
 آیت اهلل رئیسی در نشست خبری با خبرنگاران برخی از 
مهم ترین اقدامات  دولت طی یک سال گذشته را تشریح کرد

  با مردم و در میان مردم بودن و مدیریت میدانی با مدیریت کارتابلی تفاوت دارد
  سیاست دولت در مهار تورم این است که ابتدا خودش به سمت تصمیمات تورم زا نرود 

  ۱۷ میلیارد دالر سرمایه گذاری پیشران های اقتصادی و بانک ها در کشور انجام شده است 
  با هماهنگی بخش خصوصی و تشکیل کنسرسیوم ها سرمایه گذاری ۱۹ میلیارد دالری نیز انجام می شود

  در سال گذشته ۲۰۲ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی در کشور انجام شده است
  هیچ فایده ای برای مالقات با بایدن نه برای ایران و نه برای ملت ایران وجود ندارد

  سران رژیم صهیونیستی به فاصله بین تصمیم و اقدام خود علیه ایران توجه کنند که در فاصله بین این 
تصمیم و اقدام به آن، آیا از رژیم صهیونیستی چیزی باقی می ماند یا نمی ماند؟

  برقراری روابط دیپلماتیک میان ایران و عربستان در گرو اجرای تعهدات این کشور در مذاکرات عراق است
  زنان و دختران ما، عفت و پاکی خود را از یک فرهنگ و تمدن بسیار قوی ایرانی و اسالمی دارند، هیچ کس 

حق ندارد در موضوع عفاف و حجاب  کار سلیقه ای و فراقانونی انجام دهد

دولت حل مسأله

 احیای 
مرجعیت فرهنگی

 مرجعیت عراق 
در امتداد والیت فقیه

 راه
 تو را می خواند

ناراحتی منتقدان دولت 
از کاهش تورم

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در گفت وگوی اختصاصی با»ایران« 
از عملکرد، برنامه ها و رویکردهای خود برای تحول وزارتخانه گفت

آیت اهلل سید کاظم حائری از مراجع تقلید عراق از مرجعیت کناره گیری 
کرد و از مقلدانش خواست از آیت اهلل خامنه ای تبعیت کنند 

 حال و هوای اداره های گذرنامه و دفاتر پلیس +۱۰ 
در آستانه پیاده روی اربعین

 »ایران« بررسی کرد 
دولت رئیسی باالترین تورم ۷۰ سال اخیر را تحویل گرفت

اکنون یک ســال اســت که محمدمهدی اســماعیلی در کســوت وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی سکان این وزارتخانه را هدایت می کند. او در خصوص چالش ها 
و موانع پیش رو ، سیاستگذاری ها و اقداماتی که تاکنون انجام شده، در گفت و گو 

با »ایران« درباره کارنامه یک ساله وزارت فرهنگ گفته است ...

 این روزها عراق همزمان که میزبان زوار اربعین اســت و خود را برای برگزاری 
این روز بلندمرتبه آماده می  کند، تحوالت مهم سیاسی را نیز از سر می  گذراند. 
بعد از انتخابات اکتبر و بویژه روزهای اخیر، وضعیت سیاســی عراق به سمت 

آشفتگی پیش می  رفت...

برای نوزاد ســه ماهه هم باید گذرنامه جدید بگیریم؟ برای بچه ها باید فرم جداگانه 
پر کنیم؟ برای تمدید گذرنامه باید دوباره رضایت محضری همسر بگیرم؟ نمی شه 
گذرنامه های جدید زودتر دست ما برسه؟ یک ساله  اعتبار گذرنامه ام تمام شده گفتند 

برای مهر تمدید و مجوز یک بار خروج خدمت شما برسم. کجا را باید پر کنم؟

به محض آغاز نشســت خبری رئیس دولت ســیزدهم با رســانه ها، تخریب ها 
ازســوی برخی منتقدان شناخته شده دولت شروع شد. نگاهی به توئیت هایی 
که تخریب کنندگان درفضای مجازی منتشــر کرده اند، نشــان ازغرض ورزی و 

صرفاً تالش برای انتقاد از دولت است....
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          سه شنبه 8 شهریور 1401 
 سال بیست و هشتم

 شماره 7992

کشور نیازمند تصمیم های قوی برای بازکردن گره هاست
گروه سیاســی/ روز گذشــته در یک سالگی 
دولت و همزمان با هفته دولت، نخستین 
نشســت خبری آیت اهلل رئیســی در مقام 
رئیس جمهور با حضور خبرنگاران داخلی 
و خارجی در ســالن اجالس ســران برگزار 
رســانه های  هــم  نشســت،  ایــن  در  شــد. 
هــم  و  داشــتند  حضــور  بین المللــی 
رســانه های داخلی از طیف های سیاســی 
مختلــف فرصــت یافتنــد تا پرســش های 
خــود را مطــرح کنند. رئیس جمهــور ابتدا 
طی ســخنانی، بخشی از کارنامه یک ساله 
بــه  دولــت را تشــریح کــرد و همچنیــن  
از گذشــته  کــه  اشــاره داشــت  وضعیتــی 
بــرای دولــت ســیزدهم بــه ارث رســیده 
اســت؛ وضعیتــی که برخــی از خبرنگاران 
از آن بــا عنــوان »آواربرداری« یــاد کردند. 
رئیس جمهور پس از اشــاره به وضع قرمز 
اســتراتژیک،  انبارهــای ذخیــره کاالهــای 
کسری بودجه سنگین، شــرایط کرونایی و 
حتی نگرانی هــا درباره پرداخت حقوق ها 
در ابتــدای کار دولــت، تأکیــد کــرد دولــت 
بدون اســتقراض از بانک مرکــزی نه تنها 
این کســری را جبران کرده، بلکه حقوق ها 
بدون یک روز تأخیر پرداخت شــده است. 
آیت اهلل رئیسی همچنین با اشاره به اینکه 
یک روز و حتی ســاعتی نیست که از وضع 
معیشــت مردم اطالعی نگیــرد، از تخلیه 
تورم ناشی از اصالحات اقتصادی خبر داد 
و اعالم کرد  تورم تا پایان سال روبه کاهش 
خواهد گذاشت. آنچه می  خوانید، گزارش 

خبری این نشست است؛ 
ë  مردمی بودن؛ نخســتین تغییــر در اداره

کشور
اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
در  رئیســی  آیــت اهلل  ریاســت جمهوری، 
ابتدای این نشســت از صبوری و همراهی 
مردم با دولــت قدردانی کرد و گفت: باید 
از مقــام معظــم رهبــری کــه در ایــن یک 
ســال همواره بــا هدایت هایشــان دولت را 
یاری کردند، دســتگاه ها و نهادهایی که در 
این یک ســال به دولت کمک کردند و نیز 
تالش هــای اصحاب رســانه و رســانه ملی 
برای تبیین خدمات دولت و رفع گره های 
ذهنی جامعه و حتی رسانه هایی که از سر 
دلســوزی و بــرای اصــالح از دولــت انتقاد 

کردند، صمیمانه قدردانی کنم.
رئیس جمهــور در تبیین اجــرای وعده 
اصلی انتخاباتی خود برای ایجاد تغییر در 
رویکردهای اداره کشــور اظهــار کرد: اولین 
تغییــر رویکرد که در دولــت مردمی بر آن 
اصــرار داشــتیم مردمــی بــودن، در میان 
مردم بودن و با مردم بودن بود که همواره 
نســبت بــه آن بــه همــه همکارانــم تأکید 
داشته ام. حضور در ۳۱ استان و در بیش از 
۵۰ شــهر و نیز حضــور در مجامع کارگری، 
کشــاورزی، در حوزه های تعلیم و تربیت، 
در دانشگاه ها، در حوزه ها و حضور در همه 
مجامع در ســال گذشته در راستای همین 

نگاه انجام شده است.
ë  مدیریــت میدانی با مدیریــت کارتابلی

تفاوت دارد
رئیس جمهور با اشــاره به اینکه برخی 
ما را مالمت کردند که حضور در اســتان ها 
دارد،  ثمراتــی  چــه  مــردم  میــان  در  یــا 
تصریــح کــرد: به نظــرم این افــراد تجربه 
حضــور در بین مــردم را ندارند و لذت آن 
را نچشــیده اند. حقیقتاً با مردم و در میان 
مــردم بــودن لذتبخش اســت و مدیریت 
میدانی با مدیریــت کارتابلی تفاوت دارد. 

فرق می کند که انسان پشت میز بنشیند و 
بخواهد مدیریت کنــد یا در میدان حضور 
پیــدا کنــد و وضع مردم را ببیند، از ســخن 
آنها آگاه و از نزدیک با مشکالت و مسائل 

مردم در اقصی نقاط کشور آشنا شود.
آیــت اهلل رئیســی اضافه کــرد: با مردم 
نزدیــک  از  را  مــردم  مشــکالت  و  بــودن 
احســاس کــردن در دولــت مردمــی یــک 
اصل و تغییر رویکرد به حســاب می آید و 
همــواره به دولتمردان هم تأکید شــده که 
باید این نگاه را به مردم داشته باشند. این 
فقط حضور در بین مردم نیست، بلکه در 
این حضور شــناخت مســائل و مشــکالت 
آنها، پیدا کردن راهکار برای رفع مشکل و 
حل مســأله و دنبال کردن رفع مشکل هر 

سه، مورد توجه بوده است.
ë  عدالت محــوری؛ دومین تغییــر در اداره

کشور
رئیس جمهــور عدالت محوری را دیگر 
تغییــر رویکــرد مدنظر در دولــت مردمی 
عنوان کرد و گفت: الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ 
بــر اســاس عدالت محــوری تنظیم شــده 
است. مستند اجرای این عدالت هم برای 
تقســیم ظرفیت هــا و امکانــات در کشــور 
بر اســاس ســند آمایش ســرزمینی انجام 
می شود. همواره تأکید شده جذب نیروی 
انسانی، پرداخت ها، ارتقای نیروی انسانی 
پیوســت  دارای  بایــد  مســائل  تمامــی  و 
عدالت باشــد. آیت اهلل رئیســی با تشریح 
ابعــاد مختلف عدالت تصریــح کرد: باید 
تمامی اقدامات به سمت عدالت گرایش 
داشــته باشــد تا بتوانیم بر اساس عدالت 

حرکت کنیم.
ë برخورد سریع دولت با فساد

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه مبارزه و ســتیز 
بــا فســاد، اصــالح ســاختارهای فســادزا و 
افــراد فاســد از تصمیمــات جــدی دولت 
بازرســی  کــرد:  اظهــار  اســت،  ســیزدهم 
ریاســت جمهوری و دســتگاه های نظارتی 
درون ســازمانی در ایــن رابطه فعال شــده 
و مــواردی در حــد تخلفــات نیــز گــزارش 
شــده اســت که ســریعاً خود دولــت با این 
مــوارد برخــورد کــرده و متخلفــان تحویل 
دســتگاه قضایــی شــده اند. رئیس جمهور 
افــزود: هیــچ مدیریتــی در کشــور بــدون 
نظــارت و کنتــرل نیســت؛ یعنــی مدیران 
در کنــار کار مدیریت شــان وظیفــه مبــارزه 
بــا فســاد، نظــارت و کنتــرل بــر دســتگاه و 
کارمندان خود را نیز دارند لذا باید مدعی 
مبارزه با فســاد و برخورد با  تخلفات خوِد 

دولتمردان باشند.
ë اصالح ساختارهای فسادزا

و  بــا فســاد  مبــارزه  رئیســی  آیــت اهلل 
حســاس بودن نســبت به گزارشات فساد 
از ســوی مدیران را الزم و ضروری دانست 
و اظهــار کرد: بارها اعــالم کرده ایم باید در 
خــود دولت ســاختارهای فســادزا اصالح 
شوند تا شــاهد تولید پرونده در این زمینه 
نباشــیم. وی با محتمل دانســتن فساد در 
دســتگاه های مختلــف گفــت: بــا انتخاب 
افــراد مــورد اعتمــاد و شایســته و اصــالح 
ســاختارهای فســادزا نبایــد اجــازه فراهم 
شــدن بســتر فســاد را داد اما اگر با تمامی 
این تمهیدات باز هم فســادی انجام شــد 
برخورد عبرت آموز با مفســدین می تواند 
تضمین کننــده اجــرای قانــون و عدالــت 

باشد.
ë تقسیم کار بین دستگاه های مختلف

رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه اهمیت 

مسأله همگرایی و هم افزایی دستگاه های 
دولــت،  کــرد:  تصریــح  کشــور،  اجرایــی 
حتــی  و  اســالمی  انقــالب  نهاد هــای 
ســازمان های مردم نهــاد در کنــار یکدیگر 
تعریف می شــوند. در مصوبات سفرهای 
استانی و در گزارش عملکردها تنها شاهد 
مســئولیت وزارتخانه هــا نیســتیم، بلکــه 
همه دســتگاه های مسئول کارها را تقسیم 

می کنند.
وی بــا تأکید بر جلوگیری از به حاشــیه 
ادوار  برخــی  در  گفــت:  دولــت،  رفتــن 
دولت ها دچار حاشــیه ها شــدند و حاشیه 
بر متــن ترجیح داده شــد. به جــای اینکه 
به رفع مشــکالت مردم، خدمت به آنان، 
اجــرای عدالــت و قانــون پرداختــه شــود 
گرفتار حاشیه ها شــدند، لذا مردم دیگر از 

این موضوع خسته شده اند.
ë  مدیریــت جهــادی؛ دیگر تغییــر دولت

مردمی
رویکــرد  تغییــر  جمهــور  رئیــس 
و  حرکــت  را  مردمــی  دولــت  در  بعــدی 
مدیریــت جهادی و حاکم شــدن نگاه »ما 
می توانیــم« عنــوان کــرد و گفــت: بــدون 
تردیــد برای انجام امــور با موانعی مواجه 
هســتیم. ســخن در این اســت که آیا مانع 
را به رسمیت بشناســیم یا هیچ مانعی را 
به رســمیت نشناسیم و با حرکت جهادی 
و باور »ما می توانیــم« به دنبال رفع مانع 

باشیم.
ایــن  بــه  اشــاره  بــا  رئیســی  آیــت اهلل 
فرمایــش رهبر معظم انقــالب که »هیچ 
مشــکلی در کشــور وجــود نــدارد کــه حــل 
نشــود« افــزود: وقتی بنــده با ایــن نگاه به 
اســتان ها مــی روم و در جلســات شــوراها 
شــرکت می کنم، می گویم این مشــکالتی 
کــه می گویید قابل حل هســت یا نیســت، 
اگــر قابل حل اســت، بروید راه حــل آن را 
پیدا کنید تا ما راهکار را دنبال کنیم. انتظار 
مردم از دولت بیان مشکالت نیست، حل 

مشکل است.
ë  نــگاه به دســت مــردم بــه جای دســت

بیگانه
رئیــس جمهــور تغییر رویکــرد بعدی 
را اصــالح افق نگاه از توجه به دســت های 
بیگانگان بــه توانمندی های داخل کشــور 
تاکنــون  بیگانــگان  اظهارکــرد:  و  عنــوان 
مشــکلی برای کســی حل نکرده اند، برای 
ما هم حل نخواهند کرد، لذا بر اساس این 
باور دولت مردمی به جای نگاه به دســت 
بیگانــگان، بــه دســت های توانــای مردم، 
جوان هــا، کارشناســان و افــراد کارآمــد در 

کشور نگاه کرده و امید بسته است.
آیت اهلل رئیســی ادامــه داد: معتقدیم 
کــه نــگاه بــه دســت های بیگانــگان مــا را 
معطل می گذارد، کما اینکه سال ها کشور 
در برخــی حوزه ها معطل گذاشــته شــد و 
آن عمل بایســته انجام نشد که شاید نگاه 
دیگــران تغییر کند. نگاه دولت مردمی به 
درون و توانایی هــا و داشــته های بســیاری 
اســت که در درون وجود دارد. ما در کشــور 
ظرفیت کم نداریم، باید از این ظرفیت ها 
اســتفاده کــرد و نیروهــای توانــا را بــه کار 
گرفت. این نگاه و اتکای به توانمندی های 
درونی از محوری ترین نکات مورد توجه و 

تأکید دولت مردمی بوده است.
ë شکستن حلقه بسته مدیریت در کشور

رئیــس جمهــور تغییر رویکــرد بعدی 
مورد توجه دولت را شکســتن حلقه بسته 
مدیریت و جذب نیروهای جوان و کارآمد 
در حوزه هــای مختلف دانســت و تصریح 
کرد: معنای این سخن آن نیست که نباید 
از افــرادی که تاکنــون کار کردند، اســتفاده 
کــرد. گفتیــم در همه دســتگاه ها، هر کس 
بنای کار و تالش دارد و کارآمد است، مورد 
اســتفاده قرار گیرد و اما اگر کســی بنای کار 
کــردن و روحیــه تحولــی نــدارد، خصوصاً 
در حوزه مدیریتــی، حتماً جای خودش را 
بــه افراد کارآمد و تحول گــرا بدهد تا کارها 
دنبــال شــود و ایــن نــگاه تحولی در کشــور 

دنبال شود.
ë مسئولیت پذیری و تصمیم گیری بموقع

مدنظــر  بعــدی  رویکــرد  تغییــر  وی، 
مهــم  بســیار  مســأله  را  مردمــی  دولــت 
مســئولیت پذیری دولــت، تصمیم گیری 
بهنگام و معطل نکردن کشــور دانســت و 
اضافــه کرد: از ابتدا بنا را بر این گذاشــتیم 
که همه در دولت مســئولیت پذیر باشــند 
بگیرنــد.  بموقــع  را  الزم  تصمیمــات  و 
کشــور نیازمند تصمیم هــای متقن و قوی 
برای باز کردن گره هاســت. رئیس جمهور 
گفــت: اگــر کارهــا بــا روحیــه مســئولیت 
پذیری و شــجاعت همراه نباشــد، مشکل 
ایجــاد می شــود. کار باید دقیق شــناخته و 
تصمیمات متقن اتخاذ شــوند و بعد هم 
به دنبــال اجــرای دقیق تصمیمــات بود. 
کسی نباید به این فکر کند که در این مسیر 
محبوبیــت من چــه می شــود، آینــده چه 
خواهد شد، چه خواهند گفت؟ اگر معلوم 

شــود تصمیم، تصمیــم صحیح و متقنی 
اســت، همه بدون استثنا باید برای اجرای 

آن تالش کنند.
ë مشکالت دولت در آغاز کار

اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  جمهــور  رئیــس 
بــه  بــاور  بــا  را  کار خــود  دولــت مردمــی 
مســئولیت پذیری آغاز کــرد، گفت: دولت 
در شــروع کار خــود با مســائلی مواجه بود 
که اگر به آنها توجه نمی شــد می توانستند 
تبدیــل به چالــش و بحران شــوند. برخی 
مســئوالن عالی دولت گذشــته دلســوزانه 
به بنــده می گفتند که چگونــه می خواهید 
بــا مشــکالتی مثــل شــیوع کرونــا، عــدم 
دسترســی به واکســن کرونا، کمیاب بودن 
برخی داروها از جمله سرم، کسری بودجه 
۴۸۰ هــزار میلیــارد تومانــی و امثــال آن 

مواجه شوید.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه همزمــان بــا 
آغــاز فعالیــت دولــت مردمــی، بیمــاری 
را  ایرانــی  خانــواده   ۷۰۰ روزانــه  کرونــا 
داغــدار می کــرد، تصریــح کــرد: بــا تالش 
و  مــردم  مؤمنانــه  کمــک  درمانــی،  کادر 
تحــت هدایت های مقام معظــم رهبری 
وضعیــت کامــاًل تغییــر کــرد و روزهایی را 
ســپری کردیم که تعــداد قربانیــان روزانه 
کرونــا بــه صفــر رســید. بهبــود وضعیــت 
باعث بازگشایی مراکز آموزشی و علمی و 

کسب و کارها نیز شد.
ë  بــدون بودجــه  کســری  مشــکل  حــل 

استقراض
 رئیس جمهور با اشــاره به رفع مشکل 
کســری بودجــه بــرای تغییــر و تحــول در 
رویکردهای اداره کشور، اظهارکرد: مشکل 
کســری بودجــه بــه عنــوان »ام المصائب 
اقتصادی« از ســوی رهبــر معظم انقالب 
یاد شده است. این موضوع درست است. 
مبلغ کســری بودجــه باال بود؛ این مســأله 
مشــکالت و آثــار تورمــی زیادی در کشــور 
داشته اســت.آیت اهلل رئیســی در این باره 
افــزود: علــی رغــم وجــود کســری بودجه 
در ســال ۱۴۰۰، بــدون اســتقراض از بانک 
مرکزی و بدون خلق پول این مشکل حل 
شــد. شــهریور ۱۴۰۰ قریــب بــه ۶۰ درصــد 
تورم داشــتیم لــذا اولین اقــدام مهار خود 
دولــت بود که با اقدامــات تورم زا دومرتبه 

تورم افزوده نشود.
وی ادامــه داد: کار بــه جایــی رســید که 
شــاهد بودیم با اقدامات اقتصادی دولت 
در اســفند ۱۴۰۰ و فروردیــن ۱۴۰۱ میــزان 
تــورم رونــد کاهشــی بــه خــود گرفــت اما 
اصالحات اقتصادی  در اردیبهشــت ۱۴۰۱ 

باعث تورم ۱۲ درصدی جدیدی شد.
رئیــس جمهور بــا تشــریح اصالحات 
اقتصادی دولت، گفــت: تخصیص یارانه 
از اول زنجیــره پرداخــت بــه آخــر زنجیره 
منتقــل و در اختیــار مصرف کننــده قــرار 
گرفــت؛ ایــن تغییــر بزرگــی بــود. تمامــی 
اقتصاددانــان معتقــد بودنــد چند نرخی 
بودن ارز پســندیده نیست و حتماً موجب 
رانت و فســاد می شود لذا با لطف خداوند 
و همراهی مردم این اصالحات انجام شد 

و حقیقتاً مردم دشمن را ناکام گذاشتند.
ë تورم 2 درصدی در مردادماه

تأثیــر  خردادمــاه  در  داد:  ادامــه  وی 
تــورم ۱۲  اقتصــادی موجــب  اصالحــات 
درصدی شد اما در تیرماه این تورم تبدیل 
بــه ۴,۴ دهــم درصد و در مــرداد ماه طبق 
آمــار بانک مرکزی و مرکز آمار به ۲ درصد 

رسیده است.
رئیس جمهور با بیان اینکه تورم زمینه 
را برای افزایش قیمت ها ایجاد می کند بر 
لزوم مهار آن تأکید کرد و گفت: تورم حال 
حاضــر ۴۰,۵ درصد اســت اما در شــهریور 
ســال گذشــته قریــب ۶۰ درصــد تــورم در 
کشور وجود داشــت. اراده دولت بر مهار و 

کاهش تورم است.
ë  حرکت به ســمت کاهش تــورم تا پایان

سال
آیــت اهلل رئیســی بــا اشــاره بــه اینکــه 
نوسانات تورمی در ماه های تیر و خرداد بر 
اثر اصالحات اقتصادی باید تا آخر سال به 
ســمت کاهش برود، سیاســت های دولت 
در این زمینه را درست و صحیح دانست و 
افزود: سیاست اول مهار تورم این است که 
دولت ابتدا خودش به سمت تصمیمات 
تورم زا نرود و سپس اقداماتی برای کاهش 

و مهار تورم انجام دهد.
ë  وضعیت قرمز کاالهای اساسی در ابتدای

دولت
از  شــرحی  ارائــه  بــا  جمهــور  رئیــس 
اساســی  کاالهــای  خطرنــاک  وضعیــت 
در کشــور در ابتــدای شــروع بــه کار دولــت 
بــرای  کشــاورزان  اعتمــاد  بــه  ســیزدهم، 
فروش گندم و محصوالت کشاورزی خود 
به دولت اشــاره کرد و گفت: امســال بیش 
از ۷ میلیــون تن گندم از مــردم خریداری 
شــده اســت. در زمینه کاالهای اساسی نیز 
هیچ گونه نگرانی وجود ندارد و در حد سبز 
اســت، در حالــی کــه در گذشــته در تأمین 
برخی کاالهای اساســی در وضعیت قرمز 

قرار داشتیم.
ë  اقدامــات بی ســابقه دولــت در صنعت

برق
آیت اهلل رئیســی به مشــکالت قطعی 
بــرق در ابتدای شــروع به کار دولت اشــاره 
کــرد و گفــت: شــاهد بودیم بــر اثر قطعی 
بــرق در زمــان تحویــل دولــت بســیاری از 
در  تجهیــزات  و  یخچال هــا  دســتگاه ها، 
کارگاه ها می ســوخت اما به لطف خداوند 

متعال دیگر قطعی برق نداشتیم.
رئیــس جمهــور با اشــاره بــه اقدامات 
انجام شده در دولت سیزدهم در صنعت 
بــرق کــه در ۲۵ ســال گذشــته بی ســابقه 
بوده اســت، اظهار داشت: ۶ هزار مگاوات 
برق تولید و به شــبکه اضافه شــد. کارهای 
زیادی باید در گذشته برای زیرساخت های 
افزایــش تولیــد بــرق انجــام می شــد کــه 
متأسفانه انجام نشده است. وقت آن نبود 
که بــه این موضــوع بپردازیم کــه چرا این 
اقدامات انجام نشده است بلکه زمان آن 

بود که کارها باید انجام می شد.
وی بــا تشــریح اقدامــات دولــت برای 
جلوگیــری از قطــع گاز در مناطق مختلف 
شــمالی  اســتان های  در  افــزود:  کشــور، 

مازنــدران،  شــمالی،  خراســان  کشــور، 
بخشــی از خراســان رضــوی و بخش هایی 
از کشــور قطعی گاز داشــتیم، اما امسال با 
کشورهایی که سال ها ارتباطی با آنها وجود 
نداشت سوآپ گازی برقرار شد و گاز مورد 
نیــاز مناطــق مختلف کشــور تأمین شــد و 
شاهد هیچ قطعی گازی در کشور نبودیم. 
در حــوزه تأمیــن انــرژی و گاز همــکاری با 

کشورهای همجوار را آغاز کردیم.
ë  حــل کم آبــی خوزســتان در عــرض یک

سال
 رئیس جمهور با اشــاره به تالش های 
دولت برای حل مشــکل کم آبی در برخی 
مناطق کشــور، تصریح کرد: ســال گذشته 
و در آغــاز بــه کار دولــت اولیــن ســفر را به 
خوزســتان رفتم. در خوزســتان مســئوالن 

مشکل استان را کم آبی معرفی کردند.
آیت اهلل رئیســی گفت: مسئوالن آب و 
فاضالب اســتان گفتند یک برنامه ۴ ساله 
برای حل مشکل مناطق کم آب در استان 
داریم. گفتم امکان ندارد ۴ سال صبر کرد، 
بایــد در یک ســال پــروژه به اتمام برســد. 
بحمــداهلل امروز خبرهایی که می شــنویم 
حاکــی از این اســت کــه آبرســانی در اهواز 
در ســال جاری و ظــرف چنــد روز آینده به 

سامان می رسد.
ë مسأله آب، اولویت دولت است

وی، حل مشــکل کم آبــی در مناطقی 
چون یزد و اصفهان را از برنامه های دولت 
برشــمرد و به علــل این مشــکل همچون 
کاهــش نزوالت آســمانی و نــوع مدیریت 
آن اشــاره کــرد و گفــت: در دولت مســأله 
گذاشــتیم.  اولویــت  در  را  آب  مدیریــت 
دولت بــرای حل این مشــکل برنامه های 
بلندمــدت  و  میان مــدت  مــدت،  کوتــاه 
دارد. نحوه تأمین آب شــرب، کشــاورزی و 
صنعتــی باید با هم کاماًل متفاوت باشــد. 
چــرا بایــد در صنعــت از آب آشــامیدنی 
اســتفاده شــود درحالی که می توان در این 
حوزه از پســاب اســتفاده کــرد؟ تنش های 
آبــی در اســتان های مختلــف شناســایی و 

پیگیری شده است.
ë پرداخت حقوق ها بدون تأخیر

رئیــس جمهــور یکــی دیگر از مســائل 
مهــم پیــش روی دولــت مردمــی در آغاز 
فعالیــت را تأمیــن و پرداخــت حقــوق و 
دســتمزد برشــمرد و گفت: بــه لطف خدا 
و بــا وجــود مشــکالت، تاکنون یــک روز در 
پرداخــت حقــوق، دســتمزدها و یارانه ها 
تأخیر نشــده است. کســری بودجه دولت 
هم بدون استقراض و چاپ پول، با فعال 
شــدن فروش نفت، جلوگیری از فرارهای 

مالیاتی و موارد مشابه تأمین شد.
ë  202 هــزار میلیارد تومان ســرمایه گذاری

عمرانی
وی بــا بیــان اینکه در کنار ســختی های 
تأمین منابع بــرای هزینه های جاری مثل 
پرداخــت حقــوق، پرداخــت بدهی هــای 
دولــت گذشــته، جبــران کســری بودجه و 
امثال آنهــا، از کارهای عمرانی نیز غفلت 
نشــده اســت، افزود: در ســال گذشته ۲۰۲ 
هــزار میلیــارد تومــان پــروژه عمرانــی در 
کشــور انجــام شــده اســت. تعــداد زیادی 
پروژه نیمه تمام در اســتان ها شناســایی و 
کار تکمیــل آنها آغاز شــده اســت. رئیس 
جمهــور ادامــه داد: همــه اینهــا در حالــی 
اســت کــه امســال دولت ۴۰ درصد ســهم 
صندوق توســعه ملــی را از محــل فروش 
نفــت به طور کامــل به این صنــدوق واریز 
می کنــد و ۲۰ درصــدی کــه در ســال های 
گذشــته از این محل در اختیــار دولت بود 
نیز امســال برداشــت نمی شــود. بــا وجود 
ایــن دولــت عــالوه بــر افزایــش حقــوق و 
دســتمزدها و تالش برای بهبود وضعیت 
و معیشــت کارگران و بازنشستگان، طرح 
تعرفه گــذاری  و  معلمــان  رتبه بنــدی 
خدمــات پرســتاری را که با ســال ها تأخیر 

مواجه بود، اجرا کرد.
ë 3 ادامه در صفحه

آیت اهلل رئیسی در نشست خبری با اصحاب رسانه:
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 پیام تسلیت رئیس جمهور 
درپی درگذشت آیت اهلل سعادت مصطفوی

رئیــس جمهــور در پیامی با تســلیت درگذشــت عالم ربانی و چهره برجســته 
اخالق و فلســفه اســالمی حضــرت آیت اهلل سیدحســن ســعادت مصطفوی 
تصریح کرد: بی شک آثار ارزشمند این اندیشمند وارسته برای همه جویندگان 
معــارف دینی راهگشــا خواهد بود. به گــزارش ایرنا، در پیام تســلیت آیت اهلل 
دکتر سید ابراهیم رئیســی آمده است: درگذشت عالم ربانی و چهره برجسته 
اخالق و فلســفه اســالمی، حضرت آیت اهلل سیدحســن ســعادت مصطفوی، 
موجب اندوه و تألم خاطر شــد. رئیس جمهــور در پیام خود تصریح کرد: این 

استاد برجســته و چهره ماندگار علمی عمر پر 
برکت خود را در ترویج و گسترش علوم دینی و 
فرهنگ علوی صرف کرد و با تدریس و تربیت 
شــاگردان و بــا حضــور مؤثــر در فعالیت هــای 
علمی و تبلیغــی، نقش ارزشــمندی در غنای 
فرهنگ و احیای تفکر دینی ایفا کرد. بی شــک 
آثار ارزشمند این اندیشمند وارسته برای همه 

جویندگان معارف دینی راهگشا خواهد بود.
آیت اهلل رئیسی همچنین خاطرنشان کرد: اینجانب این ضایعه را به حوزه های 
علمیــه و مراکــز علمی کشــور، شــاگردان، ارادتمنــدان و بویژه بیــت مکرم آن 
مرحــوم تســلیت می  گویــم و از درگاه خداونــد بــرای ایشــان علــو درجــات و 
همجواری با اجداد طاهرینش و برای بازماندگان صبر و سالمتی مسألت دارم. 
آیت اهلل سیدحســن سعادت مصطفوی روز یکشنبه ششــم شهریورماه در ۸۶ 
سالگی به ملکوت اعلی پیوست. ایشان از علمای تهران، چهره برجسته فلسفه 
اســالمی و اســتاد تمام دانشــگاه امام صادق)ع( بود که بعد از طــی یک دوره 

بیماری دار فانی را وداع گفت. 

گزارش فوالد مبارکه به قوه  قضائیه رسید
گزارش تحقیق و تفحص مجلس از تخلفات مدیران سابق فوالد مبارکه برای 
رسیدگی به دست قوه قضائیه رسید. محسنی اژه ای در نشست شورای عالی 
قوه قضائیه با اعالم وصول این گزارش، گفت: دادستان تهران شعبه ای ویژه  
برای رسیدگی به این موضوع اختصاص دهد و همه جوانب قضیه مذکور با 
نهایــت دقت، مورد بررســی قرار گیرد تا به آنچه حق و انصاف اســت، عمل 
شود. به گزارش ایرنا، حجت االسالم غالمحسین محسنی اژه ای با بیان اینکه 
پیرامــون خیلی از ایــن گزارش ها که هنوز جمع بندی نهایی درخصوص آنها 
انجام نشــده و دفاعیات را استماع نکرده اند، بعضاً اخبار و مسائل خامی در 
سطح جامعه منتشر می شــود که خود متولیان تحقیق و تفحص، این اخبار 
را قبــول ندارنــد؛ تأکیــد کرد: ضــرورت دارد گــزارش تحقیــق و تفحص اخیر 
مجلس هر چه ســریع تر و در نهایت دقــت، انصاف و رعایت ضوابط قانونی 
مــورد پیگیــری و بررســی قــرار گیرد و آن مقــدار که مطابق بــا حق و حقیقت 
اســت به صورت مســتدل و متقن به مردم اعالم شــود و آن مقــدار دیگر نیز 
که برخالف واقع است و ذهنیت هایی را ایجاد کرده، برای مردم تبیین شود. 
محســنی اژه ای در بخش دیگری از نشست دیروز شورای عالی قوه قضائیه با 
قدردانی از دادســتان کل کشــور به سبب تشکیل جلســه »بررسی راهکارهای 
برخورد با مجرمان جرایم خشن و سارقان مسلح« با حضور مسئوالن فراجا 
و متولیــان ســایر بخش های ذی صالح، اظهار داشــت: این افــراد باید بدانند 
که جامعه ما جای ایجاد ناامنی نیســت؛ بر همین اساس، ضابطان و نیروی 
انتظامی برای شناســایی و دستگیری هر چه سریع تر مرتکبان جرایم خشن، 
تیم های ویژه  تشکیل دهند و مسئوالن ذی ربط قضایی نیز مطابق با ضوابط 
قانونی، هر چه ســریع تر به پرونده های جرایم و ســرقت های خشن رسیدگی 
کننــد و برای ســارقان خشــن، وفق مقــررات قانونی، مجازات هــای بازدارنده 
درنظر بگیرند تا عبرتی برای دیگران برای عدم تکرار این قبیل مسائل باشد. 

قدردانی مخبر از اقدامات یک ساله وزارت اطالعات
معاون اول رئیس جمهور با حضور در وزارت اطالعات و دیدار با وزیر، معاونین 
و مدیــران کل ایــن وزارتخانــه، از اقدامــات یک ســاله وزیــر و مجموعــه وزارت 
اطالعات تقدیر و تشــکر کرد و گفــت: نقش وزارت اطالعات بــر اجرایی کردن 
منویات حضــرت امام خمینــی )ره( و مقام معظم رهبــری )مدظله العالی( 
نقشــی بی بدیل اســت. مخبر که به مناسبت بزرگداشت هفته دولت در جمع 
مدیران وزارت اطالعات حضور یافته بود، اقدامات وزارت اطالعات در مبارزه 
با مفاســد اقتصادی، مبارزه با گروهک های ضدانقــالب، نفوذ و مبارزه با رژیم 
صهیونیســتی را برجســته و قابل تقدیر توصیف کرد و بر استمرار این اقدامات 

تأکید نمود.
معــاون اول رئیس جمهور با تشــریح برنامه های اقتصــادی و اقدامات دولت 
انقالبــی بــرای ارتقــای ســطح معیشــتی مــردم، تصریــح کــرد: خنثی ســازی 
تحریم ها از ابتدای اســتقرار دولت در دســتور کار قرار داشــت تا با این راهبرد، 
تحریم ها را کم اثر کنیم. وی با اشــاره به شــرایط زمان تحویل دولت، به انجام 
برخی از اقدامات زیرساختی در چهارچوب سند تحول دولت مردمی و انقالبی 
اشاره کرد و افزود: با استفاده از ظرفیت های مختلف تالش برای بهبود شرایط 
ادامه دارد. در این دیدار، حجت االســالم والمســلمین خطیب، وزیر اطالعات 
ضمن ارائه گزارشی از اقدامات یک ساله وزارت اطالعات گفت: این وزارتخانه 
براســاس ســند تحول دولت مردمی و انقالبی اهتمام الزم را جهت همراهی 
با دولت برای اجرایی شــدن برنامه ها در دســتور کار دارد و در راســتای توســعه 
اطالعــات مــردم پایــه، مقابله جدی با فســاد و نفــوذ و تأمین امنیــت پایدار با 

همکاری سایر دستگاه های ذی ربط، اقدامات مؤثری صورت داده است.

 مدیریت میدانی با مدیریت 
کارتابلی تفاوت دارد. فرق 

می کند که انسان پشت میز 
بنشیند و بخواهد مدیریت 

کند یا در میدان حضور پیدا 
کند و وضع مردم را ببیند، از 

سخن آنها آگاه و از نزدیک با 
مشکالت و مسائل مردم در 

اقصی نقاط کشور آشنا شود.
با مردم بودن و مشکالت مردم 

را از نزدیک احساس کردن 
در دولت مردمی یک اصل و 

تغییر رویکرد به حساب می آید 
و همواره به دولتمردان هم 

تأکید شده که باید این نگاه را 
به مردم داشته باشند. این فقط 

حضور در بین مردم نیست، 
بلکه در این حضور شناخت 
مسائل و مشکالت آنها، پیدا 

کردن راهکار برای رفع مشکل 
و حل مسأله و دنبال کردن رفع 
مشکل هر سه، مورد توجه بوده 

است
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بنابر اطالعات به دست آمده از منابع روسی، پنتاگون با آموزش 
خلبانان افغانستانی، آنها را آماده جنگ اوکراین می کند

 آیت اهلل سید کاظم حائری از مراجع تقلید عراق از مرجعیت کناره گیری کرد 
و از مقلدانش خواست از آیت اهلل خامنه ای تبعیت کنند 

مرجعیت عراق در امتداد والیت فقیهتوطئه جدید واشنگتن برای نظامیان فراری کابل
منابع نظامی دیپلماتیک روســیه فاش کردند، وزارت دفاع امریکا 
با برگزاری دوره آموزشی در کالیفرنیا برای خلبانان افغانستانی که 
ســال پیش بعد از خروج امریکا از افغانســتان از کشــور خود خارج 

شدند، آنها را آماده اعزام به جبهه اوکراین می کند.

 این روزها عراق همزمان که میزبان زوار اربعین است و خود را برای برگزاری این 
روز بلندمرتبه آماده می  کند، تحوالت مهم سیاسی را نیز از سر می  گذراند. بعد از 
انتخابات اکتبر و بویژه روزهای اخیر، وضعیت سیاسی عراق به سمت آشفتگی 
پیش می  رفت. جریان صدر که از پارلمان استعفا داده بودند، برای تأثیرگذاری 

بر فرایند سیاسی، از چند هفته پیش در پارلمان این کشور متحصن شدند.

 سال بیست و هشتم   شماره 7992  سه شنبه  8شهریور 1401
Tuesday  30 August 2022  1444 2 صفر 

ë 2 ادامه از صفحه
خبــری  نشســت  ایــن  ادامــه  در 
رئیس جمهــور بــه پاســخ بــه ســؤاالت 
خبرنــگاران پرداخت.آیت اهلل رئیســی 
در پاســخ بــه ســؤال خبرنــگار روزنامــه 
جام جــم مبنــی بــر اینکــه مــردم چــه 
زمانی طعم شــیرین پایان آواربرداری 
از مشــکالت گذشــته و اجــرای عدالت 
را خواهند چشــید، گفــت: بنده از وضع 
زندگــی مــردم نــه بــه شــکل ماهانــه و 
هفتگــی، بلکــه روزانه و ســاعتی مطلع 
هســتم. در مدتــی کــه فعالیــت دولت 
مردمــی آغــاز شــده پیــش نیامــده در 
کنــار ســفره ای بنشــینم و ابتدا بــه فکر 
مردمی نباشــم که توفیق و مســئولیت 
خدمتگزاری آنهــا را برعهده دارم. این 
موضوع منتی بر کسی ندارد و کمترین 
انــدازه  در  مســئولی  و  مدیــر  وظیفــه 
رئیس جمهــور  اســت.  رئیس جمهــور 
افــزود: از ابتــدای دولــت ایــن موضوع 
دغدغــه ما بوده اســت که بــرای مهار و 
کاهــش تورم چه کنیم. عملکرد دولت 
هــم نشــانه موفقیــت در ایــن عرصــه 
اســت و اگــر اجــرای طــرح اصالحــات 
اقتصادی در اردیبهشــت امســال نبود، 
روند کاهشــی تــورم در زمســتان و آغاز 

بهار امسال تداوم می یافت.
ë  همــه منابــع اصالحات اقتصــادی به

مردم برمی گردد
وی با بیان اینکه خوشــبختانه تورم 
طرح اصالحــات اقتصادی نیــز تخلیه 
شــده و رونــد تــورم بــه ســوی کاهــش 
بــه  رو  مــردم  معیشــتی  وضعیــت  و 
بهبود اســت، اظهار کــرد: برخی تصور 
می کردند که از محــل طرح اصالحات 
اقتصادی منابعی برای دولت می ماند 
که بــه رفــع کســری بودجــه تخصیص 
یابــد، امــا دولت همــه این منابــع را به 
مــردم باز گردانده و با اجرای این طرح 
و یارانه پرداخت شده، قدمی برای رفع 

فقر مطلق برداشته شده است.
رئیس جمهــور با بیــان اینکه اجرای 
طرح اصالحــات اقتصادی در رفع فقر 
مطلــق مؤثر بوده و برخی به اشــتباه از 
سخنان او جمعیت زیر خط فقر تعبیر 
کرده اند، تصریح کرد: برخی ها هستند 
کــه هیــچ درآمــدی نداشــته اند و تمام 
دریافتی آنان همین مبلغ یارانه اســت 

که به حساب آنها واریز می شود.
ë بهبود نرخ تورم و وضعیت معیشتی

وی بــا تشــریح اقدامــات دولــت در 
زمینــه بهبــود و یکسان ســازی حقوق و 
دســتمزد به مردم کشــورمان اطمینان 
و  کاهشــی  تــورم  نــرخ  حتمــاً  کــه  داد 
وضعیت معیشــتی بهبود پیدا خواهد 
کرد. آیت اهلل رئیسی با اشاره به گزارش 
ســخنگوی اقتصــادی کشــور مبنــی بــر 
ســرمایه گذاری ۵ میلیــارد دالری و دو 
برابــری ســال اجــرای برجــام، تصریح 
کــرد: در ســنوات گذشــته شــاهد چنین 
ســرمایه گذاری نبودیــم. رئیس جمهور 
تأکید کرد: »تسهیل در سرمایه گذاری«، 
»افزایش بهره وری«، »بهبود وضعیت 
حقــوق و دســتمزد« و »فراهــم کــردن 
بسته های معیشــتی و یارانه ای« حتماً 
شــرایط اقتصادی را از وضعیت فعلی 

به وضع بسیار خوبی خواهد رساند.
ë  تشکیل گشت ارشــاد مدیران زیر نظر

بازرسی
آیــت اهلل رئیســی در مــورد موضوع 
راه اندازی گشــت ارشاد مدیران، گفت: 
گشــت ارشــاد مدیران زیر نظر بازرسی 
ریاست جمهوری تشکیل شده و از این 
طریق به دستگاه های مختلف سرکشی 
می شــود. برخــی از تخلفات به محض 
متخلــف  برکنــاری  موجــب  گــزارش 
و متخلفیــن شــده اســت. دولــت ایــن 
موضــوع را پیگیــری کــرده و مفســدین 
را تحویل دســتگاه قضایی داده اســت. 
گشت ارشاد مدیران فعال تر از همیشه 
دنبال خواهد شــد. این وعده تنها برای 
یقه  گرفتن نیســت بلکه وجه ارشــادی 
نیــز دارد. رئیس جمهور بــه لزوم توجه 
به امنیــت اجتماعی در جامعه اشــاره 
کــرد و گفت: زنان و دختــران ما، عفت 
و پاکــی خود را از یــک فرهنگ و تمدن 
بســیار قوی ایرانی و اسالمی دارند. این 
انتخاب مربوط به امروز نیســت؛ یعنی 
عفیفه بودن زن مســلمان ایرانی برای 
امــروز و دیروز نیســت. همــواره با نگاه 

بــه تاریــخ ایــران اســالمی خواهید دید 
کــه زندگــی دختــران و زنان ایــن مرز و 
بــوم همراه با عفــت، پاکــی، طهارت و 

حجاب بوده است.
ë !اجرای سلیقه ای قانون ممنوع

آیت اهلل رئیســی جامعــه را در مدار 
قانون دانســت و اظهــار کرد: هیچ کس 
حــق نــدارد کار ســلیقه ای و فراقانونــی 
انجام دهد، مــالک و معیار در جامعه 
عمل بــه قانون اســت و احتــرام به آن 
بــرای همــه ضــرورت دارد. توجــه بــه 
همــه  قانون محــوری  و  قانون مــداری 

مسائل را حل خواهد کرد.
ë  در ایــران  عضویــت  مزیت هــای 

سازمان شانگهای
آیت اهلل رئیســی در مورد دســتاورد 
دائــم  عضویــت  در  ســیزدهم  دولــت 
اقتصــادی  همکاری هــای  ســازمان  در 
در  ســازمان  ایــن  نقــش  و  شــانگهای 
افزایش مراودات اقتصادی کشورمان، 
تصریــح کــرد: ایــن عضویــت مــا را بــا 

زیرساخت های آسیا مرتبط می کند. 
آیــت اهلل رئیســی در بخــش دیگری 
از ســخنان خــود بــه روابــط اقتصادی، 
بین المللــی  همکاری هــای  و  تجــاری 
میان تهران و پکن اشــاره کــرد و گفت: 
 ۲۵ برنامــه  اجــرای  هســتیم  مصمــم 
ســاله همکاری هــای مشــترک ایــران و 
چین به هیچ عنــوان متأثر از فضاهای 
نباشــد.  دیگــر  مســائل  و  بین المللــی 
ایــن یــک ارتبــاط کامــاًل مســتقل بیــن 
جمهــوری اســالمی ایــران و جمهوری 
خلق چین اســت که باید در حوزه های 
مختلــف بویــژه حوزه هــای اقتصــادی 
و تجــاری توســعه یابــد و دو کشــور نیــز 
تصمیم دارند ارتباطات خود را توسعه 
دهند. آیت اهلل رئیســی با تشــریح روند 
عضویت دائم جمهوری اسالمی ایران 
اقتصــادی  همکاری هــای  ســازمان  در 
شــانگهای، افــزود: در اجــالس جدیــد 
اقتصــادی  همکاری هــای  ســازمان 
برگــزار  ازبکســتان  در  کــه  شــانگهای 
خواهد شد اســناد عضویت دائم ایران 
مرور خواهد شد و طبیعتاً این عضویت 
در آنجا به صورت رســمی تر از گذشــته 

اعالم خواهد شد.
ë  شکل تاکنون  باید  الکترونیک  دولت 

می  گرفت
رئیس جمهــور در پاســخ بــه ســؤال 
خبرنــگار خبرگــزاری صــدا و ســیما در 
زمینه تمهیدات دولت برای راه اندازی 
هوشــمند  خدمــات  واحــد  پنجــره 
دســتگاه ها و اتصال آن بــه پنجره ملی 
مــدت  در  هوشــمند  دولــت  خدمــات 
مقرر در قانون گفت: دولت الکترونیک 
امــا  می گرفــت  شــکل  تاکنــون  بایــد 
الکترونیــک  دولــت  شــکل گیری  در 
هوشــمند  دولــت  بعــد  مرحلــه  در  و 
عقب ماندگــی داریم. آیت اهلل رئیســی 
با بیــان اینکه حتی اگــر تکلیف قانونی 
برعهــده دولــت نبــود، بــاز هــم دولت 
مردمی در مورد این ضرورت احساس 
اتصــال  افــزود:  می کــرد،  مســئولیت 
دســتگاه ها بــه پنجــره ملــی خدمــات 
دولت الکترونیک حتماً در موعد مقرر 
انجــام خواهــد شــد، بایدهــای قانونی 
کــه به رغــم گذشــت  زیــادی داشــتیم 
زمــان قانونی آنها انجام نشــده بودند، 
امــا دولــت مردمی مصمم اســت این 
بایدها که به نفع کشور و مردم هستند، 

اجرایی شوند.
ë  ســالح هســته ای در دکترین مــا جایی

ندارد
آیت اهلل رئیســی در پاســخ به سؤال 
خبرنگار خبرگزاری تسنیم درخصوص 
ادعاهــای مقامات رژیم صهیونیســتی 
مبنی بر اینکه به فرض حصول یا عدم 
حصــول توافق، حق اقدام علیه برنامه 
هســته ای جمهــوری اســالمی ایــران را 
می داننــد،  محفــوظ  خودشــان  بــرای 
تصریــح کــرد: صنعــت و برخــورداری 
توانایــی صلح آمیــز هســته ای حــق  از 
جمهوری اســالمی ایران اســت و هیچ 
کــس نمی تواند این حق را از جمهوری 
اســالمی بگیــرد. رئیس جمهــور اضافه 
کــرد: بارهــا اعــالم کردیــم کــه ســالح 
هســته ای در دکتریــن دفاعــی ما جایی 
ندارد و رهبری معظم انقالب اسالمی 
آن را حــرام اعالم کرده اند، اما در عین 
حــال دسترســی جمهوری اســالمی به 
توانایی هــای هســته ای  حق مســلم ما 

است.
وی گفت: رژیم صهیونیستی از اول 
نمی خواســت جمهــوری اســالمی بــه 
این دانش دســت پیــدا کند، امــا امروز 
اراده  برخــالف  و  آنهــا  اراده  برخــالف 
مســتکبرین، ایــن دانــش در کشــور مــا 
بومی شــده و به هیچ عنوان نمی شــود 
آن را از مــردم و جوان هــای متخصص 

ما گرفت.
ë  تهدیــدات رژیــم صهیونیســتی کار به

جایی نمی برد
تهدیــدات  افــزود:  رئیس جمهــور 
رژیم صهیونیستی کار به جایی نبرده و 
نخواهد برد. ترور دانشمندان هسته ای 
ایــن کار در  بــرای توقــف  گرانقــدر مــا 
کشــور بود، اما موفق نشــدند. بســیاری 
از خرابکاری هــا و فتنه ها بــرای این بود 
که ما متوقف شویم، اما نشدیم و هیچ 
اقدامــی از ناحیه رژیم صهیونیســتی و 
مستکبرین، ما را متوقف نخواهد کرد و 
از استیفای این حق قطعی ملت ایران 

بازنخواهد داشت.
آیــت اهلل رئیســی تأکیــد کــرد: رژیم 
صهیونیستی به جای تهدید جمهوری 
اســالمی اول ببینــد بــا ایــن ادعاهــا آیا 
حریف نیروهای مقاومت در فلسطین 
می شــود؟ دیــروز حریــف ســنگ آنهــا 
موشــک های  حریــف  امــروز  می شــد، 
نقطه زن آنها می شــود؟ ببیند آیا وضع 
خودش با این تهدیدها ســازگار است؟ 
اطــراف خودش را نگاه کند ببیند امروز 
با همه این حرف هایی که زده می شود، 
می تواند امنیت خودش را حفظ کند؟ 
رژیــم  اگــر  داد:  ادامــه  رئیس جمهــور 
صهیونیســتی می توانســت در مقابــل 
ملت بزرگ ایران و سلحشوران مقاوم 
مــا مقاومــت کند، چرا دســت بــه ترور 
ناجوانمردانه شــهید ســلیمانی زدند؟ 
مگر شــهید سلیمانی قهرمان مبارزه با 
تروریسم در منطقه نبود؟ مگر او کسی 
نبود کــه منطقه را برای اهــل منطقه و 
نه فقط برای ایــران امن کرد؟ چرا از او 
ترســیدند؟ همه عالم از وحشــت آنها 

مطلع هستند.
ë  صهیونیســت ها اقــدام  درصــورت 

چیزی از آنها باقی نمی ماند
وی اظهــار کرد: آنچه که می خواهم 
به آنها بگویم این اســت کــه به فاصله 
بیــن تصمیم و اقدام خــود توجه کنند، 
اگــر تصمیم به چنیــن کاری را گرفتند، 
شــاید بــه آنهــا مهلــت داده نشــود که 
بزننــد.  اقدامــی  بــه  دســت  بخواهنــد 
بایــد توجه کنند کــه در فاصله بین این 
تصمیــم و اقــدام بــه آن، آیــا از رژیــم 
صهیونیســتی چیــزی باقــی می ماند یا 

نمی ماند؟
ë  ًرفع بیکاری نیاز کشور است، نه صرفا

یک وعده
بــه  پاســخ  در  رئیســی  آیــت اهلل 
پرسشــی در خصوص اینکه آیا با توجه 
مســائل  از  شــما  بیشــتر  شــناخت  بــه 
وعده هایی که ســال گذشته داده بودید 
مبنی بر ایجاد اشتغال یک میلیون نفر 
در ســال یا ساخت ۴ میلیون مسکن در 
۴ ســال را اصالح یا بازنگــری می کنید، 
گفــت: رفــع بیــکاری وعــده مــن و یک 
ضرورت برای کشور است، در واقع این 
ســخن حاکی از نیاِز جدی کشور بود نه 
یک وعده تبلیغاتی برای اینکه دیگران 

ما را ببینند یا به ما توجه کنند. 
اینکــه  اعــالم  بــا  رئیســی  آیــت اهلل 
ســاخت ۴ میلیون مسکن شــروع شده 
اســت، تصریح کرد: برای ســاخت یک 
زمیــن  مســکن،  هــزار  و ۲50  میلیــون 
شناســایی شــده اســت. در بخش هــای 
مختلف کشور مســکن در حال ساخت 
از مرحله فونداسیون تا زیر سقف وجود 

دارد اما این روند باید تسریع شود.
ë  ساخت 4 میلیون مسکن قابل انجام

است
تشــکیل  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
تعاونی هــای مســکن می توانــد باعث 
تسریع در روند ساخت مسکن در کشور 
شــود، اضافــه کــرد: ســاخت ۴ میلیون 
مســکن در ۴ ســال، قابــل انجام اســت 
و بــا توجه به نیاز کشــور و حکــم قانون 
باید انجام شــود. امکانات ساخت این 
تعداد مسکن هم در کشور وجود دارد.

ë ایجاد 970 هزار شغل در یک سال
آیــت اهلل رئیســی در بخــش دیگری 
از ســخنان خود بر رفع بیــکاری و تولید 

شــغل در کشــور تأکیــد کــرد و گفت: بر 
اســاس آمار وزارت کار و رفاه اجتماعی 
در 6ماهــه دوم ســال ۱۴00 و ۵ ماهــه 
اول امســال، ۹۷0 هــزار شــغل ایجــاد 
شده اســت که این میزان کافی نیست. 
نیازی نیست کلنگ ساخت کارخانه ای 
زده شــود، اگر موانع برطرف شود، هم 
واحدهای تولید فعال می شــوند و هم 

اشتغال ایجاد می شود.
ë  هــم خنثی ســازی تحریم هــا، هم رفع

تحریم ها
رئیــس جمهور در پاســخ به ســؤال 
دربــاره  فرانســه  خبرگــزاری  خبرنــگار 
خنثی ســازی  بــرای  دولــت  وعــده  دو 
تحقــق  الزامــات  و  تحریم هــا  رفــع  و 
ایــن دو هــدف گفــت: همچنــان که در 
ابتــدا اعــالم کردیــم هــم خنثی ســازی 
تحریم هــا را دنبــال می کنیم و ســازکار 
و قرارگاهــی بــا مدیریــت معــاون اول 
رئیس جمهور برای آن تشــکیل دادیم 

که کار خنثی ســازی تحریم هــا را دنبال 
کند و هم رفــع تحریم ها را با محوریت 
وزارت امور خارجه و تیم مذاکره کننده 

ادامه می دهیم.
ë  بــا تجــارت  برابــری   4 افزایــش 

همسایگان
آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه خیلی 
از تحریم هایــی کــه می خواســتند مــا را 
محدود کنندرا به رســمیت نشمردیم، 
افزود: میزان صادرات ما نشان دهنده 
آن اســت که هیچ محدودیتــی را برای 
خودمــان بــه رســمیت نمی شناســیم. 
ســطح تجارت خارجی ما با کشورهای 
برابــر   ۵ و بعضــاً  برابــر   ۴ تــا  منطقــه 
افزایــش پیــدا کــرده اســت. همچنیــن 

صادرات نفت افزایش یافته است. 
اینکــه  بیــان  بــا  جمهــور  رئیــس 
تحریم هــا علیــه کشــورمان را ظالمانه 
عنــوان  بــه  را  آنهــا  امــا  می دانیــم 
محدودیت برای خودمان به رســمیت 
نمی شناســیم، اظهــار کــرد: جمهوری 
اسالمی هیچ گاه میز مذاکره برای رفع 
تحریم هــا را تــرک نکــرد. تحریم هــای 
ظالمانــه باید برداشــته شــود و آنهایی 
کــه به تعهد و پیمان خودشــان پشــت 
پــا زدند و به آنها عمــل نکردند باید به 

تعهدات شان برگردند.
ë  توافــق بــدون حــل مســائل پادمانی

معنا ندارد
آیــت اهلل رئیســی با اشــاره بــه اینکه 
جمهوری اســالمی ایــران در مذاکرات 
به دنبال راستی آزمایی اطمینان بخش 
اعتمادآفریــن  تضمین هــای  کســب  و 
برای رفع تحریم ها است، تصریح کرد: 
بــدون حــل و فصــل مســائل پادمانــی 
ســخن از توافق معنا ندارد، توافق باید 
همراه با حل و فصل مسائل پادمانی و 

پایان این مسأله باشد. 
ë حمایت ایران از آتش بس در یمن

رئیــس جمهور در پاســخ به ســؤال 
خبرنگار تلویزیون المسیره یمن درباره 
نقــش یمــن بــا رهبــری انصــاراهلل در 
مقابله با تالش های رژیم صهیونیستی 
بــرای گســترش حضــورش در دریــای 
ســرخ گفــت: امــروز ۷ ســال اســت کــه 
کــه  کســانی  مقابــل  در  یمــن  مــردم 
می خواهنــد آنها را از حقوق حقه شــان 
بازدارنــد، مقاومت می کنند. جمهوری 
گونــه  هــر  از  همــواره  ایــران  اســالمی 
آتش بســی که صیانت از مردم یمن را 
تضمین کرده و رفع محاصره این کشور 
را به دنبال داشته باشد، استقبال کرده 

است.
رژیــم  تصــور  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
صهیونیســتی ایــن اســت کــه بــا اعالم 
عادی کــردن روابــط با برخی کشــورها 
می توانــد بــرای خودش امنیــت ایجاد 
کند، تأکید کرد: معتقدیم ارتباط رژیم 
صهیونیستی با کشورهای منطقه برای 
رژیم صهیونیســتی امنیت ساز نیست. 
ضمــن اینکــه ایــن خیانــت بــه مــردم 
فلســطین از طرف مدیران این کشورها 
است. کســانی که به دنبال عادی سازی 
روابــط بــا رژیم صهیونیســتی هســتند، 
چگونــه می خواهنــد پاســخ خون هــای 
مظلومــان فلســطینی را بدهنــد و آیــا 
ایــن خون هــا  خودشــان را در ریختــن 
شــریک نکردنــد؟ رئیــس جمهــور بــا 

تأکید بــر اینکه تاریخ نشــان داده ظلم 
پایــدار نیســت و یقیناً مردم فلســطین 
و یمــن بــه حق شــان خواهنــد رســید، 
افزود: قراردادهای مکرر از شرم الشیخ 
تــا اســلو منعقد شــد و این همــه طرح 
سیاسی مطرح شد، اما نتوانست ملت 
فلســطین را از پیگیــری حــق خــودش 
و  عصرهــا  اگــر  حتــی  کنــد.  منصــرف 
نســل ها بگذرد، حق مردم فلسطین و 

یمن ضایع شدنی نیست.
ë  راهبــردی روســیه  و  ایــران  همــکاری 

است
رئیــس جمهور در پاســخ به ســؤال 
خبرنگار خبرگزاری اســپوتنیک روســیه 
دربــاره اهمیــت روابــط ایران و روســیه 
اقدامــات  بــا  مقابلــه  چهارچــوب  در 
نیــز  و  غیردوســتانه کشــورهای غربــی 
سطح پیشــرفت روابط فیمابین گفت: 
همــکاری  جمهــوری اســالمی ایــران با 
روســیه، یک همکاری راهبردی اســت 
کــه روز بــه روز توســعه پیــدا کــرده و در 
دیدارهــای مقامات دو کشــور بر تداوم 
ایــن روند تأکید شــده اســت. همچنین 
نسخه اولیه برنامه جامع همکاری های 
ایــران و روســیه میــان دو کشــور مبادله 

شده است.
ë  عمــل گــرو  در  عربســتان  بــا   روابــط 

به تعهدات
آیت اهلل رئیســی در پاســخ به سؤال 
العربیــه قطــر در  تلویزیــون  خبرنــگار 
و  عربســتان  و  ایــران  مذاکــرات  مــورد 
چشم انداز روابط دو کشور و نیز ارتقای 
ســطح همکاری های منطقــه ای اظهار 
داشــت: دولت مردمی توســعه روابط 
همســایگی را اصول سیاســت خارجی 
خود می داند و در ســال اول دولت این 
سیاست همسایگی تثبیت شد و در گام 
و ســال های آتــی ایــن روابــط از حالت 
دوجانبــه بــه چندجانبــه، منطقــه ای و 

بین المللی ارتقا خواهد یافت.
رئیس جمهــور ا ادامه داد: تأکید ما 
به همســایگان این بــوده که امنیت تان 
را بــا حضــور امریکایی ها یــا خارجی ها 
یــا بیگانــگان در منطقــه دنبــال نکنید. 
امنیــت منطقــه بــه دســت کشــورهای 
منطقه اســت . رئیــس جمهور تصریح 
کــرد: دربــاره روابط با عربســتان ۵ دور 
مذاکره میان دو کشــور با میزبانی کشور 
دوســت و بــرادر ما عــراق برگزار شــده 
اســت. طرف عربستانی تعهداتی دارد 
کــه انجــام ایــن تعهــدات راه را بــرای 
اقدامــات بعدی باز خواهد کرد و حتماً 
روابــط دیپلماتیــک و روابــط بیــن دو 
کشور در گرو اجرای این تعهدات است 
و دنبال می شود که این تعهدات انجام 

بگیرد.
ë تأکید بر اطالع رسانی در مذاکرات

خبرنــگار  ســؤال  بــه  پاســخ  در  وی 
روزنامه اطالعات درباره رویکرد دولت 
در اطالع رســانی از مذاکرات هســته ای 
گفت:  به اطالع رسانی بموقع نسبت به 
مذاکــرات هم عقیــده دارم و هم تأکید 
و هرگــز طرفــدار حبــس اطالع رســانی 
نیســتیم، منتهــا اطالع رســانی بموقــع 
می توانــد هم افــکار عمومی را نســبت 
بــه قضیه روشــن کنــد، هم رســانه ها و 
نخبگان را در جریان قرار دهد. تصورم 
این اســت کــه در مقاطــع مختلف این 

اطالع رســانی انجام شــده مثاًل در یک 
مقطعی در مجلس شورای اسالمی در 
یک جلسه غیرعلنی مسئولین مربوطه 
رفتنــد آنجــا گزارشــات و اطالعــات را 
یــا در یــک مقطعــی در یــک  دادنــد، 
نشســت نخبگانــی گزارش دادنــد و در 
وزارت  ســخنگوی  هــم  جاهایــی  یــک 
امــور خارجه یــا معاون سیاســی اعالم 

عمومی کرده است. 
ë  اجــرای رتبه بنــدی معلمــان باهدف

حفظ شأن کار تعلیم
رئیس جمهــور در پاســخ بــه ســؤال 
خبرنــگار خبرگــزاری پانــا در خصوص 
پــرورش  و  آمــوزش  بــه  دولــت  نــگاه 
عطف به ســند تحــول بنیادین و بیانیه 
گام دوم انقــالب و تأثیــر اجرای قانون 
رتبه بنــدی بر نظــام تعلیــم و تربیت، 
بــا بیان اینکه اســاس نظام ما مســائل 
فرهنگی اســت، با تأکید بر اینکه شــأن 
و منزلــت معلم باید حفظ شــود، تنها 
یــک بخــش از رتبه بنــدی معلمــان را 
مرتبط با مسائل مالی دانست و گفت: 
معلمــان  رتبه بنــدی  اساســی  بخــش 
حفظ شأن، منزلت و باال بردن کیفیت 
کار تعلیــم و تربیــت در کشــور اســت. 
توجــه بــه معیشــت معلم زمینه ســاز 
رشد و ارتقای تعلیم و تربیت در کشور 
اســت. رئیس جمهور با ابراز خرسندی 
از اینکه دولت توانســته اســت در سال 
اول خدمــت خود به مــردم رتبه بندی 
معلمــان را اجرایی کنــد، تصریح کرد: 
این اقدامات مقدمه ای بر اجرای سند 
بنیادیــن آموزش و پرورش اســت. این 
ســند باید اجرایی شود. در »بیانیه گام 
دولــت  تحــول  »ســند  انقــالب«،  دوم 
مردمــی« و در »سیاســت های مصوب 
تربیــت  و  تعلیــم  مســأله  نظــام«، 

محوری است.
ë !مالقات با بایدن؟ خیر

رئیس جمهــور در پاســخ بــه ســؤال 
خبرنــگار تلویزیــون ســی.بی.اس نیوز 
امریــکا در مــورد اینکــه جنابعالی قرار 
مجمــع  در  ســخنرانی  بــرای  اســت 
عمومــی ســازمان ملــل بــه نیویــورک 
ســفر کنید، لذا ســؤال این اســت که اگر 
از شما خواســته شود، حاضر هستید با 
پرزیدنت بایدن مالقــات کنید یا اینکه 
اگر بــه طور غیررســمی ایــن کار انجام 
شــود مثاًل در راهروهای سازمان ملل، 
حاضر هســتید که مثاًل به ایشــان سالم 
کنید یا دســت بدهیــد و در کل با توجه 
مذاکــرات  در  کــه  پیشــرفت هایی  بــه 
حاصــل شــده فکــر می کنید کــه روابط 
بین ایــران و امریکا بهبــود پیدا خواهد 
کــرد یا نه، گفت: من در نشســت قبلی 
در پاســخ به ســؤالی مشــابه این سؤال 
عــرض کــردم کــه خیر؛ یــک بــار دیگر 
»خیــر« را تکرار می کنم. هیچ فایده ای 
مترتــب بــر مالقات مــا و ایشــان برای 
منافــع ملت بزرگ ایــران وجود ندارد 
و برنامــه ای هــم برای چنیــن مالقاتی 

وجود ندارد و نخواهد داشت.
ë  دیدارهای گســترده با اقشــار مختلف

مردم و فرهنگیان
آیت اهلل رئیسی در پاسخ به پرسش 
مــورد  در  اعتمــاد  روزنامــه  خبرنــگار 
انتخاباتــی  وعده هــای  بررســی  اینکــه 
نشــان  شــما  ســاله  یــک  اظهــارات  و 

می دهــد کــه موضوعاتی چــون بهبود 
فعالیت های مدنی، توســعه سیاســی، 
رشد احزاب و آزادی های فعالیت های 
هنــری و فرهنگی برای شــما به عنوان 
یــک اولویــت مطــرح نبــوده تصریــح 
کرد: فکر می کنم اگر عدد نشست های 
بنده را در یک ســال گذشته با اصحاب 
فرهنــگ و هنــر بگیرید قابــل قیاس با 

رؤسای جمهور پیشین نیست. 
وی بــا اشــاره بــه دیدارهــای خــود 
در یک ســال گذشــته با شــعرا، اساتید 
دانشــگاهی،  و  فرهنگــی  حوزه هــای 
فرهنگیــان،  فرهیختــگان،  معلمــان، 
بازدیــد از مراکز هنــری، فرهنگی و آثار 
هنرهای تجســمی، گفــت: هرگز پیش 
از ایــن شــاهد ایــن مقــدار از دیدارهــا، 
بــه  مالــی  کمک هــای  و  بازدیدهــا 
بخش های فرهنگی و هنری نبوده اید.

ë افزایش 10درصدی حقوق بازنشستگان
رئیس جمهــور در پاســخ بــه ســؤال 
دربــاره  ایلنــا  خبرگــزاری  خبرنــگار 
بهبــود  بــرای  دولــت  برنامه هــای 
معیشــت کارگــران گفــت: در ســنوات 
گذشــته این میزان افزایش حقوقی که 
امســال اتفاق افتاد مســبوق به ســابقه 
نبــوده اســت. حقوق بازنشســتگان نیز 
در ایــن دولــت طبــق قانــون ۱0 درصد 
افزایش یافت چرا که دولت نمی تواند 

فراتر از قانون عمل کند.
آیت اهلل رئیســی با اشاره به در نظر 
گرفتن اعتبار ۳۵ هزار میلیارد تومانی 
برای اجرای قانون رتبه بندی معلمان 
در بودجــه ۱۴0۱ افــزود: تمــام تــالش 
مــا آن اســت کــه نســبت بــه حقــوق و 
دســتمزد هم برای کارگــران، هم برای 
بازنشستگان، هم برای معلمان و هم 
برای عمــوم کارکنان نه در ســطح ۱00 
درصــد متناسب ســازی ، امــا بــه مقدار 
زیــادی بتوانیــم از بــاِر هزینــه ای آنهــا 

بکاهیم.
ë پاسخ به یک شبهه اقتصادی

خبرنگار روزنامه جمهوری اسالمی 
از رئیس جمهور پرســید که شــما گفته 
بودیــد گام دوم اصالحــات اقتصــادی 
برای جلوگیری از تشــدید تورم به سال 
آینده موکول شــده است، جزئیات این 
بخــش از طــرح چیســت، کــه آیت اهلل 
رئیســی در پاسخ گفت: عرض بنده در 
بعضــی از رســانه ها درســت منعکس 
قانــون،  اقتضــای  گفتــم  بنــده  نشــد، 
اســت. قیمت هــا  از  بعضــی  اصــالح 

برخــی مــوارد مثل حقــوق گمرکی اگر 
اثــر  کاالهــا  تمــام  یابــد روی  افزایــش 
می گــذارد لذا دولت گفــت این حقوق 
جــزو منابع درآمــد ما اســت و از منبع 
درآمــدی صرف نظــر می کنیــم. یعنی 
در واقع دولت از حق خودش گذشت. 
هر کاری که بتواند تورم را کاهش دهد، 
دولــت خودش را موظــف می داند آن 
کار را انجــام دهــد. این هــم یکی از آن 

کارها بود که پیشنهاد کردیم.
آیــت اهلل رئیســی اظهارکــرد: الیحه 
دو فوریتــی به مجلــس دادیم که هنوز 
در مجلس به تصویب نرســیده است، 
ولــی دنبال آن و موارد مشــابه آن مثل 
قانون یکسان ســازی نــرخ ارز در قانون 
هســتیم. دولــت هــر اقدامی کــه تورم 
را کاهــش دهد انجام می دهــد. دنبال 
این هســتیم که از ناحیــه اجرای قانون 
و اقدامــات دولت، کاری انجام ندهیم 

که در جامعه ایجاد تورم کند.
ë دنبال کردن دیپلماسی آب در دولت

رئیس جمهــور در پاســخ بــه ســؤال 
خبرنــگار تلویزیــون تی آرتی انگلیســی 
زبــان ترکیــه در خصــوص اســتراتژی، 
اقدامــات، رویکردهــا و مواضــع دولت 
مردمــی در حــوزه دیپلماســی آب بــا 
همســایگان بویــژه در رابطــه بــا کشــور 
ترکیــه، بــا بیــان اینکــه دولــت ترکیــه 
دولت همســایه مــا اســت، اظهارکرد: 
در ســفری که آقای اردوغــان به تهران 
داشــت، مســأله آب را مطــرح کردم و 
گفتم کــه آذری هــای ما نگــران حقابه 
ارس هســتند و بایــد آنها را نســبت به 
ایــن قضیــه خاطر جمــع کنیــم. آقای 
اردوغــان هــم قبــول کردنــد کــه بایــد 
ایــن نگرانی ســریعاً بــا انجــام یک کار 
مشــترک رفــع شــود و قرار شــد هیأتی 
ســریعاً کار کارشناسی مشــترک انجام 
دهــد تــا نگرانی هــای موجــود برطرف 

شود.

رئیس جمهور در پاسخ به سؤال یکی از اصحاب رسانه:

همه عالم از وحشت صهیونیست ها خبر دارند

رئیس جمهور در پاسخ 
به سوالی درباره احتمال 

مالقات با بایدن:
هیچ فایده ای مترتب بر 
مالقات ما و ایشان برای 

منافع ملت بزرگ ایران 
وجود ندارد و برنامه ای هم 
برای چنین مالقاتی وجود 

ندارد و نخواهد داشت

معتقدیم ارتباط رژیم 
صهیونیستی با کشورهای 

منطقه برای رژیم 
صهیونیستی امنیت ساز 

نیست. ضمن اینکه 
این خیانت به مردم 

فلسطین از طرف مدیران 
این کشورها است. 
کسانی که به دنبال 

عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی هستند، 

چگونه می خواهند پاسخ 
خون های مظلومان 

فلسطینی را بدهند و آیا 
خودشان را در ریختن این 

خون ها شریک نکردند؟
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پهپادهای مقاومت معادله مناقشه »کاریش« را تغییر می دهد

ضرباالجلعملیحزباهللبرایتلآویو
حســین فاطمــی /  وبســایت روزنامــه »الدیــار« بــا انتشــار ویدیویــی کــه 
نشــان دهنده رهگیــری کشــتی های ویــژه اســتخراج گاز در ســرزمین های 
اشــغالی در دریــا توســط پهپاد و شــلیک بــه آنها اســت، از هشــدار جدید 
حــزب اهلل لبنــان به تل آویو خبر داد؛ هشــداری که با جملــه کوتاه و صریح 
»چنــد روز دیگر بیشــتر فرصــت ندارید«، همــراه بود. ایــن روزنامه لبنانی 
ویدیوی کوتاه ۲۲ ثانیه ای را منتشر کرد که یک پهپاد مسلح مختصات یک 
کشــتی ویژه اســتخراج گاز )میدان گازی مورد مناقشــه کاریش( را تعیین و 
ســپس با یک فروند راکت به ســمت آن شــلیک می کنــد و در پایان ویدیو 
عبارت »سرنوشت شما در گرو چند روز است«، نمایش داده می شود. این 
اتفاق اخیر حاکی از آن اســت که هنوز مناقشــه رژیم صهیونیســتی و لبنان 
در خصوص حوزه گازی - نفتی مشترک کاریش به قوت خود ادامه دارد و 

حتی امکان بحرانی تر شدن شرایط را نباید از نظر دور داشت.

ë حزب اهلل و مناقشه مرزی – انرژی
میــدان نفتی – گازی کاریش به مســاحت ۸۶۰ کیلومتر مربع در خط مرزی 
شــماره ۲۹ که لبنانی ها آن را مرز دریایی این کشــور می دانند، قرار گرفته اســت. 
لذا بیروت اقدامات و تحرکات یکجانبه اســرائیل در این میدان را بدون حصول 
توافــق، نوعی تجــاوز به تمامیت ارضی خــود تلقی می کند. از ایــن رو حزب اهلل 
هم ســعی کرده اســت در بحبوحه بحران سیاســی، اقتصادی و انرژی در لبنان 
مانع از ســیطره اسرائیل بر این حوزه انرژی شود. کما اینکه سیدحسن نصراهلل 
در سخنرانی ۲۸ مرداد )1۹ آگوست( پیرامون میدان گازی مورد مناقشه کاریش 
تأکید کرد: »اگر لبنان آنچه را خواســته به دست نیاورد، وضعیت به سوی تنش 
پیــش خواهد رفت. چشــم ها باید ســوی کاریــش و مرز های لبنان با فلســطین 
اشغالی باشد و وقت برای میانجیگر امریکایی بسیار تنگ است. تا چند روز دیگر 
شاهد دستاورد مهمی خواهیم بود که به موضوع مرزهای دریایی مربوط است.

ë توافقی با میانجیگری امریکا
آنچه که دبیرکل حزب اهلل لبنان پیرامون میانجیگری امریکا به آن اشاره 
داشــت ناظر بر مذاکرات غیرمســتقیم لبنان و رژیم صهیونیستی پیرامون 
مرزهــا و منابــع دریایی با محوریت آموس هوکشــتیان اســت. این نماینده 
امریــکا ۲۴ خــرداد )14 ژوئــن( پس از ورود یک کشــتی حفــاری به محدوده 
آب هــای لبنــان و درخواســت مســئوالن این کشــور بــرای میانجیگــری و از 
سرگیری مذاکرات با این رژیم به بیروت آمد و با مسئوالن لبنانی گفت و گو 
کرد. این در حالی است که پیش از آن، مذاکرات غیرمستقیم میان بیروت 
و تل آویــو از اکتبــر ۲۰۲۰ با نظارت ســازمان ملل و با هــدف تعیین مرزهای 
دریایــی میان دو طرف طی پنج دور برگزار شــد که آخریــن دوره اش در مه 
۲۰۲1 بود. اکنون که امریکایی ها به دنبال میانجیگری در این مناقشه مرزی 
– گازی هستند توافقی را روی میز گذاشته اند که به گفته شبکه 1۲ تلویزیون 
اسرائیل شامل عقب نشینی رژیم اسرائیل از منطقه ای مشخص در داخل 
دریــا در مقابــل عقب نشــینی لبنان از منطقــه نزدیک تر به ســاحل خواهد 
بود. در مجمــوع باید گفت، بعد از موضعگیری های حزب اهلل و تهدیدات 
سیدحســن نصراهلل علیه اســرائیل که تا مرز تهدید به اتخاذ گزینه نظامی 
نیز پیش رفت، مســیر پرونده مناقشــه مرزی با تمرکز بــر منطقه کاریش و 
حفظ حقوق لبنان در این منطقه تغییر کرد. با این حال تداوم اختالف بین 
اسرائیل و لبنان بر سر مرزهای دریایی مانع از اکتشاف انرژی در بخش هایی 
از مدیترانه شــرقی شــده اســت که خطــر تشــدید تنش ها بیــن دو طرف را 

به دنبال دارد. حال باید دید که مناقشه کاریش تا کجا ادامه دارد.

دور تازه درگیری ها در عراق

صدریهاواردکاخریاستجمهوریشدند

در پــی صدور بیانیه مقتدی صدر رهبر جریان صدر عــراق در کناره گیری از 
دنیای سیاســت، طرفداران وی دور تازه ای از تجمعات خود را در منطقه ســبز 
بغداد آغاز کردند و وارد کاخ ریاست جمهوری شدند. به گزارش ایرنا به نقل از 
رسانه های عراقی، این تجمع ها در حالی شکل گرفت که همزمان دفتر مقتدی 
صدر با صدور بیانیه ای، این جریان را از هرگونه مداخله در امور سیاسی و دولتی 
منع کرد.  براســاس برخی گزارش ها، تمام صفحات و حســاب های وابســته به 
جریــان صدر از جمله صالح محمد العراقی که از وی در عراق به عنوان »وزیر 
القائد« یاد می شود و نیز سایت های البنیان المرصوص و صفحات دیگر مربوط 
بــه ایــن جریان، فعالیت خود در فضای مجــازی را متوقف کردند.  پیش از این 
نیــز هواداران مقتدی صــدر رهبر جریان صــدر در داخل ســاختمان پارلمان و 
اطراف آن در داخل منطقه ســبز تجمع نامحدود کردند و این امر موجب شــد 
تا ســایر جریان های سیاســی و مســئوالن عراق در هفته های اخیر موضع گیری 
کرده و با توجه به حساســیت شــرایط این کشور خواهان خویشــتنداری و حل و 
فصل اختالفات از طریق گفت وگو شوند و بر لزوم حفاظت از نهادهای قانونی 
این کشور تأکید کرده و از مقتدی صدر بخواهند تا با چهارچوب هماهنگی وارد 
گفت و گــو شــود اما این جریــان همچنان بر موضع خــود و عدم مذاکــره اصرار 
مــی ورزد.  چهارچوب هماهنگی شــیعی عراق حمایت خود را از مســیر قانون 
اساسی برای رسیدگی و حل بحران های سیاسی این کشور و دستیابی به منافع 
مــردم عــراق از جمله انتخابــات زودهنگام پس از تحقق اجمــاع ملی و ایجاد 
فضای امن اعالم کرده است. الزم به ذکر است، رهبر جریان صدر عراق پیشتر 
با انتشــار بیانیه  ای اعالم کرده بود، برای همیشــه از عرصه سیاســی کناره گیری 
می کند. مقتدی صدر در اواخر بهمن ماه سال 1۳۹۲ نیز یکبار از عرصه سیاست 
کناره گیری کرده بود. رهبر جریان صدر در همان زمان در بیانیه ای اعالم کرد که 
به طور کامل از عرصه سیاســی کناره گیری کرده و تمامی دفاتر این جریان اعم 
از سیاســی، دینی و اجتماعی را بســته اســت. وی در این بیانیه بر عدم دخالت 
جریان صدر در امور سیاسی تأکید و اعالم کرده بود که این جریان از این پس در 

داخل دولت و خارج آن و همچنین در پارلمان عراق سمتی ندارد.

لوپینیو)فرانسه(
بعــد از دو ســال رویارویــی جهــان با 
کوویــد 1۹، آغــاز ســال تحصیلــی جدید 
در ســال ۲۰۲۲ گرچه نویدی بر بازگشت 
آرامــش و ســالمتی بــه جهان اســت اما 
هشــداری ســخت را نیــز در پــی دارد که 
مــی توانــد بحــران کمبودهــا و فراتــر از 
آن معضــل انــرژی را گوشــزد کنــد. در 
این شــرایط، فرانســه با ســطح باالیی از 
بیــکاری، شــرایطی متناقــض را تجربــه 

می کند.

گلوبالتایمز)چین(
بیــش از ۲۰ روز پــس از مانــور بزرگ 
چیــن در اطــراف جزیــره تایــوان کــه در 
واقع در پاســخ به ســفر نانســی پلوســی 
بــه این جزیره صورت گرفت، امریکا دو 
کشــتی کروز را بــه تنگه تایوان فرســتاد. 
در همیــن حــال ســخنگوی ارتش چین 
کــروز  کشــتی  دو  ایــن  کــه  کــرد  اعــالم 
امریکایــی در تمامی طول مســیر تحت 
رصــد پکن قرار داشــتند و هنوز هشــدار 

قرمز در منطقه برقرار است.

لسآنجلستایمز)امریکا(
بــرای مهاجرانــی که ســال گذشــته از 
افغانســتان راهــی امریکا شــدند، زندگی 
بســیار ســخت تر از آن چیــزی اســت کــه 
ابتدا به نظر می ر سید.  آنها هر روز مجبور 
هســتند، بــا چالش هــای بســیاری از پیدا 
کــردن جایی برای زندگــی گرفته تا خورد 
و خوراک خود و خانواده هایشان بستیزند 
و زندگی ای را بسازند که نمی دانند آینده 
آن چگونه خواهد بود و چشم انداز مثبتی 

برای آن نمی بینند.
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زهره صفاری/ منابع نظامی دیپلماتیک 
روسیه فاش کردند، وزارت دفاع امریکا 
بــا برگــزاری دوره آموزشــی در کالیفرنیا 
برای خلبانان افغانستانی که سال پیش 
بعــد از خــروج امریــکا از افغانســتان از 
کشــور خود خارج شــدند، آنهــا را آماده 

اعزام به جبهه اوکراین می کند.
گــزارش  ایــن  تــاس،  گــزارش  بــه 
در حالــی در آســتانه یک ســاله شــدن 
خــروج فضاحت بــار ایــاالت متحــده از 
افغانستان اعالم شده است که بسیاری 
از کارشناســان ایــن اقدامــات را تــداوم 
ناکامی های امریکا در این کشور آسیایی 
می دانند؛ ناکامی هایی که حتی فرمانده 
سابق ستنکام نیز به تازگی به آن اعتراف 
کرده اســت.در حالــی که براســاس این 
گــزارش نظامــی »ایــن خلبانــان قــرار 
است از لهســتان وارد اوکراین شوند. اما 
نکته جالب تر آنکه اطالعات به دســت 
آمده نشــان می دهد در ایــن مأموریت 
امریکایی تنها خلبانان سابق افغانستان 
مدنظــر نیســتند بلکــه نیروهــای ویــژه 
ایــن کشــور نیز آمــاده اعزام بــه اوکراین 
بــرای تقابــل با روســیه هســتند.« با این 
حــال تحلیلگــران نظامــی دیپلماتیک 
روس معتقدنــد: »ایــن فراینــد تأثیری 
بــر خروجی عملیات نظامی روســیه در 
اوکرایــن نخواهــد داشــت، چرا کــه این 

تالش هــای تشــنج برانگیز تنها تالشــی 
از ســوی امریکا برای پــر کردن خألهایی 
است که می تواند در اوج بحران نظامی 
دولت کی یف بــرای مقامات اوکراینی و 
حامیان سیاســی آن در واشــنگتن زمان 
بخــرد. امــا همچنــان هیــچ تأثیــری بر 

نتیجه نهایی جنگ نخواهد گذاشت.«
ë نقصان های  فاجعه آفرین

این خبر در حالی منتشــر شده است 
پیــش رســانه های روســیه  کــه چنــدی 
دیپلماتیکــی  نظامــی  گزارش هــای  از 
پرده برداشــتند که نشــان مــی داد قوای 
کارآزمــوده هوایــی اوکراین تحــت تأثیر 
عملیات ارتش مسکو، زمینگیر شده اند. 
در ایــن شــرایط دولــت اوکرایــن بــرای 
کمرنگ کردن این چالش پرمخاطره با 
اســتخدام دانشجویان دانشگاه افسری، 
از آنهــا برای پــرواز جنگنده های میگ- 
۲۹، ســوخو-۲7 و ســوخو- ۲5  استفاده 
کــرد امــا در عیــن حــال تالش هایــی که 
بــرای آمــوزش خلبانــان در لهســتان و 
دیگر کشــورهای شــرق اروپا انجام شده 

همگی به بن بست رسیده است.
به گزارش اســپوتنیک، این در حالی 
بود که جان کربی ســخنگوی پنتاگون در 
مــاه آوریل از آموزش نیروهای اوکراینی 
در سراســر اروپــا و اعــزام افســران ویــژه 
امریکایــی به پایــگاه نظامــی آمریکا در 

آلمــان در همیــن راســتا خبــر داده بود. 
در عیــن حال انگلیس به عنوان دومین 
نقــش  نیــز  تســلیحاتی  تجهیزکننــده 
مؤثــری در آمــوزش نظامیــان اوکراینی 
داشت. عالوه بر این کشور، کانادا و سوئد 
نیــز گروه هــای آموزشــی خــود را در این 
راســتا به انگلیس اعزام کرده بودند. اما 
از آنجا که این تالش ها با چشــم اندازی 
نامعلوم همراه است، قرار است بزودی 
اروپــا  اتحادیــه  و خارجــه  وزرای دفــاع 
نیز بــا گردهمایــی در پراگ درباره ســاز 
کار آموزشــی ارتــش اتحادیــه اروپا برای 
نیروهــای اوکراینــی و بــه عبــارت بهتــر 
محک تســلیحات غربــی در این کشــور 

بحث و تبادل نظر کنند.
ë اعتراف به شکست

برنامه امریــکا برای اعــزام خلبانان 
ســابق افغانســتان به اوکرایــن در حالی 
پــس از یک ســال از خــروج واشــنگتن از 
کابــل، آینــده موهــوم دیگــری را پیــش 
روی آنهــا قــرار داده اســت کــه فرانــک 
مکنزی، فرمانده ارشــد ســابق سنتکام، 
پروسه ملت ســازی غرب در افغانستان 
و اعمــال  را شکســت خــورده خوانــده 
مدل غربی برای این کشور را یک اشتباه 
بزرگ دانســته اســت. او که از سال ۲۰1۹ 
تا آوریل ۲۰۲۲ ریاست ستاد فرماندهی 
برعهــده  را  متحــده  ایــاالت   مرکــزی 

داشــته اســت، در مصاحبــه اخیــر خود 
با ان بی ســی گفت: »مــا مأموریت های 
ملت ســازی را آغــاز کردیم که شــاید در 
برخــی اوقــات بــرای حفــظ منافع مان 
بســیار الزامــی بود امــا در درازمدت این 
اقدامات گسترده نتوانست کمکی به ما 
کند و تالش های مان را بی اثر کرد. درباره 

اینکه افغانســتان با مــدل غربی کنترل 
شده یا به ثبات رسیده بود، نظری ندارم 
اما شکی نیست که افغانستان با الگوی 
بومی همین سرزمین، به ثبات و کنترل 
می رســد. با این حال ما به این واقعیت 
در میدان افغانســتان توجه بسیار کمی 
کردیم.« وی افزود: »اشراف به واقعیت 

افغانســتان بــرای مــا و در بخش هایــی 
بــرای منافــع مــا و جامعــه بین المللی 
بســیار گران تمام می شــد، اما همچنان 
ایــن کشــور جنگ زده بســتری مناســب 
برای تهدیدها علیه امریکا است و هنوز 
نمی تــوان آینــده افغانســتان فعلــی را 

پیش بینی کرد.«

فائزه سادات یوسفی/ این روزها اراضی 
اشــغالی شــاهد درگیری های مختلفی 
صهیونیســتی  رژیــم  نظامیــان  بیــن 
اســالمی  جهــاد  جنبــش  نیروهــای  و 
فلســطین در اراضــی اشــغالی اســت. 
اعتصــاب در  و  تنــش  مــوازات آن  بــه 
زندان هــای رژیــم صهیونیســتی نیز به 
منظور اعتراض به شرایط زندان ها باال 

گرفته است.
به گزارش الجزیــره، دادگاه نظامی 
رســیدگی  اشــغالی  هــای  ســرزمین 
بــه پرونــده بســام الســعدی را بــه روز 
چهارشــنبه آینــده موکول کرده اســت، 
این در حالی است که اسرای فلسطینی 
تصمیــم گرفتنــد اعتراضــات خــود را 
اســرائیل  زندان هــای  مدیریــت  علیــه 
تشــدید کنند. آزادی بســام الســعدی و 
العواوده یکی از شروط آتش بس میان 
جهاد اســالمی و رژیم صهیونیستی در 
پــی حمله به غــزه در ماه گذشــته بوده 

اســت. بســام الســعدی در پــی یورش 
رژیم اسرائیل به شــمال کرانه باختری 
اشــغالی دســتگیر شــد. این رژیم با زیر 
پا گذاشــتن شــروط، عمــاًل آتش بس را 
به بن بست رساند و حمالت خود را به 
سرزمین های اشغالی تشدید کرد. این 
در حالی است که وکیل خلیل العواوده 
از وضعیت بسیار وخیم او خبر داد. در 
همین راســتا اتحادیه اروپا در بیانیه ای 
اعالم کرد که او بدون هرگونه اتهامی در 
بازداشت به سر می برد و اکنون با مرگ 
دســت و پنجه نرم می کند و در صورتی 
که تفهیم اتهام نشود، باید سریعاً آزاد 
شــود. اعتصــاب غــذا و موضــوع اســرا 
همواره از موارد حساسیت برانگیز برای 

اروپایی ها بوده است.
زندانیــان  اعتصابــات  ســویی،  از 
فلســطینی برای اعتراض به بازداشــت 
خود و سرکوب و آزار مأموران رژیم، روند 
افزایشی به خود گرفته است. به گزارش 

ایرنــا به نقــل از خبرگزاری اســپوتنیک، 
باشگاه زندانیان فلسطین اعالم کرده در 
صــورت عدم تحقق مطالبات زندانیان 
تعداد اعتصاب کننده ها به هزار زندانی 
خواهد رســید. در ادامــه اعتصابات روز 
گذشــته ده هــا فلســطینی با تجمــع در 
مقابــل مقر کمیتــه بین المللی صلیب 
سرخ، حمایت خود از اسرای فلسطینی 
در زندان های اســرائیل را اعــالم کرده و 

خواستار آزادی آنها شدند.
ë تداوم حمالت به کرانه باختری 

بــه  اعتراض هــا  کــه  حالــی  در 
وضعیت اسرای فلسطینی ادامه دارد، 
گزارشــی  در  نیــز  آناتولــی  خبرگــزاری 
اعــالم کــرد، روز گذشــته ارتــش رژیــم 
مناطــق  بــه  حملــه  بــا  صهیونیســتی 
مختلفی در کرانه باختری ۹ فلسطینی 

را زخمی کردند. 
روز  چنــد  در  مشــابه  عملیــات  در 
گذشته نیز نظامیان رژیم 5 فلسطینی 

دیگــر را زخمــی کرده بودنــد. نیروهای 
واکنــش  در  نیــز  فلســطین  مقاومــت 
رژیــم  نظامــی  پایــگاه  بــه  حملــه  بــه 
و  نابلــس  نزدیکــی  در  صهیونیســتی 
جنین خبــر دادنــد. پایگاه خبــری معا 
فلســطین گزارش داد، بــه دنبال وقوع 

تیرانــدازی در کرانه باختــری، نیروهای 
حضــور  صهیونیســتی  رژیــم  نظامــی 
گســترده ای در این منطقه پیــدا کردند 

و به دنبال عامالن تیراندازی هستند.
ایــن در حالی اســت که دیدار ســید 
حســن نصــراهلل و رهبران حمــاس در 

ایــن برهــه زمانــی از هم افزایــی جبهه 
مقاومــت در برابــر رژیــم و اثباتــی بــر 
تحکیم وحدت بین گروه های مختلف 
مقاومت به رغم خبرســازی های اخیر 

علیه آن، خبر داد.
بــه نظــر می  رســد الپیــد، نخســت 
وزیر پیش برد امور رژیم صهیونیســتی 
برای توقــف حمالت موشــکی جنبش 
جهاد اســالمی و هــراس از ادامه آن، با 
میانجیگــری مصر بــه دنبال آتش بس 
بــوده و ایــن بار ســعی می  کند بــا زیر پا 
گذاشــتن شــروط آتش بــس و تشــدید 
حمــالت، نمایشــی از غلبــه بر ضعف 
درونی خود اجرا کرده و با این اقدامات 
رضایت مردم سرزمین های اشغالی را 
برای انتخابات پیش رو کسب کند، چرا 
که هم برای غلبه بر محبوبیت نتانیاهو 
افکارعمومــی  انحــراف  بــرای  هــم  و 
بــه  نیــاز  رژیــم  از بحران هــای درونــی 

دستاوردهای جنگی دارد.

پس از منحل کردن پارلمان و شورایعالی 
قضایــی، قیــس ســعید، رئیــس جمهــور 
تونــس در خصوص به تصویب رســاندن 
یــک قانون اساســی جدیــد در رفراندومی 
از  پــس  ایــن کشــور  مردمــی، نشــان داد 
 تجربه کردن یک روند دموکراسی نسبی و 
1۰ســاله، در حــال فــرو افتــادن مجــدد در 
ورطــه دیکتاتــوری اســت. اگر چــه احزاب 
سیاســی مختلــف تونــس طی یک ســال 
اخیــر بــا وســعت و بــه کــرات اقدامــات 
محدود کننده قیس سعید را به باد انتقاد 
گرفته انــد امــا واقعیــت امر این اســت که 
کارایی و میزان تشکل آنها به حدی نیست 
که رئیــس جمهور تونس را نگــران و روند 
تغییرات مــورد نظر وی را متوقف کند. به 
واقع هیچ یک از احتمال ها و ســناریوهای 
به وجود آمده بعــد از رفراندوم که نتیجه 
آن )رأی موافــق بــا تغییر قانون اساســی( 
محل مناقشــه و تردید بود، روی به ســوی 
روشنایی ندارند و به نظر می رسد که تونس 
یــک بــار دیگــر گام بــه ایــام خودکامــه ای 

می گــذارد کــه واپســین مجــری آن قبل از 
قیس سعید، بن علی بود که اگرچه نظم 
و امنیــت را بــر تونــس حاکم ســاخت اما 
پنجه های آهنین او کمر دموکراســی را در 

این کشور واقع در شمال آفریقا شکست.
ë  تغییر مســیر دادن های مکرر اتحادیه

کارگری
در  نهــاد  دو  فقــط  حاضــر  حــال  در 
تونــس وجــود دارنــد کــه هنــوز می توانند 
ســدی ولو قابل گذر را مقابــل رژیم قیس 
سعید ایجاد کنند؛ یکی اتحادیه سراسری 
کارگری تونــس )UGTT( و دیگری حزب 
»النهضــه« اســت. بــا وجــود ایــن تغییــر 
مســیر دادن های مکــرر »UGTT« مردم 
را دلسرد کرده است. این اتحادیه کارگری 
ابتدا با تصمیم های یکسویه قیس سعید 
و حمــالت او بــه نهادهــای دموکراتیــک 
همراهــی نشــان داد و حتــی بــا انحــالل 
پارلمــان هــم موافقت کرد امــا وقتی دید 
قیــس ســعید، دســت ایــن اتحادیــه را از 
مانورهــای بعدی خود کوتاه کرده، راهش 
را از رئیــس جمهــور تونــس ســوا کــرد و 
خواســتار یــک اعتصــاب عمومــی در این 
کشور با هدف نشان دادن نارضایتی مردم 

از جهت گیری های سیاســی قیس سعید 
شــد. وقتی این درخواســت اجابت نشــد، 
UGTT هم با قیس ســعید قطــع ارتباط 
کامل کــرد و هم از حــزب النهضه فاصله 
گرفــت کــه اینها ســبب شــد نــه تنهــا این 
اتحادیــه کارگــری کارایی خود را از دســت 
بدهــد، هوادارانــش هــم بــه ایــن نتیجــه 
برســند که یک خط فکری واحد و قوی بر 
این اتحادیه حاکم نیســت و دل بستن به 

آن بی فایده خواهد بود.
ë حزبی که می لنگد

به این ترتیب در فاصله کمی تا شروع 
پاییز ۲۰۲۲ حزب النهضه تنها ارگانی است 
کــه ظاهــراً می توانــد قــدری مقابل قیس 
سعید بایستد و او را از برقراری دیکتاتوری 
مطلق دور ســازد. این در حالی است که از 
زمان کودتای سال پیش تونس چند مقام 
ارشــد این حزب بازداشت و از روند جاری 
مســائل این کشور دور نگه داشته شده اند. 
رهبــر این حــزب هم که راشــد الغنوشــی 
رئیس سابق پارلمان تونس است، متهم 
به پولشــویی شــده که البته همان طور که 
خودش تأکید کرده، یک پاپوش سیاســی 
از ســوی دولــت تونس برای خــارج کردن 

او از دایــره قدرت اســت. فشــار روی حزب 
النهضه به قدری زیــاد و باران اتهامات بر 
سر الغنوشی چنان باریده و تأثیر گذار شده 
که احتمــال دارد قیس ســعید بتواند این 
حــزب را از شــرکت در انتخابات پارلمانی 
قریــب الوقــوع تونــس بــاز دارد و حتی به 

کلی منحل کند.
ë حاصل سال ها مماشات

النهضــه  کــه  می دهــد  نشــان  اینهــا 
بــه عنــوان تنهــا نیــروی بالقــوه موجــود 
در مقابــل دولــت قیــس ســعید بــه یــک 
باز ســازی اساســی نیاز دارد و بایــد از جلد 
ناکامــل فعلی خــود خارج شــود. در دوره 
کوتاهی هم که این حزب ســکاندار تونس 

بــود، هرگــز نتوانســت بــه اقتصــاد در هم 
ریخته این کشــور قوام بخشــد و نهادهای 
مبارزاتــی  مهیــای  را  مــردم  و  سیاســی 
کنــد کــه موجودیــت تونــس را بــه چالش 
می کشــیدند. بر اثر چنین روندی النهضه 
کــه  شــد  محبوبیــت  از  بی بهــره  چنــان 
ضعیف تریــن نتایج خــود را در انتخابات 
ایام معاصر تونس در ســال ۲۰1۹ گرفت. 
هــم در آن زمان و هم در موقعیت فعلی 
به نظــر می آید که مردم تونس الغنوشــی 
سیاســتمداری  را  او  و  ندارنــد  دوســت  را 
دمدمی مزاج توصیف می کنند. به اعتقاد 
آنهــا اگر چه قیس ســعید یک دیکتاتوری 
تأســف بــار را بــه تونــس بازگردانــده امــا 

پایه گــذار ایــن رونــد الغنوشــی و حــزب او 
بوده انــد کــه آنقــدر با مســائلی مثــل فقر 
عمومی، ســوء تغذیه، فســاد اداری و زیر پا 
گذاشته شدن حقوق بشر مماشات کردند 
که رادیکال های تونس به سرکردگی قیس 
سعید بهانه های الزم را برای قبضه کردن 
کشــور و تاراندن نیروهــای دموکراتیک به 
دســت آوردند و به بهانــه برقراری امنیت 
احــزاب را از هــر فعالیت متــداول و حتی 
اقدامــات بدیهــی و جــاری خویــش دور 

کردند.
ë جنگ با سالح های کهن

به واقع راشد الغنوشی در ۸1 سالگی 
مبارز پیر و ناکارآمدی نشان می دهد که 
می خواهــد با تمــام توان با ســازکارهای 
کهــن بــا نیروهــای مجهــز و فرایندهای 
مدرنی بجنگد که بر عصر فعلی در این 
کشور ســایه انداخته اند و به روزتر نشان 
می دهند.  با چنین تمهیدات و بساطی 
ادامــه جــوالن قیــس ســعید در حیــاط 
خلــوت سیاســی تونــس آن قدرهــا هم 
سخت و غیر محتمل نیست که 1۰ سال 

پیش می توانست باشد.
ë  Aljazeeraَ    :منبع

بنابر اطالعات به دست آمده از منابع روسی، پنتاگون با آموزش خلبانان افغانستانی، آنها را آماده جنگ اوکراین می کند
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تشدید اعتراض و اعتصاب در اراضی اشغالی
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شکستن مجدد کمر دموکراسی در تونس

قیسسعیددرراهبنعلی

a
lm

a
y

a
d

ee
n

b
lo

o
m

b
er

g
G

et
ty

 I
m

a
g

es

هیثم قاسمی، تحلیلگر سیاسی
مترجم: وصال روحانی



ر؟
خب

چه 
گه 

دی

 سه شنبه 8 شهریور 1401
 سال بیست و هشتم
 شماره 7992

http://irannewspaper.ir

editorial@irannewspaper.ir

هیچ کاره و پرهیاهو
رستم قاسمی در بیمارستان بستری شد

ســخنگوی  خبر اول اینکه،   

بســتری  دنبــال  بــه  دولــت 
شــدن رســتم قاســمی، وزیــر 
از  یکــی  در  شهرســازی  و  راه 
ضمن  تهران  بیمارستان های 
جریــان  در  وی  از  عیــادت 
آخریــن وضعیــت ســامتی و 
رونــد درمــان او قــرار گرفــت. 
در پی بــروز حادثــه وی تحت 

عمل جراحی دیسک کمر قرار گرفته است.

فرانسه، بزرگ ترین مزاحم مذاکرات
 خبــر دیگر اینکــه، رئیس ســازمان انرژی اتمــی ایران با اشــاره به 

دســتاوردهای ایــران در حــوزه فنــاوری هســته ای گفت: دشــمنان با 
غوغاساالری می خواهند وجاهت و صلح آمیز بودن برنامه هسته ای 

ایران را زیر سؤال ببرند.
به گزارش تســنیم محمد اســامی روز گذشته و در دیدار نماینده 
ولی فقیه لرســتان با اشــاره به اینکه چرخه ســوخت دست ســاز است 
و بــا آن می توان بدون وابســتگی کار را پیش بــرد، عنوان کرد: چرخه 
سوخت در انحصار و سلطه ابرقدرت هاست و دعوا با ایران هم برای 
همین موضوع است.اســامی با اشــاره به اینکــه آژانس انرژی اتمی 
باید نظارت کرده تا مواد انحرافی نباشــد، گفت: اگر جایی یک کلمه 
و یک خبر از انحراف باشــد، همه روی همان نقطه هجوم می آورند، 
چون موضوع هسته ای ایران حساسیت دارد و روی ما بیشتر تحریک 
می کننــد. اســرائیلی ها روزانــه در مــورد انــرژی اتمی ایــران صحبت 

می کنند.
رئیــس ســازمان انرژی اتمی با اشــاره بــه نقش منفــی اروپایی ها 
درباره صنعت هســته ای صلح آمیــز ایران و بیان اینکه فرانســوی ها 
بیشــترین ظلم را در طول تاریخ در قضیه هســته ای به ایران کردند، 
عنــوان کــرد: این کشــور یک میلیــارد دالر از پــول ما را گرفتــه تا روی 
چرخه ســوخت هسته ای ســرمایه گذاری کند، اما به ما گفتند شرکت 
تأســیس کنیــد و هــر وقــت ســوخت خواســتید مــا به شــما ســوخت 
می دهیم. بعد از ۵۰ ســال هیچ چیزی دســت ما را نگرفته و ســودی 
برای ما نداشته است. بیشترین مزاحمت را هم فرانسه در مذاکرات 

هسته ای روی چرخه سوخت هسته ای داشته است.

 سینه خیز امریکایی ها 
در خصوص محتوای توافق احتمالی

 دســت آخر اینکــه، جان کربی، ســخنگوی شــورای امنیت ملی 

امریکا گفته اســت نســبت به دو هفته قبل ایران و امریکا به توافق 
نزدیک تر شــده اند. وی البته در ادامه مدعی شــده که این اتفاق به 
خاطر آمادگی تهران برای چشم پوشی از بعضی از خواسته هایش 
رخ داده اســت. ایــن ادعــا درحالی اســت که ایــاالت متحده تاش 
دارد از هم اکنــون بــرای توافــق احتمالــی دستاوردتراشــی نماید و 
منتقــدان و مخالفان خود را اقنــاع نماید. امریکایی ها تاش دارند 
از هم اکنــون و پیــش از منتشــر شــدن متــن توافق دستاوردتراشــی 
کــرده و ادعــا نمایند کــه ایــران از خواســته های خود عقب نشــینی 
کــرده و آنها پیروز میز مذاکرات بوده انــد. غافل از آنکه متن توافق 
نشــان خواهد داد که آیــا امریکایی ها به هدف خــود یعنی »توافق 
گســترده تر و طوالنی تر« دست یافته اند یا ایرانی ها به خواسته های 
خود در رفع تحریم  ها، دریافت تضامین ذاتی، سیاســی، اقتصادی 
و فراینــد راســتی آزمایی تعهدات ایــاالت متحده رســیده اند و این 

کشور را به عقب رانده اند!

»ایران« از اهداف تکاپوی مخرب رژیم صهیونیستی همزمان با افزایش احتمال توافق گزارش می دهد

گــروه سیاســی/ »با تمــام توان مــان، علیــه توافق 
خواهیــم جنگیــد«؛ ایــن ســخن ادعایــی »یائیــر 
الپیــد«، نخســت وزیر جدیــد رژیم صهیونیســتی 
اســت کــه با افزوده شــدن بــر احتمــاالت مبنی بر 
بــه ثمر رســیدن توافــق رفــع تحریم هــا در وین با 
صراحــت بــه زبــان آورده اســت. او که خــود رژیم 
متبوعش به رغم دستیابی به تسلیحات هسته ای 
از تعهد به پادمان هسته ای به عنوان اصلی ترین 
مرجــع نظــارت بــر دولت هــا و کشــورهای دارنده 
تســلیحات هسته ای سر باز زده است، در گرماگرم 
ورود مذاکــرات بــه حســاس ترین مقطــع خــود، 
فرصت را مغتنم شمرده و خام  دستانه ادعایی را 
ســاخته و پرداخته می کند که »جمهوری اسامی 
بزرگ ترین تهدید است؛ از این رو قراردادن گزینه 
حملــه نظامــی علیــه ایــران در توافــق احتمالــی 
آن را بــه توافــق بهتری تبدیل می کنــد.« ذیل این 
اتهامــات موهــوم، تاش هــای اخیــر مقام هــای 
صهیونیســتی بــرای دیدار و گفت و گو با مســئوالن 
امریکایی همزمان با رایزنی های حساس وین نیز 
در راستای گره زدن موضوع منطقه خاورمیانه به 
مذاکرات وین تشدید شده است. به این ترتیب با 
انتشــار خبرهای مثبت از ویــن، تمایل به تعمیق 
تنش ها با تهران در طرف اســرائیلی نمایان شــده 
اســت. درخواســت از روی اســتیصال مقام هــای 
بــرای  ســفید  کاخ  دولتمــردان  از  صهیونیســتی 
متقاعد کــردن آنها در خودداری از گام برداشــتن 
به ســوی رویکــرد دیپلماتیک بــرای حل موضوع 
توافق و تقاضا برای تشــدید تحریم ها علیه ایران 
نشان از آن دارد که رژیم صهیونیستی تا چه اندازه 
منافع خود را در ایجاد و استمرار بحران در منطقه 

خاورمیانه دنبال می کند.
ë بازی دو سر برد برای امریکا

از  پــس  الپیــد«  »یائیــر  ارتبــاط  همیــن  در 
در  پیــش  روز  دو  کــه  تنــدی  موضعگیری هــای 

نشســت خبــری خــود علیــه رونــد گفت و گوهــای 
ویــن مطرح کرد، حاال برای پیگیری خواســته های 
خــود خواســتار دیدار و گفت وگو بــا رئیس جمهور 
امریــکا بــرای اعــام مواضعش شــده اســت. این 
تاش هــا ذیل رویکردی بــه جریان افتــاده که تل 
آویــو با ربط دادن مذاکرات به موضوع مناســبات 
منطقــه دنبال می کنــد. ادعاهــای واهی و عجیب 
علیه ایران که این روزها به صورت ســازمان یافته 
از ســوی مقام هــای صهیونیســتی تکرار می شــود 
حکایــت از آن دارد که ایران در مواجهه تمام عیار 
با رویکردی که رژیم صهیونیســتی در روند بحران 
آفرینی در منطقــه در پیش گرفته، کامًا به هدف 
زده است. نگرانی مسئوالن اسرائیلی که با پررنگ 
شــدن امیدهــا در ویــن بــرای رفــع تحریم هــای 
ضدایرانــی شــکل گرفتــه، ذیــل موفقیــت دولت 
ســیدابراهیم رئیســی در عرصه سیاست خارجی 
در تعامــل رو بــه پیشــرفت بــا اغلــب بازیگــران 
منطقه از یک ســو و به چالش کشــیدن رویکرد تل 
آویو در منطقه از ســوی دیگر شــدت گرفته است. 
موفقیتی که صهیونیســت ها برای کندکردن روند 
آن چشم امید به میدان وین دوخته اند، جایی که 
اساســاً هیچ نقش و حضــوری در آن ندارند و تنها 
امید دارند با ایجاد فشــار دیپلماتیک به امریکا به 
عنوان همپیمــان راهبردی خــود و روی آوردن به 
جنگ روانی علیه ایران، آورده خود را در کاستن از 

قدرت روبه افزایش ایران به دست بیاورند.
ë تالش برای استمرار بحران

جنجال ســازی مقام های صهیونیستی برای 
گــره زدن مذاکــرات رفــع تحریم ها بــه موضوع 
منطقــه ای، بخشــی از هــدف بــزرگ تــل آویــو 
بــرای زنده نگاه داشــتن بحرانی اســت که خود 
بــا جنگ افــروزی در منطقــه به وجــود آورده و 
با خام اندیشــی ایران را به عنــوان یکی از منابع 
تهدید علیه منطقه معرفی کرده است. ناگفته 

صهیونیســتی  رژیــم  رهبــران  آنچــه  پیداســت 
از پیگیــری سیاســت ضدایرانــی خــود در رونــد 
مذاکــرات دنبــال می کننــد، گرفتــن امتیازاتــی 
ویــژه از شــرکای غربــی خــود اســت. چــه آنچه 
بــه نظر می رســد احیــای توافقی کــه احتمااًل با 
گرفتن امتیازات بیشــتری از ســوی ایران همراه 
خواهد شــد، ســبب خارج شــدن نام ایــن رژیم 
سیاســی  و  امنیتــی  اولویت هــای  فهرســت  از 
جامعــه بین الملــل می شــود و ایــن خــاف آن 
چیــزی اســت کــه تــل آویــو در زیســت بحرانی 

خودخواسته دنبال می کند.
ë فضایی آکنده از شکست

نگرانــی رژیم صهیونیســتی در پی تضعیف 
موقعیت آنها در تقابل با توان میدانی ایران در 
صحنه منطقه ای اهمیت قابل ماحظه ای پیدا 
کرده اســت. برای پی بردن به واقعیت ماجرا و 

روشن شدن ابعاد ادعای مضحک نخست وزیر 
صهیونیســتی کافی اســت به وضعیت متزلزل 
ایــن رژیــم در وضعیت کنونــی اش در منطقه و 
به ویــژه در مواجهه با قــدرت میدانی جمهوری 
اســامی ایــران اشــاره داشــت. مواجهــه ای کــه 
ایــران در  توانایــی  واقعیــت  اثبــات  بــر  عــاوه 
صحنــه نبردهــای میدانــی کــه اســرائیل آنها را 
برافروخته، بعد دیگری از توانایی ایران در بعد 
نظامی را نمایان کرده است. از این رو اقدامات 
تخریب گرانه این رژیم برای همراه کردن دیگر 
کشــورها بــا خــود از یک ســو و خطرنــاک جلوه 
دادن پیامدهــای هرگونه توافــق احتمالی میان 
ایران و شــرکای برجامی اش در پی شکســت در 
صحنه های میدانی معنادار می شــود. پذیرش 
چنیــن واقعیتــی از ســوی مقام های اســرائیلی 
مبنــی بر تزلــزل در مواجهــه با قــدرت میدانی 

جمهوری اســامی ایران، رهبران صهیونیستی 
را به طراحی راهبردهای شــتابزده ای واداشــته 
کــه از یــک ســو بــر راهبــرد ائتــاف ســازی های 
سست و از سوی دیگر به جریان انداختن جنگ 
روانــی از طریق به کارگیــری آژانس بین المللی 
انرژی اتمی جهت پیگیری ادعاهای ســاختگی 

و بدون سند بنا شده است.
ë دیپلماسی فعال ایران

تــل آویــو ذیــل ایــن طــرح موهــوم کوشــید 
حمــات رژیم خود را روی ایــران متمرکز کند و 
عاوه بر آن گروه هــای محور مقاومت از جمله 
حزب اهلل، حماس و جهاد اسامی را نیز هدف 
قــرار دهد. اما روند تحوالت نظامی و اطاعاتی 
از جملــه پاســخ های کوبنــده نظامــی ایــران به 
مراکز صهیونیســتی در نقاط متعدد در منطقه 
نشــان داد که ایده هــای خیالی تــل آویو فاصله 
زیــادی با واقعیات صحنه میدانــی دارد. از این 
رو در چنیــن فضایــی آکنده از شکســت در برابر 
ایران که حتی به بروز نابسامانی های داخلی در 
صحنه سیاســت رژیم صهیونیســتی و تغییر در 
عالی ترین ســطوح سیاسی این رژیم انجامیده، 
قــدرت  و  مــداوم  فرافکنی هــای  بــه  آویــو  تــل 
 نمایی هــای نمایشــی روی آورده تــا بــا معرفی 
ایــران بــه عنــوان یــک تهدیــد جــدی، ظرفیت 
خود را در بسیج متحدان اندک خود در مقابله 
جمهــوری  دیپلماتیــک  و  میدانــی  قــدرت  بــا 
اســامی ایــران بــه کار گیــرد. ناگفتــه پیداســت 
تهران در مواجهه با چالش های ساختگی رژیم 
صهیونیســتی، عــاوه بر پاســخگویی متناســب 
در عرصــه نظامی بــر لزوم ایجــاد فهم و درک 
بازیگــران  همــه  ســوی  از  مشــترک  و  درســت 
منطقــه تأکید ویــژه ای دارد و خود بــا به جریان 
انداختــن دیپلماســی فعــال توانســته در ایجاد 

این ضرورت گام های مهمی بردارد.

گروه سیاســی/ روز گذشــته فؤاد حسین وزیر خارجه 
عراق برای دومین بار در ســال 14۰1 به تهران ســفر 
کرد و با حضور در محل وزارت امور خارجه جمهوری 
اســامی ایران با حســین امیرعبداللهیــان همتای 
ایرانی خود دیدار و گفت وگو کرد. وزیر خارجه عراق 
یکبــار در تاریــخ ۲۴ فروردیــن ماه نیز به ایران ســفر 
و بــا وزیــر امورخارجــه کشــورمان دیــدار و گفت وگو 
کــرده بــود. ایــن ســفر در حالی انجام شــد کــه وزیر 
خارجه عراق ۲۷ تیر ماه نیز در گفت وگوی تلفنی با 
امیرعبداللهیان ارزیابی خود را از نشست جده با وی 
در میان گذاشت و درباره روند گفت وگوهای ایران و 

عربستان به تبادل نظر پرداخت. وزیر خارجه عراق 
1۹ تیر ماه در گفت وگوی تلفنی با امیرعبداللهیان از 
آمادگی دولت عراق جهت فراهم کردن زمینه های 
الزم برای برگزاری مناسب مراسم اربعین خبر داده 

بود.
ë دور ششم مذاکرات با ریاض؟

در ارتبــاط با ســفر اخیــر، یک منبــع در وزارت 
خارجــه عراق اعــام کرد که دور ششــم مذاکرات 
ایران و عربستان یکی از موضوعاتی است که وزیر 
خارجه عراق در سفرش به تهران درخصوص آن 
رایزنی خواهد کرد. به گزارش ایســنا، یک مسئول 

در وزارت خارجــه عــراق کــه نــام او ذکر نشــده در 
گفت وگــو بــا العربــی الجدید تأکیــد کرد کــه فؤاد 
حســین، وزیــر خارجه عراق در ســفرش به تهران 
در خصوص پرونده های متعددی رایزنی خواهد 
کــرد که اغلب آنها داخلی هســتند اما دور ششــم 
مذاکرات تهران و ریاض که به تعویق افتاده است 

نیز در دستور کار این سفر است.
ایــن منبع مســئول در وزارت خارجــه عراق در 
گفت و گو با العربی الجدید تأکید کرد: قرار بود دور 
ششــم مذاکرات ایران و عربستان در اواخر جوالی 
برگزار شــود و بغداد تمــام تــدارکات و آمادگی ها 

بــرای برگــزاری ایــن نشســت را کــه قــرار بــود بــا 
مشارکت مسئوالن عالیرتبه دو کشور باشد، انجام 
داده بــود امــا تحوالت سیاســی در عــراق و هجوم 
طرفداران جریان صدر به منطقه خضرا منجر به 

تعویق این دور از مذاکرات شــد. وی خاطرنشــان 
کــرد: تعویق دور ششــم مذاکرات تهــران و ریاض 
از ســوی بغداد نبود بلکه به درخواست خود آنها 
بود. دو کشــور ایــران و عربســتان تأکیــد کردند که 
اوضاع سیاســی موجود در عراق مناسب برگزاری 

چنین مذاکراتی در سطح وزیران نیست.
در این گزارش آمده اســت که درگیری ها میان 
طرف هــای سیاســی عراقــی اخیــراً افزایش یافت 
و طرفــداران جریــان صــدر در منطقــه خضــرا و 
در نزدیکــی اماکنی کــه معموالً مذاکــرات ایران و 

عربستان در آنها برگزار می شد، تحصن کردند.
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وزیر خارجه عراق به ایران سفر کرد

سفر فؤاد حسین به تهران با محوریت مذاکرات تهران و ریاض
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عمــاد هــاالت / این روزهــا عــراق همزمان 

را  کــه میزبــان زوار اربعیــن اســت و خــود 
بــرای برگــزاری ایــن روز بلندمرتبــه آمــاده 
می  کند، تحوالت مهم سیاســی را نیز از ســر 
می  گذرانــد. بعــد از انتخابات اکتبــر و بویژه 
روزهــای اخیر، وضعیت سیاســی عــراق به 
ســمت آشــفتگی پیــش می  رفــت. جریــان 
صدر که از پارلمان استعفا داده بودند، برای 
تأثیرگذاری بر فرایند سیاســی، از چند هفته 
پیش در پارلمان این کشور متحصن شدند.

ë اقدام حساس و پرمعنا
و  پیچیــده  بســیار  شــرایط  ایــن  در 
کاظــم  ســید  آیــت اهلل  عــراق،  پرالتهــاب 
حائــری از فقهــای برجســته ایــن کشــور که 
از  دارد،  ســکونت  قــم  در  اســت  ســالیانی 
مقام مرجعیت کناره گیری کرد. ایشــان در 
بیانیه ای که به این مناســبت به زبان عربی 
صادر کرد، آورده اســت: »بــر همه مؤمنان 
الزم اســت کــه از ولــی فقیه، رهبــر انقالب 
اســالمی، حضرت آیت اهلل العظمی ســید 
علــی خامنــه ای)دام ظله( اطاعــت کنند. 
در شــرایطی کــه نیروهــای کفــر و شــر ضد 
اســالم محمدی اصیل هم قســم شده اند، 
ایشــان برای رهبری امــت و اداره مبارزه با 
نیروهــای ســتمگر و مســتکبر شایســته تر و 

بایسته ترند.«

آیت اهلل ســید کاظــم حائــری همچنین 
مردم عراق را به وحدت و انسجام فراخواند 
و به تالش برای آزادســازی عراق از هرگونه 
اشــغال بیگانــه بویــژه نیروهــای امریکایــی 

توصیه کرد.
گفتنی است آیت اهلل سید کاظم حسینی 
حائری از مراجع تقلید شــیعه و از شــاگردان 
ســید محمدباقــر صــدر اســت کــه پــس از 
شهادت سید محمدباقر صدر و سید محمد 
صــدر، گروهی از مردم عــراق وی را به عنوان 
مرجــع دینی و سیاســی خــود برگزیدند. وی 
قبــل و بعد از ســرنگونی نظام بعــث عراق، 
بیانیه هایی درباره مســائل سیاسی این کشور 
صــادر کــرد و حضــور اشــغالگران را محکوم 
نمــود و دربــاره قانــون اساســی عــراق اعالم 

موضع کرد.
مهــم  بســیار  حائــری  آیــت اهلل  بیانیــه 
و راهبــردی اســت. یکــی از وجــوه اهمیــت 
ایــن بیانیــه، معرفــی رهبر معظــم انقالب 
و  دعــوت بــه تبعیــت از ایشــان در مســائل 
اکثــر  و  صــدر  مقتــدی  اســت.  مختلــف 
صدری هــا مقلــد آیــت اهلل حائری هســتند. 
در نتیجــه این فتوا را می  توان بســیار مهم و 
راهبــردی ارزیابی کرد. از ســوی دیگر بیانیه 
مقتــدی صــدر پــس از صــدور فتــوای آقای 

حائری بسیار مهم است.

ë بیانیه مقتدی  صدر
ســید مقتدی صــدر، رهبر جریــان صدر 
مهــم  بیانیــه  از  پــس  دوشــنبه  روز  عــراق 
آیت اهلل ســید کاظم حائری، اعــالم کرد که 
هیــچ زمانــی ادعــای رهبــری و مرجعیــت 
از فعالیت هــای  بــرای همیشــه  و  نداشــته 

سیاسی کناره گیری می کند.
آیت اهلل ســید کاظم حســینی حائری که 
بــه عنوان مرجــع تقلید بســیاری از حامیان 
صــدر  مقتــدی  شــخص  و  صــدر  جریــان 
شناخته می شود، با اعالم کناره گیری خود از 
مرجعیــت به دلیل بیماری و کهولت ســن، 
به طور غیر مستقیم مقتدی صدر را خطاب 
قــرار داد و از تفرقه افکنی میان مردم عراق 

به نام شهیدین صدر بشدت انتقاد کرد. 
در بیانیه دیروز مقتدی صدر آمده است: 
»بسیاری از جمله آقای حائری فکر می کنند 
کــه این رهبــری به لطــف یا دســتور آنان به 
دســت آمده است در حالی که این به لطف 

خداوند و فیض پدرمان بوده است.«
وی تأکیــد کــرد: »نجــف اشــرف مقــر 
اصلــی مرجعیت دینی بوده و هســت« و 
هرگــز ادعــای عصمت یا اجتهــاد یا حتی 
رهبــری نکرده و صرفاً خــود را »امرکننده 
به معروف و نهی کننده از منکر« می داند 
کــه  اعوجاجــی  »اصــالح  جــز  هدفــی  و 

عامل اصلی آن نیروهای سیاســی شیعه 
بوده اند«، ندارد و می خواسته آنان را »به 

ملت شان نزدیک کند.«
می دانــم  اینکــه  »بــا  افــزود:  صــدر 
کناره گیــری آیــت اهلل حائــری و صــدور این 
بیانیــه به اراده شــخصی وی نبــوده، اما من 
نیــز اعالم می کنم که دیگر در امور سیاســی 
دخالت نخواهم کرد و از اکنون به طور کامل 
از عرصــه کناره گیــری می کنــم و همه دفاتر 
وابســته به خــود جز مرقد و موزه و مؤسســه 

میراث خاندان صدر را مسدود می کنم.«
ë اهمیت نقش مرجعیت در عراق

انتقاد آیت اهلل حائری از اقدامات مقتدی 
صــدر در ماه هــا و هفته هــای اخیــر پــس از 
آن اســت کــه روز گذشــته نیــز »ســید رشــید 
الحســینی« از روحانیــون نزدیک بــه مرجع 
عالیقدر شــیعیان در نجف اشرف، در پاسخ 
بــه ســؤالی از جانب مــردم، به ایــن  موضوع 
و  اعتراضــات  صــدر،  جریــان  حامیــان  کــه 
تظاهرات های اخیر علیه پارلمان و دســتگاه 
قضایی کشور را »انقالب« علیه فساد توصیف 
می کنند، واکنش نشان داد و گفت: »هر اقدام 
انقالبــی باید با هدایت امام معصوم )ع( در 
زمان ظهور یا مرجع عالیقدر در زمان غیبت، 
صــورت گیرد. ما باید مشــروعیت خــود را از 
مرجعیت بگیریم.« این سخنان وی با حمله 

شــدید حامیان مقتدی صدر در شــبکه های 
اجتماعی مواجه شد.

»محمد صالح العراقی« چهره نزدیک 
بــه ســید مقتــدی صــدر نیــز بــا حمایــت از 
تجمــع اخیــر طرفــداران حامــی صــدر در 
مقابــل ســاختمان شــورای عالــی قضایــی 
و ادعــای »انقــالب مــردم عراق بر فســاد« 
چهارشــنبه پیش تهدیــد کرد که اگــر مردم 
این کشــور بخواهند، انقــالب ادامه می یابد. 
وی همچنیــن افــزود: »اگــر مــردم تصمیم 
نابــودی  و  تضعیــف  و  انقــالب  ادامــه  بــه 
مفسدان داشته باشند، گام ناگهانی دیگری 

برمی داریم که فکرش را هم نمی کنند.«
هــر چنــد در مــورد کناره گیــری مقتــدی 
صــدر از سیاســت بــا توجــه بــه شــخصیت 
ایشــان، باید بســیار تأمــل کرد، اما بــار دیگر 
نقــش مرجعیــت دینی در راهبــری جوامع 
اســالمی و خارج ســاختن آنهــا از فتنه های 

زمانه کاماًل مشخص و گویا است.
فتوای آقای حائری در وهله اول، مقتدی 
صدر را خطاب قرار داده اســت و در مرحله 
دوم تمام جریان صدر را که از ایشــان تقلید 
می  کننــد، از فتنه هــای زمانــه بر حــذر کرده 
اســت. حاال باید نظاره گر بــود که بعد از این 
تحول مهم و اساســی عراق به کدام سمت 

و سو خواهد رفت.

آیت اهلل سید کاظم حائری از مراجع تقلید عراق از مرجعیت کناره گیری کرد و از مقلدانش خواست از آیت اهلل خامنه ای تبعیت کنند 

مرجعیت عراق در امتداد والیت فقیه
نگاهی به رویکردهای متناقض  رژیم صهیونیستی در قبال توافق هسته ای

سرگردانیبیپایان

از  یکــی  بــه  همــواره  ایــران  هســته ای  پرونــده 
چالش هــای اساســی در تصمیم گیری در بین ســران 
رژیم صهیونیســتی تبدیــل شــده اســت؛ چالشــی که 
باعث شده این رژیم در نحوه مواجهه با توافق فعلی 
هســته ای در یک ســرگردانی به ســر ببرد. در حالی که 
مجادالت در اســرائیل بر سر به توافق رسیدن ایران و 
امریکا درباره پرونده هسته ای ایران باال گرفته، ناظران 
از وجود ســه رویکرد متفاوت در تل آویــو درباره نحوه 

تعامل با این پرونده سخن می گویند.
به گزارش العربی الجدید، »یوآف لیمور« تحلیلگر 
امــور نظامــی و امنیتی اســرائیل در نشــریه »یســرائل 
هیوم« در مقاله ای که روز جمعه 26 اوت منتشر شده 
تأکیــد کرد که رویکــرد اول موضعی اســت که »دیوید 
بارنئاع« رئیس موساد، نمایندگی می کند و بر اساس 
آن توافــق با ایــران »فاجعه راهبردی« برای اســرائیل 
اســت. بر اســاس ایــن گــزارش، موضــع دوم را ژنرال 
»اهــرون حیلفا« رئیس دســتگاه حفاظــت اطالعات 
ارتــش اســرائیل و »عمیــت ســاعر« رئیــس بخــش 
پژوهش هــا در حفاظــت اطالعات ارتــش نمایندگی 
می کننــد کــه می گویند هــر توافقــی حتی در »نســخه 
کنونــی اش که توافق بدی اســت« بهتــر از عدم توافق 
اســت. این گزارش افزوده که اظهارات بارنئاع که این 
توافق را »فاجعــه راهبردی« خوانده بود، نظر واقعی 
دستگاه امنیتی و حتی سیاسی اسرائیل نیست. در این 
میان رویکرد سوم متعلق به »یائیر الپید« نخست وزیر 
اســرائیل اســت کــه می گویــد تل آویو بــا اصــل توافق 

مخالفتی ندارد اما خواستار تعدیل و بهبود آن است.
الپید در میانه هفته جاری تأکید کرد که اسرائیل با 
اصل توافق با ایران مخالفتی ندارد به شــرطی که در 
این توافق شرط های بیشتری درباره برنامه هسته ای 
ایران تعیین شــود که طبعاً معنایش آن است که در 
صورت تعدیل توافق، اسرائیل از آن استقبال می کند.
بر اســاس این گزارش، این ســه رویکرد بر محافل 
هرچنــد  اســت  حاکــم  اســرائیل  در  تصمیم گیــری 
رفتــه رفتــه همه به ایــن نتیجه می رســند که فرصت 
تأثیرگذاری آنها بر تصمیم امریکا روبه کاهش نهاده 
اســت. این گزارش در توضیح موضع حیلفا و ســاعر 
می نویسد که آنان معتقدند در صورت وجود توافق، 
اگر ایران بخواهد آن را نقض کند و فعالیت هسته ای 
خــود را بدون محدودیت از ســر بگیرد، فرصت کافی 
بــرای برخورد نظامی، دیپلماتیــک و اقتصادی با آن 
وجــود خواهد داشــت، اما اگــر توافقی در کار نباشــد، 
ایــران هــر زمان کــه بخواهد می تواند ســراغ ســاخت 
بمــب اتمــی بــرود. »تامیــر هایمــان« رئیس ســابق 
دستگاه حفاظت اطالعات ارتش اسرائیل نیز همین 
نظر را دارد. او روز گذشته با انتشار سلسله توئیت هایی 
فضاســازی رئیــس موســاد دربــاره خطــر توافــق را 
بی اســاس دانست و گفت اکثر اظهاراتی که مخالفان 

توافق مطرح می کنند فاقد دقت الزم هستند. 
او گفته  در صورت توافق، اســرائیل تا ســال 2030 
فرصت ایجاد زمینه های الزم برای برخورد نظامی با 

ایران را خواهد داشت.

احمد فاضل زاده
پژوهشگر
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ناراحتی برخی منتقدان دولت از کاهش 20 درصدی تورم
»ایران« بررسی کرد؛ دولت رئیسی باالترین تورم 70 سال اخیر را تحویل گرفت
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به محــض آغاز نشســت خبــری رئیس 
دولت ســیزدهم با رســانه ها، تخریب ها 
ازســوی برخــی منتقدان شــناخته شــده 
دولت شروع شد. نگاهی به توئیت هایی 
که تخریــب کنندگان درفضــای مجازی 
منتشــر کرده اند، نشــان ازغرض ورزی و 
صرفاً تالش برای انتقاد از دولت اســت، 
چــرا که هــم برداشــت آنهــا از ســخنان 
رئیس جمهور اشتباه است و هم آماری 
که خود ارائه داده اند خطاست. درحالی 
کــه رئیس جمهــور از تــورم 60 درصدی 
در شــهریور مــاه ســال گذشــته و ابتدای 
کار دولــت خبرداده اســت، برخی از این 
منتقدان این آمار را نادرست خوانده اند.

رئیــس  گفته هــای  دقیــق  مــرور  بــا 
جمهــور درنشســت خبری روزگذشــته و 
بدون ســوگیری های سیاســی کــه تنها با 
هــدف تخریب صورت می گیرد؛ اشــتباه 
بودن نقد منتقدان آشــکار می شود. اول 
اینکــه رئیــس جمهــور درســخنان خود 
تــورم 60 درصــدی شــهریور مــاه ســال 
گذشــته را با شــهریور امســال )کــه البته 
دراوایــل آن هســتیم( مقایســه نکرده و 
آخرین آمار اعالمی مربوط به مردادماه 
را بیــان کرده اســت. بدین ترتیب طعنه 
سیاسی منتقدان به اینکه رئیس جمهور 
تورم شــهریور پارســال با شهریور امسال 
که هنــوز نیامده را مقایســه کــرده؛ کاماًل 
بی اســاس و به قول ایشــان این نوع نقد 
شایســته هیــچ منتقــدی نیســت! نکتــه 
دیگری که تخریب کنندگان بدون توجه 
بــه آن اقدام بــه نقد کرده اند این اســت 
کــه مرجــع آمــار تــورم اعالمــی ازســوی 
رئیس جمهور بانــک مرکزی و مرکزآمار 
ایــن درحالــی اســت کــه  ایــران اســت. 
منتقدان تنها با اشــاره به آمار مرکزآمار 
ایــران، نرخ اعالم شــده رئیــس جمهور 
را زیرســؤال برده انــد. امــا همانگونــه که 
بانــک مرکزی پیــش از این نیــز دراوایل 
تیرماه امســال درپاســخ به همین افراد، 

از تــورم ســاالنه نزدیک بــه 60 درصدی 
در شهریورماه سال گذشته خبرداده بود؛ 
اســتناد رئیس جمهــور بــه آمــار اعالمی 
بانــک مرکــزی بــوده اســت. درهمیــن 
راســتا، بانک مرکزی تورم ساالنه مرداد 
ماه امســال را نیز40.1 درصد اعالم کرده 
اســت. ســومین نکتــه اساســی کــه مورد 
گرفتــه  کنندگان قــرار  تخریــب  غفلــت 
اســت و به صورت ناشیانه ای موجب به 
خطــا رفتن نقد آنها شــده این اســت که 
تورم اعالم شــده ازســوی رئیس جمهور 
براســاس تورم 12 ماهه منتهی یا همان 
تورم ســاالنه اســت که در شــهریور 1400 
قریــب به 60 درصــد و درمرداد امســال 
نزدیک به 40.5 درصد اســت. بنابراین، 
اســتناد این منتقــدان به تــورم نقطه به 
نقطه همان اشتباه اساسی است که آنها 

را به ترکستان برده است.
کمــا اینکــه آمــار مرکزآمــار ایــران از 
نــرخ تــورم ســاالنه نیــز روند نزولــی این 
شــاخص دریک ســال اخیــر را بــا وجــود 
ارزترجیحــی  اصــالح  سیاســت  اجــرای 
تأییــد می کنــد. طبــق اعــالم مرکزآمــار 
ایــران درحالــی که نــرخ تورم ســاالنه در 
مرداد و شــهریور ســال گذشته به ترتیب 
45.1 و 45.8 درصــد بــوده ایــن نــرخ در 
مردادماه امسال به 41.5 درصد کاهش 

یافته است.
خبــری  درنشســت  جمهــور  رئیــس 
دیروز گفته اســت: »مبلغ کسری بودجه 
بــاال بــود؛ ایــن مســأله مشــکالت و آثــار 
تورمــی زیــادی در کشــور داشــته اســت. 
علی رغم وجود کســری بودجه در ســال 
1۴00، بدون اســتقراض از بانک مرکزی 
و بدون خلق پول این مشــکل حل شــد. 
شــهریور 1۴00 قریب بــه ۶0 درصد تورم 
داشتیم لذا اولین اقدام مهار خود دولت 
بــود کــه بــا اقدامــات تــورم زا دو مرتبــه 
تورم افــزوده نشــود. کار به جایی رســید 
که شــاهد بودیــم با اقدامــات اقتصادی 

دولــت در اســفند 1۴00 و فروردین 1۴01 
میزان تورم روند کاهشــی به خود گرفت 
اما اصالحات اقتصادی  در اردیبهشــت 
1۴01 باعــث تورم 12 درصــدی جدیدی 
اصالحــات  تأثیــر  درخردادمــاه  شــد. 
اقتصادی موجب تورم 12 درصدی شــد 
امــا در تیرمــاه ایــن تــورم تبدیل بــه ۴,۴ 
دهــم درصد و درمــرداد ماه طبــق آمار 
بانــک مرکــزی و مرکــز آمار بــه 2 درصد 
رســیده اســت. تورم حــال حاضــر ۴0,۵ 
درصد اســت اما در شهریور سال گذشته 
قریــب ۶0 درصــد تــورم در کشــور وجود 
داشــت. اراده دولــت بــر مهــار و کاهش 

تورم است.«
ë  نــرخ تــورم از 59.3 درصد در شــهریور

1400 به 40.1 درصد در مرداد 1401 رسید
آمارهــای نــرخ تــورم کــه روزگذشــته 
ازســوی رئیــس جمهور اعالم شــد، یک 
بار دیگر توســط مســئوالن بانک مرکزی 
نیــز تکرار شــد تــا منتقــدان ازمرجع آن 
مطلع شوند. درهمین راستا، روز گذشته 
معاون اقتصــادی بانک مرکــزی گفت: 
بر اساس محاســبات انجام شده توسط 
بانــک مرکزی نرخ تورم در شــهریور ماه 

1400 بــه رقــم 59.3 درصد رســیده بود 
اما در یک ســال اخیر روند نزولی داشته 
بــه طوری که نــرخ تورم در پایــان مرداد 
ماه امســال بــه 40.1 درصد کاهش یافته 

است.
پیمــان قربانــی در گفت و گو بــا »نود 
اقتصادی«، با اشــاره به انتشار آمار نرخ 
تورم از ســال 1315 توسط اداره آمارهای 
تاکنــون،  مرکــزی  بانــک  اقتصــادی 
همــواره  مرکــزی  بانــک  اظهارداشــت: 
براســاس اصول علمی و فنــی آمار نرخ 

تورم را تهیه می کند.
محاســبات  براســاس  افــزود:  وی 
انجام شــده توســط بانــک مرکــزی نرخ 
تورم در شــهریور ماه 1400 به رقم 59.3 
درصد رســیده بود اما در یک ســال اخیر 
روند نزولی داشته به طوری که نرخ تورم 
در پایان مرداد ماه امسال به 40.1 درصد 

کاهش یافته است.
مرکــزی  بانــک  اقتصــادی  معــاون 
تصریح کــرد: نکته حائز اهمیت کاهش 
نــرخ تــورم ماهانــه در مــرداد ماه اســت 
چراکه بعد از اجرای طرح مردمی سازی 
یارانه هــا نرخ تورم ماهانــه به بیش از 10 

درصد رســیده بــود اما تــورم ماهانه تیر 
مــاه 4.3 درصــد و تــورم ماهانــه مــرداد 
ماه 2.4 درصد شــده است. عضو هیأت 
عامــل بانــک مرکزی گفــت: نــرخ تورم 
نقطــه بــه نقطــه کــه در اردیبهشــت و 
خرداد صعودی شــده بود در مرداد ماه 
مجــدداً نزولی شــده به طوری کــه تورم 
نقطــه به نقطــه مــرداد مــاه 0.6 درصد 

کمتر از تیر ماه شده است.
ë  تورم دولــت قبل در 70 ســال گذشــته

بی سابقه بود
در شــرایطی کــه همچنــان برخــی از 
چهره ها با آمارســازی و فرافکنی ســعی 
در تطهیر دولت قبل و انتقاد از عملکرد 
دولت ســیزدهم دارند، آمارهای رسمی 

همه چیز را نشان می دهد.
طبــق گزارش رســمی بانــک مرکزی 
که پیــش از ایــن دراوایل تیرماه امســال 
منتشر و رسانه ای شد، نرخ تورم در پایان 
دولــت روحانی به 58.3 درصد رســیده 
بــوده که این آمار طی 70 ســال گذشــته 

بی سابقه بوده است.
همچنین در این گزارش اشــاره شده 
اســت که نــرخ تــورم نقطه بــه نقطه در 

بهمن  ماه 1399 به رقم بی  سابقه 65.3 
درصد رسیده بود که در پایان سال 1400 
بــا 35.8 واحــد درصد کاهــش به 29.5 

درصد رسید.
بانــک مرکــزی البتــه دربــاره علــت 
افزایــش نــرخ تــورم در اردیبهشــت ماه 
این طور توضیح داده اســت که با اجرای 
سیاست مردمی ســازی یارانه ها و حذف 
انتظــارات  و  ترجیحــی  ارز  تخصیــص 
تورمی ناشــی از این اقدام، روند حرکتی 
نــرخ تورم نقطه به نقطه در دو ماه اخیر 
بــا افزایــش نســبی مواجــه بوده اســت، 
لیکــن بایــد خاطرنشــان شــود قاعدتاً با 
یارانه هــا  مردمی ســازی  طــرح  اجــرای 
در  اصالحــی  ســازکار  یــک  به عنــوان 
قیمت کاالهای اساسی، بیشترین میزان 
تأثیــر بر افزایش نــرخ تــورم در ماه های 
اولیــه اجرای طــرح رخ می دهــد که این 
تحوالت نیز در نرخ تورم نقطه به نقطه 

اردیبهشت ماه منعکس شده است.
بانــک مرکــزی در واکنش بــه ادعای 
این رســانه ها مبنی بر اینکه تورم کشــور 
از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون نه تنها 
مهار نشده بلکه به شکلی افسارگسیخته 

در حــال افزایش اســت و این موضوع با 
آزادســازی قیمت ها نیز شتاب بیشتری 
به خود گرفته است، اعالم کرده بود: این 
ادعا در شرایطی مطرح شده است که بر 
اســاس اطالعات موجود تورم متوســط 
و  کاالهــا  بهــای  شــاخص  دوازده ماهــه 
خدمات مصرفی که در ابتدای اســتقرار 
دولت یازدهم و در پایان مردادماه سال 
1392 معادل 39.0 درصد بود، در پایان 
دولت دوازدهم )مرداد 1400( به 58.3 
درصــد رســید کــه در 70 ســال گذشــته 

بی سابقه بوده است.
بــا روی کار آمــدن دولت ســیزدهم و 
به دنبــال اقدامات انجام شــده در زمینه 
ارز،  بــازار  در  ایجادشــده  نســبی  ثبــات 
نظــارت بــر قیمــت کاالهــا و خدمــات و 
تأمیــن مناســب کاالهــای اساســی، نرخ 
تــورم رونــد نزولــی بــه خــود گرفــت و با 
کاهــش 12.1 واحــد درصــدی بــه رقــم 
46.2 درصد در پایان ســال 1400 رســید. 
این روند کاهشــی طی دوماهه نخســت 
تــورم  و  یافتــه  تــداوم  نیــز   1401 ســال 
متوســط دوازده ماهه در اردیبهشت ماه 

سال جاری به 41.9 درصد رسیده است.

طبق اعالم بانــک مرکزی، نرخ تورم 
نقطــه به نقطه شــاخص بهــای کاالها و 
خدمات مصرفی که در بهمن  ماه 1399 
بــه رقم بی ســابقه 65.3 درصد رســیده 
بود، در پایان ســال 1400 بــا 35.8 واحد 

درصد کاهش به 29.5 درصد رسید.
ë لطفا صادقانه نقد کنید

هرچند بارها شــخص رئیس جمهور 
و کلیــت دولت اعالم کرده انــد که ازنقد 
بهبــود  درجهــت  مشــفقانه  و  ســازنده 
عملکــرد دولت اســتقبال می کننــد، اما 
متأســفانه برخی تنها بــه دنبال تخریب 
هســتند و گفته های آنها هیچ نزدیکی با 
نقد ندارد، چه آن که نقد باید بر استدالل 
و آمار و ارقام مســتدل اســتوار باشــد و تا 
جایی که می تواند راهکاری نیز پیشنهاد 
دهــد. بــا ایــن حــال، رویکــرد منتقدانی 
اعالمــی  تــورم  نــرخ  روزگذشــته  کــه 
رئیس جمهور را به رویکردهای سیاســی 
خود زیرسوال برده اند، نشان می دهد که 
نه تنها عالقه ای به بهبود امور ندارند که 
دنبال تخریب دولت هســتند. دولتی که 
بــا وجود تمــام نقاط ضعــف و قوتی که 
دارد در یک ســال اخیــر گام هــای بلندی 
درجهت اصالح ســاختارهای اقتصادی 
کشور برداشته است. تنها دریک اقدام و 
با بسیج واکسیناسیون نه تنها آمار مرگ 
و میر ناشــی از کرونــا را از روزانه 700 نفر 
به کمتراز 50 نفر رســاند، بلکه توانســت 
کســب و کارها و اقتصاد را نیز به شــرایط 
عــادی بازگردانــد؛ اتفاقــی کــه بــه نیکی 
از آمارهــای نــرخ رشــد تولیــد ناخالص 
داخلی منتشــر شده ازســوی هر دو نهاد 
بانک مرکزی و مرکزآمار نمایان اســت. 
اما تخریــب کنندگان ترجیــح می دهند 
کــه بــا ذره بین بدبینــی و غــرض ورزی، 
درمیان گفته مسئوالن به دنبال نکته ای 
بگردنــد که با آن دولــت را تخریب کنند 
کــه گاهی اواقــات همانند ماجــرای نرخ 

تورم دیروز باعث رسوایی آنها می شود.

تجارت خارجی غیرنفتی دولت سیزدهم به 109میلیارد دالر رسید

رشد ۳0 درصدی تجارت غیرنفتی کشور در دولت سیزدهم
سخنگوی گمرک گفت: از زمان استقرار دولت سیزدهم در مدت یک سال اخیر، میزان 
تجارت خارجی غیرنفتی کشــور به 1۶1میلیون تن به ارزش 109میلیارد دالر رســید. به 
گزارش گمرک، »سید روح اله لطیفی« اظهار داشت: از ابتدای استقرار دولت سیزدهم 
در شهریور  سال 1۴00 تا پایان مرداد سال جاری 1۶1میلیون و ۶۴ هزار تن کاال به ارزش 
108 میلیــارد و 8۶8 میلیــون دالر، بین ایران و ســایر کشــورها تبادل شــد که این میزان 
نســبت به مدت مشــابه در دولت گذشــته از لحاظ وزنی 3 درصد و از لحاظ ارزش 30 
درصد با رشــد همراه بوده اســت. وی افزود: ســهم صادرات کاالهای ایرانی در دولت 
ســیزدهم، 121 میلیــون و 17۶ هــزار تــن کاال بــه ارزش ۵2 میلیــارد و 29۶ میلیون دالر 
بوده که نســبت به مدت مشــابه بــدون تغییر در وزن)کمتر از یــک درصد(، 27 درصد 
در ارزش، افزایش داشــته اســت. لطیفــی در خصوص میزان واردات در دوره یکســاله  
فعالیت دولت سیزدهم خاظرنشان کرد: 39 میلیون و 888 هزار تن کاال به ارزش ۵۶ 
میلیارد و ۵72 میلیون دالر، از ابتدای شهریور سال قبل تا پایان مرداد 1۴01 از گمرکات 
اجرایی کشور ترخیص شده و وارد زنجیره تأمین و توزیع شد که نسبت به مدت مشابه 

13 درصد در وزن و 31 درصد در ارزش با رشد همراه بوده است.

معاون رئیس جمهور خبر داد

برگزاری آزمون جذب ۷ هزار معلم تا قبل از مهرماه
رئیس ســازمان اداری و استخدامی کشور گفت: با هماهنگی وزارت آموزش 
و پرورش و سازمان سنجش قرار شد تا مهرماه امسال به قید فوریت آزمون 

جذب 7 هزار معلم برگزار شود.
میثــم لطیفــی در گفت وگــو بــا مهر دربــاره اســتخدام های جدیــد اظهار 
داشــت: با وزیر آموزش و پرورش نشســتی داشتیم و قرار شد برای مناطقی 
که نیاز جدی به جذب معلم داریم تا سقف 7 هزار نفر جذب فوری داشته 
باشــیم. رئیس ســازمان اداره و اســتخدامی درباره اینکه آیا نیروهای فعلی 
و غیــر رســمی آمــوزش و پرورش، در اولویت جذب هســتند یــا خیر؟ گفت: 
در قانون به صراحت آمده کســانی که قباًل با دستگاه ها همکاری داشته اند، 
امتیاز ویژه ای ندارند؛ اال اینکه تجربه دارند و احتمال قبولی شان بیشتر است 
نسبت به کسی که بی تجربه است و تنها دانشش را دارد؛ لذا قانون تصریح 
دارد کــه نبایــد امتیــاز ویــژه ای در نظــر گرفتــه شــود. معــاون رئیس جمهور 
تأکیــد کــرد: بنابرایــن بر اســاس آنچه مجوز آن اخذ شــده، برگــزاری آزمون 

استخدامی عادالنه با فرصت برابر برای همه است.



http://irannewspaper.ir

editorial@irannewspaper.ir

  سه شنبه 8 شهریور 1401 
 سال بیست و هشتم

اطالعرسانی شماره 7992



http://irannewspaper.ir

editorial@irannewspaper.irکشاورزی
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به صادرات 45 هزار رأس دام برای جام جهانی قطر خبر داد:

برای صادرات محصوالت کشاورزی به دیگر کشورها، منتظر برجام نیستیم
قیمت های خرید تضمینی طی روزهای آینده اعالم می شود

پیشتازی دولت در اعالم نرخ خرید تضمینی
منتظر توافق برجام نمی مانیم و اموراتمان را به آن گره نمی زنیم. 5 بیماری دامی تا دو سال آینده 

ریشه کن می شود
در سال های گذشته نرخ خرید تضمینی دیرتر از شهریورماه و بعضاً با چند ماه تأخیر اعالم می شد که برآیند 

این موضوع باعث کاهش تولید گندم و افزایش واردات از سایر کشورها بود

 سه شنبه 8 شهریور 1401 
 سال بیست و هشتم
 شماره 7992

گروه اقتصادی /  رئیس ســازمان دامپزشــکی کشــور 
گفــت: طی دو ســال آینده پنج بیمــاری دامی اعم 
از آبله، تب برفکی، هاری، طاعون نشخوارکنندگان 
کوچــک و شــاربن در کشــور ریشــه کن خواهــد شــد. 
»ســید محمد آقامیری« در نشست خبری خود به 
مناســبت هفته دولت با تشــریح عملکرد ســازمان 
دامپزشــکی کشــور، افــزود: حدود ســه ماه گذشــته 
بیماری تب کریمه کنگو در کشور شیوع پیدا کرد که 
با اطالع رســانی و آگاهی بخشــی و اقدامات الزم از 
شــیوع آن جلوگیری شــد، به طوری که طبق آمارها 
تاکنــون ۶۷ نفــر درگیــر ایــن بیمــاری و ۷ نفر فوت 
شــدند.  رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور درباره 
کشتارهای غیربهداشــتی اظهار کرد: انتظار می رود 
بــرای بهداشــت عمومی و حفظ ســالمت جامعه، 
بــه ســامانه ۱۵۱۲  را  مــردم کشــتارهای غیرمجــاز 

سازمان دامپزشکی کشور گزارش دهند.
بــه گفته معاون وزیر کشــاورزی، مجوز صادرات 
40 تا 45 هزار رأس دام برای جام جهانی فوتبال از 

ایران داده شده است.
طاعــون  بیمــاری  کنتــرل  دربــاره  وی 
نشــخوارکنندگان کوچک در دولت سیزدهم گفت: 
در ســال ۱۴00، ۲۶۷ مــورد کانــون بیمــاری طاعون 
نشــخوارکنندگان داشــتیم کــه امــروز تعــداد ایــن 

کانون ها به ۲۹ مورد رسیده است.
 به گفته آقامیری، همچنین در ســال گذشته ۷۱ 
میلیون رأس دام علیه این بیماری واکسینه شدند، 
در حالی که از ابتدای سال تاکنون ۵0 میلیون رأس 
دام علیه این بیماری واکســینه شدند. تالش داریم 

تا دو سال آینده این بیماری را ریشه کن کنیم.
ë نیاز ساالنه کشور به واکسن دامی ۶۰۰ میلیون دوز

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ساالنه 
بــرای دام هــای  واکســن  حــدود ۶00 میلیــون دوز 
موجود در کشــور نیاز اســت، گفت: از این میزان ۹۱ 
درصد یعنی ۵۵0 میلیون دوز در داخل کشور تولید 

می شود و ۵0 میلیون دوز وارداتی است.
وی اضافــه کرد: در بخش طیــور نیز حدود ۱0.۵ 
میلیارد دوز واکسن نیاز است که حدود ۳.۵ میلیارد 
دوز آن تولید داخل و ۷ میلیارد دوز وارداتی است.

 بــه گفتــه آقامیــری، ۱۲0 میلیــون دوز واکســن  

آنفلوانــزای فــوق حــاد پرنــدگان نیــاز داشــتیم کــه 
توســط دو شــرکت ۶0 میلیــون دوز آن در داخــل 
تولید شده است و این ۶0 میلیون دوز از خروج ۲.۵ 

میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری می کند.
آقامیری تصریح کرد: برای تکمیل سیاست های 
خودکفایــی در تولیــد واکســن دام مصمم هســتیم 
بــذر  آزمایشــگاهی  و  تحقیقاتــی  مراکــز  طریــق  از 
واکســن را تولید و در اختیار شــرکت های خصوصی 
و تولیدکنندگان قــرار دهیم به طوری که اکنون یک 

واکسن نوترکیب در حال ثبت و بررسی داریم.
ë  دیپلماسی اقتصادی با 45 کشور دنیا در دستور کار

است
روابــط  ایجــاد  دنبــال  بــه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
بین المللــی هســتیم، بیــان کــرد: ما منتظــر توافق 
گــره  آن  بــه  را  اموراتمــان  و  نمی مانیــم  برجــام 
را  روابطمــان  داریــم  تــالش  بنابرایــن  نمی زنیــم 
بــا کشــورهایی بجــز آنهایــی که خــط قرمز مــا را رد 
کشــور   ۱۴ بــا  بنابرایــن  دهیــم؛  توســعه  می کننــد، 
)کشــورهای اوراســیا( و کشــورهای عضــو اتحادیــه 
اروپا موافقتنامه هایی را امضا کرده ایم، البته هدف 
اصلی ما ایجاد روابط با بیش از ۴۵ کشور دنیا است 
و قصــد داریم برای شــرکت های داخلــی بازاریابی 

انجام دهیم.
 ایــن مقــام مســئول دربــاره صــادرات گفــت: با 
تالش های دولت سیزدهم اکنون محصوالت طیور 

بــه عراق، میگــو و آبزیان به اتحادیــه اروپا، ماهیان 
ســردابی و گرمابــی به اقلیــم کردســتان و ۴0 تا ۴۵ 

هزار دام به قطر صادر می شود.
وی با بیان اینکه سازمان دامپزشکی باقی مانده 
دارویــی دام هــا و طیــور را بررســی می کنــد، افــزود: 
کمیته شیر بهداشتی با هدف صادرات شیر به اروپا 
تشــکیل شــد البته تالش داریم که به مرور این شیر 

وارد چرخه بازار شود.
 ۱00 کــردن  واکســینه  از  همچنیــن  آقامیــری 
درصــدی دام عشــایر خبر داد و افزود: عشــایر کوچ 
رو هســتند از این رو بیماری دام هایشان باید کنترل 

شود.
رئیس ســازمان دامپزشــکی با بیان اینکه ســتاد 
مرکز ملی کشــتارهای غیرمجاز تشکیل شده است، 
خاطــر نشــان کــرد: عــده ای از محــل این کشــتارها 
ارتــزاق می کننــد ایــن کشــتارها غیــر مجاز اســت و 
گوشــتی که بعد از کشتار در معرض هوای آزاد قرار 

بگیرد غیر بهداشتی است.
وی درباره متوقف بودن صادرات مرغ به عراق 
گفــت:  بــا وجــود ایــن برخــی از تولیــدات داخلی با 
برچسب شرکت های عراقی به صورت غیر قانونی 
بــه این کشــور وارد می شــده امــا هیچوقــت قانونی 
نبوده اســت اما با مذاکراتی که در دولت ســیزدهم 
صورت گرفت صادرات به عراق به صورت رســمی 

انجام خواهد شد.

گروه اقتصادی /  دولت همزمان با اعالم الگوی کشــت 
و ســال زراعی جدید، قیمت هــای خرید تضمینی را تا 
دو هفتــه آینده اعالم می کند. این قیمت ها با توجه به 
نرخ های موجود و هزینه ها به کشاورزان اعالم و پس از 

آن الگوی کشت ابالغ می  شود.
طبــق اعالم محمــد قربانی، معــاون برنامه ریزی و 
اقتصــادی وزیر جهاد کشــاورزی، دولــت هیچ تأخیری 
در اعــالم قیمت هــای تضمینی به کشــاورزان نخواهد 

داشت.
اعــالم بموقــع نــرخ خریــد تضمینــی گندم بــه آن 
جهت اهمیت دارد که کشــاورز قبل از اقدام به کشــت 
باید نرخ محصوالت کشــاورزی را که قرار است در سال 
آینده از ســوی دولت خریداری شــود بداند و بر اساس 
آن برای کشــت در ســال جاری تصمیم بگیرد. از سوی 
دیگــر دولت با اعالم بموقع و مناســب نرخ های خرید 
تضمینــی، کشــاورزان را به ســمت کشــت محصوالت 

اساسی و راهبردی سوق می دهد.
 بر اســاس قانــون، دولت موظف اســت نرخ خرید 
تضمینی محصوالت کشــاورزی را تا پایان شــهریور هر 
ســال و همزمان با آغاز ســال زراعی جدید اعالم کند و 
این نرخ خرید تضمینی باید متناســب با تورم ســاالنه 
کشــور باشــد. دولــت اعــالم کرده اســت الگوی کشــت 
در ابتــدای فصــل زراعــی بــه اســتان ها ابالغ می شــود 
و محصــوالت اساســی شــامل گنــدم، جــو، ذرت، کلزا، 
عدس، پنبه، سویا و چغندر قند در این برنامه گنجانده 
شده اســت. طبق دستور وزیر جهاد کشاورزی، سازمان 
تحقیقــات برنامــه الگــوی کشــور را بــرای ســال زراعی 
جدید تدوین می کند که مراحل تدوین نهایی شده و در 
حضــور وزیر ارائه خواهد شــد و پس از تأییــد وزیر برای 

اجرا به استان ها ابالغ خواهد شد.
دولــت بــا اســتفاده از ابزارهــای کشــت قــراردادی، 
سیاســت قیمت تضمینــی و پرداخت یارانه کشــت به 
عنوان تشویق کشــاورزان به ازای هر کیلوگرم محصول 
درصدد است تا کشاورزی دارای توجیه اقتصادی شود.

ë تعیین نرخ واقعی تر خرید تضمینی
وزارت جهــاد کشــاورزی در دولــت ســیزدهم چنــد 
رویکرد ویژه را برای افزایش تولید محصوالت اساســی 
بویژه گندم اجرایی کرد. یکی از مهمترین این اقدامات 
تعیین نرخ واقعی تر نسبت به سال های گذشته بود تا 

به این واسطه نرخ خرید تضمینی را به قیمت جهانی 
نزدیک تــر کنــد. ایــن اقــدام از یک ســو کشــاورزان را به 
کشت بیشــتر این محصول ترغیب کرد و در عین حال 

مانع قاچاق گندم به کشورهای همسایه شد.
در ابتــدای ســال جاری و بعــد از گذشــت چنــد ماه 
از اســتقرار دولــت، نــرخ خریــد تضمینــی گنــدم کــه 
راهبردی تریــن محصــول غذایــی در کشــور محســوب 
می شود با نرخ ۱۱ هزار و 500 تومان اعالم شد. سیاست 
حمایتــی تعییــن مناســب قیمــت تضمینی بــا ایجاد 
اطمینــان بــه تولیدکنندگان گنــدم، خروجی رشــد 50 
درصــدی در خرید تضمینی را توســط دولت به همراه 

آورد.
ë کاهش تولید با اعالم دیرهنگام نرخ خرید تضمینی

متأسفانه در دولت قبل به دلیل پایین بودن قیمت  
خرید تضمینی و تأخیــر در اعالم نرخ آن میزان خرید 
تضمینی گندم کاهش یافت و کشاورزان انگیزه چندانی 
برای تولید این محصول اســتراتژیک نداشتند. به طور 
معمول در سال های گذشته نرخ خرید تضمینی دیرتر 
از شهریورماه و بعضاً با چند ماه تأخیر اعالم می شد که 
برآیند این موضوع باعث کاهش تولید گندم و افزایش 
واردات از ســایر کشــورها بود و امنیت غذایی کشور را با 

چالش روبه رو کرد.
کشاورز با اعالم قیمت های خرید تضمینی، توجیه  
اقتصــادی را در کشــت محصــوالت در نظــر می گیرد و 
چنانچه نرخ ها جوابگوی هزینه های کشاورزان نباشند، 

از کاشتن محصوالت اساسی و راهبردی که تأمین کننده 
امنیت غذایی کشــور اســت و جلوی ارزبری از کشــور را 
می گیــرد، خودداری کــرده و به کشــت محصوالت کم 

اهمیت اما درآمدزا روی خواهد آورد.
با درنظر گرفتن این مسأله کشور به تدریج در تولید 
محصوالت اساســی و مهــم فاصله گرفتــه و از جایگاه 
خودکفایــی و تولیــد گســترده به وابســتگی بــه واردات 
محصوالت مهم می رسد. این در حالی است که مشکل 
عمده کشــاورزی کشور در ســال های گذشته، وابستگی 
بیش از اندازه به محصوالت اساسی نظیر گندم، برنج، 

دانه روغنی، خوراک دام و گوشت و غیره بود.
دولت سیزدهم امسال پیشتازی در اعالم نرخ های 
خرید تضمینی و واقعی سازی قیمت ها را در دستور کار 
خود قرار داده اســت و با اعمال سیاست های حمایتی 
از کشــاورزان همچــون کاهــش 45 درصــدی قیمــت 
نهاده هــا، اجــرای کشــت قــراردادی و پرداخت بموقع 
مطالبــات، کشــاورزان را در جهــت تولیــد محصــوالت 

اساسی و مورد استفاده هدایت می کند.
با حســاس شدن امنیت غذایی در دنیا، سروسامان 
دادن به برنامه های کشاورزی در راستای امنیت غذایی 
اهمیت بیشتری یافته که همه دنیا بویژه پس از شیوع 
ویــروس کرونا و جنگ اوکراین و روســیه تــالش خود را 
در این زمینه دو چندان کرده اند  و دولت هم متناســب 
با این شــرایط ریل گذاری خــود را بر این محور متمرکز 

کرده است.
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نقشه راه دولت سیزدهم در سال دوم

دولت   اول  سال 
گذشت و برخی 
کارها آن طور که 
انتظــار می رفت 
نشــد،  عملیاتی 
انجــام  ولــی 
برخــی  نشــدن 
ســال  در  کارهــا 
اول را نمی توان 
اشــکال دولــت دانســت، اما دولــت باید 
تغییرات ســاختاری در ســال دوم ایجاد 
کــرده و بــا رهــا کردن مــوارد درجــه دو و 
ســه، بیشــتر از قبل به اولویت ها بپردازد 
و بیــش از پیــش بــه ســمت مهــار تورم، 
و در  کــرده  و... حرکــت  بیــکاری  کنتــرل 

کشور توسعه ایجاد کند.
بــه نظر می رســد دولت باید در ســال 
دوم بــه ســمت عملــی کــردن بیــش از 
پیــش وعده هایــش حرکت کنــد و اولین 
کاری کــه در ســال دوم بایــد در دســتور 
کار قــرار گیرد، ادامــه مهار تورم و جبران 
رشــد  کنتــرل  طریــق  از  بودجــه  کســری 

نقدینگی است.
بایــد در  کــه دولــت  را  دومیــن کاری 
اولویــت کاری خــود قــرار دهــد افزایــش 
ســرانه درآمد ساالنه کشــور است، اکنون 
ایــن نرخ یــک درصــد اســت در صورتی 
کــه طبــق برنامه ای کــه آیت اهلل رئیســی 
اعالم کــرد این رقم ۸ درصد بود، از این 
رو امیدواریــم در ســال دوم بــه این عدد 

برسد.
دولــت ســیزدهم باید بــرای افزایش 
تولیــد و درآمــد، تجدیــد ســرمایه گذاری 

داخلــی و خارجــی را در اولویــت قــرارد 
هد تــا در پی آن ســفره های مردم بهبود 
یابد، چرا که انجام سرمایه گذاری باعث 
افزایش تولید و تقویت توان مالی دولت 
شــده و اشتغال ایجاد می شــود. با ایجاد 
اشــتغال نیــز توســعه اقتصــادی بهبــود 
بــه دنبــال آن وضــع معیشــت  یافتــه و 

مردم نیز ارتقا خواهد یافت.
وعــده  جمهــور  رئیــس  همچنیــن 
ســاخت ســالی یــک میلیــون مســکن را 
داده اســت. در ســال اول بــه طــور کامل 
رو  ایــن  از  نشــد،  عملیاتــی  وعــده  ایــن 
وعــده  ایــن  دوم  ســال  در  امیدواریــم 

عملیاتی شود.
انسجام دولت و تیم اقتصادی بسیار 
هســتند  مجبــور  دولت هــا  اســت.  مهــم 
و  کــرده  رفــع  را  قبــل  ایرادهــای دولــت 
کســری بودجه آنها را نیــز پرداخت کنند 
و وظیفــه هــر دولتی که بر ســرکار می آید 
همیــن اســت و چــاره ای جــز انجــام آن 
کارها نیســت و این کار با انســجام دولت 
و با تیم اقتصادی میســر می شود، از این 
رو امیدواریم دولت در ســال دوم بتواند 
بدهی های دولت قبــل را پرداخت کرده 

و در جهت توسعه حرکت کند.
رشــد  بودجــه،  کســری  بــا  کشــور 
نقدینگــی، درآمد پایین مــردم و کاهش 
تولیــد ناخالص ملی مواجه اســت، بنابر 
این دولت ســیزدهم برای حل تمام این 
مشــکالت باید تغییرات ساختاری ایجاد 
کــرده و با مهــار تــورم، ایجاد اشــتغال و 
پرداخت بدهی ها در جهت ادامه بهبود 

معیشت مردم گام بردارد.

دکترعلی قنبری  
اقتصاددان و 

معاون وزیر 
کشاورزی در 
دولت یازدهم

ت
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اثرات درازمدت اقدامات دولت بر اقتصاد ایران

فعالیت های رئیس 
جمهور به دو بخش 
ایجابــی  و  ســلبی 
قابــل تقســیم بندی 
از  یکــی  اســت. 
ی  فقیت هــا مو
دولت ســیزدهم در 
گذشــته،  یک ســال 
مقابلــه با فســاد بوده کــه می  تــوان آن را در زمره 

فعالیت های سلبی تقسیم بندی کرد.
همچنین پیشگامی دولت در مقابله با تخلفات 
اقتصادی مورد توجه اســت. در یک ســال گذشــته 
شــاهد انســداد تخلــف در حــوزه اقتصــاد و نظــام 
اداری بوده ایم و البته باید گفت که رئیس جمهور، 
ایــن رونــد را عمــاًل از زمــان ریاســت قــوه قضائیه 
آغاز کرده بود؛ به گونه ای که با تعقیب بســیاری از 
پرونده هــا رعبی در دل متخلفیــن حوزه اقتصادی 
و اجتماعی ایجاد کرد و جنبه ســلبی فعالیت های 

ایشان همچنان ادامه دارد.
نیــز  اشــتغال  زمینــه  در  ســیزدهم  دولــت 
کارنامــه یک ســاله موفقی دارد، چرا که بســیاری از 
کارگاه های تعطیل و نیمه تعطیل یا کارگاه های در 
شــرف تعطیلی را به حوزه اشــتغال بازگرداند و از 

سوی دیگر زمینه ایجاد فساد را نیز متزلزل کرد.
ُبعــد دوم فعالیت هــای رئیس جمهــور را باید 
ایجابی دانســت. دولت قبل تولید مسکن را حدود 
۸ سال تعطیل کرده بود، ولی در یک سال گذشته، 
بارقــه امیــدی ایجــاد شــده و ســاخت یــک و نیــم 

میلیون مسکن در مرحله اجراست.
همچنیــن بخــش مســکن پیشــران در اقتصاد 
 ۳۰۰ از  بیــش  می  توانــد  مســکن  رونــق  و  اســت 
رشــته شــغلی را فعال کند که بی شــک در توسعه 
اقتصاد کشــور اثرگذار اســت و می  تــوان آن را یکی 

از دســتاوردهای موفق دولت در یک ســال گذشته 
دانست.

در عیــن حــال، فعال کــردن حوزه نفــت و گاز، 
ارتقای شــرایط فعالیت شــرکت های دانش بنیان، 
توسعه واردات و صادرات، عضویت در پیمان های 
دوجانبه یا چندجانبه، توســعه پیمان شــانگهای، 
توســعه پیمــان اوراســیا و... از دیگر دســتاوردهای 
دولــت ســیزدهم در عمر یک ســاله خود اســت که 

اثرات ماندگار و درازمدتی بر اقتصاد ایران دارند.
عملکــرد دولــت در حــوزه ترانزیت نیــز موفق 
بوده و باز شــدن مقدمات راه ابریشــم که آسیا را از 
طریــق خط آهــن و زمینی به اروپــا متصل می  کند 

یکی از این دستاوردهاست.
بــا توجــه به شــرایط حادی کــه امریــکا در حال 
ایجــاد آن در جنــوب شــرقی آســیا در تنگــه تایوان 
اســت و امکان تنــش وجــود دارد، کشــورهای بین 
مســیر هــم به بــاز شــدن مقدمــات کریدور شــرق 
و غــرب جــاده ای و ریلــی از طریــق ایــران تشــویق 
شــده اند که می  تواند اتفاق خوبی برای کشــور رقم 

بزند.
در یک ســال گذشــته زمینــه توســعه تجــارت و 
تولید فراهم شده و دولت با استناد به سیاست های 
اقتصــاد مقاومتی، بانک ها را مکلف به حمایت از 
بخــش مولــد اقتصــاد و بنگاه های تولیــدی کرده و 
بارقه امید برای صنعت و تولید ایجاد شــده است. 
حمایــت از بنگاه هــای تولیــدی می  توانــد در رشــد 
اقتصــادی، رشــد تولید ناخالص داخلــی، افزایش 
درآمــد ملــی و افزایــش درآمــد ســرانه تأثیرگــذار 
باشد و به این ترتیب شاهد کاهش فقر، تورم و کم 
شــدن فاصله طبقاتی در جامعــه خواهیم بود. در 
هر حال نگاهی به عملکرد دولت ســیزدهم نشان 
می دهد خرابی های 96 ماه گذشته را نمی توان در 

12 ترمیم کرد.

دکترعبدالمجید شیخی
 اقتصاددان و استاد 
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مدیریت مناسب دولت در حوزه کسری بودجه

یکــی از بخش هایــی کــه 
کاماًل روشن بوده و مردم 
نیــز در جریــان بوده انــد، 
کسری بودجه است. طی 
ســال گذشته یک نگرانی 
جــدی در این حوزه میان 
مــردم ایجــاد شــده بــود 
بــه طــوری کــه برخــی از 
کارکنان دولت تصور می  کردند ممکن است حقوقی به 
آنها پرداخت نشود یا اینکه دیرکرد قابل توجهی داشته 
باشــد. اما در این زمینه دولت سیزدهم موفق بود و به 
گونه ای عمل کرد که با مدیریت مناسب توانست سال 

14۰۰ را بدون هیچ مشکلی به پایان برساند. 
در واقع می  توان گفت دولت آقای رئیسی توانست در 
این مدت از طریق کســب درآمد و ایجــاد درآمدهای 
جدیــد کســری بودجه را جبــران کند کــه باعث بهبود 
شرایط اقتصادی کشور شد. نباید فراموش کنیم، همه 
درآمد هایی را که کشور کسب می  کند نمی توانیم خرج 
کنیم، زیرا با چنین اقدامی نمی توانیم به دستاوردها و 
اهداف مهمی که در چشم انداز کشور ترسیم کرده ایم 
دســت یابیــم. بنابرایــن در ایــن خصوص بایــد توجه 
ویــژه ای بــه مدیریــت هزینه ها داشــته باشــیم و آن را 
یکی از اســتراتژی های مهم دولت و کشور قرار دهیم. 
یعنــی دولت نظــام برنامه ریــزی و بودجه بندی خود 
را به ســمت بودجه عملیاتی ببــرد. یکی از مهم ترین 
و بزرگ تریــن تصمیمــات اقتصــادی بــه نظــر مــن 
مدیریت بودجه اســت که بــا دو عامل افزایش درآمد 
و کاهــش هزینــه می  تــوان کســری آن را جبــران کــرد. 
مهم تریــن راهــکار این امر نیز تنها بــا عملیاتی کردن 
بودجــه امکانپذیــر اســت. درباره مقابله با بســترهای 
فســاد،دولت ســیزدهم نســبت بــه ســایر دولت ها در 
ایــن زمینــه اقدامات مناســبی را انجام داده اســت. از 
ســوی دیگر معموالً همه افراد فساد را تنها اختالس، 

معامالت صــوری، حقــوق نجومــی و... می  دانند و با 
آن آشنا هستند، اما مهم ترین فساد اقتصادی زمانی 
رخ می  دهــد کــه نتیجــه تصمیمــات اشــتباه مدیران 
در اقتصــاد نمایــان می  شــود. در مقابله با فســاد تنها 
نظــارت دولت نیســت بلکه انتخاب درســت افراد در 
جایگاه های مناســب که منجر به از دست رفتن منابع 
نمی شــود نیــز یکــی از زیرســاخت های مهــم مقابله 
بــا فســاد اســت. نــرخ بیــکاری یکــی از آن متغیر های 
اقتصــادی اســت کــه هیــچ گاه نمی تــوان آن را صفــر 
کرد. اولین راهکار ایجاد شــغل توسط دولت و دومین 
راهکار مربوط به تســهیل شرایط ایجاد اشتغال است 
که در این خصوص مهم ترین بحث مربوط به بهبود 
فضای کســب و کار اســت. یکی از مهم ترین موارد در 
حــوزه کار مربــوط به آســان کردن زیرســاخت ها برای 
فعاالن اقتصادی و کارآفرینان اســت که در این حوزه 
دولــت فعلــی اقدامــات مهمــی همچــون ســهولت 
دریافــت مجــوز را انجــام داده و همیــن امــر منجر به 
ایجاد رونــدی صعودی در حوزه اشــتغالزایی خواهد 

شد. 
در واقع از بیــن بردن موانع و بحث بهبود فضای 
کســب و کار از جمله مهم ترین اقدامات دولت بوده 
است، اما باید آسان سازی در ایجاد اشغالزایی کشور 
تقویت شــود. به طور مثال برخی از مقررات دست و 
پاگیر حذف شده و زیرساخت های الزم درباره ایجاد 
شغل فراهم شود. مثاًل دولت یکی از زیرساخت های 
مهم در این خصوص را که برق اســت برطرف کرده 
و اغلب مناطق حتی روســتاها نیز از این زیرســاخت 
برخــوردار هســتند. یکــی دیگــر از مــوارد مهــم برای 
کارآفرینــان در خصوص ایجاد اشــتغال، تســهیالت 
بانکی اســت که باید به طورعادالنه، بموقع و مقرون 
بــه صرفه با ســود مناســب در اختیار آنها قــرار داده 
شــود و بــرای آن از دریافــت ضمانت هــای ســخت 

خودداری کنند.

دکترمحمد جلیلی 
 اقتصاددان و 

رئیس سابق دانشگاه 
آزاد ابهر

گروه اقتصادی/ نشست خبری یک سالگی 
دولت سیزدهم به میزبانی رئیس جمهور 
و با حضور نمایندگان رســانه های داخلی 
و خارجــی برگزار شــد. آیت اهلل رئیســی در 
این نشســت، اقدامات یک ســاله دولت را 

تشــریح کرد و به ســؤاالت خبرنــگاران نیز 
پاســخ داد.  عمده بحث نشســت خبری، 
و  دولــت  یک ســاله  اقتصــادی  اقدامــات 
در  ســیزدهم  دولــت  آینــده  برنامه هــای 
حل مســائل اقتصادی بود و دکتر رئیســی 

پیرامــون برخــی اقدامــات از جمله توقف 
اســتقراض از منابع بانک مرکــزی و چاپ 
پول، حل مسأله ارز ۴2۰۰ تومانی و اصالح 
نظــام یارانه هــا، نهضــت ملــی مســکن، 
مباحث مرتبط با اشتغال جوانان، تأمین 

امنیــت غذایــی کشــور و... ســخن گفــت. 
دولــت در یک ســال اخیــر با انجــام برخی 
اصالحات شجاعانه و تصمیمات بزرگ، 
حل برخی مسائل قدیمی و پرهزینه کشور 
را در دســتور کار خــود قرار داد و موفق شــد 

تــا بــه مســأله پرحاشــیه ارز 42۰۰ تومانــی 
پایان دهــد. همچنین دولــت در این دوره 
توانســت با تغییر تاکتیک پرداخت یارانه 
از حلقــه اول )واردکننــده( بــه حلقــه آخر 
)مصرف کننــده(، به فســادها و رانت های 

موجــود در ایــن بخش پایان دهــد.  دولت 
همچنین با جلوگیری از روند گذشته خلق 
پــول و اســتقراض از منابع بانــک مرکزی، 
نــرخ تــورم را در یک چرخه افــت و کنترل 
قرار داد و موفق شــد در تأمین منابع مالی 

مورد نیــاز دولت و جبران کســری بودجه، 
راهکارهــای تــازه ای را عملیاتــی کنــد و به 
خلق پول خاتمه دهد.  روزنامه ایران برای 
بررسی اقدامات مهم اقتصادی یک ساله 
دولت، سراغ کارشناسان اقتصادی رفته و از 

آنها پرسیده که مهم ترین اقدامات دولت 
در یک سال گذشته در چه حوزه هایی بوده 
و برای ادامه مســیر در سال دوم فعالیت، 
دولت سیزدهم چه مسیری را باید در پیش 

بگیرد که در ادامه با هم می خوانیم.

مهر تأیید 3 اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه بر عملکرد یکساله اقتصادی دولت سیزدهم در گفت وگو با »ایران« 

 تالش 12 ماهه برای ترمیم خرابی های 96 ماهه
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اقتصادی  سه شنبه 8 شهریور 1401 
 سال بیست و هشتم
 شماره 7992

ایجاد 300 هزار شغل با رویکرد توانمندسازی مددجویان کمیته امداد 13.8میلیون تن ترانزیت در یک سال؛  باالترین آمار در تاریخ ایران
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی اعالم کرد»ایران« از تالش های دولت سیزدهم در حوزه ترانزیت گزارش می دهد

فیروزآبادی: توانمندسازی مددجویان با  رعایت تکریم  آنها، اصلی ترین محور برنامه های کمیته امداد استترانزیت پار سال 11.5 میلیون  و در سال 99 حدود 5.5 میلیون تن بوده، یعنی در 2 سال 170درصد رشد داشته است
گروه اقتصــادی/ وعده دولت برای رشــد 
ترانزیــت عملــی شــده اســت. ترانزیــت 
یک ســاله )آغــاز بــه کار دولت تــا کنون( 
بــه 13 میلیــون و 850 هــزار تــن رســیده 
اســت این در حالی اســت که ترانزیت در 
ســال گذشــته )1400( 11.5 میلیــون تــن 
بود. میــزان ترانزیــت در ســال 99 حدود 
5.5 میلیــون تــن بــوده و به ایــن ترتیب 
ترانزیت در طی 2 ســال 170درصد رشــد 
داشــته. هدفگذاری ترانزیت 20 میلیون 
تن تا پایان امسال است که با برنامه های 
پیــش رو بــرای افزایش مناســبات حمل 
تحقــق  منطقــه  کشــورهای  بــا  ونقلــی 
ترانزیــت 20 میلیون تنی نزدیک اســت. 
عالوه بر کشــورهای همســایه، مهم ترین 
برنامه جذب بار خارجــی، عبور کاالهای 
صادراتی و وارداتی چین و روسیه از مسیر 

ایران است. 
جابه جایی کاال در ســال 93، 12 و نیم 
میلیون تن، در سال 99، 5.5 میلیون تن و 
در سال گذشته به 11.5 میلیون تن رسید و 
این در حالی است که تا پایان امسال باید 
جابه جایــی کاال به 20 میلیون تن برســد.
در ۵ ماهه نخست امسال نیز در مقایسه 
با مدت مشــابه ســال گذشــته 2۵درصد 

افزایش جابه جایی کاال داشتیم.
مبــادالت  همـــه  کـــه  درصورتــی 
کشــورهای کریــــدور شــــمال - جنـــوب 
و یک ســــوم مبــــادالت چیــــن و اروپــا از 
امـــکان  انجــام شــود  ایــران  مســیرهای 
کســـب درآمـــد 11 میلیـــارد دالری از ایـن 
مســـیر بـرای ایـــران وجـــود دارد. ایـران از 
معـدود کشـورهایی اسـت کـه از موقعیـت 
بین المللـی خاصـی بـــرای ترانزیـت بـار 
برخـــوردار اســــت. معــاون حمل ونقــل 
وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه ساالنه 
حــدود ۶0 میلیــون تــن کاال از چیــن وارد 
کشورهای اروپایی می شود، می گوید: »با 
توجه به موقعیت ایران که هم در راهگذر 
شــمال به جنوب و هم در راهگذر شــرق 
بــه غــرب قــرار دارد، کشــورمان می تواند 
مســیر مناســبی برای جابه جایــی کاالها 

باشــد.« شــهریار افنــدی زاده با اشــاره به 
درگیری هــای روســیه و اوکراین خبر داده 
اســت کــه »وزارت راه وشهرســازی برای 
ترانزیــت 30 میلیــون تــن کاال از راهگذر 
شــمال- جنوب برنامه منســجمی با سه 
محور اساسی تنظیم کرده و امیدوار است 

آن را در سال های آینده افزایش دهد.«
در  شــمال-جنوب،  محــور  عالوه بــر 
محــور شــرق به غــرب نیــز ظرفیت های 
باالیــی بــرای جــذب ترانزیــت در کشــور 
وجود دارد. از چین ۶0 میلیون تن کاال به 
اروپــا می رود که دو مرز ســرخس و اینچه 
برون ظرفیت انتقال این بار را به ســمت 

ترکیه و بعد به اروپا دارد.
ë موانع رشد ترانزیت

ترانزیت کشــور در ســال های گذشــته 
روند نزولی داشــته است این روند از سال 
93 که میزان ترانزیت بیش از 12 میلیون 
تن بوده در ســال های بعد کاهشــی شده 
اســت تا در ســال 99 بــه5.5 میلیون تن، 
کمترین میزان در دهه گذشــته برسد. در 
حالــی کرونــا عامــل کاهــش ترانزیت در 
سال های گذشــته عنوان می شود که آمار 
نشان می دهد روند افت میزان ترانزیت 
قبل از کرونا آغاز شده است. کاهش رشد 
ترانزیت در گذشته بــــه دالیــل مختلــف 
ازجملــــه ناهماهنگی هــــای داخلــی در 
امــر سیاســــتگذاری کاهش یافته است و 
به این ترتیب در ترانزیــــت نتوانســــتیم 
از مزیت هـای متنـــوع آن اسـتفاده کنیم. 
برخـــی  تحریم هـــا،  موضـــوع  از  جــدا 

مشـکالت داخلـی نیـــز مانـع دسـتیابی و 
بهره بـرداری ایـران از مزیت هـای فـراوان 
ترانزیـت و پتانسـیل های بالقـوه کشـور در 
ایـن زمینـه شـده اسـت. در حوزه ترانزیت 
چالــش تعرفه ها و زمــان طوالنی توقف 
در مرزهــا نیــز وجــود دارد کــه موجــب از 
دســت رفتــن ظرفیت هــا در ایــن بخش 
شده اســت. دولت سیزدهم در جلسات 
دو جانبه با کشــورهای دیگــر به دنبال به 
صفــر رســاندن تعرفه هــا اســت. موانــع 
موجــود در گمــرکات زمــان جابه جایــی 
کاال را افزایــش می دهــد، بــرای رفــع این 
مشکل ایران با کشورهایی مثل جمهوری 
آذربایجــان و ترکمنســتان کــه مــرز ورود 
بــه کشــورهای CIS و روســیه هســتند در 
حــال انجام توافق هایی بــرای دیجیتالی 
کــردن عبور کاال و به صفر رســاندن زمان 
بــرای افزایش ســرعت بهره وری اســت. 
یکی دیگر از موانع رشــد ترانزیت، عقب 
ماندگی در بخش حمل ریلی است. بیــن 
حمل ونقــــل ریلــی و جــــاده ای در کشور 
توازن و تناســـبی وجــود ندارد. از کل بـــار 
جابه جا شـده بـا روش زمینـی 92 درصـد 
حمل ونقـــل کاال در کشـــور در جاده هـا و 
8 درصد از طریــق ریل صورت می گیرد. 
بر اســاس گزارشی که مرکز پژوهش های 
اتاق بازرگانی انجام داده است متوســـط 
مسـافت طــی شــده توســط یــک کامیــون 
برابــــر 502  ســــال 1400  در  کشــــور،  در 
کیلومتــر بــــوده اســت. ایــن بــه معنــای 
آن اســــت کــه در حمل ونقــــل جــاده ای 

حمــل بــــار در فواصــل طوالنی تر از 300 
کیلومتــر اتفــاق می افتــد. درحالی که در 
مسـافت های باالتر از 300 کیلومتـر بایـد 

حمـل بـار از طریـق ریـل صـورت بگیـرد.
رقابتـــی  در  موانـــع  رفـــع  بـــرای 
شــــدن حمل ونقــــل ریلــــی و جــاده ای 
بــــه اقداماتــــی نیــــاز اســــت کــــه هــــم 
بخــــش  در  زیرســــاختی  ضعف هــــای 
هـــم  و  شـــود  برطـــرف  ریلـــی  حمـــل 
برخـــی مزیت هـــای یک طرفـــه کـــه در 
حـــال حاضـــر بـه نفـــع حمـل جـــاده ای 
اســـت، تغییــر کنــــد و موازنــه های بیــن 
دو مــدل حمل ونقــــل ایجــــاد شــــود. از 
ســوی دیگــر خطــوط ریلی بــرای تحقق 
هــدف ترانزیتــی کشــور ناکافــی اســت. 
خطـــوط ریلـــی در دسـت بهره بـــرداری 
کشـــور برابـــر 13954 کیلومتـــر، خطـوط 
ریلـــی در دســـت مطالعـه برابـــر 6312 
کیلومتـــر و خطـوط ریلـی در دسـت اجـرا 
برابـر 3267 کیلومتـــر اسـت. بـر اسـاس 
اســـناد باالدســـتی و طبـــق مطالعـــات 
طـرح جامـع حمل ونقـل کشـور، نیـاز بـه 
توســـعه شـبکه ریلـی به مراتـب بیـش از 
نیـاز بـه توسـعه شـــبکه جـاده ای اسـت و 
مزایـای حمل ونقـــل ریلـی نیـز موجـب 
شـــده در اســـناد باالدســــتی متعــدد بــر 
اولویــــت حمل ونقــــل ریلــــی تصریــح 
و تأکیــد شــــود. بــا ایــن حــــال در طــــول 
جاده هــــا  توســــعه  گذشــــته  دهه هــای 
بــــا شــــتابی باورنکردنــی و چنــــد برابــر 
توســعه ریلــی صــورت پذیرفتــه اســت. 
بــر اســــاس اطالعات موجـــود در طـول 
43 سـال گذشـته خطـوط ریلـی تنهـا 2.5 
برابـر شـده درحالی کـه طـــول آزادراه هـا 
طـی همیـن مـــدت نزدیـک بـه 20 برابـر 
و طـــول بزرگراه هـا نیـز 36.8 برابـر شـده 
اســـت. طـــول راه هـــای اصلـی نیـــز 6.7 
برابـــر و راه هـــای روســــتایی بیــــش از 5 
برابــر شــده اســت، بنابراین رشد متوازن 
و  در بخش هــای حمل ونقــل جــاده ای 
ریلــی، دســتیابی بــه اهــداف ترانزیتی را 

میسر می کند.

گروه اقتصادی/ اشــتغال پایــدار با نگاه 
عادالنــه و بــا توانمندســازی کــه بتوانــد 
ضمن کاهش نرخ فقر، رشــد اقتصادی 
کشــور را تضمین کنــد، از اهداف اصلی 
دولــت در یک ســال اخیــر بوده  اســت؛ 
دولتــی کــه بــا آغــاز کار خــود، انضبــاط 
پولــی، مالی  و توانمند ســازی جمعیت 
فعال کشــور را از ابتدا در دستور کار خود 
قرار داد و با این رویکرد و براســاس سند 
تحــول اقتصادی گام های اساســی را در 
این راســتا طی یک ســال اخیر برداشته 

است.
نشــانه های این موضــوع را می توان 
در روند کاهش مددجویان کمیته امداد 
امام خمینی یافت که در سال گذشته با 
توانمندسازی توانست میزان اشتغال را 

در این نهاد مردمی به حداکثر برساند.
تهــران،  شــمال  در  دیــروز، 
نمایشــگاهی برپــا شــده بــود کــه همه 
تأییــد  را  پیشــین  گفتــار  نشــانه های 
می کرد. این نمایشــگاه به بهانه تقدیر 
بــر  خودکفایــی  و  اشــتغال  یــاوران  از 
پاشــده بــود. اینها کســانی بودنــد که تا 
پیــش از ایــن مددجــوی کمیتــه امداد 
بودنــد و حــاال خــود بــا حمایــت ایــن 
کمیتــه و بخصــوص دولــت کارآفرین 
شده و فرصت های شغلی جدید را به 
ظرفیت اقتصادی کشور خواهند افزود.

ë اشتغالزایی با رویکرد توانمند سازی
معاون اشــتغال و خودکفایی کمیته 
امــداد امــام خمینــی معتقد اســت که 
توانمندســازی بهتریــن و اساســی ترین 
نحــوه حمایت از مددجویان این کمیته 
اســت. مرتضــی فیــروز آبــادی، در ایــن 
مراسم با این توضیح گفت که به همین 
دلیل اســت که ما بیش از برنامه ششم 
توســعه در ســال 1400 بــاالی 300 هزار 
شــغل ایجاد کردیم. این درحالی است 
که بر اســاس برنامه ششــم توســعه در 
مجموع می بایســت کمیته امداد 350 

هزار فرصت شغلی ایجاد کند. 
بیانــات  بــه  اشــاره  بــا  فیروزآبــادی 

مقــام معظــم رهبــری دربــاره تولیــد و 
رشــد اقتصــادی و اشــتغال بــا رویکــرد 
توانمندســازی آن را بــه یک اتاق جنگ 
تشبیه کرد و گفت که رویکرد کمیته امداد 
دراین مدت بر محوریت توانمندسازی 
توانســته ایم  خاطــر  به همیــن  و  بــوده 
موفقیت هایــی در تولیــد، فعالیت های 
دانــش بنیان و اشــتغال آفرینی داشــته 
گفتــه وی، تعهــد کمیتــه  بــه  باشــیم. 
امــداد در ایجاد اشــتغال در ســال 1400 
ایجــاد 300 هــزار فرصــت شــغلی بــود 
که خوشــبختانه با همــکاری بانک های 
عامل و دیگر نهادهای ذیربط بطور 100 

درصد این مشاغل محقق شد.
کــه  محورهایــی  از  دیگــر  یکــی 
فیروزآبــادی بــر آن تأکیــد کــرد، ایجــاد 
مشــاغل دانش بنیــان و حرکــت به این 
ســمت بــود. وی درایــن بــاره توضیــح 
داد که با همــکاری و تفاهمنامه هایی با 
معاونت علمی ریاست جمهوری، این 
کمیتــه درصــدد ســوق دادن جوانان به 
ســمت فضای علم، فناوری و خالقیت 

است.
را  ســمپاش  پهپــاد  دســتاورد  وی 
نمونه ای از این نوع فعالیت دانســت و 
گفت کــه در راســتای زنجیره های تولید 
جهت گیری هایی صورت گرفته اســت، 
مثــل تولیــد درخت توت، پیله ابریشــم  

و...
به گفته وی، با توجه به تجربه ســال 
امــداد، حرکــت خــود را  1400، کمیتــه 

بــرای ایجــاد 500 هــزار شــغل در ســال 
جاری شــروع کــرده اســت. فیروزآبادی 
بــه نظارت هــای مرحلــه ای در فراینــد 
تســهیالت برای ایجاد شــغل و پایداری 
آن از ســوی کمیتــه امــداد اشــاره کــرد و 
گفــت: در ســال گذشــته تنهــا 7 درصد 
انحراف منابع  مشــاهده شــد کــه اگر در 
توزیع منابــع توازن صــورت می گرفت، 

این میزان انحراف نیز وجود نداشت.
ë  تخصیص 10 هزار میلیارد تومان منابع

اشتغالزایی به بانک های عامل
رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( 
نیز در این مراســم گفت که امســال 25 
هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال 
در قالب بودجه سال 1401 به این کمیته 
اختصاص یافت که خوشــبختانه در 17 
فروردین ماه امســال این میــزان منابع 
تخصیــص یافت و ازاین میــزان 10 هزار 
میلیــارد تومــان بــه بانک هــای عامــل 
ابالغ شــد که آنها نیز ســهم اســتان ها را 
مشخص و فعالیت در این راستا دو ماه 

زودتر از موعد مقرر آغاز شد.
مرتضــی بختیــاری بــا بیــان اینکــه 
خــوش  امــداد  کمیتــه  مددجویــان 
بانک هــا  مشــتریان  حســاب ترین 
هســتند، افزود: ســقف وام اشتغالزایی 
مددجویــان بــا کمــک دولــت  بــه 300 
میلیون تومان افزایش یافته اســت. او، 
از تعهد ایجاد 40 هزار پنل خورشــیدی 
از مجمــوع 550 هــزار پنــل در کمیتــه 
امــداد خبــر داد و گفــت: امیدواریم که 

درآمد پایداری از این میزان سهم عاید 
مددجویان شود.

بــه گفتــه بختیــاری، خوداتکایــی و 
برنامه هــای   محورهــای  از  خودبــاوری 
اشتغالزایی کمیته اســت .  وی در ادامه 
گفت: روش های علمی در کمیته امداد 
در بخش اشــتغال خانگی در دستور کار 
قــرار گرفته چرا که بیــش از 50 درصد از 
سرپرســتان خانوار تحت  پوشش کمیته 
زنان خانه دار هستند. به گفته وی،  بیش 
از 700 هــزار خانــوار از ســال 9۴ تــا 98 از 

پوشش کمیته امداد خارج شدند.
صنــدوق  ایجــاد  از  همچنیــن  وی 
ضمانــت بــرای مددجویــان خبــر داد و 
گفت کــه این موضوع در دولت در حال 

بررسی نهایی است.
ë  300 بــه خــرد  وام  ســقف  مهرمــاه  تــا 

میلیون تومان افزایش می یابد
قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی، 
از اجرایی شدن افزایش سقف وام خرد 
مددجویان به میزان 300 میلیون تومان 

تا مهرماه خبر داد.
در  هســتیانی،  ابوالحســنی  اصغــر 
مراسم گشایش نمایشگاه دستاوردهای 
امــداد  کمیتــه  خودکفایــی  و  اشــتغال 
امام افزود: بر اســاس تبصــره 16 قانون 
بودجــه ســال 1401، 25 هــزار میلیــارد 
تومــان در اختیــار کمیتــه امــداد بــرای 
ایجاد فرصت های شــغلی قرار گرفت. 
بــا مردمی ســازی یارانــه توصیــه شــده 
کــه بــا هــم افزایــی، وام هــای فــردی و 
کارگاهــی افزایش یابد بــه همین دلیل 
این درخواســت مورد توجه قرار گرفت. 
به گفته وی، این امــکان در حال فراهم 
شدن اســت و پیش بینی می   شــود که تا 
مهرمــاه ســقف وام هــای خرد بــه 300 

میلیون تومان افزایش یابد.
وی همچنیــن بــه اصــل 43 قانــون 
اساســی کشــور اشــاره کرد و گفت که در 
این اصل به صراحت اعالم شده دولت 
باید زمینه های اشتغال و مسکن را برای 

عموم مردم مهیا کند.



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

   افقي:  
1 - تراشـــه کوچکی که می توانـــد عملیات 

حسابی و منطقی را انجام دهد - چه بسیار
2 - صوت - ترس - جمع مدرسه

3 - منسوب به دنیا - فلز قلیایی - فرزین شطرنج
4 - شگفتی - کشتی خشن - دستگاهی در کشتارگاه - غالم

5 - عـــدد منفـــی - ظاهر کـــردن - محل اقامـــت موقت 
سپاهیان

6 - برنج مرغوب شمال کشور - کرانه ها - بیماری
7 - دعاها - زیاده روی در گزارش یک خبر - مادر میهن

8 - سوگ - علم آموختن - نوعی آبگوشت
9 - هر چیز بد و زشت - خانه ها - برجسته، سرآمد

10 - منقار مرغان - تمایل داشتن - رفتارها و کردارها
11 - ثروتمند و غنی - عالئم بیماری - قورباغه

12 - متـــه - ناامنی و شـــورش - ضمیر بی حضـــور - کلمه 
سؤالی

13 - بخش ها - شایورد - بهشت
14 - رسانه  بی تصویر - فیلم اسداهلل نیک نژاد - رایانه قابل 

حمل
15 - آزاد - بازیگر مرد سریال در حال پخش »بی نشان«

 عمود ي:   
1 - عنصـــری گازی - از جمله بهترین رفتارهای پســـندیده 

اخالقی و ارزشمند
2 - غذای دام - کلیسای اصفهان - مردان سیاسی

3 - هرز - واال و اعلی - منزجر
4 - پول »کوبا« - روزگارها - نشان مفعول - ویتامین کیوی
5 - پیوسته و پشت سر هم - باختر - ده کوچکی در امارات

6 - بازیگر »دزدان دریایی کارائیـــب« با نام جانی - علف 
خوردن دام ها در دل طبیعت - پس و پی

7 - رود مرزی - کشور »ابوظبی« - استاندار قدیم
8 - از ظروف آشپزخانه - پرنده چراندنی - همراه غذا نوش 

جان کنید
9 - درخشان - شیر درنده - میوه تابستانی

10 - از... عمل غافل مشو - قربانی - تصدیق عامی
11 - نیز - شهری در استان مرکزی- مشهور

12 - ورزش مادر - از غصه مردن - کبوتر صحرایی - بستن
13 - تکرار سخنی - در هم ریخته - چند ادیب

14 - از خودروهای ایرانی - مقابل »نادان« - ساز زهی آرشه ای
15 - رازآلود - کمی و نقص

   افقي:
1 - چهره محوری فلسفه جدید - موی سر زن

2 - حکومت کردن بر کســـی - تحریک 
پوستی - ماهی کوچک کنسروی

3 - برخـــی در خواب می کشـــند - مدرن - بازیکن ســـابق 
»آ.اس.رم«

4 - واژه شگفتی - غرور - حرف - علف خشک
5 - بدگویی - همسویه - انگور خشکیده
6 - دستورها - اخترشناس - ایزد ایزدان

7 - اورژانس - آزرده - مقام قهرمان
8 - خانـــه بزرگ با حیـــاط پر درخت - قایق اســـکیموها - 

بغض ترکیده

9 - موی اسب - نمایشنامه »شکسپیر« - الهه محبت
10 - دندان کشیدنی - ِمشگین شهر سابق - فاکتور معروف 

خون
11 - واحدی برای لیتر - دختر بی پدر - زهر

12 - گلو - دهی در بخش بزمان شهرســـتان ایرانشـــهر - به 
همراه - قدرت

13 - شـــهری در اســـتان زنجان - میوه کال - اتحادیه ای از 
شرکت ها

14 - از مناطق بکر گردشگری هرمزگان - مهراس - تحیت
15 - یگانه - از استادان خط نستعلیق

 عمود ي:   
1 - گرفتن - پالئونتولوژی

2 - بی بهره - کاغذفروش - شهری در استان قزوین
3 - بیماری پوستی - دریاچه آسیا - سرزمین یخبندان

4 - روکار ســاختمان - لوله بســیار نازک - خوک وحشــی - 
شهر »برج طغرل«

5 - سال ها - فرمان توقف - مرزنگوش
6 - آب سرمازده - صدای انفجار - دختر قیصر روم

7 - مغاک - میوه تابستانی - زن  گرفتن
8 - نقشــه ای که موقعیت محلی را نشان دهد - سوره نود و 

دوم - یکدل
9 - رویین تن یونان - واحد بزرگی برای برق - منفک

10 - فقط... است که می ماند - تپق زدن - عین عبارت
11 - تنها - صاحبخانه مستأجر - ادوات جنگ

12 - ضمیــر متصل - خدای اقیانوس ها - رســتنی - طبقه و 
ردیف

13 - ماده قندی میوه ها - سازمان نظامی سنتی ایران - ستاره
14 - یگانه - شوره زار - نوعی  از دوختن  در جامه

15 - اثر »موریس مترلینگ« - تازه کار

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

و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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ح
گــروه اقتصادی / روز گذشــته چند پروژه 
یعنــی  ایــران  گاز  پایتخــت  در  نفتــی 
عســلویه بــه بهره بــرداری رســید. طرح 
فــاز  گازی  میعانــات  مرکاپتان زدایــی 
۲ و ۳ پــارس جنوبــی و بلــوک نخســت 
نیــروگاه ۴۸۰ مگاواتــی ســیکل ترکیبــی 
عسلویه و چندین طرح مسئولیت های 
اجتماعــی از جمله ایــن طرح ها بودند. 
همزمان دســتور آغاز عملیــات اجرایی 
و افتتــاح چنــد طــرح عمرانــی دیگــر از 
جملــه احداث خــط لوله جدیــد فاز 16 
 PDH/PP طــرح  اجرایــی  عملیــات  و 
پتروشیمی پارس نیز از سوی وزیر نفت 
صادر شــد. جــواد اوجی در بــدو ورود به 
عســلویه، عنــوان کــرد: ایــن طرح ها در 
بحث اشــتغالزایی و ایجاد درآمد برای 
اســتان برکات خوبی خواهد داشــت که 

امیدوارم به مردم استان برسد.
بــه گــزارش شــانا، وزیر نفــت درباره 
امســال  ســرد  روزهــای  در  گاز  کســری 
نیــز گفــت: امســال هم بــه دلیــل اینکه 
گاز  صنعــت  در  گذشــته  ســال های  در 
سرمایه گذاری نشده کســری گاز داریم، 
امــا تالش همکارانمان در شــرکت های 
تابع وزارت نفت این اســت که با تدابیر 
اندیشــیده شــده، مثــل پارســال اجــازه 
ندهیــم مــردم عزیــز کشــورمان دچــار 

چالش و مشکل شوند.
ë افزایش 20 درصدی صادرات گاز مایع

در جریــان آیین بهره بــرداری و آغاز 
عملیات اجرایی طرح های وزارت نفت 
در عســلویه نیز وزیر نفت از افزایش ۲۰ 
درصدی صادرات گاز مایع )ال پی جی( 
در یــک ســال نخســت فعالیــت دولت 
سیزدهم نسبت به دوره مشابه پارسال 
خبــر داد و اعــالم کــرد که ایــران بزودی 
در حــوزه تولیــد پروپیلــن از پروپــان بــه 
خودکفایی می رسد. اوجی پس از افتتاح 
۲۷ پــروژه مســئولیت اجتماعی، گفت: 
ایــن قــول را می دهیــم کــه افتتــاح این 

پروژه ها تداوم داشته باشد.
فرمــان  ادامــه،  در  نفــت  وزیــر 

شــرکت  و ۵  فــاز ۳، ۴  از  بهره بــرداری 
ایــران ال ان جــی را صــادر و اظهــار کرد: 
مایع سازی و شیرین سازی این مجموعه 
هنوز تکمیل نشده، اما برق تولیدی آن 
اکنون به منطقه عسلویه و استان بوشهر 

تزریق می شود.
اوجــی بــا اشــاره بــه آغــاز عملیــات 
اجرایــی طــرح تولید پروپیلــن از پروپان 
)PDH/PP( شــرکت پاالیــش پارســیان 
ســپهر و پتروشــیمی پارس تأکیــد کرد: 
از طرح هــای ضــروری صنعــت  یکــی 
پتروشــیمی همیــن طرح هــای تبدیــل 
پروپان به پروپیلن است که برای زنجیره 
تکمیلــی پتروشــیمی هم مهم اســت، 
در حالــی کــه هنــوز بخشــی از پروپیلــن 
افــزود:  وی  می شــود.  وارد  کشــور  بــه 
طبــق برنامه ریزی انجام شــده، احداث 
مجتمع هــای تولید پروپیلن از پروپان را 
آغاز می کنیم و تا چند سال آینده در این 
حوزه بــه خودکفایی خواهیم رســید، با 
این کار اشتغالزایی خوبی برای نیروهای 
بوشــهر  اســتان  متخصصــان  و  بومــی 

فراهم می شود.
دســتور  اعــالم  از  پــس  اوجــی 
بهره بــرداری از پــروژه انتقــال میعانات 
گازی تولیــدی از پاالیشــگاه های ســایت 
۲ به ســایت 1 پارس جنوبی، اظهار کرد: 
ایــن پــروژه یکــی از اقدام هــای مهم در 
فصل زمســتان است، زیرا توقف انتقال 
این میعانات بر تولید گاز اثر می گذارد. از 

سویی هزینه نقل و انتقاالت آن هم بین 
سایت 1 و ۲ کاهش می یابد. وی در ادامه 
پس از افتتاح پایانه صادراتی ال پی جی 
شــرکت پتروصنعــت ایرانیــان تصریح 
کــرد: ایــن صــادرات از انحصــار برخــی 
کشــورهای منطقه درآمد و شرکت های 
دیگــر هــم در این حــوزه فعال شــدند و 
طبق آمــار مدیرعامل شــرکت ملی گاز 
ایران صــادرات ال پی جی در یک ســال 
اخیــر ۲۰ درصد افزایش یافته اســت که 
ارزآوری بیشتری هم برای کشور خواهد 

داشت. 
ë  میدان گازی پارس شمالی با همکاری

گازپروم توسعه می یابد
مراســم  ایــن  از  پــس  نفــت  وزیــر 
نیــز بــا تأکیــد بــر اســتقبال از هرگونــه 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی، گفت: 
امــروز پروژه هــای صنعــت نفــت، گاز و 
پتروشــیمی با اعتبــار یک میلیــارد دالر 
در ایــن اســتان بــه بهره برداری رســید و 
عملیــات اجرایــی پروژه هایی بــا اعتبار 
۲ میلیــارد دالر هم در بخش باالدســت 
و پایین دســت آغاز شــد. با برنامه ریزی 
وزارت نفــت، ان شــاءاهلل همــه پروژه ها 
در مــدت زمان مقرر تکمیل می شــوند 
تا شــاهد تحــوالت مطلــوب در منطقه 
باشیم. برای توسعه میدان گازی پارس 
شــمالی هم با شــرکت گازپروم روســیه 

تفاهمنامه همکاری امضا شده است.
واحــد  گفــت:  نفــت  وزیــر 

گازی  میعانــات   از  مرکاپتان زدایــی 
پاالیشــگاه فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی، 
نخســتین طرحی بود که با دانش بومی 
پژوهشــگاه صنعــت نفــت و بــه همت 
قرارگاه خاتم االنبیا)ص( اجرا شد و قول 
می دهیم که در بقیه فازها این واحد نیز 

راه اندازی شود.
ë  ســرمایه گذاری طــرح مرکاپتان زدایی

میعانات گازی 4 ماهه باز می گردد
در این مراســم، مدیرعامل شــرکت 
ملی نفت ایران نیزبا بیان اینکه تاکنون 
1۰ میلیون بشکه میعانات گازی در طرح 
مرکاپتان زدایی میعانات گازی فازهای ۲ 
و ۳ پارس جنوبی پس از شیرین ســازی 
صادر شــده است، گفت: سرمایه گذاری 
انجام شده در این طرح طی سه تا چهار 
ماه باز می گردد. محســن خجســته مهر 
گفــت: از زمــان راه انــدازی ایــن طــرح 
تاکنون 1۰ میلیون بشکه میعانات گازی 
شیرین سازی و صادر شده است و حدود 
۴۵ تا ۴۶ میلیون دالر ارزآوری و بازگشت 
سرمایه داشتیم که اتفاقی راهبردی بود.

مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران 
دربــاره دیگــر طرح ایــن شــرکت اظهار 
کــرد: خــط لولــه ۳۲ اینــچ دریایی طرح 
توسعه فاز 1۶ پارس جنوبی به طول 11۵ 
کیلومتــر بســیار راهبردی اســت. با آغاز 
بــه کار دولت ســیزدهم عــوارض دولت 
گذشــته، نشــتی های پرشــمار خط لوله 
فاز 1۶ پارس جنوبی بود که در نتیجه در 
زمســتان تولید ۲۸ میلیون مترمکعب 
گاز روزانــه از ایــن فاز را از دســت دادیم. 
بــه دنبــال ایــن اتفــاق، به ســرعت خط 
لولــه را ترمیم کردیم، اما این خط قابل 
اتکا نبود و در همان زمان ســاخت خط 
لولــه تــازه را در برنامــه قــرار دادیــم؛ بــا 
وجــود آنکــه اجرای چنین خــط لوله ای 
دو ســال زمــان می برد، بــه توفیق الهی 
ایــن عملیــات تســریع و زودتــر تکمیل 
شــد و امســال در زمســتان تولیــد روزانه 
۲۸ میلیون مترمکعب گاز این فاز را در 

دسترس داریم.

روز  معامــالت   / رشــیدی  ســعید 
تأثیــر  تحــت  همچنــان  دوشــنبه 
متغیرهای کالن سیاســی و اقتصادی 

جهان و ایران قرار داشت.
فلــزی،  نمادهــای  روز،  ایــن  در 
از  متأثــر  نفتی هــا  و  پتروشــیمی ها 
ادامــه روند رکــودی بازارهای جهانی 
و کاهــش جهانی قیمت محصوالت، 

روند نزولی خود را ادامه دادند.
نیــز  خودروســازها  همچنیــن 
ســهام  قیمت گــذاری  تحت تأثیــر 
بلوکــی دولتــی و نیــز شــروع فراینــد 
قیمــت  کاهــش  بــا  خــودرو  واردات 

روبه روشدند.
بانک ها نیز روز دوشــنبه )همانند 
روز قبل از آن( درپی خبرهای رسیده 
خبرهــای  و  بین المللــی  فضــای  از 
رســیده درخصــوص تغییــر قوانیــن 
مربوط به بانــک مرکزی، روند نزولی 

را در پیش گرفتند.
با وجود این، افزایش تراکنش ها 
در نمادهــای غذایــی و محصــوالت 
سبزپوشــی  کنــار  در  کشــاورزی، 
یکپارچه گــروه فعالیت های کمکی 
بــه نهادهــای مالــی واســط، ســبب 
شــد تــا شــاخص کل بــورس پــس 
یکشــنبه  روز  کــه  جزئــی  کاهــش  از 
داشــت، بــار دیگــر بر مــدار افزایش 
ارتفــاع بازگردد و با رشــد یک هزار و 
49 واحــدی، در عدد یــک میلیون و 
445 هزار واحدی بایستد و شاخص 
کل )هــم وزن( نیــز بــا ۲ هــزار و ۷5 
واحــد افزایــش بــه ســطح 41۰ هزار 

واحد برسد.
معامــالت دیــروز فرابــورس نیــز 
بــا رشــد ۸ واحدی شــاخص آیفکس 
روبه رو شــد و این شــاخص در سطح 
19 هزار و ۳۰۰ واحد به کار خود پایان 

داد.
»فــوالد«  نمادهــای  دیــروز 
نمادهــای  و  بــورس  در  و»فملــی« 
فرابــورس  در  و»آریــا«  »فغدیــر« 

بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص ها 
به ثبت رساندند.

ë  پــی در  کشــاورزی  و  غذایــی  ســهام 
خبرهــای رســیده از بــازار جهانی غذا 

رشد کرد
رونــد صعــودی قیمت ســهام در 
گــروه صنایــع غذایــی و محصــوالت 
ابتدایــی  ماه هــای  در  کــه  کشــاورزی 
افزایــش  پــی  در  و  ســال جاری 
قیمت های جهانی غذا شــروع شــده 
بــود، در ادامــه و با افشــای اطالعات 
افزایــش  بــر  مبنــی  گرفتــه  صــورت 
قیمت نهاده ها و حقوق و دســتمزد، 

روند نزولی به خود گرفت.
همچنیــن ایــن روند با بازگشــایی 
محصوالتــی  ورود  و  اوکرایــن  بنــادر 
در  شــده  دپــو  گنــدم  و  ذرت  چــون 
این کشــور کــه بر قیمت هــای جهانی 

اثر گذار شده بود، تشدید شد.
به نظر می رســد مشــکل جهانی 
غذا با توجه بــه تحریم های اعمال 
غربــی  کشــورهای  طــرف  از  شــده 
همچنــان ادامه دار باشــد و با وجود 
تراکنش هــای  کــه  تحریم هایــی 
مالــی این کشــور را محــدود می کند 
نمی تــوان امیــدوار بــود کــه بحران 
غــذا در بازه زمانــی کوتاه مدت حل 

شود. 
دیروز، وزارت امور خارجه روســیه 
در بیانیه ای تداوم تحریم های غربی 

را عاملــی برای جلوگیری از صادرات 
محصــوالت  و  شــیمیایی  کودهــای 
کشاورزی روســیه به بازارهای جهانی 

عنوان کرد.
در بخــش دیگر ایــن بیانیه آمده 
است: به رغم بیانیه های واشنگتن و 
بروکســل مبنی بر اینکه تحریم های 
ضد روسیه، صادرات اقالم خوراکی 
امــا  را شــامل نمی شــود  و خواربــار 
موانعــی ماننــد تحریم هــای بانکی 
صــادرات  و  حمــل  بیمــه ای  و 
موادغذایی را با موانع زیادی روبه رو 

کرده است.
روســیه تأکیــد می کنــد کــه نقــش 
بازارهــای  در  کشــور  ایــن  اهمیــت  و 

جهانی غذا بیش ازاوکراین است.
همزمان با ایــن اظهارات و منفی 
شــدن انتظــارات در بخــش عرضــه، 
قیمــت جهانــی محصــوالت نیــز بــا 

افزایش روبه رو شد. 
افزایــش  پــی  در  نیــز  درایــران 
همچنیــن  و  محصــوالت  قیمــت 
افزایــش  بــه  مربــوط  سیاســت های 
قیمــت تضمینی خرید محصوالت، 
ســهام شــرکت های فعــال در گــروه 
کشــت و صنعــت و مــواد غذایــی با 
استقبال روبه رو شد تا در روز دوشنبه 
ایــن دو گــروه بعــد از بورس هــا، در 
رتبه هــای بعدی بیشــترین افزایش 

قیمت قرار بگیرند.

ë بورس ها به کمک شاخص ها آمدند
روز  می دهــد،  نشــان  آمــار 
و  بــورس  در  »کاال«  نمــاد  دوشــنبه 
بــازار،  ایــن  در  »فرابــورس«  نمــاد 
لیســت  در  قرارگرفتــن  ضمــن 
جــزو  بــازار،  پرتراکنش ترین هــای 
نمادهای با بیشــترین تأثیر گذاری بر 

شاخص بوده اند.
نمــاد  روز،  ایــن  در  همچنیــن 
بــا رشــد ۳.5۷ درصــدی  »بــورس« 
 ۲.۳4 رشــد  بــا   »۳ »انــرژی  نمــاد  و 
گــروه  تــا  روبــه رو شــده اند  درصــدی 
نهادهــای  بــه  کمکــی  فعالیت هــای 
و  شــود  ســبزپوش  یکســره  واســط 
روزانــه  قیمــت  افزایــش  بیشــترین 
را در بیــن گروه هــای بــازار بــه خــود 

اختصاص دهد.
ë  بــرای حقیقــی  پــول  ورود  خالــص 

سومین روز در این ماه مثبت شد
پــول  ورود  خالــص  دوشــنبه  روز 
در  روز  ســومین  بــرای  حقیقــی 
شــهریورماه بــه رنــگ ســبز درآمد تا 
میلیــارد   ۲۰ حــدود  در  حقیقی هــا 

تومان به این معامالت وارد کنند.
آمارها نشــان می دهــد روند ورود 
پــول حقیقــی به معامالت ســهام در 
حالــی دیروز مثبت شــده که در نیمه 
اول بــازار شــاهد خــروج پــول از بازار 
بوده ایــم. اما با تزریق یکبــاره پول به 
گــروه فلزات اساســی و به طور خاص 
نمــاد»ذوب« این رونــد تغییر کرده و 
تــراز این شــاخص برای کل بــازار نیز 

مثبت شده است.
دیــروز گــروه صندوق هــای قابل 
فلــزات  میلیــارد،   95 بــا  معاملــه 
اساســی با ۲9 میلیارد و محصوالت 
بیشــترین  بــا 9 میلیــارد  کشــاورزی 
 ۲۳ بــا  بانــک  گروه هــای  و  ورود 
و  میلیــارد   1۲ بــا  بیمــه  میلیــارد، 
 ۷ بــا  فلــزی  کانه هــای  اســتخراج 
پــول  خــروج  بیشــترین  میلیــارد 

حقیقی را به ثبت رسانده اند.

در ششمین روز از هفته دولت رقم خورد

بهره برداری و آغاز اجرای 3 میلیارد دالر طرح در پارس جنوبی
»ایران« از روند معامالت سهام گزارش می دهد

تزریق پول تازه از سوی حقیقی ها به بازار سرمایه



آرسنیک موجود در آب انتقالی از سد تالوار 
نگران کننده نیست 

زهــره افشــار– بــا بهبود شــرایط آبرســانی به شــهر همــدان و کاهش نســبی 
مشــکالت مــردم، مدیرعامل آب منطقــه ای همدان از اســتاندارد بودن آب 

انتقالی از سد تالوار خبر داد.
»محمد ضروری« در پاســخ به برخی شایعات در خصوص میزان آرسنیک 
موجود در آب انتقالی به همدان به خبرنگار »ایران« گفت: مهم آبی اســت 
که از تصفیه خانه خارج می شــود، بنابراین شــهروندان نگران نباشند چراکه 

آب پس از تصفیه دارای استاندارد الزم خواهد بود.
وی افزود: بنابراین شــهروندان نگران آرســنیک موجود در آب انتقالی که در 

محدوده استاندارد است، نباشند.
وی تأکیــد کــرد: در فراینــد تصفیــه، روش های حــذف آالینده هــای آب اجرا 

می شود به گونه ای که آب شرب مصرفی استاندارد می شود.
ضمن اینکه استاندارد های آب در ایران باالتر از استاندارد های جهانی است 
و هیچ مشــکلی در این زمینه وجود ندارد. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
اســتان همدان درباره آخرین وضعیت طــرح انتقال آب به همدان توضیح 
داد: لوله گــذاری در مراحــل پایانــی اســت و پمپــاژ، الکتروموتور هــا و نصــب 

شیرآالت در حال انجام است و امیدواریم بزودی تست خط شروع شود.
وی با اشاره به اینکه تصفیه خانه طرح آبرسانی به همدان در دست ساخت 
اســت و طرح پیشــرفت خوبــی دارد، افــزود: ۶۰ هزار مترمربــع مخزن بتنی 

تصفیه خانه ساخته شده است و امیدواریم بزودی به بهره برداری برسد.
در همیــن حــال »حمیــد عزیــزی« ســخنگوی صنعــت آب همــدان نیز در 
گفت و گو با »ایران« تأکید کرد: با تزریق منابع آبی جدید به شبکه آبرسانی و 
استفاده بهینه مشترکان از آب موجود، شرایط آبرسانی در همدان به حالت 
پایدار درآمده است و حجم و فشار آب در مناطق مختلف شهر افزایش یافته 
اســت. وی افزود: در روزهای نخســت پس از ۲۰ مرداد که آب شــرب همدان 
بــا مشــکل مواجه شــد، روزانه ۱۲ هــزار تماس مردمــی با مرکــز ۱۲۲ به ثبت 
می رســید که خوشــبختانه در حال حاضر و با کاهش مشکالت این تعداد به 
روزانه 3 هزار تماس رسیده که نشان دهنده بهبود نسبی وضعیت آبرسانی 
اســت. به گفته وی، روز گذشته عالوه  بر توزیع 5 هزار بطری آب معدنی ۱.5 
لیتری، تانکر های آبرسان نیز بیش از یک میلیون و 6۱9 لیتر آب شرب سالم 
در اختیــار مردم همدان قرار دادند. وی تصریح کرد: خط اضطراری گذرگاه 
فرعی )بای پس( طرح آبرسانی همدان به طول ۱6 کیلومتر که از 9 روز پیش 
آغاز شده به سرعت در حال اجرا است و پیش بینی می شود تا چند روز آینده 
عملیــات لوله گــذاری آن به پایان برســد. بــه گفته وی تاکنــون ۱۴.۵ کیلومتر 
از ایــن خط حفــاری، ۷.۶ کیلومتر لوله گذاری و ۱۲ کیلومتر تأمین لوله شــده 
اســت. وی افزود: درروز دوشــنبه هیچ اعتراضی برای قطعی کامل فشار آب 
خارج از برنامه )بیش از زمانبندی اعالم شده( از سوی شهروندان ثبت نشد 

و تالش می شود برنامه اعالم شده منظم اجرا شود.

با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در استان 
سیستان و بلوچستان

خط انتقال آب چاه ژرف شماره  ۳  افتتاح شد
زاهدان- طرح شیرین سازی و خط انتقال آب چاه ژرف شماره سه با حضور 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در اســتان سیســتان و بلوچســتان به 
منظور رفع بخشــی از کمبود آب آشــامیدنی شــهر و روســتاهای شهرســتان 

نیمروز، دیروز، به بهره برداری رسید.
به گزارش ایرنا، طرح شیرین سازی آب چاه ژرف شماره 3 منطقه سیستان 
به صورت دانش بنیان در راستای تحقق فرامین رهبر معظم انقالب و قول 
رئیس جمهور در ســفر شــهریورماه پارسال به اســتان سیستان و بلوچستان 

برای تأمین آب آشامیدنی پایدار افتتاح شد.
همچنین در قالب طرح محرومیت زدایی با مشــارکت نیروی زمینی ســپاه 
خــط انتقال به طــول پنج کیلومتــر با لولــه ۲۵۰ پلی اتیلن بــه بهره برداری 
رســید. بــه گفته مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب سیســتان و بلوچســتان، 
طرح شیرین ســازی آب چاه ژرف شــماره 3 منطقه سیســتان به منظور رفع 
بخشی از کمبود آب شرب شهر و روستاهای شهرستان نیمروز گرامیداشت 

هفته دولت به بهره برداری رسید.
علیرضا قاسمی اظهارداشت: همزمان با بهره برداری از چاه ژرف شماره 3، 
یک واحد آب شیرین کن به ظرفیت ۱۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز به همراه 
خــط انتقال وارد مدار بهره برداری قرار گرفت. وی ادامه داد: با اتصال خط 
انتقال به شبکه آب روستایی و شهری در شهرستان نیمروز، کمبود بخشی از 

آب آشامیدنی اهالی این شهرستان برطرف خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: فاز 
نهایی آب شیرین کن به ظرفیت ۲۵۰۰ مترمکعب در شبانه روز تا پایان سال 

به بهره بهرداری می رسد.
قاســمی با اشــاره به اینکه برای راه اندازی این خــط ۱۰۰ میلیارد ریال هزینه 
شــده اســت، ابراز امیدواری کرد: با توجــه به برنامه های دولت ســیزدهم و 
ادامــه حفــاری و شیرین ســازی در این منطقه، عدم وابســتگی بــه آب های 

مرزی را شاهد باشیم.

کرمانشاه در رتبه نخست اشتغالزایی
کرمانشــاه - معــاون هماهنگی امــور اقتصادی اســتانداری کرمانشــاه از 
کســب رتبــه اول کشــور در زمینــه راســتی آزمایی اشــتغال ثبت شــده در 

سامانه رصد از سوی استان کرمانشاه خبر داد.
دکتــر »بهزاد باباخانی« با اشــاره بــه برنامه ای که دولت ســیزدهم برای 
ایجاد یک میلیون شــغل در کشــور در ســال ۱۴۰۱ تدوین کرده و سهم هر 
اســتان نیز در آن مشــخص اســت، اظهار کرد: برای اســتان کرمانشاه نیز 
سهمیه ایجاد ۴۶ هزار شغل در سال جاری در نظر گرفته شده که با توجه 

به شرایطی که کرمانشاه در زمینه بیکاری دارد رقم قابل توجهی است.
وی بــا بیــان اینکــه بر اســاس آمار تــا پایان مــرداد ۱۷ هزار و ۵۰۰ شــغل 
از تعهــد ایجاد شــده در اســتان عملیاتی شــده، ایــن رقــم را قابل توجه 
دانســت. به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، 
این شــهر در زمینه درصد تحقق اشتغال هدف گذاری شده در پنج ماهه 
امسال رتبه هفتم کشور را داشته است. وی تأکید کرد: این در حالی است 
که اســتان  هایی که رتبه قبل از ما را کســب کردند، تعهد اشتغال کمتری 

نسبت به کرمانشاه داشتند.

سرانه فضای ورزشی در کردستان ٨۱ صدم 
سانتیمتر است

ســنندج - مدیرکل ورزش و جوانان کردســتان ســرانه فضای ورزشــی در 
کردســتان را در گذشته ســه دهم مترمربع خواند و گفت: در حال حاضر 
این میزان به هشــتاد و یک صدم ســانتیمتر در استان رسیده و کردستان 

در بحث سرانه ورزشی در ردیف ۱۰ تا ۱۱ کشوری قرار دارد.
حامد جوالیی در مراســم افتتاح و بهســازی پروژه های ورزشــی و شــروع 
عملیــات ۱۷٤ طرح ورزشــی بــا حضور وزیر ورزش در اســتان کردســتان 
اظهــار کــرد: وجــود مربی هــای خــوب و سرشــناس کردســتانی در اکثــر 
رشــته های ورزشــی و حضــور در جایــگاه ســرمربی تیــم ملــی توانســته 
جایــگاه کشــور را در میادیــن بین المللــی ارتقــا دهد. جوالیــی به ضعف 
زیرســاخت های ورزشــی در اســتان کردســتان اشــاره کــرد و افــزود: یکی 
از مشــکالت ورزشــی اســتان در بحث ســالن و خوابگاه ورزشــی است که 
خوشــبختانه بــا کمــک و مســاعدت های دولت بحث ســالن  ورزشــی در 
اســتان رفع شده و امیدواریم با ایجاد خوابگاه ورزشی نیز شاهد برگزاری 

مسابقات ملی در استان کردستان باشیم.
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کمتر از یک ماه بعد از کشــته شــدن 
محیطبــان »برومند نجفــی« در مقابل 
دادگاه، یک محیطبان دیگر در منطقه 
حفاظت شــده »خانگرمز« جانش را از 
دست داد. این محیطبان در اثر انفجار 
گاز پیک نیــک در حین طبخ غذا دچار 
آتش ســوزی شــدید شــده و در نتیجــه 
جراحــات وارده، جان باخت. همزمان 
محیطبان دیگری نیز دچار آتش سوزی 

شده و در بیمارستان بستری شد.
»ســیده مریــم محمــدی« مدیرکل 
حفاظت محیط  زیســت استان همدان 
بــه  تلــخ  حادثــه  ایــن  خصــوص  در 
یکشــنبه،  »ایــران« می گویــد: شــامگاه 
حوالی ســاعت ۲۱، اتاقــک محیطبانی 
در منطقــه حفاظت شــده »خانگرمز« 
شــده  آتش ســوزی  دچــار  تویســرکان 
از  یکــی  ملکــی«  »حشــمت اهلل  و 
ســازمان  ایــن  تالشــگر  محیطبانــان 
دچار ســوختگی شد و شــدت جراحات 
وارده بــه حــدی زیــاد بــود کــه با وجــود 
تــالش نیروهــا و انتقــال مصــدوم بــه 
بیمارســتان، ایــن محیطبــان پرتــالش 

همزمــان  داد.  دســت  از  را  جانــش 
محیطبــان  دیگــر  مومیونــد«  »حامــد 
این ســازمان نیــز براثر جراحــات وارده 
ناشــی از حریق و آتش سوزی در اتاقک 
محیطبانی، مصدوم شــده و بالفاصله 
بــه بیمارســتان بعثــت شــهر همــدان 

اعزام شد.

ë  اتاقــک در  گاز  کپســول  انفجــاز 
محیطبانی

وی می افزایــد: ایــن حریــق، زمــان 
بیتوته محیطبانان در منطقه حفاظت 
شــده خانگرمــز و حیــن انجــام وظیفه 
طبــق  اســت.  داده  روی  مأموریــت  و 
بررســی های اولیــه، علــت وقــوع ایــن 
ســانحه، انفجــار کپســول گاز در اتاقک 
محیطبانی منطقه گزارش شده است. 
بــا توجــه بــه اینکــه اتاقــک محیطبانی 
در ارتفاعــات و بــاالی کــوه قــرار دارد، 
یگان حفاظت محیط  زیســت به اتفاق 
نیــروی انتظامی در حال بررســی علت 
وقوع حادثه هستند. مدیرکل حفاظت 
محیط  زیست اســتان همدان در پاسخ 
این ســؤال که چــرا محیطبان ها از پیک 
نیــک برای طبخ غذا و حتی گرم کردن 

می گویــد:  می کردنــد،  اســتفاده  خــود 
مــا در حــال حاضر در مراســم تشــییع 
محیطبان از دست رفته حضور داریم، 
امــا در اولیــن فرصــت و در ادامه تمام 
حــوادث تلخی کــه بــر محیطبان ها رخ 
می دهــد، در ایــن خصــوص از دولــت 
و ســازمان محیــط  زیســت مطالبه گری 

خواهیم کرد.

ë  اتاقک در منطقه صعب العبوری قرار
دارد

»جمشــید محبت خانــی« فرمانده 
یــگان حفاظــت محیط  زیســت هم به 
یکشــنبه،  »ایــران« می گویــد: شــامگاه 
ساعت ۲۱:3۰ به یگان حفاظت محیط  
زیســت اطالع داده شد که ۲ محیطبان 
در منطقــه حفاظت شــده »خانگرمز« 
در حیــن طبخ غــذا دچار آتش ســوزی 
شــدند. اتاقکــی کــه ایــن دو محیطبان 
در آن مســتقر بودند در بــاالی کوه قرار 
داشــته و هیــچ امکاناتــی اعــم از آب ، 
برق و گاز نــدارد. این اتاقک در منطقه 
صعب العبوری قرار دارد که حتی برای 
بــردن آب بایــد دبه های آب با اســب و 
قاطر جابه جا شود؛ حتی موتورسیکلت 

نیــز نمی توانــد بــه ایــن منطقــه بــرود. 
مجموعــه ایــن امکانــات انــدک باعث 
شــده بود کــه محیطبان ها بــرای طبخ 

غذا از پیک نیک استفاده کنند.
ادامــه  خانــی،  محبــت  ســرهنگ 
می دهد: گویا محیطبان »حشــمت اهلل 
ملکــی« کنــار پیــک نیــک نشســته و در 
بــود، »مومیونــد«  املــت  حــال طبــخ 
محیطبــان دیگر نیــز روی تخت در این 
اتاقــک دراز کشــیده بــود، ناگهان شــیر 
پیــک نیــک در رفتــه و انفجاری شــدید 
رخ می دهد. انفجار باعث مصدومیت 
شدید محیطبان »حشمت اهلل ملکی« 

می شود.

ë محیطبانی که جانش را از دست داد
محیــط   حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
زیســت می افزاید: به محــض دریافت 
الــی   ۲ نیروهــا  آتش ســوزی،  خبــر 
۲.5 ســاعت پیــاده روی کردنــد تــا بــه 
حفاظــت  منطقــه  در  مســتقر  اتاقــک 
انتقــال  رســیدند.  »خانگرمــز«  شــده 
مصدومیــن به دلیــل امکانــات اندک و 
صعب العبــور بــودن منطقــه، ســاعت 
هــا طول کشــید، حتی تقاضــای بالگرد 

نیــز دادیــم؛ امــا اعــالم کردنــد بالگرد 
از غــروب بــه بعــد نمی توانــد بــه پرواز 
درآیــد؛ در نهایــت چنــد تــن از نیروها، 
بــه پاییــن  بــا برانــکارد  را  مصدومیــن 
انتقال دادند. حدود ساعت5 -٤ صبح 
بود که محیطبان »حشمت اهلل ملکی« 
به دلیل شــدت جراحات وارده، جانش 
را از دســت داده و بــه رحمــت ایــزدی 

شتافت.
»جمشــید محبــت خانــی« دربــاره 
وضعیت دیگر محیطبان آســیب دیده 

در ایــن حادثــه نیــز می گویــد: »حامــد 
مومیوند« محیطبانــی که در اثر انفجار 
گاز مصــدوم شــده بــود به بیمارســتان 
بعثت شــهر همدان منتقل شــده و در 
آنجــا بســتری شــد امــا در حــال حاضر 
اطــالع داده شــده اســت کــه به دلیــل 
ایــن  جســمانی،  وضعیــت  وخامــت 
محیطبان مصدوم بــا آمبوالنس عازم 
هماهنگی هــای  طبــق  و  شــده  تهــران 
انجام شــده قرار اســت در بیمارســتان 

مطهری بستری شود.

اولین رئیس کاخ نیاوران درگذشت
ســعادت  حســن  ســید  آیــت اهلل 
کاخ  رئیــس  اولیــن  مصطفــوی 
ســعادت  درگذشــت.  نیــاوران 
کاخ  تســخیر  از  بعــد  مصطفــوی 
نیــاوران به دســت جوانــان انقالبی، ۶ســال ریاســت 
ایــن کاخ را بر عهده گرفــت و اجازه نداد تــا اموال کاخ 
حراج شــود. مصطفوی در اواخر عمر بــه آلزایمر دچار 
شــد. او درباره آن روز گفته بود:»۶ســال سرپرستی کاخ 
را بر عهده داشــتم و ســعی کردم کاخ را سالم نگه دارم، 
به همین دلیل هر کســی را به داخل راه نمی دادم؛ حتی 
خودمــان بیــرون می خواســتیم برویــم می گفتیــم دو 

مأمور ما را می گشــت که چیزی از کاخ بیــرون نرود. ما 
در اطراف کاخ محدوده ای تعییــن کردیم و با آیت اهلل 
مهدوی کنی هماهنگ کردیم کــه هیچ کمیته ای نتواند 
بــه آنجــا وارد شــود. اول کامرانیــه، اول مرز مــا بود که 
ماشــین ها را نگــه می داشــتند، اســلحه را می گرفتند و 
راهی شــان می کردنــد و از آن طــرف هم کاشــانک آخر 
محــدوده ما بــود و ســربازانی که داشــتیم همه مســلح 
بودند و از نخســت وزیری جواز اســلحه داشــتیم. کاخ 
اسلحه زیادی داشــت که هیچ کمیته ای نداشت، حتی 
جلیقه های ضدگلوله و ســالح های پیشرفته هم داشت 

که همه اینها را ما حفظ کردیم.«

نـــــما

محیطبان مصدوم دیگر به دلیل جراحات وارده عازم تهران شد

محیطبان منطقه حفاظت شده »خانگرمز« براثر انفجار گاز جان باخت

بیتا  میرعظیمی
خبرنگار

 

»چوپانی جوان در جنگل های زاگرس، 
در  و  رفتــه  بلوطــی  درخــت  بــاالی 
اقدامی عجیــب و باورنکردنی، تمامی 
شــاخه های ایــن درخــت ارزشــمند را 
قطــع کــرده و بــه خــورد بزهــای خــود 
ویدیویــی  مضمــون  ایــن  می دهــد!« 
اســت کــه هفتــه گذشــته بیــن کاربران 
فضای مجازی دســت به دســت شــده 
و مــردم ایــران و تمامــی دوســتداران 
محیــط زیســت را در بهــت و حیرتــی 
تأمل برانگیــز فــرو بــرد! اینکــه چگونه 
می شود فردی بی رحمانه به جان یک 
درخت ارزشــمند افتاده و شــاخه های 

آن را خوراک دام هایش کند!
کــه  نیســت  بــار  اولیــن  ایــن  البتــه 
درختــان بلــوط این گونه مــورد هجمه 
و بی رحمــی تمام قــرار می گیرنــد؛ اما 
ایــن ویدیــو با بقیــه بی رحمی هــا علیه 
بلوط هــای زاگرســی، تفاوتــی فاحــش 
دارد! قطــع بی رحمانــه درختــی چنــد 
صــد ســاله، تنها بــرای تأمیــن خوراک 
و  انصــاف  از  بــه دور  ایــن  بــز!  چنــد 
مــروت اســت! مگــر می شــود درختان 
ارزشــمند این خطــه از ســرزمین مان، 
افــرادی  توســط  نظارتــی  بی هیــچ 
نــاآگاه و بی تفــاوت به محیط زیســت، 
نابــود شــده و خــوراک دام هــا شــود؟! 
زاگرســی  اســتان های  مســئولین  آیــا 
رخــدادی  و  ویدیــو  ایــن  مشــاهده  بــا 
تأســف برانگیز که از کــم کاری در زمینه 
جوامــع  در  فرهنگ ســازی  و  آمــوزش 
محلی نشــأت می گیــرد، اندکی به فکر 
فرو نرفته اند؟! مگر بلوط های زاگرس 
تــا چه حــد می  تواننــد این همــه درد و 
مصیبت را تحمل کرده و تنها نظاره گر 
نجــات  بــرای  مســئولین  بی تفاوتــی 
جان شــان باشــند؟! همگان می دانیم 
ژنتیــک  ذخیــره گاه  سال هاســت  کــه 
زاگــرس در معرض خطری جدی قرار 
دارد؛ امــا آیــا وقــت آن فرا نرســیده که 
مســئولین امــر، فکــری جدی بــه حال 
ایــن بلوط هــای چند صد ســاله کرده و 
با ارائه راهکارهایی قانونی و همچنین 
جوامــع  در  فرهنگ ســازی  توســعه 
محلــی، از تکرار حوادثی مشــابه علیه 
میراثی ارزشــمند در قلــب جنگل های 

زاگرسی، جلوگیری کنند؟!
 
ë توانمندسازی جوامع محلی

»علی ساالروند« مدیرکل حفاظت 
ایــن  محیــط زیســت لرســتان دربــاره 
بــه  بــه »ایــران« می گویــد: مــا  ویدیــو 
محض انتشــار ایــن ویدیــو، موضوع را 
پیگیــری کردیــم. این اتفاق در اســتان 
لرستان رخ نداده و اگر هم بوده در این 
منطقــه شناســایی نشــده اســت؛ ابتدا 
باید این شــخص شناســایی شــود تا بر 
این اســاس، اســتانی هم که در آن این 
حادثــه ناگوار رخ داده مورد شناســایی 

قرار گیرد.
و  فرهنگ ســازی  بــه  وی 
در  محلــی  جوامــع  توانمندســازی 
اســتان لرستان اشــاره کرده و می گوید: 
ســال جاری  اوایــل  ارتبــاط  همیــن  در 
تفاهمنامــه ای را بــا دانشــگاه لرســتان 
منعقد کــرده و بر اســاس آن، در حال 
و  عشــایر  توانمندســازی  و  آمــوزش 
روســتاییان ســاکن در داخل و حاشــیه 
مناطق حفاظت شــده استان هستیم. 
کارگاه  یــک  برگــزاری  بــه  ســاالروند 
آموزشــی حفاظــت از محیــط زیســت 
برای عشــایر حاشــیه منطقه حفاظت 
شده اشــترانکوه اشاره کرده و می گوید: 
همخوانــی زندگی عشــایری بــا محیط 
زیســت در گرو آمــوزش و بــه  کارگیری 
نــگاه علمــی و همچنیــن بهره برداری 

پایدار از طبیعت است.
 
ë حفاظت از منابع طبیعی

در همیــن حــال »داریــوش آریان« 
و  ترویــج  آمــوزش،  اداره  رئیــس 
مشــارکت های مردمــی منابع طبیعی 
»ایــران«  بــه  نیــز  لرســتان  اســتان 
می گویــد: اگر چه این حادثه در اســتان 
امــا قلــب  نــداده اســت،  لرســتان رخ 
هــر فــرد و دوســتدار محیط زیســتی را 
بــه درد مــی  آورد. در همیــن راســتا نیز 
سال هاســت که همکاران ما در استان، 
اقدام به برگزاری کالس های آموزشی 
و توجیهــی بــرای دامــداران کــرده و با 
مراجعات حضوری تــالش کرده اند تا 
از رخداد حوادث این چنینی جلوگیری 
کننــد. امســال نیز ایــن کالس هــا برای 
تمامــی جوامــع محلــی برگزار شــده و 

بــا نصــب بنــر و آگاهی رســانی توســط 
ادارات منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
مروجیــن،  دامــداران،  حضــور  و 
تمامــی  و  کشــاورزان  بهره بــرداران، 
دســت اندرکاران عرصه منابع طبیعی 
تالش شده تا فرهنگ سازی در جوامع 
از منابــع  بــا هــدف حفاظــت  محلــی 
مراتــع  و  جنگل هــا  قبیــل  از  طبیعــی 

نهادینه شود.
وی می  افزایــد: البته بایــد این نکته 
را در نظر داشــته باشــیم که متأســفانه 
وقــوع  و  خشکســالی ها  نتیجــه  در 
ســیالب های اخیــر، دامــداران این مرز 
بــا مشــکالت بســیاری مواجــه  بــوم  و 
شــدند؛ در حــال حاضر نیز به ســختی 
بــرای دام های خــود علوفه و حتی آب 
پیدا می  کنند؛ به همین دلیل نیز گاهی 
بــا افرادی نــاآگاه مواجه می شــویم که 
چندیــن  بلوط هــای  و  ســبز  درختــان 
ســاله را تخریــب کــرده و آن را تبدیــل 
می کننــد.  دام هایشــان  خــوراک  بــه 
ایــن افــراد سرشــاخه ها را قطــع کــرده 

دام هایشــان  بــه  را  آن  برگ هــای  و 
شــده  قطــع  شــاخه های  از  می دهنــد. 
نیــز برای تهیــه زغال و چوب اســتفاده 
مــا  نیــز  راســتا  همیــن  در  می کننــد. 
پیشــنهاد داده ایــم تــا ایــن مشــکل بــا 
مشــارکت ســایر دســتگاه های دولتــی 
از قبیــل امور عشــایر جهاد کشــاورزی، 
کمیته امــداد و انجمن های مردم نهاد 
و خیریــن منابــع طبیعی بــرای تأمین 
علوفــه و آب و غذا به دامــداران تا حد 
زیادی رفع شــود؛ تــا در نهایــت با گذر 
از ایــن مرحلــه بحرانــی، شــاهد توجه 
و حساســیت بیشــتر مــردم محلــی در 
منابــع  و  زیســت  محیــط  از  حفاظــت 

طبیعی باشیم.

ë  ناآگاهــی افراد بــه جنگل هــا و مراتع
آسیب می زند!

اداره  رئیــس  باقرپــور«  »رهــام 
اســتان  طبیعــی  منابــع  حفاظــت 
ایــن  در  نیــز  بویراحمــد  و  کهگیلویــه 
بــه  بــه »ایــران« می  گویــد:  خصــوص 

دلیــل اینکه فیلم با ســرعت زیادی در 
حال پخش اســت، این ابهــام را ایجاد 
می کنــد کــه شــاید ایــن ویدیــو واقعــی 
نبوده و ســاختگی باشــد! البتــه این به 
معنــای آن نیســت که چنیــن حوادثی 
یــا  بویراحمــد  و  اســتان کهگیلویــه  در 
دیگــر اســتان های زاگرس نشــین هرگز 
نــاآگاه  افــرادی  گاهــی  نمی دهــد.  رخ 
سرشــاخه های  اگــر  می کننــد  تصــور 
درخت را بریده و به خورد دام هایشان 
بدهنــد، حتــی بــرای آن درخــت هــم 
مفیــد اســت! چــون فکــر می کننــد که 
رشــد  باعــث  سرشــاخه چینی ها  ایــن 
سرشاخه های جدید تر شده و می تواند 
نفســی تــازه به درخــت تزریق کنــد؛ از 
سویی دیگر هم سرشاخه های قدیمی 
می توانــد جان چند دام را نجات دهد. 
بنابراین با همین تصورات به درختان 
جنگل ها آســیب زده و حتی به تخریب 

منابع طبیعی نیز می پردازند.
وی با اشاره به اینکه چنین تصوری 
از اســاس اشــتباه اســت، می گویــد: در 

زمان های گذشــته دامــداران در فصل 
را  جوان تــر  سرشــاخه های  زمســتان 
بــه صــورت جزئــی چیــده و خــوراک 
حــال  در  می کردنــد؛  خــود  دام هــای 
حاضر خشکســالی و تغییرات اقلیمی 
باعث کاهش علوفه برای دام ها شــده 
و همیــن امر نیــز اغلب افراد نــاآگاه را 
به ســمت بریــدن سرشــاخه ها و حتی 
شــاخه های جوان بلوط های ارزشــمند 

هدایت می کند.
به گفته رئیس اداره حفاظت منابع 
طبیعی اســتان کهگیلویه و بویراحمد، 
حوادثی از این دســت، قلب هر انسان 
و مدافع محیط  زیستی را به درد آورده 
و بایــد بــا راهکارهایــی نظیــر توســعه 
فرهنگ ســازی و آمــوزش بــه جوامــع 
محلی به مقابلــه با آن پرداخت. بهتر 
اســت مســئولین متولی در استان های 
زاگرس نشــین، به این امــر مهم توجه 
ویژه داشته باشــند و با آموزش بموقع 
مــردم محلی، جلــوی تخریــب منابع 

ملی در جنگل ها و مراتع گرفته شود.

فرهنگ  سازی در جوامع محلی، از تخریب منابع طبیعی جلوگیری می  کند

بلوطی که قربانی ُبزها شد!
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حرفــه ای  ســارقان   / حــوادث  گــروه 
خانه هــای پایتخت تصــور نمی کردند 
دعوایشان بر سر بذل و بخشش اموال 
ســرقتی به گوش دختر رهگذر برسد و 

راز سرقت هایشان برمال شود.
حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
»ایران«، چند روز قبل دختری جوان با 
پلیس تماس گرفت و گفت: از دانشگاه 
بــه خانــه می  آمــدم و در حــال عبــور از 
پیاده رو بودم که متوجه خودروی پژویی 
در کنار خیابان شدم. صدای داد و فریاد 
مــردان جوانــی که سرنشــینان خــودرو 
بودنــد، توجهــم را بــه خود جلــب کرد. 
وقتی دقت کردم متوجه شــدم دعوا بر 
ســر تقســیم اموال ســرقتی بود. یکی از 
آنها فریاد می  زد »من دلم نمی خواهد 
از ســهم من بذل و بخشــش کنیــد. اگر 
می  خواهید حاتم طایی شوید، از سهم 
دزدی های خودتان ببخشید.« موضوع 
بــه نظــرم عجیب آمــد و فــوراً شــماره 
پــالک خــودرو را یادداشــت کــردم و بــا 

پلیس تماس گرفتم.

بــه دنبــال ایــن تمــاس، تحقیقات 
و  آغــاز  پلیــس  مأمــوران  ســوی  از 
راننــده خــودروی پــژو بازداشــت شــد. 
حامــد،  شــد  مشــخص  بررســی ها  در 
صاحب خــودرو از متهمان ســابقه دار 
از  بازرســی  در  و  اســت  آگاهــی  اداره 
و  طــال  مقــداری  نیــز  مخفیگاهــش 

دالر کشــف شــد. ایــن در حالــی بود که 
کارآگاهان در بررسی تصاویر به دست 
آمده از سرقت های خانه و تطبیق این 
تصاویــر بــا تصویر حامــد، دریافتند که 
او یکــی از ســارقان چنــد ســرقت اخیر 

منازل پایتخت است.
بــه  او  جــوان،  مــرد  دســتگیری  بــا 

ســرقت ســریالی از منازل با همدستی 
5 مــرد دیگــر اعتــراف کــرد و گفت: در 
زندان با همدســتانم آشنا شدم و بعد 
از آزادی قرار شد که دوباره سرقت ها را 
شروع کنیم. معمواًل سه یا چهار نفری 
ســوار پژوی مــن که پالکــش مخدوش 
بود برای سرقت می  رفتیم و فقط دالر، 
ســکه و پول ســرقت می  کردیم. هر چه 
از ســرقت به دست می  آوردیم تقسیم 
بر تعــداد می  کردیــم، گاهــی برخی از 
ســکه ها یا طال ها را به افــراد نیازمند یا 
دوســتان مان هدیه می  دادیــم. اما این 
اواخر یکی از همدســتانم مخالف این 
کار شــد و دعوا بــا او باعث لو رفتن مان 

شد.
بــا اعتراف مرد جوان، 5 همدســت 
دیگر او نیز شناســایی و دستگیر شدند. 
متهمــان به دســتور بازپرس مصطفی 
دادســرای  پنجــم  شــعبه  از  تقــی زاده 
ویژه ســرقت در اختیار کارآگاهان اداره 
آگاهی قرار گرفتنــد و تحقیقات از آنها 

ادامه دارد.

کیفرخواست محاربه برای سارق بزرگراه نیایشدختر دانشجو سارقان دست و دلباز را لو داد

گــروه حــوادث: دادســتان عمومــی و انقالب تهــران از صــدور قــرار مجرمیت و 
کیفرخواست سارق مسلح بزرگراه نیایش با اتهام »محاربه« و ارسال پرونده به 

دادگاه خبر داد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، علی صالحی در شورای عالی قوه قضائیه 
اظهار داشت: با تالش و زحمات شبانه روزی و پس از پیگیری های به عمل آمده، 
قرار مجرمیت و کیفرخواســت ســارق مســلح بزرگراه نیایش با اتهام »محاربه« 
صادر و پرونده آن دوشنبه به دادگاه ارسال شد.دادستان تهران از تشکیل قرارگاه 
ویژه برای مقابله ســریع، قاطعانه و قانونی با ســارقان مســلح، زورگیرها و افراد 
شروری که امنیت جامعه را سلب می کنند خبر داد و گفت: جلسات این قرارگاه 
بــه صورت مســتمر در دادســرای تهــران در حال برگزاری اســت؛ ضمــن آنکه ۲ 
شعبه دادسرای ویژه سرقت های مسلحانه را نیز به این امر اختصاص داده ایم.
قاضی القضات خطاب به مسئوالن ذیربط قضایی نیز تأکید کرد: مطابق با ضوابط 
قانونی، هرچه سریع تر به پرونده های جرایم و سرقت های خشن رسیدگی کنید و 
برای سارقان خشن، وفق مقررات قانونی، مجازات های بازدارنده در نظر بگیرید 
و دادگاه های برخی از این افراد شرور و باسابقه باید به نحوی برگزار شود که مردم 

مطلع شوند و از این طریق بازدارندگی بیشتری در جامعه ایجاد شود.

جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا :

 تأمین امنیت زائران اربعین 
اصلی ترین برنامه فراجا

گــروه حــوادث / جانشــین معــاون هماهنگ کننــده فراجــا و فرمانده 
قــرارگاه اربعیــن حســینی برنامه هــای فراجــا در خصــوص مراســم 
اربعیــن را تشــریح کرد.به گــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســردار 
محمــد شــرفی، صبــح دیــروز در نشســت خبــری گفــت: پیش بینــی 
می شــود حدود 5 میلیون نفر از زائران ایرانی و اتباع برای راهپیمایی 
اربعیــن از مرزهــای کشــور عبــور کنند کــه اصلی تریــن برنامــه فراجا 
تأمیــن امنیت این حجم از زائران اســت. با توجــه به پارک خودرو در 
پارکینگ هــا برای پیشــگیری از ســرقت برنامه ریــزی مفصلی صورت 
گرفتــه اســت. تأمیــن امنیــت راه هــا و محورهــای مواصالتــی از دیگر 
برنامه هــای پلیس اســت و برای جلوگیری از ســرقت و تأمین امنیت 
زائــران ۲۲8 کالنتری، 17 پاســگاه و 81 بخــش انتظامی در پایانه های 

مرزی کشور پیش بینی شده است.
ســردار شــرفی افزود: 943 گشــت انتظامــی خودرو و 361 گشــت 
انتظامــی موتــوری، 110 پاســگاه ثابــت و 61 پاســگاه ســیار در حــوزه 
راهنمایــی و رانندگــی همــراه بــا تیم هــای گشــت انتظامی خــودرو و 
موتورســیکلت در اربعیــن حســینی فعــال هســتند.فرمانده قــرارگاه 
اربعیــن حســینی فراجــا خاطرنشــان کــرد: فراجــا یکــی از پایه هــای 
اصلــی همایــش راهپیمایــی اربعین اســت و قرارگاهــی تحت عنوان 
اربعین در فراجا تشــکیل شده که 15 کمیته تخصصی دارد.این مقام 
ارشــد انتظامی دربــاره کنترل مرزها گفت: پوشــش خألهای مرزی با 
اســتقرار و افزایش نیرو و تقویت مرزبانی انجام خواهد شــد تا کســی 
بدون مجوز از مرز خارج نشــود. گشــت های مشــترک مــرزی با عراق 
نیز انجام خواهد شــد.وی در خصــوص گذرنامه نیز گفت: روزانه 37 
هــزار گذرنامه صادر می شــود اما در حال حاضر درخواســت ها بیش 
از ظرفیت هــای مــا اســت و بــرای اینکه پاســخگو باشــیم دو اقدام در 
دســتور کار قرار دادیــم اول اینکه گذرنامه های فاقد اعتبار که از ســال 
91 در اختیار مردم اســت و مخدوش نشــده قابل تمدید خواهد بود. 
همچنیــن برگه گذر ویــژه اربعین را طراحی کــرده و زائران می توانند 
از ایــن برگه اســتفاده کنند. ضمــن اینکه تمام مشــموالن غیرغایب، 
دانشــجویان و طــالب می تواننــد بدون ســپردن وثیقه از کشــور خارج 
شوند.سردار شرفی اضافه کرد: ساعت کاری پلیس+10 برای خدمت 
به زائران حســینی تا ســاعت 18 افزایش یافته و یک هزار و 100 دفتر 

در سراسر کشور خدمات دهی می کنند.
وی دربــاره داروهای ممنوعه نیز گفت: همراه داشــتن قرص های 
کدئیــن دار و همچنیــن روان گــردان در عراق جرم اســت، مگــر اینکه 
نســخه و مجوز داشــته باشــند.فرمانده قرارگاه اربعیــن فراجا ضمن 
اشــاره به فعالیت پلیس های فتا، مواد مخدر و آگاهی در ایام مراسم 
اربعیــن گفــت: پلیــس فتــا در مرزها پایــگاه دارد و فضــای مجازی را 
رصــد می کند، همچنین پلیس آگاهی با کارشناســان چهره زن و تیم 
تشــخیص هویت در مرزها حضور دارند و پلیس مبارزه با موادمخدر 

نیز با تمام توان در پایانه مرزی مستقر هستند.

گــروه حوادث/ مرد جوان که منکر آدم ربایی و تهدید به قتل 
بود پس از بازنگری دوربین های مداربسته محل حادثه و بررسی 

صدا و تصاویر وی از سوی پلیس مجبور به اعتراف شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، چند روز قبل مرد جوانی 
بــا مراجعه بــه پلیس گفت: چند وقــت قبل با یکی از دوســتانم 
بــه نام پرهــام اختالف مالی پیــدا کردیم و همین مســأله باعث 
درگیری بین ما شــد. در این میان یکی از دوســتان مشترکمان به 
پرهــام گفتــه بود که من پشــت ســر خواهرش حــرف نامربوطی 
زده ام ،او هم یک روز به مادر بزرگم که همسایه اش بود زنگ زده 
و تهدید کرده بود که مرا می کشــد. وقتی مادربزرگم به من گفت 
پرهام به او تلفن کرده من زیاد تهدیدش را جدی نگرفتم تا اینکه 
یک روز به من زنگ زد و گفت برای حل اختالفمان به دیدارش 
بروم.شاکی گفت: سوار بر موتورسیکلت راهی محل قرار شدم. به 
محض رســیدن، پرهام از خودروی پژواش پیاده شده و شروع به 
عربده کشی کرده و چاقویی را روی پهلویم قرار داد و می خواست 
با زور مرا ســوار خودرواش کند. وقتی شــروع به داد و فریاد کردم 

با ســر و صدایم کم کم رهگذران و اهالی جمع شدند و پرهام که 
موفق به ربودن من نشده بود، مرا رها کرد و متواری شد.

ë انکار آدم ربایی
بــا شــکایت مرد جــوان پرونــده ای در شــعبه دوم دادســرای 
ویژه ســرقت تشــکیل شــد و به دســتور بازپرس محمــد وهابی، 
کارآگاهــان وارد عمل شــدند. در نخســتین گام، آنها به بررســی 
اظهــارات شــاکی پرداختــه و در بازبینی دوربین های مداربســته 
محل حادثه، مشــخص شــد متهم از خودرواش پیاده شــده و با 
تهدید چاقو قصد ربودن مرد جوان را داشته اما موفق نشده بود.
از سویی صدای پرهام که با مادربزرگ شاکی تماس گرفته بود به 
بازپرس جنایی ارائه شد. با کنار هم قرار دادن مدارک به دستور 
بازپرس جنایی، پرهام بازداشت شد،اما مرد جوان در تحقیقات 
مدعی شــد که قصد قتل نداشــته و وقتی شــنیده که پشــت ســر 
خواهــرش حــرف زده اند برای تنبیه کردن مــرد جوان و به قصد 
انتقامجویی این کار را کرده است.بدین ترتیب متهم برای انجام 

تحقیقات تکمیلی در اختیار پلیس قرارگرفت.

آدم ربایی و تهدید به قتل برای دفاع از خواهر
گروه حوادث/ قاتل نگهبانان شرکت کشتیرانی شهریار و ضارب 
مأمــوران انتظامــی در خیابان طالقانی تهران از ســوی رئیس 

شعبه 1۵ دادگاه انقالب اسالمی به اعدام محکوم شد.
قاضی صلواتی شعبه 1۵ دادگاه انقالب اسالمی با اشاره به 
اتهامات متهم گفت: اتهامات متهم به نام علیرضا محاربه و 
افساد فی االرض از طریق تیراندازی به سمت افراد و مأموران 
فراجــا، مباشــرت در ۴ فقــره قتــل عمــدی، شــروع بــه قتل با 
استفاده از سالح گرم نسبت به ۵ نفر از مأموران فراجا و ایجاد 
رعب و وحشت در بین مردم شهر تهران و شهرستان شهریار 
با اســتفاده از سالح گرم اســت.وی افزود: با عنایت به گزارش 
مرجــع انتظامی و نظریه اداره تشــخیص هویت در خصوص 
بررسی علمی صحنه جرم و نظریه کمیسیون پزشکی قانونی 
در خصوص صحت و سالمت روانی متهم حین ارتکاب جرم 
و زمــان معاینــه، اظهارات شــهود و حاضــران در صحنه جرم 

و فیلــم دوربین مداربســته مســتقر در محل، متهــم اقدام به 
تیراندازی به ســمت مأموران فراجا کــرده و این اقدام موجب 
ایجاد رعب و وحشــت مردم شــده است.قاضی صلواتی بیان 
کرد: با توجه به قراین و شــواهد منعکس در پرونده، اقدامات 
متهم از مصادیق محاربه اســت و بر اساس مواد ۲79، ۲83 و 
بند الف ماده ۲8۲ قانون مجازات اسالمی مصوب سال 139۲، 
بــرای متهم حکم اعدام صادر شــده اســت. حکــم به صورت 
حضــوری بــه متهم اعــالم شــده و ظــرف مــدت ۲0 روز قابل 

فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

 حکم اعدام برای قاتل
 4 نگهبان شرکت در شهریار
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انتخابات فدراسیون فوتبال پس از حاشیه های فراوان، امروز برگزار می شود

رقابت برای ریاست نصفه و نیمه!
هواداران انگلیس و امریکا دنبال دیدار ایران

جدیدتریــن رده بنــدی 10 کشــوری کــه بیشــترین درخواســت برای حضــور در 
مســابقات جام جهانی 2022 قطر را داشتند، توسط فدراسیون جهانی فوتبال 
اعــالم شــد. طبق اعالم فیفا، کشــور قطــر به عنــوان میزبان مســابقات در رده 
نخست بیشــترین درخواست ها برای حضور در مســابقات جام جهانی 2022 
قطــر قــرار دارد. اما نکته قابل تأمل در این رده بندی، هــواداران تیم های ملی 
امریکا و انگلیس دو رقیب ایران در جام جهانی هســتند که در رده دوم و ســوم 
بیشــترین درخواست ها برای حضور در مســابقات جام جهانی قرار دارند. این 
بدان معناســت که بازی های شــاگردان اســکوچیچ مقابل امریکا و انگلیس با 

حضور حداکثری تماشاگران رقیب برگزار خواهد شد.

باخت سنگین پورتو در شب تلخ طارمی
هفته چهارم لیگ پرتغال بامداد دیروز برگزار شد و پورتو به مصاف ریوآوه رفت 
و در خانه حریف 3-1 شکســت خورد. مهــدی طارمی که با تالش کادر درمان به 
زحمت به این مســابقه رســید، از ابتدا تا دقیقه 84 در ترکیب بود ولی نمایشــی 
ضعیف از خود به ثبت رساند. ستاره کشورمان در حالی که تیمش 3-0 از حریف 
عقب بود، موقعیت بزرگ پنالتی را از دســت داد تا به ناکام بزرگ این مســابقه 
نام گیرد. ســایت »گل پوینت« پرتغال در ارزیابی فنی اش از این دیدار به مهدی 
طارمی نمره 3،7 از 10 را داد تا ســتاره تیم ملی کشورمان به عنوان ضعیف ترین 
بازیکــن میــدان انتخاب شــود. طارمی در 4 ماه اخیر از 7 پنالتــی خود 3 پنالتی را 
از دســت داد تا آماری بشــدت ناامیدکننده از خود به نمایش گــذارد. پورتو با این 
شکســت 9 امتیــازی باقی ماند و به رده ســوم ســقوط کرد. همچنین هفته ســوم 
لیگ دســته اول اســپانیا نیز برگزار شد و پونفرادینا به مصاف ایبار رفت و با وجود 
درخشــش عابدزاده با یک گل شکســت خورد. عابدزاده طبق آمار سوفا اسکور با 

7،4 امتیاز بهترین بازیکن تیمش و دومین بازیکن برتر میدان نام گرفت.

امینی برترین شد و به فرانسه می رود
محمد امینی ملی پوش تیم جوانان ایران در جمع برترین های مســابقات زیر 
18 سال آسیا – اقیانوسیه قرار گرفت. در این رقابت ها کره جنوبی با برتری 73-

77 برابر ژاپن قهرمان شــد و تیم ایران هم با برتری 72-89 برابر فیلیپین به 
مقام پنجم رســید اما تنها امیدواری این رویداد برای ما انتخاب محمد امینی 
در میان 5 بازیکن برتر رقابت ها بود. امینی بعد از این بازی ها قرار است راهی 

فرانسه شده و در تیم موناکو به میدان برود. قرارداد او 3 ساله خواهد بود.

شکست تیم ملی بسکتبال مقابل استرالیا
تیم ملی بسکتبال دیروز و در ادامه پنجره چهارم رقابت های بسکتبال انتخابی 
جــام جهانــی 2023 در بن دیگــوی اســترالیا مقابــل تیم ملــی این کشــور قرار 
گرفت. تیم کشــورمان در این دیدار در غیــاب حامد حدادی، بهنام یخچالی و 
ارسالن کاظمی بازی  را با سجاد مشایخی، نوید رضایی فر، محمد جمشیدی، 
ســجاد پذیرفته و ســاالر منجــی آغاز کرد. اســترالیا  27 بــر 1۵ وقــت اول را برد 
امــا در کوارتــر دوم بازی بهتر ایران برتری 1۵ بر1۴ کشــورمان را در پی داشــت. 
نمایش فوق العاده ایران در کوارتر ســوم برای نخســتین بار در امتیاز 44 بر 43 
تیم کشــورمان را پیش انداخت اما در باقی مانده کوارتر ســوم و کوارتر چهارم، 
اســترالیا 98 بــر ۶8 به برتری قاطع دســت پیــدا کرد. محمد جمشــیدی با 17 

امتیاز، امتیازآورترین بازیکن ایران در این دیدار بود.

گروه ورزشــی/ مجمع انتخاباتی فدراســیون فوتبال ایران 
صبح امروز از ساعت 9 در سالن همایش های صدا وسیما 
آغاز خواهد شد تا پس از حاشیه های فراوان و حدود 6 ماه 
یکی از این 3 نفر )مهدی تاج، عزیزاهلل محمدی و میرشاد 
ماجدی( جانشــین شهاب عزیزی خادم شــوند. عالوه بر 
ایــن، تکلیف نایب رئیــس اول و دوم و همچنین نماینده 
باشــگاه ها در هیــأت رئیســه نیز در این مجمع مشــخص 
خواهد شد. نکته قابل اهمیت این است که رئیس جدید 
فدراســیون طبق قانون باید دوره چهارساله هیأت رئیسه 
فعلی را ادامه بدهد و فرد منتخب فقط برای دو سال ونیم 
یعنی تا 10 اسفند 1۴03 می تواند در فوتبال فعالیت کند. 
در این بین کاندیدای ریاست فدراسیون، نایب رئیس اول 
و دوم خود را معرفی کردند و مهدی محمدنبی و منصور 
قنبــرزاده نایب رئیــس اول و دوم پیشــنهادی مهدی تاج 
هســتند. همچنین میرشــاد ماجدی هم عبــاس صوفی 
و صــادق درودگــر را بــه عنــوان نایــب رئیــس اول و دوم 

پیشنهاد کرده است و علی فتح اهلل زاده و محمدرضا کافی 
نیز نایب رئیس اول و دوم پیشــنهادی عزیزاهلل محمدی 
هســتند. در روزهــای گذشــته صحبت هایــی درخصوص 
انصــراف عزیزاهلل محمدی بــرای حمایــت از یک نامزد 
دیگر مطرح شد که البته این کاندیدای ریاست فدراسیون 
فوتبــال در ایــن خصــوص اظهــار داشــت: »با قــدرت در 
انتخابــات شــرکت خواهــم کــرد و برنامــه ای هــم بــرای 
انصراف نــدارم.« عالوه بر این، 2 نماینده AFC یکشــنبه 
شــب برای نظــارت در انتخابــات وارد تهران شــدند و در 
حال حاضر هم مشــغول بررسی روند برگزاری انتخابات 
هســتند.  همچنیــن پیــش از این عنوان شــده بــود وحید 
امیری قرار اســت به عنوان کاپیتان تیم ملی در انتخابات 
شرکت کند اما احسان حاج صفی از یونان خود را به ایران 
رســاند تا به عنــوان کاپیتــان اول ایــران در مجمع حضور 
پیدا کند. گفتنی اســت 32 هیأت فوتبال، 1۶ باشگاه لیگ  
برتــری، 8 تیــم نخســت جدول فصــل قبل لیگ دســته 

اول، ۴ باشــگاه برتر لیگ دســته دوم، 3 باشگاه  لیگ  برتر 
فوتســال، 2 باشــگاه لیگ برتر فوتبال ســاحلی، دو باشگاه 
اول لیــگ  برتر فوتبــال بانوان، دو باشــگاه برتر، لیگ برتر 
فوتســال بانوان، باشگاه اول لیگ ســاحلی بانوان، بخش 
فوتبال فدراســیون های ورزش دانش آموزی، دانشگاهی، 
کارگــری و نیروهای مســلح، کاپیتان های تیم بزرگســاالن 
تمام تیم های ملی فوتبال، فوتســال و فوتبال ساحلی در 
بخش آقایان و بانوان، سرمربیان تیم های ملی بزرگساالن 
فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی آقایان و بانوان، یک داور 
در بخــش آقایان و بانوان و نماینده اتحادیه باشــگاه های 
فوتبال، ترکیب 89 نفره مجمع فدراسیون فوتبال هستند. 
البتــه به دلیل اینکه فدراســیون فوتبال اکنــون تیم بانوان 
ســاحلی ندارد ســرمربی و کاپیتان این تیم نیز در مجمع 
شرکت نمی کنند و باشگاه دسته اولی مس شهربابک نیز 
در مجمع پیش رو حضور نخواهد داشت تا در مجموع از 

8۶ عضو رأی گیری شود.

گفت و گوی »ایران« با سعید فائقی، معاون پیشین سازمان تربیت بدنی

فدراسیون فوتبال نیازمند مدیری در تراز جهانی است
 8 امــروز  ســدهی/  محمــدی  محمــد 
شــهریورماه اســت؛ روز مهمی کــه اهالی 
فوتبــال منتظــر آن بودنــد تــا انتخابــات 
فدراسیون فوتبال برگزار و تکلیف صندلی 

ریاست این فدراسیون مشخص شود. 
ســعید فائقــی، معاون پیشــین ســازمان 
برگــزاری  خصــوص  در  بدنــی  تربیــت 
بــه  فوتبــال  فدراســیون  انتخابــات 
خبرنــگار »ایــران« گفــت: »در چند ســال 
رؤســای  انتخابــات  خصــوص  در  اخیــر 
فدراسیون بحث هایی همچون دوشغله 
ایــن  کــه  شــد  مطــرح  بازنشســتگی  و 
موضوعــات محدودیت هایی بــرای افراد 
به وجود آورده است و باعث شده تا برخی 
اشــخاص شایســته نتواننــد در انتخابات 
حاضر شــوند. ایــن در حالی اســت که در 
سال های گذشــته ریاست فدراسیون های 
ورزشی شغل محسوب نمی شد و برخی 
افــراد داوطلبانه و با نگاه کمک به ورزش 
به عنــوان رئیس فدراســیون مشــغول به 

کار می شــدند اما حاال ریاست فدراسیون 
برخی هــا  و  می شــود  محســوب  شــغل 
بــا کاندیــد شــدن و رســیدن بــه صندلــی 
ریاست فدراسیون به دنبال مباحث مالی 

هستند.«
او صحبت هــای خــود را این گونــه ادامــه 
داد: »چند ســالی است که انتخابات شور 
و حال گذشته را ندارد و این به دلیل عدم 
حضــور مدیــران در تــراز جهانــی اســت. 
فدراسیون ها بخصوص فدراسیون فوتبال 
نیازمند چنین مدیری اســت، مدیری که 
جنــس مدیریــت در ورزش را بشناســد و 
عالوه  بر این فوتبال دنیا او را بشناســد اما 
متأسفانه 3 کاندیدای ریاست فدراسیون 
چنیــن ویژگی ندارند. عالوه  بــر این تاج و 
عزیزمحمدی هم تحول گرا نیســتند چرا 
که عملکرد آنها در دوران مدیریت شــان 
خصــوص  در  البتــه  اســت.  مشــخص 
عملکرد ماجــدی نمی توان صحبت کرد 
چــرا کــه او سرپرســت فدراســیون بــوده و 

اختیارات ریاست فدراسیون را نداشت.«
معاون پیشین سازمان تربیت بدنی اظهار 
کرد: »باید قبول کنیم که کیفیت کاندیدای 
ریاســت فدراســیون شــدیداً افــت کــرده و 
ایــن در حالــی اســت کــه بضاعــت فوتبال 
ما خیلی بیشــتر اســت. فوتبال ایــران افراد 
شــناخته شــده جهانی دارد کــه حضور این 
افــراد می توانــد باعث تحول فوتبال شــود. 
متأسفانه با گذشت زمان در بحث مدیریتی 
ضعیف تر می شــویم و این موضوع باعث 
شــده که فوتبال مــا با چالش هایــی مواجه 
شود که یکی از این چالش ها تعلیق است، 
این در حالی اســت که در گذشــته این گونه 
نبــوده و فوتبال با چنیــن تهدیداتی مواجه 
نشــده بود که این به دلیــل حضور مدیرانی 

در تراز جهانی بود.«
فائقــی در خصوص چالش هــای فوتبال 
افــزود:  پیــش رو  ســال های  در  ایــران 
»چالش هــای فوتبــال مــا زیــاد اســت و 
بعیــد می دانم ایــن عزیــزان بتوانند این 

چالش ها را برطــرف کنند. یکی از همین 
چالش ها مسأله حذف تیم های ایرانی از 
لیگ قهرمانان آسیا است که این موضوع 
تهدیدی جدی به شمار می آید. کشور ما و 
تاجیکســتان با این موضوع مواجه بودند 
که البته تاجیکستان توانست مجوز حضور 
در ایــن رقابت ها را کســب کند اما فوتبال 
ایران که به عنوان قدرت برتر در قاره آسیا 
شناخته می شود، نتوانست از این چالش 

عبور کند.«

هفته چهارم لیگ برتر با تقابل مربیان پرسپولیسی آغاز می شود

استقالل در پی هت تریک برد
حامد جیرودی/  هفته چهارم لیگ برتر فوتبال، امروز با برگزاری 4 مســابقه 
آغــاز می شــود. از ســاعت 19 پیــکان در ورزشــگاه شــهید دســتگردی تهران، 
میزبان نســاجی اســت. نکته جالب این دیدار تقابل دو دســتیار سابق یحیی 
گل محمدی در پرســپولیس است. مجتبی حسینی و حمید مطهری که حاال 
نفــر اول نیمکت هــای ایــن 2 تیــم هســتند. خودروســازان کــه از 3 هفته اول 
مســابقات 2 برد و یک باخت کســب کرده اند، با 6 امتیاز در رده سوم جدول 
هســتند. شاگردان حســینی که در بازی آخرشــان برابر نفت مسجدسلیمان 
به پیروزی رســیدند، در حالی باید برابر سرخپوشان قائمشهری قرار بگیرند 
که نساجی هنوز در لیگ برتر برنده نشده و 2 مساوی و یک شکست حاصل 
کار شاگردان مطهری بوده است. تیم شهر خسته که در بازی قبلی اش برابر 
ملوان به تســاوی رســید، بــا 2 امتیــاز در رده چهاردهم جدول قــرار دارد. در 
بازی همزمان، ملوان در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی پذیرای ذوب آهن 
اســت کــه در این بــازی هم 2 مربی پرسپولیســی یعنی مازیــار زارع و مهدی 
تارتــار برابر هم قــرار می گیرند. مربیانی که تیم های آنهــا هنوز در لیگ برتر 
برنده نشده اند. قوهای سپید که یک مساوی و 2 باخت در کارنامه شان ثبت 
شــده با یک امتیاز در رده شــانزدهم جدول هســتند اما گاندوها با 3 مساوی 
که آخرین آن برابر مس رفسنجان به دست آمد، با 3 امتیاز در رده یازدهم 
قرار دارند. از ساعت 19:30 مس کرمان در ورزشگاه شهید باهنر این شهر به 
مصاف گل گهر می رود. شــاگردان فرزاد حســین خانی با یک برد و 2 باخت 
و با 3 امتیاز در رده دهم جدول قرار دارند. کرمانی ها که بازی قبل شــان به 
اســتقالل را واگذار کردند، در شــرایطی باید مقابل شاگردان امیر قلعه نویی 
قــرار بگیرنــد کــه گل گهر با یــک برد و 2 تســاوی و با 5 امتیــاز در رده چهارم 
اســت. سیرجانی ها در هفته ســوم، بازی باخته مقابل ســپاهان را به تساوی 

کشاندند و حاال باید در برابر تیم هم استانی شان صف آرایی کنند.
ë آبی ها در شهر اولین ها

در آخرین بازی امروز و از ســاعت 20:30 نفت مسجدســلیمان در ورزشــگاه 
شــهید بهنــام محمدی این شــهر، با اســتقالل دیــدار می کند. قضــاوت این 
دیدار را پیام حیدری به همراه کمک هایش سعید قاسمی و مهدی شفیعی 
برعهده خواهد داشــت. نفتی ها که این فصل را هم با مربیگری محمدرضا 
مهاجری آغاز کرده اند، در 2 هفته اول یک برد و یک تساوی به دست آوردند 
اما در هفته سوم بازنده بودند تا با 4 امتیاز در رده هفتم باشند. اما شاگردان 
ریکاردو ساپینتو در حالی راهی شهر اولین ها شده اند که پس از باخت هفته 
اول، 2 برد کســب کرده اند که باعث شــده آنها با 6 امتیاز در رده دوم جدول 
قــرار بگیرند و با توجه به اینکه ســپاهان صدرنشــین چهارشــنبه بازی دارد، 
آبی پوشــان پایتخت این شــانس را دارند که در صورت هت تریک پیروزی، 
بــه صــدر جدول برســند. نفت بــا اینکه تا این جــای کار بــا 5 گل زده، دو گل 
بیشــتر از استقالل به ثمر رســانده اما خط دفاعش هم متزلزل نشان داده و 
5 گل دریافت کرده اســت و این موضوع نشان می دهد آنها کار سختی برابر 
اســتقالل کــه در خط حمله خطرناک اســت دارند. البته ایــن بازی با حضور 
تماشــاگران برگزار می شــود و نفتی ها از حمایت هواداران شان برخوردارند. 
نفــت و اســتقالل تاکنــون 10 بــار در لیــگ برتر به مصــاف هــم رفته اند که 7 
پیروزی برای اســتقالل و 3 تســاوی حاصل آن بوده اســت. ضمن اینکه آنها 

در جام حذفی هم یک بار مغلوب استقالل شده اند.

انتخابــات ریاســت فدراســیون فوتبــال 3 نکتــه مهــم و عجیــب دارد. نکته 
اول این اســت که سرپرســت فدراســیون فوتبال دیروز جلســه ای با رؤســای 
هیأت هــای فوتبــال برگــزار کــرد کــه ایــن نشســت می توانــد روی انتخابات 
فدراســیون فوتبــال تأثیرگــذار باشــد. عالوه بــر ایــن، برگزاری این نشســت 
می توانــد بــه نوعــی تعــارض منافــع باشــد. نکتــه دوم اینکــه نماینــدگان 
ای اف اســی به ایران ســفر کرده اند و در حال حاضر در تهران حضور دارند و 
قرار است انتخابات با سه نامزد اعالمی به فیفا برگزار شود و شاید هر گونه 
تغییــر در تعــداد نامزدها در فاصله کمتر از24 ســاعت باقی مانده به زمان 
انتخابات امری غیر قانونی و مسأله ساز محسوب شود. در این باره از سوی 
برخی رسانه ها اخباری منتشر شده بود مبنی بر اینکه مهدی تاج پرونده باز 
قضایی دارد و در این رابطه مجرم شناخته شده است. نکته سوم این است 
کــه در صورت انتخاب میرشــاد ماجدی بــه عنوان رئیس آینده فدراســیون 
او هــم رئیس فدراســیون خواهد بــود و هم عضو هیأت رئیســه. در واقع اگر 
مجمــع، ماجــدی را به عنوان رئیــس انتخاب کند او 2 رأی در هیأت رئیســه 
فدراسیون فوتبال خواهد داشت که همان تعارض منافعی است که کمیته 

بدوی انتخابات پیش از این به آن اشاره کرده بود.

3 نکته مهم و عجیب در مورد انتخابات

پوالدگر آمده کشتی را زمین بزند

دبیر: تصمیمی برای ثبت نام دوره بعد ندارم
علیرضا دبیر، رئیس فدراســیون کشتی 
یــک روز بعــد از انتخابــات کمیته ملی 
المپیک رودرروی خبرنگاران نشســت. 
او مثل همیشــه باز هم بــه محمدرضا 
پوالدگــر انتقاد کــرد و البتــه از تصمیم 
کاندیداتــوری  عــدم  بــرای  جدیــدش 
کشــتی  فدراســیون  انتخابــات  بــرای 
گفــت: »تا حــاال تصمیم نگرفتــه ام اما 
اگر اینطور باشــد نمی آیــم. دفعه قبل 
هــم نمی خواســتم بیایــم امــا حمیــد 
سوریان گفت و من آمدم. استخاره هم 
کــردم که خوب آمــد و آمــدم. به جان 
بچه هایــم دنبال هیچ پســتی نیســتم. 
مــن اگر اهل بیت و امام زمان نباشــند 
حــرف زدن هــم بلد نیســتم. این همه 
قهرمان جهان و المپیک داریم، یک یا 
حســین نگویند به چه دردی می خورد. 
تصمیمــی بــرای ثبت نــام در ریاســت 
دور بعد کشــتی ندارم اما امیدوارم هر 
کسی آمد به اینجا گند نزند! آقای وزیر 
هر چــه بگوید مــن گــوش می دهم اما 
ما هر چــه می گوییم مدیــران میانی او 
گوش نمی دهنــد.« رئیس فدراســیون 
کشتی با انتقاد به پوالدگر معتقد است 
معــاون وزیر درکــی از ورزش قهرمانی 
نــدارد: »مــن غصــه ام می گیــرد وقتی 
می بینم مدیران میانــی وزارت ورزش 
بر خــالف مدیران دولت جلو می روند. 
تفکــرات  بــا  وزارت  ایــن  بگویــم  رک 
پوالدگــر راه به جایــی نمی برد. به او در 
جلسه گفتم سیستم غالب در تکواندو 
چیســت؟ گفــت یعنــی چــه؟ گفتم در 
کشــتی سیســتم غالب الکتیک است و 

باید بعد یک مبارزه با ماساژ کشتی گیر 
را آماده حضور در مبــارزه بعدی کنم. 
قهرمانــی  ورزش  از  درکــی  پوالدگــر 
نــدارد. فقط دیده اســت. او مشــکلش 
با دبیر نیســت و رســماً آمده کشــتی را 
زمیــن بزنــد. او در آمــارش مدال هــای 
چــه  بــرای  خــب  می دهــد.  را  کشــتی 
مدال های کشتی را در آمار می آوری؟« 
او حضــورش در مجمــع کمیتــه را تنها 
به خواســت محمود خســروی وفا ربط 
می دهد: »من ناراحت بودم. یکشــنبه 
می دانســت  کــه  وفــا  خســروی  آقــای 
نمی خواهــم به مجمــع بیایم، محبت 
کــرد و بــه مــن زنــگ زد. در انتخابــات 
شــورای شــهر ســوم مــن بــا نظــر حاج 
محمــود خســروی وفا تصمیــم گرفتم 
بــه چــه کســی رأی بدهــم و او را قبــول 
دارم. بــه من گفــت علیرضا به مجمع 
بیــا. جز او هر کس دیگری زنگ می زد، 

نمی رفتم ولی به او گفتم چشم.«
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خب
مجرمین در حریم امن قانونا

گزارش »ایران« از افزایش جرایم قابل گذشت و بررسی چرایی ارتکاب این جرایم

چنــد روز پیــش رئیــس پلیــس پایتخت 
بــه کم هزینه شــدن ارتــکاب جــرم برای 
مرتکبــان برخــی از جرایــم اشــاره کــرد، 
نکته مهمی در این مطلب نهفته چرا که 
این امرسبب شــده، برخی از مجرمان با 
اطالع از مواد قانونی خاص براحتی جرم 
خــود را تکــرار  کننــد و در نهایــت ارتکاب 
جرم هــای خــرد و به نوعی ســرقت های 
خرد افزایش پیدا کند و معضل جدیدی 
در جامعه ایجاد شــود. بــه بیانی دیگر با 
نگاهــی تخصصی تــر می تــوان اینگونــه 
برداشت کرد که مجرمان، مواردی مانند 
قانــون کاهــش حبــس تعزیــری را که در 
سال 1399 تصویب شده متوجه شده اند 
و با اســتفاده از آن اقدام به ارتکاب جرم 
می کنند. به گفته سردار حسین رحیمی، 
این قانون با شــرایطی که برای مجرمان 
با سرقت اقالم کمتر از 20 میلیون تومان 
فراهــم کــرده اســت، ســبب شــده افراد 
تــا مــرز 20 میلیــون تومــان دزدی کنند و 
ســپس به ســراغ دزدی های بعدی خود 
بروند. این نکته قابل تأملی است که 60 
درصد مجرمان ما را نیز مجرمان زیر 20 

میلیون تومان تشکیل می دهند.
حــاال ایــن قضیــه تــا حــدی نگرانــی 
مسئوالن را برانگیخته که سردار حسینی 
در جلســه ای که با حضور رئیس دستگاه 
تهــران  انتظامــی  فرماندهــی  در  قضــا 
بزرگ برگزار شد، موضوع را مطرح کرده 
و خواســتار بازبینــی قانــون به عنوان یک 

مطالبه از دستگاه قانونگذار است.
دکتر سهراب سلیم زاده، وکیل پایه یک 
دادگســتری، بــا بیان اینکه قانــون کاهش 
مجازات حبــس تعزیری با هدف کاهش 
جمعیت کیفری زنــدان از طریق اصالح 
قوانیــن جزایــی بویــژه قانــون تعزیــرات 
مصوب در ســال 1399 به تصویب رسید، 
به »ایران« می گوید: این قانون از یازدهم 

تیرمــاه همان ســال الزم االجرا شــد، الزم 
به ذکــر اســت، مجــازات حبــس و زندان 
همچنان یکــی از مهم تریــن موضوعات 
و مؤثر تریــن ضمانت اجــرا در نظام های 
حقوقی دنیا و حوزه حقوق کیفری است. 
مجازات حبس با دو هدف صورت گرفته 
است، هدف اول و کلی آن پیشگیری بوده 
اســت، به این صورت که با ایجــاد ارعاب 
از انجــام تخلفــات  عمومــی دیگــران را 
مشــابه بــاز دارد؛ هــدف دوم از مجــازات 
حبــس نیــز درمــان و بازگشــت مجرمین 
به اجتماع بوده اســت. او در ادامه اضافه 
می کند: تصویب قانــون کاهش مجازات 
از  نقد هــای جــدی  بــا  حبــس تعزیــری 
سوی جرم شناســان مواجه است. اجرای 
این قانــون موجب افزایــش بزهکاری در 
بســیاری از زمینه ها و بی پروایی مجرمین 
شــده اســت.با احتــرام بــه سیاســت های 
حبــس زدایــی امــا بــه نظــر می رســد، در 
بــا مجرمیــن  برخــی مــوارد الزم اســت 
برخورد قهرآمیز و بدون مماشات صورت 
گیرد؛ اما در قانون کاهش مجازات حبس 
ایــن موضــوع  بــه  تعزیــری در مــواردی 

توجهی صورت نگرفته است.
ایــن حقوقــدان توضیــح می دهد: در 
مــوارد کالهبــرداری، جعــل، زور گیــری و 
ضــرب و جــرح و همچنیــن جرایمی که 
امنیــت عمومــی شــهروندان را تهدیــد 
بــا  حکومــت  کــه  اســت  الزم  می کنــد، 
برخورد قهرآمیز با این موارد، به جامعه 
امنیت خاطــر را بدهد که در این صورت 
خواهــد  بازدارنــده  و  قــوی  مجازات هــا 
بــود. بــا توجه بــه اینکــه این نــوع جرایم 
خشونت بار هســتند و موضوع به امنیت 
و  می شــود  مربــوط  مــردم  آســایش  و 
مجامــع بین المللی و حقوق بشــری نیز 
با اینگونه مجازات ها توصیه به مماشات 
نمی کنند. در واقع این کاهش قابل توجه 
و تعجــب آور مجــازات در قانــون، قابــل 
نقد جدی است. انتظار می رود قانونگذار 
و قــوه قضائیه با نگاه کاماًل کارشناســی و 

تخصصــی و مبتنی بــر آمــار و اطالعات 
دقیــق نســبت بــه تعییــن مجــازات در 
خصوص این جرایم اقدام کند؛ بنابراین 
هرگونه اقدام سلیقه ای یا اقدام براساس 
ایــن مطلــب کــه بایــد زندان هــا را خالی 
کنیــم و زندانیــان کیفــری را بــه حداقــل 
برســانیم، فقــط جامعــه را در خصوص 
و  می کنــد  بی دفــاع  بزهــکاری  ارتــکاب 
در عمــل بــا چالــش بــزرگ تــر و بحران 

جدیدتری مواجه می شویم.
ســلیم زاده معتقــد اســت کــه نبایــد 
حبــس،  مجــازات  کــرد،  فرامــوش 
صرف نظــر از نقــاط ضعف و قــوت آن، 
همچنــان به عنــوان یکــی از اصلی ترین 
مجازات هــا در نظــام حقوقــی کشــورها 
وجــود دارد. بــا تصویــب قانــون کاهــش 
بکارگیــری  تعزیــری،  حبــس  مجــازات 
ایــن مجازات دچار تغییرات و اشــکاالت 
جدی شــده است. به طور کلی قانونگذار 
مجــازات  کاهــش  قانــون  تصویــب  بــا 
حبــس تعزیری، جرایم قابل گذشــت را 
افزایش داده است و این توسعه بی رویه 
باعث کاهــش مجازات اینگونــه جرایم، 

انگیــزه جهــت توافق با قربانــی و جبران 
خســارت او را کاهش می دهد. همچنین 
عماًل تعــداد زیــادی از پرونده های مهم 
تشــکیل شــده در دســتگاه قضایی مانند 
کالهبــرداری، انتقــال مال غیــر، خیانت 
در امانــت، سوءاســتفاده از ســفید امضــا 
و حتــی جرایــم علیــه آســایش عمومی 
جامعــه مانند جــرم جعل و اســتفاده از 
ســند مجعــول قابل گذشــت محســوب 
می شــوند کــه این رویــه نقدی جــدی بر 
قانون است؛ چراکه مجرم می تواند پس 
از ارتکاب جرم در صورت پیگیری شاکی 
و موفقیت وی در اخذ حکم محکومیت، 
بــا پرداخت خســارت وی و اخذ رضایت 
او، از اجــرای مجازات واقعی و متناســب 

با رفتارمجرمانه بگریزد.
بــا توجــه بــه صحبت های ایــن وکیل 
دادگســتری، بایــد توجــه داشــت صرفــاً 
از مجازات هــای مهمــی چــون  کاســتن 
مجــازات  کاهــش  قانــون  در  حبــس 
حبــس تعزیــری، کمکــی به اصــل الزم 
تناســب بین جــرم و مجــازات نمی کند، 
در حقیقــت مجرمیــن آگاه بــه ارفاقــی 

فــراغ  بــا  اســت  داشــته  قانونگــذار  کــه 
بــال و بی پروایــی هرچــه تمام تــر با یک 
محاسبه ساده بین جرم ارتکابی و سزای 
ناچیــز رفتــار مجرمانــه به ســراغ جرایم 

خطرناک تر خواهند رفت.
ë لزوم تحلیل پیدایش مجرمان حرفه ای

محمــد عرفــان، حقوقــدان و قاضی 
بازنشســته، بــا اشــاره بــه اینکــه مبنــای 
اظهــارات اعــالم شــده مربوط بــه قانون 
کاهش مجــازات حبس تعزیری اســت، 
بــه »ایــران« توضیــح می دهــد: در ماده 
11 همیــن قانــون برخــی از جرایــم قابل 
گذشت شناخته شدند و با در نظر گرفتن 
نســبت برخی از جرایمی مانند ســرقت 
و کالهبــرداری محدودیتی بــرای آنها در 
نظــر گرفته شــد که آنهــا از زمــره جرایم 
غیرقابل گذشت خارج و به جرگه جرایم 

قابل گذشت وارد شوند.
بــه گفتــه او، اینکــه تصــور می شــود، 
ســارقین بیاینــد امــوال زیــر 20 میلیــون 
تومــان را ســرقت کننــد به تنهایــی برای 
خــروج از زمره جرایم غیرقابل گذشــت 
کافی نیســت، آن جایی که دست قاضی 

بســته اســت و نمی توانــد ارفاقی داشــته 
باشــد و پرونده با گذشت شــاکی منتهی 
بــه موقوفــی تعقیــب شــود، قانونگــذار 
ضوابطــی برای این مســأله قائل شــده، 
عالوه بــر آن فقدان ســابقه مؤثــر کیفری 
اگــر  و  بــوده  قانونگــذار  مدنظــر  ســارق 
ایــن شــرایط وجود نداشــته باشــد، جرم 
همچنان غیرقابل گذشــت است، یعنی 
اگر سارق سابقه دار باشد، جرم بخشوده 
نمی شــود. اگــر بخواهیــم بنــا را بــر ایــن 
مســأله قرار دهیم که ســارقان با علم به 
قانون مرتکب جرم می شــود تــا از ارفاق 
استفاده کنند، ایشان نمی توانند مطمئن 

باشند که شاکی هم رضایت بدهد.
عرفــان بــا تأکید بــر اینکه باید ســعی 
شــود بر آمــار مجرمــان حرفــه ای اضافه 
نشود، بیان می کند: اگر بخواهیم به دنبال 
علــل و عوامل پیدایش جرایــم حرفه ای 
باشــیم، نمی توانیــم با چنــد جمله علل 
آن را بشــماریم. عوامــل پیدایــش پدیده 
مجرمان حرفه ای بســیار گســترده اســت 
و نیاز به تحلیل بیشــتری دارد. این قانون 
عمــر زیــادی نــدارد و بــه نظر بنــده بهتر 
اســت وقت بیشــتری به آن بدهیم. بهتر 
اســت راه بر مجرمان حرفه ای بسته شود 
و سیســتم جوری طراحی شود که سوابق 
مجرمان براحتی قابل شناســایی و کشف 
باشــد، خوشــبختانه اقدامــات پلیســی و 
قضایی خوبــی در این خصــوص صورت 
گرفته و امکانات الکترونیکــی فراوانی در 
ایــن حــوزه در اختیــار مجریان قــرار دارد. 
طبیعی است مجرمان سابقه دار و بدون 
سابقه با یکدیگر متفاوت هستند و برخورد 
قانــون هم بــا آنها به یک میزان نیســت. 
مجرمــان  بــرای  قانونگــذار  ســختگیری 
حرفــه ای که میلیاردها بــه یغما می برند 
بایــد بیشــتر باشــد. در کنــار قاطعیــت و 
اعمال ضوابط قانونی باید بحث تربیتی 
و ســازندگی را هــم در خصــوص جرایــم 
مختلــف لحاظ کنیم و جنبــه اصالحی را 

نیز در اولویت امور قرار دهیم.
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بــرای نوزاد ســه ماهه هم بایــد گذرنامه 
جدیــد بگیریم؟ بــرای بچه هــا باید فرم 
جداگانه پر کنیــم؟ برای تمدید گذرنامه 
بایــد دوبــاره رضایــت محضری همســر 
بگیــرم؟ نمی شــه گذرنامه هــای جدیــد 
زودتر دســت ما برســه؟ یک ساله  اعتبار 
گذرنامــه ام تمام شــده گفتنــد برای مهر 
تمدیــد و مجوز یــک بار خــروج خدمت 

شما برسم. کجا را باید پر کنم؟
کارمنــد  و  ندارنــد  تمامــی  ســؤاالت 
همــه  بــه  می کنــد  ســعی   10+ پلیــس 
ایــن  همــه  بدهــد.  جــواب  ســؤاالت 
اســت.  تکــراری  برایــش  پرســش ها 
طــوری کــه قبــل از پایان ســؤال مراجعه 
کننــده پاســخ آن را می دهــد. خســتگی 
در چهــره اش نمایــان اســت و هــر چنــد 
دقیقــه یــک بــار ســاعت ســالن را نــگاه 
می کنــد. می گویــد شــب ها هــم خــواب 
گذرنامــه می بینــد: »مراکز پلیــس +10 و 
اداره هــای گذرنامه  شــلوغ ترین روزهای 

از  ســال  هــر  می گذراننــد.  را  کاری شــان 
فــردای عاشــورا خودمــان را بــرای یــک 
ماراتن ســنگین آماده می کنیم. عاشقان 
امام حســین)ع( چند ســالی است برای 
اربعیــن برنامه ریــزی می کنند تــا در این 
ســفر معنــوی حضور داشــته باشــند. هر 
ســال هم تعداد کســانی که به این ســفر 
می روند بیشتر می شود. داشتن گذرنامه 
شــرط اصلی ســفر به عــراق و حضور در 
پیاده روی اربعین اســت و با وجود اینکه 
خیلــی از مردم این موضــوع را می دانند 
امــا بــاز هم بــا مشــکالت زیــادی مواجه 
می شــویم. مثــاًل همیــن آقایــی کــه آن 
گوشــه ایســتاده اصرار دارد پســر و دختر 
خردســالش را هــم در گذرنامــه خودش 
ثبــت کنیم. هر چقــدر توضیح می دهیم 
شرایط تغییر کرده و بچه ها هر کدام باید 
گذرنامــه جداگانــه داشــته باشــند قبــول 
نمی کند. همه اینهــا به کنار، هنوز خیلی 
از مردم مــا نمی دانند گذرنامه هایشــان 
چقــدر اعتبــار دارد. تصــور می کننــد یک 
بــار گذرنامــه گرفته اند دیگر تمام اســت 

و حتی بعد از چند ســال به تاریخ اعتبار 
آن نــگاه نمی کننــد. وقتــی هــم نزدیــک 
اربعین می شود با نگرانی اینجا می آیند 
جدیــد  گذرنامــه  زودتــر  می خواهنــد  و 
برایشــان صادر کنیم. اگر ایــن افراد قبل 
از محــرم بــرای تمدیــد گذرنامــه اقــدام 
کننــد خیلــی زودتر و بدون هیــچ نگرانی 
بــه دست شــان می رســد. بــاور کنیــد اگر 
همه مدارک شان کامل باشد، روند کار با 
ســرعت جلو می رود ولــی همین االن که 
مشــغول بررســی برگه های احراز هویت 
هســتم باید ســؤاالت بی شــمار مردم را 

هم جواب بدهیم.«
شــماره 78 بــه باجــه یــک! دختر به 
کاغذی که شــماره روی آن نوشــته شــده 
نگاهی می اندازد و آن را به مسئول باجه 
می دهــد. بــرای آخریــن بــار نگاهــی بــه 
مدارک داخل پوشه اش می اندازد تا کم 
و کســری نداشته باشد. ســهیال اولین بار 
است که می خواهد به مراسم پیاده روی 
بــرود. می گویــد: »ایــن کار دل  اربعیــن 
اســت کــه یــک دفعــه تصمیــم بگیــری 

بــه این مراســم معنوی بــروی. تصمیم 
نداشــتم بروم اما انگار طلبیده شــدم که 
همــراه مــادرم بروم. کســانی کــه به این 
ســفر معنوی می رونــد توصیــه می کنند 
حتمــاً یــک بار تجربــه کنیــد. می خواهم 
امســال در این مســیر پابه پای دیگر زوار 
از نجف تــا کربال پیاده بروم و این فضا را 
از نزدیــک حس کنم. پاســپورت ندارم و 
نمی دانستم گرفتن پاســپورت این همه 
دردســر دارد. از 8 صبــح اینجــا هســتم. 
بعــد از گرفتــن فرم بــه دفترخانــه رفتم 
تــا رضایــت پــدرم برای خــروج از کشــور 
در برگه ثبت شــود. االن هم یک ساعت 
بیشــتر اســت با مــادرم آمــده ام مدارکم 
را تحویــل بدهم. می گوینــد 12 روز طول 
می کشــد گذرنامــه جدیــد بــه دســت ما 
برســد. هرچقــدر بــه اربعیــن نزدیک تــر 
می شــویم مرز شــلوغ تر می شود. به نظر 
من می شد این کار را اینترنتی هم انجام 
داد. چند سال است برای ثبت نام کنکور 
همه چیز اینترنتی شــده و دیگر خبری از 
خریــد دفترچه و پر کردن فــرم ثبت نام 

راه تو را می خواند
حال و هوای اداره های گذرنامه و دفاتر پلیس +10 در آستانه پیاده روی اربعین

یوسف حیدری
گزارش نویس

و پســت کردن آن نیســت. در کمتر از یک 
ســاعت همه این کارها در سایت سازمان 
سنجش انجام می شود. به نظرم می شود 
کارهــای مربوط به صــدور گذرنامه را هم 

به همین شکل و اینترنتی انجام داد.«
صــف کیلومتری مقابــل اداره مرکزی 
پلیــس مهاجــرت و گذرنامــه در خیابــان 
کــوه نــور توجــه همــه را جلــب می کنــد. 
مأموران پلیــس گذرنامه برای هماهنگی 
ســاختمان  از  بیــرون  نظــم  برقــراری  و 
بــرای  هــم  دیگــر  مراکــز  از  ایســتاده اند. 
کمک آمده اند. سربازها مسئول برقراری 
نظم صــف مراجعه کنندگان می شــوند. 
ســؤاالت بی شــمار مردم و ایســتادن های 
طوالنــی همــه را کالفــه کرده اســت. چند 
کاغــذ روی دیــواره اداره گذرنامــه نصــب 
شــده و روی آن مــدارک مــورد نیــاز برای 
تمدیــد گذرنامــه نوشــته شــده اســت. از 
کپــی شناســنامه و گذرنامه بگیر تــا اجازه 
هفتــه  بانــوان.  خــروج  بــرای  محضــری 
گذشته بود که سخنگوی فراجا اعالم کرد 
کســانی که تاریــخ گذرنامه شــان منقضی 
گذرنامــه  بــودن  ســالم  شــرط  بــه  شــده 
می تواننــد بــرای گرفتــن برگــه گــذر ویژه 
اداره  دو  بــه  مصــرف  بــار  یــک  اربعیــن 
گذرنامــه در خیابــان مطهری و شــهر ری 
مراجعه کنند. این گذرنامه ها برای شش 
مــاه و یــک بار خروج از کشــور و به مقصد 
عــراق تمدیــد می شــود.  امــا بــا ازدحــام 
جمعیــت و پایان ســاعت اداری فرمانده 
نیــروی انتظامــی تهــران بــزرگ دوبــاره 
اعــالم کرد عــالوه بــر 130 دفتــر خدمات 
الکترونیــک انتظامی )پلیــس +10( مراکز 
صدور تمدید گذرنامه از دو مرکز به چهار 

مرکز افزایش می یابد.
بــا اشــاره ســرهنگ نیــروی انتظامــی 
نفــر   5 ایســتاده،  ورودی  در  مقابــل   کــه 
برگــه  گرفتــن  و  گذرنامــه  تمدیــد  بــرای 
موقــت عبــور وارد ســاختمان می شــوند. 
مــرد گوشــه ای ایســتاده و نفــرات جلوی 
بــه  نگاهــی  می شــمارد.  را  خــودش 
ســاعتش می انــدازد و می گویــد: »بــا این 
وضعیــت تا یک ســاعت دیگر هم نوبت 
ما نمی شــود. البتــه از چند دقیقه قبل که 
اعــالم کردند قرار اســت ســردار اشــتری 
فرمانــده نیروی انتظامی بــرای بازدید از 
نحــوه تمدیــد گذرنامــه بیاید یــک دفعه 
صف حرکــت کرد. از صبح تــا االن صف 
تــا   5 تــا   5 االن  ولــی  نمی خــورد  تــکان 
داخــل می فرســتند و گذرنامه هــا پشــت 
هم تمدید می شود. برای خیلی ها سؤال 
اســت چــرا همیشــه روزهــای آخــر برای 
رفع مشــکل گذرنامه و عبور مردم از مرز 
چاره اندیشی می کنند؟ مراسم پیاده روی 

اربعیــن سال هاســت با حضــور میلیونی 
زائــران ایرانــی در عــراق برگزار می شــود 
و هر ســال هم به تعداد کســانی که برای 
این پیــاده روی معنــوی می رونــد اضافه 
می شــود. عالقه مندان زیادی هســتند که 
توانایــی مالی پرداخــت هزینــه گذرنامه 
ندارنــد و بــه امیــد اینکــه بــدون گذرنامه 
از مرز عبــور کنند به مرز مهــران می آیند 
و باعث تجمع و شــلوغی مرز می شــوند. 
اگر قرار اســت پلیس برای تسهیل زائران 
برگــه یک بــار عبور از مرز صــادر کند چرا 
ایــن کار را از ابتــدای مــاه محــرم انجــام 
نمی دهند؟ شما این صف را ببین! امروز 
اولیــن روز صدور این برگه هــا و تمدید 6 
ماهــه گذرنامه هــا اســت. روزهــای آینده 
شــلوغ تر هم خواهد شــد. همیشه لحظه 
آخر به فکر چاره می  افتیم. 10 ســال قبل 
برای سفر به کربال گذرنامه گرفتم و هیچ 
وقت هــم تمدید نکــردم. با ایــن قیمت 
دالر کجا می توانیم ســفر کنیم؟ هر ســال 
چند روز مانده بــه اربعین به مرز مهران 
می رویــم و مأموران مرزبانــی با افزایش 

جمعیــت لحظه آخر مــرز را باز می کنند 
رد  مــرز  از  گذرنامــه  بــدون  خیلی هــا  و 
می شــوند. اما امســال وقتی اعالم کردند 
تصمیــم  می دهنــد،  موقــت  گــذر  برگــه 
گرفتــم این برگه را بگیرم. به نظر من اگر 
دو هفتــه قبل صــدور این برگــه و تمدید 
موقت گذرنامه ها شــروع می شــد شــاهد 

این صف کیلومتری نبودیم.«
زن بــا خوشــحالی از در اداره گذرنامــه 
بیرون می آید و گذرنامه اش را به مادرش 
نشــان می دهــد: »باالخــره مهــر تمدیــد 
زدند. امســال هم قســمت شــد برویم. تا 
مرزها شــلوغ تر نشــده چمدان را ببندیم 
و برویم.« تعــداد مراجعه کنندگان اداره 
گذرنامــه هر لحظه بیشــتر می شــود. یکی 
از مأمــوران انتظامــی بــا صــدای بلنــد رو 
به کســانی که صف ایســتاده اند می گوید: 
»کســی از اتبــاع در صف نباشــد. کارهای 
مربــوط بــه اتبــاع فــردا انجــام می شــود. 
ســاعت کار اداری تمام شده ولی تا جایی 
کــه بتوانیــم کارهــای مربــوط بــه صــدور 

گذرنامه موقت را انجام می دهیم.«

گــزارش

زن با خوشحالی از در اداره گذرنامه بیرون می آید و گذرنامه اش 
را به مادرش نشان می دهد و می گوید باالخره مهر تمدید زدند. 

امسال هم قسمت شد برویم. تا مرزها شلوغ تر نشده چمدان را 
ببندیم و برویم. تعداد مراجعه کنندگان اداره گذرنامه هر لحظه 

بیشتر می شود. یکی از مأموران انتظامی با صدای بلند رو به کسانی 
که صف ایستاده اند می گوید کسی از اتباع در صف نباشد. کارهای 

مربوط به اتباع فردا انجام می شود. ساعت کار اداری تمام شده 
ولی تا جایی که بتوانیم کارهای مربوط به صدور گذرنامه موقت را 

انجام می دهیم

آخرین اقدامات ستاد اربعین استان تهران
اســتاندار تهران، در خصــوص آخرین اقدامات ســتاد اربعین اســتان تهران 
گفت: بیشــترین تمرکز اســتان تهران در موضوع اربعین در شهر نجف است 

چرا که صحن حضرت زهرا)س( تحویل استانداری تهران است.
به گزارش ایســنا، محســن منصوری افزود: در صحن حضرت زهرا)س( 
بیــش از 70 هــزار وعده غذا به صــورت روزانه تحویل حاضران خواهد شــد و 
پشتیبانی از مواکب استان تهران نیز در دستور کار قرار گرفته است. به شکلی 
کــه هــر موکبی که مراجعه کرده اســت برنــج و روغن و اقالمــی که به صورت 
دولتــی می توانســتیم در اختیارشــان گذاشــتیم. وی ادامــه داد: در کربــال نیز 
همــکاران مــا بــرای خدمت رســانی مســتقر هســتند. دســتگاه های مختلف 
همچون سپاه و سایر دستگاه هایی که تمایل داشتند کمک کنند ما زمینه کار 
را ایجاد کردیم و مجموعه اســتان تهران ســهم قابل توجهی در پذیرایی زوار 
دارد. منصوری در خصوص برگزاری مراسم جاماندگان اربعین در تهران نیز 
گفت: همانند چند سال گذشته در سطح شهر تهران و شهرستان های استان 
به صالح دید و برنامه ریزی این مراسم قابل انجام است، البته متولی اصلی 
برگــزاری مراســم ســپاه حضرت محمــد رســول اهلل)ص( اســت و مجموعه 
شهرداری تهران به کمک سایر دستگاه ها همچون اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی در سطح استان تهران این مراسم را برگزار می کند.

 پیش بینی افزایش ۳۰ درصدی ترافیک تهران 
در هفته اول مهر

جانشــین رئیــس پلیــس راهور تهــران بــزرگ خبــر داد: پیش بینی می شــود 
ترافیک تهران در هفته اول مهر 30 درصد افزایش داشته باشد.

به گزارش ایســنا، سیدابوالفضل موسوی پور، در جلسه نخست »استقبال 
از مهــر 1۴01« بیان کرد: ســرویس مطلوب بــه کاهش ترافیک کمک می کند. 
ظرفیت بزرگراه ها محدود اســت و همه می خواهنــد که با خودرو تردد کنند. 
جانشــین رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ضمن اشــاره به اهمیت سرویس 
مــدارس برای کاهش ازدحام گفت: اگر تمهیدات برای ســرویس مدارس از 
االن انجام نشــود، همــه در روز اول مهر می خواهند که از خودروی شــخصی 
اســتفاده کننــد. معموالً در هفته نخســت بازگشــایی مــدارس، 20 درصد به 
ترافیک عادی شهر اضافه می شود اما پیش بینی ما بیش از 30 درصد است. 
اســتفاده از خــودروی شــخصی و خودروهای تک سرنشــین ســبب می شــود 
که ترافیک در هفته اول مهر بیشــتر شــود. همچنین باید برچســب سرویس 

مدارس و اطالع رسانی آن از چند روز قبل از آغاز مدارس انجام شود. 

48 فوتی و شناسایی ۱۹۶۶ بیمار جدید کرونا
از ظهر روز 6 شهریور تا ظهر 7 شهریورماه 1۴01 و بر اساس معیارهای قطعی 
تشــخیصی، 19۶۶ بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشــور شناســایی و ۴۵8 
نفر از آنها بســتری شــدند. مجموع بیماران کووید19 در کشــور به 7 میلیون 
و ۵2۵ هزار و ۶28 نفر رســید. متأســفانه در طول این بازه زمانی، ۴8 بیمار 
مبتال به کووید19 در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان 
ایــن بیماری بــه 1۴3 هزار و 77۶ نفر رســید. خوشــبختانه تاکنون 7 میلیون 
و 288 هــزار و 7۵0 نفــر از بیمــاران بهبود یافته یا از بیمارســتان ها ترخیص 
شــده اند. 1117 نفــر از بیماران مبتال به کوویــد19 در بخش های مراقبت های 
ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. تا کنون ۵3 میلیون و 77۴ هزار 

و 8۴۶ آزمایش تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است. 
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 ارزیابی عملکرد یکساله
 معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ 

 در گفت وگوی »ایران«
با  یاسر  احمدوند

 فرهنگ
در مسیر نوسازی

معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی  در گفت وگو با»ایران« مطرح کرد

 می خواهیم
  هنرهای بومی 

 و محلی را
 احیا کنیم

 رئیس سازمان سینمایی 
در گفت وگو با »ایران«:

 سینمای ایران  
 نیازمند جراحی

 است

احیای مرجعیت فرهنگی
 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در گفت وگوی اختصاصی با »ایران« 

از نقش، برنامه ها و رویکردهای این وزارتخانه گفت

نیازهــای  مهم تریــن  از  یکــی 
مــا در شــرایط کنونــی، حرکــت 
بــه  از مرحلــه  گفتــار مدیریتــی 
اســت؛  اقــدام عملــی مدیــران 
موضوعــی کــه در ســال هایی از 
دوره حکمرانی ما در جمهوری 
بیــن  را  فاصله هایــی  اســامی، 
داد،  شــکل  مســئوالن  و  مــردم 
فاصله هایــی کــه نتیجه  قــول و وعده بود و در پــی آن عملی 
به چشــم نمی آمد یا بســیار کند حاصل می شــد. نکته  دیگر 
بی توجهی به آنچه مسأله مردم بود، ولی در عمل مسئوالن 
جایی نداشــت. به عبــارت دیگر، تطبیق عینــی بین نیازها و 

درخواست های مردم و اقدام مسئوالن شکل نمی گرفت.
بی شــک اهمیت معیشت و دغدغه های زندگی مردم امری 
مهم و مورد توجه همه  حاکمان اســت و هیچ اجتنابی از آن 
نیســت و ضرورت اســت، ولی قطعاً حل همین مســأله هم 
ابــزار و اقدام فرهنگی می طلبد. توجــه به دو اصل اقتصاد و 
فرهنگ در دولت مردمی فرازی مهم اســت که شــاید کمتر 
درباره آن تبیین صورت گرفته و به آن پرداخته شــده اســت. 
در کنــار پرداختــن بــه مســائل کان و ملــی حــوزه  فرهنگ و 
پیشــبرد ایــن ابر پروژه ها، ســفر به جای جای کشــور عزیزمان 
و مشــاهده گری ســیر اتفاقــات فرهنگــی، شناســایی نیازها و 
برطــرف کردن مشــکات در عرصه فرهنــگ از خصوصیات 
بارز دولت ســیزدهم و مدیران آن مخصوصاً رئیس محترم 
جمهور و وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی است.بنده به عنوان 
کســی که ســال ها در ایــن عرصه کار کــرده و فعالیــت وزرای 
فرهنــگ را از نزدیــک شــاهد بــوده ام، ایــن حجــم از اقدام و 
عمــل و حضــور میدانــی را کمتــر دیــده ام. حال ایــن حضور 
منجــر بــه توجه به یک شــبکه  گســترده فرهنگی در کشــور با 
خصوصیــات منحصــر به فرد آن نیز شــده اســت، شــبکه ای 
که خدمتشــان بــه مردم به صورت عمومی بــدون هیچ گونه 
محدودیت اســت؛ گروه اصلی مخاطب آن کودک و نوجوان 
اســت که در پــی آموزش و اطاع رســانی اســت؛ برنامه های 
متعــدد و متنــوع فرهنگی و هنری برگزار می کند، به شــعر و 
ادب توجــه دارد و بــه گســترش خدمــات برای همــه گروه ها 
مخصوصــاً گروه های خــاص مثــل نابینایان، ناشــنوایان و... 
معتقــد اســت و بــرای حضــور بیشــتر و بــا کیفیت مــردم در 

اماکن خود تاش می کند.
من در این چند ســطر فقط چند جمله درباره  کتابخانه های 
عمومی گفتم که شــاید قبل از ایــن به این میزان مورد توجه 
واقع نشده بود. از کسانی گفتم که با عنوان کتابدار، خاموش 
کتابخانــه معلمــی می کننــد، مجــری  و بی ادعــا در ســنگر 
هستند، قصه گو و دهها خصوصیت خدمت دیگر را بر دوش 
دارنــد و حــاال در دولت مردمی و دولت ســیزدهم به شــبکه 
گسترده، ارزشــمند، قابل و پرظرفیت کتابخانه های عمومی 
و همــکاران زحمتکش آن کتابداران عزیز توجه شــده تا هم 
این شــبکه روزآمد، تکمیل و تجهیز شود و هم به همه آحاد 

جامعه معرفی و شناسانده شود.
دولــت ســیزدهم مطمئنــاً خاطــره  برخی تلخی هــا در طول 
ســالیان گذشــته بیــن پرحرفــی و بی عملــی را خواهــد زدود 
و بــا این ریل گــذاری قطعاً در آینــده بیشــتر از کتابخانه های 

عمومی خواهیم شنید و دید؛ ان  شاءاهلل.

 توجه به شبکه  فرهنگی گسترده  
کتابخانه های عمومی

 مهدی رمضانی
 دبیرکل نهاد کتابخانه های

عمومی کشور
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 حل مشکالت مطبوعات
نیازمند عزم ملی و مردمی است

 تأکید بر حمایت های هدفمند
از رسانه ها

 باید منتظر روزهای درخشانی
برای رسانه ها باشیم

 مشکل کاغذ
در کوتاه مدت حل شد

امیــد مهدی نــژاد صاحــب امتیاز 
و مدیــر مســئول ماهنامــه »ســه 
نقطه« با اشاره به تحوالت صورت 
طــی  رســانه ها  حــوزه  در  گرفتــه 
ماه های اخیر به »ایران«گفت: در 
مقــام نمره دهی، تصــور می کنم 
هنوز زود باشد که عملکرد وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی در ایــن حوزه مــورد ارزیابــی نهایی 
قرار گیرد. مهدی نژاد بســیاری از مشــکات حوزه مطبوعات را 
مشــکاتی فرامطبوعاتــی دانســت و تصریح کرد: مســائلی در 
حوزه رسانه ها وجود دارد که حل و فصل آنها نیازمند یک عزم 
ملی و مردمی است. او مسائل حاکم بر فعالیت های رسانه ای 
را بســیار عدیده عنوان کرد و افــزود: افزایش هزینه های چاپ، 
گرانی و کمبود کاغذ، تبدیل شــدن دکه های مطبوعاتی به دکه 
سیگارفروشــی و کاهش شدید استقبال مخاطبان از مطبوعات 
کاغذی، همه از جمله عواملی هســتند که باعث حذف عمده 

محصوالت فرهنگی از سبد خانوار شده اند.
مدیرمسئول ماهنامه ســه نقطه با تأکید براینکه حل و فصل 
بســیاری از این معضات از  پیچیدگی های بسیاری برخوردار 
اســت، تصریح کــرد: اما برخــی دیگــر از این مســائل از قبیل 
فعال کردن راهکارهایی برای اتصال مطبوعات به شبکه های 
جدید توزیع و فروش، رایزنی با نهادهای فرهنگی و رسانه ای 
برای معرفی و تبلیغ نشریاتی که هنوز منتشر می شوند، ایجاد 
ارتبــاط میان مراکز آموزشــی و دانشــگاه ها با نشــریات فعال، 
ازجملــه موضوعاتی هســتند که با تصمیمات مناســب قابل 

رفع و رجوع اند.
مهدی نژاد افزود: همچنین تاش برای حل مشکات صنفی 
و معیشــتی روزنامه نــگاران کــه بســیاری از آنهــا در پی وضع 
نابسامان مطبوعات به مشاغل فرهنگی و غیرفرهنگی دیگر 
روی آورده اند، از اقداماتی است که در شرایط حاضر می تواند 

کمک حال روزنامه نگاران باشد.
وی در ادامــه اظهــار داشــت: تــا آنجــا کــه مــن اطــاع دارم 
دوســتان معاونــت مطبوعاتــی الاقــل بــرای حــل مشــکات 
فــوری مطبوعــات، از جمله معضل کاغذ، مشــغول تاش و 

پیگیری اند.
مدیرمســئول مجلــه ســه نقطــه بــا بیــان اینکــه یکی دیگــر از 
اقدامات عاجلی که می تواند تا حدی شــور و اشتیاق و رونق را 
به بــازار مطبوعات بازگرداند، برگزاری جشــنواره مطبوعات و 
نیز نمایشگاه مطبوعات است، تشریح کرد: امروزه تقریباً تمام 
شاخه های هنری، فرهنگی، ادبی و رسانه ای از امکان برگزاری 
جشــنواره هایی در ســطوح مختلــف برخوردارنــد. از ســینما و 
تئاتر و موســیقی گرفته تا شــعر و داســتان و... امــا مطبوعات، 
به رغم آنکه با مشــقت و دشــواری بســیار به حیات خود ادامه 
می دهنــد و ادامــه حیات شــان در صورت قطــع حمایت ها به 
خطر می افتــد، از این امکان حداقلــی بی بهره اند. مهدی نژاد 
همچنین افزود: جشــنواره مطبوعات می تواند در پرتو ارزیابی 
کیفی و معرفی مطبوعات برتر، روزنامه نگارانی را که کارشــان 
در شــرایط فعلی به جهاد می ماند به ادامه کار خود دلگرم تر 
کنــد و نمایشــگاه مطبوعات نیز به شــرط آنکه بــا ایده هایی نو 
ســامان یابد و از امکان های جدید رســانه ای خاصه در فضای 
مجــازی بهــره گیــرد، می توانــد پــل ارتباطی ولــو کوچکی بین 

مطبوعات و مخاطبان باشد.

علــی مزینانــی مدیرعامــل روزنامــه 
»هفــت صبــح« بــا تأکیــد بــر لــزوم 
حمایت هدفمنــد دولت از رســانه ها 
گفت: سیاست ها و عملکرد معاونت 
مطبوعاتــی در دوره جدیــد را تاکنــون 
مثبت می بینیــم. او با اشــاره به اینکه 
ما طی ســال های اخیر با مسأله ای به 
نام شبه رسانه ها در حوزه کسب و کارهای رسانه ای مواجه هستیم، 
افزود: این شــبه رســانه ها طی 10 ســال گذشــته تنها به خاطر مزایا 
و منافعــی کــه دولــت در قالب یارانه هــای حمایتی برای رســانه ها 
ایجاد کرده اســت، به وجود آمده انــد؛ یارانه هایی که نه محدود و نه 
مشــروط هستند و عماً باعث گسترش رانت و ایجاد شبه رسانه ها 
شــد. بــه گفتــه وی، وقتــی دولــت بــا ابزارهــای حمایتــی به صورت 
غیرهدفمنــد وارد کســب کار رســانه ها می شــود، در حقیقت، شــبه 
رسانه ها حداکثر استفاده از این پتانسیل ها و ظرفیت های حمایتی 
را بــه خــود اختصــاص می دهنــد. مزینانــی افــزود: معاونــت امور 
مطبوعاتــی اخیراً و در یک رویکــرد اصاحی ترجیح می دهد که به 
رســانه های واقعی امتیاز بدهد، حتــی در مورد خبرنگاران، یارانه ها 
و آگهی های دولتی نیز این اهتمام را داشــته و به رســانه ها فرصت 
داده اســت که امتیازهای خودشــان را باال ببرند، خبرنگاران شــان را 
بیمه کنند، توزیع واقعی و تولید محتوا داشــته باشند و... ولی اینکه 
بتواند اینها را به طور کامل اجرایی کند طبیعتاً نیاز به زمان است و 
به این زودی نمی شــود قضاوت کرد. او اقداماتی نظیر منوط شدن 
خدمات حمایتی معاونت مطبوعاتی به ارائه لیست بیمه کارکنان، 
بازنگری در شــیوه نامه ها و همچنین حذف آگهی های دولتی برای 
روزنامه هایــی که دارای امتیاز کیفی پایینی هســتند را یک گام رو به 
جلو در برنامه ها و عملکردهای این معاونت دانســت. مدیرعامل 
روزنامه هفت صبح در ادامه با اشاره به اینکه اکنون باید منتظر ماند 
و دیــد که آیا معاونــت مطبوعاتی می تواند با سیاســت های جدید 
خــود این معضات را برطرف کند و حمایت های خود را به صورت 
هدفمند به دست تولیدکننده و مصرف کننده محتوا برساند یا خیر، 
اظهار امیــدواری کرد این دولت اگر می خواهد با حمایت های خود 
از جمله تخصیص یارانه به رسانه ها کمکی کند، هدفمند باشد و بر 

اساس بسترسازی های مناسبی تخصیص یابد.

علی صالح آبادی مدیرمســئول 
در  صبــح  ســتاره  روزنامــه 
گفت و گو با »ایران« با اشــاره به 
عملکــرد معاونــت مطبوعاتی 
در یک سال گذشته گفت: کاری 
کــه بنــده بــا برخــی از مدیــران 
رسانه در دولت پیشین به دنبال 
آن بودیم، اختصاص 40 میلیون دالر ارز برای حوزه نشــر و 
مطبوعــات بود که با وجود اینکه دســتورات آن صادر شــده 
بــود، رها شــد، اما بــا پیگیری هایی کــه در دولت ســیزدهم 
صــورت گرفــت، آن مصوبــه بــه ثمــر نشســت و مقرر شــد 
حدود 15 میلیون دالر کاغذ با ارز دولتی وارد کشــور شود که 
این یکی از بزرگترین دســتاوردهای یکساله وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســامی اســت ، بدین ترتیب باید منتظر روزهای 

درخشانی در حوزه رسانه ها باشیم.
او ادامه داد: در مســأله پیگیری تخصیص ردیف یارانه هم 
این معاونت به نسبت سال گذشته فعال تر بوده و توانسته 
اســت از امکانــات قانونی خــود در این زمینه اســتفاده کند. 
او با اشــاره بــه دیدارهای چهره به چهــره مدیران معاونت 
مطبوعاتــی با اهالی رســانه گفــت: اتفاقی که طی 20 ســال 
فعالیت بنده در حوزه مطبوعات، برای نخستین بار در این 
دولت رخ داده اســت و تا پیش از این ما شــاهد آن نبودیم، 
ارتباط چهره به چهره و مســتقیم مسئوالن این معاونت با 

اصحاب رسانه است.
صالح آبادی در همین رابطه تصریح کرد: تقویت تعامات 
بــا مردم و اصحاب رســانه قطعاً نوید بخــش آینده بهتری 
برای رســانه ها اســت و این یکی از اقدامات مثبت است که 
خصوصاً در رفع مشکات اهالی رسانه صورت گرفته است.

این فعال رســانه ای با اشــاره بــه عدم برگزاری جشــنواره و 
نمایشــگاه مطبوعات در ســال های اخیر، خاطرنشــان کرد: 
اینکه در دولت ســیزدهم گفته می شــود کــه برنامه ریزی ها 
برای برگزاری مجدد جشــنواره ها و نمایشگاه های رسانه ای 

در حال انجام است، مسلماً اتفاق خیلی خوبی است.

مســئول  مدیــر  مقــدم  بیــژن 
ســایت »الــف« بــا اشــاره بــه 
بحران کاغذ که رســانه ها طی 
ســال های اخیــر بــا آن مواجه 
»ایران«گفــت:  بــه  بودنــد، 
معاونت مطبوعاتــی در دوره 
کوتاهــی  مــدت  در  و  جدیــد 
تــا حــدودی توانســت این بحــران را مدیریت و مشــکات 
موجــود را در ایــن زمینه حــل کند. بیژن مقــدم همچنین 
بــرای  تــاش  در  مطبوعاتــی  معاونــت  داشــت:  اظهــار 
شناســنامه دار کردن رســانه ها هم مقدماتــی فراهم کرده 
است و امیدوارم با وجود تأکید و پافشاری که مسئوالن امر 
بــر قانون مــداری رســانه ها دارند، بتوان با کمک رســانه ها 
این مسیر را نیز ان شاءاهلل با موفقیت به پیش برد. به گفته 
وی، مقدمه توجه و ارتقای همه رســانه ها چه آن هایی که 
مثل خبرگزاری ها مجوز دارند و چه ســایت های خبری که 
فاقد مجوزند و ممکن اســت از بسیاری از اصول حرفه ای 
یا قانونی هم بعضاً برخوردار نباشــند این است که در گام 

اول دارای هویت و شناسنامه شوند.
مقدم درادامه، مســأله دیگر را پاالیــش خبرگزاری هایی 
عنــوان کــرد کــه طــی ســال های گذشــته مجــوز فعالیت 
گرفته انــد. او در ایــن رابطــه گفــت: در ایــران بیــش از 40 
خبرگــزاری مجــوز فعالیــت دارنــد، در حالی کــه در دنیا 
چنیــن نیســت. اینهــا نــه کارکردهــا و ســاختارهای یــک 
خبرگزاری و نه حتی توان کار و رسیدن به آن نقطه را جز 
اســتفاده از عنوان خبرگزاری  دارند. بنــا براین باید مورد 
بررســی قــرار بگیرند تــا تغییر وضعیــت داده شــود و ما 
نیز از این کثرت اســتفاده از نــام خبرگزاری که یک اقدام 

غیرحرفه ای است نجات پیدا کنیم.
ایــن فعــال رســانه ای، بهره منــدی پایگاه هــای خبری از 
آگهی هــای دولتی را یکــی از مطالباتی عنوان کرد که طی 
چنــد ســال اخیر از ســوی مدیــران رســانه های آناین در 
حال پیگیری اســت و با اشــاره به اینکه در گذشــته و البته 
شاید همین االن، روال به این صورت بوده که آگهی های 
ارشــاد تعلــق  از طریــق  بــه روزنامه هــا  دولتــی عمدتــاً 
می گرفته و توزیع می شــود، افزود: بارها در دولت گذشته 
ایــن موضوع توســط مدیــران پایگاه های خبــری مطرح، 
پیگیــری و قــول و وعده هایــی هــم داده شــد امــا صورت 

عمل به خود نگرفت.
وی خاطرنشــان کرد: طبق شنیده ها در مجموعه جدید، 
اقداماتــی در این زمینه صــورت گرفته ،ولی هنوز اجرایی 
اقدامــات مؤثــر جهــت  از  کــه یکــی  و عملیاتــی نشــده 
رونق بخشــی و تقویت اقتصادی این رسانه ها تخصیص 
آگهی های دولتی اســت. مقدم در ادامــه تصویب الیحه 
نظــام جامــع روزنامه نــگاری در کمیســیون فرهنگــی را 
یکی از اقدامات خوب صورت گرفته در دولت ســیزدهم 
دانســت و با اشاره به اینکه عملکرد معاونت مطبوعاتی 
و اطاع رســانی در کمتر از یکســال گذشــته مثبت و رو به 
جلو بوده اســت، ابراز امیدواری کرد همه سیاســتگذاران 
و فعاالن رســانه ای دســت در دست هم در جهت رشد و 

شکوفایی مطبوعات و رسانه ها تاش کنند.
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ë  آقــای احمدونــد، در راســتای تأکیــد وزیر
فرهنگ و ارشــاد اســامی و همچنین خود 
شــما بــر عــزم جــدی بــرای خودکفایــی در 
راســتای تولید کاغذ، سرانجام کارخانه های 
تولیــد کاغــذ داخلــی ازجمله مازنــدران به 
کجا رســیده است؟ طی یک سال گذشته به 
این منظور چه کرده اید و چه برنامه هایی در 

دست انجام دارید؟
بحــث تولیــد کاغــذ داخلــی از موضوعات 
موردتوجــه جــدی وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســامی در دولت ســیزدهم بوده وهست. 

ما در معاونت فرهنگی مسئولیت پیگیری 
این مســأله را بر عهده  داریم. پیگیری های 
مکرری در این باره صورت گرفته، بخشــی 
بــه ســرانجام رســیده اند و بعضــی دیگــر 
هم در مســیر محقق شــدن هســتند. وقتی 
دولــت ســیزدهم کار خــود را شــروع کــرد، 
تولید ســاالنه کارخانه کاغــذ مازندران تنها 
حدود پنــج هزار تن کاغذ تحریر و چه بســا 
کمتــر از اینها بود، مقداری کــه صرفاً برای 
کار یکی- دو ناشــر آموزشی کفایت می کرد 
و پاســخگوی نیــاز کاغــذ تحریر بازار نشــر و 
مطبوعات نبــود. به همت گــروه مدیریتی 
پیگیری هــای  بــا  و  کارخانــه  ایــن  جدیــد 
صــورت گرفتــه از ســوی وزارت فرهنــگ و 
ارشــاد اســامی و از ســویی تاش هایــی که 
در ســطوح مختلــف دولت بــرای جدی تر 
شــدن تولیــد کاغــذ ایــن کارخانــه صــورت 
کاغــذ  تولیــد  بــرای  قــراردادی  گرفــت 
موردنیــاز کتاب هــای درســی میــان وزارت 
آموزش وپرورش و کارخانه کاغذ مازندران 
منعقد شــد. این کارخانه قرار شده تا پایان 
سال جاری 30 هزار تن کاغذ تحویل وزارت 
آموزش وپــرورش بدهــد، میــزان تولیــدی 
کــه بیــش از 70 درصد کاغــذ موردنیاز این 

وزارتخانه را تأمین خواهد کرد.
ë  روند تولید کاغذ کارخانــه مازندران برای

سال آینده به کجا می رسد؟
در ســال آینــده شــاهد تأمیــن تمــام کاغذ 
موردنیــاز  بــرای انتشــار کتاب های درســی 
از ســوی ایــن کارخانه خواهیم بود. انتشــار 
کتاب هــای درســی دانش آمــوزان بــا کاغذ 
داخلی اتفاق خجســته ای اســت کــه برای 
تــا  انقــاب  پیــروزی  از  مرتبــه  نخســتین 
بــه امــروز شــاهد خواهیــم بــود. البتــه در 
ســال جاری مــازاد بــر آن 30 هــزار تــن کــه 
تحویل وزارت آموزش و پرورش می شــود، 
حداقــل 7 هزار تن کاغــذ تحریر 75 گرمی 
هم از ســوی کارخانه مذکور تولید می شود 
و در اختیــار ناشــران قــرار می گیــرد که هم 
تأمین کننده بخشــی از نیاز بازار خواهد بود 
و هــم می تواند به تنظیم قیمــت کاغذ در 

بازار کمک کند.
ë  کارخانــه کاغذ پــارس خوزســتان در چه

مرحله ای از فعالیت است؟
این کارخانه نیز آمادگی تولید کاغذ تحریر 
را دارد و قــادر اســت ســالی 20 هــزار تــن 
از کاغــذ مورد نیــاز نشــر را روانه بــازار کند. 
امیدوارم با مساعدت بخش های مختلف 
وزارت  بیشــتر  حمایــت  ازجملــه  دولــت، 
صمــت بتوانیــم بــه کاهــش بهــای تمــام  
شده تولیدات این دو کارخانه کمک کنیم. 
درزمینه افزایش ســطح کیفیت کاغذهای 
ایــن دو کارخانه تاش هــای خوبی صورت 
گرفتــه کــه البتــه بایــد بیشــتر شــود. خبــر 
خــوب دیگر اینکــه کارخانه زاگرس شــیراز 
هــم طی چند ماه آینــده وارد چرخه تولید 
می شود. تســهیات مورد نیاز این کارخانه 
بــا  بــود.  شــده  متوقــف   اداری  فراینــد  در 
حمایــت وزیــر محتــرم فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی و همچنین مساعدت معاون اول 
رئیس جمهــور و کمکی کــه بانک صنعت  

و معــدن و بانــک تجارت خواهند داشــت 
مشــکل این کارخانه هم رفع شــده اســت. 
تولیــدات این کارخانه تفــاوت مهمی با دو 
کارخانه یاد شــده دارد، اینکه قادر است بر 
مبنــای جوهــر زدایی و با اســتفاده از خمیر 
مصرفــی  کاغذهــای  بازیافــت  از  حاصــل 
شــیراز  زاگــرس  کارخانــه  کنــد.  فعالیــت 
بی نیــاز از خمیــر و چوب می تواند بخشــی 
از نیاز کشــور به کاغذ تحریر را برطرف کند. 
کارخانه هــای کاغذ مازندران و پارس اگر از 
ظرفیــت کامل تولیدی خود اســتفاده کنند 

نیاز کامل نشــر کشور را تأمین خواهند کرد. 
حــدود 50 تــا 55 هــزار تن کاغــذ موردنیاز 
نشــرمان می تواند از این طریق تولید شود. 
به محــض آنکــه مســأله کیفیــت و قیمت 
تمام شده به سرانجام مطلوبی برسد قادر 
بــه اعــام خودکفایی درزمینه کاغذ نشــر و 

مطبوعات خواهیم بود.
ë  طــی ایــن یک ســال چــه اقداماتــی برای

تأمیــن کاغــذ وارداتــی مــورد نیاز ناشــران 
انجام داده اید؟

با حمایت دولت و تصمیمات اتخاذ شده، 
ارز مــورد نیــاز بــرای واردات کاغذ در ســال  
جــاری تأمیــن و ثبت ســفارش هــم انجام  
شده است. به امید خدا بزودی کاغذ مورد 
نیاز نشر وارد کشور می شود. البته ما موافق 
واردات کاغذ ارزان به کشور نیستیم چراکه 
درنهایــت مانع تولید می شــود. اما تا زمان 
تحقق خودکفایی در تولید کاغذ، واردات با 

ارز ترجیحی ضروری است.
ë  برای کنترل قیمــت کاغذ وارداتی در بازار

و جلوگیــری از شــکل گیری بــازار ســیاه چه 
کرده اید؟

تنظیــم و نظــارت بــر بــازار کاغذ بــه عهده 
نهادهــای  نیســت،  فرهنگــی  معاونــت 
دیگــری در ایــن زمینــه مســئولیت دارنــد. 
مــا ابزارهــای نظارتی بــر بــازار را در اختیار 
نداریــم، بــا این حــال در تاش هســتیم با 
کمــک به تأمیــن کاغذ مورد نیاز کشــور و از 
ســویی ســوق دادن ناشــران به اســتفاده از 
کاغذ تولید داخلــی، از افزایش بهای کاغذ 

در بازار جلوگیری کنیم.
ë  شــما به تازگی تأکید کرده اید که در وزارت

در  آن هــم  نداریــم،  ســیاه  لیســت  ارشــاد 
شــرایطی که طی سال های گذشته معاونت 
فرهنگی همواره با مشــکات و حاشیه هایی 

ایــن یــک گام بســیار مهــم اســت. بــرای ســال 
اول بــرآورد، شــاید توفیــق 40 تــا 50 درصــدی 
داشــته باشــیم کــه اگــر ان شــاءاهلل ایــن میــزان 
محقــق شــود، حجــم انبوهــی از مســائل مدیریت 
فرهنگــی کــه بــه لحــاظ تأمیــن بودجــه دچــار 

مشــکل هســتند، حــل خواهــد شــد.
ë  چه قراردادها و تفاهمنامه های مهمی در حیطه

سینما و تئاتر منعقد کرده اید؟
بــرای اینکــه صنعت ســینما و صنایع نمایشــی 
و  قراردادهــا  بــار  اولیــن  بــرای  بگیــرد،  شــکل 
وزارتخانه هــای  بــا  مهمــی  را  تفاهمنامه هــای 
صنعتــی منعقــد کردیــم. همیــن چنــد روز پیــش 
بــا وزیــر محتــرم نفــت یــک تفاهمنامــه بســیار 
خــوب بــا عــدد بســیار بــاال بــرای بنیــاد ســینمایی 
فارابــی بــه امضــا رســاندیم. اینهــا همــه در مســیر 
می کنــم  فکــر  و  می افتــد  اتفــاق  مشــخصی 
ــه  ــی ک ــعار اصل ــق ش ــمت تحق ــه س ــاءاهلل ب ان ش
شــورای  مجلــس  در  وزارتخانــه  کار  ابتــدای  در 
اســامی  مطــرح کــردم حرکــت کنیــم؛ یعنــی 
ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  مرجعیــت  افزایــش 

اســامی  در حکمرانــی فرهنگــی.
ë  در حــوزه اقتصــاد فرهنــگ وهنر چــه کارهایی

انجام شده است و باید منتظر چه اتفاقاتی در این 
عرصه باشیم؟

اگــر بخواهــم ارزیابــی یک ســاله ام را بگویــم، 
اتفاقــی کــه افتــاد بیــش از بــرآورد اولیــه مــا بــود و 
ــات  ــن توفیق ــال ای ــک س ــم در ی ــور نمی کردی تص
حاصــل شــود، امــا بــه لطــف خــدای بــزرگ و 
حــال  در  مهمــی  اقدامــات  همــکاران،  تــاش 
تحقــق اســت. در حــوزه اقتصــاد فرهنــگ و هنــر 
مــا در حــال انجــام دو اقــدام مهــم هســتیم؛ یکــی 
فعــال  کنیــم .  را  موجــود  ظرفیت هــای  اینکــه 
متأســفانه بــه ایــن مهــم در ســالیان مختلــف 
عــرض  مثالــی  اســت.  نشــده  تقریبــاً  اعتنایــی 
بخش هــای  از  بســیاری  در  االن  مــا  می کنــم: 
اصلــی، یــک بخــش بــه نــام اقتصــاد هنــر داریــم 
کــه ســابق بــر ایــن، فعــال نبــود؛ مثــًا در صنــدوق 
اعتبــاری هنــر، ایــن صنــدوق کامــًا متکــی بــه 
حاضــر  حــال  در  اســت.  بــوده  دولتــی  بودجــه 
ایــن صنــدوق  کــه  ســاالنه میــزان کمک هایــی 
بودجــه  از  می کنــد  پرداخــت  هنرمنــدان  بــه 
وزارتخانــه تأمیــن می شــود، یعنــی نهایتــاً ایــن 
صنــدوق همچــون یــک باجــه پرداخــت پــول 
کــه  کردیــم  هدفگــذاری  مــا  می کنــد.  عمــل 
ــه  ــال 1401 ب ــان س ــا پای ــر ت ــاری هن ــدوق اعتب صن
ــک  ــوزه ی ــن ح ــی ای ــد. خودکفای ــی برس خودکفای
وجــه قضیــه اســت؛ وجــه دوم ایــن اســت کــه 
بتوانــد بخشــی از هزینه هــای تولیــدی وزارتخانــه 
ــه  ــت ب ــال حرک ــون در ح ــد و اکن ــن کن ــز تأمی را نی
ایــن ســمت اســت. طبیعتــاً اگــر ایــن صنــدوق 
قدرتمنــد شــود، حمایت هایمــان از هنرمنــدان 
ــدان  ــه هنرمن ــد. مــا امــروز ب ــدا می کن افزایــش پی
ــزی  ــد چی ــاش کرده ان ــال ها ت ــه س ــک ک ــه ی درج
تومــان  هــزار  و دویســت  یــک میلیــون  حــدود 
کمــک هزینــه می دهیــم کــه البتــه رقــم ناچیــزی 
ــت  ــه دس ــه ب ــی ک ــا منابع ــدوق ب ــن صن ــت . ای اس
مــی آورد درحــال مســتقل شــدن اســت. یعنــی 
ســالم  اقتصــادی  فعالیت هــای  یک ســری  بــه 
فعالیت هــای  ایــن  کــه  می شــود  متصــل 
اقتصــادی بایــد در رونــد اقتصــاد هنــر بــه مــا 
ــن  ــه همی ــم ب ــر ه ــای دیگ ــد. بخش ه ــک کنن کم
شــکل اســت. کار اول ایــن بــود کــه ظرفیت هــای 
موجــود و در دســترس را تمامــاً فعال  کنیــم. دوم 
اینکــه از ظرفیت هــای بیــرون هــم بهــره ببریــم. 
همیــن االن مــا بــا دولت هــای منطقــه به ویــژه 
عــراق، ســوریه و لبنــان یــک برنامــه داریــم تــا آثــار 
ــم.  ــش دهی ــا نمای ــورمان را در آنج ــی کش نمایش
برگــزار  عــراق  در  را  ایــران  فیلــم  هفتــه  اخیــراً 
کردیــم. ایــن یعنــی مــا بتوانیــم بخــش عمــده ای 
خدمــت  در  را  منطقــه  ســینماهای  چرخــه  از 
اکــران و نمایــش فیلم هــای ایرانــی دربیاوریــم. 
االن بــا چیــن و روســیه درحــال  مذاکــره هســتیم. 
ــن  ــک انیمیش ــه ی ــنیدید ک ــل ش ــی قب ــاً مدت حتم
دو  بــه  نزدیــک  روســیه  ســینماهای  در  ایرانــی 
میلیــون دالر فــروش کــرد. کشــور چیــن 80 هــزار 
ســینما دارد؛ در حالــی کــه تعــداد کل ســینماهای 
ایــران حــدود 600 ســینما اســت . بنابرایــن ایــن 
کشــور ظرفیــت باالیــی بــرای اکــران و نمایــش 
فیلم هــای ایرانــی دارد. تصــور کنیــد اگــر بتوانیــم 
بخــش بســیار اندکــی از ایــن چرخــه را در اختیــار 
اقتصــاد  بــه  می توانیــم  میــزان  چــه  بگیریــم، 
ــازمان  ــون س ــویی هم اکن ــم! از س ــک کنی ــر کم هن
فرهنــگ و ارتباطــات اســامی  در حــال اعــزام 
ســنجه ها  مهمتریــن  از  یکــی  اســت.  رایزن هــا 
ــان در  ــا، توانمندی ش ــن رایزن ه ــی ای ــرای ارزیاب ب
بحــث توســعه صــادرات فرهنگــی اســت. همــه 
اینهــا بدیــن معنــا اســت کــه یــک کار کامــل بــا 
همــه اجــزا، چــه در فعــال ســاختن ظرفیت هــای 
ظرفیت هــای  فعال ســازی  در  چــه  داخلــی 
ــاءاهلل در  ــه ان ش ــت ک ــام اس ــال انج ــی در ح بیرون
هنــر  و  فرهنــگ  حــوزه  میان مــدت،  بــازه  یــک 
بتوانــد بــه یــک حــوزه مولــد و مســتقل بــه لحــاظ 

اداره خــود تبدیــل شــود .
ë  در خصــوص انتشــار اطاعات و شفاف ســازی

آنچه یکــی از مباحث مهم و مطــرح در این چند 
ســال بوده اســت اینکــه وزارت فرهنگ و ارشــاد 

اسامی در چه رتبه ای قرار دارد؟
شفاف ســازی،  و  اطاعــات  انتشــار  حــوزه  در 
 طبــق آمــار، اعــداد و ارقامــی کــه منتشــر شــده، در 
طــرح »پنجــره واحــد« وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی در میــان صدهــا دســتگاه در رتبــه اول 
قــرار دارد. همیــن طــور در بحــث کســب وکارها 

ســیده مریم سادات گوشه / اکنون یک سال اســت که محمدمهدی اسماعیلی در کسوت 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی ســکان ایــن وزارتخانــه را هدایت می کنــد. او در خصوص 
چالش ها و موانع پیش رو ، سیاســتگذاری ها و اقداماتی که تاکنون انجام شده، در گفت و گو 

با »ایران« درباره کارنامه یک ساله وزارت فرهنگ گفته است که در ادامه می خوانید؛

ë  آقــای دکتــر شــما هنــگام پذیــرش تصدی
وزارتخانــه بــا چــه چالش هــا و موانــع قابــل 
توانســتید  چقــدر  و  بودیــد  روبــه رو  توجهــی 
در همــان ابتــدا بــه ارزیابی و آسیب شناســی 

برسید؟
در  مــا  کــه  اولیــه ای  موضوعــات  از 
فرهنــگ  وزارت  وضعیــت  آسیب شناســی 
تصــدی  بــا  همزمــان  و  گذشــته  ســال  در 
کــه  بــود  ایــن  داشــتیم،  مســئولیت  ایــن 
وزارت  مرجعیــت  و  سیاســتگذاری   نقــش 
بــه  رو  فرهنگــی  حکمرانــی  در  فرهنــگ 
تضعیــف و کاهــش بــود. وقتــی می گوییــم 
از  یعنــی  بــود،  کاهــش  بــه  رو  مرجعیــت 
یــک مجموعــه  مباحــث تأثیرگــذار ســخن 
می گوییــم کــه شــامل فراینــد تصمیم گیــری 
کشــور  کان  مدیریــت  در  تصمیم ســازی  و 
می شــود تــا برســد بــه ضعف هــای ســاختاری 
و بودجــه ای و حتمــاً یــک مجموعــه قــوی، 
فعــال و منســجم، مجموعــه ای اســت کــه در 
همــه بخش هــا، رشــد متناســب و متــوازن 

باشــد. داشــته 
اگــر بخواهیــم یــک مجموعــه ســازمانی را 
ارزیابــی کنیــم، ارکان مختلــف آن مجموعــه 
یعنــی  باشــند؛  داشــته  متــوازن  رشــد  بایــد 
تصمیم گیــری  نظــام  برنامه ریــزی،  نظــام 
بودجــه  اداری،  ســاختار  تصمیم ســازی،  و 
ســازمانی و... همــه بایــد بــا هــم در مســیر 
رشــد و تعالــی قــرار بگیرنــد. مــا بــرای مثــال 
ــه ای  ــوزه بودج ــه در ح ــی ک ــن اقدام مهم تری
بهره منــدی  کــه  بــود  ایــن  دادیــم  صــورت 
رفاهــی کارکنــان را افزایــش دادیــم و بــا همــه 
مشــکاتی کــه دولــت داشــت، ســال گذشــته 
بــا صــدور احــکام فوق العــاده ویــژه کارکنــان، 
افــراد  مزایــای  و  حقــوق  بــه  درصــد   35

مشــمول اضافــه شــد.
مســأله  ایــن  پیگیــری  درحــال  امســال 
هســتیم کــه تــا پایــان ســال 1401، کارکنــان 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی  بــه طــور 
متوســطه بــاالی 10 میلیــون تومــان دریافتــی 
ــد  ــری بتوان ــر مدی ــاید کمت ــند. ش ــته باش داش
بــه صراحــت عــدد و رقــم اعــام کنــد، چــون 
حقــوق  اســت.  دشــوار  آن  تحقــق  بحــث 
افزایــش  از  کارکنــان در حــال حاضــر بعــد 
ســنواتی چیــزی حــدود 7 میلیــون و دویســت 
را  آن  بخواهیــم  اگــر  حــال  اســت؛  تومــان 

بــه حــدود 10 میلیــون تومــان برســانیم، بــا 
توجــه بــه اینکــه درحــال پیگیــری ایــن مســأله 
بعــد از افزایــش ســنواتی امســال هســتیم، 
یعنــی یــک برنامــه جــدی پشــت کار اســت 
کــه ان شــاءاهلل بتوانیــم آن را محقــق کنیــم. 
گرفتیــم،  تحویــل  را  وزارتخانــه  کــه  زمانــی 
وضعیــت درآمــد خیلــی پایین تــر بــود؛ مــا 
در گام اول آن را حــدود 35 درصــد افزایــش 
دادیــم. در همیــن راســتا بــرای هنرمنــدان 
از رئیس جمهــور محتــرم یــک دســتور 500 
میلیــارد تومانــی گرفتیــم و در 3 نوبــت بــه 
اعطــا  معیشــتی  کمــک  هنرمنــدان  همــه 
ــه در  ــود ک ــی ب ــه کارهای ــا از جمل ــم. اینه کردی

حــوزه بودجــه انجــام شــد.
ë  هنگامی که وارد وزارت فرهنگ شدید کدام

کاستی بیشتر نظرتان را جلب کرد؟
ســاله  هشــت  دوره  در  فرهنــگ  وزارت 
ــگاه  ــا ن ــا، ب ــاوت فعالیت ه ــل تف ــی به دلی قبل
قانــون  و  انقــاب  رهبــری  نظــام،  رســمی 
ــود و همیــن  اساســی دارای تفــاوت دیــدگاه ب
شــده  باعــث  تعــارض  و  دیــدگاه  تفــاوت 
به شــدت  دولــت  فرهنگــی  بخــش  تــا  بــود 
دچــار رکــود و عــدم کارایــی شــود. در کنــار 
آن، وزارتخانــه ســال ها شــاهد ورود نیــروی 
جدیــدی نبــود. مــا در بیــش از 200 شهرســتان 
اداراتــی داریــم کــه حتــی یــک وســیله نقلیــه 
ندارنــد و برخــی ادارات بــا یــک نیــرو در حــال 
ــت  ــن اس ــر ای ــت ام ــتند. واقعی ــت هس فعالی
ــا مجموعــه ای روبــه رو  کــه در بــدو ورود، مــا ب
شــدیم کــه همــه انــرژی آن خالــی شــده بــود. 
اکنــون  هــم  فرهنــگ  وزارت  خوشــبختانه 
در ســاختار  بســته های اصاحــی خــود،  بــا 
منابــع انســانی و پشــتیبانی تحــول صــورت 
داده اســت و نیروهــای متدیــن و انقابــی در 
صــدر کار قــرار گرفته انــد و امیــدوارم در پایــان 
از فعالیت هــا  بــه نقطــه مطلوبــی  4 ســال 

برســیم.
ë  و سیاســت ها  چــه  وزیــر،  جنــاب 

کرده ایــد  اتخــاذ  کانــی  تصمیم گیری هــای 
اجرایــی  برنامه هایتــان  از  چقــدر  تاکنــون  و 

شده است؟
و  برنامه ریــزی  سیاســتگذاری،  حــوزه  در   
تصمیم گیــری در ســاختار کان حکمرانــی 
ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  امــروز  فرهنگــی، 
اصلــی  مؤلفه هــای  همــه  اســامی  تقریبــاً 

احیای مرجعیت فرهنگی

فرهنگ در مسیر نوسازی

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی در گفت وگوی اختصاصی با »ایران« 
از نقش، برنامه ها و رویکردهای این وزارتخانه گفت

ارزیابی عملکرد یکساله معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ در گفت وگوی »ایران« با  یاسر  احمدوند

خــود را احیــا کــرده اســت؛ مثــًا اکنــون شــورای 
هنــر را به صــورت مرتــب راه انــدازی کرده ایــم 
حــوزه  در  نیــاز  مــورد  مصوبــات  تمــام  و 
ریل گــذاری تغییــر در مدیریــت حکمرانــی 
فرهنگــی را از ایــن طریــق انجــام می دهیــم. 
عاوه بــر کمیســیون فرهنگــی - اجتماعــی 
ارشــاد  و  فرهنــگ  وزیــر  بــا  ریاســتش  کــه 
کارگــروه  یــک  دولــت  در  اســت،  اســامی  
رئیــس  کــه  کردیــم  ایجــاد  هــم  فرهنگــی 
هســتند.  محتــرم  رئیس جمهــور  کارگــروه، 
بنــده دبیــر ایــن کارگــروه هســتم و پنــج عضــو 
کابینــه و چند شــخصیت فرهنگی هــم در آن 
حضــور دارنــد. بــه کمــک ایــن شــورا، اقدامات 
نقطــه  ایــن  بــه  و  گرفتــه  صــورت  مهمــی 
دولــت،  مصوبــات  تمــام  کــه  رســیده ایم 
پیوســت فرهنگــی داشــته باشــند. یعنــی هــر 
کمیســیونی  در  می خواهــد  کــه  مصوبــه ای 
طــرح شــود، همزمــان بــرای وزیــر فرهنــگ 
ــروه  ــر کارگ ــوان دبی ــده به عن ــد و بن ــز می آی نی
فرهنگــی، پیوســت فرهنگــی ایــن مصوبــه را 
تهیــه می کنــم. ایــن همــان کاری اســت کــه 
داشــتیم ؛  را  تحققــش  آرزوی  همیشــه  مــا 
مثــًا اگــر قــرار اســت یــک پــروژه عمرانــی در 
ــوع  ــد موض ــود، بای ــام  ش ــن انج ــطح راه آه س
فرهنگــی در آن دیــده شــده باشــد. یــا در مورد 
اقــدام ملــی مســکن، اگــر قــرار اســت ســاخت 
و ســاز 4 میلیونــی صــورت بگیــرد، حتــی اگــر 
الزامــاً مســجد و مدرســه هــم نباشــد، از ابتــدا 
بایــد در معمــاری آن انگاره هــای فرهنگــی 
لحــاظ شــده باشــد. خوشــبختانه ایــن مســأله 
ــون  ــرده و قان ــدا ک ــق پی ــر تحق ــال حاض در ح

شــده اســت.
ë  برای ارتقای بودجــه فرهنگی چه اقداماتی 

انجام شده است؟
در ایــن زمینــه هــم اقدامــات بســیار مهمــی 
اینکــه  ضمــن  مــا  اســت.  گرفتــه  صــورت 
وزارتخانــه  بهره منــدی  افزایــش  درحــال 
بــرآورد  هســتیم،  متمرکــز  بودجه هــای  از 
هــم  جمعیــت  بودجــه   از  کــه  کرده ایــم 
تقریبــاً بــه انــدازه 80 درصــد بودجــه خودمان 
ــم  ــن داری ــویم. همچنی ــد ش ــم بهره من بتوانی
همیــن کار را از محــل بودجــه آســیب های 
ادامــه  در  می دهیــم.  انجــام  اجتماعــی 
 بنــد )ز( تبصــره )9( را بــه تصویــب دولــت 
رســاندیم وآیین نامــه اش را مصــوب کردیــم. 
بنابرایــن 2 درصــد از بودجه هــای ســرمایه ای 
همــه وزارتخانه هــا و دســتگاه های اجرایــی 
دولتــی و غیردولتــی و شــرکت های دولتــی 
ذیــل کمیتــه ای کــه ریاســتش بــا وزیــر فرهنگ 
می شــود.  هزینــه  اسامی اســت،  ارشــاد  و 

مریم شهبازی/ تاش برای خودکفایی در تولید کاغذ یکی از اهدافی است که وزیر فرهنگ 
و ارشــاد اســامی و همچنین معاون فرهنگی وی در دولت ســیزدهم از همان ابتدای کار 
خود بر آن تأکید داشــته اند. آنچنان که به گفته یاســراحمدوند، ســال آینده نه تنها شاهد 
تأمیــن داخلی تمام کاغذ موردنیاز صنعت نشــر و مطبوعاتمــان خواهیم بود بلکه برای 
کاغــذ موردنیاز انتشــار کتاب های درســی نیــز بی نیــاز از واردات خواهیم شــد. اتفاقی که 
طی چهار دهه اخیر بی ســابقه بوده اســت. جزئیات بیشــتر در این بــاره و همچنین دیگر 
اقدامــات صورت گرفته از ســوی ایــن معاونت، طی یک ســال گذشــته را در گفت وگوی 

»ایران« با یاسر احمدوند، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی می خوانید.

درزمینه مجوز نشــر آثار روبه رو بوده است. 
بــر ایــن اســاس نــوع مواجهه تان بــا آثاری 
کــه بــرای بررســی بــه دفتر توســعه کتــاب و 
کتابخوانــی سپرده شــده اند، چگونــه بــوده 

است؟
صــورت  ممیــزی  حــوزه  در  ســخت گیری 
نمی گیــرد و توجه بــه رویکردهــای قانونی 
تنها ماک موردنظردر بررســی آثار است. 

اصًا بحث لیست سیاه در میان نیست.
ë  به طور میانگین برای بررسی هر کتاب چه

مدت زمانی صرف می شود؟
مجوز بیش از 80 درصد کتاب ها در کمتر از 
پنج روز صادر می شوند. در کل سال حدود 
یــک درصــد آثــار متقاضــی کســب مجوز، 
آنهایی هستند که مشکل محتوایی دارند و 

امکان انتشار پیدا نمی کنند.
ë  یکــی دیگــر از مســائلی کــه در ارتبــاط بــا

معاونت فرهنگی مطرح می شود چگونگی 
ارتباط با صنوف نشــر و اهالی کتاب اســت، 

چقدر برای بهبود این روابط کوشیده اید؟
بــرای ارتباط با تشــکل های فعــال در حوزه 
نشر طی یک سال گذشته تاشی جدی شده 
و بر همین اساس احیای شورای تشکل های 
حــوزه نشــر بــا حضــور خــود انجمن هــا و 
تشــکل های مرتبط با ایــن صنعت صورت 
گرفتــه اســت. از ســوی دیگــر پنــج شــورای 
اندیشــه ورزی در معاونت فرهنگی تشکیل  
شــده که جلســات آنها به طور مســتمر برپا 
شــده و همچنان هم ادامه خواهند داشت. 
همین طور نشست های مختلفی با شاعران 
و نویســندگان تــدارک دیــده و برپــا شــده 
اســت. هرازگاهی هم دیدارهایــی فردی با 
چهره هــای ادبــی داشــته ایم کــه اغلب در 
دفتــر معاونــت فرهنگــی در خدمــت آنان 
بوده ایــم، در مواردی هم شــخصاً به دیدار 
برخــی از آنان رفته ایم. ارتباط خوبی وجود 
جامعــه  تنــوع  و  گســتردگی  اگرچــه  دارد، 
فرهنگــی مانــع از آن می شــود کــه بتــوان 
بــا افــراد زیــادی در مــدت کوتاهــی تعامل 

داشت.
ë  امســال برای اولین مرتبه شــاهد برگزاری 

همزمان نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 
به شــکل حضوری و مجازی بودیم، کســب 
این تجربه چه رهاوردهایی را برای صنعت 
نشرمان و مدیریت اجرایی این رویداد مهم 

حوزه نشر به دنبال داشته است؟
تجربه بسیار خوبی را در برگزاری همزمان 
فروش مجــازی و همین طــور حضوری در 
سی وســومین دوره نمایشــگاه کتاب تهران 
پشت ســر گذاشتیم. بازخوردهای خوبی از 
ناشران و مردم دریافت کردیم که حاکی از 
رضایت آنان اســت. در پــی این همزمانی 
شاهد برگزاری نمایشگاه کتاب در وسعتی 
به انــدازه ایــران عزیزمــان بودیــم. عمــوم 
از  توانســتند  طریــق  ایــن  از  عاقه منــدان 
سراسر کشور آثار موردنظر خود را با ارسال 
رایــگان خریــداری کننــد. ایــن شــیوه برای 
ناشــران هم خوب بوده، حتی ناشــرانی که 
تنها یکی، دو عنوان کتاب داشــتند هم آثار 
خــود را عرضــه کردنــد. این اتفاقی اســت 
کــه اگر نمایشــگاه فقــط به شــکل فیزیکی 
بود محقق نمی شــد. برگــزاری توأمان این 
نمایشــگاه گام مهمی در راســتای برقراری 
تســهیل  ســویی  از  و  فرهنگــی  عدالــت 
در دسترســی بــه تازه هــای نشــر بــه شــمار 
می آید. ناگفته نماند که برگزاری اینچنینی 
نمایشگاه کتاب تهران امسال، آن هم بعد 

از وقفه ای دوساله کار بسیار دشواری بود.
ë  یارانه ای که طی ســال های گذشــته صرف

برگزاری طرح های تخفیف فصلی می شــده 
در این یک ســال چطور به دست مخاطبان 
رســیده و به چــه طریقی به بدنه نشــر تزریق  
شده است؟ برای حمایت از کتابفروشی ها 

چه اقداماتی انجام  داده اید؟
طــرح تخفیــف فصلــی کتــاب، پاییز ســال 
گذشــته اجــرا شــد، بعــد ازآن بــه دالیلــی 
ازجمله برگزاری نمایشگاه مجازی استانی 
کتــاب  مجــازی  نمایشــگاه  همین طــور  و 
تهــران امکان برپایی این طرح نبود. با این  
حال بــا طراحی نرم افزاری که در مؤسســه 
خانــه کتــاب و ادبیــات ایــران به ســرانجام 
رســیده درصدد آن هســتیم که حمایت  از 
کتابفروشــان محدود به طرح های تخفیف 
فصلی نشود. بستر نرم افزاری این کار مهیا 
شده اســت. فراخوان ثبت  نام اباغ شده و 
تعــداد قابل  توجهی از کتابفروشــان به آن 
پیوســته اند و چیــزی نمانده کــه طرح های 
حمایتــی از طریــق آن فعال شــود. به ثمر 
نشســتن برنامه ریزی ها برای فعالیت این 
طرح را می توان از اتفاقات شــیرین عرصه 
نشرمان برای مخاطبان و کتابفروشان طی 
یک سال اخیر دانست؛ برای اعطای یارانه 
و تســهیاتی بیش ازآنچه درگذشته وجود 

داشته برنامه ریزی کرده ایم.

انتشار کتاب های درسی 
دانش آموزان با کاغذ داخلی 

اتفاق خجسته ای است که 
برای نخستین مرتبه از پیروزی 
انقاب تا به امروز در کشورمان 

شاهد خواهیم بود.

سختگیری در حوزه ممیزی 
صورت نمی گیرد و توجه به 

رویکردهای قانونی تنها ماک 
مورد نظردر بررسی آثار است.

با طراحی نرم افزاری که در 
مؤسسه خانه کتاب و ادبیات 

ایران به سرانجام رسیده 
درصدد آن هستیم که حمایت 

از کتابفروشان محدود به 
طرح های تخفیف فصلی نشود
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ë  به عنــوان معــاون هنــری وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی 
بفرمایید در حوزه موسیقی، تجسمی و تئاتر چه رویکرد تازه ای 

داشته و چه سیاستگذاری هایی اتخاذ کرده اید؟
اداره کل هنرهای نمایشــی در کنار کلیه فعالیت های موظفی 
خود برای توسعه تئاتر کشور و محقق شدن دیدگاه ها و نظرات 
وزیــر محتــرم توجه خــود را به ایــن فعالیت هــا متمرکز کرده 
اســت: »در حوزه تئاتراین موارد انجام شده است. اهمیت به 
تئاتر شهرســتان ها در برگزاری کالس های آموزشــی برحسب 
نیاز استان باالخص در استان های کم برخوردار، ارسال کتب و 
تجهیزات فنی و صوتی برای شهرهای کم برخوردار، حمایت 
از تولیــدات فاخــر اســتان های کشــور و دعوت جهــت اجرا در 
سالن های اصلی تئاتر تهران، حمایت از تئاتر کودک ونوجوان 
برای حفظ مخاطب آینده تئاتر کشــور و کشــف استعدادهای 
هنری، جهت ایجاد بهداشت روان بعد از ویروس کرونا برای 
مخاطبان تولیــدات نمایش های طنز و حمایــت از گروه های 
آیینــی ســنتی در تاالر ســنگلج افزایــش داده شــد. حمایت از 
هنرمندانــی که از ویروس کرونا آســیب دیدند افزایش یافت، 
حمایت از تمامی گروه های نمایشــی تداوم یافت، جشــنواره 
پانتومیم به رویدادهای نمایشــی کشور افزوده شد ودبیرخانه 
دائمــی آن در زنجان افتتاح شــد. رویکــرد و حمایت جدی از 
تولیــد تئاتر جوانان با تمهید مقدمات برگزاری همایش تئاتر 
جوانــان، حمایت از طرح های پژوهشــی در حوزه تئاتر کودک 
ونوجــوان، حمایت از رویدادهای هنری اســتان ها در توســعه 
ســبک زندگی ایرانــی -اســالمی و افزایش جمعیــت، تالش 
در جهت توســعه فضای تاالر سنگلج و راه اندازی موزه تئاتر، 
برنامه ریــزی و هماهنگی با دســتگاه های ذیربط بــرای ایجاد 
حریم تئاتر شهر، توجه ویژه به فرمایش مقام معظم رهبری 
در بحــث اشــتغالزایی و تالش برای اســتفاده از شــرکت های 
دانش بنیــان در حــوزه هنرهای نمایشــی و تولید نمایشــنامه 
وانتشار آن در حوزه موضوعات دینی، انقالبی و دفاع مقدس 

از جمله اقدامات حوزه تئاتر بود.
 اما رویکردهای ما در حوزه موســیقی عبارت است از:موضوع 
محتوا و توجه به آن مسأله ای است که بسیار مورد تأکید دفتر 
موسیقی در شورای شعر، ترانه و کالم است. تشکیل جلسات 
شــورای رســیدگی به تخلفات انتشــار و اجرای آثار موسیقایی 
بــا مصادیقی همچون: انتشــار آثار بــدون اخذ مجــوز از دفتر 
موســیقی، هماهنگ نبودن اثر صوتی و تصویری منتشرشده 
بــا مجــوز دفتر موســیقی، انجام حــرکات نمایشــی در اجرای 
صحنه بدون اخذ مجوز الزم، به کار بردن کلمات ناشایســت 
روی صحنه، پوشش نامناسب خواننده و اعضای گروه، اجرای 
پلی بک، حضور افراد غیرمرتبط روی صحنه حین اجرا، پخش 
نماهنگ و محتوای بدون مجوز یا خارج از موارد تعریف شده 
و هــر گونه رفتــار خارج از عرف اجراهای صحنــه ای، تأخیر در 
شــروع اجراهای صحنه ای جعل مجوزهای دفتر موســیقی و 
موارد مشــابه.راه اندازی دفتر ســرود در این اداره کل به منظور 
ســاماندهی، ارتقــا و حمایــت از گروه هــای ســرود بــا برگزاری 
جشــنواره هایی در قالب سرود و همچنین تولید آثار ارزشی با 
محوریت سرود و ارتقای نحوه برگزاری جشنواره های موسیقی 
فجــر، نواحی و جوان. در حوزه تجســمی رویکــرد ما، تعاملی 
با جامعه هنرهای تجســمی اعــم از انجمن های تخصصی و 
آحاد هنرمندان، به منظور توســعه کمــی و کیفی فعالیت ها 
و رویدادهای هنری، گســترش بســترها و زیرساخت های الزم 
جهت پیشبرد فعالیت ها و نیز رشد اقتصاد هنرهای تجسمی 
در عرصه ملی و فراملی اســت. این اتفاق در راســتای توسعه 

عدالت فرهنگی و هنری رخ خواهد داد. 
ë  در مبحــث قیمت گــذاری بلیت هــای کنســرت و تئاتر چه 

تصمیماتی اتخاذ شده است؟
به هرحال قیمت آثار هنری متأثــر از اقتصاد کالن و افزایش 
قیمت ها اســت. با این حال در خصــوص قیمت بلیت های 
تئاتــر، اداره کل هنرهــای نمایشــی تالش کرده اســت در این 
بخــش افزایشــی ایجاد نکنــد و یارانــه را به خود تماشــاگران 
واگــذار نماید تا تئاتر برای همه اقشــار جامعه قابل اســتفاده 
باشد، به همین دلیل هنرمندان شریفمان به خاطر حمایت 
از مخاطبان درخواســت افزایشــی که خارج از توان مخاطبان 

باشد، نداشتند.
در خصوص قیمت بلیت های اجراهای صحنه ای موسیقی، 
موضــوع قیمت گــذاری بلیت هــا همــواره مــورد گفت و گوی 
کارشناســی در رســانه ها نیز بوده اســت. شــایان ذکر اســت از 
ســال 98 دفتر موســیقی مکاتباتــی را با دفتر حقوقــی وزارت 
ارشاد و سازمان تعزیرات حکومتی درخصوص قیمت گذاری 
صحیح کنســرت ها داشــته اســت، اما آنچه که حائز اهمیت 
است این مهم است که کاالهای گروه اول کاالهایی هستند که 
دولت به صورت مســتقیم برآن ورود می کند و قیمت گذاری 
انجام می شــود، اما کاالهایی که در گروه دوم، ســوم و چهارم 
قــرار می گیرنــد قیمــت آن توســط مصــرف کننده براســاس 

قیمت تمام شده تعیین می شود.
بنابرایــن قیمت گذاری بلیت اجراهای صحنه ای موســیقی، 
تابع قیمت تمام شــده خدمات برای تهیه کننده با درصدی 
سود و در نظر گرفتن قدرت خرید مردم است.دفتر موسیقی 
جلسات مختلفی را با تهیه کنندگان و سالن دارها برگزار کرده 

اســت تا قیمت را ثابت نگه دارد، امســال هم در ابتدای 1401 
این جلســه با تهیه کنندگان گذاشــته  و مقرر شد قیمت ها به 

جهت رعایت حال مردم تا پایان سال حفظ شود. 
ë  در کنســرت ها  ماننــد  موســیقی  برنامه هــای  ایجــاد  بــرای   

شهرستان ها برای اقشار کم درآمد، دولت چه تمهیداتی دارد؟
اصــوالً بلیــت اجراهای صحنه ای در شهرســتان ها نســبت به 
پایتخــت قیمــت کمتــری دارد و دلیل مهم آن هــم به خاطر 
طیف اقشــار شهرســتان اســت که از لحاظ درآمدی در ســطح 
مالــی پایین تری قــرار دارند. خوشــبختانه تهیــه کننده های ما 
نســبت به این موضوع واقف بوده و همــواره در قیمت گذاری 
بلیت های شهرســتان ها به خاطر اســتفاده همه اقشــار آنجا، 
سطح پایین تری را نسبت به پایتخت لحاظ می کنند و ما شاهد 

استقبال عموم مردم از این اجراها در شهرستان ها هستیم.
همچنین دفتر موســیقی همواره در جشــنواره موسیقی فجر 
30درصد پایین تر از قیمت های معمول در طول ســال برای 
عالقه منــدان اقدام بــه فروش بلیت اجراهــای صحنه ای در 
ژانرهای مختلف ســنتی، نواحی، کالســیک و پاپ می کند که 

امکان بهره مندی بهتر همگان از موسیقی فراهم شود.
ë  در بحث تولیــد آثار موســیقایی باتوجه به عــدم رعایت 

کپی رایت چه نظارت هایی باید وجود داشته باشد؟
قــرارداد ارائه آثــار هنرمنــدان وقتی در پلتفرم هــای خارجی 
بسته می شود، عمدتاً تحت کنترل با قوانین کپی رایت عرضه 
می شــود،اما در داخــل کشــور باوجود قانــون حمایت حقوق 
مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، کپی رایت رعایت نمی شــود 
و ما شاهد این هستیم آثار متعدد هنرمندان در پلتفرم های 

مختلف عرضه می شود.
نکتــه حائز اهمیت این اســت که عموماً هنرمنــدان در وهله 
اول نســبت بــه این موضوع اعتراضی ندارنــد و دلیل آن هم 
این است که چون مشتاق برگزاری کنسرت و جذب مخاطب 
هستند، از اینکه مخاطب آثار آنها را پیش از اجرا شنیده باشد 
خوشــحال هم هســتند، امــا درصورتی کــه قانــون کپی رایت 
داخلــی به صورت درســتی اجرا شــود و هنرمنــدان بدانند که 
می توانند از آن کســب درآمد داشته باشــند خودشان هم به 

این موضوع رغبت نشان می دهند.
توقع ما این اســت این قوانین با حمایت هــای قوای مقننه و 
قضائیه جدی تر پیگیری شود تا همه به اجرای صحیح آن و 

حفظ حق مالکیت اثر در داخل ملزم باشند.
ë  هنرمندان تجســمی اکثر شهرســتان ها فضای نمایشگاهی

برای به نمایش گذاشتن آثارشــان ندارند و مجبورند برای این 
کار به تهران یا شهرهای بزرگ بروند که کاری سخت و هزینه بر 
است.چه تمهیداتی برای آنها اتخاذ کرده اید یا در آینده انجام 

خواهید داد؟
باتوجه به دســتورالعمل تأســیس نگارخانه ها مقرر شــد که 
تأســیس نگارخانه ها در اســتان ها و شهرســتان ها بــه ادارات 
کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی واگذار شــود و این امر به ادارات 
مزبور تفویض اختیار شــده اســت.از طرف دیگر اینکه دولت 

در  و  دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  وزارت  در 
موضــوع کمیســیون مــاده 18 و مبحــث انتشــار 
و دسترســی آزاد بــه اطالعــات کــه دبیرخانــه 
آن در وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســت 
 و بنــده هــم رئیــس کمیســیون هســتم، جایــگاه 

ــت. ــوب اس ــا خ م
ë  در زمینه اقدامات حمایتی از حوزه رسانه چه

کارهایی صورت پذیرفته است؟
در  رســانه ای  نظــام  بازاریابــی  مبحــث  در 
یــک ســال اخیــر تمــام تالشــمان بــر ایــن بــوده 
کــه موضوعاتــی از جملــه آزادی بیــان و بحــث 
حمایــت از فضــای فعالیت هــای رســانه ای در 
ــتیم  ــتا توانس ــن راس ــد. در همی ــتور کار باش دس
روابــط نزدیکــی بــا اصحــاب رســانه در جهــت 
حــل مشکالتشــان برقــرار کنیــم. مثــاًل چالــش 
کاغــذ یــک مســأله فــوری بــود. در روزهایــی 
کــه دولــت در تأمیــن ارز مشــکل داشــت مــا بــا 
حمایــت ویــژه رئیس جمهــور و معــاون اول 
برطــرف  را  چالــش  ایــن  توانســتیم  محتــرم 
ــده  ــال ونیم آین ــک س ــا ی ــون ت ــم و از هم اکن کنی
مســأله کاغــذ را بــرای نشــریات حــل کرده ایــم. 
در عیــن حــال تالشــمان ایــن بــوده بــا یــک 
بــه  را  رســانه ای  فضــای  گســترده،  تعامــل 
فعالیت هایشــان  در  کیفــی  ارتقــای  ســمت 
ســوق دهیــم کــه ایــن کار در حــال انجــام اســت.
همچنیــن نظــام جامــع رســانه ای را کــه یــک 
روزنامه نــگاران  بــرای  اســت،  صنفــی  نظــام 
در  الیحــه اش  بحمــداهلل  می کنیــم .  آمــاده 
کمیســیون فرهنگــی دولــت به تصویــب نهایی 
هــم  ان شــاءاهلل در صحــن دولــت  و  رســیده 
تصویــب می شــود . بــا تصویــب آن، گشــایش 
و  روزنامه نــگاری  حــوزه  در  مهمــی   بســیار 
رســانه ای اتفــاق می افتــد. شــاید 20 ســال بــود 
ولــی  می شــد،  کار  ایــن  انجــام  صحبــت  کــه 
عمــاًل اتفاقــی نیفتــاده بــود . مــا توانســتیم در 
رئیس جمهــور  رئیســی  دکتــر  آقــای  دولــت 
مردمــی،  قبــل از ســال اول، الیحــه نظــام جامع 
ــی  ــیون فرهنگ ــب کمیس ــه تصوی ــانه ای را ب رس
برســانیم و ان شــاء اهلل یــک اتفــاق بســیار مهــم 
را در بازاریابــی رســانه ای شــاهد خواهیــم بــود .

ë  حــوزه در  فرهنــگ  اهمیــت  بــه  توجــه  بــا 
بین الملل، دیپلماسی فرهنگی را بر چه اساسی 

استوار کردید؟
اولویــت سیاســت خارجــی خــود را در  مــا 
دولــت بــر پایــه گســترش تعامــالت منطقــه ای 
قــرار دادیــم. خوشــبختانه منطقــه مــا واجــد 
بســیاری  فرهنگــی   و  تاریخــی  همگنی هــای 
بــر  را  فعالیت هــا  پایــه  می تــوان  کــه  اســت 
ــال  ــا در ح ــرار داد. م ــا ق ــن همگنی ه ــاس ای اس
بــه فعــل رســاندن این امــر مهم هســتیم. برای 
مثــال در یــک مــاه میزبــان بیــش از پنــج وزیــر 
فرهنــگ از کشــورهای منطقــه بودیــم . بیــش 
از 3 تفاهمنامــه مهــم فرهنگــی بــا قزاقســتان، 
ترکمنســتان و عــراق بــه امضــا رســاندیم . یــک 
تفاهمنامــه را هــم در ســفر بــه آذربایجــان بــه 
امضــا خواهیــم رســاند . بــا همــکاری دولــت 
روســیه الیحــه ای را بــه مجلــس ارائــه کردیم که 
طبــق آن یــک مرکــز فرهنگی بــزرگ به  صورت 
ــود  ــدازی  ش ــکو راه ان ــران و مس ــان در ته همزم
تــا بخــش مهمــی  از فعالیت هــای فرهنگــی 
و هنــری بیــن دو کشــور را مــورد حمایــت قــرار 
 دهــد  کــه ایــن گام بســیار مهمــی اســت. همــان 
بحث هایــی را کــه در موضــوع اقتصــاد فرهنگ 
و هنــر در برنامــه داشــتیم، از طریــق ایــن مرکــز 
آینــده  ماه هــای  در  کــرد .  خواهیــم  دنبــال 
در اجــالس وزرای فرهنــگ در یونســکو و در 
مکزیکوســیتی حضــور خواهیــم داشــت و ایــن 

برنامه هــا را دنبــال خواهیــم کــرد.
فعالیت هــای فرهنگــی در حوزه دیپلماســی 
بــا تقویــت رایزن هــای فرهنگــی در حــال انجــام 
اســت. بعــد از ســالیان طوالنــی خانــم دکتــری 
را به عنــوان رایــزن فرهنگــی بــه فرانســه اعــزام 
از  یکــی  اعــزام  حــال  در  همچنیــن  کردیــم. 
بــه مصــر هســتیم. در  بــرادران اهــل ســنت 
واقــع همــه صحبت هایــی کــه در گذشــته بیــان 
می شــد و بیشــتر جنبه شــعاری داشــت، در این 
 دولــت صــورت تحقــق و اجــرا بــه خــود گرفتــه

 است.
ë  آقای دکتر! با توجه به مباحثی که مطرح شــد 

و اقدامــات مختلفی کــه بیان فرمودیــد و البته 
با وجود شــرایط موجود به نظر شــما مهمترین 

اقدامتان در بدو تصدی مقام وزارت چه بود؟
مــا روز اول فعالیــت دولــت بعــد از اخــذ 
ــر  رأی اعتمــاد مجلــس محتــرم، محضــر رهب
معظــم انقــالب رســیدیم. ایشــان در حــوزه 
فرهنــگ مــا را بــه بحــث اســتفاده از جبهــه 
برنامــه  و  کردنــد  ملــزم  انقــالب  فرهنگــی 
دیدیــم.  تــدارک  امــر  ایــن  بــرای  مفصلــی 
مهمتریــن کار ایــن بــود کــه از جبهــه فرهنگــی 
وزارتخانــه  مدیریتــی  ســاختار  در  انقــالب 
کل  مدیــران  انتخــاب  در  کنیــم.  اســتفاده 
اســتان ها، شــاخص ترین فــرد جبهــه فرهنگــی 
انقالب را در رأس ادارات کل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی  قــرار دادیــم. در اکثریــت قریــب بــه 
اتفــاق اســتان ها، کســانی مســئولیت اداره کل 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی  را برعهــده دارنــد که 
خودشــان متعلــق بــه جبهــه فرهنگــی انقالب 
هســتند و ایــن امتیــاز فوق العــاده ای ایجــاد 
کــرده اســت . همیــن بحــث را هــم در مدیریــت 
فرهنگــی داشــتیم. یکــی از شــعارهای مــن 
ایــن بــود؛ تصدی گری هــا را کــم کنیــم و بــه 
ســمت هدایــت، نظــارت، حمایــت و تســهیل 

حرکــت کنیــم کــه ایــن امــر درحــال انجــام 
فعالیت هــای  از  عمــده ای  بخــش  اســت. 
انجــام  توســط خودمــان  هنــری  و  فرهنگــی 
نمی شــود بلکــه در اختیــار گروه هــای مردمــی 
هم اکنــون  مثــال  بــرای  می دهیــم .   قــرار 
برپایــی هفتــه عفــاف و حجــاب در تهــران، 
مشــهد و شــهرهای مختلــف به عنــوان یکــی 
ــا،  ــت م ــورد حمای ــای م ــن رویداده از مهمتری
انقــالب  و فرهنگــی  توســط جبهــه مردمــی  
انجــام شــده اســت. یعنــی فضــای کاری را بــه 
سمت وســویی بردیــم تــا بتوانیــم بیشــترین 
اســتفاده و تعامــل را بــا ایــن جبهــه داشــته 
بخــش  مهمتریــن  می کنــم  فکــر  باشــیم . 
مســأله ایــن اســت کــه از تولیداتــی کــه بایــد 
کــرده  حمایــت  دهــد،  رخ  مکان  هــا  ایــن  در 

فراهــم  کنیــم.  را  آنهــا  رشــد  زمینه هــای  و 
اعطــای  بــا  فرهنگــی  مؤسســات  بحــث  در 
و  چندمنظــوره  مؤسســات  مجوزهایــی، 
در  کرده ایــم.  کار  ایــن  وارد  را  تک منظــوره 
مــورد ســایر بخش هــا ماننــد انجمــن ســینمای 
کتــاب،  حــوزه  در  مهــم  بخش هــای  جــوان، 
ــری  ــت هن ــش معاون ــی، بخ ــت فرهنگ معاون
در  وابســته  نهادهــای  و  ســازمان ها  ســایر  و 
حــال پیاده ســازی همیــن برنامــه هســتیم و 
بحمــداهلل یــک تحــول مهــم را شــاهد خواهیم 

ــود. ب
ë  می دانیــم کــه از زمان اســتقرار در ایــن حوزه

ســفرهای متعــددی بــه همــراه رئیس جمهــور 
محترم یا به  صورت ویژه به استان های مختلف 
ســفرهای  از  خاطره تــان  بهتریــن  داشــته اید. 

استانی چیست؟
مــردم در ســفرهای اســتانی خواســته های 
دولــت  عضــو  به عنــوان  بنــده  بــا  را  خــود 
پیگیــری  انتظــار  مــا  از  و  می کننــد  مطــرح 
ــته ها  ــن خواس ــرعت ای ــه س ــز ب ــده نی ــد. بن دارن
را بــه رئیس جمهــور و ســامانه مربوطــه منتقــل 
می کنــم و گاهــی ظــرف مــدت نیــم ســاعت 
حــل  می رســد.  رئیس جمهــور  دفتــر  پاســخ 
شــدن مشــکالت مــردم و پیگیــری آن، بــرای 
مــن شــیرین اســت. رئیس جمهــور همیشــه 
می فرماینــد: »برکــت کارهــای بــزرگ، کارهــای 
کوچکــی اســت کــه انجــام می دهیــم.« از این  رو 
هنگامــی کــه در کنــار مدیریــت هفــت معاونت 
ــه،  ــای مربوط ــازمان ها و نهاده ــه و س وزارتخان
ــک  ــرای ی ــر ب ــه واک ــال تهی ــه  دنب ــال ب ــرای مث ب
برکــت  حرکــت  ایــن  هســتیم،  شــهید  مــادر 
و ضریــب صــد برابــری بــه کار مــا می دهــد. 
تفکــر مــا تفکــر توحیــدی اســت و بــه ایــن اصول 
اعتقــاد داریــم و اثــرات آن را نیــز می بینیــم. 
فکــر  بــه  بایــد  اســالمی  مدیــر در جمهــوری 

ــد. ــردم باش ــه م ــت ب خدم
ë  افکار عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی

را بیشــتر با حــوزه هنر بخصوص ســینما وتئاتر 
می شناســند؛ در صورتــی که در حــوزه فرهنگ 
و تعامــات بین المللی کارهای بســیاری انجام 
شده اســت. ممکن اســت در این باره توضیح 

دهید؟
بنــای مــا تعامــل اقتصــادی و سیاســی بــا 
ــق  ــا، عم ــت. اینه ــه اس ــورهای منطق ــه کش هم
فرهنگــی ایــران بــزرگ هســتند. مــا ارتباطــات 

دنبــال  را  فرهنگــی  حوزه هــای  بــه  مربــوط 
مشــترک  میــراث  یــک  از  چراکــه  می کنیــم؛ 
برخورداریــم. وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
یــک وزارتخانــه مرجــع در حکمرانــی فرهنگــی 
از مشــکالتی کــه در آغــاز کار  کشــور اســت و 
داشــتیم عبــور کــرده اســت و بــه  دنبــال ایجــاد 
یــک ســازمان قــوی از نیروهــای انســانی و یــک 
نظــام بودجــه ای قابــل قبــول هســتیم. مــن بــه 
همــه بخش هــای وزارتخانــه از حــج و اربعیــن 
گرفتــه تــا وقــف و کتابخانــه و مســاجد نــگاه 
می کنــم؛ ولــی بیشــترین توجــه افــکار عمومــی 
ــترین  ــت و بیش ــم اس ــش و فیل ــوزه نمای ــه ح ب
وقتــم را همیــن امــر گرفتــه اســت و در ایــن 
زمینــه بــا بخش هــای مختلــف رایزنــی کــرده و 

ــتیم. ــع هس ــذب مناب ــال ج ــه  دنب ب

ë  برخــی فیلمســازان معتقدند صــدور مجوز
فیلــم و نیز اکــران بــا کنــدی صــورت می گیرد. 

پاسختان به این دست انتقادها چیست؟
در  مختلــف  اهــداف  بــا  افــراد  از  برخــی 
حاشــیه  ایجــاد  دنبــال  بــه   کشــور  ســینمای 
هســتند و کار مــا را دشــوار کرده انــد. بایــد بگویم 
در حــال حاضــر نســبت بــه ســال گذشــته 20 
درصــد رشــد مجــوز ســاخت فیلــم داشــته ایم. 
مجوزهــای نمایــش فیلم نیــز 3۵ تــا ۴0 درصد 
رشــد داشــته اســت. تنهــا در ۴ مــاه ابتدایــی 
محــرم، 9۵00  مــاه  شــروع  از  قبــل  تــا  ســال 
برگــزاری  مجــوز   1۶2 و  تئاتــر  اجــرای  مجــوز 
کنســرت اعطــا کرده ایــم. لــذا ضــرورت دارد 
ــی  ــای دو قطب ــاد فض ــر ایج ــه فک ــه ب ــرادی ک اف
هســتند، بداننــد کــه وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی ملجــأ و خانــه همــه هنرمنــدان اســت. 
مــا یــک چتــر بیشــتر نداریــم که بــاالی ســر همه 

ایرانیــان اســت.
ë  به عنوان آخرین ســؤال چشــم انداز مطلوب

فعالیت تان در آینده چه خواهد بود؟
پــس از پایــان ۴ ســال بایــد به نقطــه مطلوبی 
از فعالیت هــا برســیم  تــا بتوانیــم بــا نمــودار 
چقــدر  فعالیت هــا  مجمــوع  دهیــم  نشــان 
رشــد داشــته اســت؛ ولــی بــا توجــه بــه اینکــه 
امپریالیســم رســانه ای دارای انحصار رسانه ای 
اســت کار مــا در جامعــه آمــاری محــدودی قرار 
گرفتــه اســت. یقینــاً  در کنــار کارمنــدان بایــد 
هنرمنــدان پیشکســوت را نیــز دریابیــم؛ چراکــه  
معــاش ایــن هنرمنــدان وضعیــت مناســبی 
نداشــته اســت و بــا بــاال رفتــن ســن و بعضــاً 
نداشــتن خانــه مواجــه هســتند که بایــد بتوانیم 
دغدغه هــای آنهــا را نیــز جوابگــو باشــیم. امروز 
ــا  ــای م ــهدا کاره ــون ش ــالب و خ ــت انق ــه برک ب
ــم  ــه داری ــی ک ــد از جایگاه ــته و بای ــاب داش بازت
بــرای انجــام کار خیــر اســتفاده کنیــم. مــا در 
جمهــوری اســالمی و دولــت مردمــی نگاهمان 
بــه همــه بخش هــای ایــران اســت. در ۵0 ســفر 
شهرســتانی کــه رفتــم از نزدیــک بــا مــردم و 
هنرمنــدان بــه گفت و گــو نشســتم و از ظرفیــت 
رســانه ای خود برای توســعه فرهنگی اســتفاده 
کــردم؛ مثــاًل در ســفر کرمــان کتابخانــه ای بــه 
نــام فاطمه هــا بــود کــه چنــد دختــر بــه نــام 
فاطمــه آن را درســت کــرده بودنــد کــه بــا یــک 
توئیــت بنــده، ده هــا رســانه خبــر مربوط بــه این 

کتابخانــه  را بازنشــر کردنــد .

می خواهیم هنرهای بومی و محلی را احیا کنیم
معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی  در گفت وگو با»ایران« مطرح کرد

یقیناً  در کنار کارمندان باید هنرمندان پیشکسوت را 
نیز دریابیم؛ چراکه  معاش این هنرمندان وضعیت 

مناسبی نداشته است و با باال رفتن سن و بعضاً نداشتن 
خانه مواجه هستند که باید بتوانیم دغدغه های آنها را 
نیز جوابگو باشیم. امروز به برکت انقالب و خون شهدا 

کارهای ما بازتاب داشته و باید از جایگاهی که داریم برای 
انجام کار خیر استفاده کنیم. ما در جمهوری اسالمی و 
دولت مردمی نگاهمان به همه بخش های ایران است

برای اینکه صنعت سینما و صنایع نمایشی شکل بگیرد، 
برای اولین بار قراردادها و تفاهمنامه های مهمی  را با 

وزارتخانه های صنعتی منعقد کردیم. همین چند روز 
پیش با وزیر محترم نفت یک تفاهمنامه بسیار خوب 
با عدد بسیار باال برای بنیاد سینمایی فارابی به امضا 

رساندیم. اینها همه در مسیر مشخصی اتفاق می افتد و 
فکر می کنم ان شاءاهلل به سمت تحقق شعار اصلی که در 

ابتدای کار وزارتخانه در مجلس شورای اسالمی  مطرح 
کردم حرکت کنیم؛ یعنی افزایش مرجعیت وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی  در حکمرانی فرهنگی

گروه فرهنگی/ توجه به حوزه فرهنگ و هنر، در راستای توسعه عدالت فرهنگی و هنری، رویکرد معاونت هنری وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســامی در دولت سیزدهم اســت. دیدگاهی اثرگذار، که از اولویت های مهم این معاونت محسوب 
می شــود. درواقع معاونت هنری بخشی از بدنه وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی است که مجموعه هایی همچون تئاتر، 
موســیقی و تجسمی را در بر می گیرد؛ حوزه هایی که به دور از حاشــیه و انتقاد نبوده. محمود ساالری از 16 آذرماه 1400 و 
با حکم محمد مهدی اســماعیلی وزیر فرهنگ و ارشــاد اسامی، ســکان معاونت هنری را برعهده گرفت و از آن زمان 
تا  امروز تاش های بســیاری در بهتر شدن شرایط حوزه های تجسمی، تئاتر و موســیقی داشته است. برخی از اقدامات 
این معاونت در حوزه تئاتررا برگزاری کاس های آموزشی بویژه در استان های کم برخوردار، حمایت از تولیدات فاخر 
استان های کشــور، حمایت از تئاتر کودک ونوجوان و... عنوان کرد و در بخش حوزه موسیقی تأکید و توجه بر موضوع 
محتوای آثار موســیقی، راه اندازی دفتر ســرود، به منظور ســاماندهی، ارتقا و حمایت از گروه های ســرود، ارتقای نحوه 
برگزاری جشنواره های موسیقی فجر، نواحی و جوان و... همچنین در حوزه تجسمی رویکرد تعاملی با جامعه هنرهای 
تجسمی اعم از انجمن های تخصصی و آحاد هنرمندان، به منظور توسعه کمی و کیفی فعالیت ها و رویدادهای هنری، 
گســترش بسترها و زیرساخت های الزم جهت پیشــبرد فعالیت ها و نیز رشد اقتصاد هنرهای تجسمی در عرصه ملی و 
فراملی دانست. گفت و گو با محمود ساالری، معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی و فعالیت هایی را که دراین 

معاونت دارد در ادامه می خوانید.

از نگارخانــه داری منع شــده اســت و نمی تواند بــه نام خود 
نگارخانه ای داشته باشد.

یکــی از اهداف فرهنگی و هنری ادارات کل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی، هماهنگــی با دیگر مراکــز دولتی یــا خصوصی در 
جهت تأســیس نگارخانه بــه منظور ایجاد فضای مناســب 

برای هنرمندان حوزه تجسمی است.
از تمهیدات مرکز هنرهای تجســمی، هماهنگی و همکاری 
بــا ادارات کل اســتان هــا در جهــت حمایــت از هنرمندان و 
ایجاد بسترهای الزم برای برگزاری رویدادها و نمایشگاه های 
هنرهــای تجســمی در اســتان ها می باشــد.ضمن آنکــه در 
مجموعه های فرهنگی و هنری که در سفرهای استانی هیأت 
دولت یا وزیر محترم تکمیل یا افتتاح می شــود ســعی شده 

است بخش گالری و نمایشگاه تدارک دیده شود.
ë  موزه هنرهای معاصر اهواز هنوز باتکلیف  و آثار این موزه در

معرض آسیب است آیا در نظر دارید این موزه را احیا کنید؟
موزه هنرهای معاصر شــهر اهواز یکی از موزه های تأثیرگذار 
در حوزه هنرهای تجســمی خصوصاً در جنوب کشور بوده و 
از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.متأســفانه این موزه 
برای مدت زمانی به بخش خصوصی واگذار شد که عملکرد 
آن باعث شــد تا موزه مزبور از اهداف خود دور شــود. باتوجه 
به عودت و اتمام قرارداد، باهماهنگی و ارتباط با کارشناسان 
مربوطه و همکاری اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان 
خوزســتان در نظر داریم با ارائه راهکارهای مناســبی جهت 

احیا و بهینه سازی موزه هنرهای معاصر اهواز گام برداریم.
ë  برای هنرمندان جوان که می خواهنــد وارد عرصه هنرهای

تجسمی شوند چه تمهیدی اندیشیده اید تا بتوانند در فضا های 
نمایشگاهی به صورت رایگان آثارشان را در معرض نمایش و 

فروش بگذارند؟
باتوجــه بــه برگــزاری جشــنواره هنرهای تجســمی جوانان و 
برگزاری دوساالنه ها بسترهای مناسبی برای شرکت کنندگان 
نســل جوان فراهم خواهد آمد، همچنیــن در پایان هرکدام 
از ایــن رویدادهــا نمایشــگاه هایی بــرای معرفی و ارائــه آثار 
منتخبان برپا می شود.ضمن آنکه جشنواره فجر تجسمی نیز 
می تواند بستر مناسبی برای دیده شدن آثار جوانان و عرضه 

هنر و استعداد این قشر خالق و پر انرژی باشد.
ë  هنرمندان تجسمی همیشه خواستار یک فضای نمایشگاهی

عمومی برای ایجاد کارگاه آموزشی و نیز برای فروش آثارشان 
از سوی دولت بوده اند.آیا برای این مهم تصمیمی دارید؟

متأسفانه معاونت هنری غیر از موزه هنرهای معاصر هیچ 
مکانی برای برپایی نمایشگاه های هنری ندارد. موزه هنرهای 
معاصر نیز به جهت جایگاه و اهمیت آن در عرصه داخلی 
و بین المللی، ارتباط با مراکز نمایشگاهی دنیا برای برگزاری 
رویدادهای هنری خاص و با شأن و منزلت واال دارای دقت و 

حساسیت های الزم درنظر گرفته شده است.
در این ارتباط سیاســتی مبنی بر توســعه حراج ها، بازارهای 
هنــری و برگزاری نمایشــگاه های هنری با مشــارکت بخش 
خصوصــی مدنظــر مرکــز هنرهــای تجســمی بــوده کــه در 

برنامه های آن گنجانده شده است.
ë  در خصــوص تقویت و توســعه هنرســتان های وابســته به

وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی در سال تحصیلی جدید چه 
برنامه هایی دارید؟

 در حال حاضر ۵۷ هنرســتان هنرهای زیبا وابسته به وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی در سطح کشــور فعالیت دارند که 
در آنهــا بیــش از ۶000 هنرجوی دختر و پســر در رشــته های 
موســیقی)نوازندگی ســاز ایرانــی- نوازندگــی ســاز جهانی(، 
تجسمی)نقاشی- گرافیک(، نمایش، پویانمایی و سینما به 

تحصیل مشغولند.
در راســتای سیاســت توســعه عدالــت فرهنگی و آموزشــی، 
توسعه و تقویت این هنرستان ها در دستور کار وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی در دولت مردمی قرار دارد و از ابتدای دولت 
سیزدهم 9 هنرستان جدید تأسیس  و مقرر شده که سیاست 

هر استان 2 هنرستان پیگیری و اجرایی شود.
از دیگــر برنامه هــای پیــش رو توســعه و تقویــت رشــته های 
هنری در این هنرســتان هاســت که رشــته های پنــج گانه در 
کلیه هنرســتان ها راه اندازی شود که از سال تحصیلی جدید 
ایــن برنامه در دســتور کار قــرار گرفته اســت.ضمن آنکه در 
اســتان هایی کــه امکانــات و اســتعداد تأســیس بیــش از دو 
هنرســتان را داشــته باشــند این آمادگــی در معاونت هنری 
وجــود دارد که حمایت الزم برای تأســیس آنهــا را به انجام 

رساند.
ë  در دولت سیزدهم حمایت و نظارت بر آموزشگاه های آزاد

هنری تا چه اندازه مورد پیگیری قرار گرفت؟
در درجــه اول موضــوع ســاماندهی، حمایــت و نظــارت بــر 
آموزشگاه های آزاد هنری در اولویت کاری دفتر آموزش های 
هنــری ایــن معاونــت در دوره جدید قرار گرفته اســت که در 
ایــن راســتا جلســات و نشســت هایی برگــزار شــد و در زمینه 
مســائلی چون موضــوع معافیــت مالیاتی آموزشــگاه های 
هنری و همچنین ورود سازمان فنی حرفه ای به صدور مجوز 
آموزشــگاه های هنری بررسی و پیگیری شــد و اقدامات الزم 
در حال انجام اســت. در این راســتا مکاتباتی با سازمان امور 
مالیاتــی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کار صورت 

گرفته و موضوع تا حصول نتیجه در دست پیگیری است.
موضــوع نظــارت بر عملکــرد آموزشــگاه ها و ارتقــای کیفی 
آنــان نیــز از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت کــه در ایــن 
زمینــه برنامه هایــی چون راه انــدازی ســامانه ثبت عملکرد 
آموزشــگاه ها، تدوین اســتاندارد و طرح درس، به روز رسانی 
آیین نامه هــا و مقــررات، تدویــن آیین نامه تخلفاتــی و... در 
دســت اقدام اســت. یکــی از مهم ترین آســیب های موجود 
در این زمینه فعالیت آموزشــگاه های هنری بــدون مجوز از 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی در ســطح تهران و استان ها 
است که مقرر است با ورود جدی ادارات کل فرهنگ و ارشاد 
اســالمی اســتان ها و نظارت این دفتر، در صورت شناســایی 
هر یک از این واحدهای غیرمجاز اقدام سریع برای معرفی 
بــه اداره اماکن ناجا صورت گرفته و طبق قانون با متخلفان 

برخورد  شود.

قیمت گذاری بلیت اجراهای صحنه ای 
موسیقی، تابع قیمت تمام شده خدمات برای 

تهیه کننده با درصدی سود و در نظر گرفتن 
قدرت خرید مردم است.دفتر موسیقی جلسات 

مختلفی را با تهیه کنندگان و سالن دارها برگزار 
کرده است تا قیمت را ثابت نگه دارد. امسال هم 

در ابتدای 1۴01 در جلسه با تهیه کنندگان مقرر 
شد قیمت ها به جهت رعایت حال مردم تا 

پایان سال حفظ شود
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ë  در دوره مدیریت شما، آنچه بسیار شنیده ایم
نیاز بــه تحــول ساختارهاســت. چقدر بــه این 
معتقدید که نیاز به تحول و خانه تکانی در سینما 

داریم؟
نکته مهــم در مواجهــه با ســینمای ایران، 
برخــورداری از یــک محتوای غنی و ارزشــمند 
بعد از انقاب اســامی اســت که باعث شــده 
ایــن ســینما بــا تغییــر رویکردهــا و افق هــا بــه 
جهــش  و دســتاورد های خوبــی دســت پیــدا 
کنــد، ولی این به هیــچ وجه به معنای نزدیک 
شــدن به تمام اهداف و ایده آل های حاکمیت 
فرهنگی نیســت. در گام دوم انقــاب به لزوم 
حرکت بــر ریل انقاب و ایجاد تحرک انقابی 
در همه بخش های ســینما و هنر تأکیده شــده 
است. ضرورت تحول در ساختار ها و استراتژی 
نیازی اســت کــه همه کارشناســان بــه آن باور 
دارند و برای ایجاد این تحول نیازمند بازسازی 
انقابی هســتیم. با وجــود رهنمود هــای رهبر 
معظم انقاب درباره اهمیت سینما همچنان 
ایــن حــوزه مهــم و مرجــع به صــورت تمــام و 
کمال، پویا و شــکوفا نشــده و مانند بســیاری از 
بخش ها در حوزه ســینما هم مطالبات ایشان 
بــر زمیــن مانــده اســت. بنابــر این معتقــدم ، 
تمام حرکت های فرهنگی و هنری در سازمان 
ســینمایی در عرصــه داخلــی و خارجــی بایــد 
مبتنی بر دستاورد های ملموسی برای سینمای 

ایران، اهالی سینما، مردم و انقاب باشد.
ë  به مشــکالت اشــاره کردیــد که به گمان شــما 

کارشناســان هم آن را می دانند. بــرای اجرا هم 
برنامه ای دارید؟

ایــن برنامه ها باید با کمک اهالی ســینما و 
رسانه شکل اجرایی پیدا کند که بیشترین بخش 
در جهت تحقق حل مشــکات اهالی سینما و 
بــرون رفت از وضعیت موجود اســت. تقویت 
نیروی انسانی جدید، توجه جدی به مضامین 

انقــاب اســامی و دفاع مقدس، دیپلماســی 
فرهنگــی و منافع ملــی و فیلم های اجتماعی 
و کمــدی بــا مضامین ســالم و خانــواده محور 
قطعاً در دستور کار ســازمان سینمایی خواهد 
بود. ساختار سازمان سینمایی از بدو تأسیس با 
همت جناب آقای شمقدری شکل گرفت، اما 
به طور کامل اجرایی نشد. طی نزدیک به یک 
سال گذشته عاوه بر تســهیل گری در ارتباط با 
مشــکات کان سینما، بررسی نقاط ضعف و 
قوت طرح مدون ســازمان سینمایی در دستور 
کار قرار گرفت و در صورت فراهم شدن شرایط 
و رفع مشــکات اقتصــادی به تنــاوب اجرایی 
خواهد شــد. بی شــک اهالی ســینما و رســانه و 
مسئوالن فرهنگی برای بروز تحوالت در سینما 
باید صبورتر و شکیباتر برخورد کنند. نکته مهم 
در تحلیل فعالیت مدیریت سینمای ایران در 
دولت سیزدهم این است که سینمای ما با فراز 
و نشــیب های بســیاری در 10 مــاه اخیر مواجه 
بوده اســت، البته این فراز و نشیب ها در مسیر 
کار قابل پیش بینی بود. عزمی شــکل گرفت تا 
در دولــت جدید بر اســاس مطالبــات جامعه 
و مســئوالن ارشــد نظــام تحــوالت و تغییراتی 
برای رشــد، پویایی، ارتقا و اعتای ســینما رقم 
بخورد و طبیعی اســت، هرگونه تغییر و تحول 
ساختاری حتماً، مســتلزم هزینه خواهد بود و 
اصــوالً تحول و تغییر ســاختارهای معیوب به 

طور طبیعی، برخی را نگران خواهد کرد.
مسلماً سینمای ایران هم به لحاظ ساختار 
اداری و هم محتوا، نیازمند بازنگری، بازسازی 
و جراحی است و این مطالبه ای است که وجود 
دارد؛ ســینمایی که هم مؤلفه هــای فرهنگی و 
ملی داشته باشد و هم از جهت استانداردهای 
و  داخلــی  اقتصــاد  هــم  و  تکنیــک  فــرم، 
بین المللــی و گیشــه موفــق باشــد ســینمای 
مطلــوب ماســت. طبیعــی اســت جراحــی و 

ë  در ابتــدا درباره رویکرد دفتر موســیقی
در  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت 
دولــت ســیزدهم توضیــح دهیــد؟ چــه 
برنامه ریزی و تغییراتی در این خصوص 

انجام گرفته است؟
فعالیت هــای  جدیــد  دوره   
دفترموســیقی، مصادف شــد بــا فروکش 
کــردن شــیوع کرونــا و آغــاز فعالیت های 
واکسیناســیون  توســعه  و  اجتماعــی 
ایــن اســاس تقریبــًا از دی  بــر  عمومــی. 
مــاه ســال قبــل، اجراهــای صحنــه ای بــا 
ظرفیت 30 درصد ســالن ها آغاز شد، اما 
با مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا این 
ظرفیت هــا افزایــش پیــدا کــرد و در حال 
حاضــر که 5 مــاه از ســال 1401 می گذرد، 
اجراهــای صحنــه ای تقریبــاً بــا ظرفیــت 
کامــل برگــزار مــی شــود و به جهــت بعد 
اقتصادی در حوزه موسیقی اتفاق خوبی 
بوده اســت. آغاز ایــن اجراها بــا ژانر پاپ 
شــروع شــد و آرام آرام در گونه های دیگر 
موســیقی همچــون موســیقی های ردیف 
دستگاهی، نواحی و کاسیک، هنرمندان 
امیــدوار  ســالن ها  در  مــردم  حضــور  بــه 
شــدند و تعــداد این اجراهــا افزایش پیدا 

کرد.عاوه بر از ســر گرفته شدن اجراهای 
صحنه ای، اتفاق دیگــری هم در ماه های 
اخیــر در دفتر موســیقی بوقوع پیوســت و 
آن راه اندازی ســامانه ای جامــع در حوزه 
موســیقی بود و بر این اساس خدمات به 
هنرمنــدان، ارباب رجوع، تهیــه کنندگان 
و ناشــران حوزه موســیقی در یک سامانه 
یــا پنجــره واحد انجــام می گیــرد. پیش تر 
کــه  بــود  ســامانه ای  موســیقی،  دفتــر  در 
صرفــًا صــدور تأیید هــای شــعر و ترانه یا 
صدور مجــوز تک آهنگ موســیقی انجام 
می گرفــت و مابقــی خدمــات دفتــر، در 
حــوزه نماهنــگ و اجراهــای صحنــه ای و 
مواردی از این دست به صورت حضوری و 
مراجعه به دفتر صورت می گرفت اما در 
ســامانه ای که به تازگی طراحی اش تمام 
شــده و اجــرای آزمایشــی خــود را ســپری 
می کنــد پیش بینی این اســت کــه تمامی 
ارائــه  موســیقی  حــوزه  در  کــه  خدماتــی 
می شود از پنجره واحد دولت و به صورت 
الکترونیک و غیرحضوری باشــد. در واقع 
دولــت بــرای همــه دســتگاه های اجرایی 
تکالیفــی را معیــن کرده اســت، نخســت 
حذف فرایند های مــوازی. بدین معنا که 

دگرگونــی باعــث فروریختــن عــادات و منافع 
سنتی برخی ها می شود، ولی بعد از این، همه 
متوجه برکات و دستاوردهای تغییر می شوند. 
برخی واکنش ها پیرامون تغییرات در سینمای 
ایران طبیعی است، چرا که حاشیه سازی برای 
ورود بــه عرصــه تــازه و مســیر جدیــد طبیعی 
اســت. هر مسیر تازه ای با ناهمواری های قابل 
پیش بینی و غیرقابل پیش بینی همراه است. 
عادت کردن به مســیر جدیــد زمان می طلبد. 
این در حالی اســت که انتظارات و مطالبات از 
حوزه فرهنگ و سینما باالست، این انتظارات 
و مطالبات در راستای منافع کان و پایدار ملی 
و برای رشــد، بالندگی، جهش و اعتای حوزه 

فرهنگ و سینماست.
در 10 ماه اخیر، گزاره های تازه برای ترسیم 
افــق پیــش رو و طرح هــای تحولــی بر اســاس 
شناســی  آســیب  و  پژوهش هــا  مطالعــات، 
بنیانگذاری شد و تا این تغییر افق وارد مجراها 
و بســترهای عملیاتی شود مقداری زمان الزم 
اســت. رســالت ما حرکــت در راه رشــد، ارتقا و 
تقویت بنیان ســینمای ملی و انقابی اســت. 
ســینمای انقابــی یعنــی ســینمای مبتنی بر 
اخــاق، آگاهــی و امیــد بــه مثابــه بزرگتریــن 
ســرمایه های اجتماعی.این تحــوالت، تقویت 
پشــتوانه های اقتصــادی ســینما و برگرداندن 
مشــی قانون گرایی و اجتناب از رویه های غلط 
و غیرقانونــی را می طلبیــد کــه در این جهت، 
ســه محــور» قانون گرایــی، استانداردســازی و 
عدالت محــوری« را ماک و شــاخص عمل و 
اقدام قرار دادیم. رویکرد ســازمان ســینمایی 
و  استانداردســازی  قانون گرایــی،  بــر  مبتنــی 
عدالت محوری است و همه تصمیم گیری ها 
بر مبنای عدالت فرهنگی و در راســتای توزیع 
منافع در سطح کان ملی طراحی می شوند و 

شهرستان ها در اولویت ما هستند.
ë  یکی از مهم ترین اقدامات شما احیای شورای

عالی ســینما بــود. ایــن اتفــاق قرار اســت چه 
دستاوردی برای سینما داشته باشد؟

امیدبخش تریــن  و  مهم تریــن  از  یکــی 
اتفاق هــا در چنــد مــاه اخیــر احیــای شــورای 
عالی ســینما بود که با اهتمام ویژه آقای دکتر 
اســماعیلی وزیــر محتــرم و بــا پیگیری هــای 
عالــی  شــورای  شــد.  محقــق  ایشــان  جــدی 
ســینما می تواند در کنار ســاز کارهــای موجود، 
بازویــی مهــم و تأثیرگــذار بــرای پرداختــن به 
مباحــث کان ســینما مثل تأمیــن تجهیزات 
فنــی ســینما، احــداث ســالن های ســینمایی، 
رفــع مشــکل بیمــه، بازنشســتگی و بیــکاری 
هنرمندان و سینماگران، توسعه ظرفیت های 
خانگــی،  نمایــش  پلتفرم هــای  در  جدیــد 
بررســی مشکات بزرگتر ســینما و موضوعات 

مــردم بــرای دریافت مجوز های کســب و کار 
در صف هــای طوالنی حضور پیــدا نکنند و تا 
جایی که ممکن اســت فرایند ها کوتاه ســازی 
شــود و عــاوه بــر ایــن از درگاه هــای واحدی 
بــه مــردم خدمات رســانی شــود. لذا مســأله 
پنجــره واحد یــا درگاه واحد خدمــات دولت 
مطــرح شــد و چه دفتر موســیقی و چه ســایر 
ادارات تخصصــی مکلــف بودنــد در اولیــن 
فرصت بــه این پنجــره واحد متصل شــوند. 
ســامانه قبلی دفتر موســیقی، بــه این پنجره 
واحــد متصل نبــود بر این اســاس حــدود 3 
تــا 4 مــاه از مرحلــه گــذر از ســامانه ســابق تا 
طراحی و راه اندازی سامانه جدید که متصل 
به پنجره واحد باشــد فاصله ایجاد شد و این 
مــدت زمــان موجب شــد در کار شــرکت ها و 
صاحبان آثار وقفه ای ایجاد شــود و بر همین 
اســاس دریافت مجوز ها به شکل حضوری و 
کاغــذی انجام می گرفت امــا در حال حاضر 
این ســامانه به شکل آزمایشی فعالیت خود 
را آغاز کرده و تاش ما بر این اســت بتوانیم 
به صورت کامل و جامع فعالیت های خود را 

ادامه بدهیم.
نکته دیگر اینکه، ذیل ســند تحول دولت 
محتــرم  وزیــر  کــه  همان طــور  و  ســیزدهم 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی در حیــن 
اخذ رأی اعتماد از مجلس شــورای اســامی 
ادارات  و  معاونت هــا  بودنــد،  کــرده  اعــام 
کل ایــن وزارتخانــه مکلفنــد تــا اقدامــات و 
فعالیت هایشان بر اســاس برنامه های کان 
دولــت باشــد. لــذا در حــال حاضــر تمامــی 
هســتند  تــاش  در  ادارات  و  معاونت هــا 
اقدامات شــان دراین راســتا انجــام بگیرد. بر 
این اســاس در حــوزه هنــر برنامــه دولت در 

کان،  سیاســت های  تصویــب  اســتراتژیک، 
تعیین ســازکارهای الزم برای اعمال مدیریت 
هماهنــگ منابــع و امکانــات ملــی در عرصه 
ســینما، تصویب برنامه هــای حمایت از تولید 
آثار فاخر سینمایی و... باشد. به امید باز شدن 
گــره کــور بســیاری از مشــکات ســینماگران، 
احیای این شــورا در دســتور کار وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســامی و ســازمان ســینمایی قــرار 
گرفت و خوشــبختانه، پیگیری ها و تاش ها در 
ایــن زمینه به بار نشســت و بــا تصویب هیأت 
وزیران، ســینمای ایران صاحب شــورای عالی 
سینما شــد. با تشکیل شــورای  عالی سینما به 
ریاست معاون اول رئیس جمهور با اختیارات 
اصــل 13۸، سیاســتگذاری، هدایــت، نظــارت 
و هماهنگــی در تولیــد آثــار فاخــر ســینمایی 
به ثبت رســید تــا ریل گــذاری وســیعی در این 
حــوزه صورت بگیرد. بنابراین می توانیم امروز 
ادعا کنیم که با تصویب شــورای عالی ســینما 
توســط هیأت وزیران ،سینمای ایران و ریاست 
آن توســط معــاون اول رئیس جمهــور به یک 

اولویت برای دولت تبدیل شده است.
ë  یکــی از فرازهــای مهــم در ایــن دوره فراینــد 

بازنگــری در آیین نامه ها و برخــی مقررات کهنه 

و قدیمــی بوده اســت. آیا امیدی بــه تغییرهای 
در  تغییرهــا  اغلــب  دارد؟  وجــود  اساســی 
آیین نامه ها انجام می شــود امــا ضمانتی برای 

اجرای آنها نیست.
یکــی از انتقادهای همیشــگی بــه مدیریت 
ســینما ایــن بــوده کــه در حــوزه ارزشــیابی آثار 
ســینمایی و ویدیویی همــواره با چالش  و عدم 
شــفافیت  روبــه رو بوده ایــم. ریشــه بســیاری از 
ایــن مشــکات، در بــه روز نبــودن آیین نامه ها 
و مقــررات اجرایی تعریف می شــود. بنابراین 
نیازهــای  از  آیین نامه هــا  ایــن  در  بازنگــری 

ضروری سینما بوده است.
از ایــن رو، اصــاح مقــررات ســینمایی بــا 
توجه به قانونمندی در عرصه ســینما و پرهیز 
از رفتارهای ســلیقه ای و جلوگیــری از دور زدن 
قوانیــن و ضوابط صــورت گرفت. نتایج چنین 
و  آیین نامه هــا  در  بازنگــری  بــه  عملکــردی، 
انتخاب اعضای شوراهای سازمان نظیر پروانه 
فیلمسازی، پروانه نمایش فیلم و...، بازنگری 
ســینمایی،  آزاد  آموزشــگاه های  مقــررات  در 
پشــتیبانی  مراکــز  و  ســینمایی  مؤسســه های 
ســینمایی انجامید. همچنین، تشکیل شورای 
راهبردی اکران سینما، زمینه ای فراهم آورد تا 

ســطح عمومی از یک ســو، توسعه آموزش 
هنر و توســعه هنر در مناطق کمتر برخوردار 
اســت و همچنیــن در بعــد اقتصــادی نیــز، 
توســعه اقتصاد فرهنــگ و توســعه اقتصاد 
هنــر جزو برنامه های اصلی دولت اســت به 
ایــن علت که حوزه فرهنــگ و هنر بتواند به 
کمک بخش خصوصــی برای ذینفعان این 
حوزه اشــتغال و درآمدزایــی ایجاد کند و در 
بخش موســیقی، تسهیل ســازی و ســهولت 
در مجوز ها و کمک به آســان شــدن کسب و 
کار هــا جــزو برنامه های دولت اســت و ما به 
عنــوان ادارات تخصصــی موظــف هســتیم 

موانع را برداریم و کمک کنیم که این کسب 
و کارها فرایند ساده تری داشته باشد.

ë  تعامل ایــن نهاد دولتی، بــا نهادهایی که
در حــوزه موســیقی فعالیــت دارنــد مانند 

صدا و سیما چگونه است؟
در ســال  جاری در شــورای عالــی انقاب 
شــاهد  را  بســیارخوبی  اتفــاق  فرهنگــی 
خواهیــم بــود کــه مربوط بــه تصویب ســند 
ملی موســیقی اســت و بالغ بر دو سال برای 
آماده ســازی آن وقت صرف و ســپری شــده 
تــا پــس از اخــذ نظــر کارشناســان محتــرم 

در شــورا، تصویــب شــود و ایــن نویــد اتفاق 
خوبی اســت کــه در یک ســند باالدســتی به 
موضوع موســیقی پرداخته شــود. این ســند 
تعامــل  جملــه  از  دارد،  مختلفــی  وجــوه 
کــه در حــوزه موســیقی چــه  دســتگاه هایی 
درعرصــه تولید، یا سیاســتگذاری و حامی و 
مصــرف کننده در کشــور فعالیــت می کنند. 
مانند ســازمان صدا و سیما و این دستگاه ها 
حــوزه  در  پررنگ تــری  نقــش  می تواننــد 
موســیقی داشــته باشــند و تصمیمات شان، 

تصمیمات هماهنگ تری با یکدیگر باشد.
عاوه بر اعتبار و ارزش این ســند ملی در 

ساماندهی وضعیت اکران و مدیریت نمایش 
فیلم هــای تولیــد شــده در ســینما، بــا دقت و 
حساســیت بیشــتری دنبــال شــود. دســتاورد 
چنین حرکتی، تدویــن نظام نامه جدید اکران 
بــه منظور جلوگیــری از رفتارهای ســلیقه ای و 

تسریع در نمایش فیلم های تولید شده است.
بازسازی ساختار مدیریت فرهنگی سینما، 
از دیگــر ضروریاتــی بــود کــه در ایــن حــوزه به 
انجام رســید. ازجمله اقدامــات صورت  گرفته 
در ایــن زمینــه می تــوان بــه ادغــام و انســجام 
جشــنواره بین المللــی فیلــم فجــر، تفویــض 
مرجعیــت و راهبــری اکران فیلم هــای هنری 
و تجربی به مرکز گســترش ســینمای مســتند 
و تجربــی، اســتقرار دبیرخانــه شــورای صنفی 
اکــران و راهبــری ســامانه ســمفا در مؤسســه 
ســینما شــهر، واگذاری مدیریت فیلم اولی ها 
به بنیاد ســینمایی فارابــی و برنامه ریزی برای 
راه انــدازی خانــه فیلمنامه در بنیاد ســینمایی 
فارابــی و مهم تــر، تدویــن برنامه هــای کان و 
مأموریت های پنج ســاله مؤسســات با ترسیم 

چشم اندازهای پیش رو و... اشاره کرد.
ë  در ده مــاه حضورتان در ســازمان ســینمایی

و  اســتان ها  در  جهــادی  و  میدانــی  حضــور  از 
شهرستان ها و از سفرهای استانی غافل نشدید و 
بحث عدالت فرهنگی را مطرح کردید. بعضی 
برای این سفرها به شما انتقاد کرده اند. دستاورد 

سفرهای استانی چیست؟
حرکــت در مســیر تحقق عدالــت فرهنگی 
به عنوان شاخصه مهم دولت سیزدهم یکی از 
دغدغه های ســازمان سینمایی در دوره جدید 
بــوده اســت؛ در مرحله اول 10اســتان به عنوان 
اســتان های کــم برخــوردار شناســایی و بازدید 
میدانی و سفر به آنها پیش بینی شده بود. این 
برنامه اساساً با اهدافی همچون استعدادیابی 
و شناســایی نســل جدیــد در ســینما، ارتقــای 
جایــگاه اجتماعــی ســینما در ســطح ملــی و 
اســتان ها، حضــور میدانی و رصــد ملموس و 
نزدیک مشــکات، تبیین شاخصه های جدید 
ســینمایی در دولت انقابی، تــاش و اهتمام 
بــه ظرفیت هــای محتوایــی آیینــی، بومــی و 
خــرده فرهنگ ها، آســیب شناســی حضوری، 
نشســت ها و همگرایی با نمایندگان ولی فقیه 
و امامان جمعه و... صورت گرفت. به هرحال، 
کشــور ما ،کشــور بســیار بــزرگ بــا قومیت ها و 
فرهنگ های مختلف است که هنوز بضاعت ها 
و ظرفیت هــای آن بــرای ســینمای مــا کشــف 
نشــده اســت؛ یکی از مهم ترین مشخصه های 
ایــن حــوزه، توجه به توســعه زیرســاخت های 
سینمایی کشور است. در همین ارتباط، برآورد 
اضافه شــدن ۴00 ســالن ســینما تا پایان ســال 
آینــده به ظرفیت ســالن های ســینمای کشــور 
مــد نظر قرار گرفت. در همیــن ارتباط، انعقاد 
قــرارداد بازســازی و نوســازی 11 ســینما بــا 3۹ 
سالن نمایش فیلم منعقد شد که تمرکززدایی 
از عرصــه ســینما، ایجــاد عدالــت فرهنگــی و 
دسترســی عمومــی بــه امکانــات فرهنگــی از 

مهم ترین نتایج آن اســت. ضمن آن که طرح 
سینماســیار برای نمایش فیلم های جشنواره 
در نقــاط محــروم هــم به انجــام رســید که در 
راستای سیاســت کان عدالت محوری دولت 

سیزدهم قرار دارد.
ë  سازمان سینمایی در راستای افزایش تولید و 

حمایت از فیلمســازان، چه رویکــردی را دنبال 
می کند؟

از  حمایــت  ســینمایی  ســازمان  اولویــت 
بخش هــای تولیــدی اســت و این رویکــرد را از 
طریق مؤسســات بنیاد سینمایی فارابی، مرکز 
گسترش سینمای مستند و تجربی و پویانمایی 
و انجمــن ســینمای جوانان پیگیری کــرده و با 
افزایش بودجه های تولیــدی درصدد افزایش 

اشتغال و امور فرهنگی برآمده ایم.
در ایــن حوزه، حمایت از ســاخت 20 فیلم 
ســینمایی با موضوعــات و مضامین مورد نیاز 
بویــژه موضــوع دفــاع مقــدس در ســال 1۴01 
مــورد توجه قــرار گرفت کــه احتمــااًل، بیش از 
نیمــی از ایــن آثــار در فجــر رونمایــی خواهند 
شــد. همچنین، بــا افزایــش چشــمگیر منابع 
بــا  تــا  کوشــیدیم  مؤسســات  ســایر  بودجــه  و 
افزایش ظرفیت هــای تولیــد عاوه بر حصول 
محصــوالت فرهنگــی و ســینمایی بــه رونــق 
اشــتغال خانــواده ســینما هــم کمــک کنیــم. 
70 درصــد بودجــه انجمــن ســینمای جوانان 
ایــران و 40 درصــد بودجه مرکز گســترش را به 
فیلمسازان استانی اختصاص داده ایم در عین 
حــال، از طریــق همکاری هــای بین ســازمانی 
و تعامــل با ســایر دســتگاه های اجرایی کشــور 
تاکنون منابع بسیاری خوبی را برای چند برابر 

شدن بودجه های تولیدی فراهم کرده ایم.
در سیاســتگذاری محتوایی فیلم ها گرایش 
بــه ترویــج ســبک زندگــی اســامی - ایرانــی، 
انقــاب  و  اعتــای هویــت دینــی  و  صیانــت 
جامعه، حفظ و اعتای ظرفیت های فرهنگی 
و هنــری اقوام و مذاهــب و احیای نقش فعال 
آموزشــی،  و  فرهنگــی  مباحــث  در  مســاجد 
ازجملــه  گرفــت.  قــرار  اجرایــی  دســتور  در 
دســتاوردهای مهــم ایــن طــرح می تــوان بــه 
ریل گذاری مناسب برای تولیدات سینمایی در 
کشــور با اولویت ارزش های اسامی و فرهنگ 

غنی کشورمان اشاره کرد.
اساســاً، نگاه ما تولیدمحور اســت. بخشــی 
از چالــش مخاطــب در ســینماها مربــوط بــه 
حوزه محتوای فیلم هاست. کارشناسان و اهل 
فــن هم بــر این عقیده انــد که در ســاختارهای 
محتــوا و مضامیــن نیــاز بــه تغییــر و تحــول 
داریــم. خوشــبختانه، بــا ابــاغ مأموریت های 
کان مؤسســات و شــروع جدی آنهــا در حوزه 
تولیــد متناظر با اولویت هــا و محورهای جدید 
رونــد خوبی را در حــوزه تولید فیلم های کوتاه، 
مستند، انیمیشن و سینمایی شاهدیم. انتشار 
نمودارهــای آمــاری از ضریــب رشــد و رونــد 
تولیدات مؤسسات گواه بر آن است که تحرک 
و خیز بلندی در این عرصه شکل گرفته است.

سینمای ایران  نیازمند جراحی است

 موظف هستیم موانع را 
از سر راه هنرمندان برداریم

رئیس سازمان سینمایی در گفت وگو با »ایران«:

محمد الهیاری ، مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در گفت و گو با »ایران«:

نیلوفر ساسانی/ سازمان سینمایی در دوره جدید و در دولت سیزدهم میراث دار وضعیتی 
پیچیده و سخت است. سه نظام تولید، توزیع و پخش همزمان با اختالل و آشفتگی جدی 
مواجــه بودند و پیامدهای کرونا و تأثیر مخرب آن پس از دو ســال پیوســته، فضای عمومی 
و اجتماعی ســینما را با چالش روبــه رو کرده بود. تداوم وضعیت بغرنج ســینماها، اهالی 
سینما را چشم انتظار دولت جدید و رویکردهای نوینی کرد تا تغییرهای بزرگی برای سینما 
رقم بخــورد. انتخاب محمد خزاعــی که از بدنه سینماســت، نور امید در دل ســینماگران 
ایجاد می کند؛ در بازه زمانی کوتاه، سینما در گام نخست از بالتکلیفی محض بیرون آمده 
و با یک اکران منظم و برنامه ریزی شــده، دیگر تعطیل نشده است. برخی دیگر از برنامه ها 
در میان مــدت و درازمــدت انجام گرفت تا کلیت ســینما از انفعالی که بیش از ۲ ســال آن 
را در برگرفتــه بود، خارج شــود و به وضعیت امروز برســد. قطعاً ایــن وضعیت، مطلوب 
رئیس جمهور، وزیر ارشــاد و رئیس سازمان سینمایی نیست و به همین دلیل، تالش  برای 
موفقیت های اجرایی بیشــتر در این حوزه، همچنان ادامه دارد.رئیس ســازمان سینمایی 
تأکید دارد با وجود امتیازها و نقاط قوت سینمای ایران، برای برون رفت از مشکالت فعلی، 

سینما نیازمند جراحی است. او در گفت وگو با »ایران«از این تالش ها گفته است.

ندا ســیجانی/ به گفته مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی، از اقدامات 
مهم این دفتر در سال جاری تصویب سند ملی موسیقی است، اقدامی که طی این سال ها 
فراز و نشــیب های بســیاری را گذرانده اســت. محمد الهیاری می گوید: »در شــورای عالی 
انقالب فرهنگی اتفاق بســیار خوبی را شــاهد خواهیم بود که مربوط به تصویب سند ملی 
موسیقی اســت و بالغ بر دو ســال برای آماده سازی آن وقت صرف و ســپری شده تا پس از 
اخذ نظر کارشناسان محترم در شورا، تصویب شود و این نوید اتفاق خوبی است که دریک 
سند باالدستی به موضوع موسیقی پرداخته شود.« مدیرکل دفتر موسیقی در گفت و گو با 

»ایران« از دیگر اقدامات این دفتر در دولت سیزدهم سخن گفته که در ادامه می خوانید:

رسالت ما حرکت در راه رشد، ارتقا و تقویت بنیان سینمای ملی 
و انقابی است. سینمای انقابی یعنی سینمای مبتنی بر اخاق، 

آگاهی و امید به مثابه بزرگترین سرمایه های اجتماعی.این 
تحوالت، تقویت پشتوانه های اقتصادی سینما و برگرداندن مشی 

قانون گرایی و اجتناب از رویه های غلط و غیرقانونی را می طلبید 
که در این جهت، سه محور» قانون گرایی، استانداردسازی و 

عدالت محوری« را ماک و شاخص عمل و اقدام قرار دادیم

مسأله کپی رایت، به لحاظ حقوقی موضوع مهمی است که باید به آن جدی تر پرداخته شود. 
البته جدا از بعد بین المللی معاهدات مربوط به این قانون، قوانین کپی رایت داخلی ما 

قوانین محکمی است اما متأسفانه به قوانین کپی رایت داخلی احترامی گذاشته نمی شود و 
آثار موسیقی در پلتفرم ها و سایت های مختلف به صورت رایگان منتشر و بارگذاری می شود  

امیدوارم این موضوع مهم و تأثیرگذار به جهت اقتصادی مورد توجه و گفت و گو های جدی تر و 
تصمیمات اجرایی بهتر قرار بگیرد

جهت ارتقای این جایگاه، با مرکز موســیقی 
صــدا و ســیما، مرکــز موســیقی در ســازمان 
و  آمــوزش  وزارت  تهــران،  شــهرداری  اوج، 
پــرورش و شــهرداری تهــران گفت و گو هــای 
منظــم صورت خواهــد گرفــت و امیدواریم 
مجموعــه نهادهــای دولتــی و حاکمیتی که 
در حــوزه موســیقی صاحــب نظر هســتند و 
چه دســت اندرکاران کمک کننــد تا اتفاقات 

بهتری در حوزه موسیقی رخ بدهد.

ë  در ســند ملــی موســیقی، مبحــث کپــی
رایت هم لحاظ شده؟

مســأله کپــی رایــت، بــه لحــاظ حقوقــی 
موضوع مهمی است که باید به آن جدی تر 
پرداختــه شــود امــا ســند ملــی موســیقی به 
اســامی  جمهــوری  در  موســیقی  کلیــات 
ایران می پــردازد، البته اشــاراتی به موضوع 
حقوقی و رعایت حقــوق صاحبان آثار دارد 
و اما بررســی جدی ایــن موضوع در مجلس 
شــورای اســامی اســت و چند ســالی اســت 
ایــن موضــوع توســط دولــت در مجلس در 
حــال کارشناســی اســت. البتــه جــدا از بعد 
ایــن  بــه  مربوطــه  معاهــدات  بین المللــی 
قانــون، قوانین کپی رایــت داخلی ما قوانین 
محکمی اســت اما متأسفانه به قوانین کپی 
رایــت داخلــی احترامی گذاشــته نمی شــود 
و آثــار موســیقی در پلتفرم هــا و ســایت های 
مختلف به صورت رایگان منتشر و بارگذاری 
می شــود و صاحبــان آثــار بــه جهــت مالــی 
ذینفــع نمی شــوند.امیدوارم ایــن موضــوع 
مهــم و تأثیرگذار به جهــت اقتصادی مورد 
توجه و گفت و گو هــای جدی تر و تصمیمات 

اجرایی بهتر قرار بگیرد.
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به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی: »بازگرداندن 
مدیریت فرهنگی کشــور به ریل تمکین به قانون، 
از اولویت هــای اصلــی وزارت فرهنــگ در دولــت 
مردمی به شمار می رود که وزارت فرهنگ در این 

مسیر نیازمند همیاری جامعه ایمانی است.«
محمدمهــدی اســماعیلی شــامگاه یکشــنبه 
۶ شــهریور بــه مناســبت هفتــه دولــت در جمــع 
نمازگزاران مســجد آل یاسین تهران با بیان اینکه 
شــعار محوری دولت در حوزه فرهنگ، »نهضت 

بازگشت به مساجد« اســت، گفت: مسجد پایگاه 
اصلی دولت انقالبی اســت، زیرا پیــروزی انقالب 

اسالمی را مدیون مسجد و اهالی مسجد هستیم.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: وزارت 
فرهنگ، شــعار فعالیت هایش را نهضت بازگشت 
به مســاجد قرار داده، زیــرا معتقدیم فعالیت های 
فرهنگی  هنری کشــور باید به قلب تپنده  حوزه دین 
بازگــردد و مســجد، کانــون فعالیت هــای فرهنگی 
و هنــری شــود و هرچقــدر فعالیت هــای فرهنگی و 

هنری کشور از خاستگاه بومی و دینی فاصله بگیرد، 
مدیریــت امور به همان مقدار دشــوار می شــود، به 
طــوری کــه اگــر برنامه هــای فرهنگــی و هنــری را از 
مســاجد دور کنیــم، در مســیر دســتیابی بــه اهداف 

متعالی حوزه فرهنگ به موانع برخورد می کنیم.
عضو کابینه دولت ســیزدهم ادامه داد: دولت 
مردمی به دنبــال تحقق عدالت فرهنگی اســت و 
بر همین اســاس زیرســاخت های الزم باید فراهم 
باشــد تا شاهد شکوفایی استعدادهای نسل جوان 

در کشور باشیم. به همین دلیل باید با برنامه ریزی 
دقیق از ظرفیت کانون های فرهنگی هنری مساجد 
بــه همراه ســایر زیرســاخت های اصیــل و مردمی 
استفاده شود و در تحقق این هدف متعالی چاره ای 
جز احیای نهضت بازگشت به مسجد وجود ندارد. 
بدون شک شکوفایی استعدادهای جوان و تعالی 
حوزه فرهنگ با حضور پرشــور جوانان در مساجد 
شکل می گیرد و موجب عدم فراموشی ارزش های 
اصیل و بومی توسط اهالی فرهنگ و هنر می شود. 

اســماعیلی بــه موضــوع عفــاف و حجــاب اشــاره 
کــرد و گفت: وزارت فرهنگ در یک ســال گذشــته 
برنامه های ایجابی گسترده ای را در دستور کار قرار 
داده اســت کــه از جمله آنهــا می توان به تســهیل 
شرایط عرضه گسترده پوشاک عفیفانه، حمایت از 
کارخانه های تولید چادر مشکی، تدوین آیین نامه 
تولید پوشاک با جزئیات دقیق و برنامه ریزی برای 
تولیــد چنــد فیلم ســینمایی بــا موضوع عفــاف و 

حجاب اشاره کرد.

صدور پروانه ساخت برای ۵۳ فیلم سینمایی
از آبان ســال گذشــته تاکنون پروانه ساخت 
۵۳ فیلــم در ژانرهــای گوناگــون از ســوی 
دفتــر نظــارت بــر تولیــد فیلم صادر شــده 
اســت که از این تعداد فیلم، ۳۵ کارگردان 
و ۴۴ تهیه کننــده بــه شــکل حرفــه ای و ۱۸ 
اولــی  فیلــم  کننــده  تهیــه  و ۱۰  کارگــردان 
محسوب می شوند. نظر به اهتمام شورای 
پروانه ساخت نسبت به تنوع موضوعی در 
پذیرش آثار، به ژانرهای اجتماعی، کمدی، 
جنگی، عاشــقانه، معمایی پلیسی، کودک 
و نوجــوان، خانوادگــی، تاریخــی مذهبــی، 

موزیکال، فانتزی، ورزشی و غیره، توجه ویژه ای شده است.
در میان تهیه کنندگان این آثار چهره های شناخته شده سینما همچون سعید سعدی، 
پیمان معادی، سعید ملکان، محمد متوسالنی، بهروز افخمی، فریدون جیرانی، حامد 
عنقا، محمدحسین فرحبخش، علی اوجی، محسن آقا علی اکبری، محمد نیک بین، 
مصطفی کیایی، محســن محســنی نســب، امیرحســین ثقفی، مســعود ردایی، مهدی 
احمدی، مهدی فرجی، یوسف منصوری، حسین پارسایی و حبیب والی نژاد و... حضور 
دارنــد. همچنیــن بهمن فرمــان آرا، کیانــوش عیاری، محمــود کالری، پرویز شــهبازی، 
عزیــزاهلل حمیدنژاد، محســن امیریوســفی، علیرضــا امینی، علیرضا معتمدی، ســید 
مسعود اطیابی، تهمینه میالنی، هادی مقدم دوست، شهریار بحرانی، مجید مظفری، 
علی اصغر شــادروان، جواد افشــار، محمدحسین لطیفی و... از فیلمسازان نام آشنایی 

هستند که آثارشان در مراحل مختلف ساخت قرار دارد.
 

»ترور« در آخرین روزهای پیش تولید
ایــن روزهــا پروژه هــای مختلفی در حوزه ســینما و ســریال های تلویزیونی در حــوزه آثار 

امنیتی و شهدا در حال ساخت است.
از مهم ترین این پروژه ها، مینی سریالی مرتبط با سردار شهید حاج قاسم سلیمانی است 
که قرار است به مقطعی از زندگی این سردار بزرگ بپردازد و سیروس مقدم کارگردانی 
آن را به عهده دارد. این سریال که با تهیه کنندگی حامد عنقا پیش می رود، در حال حاضر 
آخرین روزهای پیش تولید را می گذراند و فیلمنامه با همکاری سیروس مقدم در حال 
بازنویســی اســت. مهدی نقویان مدیرعامل مؤسســه اندیشــه شــهید آوینی پیش از این 
در توضیحی درباره این مجموعه گفته بود: ما بنا داشــتیم تولیدش را با عجله در ســال 
گذشته انجام دهیم. اما از این شتاب فاصله گرفتیم و پروژه در حال کیفی سازی است. او 
همچنین درباره کیفیت این ســریال هم تأکید کرد: »ترور« یک مینی ســریال است اما با 

کیفیت سینمایی ساخته می شود و با تولیدات معمول تلویزیون فرق دارد./ مهر
 

 روایت زندگی حضرت احمد بن موسی )ع(  
با سریال »شاهچراغ)ع(«

 شــهرداری شیراز و سازمان هنری رسانه ای 
ســریال  ســاخت  مشــارکت  قــرارداد  اوج 
حضــرت احمــد بــن موســی )ع( را منعقــد 
کردنــد. ایــن ســریال تاریخــی قرار اســت با 
محوریت زندگی و زمانه حضرت شاهچراغ 
)ع( بــرادر بــزرگ امــام رضا)ع( تهیــه و تولید 

شــود. حضرت شــاهچراغ )ع( که پســر ارشد 
امــام موســی کاظــم )ع( و بــرادر امــام رضــا 
)ع( اســت در راه پیوســتن بــه بــرادر خود به 

سوی خراسان سفر کرد ولی در راه توسط افراد مأمون، خلیفه عباسی، در شهر شیراز به 
شــهادت رسید. سریال حضرت شــاهچراغ پس از تحقیق و پژوهش، به همت سازمان 

اوج نگارش و مراحل تولید آن آغاز خواهد شد.  /مهر
 

کامبیز دیرباز 
در »پدرخوانده«

مقابــل  تاکنــون  کــه  بازیگرانــی  فهرســت 
دوربیــن رئالیتــی شــوی )نمایــش واقعی( 
»پدرخوانده« به کارگردانی سعید ابوطالب 
رفته اند، اعالم شد. سعید ابوطالب پیش از 
ایــن اعالم کرده بود که  پدرخوانده نســبت 
بــه شــب های مافیــا ســناریوی پیچیده تر و 
جذاب تــری دارد، بــه گونه ای کــه بازیکنان 

یک ماه مشــغول یادگیری و تمرین روند مســابقه بوده اند. کامبیز دیرباز بازیگر ســینما 
و تلویزیون گرداننــده پدرخوانده خواهد بود و هنرمندانی همچون پژمان بازغی، بهاره 
افشــاری، ترالن پروانه، امیرمهدی ژوله، امیرعلی نبویان، مجید واشــقانی، امیرحسین 
رســتمی، سمیرا حسن پور، ســیما تیرانداز، کامران تفتی، شکیب شجره، عباس غزالی، 
علی صالحی، فرزاد حسنی، بیژن بنفشه خواه، سید جواد هاشمی، باربد بابایی، ارسالن 
قاسمی، صحرا اسداللهی، سپند امیرسلیمانی، کمند امیرسلیمانی، حسین سلیمانی، 
علــی صبــوری، معین زنــدی )ضد(، میثــم درویشــان پور، مجتبی پوربخــش و حدیث 

میرامینی بازیگرانی هستند که تا به حال مقابل دوربین این رئالیتی شو رفته اند. /ایرنا
 

اصفهان میزبان جشنواره فیلم کودک
دبیر ســی  و پنجمین جشــنواره بین المللی 
فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان بیــان کرد: 
شــهردار اصفهــان کلیــات جشــنواره فیلم 
در  برگــزاری  بــرای  را  نوجــوان  و  کــودک 
ایــن شــهر پذیرفــت. ســیدمهدی جــوادی 
در  فارابــی  ســینمایی  بنیــاد  مدیرعامــل 
جلســه هماهنگی سی  و پنجمین جشنواره 
بین المللی فیلم های کــودکان و نوجوانان 
کــه با حضــور نماینده شــهرداری اصفهان 

برگزار شــد، ضمن تشــریح مدل برگزاری جشــنواره ســی  و پنجم بر لزوم حمایت همه 
دستگاه ها و نهادها از سینمای کودک تأکید کرد. او با بیان اینکه در بررسی فیلمنامه ها، 
هم ساختار و هم محتوا مهم است، افزود: ما در سینمای کودک و نوجوان عالوه بر اینکه 
با ضعف فیلمنامه مواجه هستیم، کارگردانان با سابقه هم به نسبت گذشته، دیگر کمتر 

تمایل به فیلمسازی در این حوزه دارند. /مهر

»دوک«  فیلــم  روحانــی/  وصــال 
)The Duke( از 2۰ فروردیــن ۱4۰۱ 
در اروپای غربی و از ۱۸ اردیبهشــت 
امســال در امریــکای شــمالی اکران 
عمومــی شــده اما واقعیــت امر این 
اســت که این اثر ســینمایی در ســال 
2۰2۰ تهیــه شــده و در اواخــر همان 
سال آماده نمایش بود ولی به دلیل 
مشــکالت کرونایی و بعضی مسائل 
دیگــر، تأخیــری دوســاله در پخــش 
آن ایجــاد شــد. این تأخیــر به حدی 
بــه طــول انجامید که کارگــردان این 
فیلــم بریتانیایــی، راجــر میچــل در 
ســپتامبر 2۰2۱ بدرود حیات گفت و 
موفق نشــد اکــران عمومی فیلمش 
را ببینــد و »دوک« به واپســین فیلم 
در کارنامــه هنــری وی تبدیــل شــد. 
»دوک« که یک کمــدی – درام و به 
روایتی کمدی ســیاه تلقی می شود، 
پیرامــون چگونگی به ســرقت رفتن 

یــک اثر نقاشــی شــاخص، موســوم 
در  ولینگتــون«  دوک  »پرتــره  بــه 
و  اســت  آن  تبعــات  و   ۱96۱ ســال 
بــازی  خــوب هنرپیشــه های توانایی 
همچون جیم برودبنت، هلن میرن 
و فیــون وایت هد بــه ارزش های آن 

افزوده است.
ë برای کمک به مستمندان

فیلــم  ابتــدای  در  میچــل  راجــر 
»دوک«، بیننــدگان را بــه دادگاهــی 
منتقــل می کند کــه در منطقــه اولد 
بیلــی انگلیــس برقــرار اســت و آنها 
و  پیــر  بــا کارگــری تحصیلکــرده،  را 
متکی به خود به نام کمپتون بانتون 
آشــنا  برودبنــت(  جیــم  بــازی  )بــا 
می ســازد. بانتون بــه دادگاه آمده تا 
ادعا کند برخالف تصورات و شواهد 
را  ولینگتــون  دوک  پرتــره  موجــود، 
که »گویا« نقاش مشــهور اسپانیایی 
کشــیده، از گالــری ملــی شــهر لندن 

ندزدیده است...
ë گاف های یک سناریو

بــه  »دوک«  فیلمنامه نویســان 
گونه ای کمپتــون بانتون را به تصویر 
کشــیده اند کــه انــگار او یــک چهــره 
هنــری اســت و بــه نظر می رســد که 
اگــر وی یــک کاراکتر حقیقــی نبود و 
این کارها را واقعاً نکرده بود، باز هم 
اســتودیوهای انگلیســی و امریکایــی 
چنیــن معجونــی را خلــق و تصویــر 
وی  جذابیت هــای  از  تــا  می کردنــد 
بهره  اقتصــادی مورد نظر خویش را 
ببرند. این مرد همه چیز هست؛هم 
راســتگرا اســت و هم چپگرا و به تبع 
آن به مجموعه ای از تضادها تبدیل 

شده است.
همســرش  شــغل  خاطــر  بــه  او 
)خدمتــکاری در خانــه یــک مأمــور 
دولــت( او را آدمی دولتــی می نامد 
در  شــده  ســرکوب  اقلیــت  هــر  از  و 

از مهاتمــا  بریتانیــا دفــاع می کنــد؛ 
گاندی رهبر فقید هند دائماً به نقل 
قول می پردازد و بعضی شــعارهای 
سیاســی اش با اینکه باید متعلق به 
دهه های ۱96۰ تا ۱9۸۰ باشد، از تبار 
شــعارها و واژگانی اســت که مربوط 
بــه دهه های 2۰۱۰ و 2۰2۰ هســتند و 
ایــن را البته بایــد گاف ریچــارد بین 
و کالیو کولمن دانســت که سناریوی 

این فیلم را نوشته اند.
ë هنر کهنه کاران هم کم تأثیر است

ایــن همه تضــاد و راه های درهم 
و برهم، از بانتون موجود پیچیده ای 
روی  هیــچ  بــه  کــه  اســت  ســاخته 
نمی تــوان تفســیر و تحلیلــش کــرد. 
به نظــر می آیــد او موضــع سیاســی 
روشــنی ندارد و ذاتاً معترض است. 
مســأله اینجاســت کــه چــرا به رغــم 
آنکــه بانتــون فــرد پــاک نهــادی به 
نظر می رســد اما دســت به ســرقت 

)تابلوی نقاشــی( زده و به چه سبب 
این همه دیر به آن اعتراف می کند. 
زندگــی  در  البتــه  اینهــا  از  بخشــی 
واقعــی کمپتــون بانتــون روی داده 
اما نوع تشریح و ترسیم آن در فیلم 
راجــر میچــل فقیــد چنــان در هــم 
پیچیده و فاقد صراحت لهجه است 
کــه از ایــن کاراکتــر فقــط چیزهــای 
مجهول می ســازد و نه مواردی که از 
او یک قهرمان مردمی بسازد. بازی  
کهنــه کاران متخصصــی مانند جیم 
برودبنــت و هلــن میــرن اگرچــه به 
بانتــون و آدم های دور و بــر او واقعاً 
جان می بخشــد اما ایــن امتیاز مهم 
و بزرگ هــم »دوک« را از ضعف ها 
و پیچیدگی هایش مبرا نمی ســازد و 
ســؤاالت فــراوان موجود دربــاره آن 
را پاســخ نمی دهد و دنیای سرشــار 
از تناقــض این مــرد را توجیه و از آن 

کاماًل رفع ابهام نمی کند.

شعار محوری دولت در حوزه فرهنگ، »نهضت بازگشت به مساجد« است

قرار نیست یک نهاد بازدارنده در تولیدات موسیقی باشیم 

درباره فیلم کمدی – درام »دوک« ساخته راجر میچل بریتانیایی

دنیای پرتضاد یک قهرمان مجهول

ë  دفتر سرود از جمله مراکز تازه وزارت فرهنگ
و ارشاد اســامی اســت که به تازگی راه اندازی 
شــده. دربــاره فعالیت هــا و رویکرد ایــن دفتر 

کمی توضیح بدهید؟
با توجه به اهتمام و تأکید وزیرمحترم فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی به موضوع ســرود و اتفاقاتی که 
می تواند در ســرود رخ بدهد، حدود ســه ماه قبل 
دفتر ســرود این اداره کل با هدف توانمند ســازی 

گروه های سرود و ساماندهی آن راه اندازی شد.
ë  خواهیــد ســرود  زمینــه  در  تولیداتــی  آیــا 

داشــت؟ تعامل با مراکز و نهادهایی که در این 
زمینه فعالیت می کنند چگونه است؟

تمرکــز مــا بر تولید محتــوا نبوده و اگــر هم در 
ایــن زمینــه کارهایــی تولید شــود بســیار محدود 
خواهــد بــود. هــدف دفتر ســرود، انجــام کارهای 
زیربنایــی و اصولــی اســت. به طورمثــال آموزش 
اســتادان و معلمان در جهت تربیت و پرورش و 
هدایت گروه های ســرود اســت تا با ایــن دیدگاه و 
روش بتوانیم در راســتای ارتقای گروه های سرود 
گام مثبتــی برداریــم. درواقــع برای ایــن مربیان 
دوره های آموزشــی برگزار می شــود و در پایان کار 
مدارک آموزشــی دریافــت می کننــد. نکته دیگر 
ســاماندهی گروه های ســرود اســت تا پس از این 
ســال ها که متولــی نداشــته، از این حالــت خارج 

شوند.
ë  بحث محتــوا و مضامیــن ســرود ها چگونه

خواهد بود؟
دفترســرود، نــگاه بازدارنــده نــدارد، امــا باید 
بتوانیــم بــه لحــاظ محتوایــی و عملــی، آموزش 
اصولی برای معلمان داشته باشیم تا در مسیری 
درست قرارگیرند و هدایت شوند. بنابراین با این 
رویکرد، دیگر نیازی به نظارت برکارآنها نیســت. 
قبل تــر اشــاره کــردم تولیــدات ایــن دفترمحدود 
اســت بــه این دلیــل که تالش مــا تولیــد کارهای 
شــاخص و ارزنده اســت و این کار را خواهیم کرد. 
البته قرار نیســت یک نهاد بازدارنده در تولیدات 
باشیم بلکه رسالت ما آموزش درست در انتخاب 
شعر و ملودی است و این حرکتی پیشرو در تولید 

محتوای گروه های سرود است.
ë  تعریفی که از سرود در ذهن تقریباً همه مردم

شــکل گرفته، اشــعاری با مضامیــن انقابی یا 
همــان ســرود های دفــاع مقــدس اســت. این 
درحالی اســت که حدود 4 دهــه از اتفاقات آن 
دوران که موجب شکل گیری این سرود ها شد، 
می گذرد و نسل امروز آشــنایی و ارتباط کمتری 

بــا این موضوعــات دارنــد. براین اســاس نگاه 
دفترسرود به چه موضوعاتی است؟

فعالیت مــا براســاس اقتضای زمان اســت 
و درهمیــن مســیر حرکــت می کنیــم. درواقــع 
محتــوای کار، شــرایط حاکــم بر جامعه اســت. 
در دوران جنــگ فضــای حاکم، دفــاع مقدس 
و حماســه بود و تولیدات ســرود بــر همین مبنا 
شــکل گرفت، امــا درحــال حاضــر موضوعات 
مــورد بحــث و بررســی جنبه هــای فراوانی پیدا 
کــرده کــه ازآن جمله می توان به اخــالق، آداب 
اجتماعی، خانواده و... اشــاره کــرد. البته این به 
آن معنا نیســت که موضوعات انقــالب و دفاع 
مقدس رو به فراموشی است، بلکه باید توجه و 
تأکید بیشــتری نسبت به آن صورت گیرد و باید 
همچنان زنده بماند و به آن رســیدگی شود، اما 
در کنــار آن بها دادن بــه موضوعات روز، باید در 

اولویت قراربگیرد.
ë  یکــی از مراکــز تربیــت و اخــاق جوانــان و

همچنین پایه ریزی آشــنایی با موضوع ســرود، 
آموزش و پرورش اســت. تعامل دفتر سرود با 

این نهاد آموزشی به چه صورت است؟
 دفتــر ســرود بــرای پیشــبرد اهــداف خــود بــا 
تمــام نهاد هــا و ارگان هایی که در حــال حاضر به 
تولیــدات ســرود می پردازند، تعامــل و همکاری 
خواهــد داشــت و تا به امروز مکاتبات و جلســات 
بسیاری دراین خصوص برگزار شده است و برای 
گســتردگی و توســعه این ژانر از موسیقی، پیشرو 
بوده ایم. الزم است دوباره تأکید  کنم قرار نیست 
مــوازی کاری، نظــارت و ممیزی داشــته باشــیم. 
براین اساس نهاد مهمی چون آموزش و پرورش 
بســیار تأثیر گذار اســت و باید تعامالت بیشــتری 

دراین زمینه صورت بگیرد.
ë  در ســاخت سرود آیا از گویش ها و لهجه های

مناطــق مختلف ایران هــم اســتفاده خواهید 
کرد؟

یکــی از اهــداف ما در دفتر ســرود، زنــده نگاه 
داشــتن آداب و رســوم اقلیم های مختلف است. 
براین اساس با موضوع سرود که گامی مثبت در 
جهت ارتقای فرهنگ و هنر است این کار را شروع 
خواهیــم کرد. نکتــه دیگر توجه به آداب و رســوم 
اقلیم هایی است که رو به فراموشی بوده و تالش 

ما احیا و زنده نگاه داشتن آن با سرود است.
ë  آیا بخش سرود، در جشــنواره موسیقی فجر

امسال حضور پررنگی خواهد داشت؟
بــا توجه به اینکه دفتر ســرود به تازگی شــکل 

گرفتــه، قرار نیســت در جشــنواره موســیقی فجر 
حضــور پررنگی داشــته باشــیم و تنها در بخشــی 
کوتاه اجرای برنامه داریم. البته ان شاءاهلل از سال 
آینده به صورت جدی تر شــرکت خواهیم داشت 
و همچنین جشــنواره ای با عنوان ســرود به شکل 

قوی تر از سال های گذشته راه اندازی خواهد شد.
ë  در بخــش بین المللی فعالیت ایــن دفتر به

چه صورت است؟
ســرود »ســالم فرمانده« بیانگــر این موضوع 
اســت کــه ســرود چــه میــزان می توانــد از نظــر 
جامعــه هدف گســترده ای داشــته باشــد تا آنجا 
که درکشورهای همســایه و منطقه هم تأثیرگذار 
بــوده و بخوبــی در عرصــه بین الملل دیده شــد. 
نــگاه بین المللــی هم بــه این موضــوع خواهیم 
داشت تا ان شاءاهلل بتوانیم با کشورهای همسایه 
منافــع  دارای  کــه  کشــورهایی  بــا  همچنیــن  و 
مشترک هستیم، تعامالت خوبی داشته باشیم. 
زمینه هــای مشــترک فراوانی هم وجــود دارد که 
ان شاءاهلل با نگاه راهبردی با سایر کشورها تعامل 

خواهیم کرد.
ë  موضوع سرود و تولیدات آن به اوایل انقاب

موضوعــی  چــه  شــما  دیــدگاه  از  برمی گــردد. 
موجب کم رنگ شــدن ســرود در جامعه شده 
اســت. تا آنجا که در مناســبات ملــی همچون 

راهپیمایی ها کمتر شنیده می شود؟
اواخر دهه 5۰ و با شکل گیری انقالب اسالمی 
به ســرود به صــورت جدی تر نگاه شــد و درهمان 
برهه زمانی کارهای بسیار ارزشمندی هم ساخته 
شد. پس از آن دوران که سرود با همت و اشتیاق 
مردم مورد استقبال قرار گرفت، در اوایل دهه 7۰ 
نیازمند ســاماندهی بــود اما این امــر مهم اتفاق 
نیفتاد. این موضوع موجب شد هر کسی با دیدگاه 
و ســلیقه خود به ســرود بپردازد و اســتقبالی هم 
صورت نگرفــت و آرام آرام کم رنگ و کم رنگ تر 
شــد. امروز امــا به لطــف دولت ســیزدهم و وزیر 
محتــرم فرهنگ و ارشــاد اســالمی اتفــاق تازه ای 
صورت گرفت و بهای بیشتری به سرود داده شد 
و امیدواریــم در ســال های آینــده شــاهد اتفاقات 
درخشــان و خوبی در راســتای اعتالی هنر ســرود 

باشیم.
ë  از نــگاه شــما موســیقی پــاپ چــه میــزان در

کم رنگ شدن سرود تأثیرگذار بوده؟
بــه نظر من همــه انواع موســیقی مکمل هم 
هستند. اینطور نیســت که با پررنگ شدن نوعی، 
نوع دیگر آسیب ببیند. هر نوع از موسیقی بخشی 
از وجود مخاطبان را درگیر می کند. رشد و اعتالی 
موسیقی پاپ هم متأثر از استقبال مردمی است 
و هــم ســازمان یافتــه حرکــت کــردن این نــوع از 

موســیقی است. سرود و همه انواع هنر اگر با یک 
برنامــه جامع به جلو پیش برود، جایگاه حقیقی 

خود را در جامعه به دست خواهد آورد.
ë  محدوده ســنی خاصی برای گروه های سرود 

در نظــر گرفتــه شــده؟ شــرکت بانــوان به چه 
صورت خواهد بود؟

خیــر. محدوده ســنی تعیین نشــده و افراد در 
هر ســنی می توانند در زمینه سرود فعالیت کرده 
و از برنامه هــای دفتر ســرود اســتفاده کنند. برای 
گروه های ســرود خواهران هم برنامه ریزی داریم 
و بــا توجــه بــه محدودیت هــای بانــوان در اجرا و 
خوانش، خدمــات ویژه برای آنهــا ارائه خواهیم 

کرد.
ë  از دیــدگاه شــما عنصــر و ویژگــی مهمــی که

موجب ماندگاری سرود خواهد شد چیست؟
فکر می کنم دو عنصر مهــم در ماندگاری هر 
اثــر هنری تأثیرگذار اســت؛ اول اینکه در محدوده 
مســائل فنی خــود از حــد اســتاندارد باالتــر برود 
و ظرفیــت فنــی را برای ماندگاری داشــته باشــد. 
عنصــر دوم خلــق و کشــف تــازه اســت؛ هنــر اگر 
ظرفیــت فنی باالیی داشــته باشــد، امــا در حوزه 
محتوا خالقانه نباشد ماندگار نخواهد شد. سرود 
هم باید ضمن رسیدن به باالترین درجه کیفیت 

فنی، خلق و کشف تازه ای را ارائه کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی:

حامد جلیلی مسئول دفتر سرود اداره کل موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی در گفت و گو با »ایران«:

)The Duke( عنوان: »دوک
کارگردان: راجر میچل

سناریســت ها: ریچارد بین و 
کالیو کولمن

بازیگــران: جیــم برودبنــت، 
هلــن میرن، فیون وایت هد، 
آنــا مکســول مارتیــن، متیــو 
گــود، جک باندی یــرا، ایمی 
کلــی، جاشــوا مــک گوایــر و 

شارلوت اسپنسر

صحنه ای از فیلم »دوک« که بر یک 
سرقت پرابهام متمرکز است 
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موضــوع ســرو د از مواردی اســت که 
در ســال های اخیر رهبر معظم انقالب 
اســالمی، همواره برآن تأکید داشــته اند 
و در پیام اخیر ایشــان به اولین جشنواره 
ملــی و بین المللــی ســرود فجر، بســیار 
موشــکافانه و دقیــق بــه ایــن موضــوع 
تکلیف و اشــاره شده اســت که در شعر، 
آهنگ و صدا زبده گزینی صورت بگیرد.

یکــی از اشــکالت وارده برگروه هــای 
ســرود، شــاید ضعــف در بخش موســیقایی آن باشــد. بدین معنا، 
افرادی که دربخش تولید  یا رهبری گروه های سرود هستند، به جهت 
موسیقایی، نیازمند تقویت بیشتر هستند،اما با تأکید در پیام ارزشمند 
رهبری، نسبت به متون و آهنگ های سرود، چه در قالب کرال و چه 
تکخوانــی و آهنگ هایی که انتخاب خواهد شــد قطعاً ارتقای کیفی 
آن رخ خواهد داد.  نکته دیگر اینکه، دفتر موســیقی وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی نســبت به گونه های مختلف موســیقایی، متعهد 
اســت و مســئولیت دارد. بــا این تفاســیر باید اعتراف کنیم درســال 

های اخیر نسبت به موضوع سرود کارسازمان یافته ای انجام نگرفته 
است. براین اساس با دستور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
تأکید معاونت هنری این وزارتخانه، دفترسرود راه اندازی شد. ابتدا 
به ســاکن کارکرد این دفتر، شناســایی  یا ساماندهی گروه های سرود 
در کشــور اســت. همچنین توانمند سازی گروه های ســرود به لحاظ 
موسیقایی و بعد از آن برگزاری جشنواره هایی است که کمکی برای 
این گروه های ســرود باشــند تا به لحاظ کیفی آنها را محک بزنند و 
ارتقا دهند. در حال حاضرهم آقای حامد جلیلی، مســئولیت دفتر 
سرود را عهده دارهستند و برای اینکه بتوانیم گروه های سرود کشور 
را در یک ســامانه واحد ســاماندهی کنیم، ســامانه ای در این زمینه 
طراحــی شــده تــا با کمــک کانون هــای فرهنگــی و هنری مســاجد، 
وزارت آموزش و پرورش، سازمان بسیج هنرمندان و همه عزیزانی 
کــه طی ایــن ســال ها در زمینه ســرود فعالیت داشــته اند، به لحاظ 
کیفی و موســیقایی اتفاقات قابل دفاع تر و کیفی تری در این بخش 
شــکل بگیــرد. طبیعتاً ســرود هــم در مناســبت های مذهبــی و هم 
در مناســبت های ملی قابلیــت تولید و اجــرا دارد و مردم هم انس 

ویژه ای با موضوع سرود دارند.

تأکید بر ارتقای کیفی گروه های سرود

محمد اله یاری
 مدیرکل 

دفتر موسیقی 
 وزارت فرهنگ

و ارشاد اسالمی

ندا ســیجانی- رهبر انقالب اســالمی، ســرود را یکی از ظرفیت های هنری گرانبها برای گســترش 
ارزش های معرفتی وعملی می دانند و بر زبده  گزینی در شعر، صدا و آهنگ در سرودها و انتخاب 

موضوعات اسالمی، انقالبی و ملی تأکید کرده اند.
سرود ژانر یا گونه ای از موسیقی است که طی سه دهه گذشته، حضوری کم رنگ در برنامه های 
هنری داشــته اســت. حتی در جشنواره موســیقی فجر هم که عنوانش با پیروزی انقالب اسالمی 
پیوند دارد، کارهای بســیار محدودی طی این ســال ها شــنیده شــده، اما دفتر موســیقی در دولت 
سیزدهم رویکرد تازه ای به این موضوع داشته و با راه اندازی دفتر سرود، در انجمن موسیقی ایران، 
تصمیمات مهمی در این زمینه گرفته شده است. به گفته حامد جلیلی مسئول دفتر سرود اداره 
کل موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی رسالت این دفتر، آموزش درست در انتخاب شعر و 
ملودی است و این حرکتی پیشرو در تولید محتوای گروه های سرود است. او تأکید دارد »قرار نیست 

موازی کاری، نظارت و ممیزی داشته باشیم.« گفت و گو با این مسئول را در ادامه می خوانید:

 نهر خین تهیه کننده، حسین پارسایی. 
کارگردان جواد افشار



 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسالمي

سردبیر: کمیل نقی پور
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سخن روز
حضرت فاطمه زهرا)س(:

هــر کس عبادات و کارهای خود را خالصانه برای خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت ها 
و برکات خود را برای او تقدیر می نماید.

)بحاراالنوار: ج67، ص249، ح25(
شهریار

از نسیم سحر آموختم و شعله شمع
رسم شوریدگی و شیوه شیدایی را

صبح سرمی کشد از پشت درختان خورشید
تا تماشا کند این بزم تماشایی را

انــا هلل وانا الیه راجعون. درگذشــــت 
عالــــــم  مــــلـــکـــــوتـــــی آیــــــــت اهلل 
بــه  را  مصطفــوی  حســن  ســید 
علما،متفکران، اســتادان و شاگردان 
و تعزیــت عــرض  تســلیت  ایشــان 
مصطفــوی  آیــت اهلل  می  کنــم. 
در  شــناس  ســینا  ابــن  مهمتریــن 
دوره معاصــر بــود؛ فیلســوفی که در 
تعبیــر عمــوم بــا عنــوان فیلســوف 
مشاء مشهوراســت، اما حقیقت این 
اســت کــه او متوغــل در بنیــان هــای 
بــود؛  ابــن ســینا  حکمــت مشــرقی 
زمانی که تصمیم گرفتم ســه جلد »ابن ســینا و خرد ایرانی« 
را کــه اکنــون جلــد اول آن به چاپ رســیده  با هدف کنــد و کاو 
در سرچشــمه های حکمت مشــرقی تدوین کنم، بسیار مورد 
توجــه ایشــان قرار گرفت. بنابــر این بی تردید بعــد از مرحوم 
میرزا  ابوالحسن جلوه، حضرت آیت اهلل مصطفوی مهم ترین 
فیلسوفی است که اندیشــه و فلسفه ابن سینا را به طور دقیق 
خواند، تدریس کرد و شرح داد.ویژگی مهم اخالقی ایشان در 
نحوه ارتباطش با شاگردان و حتی متفکران بود. این گونه نبود 
که چون ابن ســینا شــناس بود در حق مالصدرا اجحاف کند. 
ســال 64 که افتخار شــاگردی ایشــان را داشــتم، درس فلسفه 
اســالمی را با ایشان با شــرح منظومه مالهادی سبزواری آغاز 
کردم و یک دوره کامل ، ایشان برای ما حکمت صدرایی ، شرح 
منظومه و اشــارات و شــفا را تدریس کردند، امــا در عین حال 
که اشــارات و شــفا را تدریس می  کردند، مانند خود ابوالحسن 
جلوه، اســفار و شواهدالربوبیه  را هم درس می  دادند. در واقع 
همان تســلطی کــه در تدریس شــفای ابن ســینا داشــتند، در 
تدریس اسفار مالصدرا هم مشاهده می  شد.بنابر این مسأله 
مهمی است که یک فیلسوف بتواند قدر زحمات گذشتگان را 
بداند؛ همان گونه که  ابن سینا در پایان کتاب المباحثات شأن 
فارابــی را بجا می  آورد و جایگاهش را ســتایش می  کند.ویژگی 
دوم استاد این بود که به دلیل تفکرات ناب فلسفی اش ، عالقه 
وافری به ابن سینا داشت.چند باری که از ایشان پرسیدم که آیا 
شما در مقام خلسه یا خواب، ابن سینا را مشاهده فرمودید؟ 
گفتند: دوبار ابن سینا را در خواب دیدم و معضالت فلسفه را 
با او در میان گذاشــتم .از جمله درباره معاد جســمانی که آیا 
منکرید؟ یا می  فرمایید  با برهان عقلی آن را نمی شود اثبات 
کرد؟ و همان گونه که در شفا آوردید که رسول صادق هم آن را 
تأیید کرد، می  پذیرید؟ ابن سینا جواب داد: من مخالف معاد 
جسمانی نیستم و بر اساس شریعت آن را می  پذیرم. جالب 
ایــن بود که مرحــوم مصطفــوی می گویند که در خواب شــان 
لباس ابن ســینا سراسر سفید بود تا به جایگاهی رسید که ابن 
سینا گفت باید اینجا را ترک کنم و به آسمان ها عروج کرد در 
حالی که در  هاله ای از نور بود. این بیانی بود که من از آیت اهلل 
مصطفوی شنیدم. اینکه نسبت یک فیلسوف با یک متفکر و 
فیلســوف می  تواند بر مشــی و اخالق و دلدادگی درون او تأثیر 
گــذار باشــد.  در عین حال این دلدادگــی این گونه هم نبود که 
ایشــان بخواهد نقصان ها و اشــکاالت فلسفه ابن سینا را بیان 
نکنــد، اما منصفانه بــود، یعنی جایی که خلل داشــت آنها را 
متذکر می  شد. ویژگی ســوم این بود که برای تربیت شاگردان 
فلسفه می  گفت، نه برای فخر فروشی. روش استاد این بود که 
شاگردان را تربیت کند و در این کار بنیان های اخالقی آیت اهلل 
بسیار عیان و آشکار بود. حمایت ، تشویق ، توجه و تنبه دادن و 
دلسوزی کردن نسبت به شاگرد از جمله خصایص بارز ایشان 
بود.او فیلسوفی بود که اهل غلو و خساست در فیض بخشیدن 
فلسفه به دیگران نبود.ویژگی دیگر این بود که بر متون مسلط 
بود. دیدگاهش کامالً علمی و دانشگاهی بود و می  گفت کسی 
کــه متن را نمی تواند به درســتی بخواند یعنی عمق کافی در 

سنت فلسفه اسالمی ندارد.

جشنواره تئاتر »مقاومت« محلی برای بروز استعدادها و کشف چهره های جدید
کاظم  نظری: جشنواره تئاتر »مقاومت« با پشتوانه ای بی سابقه و محلی برای بروز استعدادها و کشف چهره های جدید است. بسیار 

جای مسرت و خوشحالی است که این جشنواره با سابقه طوالنی، محلی برای ظهور و کشف استعدادهایی بود که در ادوار قبلی در 
این جشنواره رشد پیدا کردند و اینک جزو چهره های مطرح و شناخته شده تئاتر کشور در عرصه های هنرهای نمایشی هستند. 

حقیقتاً این جشنواره برای نظام مقدس جمهوری اسالمی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است و ما با همه امکانات خود پای کار این رویداد مهم فرهنگی هنری هستیم.

مسأله مقاومت نه تنها در ایران بلکه در خاورمیانه یک مسأله مهم و حیاتی است که مقام معظم رهبری 
بارها و بارها در بیانات خود به آن اشاره کرده اند. کشورهای همسایه برای تولید آثار هنری از کشور 

ایران انتظار دارند و این وظیفه ما را سنگین تر می کند.

بخشی از صحبت های مديرکل هنرهای نمايشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
نشست با دبیرخانه هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر »مقاومت«

فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

این روزها در صفحات شخصی اهالی فرهنگ و هنر بیش از هر زمان دیگری مطالبی 
درباره کارهای تازه شــان به چشــم می خــورد؛ تولیداتی هنری که هــم فیلم های تازه 
اکــران شــده در ســینماهای کشــور و هم تازه هــای حوزه کتــاب و همچنیــن آلبوم ها، 
تئاترهایــی کــه بــه روی صحنــه رفته انــد و همین طور گالری هــای برپا شــده در حوزه 

هنرهای تجسمی را شامل می شوند.

ë زادروز نویسنده و مترجمی توانا
نویســنده  و  مترجــم  امامــی،  غالمرضــا  زادروز  مــاه  شــهریور  ششــم 
پیشکســوت در عرصه ادبیات داســتانی اســت. این نویسنده، مترجم، 
پژوهشــگر و سرویراســتار متولــد 1325 اراک اســت. از وی تــا بــه امروز 
بیش از هفتاد عنوان کتاب روانه کتاب فروشــی ها شــده که در بین آنها 
می توان به ترجمه هایی از آثار شــاخص ادبیات داستانی جهان اشاره 
کــرد. امامی بیش از همــه در زمینه ترجمه ادبیــات ایتالیایی فعالیت 
دارد. افزون بر این از غالمرضا امامی نوشته های متعددی هم درباره 
مســائل اجتماعــی، فرهنگــی و ادبــی در نشــریات کشــورمان و هــم 
رســانه های دیگر کشــورهای جهان منتشــر شــده اســت. او بیــش از 10 
عنوان کتاب هم از فارسی به ایتالیایی ترجمه کرده و از جهت آشنایی 

عالقه مندان ایتالیایی با داشته های ادبی ایران نیز گام های ارزشمندی برداشته است.
ë چهره ها

عبدالحکیــم بهــار، مــروج کتابخوانی سیســتان و بلوچســتانی که به لطف ســال ها تالش 
جــدی بــرای ترویج مطالعه حاال به چهره ای کشــوری تبدیل شــده و البته نام وی در بین 
نامزدهای جوایز مطرح خارجی هم دیده می شــود پست تازه ای درباره فعالیت اعضای 
کتابخانــه روســتای رمیــن، محل ســکونت و زادگاه خود منتشــر کرده اســت. ایــن تصویر 
متعلق به جمعی از کودکان و نوجوانان اســت که روز گذشــته در کتابخانه کنار هم جمع شــده اند و مربی 
کتابخانــه در حــال آمــوزش بــه آنــان اســت. او در تصویــر دیگــری که آن را اســتوری کــرده دربــاره برخی 

فعالیت های درسی که در کتابخانه رمین انجام می شود هم نوشته است.

تهمورس پورناظری نوازنده و آهنگساز، پوستری از کنسرتی با عنوان »افسانه« را استوری 
کــرده، ایــن کنســرت حاصل همــکاری ســهراب پورناظــری با ســحر بروجردی اســت که 

عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند سری به صفحه این هنرمند بزنند.

هوتــن شــکیبا، بازیگــر ســینما و تئاتــر هــم بخشــی از تیــزر فیلــم ســینمایی »ابلــق« را با 
دنبال کنندگان صفحه خود به اشتراک گذاشته است. او این پست را به بهانه کسب رکورد 
جالب توجهی که فیلم ابلق در فروش به جای گذاشــته منتشــر کرده و نوشته: »17 هزار و 
500 نفر در 10 روز به تماشای ابلق نشستند.« بنا بر توضیحات منتشر شده در صفحه این 
هنرمند ســینما، ابلق تازه ترین ســاخته نرگس آبیار تاکنون شــش میلیــارد تومان فروش 
داشــته اســت. ابلق برنده ســیمرغ بلورین بهترین فیلم ســینمایی از نگاه تماشــاگران، در ســی و نهمین 
جشنواره فیلم فجر است، فیلمی که با کاندیدا شدن در 10 رشته در نهایت چهار سیمرغ را از آن خود کرد.

علی محمد مؤدب، نویســنده و شــاعر هم یک اســتوری که اشاره به شــعری از سروده های 
وی دارد بازنشــر کرده، شعری با این مضمون: »شــرمنده آب بود که بر خاک مانده بود/ 
سقا که از وظیفه خود دست برنداشت«، این نویسنده و شاعر در استوری دیگری حدیثی 
از حضرت علی)ع( را بازنشــر کرده: »از ســتم پروردگارتان نترســید! بلکه از ســتم خود بر 

خویشتن بترسید.« منبع این حدیث نیز »غررالحکم« عنوان شده است.

آزاده صمــدی بازیگر ســینما و تئاتر، پوســتری از نمایش »رئالیســم مصنوعی« را منتشــر 
کرده، نمایشی که پیش فروش آن از روز گذشته آغاز شده و سمانه زارعی نویسندگی این 
کار و ایمان اســکندری هم کارگردانی آن را بر عهده داشــته اند. اســماعیل گرجی، سمانه 
زارعی، شبنم دادخواه، محمد برهمنی، امیراحمد قزوینی و آزاده صمدی بازیگران این 
نمایش هستند. عالقه مندان می توانند از چهاردهم شهریور ماه جاری برای تماشای این نمایش ساعت 

21 به تماشاخانه ایرانشهر، سالن استاد سمندریان مراجعه کنند.
ë دیگه چه خبر

گالری هنری »آرتیبیشــن« نکاتی درباره یکی از آثار نقاشی که با بهره مندی 
از گواش و به روی مقوا خلق شــده را در پســت تازه ای درج کرده اســت. این 
اثر نقاشــی که تصویر آن هم منتشر شده کاری از »سیراک ملکونیان«است. 
در بخشــی از توضیحات مرتبط با این اثر آمده:»تنوع رنگی در آثار ســیراک 
ملکونیان کم اســت ولی انتزاع بصری در اوج. نقش ســطوحی با طیف های 
مختلفــی از رنــگ قهوه ای عالوه بر توجه ملکونیان به فرم و هندســه، شــاید 
زمیــن و کویــر را در ذهــن مخاطــب یادآور شــود اما ایــن ارجاع تنهــا از نگاه 

مخاطب اســت و او هرگز در پی هیچ ارجاع مشــخصی نبوده اســت. این هنرمند هرگز در پی رویکردهای 
معمول نبوده و با تسلطش بر خط و رنگ جهانی منسجم و گویا را پیش روی مخاطب می گذارد.«

کتابخانــه و مــوزه ملــی ملک با همکاری نشــر تاریــخ ایران، نمایشــگاهی از 
اســناد تاریخــی تجارتخانه اتحادیه را برپــا می کند، افتتاحیه این نمایشــگاه 
همراه با ســخنرانی  برخی چهره های سرشــناس در حوزه تاریخ و همچنین 
رونمایی از کتاب »نقش تجار در توســعه شهر تهران«، اثری تازه  از منصوره 
اتحادیه را شــامل می شــود. از جمله ســخنرانان این مراسم هم می توان به 
نویســنده این کتاب، اســکندر مختاری و محمدرضا حائری اشــاره کرد. این 
مراســم پنجشــنبه دهم شــهریور ماه جــاری، ســاعت 10 صبح بــه میزبانی 

کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می شود.

 عکس 
نوشت

 ســریال تلویزیونی »پریدخــت« به کارگردانی ســامان مقدم 
و با بازی لیال حاتمی و علی مصفا از دیروز دوشــنبه 7 شــهریور 
ســاعت 21:30روی آنتن شبکه دو ســیما رفت. این مجموعه 
نخســتین بار محرم ۸۶ از شــبکه دو ســیما پخش شد.داستان ســریال از سال 
131۴ و در جریان واقعه مســجد گوهرشاد شروع می شــود، در مقطعی از سال 

1320 جریان پیدا می کند و تا سال 133۴ ادامه می یابد.
داریــوش ارجمنــد، عباس امیری و شــاهرخ اســتخری، حســن پورشــیرازی، 
ســیدمهرداد ضیایــی، صالــح میرزاآقایــی، عبــاس امیری، مهــوش صبرکن 
و... از دیگر بازیگران این ســریال هســتند. پریدخت به قلــم احمد رفیع زاده و 
تهیه کنندگی رامین عباســی زاده تهیه شده است. آریا عظیمی نژاد آهنگساز و 

خواننده تیتراژ این سریال ساالر عقیلی است.

یادداشت  

محسن نفر
نوازنده و آهنگساز

گفتیــم درهنــر، دروغ نیســت. وجــود نــدارد. هنــر، آیینــه 
احساس، اندیشه، هیجان، بلکه وجود آدمی است. هنرمند 
با هنر، خود را به عرضه و عیان می گذارد! هر کس خودش، 
خودش اســت. هیچ کس، ناخودش نیســت. هنــر، »خود« 
آدمــی را عیــان می کند. »خــود« که همان حقیقــت وجود 
آدمــی اســت، در هنر عیان می شــود.»خود«، تنهــا ظاهر و 
جســم نیســت. ظاهر، اتفاقاً ســهم اندکــی از »خــود« دارد. 
ظاهر و جســم، تغییــر می کنند! عــوض می شــوند. کهنه و 
مندرس می شوند. فرسوده و بیهوده می شوند. ولی »خود«، 
کــه حقیقــت وجــود آدمــی و فراتــر از ظاهر و باطن اســت، 
همچنان ثابت و مانا، می ماند. بعضی »خود« را به »روح« 

تعبیر می کنند.
اگرچــه تکامل و ورود به کمال، همه »خود« و عرصه های وجود آدمی ازظاهر و 
باطن و روح را در بر می گیرد و تکامل، حاصل تغییراست و هیچ چیز دراین عالم، از 
مظان تغییر دور نمی ماند  ولی چیزی هست که تغییرمی کند و این هستن، همیشه 
ثابت است. وجود، همیشه ثابت است. هیچ گاه تغییر و تردید ندارد. تغییر وجود، 
الوجود است و الوجود، امکان ندارد. الوجود، نابودی است و نابودی، امکان ندارد. 
فقط وضعیت تغییرمی کند نه اصلیت. اصل وجود به الوجود تبدیل نمی شود ولی 
تغییر شــکل و ماهیت و وضعیت می دهد و این نزد سبک بینان، حمل بر نابودی 
و الوجــود می شــود. پس »خود« با تمــام تغییراتش ثابت اســت. تغییر وضعیت 
می دهد ولی از وجود به الوجود تبدیل نمی شــود.! اما تغییر وضعیت گاهی شکل 
نیســتی می گیرد! مثالً آدمی هســت ولی با مرگ نیســت! این نیســتی، مســاوی با 
الوجود نیست! با مرگ، آدمی به الوجود تبدیل نمی شود! اینکه با مرگ، از هستی 
به نیســتی تبدیل می شــود، شــامل جســم و ظاهر اوســت نه روحــش که حقیقت 
وجودش اســت! روح او، همان چیزی که به »خود« تعبیر می شود، همیشه هست 
و الوجود نمی شــود! بنابراین همین »خود« که هســت و ناهست نمی شود، در هنر 

ظاهر و عیان می شود!
همه وجود آدمی با هنر به ظهور می رسد! و این»خود« خودش است نه ناخود! 
نه چیزی دیگر! پس دروغ نیست! »خود« همه حقیقت وجود است. غیر آن و دروغ 
نیست! همین »همه حقیقت«، درهنر به عرضه و ظهور می رسد. با شعر، در قالب 
کلمــات. در نقاشــی با طرح و رنگ. با معمــاری، در بنا و چیدمان. در مجســمه، با 
حجــم و هیبت. در خط، با نقش قلم. در فیلم و تصویر، بــا یادآوری زمان و مکان، 
امــا همه موارد فوق، با محوریت جســم و مــاده صورت می گیــرد! از طریق طرح و 
رنگ و نقش، بنا و حجم و تصویر و حرکت، احســاس و معنا منتقل می شــود. ولی 
در موسیقی همه چیز با سایر هنرها متفاوت است. در موسیقی احساس، بی واسطه 
منتقل می شــود. در هنرهای دیگر بواســطه مواردی که گفته شــد ولی در موسیقی، 
بی واسطه منتقل می شود. در موسیقی، خوِد احساس منتقل می شود. در هنرهای 
دیگر، احســاس، بیان و منعکس می شــود. ولی در موســیقی خوِد احساس منتقل 
می شود. راجع به احساس، حکایت و روایت و تقلیدی نیست. بلکه خوِد احساس 

هست و منتقل می شود! پس موسیقی ناب تر و خالص تر است.
در همــه هنرها، »خوِد« هنرمنــد )وفرد(، ظاهر می شــود و هیچ حقیقتی باالتر 
از»خوِد« هر کس و چیز، نیست. اما بی واسطه.ولی در موسیقی »خوِد« هنرمند بی  
واســطه منتقل می شــود. خودش که ظاهر و جسمش نیست و ادراک و احساسش 
از وجــود اســت. این امر غیر مــادی و ظاهری، کــه همان»خود« هنرمند اســت، در 
موســیقی، منتقل می شــود و نه در اصل موضــوع و نه در انتقــال آن، دروغی وجود 
ندارد. این احساس که از هنرمند، به مخاطب منتقل می شود و »خود« و حقیقت 
وجود هنرمند است، حاوی همه ویژگی های روحی، شخصیتی، اخالقی، اجتماعی، 
تاریخی، جغرافیایی، شخصی، تربیتی، هیجانی، عصبی، فکری واعتقادی اوست. 
بســته ای از وجوِد هنرمند اســت که در این انتقال، نزد مخاطب باز می شــود و همه 
وجود او را عیان می کند. بازشــدن این بســته و انتقال »خوِد« هنرمند به مخاطب، 
همــه رازها و اســرار وجــود او را برمال می کند. چیزی که حقیقت اســت و اصاًل دروغ 

در آن راه ندارد!

پــس از »اســفندیاری در چشــم چپ« که ســال 1396 
توســط نشــر »هشــت« منتشــر و پــس از آن در جایــزه 
شــعر شــاملو تقدیــر شــد، اینــک پــس از پنــج  ســال، 
دومین مجموعه  شــعر آنا رضایی را در دســت داریم؛ 
»بــه  تصحیح خــون«، مجموعــه ای در 100 صفحه که 
به تازگــی و بــر همــان ســیاِق هــر فصل یــک مجموعه  
شــعِر نشــر نگاه، توسط این انتشــارات منتشر و عرضه 
شــده اســت. »به  تصحیــح خــون« را می شــود از چند 
زاویه گوناگون نگریســت و از هر زاویه، ساعت ها درباره 
آن نوشــت، کــه یکــی از آن هــا، بومی گرایــی خــاص و 

سبک منِد این مجموعه است.
مرسوم است که برای نشان دادِن بومی گرایی در آثار یک مؤلف، نخست 
به طــور مختصــر بــر نام هــای خــاص )افــراد و مکان هــا و حرفه هــا و گیاهان 
و حیوانــات و...( و امثــال و حکــم و اصطالحــات زبانــزد و برخــی واژه هــا که 
متعلــق بــه یک محــدوده جغرافیایی خاص انــد توجه می کننــد و پس از آن 
به طور گســترده تر بر آداب و رســوِم آن منطقه. اّما معتقدم در مجموعه »به  
تصحیح خون« با یک رویکرد بومی »رفتاری« مواجهیم که اگرچه در اغلب 
متــوِن بومــی وجود دارد، اما کمتر مورد توجه پژوهشــگران قــرار گرفته و آن، 
دقت در رفتارهای بومی است. به عنوان مثال، در شهرهای بزرگ افراد را به 
نام و نام خانوادگی  می شناسند، درحالی که در مناطقی که همه به  طریقی با 
هم خویشــاوند و آشــنا هســتند، آدم ها را به نام پدر و مادرشان یا ویژگی های 
بارزشان می شناســند و آنجا اگر مثاًل بگویید »بهمن محمدی« ممکن است 
کســی او را نشناســد، امــا اگر مثل شــاعر بگویید »بهمــن فرزند مالگــرد را به 
یــاد می آورید؟/ بهمن فرزند خدابس که ســاعت ســیکو پنــج/ و بوی کرفس 
کوهی را دوســت داشت« همه دقیقًا می فهمند دارید درباره چه  کسی حرف 

می زنید. و باز از همین رفتارهای بومی گرایانه شاعر است:
»پناه بــر تخت های فنری از شــّر عقرب!«، 
»شــما کــه بــا تفنــگ بــادی/ بــه شیشــه های 
شــربت ســرفه شــلیک می کردیــد.../ شــما که 
جوانی پشــت برج را/ با چشــم های میشی تان 
دیده ایــد«، »خرماپــزان رنگ چشــم هایتان را 
کشته اســت«،«... خدابس!/ خدای گیس ها و 
دســت های حنابسته!/ سرسلســله   آوارگان در 
خــاک اجدادی!/ صاحب کرامت فراموشــی و 
فراموشــی!«، »ســالم بر خانه های شرجی زده  
شــناور در بوی گاز و لجن!« و... که به طور ویژه 

بر رفتارهای متعلق به حوزه جغرافیایی خاصی تکیه دارد.
و شــاید حتــی بتوانیــم در مــواردی شــیوه انتقال پیــام به مخاطــب را نیز 
برمبنای رفتارهای بومی توجیه کنیم، با این شــرط که قبول داشته باشیم که 
ســاخت و پرداخــِت گونه بیانی جمــالت قصار، ریشــه در رفتارهای قاطعانه 
بومــی دارد، آنجــا کــه درمورد موضوعی حــرِف آخر را می زننــد و پس از آن، 
یک »والسالِم« مستتر می گذارند. به این شیوه، برخی عنواِن »حکم اندازی« 
داده انــد؛ یعنــی شــاعر دربــاره موضوعی، یک حکــم کلی صــادر می کند و با 
لحنی قاطع و کوبنده، مخاطب را مجاب به پذیرش آن می کند و در مجموعه 
»به  تصحیح خون« بیش از آنکه بتوانیم از یک مجموعه شــعر توقع داشــته 
باشیم، با چنین جمالت قصار و عباراتی حکیمانه که حکمی کلی و در ظاهر 
ـ و با توجه به فحوای کلی شعر ـ غیرقابل رد کردن مواجهیم: »هرچیز تاوانی 
دارد/ و تاوان خیره شدن به گردباد/ فراموشی است«، »هرچیز آدابی دارد/ و 
آداب زندگی/ راه رفتن در تاریکی است« و می بینیم که اغلب از ساختارهای 
نحوی مشابهی تبعیت می کنند، همان طورکه ساختار نحوی کلمات قصار و 

جمالت حکیمانه، درمجموع چند الگوی مشخص را تکرار می کنند.

تحلیلی بر تولید محتوای ایرج طهماسب

یک »مهمونی« با تم واقعیت های جامعه

موسیقی، آیینه وجود

»کاله قرمزی« -چه در سریال، چه در فیلم- یک برنامه  
کودکانه بود. »مهمونی« اما برای تمام قشــرها، طبقات 
و شــخصیت های جامعه ساخته شده  است. این سریال، 

مخاطب عام دارد و کل جامعه را دربر می گیرد.
ایرج طهماســب در ســریال »مهمونی«، شــخصیتی 
همچنیــن  اســت،  یافتــه   شــوخ طبع تر  و  صمیمی تــر 
کاراکترهایش نیز جز »بچه«، همگی بزرگســال هســتند. 
او در انتخــاب میهمان های خود، دقت بســیار دارد، تا از 
میان هنرپیشــگان، خوانندگان یا ورزشــکاران، کســانی را 
دعوت کند که مردم با آن ها خاطره  خوب دارند و از آنان 
در دوره هــای مختلف تأثیر مثبــت گرفته اند. میهمانانی 
همه پســند، از گــروه ســنی جــوان تــا ســالمند، اما جنس 
میهمانــی او متفاوت اســت. طهماســب میهمانــان خود را در یــک آزمون قرار 

می دهد. می پرسد، تا آنان خواهی نخواهی با صداقت پاسخ دهند.
ë آموزش خالقانه چیزهای دم دستی

طیف گســترده  مجموعه  عروســک های »مهمونی«، از سن و جنس و انسان  
و جانــوران و حتــی روح از جذابیت هــای این مجموعه اســت. خرق عادت های 
طهماســب در انتخــاب نــام عروســک ها، از قدیم معــروف بوده  اســت. از کاله  
قرمــزی و پســرخاله گرفتــه تا فامیل دور، عزیزم ببخشــید، دیبــی و جیگر که در 
این ســریال به شــاباش، دی.جی، کته، قیمه و خوشــگل بابا و مانند آن رســیده 
و همگــی از خالقیت هــای اوســت. افــزون بــر نام گــذاری متفــاوت به منظــور 
آشــنایی زدایی، مهم ترین قصد طهماســب آموزش چیزهای دم دســتی ا ســت 
کــه دیگــر کمتر به آن ها توجه می شــود. ایــن آموزش ها در خــالل گفت وگوی او 
بــا میهمــان برنامه و عروســک ها و بازیگران، خودنمایی می کنــد. گفت وگوها و 

فضاسازی ها همگی در خدمت همان آموزش های ساده است. 
ë آشنایی زدایی و تغییر ذائقه

بــا  دارد  قصــد  طهماســب 
آشــنایی زدایی، تغییر نگرش ایجاد 
کند. شــاهد مثال آن هم همسایگی 
وی بــا تــاالر عروســی  اســت کــه در 
قسمت های آغازین سریال، اسباب 
زحمــت بــوده، امــا کم کــم بــه دل 
شــادی  از  می نشــیند،  طهماســب 
به هــم  از  و  تــاالر خوشــحال  مــردم 
خوردن برخی عروسی ها اندوهگین 
می شود. حتی برخی خدمه تاالر در 

همنشینی با او، درد دل می کنند و به او خدمت می رسانند.
آشــنایی زدایی دیگــر، حضــور شــخصیت های جانــوری شــگفت آور پشــه و 
مگس )خوشــگل بابا( اســت که برخالف ویژگی هر حشــره  موذی، ازقضا بسیار 
دوست داشتنی و مؤدب هستند. تغییر ذائقه  عام، نسبت به چیزها یا موجودات 
به ظاهــر نفرت انگیــز، در ادامــه مســیر عادت زدایــی و توجــه دادن مخاطب به 
چیزهایی اســت که پیش از این کمتر به آن ها توجه داشــتند. روایت تغییر حال 
پشــه بــا نیــش زدن و تأثیر حــال و هــوای نیش خــورده در او، رنگ دیگــری را از 

افزایش گروه سنی مخاطبان این برنامه می نمایاند.
در »مهمونــی« طهماســب همه چیز را به بازی می  گیــرد، حتی روح و ترس 
مردم را از روح! تا فضایی شــاد و کمیک بســازد که افزون بر آگاهی بخشی، حال 

خوش و خنده را میهمان مخاطب کند. 
ë شیوه درست رفتار با اقشار جامعه

اینکه شــیوه رفتار مخاطب با شــخصیت های ملموس جامعــه چگونه باید 
باشــد، از رســالت های دیگر ســریال »مهمونی« اســت. از »بچه«،  کــودک کار و 
گلفروش خیابانی گرفته تا »قیمه«، پیرزن آشــپز و مهربان و دلســوز، یا »کته«، 
دختــر جــوان و رؤیایــی و جویــای شــوهر و »شــاباش«، پســری کــه ماننــد دیگر 
پســرهای ایــن دوره حاضــر به ازدواج نیســت و از زیر بار آن در مــی رود، همگی 

شخصیت های آشنای جامعه  امروزی است.
روشــن اســت کــه تأمــل در شــخصیت ها و دوبــاره مــرور کــردن رویدادهای 
تکــراری دور و برمــان، می توانــد افــزون بــر ایجاد تغییــر نگرش، بــر آگاهی ها و 

مهارت ارتباطی مخاطب بیفزاید.
جدا کردن انســان ها از ترس هایشــان، مثل به طنز گرفتن روح، رشــد ارتباط 
مؤثر میان نســل ها، در شــیوه  برخورد طهماســب با قیمه )نماینده  سالمندان( 
و جمله های مهربانانه میان شــخصیت ها، همکاری شــخصیت ها برای تربیت 
»بچــه«، نگرانی  آنــان درقبال معضل هــای پیش آمده بــرای همدیگر و تالش 
بــرای رفع مشــکالت دیگران، همچنیــن آگاهی دادن درباره برابری جنســیتی، 

همه و همه اسباب رشد سالمت روان فرد و جامعه را فراهم می کند.

نگاهی به مجموعه  شعر »به  تصحیح خون« سروده آنا رضایی

شیاِر رکیک زخم بر پوسِت کشیده بر نفت

احمدرضا سهرابی
نــــگاره

نگاه

لیال کردبچه
شاعر

یادداشت

دکتر سیده الهام 
باقری

مدرس، پژوهشگر و 
نويسنده 

یادداشت

دکتر حسن 
قاسم پور

استاد فلسفه دانشگاه 
عالمه طباطبايی

سیده مريم سادات گوشــه/آیت اهلل سیدحســن سعادت 
مصطفــوی اندیشــمند، فیلســوف برجســته و فقیــه عصر ، 
یکشــنبه 6 شــهریورماه پس از طی یک دوره تحمل بیماری 
دعــوت حــق را لبیــک گفــت و به ملکــوت اعال پیوســت.  
او بعــد از انقــالب از ســال 13۶3 در دانشــگاه های الهیــات 
دانشــگاه تهــران، شــهید بهشــتی، تربیت مــدرس تهران، 
دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد علــوم تحقیقات و دانشــگاه 
امام صادق علیه الســالم  در رشته های فقه و اصول، کالم و 
فلسفه مشاء، متعالیه صدرایی و عرفان نظری تدریس کرد.

گفتنــی اســت ،مراســم تشــییع ایــن عالــم ربانــی امــروز 
خیابــان  از  صبــح   9 ســاعت  شــهریورماه   ۸ سه شــنبه 
شــهید باهنــر، ضلــع شــمالی کاخ نیــاوران، تکیه نیــاوران 
بــه ســمت امامــزاده عبــداهلل شــهرری برگــزار می شــود.

آیــــت اهلل مصـــطفوی مـــهم ترین 
ابن سینا شناس معاصر بود


