
مرجعیت عراق علیه تفرقه

نگاه

آیت اهلل العظمی حائری، مرجع 
تقلیدی در اوج بینش و بصیرت

مهدی گرگانی: حضرت آیت اهلل العظمی سیدکاظم 
ـ در بیانیه ای گفت  ـ دوشنبه  حسینی حائری دیروز 
ــت و کهولت سن اجازه ادامه حضور در  بیمار اس
ــند مرجعیت را به او نمی دهد و نمایندگان  مس
ــته به ایشان نیز دیگر حق دریافت  و دفاتر وابس
ــرعی را ندارند. جدا از این موضوع،  وجوهات ش
ــس از بیان انصرافش از  ــان در بیانیه خود پ ایش
مرجعیت، نکاتی را بیان فرمود و توصیه هایی را 
ــر کرد که برای روح بیمار این روزهای عراق  ذک
و فضای متشنج سیاسی ای که سایه فتنه بر آن 
ــده، شفابخش به شمار می رود، بویژه  افکنده ش
اینکه بدانیم آیت اهلل العظمی حائری از شاگردان 
ممتاز آیت اهلل شهید سیدمحمدباقر صدر)ره( و 
وارث ایشان و مرجع تقلید بسیاری از مردم عراق 
بویژه حامیان جریان صدر و حتی شخص مقتدا 
ــمار می رود و بیانیه وی حجت را بر  صدر به ش
حامیان مقتدا تمام و راه سوءاستفاده از شهیدین 
ــوب افکنی در عراق را با بن بست  صدر برای آش
مواجه کرد. آیت اهلل حائری در بیانیه روز گذشته، 
ــاره کرد که در صورت رعایت  دقیقا بر نکاتی اش
آنها از سوی جامعه سیاسی عراق، این کشور برای 
همیشه از بحران ها و فتنه های سیاسی- اجتماعی 
مصون خواهد ماند. ایشان در ابتدا از همه مقلدان 
خود خواست از ولی  امر  مسلمین جهان حضرت 
ــی خامنه ای مدظله العالی اطاعت  آیت اهلل العظم
کامل داشته باشند و اینکه ایشان برای رهبری امت 
اسالم و اداره مبارزه با نیروهای ستمگر و مستکبر 
در این شرایط، شایسته ترین و بایسته ترین هستند. 
ــزوم وحدت و  ــدی در این بیانیه ل ــه بع نکت
انسجام در برابر استعمار و صهیونیسم و مزدوران 
داخلی آ نها بود و اینکه تأکید کردند ادامه حضور 
اشغالگران آمریکایی در خاک عراق از بزرگ ترین 
ــردم عراق نباید  ــت و م حرام ها نزد خداوند اس
ــان  ــازه ادامه حضور آنها را در خاک کشورش اج
بدهند؛ موضوعی که ام المصائب این روزهای عراق 
محسوب می شود و می توان با قاطعیت گفت در 
ــت آمریکایی ها در عراق، تمام  صورت قطع دس
ــکالت این کشور به سمت حل شدن پیش  مش
خواهد رفت. آیت اهلل حائری، در ادامه از مسؤوالن 
عراقی نیز خواست به وظیفه شرعی خود یعنی 
ــاری مردم عراق عمل کنند. خطاب قرار دادن  ی
ــدا صدر، بدون اینکه نامی از او ببرد و انتقاد  مقت
شدید از وی، از مهم ترین فرازهای این بیانیه به 
ــمار می رود. آیت اهلل حائری به روشنی گفتند  ش
صرف خویشاوندی با شهیدین صدر و بدون دارا 
ــرایط قیدشده در  بودن درجه اجتهاد و دیگر ش
رهبری شرعی، نمی توان رهبری جامعه را برعهده 
گرفت. ایشان تأکید کردند نمی توان به نام شهید 
صدر میان مردم تفرقه انداخت و آشوب به پا کرد. 
ادامه در صفحه 6
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اپوزیسیون آلمان خواستار اعتراضات گسترده 
علیه افزایش قیمت ها شد

تولید 5 ماهه خودرو در کشور 388 هزار دستگاه 
است، در حالی که برای پایان بخشیدن به التاری 
خودرو حداقل باید 580 هزار دستگاه تولید شود
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در بخش کشاورزی را بررسی می کند
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 سئول    
یک  نفر

 تشکیل  تیم های ویژه 
برای    شناسایی  سارقان

  اقدامات مثبت دولت سیزدهم در حوزه 
 کشاورزی: تقویت دیپلماسی کشاورزی

کشت قراردادی،  اصالح نحوه خرید تضمینی 
گندم و کشت فراسرزمینی

  رئیس شل: اروپا ممکن است مجبور به 
سهمیه بندی انرژی در سال های آینده شود

  با وجود افزایش میزان تولید خودروسازان 
داخلی در دولت سیزدهم باز هم تا نقطه 

مطلوب فاصله زیادی وجود دارد

 آیت اهلل العظمی سیدکاظم حسینی حائری، وصی شرعی شهیدان صدر با صدور بیانیه ای ضمن کناره گیری از مرجعیت
و توصیه به صدری ها برای عدم تفرقه انگیزی، اطاعت همه مؤمنان از آیت اهلل العظمی سیدعلی خامنه ای را الزم دانستند

آیت اهلل حائری: هر کس تالش کند به نام شهیدان صدر بین فرزندان امت و مذهب تفرقه بیندازد، فاقد درجه اجتهاد و دیگر شرایط قید شده
در رهبری شرعی است و در واقع صدری نخواهد بود، هرچند چنین ادعایی کند یا نسبتی داشته باشد

صدر: دیگر در امور سیاسی دخالت نمی کنم                         طرفداران صدر در بغداد و برخی شهرهای عراق آشوب به پا کردند

 امروز از بین مهدی تاج، میرشاد ماجدی و عزیزاهلل محمدی
یک نفر رئیس فدراسیون فوتبال می شود

رئیس دستگاه قضا در نشست شورای عالی قوه  قضائیه تأکید کرد

تیترهای امروز
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محمدامین علیدوس�ت: با فرا 
رسیدن ماه صفر هر سال بحث 
ــی آن بین محققان و  ــت ذات ــت یا عدم نحوس نحوس
ــگران داغ می شود. با بررسی آیات قرآن به این  پژوهش
نتیجه می رسیم که خداوند متعال برای زمان و مکان 
خاصی نحوست ذاتی قائل نشده است. اگر هم در آیات 
به نحس بودن روزهایی اشاره شده است، به خاطر اعمال 
زشت و قبیح آن قوم و عذاب نازله به خاطر آن اعمال 
بوده است و آن روزها دارای نحوست ذاتی نیستند. عالمه 
ــین طباطبایی در ذیل آیات 19تا20  سیدمحمدحس
سوره قمر می فرمایند: »از نظر عقلی نمی توان دلیلی 
اقامه کرد که فالن زمان نحس است و فالن وقت سعد، 
چون اجزای زمان مثل هم هستند و ما هم که بر علل 
و اسباب مؤثر در حوادث احاطه علمی نداریم تا بگوییم 
فالن قطعه از زمان نحس است و قطعه دیگر سعد اما 
از نظر شرعی 2 آیه در قرآن داریم که ظاهر این آیات 
ــیاق آنها بیش از این داللت ندارد و آن ایام خاص  و س
)7 شبانه روز( که عذاب بر قوم ثمود نازل شد، روزهای 
ــی بوده اند ولی دیگر نمی رساند که حتی  همان  نحس
روزها در هفته بعد و در ماه بعد و... ایام نحس هستند. 
ــند در تمام سال،  چون اگر تمام آن ایام نحس باش
ــند و  ــت که تمام زمان ها نحس باش الزمه اش این اس
همچنین ظاهر آیاتی که داللت بر سعد بودن ایام دارد 
به خاطر همراهی آن ایام با امور بزرگ و افاضات الهی و 
کارهای معنوی است، مثل امضای تقدیر، نزول مالئکه 
و روح، انجام عبادات و... و اخبار هم نتیجه اش این است 
که نحس بودن ایام به خاطر کارهای زشتی است که 
در آن واقع شده است و سعد بودن ایام به خاطر کارهای 
ــت اما اینکه قطعه ای از زمان  نیک دینی  یا عرفی اس
خاصیت تکوینی سعد و نحس داشته باشد، قابل اثبات 
نیست )المیزان فی تفسیر القرآن، جلد 19، صفحات 

83-79 با تلخیص(.
همچنین استاد شهید مطهری در چند جا از آثار خود 
به دالیلی به بحث سعد و نحس ایام پرداخته و در انتها 
به نتیجه ای مشابه استاد خود رسیده است. استاد شهید 
ــنایی با قرآن صفحه  مطهری در جلد پنجم کتاب آش
241 می گوید: »کلمه »نحس« به معنی »شوم« است. 
در اینجا مفسران روی کلمه »نحس« بحث کرده اند که 
معنای شوم بودن یک روز چیست؟ واضح است که در 
ــال آن روز چون روز  ــا قرآن نمی خواهد بگوید مث اینج
یکشنبه یا دوشنبه بود نحس بود و عذاب آمد. یکشنبه 
و دوشنبه هر هفته تکرار می شود. یا مقصود این نیست 

که چون مثال 13 ماه صفر بود اینها معذب شدند. 13 
ماه صفر هر سال تکرار می شود؛ و به عالوه اینجا دارد 
تصریح می کند: »َفکیَف کاَن َعذابی َو نُُذر« یعنی عذاب 
ــی و کفران یک  به علت تکذیب و به علت حق ناشناس
نعمت بزرگ بود. پس روز، شوم بود ولی شومی اش نه 
از خود روز بود از آن جهت که روزی از روزهای  هفته 
یا ماه است، بلکه به علت حادثه ای که در آن روز پیش 

آمد این روز شوم شد.
حال بعضی روزها را مبارک می دانیم و بعضی روزها 
را شوم. این موضوع را مخصوصا تفسیر المیزان  مفصل 
ــت. در آنجا راجع به این موضوع بحث  بحث کرده اس
کرده بودند و مخصوصا روایات زیادی را که در این باب 
ــت آورده بودند و من عالمت گذاشته بودم که در  هس

این جلسه آن روایات را برای شما بخوانم. 
در موضوع نحوست ایام 2 مساله هست. یک مساله 
این است که ما برخی روزهای سال را مبارک می شماریم 
و برخی را نحس و شوم، به اعتبار حادثه ای که در آن روز 
واقع شده؛ مقصود ما این نیست که این روز از آن جهت 
که این روز است مبارک است یا این روز از آن جهت که 
این روز است شوم است، بلکه مقصود ما این است که 
این روز برای ما یادآور حادثه پربرکتی است یا این روز 
برای ما یادآور حادثه شومی است. مثال ما روز عید غدیر 
را روز مبارک می دانیم ولی نه به اعتبار اینکه هجدهم 
ذی الحجه است، که چون ماه، ماه ذی الحجه است و این 
روز هجدهمین روز ماه ذی الحجه است مبارک است اعم 
ــده باشد یا نشده  از اینکه در این روز حادثه ای واقع ش
باشد، اعم از اینکه در این روز پیغمبر صلی اهلل علیه و 
آله، علی علیه السالم را به خالفت نصب کرده باشد یا 
نکرده باشد؛ این روز، روز مبارک است و چون این روز 
مبارک بود پیغمبر صلی اهلل علیه و آله، علی علیه السالم 
را در این روز به خالفت نصب کرد؛ یعنی بخت حادثه 
یوم الغدیر بلند بوده که در این روز واقع شده است؛ این 
روز از قدیم االیام و قبل از این هم روز مبارکی بوده، از 
اولی که این آسمان و زمین درست شده روز هجدهم 
ذی الحجه روز مبارکی بوده و حادثه غدیر در روزی که 
خودش مبارک بود واقع شد. یا چنین نیست که دهم 
محرم روزی بوده که از اولی که عالم ساخته شده اصال 
این روز، بد ساخته شده، شوم ساخته شده و حادثه کربال 
در روزی واقع شد که بالذات شوم بود و قهراً قبل از اینکه 
امام حسین هم شهید شود، هر سال که روز دهم  محرم 
می آمد، روز شومی می آمد، از زمان حضرت آدم و قبل از 
حضرت آدم این روز شوم بوده و االن هم روز دهم محرم 

شوم است، تا قیامت هم این روز از آن جهت که این روز 
است، شوم است. حادثه کربال هم در یک روز شوم واقع 

شد. یک وقت انسان اینطور فکر می کند. 
این طرز فکر، اساسی نمی تواند داشته باشد. نه عقل 
می تواند آن را قبول کند و نه از نظر نقل ما می توانیم 
ــدی برای آن بیاوریم. ولی یک وقت به آن معنای  تأیی
ــت: هجدهم ذی الحجه، چون در این روز برای  دوم اس
ــت ما این روز را مبارک  ما حادثه مبارکی رخ داده اس
می شماریم. 18 ذی الحجه مبارکی خودش را از حادثه 
ــر دارد نه حادثه غدیر از هجدهم ذی الحجه. دهم  غدی
محرم شومی خودش را )نه اینکه بالذات شوم است( از 
ــهادت امام حسین دارد، نه کشته شدن و قتل امام  ش
حسین شومی خودش را از دهم محرم دارد. نظیر لفظ 
و معنا می شود. الفاظ از نظر اینکه الفاظند یعنی حروف 
الفبا هستند، ترکیب می شوند از الف و ب و پ و ت و ث 
و ج تا آخر. هیچ لفظی با هیچ لفظ دیگری فرق نمی کند 
ولی الفاظ برای معانی مختلفی وضع می شوند، بعضی 
الفاظ برای معانی بسیار عالی و لطیف وضع می شوند، 
مثل اینکه ما از الف و دو تا الم مشّدد و یک الف دیگر و 
یک »ه« لفظ »اهلل« را ساخته ایم که نام خداوند است. 
چون معنا مبارک است، لفظ هم برای ما لفظی است 
مبارک، حتی احترام دارد و وقتی که به صورت کتبی 

درمی آید، دست بی وضو هم به آن نمی زنیم. 
همین طور اسمای پیغمبران و ائمه؛ یا اسم هایی که 
بر یک معانی خیلی عالی مثال از مقدسات بشر داللت 
می کند مثل لفظ »علم« که گویی خود این لفظ هم برای 
ما جاللتی دارد. در مقابل، ما الفاظی را وضع می کنیم 
برای معانی ای که ُمْسَتْقَبٌح ِذکُره است، یعنی بشر قبیح 
می شمارد که نام آنها را ببرد: »ما یْسَتْقَبُح ِذکُرُه«. بعد 
چون آن معنا چیزی است که بشر نمی خواهد آن را بازگو 
کند، گویی قبح معنا در لفظ اثر می گذارد و اال بدیهی 
ــت که لفظ، بالذات قبحی ندارد، قبح از معناست،  اس
لفظ به تبع معنا و چون نام این معناست قبیح شمرده 
می شود. حال اگر کسی در مجلسی شروع کند الفاظ 
زشت به زبان آوردن، مردم به او می گویند این کلمات 
چیست که به زبان می آوری؟ ممکن است جواب بدهد 
مگر کلمه هم با کلمه فرق می کند؟! راست هم می گوید، 
مگر کلمه هم با کلمه فرق می کند؟ هیچ کلمه ای با هیچ 
کلمه دیگری فرق نمی کند اما کلمه به اعتبار معنی اش 
با کلمه دیگر فرق می کند. وقتی می گویند این  کلمات 
ــما می گویید،  را به زبان نیاور، چون این کلمه را که ش
آن معنا به ذهن می آید و بنا نیست بشر در مجامع آن 

معانی را در ذهن خودش مجسم کند. 
ــه برخی روزها  ــت ک ــت اس به این معنا البته درس
ــله  ــت. حتی می تواند یک سلس روزهای مبارکی اس
ــتورهای شرعی بر اساس همین روزها برقرار شود  دس
ــت. مثال امام  ــرای اینکه این روز یادآور آن حادثه اس ب
حسین را در نیمه شعبان یا بیست وهفتم رجب زیارت 
می کنیم. بیست وهفتم رجب با بیست و چهارم رجب، 
ــته ولی بیست و هفتم  خودش بالذات هیچ فرقی نداش
ــرافت پیدا کرده  رجب به اعتبار بعثت پیغمبر اکرم ش
است. همین طور که گفتیم گاهی لفظ به اعتبار معنایش 
ــرافتی پیدا می کند که بی وضو نباید دست روی آن  ش
گذاشت. بیست و هفتم رجب به اعتبار بعثت پیغمبر، 
17 ربیع به اعتبار والدت پیغمبر، سوم شعبان به اعتبار 
ــعبان به اعتبار والدت  ــین و نیمه ش والدت امام حس
حضرت حجت شرافتی پیدا می کند که می گویند امام 
حسین را هم اگر می خواهید زیارت کنید، در این روز 
ــارت کنید که این روز یادآور چنین حادثه مبارکی  زی
است؛ یعنی حتی یک سلسله احکام و دستورها بر این 
اساس برقرار می شود و هیچ مانعی هم ندارد. می رسیم 

به مساله نحوست ذاتی ایام. 
در روایات ما پیدا می شود چیزهایی که از آنها حتی 

بیش از این، مفهوم می شود. 
ــافرت کردن در حالی که قمر در عقرب  مثال مس
ــافرت کردن در فالن روز خوب نیست،  است یا مس
مسافرت کردن در فالن روز خوب است، این چیزهایی 
که اصطالحا »نجوم احکامی« نامیده می شود. اینها 
ــت؟ درباره اینها ما یک عده روایات داریم که  چیس
ظاهر آنها همین ها را تأیید می کند و از طرف دیگر 
یک عده روایات داریم که شدیدا اینها را نفی می کند، 
ــت که در کتب روایات  مثل آنچه در نهج البالغه اس
هم ذکر شده است که وقتی امیرالمؤمنین سالم اهلل 
ــتند به جنگ نهروان بروند، در حالی  علیه می خواس
ــده و آهنگ رفتن کرده بودند، اشعث  ــوار ش که س
قیس کندی آمد در حالی که یکی از خویشاوندانش 
همراهش بود، گفت: یا امیرالمؤمنین! توقف بفرمایید 
و حرکت نکنید برای اینکه این مرد سخنی می گوید. 
فرمود: چه می گوید؟ او آمد و گفت: من منجم هستم ، 
اوضاع کواکب داللت می کند که اگر شما در این ساعت 
حرکت کنید و بروید به جنگ، شکست می خورید و 

همه تان کشته می شوید. 
ــدت به او حمله کرد و فرمود: هر  امیرالمؤمنین بش
ــی که حرف های تو را باور کند باید خدا و قرآن را  کس

تکذیب کند. ما وظیفه داریم در کارها به خدا توکل و 
اعتماد کنیم. و بعد فرمود: »سیروا َعلَی اْسِم اهللِ« به نام 
»خدا« حرکت کنید و هیچ به حرف های اینها ترتیب 
ــدند و می دانیم که در  اثر ندهید. رفتند و پیروز هم ش
هیچ جنگی لشکریان امیرالمؤمنین به این سرعت و به 
این تمام پیروز نشدند که غیر از 9-8 نفر از خوارج بقیه 

همه تارومار شدند. 
ــت .  عبدالملک بن اعین، برادر زراره بن اعین اس
ــالم و عرض  روزی آمد خدمت امام صادق علیه الس
کرد: یابَن رسول اهلل! من گرفتار این نجوم شده ام و این 
نجوم در من وسواس ایجاد کرده. ضمنا این آدم منجم 
هم بود، به همین نجوم احکامی عمل می کرد، به این 
حساب هایی که اوضاع ستارگان مثال داللت می کند بر 
اینکه اگر امروز از طرف جنوب بروی چنین می شود، 
از شمال بروی چنین، مسافرت چنین است و ازدواج 
ــان. کم کم عادت کرده بود و خیلی مصیبت بود  چن
که تمام کارهایش را بر اساس راهنمایی های نجومی 
انجام بدهد و این سبب شده بود که اصال زندگی اش 
فلج شود، چون یک روز مثال چندم ماه بود نحس بود، 
یک روز قمر در عقرب بود، روز دیگر فالن ستاره در 
پیش رو بود. گفت: یا بن رسول اهلل! من اینطور شده ام. 
در حدیث نوشته اند -در وسائل  است- حضرت با کمال 
تعجب فرمودند: تو به این چیزها عمل و اعتنا می کنی؟! 
گفت: بله یابن رسول اهلل، چطور؟ فرمود: االن حرکت 
ــه ات و تمام این کتاب ها را  می کنی می روی به خان
یکجا آتش می زنی. امر امام بود؛ رفت تمام کتاب ها 

را یکجا آتش زد. 
ــات زیادی در نهی ترتیب اثر دادن به این امور  روای
داریم. یک سلسله روایات سومی داریم که از آنها انسان 
ــت ایام و اوضاع کواکب یا  اینطور می فهمد که نحوس
اساسا در زندگی انسان اثر ندارد یا اگر هم اثری داشته 
ــد، 1- توکل به خدا 2- توسل به ائمه و 3- صدقه  باش
ــر اینها را از بین می برد. من خودم از آن زمان  دادن، اث
ــت که در  که این روایات را دیدم، اصال بنایم بر این اس

هیچ کاری به این امور ترتیب اثر ندهم که:
سه و پنج و سیزده با شانزده 

بیست و یک با بیست و چهار و بیست و پنج 
هفت روز نحس باشد در مهی 
زان حذر کن تا نیابی هیچ رنج 

فکر نمی کنم چنین چیزهایی هم وجود دارد. توکل 
می کنم یا اگر مثال از سفر خودم نگرانی داشته باشم، 

باالتر از توکل، صدقه ای هم می دهم«.

نحوست، ذاتی ایام نیست
یادداشت

 رئیس جمهور درباره مذاکرات هسته ای 
شروط اصولی ایران برای توافق را تکرار کرد

4 ستون توافق
 در مذاکرات به دنبال تضمین های اطمینان آور، راستی آزمایی عینی و عملی 

نسبت به رفع تحریم ها، رفع تحریم ها به صورت معنادار و پایدار و بسته شدن 
موضوع ادعاهای سیاسی هستیم

بدون حل و فصل مسائل پادمانی سخن از توافق معنا ندارد
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سیاسی
وزارتدفاعمطابقتهدیدات،نیازنیروهایمسلحراتأمینمیکند

امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده، جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: جای افتخار دارد که دانشمندان وزارت دفاع دائما تهدیدات را رصد و 
پایش کرده و آنچه را مورد نیاز نیروهای مسلح است، طراحی، تولید و تأمین می کنند. وی با تقدیر و تشکر از تالش های انجام شده در مجموعه وزارت 
دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح تصریح کرد: اقدامات جهادی دانشمندان صنعت دفاعی، کشور را در حوزه دفاعی بی نیاز کرده است.

اخبار

سهشنبه8شهریور1401
شماره3567 وطنامروز

گروهسیاسی:»کسب محبوبیت مانعی بر تصمیم گیری های 
دش��وار در چارچوب منافع و مصالح ای��ران نبود«. این بخش 
از س��خنان روز گذشته رئیس جمهور احتماال مهم ترین دفاع 
حجت االسالم سیدابراهیم رئیسی از عملکرد یک ساله دولت 
سیزدهم بود. به گزارش »وطن امروز«، رئیس جمهور گزارشی از 
عملکرد یک ساله قوه مجریه و نقشه راهش برای آینده کشور را 
به مناسبت هفته دولت در جمع خبرنگاران مطرح کرد. رئیسی 
در این باره به بازگشت مدیریت در میان مردم به عنوان یکی از 
اصول دولت اشاره کرد و 31 سفر استانی در کمتر از یک سال 
را به عنوان شاهد مثالی از این امر مطرح کرد. وی از تصمیم 
سخت دولت در اصالح ارز ترجیحی و برخورد قاطع با بسترهای 
فسادزا سخن گفت و توقف افزایش نرخ تورم را نشانه مثبتی 
برای تغییر وضعیت اقتصاد و معیشت در کشور خواند. رئیسی در 
عین حال در سیاست خارجی نیز بر عدم عقب نشینی از مواضع 
اصولی جمهوری اسالمی در چارچوب مذاکرات با 1+4 تاکید کرد 
و از گسترش روابط با همسایگان و افزایش مراودات با چین و 
روسیه گفت. بر همین اساس در تصویری که روز گذشته از سوی 
رئیسی در آغاز سال دوم حکمرانی دولت سیزدهم به جامعه ارائه 
شد، بیش از همه مصمم بودن دولتمردان در اتخاذ تصمیم های 
سخت و شجاعانه و عدم عقب نشینی در برابر زیاده خواهی های 

طرف غربی برجسته بود.
مدیریتمردمی،عدالتمحوریوفسادستیزی3رویکرد ■

اصلیدولت
سیدابراهیم رئیسی در نشست خبری که به مناسبت هفته 
دولت در س��الن اجالس سران برگزار شد، ضمن گرامیداشت 
هفت��ه دولت، گفت: با توجه به نکات��ی که در ایام انتخابات بر 
آن تاکید کردم، نخستین تغییر رویکرد دولت، مردمی بودن و 
توجه به خواست مردم و حضور در میان مردم و با مردم بودن 
اس��ت. وی ادامه داد: در یک س��ال اخیر به 31 استان کشور و 
بیش از ۵۰ شهر و روستا سفر انجام شد. برخی مالمت کردند 
که ثمرات حضور ش��ما در میان مردم چیس��ت و در این باره 
اظهار نگرانی داشتند اما آنها تجربه این حضور را ندارند و لذت 
آن را نچشیده اند. رئیس جمهور با بیان اینکه مدیریت میدانی 
با مدیریت کارتابلی متفاوت اس��ت، گفت: فرق می کند انسان 
پشت میز بنشیند و نشسته مدیریت کند یا اینکه در میدان 
حضور پیدا کند و وضعیت مردم را ببیند و سخنان ش��ان را از 
نزدیک بشنود و با آنها از نزدیک آشنا بشود، لذا با مردم بودن و 
مشکالت آنها را از نزدیک احساس کردن به عنوان یک اصل و 
تغییر رویکرد در دولت به حساب می آید. رئیسی با بیان اینکه 
رویکرد دوم دولت، مساله عدالت محوری است، خاطرنشان کرد: 
بودجه 14۰1 بر اساس عدالت محوری تنظیم شد و مستند ما 
برای اینکه بتوانیم تقس��یم ظرفیت ها و امکانات  را بر اس��اس 
عدالت انجام بدهیم، سند آمایش سرزمینی است. البته ممکن 
اس��ت برخی افراد در دانشگاه یا یک مرکز نسبت به این سند 
نکته یا اصالحیه ای داش��ته باشند، در این صورت اصالح خود 
را به ما ارائه می کنند و اصالح صورت می گیرد. رئیس جمهور 
با بیان اینکه سومین رویکرد دولت، فسادستیزی است، تصریح 
کرد: هم اصالح ساختارهای فسادزا و هم جلوگیری از افرادی 
که بخواهند دچار کجی و فساد شوند و با روابط ناسالم و اخذ 
رشوه بخواهند نظام اداری ما را آلوده کنند از تصمیمات جدی 
دولت است که در این راستا، بازرسی ریاست جمهوری فعال شده 
است. در واقع، هم نظارت های برون سازمانی و هم درون سازمانی 
فعال ش��ده اس��ت. وی افزود: تخلفاتی بود که نه حتی در حد 
فس��اد، بلکه در حد تخلف از مدی��رکل یا معاون وزیر گزارش 
شده است که سریعا با آن برخورد شده است. یا موردی درباره 
اخذ رش��وه در یک دستگاه گزارش شده که خود دولت آن را 
دنبال کرده و به دستگاه قضایی تحویل داده است. یعنی دولت، 
مدعی فساد و مسؤول مبارزه با فساد در یک دستگاه را مدیر 
آن دستگاه می داند، نه اینکه خود را مسؤول اجرای امور بداند و 
فکر کند دستگاهی باید این کار را از بیرون انجام بدهد. رئیسی 
تغییر رویکرد بعدی مدنظر دولت مردمی را مسؤولیت پذیری 
دولت، تصمیم گیری به هنگام و معطل نکردن کشور دانست و 
خاطرنشان کرد: از ابتدا بنا را بر این گذاشتیم که همه در دولت 
مسؤولیت پذیر باشند و تصمیمات الزم را به موقع بگیرند. کشور 
نیازمند تصمیم های متقن و قوی برای باز کردن گره هاس��ت. 
رئیس جمه��ور گفت: اگر کارها با روحیه مس��ؤولیت پذیری و 
شجاعت همراه نباشد، مشکل ایجاد می شود. کارها باید دقیق 
شناخته و تصمیمات متقن اتخاذ شوند و بعد هم به دنبال اجرای 
دقیق تصمیمات بود. کسی نباید به این فکر کند که در این مسیر 
محبوبیت من چه می شود، آینده چه خواهد شد، چه خواهند 
گفت؟ اگر معلوم شود تصمیم، تصمیم صحیح و متقنی است، 

همه بدون استثنا باید برای اجرای آن تالش کنند. 
توقفافزایشنرختورم ■

رئیس��ی در ادامه با اشاره به مساله کسری بودجه که رهبر 

حکیم انقالب از آن به عنوان  ام المسائل یاد کردند، تصریح کرد: 
این موضوع آثار تورمی زیادی هم داشت اما کسری بودجه بدون 
استقراض و خلق پول حل شد. شهریور 14۰۰ تورم ۶۰ درصد 
بود. دولت کاری کرد که تورم افزایش نیابد؛ یعنی خلق پول و 
استقراض نکند و پایه پولی را باال نبرد جزو اقداماتی بود که خود 
دولت آغاز کرد و به سرانجام رساند. کار به جایی رسید که اسفند 
14۰۰ و فروردین 14۰1 روند کاهشی شد و به حدود 3۵ درصد 
رسید. وی افزود: حین انجام اصالحات اقتصادی در اردیبهشت، 
تورم 1۲ درصدی ایجاد شد و این تورم در خرداد 14۰1 با اصالح 
اقتصادی ایجاد شد. اصالح اقتصادی این بود که پرداخت یارانه 
از اول زنجیره به آخر زنجیره یعنی مصرف کننده رسید که این 
تغییر بزرگی بود. خوش��بختانه این کار با همراهی و همگامی 
مردم موفق ش��د و مردم ما در این اصالحات دش��من را ناکام 
گذاشتند. رئیس جمهور گفت: بسیاری از جمله اقتصاددان های 
بزرگ می گفتند این کار مشکالتی ایجاد می کند. البته بر اصالح 
و حذف 3-۲ نرخی ارز تاکید داش��تند. تورم در تیرماه به 4.4 
درصد رسید و در مردادماه این تغییر به ۲ درصد کاهش یافته 
است اما مهار تورم همواره مورد توجه دولت بوده است. اکنون 
تورم 4۰.۵ درصد است و در مقایسه با شهریورماه سال گذشته 

که ۶۰ درصد بود، ۲۰ درصد کمتر است. 
تشکیلگشتارشادمدیران ■

رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره گشت ارشاد مدیران 
توضیح داد: گشت ارشاد مدیران را وعده داده بودیم و به آن عمل 
کردیم؛ گشت ارشاد مدیران زیر نظر بازرسی ریاست جمهوری 
تشکیل شد و به دستگاه های مختلف سرکشی می کند؛ در برخی 
گزارشات اگر تخلفی محرز شده باشد، با مدیرکل و حتی معاون 
وزیر برخورد شده و تحویل دستگاه های قضایی شده اند. وی با 
تاکید بر اینکه گشت مدیران فعال تر از همیشه اجرا خواهد شد، 
گفت: این کار برای آن است که اگر دستگاهی غفلت می کند این 
بازرسی ها آنها را آگاه می کند، ولی حتما گشت ارشاد مدیران 
اج��رای قانون را پیگیری می کند. رئیس جمهور درباره امنیت 
اجتماعی در جامعه بیان داشت: زنان این کشور عفت و پاکی را 
از یک فرهنگ و داشتن یک تمدن بسیار قوی و قدیم در ایران 
اسالمی دارند. رئیسی با اشاره به اینکه عفیف بودن زن ایرانی 
برای امروز و دیروز نیست، تصریح کرد: با نگاه به تاریخ، زندگی 
زنان این مرز و بوم با پاکی، عفت، طهارت، عفاف و حجاب همراه 
بوده است؛ امروز در جامعه  مدار قانون است و هیچ کسی نباید 
ورای قانون و بر اساس سلیقه شخصی عمل کند و احترام به 
قانون برای همه ضروری است و قانون محوری همه مسائل را 

حل خواهد کرد. 
ارتباطایرانوچینبایدتوسعهیابد ■

رئیس جمهور در پاس��خ به س��والی درباره گسترس روابط 
تهران- پکن گفت: جمهوری اسالمی بر اجرای برنامه ۲۵ ساله ای 
که بین ۲ کش��ور امضا شده است و در راستای همکاری های 
بسیاری که تاکنون با کشور چین داشته ایم باز هم مصمم است 
و به هیچ عنوان ارتباط با کشور چین متأثر از فضاهای بین المللی 
و مسائل دیگر نیست. رئیسی اظهار کرد: این یک ارتباط کامال 
مستقل بین جمهوری اسالمی ایران و چین است. این ارتباط 
در حوزه های مختلف بویژه حوزه های تجاری و اقتصادی میان 

دو کشور برقرار است و باید توسعه پیدا کند و دو کشور مصمم 
هستند بر اینکه این ارتباط توسعه پیدا کند. 

دروعدهساختمسکنتجدیدنظرنمیکنیم ■
رئیس جمهور درباره امکان بازنگری دولت در برخی وعده های 
خ��ود گفت: وضعیت امروز در مس��کن به دلیل عقب ماندگی 
سال های پیش است که باید یک میلیون مسکن ایجاد می شد 
و نشد. ۲۰۰ هزار مسکن روستایی و ۸۰۰ هزار مسکن شهری 
جزو نیاز کشور است و مصوبه مجلس هم در زمینه قانون مسکن 
است. وی تاکید کرد: مسکن ابتدا زمین می خواهد که در حاشیه 
شهر زمین دولتی وجود دارد، دوم تسهیالت و سوم مصالح است 
که مشکلی در آن نداریم و تسهیالت هم در اختیار دولت است و 
کار آن آغاز شده و در دست ساخت در بخش های مختلف کشور 
است. البته معنایش این نیست که همه مسکن را هم خود دولت 
بسازد. بخش خصوصی را هم باید در این زمینه مشارکت داد، 
بنابراین ما در این وعده خود تجدیدنظر نمی کنیم و نخواهیم کرد. 
ما مصمم هستیم آن را انجام دهیم و آن را قابل اجرا می دانیم. 

پیگیریارتباطباهمسایگان ■
رئیسی در پاسخ به سوال رسانه قطری درباره بهبود روابط 
ایران با همسایگان و بازگشت مجدد سفرای برخی کشورها به 
ایران توضیح داد: ما ارتباط با همسایگان را دنبال می کنیم؛ سال 
اول دولت سیاست حسن همسایگی بین ما و همسایگان تثبیت 
شد و در سال های آتی از حالت دوجانبه به چندجانبه و منطقه ای 
خواهد انجامید. نکته ای که مردم منطقه باید بدانند این است که 
گفت وگوهای ما برون منطقه ای، درباره مسائل منطقه و بدون 

دخالت خارجی دنبال خواهد شد. 
تاپایاندولتسرعتاینترنت10برابرمیشود ■

رئیس جمهور در پاسخ به سوالی نسبت به وعده انتخاباتی 
رئیس جمهور درباره ارزان شدن اینترنت و افزایش سرعت آن 
گفت: قبال گفتم و االن هم آن را دنبال می کنم. در همین 
راس��تا وزیر ارتباطات را مسؤول کردم که ماهانه ۲ گزارش 
نسبت به پیشرفت کار در شورای عالی فضای مجازی ارائه 
کند. از ابتدای دولت ظرف یک س��ال گذش��ته فیبر نوری 
ک��ه می تواند س��رعت را تا 1۰ برابر باال ببرد در دس��ترس 
یک و نیم میلیون محیط خانه یا کسب و کار قرار گرفته است. 
وزیر ارتباطات اعالم کرد تا پایان س��ال امکان دسترسی  به 
۵ میلی��ون افزایش خواهد یافت. ان ش��اء اهلل تا پایان دولت 
دسترسی  ۲۰ میلیون خانواده یا محیط کسب و کار به فیبر 
نوری فراهم می شود که این اتفاق سرعت را حداقل 1۰ برابر 
می کند. با توجه به اینکه امروز کسب وکار و زندگی مردم در 
این فضا هست، حتما ایجاد این دسترسی به زیرساخت ها 
ضروری است. وی ادامه داد: کارهایی باید در سنوات گذشته 
انجام می ش��د برای زیرساخت ها که انجام نشده است. اگر 
زیرساخت ها کامل شده بود، امروز مشکل نداشتیم، مشکالت 
امروز به دلیل این است که زیرساخت هایی که باید در حوزه 

اینترنت و ارتباطات ایجاد می شد، ایجاد نشده است. 
هیچفایدهایمترتببرمالقاترئیسجمهورآمریکانیست ■

رئیسی درباره ارتباط ایران و عربستان نیز توضیح داد: آنچه 
از قبل مطرح بوده با میزبانی کش��ور ع��راق، ۵ دور مذاکره با 
عربستان برگزار ش��ده است و طرف عربستانی تعهداتی دارد 

که انجام این تعهدات راه را برای اقدامات بعدی باز خواهد کرد 
و ادامه مذاکرات با عربستان در گرو این است که طرف مقابل 

تعهدات خودش را انجام بدهد. 
رئیس جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حاضر 
است در جریان سفر به نیویورک اگر از او خواسته شود یا 
آمریکا بخواهد با بایدن مالقات کند یا به صورت غیررسمی 
حاضر است به بایدن سالم کند یا با او دست بدهد، گفت: 
در نشست قبلی در پاسخ به سوالی مشابه گفتم خیر و یک 
بار دیگر خیر را تکرار می کنم. هیچ فایده ای برای مالقات 
ب��ا بایدن نه برای ای��ران و نه برای ملت ایران وجود ندارد. 
برنامه ای برای چنین مالقاتی وجود ندارد و نخواهد داشت. 

توافقبدونحلمسائلپادمانیمعناییندارد ■
رئیس جمهور در پاسخ به س��والی درباره فعالیت در حوزه 
خنثی س��ازی تحریم ها و رفع تحریم ها، گفت: خنثی س��ازی 
تحریم ها را دنبال می کنیم و قرارگاهی برای آن تشکیل دادیم. 
همچنین رفع تحریم ها را با وزارت امور خارجه از طریق مذاکرات 
دنبال می کنیم. در خنثی سازی تحریم ها، خیلی از تحریم هایی 
ک��ه ما را محدود می کرد، محقق نش��د و محدودیتی را برای 
خود در این رابطه به رس��میت نمی شناسیم. سطح تعامل ما 
با کشورهای منطقه تا پنج برابر افزایش یافته و صادرات نفت 
ما امروز در وضعیتی است که احساس می کنیم باید آنچه در 
ت��وان داری��م را بگذاریم و چه صادرات نفتی و چه غیرنفتی را 
ادامه می دهیم. وی گفت: نس��بت به بلوکه پول های ایران که 
اقدامی ظالمانه و غیرقانونی است، برخی پول ها را آزاد کردیم 
و برخی با اقدامات غیرقانونی آمریکا در محدودیت است. برای 
برداشتن تحریم ها ما میز مذاکره را ترک نکردیم، مذاکره برای 
رفع تحریم هاست و آنهایی که به تعهد خود پشت پا زدند باید 
برگردند و به تعهدات ش��ان عمل کنند. م��ا تاکیدمان در این 
مذاکرات رفع تحریم هاست. رئیسی خاطرنشان کرد: مذاکرات 
هم در همین چارچوب با محوریت رفع تحریم ها انجام می شود. 
ما بر راستی آزمایی اطمینان بخش و تضمین های اعتمادآفرین در 
مذاکرات تاکید کردیم. همچنین تاکید داریم که مسائل پادمانی 
حتما حل و فصل شود و این یک رکن در مذاکرات است و بدون 
آن سخن از توافق معنا ندارد. توافق باید همراه باشد با حل و فصل 
مسائل پادمانی و نکاتی که ایران به عنوان راهبرد دنبال می کند. 

ما از تحقق منافع ملت ایران کوتاه نیامده و نخواهیم آمد. 
همکاریایرانوروسیهراهبردیاست ■

رئیس جمهور همچنین درباره افزایش تعامل میان ایران و 
روسیه اظهار کرد: همکاری مان با کشور روسیه یک همکاری 
راهبردی است و در حوزه های مختلف با روسیه همکاری داریم 
که روزبه روز توس��عه یافته است. در نشست های ما در مسکو 
ی��ا آقای پوتین در تهران بر ادامه همکاری و رفع موانع تاکید 
شده است. رئیسی افزود: نسبت به کریدور شمال - جنوب کار 
با جدیت دنبال می ش��ود تا به نتیجه برسد. سرمایه گذاری در 
حوزه انرژی و نفت و گاز در حال انجام اس��ت که دارد دنبال 
می شود و برخی موارد آن اجرایی هم شده است. این همکاری 
تداوم می یابد و برنامه جامع برای این همکاری وجود دارد که 
نسخه های ابتدایی آن بین وزارت خارجه ۲ کشور تبادل شده 

تا به یک نتیجه مشخص برسد.  

رئیس جمهور در نشست خبری با رسانه های داخلی و 
خارجی بار دیگر بر شروط کشورمان برای احیای برجام تاکید 
کرد. دامنه موضوعاتی که رئیسی به آن اشاره کرد در واقع 
مختصاتی از یک توافق است که می تواند - و باید- حصول 
آن را برای ایران معنادار کند و به پایداری رفع تحریم ها در 
ازای محدودیتی که تهران بر کیفیت و کمیت برنامه هسته ای 

خود اعمال می کند، منجر شود. 
رئیس جمهور روز گذش��ته گفت جمهوری اس��المی 
هی��چ گاه میز مذاک��ره برای رفع تحریم ه��ا را ترک نکرد. 
تحریم های ظالمانه باید برداشته شود و آنهایی که به تعهد 
و پیمان خودشان پشت پا زدند و به آن عمل نکردند باید 
به تعهدات شان بازگردند. رئیسی با اشاره به اینکه جمهوری 
اسالمی ایران در مذاکرات به دنبال تضمین های اطمینان آور، 
راستی آزمایی عینی و عملی نسبت به رفع تحریم ها، رفع 
تحریم ها به صورت معنادار و پایدار و بسته شدن موضوع 

ادعاهای سیاسی است، تصریح کرد: بدون حل و فصل مسائل 
پادمانی س��خن از توافق معنا ن��دارد، توافق باید همراه با 

حل و فصل مسائل پادمانی و پایان این مسأله باشد. 
تاکی��دات رئیس جمهور در حالی اس��ت که بررس��ی 
کارشناسی پاسخ طرف آمریکایی به هماهنگ کننده اروپایی 
در تهران جریان دارد و دست کم تا پایان هفته طول می کشد. 
ش��واهد البته حاکی است پاسخ دولت آمریکا به انتظارات 
ایران و متن پیش نویس��ی که برای اروپا توسط واشنگتن 
فرستاده شده، گویای تغییرات غیرمنطقی و زیاده خواهانه 
از سوی دولت بایدن است که به کلی ماهیت انتفاع ایران 
از تواف��ق را مخ��دوش می کند، از ای��ن رو تصریح مجدد 
رئیس جمهور بر شروط تهران در نشست دیروز احتماال به 
همین منظور بوده است. یکی دیگر از نقاطی که بر توافق 
س��ایه افکنده و به ش��کل یک مانع بر سر راه شکل گیری 
احیای توافق هس��ته ای ظاهر شده، به موضوع تحقیقات 

آژانس بازمی گردد و رسانه های غربی گمانه زنی های زیادی 
از تاثی��ر موضوع پادمان بر توافق احتمالی مطرح کرده اند. 
این شگرد طرف غربی و آمریکایی بوده که همواره به طرح 
ادعاهای سیاسی خود علیه برنامه هسته ای ایران یک الیه 
یا روکش حقوقی می دهد تا بتواند آن را به یک اهرم و ابزار 
فشار معتبر تبدیل کند. در دوره کنونی هم با پرونده سازی 
رژیم صهیونیس��تی، »رافائل گروسی« مدیرکل آژانس که 
کامال آژانس را در خدمت واش��نگتن و تل آویو درآورده و 
حتی در این باره بی پروا تر رفتار کرده و تحفظ دیپلماتیک 
را هم کنار گذاشته، پرونده جدیدی علیه ایران درباره وجود 
ذرات اورانیوم در 3 مکان ادعایی گشود. مدیرکل آژانس بر 
خالف قول و قرارهای خود در تهران و مفاد تفاهمنامه ای 
که با س��ازمان انرژی اتمی ایران داش��ت، کار را به صدور 
قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام کشاند. تهران با توجه به 
رفتارهای غیرحرفه ای و بی طرفانه گروسی، حصول توافق را 

منوط به مختومه شدن پرونده پادمانی آژانس کرده است و 
در حال حاضر هیچ گونه اعتمادی به گروسی و آژانس ندارد. 
حتی بعد از قطع دوربین های فرابرجامی آژانس در ایران، 
درخواست سفر گروسی به ایران از سوی مقامات کشورمان 
رد شد و کسی حاضر به دیدارش نشد. مدیرکل آژانس در 
گفت وگوی اخیر خود با شبکه »سی ان ان« تاکید کرد حاضر 
نیست پرونده پادمانی ایران را بدون دریافت پاسخ های ایران 
ببندد. تاکید مقامات اس��رائیلی در روزهای گذشته هم بر 
باقی ماندن اهرم فشار تحقیقات آژانس بر ایران بوده است. 
کسانی که پرونده هسته ای ایران را دنبال کرده اند در واقع 
می دانند سوال های آژانس برای کشف یک موضوع نبوده 
و برای طرح سواالت بعدی از دل پاسخ های ایران است تا 
پرونده همیشه باز بماند. بنابراین این موضع رئیس جمهور 
که بدون حل و فصل مس��ائل پادمانی سخن از توافق معنا 

ندارد، در چنین فضایی بیان می شود. 

پاسخ پیش از موعد به آمریکا

رئیسجمهوردربارهمذاکراتهستهایشروطاصولیایرانبرایتوافقراتکرارکرد

4 ستون توافق
درمذاکراتبهدنبالتضمینهایاطمینانآور،راستیآزماییعینیوعملینسبتبهرفعتحریمها،رفعتحریمهابهصورتمعناداروپایداروبستهشدن

موضوعادعاهایسیاسیهستیم

شهروندانایرانیفعالازسفربهبغداد
کاظمینوسامراخودداریکنند

سفارت ایران در عراق در اطالعیه ای از شهروندان ایرانی 
خواست تا اطالع ثانوی از هرگونه سفر و تردد به شهرهای 

بغداد، کاظمین و سامرا خودداری کنند. 
به گزارش ایس��نا، سفارت جمهوری اسالمی ایران در 
بغداد در بیانیه ای اعالم کرد: »از کلیه زائران و هموطنان 
عزیز ایرانی که در شهرهای عتبات عالیات، کربالی معلی 
و نجف اشرف حضور دارند، تقاضا می نماید با توجه به وضع 
مقررات منع رفت و آمد از س��وی دولت محترم عراق، تا 
اطالع ثانوی از هرگونه س��فر و تردد به شهرهای بغداد، 

کاظمین و سامرا خودداری نمایند«. 
به گزارش ایسنا، ظهر دیروز به دنبال اعالم کناره گیری 
مقت��دا صدر، رهبر جریان صدر عراق از دنیای سیاس��ت، 
حامی��ان این جریان در برخی از ش��هرها به خیابان آمده 
و مقره��ای دولت��ی را ب��ه تص��رف خ��ود درآوردند. کاخ 
ریاست جمهوری عراق یکی از اماکنی است که حامیان صدر 
وارد آن شده اند. در پی هرج و مرج ایجاد شده در پایتخت 
عراق، دولت این کشور از ساعت 1۵:3۰دیروز دوشنبه به 

وقت محلی هرگونه تردد در بغداد را ممنوع کرده است. 
گفتنی است میراحمدی، معاون امنیتی انتظامی وزارت 
کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین نیز در یک گفت وگوی 
تلویزیونی اعالم کرد: با توجه به ناآرامی های عراق و مقررات 
منع آمد و شد، سفارت کشورمان در عراق اطالعیه ای برای 
منع آمد و ش��د در شهرهای زیارتی صادر کرد.  سفارت 
کشورمان در حال مدیریت ماجراست و ان شاءاهلل عزیزان 

زائر ایرانی به سالمت به کشور برخواهند گشت. 
وی اف��زود: به جهت اینکه حفظ امنیت زائران ایرانی 
عتب��ات عالیات برای مان در اولویت اس��ت، الزم اس��ت 
هموطنان عزیز موقتا و تا اطالع ثانوی از س��فر به عراق 
خودداری کنند. هموطنان عزیز منتظر اطالع رسانی وزارت 

کشور برای عبور از مرزها باشند. 
بر همین اساس شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی)ره( 
نیز در اطالعیه ای از لغو پروازهای تهران- بغداد خبر داد. 

محاکمه۲شهروندایرانیتباردر
سوئدبهاتهامجاسوسی

یک روزنامه سوئدی از محاکمه ۲ شهروند »ایرانی تبار« 
در این کشور به اتهام »جاسوسی« خبر داد. 

روزنامه سوئدی »اکسپرسن« در گزارشی مدعی شد 
این ۲ برادر ایرانی تبار شاغل در نیروی پلیس و نهادهای 

امنیتی سوئد به اتهام »جاسوسی« محاکمه می شوند. 
این گزارش بدون ذکر نام این ۲ برادر، اش��اره می کند 
که این ۲ در سنین کودکی به سوئد آمده اند و شهروندی 

این کشور را در نوامبر سال 1۹۹4 به دست آورده اند. 
بر اساس این گزارش، برادر بزرگ تر از ماه مارس سال 
۲۰11 تا زمان بازداشت خود در سال ۲۰۲1، در بخش های 
حساس پلیس امنیتی و نظامی این کشور کار کرده است. 
گفته می ش��ود برادر کوچک تر که 3۵ سال دارد نیز 
پیش از این در آکادمی پلیس سوئد تحصیل کرده است.

وزیرخارجهعراق
باامیرعبداللهیاندیدارکرد

وزیر خارجه عراق که به تهران سفر کرده، روز گذشته با 
حضور در محل وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 
با حسین امیرعبداللهیان همتای ایرانی اش دیدار و گفت وگو 
کرد. این دومین سفر »فؤاد حسین« به ایران در سال 14۰1 
است. وزیر خارجه عراق ۲4 فروردین نیز در سفر به تهران با 
حسین امیرعبداللهیان دیدار و گفت وگو کرد. فؤاد حسین 
دوم دی  سال گذشته نیز سفری به تهران داشت و با همتای 
ایرانی خود دیدار و گفت وگو کرد. امیرعبداللهیان هم شهریور 
پارسال پس از تصدی وزارت امور خارجه به منظور شرکت 
در نشست بغداد به عراق سفر کرد. وزرای خارجه ۲ کشور 
چن��دی پیش تلفنی گفت وگو کردن��د. وزیر امور خارجه 
کشورمان 14 مرداد در گفت وگوی تلفنی با همتای عراقی 
ضمن پیگیری سرنوشت یک شهروند ایرانی بازداشت شده 
در ایام حج در عربستان، خواستار انتقال پیام برای آزادی او 
شد. 3۰ تیر نیز وزیر امور خارجه کشورمان در گفت وگوی 
تلفنی با همتای عراقی ضمن محکوم کردن گلوله باران شهر 
»زاخو« بر حمایت قطعی جمهوری اسالمی ایران از ثبات و 
امنیت عراق تأکید کرد.  وزیر خارجه عراق هم ۲۷ تیر در 
گفت وگوی تلفنی با امیرعبداللهیان ارزیابی خود را از نشست 
جده با وی در میان گذاش��ت و درباره روند گفت وگوهای 
ایران و عربستان به تبادل نظر پرداخت. وزیر خارجه عراق 
1۹ تیر هم در گفت وگوی تلفنی با امیرعبداللهیان از آمادگی 
دولت عراق جهت فراهم کردن زمینه های الزم برای برگزاری 

مناسب مراسم اربعین خبر داد. 

تلآویوخواستارادامهتحقیق
آژانساتمیازایرانشد

مقام ارشد تنها دارنده سالح اتمی در منطقه غرب آسیا 
که اجازه بازرس��ی از تاسیسات خود به بازرسان خارجی 
را نمی ده��د، از آژانس بین المللی انرژی اتمی خواس��ت 
ب��ه تحقیقات درباره ای��ران ادامه دهد. منابع رس��انه ای 
در فلسطین اش��غالی از قبیل »تایمز اسرائیل« گزارش 
دادند »اسحاق هرتزوگ« رئیس رژیم صهیونیستی طی 
کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور سوییس، درباره 
برنامه هسته ای صلح آمیز ایران لفاظی کرد. وی در حالی 
که رژیم صهیونیستی تنها دارنده سالح اتمی در منطقه 
غرب آسیاست و اجازه هیچ نوع بازرسی ناظران بین المللی 
از تاسیسات خود را نمی دهد، دیروز طی سخنانی خواستار 
تداوم تحقیقات آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران شد. 
رئیس رژیم صهیونیستی گفت: »من از آژانس بین المللی 
انرژی اتمی می خواهم به تحقیق��ات از ایران ادامه دهد 
و از جامعه بین المللی می خواهم روی اس��تقالل آژانس 
بین الملل��ی انرژی اتمی اصرار کند«. اظهارنظر اس��حاق 
هرت��زوگ درباره برنامه هس��ته ای ایران در حالی مطرح 
شده که برنامه هسته ای ایران تحت شدیدترین نظارت ها 
و بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی است. مقام های 
ایران بارها اعالم کرده اند برنامه هسته ای کشورمان تنها 
برای مصارف صلح آمیز است، تولید و استفاده از بمب اتم 
با آموزه های اسالمی مغایرت دارد و هیچ جایی در دکترین 

دفاعی جمهوری اسالمی ایران ندارد. 



گ�روه اقتص�ادی: ایران خ��ودرو، س��ایپا و پارس خودرو در 
روزهای اخیر به عنوان خودروسازان بزرگ کشور، گزارش 
فعالی��ت ماهان��ه دوره ی��ک ماهه منتهی ب��ه پایان مرداد 
س��ال جاری را در س��ایت کدال منتشر کردند. بر پایه این 
گزارشات مجموع میزان تولید این 3 شرکت خودروسازی 
به 388 هزار دستگاه خودرو در 5 ماه ابتدایی سال جاری 
رس��یده است؛ این در شرایطی است که طبق اعالم وزارت 
صمت، نیاز بازار خودرو در س��ال یک میلیون و ۴۰۰ هزار 
دس��تگاه خودرو است و زمانی بس��اط قرعه کشی برداشته 
می ش��ود که میزان تولید خودروسازان به این عدد برسد. 
اگر بخواهیم عملکرد خودروس��ازان را در مقیاس 5 ماهانه 
ارزیابی کنیم، خودروس��ازان باید در حالت مطلوب حدود 
58۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند که این عدد با میزان 
تولید 2 شرکت اصلی خودروساز فاصله 192 هزار دستگاهی 
را نش��ان می دهد و این کمبود عرضه بیانگر آن اس��ت که 
همچنان خودروهای پرتقاضای داخلی به صورت قرعه کشی 

به فروش خواهند رسید. 
ب��ه گ��زارش »وطن ام��روز«، گ��زارش  فعالی��ت ماهانه 
خودروسازهای بزرگ کشور نشان از رشد قابل توجهی که 
بتواند نوید پایان التاری خودرو را بدهد، ندارد. میزان تولید 
خودروهای ایران خودرو و س��ایپا به عنوان خودروسازهای 
بزرگ کشور بر اساس آخرین گزارش  فعالیت که در سامانه 
کدال منتشر کردند، به ترتیب در 5 ماهه امسال 211 هزار 
و 127 هزار دستگاه بوده است که مجموعا نسبت به سال 
گذشته حدود 13 درصد رشد کرده، در حالی که برای حذف 
قرعه کش��ی خودرو نیاز به افزایش نزدیک به 5۰ درصدی 

تولید و عرضه است. 
ب��ر پای��ه این آمارها، می��زان عرضه خودرو ب��ه بازار به 
اندازه ای نیس��ت که بس��اط التاری خودرو برچیده ش��ود. 
منوچه��ر منطقی، معاون صنایع حمل ونقل وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در این باره اظهار داش��ته است: »اگر یک 
میلیون و ۴۰۰ هزار دس��تگاه خ��ودرو به بازار ایران عرضه 
ش��ود، به قرعه کشی نیازی نخواهد بود. وقتی برای تقاضا، 
عرضه کمی وجود دارد، به  طور طبیعی قیمت باال می رود 
و قیم��ت کارخان��ه با بازار فاصله معن��اداری پیدا می کند. 
محاسباتی انجام شد تا نشان دهد چقدر خودرو باید عرضه 
شود تا نیاز به انجام قرعه کشی نباشد و بر اساس نتایج آن 
محاسبات، برنامه ریزی های الزم انجام شد. این محاسبات 
نش��ان داد اگر یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو به 
بازار ایران عرضه شود، به قرعه کشی نیازی نخواهد بود، پس 
تولید یک میلیون و 5۰۰ هزار دستگاه خودرو برای امسال 
هدف گذاری ش��ده اس��ت تا عرضه و تقاضا به هم نزدیک 
شود«. با این توضیحات می توان گفت فاصله ای عمیق بین 
نقطه مطلوب یعنی شرایطی که دیگر احتیاجی به التاری 
خودرو نباشد، با شرایط کنونی تولید خودرو در شرکت های 
بزرگ داخلی وجود دارد. در صورتی که میزان تولید خودرو 
در 5 ماه ابتدایی س��ال جاری یعنی 388 هزار دستگاه در 
ماه های آتی نیز ادامه داشته باشد، میزان تولید خودرو در 
کش��ور ظرف یک سال 931 هزار دستگاه برآورد می شود. 
ای��ن یعنی تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار دس��تگاه خودروی 
اعالم شده توسط معاون وزیر صمت، باز هم عقب افتادگی 

حدود 5۰۰ هزار دستگاهی وجود دارد.  
روند نزولی تعداد خودروهای ناقص ■

مدی��رکل دفتر صنایع خ��ودرو وزارت صنعت، معدن و 
تج��ارت از روند نزولی تعداد خودروهای انباش��ته در کف 
پارکینگ خودروس��ازها خبر داد و گفت: در 5 ماه نخست 
س��ال جاری نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته، تعداد 

خودروهای موجود در پارکینگ کاهش داشت. 
عبداهلل توکلی الهیجان��ی با اعالم اینکه تولید خودروی 
کامل پس از قریب به 3 سال در 2 خودروساز اصلی کشور 
تثبیت شده است، گفت: انتظار می رود میزان عبور مستقیم 

همچنان روند صعودی داشته باشد. 
وی به افزایش 283درصدی تولید خودروی کامل توسط 
2 ش��رکت ایران خودرو و س��ایپا از 82۴۴7 به 315815 
دستگاه در 5 ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل اشاره کرد و افزود: همچنین در این مدت شاهد 
کاه��ش 85درصدی تولید خودروی ناقص توس��ط این 2 

خودروساز از 276۴91 به ۴1562 دستگاه هستیم. 
مدی��رکل دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در ادامه از روند نزولی تعداد خودروهای انباشته در 

کف پارکینگ خودروسازها خبر داد و گفت: در 5  ماه نخست 
س��ال جاری نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته، تعداد 
خودروهای موجود در پارکینگ شرکت های ایران خودرو و 
سایپا با کاهش 9۴درصدی از 13۰85۴ به 7668 دستگاه 

همراه بوده است. 
توکلی الهیجانی همچنین با اشاره به کاهش 1۴درصدی 
تع��داد تعه��دات کل 2 ش��رکت خودروس��از از 5۴3۰66 

ب��ه ۴68617 م��ورد از ابتدای امس��ال 
تاکن��ون در مقایس��ه ب��ا مدت مش��ابه 
س��ال قبل اضاف��ه ک��رد: در این مدت 
با کاه��ش 3۰درصدی تع��داد تعهدات 
معوق شرکت های ایران خودرو و سایپا از 
3۰773 به 216۴۰ مورد مواجه بوده ایم. 
وی ادام��ه داد: در این راس��تا تعداد 
تحوی��ل خ��ودرو در ای��ن 2 ش��رکت 
خودروساز نیز با افزایش 28 درصدی از 
339۴53 به ۴33377 دستگاه در 5  ماه 
نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه 

سال قبل همراه بوده است. 
توکلی الهیجانی افزایش 55۰ درصدی 
تولی��د ون از 12۴ ب��ه 8۰6 دس��تگاه، 
افزایش 176درص��دی تولید کامیونت، 
کامی��ون و کش��نده از 3512 به 9678 
دستگاه، افزایش ۴6 درصدی تولید وانت 

از 27925 به ۴۰8۰۰ دستگاه، افزایش 12 درصدی تولید 
مینی ب��وس و اتوبوس از 669 به 7۴6 دس��تگاه و افزایش 
6 درصدی تولید سواری از 35۰261 به 37۰۰۴8 دستگاه 
را نویدبخش آینده ای روش��ن و مقدمه ای بر جهش تولید 

صنعت خودرو طی 3 سال آینده عنوان کرد. 
وی همچنین از افزایش 68 درصدی تولید موتوسیکلت 
از 7538۴ به 1269۰۰ دس��تگاه در ۴ ماه نخست امسال 
نس��بت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و یادآور شد: 
۴8 موتوسیکلت ساز کشور سال 1۴۰۰ نیز 279 هزار و 99 

موتوسیکلت تولید و روانه بازار کرده بودند. 
مدی��رکل دفتر صنایع خ��ودروی وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت با بیان اینکه از خرداد س��ال 
تولی��د خودروهای کس��ری دار  جاری، 
در کش��ور متوقف ش��ده اس��ت، تأکید 
کرد: خودروهای کسری دار باقیمانده از 
گذش��ته نیز طی چند ماه آینده تکمیل 

و عرضه خواهد شد. 
توکلی الهیجانی ابراز کرد: در گذشته 
خودروسازان تولید خودروهای در جریان 
ساخت )ناقص( را هم که قابلیت عرضه 
به مشتری نداشت، به  عنوان آمار تولید 
منتشر می کردند در حالی که با تفکیک 
و شفاف س��ازی شاخص های »خودروی 
کامل«، »خودروی در جریان س��اخت« 
و »درص��د تولید عبور مس��تقیم«، در 
عمل معیاری ش��فاف برای پایش تولید 

خودروسازان تعریف شده است. 
شکاف قیمتی به اندازه یک خودرو! ■

یک��ی از نتایج سیاس��ت گذاری غل��ط در حوزه خودرو، 
ایجاد ش��کاف قابل توجه قیمتی می��ان قیمت کارخانه و 
بازار آزاد در خودروهای داخلی است. در همین ارتباط اگر 
به عنوان نمونه برخی خودروها را مورد بررسی قرار دهیم، 

در حال حاضر قیمت پژو  پارس س��ال در بازار آزاد حدود 
32۰ میلیون تومان است، در حالی که قیمت کارخانه این 
خودرو 176 میلیون تومان اس��ت که نشان از شکاف 1۴۴ 
میلیون تومانی اس��ت که این عدد تنها 3۰ میلیون تومان 
پایین ت��ر از رقم فروش کارخانه اس��ت. ی��ا نمونه ای دیگر، 
قیمت پژو 2۰6 در کارخانه 15۰ میلیون تومان و در بازار 
آزاد 3۰۰ میلیون تومان اس��ت که این فاصله قیمت خود 
به اندازه بهای یک خودرو اس��ت. این اختالف قیمت تنها 
ب��ا افزایش میزان تولید خودرو و عرضه آن در بازار کاهش 
خواهد یافت و با روند قرعه کش��ی های قطره چکانی وزارت 

صمت، این اختالف قیمت تشدید خواهد شد. 
کف قیمت کارخانه ای خودروها هم باال رفت ■

حذف خانواده تیبا و ساینای معمولی از سبد محصوالتی 
سایپا سبب باال آمدن کف قیمت کارخانه ای خودرو می شود. 
با حذف این خودروها کف قیمت خودرو در کارخانه نزدیک 

به 25 درصد رشد را تجربه می کند. 
بر اس��اس اعالم وزارت صمت، باید 2 عضو خانواده تیبا 
)تیب��ا صندوق��دار و تیبا 2( و س��اینا از خ��ط تولید خارج 
ش��وند. خروج این خودروها از خط تولید باعث خواهد شد 
ارزان ترین محصوالت سبد محصوالتی 2 خودروساز بزرگ 
کش��ور از دور خارج شوند. تیبا صندوقدار با قیمتی حدود 
12۰ میلی��ون تومان ارزان ترین محصول حاضر در س��بد 
محصوالتی 2 خودروس��از بزرگ کش��ور محسوب می شد. 
س��اینا معمولی نیز در مبدأ، قیمت��ی حدود 12۴ میلیون 
توم��ان داش��ت. تیبا 2 نیز با قیمتی ح��دود 127 میلیون 
تومان جایگاه س��وم ارزان ترین خودروی حاضر در س��بد 
 محصوالتی ایران خودرو و س��ایپا را به خود اختصاص داده

 بود. 
ح��اال با ح��ذف خانواده تیبا و س��اینا، پژو 2۰6 تیپ 2 
ک��ه همچنان در خطوط تولید ایران خودرو حاضر اس��ت، 
ب��ا قیمتی ح��ول و ح��وش 15۰ میلیون توم��ان، عنوان 
ارزان تری��ن خودروی کارخان��ه ای را تصاحب خواهد کرد. 
چنانچه ایران خودرو تصمیم بگیرد 2۰6 تیپ 2 را از برنامه 
تولید خود خارج کند و پژو 2۰6 تیپ 3 با سقف شیشه ای 
را جایگزین آن کند ) 2۰6 تیپ 3 با س��قف شیش��ه ای در 
کارخان��ه بیش از 18۰ میلیون تومان قیمت دارد( آنگاه با 
توجه ب��ه قیمت کارخانه ای پژو پارس با موتور XU7P که 
176 میلیون اس��ت،  کف قیمت کارخانه حدود 38 درصد 
صعود خواهد کرد. این رشد قیمت با توجه به شرایط حاکم 
بر اقتصاد کشور سبب خواهد شد بخش دیگری از خریداران 
به دلیل ناتوانی در تامین مبلغ مورد نظر برای خرید خودرو 
از دور خارج شوند. بر همین اساس الزم است پلتفرم های 
اقتصادی از سوی خودروسازان تولید و عرضه شود تا کف 

قیمتی برای خودروهای داخلی کاهش یابد.

گروه اقتصادی: »بن ون بردن«، مدیر اجرایی شرکت 
نفتی شل هشدار داد اروپا ممکن است برای چند سال 
مجبور به سهمیه بندی انرژی شود، زیرا بحران پیش رو در قاره سبز احتماال 

بیش از یک زمستان طول می کشد. 
به گزارش »وطن امروز« به نقل از »فایننشال تایمز«، پیش بینی رئیس 
بزرگ ترین شرکت نفت و گاز اروپا پس از آن انجام شد که کاهش بیشتر 
عرضه گاز توس��ط روسیه باعث ش��د قیمت گاز اروپا در هفته گذشته به 

باالترین حد خود برسد و اقتصاد این قاره را به رکودی عمیق بکشاند. 
ون بردن روز دوشنبه گفت این بحران همبستگی بین کشورهای عضو 
اتحادیه اروپایی را آزمایش خواهد کرد، زیرا دولت ها مجبور شدند تصمیم 
بگیرند چگونه حیات صنایع کلیدی را ادامه دهند، زیرا منطقه اروپا برای 
آینده ای بدون دسترسی به گاز روسیه آماده می شود. وی همچنین تاکید 
کرد بعید است که فشار بر منابع انرژی به فقط یک زمستان محدود شود. 
این صحبت ها از س��وی مدیر یکی از غول های انرژی جهان در حالی 
مطرح می ش��ود که دولت های سراس��ر اروپا با بحران هزینه های زندگی 
ناش��ی از جنگ میان روس��یه و اوکراین و متعاقبا کاهش در عرضه گاز 
دس��ت وپنجه نرم می کنند. از ماه ژوئن که روس��یه صادرات گاز خط لوله 
کلیدی »نورد استریم1« به اروپا را کاهش داد، اروپا با کمبود گاز مواجه 
ش��ده اس��ت. همچنین ممکن است در زمستان با سرد شدن هوا، صنایع 

اروپایی با سهمیه بندی انرژی مواجه شوند. 

قیمت گاز اروپا هفته گذشته تقریبا یک سوم افزایش یافت و به بیش از 
3۴3 یورو در هر مگاوات س��اعت در روز جمعه رسید، که باالترین میزان 
در طول تاریخ است و نشان دهنده تهدید جدی برای صنایع انرژی بر این 
قاره است. این قیمت ها بیش از 3۰ برابر بیشتر از قیمت های 2 سال پیش 

و بیش از 1۰ برابر سطح فعلی آنها در ایاالت متحده است. 

3.5 میلیون نفر سهام عدالت 
می گیرند

رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه سود 
سهام عدالت امسال نسبت به 1399، دوبرابر شده است، 
اعالم کرد: قانون می گوید افراد تحت پوشش کمیته امداد و 
سازمان بهزیستی باید سهام عدالت داشته باشند اما حدود 

3.5 میلیون نفر از آنها سهام عدالت ندارند. 
وی ادامه داد: جزئیات چگونگی واگذاری این اطالعات 
به  سختی به دست مردم می رسد؛ اما سامانه پاسخ افتتاح 
شد تا تمام اطالعات در دسترس مردم باشد و حدود 98۰ 

شرکت واگذار شده است. 
قربانزاده درباره جاماندگان سهام عدالت توضیح داد: 
قانون می گوید افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان 
بهزیستی باید سهام عدالت داشته باشند اما حدود 3.5 
میلیون نفر از آنها سهام عدالت ندارند. این افراد نباید به 
جایی مراجعه و ریالی پرداخت کنند. آماده اختصاص سهام 
عدالت به این افراد هستیم که پس از ابالغ مصوبه دولت 

انجام خواهد شد. 
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به اینکه 
حدود 6 هزار میلیارد تومان سود منابع سهام عدالت توزیع 
نش��ده از س��ال 98 اعالم شده است، ادامه داد: بخشی از 
این س��ود برای افراد متوفی است که باید سازمان بورس 
سامانه ای برای آنها تعبیه کند، بخشی شبا ندارند و بخشی 

هم مربوط به 13 شرکت غیر بورسی است. 

آغاز فروش ارز اربعین در بانک ها
مدیرعامل بازار متش��کل ارزی روز گذشته اعالم کرد 
صرافی ه��ا از ی��ک هفته قبل کار را ب��رای تخصیص ارز 
اربعین شروع کردند و بانک ها هم از امروز )دوشنبه( کار 
خود را آغاز می کنند. امیر هامونی درباره عرضه ارز اربعین 
در بانک ه��ای منتخب و صرافی ه��ای مجاز گفت: برای 
خدمات رسانی بهتر به زائران امام حسین)ع( برنامه  این 
اس��ت که افراد از شهر مبدأ و استان مبدأ خود ارز تهیه 
کنند و خرید این ارز را به روزهای آخر منتهی به اربعین 

موکول نکنند. 
مدیرعامل بازار متشکل ارزی گفت: سرفصل جداگانه ای 
ب��ا عنوان ارز اربعین و ب��ه  ازای هر نفر 1۰۰ دالر در نظر 
گرفته شده است و صرافی ها از یک هفته قبل کار را شروع 
کردند و بانک ها هم از امروز )دیروز دوشنبه( کار خود را 

آغاز می کنند.

افزایش 5.5 هزار مگاواتی ظرفیت 
تولید برق

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی برق حرارتی گفت: 
15۰۰ مگاوات واحد نیروگاهی جدید در حال راه اندازی 
است که با وارد مدار شدن آنها به رقم بی سابقه افزایش 
5هزار و 5۰۰ مگاواتی ظرفیت نیروگاه های حرارتی دست 
خواهیم یافت. عبدالرسول پیشاهنگ افزود: دولت سیزدهم 
س��ال گذشته در حالی فعالیت خود را آغاز کرده بود که 
صنعت برق با ناترازی باالیی در زمینه تولید و مصرف روبه رو 
بوده و همین امر منجر به بروز خاموشی های متعدد در 

نقاط مختلف کشور شده بود. 
وی ادام��ه داد: بدین منظور برنام��ه احداث 35 هزار 
مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی در دس��تور کار وزارت 
نیروی دولت س��یزدهم قرار گرفت تا طی ۴ سال حدود 
15 هزار مگاوات از این ظرفیت توسط نیروگاه های حرارتی 
دولتی و خصوصی، 1۰ هزار مگاوات نیروگاه صنایع و 1۰ 
ه��زار مگاوات آن نی��ز از طریق نیروگاه های تجدیدپذیر 
عملیاتی ش��ود. مدیرعامل ش��رکت مادرتخصصی برق 
حرارتی با بیان اینکه از ش��هریور س��ال گذشته تاکنون 
ظرفیت نیروگاه های حرارتی بیش از ۴ هزار مگاوات افزایش 
 یافته، گفت: 3 هزار مگاوات از این رقم با احداث واحدهای 
نیروگاه��ی جدید و هزار مگاوات آن هم از طریق ارتقای 

ظرفیت عملی نیروگاه های موجود به  دست  آمده است. 
پیش��اهنگ خاطرنشان کرد: همچنین حدود یکهزار 
و 5۰۰ م��گاوات واحدهای نیروگاهی جدید نیز در حال 
راه اندازی اس��ت که بزودی با بهره برداری از این طرح ها 
به رقم بی سابقه افزایش 5 هزار و 5۰۰ مگاواتی ظرفیت 

نیروگاه های حرارتی دست پیدا خواهیم کرد. 

 افزایش نرخ سود بانکی
در شورای پول و اعتبار تصویب نشد

با وجود افزایش چراغ خاموش نرخ س��ود سپرده ها در 
برخی بانک ها، طبق اعالم مدیرعامل بانک ملی در هفته های 
اخیر افزایش نرخ سود سپرده در شورای پول و اعتبار مطرح 
شده ولی رأی نیاورده است. محمدرضا فرزین در پاسخ به 
این سوال که با توجه به افزایش چراغ خاموش نرخ سود 
سپرده در برخی بانک ها، آیا مدیران عامل بانک ها در شورای 
هماهنگی بانک ها درخواستی برای افزایش نرخ سود مطرح 
کرده اند یا خیر؟ اظهار داشت: نکاتی را درباره سیاست های 
پول��ی در قالب نامه ای به بانک مرکزی مطرح کردیم ولی 
نرخ س��ود در آن نبود.  مدیرعامل بانک ملی در گفت وگو 
با تسنیم با اشاره به وضعیت فعلی نرخ سود سپرده ها در 
نظام بانکی، گفت: تصمیم گیری درباره نرخ سود سپرده جزو 
وظایف شورای پول و اعتبار است. تا جایی که بنده اطالع 
دارم، اخیرا در شورای پول و اعتبار موضوع افزایش نرخ سود 

سپرده مطرح شده ولی تصویب نشده است.

اخبار

اقتصادی
رشد 1000 واحدی شاخص بورس

شاخص کل بورس تهران روز گذشته با یکهزار و ۴9 واحد افزایش در ارتفاع یک  میلیون و ۴۴5 هزار واحدی ایستاد. شاخص هم وزن با 2 هزار و 75 واحد 
افزایش به ۴1۰ هزار و 633 واحد و شاخص قیمت با یکهزار و 2۴2 واحد رشد به 2۴5 هزار و 735 واحد رسید. دیروز در معامالت بورس تهران، بیش از 

5 میلیارد و 6۰6 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 36 هزار و 67۰ میلیارد ریال معامله شد. 

سه شنبه 8 شهریور 1401
وطن امروز     شماره 3567

گزارش  فعالیت ماهانه خودروسازهای 
بزرگ کش�ور نش�ان از رش�د قابل 
توجهی که بتواند نوید پایان التاری 
خودرو را بدهد، ندارد. میزان تولید 
خودروهای ایران خودرو و س�ایپا به 
عنوان خودروسازهای بزرگ کشور 
بر اساس آخرین گزارش  فعالیت که 
در س�امانه کدال منتشر کردند، به 
ترتیب در 5 ماهه امس�ال 211 هزار 
و 127 هزار دس�تگاه بوده است که 
مجموعا نسبت به سال گذشته حدود 
13 درصد رش�د کرده، در حالی که 
برای حذف قرعه کش�ی خودرو نیاز 
ب�ه افزایش نزدیک ب�ه 50 درصدی 

تولید و عرضه است

تولید 5 ماهه خودرو در کشور 388 هزار دستگاه است، در حالی که برای پایان بخشیدن به التاری خودرو حداقل باید 580 هزار دستگاه تولید شود

و  در  اتوبان ناترازی خودر
با وجود افزایش میزان تولید خودروسازان داخلی در دولت سیزدهم باز هم تا نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد

رئیس شرکت نفتی شل: اروپا ممکن است مجبور به سهمیه بندی انرژی در سال های آینده شود

وپا    جوانه بحران در  ار
اروپا

و می رسد وپا به 5000 یور مدودوف: قیمت گاز در ار
رئیس جمهور س�ابق روس�یه در 
پیامی به س�ران دولتی و دولت های 
اتحادی�ه اروپایی با لحنی کنایه آمیز 
پیش بینی کرد قیمت گاز در اتحادیه 
اروپای�ی ت�ا پای�ان س�ال ب�ه 5000 
یورو می رس�د.  دیمیت�ری مدودف، 
روس�یه  پیش�ین  رئیس جمه�ور 
پیش بینی کرد قیمت گاز در اتحادیه 
اروپایی سر به فلک بکشد و تا پایان 
س�ال ج�اری ب�ه 5000 یورو برس�د. 
م�دودف در کانال تلگرام�ی خود با 
مخاط�ب قرار دادن س�ران دولتی و 
دولت های اتحادیه اروپایی نوشت: »با 
توجه به افزایش قیمت گاز به 3 هزار 
و 500 یورو به ازای هر هزار مترمکعب، 
من موظف هستم پیش بینی قیمت گاز 
تا پایان سال 2022 را به 5 هزار یورو 

افزایش دهم«. وی که در حال حاضر معاون شورای امنیت ملی روسیه است، در پایان این 
پیام با کنایه به احتمال کمبود گاز و برق در زمستان امسال در اروپا و نبود امکانات گرمایشی، 
نوش�ته اس�ت: »با گرم ترین و صمیمی ترین احترامات«. مدودف، همراه با این پیش بینی 

غم انگیز، نقاشی ای با نام »گاز در دوردست« به اشتراک گذاشته است.
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مجموع تعداد تولید خودرو از ابتدای سال  تا پایان مرداد ایران خودرو، سایپا و  پارس خودرو

گزارش فعالیت منشتر شده در کدال:منبع

رکوردزنی قیمت گاز در اروپا )یورو/مگاوات ساعت(



 شناسایی ۳۰۰۰ صنعت آالینده 
در کشور

سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت 
محیط زیست ضمن اش��اره به شناسایی۳۰۰۰ صنعت 
آالینده، درباره کانون های فرس��ایش بحرانی گفت: تنها 
۵۰۰ هزار هکتار اقدام عملیاتی در قبال ۳۵ میلیون هکتار 
کانون فرسایش بحرانی انجام شده است. ایرج حشمتی 
به ملزومات پیشرفت پایش و نظارت سازمان اشاره کرد و 
گفت: در حال حاضر ۳۰۰۰ صنعت آالینده شناخته شده 
است اما این تعداد بسیار کمی است، چرا که تعداد صنایع 
آلوده بیش از این تعداد است، بنابراین باید بیشتر تالش 
کنیم و به پایش های هوشمند و فناورانه رو آوریم، چرا که 
زمان بازدیدهای میدانی گذشته است و باید از ظرفیت های 
فناورانه و مراکز دانش بنیان اس��تفاده کرد. وی ادامه داد: 
۳۵ میلیون هکتار کانون فرسایش بحرانی داریم اما تنها بر 
روی ۵۰۰ هزار هکتار کار عملیاتی انجام می شود. در این 
زمینه نیز نیازمند منابع و انجام اقدامات بیشتری هستیم. 
حشمتی افزود: در زمینه تغییرات اقلیمی و ریزگردهای 
دارای منشأ خارجی نمی توان کار چندانی انجام داد اما در 
زمینه میزان تولید سوخت استاندارد گازوئیل و بنزین و 
خودروهای استاندارد می توان اقداماتی انجام داد. وی الزمه 
تمام این موارد را همدلی و ایجاد حس مسؤولیت اجتماعی 
حقوقی و حقیقی در بین آحاد جامعه دانست و با اشاره به 
اصل ۵۰ قانون اساسی گفت: بر اساس این اصل، حفاظت 

از محیط زیست وظیفه عمومی همه مردم است. 

 بیش از ۱۰۰ گونه جانوری ایران 
در معرض خطر انقراض

فهرست مهره داران در معرض خطر انقراض و حمایت و 
حفاظت شده بعد از حدود ۲۰ سال به روزرسانی و منتشر 
شد. معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان 
حفاظت محیط  زیست در این باره گفت: در آستانه هفته 
دولت با تالش همکاران دفاتر تخصصی بویژه دفتر موزه 
ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی، فهرس��ت گونه های 
مهره دار در معرض خطر انقراض و حمایت و حفاظت شده 
بر اس��اس بند »ت« ماده ۳ قانون شکار و صید و مصوبه 
۱۶۸ شورای عالی حفاظت محیط زیست به روزرسانی و 
در روزنامه رسمی منتشر و به مراجع ذی ربط ابالغ شد و 
از این تاریخ مالک عمل برای مسائل قضایی و حقوق در 

سطح کشور خواهد بود. 
حسن اکبری افزود: بر اساس فهرست منتشره بیش 
از ۱۰۰گونه جانوری در فهرست در معرض خطر انقراض 
قرار دارد و بیش از ۱۶۰ گونه نیز در فهرس��ت گونه های 
حمایت شده و حفاظت شده قرار گرفته اند. تعیین وضعیت 
حفاظتی گونه ها بر اساس فهرست سرخ اتحادیه بین المللی 
حفاظت از طبیعت )IUCN( توسط گروه های متخصص 
و بر اساس اطالعات علمی به روز و معیارهای کمی همچون 
میزان کاهش جمعیت، محدوده جغرافیایی پراکنش گونه 
و نتایج یک تجزیه و تحلیل کمی احتمال بالقوه انقراض در 

طبیعت را نشان می دهد، تعیین می شود. 

ثبت نام ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار 
دانش آموز تا پایان مرداد

سرپرس��ت اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به 
شکایات آموزش و پرورش با بیان اینکه تا پایان مردادماه 
نزدیک به ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار دانش آموز در مدارس 
ثبت نام قطعی انجام داده اند، گفت: دانش آموزانی هم که 
ثبت نام آنان در این مقطع انجام نش��ده، نگران نباشند و 

ثبت نام آنها نیز انجام خواهد شد. 
مجتبی هاش��می در گفت و گو با ایرنا افزود: بخشی از 
دانش آموزانی که در سال اول ابتدایی هستند به دلیل پایه 
ورودی و فرآیندی که باید در ارتباط با پایگاه سنجش و 
س��المت طی می کردند، در حال حاضر مش��غول انجام 
ثبت نام هستند که ثبت نام حدود ۳۰ درصد آنها اکنون 
قطعی و حدود۷۰ درصد پیش ثبت نام انجام دادند اما در 
فرآیند تکمیل پرونده در پایگاه های س��نجش سالمت 
هستند. بر اساس دستورالعمل اجرایی ثبت نام دانش آموزان 
در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱، برگزاری هر گونه آزمون 
با مصاحبه برای پذیرش دانش آموزان در دوره ابتدایی و 

پایه هفتم در مدارس غیردولتی ممنوع است. 

 ۶ باند قمار اینترنتی با گردش مالی 
۱۲ هزار میلیارد ریال متالشی شدند

رئیس پلیس فتای فراجا گفت: طبق اقدامات فنی و 
تخصصی پلیس فتا در اس��تان ها، از ابتدای سال جاری 
تاکنون ۶ فقره باند قمار اینترنتی با گردش مالی بالغ بر ۱۲ 
هزار میلیارد ریال متالشی شده و تعداد ۹۳ نفر از نفرات 
اصلی این سایت ها در داخل کشور دستگیر و به مراجع 
قضایی معرفی شده اند. سردار وحید مجید اظهار داشت: 
با اشراف کارشناس��ان پلیس سایبری کشور بر فعالیت 
سایت های قمار، تعداد ۱۰ نفر از اجاره دهندگان حساب های 
بانکی به یک سایت قمار شناسایی و پس از انجام تحقیقات 
فنی و تخصصی، ۲ نفر از متهمان اصلی مرتبط با بزه در 

یکی از استان های شمالی کشور دستگیر شدند. 
وی ادامه داد: در بررسی تجهیزات رایانه ای کشف شده از 
متهمان و محل اختفای آنها، تعداد ۲۱۰ فقره کارت بانکی 
متعلق به افراد غیر که در سایت های قمار مورد استفاده قرار 
گرفته اند، کشف شد. مجید اضافه کرد: طبق تحقیقات، 
مشخص شد دستگیرشدگان با مدیران سایت های قمار در 
خارج از کشور در ارتباط بودند. رئیس پلیس فتای فراجا 
گفت: با بررسی حساب های بانکی شناسایی شده ضمن 
مسدودسازی بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال از عواید حاصل از 
جرم، مش��خص ش��د کالهبرداران مبالغ کالنی از وجوه 
مجرمانه حاصل شده را صرف خرید از بورس کاال و سایر 

شرکت های داخلی کرده اند. 

اخبار

اجتماعی
هدف گذاری کمیته امداد برای ایجاد ۵۰۰ هزار اشتغال

رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( از هدف گذاری این کمیته برای ایجاد ۵۰۰ هزار اشتغال در سال جاری خبر داد و گفت: مأموریت اصلی این کمیته، 
توانمندسازی محرومان و نیازمندان است. سیدمرتضی بختیاری افزود: در طول ۴۰ سال انقالب اسالمی اقدامات ارزشمندی در این حوزه انجام شده و از 
سال ۷۴ تا ۹۸، بیش از ۷۰۰ هزار خانوار به دلیل توانمندسازی از پوشش کمیته امداد خارج شده و به خودکفایی رسیده اند. 
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گروه اجتماعی: بیش از ۵ میلیون زائر اربعین حسینی در حالی از 
مرزهای غرب و جنوب غرب عازم عراق می شوند که پلیس امنیت 
زائران را متعهد ش��ده و اعالم کرده اس��ت ۳۰ هزار نیروی پلیس 
آماده تامین امنیت زوار اربعین هستند. به گزارش »وطن امروز«، 
راهپیمایی عظیم و پرشور اربعین حسینی امسال به نسبت سال های 
پیش شور و نشاط دیگری دارد، چرا که پس از ۲ سال وقفه به دلیل 
شیوع ویروس کرونا، امسال مشتاقان اباعبداهلل حسین برای زیارت 
اربعین سر از پا نمی شناسند؛ مسافرتی که در آن پلیس در کنار 
سایر ارگان ها، دستگاه ها و نهادهای مردم نهاد، بستر خدمات رسانی 
و امنیت زائران را تامین می کنند. بر این اس��اس فرمانده قرارگاه 
اربعین حسینی فراجا در نشست خبری خود طرح های پلیس برای 
راهپیمایی اربعین را شرح داد. وی در نشست خبری قرارگاه اربعین 
فراجا که پیش از ظهر دیروز در مقر مرکزی فراجا برگزار شد، گفت: 
همه در این زمینه دلسوزانه تالش می کنند و همدلی و هم افزایی 
در این زمینه اتفاق افتاده است . همایش پیاده روی چند سالی است 
با شکوه وصف ناپذیر انجام می شود که مایه مباهات جهان اسالم 
است. بر اساس برآوردها، امسال ۵ میلیون زائر قصد عبور از مرز را 
دارند و نیازمند امنیت هستند. ایجاد ریل امنیت بهترین کار برای 
قطار راهپیمایی است و یکی از وظایف ما هم همین است که بحث 
اشراف اطالعاتی درون سازمانی و برون سازمانی را می طلبد. فرمانده 
قرارگاه اربعین حسینی فراجا با بیان اینکه تامین امنیت محورهای 
منتهی به مرز توسط پلیس انجام خواهد شد، گفت:  در این عملیات 
۲۲۸ کالنتری، ۱۷ پاس��گاه و ۸۱ بخش انتظامی ماموریت دارند 
که در مسیرها نسبت به تامین امنیت اقدام کنند. همچنین ۱۳۱ 
نقطه توقفگاه در مسیرها ایجاد شده تا اگر زائری به علت ترافیک 
یا مش��کالت توقف کرد بتواند در این نقاط که ش��امل مس��اجد، 
ورزشگاه ها و اماکن عمومی می شود ریکاوری کند. همچنین ۹۴۳ 
واحد گشت خودرویی انتظامی به صورت شبانه روزی و ۳۶۲ گشت 
موتوری در قالب پلیس پیشگیری سازماندهی شده اند. وی در ادامه 
گفت: یکی از ماموریت های عمده ما موضوع ترافیک محورهاست. 
امسال محورها پرترافیک تر خواهند بود. پیش بینی شده که زائران 
از وسایل شخصی خود نیز استفاده کنند. فرمانده قرارگاه اربعین 
حسینی فراجا گفت: سال جاری پیش بینی می شود بین ۱۵ تا ۱۸ 
شهریور سفرها به اوج برسد. هوا گرم است و پشت ترافیک ماندن 
ش��رایط را برای زائران سخت خواهد کرد. بهتر است زائران سفر 
خود را طوری تنظیم کنند که راحت تر مسیر را طی کنند. شروع 
بازگشت ها نیز از شنبه ۱۹ شهریور و اوج آن از ۲۴ تا ۲۷ شهریور 
خواهد بود. اگر زائران سفرشان را خارج از پیک آن مدیریت کنند 

هم به خود کمک می کنند و هم به مدیران حوزه ترافیک. 
وی در ادام��ه گف��ت: کنت��رل و مدیریت م��رز و جلوگیری از 
خروج غیرمجاز در حوزه مرز از وظایف مرزبانی فراجاست. پوشش 
خألهای مرزی با استقرار نیرو انجام شده تا کسی بدون مجوز از 
مرز خارج نشود. گشت های مشترک ما با کشور عراق جلوی این 
اتفاق را خواهد گرفت. فرمانده قرارگاه اربعین حسینی فراجا درباره 

خدمات گذرنامه گفت: موضوع بعدی ارائه خدمات گذرنامه است . 
در شرایط عادی روزانه ۳۷ هزار گذرنامه می توان صادر کرد اما در 
شرایط فعلی درخواست ها بیشتر از ظرفیت ها و زیرساخت هاست. 
یکی از کارها در این زمینه، معتبر کردن گذرنامه های فاقد اعتبار بود. 
گذرنامه های سالم و مخدوش نشده از سال ۹۱ می توانند با اعتبار 
شش ماه تمدید شوند. موضوع بعدی هماهنگی با طرف عراقی بود 
که انجام شد تا برگ گذر ویژه اربعین طراحی شود. ما جلسه ای با 
طرف عراقی داشتیم تا مردم بتوانند از دوشنبه ۷ شهریورماه از برگ 

گذر موقت استفاده کنند و از مرز خارج شوند. 
شرفی تاکید کرد: هر کس می خواهد به این سفر برود باید در 
سامانه سماح ثبت نام کند. همچنین توصیه می کنیم افرادی که 
نیاز به معاوضه دینار یا دالر دارند از محل معتبری این کار را انجام 
دهند. وی ادامه داد:  همچنین همراه  داشتن داروهای کدئین دار و 
روانگردان در عراق جزو مصادیق جرم است مگر اینکه دارنده آن 
نسخه پزشکی داشته باشد. فرمانده قرارگاه اربعین حسینی فراجا 
همچنین به زائران توصیه کرد در طول س��فر هیچ بسته ای را به 

امانت نگیرند، چرا که مسؤولیت آور است. 
وی در ادامه تصریح کرد: فراجا برای تامین امنیت زائران با ۲ 
دس��تگاه پرنده و یک بالگرد ۲۱۲، دو بالگرد mi۱۷ و یک بالگرد 
۲۰۶ و جمع��ا ۶ بالگ��رد در مرز مهران فعالی��ت می کند. در مرز 
خوزس��تان و کرمانشاه نیز این فعالیت ها توسط سپاه پاسداران و 

ارتش اعمال خواهد شد. 

شرفی درباره حضور مشموالن و دانشجویان در مراسم اربعین 
نیز گفت: تمام مشموالن غیرغایب، دانشجویان و طالب می توانند 
بدون نیاز به وثیقه با برگ گذر از مرز خارج شوند. مشموالن غایب 
نمی توانند برگ گذر بگیرند. برای دانش��گاه ها نیز واحدهای سیار 
خود این کار را برای دانشجویان انجام می دهند. وی درباره مرزهای 
دیگر برای تردد زائران گفت:  مرز ریمدان برای ورود اتباع پاکستانی 
فراهم شده است. مشکل اتوبوس های حامل زائران پاکستانی که 
راست فرمان هستند نیز وجود داشت که ابتدا نظر ما این بود این 
اتوبوس ها به کشور نیایند و اتباع کشور پاکستان از اتوبوس های ما 
استفاده کنند اما در نهایت با ابالغ حداقل استانداردهای راهنمایی 
و رانندگی به پاکستان، قرار بر این شد این رانندگان بتوانند به مرز 
بیایند. مرزهای باشماق و تمرچین در آذربایجان غربی و کردستان 
در حال حاضر آماده شده اند و مرز سومار نیز به موکب ها اختصاص 
داده شده است. البته بیشترین درخواست برای عبور از مرزها در 

مهران، شلمچه، چذابه و خسروی است. 
۳۰ هزار نیروی پلیس آماده تأمین امنیت زوار اربعین ■

معاون عملیات فرماندهی انتظامی جمهوری اس��المی گفت: 
حدود ۳۰ هزار نفر از همکاران ما در سراس��ر کش��ور آماده تامین 
امنیت زوار اربعین و ارائه خدمات الزم به آنان هس��تند. س��ردار 
حسین ساجدی نیا در قرارگاه اربعین انتظامی استان کرمانشاه که 
در مرز خسروی برگزار شد، اظهار داشت: قرارگاه اربعین انتظامی 
کش��ور از سال گذشته راه اندازی و هماهنگی های الزم در سطوح 

مختلف صورت گرفت تا امسال بتوانیم مراسم باشکوه اربعین را به 
بهترین شکل ممکن مدیریت کنیم. 

وی با اشاره به اهتمام پلیس برای برقراری کامل نظم و امنیت و 
ارائه بهترین خدمات به زائران اربعین تصریح کرد: به همین منظور 
حدود ۳۰ هزار نفر از همکاران ما در سراس��ر کش��ور آماده تامین 
امنیت و ارائه خدمات الزم هستند. معاون عملیات فراجا در ادامه با 
اشاره به حضور زائران دیگر کشورها از جمله افغانستان و پاکستان 
در کشورمان برای مشرف شدن به عتبات عالیات خاطرنشان کرد: 
اقدامات الزم برای تامین امنیت این افراد از مرزهای شرقی انجام 
ش��ده و تاکنون نیز حدود ۴۰۰ نفر از آنها وارد خاک کش��ورمان 
شده اند. ساجدی نیا در ادامه یادآور شد: مرزهای شلمچه و چذابه در 
خوزستان، مهران در ایالم و خسروی در کرمانشاه محل تردد زائران 
اربعین خواهند بود و مرز سومار نیز برای تردد موکب داران در نظر 
گرفته شده است. این مقام عالی انتظامی همچنین با ابراز رضایت 
از اقدامات انجام ش��ده و تمهیدات فراهم شده در استان کرمانشاه 
برای اربعین ۱۴۰۱ خاطرنشان کرد: در بازدیدی که از مسیر تردد 
زائران انجام شد، روشنایی معابر بخوبی تامین و عالئم هشداردهنده 
در مس��یرها کامال مشخص ش��ده بود. وی در پایان تصریح کرد: 
خوش��بختانه امروز اهتمام بسیار خوبی در استان کرمانشاه برای 
ارائه بهترین خدمات به زائران اربعین وجود دارد و قطعا زواری که 
مرز خس��روی را انتخاب کنند با آسودگی خاطر می توانند به این 

سفر معنوی مشرف شوند.

کاه��ش آم��ار جان باخت��گان و 
بستری ش��دگان کرونا در کش��ور از 
ابتدای ماه جاری مشهود است. به گفته 
مسؤوالن وزارت بهداشت، موج هفتم 
این بیماری کنترل ش��ده اما آنگونه 
که پیش بینی می شود این بیماری به 
زندگی در کنار انسان ها ادامه خواهد 

داد، بنابراین توجه به واکسیناسیون برای مقاومت در برابر این 
بیماری ضروری است. مدیر اورژانس بیمارستان سینا تهران 
با اشاره به روند مراجعات کرونایی و کاهش موارد بیماری در 
بسیاری از استان ها از ابتدای شهریورماه، گفت: ویروس دارد 
از فرمول همیشگی خود استفاده می کند که با ما زندگی کند. 
دکتر حسین کرمانپور درباره آخرین وضیعت کرونا در کشور 
گفت: بر اساس متد ویروس کرونا بویژه اُمیکرون پیش بینی 
می شد که از اوایل شهریور به بعد ما از پیک کرونا بگذریم 
و بر همین اساس هم این روند نزولی در بسیاری از شهرها 
مشهود است. البته در برخی استان ها هنوز روند صعودی 
وجود دارد اما با در نظر گرفتن کلیت می توان گفت از ابتدای 
شهریور با افت بیماری در کشور مواجه بوده ایم. وی افزود: 
ویروس دارد از فرمول همیشگی خود استفاده می کند که 

با ما زندگی کند. 
کرمانپور با تاکید بر اینکه اگر جهش جدید از ویروس 
رخ ندهد احتماال موج هشتم و نهم کرونا را شاهد نخواهیم 
بود، تصریح کرد: بر این اساس دیگر بیماری تنها به شکل 
سرماخوردگی با یک اوج و فرود خود را نشان می دهد. روند 
نزولی بیماری کرونا از ابتدای شهریورماه با کاهش میزان 
مرگ و میر و ابتال ش��روع شده است. در همین باره وزارت 

بهداشت دیروز اعالم کرد طی شبانه 
روز گذشته ۱۹۶۶ بیمار »کووید-۱۹« 
در کشور شناسایی شدند و متاسفانه 
۴۸ بیمار نیز در این بازه زمانی جان 
خود را از دس��ت دادند. بر این اساس 
از ظهر یکش��نبه تا ظهر دوشنبه ۷ 
شهریورماه، ۱۹۶۶ بیمار جدید مبتال 
به »کووید-۱۹« در کش��ور شناس��ایی و ۴۵۸ نفر از آنها 
بستری شدند. متاس��فانه طی این مدت، ۴۸ بیمار مبتال 
به »کووید-۱۹« در کش��ور جان خود را از دس��ت دادند و 
مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۴۳ هزار و ۷۷۶ نفر 
رسید. همچنین خوشبختانه تاکنون ۷ میلیون و ۲۸۸ هزار 
و ۷۵۰ نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص 
شده اند. این در حالی است که ۱۱۱۷ نفر از بیماران مبتال 
به »کووید-۱۹« در بخش  مراقبت های ویژه بیمارستان ها 
تحت مراقبت قرار دارند. از س��ویی تاکنون ۵۳ میلیون و 
۷۷۴ هزار و ۸۴۶ آزمایش تشخیص »کووید-۱۹« در کشور 
انجام شده است. همچنین تاکنون ۶۴ میلیون و ۹۸۴ هزار 
و ۱۱۷ نف��ر دوز اول، ۵۸ میلی��ون و ۳۶۳ هزار و ۲۹۹ نفر 
دوز دوم و ۳۰ میلیون و ۷۱۸ هزار و ۱۳۷ نفر دوز سوم و 
باالتر واکسن کرونا را تزریق کردند و مجموع واکسن های 
تزریق شده در کشور به ۱۵۴ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۵۳ دوز 
رس��ید. در شبانه روز منتهی به ۷ شهریور ۵۶ هزار و ۷۴۲ 
دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است. در حال حاضر 
۶۴ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۶۳ شهرستان در وضعیت 
نارنجی، ۲۰۷ شهرستان در وضعیت زرد و ۱۴ شهرستان در 

وضعیت آبی قرار دارند.

48 فوتی و ۱9۶۶ مبتال به »کووید-۱9« در ۲4 ساعت

ونا با ما زندگی خواهد کرد کر
رئی��س دس��تگاه قضا ک��ه اخیرا 
بر برخ��ورد قاطع و ب��دون اغماض با 
زورگیران و سارقانی که امنیت و آسایش 
جامعه را بر ه��م می زنند تاکید کرده 
بود دیروز در نشست شورای عالی این 
قوه، برای بار دوم دس��تور داد ضابطین 
و نی��روی انتظامی برای شناس��ایی و 

دس��تگیری هر چه سریع تر مرتکبان جرائم خشن، تیم های 
ویژه تش��کیل دهند. به گزارش »وطن امروز«، حجت االسالم 
والمس��لمین محسنی اژه ای طی سخنانی در نشست شورای 
عالی قوه قضائیه، ضمن گرامیداش��ت هفته دولت و قدردانی 
از مجاهدت و تالش های شبانه روزی رئیس جمهور محترم و 
اعضای هیات دولت، به همه مسؤوالن قضایی در بخش های 
مختلف تکلیف کرد تا همچون یک سال گذشته در راستای 
رفع مسائل و مشکالت کشور در بخش ها و حوزه های گوناگون 
از جمله »رفع موانع کس��ب و کار«، »ایجاد اشتغال«، »انسداد 
بستر های فسادزا«، »رفع معضالت حوزه صادرات و واردات«، 
»جلوگیری از تصرفات مناب��ع طبیعی و تغییر کاربری های 
غیرمجاز« و »کنترل بازار« به دولت کمک و یاری رسانند. رئیس 
قوه  قضائیه در ادامه با اشاره به در پیش بودن هشتم شهریور، 
روز مبارزه با تروریسم، گفت: ایران قربانی تروریسم است؛ شاید 
هیچ نظام و کشوری به اندازه جمهوری اسالمی ایران از ناحیه 
تروریسم متحمل خسارت نشده است. شخصیت های ممتاز و 
برجسته زیادی در کشور و نظام ما توسط جریان های وابسته 
به استکبار و نفاق ترور شده اند؛ البته خون این شهیدان واالمقام 
امروز درخت جمهوری اس��المی ایران را تنومند و بارور کرده 
اس��ت. محس��نی اژه ای در ادامه این نشست با اشاره به واصل 

شدن گزارش تحقیق و تفحص مجلس 
پیرامون فوالد مبارکه به دستگاه قضایی، 
مجددا خطاب به دادستان تهران تاکید 
کرد که شعبه ویژه ای را برای رسیدگی 
به ای��ن موضوع اختصاص دهد و همه 
جوانب قضیه مذکور با نهایت دقت مورد 
بررسی قرار گیرد تا به آنچه حق و انصاف 
است، عمل شود. رئیس دستگاه قضا همچنین در ادامه جلسه با 
قدردانی از دادستان کل کشور به سبب تشکیل جلسه »بررسی 
راهکار های برخورد با مجرمان جرائم خشن و سارقان مسلح« با 
حضور مسؤوالن فراجا و متولیان سایر بخش های ذی صالح، بر 
ضرورت شکل عملیاتی به خود گرفتن این قبیل جلسات تاکید 
کرد و اظهار داشت: در حال حاضر اولویت اصلی، شناسایی و 
دستگیری سریع سارقان خشن است. این افراد باید بدانند که 
جامعه ما جای ایجاد ناامنی نیست؛ بر همین اساس، ضابطین 
و نیروی انتظامی برای شناسایی و دستگیری هر چه سریع تر 
مرتکبان جرائم خشن تیم های ویژه تشکیل دهند. آنها می توانند 
در صورت لزوم از دستگاه امنیتی نیز در راستای شناسایی این 
افراد استفاده کنند. قاضی القضات خطاب به مسؤوالن ذی ربط 
قضایی نیز تاکید کرد: مطابق با ضوابط قانونی، هر چه سریع تر 
به پرونده های جرائم و سرقت های خشن رسیدگی کنید و برای 
سارقان خشن، وفق مقررات قانونی، مجازات های بازدارنده در 
نظر بگیرید تا عبرتی برای دیگران برای عدم تکرار این قبیل 
مس��ائل باشد. رئیس عدلیه همچنین تاکید کرد دادگاه های 
برخی از این افراد ش��رور و باسابقه باید به نحوی برگزار شود 
که مردم مطلع شوند و از این طریق بازدارندگی بیشتری در 

جامعه ایجاد شود.

رئیس دستگاه قضا در نشست شورای عالی قوه  قضائیه تأکید کرد

تشکیل تیم های ویژه برای شناسایی سارقان

مهر در حالی همراه با نش��اط بازگشایی مدارس و مراکز 
علمی - دانشگاهی از راه می رسد که خیلی ها نگران افزایش 
حجم ترافیک در کالنشهرها بویژه تهران هستند. به گزارش 
»وطن امروز«، هر ساله با بازگشایی مدارس تردد خودروهای 
ش��خصی و س��رویس مدارس در س��اعات اولیه صبح، ظهر 
و عصر زیاد می ش��ود. این موضوع البت��ه با رفتن کارمندان 
و کارکنان ادارات و... به س��ر کار خ��ود بویژه در اوایل صبح 
همزمان ش��ده و مش��کالتی را برای مردم ایجاد می کند که 
امید است با برنامه ریزی و راهکارهای اصولی، مساله ترافیک 
با کار کارشناسی دقیق حل شود. جانشین رئیس پلیس راهور 
تهران بزرگ، در جلسه نخست »استقبال از مهر ۱۴۰۱« با 
بیان اینکه پلیس راهور آماده باش صد درصد ستادی و انتظامی 
دارد، افزود: سرویس مطلوب به کاهش ترافیک کمک می کند. 
ظرفیت بزرگراه ها محدود است و همه می خواهند با خودرو 
تردد کنند. سید ابوالفضل موسوی پور ضمن اشاره به اهمیت 

سرویس مدارس برای کاهش 
ازدحام گف��ت: اگر تمهیدات 
برای سرویس مدارس از االن 
انجام نش��ود، همه در روز اول 
مهر می خواهن��د از خودروی 
شخصی استفاده کنند. معموال 
در هفته نخس��ت بازگشایی 
مدارس، ۲۰ درصد به ترافیک 
عادی شهر اضافه می شود اما 

پیش بینی ما بیش از ۳۰ درصد اس��ت. استفاده از خودروی 
شخصی و خودروهای تک سرنشین سبب می شود ترافیک 
در هفته اول مهر بیشتر شود. وی با تأکید بر اینکه سرویس 
مدارس باید از روز نخس��ت اجرا شود، گفت: همچنین باید 
برچسب سرویس مدارس و اطالع رسانی آن از چند روز قبل 
از آغاز مدارس انجام شود. نداشتن برچسب سرویس مدارس 

باعث جریمه نخواهد شد با اما 
نداشتن معاینه فنی و تخلفات 
نظیر نبس��تن کمربند ایمنی 
و... از روز نخست مهر بشدت 
برخورد می ش��ود. جانش��ین 
رئی��س پلیس راه��ور تهران 
بزرگ در ادامه به نمایندگی از 
 پلیس راهور تقاضای برگزاری 
جلسه شورای ترافیک را داشت. 
موسوی پور ضمن اش��اره به ممنوعیت تردد کامیونت ها در 
ساعت مشخص گفت: همچنین در هفته نخست مهر باید 
ساعات اداری کارکنان دولت شناور شود. البته هفته اول مهر با 
اربعین همزمان شده است که نگرانی های حمل ونقلی را بیشتر 
می کند. وی در ادامه عنوان کرد: تعدادی از نیروهای س��تاد 
نظیر اورژانس، پیمانکاران مرکز کنترل ترافیک، آتش نشانی 

و... باید در میادین اصلی سطح شهر به صورت فیزیکی حضور 
داشته باشند. به گفته جانشین رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، 
خط کشی در معابر جلوی مدارس، عالئم و تابلوها نیز باید در 
دستور کار اجرایی قرار گیرد تا اگر نیاز به ترمیم و تعمیر دارند، 

پیش از بازگشایی مدارس انجام شود. 
س��رهنگ غالم نصراللهی، نماینده فاتب نیز در ادامه این 
جلسه با بیان اینکه باید استفاده بهینه از حمل و نقل کاربردی 
شود، افزود: ارائه تخفیفات و رایگان کردن بلیت های حمل و نقل 
انبوه بر از جمله تشویقات مورد نظر برای کاهش استفاده از 
خودروی شخصی است. باید طرحی که امسال برای بازگشایی 
مدارس تهیه می ش��ود، دارای مالحظات و پیوست های الزم 
باشد. وی افزود: به نظر می رسد برخی مدارس پایه که نیاز به 
حضور ندارند، در روزهای پرترافیک هفته مثل چهارشنبه و 
پنجشنبه از برنامه شاد استفاده کنند، چرا که هزینه بسیاری 

برای راه اندازی این برنامه آموزشی شده است.

پیشنهاد شناور شدن ساعت کاری ادارات، با توجه به احتمال افزایش ۳۰ درصدی حجم تردد خودروها از ماه آینده

مهر  پر ترا در  راه است

بازگشت راهپیمایان اربعین حسینی از ۱9 شهریور با تسهیل امور، بسیج امکانات و تمهیدات پلیسی آغاز می شود

تمهیدات ویژه برای راهپیمایی اربعین



اقتصادی
سه شنبه 8 شهریور 1401

وطن امروز     شماره 3567

گروه اقتصادی: سالمت و امنیت غذایی هر کشور مستقیما 
به تولیدات بخش کش�اورزی آن وابسته است و هر گونه 
اختاللی در روند تولید این بخش می تواند به طور مستقیم 
امنیت غذایی و حتی سیاس�ی آن کش�ور را تهدید کند. 
حساسیت  کش�ورهای توسعه یافته بر مصرف محصوالت 
کش�اورزی و مواد غذایی سالم و ارگانیک حاکی از توجه 
زیاد سیاست گذاران و مصرف کنندگان در این کشورها به 
بحث تولیدات سالم در بخش کشاورزی است. در ایران نیز 
دولت ها همواره کوشیده اند با رونق بخش کشاورزی، زنجیره 
تأمین و امنیت غذایی مردم را تقویت کنند. در این راستا 
با روی کارآمدن دولت سیزدهم توجه به بخش کشاورزی 
بیش از پیش قوت گرفت. به بهانه هفته دولت کارنامه یک 

ساله دولت سیزدهم در بخش کشاورزی را مرور کردیم. 
***

عمل به شعار سال ■
هیأت وزیران فروردین  س��ال جاری به پیشنهاد وزارت 
جهاد کش��اورزی و به اس��تناد اصل 138 قانون اساس��ی 
جمه��وری اس��امی ای��ران، آیین نامه حمای��ت از تولید 
دانش بنیان و اش��تغال آفرین در بخش کشاورزی و منابع 
طبیع��ی را تصویب ک��رد. در این آیین نام��ه وزارت جهاد 
کشاورزی مکلف ش��د با همکاری وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری و معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، به  
گونه ای برنامه ریزی کند که در پایان سال 1۴01 حداقل 20 
درصد از تعداد کل شرکت های دانش بنیان و فناور مرتبط با 

حوزه کشاورزی باشد.
در تبصره 2 ماده 2 این آیین نامه همچنین آمده است 

ک��ه وزارت جه��اد کش��اورزی موظف 
اس��ت در چارچوب قوانی��ن و مقررات 
با همکاری بانک کش��اورزی و صندوق 
نوآوری و شکوفایی، از طریق شرکت های 
دانش بنیان و از محل اعتبارات مصوب 
مربوط، س��االنه تا هزار هکت��ار مزارع 
الگویی در حداکثر 20 استان را با اولویت 
اجرا در مزارع هنرستان های کشاورزی، 
دانشگاه ها و دانش��کده های کشاورزی 
برای ترویج برنامه های منجر به افزایش 
عملکرد در واحد س��طح و بهینه سازی 
تولید از جمله مدیریت تغذیه تلفیقی، 
توس��عه پایه های رویشی کشت بافتی 
و زراع��ت و دامپروری در مش��ارکت با 

شرکت های دانش بنیان ایجاد کند.
مضاف بر اینکه وزارت جهادکش��اورزی در راس��تای 
تحقق ش��عار س��ال مکلف اس��ت با اخذ مجوز از وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری در راس��تای توسعه زیست بوم 
فناوری بخش کشاورزی، منابع طبیعی و غذا، پارک های 
علم و فناوری و مزارع و دهکده های نوآوری را با تکیه بر 
زیرس��اخت های موجود در بخش های مختلف از جمله 
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با همکاری 
ش��رکت های دانش بنیان تأمین و راه اندازی کرده و مورد 

حمایت قرار دهد.
افزای��ش بهره  وری از طریق تولی��د دانش بنیان، ارتقای 
توان و تاب آوری کشور در کاالهای اساسی و توسعه زنجیره 
محصوالت دانش بنیان نیز از دیگر مواد این آیین نامه است که 
وزارت جهاد کشاورزی را مکلف می کند در راستای تحقق 

شعار سال، زمینه اجرای این مواد را فراهم کند.
تقویت دیپلماسی کشاورزی ■

توس��عه دیپلماس��ی کش��اورزی با هدف افزایش سهم 
ایران در بازار های جهانی و صادرات محصوالت کشاورزی 
از دیگ��ر اقدامات وزارت جهاد کش��اورزی در یک س��ال 

گذشته بوده است. توس��عه بازار های صادراتی محصوالت 
کشاورزی، افزایش صادرات محصوالت کشاورزی، افزایش 
تنوع مبادی وارداتی و تهاتر نفت با محصوالت کشاورزی از 
جمله هدف گذاری های قرارگاه دیپلماسی کشاورزی است 
که در دولت س��یزدهم مورد توجه قرار گرفته اس��ت. در 
این راس��تا وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه دیپلماسی 
کش��اورزی با توجه به اهمیت توس��عه مراودات اقتصادی، 
فنی و علمی بخش کش��اورزی ایران با کشور های پیشرو 
در زمینه کش��اورزی، در یک س��ال گذشته با نمایندگان 
کش��اورزی بیش از 1۵ کش��ور دنیا در زمینه های مختلف 
زراعی، باغی و ش��یات دیدار و رایزنی داش��ته  اس��ت که 
برنامه ری��زی برای حذف تعرفه ه��ای صادراتی محصوالت 
کش��اورزی، ایجاد بازار های جدید صادراتی، جلوگیری از 
ممنوعیت و محدودیت ه��ای صادراتی از جمله مهم ترین 

محور های این رایزنی ها بوده است.
همچنین با هدف افزایش صادرات و تقویت دیپلماسی 
غذایی در یک س��ال گذش��ته 3 تفاهمنامه مهم از جمله 
تبادل اس��ناد قرنطینه گیاهی، مصرف ایمن آفت کش ها و 
س��امت غذایی با بخش های تحقیقاتی و بهداشتی کشور 
روسیه منعقد شده است. مضاف بر اینکه در راستای افزایش 
صادرات و تقویت دیپلماسی غذایی با کشور های آمریکای 
التین در یک سال گذشته هم 3 تفاهمنامه مهم از جمله 
تولید آفت کش های گیاهی، تبادل دانش فنی و قرنطینه ای 

و قرنطینه گیاهی منعقد شده است.
طبق گزارش وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه در 
یک س��ال گذشته با 1۵ کش��ور رایزنی کرده که ماحصل 
آن افزای��ش 1۵.2 درص��دی صادرات 
محص��والت کش��اورزی از لحاظ وزنی 
و 2۴.۵ درص��دی آن از لح��اظ ارزش 
در نیمه دوم س��ال 1۴00 بوده است. 
از س��ویی مق��دار واردات محص��والت 
کشاورزی در 6 ماه  دوم سال گذشته هم 
16۴96.7 هزار تن به ارزش 937۵.7 
میلیون دالر بوده که رشد 10 درصدی 

در مقدار و ارزش را نشان می دهد.
اجرای طرح کشت قراردادی ■

تولید محصوالت کش��اورزی بدون 
توج��ه به بازار آنها، هم تولیدکننده را 
دچار مشکل می کند و هم برای دولت 
چالش های��ی از قبیل خری��د توافقی 
م��ازاد محص��والت تولیدی را به هم��راه دارد. با توجه به 
اینکه س��هم ایران در بازارهای جهانی چندان قابل توجه 
نیست و محصوالتی که در تولید آنها یکه تاز هستیم، به نام 
کشورهای دیگر صادر می شود و ارزآوری برای کشورمان 
به همراه ندارد، لذا بحث توس��عه کشاورزی قراردادی در 
دولت سیزدهم مطرح شد. کش��اورزی قراردادی در دنیا 
امری رایج است و ۴0 درصد محصوالت دنیا با کشاورزی 
قراردادی تولید می ش��ود، در حالی که سهم ایران از این 

شیوه تنها یک درصد است.
 با هدف توس��عه کش��اورزی ق��راردادی، وزارت جهاد 
کش��اورزی از آغ��از دولت س��یزدهم در 260 هزار هکتار 
از گندم زارهای کش��ور به عنوان نمونه، طرح کش��اورزی 
قراردادی را اجرا کرد. همچنین با شروع فصل زراعی، در 2 
میلیون هکتار از اراضی کشت گندم، کشاورزی قراردادی 

محقق می شود.
به گفته وزیر جهاد کشاورزی با اجرای این طرح، کشاورز 
تامین مالی ش��ده و در زمان برداش��ت با او تسویه حساب 
می شود؛ بانک مرکزی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی 
قرارداد کش��اورز را توسط بخش خصوصی به عنوان وثیقه 

می پذیرد و تسهیات پرداخت می کند تا بخش خصوصی 
ط��رف قرارداد، نهاده خریداری کند و در اختیار کش��اورز 
بگذارد. وزارت جهاد کش��اورزی اعام کرده است تا پایان 
دولت س��یزدهم 20 درصد کشت قراردادی در محصوالت 

مختلف محقق خواهد شد.
توسعه کشت دیم ■

با توجه به اینکه عمده محصوالت کشاورزی در دنیا از از 
طریق کشت دیم تولید می شود، در ایران حدود 60 تا 70 
درصد محصوالت کشاورزی از طریق کشت آبی به دست 
می آید که این امر موجب هدر رفت بخش قابل توجهی از 
منابع آبی کش��ور و در نهایت خشکس��الی می شود. دولت 
س��یزدهم با توجه به این مقوله، توس��عه کشت دیم را در 
دستور کار قرار داد. به این ترتیب طرح جهش دیمزارها با 
مشارکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در سطح 2.6 
میلیون هکتار از اراضی دیم کشور در سال زراعی گذشته 
انجام شد و 1.۵ میلیون تن تولید دیمزارها افزایش یافت. 
همچنین برای سال جاری زراعی نیز در ۵.2 میلیون هکتار 
از دیمزارهای کشور طرح جهش تولید عملیاتی می شود که 
پیش بینی می شود ۴.۵ میلیون تن افزایش محصول در سال 

زراعی آینده را در پی داشته باشد.

در ای��ن طرح قرار اس��ت بذر ب��ا ۵0 درصد تخفیف به 
کشاورزان ارائه شود. همچنین تخصیص کود به کشاورزان 
فعال و بیمه محص��والت با 3۵ درصد تخفیف هم در این 
طرح پیش بینی ش��ده اس��ت. عاوه بر مشوق های عنوان 
شده، تسهیات برای خرید مکانیزاسیون نیز ارائه می شود.
پ��روژه ارتقای امنیت غذایی هم از جمله اقدامات مهم 
دولت س��یزدهم در حوزه کشاورزی است که در 9 استان 
کرمانش��اه، کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، 
لرستان، مرکزی، خراسان رضوی، خراسان شمالی و ایام در 
سال زراعی 1۴00 اجرا شد و سپس تحت عنوان استان های 
تحت پوش��ش توسعه دیمزارها در قالب طرح ملی جهش 

تولید در دیمزارها ادامه یافت.
تحول در خرید تضمینی گندم و دام ■

یکی دیگر از اقدامات دولت سیزدهم در بخش کشاورزی 
توج��ه به خرید تضمینی گندم بوده اس��ت. وزارت جهاد 
کشاورزی دولت سیزدهم از ابتدای کار و ارائه برنامه خود، 
ب��ه خودکفایی و خوداتکایی در تولید کاالهای اساس��ی از 
جمله گندم تاکید داشت به طوری که به عنوان نخستین 
اق��دام قیمت خرید تضمینی گندم را نرخ واقعی و نزدیک 
به قیمت های جهانی تعیین کرد. این امر خود انگیزه الزم 

ب��رای تولید را در میان کش��اورزان ایجاد ک��رد. از طرفی 
اقدامات الزم برای افزایش بهره وری در تولید گندم و ارائه 

بذور مناسب هم انجام شد. 
بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی در حالی که میزان 
خرید تضمینی گندم سال گذشته حدود ۴ میلیون تن بود، 
با اقدامات دولت سیزدهم خرید تضمیمی گندم تاکنون از 7 
میلیون تن عبور کرده است تا جایی که پیش بینی می شود با 
افزایش خرید تضمینی گندم به خودکفایی در تولید گندم 

دست پیدا خواهیم کرد. 
همچنین طبق اعام معاونت توس��عه و امور زیربنایی 
سازمان امور عش��ایر ایران صدور »دامدار کارت« و خرید 
تضمینی دام از اقدامات مهم دولت سیزدهم برای حمایت 
از دامداران بوده اس��ت. در طرح خرید تضمینی دام، نهاده 
ی��ا وام به دامدار برای تولید دام داده می ش��ود، پس از آن 
س��ازمان امور عشایر یا جهاد کش��اورزی ورود کرده و دام 
را خری��داری می کنند. با اجرای این طرح دامدار می تواند 
قیم��ت نهاده را پرداخت ک��رده و خود اقدام به فروش دام 
کند. از طرفی خدمات رسانی در شرایط خشکسالی از جمله 
اهدافی اس��ت که س��ازمان امور عشایر در دولت سیزدهم 

مدنظر قرار داده است. 

»وطن امروز« کارنامه یک ساله دولت سیزدهم در بخش کشاورزی را بررسی می کند

کاشت امید
افزایش 15/2 درصدی صادرات محصوالت کشاورزی از لحاظ وزنی و 24/5 درصدی ارزش آن در نیمه دوم سال 1400 

وزارت جه�اد کش�اورزی در یک 
سال گذشته با مقامات کشاورزی 
بیش از 15 کشور دنیا در زمینه های 
مختل�ف زراعی، باغی و ش�یالت 
دیدار و رایزنی داش�ته  اس�ت که 
برنامه ریزی برای حذف تعرفه های 
صادراتی محصوالت کش�اورزی، 
ایج�اد بازار های جدی�د صادراتی 
و  ممنوعی�ت  از  جلوگی�ری  و 
محدودیت های صادراتی از جمله 
مهم ترین محور های این رایزنی ها 

بوده است

  تولید محصوالت کشاورزی بدون توجه به بازار آنها، هم تولیدکننده را دچار مشکل می کند و هم برای دولت چالش هایی از قبیل خرید توافقی مازاد 
محصوالت تولیدی را به همراه دارد. با توجه به اینکه سهم ایران در بازارهای جهانی چندان قابل توجه نیست و محصوالتی که در تولید آنها یکه تاز 

هستیم، به نام کشورهای دیگر صادر می شود و ارزآوری برای کشورمان به همراه ندارد، لذا بحث توسعه کشاورزی قراردادی در دولت سیزدهم مطرح شد

دولت س��یزدهم از ابتدای فعالیت خود تاکنون برای 
ارتقای بخش کش��اورزی و تامین امنیت غذایی کشور 
اقدامات موثری از جمله پیگیری کش��ت فراسرزمینی، 
کش��ت قراردادی و الگوی صحیح کش��ت را در به طور 
جدی دنبال کرده به طوری که بخشی از این اقدامات با 
وجود تحریم ها محقق شده است. کشت فراسرزمینی به 
معنای کاشت انواع محصول در سایر کشورها و واردات 

آن به ایران است. 
با اینکه کش��ور ما دارای خاکی حاصلخیز در برخی 
مناطق است اما با اقداماتی از جمله عدم تناوب کشت، 
به فرس��ایش این خاک ارزشمند سرعت بخشیده شده 
اس��ت؛ از همین رو کارشناس��ان یکی از روش هایی که 

برای تامین امنیت غذایی پیش��نهاد می دهند، توسعه 
کشت فراسرزمینی است. 

از این رو چند سالی است بحث کشت فراسرزمینی در 
کشور ما مطرح شده و حاال با توجه به وقوع خشکسالی در 
بسیاری از استان ها، محدودیت شدید منابع آبی و تاثیر آن 
بر وضعیت معیشتی مردم، بیش از هر زمانی مورد توجه 
قرار گرفته است. چندی پیش روسیه پیشنهاد در اختیار 
قراردادن 100 هزار هکتار زمین به ایران برای کش��ت 
فراسرزمینی را داد به طوری که اوایل خرداد امسال یک 
هیات تجاری روس در سفری که به ایران داشت، پیشنهاد 
کرد ایران بیش از 100 هزار هکتار زمین کشاورزی در 
روس��یه را در اختیار بگیرد و »کشاورزی فراسرزمینی« 

انجام دهد. این پیشنهاد که در نوع خود کم سابقه است، به 
دلیل شرایط تحریمی که ایران و روسیه در آن قرار دارند، 
شاید از همیشه قابل اجراتر باشد. همچنین کشورهای 
دیگری از جمله ارمنستان و غنا هم پیشنهادهایی برای 
کش��ت در آن کشورها داشته اند که می تواند به افزایش 

کشت فراسرزمینی کشورمان کمک کند. 
بنا به گفته کارشناسان، نخستین و مهم ترین مزیت 
کش��ت فراسرزمینی جلوگیری از هدررفت آب است، با 
توجه به بحران شدید آب در کشور، باید در جهت بهره وری 
کشاورزی موجود و استفاده از روش های آبیاری و کاشت، 
داشت و برداشت نوین و کاشت محصوالت آب بر در سایر 

کشورها و ایجاد کشت فراسرزمینی گام برداشت. 

بانک کش��اورزی در راستای ایفای نقش مهم و موثر 
»حمایت مالی از بخش کشاورزی«، با حمایت دولت و 
در راستای تحقق شعار سال مقام معظم رهبری مبنی بر 
توجه ویژه به تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی، از ابتدای 
سال 1۴00 تاکنون بالغ بر یکهزار و 788 هزار میلیارد 
ریال تسهیات به یک میلیون و 226 هزار نفر پرداخت 
کرده که بیش از 87 درصد آن، یعنی معادل 1۵63 هزار 
میلیارد ریال را به صورت تخصصی برای تقویت بخش 
کشاورزی و صنایع و خدمات وابسته به آن پرداخت کرده و 

مابقی عمدتا در قالب تسهیات قرض الحسنه یا در راستای 
تجهیز منابع بانک و تقویت توان حمایتی بانک از بخش 

کشاورزی بوده است. 
تسهیات پرداختی از سوی بانک کشاورزی و حمایت 
مالی این بانک از فعاالن بخش کشاورزی که با تاکید بر 
توسعه پایدار، بهینه سازی مصرف منابع آب، خاک و انرژی، 
اس��تفاده از روش ها و فناوری های نوین و دانش بنیان و 
ارتقای کمی و کیفی تولیدات بخش کش��اورزی است، 
نقش بسیار مهم و موثری در تامین امنیت غذایی کشور، 

توسعه اقتصادی بخش کشاورزی، اشتغال آفرینی، بهبود 
معیشت کشاورزان و روستاییان و فعاالن بخش کشاورزی 

و رونق و شکوفایی اقتصاد کشور دارد. 
پرداخت تسهیات در شعب بانک کشاورزی سراسر 
کشور در دولت سیزدهم، روندی صعودی و رو به رشد 
داشته به طوری که تسهیات پرداختی این بانک در ۵ 
ماه نخس��ت سال جاری در مقایسه با همین مقطع در 
سال گذشته 109 درصد معادل 319 هزار میلیارد ریال 

افزایش داشته است. 

وزیر جهاد کشاورزی وعده داده با هدف کاهش تغییر 
کارب��ری غیرمج��از زمین، تا پایان دولت س��یزدهم تمام 
زمین های کشاورزی سنددار خواهد شد. این در حالی است 
که 1۴ هزار حکم اجرا نشده در تخریب ساخت وسازهای 
غیرمجاز در کل کشور وجود دارد و الزم است برای مدیریت 
این وضعیت از راه های هوشمند نظارتی استفاده شود. طبق 
اعام اداره کل مهندس��ی و حدنگاری اراضی )کاداس��تر( 
سازمان امور اراضی، تا پایان سال گذشته نیمی از اراضی 

کشاورزی کشور در فرآیند صدور سند قرار گرفته  است. بر 
این اس��اس، تا سال آینده پاک های دارای تداخل اجرای 
مقررات موازی تعیین تکلیف و تا پایان س��ال1۴0۴ همه 

اراضی کشاورزی کشور سنددار خواهد شد. 
س��نددار شدن اراضی کشاورزی عاوه بر قانونی شدن 
حق مالکیت کشاورزان، آثار مثبت دیگری چون جلوگیری  
از تغیی��ر کاربری اراضی کش��اورزی، ح��ل اختاف بین 
کش��اورزان با هم و با دولت را در پی دارد. اختاف درباره 

مالکیت زمین های کشاورزی و ملی موانعی را بویژه برای 
کشاورزان ایجاد می کند و در برخی موارد کشاورز به  دلیل 
نداشتن سند و ناتوانی در اثبات مالکیت، قادر نیست در زمین 
آبا و اجدادی خود به کش��ت و زرع بپردازد. سنددار شدن 
زمین های کشاورزی )کاداستر( انگیزه فعالیت کشاورزان 
را بیش��تر می کند و از س��وی دیگر آنها می توانند با سند 
زمین خود از تس��هیات بانکی برای توسعه کشت و زرع 

نیز بهره مند شوند. 

رشد کشت فراسرزمینی

پرداخت تسهیالت به بخش کشاورزی

سنددار شدن زمین های کشاورزی

تقویت دیپلماسی کشاورزی، کشت قراردادی،  اصالح نحوه خرید تضمینی گندم و کشت فراسرزمینی، از اصلی ترین اقدامات مثبت دولت سیزدهم در حوزه کشاورزی ظرف یک سال اخیر بود



شکست شوکه کننده پورتو در شبی 
که طارمی پنالتی از دست داد

تیم فوتبال پورتو در ش��بی که مهدی طارمی یک 
پنالتی از دست داد، شکست شوکه کننده ای را برابر تیم 
ری��وآوه تجربه کرد. تیم فوتبال پورتو در هفته چهارم 
لیگ پرتغال میهمان تیم ریوآوه بود که این مسابقه با 
نتیجه ۳ بر یک به سود ریوآوه به پایان رسید و پورتو 
نخس��تین شکست این فصل خود را به شکل عجیبی 
تجربه کرد. پورتو که تا پایان هفته سوم صدرنشین لیگ 
پرتغال بود، با این باخت شوکه کننده ۹ امتیازی باقی 
ماند و به رده سوم جدول سقوط کرد. مهدی طارمی، 
مهاجم ایرانی با وجود اینکه به دلیل آسیب دیدگی یک 
هفته با پورتو تمرین نکرده بود، با نظر سرمربی این تیم 
در ترکیب اصلی قرار گرفت اما نتوانست کاری از پیش 
بب��رد. پورتو در همان نیمه اول از س��وی میزبان خود 
غافلگیر شد و ۳ گل دریافت کرد. در نیمه دوم، بهترین 
موقعیت پورتو یک ضربه پنالتی بود که در دقیقه ۶۲ به 
دست آمد اما طارمی نتوانست توپ را به گل تبدیل کند. 
ضربه مهاجم تیم ملی ایران چندان دقیق نبود و توپ او 
به تیرک افقی دروازه ریوآوه برخورد کرد. طارمی دقیقه 
۸۳ تعویض شد اما پورتو در دقیقه ۹۳ توسط »گالنو« 
توانست یکی از گل های خورده را جبران کند. مهاجم 
پورتو بعد از تعویض و نشستن روی نیمکت، چهره ای 
مضطرب و عصبی داش��ت و همین موضوع به یکی از 
سوژه های هواداران فوتبال پرتغال بعد از مسابقه تبدیل 
ش��د. در حال حاضر تیم براگا با ۱۰ امتیاز صدرنشین 
اس��ت و بنفیکا با یک بازی کمتر و ۹ امتیاز، باالتر از 

پورتو در رده دوم قرار دارد. 

تیم ملی بسکتبال ایران مقابل 
استرالیا شکست خورد

تیم ملی بس��کتبال ایران نتیجه دومین دیدار خود 
در پنج��ره چهارم مس��ابقات انتخابی جام جهانی را به 
اس��ترالیا واگ��ذار کرد. دیدار تیم های ملی بس��کتبال 
ایران و اس��ترالیا در پنجره چهارم انتخابی جام جهانی 
دیروز در س��رزمین کانگوروها برگزار شد که طی آن 
ملی پوشان کشورمان برابر میزبان خود با نتیجه ۹۸ به 

۶۸ متحمل شکست شدند.
تی��م ملی بس��کتبال ایران در حالی مقابل اس��ترالیا 
متحمل شکس��ت شد که حامد حدادی، بهنام یخچالی 
و ارسالن کاظمی را در اختیار نداشت. دیدار نخست تیم  
ملی بسکتبال ایران در پنجره چهارم انتخابی جام جهانی 
پنجشنبه گذشته در تاالر آزادی برگزار شد که طی آن 
ملی پوشان کشورمان با نتیجه ۷۹ بر ۶۸ ژاپن را شکست 

دادند. 

هجوم دزدها به جان و مال ستاره 
بارسا

س��تاره بارس��لونا ب��ه هم��راه همس��رش لحظات 
نفس��گیری را در مواجهه با س��ارقان تجرب��ه کردند. 
نش��ریه »موندودپورتیوو« اسپانیا خبر داد پیر امریک 
اوبامیانگ، مهاجم بارس��لونا صبح دیروز در خانه خود 
در کاستلدفلس مورد سرقت خشونت آمیزی قرار گرفت. 
حداقل ۴ مرد نقابدار به باغ این بازیکن بارسلونا هجوم 
آوردند و با اسلحه گرم او و خانواده اش را تهدید کردند. 
همچنین گفته می شود سارقان ستاره بارسلونا را مورد 
ضرب وج��رح قرار دادند. اوبامیانگ با تهدید مجبور به 
باز کردن گاوصندوقش ش��د که طبق همین اطالعات 
سارقان جواهرات را از آن برداشتند. سارقان بعد از آن 
با یک خودروی آئودی س��فید از محل متواری شدند. 
در طول صبح جزئیات جدیدی از این سرقت فاش شد. 
تبهکاران این فوتبالیست و همسرش را برای مدت یک 
ساعت روی زمین درازکش نگه داشتند. یکی از سارقان 
با یک میله آهنی به صورت بازیکن بارسلونا ضربه زد. 
اوبامیانگ و همسرش که از ناحیه سر ضربه خوردند، در 
این حمله آسیب جزئی دیدند اما حال شان خوب است. 

دلخوری مدیران باشگاه پرسپولیس 
پس از رفتار مهاجم پیشین استقالل

باش��گاه پرس��پولیس دیگر پیگیر ج��ذب مهاجم 
اس��تقالل تهران نمی شود و منتظر پاسخ رسمی مدیر 
برنامه های او می ماند. باشگاه پرسپولیس پس از اینکه 
کاوه رضایی نتوانست با استقالل تهران قرارداد رسمی 
منعقد کند، با چراغ سبز مدیر برنامه های او برای مذاکره 
روبه رو ش��د تا س��راغ این مهاجم برود. رضایی که در 
تمرینات پیش فصل با استقالل تهران تمرین می کرد، 
به دلیل برخی مشکالت نتوانست قراردادش را خیلی 
زود با آبی پوش��ان امضا کند تا با لیس��ت تکمیل شده 
این باش��گاه در فصل جاری روبه رو ش��ود و در جمع 
بازیکنان فصل جاری این تیم حضور نداشته باشد. کاوه 
رضایی که برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۲ به فوتبال 
باشگاهی کشور بازگشت، پس از بیرون ماندن از لیست 
استقالل از طریق مدیربرنامه های خود جلساتی رسمی 
با رضا درویش، مدیرعامل باشگاه برگزار کرد و پیشنهاد 
مالی سرخ ها را نیز دریافت کرد. مدیربرنامه های رضایی 
پس از اینکه با تمام درخواست های این بازیکن موافقت 
رسمی شد، از درویش فرصت خواست تا پاسخ نهایی 
را بازیکن پیش��ین استقالل بدهد. با گذشت چند روز 
از آخری��ن مذاک��رات طرفین، خب��ری از کاوه رضایی 
برای عقد قرارداد با پرسپولیس نشد تا مدیران باشگاه 
ضم��ن دلخوری از رفتار عجی��ب این بازیکن که تمام 
شرایط و جزئیات قراردادش مورد پذیرش قرار گرفته 
بود اما خبری از حضورش برای امضای قرارداد نش��د، 
قی��د ادامه مذاکره ب��ا کاوه رضایی را بزنند. درویش از 
محمد محمدی، معاون ورزشی خود نیز خواسته است 
به هیچ وجه سراغ کاوه رضایی را تا زمان بازگشت خود 
این بازیکن به میز مذاکره نگیرند و اصراری به جذب او 
نداشته باشند. تصمیم درویش برای قطع روند مذاکره 
با کاوه رضایی در حالی اتفاق افتاده که ش��یخ دیاباته 
به توافق نهایی با پرسپولیس رسیده است و تنها باید 

برای امضای قرارداد در تهران حاضر شود.

اخبار

ورزشی

مرتضی رضایی: کورش باقری بعد از ۹ سال 
به وزنه برداری بازگشت و بعد از موفقیت در 
بازی های همبستگی کشورهای اسالمی، آینده این رشته را روشن 
می بیند. مدیر تیم های ملی مردان و زنان وزنه برداری گفت وگویی 
درب��اره وضعیت این رش��ته انج��ام داده که در ادام��ه می خوانید.

 ***
  به عنوان مدیر تیم های ملی و مشاور وزنه برداری زنان، از هفتم 

تیر تا امروز، اوضاع چطور بوده است؟
با وجود آش��فتگی فدراسیون قبلی، تعطیلی اردوها و فرصت 
یک ماه��ه آمادگی تا بازی های همبس��تگی، تقریبا اوضاع قابل 
قبول است. در قونیه مجموعا ۲۷ مدال به دست آمد که ۵ برنز و 
یک طالی تاریخی آن به بانوان تعلق داش��ت. ضمن اینکه از این 
رقابت ها به عنوان یک فرصت تدارکاتی برای تیم های ملی و ارزیابی 
ورزشکاران کم تجربه تر استفاده شد. در مجموع مربیان هم عملکرد 

خوبی داشته اند. 
  زمان زیادی تا مس�ابقات قهرمانی آسیا نمانده؛ اعزام تیم های 

ملی به این  رقابت ها چطور خواهد بود؟
بله! کمتر از یک ماه و نیم. بی تردید دختران مس��تعد دیگری 
در کشور داریم اما تیم فعلی با توجه به محدودیت زمان و اینکه 

مسابقات خاصی برگزار نشده بود، تشکیل شد. از بانوان جدا از بحث 
مدال، انتظار افزایش و بهبود رکورد داریم. چند وزنه بردار دیگر به 
اردوها اضافه می شوند. ترکیب ۱۰ نفره  مردان هم تغییراتی دارد. با 
نظر کادر فنی، برخی جای خود را به دیگران می دهند. به هر حال 

انتظارات از تیم مردان متفاوت است. اگر 
افت حدود ۷ س��ال اخیر مردان را کنار 
بگذاریم، ما س��ال ها در وزنه برداری دنیا 
آقایی کرده ایم. بنابراین توقع داریم آنها 
سریع تر به ش��رایط ایده آل  و سکوهای 

برتر آسیا و جهان برسند. 
  انتخاب ملی پوش�ان برای مسابقات 

قهرمانی بزرگساالن جهان بر چه مبنایی خواهد بود؟
در قهرمانی جهان، اصل بر کیفی گرایی است. کلمبیا درگاه  
المپیک پاریس و اولویت وزنه برداری مردان، مدال آوری  و کسب 
امتیاز الزم در مسیر کسب سهمیه المپیک است. در فاصله ۳ 
ماه تا جهانی، عملکرد و رکوردهای زنان هم ارزیابی می شود و 
وزنه بردارانی که فاکتورهای الزم را داش��ته باش��ند، در ترکیب 

قرار می گیرند. 
  این یک واقعیت است که رکوردهای وزنه برداری زنان ما با آسیا 

و جهان فاصله دارد؛ ارزیابی ش�ما از گذش�ته و راه حل تان برای 
آینده چیست؟

مهم ترین ضعفی که حس می ش��د، نبود خودباوری بود. باید 
انگیزه و اعتماد به نفس الزم به آنها داده ش��ود. ما در کوتاه مدت 
تالش خود را در این زمینه کردیم؛ مثل 
اردوی قزوین و این باید تداوم داشته باشد. 
وزنه برداری زنان از حالت نمایشی خارج 
شده است. باید نگاه حرفه ای داشته باشیم 
و امکانات را فراهم کنیم. اینها از ملزومات 
پیشرفت است. باید حال و هوای حرفه ای 
ورزش قهرمانی به وزنه برداری زنان هم 
تزریق شود. آنها در چند سال اخیر مسابقات قهرمانی کشور و لیگ 
نداشته اند. ان شاء اهلل برگزاری این رقابت ها در اولویت قرار می گیرد 
و در مراحل بعد رکوردگیری های تیم  ملی را هم خواهیم داشت. 

  آیا سن تیم  ملی وزنه برداری زنان باالست؟
اتفاقا نظراتی در این باره شنیده ام. در اینکه جوان گرایی الزم و 
پسندیده است، تردیدی نداریم. خانم ها به سن حساسند )با خنده(، 
اسم نمی آورم. گاهی می گویند فالن ورزشکار از سن خاصی عبور 
کرد؛ به نظرم باید به ۲ مسأله توجه کرد؛ یکی عدد سنی و دیگری 

استهالک بدنی. 
مثال پسری که از ۱۳ سالگی وزنه زده، در ۳۰ سالگی حدود ۱۷ 
س��ال از بدنش کار کشیده است. حاال در نظر بگیرید وزنه برداری 
زنان، از حدود ۴ س��ال قبل راه افتاده و دختر ورزش��کار فرضا ۳۰ 
ساله ، استهالک بدنش حدود ۴ سال است. بنابراین مقایسه سن 
وزنه برداران زن فعلی با هم س��االن مرد این رشته منطقی نیست. 
به همین دلیل در بعضی دسته ها از این بابت تا ۳-۲ سال آینده 

نگرانی نداریم. 
  شما از مربیان سازنده در تاریخ ورزش ایران بوده اید؛ با ٣ طال و 
٢ نقره وزنه برداری المپیک ٢٠١٢ لندن. به نظرتان ما کجای مسیر 

ساختن نسل آینده وزنه برداری زنان ایستاده ایم؟
ما همین حاال ش��روع کرده ایم و در ابتدای مس��یریم. فاطمه 
کش��اورز، شینا امانی، فروغ یونسی و الهام رزاقی در بازه سنی ۱۸ 
تا ۲۲ قرار دارند. بس��یاری از استعدادهای دیگر هم در راهند... در 
کنار الهام حسینی، پوپک بسامی و فاطمه یوسفی؛ ترکیب جوان ها 
و باتجربه ها. این تجربه را قبال داش��تیم و جواب هم داده اس��ت. 
من به آینده خوش بینم. دور نیست روزی که زنان ایران، هم پای 
تیم  ملی مردان در سطوح مختلف، قدرتمند روی صحنه میادین 

بین المللی بروند.  

ادامه از صفحه اول
همین بخش کافی بود تا ساعاتی بعد 
مقتدا صدر نیز در بیانیه ای هر چند گس��تاخانه که نشان از 
عصبانیت شدید وی داشت، اعالم کند دیگر فعالیت سیاسی 
نخواهد کرد. او بخوبی دریافته است آشوب افکنی حامیان وی 

و بی قانونی هایش هیچ پشتوانه دینی ندارد. 
چهارشنبه هفته گذشته نیز »رشید الحسینی« از علمای 
نزدیک به آیت اهلل سیستانی در پاسخ به استفتایی گفت انقالب 
کردن بدون اذن امام معصوم یا مرجع تقلید، مشروعیت ندارد 
و این سخن که نقل قولی از شهید محمدباقر صدر بود، حامیان 
مقتدا صدر در شبکه های اجتماعی را به شدت عصبانی کرد. 
آی��ت اهلل حائری در بخش دیگر بیانی��ه خود، همه مردم 

عراق را به پشتیبانی از حشدالشعبی دعوت کرد؛ همان نهاد 
مردمی ای که در هفته های گذشته بارها هدف حمله حامیان 

مقتدا صدر قرار گرفته بود. 
این عالم بزرگ عراقی که از س��ال ۱۳۵۳ خورشیدی در 
قم اقامت دارد، در آخر درباره نفوذ عناصر بعثی در مناصب 
و مسؤولیت های مختلف هشدار داد و تأکید کرد آنها هدفی 

جز خدمت به صهیونیسم ندارند. 
در پایان باید گفت بیانیه حضرت آیت  اهلل العظمی حائری 
بخوبی غبار فتنه ها را کنار زد و فضای عراق را شفاف کرد و 
از این پس می توان با اطمینان بیش��تری گفت آشوب افکنی 
جری��ان ص��در جایی در س��پهر سیاس��ی و اجتماعی عراق 

نخواهد داشت.

توضیحات مدیر تیم های ملی وزنه برداری در آستانه مسابقات آسیایی

کورش باقری: 7 سال افت کردیم

آیت اهلل العظمی حائری، مرجع تقلیدی
در اوج بینش و بصیرت

محمدی: انصراف از انتخابات را تکذیب می کنم
نامزد ریاست فدراسیون فوتبال خبر انصرافش از حضور در مجمع انتخاباتی را رد کرد. عزیز اهلل محمدی دیروز درباره مسائل مطرح شده در 
فضای مجازی مبنی بر انصرافش از حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال برای حمایت از یک نامزد دیگر اظهار داشت: به هیچ وجه به نفع کسی 
کناره گیری نکرده ام و این موضوع را تکذیب می کنم. وی افزود: با قدرت در انتخابات شرکت خواهم کرد و برنامه ای هم برای انصراف ندارم. 

مه�دی تقوی: رئیس فدراسیون کشتی 
روسیه از غیبت قطعی ورزشکاران روسیه 

در رقابت های جهانی بلگراد، ابراز ناراحتی کرد. 
به گزارش مچ تی وی، میخائیل مامیاشویلی درباره غیبت 
ورزشکاران این کشور در رقابت های جهانی ۲۰۲۲ بلگراد به 
صحبت پرداخت و از این شرایط گله کرد: وضعیت تعلیق 
ما احتماال روی کشتی گیران تاثیر بگذارد. نقض بی سابقه 
ورزش��ی هر قدر هم پیش پا افتاده به نظر برسد، نه حتی 
اصول ورزشی، بلکه حقوق بشر را هم زیر پا گذاشته است. 
این ورزش��کاران بهترین دوره زندگی خود را وقف تمرین 
س��خت و طاقت فرسا کردند. توجه داش��ته باشید هیتلر 
ب��ه همه ورزش��کاران اجازه حض��ور در المپیک ۱۹۳۶ را 

داد. معلوم می شود هیتلر از 
کس��انی که اکنون روسیه را 
از صحنه رقابت های ورزشی 
بردبارتر  انداخته ان��د،  بیرون 
بوده اس��ت. چگونه می توان 

این تصمیم را درک کرد؟«
او در ادام��ه گفت: واضح 
است که امسال اجازه حضور 
را  جهان��ی  مس��ابقات  در 

نخواهیم داشت اما حداقل توضیح قابل قبولی بدهند که 
به چه دلیل روس ها در انتخابی بازی های المپیک شرکت 
نکنند. ما بخوبی به یاد داریم زمانی که جهان دموکراتیک، 

بمباران کرد،  را  صربس��تان 
رقاب��ت  اج��ازه  صرب ه��ا 
نداش��تند، نه کسانی که آنها 
را بمباران می کردند. روسیه 
اکن��ون ت��الش خواهد کرد 
در س��ال ۲۰۲۲ رقابت های 
داخلی را سازماندهی کند تا 
بتوانند کشتی گیران خود را 
آماده و روی فرم نگه دارند. 

مامیاش��ویلی درباره عدم انتخاب رومن والس��ف برای 
المپیک توکیو هم گفت: دوست ندارم با جزئیات به گذشته 
بازگ��ردم اما فکر می کنم اش��تباهی در این زمینه رخ داد 

و مربیانی که مس��ؤول بودند، اشتباه کردند. من هم هیچ 
مسؤولیتی برای خودم نمی پذیرم. رومن یک ورزشکار قوی 
و شایسته است و چند هفته پس از المپیک در مسابقات 

قهرمانی جهان درخشش خود را ثابت کرد. 
وی در پای��ان درب��اره رقابت با کش��تی گیران ایران و 
بالروس در آینده نزدیک گفت: تیمی را برای مسابقاتی به 
یاد الکساندر مدوید به مینسک خواهیم فرستاد. امیدواریم 
در مسابقات کنستانتین ویروپایف در ایرکوتسک میزبان 
تیم های بالروس، قرقیزس��تان، ارمنس��تان، گرجس��تان، 
آذربایجان و س��ایر کشورهای برادر باشیم. ما منتظر آنها 
در لیگ پادوبنی مس��کو هستیم؛ مذاکرات سازنده در این 

باره در حال انجام است.

رئیس فدراسیون کشتی روسیه: قطعاً در جهانی بلگراد نیستیم

هیتلر هم این کار  را نکرده بود
گزارش

گفتوگو

نگاه

مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال ایران امروز ساعت ۹ صبح 
در سالن همایش های صداوسیما آغاز خواهد شد و قرار است پس 
از حدود ۶ ماه سرپرس��تی میرشاد ماجدی، جانشین شهاب الدین 
عزیزی خادم در پس��ت ریاست فدراسیون با رای ۸۶ عضو مجمع 
معرفی شود. ضمن اینکه تکلیف نایب رئیس اول و دوم و همچنین 
نماینده باشگاه ها در هیأت رئیسه نیز در این مجمع مشخص خواهد 
شد. در حالی  که در پایان مهلت ثبت نام برای انتخابات یعنی تاریخ 
۲۰ تیر ۶ نامزد برای ریاست این مجموعه ثبت نام کرده بودند، در 
نهایت کمیته بدوی انتخابات امیررضا واعظی آشتیانی، علیرضا اسدی 
و محمد آخوندی را به دلیل نقص در مدارک احراز صالحیت نکرد تا 
۳ نامزد یعنی مهدی تاج، میرشاد ماجدی و عزیزاهلل محمدی پس از 
کش و قوس های فراوان درباره برخی پرونده های قضایی، مورد تایید 
قرار گرفته و برای تصدی این پس��ت مهم با هم وارد رقابت شوند. 
نکته قابل اهمیت این است که رئیس جدید فدراسیون طبق قانون 
باید دوره ۴ ساله هیات رئیسه فعلی را ادامه دهد و فرد منتخب فقط 
برای ۲ س��ال و نیم یعنی تا ۱۰ اسفند ۱۴۰۳ می تواند در فوتبال 
فعالیت کند. در این میان برخالف ماجدی و تاج که در این نزدیک 
به ۵۰ روز جدل های رسانه ای پنهان و آشکاری با یکدیگر داشتند، 
محمدی ترجیح داد با سیاست چراغ خاموش و سکوت پیش برود و 
کمتر وارد فضای تبلیغات انتخاباتی شد. هر ۳ نامزد ریاست فدراسیون 
فوتبال سوابق مدیریتی در این مجموعه دارند که از مهم ترین آنها 

می توان به موارد زیر اشاره کرد. 
مهدی تاج ■

ریاست فدراسیون )اردیبهشت ۹۵ تا دی ۹۸( 
عضو هیات رئیسه 

نایب  رئیس اول 
نایب رئیس دوم 

رئیس کمیته داوران 
رئیس کمیته تیم های ملی 

رئیس سازمان لیگ 
نایب رئیس AFC در منطقه آسیای میانه 

میرشاد ماجدی ■
سرپرستی فدراسیون )از ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ تاکنون( 

عضو هیات رئیسه )از ۱۰ اسفند ۹۹ تاکنون( 

رئیس کمیته آموزش 
رئیس کمیته جوانان 

مدیرفنی فدراسیون فوتبال 
رئیس کمیته فنی 

عزیزاهلل محمدی  ■
رئیس سازمان لیگ 

نایب رئیس دوم فدراسیون 
مهدی تاج که اکنون به عنوان یک گزینه جدی وارد انتخابات 
ش��ده، ب��ه دلیل عارضه قلبی مجب��ور به کناره گیری از ریاس��ت 
فدراس��یون شد و از آن زمان تاکنون فدراسیون فقط ۱۱ ماه و در 
دوره عزیزی خادم با رئیس اداره شد و البته حیدر بهاروند و ماجدی 
نیز قبل و پس از عزیزی خادم به عنوان سرپرست زمام امور را در 

دست داشتند. 
از طرفی پس از عزل عزیزی خادم،  نواب رئیس پیش��نهادی او 
یعنی حمیدرضا مهرعلی و بهاروند که بدون کسب رای از اعضای 
مجمع و به عنوان سرپرست در هیأت رئیسه فعالیت می کردند نیز، 
از سمت های شان کنار گذاشته شدند و از بهمن ۱۴۰۰ فدراسیون 
فوتبال نواب رئیس هم ندارد. به همین دلیل ۳ نامزد باقیمانده ریاست، 
نایب رئیس اول و دوم خود را هم به مجمع معرفی کرده اند و منتظر 

رای اعتماد اعضای مجمع هستند. 
با توجه به برکناری مهرداد سراجی در مجمع عمومی ۱۰ خرداد 

۱۴۰۱ فدراسیون، قرار است مدیران عامل ۷ باشگاه نیز برای پر کردن 
جای خالی وی در هیأت رئیسه با هم رقابت کنند. 

۳۲ هیات فوتبال، ۱۶ باشگاه لیگ برتری، ۸ تیم نخست جدول 
فصل قبل لیگ دسته اول، ۴ باشگاه برتر لیگ دسته دوم، ۳ باشگاه 
لیگ برتر فوتس��ال، ۲ باشگاه لیگ برتر فوتبال ساحلی، ۲ باشگاه 
اول لیگ برتر فوتبال بانوان، ۲ باشگاه برتر لیگ برتر فوتسال بانوان، 
باشگاه اول لیگ ساحلی بانوان، بخش فوتبال فدراسیون های ورزش 
دانش آموزی، دانشگاهی، کارگری و نیروهای مسلح، کاپیتان های 
تیم های بزرگس��االن تمام تیم های ملی فوتبال، فوتسال و فوتبال 
ساحلی در بخش آقایان و بانوان، سرمربیان تیم های ملی بزرگساالن 
فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی آقایان و بانوان، یک داور در بخش 
آقایان و بانوان و نماینده اتحادیه باشگاه های فوتبال ترکیب ۸۹ نفره 

مجمع فدراسیون فوتبال هستند. 
البته به دلیل اینکه فدراسیون فوتبال اکنون تیم بانوان ساحلی 
ندارد، سرمربی و کاپیتان این تیم نیز در مجمع شرکت نمی کنند و 
باشگاه مس شهربابک نیز در مجمع پیش رو حضور نخواهد داشت 

تا در مجموع از ۸۶ عضو رای گیری شود. 
باشگاه پیکان در این مجمع ۲ حق رأی دارد که یک رأی مربوط 
به تیم فوتسال بانوان این باشگاه است. پارس جنوبی نیز به دلیل در 
اختیار داشتن تیم دسته اولی و یک تیم فوتبال ساحلی ۲ رأی در 

مجمع خواهد داشت. 

فوتبال کشورمان قرار است کمتر از ۳ ماه دیگر در آوردگاه مهم 
جام جهانی ۲۰۲۲ قطر شرکت کند و با در نظر گرفتن این مهم و 
البته اهمیت تمام مجموعه فوتبال کشور، نیاز است اعضای مجمع 
تصمیم مدبرانه ای اتخاذ کنند تا فوتبال ایران با خروج از ش��رایط 

برزخی اش تا حدی به ساحل آرامش نزدیک شود. 
اسامی نامزدهای انتخابات فدراسیون به شرح زیر است: 

نامزد ریاست: مهدی تاج 
نایب رئیس اول پیشنهادی: مهدی  محمد نبی 
نایب رئیس دوم پیشنهادی: منصور قنبرزاده 

نامزد ریاست: سیدمیرشاد ماجدی 
نایب رئیس اول پیشنهادی: عباس صوفی 

نایب رئیس دوم پیشنهادی: صادق درودگر 
نامزد ریاست: عزیزاهلل محمدی 

نایب رئیس اول پیشنهادی: علی فتح اهلل زاده 
نایب رئیس دوم پیشنهادی: محمدرضا کافی 
نامزدهای نماینده باشگاه ها در هیأت رئیسه 

رض��ا درویش )مدیرعامل پرس��پولیس(، محمدرضا س��اکت 
)مدیرعامل سپاهان اصفهان(، محمد رجاییان )مدیرعامل آلومینیوم 
اراک(، حمیدرضا گرشاسبی )مدیرعامل فوالد خوزستان(، اسماعیل 
حیدرپور )مدیرعامل شهرخودرو مشهد(، حسین پرویزی )مدیرعامل 
خوشه طالیی ساوه( و الهام بصیری نیا )مدیرعامل شهرداری سیرجان(

اسکوچیچ: نیازی به اظهارنظر من نیست!
سرمربی تیم  ملی فوتبال ایران یک روز پیش از برگزاری 
انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال، در این فدراسیون حاضر شد. 
دراگان اسکوچیچ که در مجمع حق رأی ندارد و دستیار ایرانی 
او )وحید هاشمیان( دارای رأی است، یک روز پیش از انتخابات 
به فدراسیون رفت تا جلسه ای را با میرشاد ماجدی و حسن 
کامرانی فر، سرپرست و دبیرکل فدراسیون برگزار کند. اسکوچیچ 
پس از ورود به فدراسیون درباره این انتخابات به مهر گفت: فکر 
می کنم نیازی به اظهارنظر من نیست. روی کار خودم تمرکز 
دارم. اسکوچیچ در حالی  با نظر مسؤوالن فعلی فدراسیون به 
کار خود به عنوان سرمربی تیم ملی ادامه می دهد که مهدی 
تاج از نامزدهای ریاست صریحا گفته در صورت انتخاب شدن، 

به بازگرداندن کارلوس کی روش فکر می کند.

امروز از بین مهدی تاج، میرشاد ماجدی و عزیزاهلل محمدی یک نفر رئیس فدراسیون فوتبال می شود

سئول  یک نفر
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گروهبینالملل:  آیت اهلل کاظم حسینی حائری از مراجع  بزرگ 
تقلید شیعیان عراق و وصی شهیدان صدر دیروز با انتشار بیانیه ای 
از مقام مرجعیت کناره گیری کرد. در بخشی از بیانیه این مرجع 
تقلید آمده است: »بر همه مومنان الزم است از ولی، رهبر انقالب 
اسالمی، حضرت آیت اهلل العظمی سیدعلی خامنه ای )سایه اش 
مستدام( اطاعت کنند. حضرت ایشان برای رهبری امت و اداره 
مبارزه با نیروهای ستمگر و مستکبر در این شرایط، شایسته تر 
و بایسته ترند؛ شرایطی که نیروهای کفر و شر ضداسالم محمدی 

اصیل هم قسم شده اند«. 
در بخش های دیگر این بیانیه بر حفظ وحدت در عراق، پرهیز 
فرزندان خاندان صدر از تفرقه بین امت و مذهب و پشتیبانی از 

حشدالشعبی مقدس تأکید شده است.
مت��ن بیانی��ه کناره گی��ری آیت اهلل العظم��ی س��یدکاظم 

حسینی حائری از مرجعیت به شرح ذیل است:
بسماهللالرحیمالرحیم

با حمد بیکران خداوند متعال و با سالم و صلوات بر محمد 
مصطفی پیامبر رحمت صلوات اهلل علیه و آله و اهل بیت پاک آن 
حضرت. اَل یَُکلِّفُ اهلل نَْفًسا إاِلاَّ ُوْسَعها. خداوند هیچ کس را مگر 
در حد توانش تکلیف نمی کند. بدون شک یکی از مسؤولیت ها 
و امانت  های مهم در زمان غیبت امام عصر علیه السالم این است 
که فقهای جامع الش��رایط امور امت مسلمان را برعهده گیرند. 
پس از آنکه خداوند توفیق داد در خدمت آیت اهلل العظمی سید 
شهید محمد باقر صدر )رضوان اهلل تعالی علیه( شاگردی کنم، 
این مسؤولیت را برعهده گرفتم تا در حد توان اهداف آن شهید 
بزرگوار را در عراق حس��ینی علیه السالم محقق سازم و اسالم 
را ی��اری ده��م و از مومنان و بویژه از جامعه عراق در برابر مکر 
استعمارگران بیگانه حمایت کنم. واضح است که از لوازم عمل 
به این مسؤولیت بزرگ، سالمت جسمی و توان پیگیری مسائل 
مربوط به امت مسلمان است اما امروزه وضع سالمت من به سبب 
بیماری و سن باال مناسب نیست و احساس می کنم که مانع 
انجام وظایفی شده که بر عهده من است. به همین علت اعالم 
می کنم که از این به بعد، این مسؤولیت را ادامه نمی دهم و همه 
وکالت ها و اجازه ها از طرف من یا از طرف دفاتر من و نیز حق 
دریافت هر گونه حقوق ش��رعی از طرف وکال و نمایندگان به 
نیابت از من ساقط است. و در پایان باید سخنی از باب سفارش 

به فرزندان مومن خود بگویم؛
ی�ک: بر هم��ه مومنان الزم اس��ت که از ول��ی، رهبر انقالب 
اسالمی، حضرت آیت اهلل العظمی سیدعلی خامنه ای )سایه اش 
مستدام( اطاعت کنند. حضرت ایشان برای رهبری امت و اداره 
مبارزه با نیروهای ستمگر و مستکبر در این شرایط، شایسته تر 
و بایس��ته ترند، ش��رایطی که نیروهای کفر و ش��ر ضد اسالم 

محمدی)ص( اصیل هم قسم شده اند. 
دو:به فرزندانم در عراق عزیز چند سفارش می کنم: 

الف- حفظ وحدت و انسجام و اینکه به استعمار و صهیونیسم 
و مزدوران شان فرصت ندهند که آتش فتنه را شعله ور کنند و 
بدانند که دشمن مشترک آنان آمریکا، صهیونیسم و دنباله های 

آن دو هستند. 
ب- آزادس��ازی عراق از هر گونه اش��غال بیگانه و از هر نیروی 
امنیتی یا نظامی بیگانه و بویژه نیروهای آمریکایی که به بهانه های 
مختلف روی سینه عراق چنبره زده اند و اینکه اجازه ندهند در 
عراق یعنی س��رزمین مقدس��ات، بمانند و اینکه ماندن آنها از 

بزرگ ترین حرام ها نزد خداوند متعال است. 
ج- از مس��ؤوالن و کسانی که پست هایی را برعهده گرفته اند، 
می خواهم که به وظایف ش��رعی خ��ود عمل کنند و به مردم 

مظلوم عراق یاری رسانند. 
د- بر همه علما و طالب و نخبه های فرهنگی و نویسندگان است 
که مردم را آگاه کنند تا دوست را از دشمن بشناسند و منافع 

واقعی خود را درک کنند. 

ه�- بر فرزندان 2 شهید صدر که رحمت خدا بر 
آن دو باد، الزم است که بدانند که دوستی آن 2 
ش��هید اگر با ایمان به روش آن 2 در عمل صالح 
و ب��ا پیروی واقعی از اهداف آن 2 همراه نباش��د، 
کفایت نخواهد کرد و بدانند که صرف ادعا یا نسبت 
خویشاوندی به آن 2 شهید کفایت نمی کند و هر 
کس تالش کند به نام آن دو شهید بین فرزندان 
امت و مذهب تفرقه بیندازد یا به نام آن دو رهبری 
را ب��ر عهده گیرد در حالی که فاقد درجه اجتهاد 
و دیگر شرایط قید شده در رهبری شرعی است، 
در واقع صدری نخواهد بود، هر چند چنین ادعای 

کند یا نسبتی داشته باشد. 
و-همه مومنان را به حشدالشعبی مقدس سفارش 
می کنم و همه باید از آن به عنوان نیرویی مستقل 
که در دیگر نیروها وارد نشده است، حمایت و آن را 
تایید کنند زیرا همان گونه که بارها تاکید کرده ام، 
کنار دیگر نیروهای مس��لح عراقی، قلعه محکم و 
دست توانا برای کسانی است که در پی امنیت و 

منافع مردم کشور عراقند. 
ز-باید بعثی های جنایتکار و فاسد و مزدوران را از 
مناصب و مسؤولیت ها در کشور دور کرد و اینکه به 

هیچ وجه قدرت در اختیار آنان قرار نگیرد زیرا آنها خیر شما را 
نمی خواهند و به هیچ چیز جز منافع حزبی و خدمت به اربابان 

استعمارگر و صهیونیست خود و دنباله های آنها نمی اندیشند.
آیتاهللحائریوصیشهیدآیتاهللمحمدصادقصدر ■

آیت اهلل س��یدکاظم حس��ینی حائری از بزرگ ترین مراجع 
تقلید ش��یعه اس��ت و مقلدان زیادی در عراق بویژه در طیف 

صدریون دارد.
آیت اهلل حائری از شاگردان برجسته شهید محمدباقر صدر 
بود و در سخنرانی ای که شهید آیت اهلل محمدصادق صدر )پدر 
مقتدا صدر( قبل از ش��هادتش داش��ت، گفته بود بعد از من از 
آیت اهلل العظمی شیخ کاظم حائری اطاعت کنید. این موضوع 
نشان می دهد از نظر شرعی بعد از شهیدین صدر باید از آقای 
حائری تقلید شود. به همین علت شخص مقتدا صدر و بسیاری 

از طرفداران صدر از آیت اهلل حائری تقلید می کنند.
بیانیه کناره گیری آیت اهلل العظمی سیدکاظم حسینی حائری 
از مرجعیت و توصیه این مرجع بزرگ تقلید شیعه عراقی برای 

تبعیت از رهبر حکیم انقالب اسالمی ایران 
که مانند توفانی بزرگ از قم به نجف رسید  
تحولی مهم در فضای سیاسی و فقهی عراق 
به ش��مار می رود که در وهله اول می توان 
گفت نخستین تکانه های آن در حنانه نجف 
احس��اس و باعث شد مقتدا صدر که مقلد 
آیت اهلل حائری است، در بیانیه ای اعالم کند 
از تمام امور شرعی و سیاسی کناره گیری 

خواهد کرد.   
آی�تاهللحائری:فرزن�دانصدربایداز ■

تفرقهدوریکنند
 به نظر می رسد نکته مهمی که آیت اهلل 
حائری در انتهای این بیانیه خود آورده است 
به صورت دقیق متوجه مقتدا صدر است. در 
قسمتی از این بیانیه آمده است: »بر فرزندان 
2 شهید صدر که رحمت خدا بر آن دو باد، 

الزم است بدانند دوستی آن دو شهید اگر با ایمان به روش آن 
دو در عمل صالح و با پیروی واقعی از اهداف آن دو همراه نباشد، 
کفایت نخواهد کرد و بدانند صرف ادعا یا نسبت خویشاوندی 
به آن دو شهید کفایت نمی کند و هر کس تالش کند به نام آن 
دو شهید بین فرزندان امت و مذهب تفرقه بیندازد یا به نام آن 
دو رهب��ری را بر عهده گیرد در حالی که فاقد درجه اجتهاد و 
دیگر شرایط قید شده در رهبری شرعی است، در واقع صدری 

نخواهد بود، هر چند چنین ادعایی کند یا نسبتی داشته باشد«. 
این بخش از بیانیه باعث شد مقتدا صدر بالفاصله بیانیه ای 

صادر کند.
بیانیهمقتداصدردربارهکنارهگیریازامورسیاسیوفقهی ■

 در بیانیه مقتدا صدر که به نوعی مرجعیت شیعه در عراق 
را میراث خانوادگی خود تلقی کرده، آمده اس��ت: »بسیاری از 
جمله آقای حائری فکر می کنند این رهبری به لطف یا دستور 
آنان به دس��ت آمده است، در حالی که این به لطف خداوند و 

فیض پدرمان بوده است«.
 وی تأکید کرد »نجف اش��رف مقر اصلی مرجعیت دینی 
بوده و هست« و افزود هرگز ادعای عصمت یا اجتهاد یا حتی 
رهبری نکرده و صرفا خود را »امرکننده به معروف و نهی کننده 
از منکر« می داند و هدفی جز »اصالح اعوجاجی که عامل اصلی 
آن نیروهای سیاسی شیعه بوده اند« ندارد و می خواسته آنان را 

»به ملت شان نزدیک کند«.
صدر در ادامه با طرح ادعایی درباره اینکه بیانیه آیت اهلل حائری 
به خواسته خود وی نبوده، افزود: »من نیز 
اعالم می کنم دیگر در امور سیاسی دخالت 
نخواهم کرد و از اکنون به طور کامل از عرصه 
کناره گیری می کنم و همه دفاتر وابسته به 
خ��ود جز مرقد و موزه و مؤسس��ه میراث 

خاندان صدر را مسدود می کنم«. 
البته به اعتقاد کارشناسان، ادعای صدر 
درباره ماهیت بیانیه آیت اهلل حائری، تالش 
نافرج��ام برای کاهش هزینه ای اس��ت که 
موضع آیت اهلل حائری به این فرد متحمل 

کرده است.
از س��وی دیگر صالح محم��د العراقی، 
منتش��ر کننده مواضع مقت��دا صدر، رهبر 
جریان صدر هم فعالیت خود در شبکه های 
اجتماعی را متوقف کرد. بررس��ی حساب 
العراقی در ش��بکه های اجتماعی از جمله 
توئیتر و تلگرام نشان می دهد در تصاویر حساب های شخصی 

وی، عبارت »مغلق« )بسته( درج شده است. 
همزمان کمیته ویژه تظاهرات جریان صدر، فعالیت خود را 
به حالت تعلیق درآورد. همچنین دفتر مقتدا صدر اعالم کرد 
دخالت در همه امور سیاسی، حکومتی و رسانه ای، برافراشتن 
پرچم و شعارهای سیاسی و استفاده از هر گونه رسانه از جمله 

شبکه های اجتماعی به نام جریان صدر اکیدا ممنوع است. 

جریان صدر عراق از بیش از یک ماه پیش به دلیل اختالفات 
سیاس��ی، طرفدارانش را به تظاهرات واداشته و آنان با اشغال 
ساختمان پارلمان روند سیاسی کشور را تعطیل و تشکیل دولت 

جدید را به تأخیر انداخته  اند. 
کنارهگیریتاکتیکیصدرازسیاست ■

همزمان حامی��ان صدر در محوطه ش��ورای عالی قضایی 
عراق به عنوان مهم ترین نهاد قضایی این کشور تحصن کرده و 
موجب تعطیلی تمام نهادهای قضایی عراق شده اند. بعد از این 
اتفاقات تنش در منطقه الخضرای بغداد بشدت افزایش یافت. 
برخی طرفداران متعصب صدر که بسیاری از آنها درک درستی 
از مسائل سیاسی هم ندارند، به سمت کاخ ریاست جمهوری و 
برخی اماکن دولتی عراق هجوم بردند و حتی بسیاری از آنها 
وارد کاخ ریاس��ت جمهوری هم شدند. نیروهای امنیتی هم با 

طرفداران صدر درگیر شدند. 
س��تادکل نیروهای امنیتی عراق در بیانی��ه ای اعالم کرد: 
 فرماندهی عملیات مش��ترک از ساعت س��ه و نیم بعدازظهر 
دوشنبه در پایتخت بغداد منع رفت وآمد شامل وسایل نقلیه و 
همه شهروندان را اعالم کرد؛ جزئیات متعاقبا اعالم خواهد شد. 
وبسایت بغداد الیوم نیز نوشت نهادهای امنیتی در حال بررسی 
گزینه اعمال مقررات منع آمد و شد در صورت عدم مهار بحران 
تظاهرات سبز در ساعات آینده هستند تا از هر گونه عواقبی در 

پایتخت عراق جلوگیری شود. 
به نظر می رس��د استعفای مقتدا صدر یک اقدام تاکتیکی 
است تا در مقابل بیانیه آیت اهلل حائری که مقتدا صدر را کیش 

کرد، مقاومت کند.
یکبیانیهدرقموزلزلهسیاسیدرحنانهنجف ■

 نکته حائز اهمیت این است که آیت اهلل حائری نزد عراقی ها 
مانند آیت اهلل شهید محمدباقر صدر است و بسیاری او را جانشین 
معنوی وی می دانند. همین بیانیه سبب شده طرفداران صدر به 
2 بخش تقسیم شوند؛ گروهی که به او نزدیکی سیاسی دارند که 
در بین آنها کمونیست ها و بعثی ها حضور پررنگی دارند و برخی 
که از نظر شرعی او را قبول دارند که به نظر می رسد از وی دور 

خواهند شد و درگیر کارهای سیاسی او نمی شوند.
 تبعیت صدری ها از آیت اهلل حائری به حدی است که حتی 
شایعه شده بود مقتدا صدر برای جهاد علیه دیگران از وی کسب 
اجازه کرده است که این موضوع توسط آیت اهلل حائری تکذیب 
شده بود. نزدیکی زیاد آقای حائری به شهید صدر حتی در تنها 

مصاحبه وی نیز بیان شده است. 
آیت اهلل حائری در گفت وگویی گفت: »افزون بر فقه و اصول 
در فلسفه و اقتصاد از محضر ایشان بهره برده ام بدین گونه که 
2 اثر مهم ایش��ان را »اقتصادنا« و »فلسفتنا« با دقت مطالعه 
می کردم و هرجا شبهه و پرسش پیش می آمد محضر ایشان 
مطرح می کردم و آن بزرگوار مطلب را برای من باز می کردند و 

به پرسش پاسخ می دادند«.
 از سوی دیگر این زلزله سیاسی در عراق با واکنش بسیاری از 
احزاب سیاسی روبه رو شده است. ائتالف الوطنیه به ریاست ایاد 
عالوی، نخست وزیر سابق عراق با انتشار بیانیه ای رسمی درباره 
وضعیت پرمخاطره کشور و پیامدهای فاجعه بار آن 

برای ملت عراق هشدار داد.
 در این بیانیه آمده اس��ت: »هیچ راهی برای 
حل مش��کالت عراق وجود ندارد جز گفت وگوی 
فراگیر ملی با حضور همه کنش��گران سیاسی و 
اجتماعی و مردمی و مش��اغل بر پایه اصول ملی 
و شهروندی و پذیرش یکدیگر و عدالت سیاسی 
و اجتماعی و کنار گذاشتن هر گونه سهمیه بندی 
و چیرگی خواه��ی و حذف«. ص��در در چند ماه 
اخیر بشدت با رفتارهای شخصی و جناحی باعث 
بروز شورش و آشوب در کشور شده است. بعد از 
انتخابات وی نتوانست با گروه های دیگر ائتالف کند 
و کاخ نخست وزیری را در اختیار بگیرد، به همین 
دلیل در اقدامی نمایشی توپ انتخاب نخست وزیر 
را به زمین چارچوب هماهنگی شیعی انداخت؛ 
گروه��ی که خود ص��در روزی در آن بود و چند 

وزیر و استاندار به او می رسید. 
چارچوب هماهنگی »محمد شیاع السودانی« 
را مسؤول تشکیل کابینه اعالم و به مجلس معرفی 
ک��رد و صدری ها که دریافتند بازی سیاس��ت را 
باخته اند، به پارلمان هجوم برده و آنجا را اش��غال 
کردن��د. اکنون بعد از چند ماه صدر در ش��رعیت هم در حال 
بازنده شدن است. بیانیه آیت اهلل حائری علیه صدر و عدم انشقاق 
شیعه در عراق سبب می شود بسیاری از طرفداران شرعی صدر 
از او دور شوند. البته به نظر می رسد تعطیلی دفاتر او یک حقه 
سیاسی است. همین موضوع سبب سردرگرمی طرفداران صدر 

در بغداد شده است. 
حامیانصدربهمنطقهسبزهجومبردند ■

حامیان جریان صدر در منطقه سبز در دسته های پراکنده 
در خیابان ه��ای مختلف این منطقه به راه افتاده و برخی در 
حمایت از مقتدا صدر شعار می دهند و برخی نیز تالش دارند 
وارد ساختمان های دولتی و حاکمیتی شوند. روی پل »المعلق« 
نیز نیروهای ویژه مس��تقر شده اند تا مانع ورود دیگر حامیان 
صدر به منطقه سبز شوند، همزمان تمام درهای منطقه سبز 
بسته شده و تعداد زیادی از نیروهای امنیتی مقابل آنها مستقر 
ش��ده اند. رسانه های عراقی نوشته اند پل »الجمهوری« نیز به 
طور کامل مسدود شده و نیروهای امنیتی اجازه عبور خودرو 
و اف��راد را نمی دهند. تعداد زیادی از نیروهای امنیتی هم از 

مناطق مختلف بغداد به سمت منطقه سبز گسیل شده اند.
درخواستالکاظمیازصدربرایدستورخروجبههوادارانش ■

همزمان با تداوم تسخیر منطقه سبز بغداد از سوی طرفداران 
مقتدا صدر، »مصطفی الکاظمی« نخست  وزیر عراق دیروز در 
پی حضور طرفداران صدر در کاخ ریاست جمهوری اعالم کرد 
جلسات کابینه تا اطالع ثانوی لغو است. بر اساس گزارش »بغداد 
الیوم«، در بیانیه دفتر رسانه ای نخست وزیر عراق آمده، در پی 
ورود گروه��ی از تظاهرات کنندگان به کاخ ریاس��ت جمهوری 
عراق، الکاظمی به کابینه دستور داد جلسات خود را تا اطالع 
ثانوی تعلیق کند. الکاظمی در بیانیه دیگری اعالم کرد: تحوالت 
خطرناکی مانند یورش تظاهرات کنندگان به منطقه س��بز و 
سازمان های دولتی که امروز در عراق عزیز ما رخ می دهد، حاکم از 
جدی بودن خطرات ناشی از ادامه اختالفات سیاسی و انباشتگی 
آن است. وی افزود: تأکید می کنیم تعرض تظاهرات کنندگان به 
سازمان های دولتی اقدامی مردود و خارج از سیاق قانونی است. ما 
از جناب سیدمقتدا صدر که همواره حامی دولت بوده و بر اعتبار 
آن و نیز احترام به نیروهای امنیتی تأکید داشته، می خواهیم 
در دعوت از تظاهرات کنندگان برای خروج از نهادهای دولتی 
در منطقه سبز )الخضرا( کمک کند. الکاظمی ادامه داد: تداوم 
اختالفات سیاسی تا حدی که به سازمان های دولتی آسیب بزند 
در راستای خدمت به چشم اندازهای ملت عراق، آینده و وحدت 

سرزمینی آن نیست. 

اپوزیسیونآلمانخواستاراعتراضاتگستردهعلیه
افزایشقیمتهاشد

آلمانرویریلاعتراض
اقتصاددان��ان برجس��ته آلمانی با اش��اره ب��ه اینکه 
مصرف کنندگان و ش��رکت ها در این کش��ور ب��ا دوران 
سختی روبه رو هستند، تصویر تیره و تاری را برای اقتصاد 
کشورشان ترسیم کردند. روزنامه »پاسایر نویه پرسه« در 
گزارشی نوشت: به گفته اقتصاددانان، مؤسسات اقتصادی 
پیش��رو در آلمان، ش��رکت ها و مصرف کنندگان در این 
کش��ور با دوران سختی روبه رو هستند. »ورونیکا گریم« 
از کارشناسان اقتصاد در یک نظرسنجی که به سفارش 
خبرگزاری رس��می آلمان انجام ش��د، گفت: با توجه به 
ناامنی های فراوان، فکر می کنم زمستان سختی در پیش 
داری��م. »کاترینا اوترمول« از موسس��ه آلیانز وضعیت را 
حتی شدیدتر توصیف کرد و اظهار داشت: ما قطعا رکود 
را پیش بینی می کنیم. »فریتزی کوهلر گیب« اقتصاددان 
ارشد گروه دولتی KFW نیز ابرهای تیره و تار را در افق 
می بیند. وی در این باره گفته است: اقتصاد آلمان در حال 
حاضر دوران س��ختی را تجربه می کند. »اوترمول« هم 
گفت آلمان با نوعی تعدیل مواجه است، یک جهت گیری 
مجدد اساسی که از چالش های غلبه بر بحران های قبلی 
در اصول خود پیش��ی می گیرد. این امر در ورشکستگی 
شرکت ها نیز منعکس خواهد شد. برخی شرکت ها وجود 
خواهند داشت که دیگر نمی توانند کار کنند. در ادامه این 
گزارش آمده است: مشکل اصلی، قیمت های باال بویژه در 
زمینه انرژی است. در این شرایط هزینه خریدهای دیگر 
باید کنار گذاشته شود. »مارک شاتنبرگ« اقتصاددان و 
کارشناس بازار کار در تحقیقات »دویچه بانک« هم در این 
باره می گوید: تمایل ش��دید و روزافزون اخیر به پس انداز 
کردن در بین شهروندان نشان می دهد نگرانی ها در میان 
مصرف کنندگان چقدر بزرگ است. کاهش قریب الوقوع 
قدرت خرید واقعی - عمدتا به دلیل قیمت باالی انرژی- 

احتماال شدیدترین باد مخالف است.
نتایج نظرس��نجی اخیر مؤسس��ه اینفراتست دیامپ به 
 س��فارش »ای آردی« آلمان هم نش��ان می دهد اکثر قریب 
به اتفاق ش��هروندان آلمانی در مصرف انرژی و خرید روزانه 
خود صرفه جویی می کنند. خانوارهای آلمانی پس از اعمال 
عوارضی که با هدف کمک به پوشش هزینه نیروگاه ها تعیین 
ش��د، ناچارند 500 یورو )509 دالر( پول بیشتری در سال 
برای گاز پرداخت کنند. در این شرایط مقامات دولتی آلمان 
از مساله شورش های خیابانی در نتیجه افزایش نارضایتی ها 
در بین ش��هروندان هراس��انند. اخیرا اپوزیس��یون آلمان از 
جمله حزب چپ و حزب افراطی »جایگزینی برای آلمان« 
برای اعتراضات خیابانی فراخوان  داده و از اس��تقبال خوب 
ش��هروندان برای پیوستن به این اعتراضات خبر داده است. 
در این شرایط »وولفگانگ تیرسه« از سیاستمداران بلندپایه 
حزب صدراعظم آلمان )سوسیال- دموکرات( و رئیس سابق 
پارلمان آلمان اعالم کرد با توجه به تورم و بحران انرژی، دولت 
و پلیس باید برای اعتراضات احتمالی آماده باشند. »ماتیاس 
کوئنت« محقق راست گرای افراطی در آلمان هم اعالم کرده 
بسیج برای چنین اعتراضاتی از قبل آغاز شده است. به نوشته 
روزنامه هندلزبالت آلمان، »تینو چروپاال« رهبر حزب افراطی 
»جایگزینی برای آلمان« هم از تظاهرات اعتراضی علیه قیمت 
باالی انرژی اعالم ش��ده برای پاییز دفاع کرده است. وی در 
کنفرانس حزب ایالتی ساکسونی- آنهالت در ماگدبورگ گفت: 
ما باید منافع شهروندان را به خیابان ها بیاوریم. کروپاال با شعار 
»منافع آلمان در درجه اول به جای جنگ اقتصادی«، بار دیگر 
از پایان تحریم ها علیه روسیه و راه اندازی خط لوله »گاز نورد 

استریم 2« حمایت کرد

تیراندازیجمعیدرآمریکا
9قربانیگرفت

پلیس آمریکا اعالم کرد یک مرد مس��لح یکشنبه )2۸ 
آگوست به وقت محلی( در تیراندازی کور در دیترویت که 
حدود 2.5 س��اعت طول کشید، ۳ نفر را کشت و یک نفر 
دیگر را زخمی کرد. به نوش��ته وبگاه خبری »آکسیوس«، 
اداره پلیس دیترویت در بیانیه ای نوشت: »نکات حیاتی« 
پلیس را به دستگیری یک مظنون در عصر یکشنبه پس از 
جست وجوی اف بی آی، اداره »الکل، دخانیات، اسلحه های 
گرم و مواد منفجره« و وزارت امنیت داخلی سوق داد. حمله 
دیترویت یکی از حداقل 2 تیراندازی جمعی مرگباری بود که 
یکشنبه رخ داد. در یک مورد دیگر، پلیس گفت مردی در 
هیوستون به 5 مستأجر در یک بلوک آپارتمانی تیراندازی 
کرد و ۳ نفر را کشت و واحدها را آتش زد. یک مظنون در 
این تیراندازی دستگیر شده است. در همین حال، پلیس 
»بِند« اورگان اعالم کرد تیراندازی در یک خواربارفروشی در 
عصر یکشنبه 2 کشته بر جا گذاشت. در بیانیه اداره پلیس 
گفته شده »پلیس جسد یک فرد دیگر را که گمان می رود 
عامل تیراندازی باش��د، در فروشگاه پیدا کرد«. آزاد بودن 
حمل سالح در آمریکا باعث وقوع خشونت های مسلحانه 
و تیراندازی در سراس��ر این کش��ور شده است که هر روز 

قربانی می گیرد.  
معرفیدومینمظنونترور
»داریادوگین«ازسویروسیه

خبرگزاری رویترز نوش��ت س��رویس امنیتی روس��یه 
)اف اس بی( دیروز دوشنبه یک اوکراینی دیگر را معرفی کرد 
که به گفته این س��ازمان، بخشی از تیم ترور داریا دوگین، 
دختر الکساندر دوگین، فیلس��وف روس و فردی که از او با 
عنوان متحد و استراتژیست والدیمیر پوتین،  رئیس جمهوری 
روسیه یاد می شود، بوده است. سازمان اف اس بی روسیه که 
اصلی ترین آژانس اطالعات داخلی روسیه محسوب می شود، 
2 روز بعد از ترور این دختر 29 ساله اعالم کرد پرونده قتل 
او را ح��ل کرده و یک زن اوکراینی را به عنوان مظنونی که 
چند هفته در تعقیب ماریا دوگین و عامل کار گذاشتن بمب 
مخصوص ت��رور وی بوده، معرفی کرد. اوکراین اما دس��ت 
داش��تنش در قتل دوگین را رد کرده است.سازمان امنیتی 
اف اس بی روس��یه دیروز اعالم ک��رد یک عضو دیگر »گروه 
تروریس��ت و خرابکار« اوکراینی عامل طراحی و اجرای این 
ترور را شناسایی کرده است. این سازمان در بیانیه ای اعالم 
کرد این مظنون دوم، مردی  متولد سال ۱9۷۸ است که به 
ساخت بمب جاسازی شده در خودروی دوگین در یک گاراژ 
اجاره ای در ش��هر مسکو و به دست آوردن مدارک جعلی و 
شماره پالک های جعلی برای زن عامل کار گذاشتن این بمب 

کمک کرده است. 

دور دنیا

بینالملل
بیشازنیمیازدموکراتهابایدنرابرای۲۰۲۴نمیخواهند

بیش از نیمی از رأی دهندگان دموکرات در یک نظرسنجی جدید اعالم کردند جو بایدن، رئیس جمهوری کنونی آمریکا نباید برای دوره دوم 
ریاست جمهوری در انتخابات 202۴ نامزد شود. به گزارش پایگاه خبری هیل، نظرسنجی جدید »یواس ای تودی- ایپسوس« نشان داد 5۶ درصد 

رأی دهندگان دموکرات مخالف نامزدی مجدد بایدن هستند، اگر چه تجربه، دانش سیاسی و تمرکز دولت بایدن بر اتحاد آمریکا را تایید کردند. 
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نکت�هحائ�زاهمیتایناس�تکه
آیتاهللالعظمیحائرینزدعراقیها
ش�هید آیتاهللالعظم�ی مانن�د
محمدباقرصدراستوبسیاریاورا
جانشینمعنویویمیدانند.همین
بیانیهسببشدهطرفدارانصدربه
۲بخشتقسیمشوند؛گروهیکهبه
اونزدیکیسیاسیدارندکهدربین
آنهاکمونیستهاوبعثیهاحضور
پررنگ�یدارندوبرخیک�هازنظر
ش�رعیاوراقبولدارندکهبهنظر
میرس�دازویدورخواهندشدو
درگیرکارهایسیاسیاونمیشوند

آیتاهللالعظمیسیدکاظمحسینیحائری،وصیشرعیشهیدانصدرباصدوربیانیهایضمنکنارهگیریازمرجعیت
وتوصیهبهصدریهابرایعدمتفرقهانگیزی،اطاعتهمهمؤمنانازآیتاهللالعظمیسیدعلیخامنهایراالزمدانستند

مرجعیت عراق علیه تفرقه
آیتاهللحائری:هرکستالشکندبهنامشهیدانصدربینفرزندانامتومذهبتفرقهبیندازد،فاقددرجهاجتهادودیگر
شرایطقیدشدهدررهبریشرعیاستودرواقعصدرینخواهدبود،هرچندچنینادعاییکندیانسبتیداشتهباشد

صدر:دیگردرامورسیاسیدخالتنمیکنموازاکنونبهطورکاملازعرصهکنارهگیریمیکنم
محمدعلی حسن نیا

کارشناس مسائل غرب آسیا
آیتاهللکاظمحسینیحائری،وصیشرعیشهیدانصدرباصدوربیانیهایازمرجعیت
شیعیانکنارهگیریواطاعتهمهمومنانازآیتاهللالعظمیسیدعلیخامنهایراالزم

دانستند
آیتاهللحائریدربیانیهکنارهگیریازمرجعیت:هرکستالشکندبهنامآندوشهید
)شهیدانصدر(بینفرزندانامتومذهبتفرقهبیندازددرحالیکهفاقداجتهادیا
دیگرش�رایطقیدش�دهدررهبریشرعیاست،درواقعصدرینخواهدبود،هرچند

چنینادعاییکندیانسبتیداشتهباشد.
نخستوزیرعراق:جلساتکابینهتااطالعثانویبهدلیلورودتظاهراتکنندگانبه

مقرشورایوزیرانتعلیقشد.
برخیصدریهاواردکاخریاس�تجمهوریعراقش�دند.همچنینمنعرفتوآمد
سراس�ریدربغدادوممنوعیتترددهمهوس�ایلنقلیهاعمالشدهوتمامجادههای

ورودیازاستانهایجنوبیبهپایتختعراقبستهشدهاست.
دفترمقتداصدر:دخالتدرهمهامورسیاسی،حکومتیورسانهای،برافراشتنپرچم
وش�عارهایسیاس�یواستفادهازهرگونهرسانهازجملهشبکههایاجتماعیبهنام

جریانصدراکیداممنوعاست.
مصطفیالکاظمینخستوزیرعراق:ازجنابسیدمقتداصدرکههموارهحامیدولت
بودهوبراعتبارآنونیزاحترامبهنیروهایامنیتیتأکیدداشته،میخواهیمدردعوت
ازتظاهراتکنندگانبرایخروجازنهادهایدولتیدرمنطقهسبز)الخضرا(کمککند.

اهمتحوالتدیروزعراق



فرهنگوهنر
حضرتامامرضا)ع(:

صدقه بده هر چند كم باشد، زیرا هر كار كوچكی كه صادقانه 
برای خدا انجام شود بزرگ است. 

نشانی:خیابانانقالباسالمي،بینحافظوخیابانولیعصر)عج(،كوچهسعید،پالك9روزنامهسیاسی،فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی
روابطعمومي:66413792تحريريه:66413783نمابر:66414137
info@vatanemrooz.ir:پیامک:10002231پستالکترونیک
چاپ:موسسهجامجمبرتربرناتوزيع:نشرگسترامروز:61933000

صاحبامتیازومديرمسؤول:محمدآخوندی
سردبیر:سیدعابديننورالدينی
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واپسینروزهایپیشتولید»ترور«

فیلمنامه مینی سریال »ترور« که قرار است روایتی از 
ترور نافرجام سردار حاج قاسم سلیمانی باشد، با همکاری 

سیروس مقدم در حال بازنویسی است. 
به گزارش »وطن امروز«، این روزها پروژه های مختلفی 
در حوزه سینما و سریال های تلویزیونی در حوزه آثار امنیتی 
و ش��هدا 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 بر 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 آن با همکاری سیروس مقدم در حال بازنویسی 
اس��ت. مهدی نقویان، مدیرعامل مؤسسه اندیشه شهید 
آوینی پیش از این در توضیحی درباره این مجموعه گفته 
بود: ما بنا داش��تیم تولیدش را با عجله در سال گذشته 
انجام دهیم اما از این ش��تاب فاصله گرفتیم و پروژه در 
حال کیفی سازی است. »ترور« یک مینی سریال است اما 
با کیفیت سینمایی ساخته می شود و با تولیدات معمول 

تلویزیون فرق دارد. 
مینی س��ریال »ترور« با موضوع ترور نافرجام شهید 
حاج قاسم سلیمانی به تهیه کنندگی حامد عنقا با تمرکز 
به ترور نافرجام حاج   قاس��م در کرمان، درصدد اس��ت تا 
بخشی از جایگاه رفیع و حساس این سرباز گرانقدر اسالم 

را به تصویر درآورد. 

پیوستن2فیلمسینمايیبهصفاكران

ش��ورای پروانه نمایش فیلم های س��ینمایی با صدور 
پروان��ه نمایش فیلم های »رویای س��احل« و »خاطرات 

بندباز« موافقت کرد. 
به گزارش »وطن امروز«، شورای پروانه نمایش فیلم های 
س��ینمایی در جلس��ه اخیر با صدور پروانه نمایش برای 
فیلم های »رویای ساحل« به تهیه کنندگی رقیه احمدی 
و کارگردانی آرش سجادی فرید و »خاطرات بندباز« به 
تهیه کنندگی سمیرا برادری و روح اهلل برادری و کارگردانی 

حامد رجبی موافقت کرد. 
پیش از این فیلم »رویای س��احل« در بخش رقابتی 
چهاردهمین جش��نواره بین المللی فیلم رودخانه بزرگ 
(GRFF) Festival Grand River Film کانادا روی 
پرده رفته بود. همچنین فیلم »خاطرات بندباز« دومین 
تجربه حامد رجبی پس از فیلم »پریدن از ارتفاع کم« است. 

شهرهایباالی50هزارنفر
سینمادارمیشوند

مع��اون فن��اوری و مطالعات س��ازمان س��ینمایی از 
برنامه ریزی برای احداث سالن های سینما در شهرهایی 

با جمعیت بیش از 50 هزار نفر خبر داد. 
به گزارش »وطن امروز«، قادر آشنا با اشاره به مهم ترین 
برنامه هایی که در دستور کار این معاونت قرار دارد، گفت: 
طبق برنامه ریزی هایی که از ابتدای دولت فعلی تاکنون 
داشته ایم، احداث سینما در شهرهای باالی 50 هزار نفر 
جمعیت از جمله برنامه های ما در حوزه زیرساخت های 
س��ینمایی کشور اس��ت. مدرن کردن سینماهای ایران 
تالش بعدی ما است که بحث های تشویقی را هم در این 

میان مدنظر داریم. 
وی درباره دیگر برنامه های معاونت خاطرنش��ان کرد: 
در حوزه سینما در رابطه با زیرساخت ها اقداماتی را انجام 
خواهی��م داد و در حوزه آموزش��گاه های آزاد هنری  که 
مجموعه های مهمی محسوب می شوند استانداردسازی 
کامل در رابطه با مکان، مدرسان، سرفصل ها و رتبه بندی 

را در نظر داریم.
 

مديركلدفترمطالعاتوزارتارشاد
منصوبشد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در حکمی محمد آقاسی 
را به عنوان مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه  ریزی رسانه  های 

این وزارتخانه منصوب کرد. 
به گ��زارش »وطن امروز«، محمدمهدی اس��ماعیلی 
در حکم��ی محمد آقاس��ی را به عن��وان مدیرکل دفتر 
مطالعات و برنامه  ریزی رسانه  های این وزارتخانه منصوب 
کرد. دبیری ستاد فرهنگ دبیرخانه شورای عالی انقالب 
فرهنگ��ی، عضویت در هیات رئیس��ه و معاونت نظارت و 
ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی، عضویت 
هیات مدیره و ریاست مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران 
(ایس��پا(، مدیریت دفتر نیازسنجی و مطالعات فرهنگی 
جهاد دانش��گاهی دانش��گاه تهران، عضویت در شورای 
نظارت و گسترش تشکیالت فرهنگی جهاد دانشگاهی، 
مدیرمسؤولی فصلنامه علمی و پژوهشی »جامعه شناسی 
مس��ائل اجتماعی ایران« و... ازجمله س��وابق اجرایی و 
مدیریتی محمد آقاس��ی است. وی همچنین نزدیک به 
500 س��اعت س��خنرانی در حوزه های مختلف علمی و 
بیش از ۱00جلسه تدریس دانشگاهی و کارگاهی درباره 
ماهیت و اهمیت افکار عمومی و نظرسنجی، ده ها مقاله 
علمی با رتبه های علمی- پژوهشی و علمی- ترویجی داشته 
و همچنین بیش از ۱00 عنوان مقاله را به صورت انفرادی 

در مجله ها، روزنامه و خبرگزاری ها منتشر کرده است. 
پیش از این گیتا علی آبادی عهده دار این مسؤولیت در 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بود. 

اخبار

محمدعلیمیرزايی:همیش��ه یکی از موضوعاتی که در بین 
هنرمندان و هنردوس��تان وجود دارد، مساله انتقال مفاهیم با 
ابزارهای مختلف به دیگران اس��ت؛ موضوعی که از دیرباز یک 
اصل مهم برای انسان به شمار می رفته است، اینکه انسان برای 
اب��راز نیاز و بیان نظرات خ��ود باید طوری عمل کند که برای 
جامعه هدف، صحبت و نظراتش واضح و عاری از ابهام و مشکل 
باشد. حال این نظر می تواند تمام جامعه را در بر بگیرد که یکی 
از مصادیق بارز این مساله دیوارنگاره ها در سطح شهر است. در 
کشور ما و همزمان با انقالب اسالمی موج نوینی از نقاشی های 
دیواری -که عکس و تمثال شهیدان و رهبر کبیر انقالب بود- بر 
دیوارهای شهر نقش بست و اگر در آن برهه از کشوری دیگر 
وارد ایران می شدیم با مشاهده تصاویر رزمندگان بر دیوار شهرها 
متوجه این مهم می شدیم که کشورمان در حال جنگ است و 
یاد و خاطره این عزیزان تا ابد جاویدان باید روی دیوارها حک 
شود. بر این اساس تصاویر افتخارآفرینان و عزیزانی مثل شهدا 
در آن دوران به روی دیوار رفت. در نظر گرفتن ریتم و بافت یک 
نقاشی بسیار اهمیت دارد. نقاشی دیواری باید بسته به موقعیت 
قرار گرفتن آن دارای ویژگی خاص باشد. یکی از اصول مهم در 
دیوارنگاره به زعم اکثر کارشناسان و اهل فن، سطح کار و بررسی 
نوع آن دیوار است. محال است گذرتان به مرکز شهر و حوالی 

میدان ولیعصرافتاده باشد و دیوارنگاره بزرگ میدان را با چشم 
دنبال نکرده باشید؛ دیوارنگاره ای که در ایام مختلف سال 
با تناسب، تصاویر زیبایی در آن نقش می بندد و نظرات 

و افکار مختلف را به خود جلب می کند. 
چند س��الی می شود که کیفیت دیوارنگاره ها بهتر 

شده و از فیلتر درستی عبور می کنند، بنابراین 
مشخص است که کارشناسان آنها را بررسی 
می کنند. از سویی دیوارنگاره ای که به صورت 
مستقل طراحی می شود و نظارت خاصی 
روی آن اعمال نمی شود به نوبه خود می تواند 

تاثیر بصری سوء از خود به جا بگذارد 
و بنابراین باید این نکته نیز مورد 

توجه دقیق قرار گیرد. برخی دیوارنگاره هایی که بعضی نهادها 
مس��تقال آنها را در دست می گیرند در مواردی دارای کارهای 
بسیار ضعیف و غیرفنی هستند که نمای شهر را بد می کنند. 
هر چقدر هم سازمان زیباسازی روی این نکات نظارت داشته 
باشد، باز ممکن است برخی از دستش دربرود که روی کیفیت 
دیوارنگاره های شهر اثر سوء خواهد گذاشت، بنابراین می طلبد 
که کیفیت دیوارنگاره بیشتر مورد توجه قرار گیرد. عبدالمجید 
قدیریان، نقاش برجسته کشورمان در گفت و گو با »وطن  امروز« 
درباره تاثیر دیوارنگاره ها بر جامعه می گوید: من معتقد هستم 
مردم فرهنگ خود را از بیلبوردها نمی گیرند؛ فرهنگ آنها در 
رس��انه های اینترنتی، موبایل و فضاهایی با این اتمسفر است. 
دیوارنگاره میدان ولیعصر»عج« در اصل حکم یک بیانیه را دارد 
و چون نمونه است، خروجی خوبی را به دنبال دارد و اگر تعداد 
آن زیاد شود به نظرم اثر خود را از دست می دهد؛ اینکه فقط 
یک دیوار نگاره داریم؛ آن هم حالت اعالمیه دارد، این را می رساند 
که نگاه ملی به این قضیه پررنگ نیس��ت. اگر این دیوارنگاه با 
محوریت نگاه فرهنگی نه زیباسازی تکثیر شود، تاثیر خود را 
از دست می دهد و از حالت تمرکزمعنا خارج می شود. قدیریان 
ادامه داد: دیوارنگاره میدان ولیعصر»عج« عنصر جذابی است و 
چون یک نمونه اس��ت و تمرکز دارد و بیشتر اعالم خط مشی 
فرهنگی است، تاثیر خود را در قشر هدف می گذارد و کارایی 
خوب��ی دارد. به نظرم رس��انه ها باید تالش کنند در کنار 
اهمیت دادن به ابزار فرهنگی، درباره محتوای فرهنگی 
هم صحبت کنند. مخاطب دیواره نگاره ها باید تمام اقشار 
جامعه را دربر بگیرد؛ حرف آن حرف ملی باش��د. اقشار 
جامعه با تفکرات و عقاید مختلفی در حال زیست 
هس��تند، بنابراین باید به تفکرات مختلف 
احترام گذاشت؛ اگر حس جناحی بودن و 
تفکر خاص وجود داشته باشد، مخاطب 
را از دس��ت می دهد و تاثیر چندانی 
هم ندارد. نقاش پیشکسوت معتقد 
است: در ارائه مفهوم باید دقت 

بیشتری انجام شود که دیوارنگاره  ماهیت نظام را به چالش نکشد. 
در بسیاری از کشورها از دیوارنگاره ها به عنوان زیبایی شناسی، 
زیباسازی شهر و انتقال فرهنگ مدنظرشان استفاده می شود. در 
برخی کشورها نیز آنقدر دیوارنگاره از اهمیت باالیی برخوردار 
است که تبدیل به یک گالری بزرگ شهری شده است و جذب 
بسیاری از توریست ها را به آن کشور به دنبال داشته است. به 
طور مثال در کشور مکزیک، نقاشی های بسیار قدرتمندی در 

ارتباط با دیوارنگاره ها کار ش��ده و از این آثار در حال حاضر به 
عنوان یک فضای توریستی استفاده می شود، در عین حال که 
یک انتقال مفهوم نیز در آن صورت می گیرد. ما در بحث شهری 
از دیوارنگاره ها می توانیم بخوبی استفاده کنیم ولی همیشه مشکل 
در موضوع محتواس��ت؛ فرهنگ ما جهت ندارد و حرف ما در 
موضوع دیوارنگاره مبهم است و به این دلیل است که افراط و 

تفریط به وجود می آورد. 

نگاهیبهتأثیرديوارنگارههادرگفتوگوی»وطنامروز«باعبدالحمیدقديريان

هویت ملی در میدان باشد

احمدرض�اانصاریپ�ور:س��اخت و طراح��ی کاراکترهای 
کودک پس��ند و قهرمان سازی برای این قشر، در خط مقدم 
اقدامات��ی قرار دارد که یک جامعه را به ابزارهای اس��تقالل 
فرهنگ��ی مجهز می کند اما با وجود لزوم و ضرورت این امر، 
به حال خود رها کردن این قهرمان های ملی کودکانه ای که 
در انیمیشن های ملی ساخته می شوند، سبب می شود نتوانیم 
آنگونه که الزم است از زحمات سازندگان این قهرمان ها بهره 
ببریم. انیمیشن سازی در سرتاسر دنیا آغاز فرآیندی فرهنگی 
اس��ت. با ساخته ش��دن و اکران انیمیشن، ما تازه یک بازی 
ج��ذاب و موثر را با کودک و نوجوانی که مخاطب ماس��ت، 
شروع کرده ایم. او هم از این بازی لذت می برد و دوست دارد 
دنیایش را هرچه بیشتر به کاراکترهای این انیمیشن شبیه 
کند. تهاجم فرهنگی ای که امروز در کمین کودکان مان هست 
هم دقیقا از همین اصل پیروی می کند و کشورهای سازنده 
توانسته اند با محدود نکردن اثر به یک کار سینمایی و بسط 
دادن آن در ابعاد وسایل سرگرمی و آموزشی، به ماندگاری در 

ذهن مخاطب برسند. 
با نگاهی به صنعت انیمیشن می بینیم در دهه اخیر رشد 
قابل توجهی نصیب کش��ورمان در این عرصه ش��ده است. 
تازه ترین گواه این موضوع، از فردا راهی پرده سینماها می شود. 

انیمیشن »پسر دلفینی« پس 
از فروش موفقی که در روسیه 
تجربه کرد، حاال در انتظار آغاز 
اکران داخلی است. سوالی که 
مطرح می شود این است که با 
نظر به موفقیت بین المللی این 
انیمیشن در جذب مخاطب، آیا 
برای این اثر برنامه ای داریم تا 
به آن نه فقط به عنوان یک اثر 

سینمایی، بلکه به عنوان یک المان فرهنگی ملی در دنیای 
کودکان نگاه کنیم؟

برای یافتن پاس��خ این سوال و آگاهی از تصمیماتی که 
عوامل »پس��ر دلفینی« برای ماندگارسازی آن پس از اکران 
دارند، سراغ محمدامین همدانی، تهیه کننده این انیمیشن 

رفتیم و از وی در این باره پرسیدیم.  
محمدامین همدانی در پاسخ به اینکه استقبال داخلی از 
»پسر دلفینی« را چگونه پیش بینی می کند، به »وطن امروز« 
گفت: امید داریم مخاطبان داخلی این لطف را به ما داشته 
باشند و اس��تقبال خوبی را برای انیمیشن »پسر دلفینی« 
رقم بزنند. از افتتاحیه این انیمیش��ن بازخوردهای بس��یار 

خوبی داش��ته ایم که فراتر از 
انتظ��ار بود. البته آغ��از اکران 
»پسر دلفینی« در سینماهای 
ایران هم با بازگشایی مدارس 
و اوج گی��ری کرون��ا و برخی 
رویدادهای دیگر همزمان شده 
است اما امیدواریم در کنار همه 
این عوامل، استقبال خوبی را 

شاهد باشیم. 
وی درباره داستان این انیمیشن و دلیل انتخاب موضوع 
»جست وجوی مادر« تصریح کرد: یکی از عللی که ما به سراغ 
کهن الگوی جست وجوی مادر رفتیم این بود که فیلم هایی با 
این تم، به دلیل گستردگی و جهانشمول بودن موضوع شان، 
همیشه در دنیا پرفروش و موفق بوده اند. در سینمای کودک، 
توجه به نگاه کودک مهم اس��ت و مادر از دید یک کودک، 
قهرمانی است که نقش مهمی در برآورده کردن نیازها دارد. 
مادر نمادی از آرامش اس��ت. همچنین مادر نماد و س��مبل 
سرزمین و خاک و زادگاه و اصالت نیز هست و از این جهت 
هم جنبه ای نمادین دارد. مادر یک عنصر فکری اولیه برای 
هر انسانی در هر نقطه ای از کره زمین است و به همین خاطر 

مخاطب فارغ از جغرافیا و فرهنگ خویش، با آن ارتباط برقرار 
می کند. همدانی درباره اکران های خارجی این انیمیشن عنوان 
کرد: »پسر دلفینی« در کشور روسیه ۲ میلیون دالر فروش 
در گیشه را تجربه کرد و افزون بر آن یک میلیون دالر هم در 
پلتفرم های این کشور فروخت. احتماال در ۲ ماه آینده اکرانش 
در ترکیه نیز آغاز می شود. با دیگر کشورها هم مذاکراتی انجام 
شده که از بین آنها می توان به مغولستان، تایوان، کره جنوبی، 

اسپانیا و اندونزی اشاره کرد. 
تهیه کننده این اثر با اشاره به اینکه »پسر دلفینی« قرار 
نیست فقط یک انیمیشن روی پرده سینماها باشد، گفت: برای 
»پسر دلفینی« یک عروسک با کیفیت تولید کردیم که طراحی 
آن بر اساس 8 شخصیت انیمیشن تهیه شده است و در مهرماه 
به بازار خواهد آمد. برای تولید محصوالت جانبی و بازی های 
موبایلی هم اقداماتی شده و برای حضور »پسر دلفینی« در 
عرصه بازی های ویدئویی هم گام هایی برداشته ایم. عالوه بر 
این محصوالت، تصمیم داریم سریال نمایشی »پسر دلفینی« 
را نیز بسازیم که احتماال تولید و پخش آن در سال آینده اتفاق 
بیفتد. نکته جالب توجه درباره سریال »پسر دلفینی« این است 
که کشورهای روسیه و ترکیه در حال حاضر برای پخش این 
سریال در کشورشان توافقاتی داشته اند و اعالم آمادگی کرده اند.

تهیهكننده»پسردلفینی«درگفتوگوبا»وطنامروز«ازطراحیعروسکهایاينپويانمايیخبرداد

»پسر دلفینی« فقط فیلم سینمایی نیست

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در حاشیه بازدید از هشتمین 
نمایشگاه ایران نوشت، بهره گیری از شخصیت های سینمایی 
داخلی در تولید نوش��ت افزار ایرانی را یکی از برکات برگزاری 

این نمایشگاه دانست. 
به گزارش »وطن امروز«، سیدمهدی جوادی در حاشیه بازدید 
از هشتمین دوره نمایشگاه ایران نوشت با بیان اینکه هشتمین 
دوره در مقایسه با دوره های قبل پیشرفت زیادی داشته است، 
تصریح کرد: در این دوره رشد قابل توجهی در کیفیت محصوالت 
به وقوع پیوسته است، تا حدی که دیدن تولید برخی محصوالت 

در داخل کشور، بسیار تعجب آور و غرورآفرین بود. 
وی اضافه کرد: گس��ترش استفاده از شخصیت هایی که در 
محصوالت سینمایی و پویانمایی ایرانی مورد استفاده قرار گرفته 

است، نشان می داد این شخصیت ها 
از قابلیت استفاده در صنایع جانبی 
برخوردارن��د. همراه ش��دن صنعت 
ب��ا محصوالت بصری اتفاق مبارکی 
اس��ت که در این نمایشگاه زیاد به 

چشم می خورد. 
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی 
در تشریح تاثیرات برگزاری نمایشگاه  

ایران نوش��ت، پیوند سینما با بازار محصوالت جانبی را نتیجه 
برگزاری این نمایشگاه ها دانست و اظهار کرد: اتفاقی که در چند 
سال گذشته رخ داده و از برکات برگزاری ادوار گذشته نمایشگاه 
به شمار می رود، این است که تولیدکنندگان آثار سینمایی و 

تلویزیونی از بدو تولید اثر، به عرضه 
ش��خصیت ها در قال��ب محصوالت 
جانب��ی بیندیش��ند، از ای��ن رو در 
طراحی ش��خصیت به ظرافت هایی 
که بعده��ا در محصوالت جانبی به 

کار می آید، فکر می کنند. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه کیفی��ت 
شخصیت هایی که تولید می شود و 
بعدها در محصوالت جانبی به کار می رود، بس��یار رشد یافته 
است، خاطرنشان کرد: باال رفتن کیفیت تولید محصوالت ایرانی 
باعث شده جذابیت آن در مقابل محصوالت خارجی افزایش یابد 
و کودک و نوجوانی که به عنوان مصرف کننده از آن اس��تفاده 

می کند، اقناع شود. جوادی با اشاره به تالش بنیاد فارابی برای 
نزدیک کردن صنایع جانبی به محصوالت سینمایی عنوان کرد: 
پیش از این، نه تنها در محصوالت بنیاد فارابی، بلکه شاید در 

تمام سینمای ایران، این موضوع بسیار غریب بود. 
وی اضافه کرد: تاکنون جلسات زیادی با مجمع نوشت افزار و 
تولیدکنندگان محصوالت ایرانی- اسالمی برگزار و برای هم افزایی 

هر چه بیشتر با آنان گفت وگو شده است. 
جوادی به برگزاری سی و پنجمین جشنواره فیلم کودک و 
نوجوان با محوریت بنیاد سینمایی فارابی اشاره کرد و ادامه داد: 
در شورای ارزیابی و تحول جشنواره، بازارپردازی و صنایع جانبی 
به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه بوده و به همین 
خاطر، در این جشنواره، بخش صنایع جانبی نیز برپا خواهد بود.

مديرعاملبنیادسینمايیفارابی:

پیوند سینما و نوشت افزار  برکت است

کتاب »خشمآبه« نوشته فردین آریش 
درباره بی آبی غیزانیه توسط انتشارات سوره 
مهر منتشر و راهی بازار نشر شد. به گزارش 
»وطن امروز«، کتاب »خش��مآبه«، شامل 
۲0 روایت مردمی از تنش آبی در غیزانیه 
خوزستان به  همراه گزارشی از این بحران، 
بتازگی توس��ط مؤسسه هنری-  رسانه ای 
سلوک و انتشارات سوره مهر منتشر شده 
است. فردین آریش، نویسنده و روزنامه نگار 

و مدرس نویسندگی است که پیش از این کتاب »طوفان آمد 
و ما را با خود برد« از او منتش��ر ش��ده است. »خشمآبه« نام 
تازه ترین کتاب مؤسسه هنری-  رسانه ای سلوک به  قلم فردین 
آریش اس��ت که انتشارات س��وره مهر آن را در ۲0۴ صفحه 
منتشر کرده است. این  کتاب شامل روایت هایی از تنش آبی 
در غیزانیه است. غیزانیه، بزرگ ترین بخش استان خوزستان با 
جمعیتی چند ده هزار نفری، از سال ها پیش با بحران بی آبی 
روبه رو بوده اس��ت. این بحران در سال ۱۳۹۹ به بستن یکی 
از جاده های غیزانیه انجامید و تبدیل به  یکی از مسائل جدی 

در رسانه ها و ش��بکه های اجتماعی شد. 
نویس��نده در این کتاب تالش کرده است 
روایت دقیق��ی از اتفاق های پیش آمده در 
غیزانیه ارائه دهد تا تصویری دقیق از بحران 
در ذهن مخاطب شکل بگیرد. این کتاب 
شامل ۲0 روایت است. روایت صفر، روایت 
نویس��نده از ماجرای آب خوزستان است. 
او که خود اهل شهرستان ایذه خوزستان 
است، از کودکی با ماجرای آب درگیر بوده 
است. ۱۹ روایت دیگر، روایت هایی از مردم روستاهای مختلف 
غیزانیه است. فصل پایانی کتاب نیز گزارشی از ابعاد مختلف 
بحران بی آبی غیزانیه است که حاصل گفت وگوی نویسنده با 
کارشناسان و مسؤوالن مختلف مرتبط با این بحران است. در 
بخشی از کتاب می خوانیم: »در چای سودان رد تراکتور و لودر 
روی کوه ها نامنظم هاشور  زده بود. خود جاده می گفت کسی 
اینجا نیامده است. آن مردی که از چای سودان تماس گرفت، 
گفت: »وایسید سر جاده میام می برمتون«. می دانست این جاده 

جوری نیست که کسی با پای خودش بیاید«.

فیلم جدید »مینیون ها« آمار فروش 
خ��ود را در س��طح بین الملل��ی به 500 

میلیون دالر رساند. 
به گزارش »وطن امروز«، »مینیون ها: 
 ظهور گرو« در گیشه های خارج از آمریکا 
با اقبال روبه رو ش��د و با فروش یکشنبه 
خود از مرز 500 میلیون دالر عبور کرد. 
فیلم های قبلی این مجموعه سینمایی 
شامل »مینیون ها« در سال ۲0۱5 و »من 

نفرت انگیز ۳« در سال ۲0۱۷ هر یک بیش از ۷00 میلیون 
دالر در خارج از آمریکا فروش کردند و در س��طح جهان به 
فروشی بیش از یک میلیارد دالر دست یافتند. تا اینجا فیلم 
جدید این مجموعه با محاسبه فروش آمریکا به رقم فروش 

868.8 میلیون دالری در سطح جهان رسیده است. 
این فیلم دنباله ای بر فیلم »مینیون ها« در س��ال ۲0۱5 
و پنجمین فیلم از مجموعه »من نفرت انگیز« اس��ت که به 
کارگردانی مش��ترک کایل بالدا و براد آبلسون و جاناتان دل 
وال س��اخته ش��ده است. در این انیمیش��ن بار دیگر استیو 

ک��رل در نق��ش گرو و پی ی��ر کافین در 
نقش مینیون ها بازگشته اند و تراجی پی. 
هنسون، میشل یئو، رزا، ژان-کلود ون دام، 
لوسی الولس، دولف الندگرن، دنی ترخو، 
راسل برند، جولی اندروز و آلن آرکین آنها 

را همراهی می کنند. 
»مینیون ها؛ ظهور گرو« نخستین  بار 
در جش��نواره بین المللی فیلم انیمیشن 
انس��ی در ۱۳ ژوئ��ن ۲0۲۲ به نمایش 
درآمد و اکرانش در آمریکا را از یکم جوالی توسط یونیورسال 

پیکچرز شروع کرد. 
این انیمیشن با بودجه 80 میلیون دالری ساخته شده 
و با ف��روش 868 میلیون دالری تا به اینجا پرفروش ترین 
فیل��م پویانمایی ۲0۲۲ و چهارمین فیلم پرفروش س��ال 
اس��ت. فروش این انیمیشن آن را در حال حاضر در ردیف 
۲6 از میان50 انیمیش��ن پرفروش تاریخ جا داده اس��ت و 
البته انیمیشن دیگری از سال ۲0۲۲ وارد این فهرست 50 

تایی نشده است. 

انتشارروايتیازبیآبیغیزانیهبهقلمفردينآريش

»خشمآبه« به بازار آمد
جايگاهچهارمینفیلمپرفروشسالدراختیارانیمیشنيونیورسالپیکچرز
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