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تحرک میدانی دولت
به مردم امید داده است
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گزارش «شهروند» از تیراندازی مرگبار به
رئیس اسبق سازمان پزشکیقانونی کشور
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مسئولیت استقرار بانکداری
اسالمی برعهده بانک مرکزی
قرار گرفت
نماینــدگان در جریــان بررســی طــرح بانکــداری
اســامی مســئولیت اســتقرار بانکــداری اســامی و
برقراریمناســباتعادالنهدر بخــشپولیو بانکی
اقتصاد کشــور در چارچوبقوانینرابرعهدهبانک
مرکــزی قــرار دادند.نماینــدگان در نشســت علنــی
دیروز مجلــس شــورای اســامی در جریان بررســی
طــرح بانکــداری جمهــوری اســامی ایران بــا ماده
 3ایــن طــرح بــا 1۸3رأی موافــق 2،رأی مخالــف و
 ۷رأی ممتنــع از مجمــوع 223نماینــده حاضــر در
صحنموافقت کردند.الزمبهذکر استباپیشنهاد
علیا کبــر علیــزاده برمــی ،نماینــده دامغــان در
مجلس،جزء 4بند(ب)ماده 3طرحمذکور اصاح
شد.او در جریان ارائه پیشنهاد خود گفت« :حفظ
قــدرتخریــدمــردمدر قانــوناساســیپیشبینی
شــده،اماهیچیکاز دستگاههادر قبالحمایتاز
ارزشپولملیمسئولیتندارندوبانکمرکزیباید
اینوظیفهرابرعهدهبگیــرد.پولبهمعنایقدرت
خریدو تقویتســفرهمردماســتو زمانی کــهارزش
پول ملی تضعیف شود ،تورم افزایش یافته و قدرت
خریدمردم کاهشوسفرهآنها کوچکتر میشود».
براساسماده3اینطرح؛
الف) مســئولیت اســتقرار بانکــداری اســامی و
برقراریمناسباتعادالنهدر بخشپولیو بانکی
اقتصاد کشور در چارچوبقوانین،برعهدهبانک
مرکزیاست.
ب)بانکمرکزیبایداهدافزیر رامحقق کند:
 -1کنترلتورموثباتسطحعمومیقیمتها؛
 -2ثبــات و ســامت شــبکه بانکــی و ســایر
«اشخاصتحتنظارت»؛
-3حمایتاز رشداقتصادیواشتغال؛
-4حفظوارتقایارزشپولملی.
3کیوسک

نیویورکتایمز

عکس یــک نیویورک تایمــز ،رقص زوجهــای جوان
اوکراینی را در مقایل ساختمان تئاتر اپرای اودیسا در
ژوئن نشــان میدهد .این برنامه با هدف نشــان
ماه ِ
دادن اثــرات مخــرب جنــگ بــر جنبههــای مختلــف
زندگیاوکراینیهابهنمایش گذاشتهشدهاست.

در هیچ نشست و مذا کراتی
از حقوق ملت کوتاه نخواهیم آمد
رئیسجمهــوری گفــت« :در هیــچ
نشســت و مذا کراتــی از حقــوق ملــت
کوتاه نخواهیم آمد و دولــت تاش برای
پیشرفت کشور ورفعمشکاتراباقوت
ادامهخواهدداد».
ســیدابراهیم رئیســی در هفدهمیــن
اجــاس روز جهانــی مســجد کــه صبح
دیــروز در ســازمان فرهنــگ و ارتباطات
اســامیبرگــزار شــد ،گفــت«:امپراتوری
رســانهای امروز ابزار دشمن برای القای
یــأس در جامعــه و در صــدد دور کــردن
مــردم از دیــن ،ارزشهــا و آرمانهــای
انقاب و نظام جمهوری اسامی است.
در ســوی مقابل اما رهبر معظم انقاب
پرچمامیدآفرینیرابرافراشتهومساجد
نیــز بهعنــوان کانونهــای امیدآفرینــی
نقش بســیار مهمــی در بســط گفتمان
رهبریدر جامعهدارند».
رئیســی بــا تا کیــد بــر ضــرورت پاســخ
بهنــگامو متقنبهشــبهاتدر جامعه،
خاطرنشــان کــرد« :شــما ائمــه محتــرم
جماعاتمیتوانیددر مساجدعاوهبر
اقامه نماز و نشر معارف دینی ،شبهات
ایجادشــده برای مردم را رفــع و گرههای
ذهنــیجامعــهرابــاز کنیــد،چرا کــها گــر
شبهاتوالقائاتدشمندر ذهنمردم
بیپاســخ بمانــد ،ســرمایه اجتماعــی و
اعتماد عمومی به مرور دچار فرســایش
میشود».
رئیسجمهــوری در ادامــه ســخنان
خودبــهفعالیتهاو اقدامــاتدولتدر
یک ســال گذشــته در زمینه مهار کرونا،
توسعهسیاستهمسایگی،ایجادتوازن
در سیاســتخارجــی،افزایــشتجــارت
خارجــی ،ارتقــای ذخایــر اســتراتژیک
کاالی اساســی و همزمــان تــاش بــرای
خودکفاییوتنوعمبادیورود کاالهای
اساســی اشــاره کــرد و گفــت« :دولــتبــا
همراهی مردم توانست گام بلندی را در

صیانــتاز جانو ســامتمردمبــردارد
و همزمــان بــدون اســتقراض از بانــک
مرکزییاخلقپول،توسعهاقتصادملی
و افزایــش ســرمایهگذاری در پروژههــای
کانملیرادنبال کند».
رئیسجمهــوری در بخــش دیگــری
از ســخنانش مهمتریــن مؤلفــه قــدرت
جمهــوری اســامی را حضــور مــردم در
عرصههاوصحنههایمختلفدانست
و اذعــان داشــت« :بحمــداهلل کشــور ما
دارای قدرت متکی به آحاد مردم است
و تــاش دولــت مردمــی بــر این اســاس
استوار بوده کهاز چنینقدرتیبهخوبی
برایتامینمنافعملتبهرهبگیرد».
رئیســی بــا تا کیــد بــر اینکــه بــا وجــود
تحریمهــا و تهدیدهــا دولــت کار را بــا
جدیــت ادامــه خواهــد داد ،افــزود« :بــا
اعتقــاد و اطــاع دقیــق از ظرفیتهــا و
توانمندیهــا میگویــم کــه آینــده برای
کشور روشناســت.امروز جنگ،جنگ
ارادههاســت و ملــت ایــران اراده کــرده
استبر دشــمنانخودفائق آیدو قطعا
خــدایمتعالهــم کمکحــالو یاریگر
ملتایرانخواهدبود».
رئیسجمهــوری بــا بیــان اینکــه بــا
رویکردعزتمندانهدولتمردمی،بخش
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دولتباهمراهیمردمتوانســت گامبلندیرادر صیانت
از جان و ســامت مــردم بــردارد و همزمان بدون اســتقراض
از بانــکمرکزییاخلقپول،توســعهاقتصادملــیو افزایش
سرمایهگذاریدر پروژههای کانملیرادنبال کند.

مدیرعامل بانک مسکن:

سقف تسهیالت مسکن
جوانانبه2میلیاردتومانرسید

قابل توجهی از مطالبات خــود از برخی
کشورها را دریافت کردهایم ،تصریح کرد:
«در هیچ نشســت و مذا کراتی از حقوق
ملت کوتاه نخواهیم آمــد ،دولت تاش
برایپیشرفت کشور و رفعمشکاترابا
قوت ادامه خواهــد داد .ما زندگی مردم
رابههیچعامــلبیرونی گرهنخواهیمزد
و مجدانه پیگیر رفع مشــکات کشــور و
مردمخواهیمبود».
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش
ائمهجماعاترابهتحکیمبیشاز پیش
ارتباطبااقشار مختلفمردمتوصیه کرد
و گفت«:ارتباطوثیقبامردمجزءمبانی
انقاب و نظام جمهوری اسامی است.
حضــور در میان و شــنیدن بیواســطه
ســخنان و دغدغههــای آنــان توفیقــی
برایهمهماســت.بارها گفتهام آنهایی
که ما را بهواســطه حضور در میان مردم
در ســفرهای اســتانی مامت میکنند،
لــذت در کنــار مــردم بــودن را درک
نکردهاند».
رئیسجمهــوری بــا تا کید بر ضــرورت
اســتمرار ســفرهای اســتانی دولــت،
افزود« :ســفرهای استانی را حتما ادامه
خواهیــم داد و دور دوم ایــن ســفرها
بــه فاصلــه کوتاهــی آغــاز خواهــد شــد.
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با اعتقــاد و اطــاع دقیــق از ظرفیتهــا میگویم کــه آینده
برای کشور روشناســت.امروز جنگ،جنگارادههاستو
ملتایراناراده کردهاستبر دشمنانخودفائقآیدوقطعا
خدایمتعالهمیاریگر ملتایرانخواهدبود.

از مــردم و بــا مــردم هســتیم و خواهیــم
بود و به لطف خــدا و با اتکاء به شــعار ما
میتوانیم ،مشکات کشور حل خواهد
شد».
رئیســی در ابتــدای ســخنان خــود در
جمع ائمه جماعات کشــور در تشــریح
اهمیــت جایــگاه مســاجد در جامعــه،
تصریح کــرد« :بــرای انســانهایی که به
هر دلیلی دچار آســیب و اضطرابهای
اجتماعی شــدهاند ،مســجد بــه عنوان
محلیبرای آرامش آنهاو ملجأناامیدان
است».
رئیســی با بیــان اینکــه امــام جماعت
مســجد صرفا پیشنماز مردم نیســت،
بلکــه امــام مســجد و پیشــرو در حــل
مشکات مردم اســت ،افزود« :بسیاری
از گرههــا و کدورتهــای آحــاد مــردم
بــه دســت ائمــه جماعــات مســاجد باز
میشود.همچنیننقشمساجدوائمه
جماعــات در ایجاد آرامــش اجتماعی و
رفع نیاز خانوادههای نیازمند در دوران
کرونــا نقشــی بیبدیــل و بســیار اثرگــذار
بود».
رئیسجمهــوری همچنیــن کارکــرد
مســاجد در حــوزه معرفتافزایــی و
بصیرتافزایــیرامــورداشــارهقــرار دادو
گفت«:مساجددر کنار جایگاهعبادی،
هموارهبهعنوانسنگر وجایگاهیبرای
مقاومت فرهنگی و نیز دشمنشناسی
و دشمنســتیزی نیــز نقشآفریــن و
الهامبخشبودهاند».
رئیســی گفــت« :خاســتگاه شــهدای
ما و محل پــرورش و تربیــت رزمندگان و
ســرداران ما چه در دفاع مقــدس و چه
در دفاع از حرم اهل بیت(ع) ،مســاجد
بوده اســت کــه این جایــگاه بــا اهمیت
همــواره بایــد از ســوی ائمــه جماعات،
آحــاد مــردم و دولتمــردان برجســته و
بزرگشمردهشود».
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ســفرهای اســتانی را حتما ادامه خواهیم داد و دور دوم
این ســفرها به فاصله کوتاهی آغاز خواهد شــد .از مردم و
با مردم هســتیم و خواهیم بود و به لطف خــدا و با اتکاء به
شعار ما میتوانیم ،مشکات کشور حل خواهد شد.

شــایان ،مدیرعامــل بانــک
مســکن در نشســت خبری
دربــاره افزایــش ســقف
تســهیات مســکن اظهــار
داشــت« :ســال گذشــته
تسهیات مســکن جوانان
یکمیلیاردتومانبودوامسالسقفتسهیات
ســپرده مســکن جوانــان بــه دو میلیــارد تومان
میرســد ».او افــزود« :دربــاره افزایــش ســقف
تســهیات خرید مســکن شــورای پــول و اعتبار
تصمیــم میگیــرد و بانــک مســکن در ایــن بــاره
تصمیمگیرنــده نیست».شــایان گفــت« :بانک
مســکندر یکســاله گذشــته ۷6هــزار میلیارد
تومــانتســهیاتبــهبخــشمســکنپرداخت
کــرده اســت».این مقــام مســئول گفت« :ســال
گذشــته ۹2درصد از تسهیات بانک مسکن به
مقصــد تامیــن مالــی مســکن حرکــت کــرده
است».مدیرعاملبانکمسکن گفت«:در پنج
ماهه ابتدای سال نسبت به مدت مشابه سال
گذشتهتسهیاتپرداختیبانکمسکنبهاین
بخش 20۸درصدرشــد کردهاستو پیشبینی
میکنیمتاپایانسالاینعدد3برابر شود».
سخنگوی صمت:

بزرگترین حضور
نمایشگاهی ایران در
مسکو امروز افتتاح میشود
امیــد قالیبــاف گفــت« :در
نمایشــگاه اتوموبیلیتــی
روســیه ،جمهوری اســامی
ایــران بــا  1۷00متــر ســالن
اختصاصــی و  ۹00متر غرفه،
بزرگتریــن کشــور حاضــر در
ایــن نمایشــگاه اســت ».او گفــت« :در مراســم
افتتاحیه این نمایشگاه که امروز در مسکو برگزار
میشود،وزیر صنعت،معدنوتجارت کشورمان
حضور خواهدداشت».سخنگویصمتافزود:
«بیــش از  40شــرکت قطعهســاز و دو شــرکت
ایرانخودرو و ســایپا در نمایشــگاه اتوموبیلیتی
مسکو غرفهدارندو بیشاز  60نفر از قطعهسازان
کشور در قالبهیأتهایتجاریضمنبازدیداز
نمایشــگاه و کارخانجــات قطعهســازی و
خودروسازیروسی،جلساتیباطرفهایروس
و خودروســازان ایــن کشــور براســاس منافــع و
نیازهــای طرفیــن مذا کــره و تعامــل خواهنــد
داشت».اوادامهداد«:مذا کراتینیز در خصوص
ایجادپلتفرممشترکبینایرانوروسیهیاایران،
روسیهوچیندر حالانجاماست».

هشتگ روز

ساندیتلگراف

ساندیتلگراف گزارشمیدهد کهلیز تراس،رهبر حزب
محافظهکار،قولدادهاستباپزشکانی کهزودتر از موعد
از دایــره سیســتم بهداشــت و درمــان خارج میشــوند،
مقابله کندوبازنشســتگانراتشویقبهبازگشتبه کار
کند.ایندر حالیرخمیدهد کهخدماتبهداشتیبرای
مقابله با عقبماندگی کووید و رسیدگی به لیستهای
انتظار در تکاپو اســت .ایــن روزنامه به نقــل از یک منبع
نزدیک بــه وزیــر امــور خارجــه میگوید کــه او تشــریفات
اداریرا کاهشخواهددادوبهمسائلمربوطبهسیستم
بازنشستگیومالیاتیرسیدگیخواهدکرد.

تایمز

روســای دانشــگاههای انگلیــس بــه ســاندی تایمــز
گفتهانــد کــه مبلغی کــه دانشــجویان بریتانیــا برای شــهریه
دانشگاه میپردازند باید به میانگین24هزار پوند در سال
که دانشــجویان خارجــی میپردازنــد نزدیک شــود .هزینه
تحصیلبرایدانشجویانبریتانیادر حالحاضر9250پوند
اســت کهبهمدتیکدههمتوقفشــدهاســت.به گزارش
اینروزنامه،مؤسساتآموزشعالیبرایتکمیلامور مالی
خود،دانشآموزانبیشتریرااز خارجاز کشور میپذیرند.

#بانکداری_اسالمی

##روز_جهانی_مسجد

«مسجدسنگر است.بهخصوصدر اینشرایطنابسامانفضایمجازی،در هفتهچندبار مسجد
میروید؟»یا«چهلوسومینسالروز آتشزدن#مسجد_االقصیتوسطرژیمصهیونیستیرابهشما
آزادمردانوزنانآزاده#تسلیتعرضمیکنم».یا« 21اوتهر سال کهمصادفبا 30مرداداست،روز
جهانی مساجد نامگذاری شده است .در ســال 134۸در چنین روزی مسجداالقصی که قبله اول
مسلمینجهاناستتوسطصهیونیستهابه آتش کشیدهشد.خداازشوننگذره».یا«مسجد
هســته#مقاومتاســتنهفقطمقاومتنظامی کهباالتــر از آنمقاومتفرهنگیحصــار و خاکریز
فرهنگی ا گر سســت باشــد همهچیز از دســت خواهد رفت اینکه با جمهوری اسامی مخالفند به
خاطر #ایمانمردماست.اینحصار فرهنگیبرایحفظایمانمردماست».یا«دنیسمایکلولیم
روهان،شهرونداسراییلیدر ساعتهفتصبحروز  21آ گوستسال1۹6۹مسجداالقصیرابهآتش
کشید.در نتیجهایناقدام،منبر تاریخیمسجدمنتسببهسلطانناصر صاحالدینیوسفبن
ایوب(سال۵۸3هجری)در آتشسوخت».
«باالخره شــاهد ارتقای سامت شــبکه بانکی شــدیم.نمایندگان مجلس چهار هدف کمک،
تحقق اهــداف و احــکام اقتصــادی در قانون اساســی ،ارتقــای اســتقال بانک مرکــزی ،ارتقای
ســامت شــبکه بانکی و مدیریــت ایجــاد اعتباروتنظیم جریــان نقدینگــی در قانــون بانکداری
اســامی را لحــاظ کردنــد ».یا«بعد از  43ســال ،نماینــدگان مجلــس ،بانک مرکــزی را موظف به
استقرار بانکداری اســامی کردند .در پنج ماموریت تعیین شده برای بانکداری اسامی چیزی
برای محــو ربا و بهــره بانکی در نظر گرفتــه نشــده».یا«غامرضا مصباحیمقدم ،رئیس شــورای
فقهی بانــک مرکزی اعام کرده ،قرار اســت برای هر بانــک در ایران یک «ناظر شــرعی» انتخاب
شــود .انتخاب «ناظر شــرعی» بــرای بانکهایی که حتی برخــی مراجع تقلید هــم عملکرد آنها
را «ربوی» با پوشــش بانکداری اســامی میدانند».یا«مجلس شــورای اسامی اهداف طرحی
دربــاره #بانکداری_اســامی را تصویب کرد که یک شــورای فقهی را مهمترین رکــن بانک مرکزی
میکند و مسئول سیاست پولی ،اقتصادی ،کنترل تورم و نقدینگی کشور!»

رویداد
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احمدرضا احمدی ،شاعر:

سینما در ایران
قابی است!

صندوق بینالمللی پول :ذخایر ارزی در دسترس ایران 41میلیارد دالر شد

رشد سهبرابری ذخایر ارزی
در دولت سیزدهم
صندوق بینالمللی پول از رشــد بیش از ســهبرابری
ذخایر ارزیدر دســترسایرانبــاروی کار آمدندولت
سیزدهمخبر داد.
آمارهای منتشرشــده از ســوی صنــدوق بینالمللی
پول نشــان میدهــد با آغــاز فعالیــت دولت ســیزدهم
در ایران ذخایــر ارزی در دســترس ایــران افزایش قابل
ماحظــهایداشــتهاســت کــهاینامــر نشــاندهنده
دیپلماســی فعال این دولت و موفقیت سیاستهای
آندر مقابلهباتحریمهایغیر قانونیآمریکاست.
ایــن نهــاد بینالمللــی از ســال  201۹در اقدامــی
تأملبرانگیز بهدنبال اتخاذ سیاست فشار حدا کثری
از ســوی دولــت ترامــپ علیــه ایــران بــه یکبــاره رقــم
ذخایــر ارزی ایــران را از  122.4۷میلیــارد دالر در ســال
 201۸بــه  14.۹۵میلیــارد دالر در ســال  201۹کاهــش
دادو در توجیــهاقــدامخوداعام کردرقــمذخایر ارزی
در دســترسدولــتایــرانرااعــام کــردهاســت؛یعنــی
ذخایری که آمــاده و تحت کنترل مقامات مالی کشــور
استودر خارجاز دسترستحریمهاقرار دارد.
ایننهاد،ذخایر ارزیدر دسترسایراندر سال2020
را نیــز کاهــش داد و کل ارز در دســترس ایــران طی این
سالرا12.43میلیارددالر اعام کرد.
اما بــه اذعان صنــدوق بینالمللی پول از ســال2021
و با روی کار آمدن دولت ســیزدهم ،رونــد نزولی ذخایر
ارزی در دسترس ایران معکوس شده و با شیب تندی
به سمت باال در حرکت بوده است؛ بهطوری که در این
ســال ذخایــر ارزی در دســترس ایــران ۸.۸۸میلیــارد
دالر نسبتبهســالقبلاز آنافزایشیافتهو به21.31
میلیارددالر رسیدهاست.
در ســال 2022نیــز بر اســاس آمار انتظــاری صندوق
بینالمللــی پــول ،ذخایــر ارزی در دســترس ایــران بــا
افزایــش حــدود دو برابــری نســبت به ســال قبــل از آن
مواجهشدهوبه41.3۹میلیارددالر رسیدهاست.
بــر ایــن اســاس ،بــا روی کار آمــدن دولت ســیزدهم،
ذخایــر ارزی در دســترس ایــران رشــد  232درصــدی
داشته و از  12.43میلیارد دالر در سال 2020به41.3۹
میلیارددالر در سال2022رسیدهاست.
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رشــد بیــش از ســهبرابری ذخایــر ارزی در دســترس
ایراندر حالیرخداد کهباآغاز فعالیتدولتسیزدهم
دیپلماسی فعالی در پیش گرفته شد و با هدف خنثی
کردن تحریمها توســعه تجارت با کشورهای همسایه،
انجاممبادالتتجاریباپولهایملیومبادالتمالی
از طریقسازوکارهایمحلیدر اولویتقرار گرفت.
ذخیرهارزیچیست؟
ذخایــر ارز خارجی یــا ذخایــر مبادلهای شــامل پول
نقــد و داراییهــای دیگری مانند طاســت که توســط
بانکهــای مرکــزی و ســایر موسســات مالــی ماننــد
صنــدوق بینالمللی پــول ( )IMFنگهداری میشــود.
هفتدلیلاصلی کهچرابانکهایمرکزیذخایر ارزی
دارندعبارتنداز:
• کمکبهحفظارزشپولداخلیدر نرخثابت
•براینگهداشتنپولداخلی کمتر از دالر
• حفظ نقدینگــی در صورت بروز بحــران اقتصادی؛
یک بانک مرکزی میتواند وارد عمل شود و ارز خارجی
خودراباپولداخلیمبادلهواطمینانحاصل کند که
شــرکتهامیتوانندبهوارداتو صادراترقابتیادامه
دهند.
•بــرایانجامتعهــداتمالیبینالمللییک کشــور؛
اینها میتواند شــامل پرداخت بدهیهــا ،تامین مالی
وارداتوجذبجابهجایینا گهانیسرمایهباشد.
• تامیــن مالــی پروژههــای داخلــی؛ گاهــی اوقــات
برنامههای زیرســاختی یا صنعتی از این طریق تأمین
مالیمیشوند.
• بــرای اطمینــان دادن بــه ســرمایهگذاران خارجی؛
جنگ یا ناآرامیهای داخلی میتواند ســرمایهگذارانی
را که ممکن اســت به دنبال انتقال پول خــود به خارج
از کشــور باشــند،ترســاندهباشــد.نگهداشــتنذخایــر
ارزی میتوانــد فضایــی از اطمینــان ایجــاد و تــرس
سرمایهگذارانراآرام کند.
• برای تنوع بخشــیدن به ســبد خود؛ با نگهداشتن
ارزهاوداراییهایمختلفدر ذخایر،یکبانکمرکزی
میتواند ریسک خود را متنوع و در صورت کاهش یک
سرمایهگذاریاز آنمحافظت کند.

بنیانگــذار ســبکمــوجنــو در شــعر معاصــر
ایــران گفــت« :کیارســتمی تــا آن انــدازه کــه در
دنیا معروف شد فیلمساز برجســتهای نبود،
فرانســویها او را برجســته کردنــد همچنــان
کــهزمانیجــریلوئیــس(کمدیــنو کارگــردان
آمریکایی)برایشانبرجستهبودوزمانیآلفرد
هیچــکاک (کارگــردان آمریکایــی) را برجســته
کردنــد ».احمدرضــا احمــدی در گفتوگویی
در توضیحعلتبرجستهشدنسینمابهرغم
وامــداریاشاز ادبیاتبیان کرد«:در ادبیات،
مســائلی مثــل جایــزه ،پــول و شــهرت وجود
نــدارد؛یعنــیهمــانچیزهایــی کهدر ســینما
وجوددارد؛و از اینمنظر سینماصدمهبزرگی
بهادبیاتزدهاست.بر ایناساس،آنقدر که
عبــاس کیارســتمیدر دنیامطرحشــداحمد
شاملومطرحنشد».اوادامهداد«:کیارستمی
تا آن اندازه که در دنیا معروف شــد ،فیلمســاز
برجســتهای نبود .فرانســوی ها او را برجسته
کردنــد؛ همچنــان کــه زمانــی جــری لوئیــس
(کمدیــن و کارگــردان آمریکایــی) برایشــان
برجستهبودوزمانیآلفردهیچکاک(کارگردان
آمریکایــی) را برجســته کردند».بنیانگــذار
ســبک موج نــو در دهــه 1340خورشــیدی در
توضیحایــنمطلب کههر هنر بــرایبهعرش
رســیدن بایــد از دل آن جامعــه بیــرون آمــده
باشــد ،گفت« :ســینما در ایران قابی اســت؛
چراکهپایهنداردومالمانیست؛هنر اصلیما
فرش و شعر اســت .غربیها دوربین را اختراع
کردندو کار تصویر در مملکتو فرهنگشان
ســابقه داشــت ،ضمــن اینکــه تئاتــری قــوی
داشتند و سینما ســالها تحت تأثیر این تئاتر
بود.در نتیجهوضعیتسینمادر این کشورها
هنــریبود کــهقدمبــهقدمشــکل گرفــت».او
ادامــه داد« :در بیــن آثــار تصویــری در ایــران،
مستندراقبولدارمو آثار ابراهیم گلستانرادر
فیلمداستانیومستندبسیارمیپسندم».

ریزششاخصها
در بورس
ادامه روند نزولی در بازار
سرمایه باعث شد همه
شاخصهای این بازار قرمز
رنگ شوند.
به گزارش ایسنا ،شاخص کل
بورس دیروز با  ۸۹۲۰واحد
کاهش به رقم یکمیلیون
و  ۴۲۹هزار واحد رسید.
شاخص کل با معیار هموزن
هم  ۸۸۸واحد کاهش
یافت و رقم  ۳۹۶هزار و
 ۵۲۲واحد را ثبت کرد .در
این بازار  ۲۹۷هزار معامله
به ارزش  ۳۰هزار و ۸۵۴
میلیارد ریال انجام شد.
فوالدمبارکهاصفهان،صنایع
پتروشیمیخلیجفارس،
معدنیو صنعتیچادرملو،
معدنی و صنعتی گلگهر و
گروهمدیریتسرمایهگذاری
امید نسبت به سایر نمادها
بیشترین تاثیر منفی را روی
بورس گذاشتند.
عقبگرد فرابورس به کانال۱۸
هزار واحد
در آن سوی بازار سرمایه،
شاخص کل فرابورس هم
با  ۵۶واحد کاهش یک پله
عقب نشست و رقم  ۱۸هزار و
 ۹۶۰واحد را ثبت کرد.
در این بازار  ۱۶۰هزار معامله
انجام شد که  ۱۲۹هزار و
 ۱۳۸میلیارد ریال ارزش
داشت.پلیمر آریاساسول،
پوریا زرکان آقدره و آهن و
فوالد غدیر ایرانیان نسبت به
سایر نمادهابیشترینتاثیر
منفی و در مقابل فرابورس
ایران و بیمه پاسارگاد نسبت
بهسایر نمادهابیشترین
تاثیر مثبت را روی فرابورس
گذاشتند.

ایســنا -برداشــت رطب در نخلستانهای شهرســتان شــادگان از اواخر
مــرداد آغــاز میشــودو تااوایــلشــهریور ادامــهدارد.به گفتــهرئیسجهاد
کشــاورزیشهرســتانشــادگان،ســاالنهحدود 20هزار تنرطبسعمران،
برحی و بریم از نخلستانهای شادگان برداشت میشــود .بخش زیادی از
اینمحصولدر بازارهایمحلیبهفروشمیرسد.

ایرنــا-جلســهعلنــیمجلــسشــورایاســامیصبــحدیــروز بــهریاســت
محمدباقر قالیباف برگزار شد .در جلســه دیروز علی صالحآبادی ،رئیس کل
بانکمرکزیبرایرســیدگیبه گزارششور دوم کمیســیوناقتصادیدر مورد
طرحبانکداریجمهوریاسامیایراندر صحنمجلسحاضر شد.

ایرنــا -عملیــات اجرایــی راهآهــن میانه-اردبیــل بــه طــول تقریبــی 175
کیلومتر کهاز سال 84شروعشــدهامامعطلماندهبود،پساز سفر استانی
رئیسجمهــوریبــااختصــاصاعتبــار در  12قطعهدر دســتاجراســت35.
درصداینپروژهدر منطقه کوهستانیو سختگذر 45،درصددر تپهماهور
و20درصددر منطقههموار واقعشدهاست.

باشــگاه خبرنــگاران جــوان -امســال بیــش از یکمیلیــون و  235هزار
تن شــلتوک (الیه اولیه برنج) از شــالیزار های اســتان مازندران برداشــت
میشــود که این آمار با افزایش  8تا  10درصدی میزان محصول به نسبت
پارســال همــراه اســت .ســال  1401در ســطح  215هــزار هکتــار از مــزار ع
مازندران شــالیکاری شــد و در  147هزار و  658هکتار از این سطح ارقام
محلی و  67هزار و  342هکتار ارقام پرمحصول کشت شد.

اینفوگرافی
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فرهنگ و روحیه جهادی با وجود مخالفتها متوقف نمیشود

مخبر :دولت برای احیای جهاد سازندگی جدی است
معــاون اول رئیسجمهــوری در
جلســهای بــا اعضــای حقیقــی شــورای
عالیجهادسازندگیبر عزموارادهجدی
دولتبرایاحیایاینجریانمردمیدر
کشور تاکیدکرد.
محمــد مخبــر بــا اشــاره بــه تاکیــدات
مقــاممعظــمرهبــریو رئیسجمهوری
برای پشتیبانی از فعالیتهای جهادی
گفــت« :رویکرد جــدی دولت ســیزدهم
توسعه و محرومیتزدایی با اتکا به توان
و ظرفیت مردم اســت و جهاد ســازندگی
بایدبهجریانیامیدآفرینونمادیبرای
کارآمدینظامتبدیلشود».
او افــزود« :در ایــن زمینه برنامــه دولت
صرفا رفع مشکات مردم در کوتاهمدت
نیست،بلکهمیخواهدهمهخاقیتها
و ظرفیتهــای مردمــی را برای ســاخت
آینده کشور به کار بگیرد».
مخبر باتاکیدبر اینکهدولتامکانات،
منابــع و ابــزار الزم را بــرای فعالیــت جهاد

ســازندگی فراهــم خواهــد کــرد ،گفــت:
«خوشــبختانه عــاوه بــر دولــت ،ســایر
نهادهــا نیــز در ایــن مســیر پــای کار
هســتند و جهاد ســازندگی باید با اتکا به
پشتوانههای دولتی و مردمی ،خألهای
کشــور را شناســایی کند و ماموریتهای
بزرگیرابهسرانجامبرساند».
معــاون اول رئیسجمهــوری از
انحــال جهــاد ســازندگی بــه عنــوان

یــک اشــتباه نــام بــرد و افــزود« :جهــاد
ســازندگی ا گرچــه بــه صــورت شــکلی
در گذشــته از بیــن رفــت ،امــا محتــوا و
روح حا کــم بــر ایــن جریــان همچنــان
در کشــور زنده اســت؛ چرا که خاصیت
فرهنگ و روحیه جهادی این است که
با وجود مخالفتها و ســنگاندازیها
متوقف نمیشود».
مخبر از اعضای حقیقی شــورای عالی

جهــاد ســازندگی خواســت چارچــوب،
اهــداف و ســاختار دقیقی بــرای احیای
جهاد ســازندگی تدوین و با جدیت آن را
پایهگذاریوپیگیریکنند.
در اینجلسهسیدامیرحسینمدنی،
دبیر شورای عالی جهاد ســازندگی نیز با
بیان اینکه تــاش اصلی ایــن مجموعه،
حرکــت در مســیر تولیــد ،اشــتغال ،رفــع
آسیبهایاجتماعی،محرومیتزدایی
و گفتمانســازی اســت ،گفــت« :جهــاد
ســازندگی بــه پشــتوانه تــوان و ظرفیــت
مردمی تاش خواهد کــرد منویات مقام
معظمرهبریرامحققسازد».
همچنیــن گزارشــی از مطالعــات
انجامشــده دربــاره فرآیندهــا ،اهــداف،
ماموریتهــا و ارکان دبیرخانــه شــورای
عالی جهاد ســازندگی ارائه شد و اعضای
جلســه به بیان نظرات و پیشــنهادهای
خــودبــرایاحیــایفعالیتهــایجهاد
سازندگیپرداختند.
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درجریانبررسیطرحبانکداریاسالمی

مسئولیت استقرار بانکداری
اسالمی برعهده بانک مرکزی
قرار گرفت
نماینــدگان در جریــان بررســی طــرح بانکــداری
اســامی مســئولیت اســتقرار بانکــداری اســامی و
برقراریمناســباتعادالنهدر بخــشپولیو بانکی
اقتصاد کشــور در چارچوبقوانینرابرعهدهبانک
مرکــزی قــرار دادند.نماینــدگان در نشســت علنــی
دیروز مجلــس شــورای اســامی در جریان بررســی
طــرح بانکــداری جمهــوری اســامی ایران بــا ماده
 3ایــن طــرح بــا 1۸3رأی موافــق 2،رأی مخالــف و
 ۷رأی ممتنــع از مجمــوع 223نماینــده حاضــر در
صحنموافقت کردند.الزمبهذکر استباپیشنهاد
علیا کبــر علیــزاده برمــی ،نماینــده دامغــان در
مجلس،جزء 4بند(ب)ماده 3طرحمذکور اصاح
شد.او در جریان ارائه پیشنهاد خود گفت« :حفظ
قــدرتخریــدمــردمدر قانــوناساســیپیشبینی
شــده،اماهیچیکاز دستگاههادر قبالحمایتاز
ارزشپولملیمسئولیتندارندوبانکمرکزیباید
اینوظیفهرابرعهدهبگیــرد.پولبهمعنایقدرت
خریدو تقویتســفرهمردماســتو زمانی کــهارزش
پول ملی تضعیف شود ،تورم افزایش یافته و قدرت
خریدمردم کاهشوسفرهآنها کوچکتر میشود».
براساسماده3اینطرح؛
الف) مســئولیت اســتقرار بانکــداری اســامی و
برقراریمناسباتعادالنهدر بخشپولیو بانکی
اقتصاد کشور در چارچوبقوانین،برعهدهبانک
مرکزیاست.
ب)بانکمرکزیبایداهدافزیر رامحقق کند:
 -1کنترلتورموثباتسطحعمومیقیمتها؛
 -2ثبــات و ســامت شــبکه بانکــی و ســایر
«اشخاصتحتنظارت»؛
-3حمایتاز رشداقتصادیواشتغال؛
-4حفظوارتقایارزشپولملی.
3کیوسک

نیویورکتایمز

عکس یــک نیویورک تایمــز ،رقص زوجهــای جوان
اوکراینی را در مقایل ساختمان تئاتر اپرای اودیسا در
ژوئن نشــان میدهد .این برنامه با هدف نشــان
ماه ِ
دادن اثــرات مخــرب جنــگ بــر جنبههــای مختلــف
زندگیاوکراینیهابهنمایش گذاشتهشدهاست.

در هیچ نشست و مذا کراتی
از حقوق ملت کوتاه نخواهیم آمد
رئیسجمهــوری گفــت« :در هیــچ
نشســت و مذا کراتــی از حقــوق ملــت
کوتاه نخواهیم آمد و دولــت تاش برای
پیشرفت کشور ورفعمشکاتراباقوت
ادامهخواهدداد».
ســیدابراهیم رئیســی در هفدهمیــن
اجــاس روز جهانــی مســجد کــه صبح
دیــروز در ســازمان فرهنــگ و ارتباطات
اســامیبرگــزار شــد ،گفــت«:امپراتوری
رســانهای امروز ابزار دشمن برای القای
یــأس در جامعــه و در صــدد دور کــردن
مــردم از دیــن ،ارزشهــا و آرمانهــای
انقاب و نظام جمهوری اسامی است.
در ســوی مقابل اما رهبر معظم انقاب
پرچمامیدآفرینیرابرافراشتهومساجد
نیــز بهعنــوان کانونهــای امیدآفرینــی
نقش بســیار مهمــی در بســط گفتمان
رهبریدر جامعهدارند».
رئیســی بــا تا کیــد بــر ضــرورت پاســخ
بهنــگامو متقنبهشــبهاتدر جامعه،
خاطرنشــان کــرد« :شــما ائمــه محتــرم
جماعاتمیتوانیددر مساجدعاوهبر
اقامه نماز و نشر معارف دینی ،شبهات
ایجادشــده برای مردم را رفــع و گرههای
ذهنــیجامعــهرابــاز کنیــد،چرا کــها گــر
شبهاتوالقائاتدشمندر ذهنمردم
بیپاســخ بمانــد ،ســرمایه اجتماعــی و
اعتماد عمومی به مرور دچار فرســایش
میشود».
رئیسجمهــوری در ادامــه ســخنان
خودبــهفعالیتهاو اقدامــاتدولتدر
یک ســال گذشــته در زمینه مهار کرونا،
توسعهسیاستهمسایگی،ایجادتوازن
در سیاســتخارجــی،افزایــشتجــارت
خارجــی ،ارتقــای ذخایــر اســتراتژیک
کاالی اساســی و همزمــان تــاش بــرای
خودکفاییوتنوعمبادیورود کاالهای
اساســی اشــاره کــرد و گفــت« :دولــتبــا
همراهی مردم توانست گام بلندی را در

صیانــتاز جانو ســامتمردمبــردارد
و همزمــان بــدون اســتقراض از بانــک
مرکزییاخلقپول،توسعهاقتصادملی
و افزایــش ســرمایهگذاری در پروژههــای
کانملیرادنبال کند».
رئیسجمهــوری در بخــش دیگــری
از ســخنانش مهمتریــن مؤلفــه قــدرت
جمهــوری اســامی را حضــور مــردم در
عرصههاوصحنههایمختلفدانست
و اذعــان داشــت« :بحمــداهلل کشــور ما
دارای قدرت متکی به آحاد مردم است
و تــاش دولــت مردمــی بــر این اســاس
استوار بوده کهاز چنینقدرتیبهخوبی
برایتامینمنافعملتبهرهبگیرد».
رئیســی بــا تا کیــد بــر اینکــه بــا وجــود
تحریمهــا و تهدیدهــا دولــت کار را بــا
جدیــت ادامــه خواهــد داد ،افــزود« :بــا
اعتقــاد و اطــاع دقیــق از ظرفیتهــا و
توانمندیهــا میگویــم کــه آینــده برای
کشور روشناســت.امروز جنگ،جنگ
ارادههاســت و ملــت ایــران اراده کــرده
استبر دشــمنانخودفائق آیدو قطعا
خــدایمتعالهــم کمکحــالو یاریگر
ملتایرانخواهدبود».
رئیسجمهــوری بــا بیــان اینکــه بــا
رویکردعزتمندانهدولتمردمی،بخش
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دولتباهمراهیمردمتوانســت گامبلندیرادر صیانت
از جان و ســامت مــردم بــردارد و همزمان بدون اســتقراض
از بانــکمرکزییاخلقپول،توســعهاقتصادملــیو افزایش
سرمایهگذاریدر پروژههای کانملیرادنبال کند.

مدیرعامل بانک مسکن:

سقف تسهیالت مسکن
جوانانبه2میلیاردتومانرسید

قابل توجهی از مطالبات خــود از برخی
کشورها را دریافت کردهایم ،تصریح کرد:
«در هیچ نشســت و مذا کراتی از حقوق
ملت کوتاه نخواهیم آمــد ،دولت تاش
برایپیشرفت کشور و رفعمشکاترابا
قوت ادامه خواهــد داد .ما زندگی مردم
رابههیچعامــلبیرونی گرهنخواهیمزد
و مجدانه پیگیر رفع مشــکات کشــور و
مردمخواهیمبود».
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش
ائمهجماعاترابهتحکیمبیشاز پیش
ارتباطبااقشار مختلفمردمتوصیه کرد
و گفت«:ارتباطوثیقبامردمجزءمبانی
انقاب و نظام جمهوری اسامی است.
حضــور در میان و شــنیدن بیواســطه
ســخنان و دغدغههــای آنــان توفیقــی
برایهمهماســت.بارها گفتهام آنهایی
که ما را بهواســطه حضور در میان مردم
در ســفرهای اســتانی مامت میکنند،
لــذت در کنــار مــردم بــودن را درک
نکردهاند».
رئیسجمهــوری بــا تا کید بر ضــرورت
اســتمرار ســفرهای اســتانی دولــت،
افزود« :ســفرهای استانی را حتما ادامه
خواهیــم داد و دور دوم ایــن ســفرها
بــه فاصلــه کوتاهــی آغــاز خواهــد شــد.
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با اعتقــاد و اطــاع دقیــق از ظرفیتهــا میگویم کــه آینده
برای کشور روشناســت.امروز جنگ،جنگارادههاستو
ملتایراناراده کردهاستبر دشمنانخودفائقآیدوقطعا
خدایمتعالهمیاریگر ملتایرانخواهدبود.

از مــردم و بــا مــردم هســتیم و خواهیــم
بود و به لطف خــدا و با اتکاء به شــعار ما
میتوانیم ،مشکات کشور حل خواهد
شد».
رئیســی در ابتــدای ســخنان خــود در
جمع ائمه جماعات کشــور در تشــریح
اهمیــت جایــگاه مســاجد در جامعــه،
تصریح کــرد« :بــرای انســانهایی که به
هر دلیلی دچار آســیب و اضطرابهای
اجتماعی شــدهاند ،مســجد بــه عنوان
محلیبرای آرامش آنهاو ملجأناامیدان
است».
رئیســی با بیــان اینکــه امــام جماعت
مســجد صرفا پیشنماز مردم نیســت،
بلکــه امــام مســجد و پیشــرو در حــل
مشکات مردم اســت ،افزود« :بسیاری
از گرههــا و کدورتهــای آحــاد مــردم
بــه دســت ائمــه جماعــات مســاجد باز
میشود.همچنیننقشمساجدوائمه
جماعــات در ایجاد آرامــش اجتماعی و
رفع نیاز خانوادههای نیازمند در دوران
کرونــا نقشــی بیبدیــل و بســیار اثرگــذار
بود».
رئیسجمهــوری همچنیــن کارکــرد
مســاجد در حــوزه معرفتافزایــی و
بصیرتافزایــیرامــورداشــارهقــرار دادو
گفت«:مساجددر کنار جایگاهعبادی،
هموارهبهعنوانسنگر وجایگاهیبرای
مقاومت فرهنگی و نیز دشمنشناسی
و دشمنســتیزی نیــز نقشآفریــن و
الهامبخشبودهاند».
رئیســی گفــت« :خاســتگاه شــهدای
ما و محل پــرورش و تربیــت رزمندگان و
ســرداران ما چه در دفاع مقــدس و چه
در دفاع از حرم اهل بیت(ع) ،مســاجد
بوده اســت کــه این جایــگاه بــا اهمیت
همــواره بایــد از ســوی ائمــه جماعات،
آحــاد مــردم و دولتمــردان برجســته و
بزرگشمردهشود».
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ســفرهای اســتانی را حتما ادامه خواهیم داد و دور دوم
این ســفرها به فاصله کوتاهی آغاز خواهد شــد .از مردم و
با مردم هســتیم و خواهیم بود و به لطف خــدا و با اتکاء به
شعار ما میتوانیم ،مشکات کشور حل خواهد شد.

شــایان ،مدیرعامــل بانــک
مســکن در نشســت خبری
دربــاره افزایــش ســقف
تســهیات مســکن اظهــار
داشــت« :ســال گذشــته
تسهیات مســکن جوانان
یکمیلیاردتومانبودوامسالسقفتسهیات
ســپرده مســکن جوانــان بــه دو میلیــارد تومان
میرســد ».او افــزود« :دربــاره افزایــش ســقف
تســهیات خرید مســکن شــورای پــول و اعتبار
تصمیــم میگیــرد و بانــک مســکن در ایــن بــاره
تصمیمگیرنــده نیست».شــایان گفــت« :بانک
مســکندر یکســاله گذشــته ۷6هــزار میلیارد
تومــانتســهیاتبــهبخــشمســکنپرداخت
کــرده اســت».این مقــام مســئول گفت« :ســال
گذشــته ۹2درصد از تسهیات بانک مسکن به
مقصــد تامیــن مالــی مســکن حرکــت کــرده
است».مدیرعاملبانکمسکن گفت«:در پنج
ماهه ابتدای سال نسبت به مدت مشابه سال
گذشتهتسهیاتپرداختیبانکمسکنبهاین
بخش 20۸درصدرشــد کردهاستو پیشبینی
میکنیمتاپایانسالاینعدد3برابر شود».
سخنگوی صمت:

بزرگترین حضور
نمایشگاهی ایران در
مسکو امروز افتتاح میشود
امیــد قالیبــاف گفــت« :در
نمایشــگاه اتوموبیلیتــی
روســیه ،جمهوری اســامی
ایــران بــا  1۷00متــر ســالن
اختصاصــی و  ۹00متر غرفه،
بزرگتریــن کشــور حاضــر در
ایــن نمایشــگاه اســت ».او گفــت« :در مراســم
افتتاحیه این نمایشگاه که امروز در مسکو برگزار
میشود،وزیر صنعت،معدنوتجارت کشورمان
حضور خواهدداشت».سخنگویصمتافزود:
«بیــش از  40شــرکت قطعهســاز و دو شــرکت
ایرانخودرو و ســایپا در نمایشــگاه اتوموبیلیتی
مسکو غرفهدارندو بیشاز  60نفر از قطعهسازان
کشور در قالبهیأتهایتجاریضمنبازدیداز
نمایشــگاه و کارخانجــات قطعهســازی و
خودروسازیروسی،جلساتیباطرفهایروس
و خودروســازان ایــن کشــور براســاس منافــع و
نیازهــای طرفیــن مذا کــره و تعامــل خواهنــد
داشت».اوادامهداد«:مذا کراتینیز در خصوص
ایجادپلتفرممشترکبینایرانوروسیهیاایران،
روسیهوچیندر حالانجاماست».

هشتگ روز

ساندیتلگراف

ساندیتلگراف گزارشمیدهد کهلیز تراس،رهبر حزب
محافظهکار،قولدادهاستباپزشکانی کهزودتر از موعد
از دایــره سیســتم بهداشــت و درمــان خارج میشــوند،
مقابله کندوبازنشســتگانراتشویقبهبازگشتبه کار
کند.ایندر حالیرخمیدهد کهخدماتبهداشتیبرای
مقابله با عقبماندگی کووید و رسیدگی به لیستهای
انتظار در تکاپو اســت .ایــن روزنامه به نقــل از یک منبع
نزدیک بــه وزیــر امــور خارجــه میگوید کــه او تشــریفات
اداریرا کاهشخواهددادوبهمسائلمربوطبهسیستم
بازنشستگیومالیاتیرسیدگیخواهدکرد.

تایمز

روســای دانشــگاههای انگلیــس بــه ســاندی تایمــز
گفتهانــد کــه مبلغی کــه دانشــجویان بریتانیــا برای شــهریه
دانشگاه میپردازند باید به میانگین24هزار پوند در سال
که دانشــجویان خارجــی میپردازنــد نزدیک شــود .هزینه
تحصیلبرایدانشجویانبریتانیادر حالحاضر9250پوند
اســت کهبهمدتیکدههمتوقفشــدهاســت.به گزارش
اینروزنامه،مؤسساتآموزشعالیبرایتکمیلامور مالی
خود،دانشآموزانبیشتریرااز خارجاز کشور میپذیرند.

#بانکداری_اسالمی

##روز_جهانی_مسجد

«مسجدسنگر است.بهخصوصدر اینشرایطنابسامانفضایمجازی،در هفتهچندبار مسجد
میروید؟»یا«چهلوسومینسالروز آتشزدن#مسجد_االقصیتوسطرژیمصهیونیستیرابهشما
آزادمردانوزنانآزاده#تسلیتعرضمیکنم».یا« 21اوتهر سال کهمصادفبا 30مرداداست،روز
جهانی مساجد نامگذاری شده است .در ســال 134۸در چنین روزی مسجداالقصی که قبله اول
مسلمینجهاناستتوسطصهیونیستهابه آتش کشیدهشد.خداازشوننگذره».یا«مسجد
هســته#مقاومتاســتنهفقطمقاومتنظامی کهباالتــر از آنمقاومتفرهنگیحصــار و خاکریز
فرهنگی ا گر سســت باشــد همهچیز از دســت خواهد رفت اینکه با جمهوری اسامی مخالفند به
خاطر #ایمانمردماست.اینحصار فرهنگیبرایحفظایمانمردماست».یا«دنیسمایکلولیم
روهان،شهرونداسراییلیدر ساعتهفتصبحروز  21آ گوستسال1۹6۹مسجداالقصیرابهآتش
کشید.در نتیجهایناقدام،منبر تاریخیمسجدمنتسببهسلطانناصر صاحالدینیوسفبن
ایوب(سال۵۸3هجری)در آتشسوخت».
«باالخره شــاهد ارتقای سامت شــبکه بانکی شــدیم.نمایندگان مجلس چهار هدف کمک،
تحقق اهــداف و احــکام اقتصــادی در قانون اساســی ،ارتقــای اســتقال بانک مرکــزی ،ارتقای
ســامت شــبکه بانکی و مدیریــت ایجــاد اعتباروتنظیم جریــان نقدینگــی در قانــون بانکداری
اســامی را لحــاظ کردنــد ».یا«بعد از  43ســال ،نماینــدگان مجلــس ،بانک مرکــزی را موظف به
استقرار بانکداری اســامی کردند .در پنج ماموریت تعیین شده برای بانکداری اسامی چیزی
برای محــو ربا و بهــره بانکی در نظر گرفتــه نشــده».یا«غامرضا مصباحیمقدم ،رئیس شــورای
فقهی بانــک مرکزی اعام کرده ،قرار اســت برای هر بانــک در ایران یک «ناظر شــرعی» انتخاب
شــود .انتخاب «ناظر شــرعی» بــرای بانکهایی که حتی برخــی مراجع تقلید هــم عملکرد آنها
را «ربوی» با پوشــش بانکداری اســامی میدانند».یا«مجلس شــورای اسامی اهداف طرحی
دربــاره #بانکداری_اســامی را تصویب کرد که یک شــورای فقهی را مهمترین رکــن بانک مرکزی
میکند و مسئول سیاست پولی ،اقتصادی ،کنترل تورم و نقدینگی کشور!»

رویداد
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احمدرضا احمدی ،شاعر:

سینما در ایران
قابی است!

صندوق بینالمللی پول :ذخایر ارزی در دسترس ایران 41میلیارد دالر شد

رشد سهبرابری ذخایر ارزی
در دولت سیزدهم
صندوق بینالمللی پول از رشــد بیش از ســهبرابری
ذخایر ارزیدر دســترسایرانبــاروی کار آمدندولت
سیزدهمخبر داد.
آمارهای منتشرشــده از ســوی صنــدوق بینالمللی
پول نشــان میدهــد با آغــاز فعالیــت دولت ســیزدهم
در ایران ذخایــر ارزی در دســترس ایــران افزایش قابل
ماحظــهایداشــتهاســت کــهاینامــر نشــاندهنده
دیپلماســی فعال این دولت و موفقیت سیاستهای
آندر مقابلهباتحریمهایغیر قانونیآمریکاست.
ایــن نهــاد بینالمللــی از ســال  201۹در اقدامــی
تأملبرانگیز بهدنبال اتخاذ سیاست فشار حدا کثری
از ســوی دولــت ترامــپ علیــه ایــران بــه یکبــاره رقــم
ذخایــر ارزی ایــران را از  122.4۷میلیــارد دالر در ســال
 201۸بــه  14.۹۵میلیــارد دالر در ســال  201۹کاهــش
دادو در توجیــهاقــدامخوداعام کردرقــمذخایر ارزی
در دســترسدولــتایــرانرااعــام کــردهاســت؛یعنــی
ذخایری که آمــاده و تحت کنترل مقامات مالی کشــور
استودر خارجاز دسترستحریمهاقرار دارد.
ایننهاد،ذخایر ارزیدر دسترسایراندر سال2020
را نیــز کاهــش داد و کل ارز در دســترس ایــران طی این
سالرا12.43میلیارددالر اعام کرد.
اما بــه اذعان صنــدوق بینالمللی پول از ســال2021
و با روی کار آمدن دولت ســیزدهم ،رونــد نزولی ذخایر
ارزی در دسترس ایران معکوس شده و با شیب تندی
به سمت باال در حرکت بوده است؛ بهطوری که در این
ســال ذخایــر ارزی در دســترس ایــران ۸.۸۸میلیــارد
دالر نسبتبهســالقبلاز آنافزایشیافتهو به21.31
میلیارددالر رسیدهاست.
در ســال 2022نیــز بر اســاس آمار انتظــاری صندوق
بینالمللــی پــول ،ذخایــر ارزی در دســترس ایــران بــا
افزایــش حــدود دو برابــری نســبت به ســال قبــل از آن
مواجهشدهوبه41.3۹میلیارددالر رسیدهاست.
بــر ایــن اســاس ،بــا روی کار آمــدن دولت ســیزدهم،
ذخایــر ارزی در دســترس ایــران رشــد  232درصــدی
داشته و از  12.43میلیارد دالر در سال 2020به41.3۹
میلیارددالر در سال2022رسیدهاست.

3

رشــد بیــش از ســهبرابری ذخایــر ارزی در دســترس
ایراندر حالیرخداد کهباآغاز فعالیتدولتسیزدهم
دیپلماسی فعالی در پیش گرفته شد و با هدف خنثی
کردن تحریمها توســعه تجارت با کشورهای همسایه،
انجاممبادالتتجاریباپولهایملیومبادالتمالی
از طریقسازوکارهایمحلیدر اولویتقرار گرفت.
ذخیرهارزیچیست؟
ذخایــر ارز خارجی یــا ذخایــر مبادلهای شــامل پول
نقــد و داراییهــای دیگری مانند طاســت که توســط
بانکهــای مرکــزی و ســایر موسســات مالــی ماننــد
صنــدوق بینالمللی پــول ( )IMFنگهداری میشــود.
هفتدلیلاصلی کهچرابانکهایمرکزیذخایر ارزی
دارندعبارتنداز:
• کمکبهحفظارزشپولداخلیدر نرخثابت
•براینگهداشتنپولداخلی کمتر از دالر
• حفظ نقدینگــی در صورت بروز بحــران اقتصادی؛
یک بانک مرکزی میتواند وارد عمل شود و ارز خارجی
خودراباپولداخلیمبادلهواطمینانحاصل کند که
شــرکتهامیتوانندبهوارداتو صادراترقابتیادامه
دهند.
•بــرایانجامتعهــداتمالیبینالمللییک کشــور؛
اینها میتواند شــامل پرداخت بدهیهــا ،تامین مالی
وارداتوجذبجابهجایینا گهانیسرمایهباشد.
• تامیــن مالــی پروژههــای داخلــی؛ گاهــی اوقــات
برنامههای زیرســاختی یا صنعتی از این طریق تأمین
مالیمیشوند.
• بــرای اطمینــان دادن بــه ســرمایهگذاران خارجی؛
جنگ یا ناآرامیهای داخلی میتواند ســرمایهگذارانی
را که ممکن اســت به دنبال انتقال پول خــود به خارج
از کشــور باشــند،ترســاندهباشــد.نگهداشــتنذخایــر
ارزی میتوانــد فضایــی از اطمینــان ایجــاد و تــرس
سرمایهگذارانراآرام کند.
• برای تنوع بخشــیدن به ســبد خود؛ با نگهداشتن
ارزهاوداراییهایمختلفدر ذخایر،یکبانکمرکزی
میتواند ریسک خود را متنوع و در صورت کاهش یک
سرمایهگذاریاز آنمحافظت کند.

بنیانگــذار ســبکمــوجنــو در شــعر معاصــر
ایــران گفــت« :کیارســتمی تــا آن انــدازه کــه در
دنیا معروف شد فیلمساز برجســتهای نبود،
فرانســویها او را برجســته کردنــد همچنــان
کــهزمانیجــریلوئیــس(کمدیــنو کارگــردان
آمریکایی)برایشانبرجستهبودوزمانیآلفرد
هیچــکاک (کارگــردان آمریکایــی) را برجســته
کردنــد ».احمدرضــا احمــدی در گفتوگویی
در توضیحعلتبرجستهشدنسینمابهرغم
وامــداریاشاز ادبیاتبیان کرد«:در ادبیات،
مســائلی مثــل جایــزه ،پــول و شــهرت وجود
نــدارد؛یعنــیهمــانچیزهایــی کهدر ســینما
وجوددارد؛و از اینمنظر سینماصدمهبزرگی
بهادبیاتزدهاست.بر ایناساس،آنقدر که
عبــاس کیارســتمیدر دنیامطرحشــداحمد
شاملومطرحنشد».اوادامهداد«:کیارستمی
تا آن اندازه که در دنیا معروف شــد ،فیلمســاز
برجســتهای نبود .فرانســوی ها او را برجسته
کردنــد؛ همچنــان کــه زمانــی جــری لوئیــس
(کمدیــن و کارگــردان آمریکایــی) برایشــان
برجستهبودوزمانیآلفردهیچکاک(کارگردان
آمریکایــی) را برجســته کردند».بنیانگــذار
ســبک موج نــو در دهــه 1340خورشــیدی در
توضیحایــنمطلب کههر هنر بــرایبهعرش
رســیدن بایــد از دل آن جامعــه بیــرون آمــده
باشــد ،گفت« :ســینما در ایران قابی اســت؛
چراکهپایهنداردومالمانیست؛هنر اصلیما
فرش و شعر اســت .غربیها دوربین را اختراع
کردندو کار تصویر در مملکتو فرهنگشان
ســابقه داشــت ،ضمــن اینکــه تئاتــری قــوی
داشتند و سینما ســالها تحت تأثیر این تئاتر
بود.در نتیجهوضعیتسینمادر این کشورها
هنــریبود کــهقدمبــهقدمشــکل گرفــت».او
ادامــه داد« :در بیــن آثــار تصویــری در ایــران،
مستندراقبولدارمو آثار ابراهیم گلستانرادر
فیلمداستانیومستندبسیارمیپسندم».

ریزششاخصها
در بورس
ادامه روند نزولی در بازار
سرمایه باعث شد همه
شاخصهای این بازار قرمز
رنگ شوند.
به گزارش ایسنا ،شاخص کل
بورس دیروز با  ۸۹۲۰واحد
کاهش به رقم یکمیلیون
و  ۴۲۹هزار واحد رسید.
شاخص کل با معیار هموزن
هم  ۸۸۸واحد کاهش
یافت و رقم  ۳۹۶هزار و
 ۵۲۲واحد را ثبت کرد .در
این بازار  ۲۹۷هزار معامله
به ارزش  ۳۰هزار و ۸۵۴
میلیارد ریال انجام شد.
فوالدمبارکهاصفهان،صنایع
پتروشیمیخلیجفارس،
معدنیو صنعتیچادرملو،
معدنی و صنعتی گلگهر و
گروهمدیریتسرمایهگذاری
امید نسبت به سایر نمادها
بیشترین تاثیر منفی را روی
بورس گذاشتند.
عقبگرد فرابورس به کانال۱۸
هزار واحد
در آن سوی بازار سرمایه،
شاخص کل فرابورس هم
با  ۵۶واحد کاهش یک پله
عقب نشست و رقم  ۱۸هزار و
 ۹۶۰واحد را ثبت کرد.
در این بازار  ۱۶۰هزار معامله
انجام شد که  ۱۲۹هزار و
 ۱۳۸میلیارد ریال ارزش
داشت.پلیمر آریاساسول،
پوریا زرکان آقدره و آهن و
فوالد غدیر ایرانیان نسبت به
سایر نمادهابیشترینتاثیر
منفی و در مقابل فرابورس
ایران و بیمه پاسارگاد نسبت
بهسایر نمادهابیشترین
تاثیر مثبت را روی فرابورس
گذاشتند.

ایســنا -برداشــت رطب در نخلستانهای شهرســتان شــادگان از اواخر
مــرداد آغــاز میشــودو تااوایــلشــهریور ادامــهدارد.به گفتــهرئیسجهاد
کشــاورزیشهرســتانشــادگان،ســاالنهحدود 20هزار تنرطبسعمران،
برحی و بریم از نخلستانهای شادگان برداشت میشــود .بخش زیادی از
اینمحصولدر بازارهایمحلیبهفروشمیرسد.

ایرنــا-جلســهعلنــیمجلــسشــورایاســامیصبــحدیــروز بــهریاســت
محمدباقر قالیباف برگزار شد .در جلســه دیروز علی صالحآبادی ،رئیس کل
بانکمرکزیبرایرســیدگیبه گزارششور دوم کمیســیوناقتصادیدر مورد
طرحبانکداریجمهوریاسامیایراندر صحنمجلسحاضر شد.

ایرنــا -عملیــات اجرایــی راهآهــن میانه-اردبیــل بــه طــول تقریبــی 175
کیلومتر کهاز سال 84شروعشــدهامامعطلماندهبود،پساز سفر استانی
رئیسجمهــوریبــااختصــاصاعتبــار در  12قطعهدر دســتاجراســت35.
درصداینپروژهدر منطقه کوهستانیو سختگذر 45،درصددر تپهماهور
و20درصددر منطقههموار واقعشدهاست.

باشــگاه خبرنــگاران جــوان -امســال بیــش از یکمیلیــون و  235هزار
تن شــلتوک (الیه اولیه برنج) از شــالیزار های اســتان مازندران برداشــت
میشــود که این آمار با افزایش  8تا  10درصدی میزان محصول به نسبت
پارســال همــراه اســت .ســال  1401در ســطح  215هــزار هکتــار از مــزار ع
مازندران شــالیکاری شــد و در  147هزار و  658هکتار از این سطح ارقام
محلی و  67هزار و  342هکتار ارقام پرمحصول کشت شد.

اینفوگرافی
3

خبر

فرهنگ و روحیه جهادی با وجود مخالفتها متوقف نمیشود

مخبر :دولت برای احیای جهاد سازندگی جدی است
معــاون اول رئیسجمهــوری در
جلســهای بــا اعضــای حقیقــی شــورای
عالیجهادسازندگیبر عزموارادهجدی
دولتبرایاحیایاینجریانمردمیدر
کشور تاکیدکرد.
محمــد مخبــر بــا اشــاره بــه تاکیــدات
مقــاممعظــمرهبــریو رئیسجمهوری
برای پشتیبانی از فعالیتهای جهادی
گفــت« :رویکرد جــدی دولت ســیزدهم
توسعه و محرومیتزدایی با اتکا به توان
و ظرفیت مردم اســت و جهاد ســازندگی
بایدبهجریانیامیدآفرینونمادیبرای
کارآمدینظامتبدیلشود».
او افــزود« :در ایــن زمینه برنامــه دولت
صرفا رفع مشکات مردم در کوتاهمدت
نیست،بلکهمیخواهدهمهخاقیتها
و ظرفیتهــای مردمــی را برای ســاخت
آینده کشور به کار بگیرد».
مخبر باتاکیدبر اینکهدولتامکانات،
منابــع و ابــزار الزم را بــرای فعالیــت جهاد

ســازندگی فراهــم خواهــد کــرد ،گفــت:
«خوشــبختانه عــاوه بــر دولــت ،ســایر
نهادهــا نیــز در ایــن مســیر پــای کار
هســتند و جهاد ســازندگی باید با اتکا به
پشتوانههای دولتی و مردمی ،خألهای
کشــور را شناســایی کند و ماموریتهای
بزرگیرابهسرانجامبرساند».
معــاون اول رئیسجمهــوری از
انحــال جهــاد ســازندگی بــه عنــوان

یــک اشــتباه نــام بــرد و افــزود« :جهــاد
ســازندگی ا گرچــه بــه صــورت شــکلی
در گذشــته از بیــن رفــت ،امــا محتــوا و
روح حا کــم بــر ایــن جریــان همچنــان
در کشــور زنده اســت؛ چرا که خاصیت
فرهنگ و روحیه جهادی این است که
با وجود مخالفتها و ســنگاندازیها
متوقف نمیشود».
مخبر از اعضای حقیقی شــورای عالی

جهــاد ســازندگی خواســت چارچــوب،
اهــداف و ســاختار دقیقی بــرای احیای
جهاد ســازندگی تدوین و با جدیت آن را
پایهگذاریوپیگیریکنند.
در اینجلسهسیدامیرحسینمدنی،
دبیر شورای عالی جهاد ســازندگی نیز با
بیان اینکه تــاش اصلی ایــن مجموعه،
حرکــت در مســیر تولیــد ،اشــتغال ،رفــع
آسیبهایاجتماعی،محرومیتزدایی
و گفتمانســازی اســت ،گفــت« :جهــاد
ســازندگی بــه پشــتوانه تــوان و ظرفیــت
مردمی تاش خواهد کــرد منویات مقام
معظمرهبریرامحققسازد».
همچنیــن گزارشــی از مطالعــات
انجامشــده دربــاره فرآیندهــا ،اهــداف،
ماموریتهــا و ارکان دبیرخانــه شــورای
عالی جهاد ســازندگی ارائه شد و اعضای
جلســه به بیان نظرات و پیشــنهادهای
خــودبــرایاحیــایفعالیتهــایجهاد
سازندگیپرداختند.
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دکتر کولیوند برای بررسی بحران کمآبی راهی همدان شد

هالل احمر با همه توان به میدان
آمده است
با فروکش شدن سطح آب سد ا کباتان و مشکالت شبکه توزیع ،آب
آشامیدنیشهر همدانچندروزیاست کهدچار مشکلقطعیهای
طوالنیمدت شده اســت .رئیس جمعیت هالل احمر برای پیگیری
فعالیتهایجمعیتبهایناستانسفر کرد.
پیرحسین کولیوند در این ســفر در دیدار با استاندار همدان گفت:
«تنش آبی باعث ایجاد مشــکالتی برای هموطنان در استان همدان
شــده و هاللاحمر با همه توان برای اهدای آب آشامیدنی به میدان
آمدهاست».
او افزود« :امیدواریم با کمک دولت مشکالت بوجود آمده را سریعتر
حل کنیم .بحث اهدای آب آشــامیدنی تا بازگشــت به شــرایط عادی
ادامهخواهدداشت».
همچنین اســتاندار همدان گفت  «:با همکاری هاللاحمر درحال
تالشبرای آبرسانیبههمشهریانهستیم.از ایننهادبرای کمکبه
حلاینبحرانتشکر وقدردانیمیکنیم».
علیرضــا قاســمی فــرزاد ،اســتاندار همــدان گفــت« :در حــال
حاضر به بســیاری از روســتاهای اســتان با تانکــر آبرســانی میکنیم و
شهرســتانهای فامنین و کبودرآهنگ با مشــکل جدیتــری مواجه
هســتند .بــا همــکاری هاللاحمــر درحــال تــالش بــرای آبرســانی بــه
همشــهریان هســتیم و از هاللاحمر برای کمــک به حل ایــن بحران
تشکر وقدردانیمیکنیم».
استاندار همدان درخصوص آخرین وضعیت کمبود آب در استان
همدان اظهار داشت« :استان همدان و مخصوصا شهر همدان طی
روزهای اخیر با مشکل کمآبی مواجه شده است .سد ا کباتان که تنها
مرجع تامین آب شرب استان همدان است به دلیل کاهش بارندگی
و تقریبــا صفــر شــدن میــزان آب برای ایــن اســتان مشــکالتی را ایجاد
کردهاست».
قاســمی فرزاد ادامه داد« :پیشبینی میشــد که این ســد تــا اوایل
شــهریور بیشــتر آب نداشــته باشــد و یکــی از پروژههایــی که ســالها
منتظر بودیم تا به امروز به بهرهبرداری برســد موضوع آبرسانی به این
اســتان بــود ».او افــزود« :در ســال 13۸3طی ســفری کــه رهبر معظم
انقالب بــه این اســتان داشــتند ،مصوب شــد که آبرســانی به اســتان
صورت بگیــرد اما از ســال ۸3تــا ۸6مطالعات ایــن پروژه انجام شــد و
متاسفانه اقدام جدی در این خصوص صورت نگرفت .در سال13۹0
بخشــی از کار انجام شــد اما ا کنون ادامه روند کار متوقف شــده است
که بــا روی کار آمدن دولت ســیزدهم امیدواریم که ایــن پروژه تکمیل
شــود ».اســتاندار همــدان گفــت« :رئیسجمهــوری با وجــود کمبود
اعتبار ،بودجهای حدود هــزار میلیارد تومان برای تکمیــل این پروژه
اختصــاص داده اســت و همچنین وزیر نیــرو مجدانه پیگیــر رفع این
مشــکل اســت .دولت ســیزدهم طی 4ماه گذشــته بیش از  ۵0درصد
این پروژه را تکمیل کرده در حالی که دولتهای قبل طی 13ســال40
درصدآنراتوانستهبودندتکمیل کنند».
او گفت«:کاهشسطحآبسدباعثاختاللدر سیستمآبرسانیبه
شهرهاشدهاستودر حالتالشهستیمخطآبرسانیزودتر تکمیل
شــود .همچنین خط آبرســانی اضطراری به طــول 1۵کیلومتــر نیز در
حالتکمیلوبهرهبرداریاست».
اســتاندار همدان با بیــان اینکه ارســال آب بــه مناطق روســتایی با
اقبال مردم مواجه شــد ،افــزود« :تا کنون حدود 20هــزار کلمن به این
مناطق توزیع شــده اســت و یک میلیون بطری آب معدنی نیز توزیع
خواهد شــد ».یــک میلیــون بطــرى یکونیم لیتــرى آب آشــامیدنی
توسطهاللاحمر برای ارسالبههمدانتدارکدیدهشدهاست.

گفت و گو با عضو جوان جمعیت هالل احمر که در آزمون دکتری خوش درخشید

قهرمان غرقآباد ،رتبه اول کنکور شد
فاطمــه عســگری نیــا| ایــن روزهــا خبرهــای زیــادی از
موفقیتهای علمــی و تحصیلی اعضای جمعیــت هاللاحمر
در اقصــی نقــاط کشــور میشــنویم .از رتبههــای برتــر کنکــور
سراســری گرفته تا قهرمانان ورزشــی و  ....اما درج اســم محسن
خرم که از مربیان کارکشــته دادرس هم هست به عنوان نفر اول
کنکور دکترای دانشــگاههای سراسری حســابی باعث شادی و
خوشــحالی خانواده هاللاحمری او شــد .البته این اولین باری
نیســت که آقا محســن طعم خوش رتبه یک کنکــور را تجربه
میکنــد چرا کــه او در دوره کارشناسیارشــد هم بــا رتبه یک
کنکور در رشتهمدیریتسوانحراهیدانشگاهتهرانشد.
 1۹ساله بود که بواسطه دوســتان هاللاحمریاش وارد
جمعیت شــد و یک دل نه صد دل عاشق فعالیتهای
داوطلبانــه و عامالمنفعــه ایــن مجموعــه شــد.
متولد ســاوه اســت « :تقریبا 1۹ساله بودم که
بــا جمعیــت هاللاحمــر بــه عنــوان تنها
مجموعــهای کــه آن زمــان فعالیتهای
داوطلبانــه و عامالمنفعــه را انجــام
مــیداد ،آشــنا شــدم .آن هــم از طریــق
دوســتانم .نکتــه قابلتوجهــی کــه مــرا
جذب خودش کــرد اعتمادبهنفس باالی

تغییر رویکرد آموزشی
در جمعیت هاللاحمر
معــاون آموزش،پژوهــش و فنــاوری جمعیــت هاللاحمــر
گفت« :با بررســیهای صورت گرفته رویکرد «آمــوزش همگانی»
جمعیــت هاللاحمــر بــه « یادگیــری همگانــی» تغییــر خواهــد
کرد .توفیق در یادگیــری همگانی مواجهه بــا مخاطرات نیازمند
همــکاری جوامع محلــی و کمک بیدریغ رســانههای رســمی و
فضای مجازی است».
پیمانصابریانتوضیحداد«:آموزشهمگانیجامعهبرایافزایش
تــابآوری در ســوانح و مواجهه بــا مخاطرات طبیعــی و انسانســاز از
رئوس برنامههای همه جمعیتهای ملی صلیبسرخ و هاللاحمر
در دنیاستوجمعیتهاللاحمر نیز سالهاست کهاینموضوعرابا
جدیتدنبالمیکند».
او افزود« :ا گرچه در ســالهای گذشته فعالیتهای آموزشی خوبی
انجام شــده ،اما بــه دلیل گره نخــوردن تنگاتنگ با رســانهها و جوامع
محلی اثربخشــی مناســبی در رفتار مردم هنگام مواجهه با ســوانحی
چون ســیل و زلزله نشان نداده اســت .لذا رویکردی اتخاذ کردیم که از
آموزشهمگانیجامعهبهسمتیادگیریجمعیحرکت کنیم».
صابریــان گفــت« :البتــه آموزشهــای همگانــی متوقــف نمیشــود
امــا شــیوههای ارائه آن تغییــر خواهد کــرد .رویکرد یادگیــری همگانی
دو الزمه اساســی دارد .نخســت ،مشــارکت تنگاتنــگ جوامع محلی و
توسعهمدیریتاجتماعمحور کهباتمرکز بر توسعهخانههایهاللدر
روستاها و مناطق کمبرخوردار شهری دنبال میشود و دوم همکاری
رسانهها .همکاری رســانهها محدود به رسانههای رسمی نیست و از
همهمردموفعاالنفضایمجازیتقاضامیشودهاللاحمر رادر این
راهیاری کنند».

دوستانم بود .تمام بچههایی که همسنوســال من بودند و در
هاللاحمر فعالیتداشتندبسیار قویدیدهمیشدندوارتباط
اجتماعیخوبیباهمهداشتند.همینمرابهسمتوسویاین
جمعیت کشاند ».کارشناسی در رشــته فناوری اطالعات قبول
میشــود و بعدا تکمیل دوره دانشــگاه با اینکه امکان استخدام
در مجموعههــای دولتــی دیگر با حقــوق باالتــر را داشــت دل از
هاللاحمــر نمیکنــد و در همیــن مجموعــه مانــدگار
میشــود« :جمعیــت یــک آرامــش خاصــی بــه من
میداد و احســاس میکردم اینجا همان جای من
است .بعد از اخذ مدرک کارشناسی در هاللاحمر
جذب شــدم و تصمیم گرفتم ادامه تحصیلــم را در
رشــتههای مرتبط با این حوزه دنبال کنم .به خاطر
همین کنکور ارشدبا کسبرتبهیک کشوریدر رشته
مهندسی سوانح طبیعی دانشــگاه تهران پذیرفته
شدم».
محســن بعد از مدتــی مربــی دادرس در غرقآباد
میشــود و ایــن آغــاز راهــی بــرای او میشــود کــه
همیشــه دوســت داشــت در هاللاحمــر دنبال
کنــد« :قبــل از حضــورم در غرقآبــاد بچههای
ایــن منطقــه جــز دریافــت چنــد کاپ اخــالق

در مســابقات دادرس موفقیــت دیگــری نداشــتند امــا وقتی در
غرقآبــاد ایــن مســئولیت را عهــدهدار شــدم ،تصمیــم گرفتــم با
بهرهگیــری از ظرفیــت و توان دختران و پســران نام غرقآبــاد را در
مسابقاتدادرسباال ببریم.اتفاقاهمینهمشدوبچههاموفق
شدندچنددورهقهرمانمسابقات کشوریشوند».
او هنــوز هــم یــک مربــی دادرس اســت و معتقــد اســت کار بــا
دانشآمــوزان و نســل جــوان و تــالش بــرای آمادهســازی آنها در
بحران یک اصل مهم و اساسی برای او در زندگی است« :برگزاری
دورههــای دادرس یکــی از اتفاقــات خوبــی بــود کــه در ســازمان
جوانان جمعیــت هاللاحمر افتاد و باید نســبت به تقویت این
دورههااقدام کرد».اوخودشعاشق کارهایتیمیاستوسعی
میکند به دانشآموزان دادرســی هم کار تیمــی را آموزش دهد:
«یکیاز مشکالتمادر جامعهضعیفبودنفعالیتهایتیمی
اســت و ما در قالب طرح دادرس تــالش میکنیم که این جنبه را
تقویت کنیم ».ایــن مربی دادرس معتقد اســت عمدتــا افرادی
جذب فعالیتهــای هاللاحمر میشــوند کــه از نظــر روحی به
یک پختگی قابلقبولی رســیده باشــند ،به خاطر همین عمده
اعضای تیمهــای دادرس ما بچههای درسخوانی هســتند که
خوشــبختانه امســال در کنکــور سراســری هــم موفق به کســب
رتبههایبرتر شدهاند.

درباره ناصر احمدی ،کارگر ساده ساختمان که عشق متفاوتی دارد

رکورددار دوباطنابدنیا،هاللاحمریاست
در میــان تمــام نــامآوران و قهرمانانــی
کــه پرچــم سرخوســفید هاللاحمــر را در
عرصههــای بینالمللی باال نگه داشــتهاند
ناصــر احمــدی یکــی از رکــوردداران
بیادعاست .جوان  36ســالهای که تا حاال
چندین و چندبار نامش در میان رکودداران
رشــته دوومیدانی با طنابزنی درخشــیده
اســت اما باالتریــن افتخار زندگــی او نجاتگر
داوطلــب بــودن در هاللاحمــر اســت .او
بــا اینکــه  10ســال ســابقه کار داوطلبانــه در
هاللاحمــر دارد وقتــی چنــدروز اخیــر بــا
رئیــس جمعیــت هاللاحمــر دیــدار کــرد و
قرآنی را از پیرحســین کولیوند هدیه گرفت،
اظهار داشــت این هدیه معنوی بــرای من از
موضوع استخدام هم ارزشمندتر بود.
ســاده اســت و بیریــا .بــا اینکــه بــا ثبــت
رکوردهــای جهانــی دویــدن بــا طنــاب اســم و
آوازهاش در آنســوی مرزها هم پیچیده اما در
معرفی خود به نجاتگر هاللاحمر ا کتفا کرده و
میگوید داوطلبی هاللاحمر کار ارزشــمندی
است که فقط در آن با خدا معامله میکنی.

احمــدی رکورد دو با طنابزنی به مســافت
 42کیلومتر را در زمان  3ســاعت و  46دقیقه
در ســال  13۹۸در یاســوج بــه ثبــت رســاند و
موفق شــد رکورد جهانــی این حرکت ورزشــی
را بشــکند« :پیــش از ایــن رکــورد  42کیلومتر
دو بــا طنــاب بــرای «کریــس بــراون» دونــده
صاحبنــام اهــل باهامــا و دارنــده  7مــدال
طــالی جهانــی ثبــت شــده بود کــه توانســتم
این مسافت را در زمان  3ساعت و  42دقیقه

طی کنم ».ناصر یک کارگر ســاده ساختمانی
اســت امــا عاشــقانه فعالیتهــای داوطلبانه
هاللاحمریاش را دنبــال میکند و میگوید
آنقــدر عاشــق ایــن فعالیتهایــم هســتم کــه
هروقــت الزم باشــد بــرای حضور در پســتها
و کمکهــای امــدادی حاضــر میشــوم.
قصــه پیوســتنش بــه جمعیــت هاللاحمــر
را هــم اینگونــه روایــت میکنــد « :یــکروز در
حادثــهای شــاهد امدادرســانی نجاتگــران

جمعیــت هاللاحمــر بــه حادثهدیــدگان
بــودم .مــردم همــه بــرای درخواســت کمــک
به ســراغ ایــن افــراد میرفتنــد .نیروهایی که
روی لباسشــان مــاه ســرخرنگی نشــان بود.
نزدیک رفتــم و درباره این عالمــت و لباسها
پرســیدم یکــی از نجاتگــران خندیــد و گفــت
مــا نیروهــای هاللاحمــر هســتیم شــما هــم
ا گر دوســت داشــته باشــید میتوانیــد بعد از
طــی کــردن دورههــای امــدادی بــه جمــع ما
اضافه شــوید .آنقدر این حرف مرا خوشحال
کرد که بالفاصلــه برای ثبتنــام در دورههای
آموزشــی اقــدام کــردم و موفق شــدم من هم
همان لباس زیبا را به تن کنم».
او حاال 11ســال اســت که به عنــوان داوطلب
هاللاحمــر مشــغول اســت و بــا فعالیتهای
ورزشــی هم موفق شــده نــام هاللاحمــر را در
کتابهــای رکوردزنــی ثبــت کنــد .پیرحســین
کولیونــد ،رئیــس جمعیــت هاللاحمــر هفته
گذشــته بــا دعــوت از ناصــر احمــدی در دفتــر
خــود از فعالیتهــای ورزشــی و افتخــارات
بینالمللی او با نام جمعیت هاللاحمر ایران
تقدیر کرد.
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انبارهای آتشنشانی خالی است!

«رفیده»شیرخوارگاهمیماند
گزارش «شهروند» از حواشی جابهجایی بچهها از تنها شیرخوارگاه کودکان معلول زیر هفت سال
راضیــه زرگــری| بیشــتر فرزنــدان رفیده نــام و
نشــانی ندارند .شــاید زاده شــده در میانه فقر
و تنگدســتی یــا آســیبهای اجتماعــی مثــل
اعتیاد باشــند که والدین را به رهاکردن کودک
واداشــته اســت؛ در کنــار بیمارســتان ،جلــوی
کالنتــری یــا شــاید هــم در ســطل زبالــه .دیگــر
فرقی هم نمیکند کــه پدر و مادرشــان کجا دل
از پاره تنشــان بریده و برای همیشــه رفتهاند.
مهم این اســت کــه این کــودکان بیپنــاه ،این
مخلوقاتخدازندههستندونفسمیکشند.
شیرخوارگاه رفیده تنها مرکز نگهداری کودکان
معلولومجهولالهویه کشور است.
وقــف زمینی در چیــذر برای نگهــداری کودکان
بیسرپرست
حــدود پنــج دهــه از روزی کــه قطعه زمینــی در
محلــه قیطریه توســط حاج «قاســم چیــذری» و
«معصومه چیذری» وقف شــیرخوارگاه «رفیده»
شــد ،میگذرد تا این مرکز تنها خانه امن کودکان
شــیرخوار معلــول کمتــر از هفت ســاله در کشــور
باشد.
شــیرخوارگاه رفیــده جایــی اســت در شــمال
تهران ،محله چیــذر؛ حوالی بلــوار اندرزگو و خانه
نزدیک بــه ۸0کودک معلول .شــیرخوارگاه رفیده
حدود ۵0ســال قدمت دارد .شیرخوارگاه تا نیمه
شهریور سال گذشــته زیر نظر سازمان بهزیستی
فعالیت میکرد ،امــا از آن زمــان ،مدیریت رفیده،
بهعنوانتنهامرکز تخصصینگهداریاز کودکان
معلــول بدسرپرســت یــا بیسرپرســت به یکــی از
موسساتخیریهزیر نظر بهزیستیاستانتهران
وا گــذار شــد و تــا همیــن چنــد وقــت پیــش ایــن
شــیرخوارگاه با کمکهای مردمی اداره میشــد.
مدیریــت یکســاله اخیــر رفیــده گویــا برمبنای
اختالف حســاب مالــی ،اســتعفا داده و ســازمان
بهزیســتی هــم وقتــی دیــد بخــش خصوصــی
نتوانســته از عهده مدیریت این مجموعه برآید،
رفیده را پس گرفت .حاال خیرین پای کار آمدهاند
تا جان دوبارهای به رفیده دمیده شود .حاال خبر
رســیده که قرار است شــیرخوارگاه رفیده تخریب
شودو بناییجدیدو مجهز جایگزینساختمان
 ۵0ســاله شــود .خبری که حواشی نســبتا زیادی
بــه همــراه داشــت؛ از نگرانــی بــرای جابهجایــی
کودکان معلول جسمی و ذهنی که هر کدامشان
شرایطخاصوویژهایدارند گرفتهتامبهمبودن
کاربــری ســاختمانی کــه قــرار اســت جایگزیــن
رفیدهشود.
بچههایرفیدهبسیار آسیبپذیر هستند
اواسط هفته گذشته بود که حواشی رفیده باال
گرفت؛ صفحات مجازی شورایاریهای محالت
چیذر و دزاشــیب با حضور اهالــی قدیمی محله
چیــذر که واســطه وقف رفیــده بودند ،الیــو برگزار

و عنــوان کردند انتقــال بچههای رفیــده به مرا کز
دیگر نگرانکننده اســت و مشــخص نیســت چه
سرنوشــتی برای ایــن کــودکان کــه از بیماریها و
نارســاییهای خاص رنــج میبرند ،رقــم خواهد
خــورد .یکــی از خیریــن مرتبــط بــا رفیده بــه نقل
از مســئول شــیرخوارگاه به «شــهروند» میگوید:
«بنــا بــر اطــالع و هماهنگی ســازمان بهزیســتی،
 2۵کــودک معلــول بیسرپرســت که تــا امــروز در
رفیــده بودنــد ،بــه مرکــز خیریــه مهــر مانــدگار در
پا کدشت منتقل شدهاند و قرار اســت  20کودک
دیگر هم همین روزها کارهای انتقالشان انجام
شــود .بــه عــالوه 20کــودک دیگــر هــم قرار اســت
بــه شــیرخوارگاه آمنــه تحویــل داده شــوند تــا در
آینده نزدیک ســاختمان رفیده تخلیه و کارهای
بهسازیبناآغاز شود».
ایــن خیــر و رابــط جمــعآوری کمــک بــرای
بچههــای رفیــده معتقــد اســت« :بچههای
رفیــده همهشــان بــا شــرایط خــاص و ویــژه
زندهاند و زندگی میکنند؛ خیلی از بچههای
رفیــده ا گــر تنفسشــان لحظــهای دچــار
مشــکل شــود ،مرگمغزی میشــوند .سوال
و ابهامــی کــه بــرای مــا بــه وجــود آمــده ایــن
اســت کــه چطــور تضمیــن میکننــد کــه این
بچههــا آســیبی نبیننــد و در مرا کــز دیگــر بــا
مشــکل مواجه نشــوند؟ بــه عــالوه بنایی که
در ســالهای اخیر چندین بار با هزینههای
زیاد تعمیر شــده و شــاید با تجهیز آشپزخانه
و رختشــویی و مرکــز درمانی میتوانســت به
کارش ادامه دهــد ،چرا به یکبــاره تصمیم به
تخریب کلی و دوباره ســازیاش گرفته شــده
است؟»
بازســازی کامــل بنــای شــیرخوارگاه بــا کمــک
40میلیاردتومانیخیران
«در رفیــده اتفــاق خاصــی نیفتــاده اســت.
حواشــی تصمیماتــی کــه بــا اطــالع و هماهنگــی
ســازمان بهزیســتی رخ داده ،واقعــا غیرمعمــول
اســت ».محمــد نصیــری ،معــاون اجتماعــی
ســازمان بهزیســتی در گفتوگــو بــا «شــهروند»
دربــاره تصمیمــات اخیــر پیرامــون شــیرخوارگاه
رفیــده میگویــد« :ســاختمان نشســت کــرده
و دیوارهــای بنــای قدیمــی شــیرخوارگاه
تــرک خــورده اســت .حــاال کــه خیرهایــی پیــدا
شــدهاند کــه میخواهنــد  4۵-40میلیــارد
تومــان بــرای دوبــاره ســاختن شــیرخوارگاهی
مجهــز و بــهروز خــرج کننــد ،چــرا نبایــد ایــن کار
را کنیم؟»
نصیــری بــا بیــان اینکــه مهندســان ســازه از
محل شــیرخوارگاه بازدید کــرده و بــه این نتیجه
رسیدهاند کهبنااستحکامندارد،ادامهمیدهد:
«نظر کارشناســان این بوده که هرچه زودتر باید
جابهجایــی صــورت بگیــرد ،چون بنا اســتحکام

نــدارد .ضمنــا هیچ شــبههای دربــاره کاربــری بنا
وجــود نــدارد .مگر میشــود زمینی کــه وقف این
کار شده بعد از بهسازی کاربریاش را عوض کرد؟
رفیدهشیرخوارگاهبودهوشیرخوارگاههمخواهد
بود.وقفاینموضوعاست؛همانطور کهشبیر و
شیرخوارگاهحضرترقیهساختهشد».

معاوناجتماعیسازمانبهزیستی
بابیاناینکهمهندسانسازهاز
محلشیرخوارگاهبازدید کرده
وبهایننتیجهرسیدهاند کهبنا
استحکامندارد،میگوید«:نظر
کارشناساناینبوده کههرچه
زودتر بایدجابهجاییصورت
بگیرد،چونبنااستحکامندارد.
ضمناهیچشبههایدرباره کاربری
بناوجودندارد.مگر میشود
زمینی کهوقفاین کار شدهبعد
از بهسازی کاربریاشراعوض
کرد؟رفیدهشیرخوارگاهبودهو
شیرخوارگاههمخواهدماند.زیرا
وقفاینموضوعاست؛همانطور
کهشبیر وشیرخوارگاهحضرترقیه
ساختهشد.

معــاون اجتماعــی ســازمان بهزیســتی دربــاره
دغدغههایی کهدربارهوضعیتسالمت کودکان
معلــول رفیــده عنوان شــده اســت نیــز میگوید:
«بچههــای رفیــده ،بچههــای مــن هســتند و
سالمتشــان برای ما بیشــترین اهمیــت را دارد.
ا گر برای هر کدامشــام مشــکلی پیــش بیاید من
بایدبههزار جاجوابپسبدهم».
 32سال است بچههای معلول بیسرپرست
راحماممیبرم
«سیودو سال است که در رفیده کار میکنم
از روز اول کــه رفتــم ،هــر شــنبه و سهشــنبه بــا
چنــد نفــر از خانمهــای خیــر محلــه ،بچههــا را
حمام میکردیم .تختهایشــان مناسب نبود؛
تشکهایشان باید نو میشــد ،همه این کارها
را بــرای بچههــای بیپنــاه بــا حمایــت خیــران
انجــام دادیــم و بنــا آوردیــم برایشــان حمــام
ساختیم و ســاختمان با کمک خیرین ساخته
شد .تلویزیون و تخت برای بچهها تهیه کردیم

و برای هر اتاق وان جدا گانه مهیا شــد ».خانم
توکلــی از خیریــن قدیمــی شــیرخوارگاه رفیــده
اســت .او از نگرانیهایــش دربــاره ســالمت
بچههــای معلــول رفیــده میگویــد« :بــه مــن
باشــد میگویم  ۵0ســال دیگر هم بچهها اینجا
باشند ،هیچ عیبی نمیکند 1۵ .سال پیش هم
قرار بود مرکز را تغییر بدهند که عباس چیذری
از وراث واقــف آمــد و نگذاشــت .چــون ایــن بنا
وقــف بچههــای معلــول بیسرپرســت اســت و
نباید کاربری دیگری داشته باشد».
اومعتقداستجابهجاییبچههاخیلیسریع
و بدون اطــالع رابطان و خیریــن مجموعه اتفاق
افتــاده« :بچههــا بــه محیط رفیــده عــادت کرده
بودنــد .حــاال دوبــاره میگوینــد رفیــده بازســازی
میخواهدبایدبچههاراببریم.خودشانجلسه
گذاشــتند نصــف بچههــا را بردنــد به پا کدشــت.
من فقط نگران سالمتی آنها هستم .من پای کار
رفیده بــودهام و بچههای رفیــده مثل بچههای
خود من هســتند .بعضــی از آنها انقدر حســاس
هســتند که از این اتاق بــه اتاق دیگر ببریمشــان
احساسناراحتیمیکنند.
خانــم توکلــی را بــه اســم خیــر حمــام بچههــا
میشناســند« :مــن همــراه بــا 11نفر از دوســتانم
 32ســال شنبهها و سهشــنبهها بچهها را حمام
میکردیم تــا پا کیزه باشــند .خیــران در طول این
ســالها از هیچ کار و کمکی برای کودکان معلول
رفیــده کــم نگذاشــتند .االن هــم نگرانی مــا برای
بچههاست.مابابهترشدنفضاینگهداریآنها
مخالفتینداریم،امانگرانیم کهشایدقصدتغییر
در کارکــرد زمیــن وقفی صــورت بگیــرد .من فقط
نگران بچهها هســتم .اینهــا به مادریــاران عادت
کردهانــد و حتــی غــذا دادن بــه آنهــا روشهــای
خاصخودشرادارد.پذیرشمکانجدیدبرای
کودکان معلول سخت اســت و مهمترین نگرانی
ماسالمتآنهاست».
فضــای مرکــز پاکدشــت مجهزتــر و بزرگتــر از
رفیدهاست
«مرکــزی که قــرار اســت خانه جدیــد و موقت
بچههــای رفیــده باشــد ،بزرگتــر و مجهزتــر از
مرکــز فعلــی اســت ».ایــن توضیحــات را یکــی
از مادریــاران شــاغل در رفیــده بــه «شــهروند»
میدهد« :االن فقط بچههــای بزرگتر منتقل
شــدهاند؛ تعــداد محــدودی از بچههــا منتقل
شــدهاند .بقیــه هــم قرار اســت بــه پا کدشــت و
شــیرخوارگاه آمنــه منتقــل شــوند ،امــا زمانــش
مشــخص نیســت .آنجــا هــم فضایــش خیلــی
بزرگتــر اســت و هــم امکاناتــش بیشــتر .مــن
فیلمهــای مرکــز پا کدشــت را دیــدهام .اینجــا
یــک طبقــه اســت ،ولــی مرکــز پا کدشــت پنــج
طبقــه و مجهزتــر از ســاختمان فعلــی اســت
و خوشــبختانه فضــای بســیار خوبــی بــرای
نگهــداری بچههــای رفیــده دارد .امیدواریــم
بهترین شــرایط بــرای بچههــای رفیــده فراهم
باشد و آنها در آرامش باشند ».تمام مادریاران
شــاغل در رفیده میتوانند بههمــراه بچهها به
مرکــز پا کدشــت بروند« :البتــه مادریارانــی که از
نظــر مســافتی بــه پا کدشــت نزدیکتــر بودند،
اســتقبال بیشــتری کردند ،یکســریهای دیگر
هم مسیر برایشان سخت است و نمیروند» .

شــهروند|عضو هیــأت رئیســه شــورای شــهر تهــران از خالیبــودن
انبارهای سازمان آتشنشانی از تجهیزات هشدار داد .به گفته سوده
نجفی ممکن اســت حتی تــا پایان ســال بــه ابتداییتریــن تجهیزات
همچــون لبــاس آتشنشــانی محتــاج شــویم« .انبارهــای ســازمان
آتشنشانیخالیاز تجهیزاتاستوا گر بهقیدفوریتبهآنرسیدگی
نشودتاپایانسالدچار بحرانخواهیمشد».
به گفتــه نجفــی خودروهــای آتشنشــانی فاقد بیمــه بدنهانــد« .از
آنجایی که این خودروها امدادی و عملیاتیاند و به دلیل سرعت باال
امکان وقوع حادثه وجود دارد ،بنابراین ضــرورت دارد فورا به موضوع
بیمهبدنهاینخودروهارسیدگیشود».
او دربــاره ورود عوارض تجهیزات ســازمان آتشنشــانی گفت« :همه
خودروهــای وارداتــی مشــمول عــوارض میشــوند .امــا از آنجایــی که
خودروهــای این ســازمان عملیاتــی و امدادیانــد باید ایــن موضوع
مــورد توجــه قــرار بگیــرد تــا از پرداخت عــوارض منــع شــوند .بنابراین
ضرورت دارد شهردار تهران در هیأت دولت این مورد را پیگیری کند و
مصوبهای توسط هیأت وزیران اخذ شود ».به گفته این عضو شورای
شــهر ،ســازمان آتشنشــانی در طــول روز حــدود 400عملیــات انجام
میدهد« .متاســفانه این ســازمان بــا کمبــود3هزارو۹00نیــرو مواجه
استوبایدبهآنرسیدگیشود».
او ادامه داد« :متاســفانه بیمه پرسنل سازمان آتشنشانی با هیچ
بیمارســتان ســوانح و ســوختگی قرارداد نــدارد که خــود یک چالش
بســیار بزرگ اســت .در همین خصوص از مدیرعامل ســازمان شــهر
ســالم درخواســت میکنم به ایــن موضــوع ورود کرده و مشــکالت را
برطــرف کنند ».نجفی با بیان اینکه این ســازمان ۵200نیــرو دارد که
200نفــر آنهــا قــرارداد کارگری دارنــد و از ســویی دیگر بــهزودی  ۸0نفر
بازنشســته داریم که باید به آنها حدود یکمیلیــارد تومان پرداخت
شــود ،ادامــه داد« :از ایــنرو پیشــنهاد میدهــم بــا توجــه بــه اینکه
سازمان تامین اجتماعی در بحث پایان کار و صدور پروانه و عوارض
نیازمند همکاری با شــهرداری تهران اســت ،جلسه مشترکی داشته
باشند و این مبلغ تهاتر شود».

تخلیه و پلمپ کامل ساختمان آزاد
شــهروند| شــهردار منطقــه  11دیــروز از تخلیــه و پلمــپ کامل
ســاختمان آزاد خبــر داد .بــه گفتــه موســوی ایمنســازی یــا
تخریــب و نوســازی ســاختمان آزاد و تعییــن مــکان کســبوکار
کســبه و غرامت آنها برعهده مالک است« .ســاختمان آزاد یکی
از پاســاژهای محدوده خیابان ولیعصر تقاطع جمهوری اســت
که بــه دلیــل ناایمنبــودن امــروز بهطور کامــل پلمپ شــد .این
ســاختمان در فرآینــد کمیســیون رفــع خطــر شــهرداری تهــران
ناایمن شــناخته شــده بــود و از ســوی دیگــر مراجــع ذیربط از
جملــه کارشناســان رســمی دادگســتری نیــز ایــن ســاختمان را
ناایمن تشخیص داده بودند».
به گفتــه شــهردار منطقــه  11ناایمن بــودن این ســاختمان در
دو بخش شــامل مسائل آتشنشــانی ،برقی ،آسانســور ،پله فرار
و  ...و از لحاظ ســازهای مورد توجه اســت« .پس از احراز ناایمن
بــودن ســاختمان ،براســاس وظیفــه ذاتــی شــهرداری تهــران
مبنیبــر رفــع خطــر ســاختمانهای ناایمــن و بــا توجه بــه اخذ
دســتور مقام قضائی ،اقــدام به تخلیه و پلمــپ مرحلهبهمرحله
ساختمان کردیم».

کاهش سن اعتیاد
روند
ِ
متوقف شده است
شــهروند| میانگیــن ســن اعتیــاد  24ســال و در ســالهای اخیــر
آهنگ کاهش سن اعتیاد متوقف شده است .به گفته سردار اسکندر
مومنی ،دبیرکل ســتاد مبارزه بــا موادمخدر ســه رویکرد اساســی را در
اقداماتمــان دنبــال میکنیم که شــامل مردمیســازی و اســتفاده از
ظرفیت خیرین در حوزه مبارزه با موادمخدر ،استفاده از شرکتهای
دانشبنیان و تقدم اصل پیشگیری با اولویت آموزشوپرورش است.
بهباور دبیرکلستادمبارزهباموادمخدر بخشعمدهرفعآسیبهای
اجتماعی استفاده از ظرفیتهای مردمی اســت و ما بدون همکاری
مردمنمیتوانیمدر امر مبارزهپیشبرویم.همچنینهمکاریخوبی
با شرکتهای دانشبنیان داشتهایم .ما گریزی نداریم که پیشگیری
را در اولویت قرار دهیم ،در عین حــال امر مبارزه همچنان ادامه دارد.
«ممکن اســت ســن شــروع مصرف در برخــی افــراد در ســنین کودکی
باشد ،اما میانگین ســن اعتیاد 24ســال و در ســالهای اخیر آهنگ
کاهش سن اعتیاد متوقف شــده است .ســن اعتیاد در کشور ما باالتر
از میانگین سن جهانی که 1۹سال اســت ،قرار دارد ».به گفته مومنی
۹0درصد تریا ک جهان4۸،درصد مرفین و26درصد هرویین توســط
ایران کشفمیشود.
در یکســال گذشــته  13مرکــز و اردوگاه درمــان و مهارتآمــوزی
معتادانبا۹هزار ظرفیتراهاندازیشد.از اینتعداد 6مرکز مربوطبه
تهراناستو4۸درصدافزایشظرفیتنگهداریمعتادانمتجاهر را
شاهدیم« .در سال گذشته1۹هزار میلیارد تومان به بنیانهای مالی
قاچاقچیان ضربه وارد کردهایم که 40درصد افزایش داشــتهایم .یکی
دیگر از دســتاوردهای مهم در ســال گذشــته بهرهگیــری از خیرین در
مردمیسازیمبارزهوپیشگیریبودهاست».
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صدایاینزنرابرایاولینبارمیشنوید!
«پانیذ فرحنا ک» در گفتوگو با «شهروند» از نخستین تجربه گزارش فوتبال در رادیو میگوید
شــهروند| ا گرچــه پخــش مســابقات فوتبــال
زنــان از تلویزیــون امری اســت کــه تا کنــون اتفاق
نیفتــاده ،امــا ســازمان صداوســیما در راســتای
توجــه بــه ورزش بانــوان مدتــی اســت در رادیــو
چنین اتفاقی را رقم زده است.
از حدود دو مــاه قبل شــبکهای رادیویی تحت
عنــوان ورزش بانوان تاســیس شــده و کار خود را
شروع کرده است .این شــبکه رادیویی به صورت
مســتقل بــه ورزش زنــان میپــردازد و البتــه زیــر
نظــر رادیــو ورزش اســت .یکــی از ماموریتهــای
ویــژه ایــن شــبکه رادیویــی پخــش مســابقات
ورزش زنان بــه صورت زنده اســت .در هفتههای
گذشــته پخــش مســابقات رشــتههایی مثــل
هندبــال ،والیبــال و… در دســتور کار بــود ،امــا
درباره بازیهای فوتبال شــاهد چنین مسالهای
نبودیم.
ا گرچــه در گذشــته بخشهایــی از مســابقات
فوتبال یا فوتسال زنان در رادیو ورزش به صورت
مســتقیم پخــش شــده ،امــا اینکــه یک مســابقه
بــه طــور کامــل مســتقیما از رادیــو پخش شــود و
البته گزارشــگر آن هم یک خانم باشد ،موضوعی
است که برای اولینبار رخ میدهد و قابل توجه
است.
مســابقه فوتبــال دو تیــم خاتــون بــم بــه عنوان
نماینــده ایــران در لیــگ قهرمانــان زنــان آســیا با
ســوگدونیای ازبکســتان فرصــت مناســبی بــود تا
شــبکه رادیویــی ورزش زنــان بــه طــور زنــده یــک
بازی فوتبال زنان را کامال و با صدای یک گزارشگر
خانم پوشــش بدهــد .دیداری کــه در دور رفت با
تساوی یک بر یک به پایان رسید.
پانیذ فرحنــا ک از خبرنــگاران ورزشــی خانم که
چنــد ســالی اســت در حــوزه ورزش زنــان فعالیت
میکند ،بــازی مذکور را به صورت زنــده  90دقیقه
از رادیــو گــزارش کــرد تــا بــه نوعــی اولین گزارشــگر
زن فوتبال در صداوســیما لقب بگیــرد .فرحنا ک
در گفتوگــو بــا خبرنــگار مــا از ایــن تجربــه جالب
صحبت کرده است.
فکر میکردم از پس گزارشگری برنمیآیم
پانیــذ فرحنــا ک صحبتهــای خــود را بعــد از
تبدیــل شــدن بــه اولیــن گزارشــگر زن فوتبــال در
رادیــو اینطــور شــروع میکنــد« :در ســالهای
گذشــته چندبــار پیشــنهاد گزارشــگری و ضبــط

سعی کردم لرزش صدایم به مخاطب نرسد
اولین گزارشگر زن یک مسابقه فوتبال در رادیو
در بخــش بعــدی صحبتهــای خــود میگویــد:
«اطالعاتــم را جمــع کــردم و بــه اســتودیو رفتم تا
بــازی را گــزارش کنــم؛ برخــالف انتظــارم و البتــه
صحبتهــای قبلی ،نه کارشناســی در اســتودیو
بــود و نــه لیســت بازیکنــان دو تیــم را در اختیــار
داشتم!
فهمیــدم  90دقیقــه بــدون وقفــه خــودم بایــد
حــرف بزنــم و بــازی را گــزارش کنــم! البتــه واقعــا
تهیهکننــده برنامــه خیلــی کمــک کردنــد5 .
دقیقــه اول خیلــی اســترس داشــتم و در صدایم
لرزش مشــخص بــود ،اما ســعی کردم ایــن لرزش
صدا بــه مخاطب نرســد .با ایــن حــال ،رفتهرفته
از استرســم کــم شــد و بــه خــودم آمــدم و دیــدم
یــک مســابقه فوتبــال را روی آنتــن زنــده گــزارش
کردهام!»

گزارشهــای فــان (طنــز) بــه مــن شــده بــود ،امــا
خــودم خیلــی دنبــال ایــن داســتان نبــودم و
اســتنباطم این بود که از پس ایــن کار برنمیآیم.
در عین حال محدودیتهایی کــه برای خانمها
وجــود دارد ،کار را ســختتر میکنــد و بــه همیــن
دلیل دنبال این مساله نرفتم».
او ادامــه داد« :ماجــرا بــه اینجا رســید که چند
روز قبــل خانــم رســتمی ،مدیــر شــبکه رادیویی
ورزش بانوان ،تماس گرفتند و خواســتند که مرا
ببیننــد .نمیدانســتم کــه قــرار اســت پیشــنهاد
گزارشــگری به من بدهنــد و وقتی ایــن را متوجه
شــدم ســریعا گفتم که از پس ایــن کار برنمیآیم.
بــا ایــن حــال ،ایشــان بــه مــن لطــف داشــتند و
اصرار زیــادی کردند تا این مســئولیت را برعهده
بگیــرم .حتــی قــرار شــد کــه یــک صــدای تســتی
برایشان ارســال کنم ،اما سعی میکردم از زیر آن
در بروم چــون واقعــا تصــور میکردم گزارشــگری
کار ســختی اســت و نمیتوانــم انجامــش بدهم.
البتــه کــه هنوز هــم چنیــن تصــوری دارم .با این
حــال ،وقتــی اصرارهــای ایشــان و حمایتهــای
برخی دوســتان خوبم را که در حوزه گزارشــگری
فعالیــت میکننــد ،دیــدم تصمیــم گرفتــم کار را
انجام بدهم».

حمایتها را که دیدم ،استرسم کم شد
از فرحنــا ک پرســیدیم کــه چگونــه بــه اســترس
خود غلبــه کــرد و پیشــنهاد گزارشــگری مســابقه
فوتبــال زنــان را پذیرفــت؟ او اینطور پاســخ داد:
«در جلســهای کــه خانــم رســتمی را دیــدم و بــا
ایشــان صحبت کــردم ،بــه مــن اطمینــان دادند
کــه کمکحالــم خواهنــد بــود .ایشــان گفتنــد که
در کنار مــن به عنــوان گزارشــگر بازی کارشــناس
میگذارنــد تــا استرســم کمتر شــود .ماجــرا پیش

رفت تا اینکه چند روز قبل از رادیو تماس گرفتند
و گفتند مســابقه خاتون بم با نماینده ازبکستان
در لیگ قهرمانان زنان آسیا را باید گزارش کنم!»
ایــن خبرنگار باســابقه ورزشــی همچنیــن گفت:
«وقتــی این تمــاس با من گرفته شــد ،پشــت تلفن
درجــا اســترس گرفتــم ،ولــی خجالــت میکشــیدم
نــه بگویم .بــا این حال بــه خودم گفتــم وقتی همه
حمایتم میکنند این تجربه را داشته باشم .خیلی
مشورتها گرفتمودر نهایت کار راجلوبردم».

همه گفتند که خوب گزارش کردی
او در ادامــه افــزود« :بعــد از اتمــام بــازی ،اولین
ســوالی کــه از دســتاندرکاران برنامــه پرســیدم
ایــن بود کــه خــوب گــزارش کــردهام یا نــه؛ جالب
اینکــه همه گفتند بــرای تجربــه اول خیلی خوب
بــوده و در کل بازخوردهــای خوبــی گرفتم .حتی
بخشهایــی از گــزارش مــن در رادیــو ورزش هــم
پخش شــد .جالب اینکــه فــردای آن روز نیز زنگ
زدنــد و بــرای بــازی برگشــت کــه هفتــه بعــد برگزار
میشــود ،دعوت کردند تا دوباره گزارش مسابقه
را انجام بدهم».

خوشحالم کهاولین گزارشگر زنفوتبالشدم
فرحنا ک در پاسخ به این پرسش که عنوان اولین گزارشگر زن
فوتبال در رادیو چه حسی به شــما میدهد ،تا کید کرد« :ما در
رادیو گزارشــگر زن برای مسابقات رشــتههای دیگر داشتهایم،
اما در فوتبال چنیــن اتفاقی رخ نداده اســت .هرچند که خانم
فرنــوش جعفری در صدای اســتان فارس تجربیــات گرانبهایی
در ایــن عرصــه دارنــد ،امــا در رادیــو سراســری چنیــن اتفاقــی
نیفتاده است».
این خبرنــگار خانم افــزود« :خوشــحالم که چنیــن تجربهای
به نــام من ثبت شــد .اعتقادم بر این اســت که دختــران ایرانی

توانایی انجام هر کاری را دارند و امیدوارم
تجربــه ثبتشــده بــرای مــن در آینــده
گســتردهتر شــود و شــاهد موفقیتهــای
هرچه بیشــتر زنــان ایرانی در ایــن عرصه
باشیم .از دستاندرکاران رادیو ورزش،
همچنین صدای ورزش زنان تشــکر
میکنــم کــه ایــن فرصــت را در
اختیــارم قــرار دادنــد و بابــت
اعتمادشان ممنونم».

تاسیسیکفدراسیونبرایمبارزهباچاقی!
تصمیم وزارت ورزش جنجالساز شد؛ آیا «آمادگی جسمانی» غیر قانونی است؟
شــهروند| از چنــد روز قبــل بحــث تبدیــل شــدن انجمــن
آمادگــی جســمانی بــه فدراســیون مطــرح شــده بــود و
مخالفتهایــی نیــز بــا آن وجــود داشــت .حتــی برخــی اعالم
کردنــد ایــن اتفــاق منــع قانونــی دارد ،امــا گویــا وزارت ورزش
تصمیم خود را در اینباره گرفته بود.
صبــح روز یکشــنبه ،ســید حمیــد ســجادی ،وزیــر ورزش و
جوانــان ،طــی حکمــی علــی خلیلــی را بــه عنــوان سرپرســت
فدراســیون آمادگــی جســمانی منصــوب کــرد تــا رســما ایــن
فدراســیون تشــکیل شــود .خلیلــی پیــش از این ،سرپرســت
دفتــر توســعه ورزش همگانــی وزارت ورزش و جوانــان بــوده
است.
تصمیم وزارت ورزش قانونی است؟
وزارت ورزش و جوانــان در اطالعیه خود نوشــته اســت« :با
هدف افزایش تحرک بدنی و تندرســتی افراد جامعه و جبران
کمتحرکی شــدید ناشــی از بیمــاری کرونا و همچنیــن افزایش
بهــرهوری و چابکشــدن فدراســیون ورزشهــای همگانــی،
فدراسیون آمادگی جسمانی با طی مراحل قانونی مستند به
جزء  11بند الف ماده 4قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و
جوانان و مطابق با آییننامه اجرایی این بند با تایید شورای
صدور و لغو مجوزهای فدراســیونها و ســبکهای ورزشــی و
تایید نهایی وزیر ورزش و جوانان تشکیل شد».
بــا این حــال ،برخــی کارشناســان اعتقــاد دارند که تشــکیل
فدراســیون آمادگی جســمانی قانونی نیســت و نبایــد چنین

اتفاقــی رخ مــیداد؛ هرچنــد کــه ظاهــرا وزارت ورزش همــه
مراحل قانونی را برای انجام این کار طی کرده است.
توضیــح معــاون وزارت ورزش؛ مخالفتهــا را متوجــه
نمیشوم
ســینا کلهر ،معــاون امور فرهنگــی و توســعه ورزش همگانی
وزارت ورزش و جوانــان در اینباره گفته اســت« :شــکلگیری
این فدراســیون از جمله مسائلی بود که از ابتدای مسئولیت
خود بــا آن مواجه شــدیم و همگی دربــاره آن اجمــاع و اتفاق
نظــر داشــتند ،چرا کــه وضعیــت تحــرک بدنــی در جامعــه
نامناســب اســت و به صورت مکرر موارد اعالم شــده از ســوی

مراجع مختلف اعم از مرکز آمار ،وزارت بهداشت ،فدراسیون
ورزشهــای همگانــی و ســایر شــاخصهای آمــاری حا کــی از
وضعیــت تحرک بدنی بعد از بیماری کروناســت که به شــکلی
خطرنــا ک در جامعــه کاهش پیدا کــرده اســت و نیازمند یک
تحول اساسی هستیم».
او صحبتهــای خــود را اینطــور ادامــه داد« :فدراســیون
ورزشهــای همگانــی بــه عنــوان متولــی اصلــی کمتحرکــی و
وضعیت جســمانی مردم در طول ســالهای ادغــام به دلیل
وجود انجمنها و ســبکهای مختلف دایــره فعالیتهایش
در ســبکها و رشــتههای مختلف بــه نحوی گســترش یافته

بود کــه بیــش از انــدازه بــار فدراســیون را ســنگین و بــه دلیل
وجــود رشــتههای مختلــف ورزشــی نامتجانــس کــرده بــود و
میتوان آن را به یک ماشین غولپیکر تشبیه کرد که توانایی
حرکت بــه انــدازه ظرفیــت خــود را نــدارد .از نگاه کارشناســی
میتوانم بگویم طی چند ماه گذشــته ،از سوی افراد مختلف
تفکیک فدراســیون آمادگی جسمانی مطرح شد تا نسبت به
گذشــته شــاهد بهبود وضعیت جســمانی و ســالمت عمومی
مردم باشیم».
کلهر با اشــاره به اینکه ایجاد فدراســیون آمادگی جســمانی
یک مســیر کارشناســی را درون وزارت ورزش طــی و مصوبات
قانونــی را اخــذ کــرد ،گفــت« :جــز  11بنــد الــف مــاده 4قانــون
اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان و مطابق با آییننامه
اجرایــی ،صــدور و لغــو مجــوز فعالیت رشــتهها و ســبکهای
ورزشــی در قالــب فدراســیونها ،انجمنها ،کمیتهها و ســایر
تشــکلهای مربوطــه بــه صراحــت در اختیــار وزارت ورزش و
جوانــان اســت .در آییننامــه مربوطــه شــرایط تشــکیل یــک
فدراســیون مشــخص شــده اســت و اداره کل مربوطه بررسی
کارشناســی الزم را انجــام داده اســت و اعــالم کــرد کــه آمادگی
جســمانی شــرایط تشــکیل یــک فدراســیون را دارد .متوجــه
برخی از مخالفتها در خصوص تشــکیل فدراسیون آمادگی
جســمانی نمیشــوم و معتقدم ا گر مخالفان مبنای کار خود
را مصلحت عمومی مردم و حتی مصلحت آمادگی جســمانی
قرار دهند قطعا وا کنش آنها متفاوت خواهد بود».
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تکدیگری و سرقت در متروی پایتخت
پلیس ســارق حرفهای جیببر را که در متروی پایتخت در پوشــش
تکدیگری ســرقت میکرد ،دســتگیر کرد .متهم به  6ســرقت اعتراف
کرد .ســرهنگ «جلیل موقوفه ای» رئیس پلیس پیشگیری پایتخت
درباره جزئیات این پرونده گفت« :در پی افزایش ســرقت تلفن همراه
و اشــیای قیمتی شــهروندان در ایســتگاه متروی «مولــوی» به روش
جیببــری رســیدگی بــه موضــوع و دســتگیری ســارق یــا ســارقان در
دستور کار عملیاتیگانانتظامیمتروقرار گرفتوتحقیقاتابتدایی
آغــاز شــد ».او با بیان اینکــه در تحقیقــات و پیجوییهــای انتظامی
مشــخصات متهم حرفهای شناسایی شــد ،افزود« :در این بررسیها
مشــخص شــد متهم در پوشــش متکدی با فریــب و سوءاســتفاده از
نیت خیرخواهانه شــهروندان اقــدام به جیببری و ســرقت میکند.
مشــخصات بهدســتآمده بــه همــه واحدهــا اعــام شــد .متهــم در
ایســتگاه متروی مولــوی در حــال ارتکاب جرم دســتگیر و در بررســی
اولیه از او سه دســتگاه تلفن همراه سرقتی کشف شد .متهم18ساله
در تحقیقات اولیه به جرم خود و  6فقره ســرقت تلفن همراه و اشیای
قیمتــی شــهروندان در مترو بــه روش جیببری در پوشــش متکدی
اعتراف کرد ».ســرهنگ موقوفهای با اشــاره به تحقیقات بیشتر برای
کشفجرایماحتمالیمتهمودستگیریمالخر در پایانافزود«:متهم
برایسیر مراحلقانونیدر اختیار مرجعقضائیقرار گرفت».

حفر کانال برای سرقت بنزین در سیرجان

گزارش «شهروند» از تیراندازی مرگبار به رئیس اسبق سازمان پزشکیقانونی کشور

 2سارق جان خود را از دست دادند

آغاز رمزگشایی از معمای یک جنایت در
شهرکغرب
یکی از بستگان مقتول :دکتر با هیچ کس اختالفی نداشت و مرد خیری بود
ســیما فراهانی | همه چیز مرموز و معمایی
بود ،ولــی در عرض چند دقیقه کوتــاه رخ داد.
مردی تقریبــا هیکلی با ماســک و کاه جلوی
در خانــه دکتــر سرشــناس پرســه زد .هدفش
رئیس اســبق ســازمان پزشــکیقانونی کشــور
بــود .آنقــدر ایــن پــا و آن پــا کــرد تــا اینکــه دکتر
محفوظــی از خانــهاش بیــرون بیایــد و طبــق
برنامه هر روزش ســرکار برود .بعد از آن صدای
شلیک دو تیر و درنهایت جسد غرق در خون
دکتــر 85ســاله جلــوی در خانــهاش ،تمــام
آن چیــزی بــود که اتفــاق افتاد .حــاال پلیس با
جدیت و تــاش بســیار در حال حــل معمای
این جنایت جنجالی اســت .تیمی گسترده از
کارآ گاهــان پلیس آ گاهــی پایتخت تحقیقات
حرفهای خــود را در ایــن زمینه آغــاز کردهاند.
این در حالی است که شــاهدان ماجرای این
قتل در گفتوگو با خبرنگار «شهروند» روایت
خودرابیان کردند.
ســاعت حــدودا هفــت صبــح بــود .نگهبان
خانــه ویایــی دکتر علــی محفوظــی طبق هر
روز با کلیــدی که داشــت به خانه دکتــر رفت،
در را بــاز کــرد و وارد حیاط شــد .همزمان دکتر
محفوظی نیز از خانهاش خارج شــد تــا دم در
برود و با راننده عازم شرکتش شود .آنها به هم
ســام کردند و دکتر از خانهاش خارج شد .به
محض خارجشــدن از خانه نا گهــان نگهبان
صدای دو تیر شــنید .خیلی شــوکه شده بود.
از خانــه بیــرون زد و بــا صحنــهای ترســنا ک
مواجهشد.
جسدغرقدر خون
جســد دکتر غرق در خون روی زمین افتاده
بود .همزمان راننده دکتر محفوظــی نیز از راه

رسید و وقتی با جســد او مواجه شد ،پلیس را
در جریان ماجــرا قرار داد .خیلــی زود ماموران
کانتــری  134شــهرکغرب در محــل حادثــه
در خیابــان یکــم ایرانزمیــن شــهرکغرب
حاضــر شــدند .همزمان بازپــرس محمدتقی
شعبانیو کارآ گاهانادارهدهمپلیسآ گاهی،
متخصصــان پزشــکیقانونی و صحنــه جــرم
نیز بــه محل حادثــه آمدند و تحقیقــات برای
رازگشاییاز اینجنایتآغاز شد.
جســدش روی زمیــن درســت جلــوی در
مشکیرنگخانهویاییاشافتاده؛ماموران
پلیــس و تیــم جنایــی بــاالی ســر او حاضــر
شدهاند و تحقیقاتشان را تکمیل میکنند.
مردم زیادی هم آنجا جمع شــدهاند .مردمی
که میخواهند بدانند چــرا و چگونه این دکتر
سرشناس کشتهشدهاست.
دکتر به کسیبدینکردهبود
نگهبــان خانــه کــه هنــوز هم شــوکه اســت،
در حالــی کــه بــاور ندارد بــا چشــمان خودش
قاتل را دیده اســت ،درباره آن لحظه میگوید:
«من هر روز صبــح به خانه دکتر میروم .کلید
دارم .ســاعت هفت صبح به خانــهاش رفتم و
در را بــاز کردم .وقتی داشــتم به آنجا میرفتم،
مــردی تقریبا هیکلــی را دیدم .ماســک و کاه
داشــت .آن اطــراف پرســه مــیزد .چنــد متــر
عقب رفت و دوباره به ســمت خانه بازگشــت.
ایــن پــا و آن پــا میکــرد .مــن هــم اصــا فکرش
را نمیکــردم کــه دقایقــی بعــد قــرار اســت چه
اتفاقی بیفتد .وارد خانه شــدم .دکتــر را دیدم
کــه از خانه خارج میشــد .با او ســام و علیک
کردیــم و او دســت تــکان داد .رفــت بیــرون تــا
ســوار خودرویــش شــود .راننــده ســر ســاعت

بــه دنبالش میآمــد .من هم مشــغول آبیاری
باغچهشدم کهدرستدودقیقهبعد،صدای
شــلیک شــنیدم .بافاصله از در خارج شدم.
باورم نمیشــد .دکتــر غــرق خــون روی زمین
افتــاده بــود .همان لحظــه آن مــرد را دیدم که
داشــت بــه ســمت روبــهرو فــرار میکــرد .اصا
ندیدم کســی همراهش باشد یا ســوار خودرو
یاموتورسیکلتیشود.فقطپایپیادهداشت
فرار میکرد .من هم چون جســد دکتر را دیده
بــودم ،خیلــی شــوکه بــودم و اصا حواســم به
اطراف نبود .همان لحظه زنگ خانــه را زدم و
همسرشراباخبر کردم.رانندههماز راهرسید
و به یکی از بســتگانش خبــر داد .پلیس را هم
در جریان گذاشتیم .هنوز هم باورم نمیشود
و از این اتفاق شــوکهام .دکتر مــرد خوبی بود و
من ندیدم به کسی بدی کرده باشد یا کسی با
اودشمنیداشتهباشد».
شلیکمرموز 2تیر
در تحقیقات نخســت کارآ گاهان مشخص
شد کهدکتر 85سالهباشلیکدو گلولهبهقتل
رسیدهاست.یکیاز تیرهااز قسمتپایینتنه
وارد و از شــکم خارج شــده بود .تیر دوم از کمر
او وارد و از قلــب خــارج شــده بــود .همچنیــن
دو پوکــه نیز در صحنــه قتل به دســت آمد که
نشــان مــیداد تیــر دیگــری در آنجــا شــلیک
نشــده اســت .بــه گفتــه متخصصــان حاضــر
در صحنــه قتــل ،ایــن تیرهــا از اســلحه کلــت
کمــری و از فاصلــه 4و  5متــری شــلیک شــده
بــود .ایــن در حالــی بود کــه تجســسها برای
مشخصشدن اختافات قبلی دکتر آغاز شد
و تحقیقات میدانی نشــان داد کــه مقتول در
کار ساختوســاز بوده اســت .او در پروژههای

عمرانی نیز همــکاری داشــت .گویــا در یکی از
این پروژهها با مســئول آن اختاف مالی پیدا
کرده است .این تنها اختافی بود که از مقتول
فاش شــد و درنهایت این احتمال مطرح شد
که اختاف مالــی انگیزهای بــرای این جنایت
باشد.البتههنوز هیچچیز مشخصنیستو
تحقیقاتهمچنانادامهدارد.
مقتولمردخیریبود
ایــن در حالــی اســت کــه یکــی از بســتگان
مقتول نیز روایــت دیگری از زندگــی دکتر دارد
و در اینبــاره میگویــد« :دکتــر یــک پســر دارد
که آمریکا زندگــی میکند .یک دختر هــم دارد
کــه ازدواج کــرده و ســر خانه و زندگــی خودش
است.اویکشرکتپروژههایعمرانیداشت
و هر روز بــه محل کارش میرفــت .گویا لحظه
حادثــه چنــد دقیقــهای زودتــر دم در میرود
تا ســوار خودرویش شــود .برای همین چنین
اتفاقــی برایــش رخ میدهــد .دقایقــی بعــد از
جنایــت بــود کــه راننــدهاش از راه رســید و او را
در این وضعیــت دید .مقتول مــردی مهربان
و خیر بــود .مــن ندیــدم که بــا کســی اختاف
داشتهباشد،چونمنهمدر همانشرکتاو
مشغول به کار بودم و از نزدیک ارتباط خوبی
بــا او داشــتم .لحظه حادثــه هم راننــدهاش با
من تماس گرفت و گفت بدبخت شدیم دکتر
را کشــتند .هنــوز هــم بــاورم نمیشــود کســی
بخواهد انتقامی اینچنیــن از او بگیــرد .چون
اصااختافزیادیبا کسینداشت».
در حال حاضر نیز به دســتور بازپرس شعبه
دهمدادسرایامور جناییتهرانتجسسها
از ســوی کارآ گاهــان اداره دهــم ،روی ایــن
پروندهحساسهمچنانادامهدارد.

حفــاری کانــال زیرزمینــی بهســمت لولــه انتقــال بنزیــن در حوالــی
نجفشهر موجبمرگدونفر شد.
نبــیاهلل حیدرپــور ،رئیــس اورژانــس پیشبیمارســتانی ســیرجان
درباره جزئیات ایــن حادثه گفت« :در پی گزارش یک مورد گازگرفتگی
و همچنیــن استشــمام بــوی بنزیــن در فــاز  4نجفشــهر ،نیروهــای
آتشنشانی و امدادی در محل حاضر شده و پس از بررسیهای اولیه
جسدبیجانیکنفر را کشف کردند.در بررسیهایبعدیمشخص
شــد افرادی با حفــر کانــال زیرزمینی از داخــل یک زمین محصــور ،در
حال نزدیکشدن به خطوط لوله انتقال مواد نفتی و سوختی بودند
که با نشــت لوله و مواد ســوختی در زیرزمین دچار گازگرفتگی شــدند.
جســد بیجــان یــک نفر کشــف شــد و صبــح روز یکشــنبه نیز جســد
نفــر دوم کشــف و بــه پزشــکیقانونی تحویــل داده شــد ».در همیــن
رابطه مجتبی پورمحســنی مســئول امور فنی شــهرداری نجفشــهر
نیــز گفت« :این دو نفر با نیت ســرقت بنزیــن از لوله انتقــال به مخازن
سیرجان زمینی محصور را در بلوار آیتاهلل کاشانی نجفشهر با بهانه
جمعآوریضایعاتاجارهمیکنند کهشنبهشب گذشتهبرایاجرای
نیت شــوم خود و ســرقت بنزین قریب به50متر کانــال زیرزمینی حفر
کردندتااینکهبهلولهبنزیندستیافتندو گاز بنزینجانهر دو نفر را
گرفت».اودربارهخطراتاحتمالیاینحادثه گفت«:شرکتخطلوله
سیرجان صبح روز شــنبه ایمنی الزم را در این زمینه انجام داده است
و در حال حاضر هیچگونه نشتی نداریم ،اما هنوز بوی بنزین محوطه
بلوار یادشده را گرفته است و منتظر هستیم از طریق مراجع ذیربط
دســتور پرکردن کانال زیرزمینی ایجاد شــده صادر و در این زمینه هم
اقدام شــود ».به گفته بنیاسد ،رئیس شــرکت نفت سیرجان ،متولی
اینخطلولهمربوطهشرکتخطوطلولهو مخابراتنفتایراناست
و نیروهایتعمیراتو نگهداریخطوطلولهاز مرکز نفتیرفسنجانبا
تجهیزاتالزمبهمنطقهاعزامشدند .آنهاباحضور در صحنهمشغول
نشــتیابی و رفــع مشــکل لوله شــدند که بــه محــض اتمــام اقدامات
ایمنی کانال حفرهمانند هم پر میشود .محسن نیکورز ،دادستان
ســیرجان گفت« :تا به این لحظه پروندهای به دادســرا نرسیده است
و هیــچ مــوردی را نمیتــوان توضیح داد ».گفتنی اســت کــه خط لوله
انتقالموادسوختیاز بندرعباسبهسیرجانورفسنجانمیرسد.

دستگیری آدمربایان
هنگام فرار در مازندران
ماموران پلیس چهار متهم به آدمربایی را در شهرســتان قائمشــهر
شناساییودستگیر کردند.
ســرهنگ علی قیصری ،رئیــس پلیس آ گاهــی مازندران در تشــریح
این خبر گفت« :در پی وقوع یک آدمربایی در شهرســتان قائمشهر،
پیگیریموضوعبهصورتویژهدر دستور کار کارآ گاهانپلیسآ گاهی
قــرار گرفت .کارآ گاهان و کارشناســان پلیس آ گاهی با انجــام اقدامات
اطاعاتیوتحقیقات گستردهپلیسیدریافتندربایندگاندر ارتباطات
تلفنی با خانــواده گروگان تقاضــای مبالغ هنگفتی پول نقــد در قالب
رمــزارز دارند .بــا انجــام اقدامات فنــی و اطاعاتــی ،کارآ گاهــان پلیس
آ گاهی موفق شــدند رابط اصلی و شــخصی را که در نقل و انتقال پول
دیجیتال فعالیت داشــته ،شناســایی و در عملیاتی ضربتی دســتگیر
کننــد ».ســرهنگ قیصــری ادامــه داد« :رباینــدگان کــه خــود را در تــور
عملیاتی پلیس آ گاهی اســتان گرفتــار دیدند پس از رهایــی گروگان با
یک خودرو قصد فرار و خروج از استان و کشــور را داشتند که با اشراف
اطاعاتی پلیس در محور هراز شناســایی شــدند که در یک عملیات
ضربتی و غافلگیرانــه خودروی آنان متوقف شــد و هر چهــار متهم به
آدمربایی دستگیر شــدند .متهمان که دارای ســوابق متعدد کیفری
هستند،پساز تشکیلپروندهبهمرجعقضائیمعرفیشدند».رئیس
پلیس آ گاهی مازندران افزود« :پلیس هرگز اجازه جوالن و گردنکشی
به مجرمان و تبهــکاران را نمیدهد و با این افراد برابر قانون بهشــدت
برخوردخواهد کرد».
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تحرک میدانی دولت به مردم امید داده است

شــهروند| یــک ســال از عمر دولت ســیزدهم
گذشــت؛ دولتــی کــه بــا ســکانداری ابراهیــم
رئیســی و بــا شــعار مردمیبــودن  12مردادمــاه
 1400روی کار آمــد .تشــکیل دولــت ابراهیــم
رئیســی ا گرچــه همزمــان بــود بــا چالشهــای
اقتصــادی و فرا گیــری ویــروس کرونــا ،امــا این
دولــت بــا کار ویــژه ،تغییــر در ریــل مدیریــت
اجرایــی کشــور را از همــان روز نخســت آغــاز
کــرد .امــروز با یکســاله شــدن دولــت ابراهیم
رئیســی ،ارزیابیهــای بیشــتری از عملکــرد
دولــت ســیزدهم در میــان صاحبنظــران و
متخصصــان مطــرح شــده اســت .بــه اذعــان
بسیاری از کارشناسان ،دولت ابراهیم رئیسی
در مقایسه با سایر دولتهای پس از انقالب،
بیشــترین تا کید را بر حفظ اصول و آرمانهای
انقــالب داشــته اســت .ا گرچــه هنــوز بخــش
زیــادی از وعدههــای رئیســی در ایــن مــدت
کوتاه محقق نشــده اســت ،اما تــالش مجدانه
و مجاهدانــه دولــت بــرای بــاز کــردن گرههــای
کــور مدیریتــی فاجعهبــار گذشــته بــر کســی
پوشیده نیســت؛ موضوعی که عباس سلیمی
نمیــن ،تحلیلگر مســائل سیاســی و مدیر دفتر
مطالعات و تدوین تاریــخ ایران در گفتوگو با
«شهروند» به آن اشاره دارد.
در گفتوگــو بــا ایــن تحلیلگــر بــه وا کاوی
سیاســتهای اعمالــی دولــت ســیزدهم در
حــوزه بینالملــل ،اقتصــادی و اجتماعــی
پرداختهایم.
شما در مصاحبهای که همین اواخر منتشر
شــده گفتهایــد ایــن دولت بــا وجــود ضعف در
برخــی عرصههــا ،بــه توفیقــات چشــمگیری
دســت پیدا کرده اســت .این توفیقــات در چه
عرصههایــی بــوده و مهمترینــش از نظر شــما
چه بوده؟
دولــت ســیزدهم توفیقــات چشــمگیری هــم
در عرصــه داخلــی ،هــم بینالمللی در یک ســال
گذشــته داشــته اســت کــه بایــد هــر کــدام را در
چارچوب خود مورد بررسی و وا کاوی قرار داد.
کارشناســان بر این باورند که ایران در یک
ســال گذشــته چرخــش معنــاداری در حــوزه
دیپلماســی داشــته و همــکاری بــا متحــدان و
بهویــژه همســایگان را بیــش از پیــش تقویــت
کــرده اســت .نمونــه آن نشســت آســتانه و
تقویــت رابطــه بــا همســایگان ایــران از جمله
عراق اســت .آیــا میتوانیــم ادعا کنیــم جایگاه
ایــران در دولت ســیزدهم در منطقــه تقویت و
منافع ملی بیش از گذشته تامین شده است؟
بلــه ،یقینــا یکــی از توفیقــات چشــمگیر دولــت
در عرصه سیاســت خارجــی همین مســاله بوده
اســت .در عرصه بینالملــل روابط با کشــورهای
همســایه در شــرایط خوبــی قــرار گرفتــه اســت.
اردن بــرای همکاری مشــترک تمایــل دارد .مصر
و عربســتان هــم برای گســترش همکاریهــا ابراز
تمایــل میکننــد .ایــن نشــاندهنده رویکــرد
مثبــت دولــت در روابــط بــا کشورهاســت .در
ارتباط بــا قدرتهایــی که بــه نوعــی تحریمهای
ظالمانــه غــرب را تضعیــف و کمرنــگ میکننــد
نیــز ایــن دولــت توفیقــات خوبی داشــته اســت.
پیوســتن بــه ســازمانهای منطقــهای همچون
شــانگهای از گامهــای بلنــدی اســت کــه در این
دولت برداشته شده است .طبیعتا این تحرکات
فرصتهــای خوبــی بــرای دور زدن تحریمهــای
آمریــکا و اقمــار آن فراهــم خواهــد کــرد .گامهای
دیگری نیز در عرصه سیاســت خارجی برداشــته
شده است .انعقاد برخی قراردادهای چند ساله
با کشورهایی همچون چین که بر مبنای توسعه
متوازن شکل گرفته ،از جمله اقدامات مثبت در
عرصه بینالمللی بوده است.
از نگاه برخی کارشناســان ،این موضوع در
دولت پیشین کمرنگتر بوده است.
بله؛ در دولت های غربگرا گذشــته نســبت به
این موضوعــات اراده جــدی وجود نداشــت .در
صورتــی کــه کشــورهای همســو با غــرب همچون
اســراییل نیــز امــروز بــه موضــوع ســرمایهگذاری

یقینا یکی از توفیقات چشمگیر
دولت در عرصه سیاست خارجی
همین مساله بوده است .در عرصه
بینالملل روابط با کشورهای
همسایه در شرایط خوبی قرار گرفته
است .اردن برای همکاری مشترک
تمایل دارد .مصر و عربستان هم
برای گسترش همکاریها ابراز
تمایل میکنند .این نشاندهنده
رویکرد مثبت دولت در روابط با
کشورهاست

دولت سیزدهم دولت پرتحرکی
است .این تحرکات توفیقات
بسیاری هم برای کشور به دنبال
داشته و جامعه را به سمت آرامش
سوق داده است .تحرکات دولت
جامعه را قانع میکند که دولت
گامهای مبنایی در جهت رفع
مشکالت برمیدارد .البته بهطور
کامل حل نشده است .هشتسال
بیانگیزگی در کشور خسارتهای
بسیاری برای کشور به دنبال داشته
است .این تحرک و این حضور
میدانی دولت سیزدهم به مردم
امید به بهبود داده است

کشــور چیــن ابــراز تمایــل کردهانــد .بســیاری از
کشــورهای منطقه نیــز امــروز از توان چیــن برای
رشــد اقتصــادی و افزایــش تولیــد در کشــور خود
اســتفاده کردهاند ،حتــی دولتهایی کــه تمایل
بــه غــرب دارنــد؛ چرا کــه ایــن گامهــا میتوانــد
زمینهای بــرای گســترش کارهای زیرســاختی در
کشــور باشــد؛ کارهای زیرســاختی که در خدمت
تولید به شمار آید.
ا کنــون به نظر میرســد حــل و فصل برجام
تبدیــل بــه مهمتریــن چالــش حوزه سیاســت
خارجــی دولت ســیزدهم شــده اســت؛ ا گرچه
رئیسجمهــوری همواره اعالم کــرده از موضع
بهحــق ایــران کوتــاه نخواهــد آمــد .رویکــرد
رئیســی و تیــم مذا کرهکننــده را در مذا کــرات
برجامی چطور ارزیابی میکنید؟
این دولــت به مذا کــره بــا اروپاییها در مســاله
برجــام نیــز اعتقــاد دارد .در ایــن وادی گامهای
جــدی و صادقانــهای برداشــته اســت ،امــا
آمریکاییهــا نشــان دادهانــد بــه عهــد و پیمــان
خود پایبند نیستند .اینکه به بهانه تغییر دولت
عهــد و پیمــان بینالمللی شکســته شــود ،یعنی
نقــض دموکراســی .دولت ترامــپ نماینــده نظام
سیاســی آمریــکا بــود ،نــه نماینــده یــک جریــان
سیاســی خاص؛ برآمده از یک انتخابــات بود .ما
با یک نظام سیاسی مواجه بودیم که میبایست
بــه تعهــدات خــود پایبنــد میبود ،امــا نبــود .اما
نظــام جمهوری اســامی ایران علیرغــم ایراداتی
کــه قــرارداد گذشــته داشــت ،بــه آن حتــی پس از
آن خــروج رئیسجمهــوری آمریــکا ،پایبند ماند.
آمریکا هــم باید بــه دموکراســی پایبند باشــد ،اما
نیســت .در مورد آقای رئیســی هم بایــد گفت که

ایشان مذا کرات را صادقانه و با نگاه کارشناسانه
دنبال کرد ،در حالــی که برخی از اطرافیان دولت
به مذا کرات اعتقاد نداشــتهاند؛ اما آقای رئیسی
با وجود این هم این موضوع را صادقانه و با نگاه
کارشناسانه دنبال کرد.
ُ
دولــت ســیزدهم نشــان داده کــه مصــر اســت
تحریمهــای ظالمانــه غــرب را خنثــی کنــد.
بهرهگیــری هم از امکانــات غرب ،هــم از امکانات
شرق سیاســتی اســت که این دولت دنبال کرده
اســت ،اما نــگاه دولــت ســیزدهم به مذا کــرات با
دولت پیشین متفاوت اســت .در دولت گذشته
آقــای روحانــی ُمصــر بــود بــه هــر نحــوی توافــق
صورت پذیرد .بحثهای کارشناســی متاســفانه
جدی گرفته نشد! برادر رئیسجمهوری پیشین
مامــور چنیــن کاری بــود .همیــن موضوعــات
باعث شــد تا برخی عنوان کنند کــه متن توافق را
نخواندهانــد .آقــای روحانــی نمیخواســت خود
را هزینــه منافــع و مصالــح ملــی کنــد .او در ایــن
موضوع مردود شد.
آیــا دولــت ســیزدهم در مقایســه بــا ســایر
دولتهــای پــس از انقــالب ،بــه اصــول و
آرمانهــای ایــن انقــالب پایبنــدی بیشــتری
داشــته اســت؛ بهطور مثال در حفظ استقالل
ملی یا حمایت از مستضعفین؟
قطعا .کارنامه یک ســال گذشته این موضوع را
نشان میدهد.
پیروزی دولت ســیزدهم با حمایت جریان
اصولگرایــی شــکل گرفــت .از نــگاه شــما آیــا
دولت بــه جریــان سیاســی خــود وفــادار بوده
اســت یــا ممکــن اســت در ادامــه شــاهد یــک
جریانســازی سیاســی جدید در قالب دولت
سیزدهم در کشور باشیم؟
ایــن پرســش از اصــل در مــورد آقــای رئیســی
اشــتباه است .آقای رئیسی نشــان داده است که
به دنبــال قدرتطلبی نیســت .یکــی از عرصهها
کــه سیاســتمداران آزمــوده میشــوند ،عرصــه
رقابتهــای انتخاباتــی اســت .آقــای رئیســی بــه
عنــوان رئیس قوه قضائیــه نامزد انتخابات شــد،
امــا حاضر نشــد تخلفات بــرادران دو نامــزد دیگر
را که مرز اخــاق را درنوردیده بودنــد ،ارائه دهد.
اطاعاتی در این عرصه داشت ،اما ارائه نکرد.
ویژگــی برخــی از چهرههــای پیشــین سیاســی
همچــون احمدینــژاد ،عاقــه بــه مانــدگاری در
قــدرت بــود .آنــان ســرمایه اجتماعــی را قربانــی
مصالــح خــود میکردند ،اما آقای رئیســی نشــان
داده اســت کــه غیــر از ایــن عمــل میکنــد .در
مواردی در یک سال گذشته شــاهد بودیم که او
از سرمایه اجتماعی خود برای مصالح ملی خرج
و هزینه کرده است.
در آغــاز دو ســالگی دولــت ،چــه موضوعی
باید مد نظر دولت قرار گیرد؟
دولــت میبایســت چاال کســازی کنــد.
جوانگرایــی یکــی از تصمیمــات مهــم و مثبــت

دولت در یک ســال گذشــته بود ،اما امروز دولت
باید ارزیابیهایی از برخی از این جوانان داشــته
باشــد .دولت باید خــود را بهروز کنــد .گروههای
تخصصی مســیرهای طیشــده را ارزیابی کنند و
ا گر نیاز به تغییرات اســت ،تغییرات انجام شــود.
ترمیم یــک دولت نشــان از بلوغ آن دولــت دارد.
این را نباید یک عیب تلقی کرد .ا گر مجموعهای
توفیقاتی نداشــته اســت ،مســئوالن آن بایســتی
جایگزیــن شــوند و دربــاره عملکردهــا ارزیابــی و
نظرسنجی کنند.

در مورد آقای رئیسی هم باید گفت
که ایشان مذا کرات را صادقانه و
با نگاه کارشناسانه دنبال کرد ،در
حالی که برخی از اطرافیان دولت
به مذا کرات اعتقاد نداشتهاند؛
اما آقای رئیسی با وجود این هم
این موضوع را صادقانه و با نگاه
کارشناسانه دنبال کرد.
دولت سیزدهم نشان داده که
ُمصر است تحریمهای ظالمانه
غرب را خنثی کند .بهرهگیری هم
از امکانات غرب ،هم از امکانات
شرق سیاستی است که این دولت
دنبال کرده است

مانند وزارت کار.
بلــه؛ آنچــه در وزارت کار صورت گرفــت اقدامی
مثبت بــود .ببینیــد از دیگر چالشهــای دولت،
اظهــار نظرهــای غیــر تخصصــی و ایجاد حاشــیه
بــرای دولــت اســت .ناپختگــی اســت ا گــر در این
فضــا ،التهابآوری داشــته باشــیم و بر فشــارها و
مشــکات بیفزاییــم .بهطــور مثــال ،توییــت وزیر
شهرســازی در مــورد برجــام بــه نظــر مــن قابــل
هضــم نبــود و ربطــی بــه وظایــف ایــن وزارتخانــه
نداشــت .آقــای وزیــر بایــد بــه تعهــدات خــود
عمــل کنــد و بــه شــعارهای خــود پایبنــد بماند؛
ا گــر هــم نگاهــی دارد بــه رئیسجمهــوری بــه
شــکل مکاتبه ارائه دهــد .نباید هزینــه را باال برد.
وزارت راه هــم باید در حــوزه کاری خود فعالیت و
زیرســاختهای خود را تکمیل کنــد و از حرفها
و فضاسازی غیرکارشناسانه بپرهیزد .فضاسازی
و فعالیتهــای شــعاری مانــع شــکل گرفتن یک
تصمیم قوی خواهد شد.
در عرصــه داخلی کارنامــه دولت را چگونه
دیدهاید؟

در عرصــه داخلــی نیــز دولــت تــاش کــرده در
مســیر ایجــاد آرامــش در جامعــه و بــرای انجــام
نا کردههــای دولــت گذشــته و تــرک فعلهــا گام
بــردارد؛ تــرک فعلهایــی کــه بحرانآفرینیهــای
جــدی نیــز بــه دنبــال داشــته اســت .بســیاری از
این تــرک فعلها با تحــرکات خود آقای رئیســی و
کابینــه دولت ســیزدهم در این مدت حل شــده
اســت .متاســفانه دولت پیشــین انگیزهای برای
کار جدی نداشــت و از مقر خود خارج نمیشــد؛
چــه در دوران کرونــا و چــه پیــش از آن .این ترک
فعلها کشــور را در برخی از مناطق به مرز بحران
و فاجعه نزدیک کرده بود.
امــا دولــت ســیزدهم دولــت پرتحرکــی اســت.
ایــن تحــرکات توفیقات بســیاری هم برای کشــور
بــه دنبــال داشــته و جامعــه را بــه ســمت آرامش
ســوق داده اســت .تحرکات دولت جامعه را قانع
میکند که دولــت گامهای مبنایی در جهت رفع
مشــکات برمــیدارد .البتــه بهطــور کامــل حــل
نشــده اســت .هشتســال بیانگیزگــی در کشــور
خســارتهای بســیاری بــرای کشــور بــه دنبــال
داشــته اســت .این تحــرک و این حضــور میدانی
دولــت ســیزدهم بــه مــردم امید بــه بهبــود داده
است.
در عرصــه داخلــی ،دولــت دســتاوردهای
دیگری نیز داشته است که یکی از آنها موضوع
هدفمندی یارانهها و ارز ترجیحی بوده اســت.
ا گرچــه ایــن موضــوع مدیریــت مطلــوب نبود،
امــا توانســت تــا حــدودی گرانــی را مهــار و از
مشکات جدی جلوگیری کند .این اقدام یکی
از همان موضوعاتی اســت که دولت از سرمایه
اجتماعــی خود هزینــه کرد تــا شــرایط را کنترل
کند.
در حــوزه اقتصــاد ،افزایش حداقــل حقوق
کارگــران در دولــت ســیزدهم کمســابقه عنوان
شد .برخی مصداقهای اینچنینی یا افزایش
یارانههــا را نتیجــه سیاســتهای حمایــت از
اقشــار ضعیف اقتصــادی عنــوان میکنند که از
وعدههای دولت ســیزدهم بوده اســت .شــما
بــا چنین تعابیــری موافقید؟ عملکــرد و رویکرد
اقتصــادی دولت ســیزدهم را چگونــه توصیف
میکنید؟
قطعــا .دولــت واقعــا دولــت محروممان اســت.
در ایــن عرصــه حمایت بیشــتری به عمــل آورده
اســت .البته ظاهــرا در برخــی کارهــای حمایتی،
دقــت نشــده و از حــد اعتــدال گذشــته و تبدیل
بــه ضــد شــده اســت .ایــن موضــوع را بایــد مورد
توجه قــرار داد که افزایش هزینه نیروی انســانی،
فشــارهایی بر جریان تولید وارد خواهــد کرد .ا گر
ســود در تولیــد کمتر از ســود بهــره بانکی باشــد،
تولیدکننــده انگیــزه خــود را از دســت میدهــد.
در چنیــن مــواردی بایــد بــا تعقــل و برنامهریزی
همهجانبه گام برداشت.
در مجمــوع کارنامــه دولــت ســیزدهم را در
یک سال گذشته چگونه ارزیابی میکنید؟
مثبت؛ این دولــت با تحرکات جهــادی بیش از
توان خــود در طول ایــن یک ســال خدمت کرده
است.

