حدف نمی شــود و نــه قانونگذار 
و نــه دولــت چنیــن سیاســتی را ندارند و 

نخواهند داشت.
ë  حــذف دارو  یارانــه  مجلــس:  رئیــس 

نمی شود
وی بــا بیان اینکه متأســفانه در حوزه 
دارو و یارانه هــا یــک غلــط مصطلحــی 
مطــرح و همــه جــا گفتــه می شــود کــه 
»حــذف ارز ترجیحی«؛ درحالــی که این 
غلط ترین حرف ممکن است که مطرح 
می شــود، عنــوان کــرد کــه درخصــوص 
دارو و یارانه هــا بــه هیــچ عنــوان ارزی که 
پرداخت می شــده، حذف نمی شود و در 
حقیقت اتفاقــی که افتاده این اســت که 
یارانه هــا به طور مســتقیم به خــود افراد 
داده می شــود. بنابرایــن االن یارانــه دارو 
از طریق شرکت های بیمه گذار در اختیار 
بیمــاران قــرار می  گیــرد. به هیــچ عنوان 
ارز دارو حذف نمی شــود و نــه قانونگذار 
و نــه دولــت چنیــن سیاســتی را ندارند و 
نخواهند داشــت.قالیباف این هشــدار را 
داد که اگر هوشمندسازی در اجرای طرح 
دارویــار رخ ندهــد مطمئنــاً در آنجا، هم 
مــردم اذیت می شــوند و هــم افرادی که 
فاســد بودنــد و در ارزهــای دارو منفعت 
می بردنــد، مجدداً در این جــا به صورت 

ریالی منفعت خواهند برد.
مجلــس  رئیــس  بعــدی  تأکیــد 
درخصــوص پوشــش بیمه ای و تشــکر از 
وزارت بهداشــت در زمینه پوشش بیمه 
بــرای مردم بــود که گفــت: اگر کســی در 
کشــور تحت پوشــش بیمه ها قرار نگیرد 
امکان اســتفاده از طرح دارویــار را ندارد، 
بنابرایــن نباید هیچ ایرانی وجود داشــته 
باشــد کــه تحت پوشــش بیمه هــای پایه 
نباشــد. در این زمینه از وزارت بهداشــت 
و دولت تشــکر می  کنم که از پنج میلیون 
و ســیصد هــزار نفــری که تحت پوشــش 
بیمه قرار نداشــتند حدود پنج میلیون و 
9۲ هزار نفر تا پایان خرداد ماه به صورت 

غیرحضــوری تحــت پوشــش بیمــه قرار 
گرفتند. با این وجود پیش بینی می شــود 
که به جــز این افراد حــدود 6-5 میلیون 
نفر دیگــر همچنان تحت پوشــش بیمه 
نباشــند که بایــد بــرای این موضــوع نیز 
چاره اندیشــی کنیم؛ چراکه این افراد نیز 
به هر حال باید تحت پوشــش بیمه قرار 
بگیرنــد وگرنه با مشــکل افزایش قیمت 

دارو مواجه خواهند شد.
و  بهداشــت  کمیســیون  گــزارش 
درمــان حاکــی از آن اســت کــه در ایــن 
طرح اختصــاص ارز ترجیحــی از ابتدای 
زنجیــره ســالمت یعنــی واردکننــدگان و 
تولیدکنندگان به انتهــای زنجیره منتقل 
شده و از طریق بیمه ها به مصرف کننده 
نهایی اختصاص یافته اســت و در نتیجه 
مطابق بــا حکــم تکلیفی قانــون بودجه 
ســال ۱4۰۱، پرداختی از جیب مردم باید 
بــدون تغییــر بمانــد. بعــد از اصــالح ارز 
ترجیحــی در قالــب طرح دارویار، ســهم 
پرداختــی بیمه هــا از 3۰ درصد کنونی به 
7۰ درصد افزایش و سهم پرداختی بیمار 
از 7۰ درصــد کنونی به 3۰ درصد کاهش 
پیداخواهــد کــرد. در ایــن طــرح میــزان 
پوشــش بیمــه ای بــرای داروهــای بدون 
نسخه )OTC( از صفر به ۱۱9 قلم و تعداد 
داروهای تحت پوشش بیمه از ۲5۰۰ قلم 
به ۲۸66 قلــم افزایش یافته و همچنین 
در فــاز اول اجــرای طــرح دارویار، قیمت 
داروهــای  جملــه  از  وارداتــی  داروهــای 
وارداتــی خــاص، نــادر و صعب العــالج 
افزایش نیافتــه و تخصیص ارز ترجیحی 

ادامه پیدا کرده است.
در بخش دیگری از گزارش کمیسیون 
کــه  شــده  عنــوان  درمــان  و  بهداشــت 
موفقیت طرح »دارویار« در گرو آن است 
که این طرح روی منابع مشخص، معین 
و قابــل اســتحصال تکیــه داشــته باشــد. 
درایــن میان بــا وجود آن کــه بنابر اعالم 
ســازمان برنامــه و بودجه کشــور، بودجه 
اختصاصی برای اجرای طرح »دارویار« 
در نظر گرفته شــده اســت، تعیین ابعاد 
دقیق این موضــوع که این بودجه از کجا 
تأمیــن و به چه صورت و با چه ســاز و کار 
قطعی پرداخت می  شود  یا نحوه تسویه 
مطالبــات قبلــی ســازمان های بیمه گــر 
به عنــوان نقطه آغازیــن موفقیت طرح 
چگونه خواهد بود، امری ضروری اســت 
که نیازمند شفاف سازی از جانب سازمان 

برنامه و بودجه است.
بخش و ســخن پایانی این گزارش بر 
همراهی حداکثری کمیسیون تخصصی 
مجلس بــا طرح دارویــار تأکیــد دارد. به 
گونــه ای که در ایــن گزارش آمده اســت؛ 
کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلس 
شــورای اســالمی با اصالح سیاست های 
ارزی در حــوزه دارو موافــق بوده و اجرای 
آن را در قالــب طرح هایــی ماننــد طــرح 

»دارویار« یــک ضرورت اجتنــاب ناپذیر 
بــرای کشــور می دانــد. تأمیــن اعتبارات 
کافــی برای جبران مابه التفــاوت نرخ ارز 
ترجیحــی و ارز نیمایی به صــورت پایدار 
و هزینه کــرد آن بــه صورت نشــان دار در 
طــول زنجیره ســالمت کشــور، دو عامل 
مهــم بــرای موفقیــت و به ثمر نشســتن 
طــرح دارویار می باشــند. این کمیســیون 
در  حداکثــری  همــکاری  اعــالم  ضمــن 
اجــرای طــرح دارویــار با دولــت، نظارت 
مستمر بر عملکرد دســتگاه های متولی 
در این حوزه را از طریق کمیته غذا و دارو 
در برنامه هــای خود قــرار داده و گزارش 
اقدامات صــورت گرفته را طــی ماه های 
آتــی و به صــورت دوره ای به اســتحضار 
مردم شریف ایران و نمایندگان مجلس 

شورای اسالمی خواهد رساند.
ë  وزیر بهداشت: دارویار جلوی قاچاق

معکوس دارو را می گیرد
بــود  گــزارش  ایــن  قرائــت  از  پــس 
کــه ســکاندار نظــام ســالمت در دولــت 
ســیزدهم به پشت تریبون مجلس رفت 
و بــا تشــریح جزئیــات طــرح »دارویار«، 
کــه در دولت هــای گذشــته  کــرد  تأکیــد 
سیاســت های اختصــاص ارز ترجیحــی 
در برهه هایــی از زمان مانع از آســیب به 
دسترســی مردم در حوزه ســالمت شده 
بــود، ولــی بــا گذشــت زمــان و افزایــش 
فاصلــه نــرخ ترجیحــی بــا نــرخ بــازار به 
تدریــج سوءاســتفاده ها شــروع و نوعــی 
بی نظمی در نظام ســالمت ایجاد شــد و 
کمبودهــای دارویــی، قاچــاق معکوس، 
شکســت تولید داخلی و رونــق بازارهای 

سیاه را به بار آورد.
صــادرات  درصــدی   7۵ افــت  وی 
رســمی دارو، کمبودهــای دارو، کاهــش 
ذخایــر راهبردی دارویی کشــور، آســیب 
بــه تولیــد داخلــی و از بین رفتــن قدرت 
رقابــت دارو بــا وجود دانشــمندان نخبه 
و شــرکت های دارویــی را از چالش هــای 
قبــل از اجــرای طــرح دارویــار دانســت و 
گفت:»بر اســاس اســناد موجود در سال 
۱39۸، پنــچ هزار میلیــارد تومان قاچاق 

معکوس در حوزه دارو داشته ایم.«
در  مجلــس  نقــش  بــه  عین اللهــی 
اجرای طرح دارویار اشــاره و خاطرنشان 
کــرد بــا اقــدام انقالبــی مجلس شــورای 
اســالمی در تعییــن سیاســت تخصیص 
ارز ترجیحــی و قانــون بودجه ســال ۱۴۰۱ 
تحقیــق  و  مطالعــه  مــاه  چنــد  از  بعــد 
طرح دارویار تهیه و تصویب شــد؛ هدف 
اصلــی از اجرای طرح دارویار این اســت 
کــه یارانه دارو بــه انتهــای زنجیره یعنی 
مصــرف کننده منتقل شــود و بیماران با 
هر ســطح نیازمندی بتوانند از این طرح 
برخــوردار شــوند.وزیر بهداشــت با بیان 
اینکه همه مردم در شــروع اجرای طرح 
دارویار تحت پوشــش بیمه قرار گرفتند، 

افــزود: اقــالم تولیــد داخلی مشــتمل بر 
9 هــزار و ۶33 قلــم کاال قیمت گــذاری و 
پیــش از اجــرای طــرح این اطالعــات به 
بیمه ها داده شــد. در حالیکه پیش تر، ما 
فقط سهم بیمار و ســهم بیمه داشتیم، 
اما امروز و با اجرای دارویار، ســهم یارانه 
ســالمت اضافــه و این موضــوع موجب 
شده که سهم پرداختی بیماران یا تغییر 

نکند یا کمتر از قبل باشد.
وی افزایش پوشش بیمه ای داروها را 
از دیگــر مزیت های طرح دارویار عنوان و 
تأکید کرد: در حین اجــرای طرح قرارگاه 
فرماندهــی بــا حضــور همــه مســئوالن 
مربوطه تشکیل شد البته با دستور رئیس 
جمهــور و همچنین معاون اول وی، این 
طــرح بــدون اطــالع قبلــی در تاریخ ۲3 
تیرمــاه اجرایــی شــد. ۱۱ هزار بازرســی از 
مراکــز دارویی برای جلوگیــری از احتکار 
انجــام شــد. همچنیــن ۸ هــزار میلیــارد 
تومــان بــرای تأمین مخــارج مربــوط به 
شرکت های دارویی اختصاص داده شد.

تأمیــن منابع مالــی پایــدار که عمده 
نگرانی مجریــان، ذینفعان و نمایندگان 
مجلــس بــرای اجــرای بهتــر ایــن طرح 
ملی اســت که عبدالحسین روح االمینی 
نجف آبادی، عضو کمیســیون بهداشت 
و درمــان مجلــس بــا بیــان اینکــه طرح 
اعضــای  قاطبــه  تأییــد  مــورد  دارویــار 
کمیســیون بهداشت اســت، گفت: شرط 
اجــرای درســت این طــرح این اســت که 
ابتدائــاً بدهی های بنگاه هــای مرتبط که 
بعضــاً تا ۸ الی 9 ماه بوده تســویه شــود. 
خوشــبختانه طــی ۲ هفتــه اخیــر تالش 
بســیار خوبــی از ســوی بیمــه نیروهــای 
مسلح، بیمه سالمت و تأمین اجتماعی 
صــورت گرفتــه و ایــن عقــب افتادگی ها 

جبران شده است.
سیدمحمد پاک مهر، نماینده مردم 
در  شــمالی  خراســان  شهرســتان  پنــج 
مجلــس هــم، دارویــار را طرحــی مثبت 
در راســتای قانــون بودجــه ســال ۱4۰۱ و 

مقــام  جانــب  از  ابالغــی  سیاســت های 
خاطرنشــان  و  عنــوان  رهبــری  معظــم 
کرد: این طرح در راســتای حذف رانت و 
قاچاق معکوس دارو به خارج از کشــور، 
حفــظ منافــع ملــی و هدفمندســازی و 
مردمی ســازی یارانه ها است. برای اینکه 
این طرح با موفقیت اجرا شــود موضوع 
نقدینگــی داروخانه هــا باید مــورد توجه 
قرار گیرد، با توجه به اینکه ســازمان های 
بــه  ماهــه  چنــد  بدهی هــای  گــر  بیمــه 
داروخانه هــا دارنــد این موضــوع باید در 

اولویت قرار گیرد.
ë  تاکیــد بــر  پشــتیبانی مســتمر مالــی از

دارویار
غیر قابل تداوم بــودن اختصاص ارز 
ترجیحــی به ابتدای زنجیــره دارو یکی از 
موضوعاتی بود که از ســوی سیدمرتضی 
خاتمــی، عضــو کمیســیون بهداشــت و 
درمــان مجلــس مطرح شــد. وی با بیان 
اینکــه سیاســت تخصیــص ارز ترجیحی 
در ابتــدای زنجیــره به جهت مشــکالتی 
ماننــد بی نظمــی و وقفــه در تأمیــن ارز، 
صدمه بــه تولید و دو نرخــی بودن قابل 
تــداوم نبــود، افــزود: مهمتریــن پاشــنه 
آشــیل اجرای طرح مذکور نحوه برخورد 
ســازمان برنامــه و بودجــه بــا آن اســت. 
از رئیــس جمهــور و ســازمان برنامــه و 
بودجــه می خواهم جهت اجــرای بهینه 
طــرح نســبت بــه اجــرای کامــل تبصره 
۱۸ در بخــش دارو و تخصیــص اعتبــار 
مــورد نیــاز تأکیــد و اهتمــام ویــژه کنــد.
نقش محوری ســازمان برنامــه و بودجه 
و پشــتیبانی مســتمر مالــی از ایــن طرح 
بــزرگ، دغدغــه تمامــی صاحبنظران و 
نماینــدگان مجلس اســت. ســید جلیل 
میرمحمدی، نماینده مردم تفت و میبد 
در مجلس با بیان اینکه سازمان برنامه و 
بودجه باید ماهانه 5.5 همت به حساب 
بیمه ها واریز کند تــا افزایش قیمت دارو 
از طریق داروخانه ها جبران شود و مردم 
در این زمینه آســیب نبینند، بر ضرورت 

همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، 
بانک مرکــزی و وزارت تعاون، کار و رفاه 
وزارت  گفــت:  و  کــرد  تأکیــد  اجتماعــی 
بهداشــت مجری طرح دارویار اما محور 
موفقیــت یــا عــدم موفقیــت ایــن طرح 

سازمان برنامه و بودجه است. 
تذکری که رئیس کمیسیون بهداشت 
و درمــان مجلس به درســتی بیــان کرد، 
لــزوم همراهی و پشــتیبانی از طرح های 
بخش هــای  ســوی  از  ســالمت  حــوزه 
حســینعلی  اســت.  دولــت  اقتصــادی 
شــهریاری روز گذشــته در جریان بررسی 
این طرح با بیان اینکه مالیات بر ســیگار 
در مجلــس تعیین تکلیف نشــد، گفت: 
متأســفانه این موضوع با عدم همکاری 
در مجلس اعمال نشد که ضایعه بزرگی 
بربخــش بهداشــت و درمــان بــود و اگــر 
منابــع مالــی بــرای موضــوع دارو تأمین 
نشــود، مــا مثــل طــرح تحــول ســالمت 
دچار مشــکل خواهیم شــد و الزم اســت 
بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، 
همکاری هــای الزم را بــا طــرح دارویــار 
انجــام دهنــد، ایــن طــرح، طــرح خوبی 
است اما باید منابع از سوی دولت تأمین 
شــود.نکته ای که روز گذشــته در مجلس 
مطرح نشــد و یکی از نقاط قوت و مثبت 
طــرح دارویار در این ۲۰ روز بوده، تســویه 
حســاب کامل ســازمان بیمه ســالمت با 
داروخانه هــا تا پایــان تیرماه بــود که این 
تســویه به لحظــه، دلگرمی زیــادی برای 
داروخانه هــا به حســاب می آیــد و انتظار 
می رود که با تســریع تزریــق اعتبارات به 
ســایر ســازمان های بیمه گــر و پرداخــت 
آرامــش  دارویــی،  بخــش  بدهی هــای 
خاطــری بــرای اجــرای این طــرح ایجاد 
شود. مسلماً برای ارزیابی موفقیت های 
طرح دارویار که نمونه ای از مردمی سازی 
یارانه ها در بخش ســالمت است، نیاز به 
زمان بیشــتری از اجرای طــرح داریم که 
در ماه هــای آینــده، اثــرات ملمــوس آن 

بررسی خواهد شد.

دارویار؛کانونهمراهینمایندگانبانظامسالمت
بررسی انتقال سهم ارز دارو به سازمان های بیمه گر در صحن علنی مجلس شورای اسالمی

ران
ای

گروه اجتماعــی/ با اعالم اســامی نفرات برتر 
کنکــور ۱4۰۱ و اعــالم نتایــج اولیــه ایــن کنکور 
در شــب گذشــته، پرونده کنکور ۱4۰۲ باز شد. 
ایــن در حالــی اســت که از ســال بعد کســانی 
کــه در کنکــور حاضــر می  شــوند بــا تغییــرات 
قابل توجهی روبه رو خواهند شــد و همه اینها 
در حالــی رخ می  دهــد کــه هــر ســال موضوع 
دانش آمــوزان  مقابــل  در  تهرانی هــا  ســهم 
اســتان های دیگــر کشــور و همچنیــن ســهم 
مقابــل  در  دولتــی  مــدارس  دانش آمــوزان 
غیردولتــی و ســمپادی ها محــل بحــث بوده 
اســت. با اعالم اســامی نفرات برگزیده کنکور 
سراسری ۱4۰۱ نام ۱4 نفر از تهران و یک نفر از 
شمیرانات در میان 4۰ نفر برگزیده گروه های 
آزمایشــی کنکــور دیــده می شــود. بــا نــگاه به 
اســامی ۵ نفــر اول گــروه زبان هــای خارجــی، 
۵ نفــر اول گــروه هنــر، ۱۰ نفر اول گــروه علوم 
انســانی، ۱۰ نفر اول گــروه علوم ریاضی و فنی 
و ۱۰ نفــر اول گــروه علــوم تجربــی، می  تــوان 
دریافــت کــه همچنــان ســهم تهرانی هــا در 
مقابل 3۰ اســتان دیگر باالتر اســت که برخی 
ایــن تناســب را با توجــه به تجمیــع امکانات 
طبیعــی  پایتخــت،  جمعیــت  و  تهــران  در 
می  داننــد و برخی نه! اما امســال در حالی که 
در میــان 5 نفر اول رشــته زبان های خارجی و 
۱۰ برگزیده اول گروه ریاضی دختران به چشم 
نمی خورند و ســهم دختران به پسران در این 
4۰ نفــر، ۱3 بــه ۲7 اســت و پســران در کنکــور 
امســال پیشــی گرفته اند، دیگر ســهم نفرات 
برتــر کنکــور را داوطلبانــی از تبریــز، مشــهد، 
اراک،  اصفهــان، کهگیلویه و بویر احمد، یزد،  
بروجن، ارومیه، شــهربابک، سبزوار، زنجان ، 
گرگان ، نیشــابور و کرمانشاه از آن خود کردند. 
در رشــته هنر دختران بیشــترین درخشش را 
داشته اند و تهرانی ها در رشته علوم تجربی که 

پرطرفدارترین رشته کنکور است در رتبه های 
برتر تنها یک سهم را از آن خود کردند.

تعداد یک میلیــون و 3۰۸ هزار داوطلب 
در جلســه آزمون سراسری ســال ۱۴۰۱ حاضر 
بودند که تعداد یک میلیــون و ۱۵7 هزار نفر 
معــادل ۸9 درصــد در دوره هــا و رشــته های 
بــا آزمــون، مجاز به انتخاب رشــته شــدند.  از 
ســوی دیگر معاون امور آزمون های ســازمان 
سنجش اعالم کرد که »دو نوبت کنکور ۱۴۰۲ 
در دی ۱۴۰۱ و تیــر ۱۴۰۲ و کنکورهــای ارشــد 
و دکتــری همزمــان در اســفند ۱۴۰۱ برگــزار 

می  شوند.«
دکتر حســن مروتی گفت: پذیرش کنکور 
۱۴۰۲ در مهرمــاه ۱۴۰۱ صــورت می  گیــرد. دو 
نوبت برگزاری آزمون یکی در امســال خواهد 
بــود و دیگری در ســال بعد اســت. نوبت اول 
کنکــور سراســری ۱۴۰۲ در روزهــای ۲9 و 3۰ 
اول  نوبــت  می  شــود.  برگــزار  مــاه ۱۴۰۱  دی 
کنکــور ۱۴۰۲ بــه ایــن صورت اســت که صبح 
روز ۲9 دی ماه آزمون گروه علوم تجربی و در 
بعدازظهر آن آزمون گروه زبان های خارجی 
و صبــح روز 3۰ دی مــاه آزمــون گــروه علوم 
انســانی و گروه علــوم ریاضی و در بعدازظهر 

آن آزمون گروه هنر برگزار خواهد شــد. نوبت 
دوم کنکور سراسری ۱۴۰۲ در روزهای ۱۴ و ۱۵ 
تیرماه ۱۴۰۲ برگزار می  شود.نوبت دوم کنکور 
۱۴۰۲ به این صورت است که صبح روز ۱۴ تیر 
مــاه آزمــون گروه هــای علوم انســانی و علوم 
ریاضــی و فنــی و در بعدازظهــر آن آزمــون 
گروه هنــر و صبح روز ۱۵ تیرمــاه آزمون گروه 
علــوم تجربی و در بعدازظهر آن آزمون گروه 

زبان های خارجی برگزار خواهد شد.
مروتــی دربــاره تأثیــر ســوابق تحصیلــی 
در کنکورهــا گفــت: تأثیــر ســوابق تحصیلــی 
در کنکــور ۱۴۰۱ بــه میــزان ۴۰ درصد بــا تأثیر 
مثبــت، در کنکــور ۱۴۰۲ بــه میــزان ۴۰ درصد 
بــا تأثیــر قطعــی، در کنکــور ۱۴۰3 بــه میزان 
۵۰ درصد با تأثیر قطعــی، در کنکور ۱۴۰۴ به 
میــزان ۶۰ درصــد بــا تأثیر قطعی بــا نمرات 
کنکــور  در  و  دوازدهــم  و  یازدهــم  پایه هــای 
۱۴۰۵ بــه میــزان ۶۰ درصد بــا تأثیر قطعی با 
نمــرات پایه های دهــم، یازدهــم و دوازدهم 
محاســبه می  شــود.  وی گفت: در کنکور سال 
آینده دروس عمومی وجود ندارد و از سوابق 
تحصیلــی داوطلبــان در ایــن دروس نمرات 

اخذ می  شود.

سازمان سنجش زمان برگزاری کنکورهای 1402 را اعالم کرد

10درصدبرگزیدگانکنکورتجربی،تهرانیهستند
رأی کمیسیون ماده 7 برای خشکاندن درختان در خیابان ولیعصر)عج( تهران صادر شد

11۷میلیاردتومانجریمهخشکاندن12درخت
جریمــه  میــزان  باالتریــن  فــرد/  امینــی  حمیــده 
خشــکاندن عمــدی درختان بــرای  برج ســاز تهران 
صادر شد. ۱۱7 میلیارد تومان جریمه خشکاندن ۱۲ 
اصله درخت در خیابان ولیعصر)عج( تهران اعالم 

شده است. 
ایــن حکمی اســت کــه از ســوی کمیســیون مــاده 7 
اعــالم شــده و معلوم نیســت از ســوی قــوه قضائیه 
بــرای برج ســاز متخلــف چه میــزان جریمــه نقدی 
و کیفــری صادر شــود! هفته گذشــته بود که خشــک 
شــدن ۱۲ اصله درخت در خیابــان ولیعصر تهران، 
بلندتریــن خیابان خاورمیانــه واکنش های زیادی را 
در فضای مجازی و حقیقی به دنبال داشت. فیلمی 
که از این اتفاق تلخ در شبکه های اجتماعی در حال 
انتشار بود، نشان می داد چندین اصله درخت چنار 
قدیمــی در روبــه روی این برج لوکس خشــک شــده 
اســت. اینکه عمدی بوده یا نــه البته در همان زمان 

بحث انگیز شد.
 امــا کمی بعد بــا ارائه توضیحات برخی مســئوالن 
شهری مشــخص شــد که اساســًا این اتفاق مربوط 
به ســال 96 بوده و شــهرداری نیز در چندین مرتبه 
نســبت به نگهداشت درختان به مالک تذکر داده، 
حاال بعد از گذشت چندین سال این بی مالحظگی 
موجب شده تا درختان خشک شوند. تصاویری که 
البته در این فیلم منتشــر شد، برای تهران نشین ها 
تهرانــی  شــهروندان  نبــود.  عجیــب  چنــدان 
سال هاســت که با ایــن ترفند برج ســازها و مالکان 
بــرج  و  می کننــد  خشــک  درخــت  هســتند.  آشــنا 
می ســازند. تهرانی ها بخوبی می دانند که برج های 
ســوپر الکچری بــدون زحمت رشــد نمی کنند و اگر 
در جایــی خوش آب و هوا و سرســبز، برجی روییده 
اســت، بــدون شــک در پشــت پــرده آن تخلفی رخ 
داده که باعث شــده، هر واحد آن حاال متری باالی 
3۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری شــود. فشار افکار 
عمومی البته در این ســال ها بیش از گذشــته شــده 
اســت. بــا جریمــه ســنگینی کــه فعــاًل بــرای آقــای 

برج ســاز تعیین شده و معلوم نیســت قوه قضائیه 
نیز چــه حکمی برای متخلف صــادر کند، می توان 
امیــدوار بود کــه مالکان و ســازندگان از این به بعد 
به این راحتی ها پای درختان را به ماجرای ساخت 

و سازها نکشند! 
پیش از این البته مهدی بابایی، عضو شــورای شــهر 
تهــران بــه »ایــران« گفتــه بــود که قــرار اســت 6 ماه 
حبــس تعزیــری و ۱۸ میلیارد تومــان جریمه نقدی 
برای مالک صادر شــود. اما ظاهراً کمیسیون ماده 7 
ایــن بار جریمــه ای را برای متخلــف تعیین کرده که 
نشــان دهــد در این زمینه بســیار جدی تر از گذشــته 

است! 
»آنطور کــه مهــدی پیرهادی، رئیس کمیســیون 
ســالمت شورای شــهر تهران گفته هم اکنون جریمه 
درختــان  خشــکاندن  بــرای  تومانــی  میلیــارد   ۱۱7
خیابــان ولیعصــر در کمیســیون ماده 7 شــهرداری 
تهران تعیین شــده است و احتمااًل برای خشکاندن 
درختان قوه قضائیه هم مبلغی را به عنوان جریمه 
تعییــن خواهد کرد. ضمن اینکــه مجموعه حقوقی 
شــهرداری تهــران و منطقه یــک پیگیر کیفــری این 
موضــوع هســتند و بر اســاس مذاکراتی کــه صورت 
گرفتــه مقرر شــده بیــش از ۱۰۰ اصله درخــت با ُبن 

مناسب در خیابان ولیعصر کاشته شود.«
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پژوهشی خوش خواننسل جدیدی که نذوراتش هم متفاوت است!

یادداشت

مهدی صفایی
نویسنده

محرم که نزدیک می شــود، حال 
و هوای شــهر هــم تغییر می کند؛ 
ســیاه پوش شــدن خانه هایــی که 
هیــأت و روضــه در آنهــا برقــرار 
راه  بــه  تکیه هــا،  برپایــی  اســت، 
عــزاداری،  دســته های  افتــادن 
مشــکی پوش شدن کودکان و والدین و.... همه و همه به 
عشق آقایی به نام حسین)ع( در تالطم و تکاپو هستند 
و هر کســی هر چه دارد را در طبق اخالص قرار می دهد 
تا شاید عنایتی از جانب سیدالشهدا شامل حالش شود.
دنیای ساده و کودکانه بچه ها، بسیار عجیب و غریب 
اســت. آنهــا گاهی دیــده و ندیــده حرف هایــی می زنند 
و کارهایــی می کننــد کــه از نــگاه آدم بزرگ هــا عجیــب 
و غریــب به نظــر می رســد و برخــی از تصمیم هایشــان 
حیرت آور اســت. کتــاب »نذر مخصوص« کــه به قلم و 
تصویرگری کلرژوبرت نگاشــته شــده و توسط انتشارات 
رودآبی به رشــته تحریر درآمده است، روایتگر داستانی 
کودکانــه و خــالق درباره نــذری دادن در ایــام عزاداری 
اباعبــداهلل الحســین)ع( اســت. در ایــن کتاب بــا یکی از 
تصمیم هــا و کارهــای عجیب و غریب این نســل جدید 
آشنا می شوید. داستان قصه که بخشی از رابطه و عشق 
کودکان نســبت به اهل بیت)ع( اســت، از این قرار است 
که تعــدادی از بچه ها تصمیم می گیرند برای اربعین و 
بــه یاد امام حســین)ع( غذای نذری بیــن مردم پخش 
کننــد کــه از قضــا دختــر کوچــک قصــه وقتــی معنــای 
نــذر را متوجــه می شــود تصمیــم می گیرد کــه یک چیز 
مخصــوص نــذر کنــد! دختــرک مهربان قصــه به دنبال 
این اســت تا نــذری را در نظــر بگیرد که از عهــده انجام 
آن بربیایــد، او دوســت دارد تا نذری ا ش بــا نذری دیگر 
بچه ها متفاوت باشــد. گرچه دختر قصه ما ســن و سال 
کمــی دارد ولــی درس بزرگی در این ماجــرا به خواننده 

می آموزد.
نذری همانطور که از نامش مشــخص است، عهدی 
اســت که شخص با برآورده شدن حاجت خود آن را ادا 
می کنــد. نــذری تنها ویژه آیین مقدس اســالم نیســت، 

بلکه آنچه که از تاریخ برمی آید، نشــان دهنده این نکته 
اســت که این ســنت در ادیان الهی دیگر نیز وجود دارد. 
نــذر کــردن یکی از ســنت های اصیل اســالمی اســت که 
متأســفانه در ذهــن ما محــدود به پخش غذا و شــربت 
شــده و از دیگــر کارهای خوبی که می تــوان به عنوان نذر 
انجــام داد، غافــل شــده ایم. در واقــع نــذر یعنــی آنکه 
انســان تصمیم بگیرد برای خــدا کاری را انجام بدهد و 

فرهنگ بخشش و انفاق را بیاموزد. 
نویســنده ایــن کتــاب ســعی دارد تــا مفهوم درســت 
نذر را به کــودکان آموزش دهد. قصه »نذر مخصوص« 
عالوه بــر آمــوزش دادن کار خــوب و ترویــج فرهنــگ و 
تربیــت دینی به کــودکان، با بیــان و متــن روان کودکانه 
و شــخصیت پردازی قــوی کــه دارد، باعــث شــده تا این 
کتاب، کتابی دوست داشــتنی به نظر برســد و محصولی 
خوب و مناســب برای بهره مندی بیشــتر کــودکان از ماه 

محرم باشد.

بریــده«  بریــده  کتــاب »داســتان 
از  یکــی  قصه گــوی  و  روایتگــر 
مهم تریــن و ماناتریــن برهه های 
اثــری  کــه  اســت  اســالم  تاریــخ 
بی بدیل بر مســیر تاریخ و زندگی 
مســلمانان گذاشــته اســت. ایــن 
کتاب داســتان خود را از واپســین 
روزهــای حیــات معاویــه یعنــی 
ماه رجب سال 60 هجری قمری 
شــروع می کنــد و در روزهــای بعــد از واقعه حــره، یعنی 
ذی الحجــه ســال 63 هجری قمری به پایان می رســاند. 
واقعه کربال در آغاز ســال 61هجــری به عنوان مهم ترین 
حادثــه ای کــه در ایــن بیــن اتفــاق افتــاده، محــور اصلی 
داستان بریده بریده است. مهم ترین ویژگی این کتاب که 
آن را از ســایر کتاب های تاریخی جدا می کند، بیان وقایع 
تاریخــی به زبان محاوره و دوســتانه اســت که معمواًل در 
داســتانگویی از آن اســتفاده می شود و این زبانی خارج از 

عرف کتاب های تاریخی است. 
این نــوع نگارش ســبب افزایش ســرعت مطالعه شــده 
و بــرای خواننده قرابت بیشــتری با وقایــع تاریخی ایجاد 

می کند. 
منابعــی کــه در ایــن کتــاب از آنها اســتفاده شــده، منابع 
تاریخی موجود تا ســده هشــتم هجری اســت که به گفته 
نویسنده از کم ترین تحریف و دستکاری برخوردار بوده و 

منابعی موثق محسوب می شوند. 
نویسنده در کتاب تالش کرده است تا به صورتی جزئی و 
گاهی مفصل، تا جایی که اطالعات منابع تاریخی اقتضا 
می کنــد، بــه بیان علــل و عوامل شــکل گیری رخدادهای 
مهــم نیمــه دوم ســده اول هجــری بخصــوص حادثــه 
عاشــورا، وضعیــت شــهرهای مختلف اســالمی در زمان 
حکومــت یزیــد و وضعیت مســلمانان و تأمــالت درونی 

آنان در آن دوران بپردازد.
داســتان بریــده بریده، حــدوداً از 237 داســتان کوتاه 
تشــکیل شــده و در کل، یــک حادثــه اصلــی را به صورت 
خطــی روایــت می کند.کتــاب از زمانــی آغاز می شــود که 

معاویــه در بســتر مــرگ افتــاده و یزید را احضــار می کند 
فرزنــدش  بــه  معاویــه  بســپارد.  او  بــه  را  حکومــت  تــا 
توصیه هایی می کند و نحوه تعامل با مردمان شــهرهای 
مختلــف را به او گوشــزد می کند. زمینــه تاریخی کتاب، از 
همیــن آغــاز بــرای خواننده آشــکار می شــود. معاویه در 
هنــگام مرگ به یزید توصیــه می کند که مراقب چند نفر 
باشــد که یکــی از آنها حســین بــن علی)ع( اســت که در 

مدینه زندگی می کند.
یزیــد پس از نشســتن بــر تخت، بــه فرمانــدار مدینه، 
ولیــد بــن ُعتبه نامه نوشــته و از او می خواهــد که از مردم 
مدینــه بیعتــی دوبــاره بگیــرد و طی نامــه ای ســّری از او 
می خواهد کــه از عبداهلل بن عمــر، عبدالرحمان بن ابی 
بکــر، عبداهلل بن زبیر و حســین بن علــی جداگانه بیعت 
سفت و سختی بگیرد. این ماجرا، طلیعه کشمکش های 
اصلی داستان است. نویســنده در ادامه، ماجرای بیعت 

نکــردن امام حســین)ع( و خــروج او از مدینه به ســمت 
مکــه و نیــز حوادثــی را که در مکــه بــرای آن حضرت رخ 
داد، با اســتفاده از منابــع تاریخی با جزئیــات و ریزبینانه 
بیــان می کند. پس از اینکه امــام از نامه های مردم عراق 
برای دعوت آن حضرت به کوفه مطلع می شــود، مسلم 
بــن عقیل را برای گرفتن بیعت با آنان و راســتی آزمایی 
ادعای آنها به کوفه می فرســتد. شــهادت مسلم در کوفه 
و ســپس حرکــت امام از مکه به ســمت عــراق و حوادث 
مربــوط بــه ایــن دوره و ســپس اتــراق امــام و یارانش در 
کربــال، بخش های بعدی این کتاب هســتند که نویســنده 

روایت کرده است.
امــام حســین)ع( و یارانش در کربــال در جنگی نابرابر 
از ســوی ســپاهیان یزید به شهادت می رســند و امام زین 
العابدین)ع( که بیمار بوده، به همراه قافله اسرا به شام 
برده شــده و سپس روانه مدینه می شوند. اتفاقاتی که در 
راه شــام و مدینه و نیز در قصــر یزید رخ می دهد، در این 
بخش به تفصیل بیان شــده اســت و ویژگی های مثبت و 

مهم کتاب است. 
بخــش پایانــی کتــاب نیــز بــه بازگویــی واقعــه َحــّره 
می پردازد که طی آن ســه ســال بعد از واقعه عاشــورا، 
مردم مدینه بــه رهبری عبداهلل، فرزند حنظله َغســیل 
المالئکــه، بر ضــد حکومت یزیــد قیام می کننــد و یزید 
بــا بی رحمی و خشــونت تمام آنها را ســرکوب می کند. 
نویســنده منبع هر فصل را در انتهای کتاب آورده و نیز 
بخشــی را به نام کتابنامه در پایان کتاب گنجانده است 
کــه اطالعــات خوبــی از کتــاب شناســی واقعــه عاشــورا 
را در اختیــار خواننــده قــرار می دهــد. در پایــان به نظــر 
می رســد این کتاب برای فردی که قصــد دارد اتفاقاتی 
را کــه منجر به شــهادت امام حســین)ع( شــد مطالعه 
کنــد و در عیــن حال به دنبال اثــری روان و خوش خوان 
اســت که بر پایه اســناد مورد اعتماد نوشته شده باشد، 

است. مناسب 
کتاب »داســتان بریده بریده« بــه قلم علیرضا نظری 
خرم به رشته تحریر درآمده و توسط انتشارات کتابستان 

معرفت نیز منتشر شده است.

ایدئولوژی جهان آزاد و 
جعل فاشیسم اسالمی

معرفی کتاب در بین 
مداحان رواج دارد

26 24

نگاهی به روند صدور مجوز به 
یک کتاب خاص

گفت وگو با مدیرعامل انجمن 
کتابفروشان جبهه فرهنگی 

انقالب:

یادداشت

زهرا پیوندی
نویسنده

 سومین پویش سفیر حسین)ع( با هدف ترویج 
و عرضه کتاب در هیأت های حسینی برگزار می شود

نذر کتاب
در ماه محرم چه بخوانیم؟

نسل جدیدی که نذوراتش هم متفاوت است!
پژوهشی خوش خوان

قدرتنمایی موج جدید منتقدان سرمایه داری
چطور برای کودک کتاب انتخاب کنم؟
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اســفند 1399 خبــری در  تاریــخ 20  در 
حــوزه کتــاب منتشــر شــد بــا ایــن عنــوان: 
»اســالم گرایی رفع توقیف شــد.« تیتری که 
حکایت از رفع توقیــف کتاب بحث برانگیز 
»اسالم گرایی« می کرد. در ادامه خبر آمده 
بود: »در حالی چاپ دوم کتاب اسالم گرایی 
نوشته ارنست نولته با ترجمه مهدی تدینی 
منتشــر شــده که جلوی توزیع چــاپ اولش 
گرفته شده بود. به گفته مترجم، این کتاب 
در بــازار ســیاه بــا قیمــت نجومــی فروخته 
می شــد...« کتــاب »اســالم گرایی؛ ســومین 
جنبش مقاومت رادیکال« نوشــته ارنست 
نولته که در شــهریورماه 1399 در انتشارات 
ثالث منتشر شده بود، مدت کوتاهی بعد از 
چاپ اولیه، از سطح بازار کتاب جمع آوری 
شــد و به گفتــه مترجم بــه ناشــرش اجازه 
توزیع داده نشــد. طبق معمــول این کتاب 
هم از بازار ســیاه ســر در آورد کــه با واکنش 
مترجمش همراه شــد. او نوشت: »این هم 
از نتایج توقیف یک کتاب! بازار سیاه شنیده 
بودیــم، امــا نه دیگــه آن قــدر ســیاه! کتاب 
»اسالم گرایی« نولته را قیمت زده اند یک و 
نیم میلیون! قیمت پشت جلد آن 7۵ هزار 
تومنه... اما پس از کش وقوس های فراوان، 
ناشر کتاب اعالم کرد چاپ دوم آن در ۴7۶ 
صفحــه و با قیمت ۸7 هزار تومان منتشــر 

شده است...
مهدی تدینی همچنین نوشــته اســت: 
»خوش تریــن پایان ممکن بــرای ماجرای 
کتــاب »اســالم گرایی« اثــر ارزشــمند نولته 
رقم خورد. کتاب ســرانجام پس از ۸، 9 ماه 
رایزنی اجازه انتشار یافت. خوشبختانه هیچ 
تغییــر و هیچ جرح  و تعدیلــی نیز بر کتاب 
اعمــال نشــده و فقــط دو صفحــه به عنوان 
»یادداشــت ناشــر« به کتــاب افزوده شــده 
اســت... تجربه ای که می رفت به تجربه ای 
تلــخ تبدیل شــود، بــه تجربه ای ارزشــمند 
بــرای همه مــا تبدیل شــد. الزم می دانم از 
همــه دوســتانی که ایــن کتــاب را فراموش 
تشــکر  کردنــد،  حمایــت  آن  از  و  نکردنــد 
کنــم. برایــم عجیب بــود که از شش گوشــه 
دنیا هموطنان عزیــز به من پیام می دادند 
و ســراغ ایــن کتــاب را می گرفتنــد. از اهالی 
نشــر، اهل قلم و فرهیختگانی که به اشکال 
قدردانــی  بودنــد،  کتــاب  پیگیــر  مختلــف 
می کنم؛ امــا در این میــان بی اغراق، بیش 
از همــه از جنــاب دکتر صدرالدینــی، مدیر 
محتــرم اداره کتــاب )وقــت( سپاســگزارم. 
بارها با اداره کتاب جلســه داشــتم و انصافاً 
جــز همدلــی چیزی ندیــدم؛ امــا چیزی که 
بسیار بیشــتر خوشحال و امیدوارم می کند، 
این است که نشانه ای از فرهنگ مدارا بروز 

کرد که امیدوارم دامن بگستراند.«

چرا کتاب »اســالم گرایی« تــا این اندازه 
آیــا موضــوع  اســت؟  بــوده  بحث برانگیــز 
مناقشــه برانگیزی در کتــاب مطــرح شــده 
است؟ در این نوشتار قصد داریم به نکاتی 
دربــاره ایــن کتــاب و وضعیت ممیــزی آن 

بپردازیم.
1. نولتــه در ایــن کتــاب تــالش دارد تــا 
اسالم گرایی را در کنار بلشویسم و فاشیسم، 
ســومین جنبش مقاومتی معرفــی کند که 
در برابر مدرنیته به ســتیزه پرداخته اســت. 
او می کوشــد جنبش های مقاومت اسالمی 
از عصــر انحطــاط امپراطــوری عثمانــی تا 
ملی گرایــی عربــی و وقوع انقالب اســالمی 
و ظهــور القاعده را در بســتری از مناســبات 

جهانی تحلیل نماید.
ارنســت نولته )1923- 2016( پژوهشگر 
آلمانی تاریخ  و فلســفه اســت کــه به عنوان 
یک فاشیســم پژوه شناخته می شود. عمده 
آثار او به پرسش درباره نازیسم و کمونیسم 
جنــگ  از  بعــد  سیاســی  جنبش هــای  و 
جهانی اول می پــردازد. یکی از متأخرترین 
پژوهش های نولته که در سال 2009 منتشر 
شــده کتــاب »اســالم گرایی« اســت. تمرکز 
نولتــه در این اثــر بر جنبش های اســالم گرا 
و مفهــوم فاشیســم اســالمی اســت. نولته، 
اســالم گرایی را بعد از نازیســم و کمونیسم 
شــکل سومی از فاشیســم می داند. در واقع 
نولته نظریه پردازی است که ایده فاشیسم 
اســالمی را احیــا کــرده اســت. محمدرضــا 
و  فاشیســم  یادداشــت  در  نیــز  نیکفــر 
اسالمیســم که به مناسبت درگذشت نولته 
نوشته شده در مورد ایده اسالم گرایی نولته 
چنین می نویسد: »اسالمیسم یک جنبش 
اصیل ریشه دار در قرن بیستم است؛ قرنی 
کــه دو جنبــش رادیــکال دیگر تاریــخ آن را 
رقــم می زنــد: سوسیالیســم و فاشیســم. از 
ایــن نظر اســت کــه در عنــوان کتــاب نولته 
از اسالمیســم به عنــوان جنبــش مقاومــت 
ســوم نام بــرده می شــود. منظــور نولتــه از 
مقاومــت، تمامیت خواهــی اســت، تالش 
بــرای دســتیابی به همه چیز اســت، آن هم 
با ارزش گذاری مطلق روی یک چیز: ارزش 
مطلق کار زنده در مارکسیسم، خودفرمانی 
دولت جنگی در فاشیسم و تسلیم در برابر 

اراده الهی در اسالم.«
کتــاب  در  نولتــه  مشــخص  به طــور 
اســالم  از  قرائت هایــی  »اســالم گرایی« 
)هرچنــد دیــن اســالم نیــز از نظــر او یــک 
مــورد  را  اســت(  کامــل  تمامیت خواهــی 
بررســی قــرار می دهــد که بــه اســالم گرایی 
منجــر می شــوند. نقطه عزیمــت پژوهش 
آزاد  لیبــرال/  جهــان  گرفتــن  مفــروض  او 
جملــه  از  آن  بــه  واکنشــی  ســویه های  و 
اسالم گرایی است. از پی آن انقالب اسالمی 
ایــران یکی از مصادیق اســالم گرایی عنوان 
می شــود. گستره پژوهش نولته، تا تحرکات 

اســالم گرایانه دهه اول قرن بیست و یکم و 
ماجرای یازده سپتامبر ادامه می یابد. یازده 
ســپتامبر و اســامه بن الدن برای او شاهدی 
اســالم گرایی  معرفــی  جهــت  در  اســت 

به عنوان سومین جنبش رادیکال.
طــرح موضــوع پژوهشــی نولتــه، یعنی 
اســالم گرایی، مقــارن بــا دهــه ای اســت که 
جهان اسالم و مسلمانان به عنوان خطری 
بــرای غرب به رهبــری امریکا مطرح شــد. 
این بار به جای اردوگاه سرخ و کمونیست ها، 
مســلمانان به عنوان  »دیگری« جهان آزاد 
تعریف می شــوند. پــس از 2001 و ماجرای 
یازده ســپتامبر کشورهای اســالمی از طرف 
امریــکا مــورد اتهام قــرار گرفتنــد. امریکا با 
همراهی ناتو به عراق و افغانســتان حمله 
کرد و در این حمالت صدها هزار مسلمان 
دیدنــد.  آســیب  نفــر  میلیون هــا  و  کشــته 
مسلمان هراســی و نفــرت در تریبون هــای 
سیاســی و تبلیغاتی به هسته مرکزی گفتار 
غرب تبدیل شــد. بهانه جــورج بوش برای 
حمله به خاورمیانه، جنگ با »اسالم گرایان 
فاشیست« بود. صدام ، کسی که جهان آزاد 
برای او راکتور هســته ای نیز ســاخته بود و تا 
مرز تبدیل به قــدرت اتمی پیش رفته بود، 
به یک باره جزو اسالم گرایان فاشیست شد.

در دو دهه گذشــته امواج اسالم ســتیزی 
در بخش هــای گوناگونــی از جهــان شــکل 
گرفته است. افزون بر امریکا، امروزه در اروپا 
احزاب راست افراطی بسیار بر آتش نفرت 
از مســلمانان می دمند. روزبه روز بر قدرت 
ایــن احــزاب افزوده می شــود. بــرای نمونه 
در آلمــان »حــزب جایگزین بــرای آلمان« 
مســلمانان را تهدیدی برای جامعه آلمان 
می دانند. مقابله و ممنوعیت با ارزش ها و 
هنجارهای اسالمی در سراسر اروپا گسترش 
پیــدا کــرده اســت. ممنوعیت برقع پوشــی 
یکــی از مصادیــق بارز آن اســت. همچنین 
حتی کشــورهای آســیایی و آفریقایی هم از 
این موج اسالم ســتیزی در امان نمانده اند.
همچنیــن همه ایــن تحــوالت بی ارتباط با 
معرفی اسالم به عنوان جنبشی فاشیستی 

نیست.
2. مهدی تدینی مترجم آثار آلمانی زبان 
در حــوزه تاریــخ و علــوم اجتماعی اســت. 
او طــی چند ســال گذشــته حــدود 10 کتاب 
ترجمــه کرده اســت؛ کتاب هایــی در تبیین 
فاشیســم، هولوکاســت و جمهوری وایمار، 
توتالیتاریسم از آرنت و چند کتاب از نولته و 
درباره نولته از ترجمه های تدینی اســت. او 
برای ترجمه کتاب ارنست نولته، »سیمای 
یک تاریخ اندیش« در سی وششــمین دوره 
جایــزه کتــاب ســال به عنــوان اثــر شایســته 
تقدیــر شــناخته شــد. همانگونــه کــه خــود 
تدینــی اذعــان دارد، بیــن اندیشــه آرنت و 
آثار نولتــه قرابت های فکــری زیادی وجود 
دارد. هــم آرنــت و هــم نولتــه در تحلیــل 

خــود از نظام هــای توتالیتــر بــه زمینه های 
ســازوکارهای  و  عملکــرد  شــکل گیری، 
ایــن نظام هــا از منظــر متفکرانــی لیبــرال 
می پردازنــد؛ بنابرایــن در ترجمــه کارهــای 

مترجم همواره وحدتی وجود دارد.
3. انتشــار خبر مربوط بــه رفع توقیف 
کتاب »اسالم گرایی« پرسش ها، مسائل و 
ابهامــات بســیاری را پدید آورده اســت. با 
توجه بــه تکرار چنیــن اتفاقاتی )همچون 
ماجرایــی کــه بــرای کتــاب »چــرا ملت ها 
شکســت می خورنــد« اثــر عجــم اوغلو یا 
کتاب »انسان خردمند« یووال نوح هراری 
پیش آمــد( ســؤاالتی مطرح اســت که بد 
نیست به آنها بپردازیم. چرا کتاب پس از 
انتشار توقیف شــد؟ و چرا به قول مترجم 
پــس از مدتــی »رایزنی« بــدون هیچ گونه 
جرح  و تعدیلی و تنها با افزودن یادداشت 
ناشــر مجــوز انتشــار مجــدد گرفــت؟ آیــا 
کتاب هــا پیــش از انتشــار مــورد ارزیابــی و 

ممیــزی قــرار نمی گیرند؟ چگونــه کتابی 
پــس از ســه روز حضــور در بــازار، توقیــف 
شــده و سر از بازار ســیاه در می آورد؟ دفتر 
توســعه کتــاب و کتابخوانی وزارت ارشــاد 
ســابق به عنــوان متولــی ممیــزی پــس از 
متوجــه  به یک بــاره  کتــاب  اولیــه  انتشــار 
محتوای اثر شــده اســت؟ و سرانجام، این 
کش وقوس ها به چه منظوری بوده است؟

روی ســخن بــا مدیریت دفتر توســعه 
کتاب و کتابخوانی وزارت ارشــاد به عنوان 
ممیــزی  و  محتوایــی  بررســی  متولــی 
کتاب ها است. در چند سال گذشته تعداد 
زیــادی رمان و کتاب نظری منتشــر شــده 
که موضــوع آنهــا نظام های فاشیســتی و 
کمونیستی اســت. چنین به نظر می رسد 
تعداد این کتاب ها در حوزه های مختلف 
ادبیات، تاریخ، علوم اجتماعی و سیاسی 
و حتــی کــودک و نوجــوان چنان پرشــمار 
جریانــی  ظهــور  از  می تــوان  کــه  اســت 

ســخن  کتــاب  نشــر  حــوزه  در  قدرتمنــد 
گفــت. ایــن کتاب ها قصد دارنــد به نوعی 
بیــن وضعیت ایران کنونــی و آن نظام ها 
کننــد.  برقــرار  مشــابهت  و  هماننــدی 
کتاب هــای این جریان با رویکردی لیبرال 
بــه ســایر نظام هــای سیاســی می نگرنــد. 
طــرد  و  امریکایــی  ارزش هــای  از  دفــاع 
عناصــر فرهنگی و سیاســی دیگر ملت ها 
بــر محتــوای بســیاری از ایــن آثــار حاکــم 
است. آشکار است که ناشران قدرتمندی 
در انتشار این کتاب ها و ترویج این جریان 

نقش مؤثری ایفا می کنند.
اکنون ســؤال این اســت که آیا متولیان 
بررســی محتــوای کتاب هــا متوجه حضور 
نشــر  فضــای  در  جریــان  ایــن  پرطنیــن 
هســتند؟ دربــاره این کتاب خــاص یعنی 
مقدمــه  محتــوا،  آیــا  »اســالم گرایی«، 
مترجــم و طــرح جلد آن همگی مســئول 
ارزیابی را بــه این نتیجه رهنمون نکرد که 
ایــن کتــاب یکــی از مصادیق ایــن جریان 
اســت؟ در نگاه نخســت طرح جلد کتاب 
نمایانگــر درک ناشــر از کتــاب اســت. این 
طرح در نســخه اصلی کتــاب وجود ندارد 
و بــه انتخــاب ناشــر روی جلد قــرار گرفته 
اســت. این طرح نقاشی یک زن مسلمان 
اســت.  کالشنیکف به دســت  برقع پــوِش 
کلیشه ای ساده و ابتدایی که شب و روز در 
تبلیغات علیه مســلمانان به کار می رود. 
اســالم و خشــونت در کنار هم. آیا به واقع 
مســئوالن وقت وزارت ارشــاد از درک این 
تصویــر ســاده عاجــز بودند؟ بســیار جای 
تعجــب دارد کــه پذیــرش چنیــن طــرح 
جلــدی را حمل بر ناآگاهی دفتر توســعه 

کتاب و کتابخوانی کرد.
تکلیــف محتوای کتاب هم کم و بیش 
روشــن اســت. در تفســیر نولتــه مفهــوم 
هم معنــی  )اسالمیســم(  اســالم گرایی 

ایدئولوژی جهان آزاد و جعل فاشیسم اسالمی

قدرتنمایی موج جدید منتقدان سرمایه داری

خوش ترین پایان ممکن برای ماجرای کتاب »اسالم گرایی« 
 اثر ارزشمند نولته رقم خورد. کتاب سرانجام پس از

 8، 9 ماه رایزنی اجازه انتشار یافت. خوشبختانه هیچ تغییر 
و هیچ جرح  و تعدیلی نیز بر کتاب اعمال نشده و فقط دو 
صفحه به عنوان »یادداشت ناشر« به کتاب افزوده شده 

است... تجربه ای که می رفت به تجربه ای تلخ تبدیل شود، 
به تجربه ای ارزشمند برای همه ما تبدیل شد. الزم می دانم 

از همه دوستانی که این کتاب را فراموش نکردند و از آن 
حمایت کردند، تشکر کنم

نگاهی به روند صدور مجوز به یک کتاب خاص

مهدی سلیمانی

منتقــدان ســرمایه داری در تیپ هــای 
گوناگــون در برابــر بت نوســازی مارشــالی 
نقش آفرینــی کرده انــد. آنهــا ترجمــه آثار 
جریان منتقد جهانی را به عنوان مأموریت 

اول و پرکارکرد خود تعریف کرده اند.
جهانــی  جریــان  نظــری  رویکردهــای 
فروپاشــی  از  پــس  ســرمایه داری  منتقــد 
شــوروی، ترکیــب تــازه ای یافته انــد؛ البتــه 
جریان چپ پس از جنبش 19۶۸ فرانســه 
بازســازی  و  اساســی  بازاندیشــی  بــه  نیــز 
بنیادیــن خود دســت زده  بــود، امــا این بار 
بــودن  طبیعــی   نقــد  اساســی،  مســأله 
شــکل گیری ســرمایه داری به عنوان نتیجه 
ســیر طبیعی تکامــل تاریخ قرار داده شــد 
و ظهــور آن به عنــوان انحرافــی در تاریــخ 
قلمــداد شــد. همچنیــن ایــن جریــان بــا 
نقــد مارکــس به  دلیــل توجه بیــش  از حد 
بــه اقتصــاد، امر سیاســی و فرهنگــی را در 
تحلیل هایش اولویت بخشید.چندی است 
ناشــران حوزه علوم اجتماعی ایران نیز به  
ســمت آثــار اندیشــمندانی ماننــد هانری 
لوفور، آلن بدیو، دیوید هاروی، ژاک رانسیر، 
میگل ابنســور، اســالوی ژیژک، آلن تورن، 
هنــری هلــر و آگامبن تمایل پیــدا کرده اند 
و آثارشــان را ترجمه و تحلیــل می کنند. با 
توجه به تاریخ سیاســی احزاب چپ گرا در 
ایران، از آنجا که چنین آثاری مخاطب عام 
ندارند، می توان گفت چاپ این آثار اهداف 
گســترده تری را دنبــال می کنــد: تربیــت و 
تقویت نیروهای نظریه پرداز در دانشگاه ها، 
تغییر فضای گفتمان روشــنفکری ایرانی، 
تأثیرگــذاری غیرمســتقیم بــر سیاســت و 
اعمــال نفــوذ و جهت دهــی بــه قــدرت از 
طریــق نهــاد علــم. همچنیــن از عوامــل 
مطرح  شــدن چنین جریان هایی، گفتمان 

اســالمی  بــر سیاســت جمهــوری  حاکــم 
ایران، بخصوص از دهه 70 به بعد اســت. 
عجیب نیســت کــه برنامه ریزی توســعه و 
تعدیل ساختاری نئولیبرال، جهت متضاد 
خــود را ایجاد  کند و اجرای بی محابا و البته 
ناقــص، چهارچوب هــای نظــری ناقــد را 
معنادار  ســازد و با مصداق ســازی خویش 
توضیح سیســتماتیک آنها را معنا  بخشد.  
البتــه راه انــدازی جریــان فکــری به  کمک 
انتشــار زنجیره ای کتاب در ایــران، پیوندی 
ناگسستنی با وضعیت اجتماعی، سیاسی 
کــه  به گونــه ای  دارد،  ایــران  اقتصــادی  و 
می توان گفت هر زمان که فاصله طبقاتی، 
جامعــه  فرودســت  نیروهــای  بــه  فشــار 
بیشــتر  اقتصــادی  تعدیل ســازی های  و 
می  شود، انتشار کتاب های چپ و استقبال 
از آنهــا بــه  صــورت چشــمگیری افزایــش 
می یابد. عناصر انتقادی موجود در اندیشه 
چپ باعث می شــود بســیاری از منتقدان 
ســرمایه داری بی ســر داخلــی، به اندیشــه 
چپ به چشــم بسترســاز و ابزاری مناسب 

برای نقد سرمایه داری نظر کنند. 
از ســوی دیگر اقبــال به کتاب های چپ 
شــاید به نوعــی واکنــش به فضــای غالب 
آکادمیک کشــور نیز باشد. زمانی که بیشتر 
مباحث درســی به موضوعاتی در پارادایم 
پوزیتیویســتی خــام و اســتاندارد محــدود 
می شــود کــه درون مایــه ای محافظــه کار و 
راست گرا و سرمایه مدار دارند، دانشجویان 
علمــی،  یــا  روشــنفکرانه  انگیزه هــای  بــا 
برای شکســتن ایــن فضــای تک قطبی به 
مطالعــات خــارج از این چهارچــوب روی 

می آورند.
ایــن علــل و زمینه هــا ســبب شــده اند 
کتاب هــای تئوریــک مارکس، شــارحان او، 

نئومارکسیســت ها و جریان هــای تاریخــی  
اجتماعــی مارکسیســت و سوسیالیســت، 
در ویتریــن خیابــان انقــالب و نشــرهایی 
ماننــد ققنــوس، ثالث، شــیرازه کتــاب ما، 
پرســو،  طالیــه  آگاه،  گوتنبــرگ،  اختــران، 
و  الهیتــا  گل آذیــن،  پارســه،  تیســا،  ژرف، 
فــردوس حضــور پررنگــی داشــته باشــند. 
شــاید مرور برخی عنوان ها که ســالح خود 
را مســتقیم یا غیرمســتقیم به  سمت این 
بت بزرگ نشــانه رفته اند، خالــی از لطف 
نباشد: مانیفست ضدسرمایه داری، بحران 
بی پایــان، بحــران: نقــد اقتصــاد سیاســی 
سرمایه داری، در انکار نئولیبرالیسم، منطق 
جنون آســای ســرمایه داری جهانــی، علیه 
اخاذی مضاعف، ســیاره زاغه ها، زمســتان 
امپریالیســم  ســرمایه داری،  طوالنــی  داغ 
جدیــد، بقای ســرمایه داری، بحران فراگیر 
ســرمایه، خاســتگاه ســرمایه داری، زایــش 
و  دموکراســی  از  نفــرت  ســرمایه داری، 

نیکوکاران بدطینت.
می دهــد  نشــان  کتاب هــا  ایــن  آمــاج 
مطلوبیت و کارایی سیاست های نئولیبرالی 
فقــط روی کاغذ اســت و در جهان واقعی، 
بــه تهی دســتی  بیشــتر مــردم جوامــع را 
بــار  بــه  اساســی  فاجعه هــای  و  انداختــه 
آورده  اســت. نگارنــدگان در ایــن کتاب هــا 
توصیه نامــه یــا فرامین اقتصــادی جریان 
نئولیبــرال برای کشــورهای جهان ســوم را 
به نقد کشــیده اند: دولــت کوچک، تجارت 
خارجــی آزاد، تــورم ضعیــف و اســتقبال 
خارجــی.  ســرمایه گذاری  از  بی حدومــرز 
از کشــورهای توســعه یافته در  هیچ کــدام 
زمان توســعه خود به ایــن فرمان ها عمل 
نکرده اند و حال در اقدامی تســلط   طلبانه، 
بانــک  ماننــد  نامقــدس  ســازمان هایی 

جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان 
تجارت جهانی ایجاد کرده اند تا فرمول های 
مدنظر خود را به کشورهای درحال  توسعه 
دیکته کنند و در نهایت بر منابع آنها تسلط 

یابند و آنها را تحت سلطه خود درآورند.
ایــن جریــان پرطمطــراق ســبب شــده 
حتی ناشــرانی که سابقه انتشار کتاب هایی 
در راســتای تحکیم هژمونی ســرمایه داری 
در کارنامــه دارنــد، از ســر تطبیــق خــود بــا 
تغییــر ذائقه مخاطــب، کتاب هایــی از این 
دســت منتشــر کننــد: نــی، مرکــز، علمی و 
فرهنگی، ثالث و چشمه. همچنین اگرچه 
در کالن  موضوعات جامعه شناسی و علوم 
سیاسی، گفتمان چپ گسترش یافته است، 
در حــوزه مدیریــت و اقتصــاد نمی تــوان از 
حضــور پررنــگ ایــن جریان ســخن گفت؛ 
چراکه همچنان جریان غالب نشــر در این 
حوزه ها را نئولیبرالیسم و با اندکی اختالف، 
نهادگرایان دراختیار دارند که نشان دهنده 
جلوداری جامعه شناســی نسبت به علوم 
تکنیکالی همچون اقتصاد و مدیریت است. 
پیش فرض های اساسی پارادایم نئولیبرال 
را جریان های اقتصادی دیگری هم به نقد 
کشــیده اند. پیش فرض »عقالنیت کامل« 
پیش فــرض  رفتــاری،  اقتصــاد  جریــان  را 
را  اقتصــادی«  انســان  »منفعت طلبــی 
اقتصاد اخالقی و پیش فرض »انسان فارغ 
از جامعــه« را نهادگرایــان نقــد کرده انــد. 
به  تازگــی اقتصاد رفتــاری فعالیت عمدتاً 
ترجمیک خود را در بازار نشر ایران افزایش 
داده است و می توان آن را رقیب جدید و از 
زاویه ای دیگر، همراه جدید نئولیبرالیســم 
قلمداد کرد، اما نهادگرایان ایرانی مدت ها 
است به تعیین حدود نئولیبرالیسم ایرانی 
و نســبت خــود بــا ایشــان و اخیــراً طراحی 

موقعیــت ایجابی خود مشــغول هســتند. 
نهادگرایــان بــا تمرکز بــر اقتصاد سیاســی 
در مقابــل اقتصــاد خــرد و ترجمــه آثــاری 
ماننــد چگونه ملت ها شکســت می خورند 
و خشــونت و نظام های اجتماعی، جایگاه 
خــود را در مباحــث توســعه بــاز کرده انــد. 
موقعیت محوری ایشــان دانشکده اقتصاد 
دانشــگاه عالمه طباطبایی اســت. فرشــاد 
مؤمنــی، حســین راغفــر، مجید شــاکری و 
محمود متوسلی از جمله معتقدان به این 
نحله و منتقدان پارادایم مســلط هســتند. 
مؤسســه  بــه  وابســته  نهادگــرا  انتشــارات 
مطالعات دین و اقتصاد، همچنین اختران 
و دانشــگاه امام صــادق)ع( در ایــن زمینــه 
فعال هســتند. افزون بر این، این جریان به 
اندیشه سیاسی شهید بهشتی و تأکید ایشان 
بــر مبارزه با رانت و فســاد اقتصادی، مانند 

داگالس نورث، ارادت ویژه ای دارند.
فقــط  ســرمایه داری  منتقــد  جریــان 
محــدود  نهادگــرا  و  چــپ  گرایــش  در 
کتاب هــای  از  دیگــری  بخــش  نمی شــود. 
ضدنئولیبرالیســم، طیفی از اندیشــمندان 
تحلیلی امریکایی را با عنوان جماعت گرایی 
حــول خــود جمــع کرده اســت کــه در حال 
گســترش و درخورتوجــه ویژه اســت. برای 
مثــال کتاب های مایکل ســندل که بیشــتر 
انتشــارات مرکز یا نشــر نــو چــاپ کرده اند، 
نمونه ای از این ها است. السدیر مک اینتایر 

نیز جزو همین گروه به حساب می آید.
نحله دیگر در جریان منتقد لیبرالیسم، 
الهی دان هایی همچون کارل لوویت هستند 
کــه از منظر کالم مســیحی و علــم دینی به 
نقــد جریان راســت و چــپ می پردازند. به  
تازگی نشــر علمی و فرهنگی، کتاب »معنا 
ترجمــه  را  لوویــت  کارل  اثــر  تاریــخ«  در 

نهادگرایــان  دیگــر،  جریــان  اســت.  کــرده 
و جامعه شناســان اقتصــادی هســتند کــه 
هرکدام از منظری، به نقد عقاید اقتصادی 
لیبرالیســم همــت گمارده اند. کــوز، نورث، 
ایــن  جملــه  از  وتــر  گرانــو  و  ســویدبرگ 
اندیشــمندان هســتند و نهادگرایان ایرانی 
مانند فرشاد مؤمنی و حسین راغفر نیز ذیل 

همین پارادایم می اندیشند.
ایــده چــپ از جهاتی همچــون چالش 
بــا ســرمایه داری جهانــی، مشــابهت هایی 
با ایــده انقالب اســالمی دارد، اما در مبانی 
بشــدت متفــاوت اســت. مبــادی معرفتی 
ماتریالیســتی مارکسیســم اصیــل و تمرکز 
بر تفســیر تاریخ مبتنی بر عامــل اقتصاد از 
جملــه این اختالفات هســتند کــه برخی از 
آنهــا را حتــی نســخه های متأخــر چپ نیز 
نقــد و اصــالح کرده انــد. جریان چــپ نزاع 
طبقاتــی را موتــور محــرک اصلــی تاریــخ 
می دانــد، امــا انقــالب اســالمی مبتنــی بر 
برداشت قرآنی خود و محوریت خداوند در 
تفســیر تاریخ، نزاع حق و باطل و کنشگری 
معصومان را موتور محرک تاریخ معرفی 
می کنــد. برخالف تلقی چــپ، مالکیت در 
انقالب اســالمی محترم شمرده می شود و 
بنا نیســت به  دلیل وجــود فاصله طبقاتی، 
ظلمی به گروهی از مردم بشــود؛ اگرچه به  
صورت عقیدتی و نه اجبار بیرونی، قواعدی 
پویا همچــون خمــس، زکات، ارث و انفاق 
را بــرای جلوگیری از انباشــت ثــروت مقرر 
کــرده اســت. در واقع ایده انقالب اســالمی 
ایــران، دیکتاتــوری پرولتاریا یــا دیکتاتوری 
دولتی را بر دیکتاتوری طبقه بورژوا ترجیح 
نمی دهد و با هر طاغوت داخلی و خارجی، 
بجز ســلطنت حکومــت ارزش هــای الهی 
مخالف است. همین حاکمیت ارزش های 

الهی پیوند میان مردم و مسئوالن حکومت 
دینــی را برقــرار می کنــد و تفاوت بســیاری 
بــا اقدامات تبلیغاتی یــا کنترلی نظام های 

مارکسیستی دارد.
ســبب  الهــی  ارزش هــای  محوریــت 
می شــود توســعه از نظرگاه اســالم، تفاوت 
ماهــوی بــا رویکرد مــادی سوسیالیســم به 
توسعه داشــته باشد. همزادی ماده، معنا، 
دنیا و آخرت در نگاه اســالم، ســبب پویایی 
تعریف توســعه در اســالم شــده اســت. در 
پایان الزم به ذکر است چرخش نشر به نفع 
جریــان چپ، از وجهی که گفتــار و جریانی 
در نقد نئولیبرالیسِم بی سِر مسلط در کشور 
به دست می دهد، سودمند است؛ اما نباید 
ســاده انگارانه و با اراده رهایی از لیبرالیسم، 
عرصه را تســلیم این جریان کرد؛ چراکه بر 
اســاس تجربه هــای تاریخــی، چــپ ایرانی 
در لحظه سیاســی نهایی، بــه چپ جهانی 
نزدیک نمی شــود، بلکه به راســت جهانی 
ســوق می یابد و اگر قدرت پیدا کند، به ایده 
جمهوری اسالمی حمله می برد. همچنین 
بدنه اجتماعی و دانشجویی این جریان در 
ایران نیز همواره سابقه کنشگری رادیکالی 
را از خــود نشــان داده اســت که به  ســادگی 
و  گوناگــون داخلــی  جریان هــای سیاســی 
خارجی می تواننــد از آن بهره برداری کنند، 
در نتیجه در وهله اول، برای تغییر پارادایم 
سرمایه داری بی سر و در وهله دوم، مصون  
ماندن از تأثیرهای منفی جریان چپ، باید 
نهضتی محتوایی در راستای تولید محتوا در 
حوزه حکمرانی عادالنه مبتنی بر پیشــینه 
حکمت اسالمی به راه افتد و به موازات آن 
نیز مشــعل پرفروغ نهضت مطالبه گری و 
به  کار بســتن عملی آن در سطوح گوناگون 

روشن شود.

جنبش هــای  و  فاشیســم اند  مفهــوم  بــا 
مقاومــت اســالمی در جهــان اســالم، از 
فاشیســتی اند.  جنبش هــای  مصادیــق 
از ایــن رو انقــالب اســالمی ایران بــرای او 
ماهیتی فاشیســتی و تمامیت خــواه دارد. 
بــا توجــه به ایــن تفســیر واضح و روشــن 
کتاب از انقالب اسالمی، در فرایند بررسی 
محتوایــی چــه اتفاقــی رخ داده کــه کتاب 
تأیید و منتشــر شــده اســت. آیا مسئوالن 
ارزیابــی، ایــن تفســیر از انقالب اســالمی 
حمــل  را  اســالم گرا  جنبشــی  به منزلــه 
یــا  بــر اســالمی بودن انقــالب کرده انــد؟ 

به سادگی از کنار آن گذشته اند؟
عجیــب   تناقض هــای  پایانــی  نکتــه 
وغریــب حــول کتــاب از ابتــدا تــا امــروز 
اســت. بــا توجه بــه مطالبی که بیان شــد 
بایــد پرســید آیــا این اثــر تنها اثــری بوده 
کــه در وزارت ارشــاد ســابق بــدون هیــچ 
نظارتــی وارد بــازار نشــر شــده اســت؟ از 
طرفــی کتابی بــا محتوای اسالم ســتیزانه 
منتشــر و بنــا بــه دالیلــی از بــازار کتــاب 
جمــع آوری می شــود و پــس از پنــج مــاه 
رایزنــی بدون هیچ گونه جــرح  و تعدیلی 
و  کوتــاه  مقدمــه ای  افــزودن  بــا  تنهــا  و 
ســاده انگارانه مجدداً روانه بازار می شود. 
در ایــن بیــن بر ما پوشــیده اســت که این 
رایزنی ها با دفتر توســعه کتاب چگونه به 
فرهنگ مدارا انجامیده است؟ آیا گستره 
فرهنگ مدارا شــامل انتشــار کتاب هایی 
هم می شــود کــه انقــالب اســالمی ایران 
را جنبشــی فاشیســتی می خواننــد؟ آیــا 
وزارت ارشــاد ســابق ســازوکار ممیــزی را 
صرفــاً بــرای نمایــش ســرپا نگه  داشــته 
بود؟ رفتار دوگانه مســئوالن وقت وزارت 
ارشــاد در توقیــف و رفع توقیــف کتاب ها 
ممکن اســت بهترین حربه بــرای تبلیغ 
اینچنینــی  کتاب هایــی  برجسته شــدن  و 
در  درســت  باشــد.  عمومــی  فضــای  در 
زمانــه ای که جریان های اسالم ســتیزی و 
اسالم هراســی توسط رســانه های معاند 
در بخش هــای وســیعی از جهــان تبلیــغ 
می شــود، انتشــار چنیــن کتاب هایــی چه 

توجیهی دارد؟
همــه اینهــا گفتــه شــد تــا بدانیــم کــه 
ولنــگاری فرهنگــی و حتــی ضریب دهــی 
بــه برخــی مفاهیــم معــارض با اســالم و 
انقــالب، موضوعی جدی و واقعی اســت 
که سال ها در بخشی از بدنه دولت پیگیری 
شــده اســت. حال که وزارت ارشــاد دولت 
ســیزدهم در ایامــی کمتــر از یــک ســال، 
نشــانه هایی از عزم خود را برای مقابله با 
این ولنگاری ها نشان داده، ضروری است 
تا مســئوالن امر در وزارت ارشاد با اینگونه 
فرایندهــا و جریان های فرهنگی معارض 
اسالم و مردم آشنایی داشته باشند و مانع 

تکرار چنین اقداماتی گردند.
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باتوجــه به گســترش مجالس معرفتی و تبیینــی در ماه محرم، گروه ایــران فرهنگی تصمیم گرفت بخشــی از مهم ترین و برتریــن آثاری را که در موضــوع قیام حضرت در ماه محرم چه بخوانیم؟
اباعبداهلل الحســین علیه الســالم و مباحث معرفتی مربوط به آن، به رشــته تحریر درآمده اســت انتخاب کرده و در قالب یک بســته مطالعاتی ارائه کند. در این بســته 

مطالعاتی تالش شده است تا برای مخاطب های مختلف، گونه های مختلفی معرفی شود تا با توجه به سطوح متفاوت مخاطبان از این آثار بهره برده شود.

خصائصالحسینیه
ë نویسنده: آیت اهلل شیخ جعفر شوشتری
ë انتشارات آرام دل

کتاب خصائص الحســینیه را که به قلم فاخر عالمه شوشــتری به نگارش درآمده اســت بی شک می توان 
یکی از بهترین کتاب هایی دانســت که درباره امام حســین علیه الســالم نوشــته شــده اســت. در این کتاب 
حدود 70 خصیصه که به طور اختصاصی برای امام حســین علیه الســالم اســت پرداخته شــده است. اما 
اشــتباه اســت اگــر این کتاب را صرفــاً یک کتاب تحلیلی و یــا توصیفی بدانیم! این اثر عــالوه  بر ذکر موارد 
تاریخــی، بخش هــای مختلفی از مقتل حضرت سیدالشــهدا را بیان می دارد. جالب اســت بدانید که این 
کتاب به عنایت ویژه خود حضرت امام حســین)ع( نگاشــته شده است که کم و کیف آن در مقدمه کتاب 
به طور مشــروح بیان شــده اســت. این اثر به زبان عربی اســت و تا امروز ترجمه های مختلفی با نام های 
مختلــف ماننــد »زیتــون«، »اشــک روان بر امیرکاروان« و... توســط ناشــران متعدد منتشــر شــده اســت. 
خواندن یکی از بهترین آثار مرتبط با امام حسین علیه السالم نیازمند تأمل و حوصله بیشتری است چرا 
که ادبیات این اثر نیز همچون محتوایش خاص است. این کتاب می تواند خلوت های معنوی دوستداران 

امام سوم شیعیان را پربارتر و معنوی تر کند.

ضیافتبال

زینب،زینتاندیشه
ë نویسنده: فرشته قصاب برازجانی
ë انتشارات هاجر

کتاب »زینب، زینت اندیشه« که در رثای بانوی تراز اسالم، زینب کبری سالم اهلل علیها و با زبان و بیانی فاخر و ادبی 
نگاشــته شــده اســت، رســالت تاریخی حضرت را در عرصه های متفاوت به تصویر می کشــد. بانویی که با کالم خود 
توانســت واقعه عاشــورا را تبیین نموده و از تحریف تاریخ جلوگیری کند و این پیام رســانی تا ابد الگویی باشــد برای 
دفاع از حق و افشــای حقیقت حتی در بدترین شــرایط. از ســال شــصت هجری تاکنون، پس از حادثه کربال، در هر 
زمان و مکان از شــخصیتی جلیل القدر، با عظمت و کم نظیر یاد می شــود که کالم، سخن و پیامش به زیبایی هرچه 
تمام تر بر قله رفیع انســانیت، با عزت و ســربلندی، اســتوار ایســتاده اســت. زنی صبور که رســالت تاریخی اش را به 
نیکوترین شکل به آیندگان انتقال داد و پیام رسانی اش، به مثابه چراغی روشن فرا راه دیگران قرار گرفت تا بواسطه 

راهنما و راهبر بودنش از نامالیمات بگذرد و تسلیم نگردد.
زینــب نامــی آشــنا بــرای همگان اســت کــه بــا خردمنــدی و فرزانگــی اش، عقیله بنی هاشــم شــد و بــا خطبه های 
کوبنده اش همانند شمشــیر و زبان علی علیه الســالم. با منطق قوی و افشــاگری دقیقش پیام رســان خون شهیدان 
کربال شد. کتاب زینب، زینت اندیشه سبک زندگی نائبه الحسین علیهالسالم از آغاز تا پرواز؛ کتابی در مورد زندگانی 
و شــخصیت حضرت زینب علیهاالســالم اســت و نقش و رفتار و ســبک زندگی ایشــان را در لحظه به لحظه حادثه 

کربال و روزهای اسارت بیان می دارد.

بچههایفرات
ë نویسنده: لیال قربانی
ë انتشارات: جمکران

بچه های فرات نام داستانی است که در سال ۶1 هجری، در عراق و در کوفه می گذرد. در سالی که امام سوم شیعیان، 
حســین بــن علــی)ع( و همراهان صدیقــش در صحرای کربال با ســپاه تزویر و کفر روبه رو شــدند. این داســتان روایت 
دوســتانی نوجوان به نام های ســعد، علی و مالک اســت که در کوفه و در عالم جوانی خود زندگی می کنند، اما زمانی 
که خبر آمدن حســین)ع( به کوفه را می شــنوند ناگزیر از گرفتن تصمیم اند. تصمیم بر اینکه به کدام راه پای گذارند 
و بــه کــدام دســته بپیوندند و در ایــن میان پس از چالش های فــراوان هرکس راه خود را انتخاب می کند. این داســتان 
روایتی نو از واقعه کربال اســت. در نوشــتن این کتاب از منابع تاریخی اســتفاده شــده تا تصویر قابل اطمینانی از وقایع 
آن زمــان به دســت دهد. »لیــال قربانی« در داســتان بلند »بچه هــای فرات« ماجــرای نوجوانانی را روایــت می کند که 
آوازه امام حســین)ع( و عزیمت او به کوفه به گوششــان خورده و می کوشــند در زمره یاران او باشند. آنها شنیده اند که 
دعوت کنندگان امام)ع( حاال پشت او را خالی کرده اند. داستان از تردید بزرگترها می گوید و از ترس ها و طمع هایشان، 
از عزم نوجوانان پاک سرشت می گوید و از شجاعت و همدلی شان. با خواندن این داستان بلند بهتر می توانید بفهمید 
چه شد که ترس و تردید ها بر همراهمی با سیدالشهدا اثر گذاشت و چگونه شعور چند نوجوان باعث میل آنها برای 
حضور در کربال شــد. شــخصیت های اصلی کتاب، این ســه نوجوان هســتند که درگیر و دار رویارویی ســپاه یزید و امام 
حسین)علیه السالم( در تنگنای سختی درمی مانند و با پشت سر گذاشتن ماجراهایی دست آخر هر کسی راه خودش 

را برمی گزیند. راهی که او را در مسیر سعادت و یا شقاوت و یا سرگردانی خواهد برد. این اثر در قالب داستانی بر اساس اخبار و اطالعات تاریخی معتبر از منابع مرجع 
اقتباس شده و گویای تاریخ کربال و قیام امام حسین)علیه السالم( و هفتاد و دو تن از یاران اوست. سپاهی که توسط دشمن محاصره و در کمال ناجوانمردی در جنگی 
نابرابر درگیر شده و با گذشت قرن ها هنوز آوازه شجاعت و فداکاری آنها در راه حق باقی است. این کتاب توسط انتشارات کتاب جمکران به رشته تحریر درآمده است.

همرزمانحسین
ë نویسنده: حضرت آیت اهلل خامنه ای
ë انتشارات انقالب اسالمی

کتاب همرزمان حسین مشتمل بر 10 سخنرانی حضرت آیت اهلل خامنه ای در ماه محرم سال 51 است. ایشان بین سال های 46 
تا 55 به طور متناوب در مناسبت های مذهبی به تهران مسافرت می کردند و در جلسات مختلف به ایراد سخن می پرداختند. 
در ایــن کتــاب بــه موضوعاتی همچون: مباحث کلــی مربوط به بحث امامت، درباره اهمیت شــناخت امامــان و توطئه های 
دشــمنان برای تحریف چهره مبارزاتی و مجاهدانه اهل بیت)ع(، مقامات و وظایف امامان، معانی مختلف جهاد و منظور 
از مجاهد بودن ائمه)ع(، شــرحی تحلیلی بر تالش های امام ســجاد و امام باقر)ع(، توضیح ســیره سیاســی و اجتماعی امام 
صادق)ع(، موضع گیری های ائمه)ع( نسبت به قیام های امامزادگان انقالبی، تعریف صحیح تقیه، برخوردهای تند برخی از 
ائمه با خلفا و علمای درباری و همچنین بهره گیری از شعرای مجاهد می پردازد. این بیانات بیش از آنکه یک سخنرانی باشد، 
یک بحث تحلیلی و علمی است. ایشان به ذکر کلی نظرات خود اکتفا نکرده اند و برای هر موضوعی که مطرح می کنند، شواهد 
متعدد تاریخی و روایی را پیش روی مخاطب می گذارند. در واقع این کتاب پایان راه نیســت؛ بلکه آغازی اســت برای آشنایی 
صحیح با سیره پربهجت و درس آموز اهل بیت)ع( و بر دانشمندان تاریخ اسالم است تا با بهره گیری از نکات و سرخط های 

ارائه  شده در این کتاب، وظیفه خود را نسبت به این بزرگواران و جامعه اسالمی انجام دهند.

رومیروم

رحمتواسعه

ë نویسنده: حسین زحمتکش
ë انتشارات چاپ و نشر بین الملل

در داســتان کتاب رومی روم، »حاج ارســالن«، رزمنده دوران دفاع مقدس که از اول تا آخر جنگ )از ایســتگاه هفت 
آبــادان تــا عملیات مرصــاد(، در صحنه نبــرد حضور داشــته، االن در اواخر دهه نود )ســال 139۸ هجری شمســی( 
شــصت و چند ســال ســن دارد و تصمیم می گیرد برای برآورده کردن نذرش، عازم راهپیمایی اربعین شود. از دیگر 
ســو نیز کهنه ســربازی به اســم »بــرزان الخزرجی« از نیروهــای رژیم بعث عــراق، اکنون توبه کرده و بــه خدمت زوار 
امام حســین علیه الســالم درآمده  اســت. زندگــی اینها به نوعی در واپســین روزهای جنگ با هم تالقــی پیدا می کند. 
جنگ به پایان رســیده، رابطه ایران و عراق ترمیم یافته و پیاده روی اربعین دوباره احیا شــده  اســت. حاال این دو نفر 
دوباره ســر راه هم ســبز می شوند و همدیگر را می شناســند. هر دو از هم کینه به دل دارند و اگر شرایط مساعد باشد، 
بدشــان نمی آید که زهرشــان را به یکدیگر بریزند. رومی روم، ماجرایی درهم تنیده اســت از دو شــخصیت ایرانی و 
عراقــی کــه وجه اشتراک شــان، حضور در بزرگترین جنگ کالســیک تاریخ معاصر اســت؛ جنگی که البتــه با پیروزی 
جبهــه حق به پایان رســید و ثمــرات آن نیز تا اکنون ادامه دارد و با توجه به رابطــه برادرانه مردمان ایران و عراق که 
که مناسبات مذهبی، فرهنگی و سیاسی نزدیکی با هم دارند، دنیا به چیزی جز این نمی تواند شهادت بدهد. از این 
دو شخصیت، آنکه در جبهه ایران است، بسیجی است و آن که در جبهه مقابل می جنگد، بعثی. تفاوت دو دیدگاه، 

از زمین تا آسمان است و اتفاقاً این دو هم بار روایت داستان را به طور موازی، یکی در میان بر دوش می کشند.

ë نویسنده: آیت اهلل العظمی بهجت
ë انتشارات مرکز تنظیم و نشر آثار آیت اهلل العظمی بهجت

»رحمــت واســعه« بیان خصایص رحمت واســعه خــدا، حضرت سیدالشــهدا)ع( در اشــارات فقیه عارف، 
حضــرت آیــت اهلل العظمی محمد تقی بهجت قدس ســره اســت که به کوشــش گروهــی از محققین، در 10 
فصل گزینش و گردآوری و تنظیم شــده  اســت. عشق به سیدالشهدا در حضرت آیت اهلل بهجت نمود بارزی 
داشت. این امر در شخصیت آن مرجع فرزانه، در دو ُبعد، ظهور یافته بود: اول، سیره و روش و دوم، گفتار و 
بیان ایشان. کتاب »رحمت واسعه« با تکیه بر همین دو ُبعد گردآوری شده است تا به لطف پروردگار،گامی 
در همان مســیری باشــد که آغاز آن از انبیا و اوصیای الهی)ص( بوده اســت. مرکز تنظیم و نشــر آثار حضرت 
آیــت اهلل العظمــی بهجــت قدس ســره با در نظــر گرفتن اهمیــت ویژه این موضوع، بر آن شــد کــه کتابی با 
محوریت موضوع حضرت اباعبداهلل الحســین علیه الســالم و واقعه عظیم عاشــورا، برگرفته از گفتار و سیره 
آن عالم عارف منتشــر ســازد. این کتاب پس از تالش فراوان، با پشــت سرگذاشتن مراحل گوناگوِن گردآوری 

و تنظیم،  به مرحله نشر رسید. 

ë نویسنده: سیدمحمدمهدی میرباقری
ë انتشارات تمدن نوین اسالمی

کتاب»ضیافــت بال« در دو فصل با عنوان های »ســیر و ســلوک متعارف« و»مقاالت ســلوکی از زیارت عاشــورا« 
تنظیم شــده و مباحثی مانند »عزم و تصمیم انتخاب معبود«، »محاســبه«، »توبه« و »رجوع الی اهلل«، »سالم 
بــه ولــی خــدا« و »علت عقب ماندن افراد مختلف از قافله عاشــورا« را ذیل این دو بخش بررســی کرده اســت. 
اثــر حاضر، تنظیم متن ســخنرانی حجت االســالم محمدمهدی میرباقری درباره مقایســه ارکان و مراحل ســیر 
و ســلوک متعارف اســت که در ســال 1377 ارائه شد. به نظر نویســنده کتاب »هدف از خلقت چیزی جز قرب و 
لقاء حضرت حق نیســت، لذا شــناخت راه وصول به این هدف بزرگ برای رســیدن به آن بسیار مهم و ضروری 
اســت و برای رســیدن به این راه دو نوع مسیر پیش بینی و پیشــنهاد شده است، راه نخست، راه بزرگان و علمای 
اخــالق و برخــی کتاب هــای معرفتی به اســتناد آیات و روایت اســت و راه دوم ســلوک با شــفاعت اولیای خدا و 
معصومیــن )ع( اســت. اگــر راه نخســت را همچــون عبادت در ایام عادی ســال فــرض کنیــم، راه دوم به منزله 
شــب قدر اســت و راهی کوتاه تر برای رســیدن به لقای پروردگار اســت، که دعاهایی مانند زیارت عاشــورا این راه 
را هموارتر می کنند.« این کتاب، تالش دارد با نگاهی جدید به زیارت عاشــورا، این دعا را راهی برای رســیدن به 
ســلوک الی اهلل و نزدیک شــدن به امامان معصوم)ع( معرفی کند. این کتاب می تواند دیدگاه شما را نسبت به 
زیارت عاشــورا و ارتباط عاشــورا و ظهور را دگرگون ســازد، کتابی اســت که خواندنش به مخاطب نشــان می دهد 

که چگونه می توان از قافله امام زمان علیه الســالم جانماند همانگونه که بزرگانی از قافله کربال جاماندند و ویژگی هایی را که برای همراهی اســتوار با امام 
زمانمان باید داشته باشیم خواهد آموخت! با خواندن این اثر مخاطب از نظر اعتقادی و بصیرتی متحول خواهد شد و نقشه راهی هم برای چگونه عمل 

کردن برای کسب توفیق یاری امام زمانش را دریافت خواهد کرد.

ادبعاشقی
ë نویسنده: محمدرضا عابدینی
ë انتشارات معارف

کتاب »ادب عاشقی« با موضوع »آداب حضور در مجالس اهل بیت)ع(« برگرفته از نکات معرفتی و کاربردی مدرس برجسته 
حوزه علمیه قم و خطیب ارجمند؛ اســتاد محمدرضا عابدینی در جلســات متعدد سخنرانی در مجالس حسینی و هیأت های 
دانشــجویی و... اســت که به اهتمام هســته های احیای امر و منظومه فکری عالمه طباطبایی مرکز رشــد دانشــگاه امام صادق 
علیه الســالم و توســط علی جعفری هرستانی گردآوری و تدوین شــده و مرحله به مرحله توسط استاد عابدینی تکمیل و تأیید 
شــده اســت. این اثر جلد اول از مجموعه ای دو جلدی است و جلد دوم این اثر با عنوان »ادب خادمی« با موضوع آداب برپایی 
و اقامه مجالس اهل بیت)ع( که شامل نکات کاربردی و تشکیالتی ویژه مسئوالن هیأت ها و برگزار کنندگان و خادمان مجالس 
اهل بیت)ع( است، نیز در حال تدوین است و بزودی در اختیار عالقه مندان به این مباحث قرار خواهد گرفت. در این کتاب سعی 
شده است لحن و ادبیات سخنرانی ها تا حدودی حفظ شود و از آنجا که غالب این سخنرانی ها عمومی بوده است، سبک بیان 
مطالب گفتاری و ساده است، هرچند همه مطالب بیان شده مستند به اصول معرفتی است. به دلیل گلچین شدن مطالب از 
نکات مطرح شده در سخنرانی های مختلف و تالش برای کاربردی بودن آن برای استفاده بیشتر از مجالس اهل بیت)ع(، ممکن 
است بعضی از مقدمات و نتایج بحث در این متن ذکر نشده باشد و ترتیب و چینش مطالب الزاماً نظم منطقی یک اثر پژوهشی 
را دنبال نکرده باشد، هرچند برای نظم و سیر کاربردی متن زحمت کشیده شده است. چنانچه ذکر شد نگارش این کتاب برای 
استفاده عموم از مجالس اهل بیت)ع( است هرچند تذکر این نکات برای اهل مباحث معرفتی نیز خالی از لطف نیست، اما 

از آوردن مباحث معرفتی و تحقیقی دقیق و فنی پرهیز و بیشتر به ثمرات و نتایج این مباحث توجه شده است. این کتاب در 10 فصل، در بردارنده آداب مقدماتی حضور در 
مجالس اهل بیت علیهم السالم، آداب معرفتی مجالس اهل بیت و نکات کاربردی فردی، جمعی، تشکیالتی و تمدنی در این زمینه است.

الیالحبیب
ë نویسنده: سیدعلی اصغر علوی
ë انتشارات سدید

در فقــه گفتــه می شــود آب قلیل اگر به کر متصل باشــد دیگر حکم آب کــر را دارد. اصحاب هــم اینگونه بودند: 
خود را به اقیانوســی وصل کردند که برای همیشــه حضور دارد، پس آنها هم حضورشــان همیشــگی است. این 
سّر جاودانگی اصحاب امام حسین)ع( با خود امام است.حبیب تمامی ندارد، چون با قرآن و حسین)ع( است 
و از آنجا که قرآن و حســین تمامی ندارند، پس همراهان آن دو هم تمامی ندارند. از حبیب به وســعت قرآن و 
حســین می شود حرف زد. حبیب شاگرد خصوصی امام حسین)ع( است. حبیب نمونه ای از انسان کامل است 
که می توان با رجوع به شــخصیتش پاســخ مســائل و مشــکالت را گرفت. در این کتاب ابعاد گوناگون شخصیت 
حضــرت حبیب که به طور متوازن رشــد کرده اســت، بررســی گردیده و بدین منظور از آنجایــی که برای تربیت، 
الگو حرف اول را می زند هشــت محور از شــاخص های زندگی یاران امام حسین در مدار حبیب بیان شده است. 
این اثر به معرفی مردی می پردازد که جاودانه اســت، حبیب بن  مظاهر اســدی آن قدر خود را به منبع بی پایان 
الهــی، امــام زمانش نزدیک ســاخت کــه خود نیز بی نهایت و ابدی شــد، حبیــب چون جویباری بــود که از کوفه 
هجرت کرد تا به اقیانوس حســین)ع( برســد و کتاب الی الحبیب او و مســیر آســمانی اش را با جمالتی کوتاه به 
مخاطبان می شناساند. در ابتدای هر فصل ویژگی هایی را که باعث شد »حبیب، حبیب بشود« توضیح می دهد 
و مثال هایی را ذیل آن می آورد. معمواًل در پایان هر صفحه یا مطلب این کتاب، ســؤال هایی آورده شــده اســت 

که موجب تفکر خواننده و کمک برای درک مقصود نویسنده در کتاب است. کتاب الی الحبیب سرمشق هایی برای حبیب شدن نوشته سیدعلی اصغر علوی 
و محمد عبدالحسین زاده است که به اهتمام مرکز تحقیقات و انتشارات بسیج دانشگاه امام صادق )سدید( در 170 صفحه به رشته تحریر درآمده است.

وسوسههایناتمام
ë نویسنده: ابراهیم حسن بیگی
ë انتشارات کتابستان معرفت

»وسوســه های ناتمام«، داســتان عاشقانه جوانی به اسم ایوب، یکی از اهالی کوفه در زمان امام حسین علیه السالم 
اســت که به قلم ابراهیم حســن بیگی در 1۶۴ صفحه توســط انتشــارات کتابستان معرفت در ســال 1۴00 چاپ شده 
اســت. بیشــتر آثــار ابراهیــم حســن بیگی در زمینــه دفاع مقــدس و انقالب اســالمی اســت و او همچنیــن رمان ها و 
داســتان های زیــادی بــرای کودکان و نوجوانان نوشــته و در اکثــر آثارش نــوآوری و خالقیت به کار برده اســت. رمان 
وسوسه های ناتمام نیز با نگاهی نو، وضعیت کوفه، حرکت امام حسین علیه السالم به سمت کوفه در آستانه واقعه 
عاشــورا و واقعه عاشــورا را روایت می کند. این داســتان از زاویه دید ایوب، یکی از ســربازهای ســپاه یزید روایت شده 
است. اصل رمان، قصه عاشقی ایوب است و تأثیری که این عشق نافرجام بر زندگی و سرنوشت او می گذارد. تمام 
انگیزه های این جوان برای ورود به لشــکر یزید، رســیدن به دختری اســت که فقط یک بار او را دیده و حتی اســمش 
را هم نمی داند، اما چنان مجذوب او شــده که به خاطرش وارد ماجراهایی می شــود که هیچ وقت تصور نمی کند به 

چنین کارهایی منجر شود.
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ë  هیأت هــای مذهبی در ماه محرم بیشــترین رونــق را دارند
و بخش قابــل توجهی از مــردم هم در این مجالس شــرکت 
می کنند. این هیأت های مذهبی چگونه می توانند در معرفی 

و ترویج کتاب های خوب جریان سازی کنند؟
بله الحمدهلل هرساله به برکت حضرت سیدالشهدا)ع(، 
مــا رونــق قابــل توجهــی را در هیأت هــای مذهبــی داریــم. 
هیــأت به عنــوان یــک مرکــز ثقــل برگــزاری عزاداری هــای 
سیدالشــهدا و ایام محــرم و صفر که مهم ترین مســأله اش 
مســأله تاسوعا و عاشورا اســت، فرصت قابل توجهی است 
که محل اجتماع تمامی اقشــار جامعه با تمامی ســنین، با 
افکار متفاوت و با  گرایش های مختلفی است که در جامعه 
وجــود دارد و حتــی اندیشــه های مختلفی که ممکن اســت 
بعضــاً در مســائل سیاســی اختالف نظرهایی وجود داشــته 
باشــد. امــا مغناطیــس سیدالشــهدا)ع( همه ایــن طیف ها 
و جناح بندی هــا و جبهه بندی هــا را کنــار می زنــد و همه زیر 
پرچــم عــزاداری اباعبداهلل جمــع می شــوند و این فرصت 
یــک فرصــت ویــژه  اســت. ایــن اجتمــاع عظیــم مــردم در 
جای جای ایران اســالمی، برای کار فرهنگی و برای فعالیت 
فرهنگــی یک فرصت خاص اســت و اگر بتوانیــم بخوبی از 
ایــن ظرفیــت اســتفاده کنیــم، حتماً شــاهد اثــرات مثبتش 
خواهیــم بود. برای مثال می توانیــم کتاب هایی را که از نظر 
محتــوا، ارزشــمند و غنــی هســتند در فضــای هیــأت ترویج 
کنیم. با برگزاری میز کتاب، با معرفی کتاب توسط سخنران 
و مــداح، با معرفــی خادمین هیأت، با فضاســازی هایی که 
در محیط هیأت در حوزه کتاب می تواند انجام بگیرد. اینها 
واقعًا فرصت تکرارنشــدنی اســت که ما باید کمال استفاده 
و بهره  را ببریم و بتوانیم کتاب  هایی را که مرتبط با اندیشــه 
و تفکر عاشــور است، عرضه کنیم. البته در کنار این موضوع 
می تــوان مســائل مهمــی را که در کشــور ما مطرح اســت از 
جملــه مســائل اقتصادی، ســبک زندگی تا تربیــت فرزند و 
آســیب های اجتماعــی هم مطرح کــرد. درواقــع تمام این 
موضوعات قابل عرضه در هیأت حســینی اســت. این کار را 
می تــوان با محوریت کتــاب  انجام داد. این باعث می شــود 
هم آگاهی ها و دانایی مردم در زمینه های مختلف افزایش 
پیدا کنــد و هم در عرصه عمل هم ان شــاءاهلل نتایج خوبی 

را شاهد باشیم.
ë  آیا هیأت بزرگ و شناخته  شده ای هست که مداح یا منبری

آن هیأت به طور مستمر در طول سال کتاب معرفی کند؟
بله. مســأله معرفی کتــاب الحمدهلل در ســال های اخیر 
بســیار خوب رواج پیدا کرده اســت. حاج مهدی رســولی که 
در شهر زنجان هیأت دارند. حاج  محمود کریمی در تهران، 
حاج آقا بذری از شمال کشور، حاج میثم مطیعی در هیأت 
میثاق با شــهدای دانشــگاه امام صــادق)ع( را می توان نام 
بــرد. ایــن عزیزان کســانی هســتند کــه کار معرفــی کتاب را 
در هیــأت شــروع کردنــد. معرفی کتــاب در بیــن مداحان و 
واعظین کشــور رواج پیدا کرده و به عنوان یک دغدغه مهم 
شــکل گرفتــه و روزبــه روز هــم در حال گســترش اســت. در 
برخی از هیأت ها مســیری طی شده است که معرفی کتاب 
به عنــوان یکــی از برنامه هــای اصلــی هیأت، مطرح اســت 
و فــردی مســئولیت معرفــی کتــاب را برعهــده دارد. حتماً 
کتــاب ایــن ظرفیت را دارد کــه به عنوان یکــی از برنامه های 
اصلــی و در چینش برنامه های هیأت قرار بگیرد. الحمدهلل 
جریانــش شــکل گرفتــه و رفتــه  رفته هــم در حــال رفتن به 
ســمت این اســت کــه هیأت  های دیگــر هم از ایــن ظرفیت 
اســتفاده کننــد. ممکــن اســت حتــی قبــل از دوســتانی کــه 

مداحــان مطرح کشــوری هم هســتند مداحــان دیگری هم 
در جاهــای دورافتاده تر یا جاهایی که رســانه ندارند این کار 
را شــروع کرده باشــند اما مــا از آنها اطالعــی نداریم، قطعاً 
اگر در حال انجام این کار هســتند از آنها ممنون هستیم که 
به عنوان یک دغدغه اساسی این موضوع را دنبال می کنند.

ë  آیــا خــود مداحــان کتــاب را انتخاب می کنــد یــا از افرادی
مشورت می گیرند؟

مجموعه هــای مختلفــی هســتند کــه ایــن مشــورت ها را 
می دهنــد. بــرای مثــال در مجموعــه انجمــن کتابفروشــان 
جبهــه فرهنگــی انقــالب عزیزانی هســتند که کتاب هــا را به 
دســت مداحانی که با آنها مرتبط هســتند می رسانند و آنها 
کتــاب را می خوانند و اگر به قولــی با آن کتاب ارتباط بگیرند 
پشــت تریبون اعالم می کنند که کتاب خوبی است و این طور 
نیســت که کتاب را نخوانده بخواهنــد معرفی کنند. در واقع 
بســیاری از مداحــان تا خودشــان از محتــوای کتاب مطمئن 
نشــوند آن را معرفــی نمی کننــد. طبعًا بســیاری از مداحان 
مــا مثــاًل از جمله حاج مهدی رســولی که ایشــان خودشــان 
اهــل کتــاب هســتند و با مجموعــه کتابی که در شــهر زنجان 
داریــم دائمــاً در ارتبــاط هســتند و رفت و برگشــت دارند و با  
آنها ارتباط می گیرند و خودشان دغدغه کتاب دارند و پیگیر 
کتاب هــای جدیــد هســتند. این ارتبــاط امروز دیگر دوســویه 
است. یعنی گاهی این معرفی کتاب از طرف دغدغه مندان 
کتــاب اتفــاق می افتــد، گاهی مــداح دغدغه جــدی کتاب را 
دارد و دنبال این است تا در هیأت چه کتابی را معرفی کند.

ë  ایــن معرفی ها چقدر مؤثر اســت و به فــروش کتاب کمک
می کند؟

اینکــه معرفی مداح چقدر بر این موضــوع اثر دارد یک 
موضوع واضح و شــفاف اســت. وقتی مردمی که مداحی را 
قبــول دارنــد و آن مــداح جمع کننده این جمعیت اســت و 
مردم نیز به واســطه عالقه ای که به صدا یا محتوا و اندیشــه 
آن مــداح دارنــد در آن هیــأت شــرکت می کننــد، طبیعتــاً 
اعتمادی به مداح وجود دارد و وقتی یک کتاب از طرف این 
مداح یا ســخنران اعالم می شــود، مردم بــا اطمینا ن خاطر 
به ســمت کتــاب می رونــد و بــرای تهیــه آن کتــاب ترغیب 
می شوند. اگر کتابی که تبلیغ می شود در دسترس هم باشد 
برای مثال میز کتابی جلوی هیأت برگزار  شــود، بسیار تأثیر 
زیــادی در فروش کتاب دارد و این کاماًل مشــهود اســت. در 
واقــع اگر مداح پای تبلیغ کتاب بیاید شــاهد اتفاقات خوبی 

خواهیم بود.
ë  امسال سال چندم پویش سفیر حسین است، ارزیابی شما

از اســتقبال مردم از یک ســو و اســتقبال بانیان هیأت ها برای 
برپایی میز کتاب و معرفی کتاب از سوی دیگر چگونه است؟

امســال چهارمین دوره پویش ســفیر حســین اســت. اما 
ســال اول بــه نــام حیات حســینی بــود و از ســال بعدش به 
سفیرحسین نامگذاری شــد. باتوجه به اینکه امسال نسبت 
بــه ســال گذشــته حداقل رشــد ۸0_70 درصــدی در تعداد 
ســفیران حســین بــرای برپایی میــز کتــاب داشــتیم، قطعاً 
معرفی کتاب وضعیت بهتری را در هیأت ها خواهد داشت 
و اســتقبال مردم هم طبعاً یبشتر خواهد شد. این استقبال 
بشــدت تحت تأثیر اقدامات مســئوالن هیأت اســت، یعنی 
هر چقدر مسئوالن یک هیأت مثل مداح، منبری و... بیشتر 

به کتاب توجه کند استقبال مردم هم بیشتر می شود.
ë  پیش بینی شــما برای میزان مشــارکت و میــزان فروش در

پویش سفیر حسین سوم چیست؟
پیش بینــی ما این اســت کــه بتوانیم در هیأت حســینی، 

میــزان فــروش بســیار بیشــتری را نســبت بــه ســال گذشــته 
تجربه کنیم. امســال برای اولین بار قرار اســت فروش کتاب 
به صــورت مجازی هــم اتفاق بیفتد و توســط ســامانه ای که 
طراحــی شــده ، فراینــد بهتری را شــاهد باشــیم. فــروش از 
این ســامانه توســط کتابفروشــی ها هم انجام می شود که در 
کل پیش بینــی ما این اســت که به امید خــدا از فروش قابل 

توجهی برخوردار شود.
ë  فرایند برگزاری پویش ســفیر حسین در محرم امسال به چه

شکلی است؟
 tarh.khooshe.org ســامانه  در  گذشــته  مــاه  از  مــا 
عالقه منــدان به حــوزه کتاب و کســانی که دغدغــه برگزاری 
میــز کتــاب هیأت را داشــتند ثبت نام به عمــل آوردیم. بعد 
از ثبت نــام تمامی ســفیران در یک دوره مجازی دو ســاعته 
نســبت به همه اتفاقاتی که باید برای برپایی میز کتاب اعم 
از نحــوه معرفی کتاب، لیســت کتب منتخــب پویش و نحوه 
ترویــج تبلیغ کتــاب در هیأت رقم بخــورد را آموزش دیدند 
و خواهنــد دیــد کــه برخــی کتاب ها پویــش و مســابقه دارند 
و یکســری از کتاب هــا به صــورت ویــژه در فضــای مجــازی و 
صداســیما ترویــج و تکثیــر می شــوند. زمــان برگــزاری ایــن 

پویش هم تا پایان ماه صفر در نظر گرفته شده است.
ë  پویش ســفیر حســین توســط چــه مجموعه هایــی در حال

برگزاری است؟
انجمــن  توســط  حســین  ســفیر  پویــش  برگــزاری  ایــده 
کتابفروشــان خوشــه جهــت عرضــه و توزیع کتب ارزشــی و 
انقالبــی در سراســر هیأت حســینی در سراســر کشــور بود که 

هرســاله مجموعه های مختلفی به این پویش ملحق شدند 
و هم افزایی و همکاری شــکل گرفت. امســال چند مجموعه 
در حــال همکاری با پویش ســفیر حســین هســتند. از جمله 
دوســتان مــا در جامعه ایمانی مشــعر، مؤسســه خانه کتاب 
و ادبیــات ایــران بــه نمایندگــی از وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی، همکاران مرکز رسانه ای شــیرازه، کتابشهر و پاتوق 
کتــاب و تعداد زیادی از عزیزانی کــه در بخش های مختلف 

پویش سفیر حسین را همراهی می کنند.
ë  چــه کتاب هایی برای ســومین پویــش سفیرحســین در نظر

گرفته شده است؟
کتاب هایی که در پویش ســفیر حسین مدنظر قرار گرفته 
23 عنــوان کتاب اســت که به طور کلی به دو دســته تقســیم 
می شــوند. 13 عنوان در ارتباط با کتب محرمی که متناســب 
با حال و هوای محرم و متناســب با اندیشــه و ســبک زندگی 
اهل بیت)ع( اســت. عالوه بر ایــن 10 عنوان کتاب هم به طور 
عمومی بــرای مخاطبان مختلف از جملــه بانوان، کودکان، 
نوجوانــان و... در نظــر گرفتــه شــده اســت. تــالش کردیــم 
کتاب هایــی انتخاب کنیم که برای هــر مخاطبی که به هیأت 
وارد می شــود قابل استفاده باشــد و همه گونه های مخاطب 
را پوشــش دهد. به عنوان مثال مســأله  الگوهای شــخصیتی 
ایرانــی - اســالمی بــرای مخاطــب کــودک، مهدویــت برای 
مخاطــب نوجــوان، امیدآفرینی و حل بحران آینده  شــغلی 
بــرای جوانــان، مســأله جمعیت و تربیــت فرزنــد و ادبیات 
پایــداری بــرای بانوان و آقایــان، محرومیت زدایــی جهادی، 
ایجاد اشــتغال و کســب و کار و آســیب های اجتماعی و... که 

ما برای همه اینها کتاب تهیه کردیم که لیســت آن را ارسال 
کردیم و ســعی شــده از بهترین های هر حوزه انتخاب شــود 

تا در میز کتاب هیأت  شاهد یک بسته کامل کتابی باشیم.
ë  اســتفاده از رســانه های فراگیــر می توانــد باعــث افزایــش

مخاطبان این پویش شود و مردم را به سمت کتبی که مدنظر 
این پویش اســت ســوق دهد. چــه برنامه رســانه ای برای این 

پویش درنظر گرفته اید؟
بــا رایزنی که انجام شــد، مجموعه ســازمان صداوســیما 
قرار اســت تــا تیزرهــای برخی از ایــن کتاب ها کــه به صورت 
پویش و مســابقه اســت را پخش کند. یک تیــزر از کل پویش 
ســفیر حســین و برپایی میزکتــاب در هیأت و کتابفروشــی ها 
تهیه شــده و ان شــاءاهلل در صداوســیمای جمهوری اسالمی 
ایــران، در فضاهــای مجــازی توزیــع و پخــش خواهــد شــد 
تــا مــردم از فراینــد برپایــی میزکتــاب هیــأت مطلــع شــوند 
تــا ان شــاءاهلل بتواننــد از کتاب هایــی کــه در هیأت هــا عرضه 
می شــود به نحو احسن بهره مند شــوند و به امید خدا از این 

کتاب ها استفاده کنند.
ë  با توجه به هزینه هایی که ارســال کتاب بویژه برای ارسال به

شــهرهایی غیر از تهران دارد، مســأله رســاندن کتاب به هیأت 
می توانــد چالش جدی در این پویش باشــد. فرایند رســاندن 
کتاب به هیأت چگونه اســت؟ آیــا هیأت باید کتاب را از شــما 

بخرند؟
بله هزینه ارسال کتاب بسیار باال رفته و تدبیری که ما برای 
ایــن موضوع درنظر داشــتیم و قرار دادیم این بود که ســفیر 
حســین و برپاکننــده میــز کتاب بــه نزدیک ترین کتابفروشــی 
محل زندگی خودش متصل می شود و می تواند کتاب ها را از 
آن کتابفروشی تهیه کند تا متحمل هزینه های سنگین ارسال 
نشــود. طبعاً این ارتباطی که بین ســفیر و کتابفروشــی شکل 
می گیــرد می توانــد زمینه همــکاری و تعامل بیشــتر را هم با 

کسانی باشد که دغدغه کتاب را دارند ایجاد  کند.
ë  مردم چگونــه می توانند با دبیرخانه پویش ســفیر حســین

ارتباط بگیرند؟
مــردم می تواننــد با مراجعه به ســامانه khooshe.org از 
آخرین اخبار پویش ســفیر حسین مطلع شوند، همچنین با 
شــماره گیری 021۶۶123090 می تواننــد بــا دبیرخانه پویش 
سفیرحســین ارتباط بگیرند و در جریان اقدامات این پویش 

قرار بگیرند.

گفت وگو با مدیرعامل انجمن کتابفروشان جبهه فرهنگی انقالب:

معرفی کتاب در بین مداحان رواج دارد
چند سالی اســت که معرفی کتاب در هیأت های مذهبی رشد چشمگیری داشته و برخی از مداحان شاخص و مشهور همچون 
محمود کریمی، مهدی رســولی، میثم مطیعی، سید مجید بنی فاطمه و... در مناســبت های مختلف آثاری را برای مطالعه، به 
مردم معرفی می کنند. این اتفاق مبارک در ماه محرم الحرام بیشــتر مورد استقبال هیأت های مذهبی قرار می گیرد تا جایی که 
بسیاری از هیأت های بزرگ نمایشگاهی برای عرضه کتاب در نظر می گیرند؛ چند سالی است که با همکاری چند مجموعه فعال 
در حوزه کتاب، پویشــی به نام »ســفیر حسین« شــکل گرفته که درصدد تسهیل برای عرضه کتاب توســط هیأت است. به سراغ 
محمد راهی مدیرعامل جوان یکی از این مجموعه ها به نام انجمن کتابفروشــان جبهه فرهنگی انقالب رفتیم تا گفت وگویی 

درباره این پویش داشته باشیم که در ادامه می خوانید.

اگر شــما 10 ســالی باشــد که مشــتری کتاب فروشــی های شــهر 
باشید، حتماً متوجه این شده اید که بسیاری از کتاب فروشی  ها،  
نســبت به گذشــته بخش هــای کتاب کــودک پرو پیمانــی پیدا 
کرده انــد و بســیاری از کتــاب فروشــی ها بــر فــروش کتاب های 
کــودک و نوجــوان متمرکز شــده اند. اگر نگاهی به آمار نشــر در 
کشــور بیندازید می بینید که حوزه کودک و نوجوان گوی سبقت 
را از همــگان ربــوده و دومیــن ســهم از نشــر کل کشــور را دارد. 
می دانســتید در ســال نزدیک به 300 هزار عنوان کتاب کودک 
منتشر می شود؟! بیشــترین ترجمه ها و تجدید چاپ ها هم در 
کتاب کودک و نوجوان رخ می دهد؛ این یعنی اگر شما بخواهید 
گشــتی در کتــاب فروشــی بزنید و چنــد کتاب  کــودک بخرید با 
دریایی از عناوین و انتشــارات  و نویســندگان روبه رو می شــوید. 
شــاید بــا خودتان فکر کنیــد خب کتــاب کودک اســت دیگر ته 
تهــش 30 صفحــه را ورق مــی زنــم و مــی خوانم و مــی خرم. 
باالخره هرچه باشــد، کتاب اســت، خوب اســت بچــه بخواند و 
چیز یاد بگیرد اما حقیقت امر این است که انتخاب کتاب خوب 
و مناســب برای کودک، کار ســاده ای نیست؛ این موضوع وقتی 
اهمیتش دوچندان می شود که بدانیم، نمی شود روی بی خطا 

بودن هیچ نشر و نویسنده ای حساب باز کرد.
بــرای  نامناســب  کتــاب  انتخــاب  ببینیــم  بیاییــد  حــاال 
کودک مــان یعنــی چه؟ یعنــی اینکه کودک ممکن اســت از 
بســتر کتــاب با مفاهیــم و رویه های نامناســب مواجــه  و این 
رویه ها در ذهنش نهادینه  یا حتی با مفاهیم مناسب مواجه 

شود اما در کتابی ضعیف و بی کیفیت که نهایتاً عالقه کودک 
به کتاب را نابود می کند و باعث می شود او  کتاب را رها کند و 

دیگر سراغش را هم نگیرد.
واقعیــت امــر این اســت کــه در ســال های ابتدایــی کتاب 
خوانــدن کودکان، آنچه بیشــتر از هرچیز اهمیت دارد همین 
اســت که کــودک عالقه مند به کتاب تربیت شــود. به شــکلی 
که کتاب خواندن به بخشــی از ســبک زندگی او تبدیل شود و 
اگر روز بگذرد و کتابی نخواند احساس کند چیزی کم است و 
این میسر نمی شود مگر با دقت در مؤلفه های انتخاب کتاب. 
مؤلفه های محتوایی و مؤلفه های فرمی؛ درست چیزهایی که 
قــرار اســت در همین جا بین همین کلمات هــر هفته از آنها 

بگوییم.
 البته همین اول آب پاکی را روی دست تان بریزم و بگویم 
که دانســتن این مؤلفه ها شــما را از مشاوره و پرس جو از اهل 
کتاب کودک بی نیاز نمی کند و بهتر است حتماً پیش از خرید 
و خواندن کتاب از کسانی که سال هاست کتاب های کودک را 
می شناســند کمک بگیرید تا برای مثــال بهترین ترجمه را از 
بین ترجمه های موجود به شما معرفی کنند چیزی که عماًل 
جز از کســی که همه ترجمه های موجود را خوانده و بررســی 
کــرده بر نمی آید، امــا خب این مژده را بدهــم که با خواندن 
و شــناختن ایــن مؤلفه ها می دانیــد در مواجهه بــا یک کتاب 

کودک باید به چه مواردی دقت  و چه چیز را بررسی کنید.
اولین مؤلفه ای که قصد شرح آن را دارم »تناسب با گروه 
ســنی« اســت. یکی از موضوعات چالــش برانگیزی که کتاب 
کــودک را از ســایر بخش هــا متمایــز می کند همین اســت که 

چطور برای کودک کتاب انتخاب کنم؟

نویسنده از نظر درک و زبان با مخاطب خود متفاوت است. او 
باید بتواند مفاهیم را هم مناسب سن مخاطب انتخاب کند و 

هم این مفاهیم را مناسب او بیان بدارد.
اینکه چه موضوعی برای کودک قابل فهم و مناسب است 
و چــه پرداختی برای کــودک بهترین اســت دارای پارامترهای 
متفاوتی است. یکی از آنها قدرت درک مفاهیم بویژه مفاهیم 
انتزاعی در ســنین مختلف اســت. ژان پیاژه بــه تفصیل به این 
موضوع پرداخته که در این مجال فرصت باز کردن آن را نداریم 
اما خوب است بدانیم اگرچه کودکان می توانند متفاوت باشند 
اما موضوع آنقدرها هم نســبی نیســت که هیچ اصلی نداشته 
باشــد. بگذاریــد یک مثــال از انتخاب اشــتباه بزنم. بســیاری از 

والدین یا معلم های کتابخوانی تصمیم می گیرند کتاب هایی 
از زندگــی پیامبــران برای کــودک بخوانند. این موضوع بســیار 
مهم است که چه برشی از زندگی پیامبر در کتاب انتخاب شده 
باشد. آیا کشته شدن یک فرد توسط حضرت موسی)ع( یا رها 
کردن حضرت اسماعیل در بیابان توسط حضرت ابراهیم)ع(  
برای کودک قابل فهم اســت؟! آیا ایــن عدم امکان فهم برای 
کودک، در تصور نادرســت از پیامبران مؤثر نخواهد بود؟ و این 

چنین کتاب، به ضد خود تبدیل می شود.
عالوه بر توجه به دایره فهم، نیاز کودک شما نیز در تناسب 
با گروه ســنی اش مهم است. مهم این است که بدانیم کودک 
در هرگــروه ســنی به چه آموزه هایی نیــاز دارد؟ انتقال مفاهیم 

مختلف بــه او چه مزیتی برایش دارد؟ آیــا پرداختن به مقوله 
ازدواج در داســتان کودکانه نیاز اوســت؟ اینکه با خاله سوسکه 
همــراه شــود تا بداند اگر زن هرکس بشــود او را بــا چه می زند؟ 
یــا مثــاًل اینکــه بدانــد در یک خانــه قدیمــی روحی به نــام لئو 
ســرگردان اســت مزیتی برای او دارد؟ شــرح تمامــی حوزه ها و 
نیازهای کودک در اینجا ممکن نیست، اما برای مثال مخاطب 
در سنین کودکی در مباحث دینی نیاز به الفت و محبت با اهل 
بیت اهمیت بیشتری نسبت به تاریخ و احکام دارد و کتاب را با 

این توجه انتخاب کنیم.
و آخریــن مســأله ای کــه می خواهــم از آن بگویــم میــزان 
»خشــونت« و احساســاتی چون »اندوه« و »ترس« اســت. این 
موارد چه داســتان و محتــوای آن و چه تصویرگری و شــیوه  آن 

باید مناسب با سن کودک باشد. 
بــرای مثــال در شــاهنامه کشــته شــدن ســهراب به دســت 
پــدرش برای کودک بســیار غم انگیز اســت و به همین جهت 
مناســب نیســت. روایت جنگ ها و کشــته ها و کشــته شــدن ها 
می توانــد بــرای کودک از جهت خشــونت نامناســب باشــد  یا 
درمــواردی او را بترســاند و در او حس نــا امنی ایجاد کند. فلذا 
باید به آن توجه کرد. اگر چه این می تواند در کودکان مختلف 
متفــاوت باشــد امــا توجــه به ایــن موضــوع در انتخــاب کتاب 

اهمیت وافری دارد.
می شــود ازاین مؤلفه  تناسب سنی بیشتر از این ها گفت اما 
چه کنم که کیسه  هزارتایی کلماتم را تا آخر خرج کرده ام. فقط 
13 کلمــه برایــم مانده پس فقــط بگویم که اینجــا پایان قصه 

نیست این داستان ادامه دارد..

 زهرا محسنی فرد

معرفی کتاب در بین مداحان و واعظین کشور رواج 
پیدا کرده و به عنوان یک دغدغه مهم شکل گرفته 
و روزبه روز هم در حال گسترش است. در برخی از 

هیأت ها مسیری طی شده است که معرفی کتاب 
به عنوان یکی از برنامه های اصلی هیأت، مطرح است 

و فردی مسئولیت معرفی کتاب را برعهده دارد
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اســفند 1399 خبــری در  تاریــخ 20  در 
حــوزه کتــاب منتشــر شــد بــا ایــن عنــوان: 
»اســام گرایی رفع توقیف شــد.« تیتری که 
حکایت از رفع توقیــف کتاب بحث برانگیز 
»اسام گرایی« می کرد. در ادامه خبر آمده 
بود: »در حالی چاپ دوم کتاب اسام گرایی 
نوشته ارنست نولته با ترجمه مهدی تدینی 
منتشــر شــده که جلوی توزیع چــاپ اولش 
گرفته شده بود. به گفته مترجم، این کتاب 
در بــازار ســیاه بــا قیمــت نجومــی فروخته 
می شــد...« کتــاب »اســام گرایی؛ ســومین 
جنبش مقاومت رادیکال« نوشــته ارنست 
نولته که در شــهریورماه 1399 در انتشارات 
ثالث منتشر شده بود، مدت کوتاهی بعد از 
چاپ اولیه، از سطح بازار کتاب جمع آوری 
شــد و به گفتــه مترجم بــه ناشــرش اجازه 
توزیع داده نشــد. طبق معمــول این کتاب 
هم از بازار ســیاه ســر در آورد کــه با واکنش 
مترجمش همراه شــد. او نوشت: »این هم 
از نتایج توقیف یک کتاب! بازار سیاه شنیده 
بودیــم، امــا نه دیگــه آن قــدر ســیاه! کتاب 
»اسام گرایی« نولته را قیمت زده اند یک و 
نیم میلیون! قیمت پشت جلد آن ۷۵ هزار 
تومنه... اما پس از کش وقوس های فراوان، 
ناشر کتاب اعام کرد چاپ دوم آن در ۴۷۶ 
صفحــه و با قیمت ۸۷ هزار تومان منتشــر 

شده است...
مهدی تدینی همچنین نوشــته اســت: 
»خوش تریــن پایان ممکن بــرای ماجرای 
کتــاب »اســام گرایی« اثــر ارزشــمند نولته 
رقم خورد. کتاب ســرانجام پس از ۸، 9 ماه 
رایزنی اجازه انتشار یافت. خوشبختانه هیچ 
تغییــر و هیچ جرح  و تعدیلــی نیز بر کتاب 
اعمــال نشــده و فقــط دو صفحــه به عنوان 
»یادداشــت ناشــر« به کتــاب افزوده شــده 
اســت... تجربه ای که می رفت به تجربه ای 
تلــخ تبدیل شــود، بــه تجربه ای ارزشــمند 
بــرای همه مــا تبدیل شــد. الزم می دانم از 
همــه دوســتانی که ایــن کتــاب را فراموش 
تشــکر  کردنــد،  حمایــت  آن  از  و  نکردنــد 
کنــم. برایــم عجیب بــود که از شش گوشــه 
دنیا هموطنان عزیــز به من پیام می دادند 
و ســراغ ایــن کتــاب را می گرفتنــد. از اهالی 
نشــر، اهل قلم و فرهیختگانی که به اشکال 
قدردانــی  بودنــد،  کتــاب  پیگیــر  مختلــف 
می کنم؛ امــا در این میــان بی اغراق، بیش 
از همــه از جنــاب دکتر صدرالدینــی، مدیر 
محتــرم اداره کتــاب )وقــت( سپاســگزارم. 
بارها با اداره کتاب جلســه داشــتم و انصافاً 
جــز همدلــی چیزی ندیــدم؛ امــا چیزی که 
بسیار بیشــتر خوشحال و امیدوارم می کند، 
این است که نشانه ای از فرهنگ مدارا بروز 

کرد که امیدوارم دامن بگستراند.«

چرا کتاب »اســام گرایی« تــا این اندازه 
آیــا موضــوع  اســت؟  بــوده  بحث برانگیــز 
مناقشــه برانگیزی در کتــاب مطــرح شــده 
است؟ در این نوشتار قصد داریم به نکاتی 
دربــاره ایــن کتــاب و وضعیت ممیــزی آن 

بپردازیم.
1. نولتــه در ایــن کتــاب تــاش دارد تــا 
اسام گرایی را در کنار بلشویسم و فاشیسم، 
ســومین جنبش مقاومتی معرفــی کند که 
در برابر مدرنیته به ســتیزه پرداخته اســت. 
او می کوشــد جنبش های مقاومت اسامی 
از عصــر انحطــاط امپراطــوری عثمانــی تا 
ملی گرایــی عربــی و وقوع انقاب اســامی 
و ظهــور القاعده را در بســتری از مناســبات 

جهانی تحلیل نماید.
ارنســت نولته )1923- 2016( پژوهشگر 
آلمانی تاریخ  و فلســفه اســت کــه به عنوان 
یک فاشیســم پژوه شناخته می شود. عمده 
آثار او به پرسش درباره نازیسم و کمونیسم 
جنــگ  از  بعــد  سیاســی  جنبش هــای  و 
جهانی اول می پــردازد. یکی از متأخرترین 
پژوهش های نولته که در سال 2009 منتشر 
شــده کتــاب »اســام گرایی« اســت. تمرکز 
نولتــه در این اثــر بر جنبش های اســام گرا 
و مفهــوم فاشیســم اســامی اســت. نولته، 
اســام گرایی را بعد از نازیســم و کمونیسم 
شــکل سومی از فاشیســم می داند. در واقع 
نولته نظریه پردازی است که ایده فاشیسم 
اســامی را احیــا کــرده اســت. محمدرضــا 
و  فاشیســم  یادداشــت  در  نیــز  نیکفــر 
اسامیســم که به مناسبت درگذشت نولته 
نوشته شده در مورد ایده اسام گرایی نولته 
چنین می نویسد: »اسامیسم یک جنبش 
اصیل ریشه دار در قرن بیستم است؛ قرنی 
کــه دو جنبــش رادیــکال دیگر تاریــخ آن را 
رقــم می زنــد: سوسیالیســم و فاشیســم. از 
ایــن نظر اســت کــه در عنــوان کتــاب نولته 
از اسامیســم به عنــوان جنبــش مقاومــت 
ســوم نام بــرده می شــود. منظــور نولتــه از 
مقاومــت، تمامیت خواهــی اســت، تاش 
بــرای دســتیابی به همه چیز اســت، آن هم 
با ارزش گذاری مطلق روی یک چیز: ارزش 
مطلق کار زنده در مارکسیسم، خودفرمانی 
دولت جنگی در فاشیسم و تسلیم در برابر 

اراده الهی در اسام.«
کتــاب  در  نولتــه  مشــخص  به طــور 
اســام  از  قرائت هایــی  »اســام گرایی« 
)هرچنــد دیــن اســام نیــز از نظــر او یــک 
مــورد  را  اســت(  کامــل  تمامیت خواهــی 
بررســی قــرار می دهــد که بــه اســام گرایی 
منجــر می شــوند. نقطه عزیمــت پژوهش 
آزاد  لیبــرال/  جهــان  گرفتــن  مفــروض  او 
جملــه  از  آن  بــه  واکنشــی  ســویه های  و 
اسام گرایی است. از پی آن انقاب اسامی 
ایــران یکی از مصادیق اســام گرایی عنوان 
می شــود. گستره پژوهش نولته، تا تحرکات 

اســام گرایانه دهه اول قرن بیست و یکم و 
ماجرای یازده سپتامبر ادامه می یابد. یازده 
ســپتامبر و اســامه بن الدن برای او شاهدی 
اســام گرایی  معرفــی  جهــت  در  اســت 

به عنوان سومین جنبش رادیکال.
طــرح موضــوع پژوهشــی نولتــه، یعنی 
اســام گرایی، مقــارن بــا دهــه ای اســت که 
جهان اسام و مسلمانان به عنوان خطری 
بــرای غرب به رهبــری امریکا مطرح شــد. 
این بار به جای اردوگاه سرخ و کمونیست ها، 
مســلمانان به عنوان  »دیگری« جهان آزاد 
تعریف می شــوند. پــس از 2001 و ماجرای 
یازده ســپتامبر کشورهای اســامی از طرف 
امریــکا مــورد اتهام قــرار گرفتنــد. امریکا با 
همراهی ناتو به عراق و افغانســتان حمله 
کرد و در این حمات صدها هزار مسلمان 
دیدنــد.  آســیب  نفــر  میلیون هــا  و  کشــته 
مسلمان هراســی و نفــرت در تریبون هــای 
سیاســی و تبلیغاتی به هسته مرکزی گفتار 
غرب تبدیل شــد. بهانه جــورج بوش برای 
حمله به خاورمیانه، جنگ با »اسام گرایان 
فاشیست« بود. صدام ، کسی که جهان آزاد 
برای او راکتور هســته ای نیز ســاخته بود و تا 
مرز تبدیل به قــدرت اتمی پیش رفته بود، 
به یک باره جزو اسام گرایان فاشیست شد.

در دو دهه گذشــته امواج اسام ســتیزی 
در بخش هــای گوناگونــی از جهــان شــکل 
گرفته است. افزون بر امریکا، امروزه در اروپا 
احزاب راست افراطی بسیار بر آتش نفرت 
از مســلمانان می دمند. روزبه روز بر قدرت 
ایــن احــزاب افزوده می شــود. بــرای نمونه 
در آلمــان »حــزب جایگزین بــرای آلمان« 
مســلمانان را تهدیدی برای جامعه آلمان 
می دانند. مقابله و ممنوعیت با ارزش ها و 
هنجارهای اسامی در سراسر اروپا گسترش 
پیــدا کــرده اســت. ممنوعیت برقع پوشــی 
یکــی از مصادیــق بارز آن اســت. همچنین 
حتی کشــورهای آســیایی و آفریقایی هم از 
این موج اسام ســتیزی در امان نمانده اند.
همچنیــن همه ایــن تحــوالت بی ارتباط با 
معرفی اسام به عنوان جنبشی فاشیستی 

نیست.
2. مهدی تدینی مترجم آثار آلمانی زبان 
در حــوزه تاریــخ و علــوم اجتماعی اســت. 
او طــی چند ســال گذشــته حــدود 10 کتاب 
ترجمــه کرده اســت؛ کتاب هایــی در تبیین 
فاشیســم، هولوکاســت و جمهوری وایمار، 
توتالیتاریسم از آرنت و چند کتاب از نولته و 
درباره نولته از ترجمه های تدینی اســت. او 
برای ترجمه کتاب ارنست نولته، »سیمای 
یک تاریخ اندیش« در سی وششــمین دوره 
جایــزه کتــاب ســال به عنــوان اثــر شایســته 
تقدیــر شــناخته شــد. همانگونــه کــه خــود 
تدینــی اذعــان دارد، بیــن اندیشــه آرنت و 
آثار نولتــه قرابت های فکــری زیادی وجود 
دارد. هــم آرنــت و هــم نولتــه در تحلیــل 

خــود از نظام هــای توتالیتــر بــه زمینه های 
ســازوکارهای  و  عملکــرد  شــکل گیری، 
ایــن نظام هــا از منظــر متفکرانــی لیبــرال 
می پردازنــد؛ بنابرایــن در ترجمــه کارهــای 

مترجم همواره وحدتی وجود دارد.
3. انتشــار خبر مربوط بــه رفع توقیف 
کتاب »اسام گرایی« پرسش ها، مسائل و 
ابهامــات بســیاری را پدید آورده اســت. با 
توجه بــه تکرار چنیــن اتفاقاتی )همچون 
ماجرایــی کــه بــرای کتــاب »چــرا ملت ها 
شکســت می خورنــد« اثــر عجــم اوغلو یا 
کتاب »انسان خردمند« یووال نوح هراری 
پیش آمــد( ســؤاالتی مطرح اســت که بد 
نیست به آنها بپردازیم. چرا کتاب پس از 
انتشار توقیف شــد؟ و چرا به قول مترجم 
پــس از مدتــی »رایزنی« بــدون هیچ گونه 
جرح  و تعدیلی و تنها با افزودن یادداشت 
ناشــر مجــوز انتشــار مجــدد گرفــت؟ آیــا 
کتاب هــا پیــش از انتشــار مــورد ارزیابــی و 

ممیــزی قــرار نمی گیرند؟ چگونــه کتابی 
پــس از ســه روز حضــور در بــازار، توقیــف 
شــده و سر از بازار ســیاه در می آورد؟ دفتر 
توســعه کتــاب و کتابخوانی وزارت ارشــاد 
ســابق به عنــوان متولــی ممیــزی پــس از 
متوجــه  به یک بــاره  کتــاب  اولیــه  انتشــار 
محتوای اثر شــده اســت؟ و سرانجام، این 
کش وقوس ها به چه منظوری بوده است؟

روی ســخن بــا مدیریت دفتر توســعه 
کتاب و کتابخوانی وزارت ارشــاد به عنوان 
ممیــزی  و  محتوایــی  بررســی  متولــی 
کتاب ها است. در چند سال گذشته تعداد 
زیــادی رمان و کتاب نظری منتشــر شــده 
که موضــوع آنهــا نظام های فاشیســتی و 
کمونیستی اســت. چنین به نظر می رسد 
تعداد این کتاب ها در حوزه های مختلف 
ادبیات، تاریخ، علوم اجتماعی و سیاسی 
و حتــی کــودک و نوجــوان چنان پرشــمار 
جریانــی  ظهــور  از  می تــوان  کــه  اســت 

ســخن  کتــاب  نشــر  حــوزه  در  قدرتمنــد 
گفــت. ایــن کتاب ها قصد دارنــد به نوعی 
بیــن وضعیت ایران کنونــی و آن نظام ها 
کننــد.  برقــرار  مشــابهت  و  هماننــدی 
کتاب هــای این جریان با رویکردی لیبرال 
بــه ســایر نظام هــای سیاســی می نگرنــد. 
طــرد  و  امریکایــی  ارزش هــای  از  دفــاع 
عناصــر فرهنگی و سیاســی دیگر ملت ها 
بــر محتــوای بســیاری از ایــن آثــار حاکــم 
است. آشکار است که ناشران قدرتمندی 
در انتشار این کتاب ها و ترویج این جریان 

نقش مؤثری ایفا می کنند.
اکنون ســؤال این اســت که آیا متولیان 
بررســی محتــوای کتاب هــا متوجه حضور 
نشــر  فضــای  در  جریــان  ایــن  پرطنیــن 
هســتند؟ دربــاره این کتاب خــاص یعنی 
مقدمــه  محتــوا،  آیــا  »اســام گرایی«، 
مترجــم و طــرح جلد آن همگی مســئول 
ارزیابی را بــه این نتیجه رهنمون نکرد که 
ایــن کتــاب یکــی از مصادیق ایــن جریان 
اســت؟ در نگاه نخســت طرح جلد کتاب 
نمایانگــر درک ناشــر از کتــاب اســت. این 
طرح در نســخه اصلی کتــاب وجود ندارد 
و بــه انتخــاب ناشــر روی جلد قــرار گرفته 
اســت. این طرح نقاشی یک زن مسلمان 
اســت.  کاشنیکف به دســت  برقع پــوِش 
کلیشه ای ساده و ابتدایی که شب و روز در 
تبلیغات علیه مســلمانان به کار می رود. 
اســام و خشــونت در کنار هم. آیا به واقع 
مســئوالن وقت وزارت ارشــاد از درک این 
تصویــر ســاده عاجــز بودند؟ بســیار جای 
تعجــب دارد کــه پذیــرش چنیــن طــرح 
جلــدی را حمل بر ناآگاهی دفتر توســعه 

کتاب و کتابخوانی کرد.
تکلیــف محتوای کتاب هم کم و بیش 
روشــن اســت. در تفســیر نولتــه مفهــوم 
هم معنــی  )اسامیســم(  اســام گرایی 

ایدئولوژی جهان آزاد و جعل فاشیسم اسالمی

قدرتنمایی موج جدید منتقدان سرمایه داری

خوش ترین پایان ممکن برای ماجرای کتاب »اسالم گرایی« 
 اثر ارزشمند نولته رقم خورد. کتاب سرانجام پس از

 8، 9 ماه رایزنی اجازه انتشار یافت. خوشبختانه هیچ تغییر 
و هیچ جرح  و تعدیلی نیز بر کتاب اعمال نشده و فقط دو 
صفحه به عنوان »یادداشت ناشر« به کتاب افزوده شده 

است... تجربه ای که می رفت به تجربه ای تلخ تبدیل شود، 
به تجربه ای ارزشمند برای همه ما تبدیل شد. الزم می دانم 

از همه دوستانی که این کتاب را فراموش نکردند و از آن 
حمایت کردند، تشکر کنم

نگاهی به روند صدور مجوز به یک کتاب خاص

مهدی سلیمانی

منتقــدان ســرمایه داری در تیپ هــای 
گوناگــون در برابــر بت نوســازی مارشــالی 
نقش آفرینــی کرده انــد. آنهــا ترجمــه آثار 
جریان منتقد جهانی را به عنوان مأموریت 

اول و پرکارکرد خود تعریف کرده اند.
جهانــی  جریــان  نظــری  رویکردهــای 
فروپاشــی  از  پــس  ســرمایه داری  منتقــد 
شــوروی، ترکیــب تــازه ای یافته انــد؛ البتــه 
جریان چپ پس از جنبش 19۶۸ فرانســه 
بازســازی  و  اساســی  بازاندیشــی  بــه  نیــز 
بنیادیــن خود دســت زده  بــود، امــا این بار 
بــودن  طبیعــی   نقــد  اساســی،  مســأله 
شــکل گیری ســرمایه داری به عنوان نتیجه 
ســیر طبیعی تکامــل تاریخ قرار داده شــد 
و ظهــور آن به عنــوان انحرافــی در تاریــخ 
قلمــداد شــد. همچنیــن ایــن جریــان بــا 
نقــد مارکــس به  دلیــل توجه بیــش  از حد 
بــه اقتصــاد، امر سیاســی و فرهنگــی را در 
تحلیل هایش اولویت بخشید.چندی است 
ناشــران حوزه علوم اجتماعی ایران نیز به  
ســمت آثــار اندیشــمندانی ماننــد هانری 
لوفور، آلن بدیو، دیوید هاروی، ژاک رانسیر، 
میگل ابنســور، اســاوی ژیژک، آلن تورن، 
هنــری هلــر و آگامبن تمایل پیــدا کرده اند 
و آثارشــان را ترجمه و تحلیــل می کنند. با 
توجه به تاریخ سیاســی احزاب چپ گرا در 
ایران، از آنجا که چنین آثاری مخاطب عام 
ندارند، می توان گفت چاپ این آثار اهداف 
گســترده تری را دنبــال می کنــد: تربیــت و 
تقویت نیروهای نظریه پرداز در دانشگاه ها، 
تغییر فضای گفتمان روشــنفکری ایرانی، 
تأثیرگــذاری غیرمســتقیم بــر سیاســت و 
اعمــال نفــوذ و جهت دهــی بــه قــدرت از 
طریــق نهــاد علــم. همچنیــن از عوامــل 
مطرح  شــدن چنین جریان هایی، گفتمان 

اســامی  بــر سیاســت جمهــوری  حاکــم 
ایران، بخصوص از دهه ۷0 به بعد اســت. 
عجیب نیســت کــه برنامه ریزی توســعه و 
تعدیل ساختاری نئولیبرال، جهت متضاد 
خــود را ایجاد  کند و اجرای بی محابا و البته 
ناقــص، چهارچوب هــای نظــری ناقــد را 
معنادار  ســازد و با مصداق ســازی خویش 
توضیح سیســتماتیک آنها را معنا  بخشد.  
البتــه راه انــدازی جریــان فکــری به  کمک 
انتشــار زنجیره ای کتاب در ایــران، پیوندی 
ناگسستنی با وضعیت اجتماعی، سیاسی 
کــه  به گونــه ای  دارد،  ایــران  اقتصــادی  و 
می توان گفت هر زمان که فاصله طبقاتی، 
جامعــه  فرودســت  نیروهــای  بــه  فشــار 
بیشــتر  اقتصــادی  تعدیل ســازی های  و 
می  شود، انتشار کتاب های چپ و استقبال 
از آنهــا بــه  صــورت چشــمگیری افزایــش 
می یابد. عناصر انتقادی موجود در اندیشه 
چپ باعث می شــود بســیاری از منتقدان 
ســرمایه داری بی ســر داخلــی، به اندیشــه 
چپ به چشــم بسترســاز و ابزاری مناسب 

برای نقد سرمایه داری نظر کنند. 
از ســوی دیگر اقبــال به کتاب های چپ 
شــاید به نوعــی واکنــش به فضــای غالب 
آکادمیک کشــور نیز باشد. زمانی که بیشتر 
مباحث درســی به موضوعاتی در پارادایم 
پوزیتیویســتی خــام و اســتاندارد محــدود 
می شــود کــه درون مایــه ای محافظــه کار و 
راست گرا و سرمایه مدار دارند، دانشجویان 
علمــی،  یــا  روشــنفکرانه  انگیزه هــای  بــا 
برای شکســتن ایــن فضــای تک قطبی به 
مطالعــات خــارج از این چهارچــوب روی 

می آورند.
ایــن علــل و زمینه هــا ســبب شــده اند 
کتاب هــای تئوریــک مارکس، شــارحان او، 

نئومارکسیســت ها و جریان هــای تاریخــی  
اجتماعــی مارکسیســت و سوسیالیســت، 
در ویتریــن خیابــان انقــاب و نشــرهایی 
ماننــد ققنــوس، ثالث، شــیرازه کتــاب ما، 
پرســو،  طایــه  آگاه،  گوتنبــرگ،  اختــران، 
و  الهیتــا  گل آذیــن،  پارســه،  تیســا،  ژرف، 
فــردوس حضــور پررنگــی داشــته باشــند. 
شــاید مرور برخی عنوان ها که ســاح خود 
را مســتقیم یا غیرمســتقیم به  سمت این 
بت بزرگ نشــانه رفته اند، خالــی از لطف 
نباشد: مانیفست ضدسرمایه داری، بحران 
بی پایــان، بحــران: نقــد اقتصــاد سیاســی 
سرمایه داری، در انکار نئولیبرالیسم، منطق 
جنون آســای ســرمایه داری جهانــی، علیه 
اخاذی مضاعف، ســیاره زاغه ها، زمســتان 
امپریالیســم  ســرمایه داری،  طوالنــی  داغ 
جدیــد، بقای ســرمایه داری، بحران فراگیر 
ســرمایه، خاســتگاه ســرمایه داری، زایــش 
و  دموکراســی  از  نفــرت  ســرمایه داری، 

نیکوکاران بدطینت.
می دهــد  نشــان  کتاب هــا  ایــن  آمــاج 
مطلوبیت و کارایی سیاست های نئولیبرالی 
فقــط روی کاغذ اســت و در جهان واقعی، 
بــه تهی دســتی  بیشــتر مــردم جوامــع را 
بــار  بــه  اساســی  فاجعه هــای  و  انداختــه 
آورده  اســت. نگارنــدگان در ایــن کتاب هــا 
توصیه نامــه یــا فرامین اقتصــادی جریان 
نئولیبــرال برای کشــورهای جهان ســوم را 
به نقد کشــیده اند: دولــت کوچک، تجارت 
خارجــی آزاد، تــورم ضعیــف و اســتقبال 
خارجــی.  ســرمایه گذاری  از  بی حدومــرز 
از کشــورهای توســعه یافته در  هیچ کــدام 
زمان توســعه خود به ایــن فرمان ها عمل 
نکرده اند و حال در اقدامی تســلط   طلبانه، 
بانــک  ماننــد  نامقــدس  ســازمان هایی 

جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان 
تجارت جهانی ایجاد کرده اند تا فرمول های 
مدنظر خود را به کشورهای درحال  توسعه 
دیکته کنند و در نهایت بر منابع آنها تسلط 

یابند و آنها را تحت سلطه خود درآورند.
ایــن جریــان پرطمطــراق ســبب شــده 
حتی ناشــرانی که سابقه انتشار کتاب هایی 
در راســتای تحکیم هژمونی ســرمایه داری 
در کارنامــه دارنــد، از ســر تطبیــق خــود بــا 
تغییــر ذائقه مخاطــب، کتاب هایــی از این 
دســت منتشــر کننــد: نــی، مرکــز، علمی و 
فرهنگی، ثالث و چشمه. همچنین اگرچه 
در کان  موضوعات جامعه شناسی و علوم 
سیاسی، گفتمان چپ گسترش یافته است، 
در حــوزه مدیریــت و اقتصــاد نمی تــوان از 
حضــور پررنــگ ایــن جریان ســخن گفت؛ 
چراکه همچنان جریان غالب نشــر در این 
حوزه ها را نئولیبرالیسم و با اندکی اختاف، 
نهادگرایان دراختیار دارند که نشان دهنده 
جلوداری جامعه شناســی نسبت به علوم 
تکنیکالی همچون اقتصاد و مدیریت است. 
پیش فرض های اساسی پارادایم نئولیبرال 
را جریان های اقتصادی دیگری هم به نقد 
کشــیده اند. پیش فرض »عقانیت کامل« 
پیش فــرض  رفتــاری،  اقتصــاد  جریــان  را 
را  اقتصــادی«  انســان  »منفعت طلبــی 
اقتصاد اخاقی و پیش فرض »انسان فارغ 
از جامعــه« را نهادگرایــان نقــد کرده انــد. 
به  تازگــی اقتصاد رفتــاری فعالیت عمدتاً 
ترجمیک خود را در بازار نشر ایران افزایش 
داده است و می توان آن را رقیب جدید و از 
زاویه ای دیگر، همراه جدید نئولیبرالیســم 
قلمداد کرد، اما نهادگرایان ایرانی مدت ها 
است به تعیین حدود نئولیبرالیسم ایرانی 
و نســبت خــود بــا ایشــان و اخیــراً طراحی 

موقعیــت ایجابی خود مشــغول هســتند. 
نهادگرایــان بــا تمرکز بــر اقتصاد سیاســی 
در مقابــل اقتصــاد خــرد و ترجمــه آثــاری 
ماننــد چگونه ملت ها شکســت می خورند 
و خشــونت و نظام های اجتماعی، جایگاه 
خــود را در مباحــث توســعه بــاز کرده انــد. 
موقعیت محوری ایشــان دانشکده اقتصاد 
دانشــگاه عامه طباطبایی اســت. فرشــاد 
مؤمنــی، حســین راغفــر، مجید شــاکری و 
محمود متوسلی از جمله معتقدان به این 
نحله و منتقدان پارادایم مســلط هســتند. 
مؤسســه  بــه  وابســته  نهادگــرا  انتشــارات 
مطالعات دین و اقتصاد، همچنین اختران 
و دانشــگاه امام صــادق)ع( در ایــن زمینــه 
فعال هســتند. افزون بر این، این جریان به 
اندیشه سیاسی شهید بهشتی و تأکید ایشان 
بــر مبارزه با رانت و فســاد اقتصادی، مانند 

داگاس نورث، ارادت ویژه ای دارند.
فقــط  ســرمایه داری  منتقــد  جریــان 
محــدود  نهادگــرا  و  چــپ  گرایــش  در 
کتاب هــای  از  دیگــری  بخــش  نمی شــود. 
ضدنئولیبرالیســم، طیفی از اندیشــمندان 
تحلیلی امریکایی را با عنوان جماعت گرایی 
حــول خــود جمــع کرده اســت کــه در حال 
گســترش و درخورتوجــه ویژه اســت. برای 
مثــال کتاب های مایکل ســندل که بیشــتر 
انتشــارات مرکز یا نشــر نــو چــاپ کرده اند، 
نمونه ای از این ها است. السدیر مک اینتایر 

نیز جزو همین گروه به حساب می آید.
نحله دیگر در جریان منتقد لیبرالیسم، 
الهی دان هایی همچون کارل لوویت هستند 
کــه از منظر کام مســیحی و علــم دینی به 
نقــد جریان راســت و چــپ می پردازند. به  
تازگی نشــر علمی و فرهنگی، کتاب »معنا 
ترجمــه  را  لوویــت  کارل  اثــر  تاریــخ«  در 

نهادگرایــان  دیگــر،  جریــان  اســت.  کــرده 
و جامعه شناســان اقتصــادی هســتند کــه 
هرکدام از منظری، به نقد عقاید اقتصادی 
لیبرالیســم همــت گمارده اند. کــوز، نورث، 
ایــن  جملــه  از  وتــر  گرانــو  و  ســویدبرگ 
اندیشــمندان هســتند و نهادگرایان ایرانی 
مانند فرشاد مؤمنی و حسین راغفر نیز ذیل 

همین پارادایم می اندیشند.
ایــده چــپ از جهاتی همچــون چالش 
بــا ســرمایه داری جهانــی، مشــابهت هایی 
با ایــده انقاب اســامی دارد، اما در مبانی 
بشــدت متفــاوت اســت. مبــادی معرفتی 
ماتریالیســتی مارکسیســم اصیــل و تمرکز 
بر تفســیر تاریخ مبتنی بر عامــل اقتصاد از 
جملــه این اختافات هســتند کــه برخی از 
آنهــا را حتــی نســخه های متأخــر چپ نیز 
نقــد و اصــاح کرده انــد. جریان چــپ نزاع 
طبقاتــی را موتــور محــرک اصلــی تاریــخ 
می دانــد، امــا انقــاب اســامی مبتنــی بر 
برداشت قرآنی خود و محوریت خداوند در 
تفســیر تاریخ، نزاع حق و باطل و کنشگری 
معصومان را موتور محرک تاریخ معرفی 
می کنــد. برخاف تلقی چــپ، مالکیت در 
انقاب اســامی محترم شمرده می شود و 
بنا نیســت به  دلیل وجــود فاصله طبقاتی، 
ظلمی به گروهی از مردم بشــود؛ اگرچه به  
صورت عقیدتی و نه اجبار بیرونی، قواعدی 
پویا همچــون خمــس، زکات، ارث و انفاق 
را بــرای جلوگیری از انباشــت ثــروت مقرر 
کــرده اســت. در واقع ایده انقاب اســامی 
ایــران، دیکتاتــوری پرولتاریا یــا دیکتاتوری 
دولتی را بر دیکتاتوری طبقه بورژوا ترجیح 
نمی دهد و با هر طاغوت داخلی و خارجی، 
بجز ســلطنت حکومــت ارزش هــای الهی 
مخالف است. همین حاکمیت ارزش های 

الهی پیوند میان مردم و مسئوالن حکومت 
دینــی را برقــرار می کنــد و تفاوت بســیاری 
بــا اقدامات تبلیغاتی یــا کنترلی نظام های 

مارکسیستی دارد.
ســبب  الهــی  ارزش هــای  محوریــت 
می شــود توســعه از نظرگاه اســام، تفاوت 
ماهــوی بــا رویکرد مــادی سوسیالیســم به 
توسعه داشــته باشد. همزادی ماده، معنا، 
دنیا و آخرت در نگاه اســام، ســبب پویایی 
تعریف توســعه در اســام شــده اســت. در 
پایان الزم به ذکر است چرخش نشر به نفع 
جریــان چپ، از وجهی که گفتــار و جریانی 
در نقد نئولیبرالیسِم بی سِر مسلط در کشور 
به دست می دهد، سودمند است؛ اما نباید 
ســاده انگارانه و با اراده رهایی از لیبرالیسم، 
عرصه را تســلیم این جریان کرد؛ چراکه بر 
اســاس تجربه هــای تاریخــی، چــپ ایرانی 
در لحظه سیاســی نهایی، بــه چپ جهانی 
نزدیک نمی شــود، بلکه به راســت جهانی 
ســوق می یابد و اگر قدرت پیدا کند، به ایده 
جمهوری اسامی حمله می برد. همچنین 
بدنه اجتماعی و دانشجویی این جریان در 
ایران نیز همواره سابقه کنشگری رادیکالی 
را از خــود نشــان داده اســت که به  ســادگی 
و  گوناگــون داخلــی  جریان هــای سیاســی 
خارجی می تواننــد از آن بهره برداری کنند، 
در نتیجه در وهله اول، برای تغییر پارادایم 
سرمایه داری بی سر و در وهله دوم، مصون  
ماندن از تأثیرهای منفی جریان چپ، باید 
نهضتی محتوایی در راستای تولید محتوا در 
حوزه حکمرانی عادالنه مبتنی بر پیشــینه 
حکمت اسامی به راه افتد و به موازات آن 
نیز مشــعل پرفروغ نهضت مطالبه گری و 
به  کار بســتن عملی آن در سطوح گوناگون 

روشن شود.

جنبش هــای  و  فاشیســم اند  مفهــوم  بــا 
مقاومــت اســامی در جهــان اســام، از 
فاشیســتی اند.  جنبش هــای  مصادیــق 
از ایــن رو انقــاب اســامی ایران بــرای او 
ماهیتی فاشیســتی و تمامیت خــواه دارد. 
بــا توجــه به ایــن تفســیر واضح و روشــن 
کتاب از انقاب اسامی، در فرایند بررسی 
محتوایــی چــه اتفاقــی رخ داده کــه کتاب 
تأیید و منتشــر شــده اســت. آیا مسئوالن 
ارزیابــی، ایــن تفســیر از انقاب اســامی 
حمــل  را  اســام گرا  جنبشــی  به منزلــه 
یــا  بــر اســامی بودن انقــاب کرده انــد؟ 

به سادگی از کنار آن گذشته اند؟
عجیــب   تناقض هــای  پایانــی  نکتــه 
وغریــب حــول کتــاب از ابتــدا تــا امــروز 
اســت. بــا توجه بــه مطالبی که بیان شــد 
بایــد پرســید آیــا این اثــر تنها اثــری بوده 
کــه در وزارت ارشــاد ســابق بــدون هیــچ 
نظارتــی وارد بــازار نشــر شــده اســت؟ از 
طرفــی کتابی بــا محتوای اسام ســتیزانه 
منتشــر و بنــا بــه دالیلــی از بــازار کتــاب 
جمــع آوری می شــود و پــس از پنــج مــاه 
رایزنــی بدون هیچ گونه جــرح  و تعدیلی 
و  کوتــاه  مقدمــه ای  افــزودن  بــا  تنهــا  و 
ســاده انگارانه مجدداً روانه بازار می شود. 
در ایــن بیــن بر ما پوشــیده اســت که این 
رایزنی ها با دفتر توســعه کتاب چگونه به 
فرهنگ مدارا انجامیده است؟ آیا گستره 
فرهنگ مدارا شــامل انتشــار کتاب هایی 
هم می شــود کــه انقــاب اســامی ایران 
را جنبشــی فاشیســتی می خواننــد؟ آیــا 
وزارت ارشــاد ســابق ســازوکار ممیــزی را 
صرفــاً بــرای نمایــش ســرپا نگه  داشــته 
بود؟ رفتار دوگانه مســئوالن وقت وزارت 
ارشــاد در توقیــف و رفع توقیــف کتاب ها 
ممکن اســت بهترین حربه بــرای تبلیغ 
اینچنینــی  کتاب هایــی  برجسته شــدن  و 
در  درســت  باشــد.  عمومــی  فضــای  در 
زمانــه ای که جریان های اسام ســتیزی و 
اسام هراســی توسط رســانه های معاند 
در بخش هــای وســیعی از جهــان تبلیــغ 
می شــود، انتشــار چنیــن کتاب هایــی چه 

توجیهی دارد؟
همــه اینهــا گفتــه شــد تــا بدانیــم کــه 
ولنــگاری فرهنگــی و حتــی ضریب دهــی 
بــه برخــی مفاهیــم معــارض با اســام و 
انقــاب، موضوعی جدی و واقعی اســت 
که سال ها در بخشی از بدنه دولت پیگیری 
شــده اســت. حال که وزارت ارشــاد دولت 
ســیزدهم در ایامــی کمتــر از یــک ســال، 
نشــانه هایی از عزم خود را برای مقابله با 
این ولنگاری ها نشان داده، ضروری است 
تا مســئوالن امر در وزارت ارشاد با اینگونه 
فرایندهــا و جریان های فرهنگی معارض 
اسام و مردم آشنایی داشته باشند و مانع 

تکرار چنین اقداماتی گردند.


