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چهارشــنبه هفته گذشــته ســخنگوی وزارت امــور خارجه کشــورمان 
از دریافت پاســخ دولت امریــکا به  نظرات جمهوری اســالمی ایران 
بــرای حل و فصــل موضوعــات باقی مانده در مذاکــرات رفع تحریم، 
از طریــق هماهنگ کننده اروپایــی گفت وگوها خبــر داد و اعالم کرد: 
»بررســی دقیــق نظــرات طــرف امریکایــی آغــاز شــده و جمهــوری 
اســالمی ایران پس از تکمیل بررســی ها، نظرات خــود در این رابطه 

را به هماهنگ کننده اعالم خواهد کرد.« در ارتباط با همین موضوع 
ســفیر مســکو در تهــران با تأکیــد بر اهمیــت احیای توافق هســته ای 
گفــت کــه »نبایــد« بــرای ارائه پاســخ ایران بــه پیشــنهادهای امریکا 
دربــاره متــن پیش نویــس توافــق در مذاکــرات ویــن عجله کــرد. به 
گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری تاس، لوان جاگاریان، سفیر مسکو 
در ایران در گفت وگو با شبکه روسی »روسیه ۲۴« گفت که کارشناسان 

در تهران در حال بررســی پیشــنهادهای امریکا دربــاره احیای توافق 
هسته ای ایران هســتند، اما نباید انتظار داشت که پاسخ شان بزودی 
ارائــه شــود. جاگاریــان در این گفت وگــو مطرح کرد: پیش نویســی که 
با میانجیگری ســرویس اقــدام خارجی اروپــا از امریکایی ها دریافت 
شــده، توســط کارشناســان ایرانی تماماً در حال بررســی است. نباید 

عجله و هیاهو به پا کرد.

 یک سال از آغاز به کار دولت سیزدهم گذشت، دولتی 
که در شــرایط ویژه یا به عبارت بهتر در زمانی که کشور 
چندســال در موضع بی دولتی بود، سکاندار اداره کشور 
شــد، بویژه در ســال پایانی دولت قبل اداره قوه مجریه 
کاماًل در حالــت اتوپایلوت قرار گرفت، در نتیجه چنین 
روش مدیریتــی! مــردم از حقــوق ابتدایی شــهروندی 
مثــل برخــورداری از آب و بــرق نیــز محــروم شــدند و 
شــرایطی را تجربــه کردند کــه برخی از آنهــا را در طول 
عمر خــود تجربــه نکردند، خاموشــی های سراســری و 
گسترده همانند دهه شصت بار دیگر برگشته بود،  آب 
در فصل گرم ســال و در اغلب اســتان ها سهمیه بندی 
می شــد، گاز بویژه در فصل زمســتان از دسترس مردم 
خارج بود، داروهای بیماری های خاص حتی داروهای 
معمولی مانند ســرم نایاب شــدند، مرگ و میر روزانه 
بــر اثر ابتال بــه کرونا به 700 نفر رســیده بود، صف های 
گسترده برای تهیه کاالهای اساسی و دارو شکل گرفت، 
کاال در بــازار از لوازم خانگی گرفته تا پوشــک بچه دچار 
کمبــود شــدید شــد، تورم بــه 60 درصــد رســید، خزانه 
خالی بود، چاپ پول گســترده و بی پشــتوانه در دســتور 
کار قــرار داشــت، حقــوق و یارانــه 45هــزار تومانــی بــا 
تأخیر پرداخت می شــد، بازار ارز در مدار صعودی قرار 
داشــت و آرام  و قــرار نداشــت، بــورس در همان زمان 
ســقوط تاریخی خود را شــروع کرد، در ســایه بی عملی 
دولــت وقــت که اســم آن را صبر اســتراتژیک گذاشــته 
بودنــد کشــور دچــار چالش هــای امنیتی هفتگی شــده 
بــود، اعتراضــات مردمــی از قطعــی آب و بــرق گرفته 
تــا اعتــراض بــه گرانی هــای افسارگســیخته و وضعیت 
معیشــتی بیشــتر و بیشــتر می شــد، فاجعه غیزانیه رخ 
داد، رشــد اقتصــادی منفی بود، کســری بودجه به رقم 
افســانه ای 500 هــزار میلیارد تومان)با احتســاب اوراق 
قرضه و اســتقراض از صندوق توســعه( رسید، فروش 
نفت در نتیجه بی عملــی مدیران به پایین ترین میزان 
خــود قرار گرفــت، دولت در مجموع بدهــی 1400 هزار 
میلیاردی باال آورده بود، در چنین شــرایطی پروژه های 
عمرانــی طبیعتاً تعطیل بود، بحران مســکن در ســایه 
افت شدید ســاخت و ساز مسکن نیز موضوع عادی به 

حساب می آمد و...
 عالوه بــر ایــن بی تفاوتــی رئیــس جمهــور وقــت یــا بــه 
شــوخی گرفتن مشــکالت و مدیریت کارتابلی، مردم را 
آزار مضاعــف می داد، به امنیت روانی جامعه خدشــه 
وارد شــده بــود و تصویر آینده را تاریک کــرده بود، حال 
یک ســال از آن زمان می گذرد، مشــکالت ذکر شــده در 
نتیجه کار واقعی دولت سیزدهم رفع شده است، بانک 
جهانی در گزارش اخیر خود که هفته پیش منتشر شده 
جهش اقتصــادی را برای ایران پیش بینی کرده اســت، 
عالوه  بر این مردم خود می بینند که آیا برق خانه شــان 
قطــع می شــود یا نه، یــا کمبــود گاز دارند یا نــه، یا برای  
خرید سرم و دارو در صف می ایستند یا خیر، یا در صف 
کاالهای  اساســی عمــر تلف می کنند یا خیــر، یا در بازار 

کمبودی هست یا نه و...

به طور طبیعی بار اصلی فشــار اجرایی اداره عمومی کشور 
بــه عهده دولت هاســت بــا مجموعــه ای از فــراز و فرودها، 
توفیقــات و نارســایی ها در حوزه هــای مــورد انتظــار افــکار 
عمومــی. از تشــکیل دولت ســیزدهم یکســال گذشــت و با 
مجموعه اقداماتی که در این مّدت صورت گرفت راحت تر 
می تــوان بــه قضاوت نشســت. اگرچــه به صــورت طبیعی 
مهم تریــن انتظارات، مربوط به بخش اقتصاد و معیشــت 
عمومی اســت کــه نیازمند تبیین خدمات صــورت گرفته و 
احیاناً برشــماری دالیل تداوم برخی نارســایی ها، از ســوی 
مدیران و کارشناســان این حوزه می باشد، اما قصد دارم در 
این مختصر، 1۲ »تحول رویکردی« دولت سیزدهم که این 
دولــت را از دولت هــای ادوار متمایــز کرده و هــر یک از این 
تحوالت می تواند مقّوم و پیشران حرکت رو به جلو در سایر 

حوزه ها باشد، بیان کنم؛
     پایبنــدی بــه اخالق در مناســبات و تعامالت حکمرانی: 
نیــاز به توضیــح اضافه ندارد کــه برخی رفتارهای گذشــته 
در بی اخالقــی و بی انصافــی، بــر هــم زدن روابــط قــوا بــا 
برتری جویی و ادبیات تخریبی، ســیاه نمایی عملکرد نظام 
در ۴0 سال گذشــته، مقصرنمایی از گذشتگان برای جبران 
نارســایی های مدیریتی خود و... در شــخص رئیس جمهور 
رئیســی وجود ندارد و به همین نســبت این روحیه اخالقی 
و انصاف گرایــی در بدنه مســئوالن ارشــد دولت نیز تســری 
یافته و فرصت الزم برای دور شــدن از حاشیه ها و تمرکز بر 

مسائل اصلی مردم را فراهم کرده است.
    خارج شــدن روابط قوا از رقابت منفی )همراه با آســیب( 
به همکاری بــرای خدمت. این اتفاق، تابعی از رویداد اول 
است. شــاید بتوان ادعا کرد که در تاریخ جمهوری اسالمی 
شــیوه تعامــل و همــکاری قــوا در دغدغه مندی بــرای حل 
مشــکالت و همکاری جهت پیشــبرد امور و حل مشــکالت 
مزمن و ساختاری، انسجام و وحدت کلمه و عمل، به شکل 
کنونی نبوده اســت. به عبارتی بعد از ۴ دهه از انقالب یکی 
از آرزوهای رهبران انقالب در یکپارچگی و وحدت کلمه در 
جهت تحقق آرمان ها و شــعارهای انقــالب برآورده و پیام 
ایــن همگرایی و انســجام نیز در خارج از کشــور به روشــنی 

دریافت شده است.
    ایجاد آرامش در ســطوح مدیریتی کشــور و فاصله گرفتن 
بــا بحران ســازی های تصنعــی و آســیب زا و تبدیــل شــدن 
هیأت رئیســه کشــور به مرکز ثقل هم گرایــی، صبر و تحمل 
و رواداری و کانونــی بــرای تــالش و خدمتگــزاری فشــرده و 

شبانه روزی.
    روحیــه گرفتــن و امیــدواری جریــان انقــالب کــه به دلیل 
رویکردهــای دولت هــا و مجالــس قبــل و به حاشــیه رفتن 
شــعارهای انقــالب و مقابلــه بعضــاً صریح بــا آرما ن های 

انقالب عماًل دچار بیم و نگرانی شده بودند.
    انقالبــی شــدن رویکردهــا بویــژه در حوزه هــای فرهنگ و 
سیاســت خارجــی. صراحــت در موضعگیــری در دفــاع از 
مبانی ارزشی، دینی و انقالبی، میدان یافتن نیروهای جوان 
و انقالبــی، پایبندی به شــعارها و آرمان هــای انقالب عماًل 

باعث تغییر ریل در برخی حوزه ها شده است.

یادداشت
کمیل نقی پور

 سردبیر

یادداشت
سپهر خلجی

 عضو شورای عالی ایرنا

۱۲ تحول رویکردی در ۱۲ ماه تالش بی وقفهمردم قضاوت می کنند

ادامه در صفحه  2

 رهبر معظم انقالب دردیدار رئیس جمهور و اعضای کابینه 
به برخی توفیقات دولت اشاره کردند

 فعاًل اولویت اول اقتصاد است 
و یکی از اولویت های قطعی در مسائل 

اقتصادی مسکن است

مهم ترین توفیق دولت 
احیای امید و اعتماد

رئیس جمهور:

 ابرپروژه دولت
 احیای اعتماد عمومی 

است  

حضور در میان 
مردم تداوم 
داشته باشد

قاطعانه با هر 
عملی که تولید را 

تضعیف می کند 
مقابله کنید

 اقتصاد ایران بزرگ تر شد  جهش درآمدها، کاهش هزینه ها  رشد پایه پولی، 4 برابر کمتر از قبل  7 نقطه قوت 
نظام پولی و بانکی در 12 ماه  ضد تحریم!  مهار تورم از اتاق کنترل بازار پول  رئیسی کشور را در بدترین اوضاع 

اقتصادی تحویل گرفت  تغییر شرایط به نفع کم درآمدها   بزودی جشن خودکفایی در گندم و برنج و خوداتکایی 
در روغن را خواهیم گرفت  ساماندهی 60 هزار میلیارد تومان یارانه  پاس طالیی دولت به خودکفایی در تولید 

گندم  افزایش 52 درصدی خرید تضمینی گندم  رشد  50 درصدی افزایش تولید گندم در سال جاری

پــس از آزادی آمــار نــرخ تــورم از حبس سانســور، مشــخص شــد 
کــه باالتریــن نــرخ تــورم نقطه بــه نقطه کشــور در دوران ریاســت 
عبدالناصرهمتــی در بانــک مرکــزی در دولــت حســن روحانــی 

رخ داده است.

جنگ های منطقه ای یکی از نشــانه های اصلی قدرت، مدیریت بحران 
و ضد قــدرت هســتند. نظریه پــردازان روابط بین الملل همــواره به این 
موضوع اشــاره داشــته اند که قدرت های بزرگ از ابزارهــا و قابلیت الزم 

برای کنترل بازیگران، کنترل منابع و کنترل حوادث برخوردارند. 

 ترانزیت ۲0 میلیون تنی برای سال 1۴01 از سوی دولت هدفگذاری شده و 
برای دستیابی به آن برنامه های مختلفی از جمله توافقنامه های متعدد 
با کشــورهای منطقه در دســت اجراست. براســاس آخرین آمار، میزان 

ترانزیت کاال در 5 ماهه امسال به بیش از 5 میلیون تن رسیده است...
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احیای امید و اعتماد مردم مهم ترین توفیق دولت سیزدهم
»اختیــار  بگویــد  و  کنــد  بهانه تراشــی  و 
نداریم«  یا »نمی گذارنــد.« »رویکردهای 
و  خارجــی  سیاســت  زمینــه  در  خــوب 
فرهنــگ« و »برجســته کردن شــعارهای 
انقــاب از جملــه عدالت طلبی، حمایت 
از مســتضعفان، پرهیــز از اشــرافی گری و 
اســتکبار ســتیزی« از دیگر نقاط برجســته 
دولت بــود که رهبــر انقاب بیــان کردند. 
حضرت آیت اهلل خامنــه ای تأکید کردند: 
دولت این سررشته و ســبک کاری را برای 

دستیابی به توفیقات بیشتر ادامه دهد.
ë توصیه های رهبر انقالب به دولت

ادامــه  در  اســامی  انقــاب  رهبــر 
توصیه هایــی را خطــاب بــه دولــت بیــان 
کردنــد. اولیــن توصیــه حضــرت آیت اهلل 
خامنه ای، »شــکر نعمت توفیق خدمت 
بــه مردم« بود که در این خصوص گفتند: 
شــکر این نعمت در درجــه اول با تقویت 
ارتبــاط بــا خــدا و دعــا و توســل و تضرع و 
انس با قرآن است و در درجه بعد با ادامه 
تــاش جهــادی بــرای خدمت بــه مردم. 
»داشــتن نیت الهی و مخلصانــه و پرهیز 
از کارهای نمایشــی« دومین توصیه رهبر 
انقاب بــود. حضرت آیــت اهلل خامنه ای 
کردنــد:  خاطرنشــان  زمینــه  همیــن  در 
اطاع رسانی اقداماتی که انجام می شود، 
منافاتــی بــا اخــاص نــدارد زیــرا موجب 
افزایــش امیــد مردم می شــود. ایشــان در 
توصیه ســوم گفتند: به میــان مردم رفتن 
را ادامــه دهید و اســیر برخی جوســازی ها 
نشــوید و البتــه در مواجهــه با مــردم صبر 
و تحمــل بــه خــرج دهیــد. رهبــر انقاب 
حضور بی واســطه و مکــرر رئیس جمهور 
و دیگر مســئوالن دولت در میــان مردم را 
دارای بــرکات و تأثیــرات فراوان دانســتند 
و افزودنــد: البتــه دولت مردمــی فقط به 
معنای به میان مردم رفتن نیســت، باید 
با برنامه ریزی دقیق و استفاده از دیدگاه ها 
و نظرات مختلف، زمینه جلب مشارکت 
مــردم در عرصه هــای مختلــف از جمله 

اقتصادی و سیاسی فراهم شود.
ë کارهای روزمره شما را غرق نکند

حضرت آیــت اهلل خامنه ای در توصیه 
چهــارم بر لزوم عمل بــه وعده ها و پرهیز 
از بیــان وعده هــای غیرقابــل تحقــق کــه 
زمینه ســاز خدشه دار شــدن اعتماد مردم 
می شــود، تأکید کردند و بــه عنوان توصیه 
پنجم، با اشــاره به موضوع طراحی نقشه 
جامــع حرکــت دولــت، افزودنــد: مراقب 
باشــید کارهای روزمره شــما را غرق نکند 
و برای اینکه دچار این آفت نشــوید با یک 
طرح کان و نقشــه جامــع و قابل توضیح 
بــرای مــردم، حرکت کنیــد. ایشــان لزوم 
رعایت اولویت ها را به عنوان توصیه ششم 
مطــرح کردنــد و گفتنــد: تــوان و امکانات 
دولت محدود اســت، بنابرایــن باید ابتدا 
ســرفصل های اساسی مشــخص و سپس 
آنهــا  زیرمجموعه هــای  و  ســرفصل ها 

اولویت بندی شوند.
ë اولویت اصلی همچنان اقتصاد است

رهبر انقاب با تأکید بر اینکه در شرایط 
کنونــی،  اولویــت اصلی همچنان مســأله 
اقتصاد اســت، خاطرنشــان کردنــد: البته 
این به معنای نادیده گرفتن سرفصل های 
دیگر همچون علم، امنیت، آســیب های 
اجتماعی و فرهنگ نیســت ولــی اولویت 
بایــد اقتصــاد باشــد همــراه بــا پیوســت 
آیــت اهلل خامنــه ای  فرهنگــی. حضــرت 
در خصــوص موضوع اقتصــاد چند نکته 
را بیــان کردنــد. »لــزوم انســجام مدیــران 
اقتصادی و داشــتن نظر واحد در مســائل 
گوناگــون اقتصــادی«، »مشــخص کــردن 
اولویت ها و تمرکز بر شاخص های اصلی و 
پیگیری روزانه آنها از جانب رئیس جمهور 
و دیگــر مســئوالن« نکاتــی بــود کــه رهبــر 
انقاب به آنها اشــاره کردند. رهبر انقاب 
اصلــی  شــاخص های  بیــان  در  اســامی 
اقتصاد گفتند: اندازه تورم، رشد اقتصادی، 
رشد ســرمایه گذاری، رشد اشــتغال، رشد 
درآمــد ســرانه و کاهــش فاصلــه طبقاتی 
شــاخص هایی هســتند که باید به صورت 

دقیق و مستمر مورد توجه قرار گیرند.
ë مقابله با عملی که تولید را تضعیف کند

بعــدی،  توصیــه  در  انقــاب  رهبــر 
عمده ترین سرفصل در پیشرفت اقتصاد 
کشــور را مســأله تولیــد خواندنــد و تأکید 
کردنــد: قاطعانه با هر عاملی که تولید را 
تضعیف می کند، مقابله کنید. ایشان در 
بخش تولید کشاورزی، با اشاره به بحران 
غذا به دنبال وقوع جنگ اوکراین، مسأله 
امنیت غذایی را بســیار مهم دانستند و با 
یادآوری توصیه های مســتمِر قبلی مبنی 
بر لزوم خودکفایی در اقام اساسی مانند 
گندم، افزودند: مسأله امنیت غذایی یک 
مســأله درجه یک اســت کــه نبایــد از آن 

غفلت شود.

ë وظیفه بانک ها در قبال واحدهای تولیدی
در  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
اشــاره  بــا  صنعتــی،  تولیــد  خصــوص 
بــه مشــکل کمبــود ســرمایه در گــردِش 
واحدهــای تولیدی، تأمین این ســرمایه را 
وظیفه بانک هــا خواندنــد و گفتند: بانک 
مرکــزی ســختگیری های بجــا و بموقعی 
را در خصــوص کنتــرل ترازنامــه بانک هــا 
آغاز کرده اســت اما باید مراقبت شــود که 
ایــن کنترل ها روی فعالیت های غیر موّلد 
بانک هــا همچون خریــد زمین و ســکه یا 
فعالیت های بنگاهداری آنها اعمال شود 
و تســهیات الزم برای واحدهای تولیدی 

آسیب نبیند.
ë قیمت اجاره بها سرسام آور است

برشــمردن  در  انقــاب  رهبــر 
اولویت های اقتصادی، مســأله مسکن را 
مورد توجه قــرار دادند و گفتند: در قضیه 
مســکن عقب ماندگی زیادی وجــود دارد 
کــه موجــب افزایــش سرســام آور قیمت 
و اجاره بهــا و رنــج و زحمــت مردم شــده 
پتروپاالیشــگاه ها«،  »ســاخت  اســت. 
»تکمیل زنجیــره ارزش افزوده در صنایع 
خام فروشــی«،  از  جلوگیــری  و  معدنــی 
»تکمیل مسیرهای حیاتی شمال- جنوب 
و شــرق به غرب بــرای افزایــش ظرفیت 
حمــل و نقــل بین المللــی و همچنیــن 
نقــل  و  حمــل  و  ارتباطــی  مســیرهای 
داخلــی« و »توســعه اســتفاده از ظرفیت 
بی بدیــل دریــا« اولویت هــای دیگری بود 
که رهبر انقاب بر آنها تأکید و خاطرنشان 
کردنــد: نگذارید ظرفیت هــای طبیعی و 

انسانی عظیم موجود در کشور هرز برود.
ë ...اگر به این توصیه ها عمل شود

حضــرت آیت اهلل خامنــه ای در پایان 

سخنانشــان با تأکید بر پرهیز از نیمه کاره 
رها کــردن کارها و ضــرورت پیش گرفتن 
صبــر و اســتقامت و افزایــش کار جهادی 
برای حل مشــکات متراکم و بجا مانده، 
گفتنــد: اگر بــه این توصیه ها عمل شــود، 
ثابــت خواهــد شــد کــه دولت ســیزدهم 
دولتــی کامــًا کارآمــد، فعــال و برطــرف 
اســت  کننــده مشــکات زندگــی مــردم 
کــه نتیجــه آن رضــای پــروردگار و مــردم 
خواهد بود. ایشــان همچنین با قدردانی 
از گــزارش رئیــس جمهــور و چنــد نفــر 
دیگــر از اعضــای دولــت گفتنــد: بایــد با 
فعالیت بیشتر بخش رســانه ای دولت و 
اطاع رســانی هنرمندانه و باورپذیر، این 

دستاوردها را برای مردم بیان کرد.
ë پیوند نزدن معیشت به اراده بیگانگان

پیش از سخنان رهبر انقاب اسامی، 
رئیــس جمهــور و چهــار نفــر از اعضــای 
دولت بــه بیان گزارش هایــی از رویکردها 
و اقدامــاِت اولین ســال دولت ســیزدهم 
پرداختنــد. حجت االســام والمســلمین 
رئیســی با اشــاره به شــرایط دشــوار کشور 
در مــرداد ۱۴۰۰، »پیونــد نزدن معیشــت 
مــردم به اراده بیگانــگان« را از مهمترین 
اقدامــات دولت دانســت و گفــت: در این 
یــک ســال بیــش از قبل مطمئن شــدیم 
که برای همه مســائل راهکار وجود دارد و 
هیچ بن بستی وجود ندارد. رئیس جمهور 
همراهــی و اعتمــاد مــردم را بزرگتریــن 
سرمایه دولت برشــمرد و گفت: ابرپروژه 
دولت »احیای اعتماد عمومی به دولت« 
اســت و کلیه اقدامــات در این چهارچوب 
و  تــورم  رشــد  کنتــرل  می شــود.  دنبــال 
نقدینگــی، مهــار کرونــا و واکسیناســیون 
بانــک  از  نکــردن  اســتقراض  سراســری، 

مرکزی برای جبران کسری بودجه، ایجاد 
درآمد های جدیــد و پرداخت بدهی های 
ســنگین بجامانــده از قبــل، پایــداری در 
ذخایر کاالهای اساســی، سفرهای استانی 
کــردن  فعــال  مســأله،  حــل  راهبــرد  بــا 
سامانه های الکترونیک به منظور اصاح 
بسترهای فسادزا، اجرای عدالت بویژه در 
الیحه بودجه، تغییر ریل سیاست خارجی 
از برجام زدگی به نگاه متوازن و همچنین 
ارتقای تجارت و همکاری ها با همسایگان 
از مهم تریــن محورهــای گــزارش رئیس 

جمهور در این دیدار بود.
ë گزارش مخبر از سه محور اصلی

آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور 
نیــز »مدیریــت نوســان های اقتصــادی«، 
داخلــی«  ســرمایه گذاری  »فعال ســازی 
و »مبــارزه بــا فقر و گســترش عدالــت« را 
ســه محور اصلی کار اقتصــادی دولت در 
یک ســال اخیــر خوانــد و گفت: اســتفاده 
از ظرفیت هــای متنــوع کشــور از جملــه 
۲۷۰۰ کیلومتر دسترســی به دریا، معادن 

و کشاورزی جزو اولویت های دولت است.
بیان گزارشــی از ســفرهای استانی در 
یک سال گذشــته و روند تخصیص منابع 
بــرای اجرای مصوبات آنهــا از زبان آقای 
مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور، 
بودجــه ای  و  برنامــه ای  اقدامــات  بیــان 
دولــت از جمله در اصاح تــراز درآمدها 
و مصــارف در گــزارش آقــای میرکاظمی 
و  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  رئیــس 
همچنیــن گــزارش وزیر نیــرو از اقدامات 
دولــت در دو حــوزه آب و بــرق به منظور 
از  آبــی و جلوگیــری  کاهــش تنش هــای 
خاموشی  ها در تابستان، بخش های دیگر 

این دیدار بود.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار اعضای دولت با برشمردن 11 مورد از توفیقات دولت تأکید کردند

رهبر انقالب: در یک سال اخیر شنیده نشد که دولت فرافکنی و بهانه تراشی کند و بگوید »اختیار نداریم«  یا »نمی گذارند«

۱۲ تحول رویکردی در ۱۲ ماه تالش بی وقفه
بازگشــت به مردم، ارتباط وثیق با بدنه جامعــه و برخورداری از روحیه مردمی 
صادقانــه. عبور از احســاس بی دولتی و ایجــاد حّس دولت زنــده و در میدان با 
۳۱ ســفر استانی رئیس جمهور در عرض ۱۱ ماه و خلق صحنه هایی بی بدیل از 
همراهــی و همدلی صادقانه با مردم در نقاط محروم و کم برخوردار، ســرعت 
عمــل در حضور در مناطق آســیب دیده از حوادث طبیعــی و غیر طبیعی )در 
بعضی از حوادث سرعت حضور مسئوالن در حادثه به گونه ای عجیب و زودتر 
از انتشار خبر حادثه بود مانند حضور رئیس جمهور در مناطق سیل زده کرمان 
در امتداد ســفر مسکو و یا حضور وزیر کشــور در واقعه سیل امامزاده داوود تنها 
چند ساعت بعد از حادثه و در شرایطی که رسانه ها و مردم تهران هنوز از عمق 
فاجعــه مطلــع نبودند(، ســادگی و بی تکلفــی صادقانه در مواجهــات مردمی 
از جمله امتیازاتی اســت که دولت ســیزدهم را در این زمینه از برخی دولت ها 
متمایــز کرده اســت.     میدان یافتــن جوانان انقابی در نظام اجرایی کشــور در 
امتداد بیانیه گام دوم انقاب. راه یافتن جوانان انقابی به بدنه دولت عاوه بر 
اینکه نفس تازه ای به دولت دمید، زمینه ای شد برای تغییر ریل نظام اجرایی و 
رشد جوانان وفادار به گفتمان انقاب و عزت ایران و تجربه اندوزی و کادرسازی 
برای آینده مدیریتی کشور. این تغییر صورت گرفته به نفع نیروهای جوان اگرچه 
در مواردی نادر با آسیب همراه شد اما در مجموع به نفع نظام مدیریتی کشور 

خواهد بود که در سال های اخیر از پیری، سکون و ناتوانی مفرط در رنج بود.
تغییــر ریل سیاســت خارجــی کشــور از غرب باوری خســارتبار، به همســایه 
محوری واقع بینانه. وابســتگی فکری، روحی و عملی دستگاه سیاست خارجی 
به غرب که باعث فرصت سوزی و خسارت و از دست رفتن برخی ظرفیت های 
بالقوه و بالفعل جمهوری اســامی در کنشــگری بین المللی شده بود با تغییر 
رویکرد دســتگاه دیپلماســی و قرار گرفتن همســایگان و سایر کشــورهای خارج 
از حــوزه تمدنی غرب در صــدر توجهات ارتباطات خارجی و پرهیز از تک گزینه 
نشان دادن کشور و تکیه بر ظرفیت های واقعی و پرهیز از شرطی سازی جامعه 
با دادن آدرس خارجی برای حل مشکات، فرصت های بی بدیلی را فراهم کرد 
کــه تنها یک نمونه  آن توســعه تجارت خارجــی و ترانزیت و حل و فصل برخی 
مشــکات مزمــن در ارتباطات بین المللی بوده اســت. زنده و برجســته شــدن 
شــعارهای امام و انقاب در آســتانه  دهه پنجم حیات طیبه انقاب اســامی از 
جمله عدالت خواهی، مقابله با اشرافیت، ساده  زیستی، حمایت از مستضعفان، 
همنشینی با محرومان و همچنین سر دست گرفتن پرچم آرمان های انقاب از 
جمله استکبار ستیزی، مقاومت، اتکا به داخل، عدم وابستگی. احیای شوراهای 
تخصصی در موضوعات مختلف کشور که به مرور و در دولت های قبل به دالیل 
گوناگون به تعطیلی کشیده شده بود. این شوراها به عنوان مراکز مهم مشورتی 
و سیاســتگذاری در حوزه های تخصصی با دســتور کار مشخص در مسائل مهم 
و مورد نیاز کشــور بعضاً تعطیل و به فراموشــی ســپرده شــده بودند. دوندگی، 
برخــورداری از نشــاط، مســئولیت پذیری، کار زیــاد و وقت گــذاری شــبانه روزی 
رئیس جمهور که به عنوان یک نیروی پیشران می تواند مقّوم سایر بخش ها باشد 
و قطار دولت را با سرعت بیشتری به دنبال خود بکشد. فاصله گرفتن از مدیریت 
کارتابلــی، از راه دور و با واســطه و تقویت نظارت میدانی، ســتادی و بی واســطه 
رئیس جمهور از ســازمان ها و وزارتخانه ها که نمونه های آن را تاکنون در وزارت 
راه و شهرسازی، نفت، جهاد کشاورزی و ...شاهد بوده ایم، از جمله کارهای بدیع، 
نمادین و البته اثرگذار است که می تواند در دراز مدت تا حدودی به اصاح نقاط 

ضعف و نظارت دقیق تر بر نقاط آسیب برخی دستگاه های اجرایی بینجامد.
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گروه سیاسی/ رهبر معظم انقاب اسامی 
و  رئیس جمهــور  دیــدار  در  گذشــته  روز 
اعضــای هیــأت دولــت، بررســی و بیــان 
عملکــرد دولــت و یاد و زنده نگه داشــتن 
حــوادث مهم انقــاب و ۴۳ ســال اخیر را 
دو رویکرد اساسی هفته دولت برشمردند 
و با تشــریح توفیقات یک ســاله دولت، در 
بیــان توصیه هــای مهــم از جملــه درباره 
اولویــت مســأله اقتصــاد افزودنــد: مردم 
در همــه حــوادث و رویدادهــا »قهرمــان 
اصلی سرگذشــت انقاب« بوده اند و این 
واقعیــت مایــه درس و عبرت اســت و به 
همه مسئوالن نشان می دهد با این ملت 

باید چگونه رفتار کرد.
ë شهیدان رجایی و باهنر دو مدیر تراز

به گــزارش پایــگاه اطاع رســانی دفتر 
مقام معظــم رهبری، حضــرت آیت اهلل 
خامنــه ای، شــهیدان رجایی و باهنــر را دو 
مدیــر تــراز انقاب اســامی خواندنــد و با 
اشــاره به اینکه شــهادت، پاداش شایسته 
پروردگار به این دو عزیز بود، گفتند: غفلت 
و فراموشــی حوادث بــزرگ، آفت مهمی 
است که باید همه از آن پرهیز کنیم. رهبر 
انقــاب »برانگیختگی عمومــی ملت در 
دوران انقاب«، »حیرت استکبار در مقابل 
عظمت انقاب«، »دشمنی های بی وقفه 
زورگویان جهانی«، »بی دفاع بودن کشور و 
پایتخت در مقابل حمات هوایی صدام«، 
»جوالن دادن تروریست ها در سراسر کشور 
و ناامنی سال های اول انقاب«، »عملکرد 
از  پــس  مختلــف  مجالــس  و  دولت هــا 
انقاب«، »حضور تعیین کننــده ملت در 
حماســه دفاع مقدس و دیگر جبهه های 
مقابلــه با دشــمنان« و »حضــور بی دریغ 
و تحســین برانگیز مــردم در راهپیمایی ها 
و مراســم مختلــف« را از جمله مســائلی 
خواندنــد کــه یاد آنهــا باید دائــم در ذهن 

جامعه زنده باشد.
ë  حضــور به یادماندنــی ملت در تشــییع

سردار سلیمانی
حضرت آیــت اهلل خامنه ای در همین 
زمینــه بــا یــادآوری حضــور به یاد ماندنی 
ملت در تشییع ســردار شهید حاج قاسم 
از  مشــابه  مســائل  افزودنــد:  ســلیمانی 
جمله حضور پرمعنا و گســترده مردم در 
تشــییع پیکر آیت اهلل ناصری در اصفهان 
و مشــارکت عجیــب مــردم در میهمانی 
جهت گیری هــای  نشــان دهنده  غدیــر 
عمومــی ملــت و راه صحیحــی اســت که 

بایــد ادامــه یابد. رهبــر انقاب بررســی و 
پرداختن به فعالیت های دولت را دومین 
کارکرد هفته دولت برشــمردند و با اشاره 
بــه برخی توفیقــات دولــت،  توصیه هایی 
خطاب به رئیس جمهور و اعضای دولت 

بیان کردند.
ë زنده کردن امید و اعتماد مردم

حضرت آیت اهلل خامنه ای زنده کردن 
امیــد و اعتماد مــردم را مهم ترین توفیق 
دولت دانستند و افزودند: مردم می بینند 
که دولت در وســط میدان و مشغول کار و 
تاش برای حل مشکات و خدمت رسانی 
به آنها است و این واقعیت، امید و اعتماد 
عمومــی را تا حد زیادی احیا کرده اســت، 
البتــه این تاش هــا در برخــی زمینه ها به 
نتیجــه رســیده و در بعضــی زمینه هــا نیز 

هنوز به نتایج الزم نرسیده است.
ë سفرهای استانی، موضوعی درخشان

را  دولــت  اســتانی  ســفرهای  ایشــان 
خواندنــد  مهــم  و  درخشــان  موضوعــی 
و افزودنــد: ۳۱ ســفر در ســال اول دولــت 
بــه سراســر کشــور از جمله نقــاط محروم 
و دورافتــاده، نظــارت میدانــی بــر کارها و 
همدلی عمیق با مــردم از دیگر توفیقات 
و  عمــل  »ســرعت  اســت.  بــوده  دولــت 
و  طبیعــی  حــوادث  محــل  در  حضــور 
پیش بینی نشده به نشانه همدردی دولت 
رقابت هــای  شــدن  »زدوده  مــردم«،  بــا 
منفــی و مناقشــه برانگیز در روابــط بیــن 
قــوا که موجب آشــفته کــردن ذهن مردم 
می شد«، »تأکید بر مراقبت جدی سه قوه 
در اســتمرار ایــن تــاش آرامش بخش« و 
»جوانگرایی« از دیگر توفیقات دولت بود 
که رهبر انقاب به آنها پرداختند. ایشــان 
گفتنــد: البتــه مدیــران و مســئوالن جوان 
هــم در مــواردی اشــتباه و خطــا می کنند، 
اما در مجمــوع دمیده شــدن روح جوانی 
در دولــت و مجلــس و پــرورش مدیــران 
قوی، ارزش صبوری در مقابل این خطاها 
دارد. حضــرت  را  آنهــا  تدریجــی  رفــع  و 
آیت اهلل خامنه ای »خارج کردن جامعه از 
چشم انتظاری برای تصمیم گیری و اقدام 
دیگران«، »پرهیز از شرطی کردن کشور« و 
»اهمیت دادن به ظرفیت های داخلی« را 
از دیگر موفقیت های قوه مجریه خواندند.

ë دولت سیزدهم، دولت مسئولیت پذیر
را  ســیزدهم  دولــت  ایشــان 
»مسئولیت پذیر« دانستند و گفتند: در یک 
ســال اخیر شنیده نشد که دولت فرافکنی 

ت
اش

دد
رهبر معظم انقاب در دیدار با دولت گفتند: »مراقب 1 یا

باشید کارهای روزمره، شما را غرق نکند و برای اینکه 
دچــار ایــن آفت نشــوید با یک طــرح کان و نقشــه جامع 
و قابــل توضیح بــرای مردم حرکت کنید.« روشــن اســت 
کــه این دولــت، گرفتار انبوهی از گره های گشــوده  نشــده و 
معطل مانده از سوی دولت پیشین است و البته این سخن 
به معنی فرافکنی و ارجاع غیرمسئوالنه به گذشته نیست. 
کم کاری هــا و ندانم کاری هــای دولــت قبــل، مثال زدنــی و 
منحصربه فرد بودند و از این جهت، شرایط کنونی را نباید 
با شــرایط دیگر مقایســه کرد. وقتی جامعه و حاکمیت به 
بیرون از خود، شــرطی و وابســته و هــر حرکت اصاحی به 
اراده دیگران متوقف می شود، حاصل نیز جز این نخواهد 
بــود. این وضع خاص و اضطراری، خودبه خود دولت را به 
ســوی رفع »حوائج روزمــره« و »معضات جاری« ســوق 
می دهد، چراکه دولت نمی تواند نســبت بــه دغدغه های 
فوری و حیاتی بی تفاوت باشــد. پس ســخن در این نیست 
کــه این پــاره از کنشــگری دولت کنار نهاده شــود و فــارغ از 
چالش هــای روزمــره، فقــط  و فقــط بــه آینده نظــر افکنده 
شــود، بلکه می توان یک »ترکیب معقول« از این دو جنبه 
را بــه هم آمیخت. نباید میان ایــن دو، یکی را انتخاب کرد 
و دیگــری را نادیــده انگاشــت. تدبیــر جامعه، آمیــزه ای از 

اندیشه ورزی درباره مسأله های امروز و فردا است.

ســاختاری که گرفتــار »روزمرگی« اســت، همیشــه به 2 
»اکنــون« نظــر می افکنــد و از »آینــده« غافل اســت و 
تنها می کوشــد وضــع موجود را قابل گــذران نماید، بی آنکه 
بــه فــردا و فرداهــا بپــردازد و طرحی بــرای آینــده درافکند. 
ســاختار روزمره اندیــش، آنچنــان درگیــر تدبیــر »موقعیت 
جاری« اســت که نســبت بــه فرداهــا، حالت غافانــه دارد. 
تنهــا امری کــه می توانــد ســاختار را از این وضــع حداقلی و 
تنگ دامنه عبور بدهد و افق های وسیع را پیش رو قرار بدهد، 
»نقشه راه« اســت. در نقشه راه، هم وضع جاری و امکان ها 
و امتناع هایش مشــخص شده اســت و هم وضع مطلوب و 
بایدهــا و نبایدهای آن، و هم مجموعــه ای از راهبردها برای 
عبــور از وضــع موجود بــه وضع مطلــوب. به عبــارت  دیگر، 
در یک چهارچوب زمانی، مشــخص شــده که ســاختار باید 
از کجــا بــه کجــا برســد و چگونه باید ایــن مســیر را طی کند. 
ازاین رو، نقشه راه از یک »ارزیابی جامع « و »محاسبه کان« 

برمی خیزد و حاصل »برداشت های موردی« و »تحلیل های 
روزانه« نیست. گنجاندن زمان برای ایجاد دگرگونی از سوی 
ساختار، نوعی قاعده سازی و چهارچوب بندی برای حرکت 
اســت؛ یعنی باید مشــخص کــرد کــه مدینه فاضلــه وعده 
داده شده، در چه زمانی و با چه اوصافی تحقق خواهد یافت.

در نقشــه راه، یــک »مفهــوم« در کانــون تأمــات و 3 
دغدغه ها می نشیند و مفسر و مرجع همه مفهوم ها 
و روایت هــا می شــود. این مفهــوم، همان اســت که دولت 
به واسطه آن شناخته می شود و بر سر زبان ها می افتد. باید 
این مفهوم »فراگیر« و »تعیین کننده« را یافت و همه چیز 
را در پنــاه و پوشــش آن معنا کــرد. این مفهــوم، برآمده از 
متن »جامعه« ای اســت که دولت را برگزیده است؛ یعنی 
بایــد دریافــت که ســاختار جدیــد، به چه ســبب توانســته 
اســت بدنه اجتماعی پیدا کند و آن گاه، این »ســبب« را در 
قالب یک »مفهوم« ریخت و ســاختار را به نام او شناخت 
و شناســاند. به بیان  دیگر، مفهومی که بر »پیشــانی نقشــه 
راه« حک می شــود، همان »مســأله اصلی جامعه« است 
کــه فلســفه وجودی ســاختار جدیــد را نیز شــکل می دهد. 
مفهومی این چنین، همانند چراغ راهی است که »راه« را از 
»بیراهه« بازمی شناساند و مفاهیم دیگر را در سایه معانی 
و داللت هــای خــود بازتعریف می کند. پس اشــاره به یک 
مفهوم کلی و پوشــش دهنده، به معنی »تک بعدی  شدن 

ساختار« نیست و از »نگاه تقلیل گرایانه« برنمی خیزد.

در ســطح بعــدی، باید مجموعــه ای از مفهوم های 4 
دیگر را در نیز در نقشه راه گنجانید و کوشید تا نسبت 
منطقی با یکدیگر بیابند و یک »کل درهم بافته« و »هندسه 
منسجم« به وجود بیاید. این مفاهیم خویشاوند، »مفاهیم 
اقماری و پیرامونی« آن مفهوم اصلی و کانونی هستند و در 
ذیــل آن، هویت معنایی می یابند. این مفاهیم، عینی تر و 
عملیاتی تــر از آن مفهوم اصلی هســتند و تماس و ارتباط 
نزدیک تــری با واقعیــت دارنــد. این مفاهیم اقمــاری نیز 
حاصــل انتخاب دلخواهانه ســاختار جدید نیســتند، بلکه 
برخاسته از »دغدغه های جامعه« هستند و می خواهند در 
جایگاه »پاسخ« به آنها ایفای نقش کنند. پس این مفاهیم، 
»پاسخ های ساختار جدید« هستند، نه بازی زبانی و لفاظی 
و شعار. غرض این است که »هدف ها« و »مقاصد« ساختار 
جدید، در قالب مجموعه ای از مفاهیم بیان شــوند تا یک 
»صورت بندی اجتماعی« و »روایت رسانه ای« برای راهی 

که باید پیموده شود، پدید بیاید. 

طراحی نقشه جامع حرکت دولت
مهدی جمشیدی

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
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ا

 پیام تسلیت رهبر انقالب 
در پی درگذشت حجت االسالم مصطفوی

فرزانــه  عالــم  درگذشــت  پیامــی  در  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
حجت االسام والمســلمین آقای حاج سید حســن مصطفوی را تسلیت 
گفتنــد. در بخشــی از پیــام رهبر انقاب اســامی آمده اســت: »تحقیق و 
تدریس در علوم عقلی و فلســفه  اسامی برجســته ترین فعالیت علمی 
ایــن روحانــی انقابــی و پر تــاش بود کــه در کنــار اشــتغاالت فرهنگی و 
مردمــی، کارنامــه ای وزین بــرای آن بزرگوار پدیــد آورده بــود. از خداوند 
متعال پاداش بزرگ و رحمت و مغفرت برای ایشان مسألت می کنم.«
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واکاوی ناکامی های نظامی واشنگتن در سالگرد خروج نظامیان 
نگاهی به یک سال روابط دیپلماتیک طالبانامریکایی از افغانستان

در جست وجوی مشروعیتجنگ های منطقه ای و نشانه های افول امریکا
جنگ هــای منطقــه ای یکی از نشــانه های اصلی قــدرت، مدیریت 
بحــران و ضد قــدرت هســتند. نظریــه پــردازان روابــط بین الملــل 
همــواره بــه این موضوع اشــاره داشــته اند کــه قدرت های بــزرگ از 
ابزارهــا و قابلیــت الزم برای کنترل بازیگــران، کنترل منابع و کنترل 
حوادث برخوردارند. ایاالت متحده سال ۲۰۰۱ جنگ علیه تروریسم 
در افغانستان را به آزمون گذاشت. موضوع اصلی جورج بوش پسر 
این بــود که از طریق جنگ و اقدامات پیش دســتانه می توان زمینه 

الزم برای مقابله با تهدیدات نوظهور را به وجود آورد.

 زمانی که طالبان برای اولین بار از سال ۱996 تا ۲۰۰۱ بر افغانستان حکومت کردند، 
تنها پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی »امارت اسالمی« آن را به 
رســمیت شناختند. با این حال، در شرایطی که هیچ کشوری به طور رسمی دولت 
جدیدی را که پس از بازپس گیری کابل یک سال پیش توسط این گروه ایجاد شد، به 
رسمیت نشناخته است، طالبان امروز به مراتب کمتر از دوره اول خود منزوی شده 
است. به عنوان مثال مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه برای به رسمیت 
شناختن بین المللی امارت اسالمی با سران آنها تماس گرفت و مقامات روسی نیز 

استدالل می  کردند که باید به آنها کرسی سازمان ملل اعطا شود. 
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در پی فرمان مقتدی، صدری ها سالح هایشان را زمین  گذاشته و منطقه سبز بغداد را ترک کردند

پس از 24 ساعت بحرانی، سخنان مقتدی صدر  آرامش را به  بغداد بازگرداند

عذرخواهی و عقب نشینی 
در همین صفحه  بخوانید

 صدر کوتاه آمد 
اما بحران همچنان باقی است

 
آنچــه در عــراق در روزهــای گذشــته شــاهد 
حامیــان  میــان  نبــرد  حقیقــت  در  بودیــم 
بی قانونــی و حافظان قانون بــود. آن طرفی 
کــه ســالح برداشــت و بــه جنــگ نیروهــای 
امنیتی و نظامی کشــور رفت، سرایا السالمی 
بــا  بــود کــه بــدون هیــچ توجیهــی و صرفــاً 
اجــرای کورکورانــه دســتورات، وارد منطقــه 
ســبز بغداد شــد، ســالح برداشــت و حتی از 
ســالح های نیمــه ســنگین، مثــل آر پی جی و 
خمپــاره، اســتفاده کــرد و از ظهر دوشــنبه تا 
ظهر سه شــنبه، نیروهای امنیتی نهاد رسمی 
کشــور را هدف گرفت و کار خود را »انقالب« 
نامید و چون هدف صرفاً شلیک بود و جنگ 
نامنظم، گلوله ها بی هدف شلیک می شدند 
و بــرای همیــن بــر ســر خانه هــای مســکونی 
مردم عادی ســاکن در منطقه ســبز نیز فرود 

می آمدند.
ایــن اتفــاق در زمانــی روی داد کــه مردم 
عراق خود را برای اربعین حسینی که عموماً 
طــی ســالیان گذشــته زندگــی عادی خــود را 
بــرای شــرکت در آن رهــا می کننــد، آمــاده 
می کردنــد. آشــی کــه ســرایا الســالم جریان 
صــدر طــی ســاعت های گذشــته می پخــت، 
به قول معروف، آن قدر شــور شــد که آشــپز 
هم از شــوری اش نالید، مقتــدی صدر عصر 
سه شــنبه با شــرکت در کنفرانس مطبوعاتی 
از رفتارهــای خشــونت آمیز طرفــداران خود 
ابــراز بیــزاری کــرد و خواســتار توقــف فــوری 
تظاهــرات و خشــونت ها شــد و بــه آنها یک 
ســاعت فرصت داد صحنه را ترک کنند و به 

اعتراض ها پایان دهند.
از  مــاه   ۱۰ از  بیــش  گذشــت  بــا  عــراق 
انتخابــات سراســری عــراق، هنوز نتوانســته 
دولت تشــکیل دهــد و جلســات پارلمان نیز 
بعــد از هجــوم طرفداران صدر بــه پارلمان، 
حــدود یــک ماهــی اســت فعالیــت خــود را 

متوقف کرده است.
آنچه ظرف روزهای گذشته شاهد بودیم، 
تعجــب برانگیــز نبــود. بحــران سیاســی بــه 
قــدری عمیق شــده اســت که آنچه را شــاهد 
ادامــه همــان بحــران  بودیــم  می تــوان در 
دانســت. کما اینکه آنچه را در روزهای آینده 
خواهیــم دید نیز بایــد در همین چهارچوب 
قلمداد کنیــم، تا اراده الزم برای پایان دادن 
بــه بحــران وجــود نداشــته باشــد و دولــت 
تشــکیل نشــود و به طــور جــدی بــه فکر حل 
معضــالت کشــور نباشــد و اعتماد از دســت 
رفتــه اجتماعــی را بازنگرداند، بایــد تطویل 

بحران به همین منوال را انتظار داشت.
بحــران تشــکیل دولــت در عــراق اگر چه 
تــازه نیســت و در ســال های گذشــته و بعد از 
برگزاری انتخابات در ســال های گذشته، بعد 
از پایان دوران نخســت وزیری نــوری مالکی، 
حیــدر العبادی و حتی در دوره دولت ناتمام 
عادل عبدالمهدی مشابه آن را دیده بودیم، 
امــا می توان اذعان کــرد، بحران جاری تراکم 
انتظــار  نبایــد  و  اســت  گذشــته  بحران هــای 
بازیگــران  بــزودی حــل شــود.  هــم داشــت 
صحنــه سیاســی عــراق بــه کوتــاه آمــدن از 
خواسته هایشــان در ازای حل بحران سیاسی 
کشور حاضر نیســتند و همچنان اصرار دارند 
بــر اصــل بــه خــاک مالیــدن حریــف در هــر 
حالتی، ادامه دهند. االن هم وضع بر همین 
منوال است. چهارچوب هماهنگی ]شیعیان 
عراق[ با حفظ اتحاد خود و حفظ اســتقامت 
در برابــر صــدر او را وادار کــرد از مواضعــش 
عقب نشــینی کند. اما بعید به نظر می رســد 
ایــن پایــان کار باشــد. آنچــه دیــروز صــدر در 
کنفرانــس مطبوعاتی خود بیــان کرد، اگرچه 
بــه معنــای عقب نشــینی از مواضــع اســت، 
اما بــه معنای پایان دادن به بحران نیســت، 
فردی که بارها از سیاســت خداحافظی کرده 
ولی باردیگر به صحنه بازگشته است، معلوم 
نیست این بار هم صحنه را ترک کرده باشد. 
باید منتظــر ماند و دید در آینــده چه خواهد 
شــد. حتی اگر صدر به تشــکیل دولت توسط 
چهارچــوب هماهنگــی تــن بدهــد معلــوم 
نیســت اجازه دهــد دولت آینــده دوره اش را 
به پایان برســاند و همانند گذشــته ســناریوی 
جدیدی را علیه آن به راه نیندازد. بی قانونی 
در جایــگاه قــدرت همچنان ابزار دم دســتی 
صدر اســت که در هر لحظه احتمال استفاده 

از آن توسط او می رود.
بحــران عــراق زمانــی حــل می شــود کــه 
بــه طــور جدی همــه طرف هــا واقعاً بــه فکر 
حل مشــکالت کشــور باشــند و حاضر باشند 
بــرای منافع ملی از منافع شــخصی و حزبی 
بگذرنــد، در غیــر ایــن صــورت نه تنهــا هیچ 
چیــز عــوض نخواهد شــد، بلکــه بایــد برای 
بحران های بزرگ تر و عمیق تر انتظار کشید.
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مالــک مصــدق/ از بعدازظهــر دوشــنبه، عــراق دور 
تــازه ای از اعتراضــات و آشــوب های خیابانی را تجربه 
کرد. همه چیز از توئیت دو روز قبل )دوشنبه( مقتدی 
صدر و اعالم کناره گیری همیشگی از تمام عرصه های 
سیاســی و بســتن کلیه دفاتر جریان صدر شــروع شد. 
در پــی این موضع گیــری مقتدی صدر، جهان شــاهد 
حملــه حامیان وی به کاخ ریاســت جمهــوری و دفتر 
نخســت وزیری عــراق بود که در نهایت بــه درگیری با 
نیروهای امنیتی منجر شد که بنابر گزارش خبرگزاری 
رویتــرز طی آنها  دســت کم 33 نفر از جمله نیروهای 
امنیتی کشــته شــدند.  همچنین گزارش شــده شــمار 
زخمی هــای این درگیری ها به ۷۰۰ نفر رســیده اســت 
کــه  59۰ نفــر از آنان غیــر نظامی بودند. خشــونت ها 
حوالــی ظهر دیــروز یعنی زمانی که مقتــدی صدر در 
یک سخنرانی تلویزیونی خواهان بازگشت آرامش به 

پایتخت شد، پایان گرفت. 
ë !یک سخنرانی و پایان کار؟

صدر ســخنان خود را این گونه آغــاز کرد: »حوادث 
عــراق مایــه اندوه و خســتگی خاطر شــدید من شــده 
است. با صرف نظر از اینکه چه کسی فتنه را آغاز کرد، 
با سر فروافتاده از ملت عراق که تنها آسیب دیده این 

حوادث است عذر می خواهم.« 
صدر ادامه داد: »عراق که پیش تر اســیر فساد بود، 
امروز اســیر فساد و خشــونت با هم است. من امیدوار 
بــودم که اعتراضــات، مســالمت آمیز کفن پــوش و با 
دســت های خالــی و دل های عاشــق میهن باشــد، نه 
اینکه با ســالح به خیابان بریزنــد. این بدترین انقالب 

است.«
صــدر از نیروهــای امنیتــی عــراق کــه بی طرفــی 
پیشــه کردنــد قدردانــی کــرد و بــا تشــکر از نیروهــای 
الحشــد الشــعبی گفت: »نیروهای حشــد صرف نظر 
از فرماندهان شــان، هرگز به ملت حمله نمی کنند.« 
او تأکیــد کرد کــه از موضع شــرافتمندانه فرمانده کل 

نیروهای مسلح عراق قدردانی می کند.
مهم ترین نکته صدر بــه تعیین ضرب االجل یک 
ســاعته اش باز می گردد. مقتدی صدر صراحتاً عنوان 
داشت: »اگر تا یک ساعت دیگر همه از منطقه خضرا 
و تحصن در برابر پارلمان عقب نشــینی نکنند از خود 
جریــان صدر هــم اعالم برائت می کنــم و اگر اطاعت 
نکننــد موضعــی دیگر خواهــم گرفــت.« وی خطاب 
بــه هوادارانــش گفــت: »اگــر از دین تــان نمی ترســید 
برای میهن تان بترســید.« صــدر همچنین تأکید کرد: 
»موضعــم دربــاره کناره گیــری از فعالیــت سیاســی 
تغییــری نکرده چــون این بار این یک موضع شــرعی 

برآمده از فتوای مرجع است.«
درپی این نشســت خبری برخی مقامات سیاســی 
عــراق به ســخنان مقتدی صدر واکنش نشــان دادند. 
مصطفــی الکاظمی، نخســت وزیر عراق درخواســت 
صدر برای توقف خشــونت را »نشــان دهنده باالترین 
ســطوح میهن پرســتی و اشــتیاق بــرای جلوگیــری از 
ریخته شدن خون عراقی ها« دانست. هادی العامری، 
رئیس ائتالف الفتح در پارلمان عراق نیز در بیانیه ای 
اعــالم کرد: »ابتکار مقتدی صــدر مبنی بر پایان دادن 
به خشونت مسلحانه ابتکاری شجاعانه و سزاوار تقدیر 
و تمجیــد اســت.« همــام الحمــودی، رئیس مجلس 
اعالی اســالمی عراق هم در بیانیه ای نوشــت: »سید 
مقتدی ثابت کرد که فرزند مکتبی است که برای دین 

و ملتش فداکاری می کند.« 
ë وضعیت فعلی

بــه دنبــال ســخنرانی مقتــدی صــدر وضعیت در 
عراق آرام شــد. اما با اجرای منع آمدوشد سراسری از 
ساعت ۱9 روز دوشنبه در عراق، دیروز سه شنبه در کل 
این کشــور جز درگیری های پراکنــده در منطقه خضرا 

)سبز(بغداد آرامش حکمفرما بود.
ایــن آرامــش در حالــی حکمفرمــا شــد کــه قبــل 
از ســخنرانی صــدر صبــح سه شــنبه در ورودی هــای 

منطقــه خضــرا درگیری هایی میان نیروهــای امنیتی 
و آشــوبگران هــوادار مقتــدی صــدر صــورت گرفــت. 
همزمــان شــبکه عراقی ســومریه نیوز گــزارش داد که 
احمــد حاتم االســدی، رئیس پلیس فــدرال عراق در 
جریان درگیری های دوشــنبه مجروح شده است. این 
درحالی اســت که مصطفی الکاظمی دوشنبه دستور 
منع شلیک را صادر کرد. نخست وزیر عراق همچنین 
از مقتدی صدر خواسته بود تا از حامیان خود بخواهد 
ســاختمان های دولتی را ترک کنند که با پاسخ منفی 
هــواداران صدر همراه شــد. لذا در پی تداوم و تشــدید 
ناآرامی ها نخســت وزیر عــراق هم به ناچــار فعالیت 
کابینه را تا اطالع ثانوی تعلیق کرد. در کنار آن دوشنبه 
شب بجز در منطقه خضرا در مرکز بغداد، شهر بصره 
نیز شــاهد درگیری های پراکنده ای بــود. با این حال در 
دیگــر مناطق عراق خبــری از درگیری و تنش مخابره 

نشد.
ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از آن در نخســتین 
ســاعات صبح دیروز واحد اطالع رسانی امنیتی عراق 
از شــلیک 4 راکت به ســمت منطقه خضرا خبر داد و 
تأکید کرد همه این راکت ها به یک مجتمع مســکونی 
اصابت کرده و موجب خسارت هایی در آن شده است. 
همزمــان با این پرتابه هــا، طرفداران مقتــدی صدر و 
شــاخه نظامی آن )ســرایا الســالم( با حمله به یکی از 
دفاتر حــزب الدعوه و جریان حکمت ملی در منطقه 
زعفرانیه بغداد آن را به آتش کشــیدند. در ســایه این 
اقدامات و گسترش ناامنی ها و به تبع آن اعالم دولت 
عراق، دیروز سه شنبه همه ادارات و نهادهای رسمی 
این کشــور تعطیل بودند اما پــس از کنفرانس خبری 
صدر اعالم شــد، شــهر از حالت امنیتی خارج شــده و 
فعالیت های اداری برای امروز از سر گرفته می شود. 

ë تحقیقات و تالش سیاسی برای آرام کردن فضا
تــا پیش از بازگشــت آرامش به بغــداد، با توجه به 
افزایش شــمار تلفــات درگیری ها و ابــراز نگرانی های 

داخلی و خارجی الکاظمی دستور انجام تحقیقات را 
صادر کرده بود. دفتر مصطفی الکاظمی در بیانیه ای 
خواهان تحقیقات فــوری درباره اتفاقات دوشــنبه در 
منطقه ســبز بغــداد، شناســایی عامالن تیرانــدازی و 
مجازات آنها طبق قانون شد. هم چنین در این بیانیه 
آمــده اســت: »فرمانــده کل نیروهــای مســلح عــراق 
همچنین دستور عدم تیراندازی به سمت معترضان 
را صادر و بر تعهد وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای 
امنیتی و نظامی به فعالیت طبق اختیارات اعطا شده 
به آنهــا تاکید کــرد.« الکاظمی تأکید کــرد: »نیروهای 
امنیتی مســئولیت حفاظت از معترضــان را بر عهده 
دارند و هرگونه تخلف از دستورالعمل های امنیتی در 

این زمینه مشمول پاسخگویی قانونی خواهد شد.«
اما در ســوی دیگر داســتان مصطفی الکاظمی به 
دنبــال مدیریــت فضــا و کاهــش درگیری ها هــم بود. 
از ســاعات پایانــی روز دوشــنبه و به خصــوص دیــروز 
سه شــنبه و همزمــان با ادامــه ناآرامی هــا، تالش های 
سیاسی میانجی گرایانه ای برای فروکش کردن تنش ها 
شکل گرفت. منابع آگاه به الجزیره گفتند که مذاکراتی 
بین مقامات دولتی با محوریت شــخص نخست وزیر 
)مصطفــی الکاظمــی( بیــن دو جریــان رقیب یعنی 
»چهارچوب هماهنگی شیعیان عراق« و صدرانجام 
شد. به گفته این منابع، مذاکرات نخست وزیری کنونی 
با هدف دستیابی به توافقی بود که منجر به آتش بس 
در منطقــه ســبز شــود. امــا نماینــدگان چهارچــوب 
هماهنگی هــر گونه مصالحه و مذاکره ای را با مقتدی 
صدر منوط به کنار گذاشــتن درگیری ها، پایین آوردن 
ســالح حامیانــش و جمع شــدن طرفــداران صــدر از 

خیابان کرده بودند. 
ë رأی دادگاه فدرال باز هم به تعویق افتاد

درحالــی کــه ناآرامی هــا در اطراف منطقه ســبز از 
بعدازظهر دوشــنبه تا دیروز سه شــنبه ادامه داشــت، 
قــرار بود دادگاه فدرال عراق دیروز حکم و نظر نهایی 

خود را درباره درخواســت صدر برای انحالل پارلمان 
اعــالم کنــد. ولــی دادگاه عالی فــدرال عــراق، مجدداً 
بررسی دعوای انحالل پارلمان عراق را تا اطالع ثانوی 
به تعویــق انداخت. یــک مقام عراقی بــه خبرگزاری 
رســمی عــراق )واع( گفــت: بــا توجــه بــه تعطیلــی و 
تحــوالت امنیتــی جــاری در نزدیکــی منطقــه خضرا 
جلسه دادگاه برای بررسی این شکوائیه برگزار نخواهد 
شــد. پیش از این و در ۱۷ ماه جاری )آگوست(، دادگاه 
عالی فدرال موعد بررســی دعوای انحــالل پارلمان و 
برگــزاری انتخابــات زودهنگام در عــراق را به 3۰ اوت 

۲۰۲۲ موکول کرده بود. 
ë سریال تکراری صدر 

اگرچه مقتدی صدر در توئیت بعدازظهر دوشنبه 
عــراق  از عرصــه سیاســی  کناره گیــری همیشــگی  از 
خبــر داد، اما به نظر می رســد این ادعا بیشــتر از آنکه 
حکایــت از خداحافظــی او از عرصــه سیاســت باشــد 
یک رفتــار تاکتیکی بــرای تحریک هــواداران و تهییج 
احساســات افکار عمومی عراق با هدف موج ســواری 
روی اعتراضات مردمی اســت، کما اینکه پیش تر هم 
مقتدی صــدر 6 بار دیگر از کناره گیــری خود از عرصه 
سیاسی عراق سخن گفت که اولین بارش به ۱ آگوست 
۲۰۱3 بــاز می گــردد. مقتدی صــدر در آن زمان عنوان 
داشــت دیگر به فعالیت های سیاســی در عراق ادامه 
نمی دهــد کــه خــالف آن ثابت شــد. او ۲ فوریــه ۲۰۱۴ 
نیز از کناره گیری از عالم سیاســت و عدم مشارکت در 
انتخابات عــراق گفت و 3 مــارس ۲۰۱6 این تهدید را 
تکرار کرد. چهارمین قســمت این سریال تکراری تنها 
چند هفته بعد یعنی ۱۵ آگوســت ســال ۲۰۲۱ مطرح 
شــد. ششــمین قســمت از ســریال خداحافظی صدر 
از عالم سیاســت ۱3 ژوئن ۲۰۲۲ رقــم خورد و آخرین 
قسمت این ســریال نیز روز دوشــنبه رقم خورد که در 
نهایــت باعث حضور خیابانی حامیان او و آشــوب در 

پایتخت عراق شد.

زهره صفاری/ در دو روز گذشــته پایتخت بغداد با هجوم 
حامیــان جنبش صدر به منطقه ســبز، به صحنه جنگی 
تمام عیار بدل شــده بود و صــدای تیراندازی های پیاپی 
و پرتــاب راکت ها از یک ســو و بدن های غــرق در خون و 
خانه هــای ویران از ســوی دیگر، چشــم اندازی تلخ را در 
برابر دیدگان مردم این کشــور به تصویر کشــید و واکنش 
مقامات داخلی عراق و نهادهای بین المللی و همچنین 

کشورهای جهان را برانگیخت.
کــه  از ۷۰۰ مجــروح  بیــش  و  دســت کم 33 کشــته 
از آنهــا نیروهــای امنیتــی بودنــد، ورود شــبه  شــماری 
نظامیان ســرایا الســالم با ســالح های ســنگین، اشــک و 
ماتــم خانواده های داغــدار و ... عمق فاجعــه ای بود که 
تصاویر منتشــر شــده در فضای مجــازی آن را منعکس 

کرد. نگرانی ها از وقوع جنگی بزرگ در عراق، کشورهای 
غربــی مســتقر در منطقــه را نیــز هراســان کرده بــود، به 
طوری کــه کاربران عراقی توئیتر با انتشــار ســه تصویر از 
خروج نیروهای دیپلماتیــک و نظامی امریکا در ویتنام، 
افغانســتان و حــاال عراق، فرار کارمندان ســفارت امریکا 
را نشــانه ضعیف شدن واشنگتن و بی رنگ شدن حنای 
آنهــا برای دولت هــای منطقه تعبیر کــرده بودند،اما در 
عین حــال که برخی از کاربران توئیتری، مقتدی صدر را 
عامل درگیری های خونین و مرگبار بغداد دانسته بودند، 
مقامــات داخلی و نهادهای خارجــی هم با ابراز نگرانی 
از تــداوم این شــرایط ســاعاتی پس از بروز این حواشــی، 

اغتشاشگران را به آرامش دعوت کردند.
الکاظمــی،  مصطفــی  نیــوز،  شــفق  گــزارش  بــه 

نخســت وزیر عــراق در حســاب توئیتــری خــود از همه 
طرف هــا خواســت مســئولیت ملــی حفاظــت از جــان 
شــهروندان عراقی را برعهــده بگیرنــد و برهم صالح، 
رئیس جمهــور این کشــور نیز خون مــردم عراق را خط 
قرمــز خوانده بــود. محمد الحلبوســی، رئیس پارلمان 
عراق خواســتار خامــوش کردن آتش فتنه و دســتیابی 
بــه تفاهــم بــرای حفــظ حاکمیــت و ثبــات در عــراق 
شــد و ایــن کشــور را در معــرض خطر بزرگی دانســت. 
همچنیــن هــادی العامــری، رئیــس ائتــالف الفتــح و 
یکــی از رهبران چهارچــوب هماهنگی شــیعیان عراق 
و مســعود بارزانــی، رئیس حــزب دموکرات کردســتان 
عــراق خواهــان خویشــتنداری شــدند. آنــان باردیگر از 
احزاب خواســتند بدون اســتفاده از ســالح بــه فکر حل 

بحران باشــند. بافــل طالبانی، رئیــس اتحادیه میهنی 
کردستان عراق نیز بار دیگر بر گفت و گوی سازنده ملی 
و دســت کشیدن از خشونت تأکید کرد. حیدر العبادی، 
نخســت وزیر اســبق عــراق و ایاد عــالوی رئیس ائتالف 
ملی این کشــور هــم حل بحران جــز از طریق گفت و گو 

را میسر ندانستند.
به گزارش شبکه خبری الجزیره، در خارج از مرزهای 
عراق نیز آنتونیو گوترش دبیرکل ســازمان ملل طرفین 
را بــه خویشــتنداری و گفت و گــوی ســازنده بــدون تأخیر 
برای برقراری صلح دعوت کرد. سفیر امریکا در عراق با 
ابراز نگرانی از ورود معترضان به نهادهای دولتی و کاخ 
ریاســت جمهوری، خواســتار برقراری آرامش و پرهیز از 
هر گونه خشــونت آفرینی شــد و گفت: »امنیت، ثبات و 

حاکمیت عراق نباید تحت تأثیر قرار گیرد.«
اتحادیه اروپا هم اقدام عمل مؤثر همه طرف ها برای 
توقف خشــونت را ضــروری خواند. ترکیــه گفت و گوهای 
ســازنده را راهــکار حل بحــران اعالم کرد، کانادا شــرایط 
عــراق را بســیار خطرنــاک دانســت و تأکیــد داشــت در 
صــورت تــداوم خشــونت از کنتــرل خــارج خواهد شــد. 
انگلیــس نیــز مذاکــرات بــرای ایجــاد راهــکاری صلــح 
طلبانــه، قانونــی و فراگیــر را ضــروری خوانــد و مســئول 
روابط خارجی روســیه به المیادیــن گفت»ما از طرف ها 

می خواهیم اختالفات را با مذاکره حل کنند.«
اتحادیه عرب و فرانسه هم در بیانیه های جداگانه ای 
بــا ابراز نگرانی از شــرایط پیش آمده در عراق، خواســتار 

توقف جنگ در بغداد شدند.

واکنش های جهانی و  مقام های عراقی به آشوب ها در بغداد

عبور از خط قرمز

علی موسوی خلخالی 
کارشناس مسائل عراق
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جنگ های منطقه ای و نشانه های افول امریکا
منطقــه ای  جنگ هــای 
یکی از نشــانه های اصلی 
بحران  مدیریــت  قدرت، 
هســتند.  ضد قــدرت  و 
روابــط  پــردازان  نظریــه 
بین الملل همواره به این 
موضوع اشــاره داشته اند 
کــه قدرت هــای بــزرگ از 
ابزارها و قابلیــت الزم برای کنترل بازیگران، کنترل 
منابع و کنترل حــوادث برخوردارند. ایاالت متحده 
سال ۲۰۰۱ جنگ علیه تروریسم در افغانستان را به 
آزمــون گذاشــت. موضوع اصلی جورج بوش پســر 
این بود که از طریق جنگ و اقدامات پیش دســتانه 
می تــوان زمینــه الزم بــرای مقابلــه بــا تهدیــدات 

نوظهور را به وجود آورد.
 مقابلــه بــا تهدیــد بخشــی از شــکل بندی های 
قــدرت و سیاســت منطقــه امریــکا در دوران جورج 
بوش پسر محسوب می شود. موضوع مهم آن است 
کــه قدرت های بــزرگ به چــه میزان قــادر خواهند 
بــود به اهداف خود از طریق ســازکارهای مربوط به 
جنــگ متقــارن و منازعات نامتقارن دســت یابند؟ 
بحران افغانســتان نشان داد ایاالت متحده در قرن 
۲۱ بــا نشــانه هایی از افول مرحله ای قــدرت روبه رو 
شده اســت. نکته دوم آن است که امریکا در کاربرد 
سازکارهای مربوط به جنگ پیش دستانه هیچ گونه 
موفقیتی نداشــته اســت. مذاکرات امریکا در دوحه 
قطر نشان داد قدرت های بزرگ هرگاه در وضعیت 
افول قــرار گیرند، قــادر نخواهند بود سیاســت های 
خــود را بر اســاس حداکثر ســازی مطلوبیت اعمال 
کــرده و از این طریق به حداکثر مطلوبیت راهبردی 
نائل شوند. الگوی عقب نشینی امریکا از افغانستان 
تمامی نشــانه های یک شکســت و فرار تاکتیکی در 

افغانستان را منعکس می سازد.
ë دالیل راهبردی شکست امریکا در افغانستان

شــکل گیری هر موضــوع بین المللی بر اســاس 
موازنــه قــدرت معنــا پیــدا می کنــد. همان گونه که 
در رقابت هــای منطقــه ای بیــن بازیگــران اصلــی 
نظــام بین الملــل نشــانه هایی از موازنــه و رقابــت 
قــدرت وجــود دارد، چنین امــری را بایــد در ارتباط 
بــا چگونگــی کنــش تعاملــی بازیگــران منطقه ای، 
قدرت های بزرگ، بازیگــران و نیروهای غیر دولتی 
مورد توجه قرار داد. ایاالت متحده در فضای جنگی 
افغانســتان به ایــن موضوع که موفقیــت و پیروزی 
آنــان بــر اســاس حداکثر ســازی قــدرت امکانپذیــر 
خواهــد بــود، بــه چالش هــای ناشــی از مقاومــت 
توجــه چندانــی نداشــتند. آنهــا چــون دارای ارتش 
قــوی، تجهیزات مــدرن و الگوی کنش پرشــدت در 

جنگ های منطقه ای هستند، فکر می کردند پیروزی 
در افغانستان کار ساده ای خواهد بود. 

امریکایی ها علی رغم آنکه از سازکارهای اندیشه 
رئالیســتی در روابــط بین الملــل بهــره می گیرنــد، 
امــا توجــه محدودی بــه تاریــخ روابــط بین المللی 
دارنــد. از جملــه در این مورد خــاص درک تاریخی 
محدودی نسبت به افغانستان داشتند. امریکایی ها 
تجربه انگلیس در قرن ۱۹ و همچنین تجربه اتحاد 
جماهیر شــوروی در قرن بیســتم را بار دیگر در قرن 
۲۱ تکــرار کردنــد و به این ترتیب زمینه شــکل گیری 
نشــانه هایی از عــدم موفقیت و بازتولیــد بحران در 

جنگ های منطقه ای را فراهم آوردند.
ë دالیل تاکتیکی  این شکست

دومیــن دلیل شکســت امریکا در افغانســتان را 
باید بر اســاس کنــش تاکتیکی مورد توجــه قرارداد. 
ایــاالت متحــده از قابلیــت نظامــی مؤثــری بــرای 
جنگ های بزرگ و منازعات فراگیر در سطح کنش 
رقابتی قدرت های بزرگ برخوردار اســت در حالی 
کــه بــرای جنگ هــای منطقــه ای بر اســاس شــکل 

بندی های هویتی عموماً دچار چالش می شود.
 امریــکا منطق جنــگ نامتقــارن را در نبرد های 
افغانســتان مــورد توجــه قرار نــداد. افغانســتان در 
جنــگ با انگلیســی ها و در نبــرد با اتحاد شــوروی از 
ســازکارهای مربوط به جنگ نامتقارن بهره گرفت. 
ویژگی اصلی جنگ نامتقارن آن است که بازیگران 
بــر مبنای کنش هویتــی و شــکل بندی مقاومت به 
نبرد مبــادرت می کنند.آنان حوزه قدرت اجتماعی 
خود را برای مقابله با یگان های بیگانه با محیط قرار 
می دهنــد. در این شــرایط، نبــرد ماهیت اجتماعی 

پیدا می کند.
 هر گاه مقاومت با نشانه هایی از کنش اجتماعی 
روبــه رو شــود، در آن شــرایط زمینــه بــرای بازتولید 
نیروهــای نظامــی و شــبه نظامــی جدید بــه وجود 
می آیــد. مزیت نســبی جامعه و ســاختار مقاومت 
افغانســتان آن بــود که هیچ گاه در فضــای فقدان و 
کمبود نیروی اجتماعی برای منازعه قرار نداشــت. 
بــه هر میزان کــه نیروهای اجتماعی افغانســتان از 
ســوی نظامیان امریکا مورد تهدید قرار می گرفتند، 
زمینه برای بازتولید و رویش نیروهای جدید فراهم 
می شــد  به این ترتیــب منطق مقاومــت در فضای 
جنگ افغانســتان مورد توجــه کارگــزاران دفاعی و 

نظامی امریکا قرار نگرفت.
ë دالیل منطقه ای  ناکامی امریکا در افغانستان

جنــگ  ســازکارهای  از  افغانســتان  در  امریــکا 
پرشــدت بهــره گرفت. اگرچــه در آغاز امر، شــورای 
امنیــت ســازمان ملل و ســایر قدرت های بــزرگ با 
ایــاالت متحــده همکاری کردنــد، امــا واقعیت این 

اســت که هیچ گاه کاربرد قدرت بــرای بازیگرانی که 
دارای روحیه تهاجمی هستند، پایان پیدا نمی کند. 
در چنین شرایط و فضایی بود که امریکا همزمان با 
جنگ افغانســتان به جنگ های منطقه ای دیگری 
نیــز مبادرت کــرد و وارد جنگ عراق شــد. در حالی 
کــه هرگاه کشــوری با چندین نبــرد و محیط منازعه 
خــود را درگیر کند، در آن شــرایط امکان اثربخشــی 
در ارتباط با فضای منطقه ای و بین المللی حاصل 

نخواهد شد.
در روند جنگ افغانســتان، بخش قابل توجهی 
از نیروهــای تاکتیکی امریکا تجزیه شــد. امریکا نیاز 
بیشتری به همکاری با بازیگران منطقه ای پیدا کرد. 
ســازماندهی جنگ های نیابتی برای ایاالت متحده 
در خاورمیانه کار دشواری بود. به همین دلیل است 
که امریکا نتوانست تمامی نیروی خود را برای حل و 

فصل منازعه در یک کشور سازماندهی کند.
 هــرگاه منازعــه گســترش و ضریــب اثربخشــی 
آن کاهــش پیدا کند، در آن شــرایط امکان موفقیت 
بازیگران در جنگ های منطقه ای کمتر و محدود تر 
خواهد شد. دانکوس، نظریه پرداز فرانسوی به این 
موضوع اشــاره داشــت که قدرت های بزرگ تحت 
تأثیــر فضای ســوءهاضمه قرار می گیرند. شکســت 
قدرت های بزرگ ناشــی از سوء هاضمه است. آنها 
احســاس می کننــد، می تواننــد در هر نبــردی پیروز 
شوند و بر هر بازیگری غلبه کنند، در حالی که وقتی 
چندیــن نبرد همزمان را به انجام برســانند، در این 
شرایط امکان موفقیت آنها در نبردهای منطقه ای 
کاهش قابــل توجهی پیدا می کند. ایــاالت متحده، 

منطقــه آســیای جنوب غربــی را تبدیــل به منطقه 
بحــران زده کــرد، شــرایط محیطــی را بــرای ایجــاد 
دولت هــای ورشکســته به وجــود آورد، آشــوب های 
گســترده اجتماعــی را در محیــط منطقه ای شــکل 
داد و تمام این موارد منجر به ایجاد فضایی شد که 
امریــکا نتواند مدیریت بحران را بر اســاس معادله 

قدرت به انجام رساند.
 خروج امریکا از افغانستان با نشانه هایی از فرار 
تاکتیکی همــراه بود. نشــانه هایی که بیانگر ضعف 
در اراده کنــش عملیاتی و ضعف در قابلیت کنش 
تاکتیکی برای مقابله با تهدیدات در محیطی است 
که از حوزه ژئوپلیتیکی آنها بسیار دور و متفاوت بوده 

است.
ë دالیل بین المللی شکست امریکا در افغانستان

یکی دیگر از دالیل شکست امریکا در افغانستان 
را بایــد بر اســاس ســازکارهای مربوط بــه تغییرات 
ســاختاری در نظــام بین الملــل جســت و جو کــرد. 
برآینــد قــدرت تاکتیکی امریــکا در قــرن ۲۱ به گونه 
قابل توجهی کاهش پیدا کرد. امریکا با نشانه هایی 
از کسری بودجه و بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۷ و 
۲۰۰۸ روبه رو شــد. هزینه های مربوط به جنگ های 
منطقــه ای، قــدرت اقتصــادی و ژئوپلیتیکی امریکا 
را با نشــانه هایی از ضعف و بحران همراه ســاخت. 
ایــن چیزی بود کــه دونالد ترامپ به آن اشــاره کرد 
و گفــت که امریکا در نبــرد بحران های منطقه ای ۷ 
هزار میلیارد دالر هزینه کرده و نتوانست به اهداف و 

مطلوبیت های مورد نظر خود نائل شود.
اگرچه حضور امریکا و حمله نظامی امریکا علیه 

القاعــده و طالبان در افغانســتان با همکاری ســایر 
قدرت هــای بزرگ و نهادهــای بین المللی همانند 
شورای امنیت سازمان ملل همراه بود اما واقعیت 
آن اســت کــه یــک بازیگر بایــد در زمــان محدودی 
بــه اهداف تاکتیکی خود نائل شــود. طوالنی شــدن 
نبرد هــا منجر بــه آن می شــود که ســایر قدرت های 
بــزرگ حمایــت چندانــی از امریکا در رونــد بحران 
افغانســتان به انجام نرسانند. بسیاری از کشورهای 
اروپایی به گونه تدریجی نیروهای نظامی خودشان 
را از افغانســتان خــارج کردند. آنها بــه این موضوع 
واقف شدند که نبرد در محیطی که هیچ گونه مازاد 
راهبــردی و ژئوپلیتیکــی بــرای آنان نــدارد در زمره 

جنگ های بیهوده تلقی خواهد شد. 
به این ترتیب بازیگران اروپایی و سایر قدرت های 
بــزرگ که در ابتدا از کنش عملیاتی امریکا حمایت 
بــه عمل آوردنــد، به گونــه تدریجی خودشــان را از 
صحنه نبرد دور کرده و در این فضا بود که امریکا در 
شــرایط تنهایی ژئوپلیتیکی و تنهایی راهبردی قرار 
گرفت. زیرا هیچ کدام از قدرت های بزرگ سیاست 
باقی ماندن نیروهای نظامی در افغانستان را مورد 
توجه قرار ندادند. در چنین شــرایطی بود که بایدن 
ریســک خروج و عدم حضور همه جانبه و فراگیر را 
از افغانســتان به انجام رســاند. باید به این موضوع 
واقف بود که تعلل و وقفه ممکن است چالش های 
امنیتی بیشــتری را بــرای امریکا ایجاد کنــد. امریکا 
ناچار شــد الگوی کنش خود در محیط منطقه ای را 
بر اســاس مدیریت بحران های منطقــه ای به گونه 

تدریجی در دستور کار قرار دهد.

واکاوی ناکامی های نظامی واشــنگتن در سالگرد خروج نظامیان امریکایی از افغانستان
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  سرنوشت پناهندگان افغانستانی 
که یک سال است در امریکا آواره شده اند

از این کمپ ها فقط یأس و حرمان می بارد

یک ســال بعــد از خروج نیروهای مســلح امریــکا از افغانســتان، خانواده های 
افغانســتانی که به ســایر کشــورها پناه بردنــد، همچنان مشــغول چالش های 
شــدیدی هستند که باید پشت سر گذاشته شــوند تا سرانجام یک زندگی قابل 
 قبــول برای آنها شــکل گیرد.یک نمونه روشــن در این خصــوص، زینب دختر 
۱۷ ســاله افغانســتانی اســت کــه همــراه بــا خواهرش زهــرا می کوشــد در یک 
مســافرخانه شلوغ در شــهر »ســن خوزه«واقع در ایالت کالیفرنیای امریکا جا 
بیفتد. او که آثار زخم های دوران حضوری خونبار در کابل هنوز بر دست هایش 
دیده می شــود، صبح و شــب زبان انگلیســی می آموزد تا بتواند همراه با زهرا 
شــغلی در نقطه ای از این ایالت بیابد. اگر چنین شــود، این دو خواهر دردمند 
می توانند در تأمین مخارج نجومی اقامت در کالیفرنیا به خانواده خود کمک 
کننــد. زهــرا می گوید: »چــاره ای جز ایــن نداریم کــه باید هر چه ســریعتر وارد 
بازار کار شــد.« برادر زینب و زهرا که ۲۱ ســال ســن دارد، پیش از آن که قادر به 
سفری مشابه )از فرودگاه کابل به مقصد امریکا( شود، توسط نیروهای طالبان 
بازداشــت و درافغانستان ماندنی شــد. امینه، مادر خانواده نیز که همراه با دو 
دخترش در سن خوزه زندگی می کند با چشمانی اشکبار می گوید: »یک سال 

است، غصه پسرم را می خورم. نمی دانم کجاست و چه می کند.«
ë امریکایی ها بدترین مرام ها را دارند

واقعیــت امــر این اســت کــه پس از فــرار فضاحت بــار نظامیــان امریکایی 
از افغانســتان که به دســتور جو بایدن، رئیس جمهور امریکا انجام شــد و فرار 
خانواده های متعدد افغانســتانی به این کشــور، مراحل انطباق آنها با شرایط 
زندگــی امریــکا با بیشــترین ســختی ها همــراه بوده اســت. آنهــا نه تنهــا باید 
روش هایی را در زندگی بیاموزند که هرگز در گذشته آن را تجربه نکرده اند، بلکه 
باید دائماً با اندوه دوری از شــماری از اعضای خانواده شــان که در افغانستان 
مانده انــد، ســر کننــد. بیش از 5۰ هــزار افغانســتانی از طریق فــوق و از جوالی 
۲۰۲۱ بــه بعــد به امریکا کوچ کرده و تقاضای پناهندگی اجتماعی داشــته اند و 
درخواست شان توسط اداره اتباع بیگانگان در امریکا در دست بررسی است. از 
این جمع کثیر تا امروز )طلیعه ماه سپتامبر ۲۰۲۲( فقط 36۹ نفر برگه اقامت 
گرفته و درخواســت ۸ هزار نفر به کلی رد و از امریکا اخراج شــده یا در مراحل 
مختلف دیپورت شــدن بســر می برند و بقیه هنوز جوابی از اداره مزبور نگرفته 

و منتظر هستند.
ولید عزیز یکی از این پناهجویان که هفت، هشــت ســال پیش و دور از روند 
گریــز اضطراری ســال پیش افغانســتانی ها از کابل به امریکا آمــد و آنجا برگه 
تابعیــت گرفــت، می گوید: »شــاید خــودم در راحتی نســبی به امریــکا آمده و 
مجوز اقامت گرفته باشم ،اما بشدت ناراحت هستم، زیرا پدرم که در ماه های 

اخیــر می کوشــید به اینجا بیایــد و با من زندگــی کند، از امریکایی هــا جواب نه 
گرفته اســت. من نگران سایر اعضای خانواده ام هستم که هنوز در افغانستان 
ســاکن اند. امریکایی هــا بدتریــن مرام هــا را دارنــد ،زیــرا من مدتی بــه عنوان 
یک رابط و مســئول ســاماندهی امور مهاجران در ســفارت امریکا در کابل کار 
می کردم و فعالیت هایم عماًل خدمت به دولت این کشور بود ،اما آنها از این 

بابت هیچ مالحظه خاص و کمکی به من نکردند.«
افغان ها چه از شــرایط فوق راضی باشــند و چه شــکایت کنند، چاره ای جز 
پذیرش شرایط موجود و ادامه تالش برای ابقا در امریکا ندارند. زهال بهادری 
که در ســازمان اجتماعی »پنج رکن« عضویــت دارد و به خانواده های مهاجر 
کمــک می کند، می گوید: »بســیاری از آواره های افغانســتانی به رغم گذشــت 
ماه ها از ورودشــان به امریکا هنوز در چادر ها و کمپ های موقتی اســکان دارند 

زیرا اجاره بهای مجتمع های مسکونی بسیار باال است.«
ë نمی دانیم در آینده چه خواهد شد

»صالحــه« زن افغانســتانی دیگــری کــه در اقامتگاه های موقتــی کالیفرنیا 
زندگــی می کنــد و بیــش از 6۰ ســال دارد، می گویــد: »پــس از 4۰ ســال زندگی 
مشــترک، اینــک یک ســال اســت، همســرم را ندیــده ام. وقتی به اتفــاق او به 
فرودگاه کابل رفتم تا  با  هم از آنجا فرار کنیم و به کشور دیگری برویم، شوهرم 
در فشار ازدحام مردم مصدوم شد و نتوانست مرا در این سفر همراهی کند و 
نمی دانم چه بالیی سر او خواهد آمد.« »زارگون« زن دیگری که دراین اقامتگاه 
ســاکن است و مثل »صالحه« اشــک خون می ریزد، می گوید: »همراه با مروا، 
دختر شش ساله ام سخت ترین ایام را در امریکا می گذرانم. روز اول که او را به 
مدرسه بردم، خیلی گریه کرد، زیرا می ترسید وی را رها کنم و دیگر به سراغش 

نروم. هیچ کدام از ما کوچک ترین اطمینانی به آینده نداریم.«
زارگون که همســر او نیز هنوز در افغانســتان زندگی می کند، یک آپارتمان 
»دو اتاق خوابه« در گوشه ای از شهر سن خوزه پیدا کرده است، ولی باید ماهانه 
سه هزار دالر اجاره بها بدهد که به کلی خارج از توان اوست. او می گوید: »باید 
بیشتر کار کنم، شاید اگر تمامی اعضای خانواده مان شاغل شوند، بتوانیم این 

اجاره بها را بپردازیم. نباید این فرصت نسبتاً مساعد را از دست بدهیم.«
شمار دردمندان افغانستانی مستقر در کالیفرنیا بسیار بیشتر از این هستند 
و هرکــدام داســتان اندوهناکی برای گفتن دارند. یکی دیگــر از آنان »عاصفه« 
است که در همان روزی از کابل فرار کرد که جنگنده های امریکایی با بمب هایی 
که بر یکی از مناطق نزدیک به فرودگاه انداختند، نه فقط ۱۷۰ افغانســتانی را 
به کشــتن دادند که باعث مرگ ۱5 نظامی امریکایی هم شــدند. او نیز شــاکی 
اســت که چرا امریکا به عروس اش اجازه اقامت نداده و خانواده پســرش را از 

هم پاشیده است.
ë عوامل کمکی هم مستأصل شده اند

و  اقتصــادی   - سیاســی  متعــدد  شــبکه های  شــده  مدعــی  ســفید   کاخ 
کار گروه هــای پرشــمار اجتماعــی در حــال تــالش مســتمر برای تســهیل امور 
پناهندگان افغانستانی در امریکا هستند اما آخرین چیزی که دولت جو بایدن 
بــه آن فکر می کنــد، همین امر اســت، حتی برخــی داوطلبان افغانســتانی – 
امریکایی که پس از سال ها اقامت در امریکا شهروند این کشور به شمار می آیند 
و برای کمک به هموطنان آواره خود به کار گرفته شده اند، خسته و مستأصل 
نشــان می دهنــد و می گویند کار مهمی از دســت شــان بر نمی آیــد. تیره ترین 
قسمت ماجرا این است که دولت امریکا حتی به پناهنده هایی که اجازه اقامت 
داده، متذکر شده پس از یک سال پرونده شان بازبینی خواهد شد و در صورت 
عــدم احراز حقانیت مجدد، دیپورت خواهند شــد. این بــه واقع بی پایان ترین 
راهی اســت که برای افغان ها و هر قوم و تبار مشــابه دیگری در ســطح جهان 

می توان متصور بود.
ë AL Jazeera :منبع
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حســین فاطمی /  ۳0 آگوســت 2021/ ۸ شــهریور 
مخابــره  جهــان  رســانه های  در  عکســی   1400
شــد که بــرای همیشــه در حافظه تاریخــی مردم 
افغانســتان، منطقــه، جهــان و بخصــوص خود 
از  عکســی  مانــد؛  خواهــد  باقــی  امریکایی هــا 
کریســتوفر تــاد دوناهــو، ژنــرال دوســتاره ارتش 
ایــاالت متحــده کــه به عنــوان آخریــن نظامــی 
امریکا در حال ســوار شــدن به هواپیما و خروج از 
افغانســتان اســت. اکنون که دقیقاً یک ســال از 
خروج امریکایی ها از افغانســتان گذشــته تقریباً 
برای همه مســجل اســت که ایــاالت متحده یک 
شکست مفتضحانه را در افغانستان تجربه کرد، 
اما به چه دلیل یا دالیلی ایــاالت متحده با وجود 
دو دهه حضور در افغانســتان و صرف هزینه های 
هنگفت نتوانست به دستاورد قابل دفاع دست 
پیدا کند و به موازات افغانستان را در یک بحران 
تمام عیار رها کرد؟ این سؤالی است که »ایران« 
در گفت و گو با محســن روحی صفــت پی گرفته 
اســت. در گپ و گفت با رایزن ســابق اقتصادی 
ایران در مالزی، سرپرســت سابق سرکنسولگری 
شــریف،  مــزار  در  ایــران  اســامی  جمهــوری 
پیشــاور، قندهار، رئیس ســابق ســتاد افغانستان 
و کارشــناس مســائل شــبه قــاره و جنوب شــرق 
آســیا ســعی بر آن بوده تــا بازخوانی از شکســت 
امریکایی ها در اولین ســالگرد خــروج ارتش این 

کشور از خاک افغانستان داشته باشیم.
*** 

ë  ایــاالت نظامیــان  خــروج  ســالگرد  اولیــن  در 
متحده از افغانستان این سؤال اصلی وجود دارد 

که چرا امریکا در افغانستان ناکام بود؟
برای اینکه بفهمیم چرا امریکا در افغانستان 
شکســت خورد باید بــه ابتدای مســأله و چرایی 
ورود امریکایی هــا بــه افغانســتان بــاز گردیــم، 
چــون در واقــع ورود امریــکا به افغانســتان یک 
اشــتباه بزرگ بود. این واقعیتی است که تقریباً 
برای تمام کارشناســان، تحلیلگران و حتی خود 

جامعه امریکا یک اصل پذیرفته شده است.
ë  بایــد پرســید چــرا به بــاور شــما ورود امریــکا به

افغانستان اشتباه بود؟
آنکــه  اول  دارد؛  دلیــل   5 مســأله  ایــن 
امریکایی هــا دارای یــک روحیــه خودبرتربینــی 
یعنــی  هســتند،  کشــورها  دیگــر  بــه  نســبت 
امریکایی هــا این تصور را دارند کــه بهتر از همه 
می تواننــد مســائل را تحلیل و ارزیابــی کنند. در 
صورتــی کــه امریکایی ها مشــخصاً در خصوص 

افغانستان هیچگونه شناخت، تحلیل و ارزیابی 
درســتی نداشتند و تنها بخشی از جریان نئوکان 
در امریــکا بــا فشــار سیاســی به دنبال تجــاوز به 
خاک افغانســتان بــود تا حضور نظامــی امریکا 
در ایــن منطقه شــکل بگیرد. دومین مســأله به 
ارزیابــی اشــتباه امریکایی هــا در مدیریــت امــور 
افغانســتان باز می گــردد، چون ایــاالت متحده 
فکــر می کــرد بــا تجاوز بــه خــاک افغانســتان و 
شکســت ســریع نیروهــای نظامی در این کشــور 
بــه یک پیــروزی موقت دســت پیدا کرده اســت 
و می توانــد دیگــر امــور را هــم به همیــن منوال 
پیش ببــرد. در حالی که جنگ، تجاوز و تخریب 
و  اداره  امــا  اســت،  موضــوع  یــک  افغانســتان 

مدیریــت کشــوری ماننــد افغانســتان موضــوع 
کاماًل جداگانه ای است. لذا امریکا در این مسأله 
)اداره افغانســتان( بــه یک شکســت تمام عیار 
رســید. تنهــا بــه فاصلــه دو ســال بعــد از تجاوز 
بــه افغانســتان از ســال ۲۰۰3 تاکنــون  امریــکا 
هرســال وضعیت افغانســتان بدتر شده است. 
ســومین مســأله هم عدم همکاری امریکایی ها 
همســایگان  بخصــوص  منطقــه  بازیگــران  بــا 
افغانســتان در مدیریت این کشــور بود. مســأله 
چهارم به عدم شــجاعت امریــکا برای پذیرش 
شکســت و تالش برای اصالح آن در افغانستان 
برمی گشــت. مشــخصاً از ســال ۲۰۰۹ برای کاخ 
سفید، کنگره، سی آی ای و پنتاگون مسجل شده 
بود که ادامه حضور امریکا در خاک افغانســتان 
هیچ سودی ندارد، اما آنها هیچگاه این شکست 
را رســماً اعالم نکردند و تصمیمی برای خروج 
از افغانســتان نگرفتنــد، چــون شــجاعت آن را 
نداشتند تا زمان ریاست جمهوری باراک اوباما. 
حتــی بعــد از روی کار آمــدن اوبامــا و تصمیــم 
برای خروج نظامی امریکا از افغانســتان بازهم 
در  شکســت  کامــل  پذیــرش  بــرای  شــجاعت 
افغانســتان وجود نداشــت و اوباما هم تنها ۸۵ 
هــزار نیــروی امریکایــی را از افغانســتان خــارج 
کــرد و بخشــی از آن تــا 3۰ آگوســت ســال ۲۰۲۱ 

در افغانســتان ماند. مســأله پنجم آن اســت که 
مقامــات امریــکا به دلیل همان عدم شــناخت 
جامعه افغانستان ســعی کردند هنجارهایی را 
که درفرهنگ امریکایی مرسوم است  به جامعه 

سنتی افغانستان تحمیل کنند.

ë  با توجه به نکاتی که عنوان داشــتید این سؤال
بیشــتر خودنمایــی می کند کــه چــرا امریکایی ها 

مجبور به خروج از افغانستان شدند؟
ایــن مســأله دو عامــل ایجابــی و یــک عامل 
سلبی دارد. عامل سلبی آن، این است که ایاالت 
متحده هیچ افق روشنی برای موفقیت خود در 
افغانستان نمی دید. لذا بعد از دو دهه تحمیل 
هزینه به ملت افغانســتان به این نتیجه رســید 
که از این کشور خارج شود، اما عامل ایجابی آن 
به هزینه های اقتصادی این حضور امریکایی ها 
در افغانســتان باز می گشــت، یعنی هزینه های 
تــداوم حضــور امریــکا در افغانســتان آن قــدر 
زیــاد شــده بود کــه بودجه این کشــور را بشــدت 
تحــت تأثیر قرار داده بــود. به همین دلیل برای 
امریکایی هــا بــه صرفه نبــود که در افغانســتان 
بماننــد. دیگر عامــل ایجابــی به تمرکــز امریکا 
روی آســیای جنــوب شــرقی و بخصــوص مهار 
چیــن بازمی گــردد. به هر حــال ایــاالت متحده 
ایــن تصــور را دارد کــه اگر قــرار اســت هزینه ای 
صرف شــود، نه در افغانســتان بلکه در آســیای 
جنوب شــرقی و برای کنترل و مهار چین باشــد. 

به همین دلیل امریکا از افغانستان خارج شد.

ë  ،اما این نکته شــما به آن معنا نیست که امریکا
افغانستان را رها کرده است. به هر حال امتیازات 
ژئوپلیتیــک افغانســتان در همســایگی بــا ایران، 
پاکستان، هندوســتان، چین و روسیه قطعاً سبب 
خواهد شد که امریکا برنامه خاص خود را برای این 
کشور داشته باشد، ولو اینکه در افغانستان حضور 

نظامی نداشته باشد.
بلــه، درســت اســت، اگرچــه دقیقاً یک ســال 
از خــروج امریکایی هــا از افغانســتان می گــذرد و 
هیــچ امریکایــی در این کشــور حضور نــدارد، اما 
این نکته به معنای آن نیســت که امریکا اهداف 
و برنامه های خود را برای افغانستان کنار گذاشته 
اســت. اهداف و برنامه ها ســر جای خود هستند. 
اینجا وســیله و ابزار برای رســیدن بــه این اهداف 
و برنامه هــای امریــکا در افغانســتان تغییر کرده 
است، یعنی امریکا دیگر از طریق حضور نظامی 

به دنبال تحقق این اهداف در افغانستان نیست، 
بلکه در تالش اســت با ابزارهــای مدیریت از راه 

دور، افغانستان را اداره کند.
ë  مصادیــق ایــن مدیریــت از راه دور امریکا برای

افغانستان چیست؟
مصادیقــش به مدیریت دیپلماتیک، اســتفاده 
از نهادهــای امنیتــی و جاسوســی دیگر کشــورها در 
افغانســتان و همچنین به کارگیری تجهیزات از راه 
دور بــاز می گردد، کما اینکــه در عملیات حمله و از 
پــای در آوردن رهبر القاعــده، امریکایی ها با همین 
تجهیزات سعی کردند برنامه خود را در افغانستان 
پیاده کنند. در واقع امریکا سعی دارد از هر وسیله و 
مســیری افغانســتان را از راه دور هدایت و مدیریت 
کنــد و برنامه هــای خــود را پیــاده کنــد؛ ایــن ابزارها 
هزینه هایی به مراتب کمتر از حضور نظامی امریکا 

در افغانستان دارد.

ë  تمرکز جزئی تــری روی بازه زمانــی 15 روزه از زمان
ســقوط کابــل در 15 آگوســت 2021 تــا خــروج کامل 
امریکایی ها در ۳0 آگوســت 2021 داشته باشیم. چرا 
واقعاً خروج امریکایی ها در ایــن فرجه زمانی با یک 
هرج و مرج بی ســابقه همراه بود تا جایی که بسیاری 
از تجهیزات و ادوات نظامــی امریکا در فرودگاه کابل 

جاماند؟

دلیــل آن بــه عدم پایبنــدی طالبان به قــرارداد 
دوحه باز می گردد.، چون قرار بود بر اســاس توافق 
دوحه در یک برنامه ریزی، امریکایی ها از افغانستان 
خارج شوند و در این مدت حکومتی موقت متشکل 
 از همه اقوام افغانی شــکل بگیرد؛ حکومت موقتی 
۵۰ تــا ۷۰ درصــد آن در دســت طالبان باشــد، ولی 
اتفاقاتی غیر از مفاد توافق دوحه روی داد. اتفاقاتی 
نظیر آنچه ســازمان اطالعاتی پاکستان با همکاری 
بخشی از طالبان آن را رقم زد و کمک کرد تا طالبان 
بتوانــد بخش هایی از توافق دوحه را دور زده و آن را 

اجرایی نکند.

ë چطور؟ مسأله سقوط کابل بود؟
دقیقــاً، چون طالبان بر خالف قــرارداد دوحه 
قــرار بــود وارد کابــل نشــود و صبــر کند تــا دولت 
موقــت زمــام امور را به دســت بگیرد، اما شــاهد 
ورود طالبان به کابل و ســقوط دولت اشرف غنی 
بودیم. به تبع آن هــم امریکایی ها هنوز آمادگی 
الزم برای خروج تمام نیروها، تجهیزات و ادوات 
خود را از افغانســتان نداشــتند. بــه همین دلیل 
بــا شــتاب، عجله، هــرج و مرج و افتضاح شــاهد 
خــروج امریکایی هــا در آن بــازه زمانــی ۱5 روزه 
بودیم که تبدیل به نمادی از شکســت امریکا در 

جنگ ۲۰ ساله اش در افغانستان شد.

بازخوانی حضور 20 ساله امریکا در افغانستان در گفت و گوی »ایران« با محسن روحی صفت، سرکنسول سابق ایران در افغانستان

جنگی که از آغاز اشتباه بود
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ایران هیچ تعهد فراپادمانی ندارد
احکام متهمان متروپل صادر شد

 خبــر اول اینکه،  نشســت خبری دیروز مســعود ستایشــی ســخنگوی قوه 

قضائیــه با توضیحاتــی در خصوص آخریــن وضعیت پرونــده متروپل آغاز 
شــد. حادثــه ای کــه ۳ مــاه و ۸ روز از وقوع آن در شــهر آبادان می گــذرد، ناظر 
بر اتهامات ۲۱ نفر از جمله شــهردار اسبق، سابق و فعلی این شهر و نماینده 
ســازمان نظام مهندســی بر وقوع قتل شــبه عمد ۴۳ نفر اعم از ۳۶ مرد و ۷ 
زن اســت. پــس از انجام بررســی ها و با صدور کیفرخواســت، حــاال پرونده به 
دادگاه ارسال و رأی آن هم صادر شد. به میزان تقصیر، هر کدام از متهمان به 
پرداخت دیه کامل زن مســلمان در حق اولیای دم و پرداخت دیه کامل مرد 
مسلمان و دیه مصدومان این حادثه محکوم شدند. سخنگوی قوه قضائیه با 
اعالم حکم »پرداخت دیه« متهمان، به احکام حبس آنان هم اشــاره کرد و 
گفت: هر کدام به سه سال حبس تعزیری درجه ۵ با احتساب ایام بازداشت 
و به انتشار محکومیت، دو سال انفصال از خدمات دولتی هر یک از متهمان 
دولتی، دو سال منع اشتغال و لغو پروانه اشتغال و محرومیت از عضویت در 
نظام مهندسی محکوم شدند. ستایشی در خصوص متهم اصلی این حادثه، 
متوفی حسین عبدالباقی هم گفت: وی ۷۵ درصد مقصر بوده و دیه اولیای 

دم از اموال این فرد که پیش تر توقیف شده است، تأدیه می شود.

نتانیاهو: این توافق از توافق قبلی بدتر است!
 خبــر دیگــر اینکــه، »بنیامیــن نتانیاهــو«، رهبــر مخالفــان کابینــه رژیــم 

صهیونیســتی و رئیس حزب »لیکود« مدعی شــد »یائیر الپید« نخست وزیر 
این رژیم در ممانعت از توافق هســته ای فاجعه بار ایران شکســت خورد و با 
کمپین نکردن علیه احیای آن در ایاالت متحده وقت کشــی کرد. به گزارش 
فارس به نقل از روزنامه صهیونیستی »تایمز اسرائیل« نخست وزیر پیشین 
رژیم صهیونیستی بعد از جلسه با »الپید« درباره ایران، این ادعاها را مطرح 
و با اشــتباه خواندن اســتراتژی نخســت وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی 
افــزود: »ایــن توافــق از توافق قبلی بدتر اســت. یــک فاجعه راهبــردی برای 
اســرائیل است و آنها )الپید و بنی گانتز( هیچ اقدامی انجام نداده اند.« او در 
ادامــه ادعاهــای خود افــزود: »آنها باید با تعداد زیادی از ســناتورها و صدها 
عضو کنگره دیدار می کردند و در شبکه های مختلف تلویزیونی برای اعمال 
فشار بر دولت بایدن به منظور امضا نکردن این توافق حضور می یافتند، اما 

این کارها انجام نشد.«

 روایت داماد ترامپ از اقدام علیه ایران
 در دیدار با سران منطقه

 دســت آخر اینکه، »جرد کوشــنر«، دامــاد »دونالد ترامپ«، در بخشــی از 

کتاب خاطرات خود که به تازگی منتشــر کرده اســت، به سیاســت ضدایرانی 
واشــنگتن در دوران ایــن رئیس جمهــور جمهوری خــواه اشــاره کــرده اســت. 
»کوشنر« به یک دیدار با »سلمان بن عبدالعزیز«، پادشاه سعودی پرداخته 
و ضمن شــرح ماجرا می نویســد:»... می دانســتم که اســرائیل موضوع ملک 
ســلمان نیســت، بنابراین از برایان هوک، نماینده مان در امور ایران خواستم 
تــا در خصــوص اقدامات ما علیه رژیم تهران، گزارشــی به او بدهد.« کوشــنر 
در ادامــه می افزایــد: »من برایان را در بیشــتر دیدارها با رهبــران عرب با خود 
می بــردم نه تنهــا به خاطــر آنکه یک مشــاور سیاســی زیرک بود بلکــه به این 
خاطر که حضور او به کشــورهای عربی یادآوری می کرد که ما به یک اولویت 
کلیــدی آنها توجه داریم و در مقابل انتظــار داریم آنها نیز در خصوص دیگر 

اولویت های ما، با ما همکاری سازنده داشته باشند.«

سازمان انرژی اتمی کشورمان همزمان با خبر رویترز در خصوص آغاز غنی سازی به وسیله یک آبشار سانتریفیوژهای پیشرفته در نطنز اعالم کرد

گــروه سیاســی/  چهارشــنبه هفته گذشــته 
ســخنگوی وزارت امــور خارجه کشــورمان 
از دریافت پاســخ دولــت امریکا به  نظرات 
جمهوری اســالمی ایران برای حل و فصل 
موضوعــات باقی مانده در مذاکــرات رفع 
تحریم، از طریق هماهنگ کننــده اروپایی 
گفت وگوها خبر داد و اعالم کرد: »بررســی 
دقیق نظــرات طرف امریکایی آغاز شــده 
و جمهوری اســالمی ایــران پس از تکمیل 
بررســی ها، نظــرات خــود در ایــن رابطه را 
به هماهنگ کننده اعــالم خواهد کرد.« در 
ارتبــاط با همین موضوع ســفیر مســکو در 
تهــران بــا تأکید بــر اهمیت احیــای توافق 
هسته ای گفت که »نباید« برای ارائه پاسخ 
ایران به پیشــنهادهای امریــکا درباره متن 
پیش نویس توافق در مذاکرات وین عجله 
کرد.به گزارش ایســنا به نقــل از خبرگزاری 
تاس، لوان جاگاریان، سفیر مسکو در ایران 
در گفت وگو با شــبکه روســی »روســیه ۲۴« 
گفــت کــه کارشناســان در تهــران در حــال 
بررسی پیشنهادهای امریکا درباره احیای 
توافــق هســته ای ایران هســتند، امــا نباید 
انتظار داشــت که پاسخ شــان بزودی ارائه 
شود. جاگاریان در این گفت وگو مطرح کرد: 
پیش نویســی که بــا میانجیگری ســرویس 
اقدام خارجی اروپا از امریکایی ها دریافت 
شده، توســط کارشناســان ایرانی تماماً در 
حال بررســی اســت. نباید عجلــه و هیاهو 
به پا کرد. الزم اســت که به دوســتان ایرانی 
زمــان بدهیم تــا با آرامــش کار کنند. طبق 
گفته این دیپلمات روســی، انتظارات کلی 

از توافق هسته ای کامالً خوشبینانه است.
ë افزایش غنی سازی زیرزمینی در نظنز

همزمان با گمانه زنی ها در خصوص روند 
مذاکرات، خبرگزاری رویترز دوشــنبه شب 
در خبــری بــه نقــل از آژانــس بین المللی 
انرژی اتمی مدعی شد که ایران غنی سازی 
اورانیــوم بــا یــک آبشــار ســانتریفیوژهای 
پیشــرفته IR6 را در یک نیــروگاه زیرزمینی 
نطنز آغاز کرده اســت. رویتــرز در این خبر 
گفت: در این گزارش محرمانه آمده است 
که ایران از این آبشــار با سقف ۱۷۴ ماشین 
برای غنی سازی اورانیوم تا سطح ۵ درصد 

استفاده می کند.
این خبر در صورت صحت نشان می دهد 
که کشورمان بر قدرت بخشیدن به صنعت 
هســته ای تأکید ویــژه دارد و بدون حصول 
توافق محدودیتی در این مسیر برای خود 
نمی بینــد. این درحالی اســت کــه آژانس 
بین المللــی انــرژی اتمــی تــالش دارد تــا 
ایــران را در چهارچــوب نظارت هــای ویژه 
و برجامــی قــرار دهد بــدون آنکه ایــران از 

مزایای توافق استفاده کند. 
ë آژانس زیاده خواهی را کنار بگذارد

بهــروز  مســأله،  همیــن  خصــوص  در 
کمالوندی در خصوص خواسته های بیشتر 
آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی از ایران 
تصریــح کرد: این خواســته ها زیاده خواهی 
محسوب می شود. سخنگوی سازمان انرژی 
اتمی با بیان اینکه رابطه کشورمان با آژانس 
رابطه تعریف شده ای است، گفت: در حال 
حاضر این رابطه بر اســاس پادمان اســت. 
وقتــی از پادمــان ســخن می گوییــم به این 
معنی است که حسابرســی مواد هسته ای 
صــورت می گیــرد به ایــن ترتیب کــه ایران 
اعــالم می کند چــه میــزان مواد هســته ای 
در چــه نقاطــی دارد و با آنها چــه کارهایی 
انجام می دهد. وی با اشاره به این موضوع 
که کشــورها رابطه دیگری نیز بــا آژانس بر 
اســاس پروتکل الحاقی دارنــد، اظهار کرد: 
بــر اســاس ایــن رابطه، کشــورها بخشــی از 
تجهیزاتــی را کــه در ارتبــاط با غنی ســازی 
است در نظارت آژانس بین المللی انرژی 
اتمــی قــرار می دهند کــه ایران نیــز چنین 
کاری را انجام می دهد. ســخنگوی سازمان 
انــرژی اتمی ایــران در برنامــه »بدون خط 
خوردگی« رادیو گفت وگو، افــزود: عالوه بر 
موارد ذکر شده، در موضوع برجام یکسری 
نظارت های بیشــتر نیز وجود داشته است، 
امــا امروز بــه دالیل مختلــف ایــران صرفاً 
تبــادل پادمانــی را اجــرا می کنــد و در واقع 
فقــط حسابرســی مــواد هســته ای صورت 
می گیرد.وی از خواسته های بیشتر آژانس از 
ایران گفت و در عین حال تصریح کرد: این 
خواسته ها زیاده خواهی محسوب می شود، 
زیرا به دلیل تحریم ها این خواسته ها قابل 

اجرا نیســتند. طبق قانون اقــدام راهبردی 
برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت 
ایران که مصوب مجلس شــورای اســالمی 
است، قرار است آژانس بین المللی انرژی 
اتمــی حداقل نظارت هــا و در حد پادمانی 
باشد. البته اگر غربی ها تحریم ها را لغو کنند 
و به تعهدات خودشان باز گردند، ایران نیز 
به تعهداتی که ذیل برجام پذیرفته بود، باز 
خواهد گشت.کمالوندی با تصریح بر اینکه 
ایران هیچ تعهــد فرا پادمانی نــدارد، ابراز 
کرد: ایران ۲۷ دوربین و یکسری تجهیزات از 
جمله وسایل اندازه گیری آنالین غنی سازی 
را جمع کرده است. اگر طرف های مقابل به 
تعهدات خود بازگردنــد، این امکان وجود 
دارد که این وســایل و دوربین ها مجدداً کار 

خود را آغاز کنند.
ë سکوت امریکا در قبال پیشرفت  ایران

 جالــب آنکــه مقامــات امریکایــی دیگــر 
بخوبــی متوجه شــده اند که بیشینه ســازی 
قدرت هســته ای کشــورمان در چهارچوب 
محدودیتــی  خــود  بــرای  و  بــوده  قانــون 
قائــل نخواهد بود. شــاید بــه همین دلیل 
باشــد که آنها از شــاخ و شانه کشیدن برای 
پیشــرفت های غیرقابــل توقف هســته ای 

کشورمان خودداری کرده اند.
معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا روز 
گذشته در یک کنفرانس خبری به سؤاالتی 
درباره آخرین تحــوالت مذاکرات برجامی 
و گزارش جدیــد آژانس بین المللی انرژی 
اتمی درباره غنی سازی در ایران پاسخ هایی 
داد که همین مسأله را ثابت می کند.وبگاه 
وزارت خارجه امریکا نوشت، ودانت پاتل، 
معاون ســخنگوی وزارت خارجه امریکا در 
یــک  کنفرانس خبری در پاســخ به ســؤالی 
مبنــی بر اینکه با توجه بــه گزارش هایی که 
حاکــی از آغاز غنی ســازی در ایــران با یکی 
از ســه زنجیــره ســانتریفیوژهای پیشــرفته 
IR6  هســتند، آیــا امریــکا نگــران توســعه 
برنامه هســته ای ایران در خــالل مذاکرات 
احیــای برجام اســت یا نه، گفــت: ما یقیناً 
قصــد نداریم به طور علنــی مذاکره کنیم، 
اما تکــرار می کنم که بازگشــت دوجانبه به 
اجرای کامل]توافق[ در راستای منافع ملی 

امریکاســت و بهتریــن گزینه در دســترس 
برای محدودســازی برنامه هسته ای ایران 
اســت.وی همچنیــن دربــاره اینکــه رونــد 
مذاکــرات احیــای توافــق هســته ای پــس 

از اتمــام بررســی پاســخ امریــکا بــه متــن 
بــرای احیــای  پیشــنهادی اتحادیــه اروپــا 
توافــق چگونــه پیش خواهد رفــت ، گفت: 
صحبت کردن درباره بازه زمانی را به ایران 

و اتحادیــه اروپا محول می کنم. همان طور 
که می دانید، ما روز چهارشــنبه به اتحادیه 
اروپا پاســخ دادیم و االن ایران باید به متن 

ما پاسخ بدهد.

ش
ــر

بــ

 حســین امیرعبداللهیــان وزیــر امــور خارجه کشــورمان دیروز 
سه شنبه درباره اهداف سفر خود به روسیه گفت: هدف اصلی 
از ســفر به مســکو تالش بــرای حل بحــران اوکراین براســاس 
درخواســت به عمــل آمده از جمهوری اســالمی ایران اســت. 
برخی طرف های غربی خواهان نقش آفرینی فعال تهران در 
این موضوع هســتند. به گزارش ایرنا، وزیر امور خارجه  افزود: 
پیگیری مناسبات دوجانبه و موضوع افغانستان نیز در دستور 
کار مذاکراتی این ســفر اســت. بنا به اعــالم وزارت امور خارجه 
روســیه، حســین امیرعبداللهیــان وزیــر امــور خارجه امــروز با 
سرگئی الوروف همتای روس خود دیدار و گفت وگو خواهد کرد.

ë  حضور ایران در »شانگهای« و »بریکس پالس« جایگاه
چندجانبه گرایی را ارتقا داد

گفتنی اســت روز دوشنبه هفتم شهریورماه، معاون سیاسی 
وزارت امــور خارجــه کشــورمان  و »کنــت نوبــرگا«، معــاون 
وزیــر خارجه برزیــل در چهارچوب برگــزاری یازدهمین دور 
مشــورت های سیاســی دو کشــور در تهران دیــدار  و گفت وگو 
کردند.به گزارش ایســنا، علی باقری، معاون سیاســی وزارت 
امور خارجه با تأکید بر اســتحکام، پویایی و مانایی مؤلفه های 
ســخت و نــرم قــدرت ایــران، تصریــح کرد: حضــور ایــران در 
مجموعــه سیاســی امنیتــی ســازمان همــکاری شــانگهای و 

نقش آفرینــی ایران در ســازکار اقتصــادی بریکس پالس، هم 
ایــران را شــریک در تصمیم ســازی های کالن بین المللــی در 
عرصه هــای سیاســی، امنیتــی و اقتصــادی کرده  اســت و هم 
جایــگاه جبهه چندجانبه گرایی را در معادالت بین المللی به 
طور معنــاداری ارتقا داده اســت.معاون سیاســی وزارت امور 
خارجــه با اشــاره بــه اینکــه از این پــس روابط ایران بــا اضالع 
چندجانبه گرایــی جهانی مانند روســیه، چین، هنــد و برزیل، 
صرفــاً بــه روابط دوجانبــه میان تهران با مســکو، پکن، دهلی 
و برازیلیــا محدود نمی شــود، تصریح کرد: مناســبات ایران با 
برزیــل در قالب مســئولیت، نقــش و جایگاه این دو کشــور در 
نظم نوین برآمده از چندجانبه گرایی تعریف می شود.معاون 
وزیــر خارجه برزیل نیز در این دیــدار با اذعان به توانمندی ها 
و ظرفیت هــای سیاســی و اقتصادی جمهوری اســالمی ایران 
در منطقــه، اظهار داشــت: برزیل در پــی افزایش همکاری ها 
و تعامــالت بین المللــی و ترویــج چندجانبه گرایــی اســت و 
یک جانبه گرایــی از جمله اعمال تحریم هــای اقتصادی را رد 
می کند.»کنــت نوبــرگا« همچنین با ابراز امیدواری از توســعه 
روابط بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری فدراتیو برزیل 
بــر توســعه همکاری هــای دوجانبــه در همــه ابعاد سیاســی، 

اقتصادی و فرهنگی تأکید کرد.

وزیر امور خارجه پیش از سفر به مسکو خبر داد

هدف از سفر به روسیه حل بحران اوکراین است

دیپلماســی  معــاون  سیاســی/  گــروه 
در  خارجــه  امــور  وزارت  اقتصــادی 
گفت و گویــی به تشــریح جدیدترین روند 
دیپلماســی اقتصــادی دولت ســیزدهم 
گفت و گــو  در  صفــری  پرداخت.مهــدی 
بــا ایســنا،با اشــاره بــه توافقنامــه کریدور 
شــمال- جنــوب و با بیــان اینکــه اگر این 
مســیر ســاخته شــود، مســیر رفــت و آمد 
۱۷ روز کوتاه تر می شــود، افزود: »مســأله 
قرارداد چابهــار در این دولت تقریباً حل 
شــد. کریــدور شــمال- جنــوب از ۴ تــا ۵ 
نقطه از جمله اینچه برون، بندر کاسپین 
و...اســت و فقط آســتارا- رشــت نیست. 
آســتارا - رشــت باید ســاخته شــود و این 
کار در کشــور در حــال انجــام اســت و روز 
به روز توســعه پیدا کرده اســت«. معاون 
دیپلماسی وزارت امورخارجه با اشاره به 
اینکه مجموع ترانزیت های ما اگر شــکل 
بگیرد به ۶۰ میلیارد دالر می رســد، ادامه 
داد:»اگــر دربــاره کریدور شــمال- جنوب 

هم درست عمل شود، مجموع ترانزیت 
به ۱۵ میلیارد دالر می رسد.«

ë ترانزیت آب و حمل و نقل
صفری بــا تأکید بر موضــوع ترانزیت 
شــامل  ترانزیــت،  »ایــن  افــزود:  کشــور 
ترانزیــت حمــل  و نقل و انــرژی از جمله 
انرژی برق اســت، اگر زمانی هم فرصت 
شد و توانایی آن را داشتیم، شاید بتوانیم 
در آینــده ترانزیت آب هــم انجام دهیم؛ 
اگر توانایی مان مانند کشورهای دیگر باال 
بــرود و آب شــیرین کن داشــته باشــیم با 
یک قدرت باال می توانیم نیاز کشــورهای 
همســایه را در این حوزه  تأمین کنیم، ما 
درخلیج فــارس و عمان دیر جنبیدیم  و 
بقیه برداشت هایشــان را کردنــد. ما باید 

سرعت مان را بیشتر کنیم.«
ë همکاری درباره نیروگاه بوشهر

این مقام وزارت امورخارجه همچنین 
با اشاره به همکاری ایران و روسیه درباره 
نیروگاه بوشــهر گفــت: »روس ها در مورد 

پــروژه نیــروگاه بوشــهر و دیگــر پروژه هــا 
کــه در ایــران کار می کننــد، گفته انــد کــه 
مــا حاضریــم تمــام پروژه ها را همــراه با 
انتقال تکنولوژی ساخت به سابکانتراکتور 
)کارفرمــای( ایرانــی بدهیــم. اکنــون نیز 
ایــن کار را می کنند ،یعنی بــه جای اینکه 
خودشــان سابکانتراکتور از روسیه بیاورند 
از ســابکانتراکتور مــا کــه خود آنهــا تأیید 
کرده اند، انتخاب می کنند و اینها قطعات 

را می سازند.«
ë  وضعیــت اجــرای توافــق راهبــردی با

چین
معاون دیپلماسی وزارت امورخارجه 
درباره آخرین وضعیــت اجرای قرارداد 
جامــع ۲۵ ســاله بیــن ایــران و چین نیز 
گفت:»تاکنــون آقــای وزیــر امورخارجــه 
دو ســفر به چین داشــتند و در ســفر اول 
اعالم شــد کــه اجرای ایــن قــرارداد آغاز 
نماینــده  یــک  چینی هــا  اســت.  شــده 
بــرای پیگیــری ایــن موضوع مشــخص 

کردنــد، آقای امیر عبداللهیــان هم من 
را به عنــوان نماینــده ایــران در این حوزه 
مشــخص کردنــد. بعــد از دو مــاه ونیم 
نماینده چینی ها به ایران آمد، یک ماه و 
نیــم در ایران بود و با ارگان های مختلف 
از جملــه بخــش ترانزیــت، مخابــرات، 
نفت، گاز، بانک مرکزی و...جلسه برگزار 
شد. نماینده چین وقتی به چین برگشت 
گزارش هــا را به مقامات این کشــور ارائه 
کرد«. معــاون وزارت امورخارجه افزود: 
»چینی هــا از ما دعــوت کردند که به این 
کشــور برویــم و بــزودی این ســفر انجام 
می شــود . این ســفر، یک سفر مقدماتی 
برای مالقات دو رئیس جمهوراست. در 
رابطــه با افزایــش همکاری ها بین ایران 
و چیــن و اجرای قــرارداد کارهایی انجام 
شــده اســت. االن موضوعــی کــه خیلی 
برای ما مهم اســت کار فاینانس است و 
در ایــن زمینه فرمول هــای جدید دادیم 

که امیدواریم اجرایی شود.« 

گروه سیاسی/ مجلس با برگزاری جلسات 
فشرده صبح و عصر طی روزهای یکشنبه 
تــا سه شــنبه طــرح بانکــداری جمهوری 
اســالمی ایران را بررســی کرد و بــا رأی به 
مواد آن ضمن تصویب ساختار سازمانی 
بانک مرکزی ریل گذاری الزم برای ایجاد 
شــفافیت و انضبــاط بانکــی و تمهیدات 

نظارتی بر بانک ها را فراهم ساخت.
بــه  رســیدگی  ادامــه  در  گذشــته  روز 
گــزارش شــور دوم کمیســیون اقتصادی 
جمهــوری  بانکــداری  طــرح  مــورد  در 
اســالمی ایــران، نمایندگان مــواد مربوط 
به سیاســت های رسانه ای و اطالع رسانی 
بانک مرکــزی، رابطه مالی بانک مرکزی 
با مؤسســات اعتبــاری و روش های مجاز 
بانک مرکزی برای مدیریت ذخائر ارزی 

را تصویب کردند.
ë  دادســرای ویژه بــرای جرایــم پولی و

بانکی
نماینــدگان در مــاده ۳6 ایــن طــرح 
دادســرای ویــژه، جرایــم پولــی و بانکــی 
را موظــف کردنــد تــا بــه تمــام جرایــم 
بــا شــکایت  موضــوع قانــون بانکــداری 
بانک مرکزی رسیدگی کند. بانک مرکزی 
همچنیــن موظــف شــد اطالعاتــی را که 
به موجــب قانون موظف بــه ارائه آنها به 

ســایر دســتگاه ها از جمله مرکز مبارزه با 
پولشــویی و ســازمان امور مالیاتی است، 
به صورت مؤثــر در اختیار آن دســتگاه ها 
قرار دهد. اســتنکاف از اجــرای این حکم 
موجــب انفصــال از خدمــت حداقــل به 

مدت یک سال خواهد شد.
ë  بانــک مرکــزی مرجــع مجــوز هرگونــه

عملیات بانکی
جریــان  در  مجلــس  نماینــدگان 
طــرح  ایــن   ۳9 تــا   ۳۷ مــواد  تصویــب 
تصویب کردند که انجام هرگونه عملیات 
و ارائه خدمات بانکی، صرافی، واسپاری 
)لیزینگ( و مانند آن صرفاً با مجوز بانک 
مرکزی و در چهارچوب مقررات مصوب 
هیأت عالی مجاز اســت و علیه فعالیت 
بدون اخذ مجوز در دادسرای ویژه جرایم 

مالی و پولی اقامه دعوی شود.
مجلس در عین حال بانک مرکزی را 
موظــف به نظارت بر محتــوای تبلیغات 
مربوط به اشخاص تحت نظارت نمود و 
تصویب کرد که هرگونه انتشار خبر کذب 
در خصوص »اشــخاص تحــت نظارت« 
توســط رســانه ها یــا ســایر اشــخاص، بــه 
قصــد اضــرار بــه غیر یــا تشــویش اذهان 
عمومــی نیــز جرم محســوب و مشــمول 
مجازات های موضوع ماده )۶9۸( قانون 

مجازات اسالمی شود.
ë  تعیین روش های مجــاز برای مدیریت

ذخایر ارزی
بر اســاس مــاده ۴۳ این طــرح، بانک 
مرکــزی می توانــد بــرای تحقــق اهــداف 
سیاســت های پولی و ارزی خــود، از انواع 
ابزارهای سیاســت پولــی و ارزی مصوب 
هیأت عالی که مشــروعیت آنها به تأیید 
شــورای فقهــی رســیده باشــد، در قالــب 

قوانین موجود استفاده کند.
اوراق بهــادار  و  ارز   خریــد و فــروش 
اعطــای  یــا  دریافــت  ارز،  بــر  مبتنــی 
تســهیالت ارزی، خریــد و فــروش فلزات 
گرانبهــا و ســپرده گذاری نــزد نهادهــای 
مالــی بین المللــی و بانک هــای مرکــزی 
و مؤسســات اعتبــاری خارجــی از جملــه 
روش هــای مجاز بــرای بانــک مرکزی در 
اجــرای این وظیفه تعریف شــده اســت. 
همچنیــن بر اســاس تصویــب مجلس، 
بانــک مرکــزی موظــف شــد تــا ســاالنه 
5۰درصــد ســود خالــص قبــل از مالیات 
خــود را به حســاب اندوخته عــام منظور 
همچنیــن  مجلــس  کند.نماینــدگان 
رئیس کل بانک مرکــزی را مکلف کردند 
تا در اردیبهشــت  و آبان  هر سال، گزارش 
عملکــرد و برنامه هــای بانــک مرکزی را 

به صورت مکتوب به رئیس و نمایندگان 
مجلــس شــورای اســالمی ارائــه کــرده و 
بــرای  را  آن  غیرمحرمانــه  بخش هــای 

اطالع عموم منتشر کند.  
همچنین معاون امور مجلس رئیس 
جمهــور اعــالم کرد کــه وزیر پیشــنهادی 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی به مجلس 
معرفــی و امــروز )چهارشــنبه( در خانــه 

ملت اعالم وصول می شود.
به گزارش ایرنا، ســید محمد حسینی 
با بیان اینکه تأکیــد دولت زدودن رقابت 
بیــن قــوا اســت، افــزود: ایجــاد همدلــی 
مجلــس  و  دولــت  بیــن  هم افزایــی  و 
مأموریت دولت سیزدهم بود که کاهش 
تذکــرات و ســؤاالت در مجلــس به دلیل 

تعامل دولت با مجلس است نه تقابل.
وی بــا اشــاره به تیتر یــک خبر با این 
مضمــون که بیشــترین تذکر به آیت اهلل 
رئیسی بود، گفت: این موضوع درحالی 
تیتــر یــک رســانه شــد کــه ارزیابی هــا از 
تذکــرات و ســؤاالت، هــر ســاله درنظــر 
گرفته می شــود، بنابراین، بخشی از این 
هــم مربــوط بــه دولت قبــل اســت و از 
آنجا که مردم آمار ندارند، فکر می کنند 
بیشــترین تذکــرات بــه دولت هــا در این 

دولت انجام شد.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه با تشریح اقدامات یکساله خود خبر داد

ارائه فرمول جدید فاینانس به چینی ها

وزیر پیشنهادی رفاه امروز به مجلس معرفی می شود

ریل گذاری مجلس برای بانکداری شفاف و منضبط
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نگاهی به یک سال روابط دیپلماتیک طالبان

در جست وجوی مشروعیت

از زمان تسلط طالبان، 

16کشور سفارتخانه های خود 

را در کابل بازگشایی کرده اند 

که عبارتند از: چین، اتحادیه 

اروپا، هند، اندونزی، ایران، 

ژاپن، قزاقستان، قرقیزستان، 

نروژ، پاکستان، قطر، 

عربستان سعودی، ترکیه، 

ترکمنستان، امارات متحده 

عربی و ازبکستان

به بهانه یک سالگی  سقوط جمهوری در کابل

نقش نخبگان در وضعیت امروز  افغانستان

عابد اکبری 
مدیر موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار

نخبــگان فکــری و ابزاری هر کشــور باید نقشــی پیشــرو در 
پیشــبرد امر سیاســی هر جامعه  داشته باشــند. به عبارتی 
سقوط، تعالی یک جامعه به نسبت کارایی نقش نخبگان 
آن جامعه در اجرای برنامه های سیاسی اجتماعی بستگی 
دارد؛ همــواره نقــش نیــروی انســانی کارآمد و اندیشــمند 
خــاق باالتریــن درجــه تأثیرگذاری بر ســایر عوامــل را در 

عرصه ثبات و توسعه یافتگی کشورها ایفا کرده است. 
نخبگان به تعبیر نخبه پژوهان عرصه جامعه شناسی، قرار 
اســت چشم اندازی سی ساله و دورنمایی مطلوب از آنچه 
جامعه باید به ســوی آن در حرکت باشــد ارائه دهند. این 
دورنما و تصویرسازی از آینده مطلوب باید به شکلی باشد 

که برای جامعه قابل درک و توجیه باشد.
در یکمین ســال ســقوط جمهوری در افغانســتان، این 
پرســش بجاســت کــه مهمتریــن دلیــل وضعیــت کنونی 
افغانســتان کدام اســت و این مســأله از چه زاویه ای طرح 
و ادعا می شــود. پاســخ به این پرســش از این جهت مهم 
است که می تواند در ریشه یابی مسأله بی ثباتی افغانستان 
و تمرکــز بــر رفــع آن مؤثــر واقــع شــود،هرچند بخشــی از 
جامعه افغانستان پاســخ به این پرسش را به متغیرهای 
ســاختاری نظــام بین الملــل، رقابت هــای منطقــه ای یــا 
ترکیبی از توطئه داخلی و استعمارگری بین المللی نسبت 
می دهــد، اما به نظر می  رســد با قیــد »مهم ترین دلیل«، 
باید به داخل افغانستان و به طور خاص به نقش ناکارآمد 

و ناقص نخبگان این کشور اشاره کرد.
به نظر نگارنده، بخش قابل توجهی از وضعیت امروز 

جامعه افغانســتان حاصل ناتوانی نخبگان این کشــور در 
پیشــبرد یک طــرح و ایده مشــخص مطلوب دربــاره یک 
نظام سیاسی فراگیر قومی – مذهبی مطابق با مؤلفه های 
اجتماعی، فرهنگی و سیاســی است. این داوری و تأکید بر 
نقش این طبقه در افغانستان، نه صرفاً بر اساس پیگیری 
اخبار و کنجکاوی شــخصی و مطالعاتی درباره این کشور، 
بلکه بر اثر تعامل نزدیک علمی و گفت و گو با این نخبگان 

در سه سال گذشته صورت گرفته است.
ابــزاری  نخبــگان  بــا  نزدیــک  تعامــل  و  در گفت و گــو 
افغانســتان کــه مســئولیت های قابــل توجهــی در قالــب 
وزیــر، معاون وزیــر و مدیریت هــای کان برعهده داشــته  
یــا نخبــگان فکــری کــه بعضــاً در کشــورهای اروپایــی و 
غیرافغانســتانی تحصیــات خــود را تکمیــل کــرده یــا در 
قالــب فرصت هــای مختلــف در دانشــگاها و مؤسســات 
سایر کشورها تجربیات پژوهشی به دست آورده اند، آنچه 
مشــهود است »شناسایی نکردن« و به رسمیت نشناختن 

دیگری )قومی- مذهبی و سیاسی ( است. 
شــکاف قابــل توجــه در گفتمــان و فاصلــه بســیار در 
ذهنیت نسبت به آنچه آینده افغانستان خوانده می شود 
به شکلی برجســته  خودنمایی می کند. بدون آنکه نیاز به 
مرور اســتدالل های علمی مرتبط با ضــرورت گفت و گوی 
جــدی ملــی و همچنین اهمیــت اجماع در آغــاز حرکت 
رو بــه جلــو در ثبات و توســعه یک  کشــور باشــد، نخبگان 
افغانستان باید با فوریتی دوچندان این ضرورت را پیگیری 
و سرزمین زیبا و دوست داشتنی همسایه مان را به کشوری 
باثبات و امن برای شــکوفایی اســتعداد نسل های کنونی و 

آینده تبدیل کنند.

احمد فاضل زاده 
دکترای روابط بین الملل

 زمانــی که طالبان بــرای اولین بار از ســال 
افغانســتان حکومــت  بــر  تــا 2001   1996
کردند، تنها پاکســتان، عربســتان سعودی 
و امــارات متحده عربی »امارت اســامی« 
آن را به رسمیت شناختند. با این حال، در 
شــرایطی که هیچ کشــوری به طور رسمی 
دولــت جدیدی را که پــس از بازپس گیری 
کابل یک سال پیش توسط این گروه ایجاد 
شــد، به رسمیت نشناخته اســت، طالبان 
امــروز بــه مراتــب کمتــر از دوره اول خــود 
منزوی شــده اســت. به عنوان مثال مولود 
چــاووش اوغلــو، وزیــر امور خارجــه ترکیه 
بــرای بــه رســمیت شــناختن بین المللی 
امارت اسامی با سران آنها تماس گرفت 
و مقامات روسی نیز استدالل می  کردند که 
باید به آنها کرسی سازمان ملل اعطا شود. 
اما پرسش آن است که شتاب دیپلماتیک 
طالبــان در یک ســال گذشــته چــه روندی 

داشته و دامنه آن چقدر بوده است؟
ë  مالقــات طالبــان  بــا  کشــورها  کــدام   

داشته اند؟

برخاف دو دهه گذشــته، زمانی که قدرت 
طالبــان از شــورش و نیروهــای مســلح آن 
ناشــی می  شــد، این گــروه اکنون بیشــتر از 
یک ابــزار کلیدی دولتی اســتفاده می  کند؛ 
دیپلماسی. این تداوم طبیعی مهارت های 
مذاکــره ای اســت کــه در حیــن دســتیابی 
بــه »توافقنامــه صلــح و خــروج 2020« با 
مقامــات امریکایــی در جریــان دیدارهای 

قطر به دست آورد.
امارت اســامی مانند ســایر کشــورها طی 
ســال گذشــته به طور منظم جلسات خود 
را بــا مقامــات خارجــی بــا اســتفاده از وب 
ســایت های رســمی دولتــی و رســانه ای و 
حســاب های توئیتر اعام کرده است. تا 12 
آگوست، علناً 378 نشست دیپلماتیک با 
حداقل 35 کشــور یا 440 نشســت از سوی 
آنها اعام شــده است )اگر حضور متقابل 
هر کشــور در یک رویــداد چندجانبه را هم 
بــه حســاب آوریــم( ایــن برخوردها طیف 

وسیعی از موضوعات، از جمله کمک های 
حکومتــی،  کمک هــای  بشردوســتانه، 
اقتصــادی، ســرمایه گذاری  فرصت هــای 
صنعتــی و تبــادالت مذهبــی را پوشــش 
می  دهــد. به عبارت دیگــر، علیرغم عدم 
رسمیت طالبان، در عمل امارت اسامی 
از طریق اقداماتش به رســمیت شــناخته 
شــده اســت.از 440 تعامل طالبــان، 153 
)35 درصد( مورد با کشورهای خاورمیانه 
برگزار شــده کــه باالترین نســبت در میان 
بخش هــای منطقــه ای اســت. عــاوه بــر 
ایــن، تعامل غــرب بــا طالبان عمومــاً در 
رویدادهــای چندجانبــه صــورت گرفتــه و 
کشــورهای دیگــر از برگزاری نشســت های 
ایــن رونــد  دوجانبــه حمایــت کرده انــد. 
مواضع متناقض غرب را برجسته می  کند 
کــه از یــک ســو در مجامــع بین المللــی 
عمدتاً بر کمک های بشردوستانه متمرکز 
شــده اند و از ســوی دیگر کاری برای مردم 
افغانســتان نمی کنند.چیــن بیــش از هــر 
کشــور دیگری با مقامــات طالبان ماقات 
کرده است که نشان می دهد چگونه امارت 
اسامی، بازیگر مهمی در مناسبات میان 
کشورهای مهم جهان محسوب می  شود. 
وانــگ یی وزیــر امور خارجه چیــن و دیگر 
مقامــات چینــی مراقــب سیاســت عــدم 
مداخلــه خــود در افغانســتان بوده اند. در 
24 مــارس، وانگ یی درخــت یادبودی را 
در محوطه وزارت خارجه طالبان »به امید 
یک افغانســتان آباد« کاشت. از آن زمان، 
بیشتر تعامل پکن به فرصت های تجاری 
از طریق انجمن تجارت افغانستان و چین 
مربوط می  شود؛ نهادی که بنابر گزارش ها 
مأموریت آن بر کمک متمرکز بوده است. 
شــرکت های چینی در صنایع افغانستان 
ســرمایه گذاری می  کنند )بــه عنوان مثال، 

حفظ آثار باستانی، استخراج زغال سنگ 
و مــس، زیرســاخت ها، اســتخراج نفت و 
گاز، کشــتارگاه ها( و افغانســتان را هــم در 
طــرح »کمربنــد و جــاده« وارد کرده انــد. 
توسعه یک پارک صنعتی در شرق والیت 
ننگرهــار و قــرارداد 20 درصد ســهام بین 
شرکت Oxus و شــرکت دولتی نفت و گاز 
افغانســتان برای استخراج نفت از سایت 
قشــقری در شمال والیت سرپل دو نمونه 
از بزرگترین پروژه هایی هســتند که تا کنون 

امضا شده اند. 
ë  مالقات با طالبان کجا و چند وقت یکبار

صورت گرفته است؟

دیپلماتیــک  دیدارهــای  بیشــتر  اگرچــه 
طالبــان در کابــل برگــزار شــده اســت، اما 
دومین مکان پر استفاده، دوحه قطر بوده 
است؛ جایی که کشورهای غربی می توانند 
راحت تر بــا این گروه تمــاس برقرار کنند؛ 
بدون اینکه نیاز باشد به افغانستان بروند 
و از این طریق مشــروعیتی بــرای آن قائل 
شــوند. بــا ایــن حــال، تعامل مســتقیم با 
غرب نیز رخ داده است. برای مثال در ماه 
ژانویه، نروژ میزبان مقامات وزارت خارجه 
طالبــان در اســلو بــود کــه فرصت هایی را 
بــرای گفت وگوهــای بین المللــی بیشــتر 
ایجــاد کرد. پــس از آن، نروژ ســفارت خود 
را در کابل بازگشــایی کــرد، مقامات بانک 
ملی ســوئیس از بانک مرکزی افغانستان 
بازدیــد کردنــد، وزیــر معــادن و پترولیــم 
طالبان میزبان نمایندگانی از یک شرکت 
بریتانیایــی بــود تــا در مــورد فرصت های 
تجاری گفت وگــو کنند و وزیر انــرژی و آب 
میزبــان مقاماتی از یک شــرکت ســوئدی 

بود.
تعامل طالبان در چند ماه گذشته حتی به 
دلیل رویدادهای چند جانبه مانند نشست 

دیپلماتیــک آنتالیــا در اوایل مــاه مارس، 
نشســت کشــورهای همســایه تونســی در 
اواخــر ماه مــارس و کنفرانس بین المللی 
تاشــکند در اواخر ژوئیه، بیشــتر گســترش 
یافته اســت. چنین جلســاتی این گــروه را 
قادر ســاخته تا روابط خود را با کشورهایی 
که قبــًا با آن ها درگیــر نبوده اند و در عین 
حال با کشــورهایی که قباً با آنها ماقات 
کرده انــد، عمیق تر کنند. به نظر می رســد 
ســرعت درگیری هــا تــا حــدودی کاهــش 
یافته است؛ شاید به دلیل مرگ ظواهری 
و نتیجــه آن، یــا به دلیل مشــغله  طالبان 
برای برنامه ریزی جشن ها برای سالگرد به 

قدرت رسیدن.
فعالیت هــای اخیــر ســفارت افغانســتان 
نیز قابل توجه بوده اســت. از زمان تسلط 
طالبان، 16 کشــور ســفارتخانه های خود را 
در کابل بازگشــایی کرده اند کــه عبارتنداز: 
اندونــزی،  هنــد،  اروپــا،  اتحادیــه  چیــن، 
قرقیزســتان،  قزاقســتان،  ژاپــن،  ایــران، 
نروژ، پاکســتان، قطر، عربســتان سعودی، 
ترکیه، ترکمنســتان، امارات متحده عربی 
ماننــد  دیگــری  کشــورهای  ازبکســتان.  و 
آلمان و مالزی به بازگشــایی سفارت های 
خــود بــه زودی اشــاره کرده انــد. به همین 
ترتیب، طالبان ســفارت های افغانســتان 
را در هشــت کشــور چین، پاکســتان، قطر، 
عربســتان ســعودی، ترکیه، ترکمنستان، 
امارات متحده عربی و ازبکستان بازسازی 
کرده است. با وجود شکاف بین کشورهایی 
در  ســفارت  بازگشــایی  بــه  مایــل  کــه 
افغانستان هستند با کشورهایی که مایل به 
حضور دیپلماتیک طالبان در قلمرو خود 
هســتند، روند کلی گویای آن است که این 
گروه نسبت به اواخر دهه 1990 بسیار کمتر 

منزوی شده است. 

ë سخن پایانی

در آینده، طالبان احتماالً به گسترش دامنه 
دیپلماتیک و مشروعیت بین المللی خود 
ادامه خواهد داد و چین در خط مقدم این 
تاش هــا قــرار دارد. با این حــال، تا زمانی 
کــه این گروه به اقدامات تهدیدآمیز ادامه 
دهد، آینده خود را با چالش مواجه خواهد 
کرد. واشنگتن ممکن است نیاز به تجدید 
نظر در رویکرد خود برای مبارزه با القاعده 
و تعامل با طالبان داشــته باشد. مقامات 
ایــاالت متحــده همچنیــن بایــد در نظــر 
داشــته باشند که کشــورهای دیگر بتدریج 
ممکــن اســت در عمــل روابــط خــود را با 
گروه روی کارآمده افزایش دهند و ضرورتاً 
آنهــا نمی توانند پشــت ادعاهــای حقوق 
بشری خود پنهان شوند یا همچون گذشته 
به طور آشــکار ســر ســتیز با دولــت جدید 

افغانستان داشته باشند. 

کشورهاییکهباطالبانمالقاتدیپلماتیکداشتهاند
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رئیــس کل بانک مرکزی گفــت: مطالبه 
دولت سیزدهم بانکداری اسالمی است 
و در این راســتا ســند راهبــردی بانکداری 

اسالمی در دست تدوین است.
به گزارش ایرنا، »علی صالح آبادی« 
بانکــداری  و دومیــن همایــش  در ســی 
اســالمی اظهار داشت: با همکاری بانک 
مرکــزی و شــورای فقهی دغدغــه مردم 
و مراجــع در مــورد نظــام بانکــی مرتفع 
می شود. وی بیان کرد: تالش های زیادی 
برای بانکداری بدون ربا انجام شده است 
و دســت اندرکاران معتقــد بــه بانکداری 
اســالمی درصــدد هســتند خدمــات بــه 

مردم در این راستا انجام شود.
رئیــس کل بانــک مرکــزی گفــت: در 
دیــدار بــا مرجع تقلیــد در مــورد جریمه 
و  می کردنــد  مطــرح  شــبهاتی  دیرکــرد 
باید توجه داشــته باشــیم که این مســأله 
باید به صورت سیســتمی حل شــود و ما 
نیــز تــالش داریــم نظارت هــا به صورت 

سیستمی و شرعی باشد.
وی توضیــح داد: در کمیتــه تطبیــق 
بانک هــا یــک نفر عضــو کمیتــه تطبیق 
اســت و بــه بانــک کمــک می کنــد کــه با 
مبانی بانکداری اســالمی تطابق داشــته 
باشد و این افراد از طریق برگزاری آزمون 
انتخــاب می شــوند. صالح آبــادی اظهار 
دولــت  شــکل گیری  ابتــدای  از  داشــت: 
ســیزدهم رئیــس جمهــور خواســتند در 
بانک مرکزی موضوع بانکداری اسالمی 
را دنبال کنیم و بانکداری اسالمی مطالبه 
جدی دولت ســیزدهم است و امروز نیاز 
داریم بانک مرکزی در کنار شورای فقهی 

نشست هم اندیشی برگزار کند.
وی تأکیــد کــرد: در دنیا بــه بانکداری 
اســالمی فکر شــده و ضــرورت نــدارد که 
در مــورد بانکــداری اســالمی بیندیشــیم 
و دوبــاره چــرخ را اختــراع کنیــم و بایــد 
زمینــه  در  بین المللــی  اســتانداردهای 
بانکــداری ســالمی را ترجمــه و از آنهــا 
اســتفاده کنیم. رئیــس کل بانک مرکزی 
از مرکز آموزش عالی بانکداری خواست 
به بانک ها  در آموزش بانکداری اسالمی 
کمک کنــد. وی بیان کرد: یکی از کارهایی 
می شــود  دنبــال  مرکــزی  بانــک  در  کــه 
تدوین ســند راهبردی بانکداری اســالمی 
در نظام بانکی اســت کــه بعد از تهیه این 
ســند نقشــه راه اجرای بانکداری اسالمی 
خواهد بــود و در معرض نظرخواهی قرار 
خواهــد گرفــت. صالح آبــادی تأکید کرد: 

ســند راهبردی بانکداری اســالمی نقشــه 
راه نظــام بانکی در جهــت نیل به اهداف 
بانکــداری اســالمی اســت. همچنیــن در 
ابتدای این مراسم حیدری رئیس مؤسسه 
آمــوزش بانکــداری اســالمی بــا اشــاره به 
نامگذاری سال گفت: این موضوع، وظیفه 
مهم حمایت از تولید و ایجاد اشــتغال را 
برعهده شــبکه بانکی قرار داده است. وی 
افــزود: ما وظیفه داریــم تکلیف موجود را 
بهبــود دهیم بــرای این منظــور نظارت و 
تطبیق شــرعی در بانکداری اسالمی را در 
دستور کار قرار داده تا به بانکداری اسالمی 
نزدیــک شــویم. حیــدری اظهارداشــت: 
نظارت به عملکرد شبکه بانکی همواره 
جــزو دغدغه ما بــوده و هــدف آن حفظ 
سالمت و ثبات بانکداری اسالمی است. 
وی افزود: در کشور ما نظارت بر عملکرد 
بانک ها برعهده بانک مرکزی است زیرا 
هدف از این نظارت این است که ریسک 
مغایرت با شریعت اسالمی را به حداقل 

برسانیم.
ë  بانکداری اســامی محدود به حذف ربا

نیست
رئیــس شــورای فقهی بانــک مرکزی 
بــا بیــان اینکه بانکــداری اســالمی صرفاً 
محدود به حذف ربا نیســت و فراتر از آن 
است، گفت: در بانکداری اسالمی سود از 
محل تولید و تجارت و فعالیت اقتصادی 
ایجــاد شــده و متناســب با منافــع تجار و 

فعاالن اقتصادی است.
حجت االسالم والمسلمین مصباحی مقدم 
با بیان اینکه در بانکداری اســالمی ســود 
ناشــی از فعالیــت اقتصــادی اشــخاص 
و بنگاه هاســت، تصریــح کرد: این شــیوه 
بانکداری هرگز مبتنی بر سود پول نیست 
و این مهم یک آرمان است که امیدواریم 
با کمک نظام بانکی به آن سمت حرکت 

کنیم چرا که در بانکداری اســالمی رابطه 
تنگاتنگی بین بازار واقعی کاال و خدمات 

و نظام بانکی برقرار است.
وی با اشاره به اینکه بانکداری اسالمی 
اهداف اجتماعی را دنبال می کند گفت: 
عمــوم  درخدمــت  اســالمی  بانکــداری 
مــردم بویــژه اقشــار ضعیف اســت. این 
الگــو صرفــاً محدود به حذف ربا نیســت 
و فراتــر از آن اســت. وی با بیــان اینکه در 
بانکــداری اســالمی حمایــت از هرگونــه 
فعالیت نامشروع مانند پولشویی و قمار 
حرام اســت، تصریــح کــرد: در این مدل 
بانکداری ثبات نظــام اجتماعی و حفظ 
محیط زیست حمایت می شود و اهداف 
اجتماعــی ماننــد رفع فقــر، تأمین مالی 
آموزش عمومی، ایجاد اشتغال و تأمین 
مالی ازدواج و مســکن برای نیازمندان و 
ایجاد شعبه در مناطق محروم نیز دنبال 
می شــود و بانک اســالمی بایــد درصدی 
از منابع خــود را بدین منظور اختصاص 
دهد. رئیس شورای فقهی بانک مرکزی 
بــا تأکید بر اینکــه در بانکــداری بدون ربا 
ادعای اجرایی شدن همه اهداف و اصول 
بانکداری اسالمی وجود ندارد و قانونگذار 
صرفــاً بــه دنبــال حــذف ربا بوده اســت، 
گفت: بدین منظور عقد قرض به حساب 
جاری و پس انداز تبدیل شده و صاحبان 
ایــن ســپرده ها بــه دنبــال کســب ســود 
نیستند و برای سرمایه گذاری عقد وکالت 
طراحی شــده که در آن سپرده گذاران به 
بانــک وکالــت می دهند کــه با پــول آنها 
ســرمایه گذاری کرده و بر اســاس قرارداد 
در ســود ناشــی از ســرمایه گذاری سهیم 

می شوند.
ë  زبــان از  بانکــی  نظــام  چالش هــای 

مدیرعامل بانک ملی ایران
در  ایــران  ملــی  بانــک  مدیرعامــل 

ســی و دومین همایش بانکداری اسالمی 
ضمن تشــریح چالش های نظام بانکی، 
با تأکید بر اینکه بانکداری پیشــانی نظام 
اقتصادی کشور اســت، گفت: هر نقصی 
که در نظام اقتصادی کشور وجود داشته 
باشــد، در نظــام بانکــداری نیــز خــود را 
نشــان می دهد و نمی توان جــدا از نظام 
اقتصادی، تحلیل دقیقی از نظام بانکی 

کشور داشته باشیم.
محمدرضــا فرزیــن درایــن همایش 
ضمن گرامیداشت هفته دولت، با تأکید 
بــر اینکــه موضــوع اصلــی در بانکــداری 
مصــارف  بــر  نظــارت  بحــث  اســالمی، 
اســت امــا در کمتر بانکــی می تــوان این 
نظــارت را انجــام داد؛ افــزود: متأســفانه 
ساختارهای الزم طراحی نشده در حالی 
که فشار بسیاری بر سیستم بانکی در این 

خصوص وارد می شود.
وی ارزش کل دارایی های نظام بانکی 
کشــور را 8 هــزار و 197 همــت عنــوان و 
 GDP تصریح کرد: این در حالی است که
تولید ناخالص داخلی در کشــور حدود 6 
هزار همت اســت. سیســتم بانکی 359 
همــت از دولت مطالبات دارد که ســهم 
بانک های دولتی نسبت به سایر بانک ها 
از مجموع این مطالبات بیشــتر اســت و 
این امر موجب ایجاد یک دارایی منجمد 
نهایــت  در  و  دولتــی  بانک هــای  بــرای 

ناترازی نقدینگی شده است.
ایــران  ملــی  بانــک  مدیرعامــل 
ادامــه داد: همچنیــن امــوال غیرمنقول 
ســایر  از  بیــش  دولتــی  بانک هــای  در 
اینکــه  دربــاره  نقدهایــی  بانک هاســت. 
بانک هــای دولتــی عالقه ای بــه واگذاری 
دارایی های غیرمنقول خود ندارند؛ وجود 
دارد و این امر مستلزم رفع موانع موجود 

در این زمینه است.
مدیرعامل بانک ملی ایران با اشــاره 
به چالش های نظام بانکی کشــور اظهار 
کــرد: نخســتین چالش ها وجــود قوانین 
مخل کســب و کار بانکی و تعدد، تضاد و 

به روز نبودن قوانین بانکی است.
نظــام  فقــدان  فرزیــن،  گفتــه  بــه 
فیصله، نبود نظام استاندارد و یکپارچه 
و  رتبه بنــدی در کشــور  و  اعتبارســنجی 
تخصصی نبودن شبکه کسب و کار بانکی 
و در نتیجه عدم امکان پیاده سازی عقود 
بانکــی متناســب با الگــوی کســب و کار 
بانک هــا از دیگــر چالش ها در ایــن بازار 

است.

ترانزیتکاالهایروسیازمسیرایرانبه20میلیونتنمیرسد
گزارش »ایران« از برنامه های جدید رونق ترانزیت کشور

امسال 10میلیون تن کاالی روسی از مسیر شمال-جنوب عبور می کند که این رقم سال آینده به 20 میلیون تن می رسد
برای افزایش ترانزیت 20 میلیون تنی ایران و روسیه، راه آهن رشت-آستارا با سرمایه گذاری مشترک ایران-روسیه-آذربایجان ساخته می شود
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گروه اقتصادی / ترانزیت ۲۰ میلیون تنی 
برای سال 1۴۰1 از سوی دولت هدفگذاری 
شــده و برای دســتیابی بــه آن برنامه های 
مختلفی از جملــه توافقنامه های متعدد 
با کشــورهای منطقه در دســت اجراست. 
براساس آخرین آمار، میزان ترانزیت کاال 
در 5 ماهــه امســال بــه بیــش از 5 میلیون 
تن رسیده اســت که افزایش ۲5 درصدی 
نسبت به مدت مشــابه سال قبل را نشان 
می دهد. مهم ترین عامل رشــد ترانزیت، 
تعامل با کشــورهای منطقه و فعال شدن 
ایــران در جهــت  دیپلماســی اقتصــادی 
افزایش مراودات با این کشــورها اســت. از 
مهم ترین توافق های تجاری با کشورهای 
منطقه، توافق با روســیه برای ترانزیت بار 
این کشــور از کریدور شــمال-جنوب ایران 
است. توافق اولیه انتقال 1۰میلیون تن بار 
برای امســال و افزایش آن بــه ۲۰ میلیون 
تن در دو ســال اســت. در 5 ماهه امســال، 
ترانزیت کشــور بــا میــزان کل ترانزیت در 
ســال 99 برابــری می کنــد. جــواد هدایتی، 
مدیــرکل دفتــر ترانزیــت کاالی ســازمان 
در  جــاده ای  حمل ونقــل  و  راهــداری 
گفت و گو با »ایــران« گفت: در 5 ماهه اول 
ســال، ترانزیت جاده ای 4.۲ میلیون تن و 
ترانزیت ریلی حدود 7۰۰ هزار تن اســت، 
ایــن در حالی اســت که مجمــوع ترانزیت 
در ســال 99 کمی بیش از ترانزیت 5 ماهه 
امســال و برابر 5 میلیون تن بود. عملکرد 
ترانزیتی از ابتدای امســال نشــان می دهد 
تحقــق هــدف افزایــش ترانزیــت بــه ۲۰ 
میلیون تــن تا پایان امســال در دســترس 
است. از ابتدای مرداد سال گذشته تاکنون 
ترانزیــت کشــور به دو برابــر افزایش یافته 
و در مقایســه با ســال 99 به ۴ برابر رسیده 

است.

بــا توجــه بــه اینکــه مهم تریــن برنامه 
ترانزیتــی کشــور در حال حاضر با روســیه 
و از کریــدور شــمال-جنوب در حــال اجرا 
اســت تکمیــل 16۲ کیلومترمســیر ریلــی 
انتهایــی این کریدور تضمین کننده رشــد 
ترانزیــت و رســیدن ایــران بــه درآمدهای 
 ناشــی از آن اســت. بخش پایانــی کریدور 
شــمال-جنوب از رشــت تــا آستاراســت. 
ایــن راه آهــن در ایــن منطقــه بــه راه آهن 
کریــدور  می شــود.  متصــل  آذربایجــان 
شــمال- جنوب چنــد محور اساســی دارد 
که محور اول از بندرعباس آغاز می شود و 
به رشــت، آستارا و پس از آن از آذربایجان 
به روســیه و بعد به شــمال اروپا می رســد 
کــه مهم ترین حلقه این مســیر خط ریلی 
رشــتـ  آســتارا با 16۲ کیلومتر است. برای 
تکمیل شــدن این مســیر، ســرمایه گذاری 
بخــش خصوصــی و یــا توافــق بــا ســایر 
کشورها در دستور کار است که با کشورهای 
روسیه و آذربایجان نیز تفاهم هایی انجام 
شــده اســت. محور دوم از اینچــه برون به 
گرمســار اســت که برقی کــردن آن هم در 
موافقت نامه با روسیه اجرایی شده است. 
محور دیگر سرخس است که اولین قطار از 
مسکو به ایران، از این مسیر به بندرعباس 
و پس از آن به هند رفت. محور بعدی این 
کریدور خط ریلی چابهار به زاهدان است. 
 این خط در محور شــرق به غــرب کریدور 
شــمال -جنوب ظرفیت های باالیی برای 
جــذب ترانزیــت دارد. بــا تکمیــل تمــام 
کریدورهــای محــور شــمال-جنوب رشــد 
ترانزیتــی 5۰ میلیــون تنــی بــرای ایــران 

پیش بینی شده است.
ë  بــا رشت-آســتارا  راه آهــن  تکمیــل 

مشارکت 3 کشور
بــرای رســیدن به هــدف ترانزیــت ۲۰ 

میلیون تنی ایران و روسیه، بزودی تفاهم 
ساخت مسیر ریلی رشت- آستارا با هدف 
تکمیــل حلقــه مفقــوده کریدور شــمال- 
جنــوب بــا ســرمایه گذاری مشــترک ســه 
کشــور ایران- روســیه و آذربایجان منعقد 

می شود.
ســازمان  تزانزیــت  دفتــر  مدیــرکل 
راهداری در این خصوص گفت: مذاکرات 
فنــی میان ایران و روســیه بــرای طراحی و 
ســاخت 16۲ کیلومتــر خط ریلی رشــت- 
آســتارا شروع شده اســت و با نهایی شدن 
تأمیــن مالــی  مذاکــرات فنــی، موضــوع 
پروژه نیز مشــخص خواهد شــد. براساس 
اســت  داده  انجــام  ایــران  کــه  بــرآوردی 
ساخت بخش پایانی کریدور ریلی شمال-
جنوب ۲۰ هزار میلیــارد تومان هزینه نیاز 
دارد و تصمیم گیــری برای تأمین این نیاز 

مالی بزودی نهایی می شود.
عبــاس خطیبــی، معــاون ســاخت و 
توســعه راه آهن شــرکت ساخت و توسعه 
زیربناهــای حمــل و نقلــی در خصــوص 
تکمیــل راه آهــن رشــت- آســتارا و نحــوه 
بخــش  ســاخت  در  کشــور   3 مشــارکت 
باقی مانــده گفــت: تأکیــد رئیــس جمهور 
ایــران و روســیه در دیــدار اخیــر، تکمیــل 
کریدور شمال -جنوب بود. چند هیأت دو 
کشــور در ایــن خصوص رفــت و آمدهایی 
داشــته اند و مذاکرات شــروع شــده است. 
روســیه  تخصصــی  و  کارشناســی  هیــأت 
برای بازدید از مســیر ریلی رشت-آســتارا 
هفته گذشته به ایران آمد و در این بازدید 
ضوابط و استانداردهای طراحی و ساخت 

بررسی شد.
وی افــزود: نحوه مشــارکت روســیه در 
طراحی و تأمین مالی در مذاکرات مطرح 
شــده اســت. این نخســتین بازدید هیأت 

روســی اســت و نقطه شــروع ساخت خط 
ریلی رشت-آســتارا اســت. البتــه احداث 
راه آهن از سال های  قبل شروع شده است 
و از ســمت رشــت 1۰ کیلومتــر زیرســازی 
شــده و 11 کیلومتر از ســمت آستارا تملک 
اراضــی و زیر ســازی شــروع شــده اســت و 
5۰ کیلومتــر دیگــر بــرای تملــک اراضــی 
امــور مرتبــط در حــال انجام اســت. برای 
تکمیــل کریدور شــمال- جنــوب، معطل 
کشــورهای دیگــر نیســتیم. بحــث تأمین 
مالــی پروژه در صورت عدم مشــارکت دو 

کشور روسیه و آذربایجان از محل فاینانس 
یا ســرمایه گذاری داخلی دنبال می شــود. 
البتــه بــا توجه بــه مزیــت این خــط برای 
تجارت کشــور روسیه، این کشور بر تکمیل 

خط تأکید دارد.
ë مذاکره هم به پیش می رود

خطیبی خاطرنشان کرد: هنوز با روسیه 
و آذربایجان وارد مبحث آورده نشده ایم،  
آنچه مسلم است با توجه به اهمیت خط 
ریلی شــمال-جنوب، کار اجرایی را شروع 
کرده ایم. خطیبی گفت: تالش هایی برای 

تأمین منابع به روش های دیگر نیز دنبال 
می شود تا کار تسریع شود. خواسته قطعی 
مــا ســاخت راه آهــن بــر اســاس عــرض 
اســتاندارد در شبکه سراســری ریلی ایران 
اســت و برنامــه ما احداث ریــل به صورت 
یک خطه اســت. با این حــال مذاکرات با 
طرف روسی شروع شــده است و  در مورد 
گــزارش امکان ســنجی و همچنیــن نــوع 
ســرمایه گذاری و مدل های سرمایه گذاری 

با روسیه صحبت کرده ایم.
شهریار افندی زاده، معاون حمل ونقل 

وزیــر راه و شهرســازی نیــز در خصــوص 
هدفگذاری بــرای افزایش ترانزیت گفت: 
متناســب بــا سیاســت دولــت ســیزدهم 
بــا  ارتبــاط  بــرای  را  فعالــی  دیپلماســی 
کشــورهای همســایه برعهــده گرفته ایم و 
تفاهمنامه هــای زیادی را فعــال کردیم و 
تصمیــم داریم تجارت ترانزیت با چین و 
روسیه را گسترش دهیم. ایران در چهارراه 
ترانزیتــی قــرار دارد. در کریــدور شــمال- 
جنــوب، روســیه و ایــران و هنــد به عنــوان 
امــا رشــد چندانــی در  مؤســس هســتند 
سال های گذشته از عبور کاالهای  ترانزیتی 

در این مسیر نداشتیم.
نقــش  عبــوری  کاالهــای  گفــت:  وی 
مهمــی در افزایش درآمد کشــورها دارند. 
ایران در ســال93، 1۲ میلیون تن ترانزیت 
را در کریــدور شــمال- جنــوب ثبــت کــرد 
امــا این رقم در ســال 99 بــه ۵ میلیون تن 
کاهــش و ســپس در 1۴۰۰ بــه 11 میلیــون 
تــن رســید. امســال نیز بــه 1۰ میلیــون تن 
کریــدور  مســیر  از  ترانزیتــی  کاالی   عبــور 
شــمال- جنــوب و مجمــوع ۲۰ میلیــون 
تــن ترانزیــت خواهیــم رســید.  بــه گفتــه 
خارجــی  دیپلماســی  تمــام  افنــدی زاده 
کشــور و رئیس جمهــور آمــاده اســتفاده از 
موقعیــت جدیــد هســتند و در پنــج مــاه 
اول امســال توانســتیم به پنج میلیون تن 
ترانزیت برسیم که به نسبت مدت مشابه 
۲۵ درصد رشــد داریــم. افندی زاده گفت: 
در کریــدور شــمال -جنوب کــه دولت آن 
رافعال کرده اســت، حلقه مفقوده رشت 
به آســتارا را داریم که جــزو اولویت دولت 
است و قرار است با سرمایه گذاری روسیه، 
آذربایجان و ایران این حلقه مفقوده کامل 
و به شــبکه ریلی وصل شــود. در نشســت 
آتــی در آذربایجــان، تفاهــم ســاخت این 

شبکه ریلی با حضور روسیه و ایران انجام 
خواهد شــد و براین اساس قرار است رشد 
ترانزیــت ایــران و روســیه بــه بیــش از 1۰ 

میلیون تن برسد.
بعــد از بازدیــد فنــی هیــأت روســی از 
رشت-آســتارا،  راه آهــن  احــداث  مســیر 
قرار اســت در روزهای آینده روســیه نحوه 
همــکاری خود در پــروژه راه آهن رشــت- 
آســتارا را اعــالم کنــد .بــه گفته  مســئوالن 
بخش حمل  ونقل کشور، قراراست روسیه 
درباره جزئیات فنی این پروژه پیشنهاداتی 
را بــه ایــران بدهد کــه براســاس مقیاس، 
حجــم پــروژه و هزینــه ســاخت راه آهــن 
رشت-آســتارا، ســاز  کار مشــارکت کشــور 
روسیه در تکمیل خط ریلی رشت-آستارا 

مشخص می شود. 
مسیر فعلی برای برای انتقال کاالهای 
روســیه از شــمال بــه جنــوب ۴۵ روز زمان 
می بــرد کــه بــا ســاخت تکمیــل کریــدور 
شــمال-جنوب، زمــان انتقــال بــه نصف 
کاهش می یابد و تــا ۲۰ میلیون تن کاال در 
ایــن مســیر جابه جا خواهد شــد. بــه گفته 
معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرســازی، 
ظرفیــت  تــن  میلیــون  خــزر ۲7  دریــای 
جابه جایــی کاال در ســال را دارد کــه ایــران 
باید در این منطقه فعالیت حمل و نقلی 
خــود را افزایش دهد تا ســهم بیشــتری را 
از آن خــود کند.  یکی دیگــر از موضوعات 
مورد مذاکره با روسیه، بررسی راهکارهای 
تحقــق ترانزیــت 1۰ و ۲۰ میلیون تنی بین 
ایران و این کشور است. ایران برنامه اقدام 
پیشنهادی خود به این منظور را به روسیه 
ارائه داده است. در جلسه سه جانبه ایران 
با روسیه و آذربایجان درباره رونق ترانزیت 
برنامه ریــزی  جنــوب   – شــمال  کریــدور 

می شود.

میزان ترانزیت جاده ای کاالها از مرزهای کشور
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رئیس کل بانک مرکزی در سی و دومین همایش بانکداری اسامی خبر داد

تدوینسندراهبردیبانکداریاسالمیدردولتسیزدهم
در کمیته تطبیق بانک ها یک نفر عضو است و این افراد از طریق برگزاری آزمون انتخاب می شوند

»ایران« از آمار تورم که در دولت گذشته سانسور شده بود گزارش می دهد

همتیسلطانتورمایرانهمشد
همتی با 65/3 درصد رکورد تورم نقطه به نقطه پس از انقاب را به نام خود ثبت کرد

گــروه اقتصــادی / پــس از آزادی آمار 
نرخ تورم از حبس سانسور، مشخص 
شــد کــه باالتریــن نــرخ تــورم نقطــه 
ریاســت  دوران  در  کشــور  نقطــه  بــه 
عبدالناصرهمتــی در بانــک مرکــزی 
داده  رخ  روحانــی  حســن  دولــت  در 
اســت. درحالی که نرخ تورم نقطه ای 
)نســبت به مدت مشابه سال گذشته 
مــاه ســال 1399 در دوران  ( بهمــن 
عبدالناصــر همتی به رقم بی ســابقه 
و حیرت انگیــز 65.3 درصــد رســیده 
بــود، رئیــس کل وقت بانــک مرکزی 
دستور حبس این آمار را صادر کرد تا 
مشخص نشود که بدترین عملکرد را 
در تمام دوره های کشور داشته است.
بــه گــزارش ایرنا، مطابــق گزارش 
بانــک مرکــزی، نــرخ تــورم نقطــه به 
نقطــه )درصــد تغییر عدد شــاخص 
قیمــت نســبت بــه ماه مشــابه ســال 
انقــالب  از  پــس  دوران  در  قبــل( 
هیچ گاه به باالتر از ۶۰ درصد نرسیده 
بــود تا اینکه در دولــت دوازدهم و در 
دوران ریاســت عبدالناصــر همتی بر 
بانــک مرکزی، ایــن رکــورد تلخ ثبت 
شد. بدین ترتیب در سال 1399 برای 
چند ماه متوالی، تورم نقطه به نقطه 
از ۶۰ درصــد عبــور کــرد و در بهمــن 
همان ســال به ۶۵,3 درصد رسید که 
باالتریــن تورم نقطه بــه نقطه پس از 

انقالب محسوب می شود.
بــا تغییــر دولــت،  در ســال 1۴۰۰ 
نرخ تــورم نقطه بــه نقطــه در دولت 
ســیزدهم رونــد نزولی طی کــرد و در 
اوایــل ســال 1۴۰1 بــا حذف رانــت ارز 
۴۲۰۰ تومانــی، تــورم نقطه بــه نقطه 
بــرای مــدت کوتاهــی افزایشــی شــد، 
امــا باالتریــن تورم نقطه بــه نقطه در 
دولــت ســیزدهم مربــوط بــه تیرمــاه 
در  کــه  بــود  درصــد   ۴۶,۴ بــا   1۴۰1
مردادماه با تخلیه تدریجی آثار تورم 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، روند کاهشی 
آن آغاز شــد و به ۴۵,8 درصد رســید 
کــه حــدود ۲۰ درصــد کمتــر از رکورد 

تورمی دولت قبل و همتی است.
ë  کاهــش 1۹ درصدی تــورم در دولت 

ســیزدهم آمــار رســمی بانــک مرکزی 
است

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعالم 
صــوری  نمــودار  و  آمــار  شــاید  کــرد: 
ســاختن در دیگر دولت ها امری رایج 

بــوده امــا کاهــش 19 درصــدی تــورم 
1۲ماهــه، آمار رســمی بانــک مرکزی 
اســت. »سید احســان خاندوزی« روز 
سه شنبه در توئیتی نوشت: در مکتب 
ما مغالطه جایز نیست بویژه از سوی 
خواص. شــاید آمار و نمــودار صوری 
ســاختن در دیگر دولت ها امری رایج 
بــوده امــا کاهــش 19 درصــدی تــورم 
1۲ماهــه، آمار رســمی بانــک مرکزی 

است.
ë  ضعیف ترین دولت در حفظ ارزش 

پول ملی
درکنــار رکــورد تاریخــی و عجیــب 
نرخ تورم که به نام دولت دوازدهم و 
دوره ریاست عبدالناصر همتی که به 
عنوان سلطان تورم شناخته می  شود؛ 
ثبت شده است، بررســی میزان رشد 
نرخ ارز و کاهــش ارزش پول ملی نیز 
نشــان می  دهــد کــه دولــت دوازدهم 

دراین شاخص هم رکورددار است.
دولــت  گــزارش،  ایــن  براســاس 
را  عملکــرد  ضعیف تریــن  گذشــته 
ملــی  پــول  ارزش  حفــظ  زمینــه  در 
و کنتــرل نــرخ ارز بــه جــای گذاشــته 

چراکــه نــرخ دالر در دولــت گذشــته 
7۰3 درصــد افزایــش یافــت کــه در 
بین همه دولت هــای پس از انقالب، 
بی ســابقه اســت. در بیــن دولت های 
پس از انقالب، دولت حسن روحانی 
ضعیف ترین کارنامه را در کنترل نرخ 
ارز و حفــظ ارزش پول ملی کشــور به 

جای گذاشت.
دوره  در  آزاد  بــازار  در  دالر  نــرخ   
8ســاله حســن روحانــی 7۰3 درصد 
افزایش یافت تا بی سابقه ترین گرانی 
ارز در تاریــخ اقتصــاد پــس از انقالب 
رقــم بخــورد. دولــت دهــم در مرداد 
 318۰ قیمــت  بــا  را  ارز  نــرخ   139۲
تومــان به دولت روحانــی تحویل داد 
امــا ایــن دولت بــا افزایش بی ســابقه 
7۰3 درصــدی، نــرخ ارز را بــا قیمت 
بــه   1۴۰۰ مــرداد  در  تومــان   ۲۵۵3۰
دولــت آیت اهلل رئیســی تحویــل داد. 
بدین ترتیب دولت روحانی رکورددار 
بیشــترین گرانــی ارز در تاریــخ پس از 

انقالب محسوب می شود.
در بین دولت های پس از انقالب، 
بعــد از دولت گذشــته که رتبــه اول را 

دولــت  داشــته،  ارز  گرانــی  لحــاظ  از 
دولــت  و  درصــد   3۴1 بــا  موســوی 
رفسنجانی با ۲97 درصد در رتبه های 

دوم و سوم قرار دارند.
افزایش نرخ ارز به معنای کاهش 
ارزش پول ملی کشــور اســت و ریشــه 
مشــکالتی همچــون کاهــش قــدرت 
خریــد مــردم و رشــد تورم محســوب 
وجــود  بــا  گذشــته  دولــت  می شــود. 
ادعاهای فراوانــی که در زمینه کنترل 
نــرخ ارز مطــرح کــرد، ضعیف تریــن 
عملکــرد را در ایــن زمینــه بــه جــای 

گذاشته است.
 در دولت سیزدهم ثبات و آرامش 
بــازار ارز در دســتور کار قــرار گرفته که 
درنتیجه آن، طبق آخرین آمار بانک 
متوســط   1۴۰1 تیرمــاه  در  مرکــزی، 
قیمــت دالر در بــازار آزاد بــه ۲989۰ 
تومان رسید تا افزایش قیمت دالر در 
ســال اول دولت ســیزدهم 17 درصد 
ثبت شــود. این در حالی اســت که در 
8سال دولت گذشــته متوسط ساالنه 
رشــد قیمــت دالر 38 درصــد و در 4 
سال دولت دوازدهم 7۲ درصد بود.
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میانگین قیمت مسکن در تهران به ۴۵ میلیون تومان رسید

تورم ماهانه مسکن ۶.۵ درصد کاهش یافت
براساس بررسی مرکز آمار ایران در مرداد ماه ۱۴۰۱ شاخص قیمت آپارتمان های مسکونی 
شهر تهران به عدد ۱٥٤,٧ رسیده است که نسبت به ماه قبل )۱٥۱.٩(، ۶.۵ درصد کاهش 
داشته است. در مرداد ماه ۱٤۰۱ تورم ماهانه قیمت آپارتمان های مسکونی شهر تهران ٨,۱ 
درصد بوده است. تورم ماهانه مرداد ماه در مقایسه با ماه قبل )٨.٣ درصد(، ٦.٥ واحد 
درصد کاهش داشته است. همچنین دراین ماه تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان  های 
مسکونی شهر تهران به عدد ٤٤ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل )٤٥.٢ درصد( ٢.۱ 
واحد درصد کاهش داشته است. نرخ تورم ساالنه مرداد ماه آپارتمان های مسکونی شهر 
تهران نیز به عدد ٢٨,٤ درصدرسیده است که نسبت به تیر ماه )٢٧,۱ درصد(، ۱.٣ واحد 
درصد افزایش داشــته اســت. در مرداد ماه متوسط وزنی و حسابی قیمت آپارتمان های 
مســکونی فروش رفته در مناطق ٢٢گانه شــهر تهران به ترتیب به ٤٥۱٤٨۰ و ٤٢٨٣٩٥ 
هزار ریال رسیده است. در این ماه منطقه یک با متوسط وزنی قیمت ٨٥٤٤٩۱ هزار ریال 
بیشترین و منطقه ۱٨ با متوسط وزنی قیمت ٢٢٢٦٧٥ هزار ریال کمترین قیمت را در بین 

مناطق ٢٢ گانه شهر تهران به خود اختصاص داده اند.

 آغاز طرح بیمه فراگیر خانواده ها و جوانی جمعیت 
با پوشش بیمه ای فرزند سوم در بیمه ایران

مدیریت بیمه های اشــخاص بیمه ایران اعالم کرد : با ابالغ قانون حمایت از خانواده 
و جوانی جمعیت توســط رئیــس جمهور و مصوبه اعضای هیأت مدیــره بیمه ایران، 
طرح بیمه فراگیر خانواده ها و جوانی جمعیت با پوشش بیمه ای فرزند سوم در بیمه 
ایــران آغاز شــد.به گزارش روابــط عمومی بیمه ایران، این طرح در راســتای تأکیدات و 
منویــات مقام معظم رهبری در خصوص فرزندآوری و جوانگرایی جمعیت و اجرای 
سیاســت های دولت انقالبی مبنی بر ارائه مشــوق های حمایتی از ســوی دستگاه های 
اجرایــی و عملیاتــی کــردن آن در جهــت فرزنــدآوری خانواده ها و با توجــه به نقش و 
اهمیت جمعیت جوان در بالندگی و نشاط جامعه بدون کسر فرانشیز از ٧ شهریورماه 

سال جاری تا اطالع ثانوی در بیمه ایران اجرا می  گردد.

 

عرضه روغن موتور نباید دونرخی باشد
پاالیشــگاه های روغن ســازی گفــت: فعالیــت شــرکت های کوچــک  انجمــن  عضــو 
روغن ســازی، بر بــازار بین المللی روانکار، تأثیرات منفــی دارد. محمدامیر نیکوهمت  
مدیرعامــل پاالیشــگاه ســپاهان در گفت وگــو با خبرگزاری صدا و ســیما، بــا بیان اینکه 
ســپاهان، ایرانــول، پارس و بهران به ترتیــب بزرگترین تولیدکنندگان روانکار در کشــور 
هستند، گفت: ظرفیت تولید روزانه شرکت نفت سپاهان، ٧٢۰ هزار تن و مجموع چهار 
پاالیشگاه روغن سازی، یک میلیون و ٨۰۰ هزار تن است. این پاالیشگاه ها، خوراک خود 
را از پاالیشگاه های نفت دریافت و با استفاده از مواد افزودنی و فناوری های خود، انواع 
روغن های موتوری، بنزینی، دیزلی، صنایع، پارافین های مختلف و فرآورده های نفتی را 
تولید می کنند. وی افزود: دهم تیر امسال آخرین جلسه برگزار و مقرر شد تا ۴ پاالیشگاه 
روغن سازی، تولیدات خود را نسبت به میانگین تولید تابستان سال گذشته، ۱۰ درصد 
افزایش دهند. وی  تصریح کرد: فعالیت روغن ســازان کوچک، ســبب دو نرخی شدن 
روانکار ها در ســطح بازار می شــود؛ زیرا پاالیشــگاه های بزرگ با نرخ تعزیراتی و تنظیم 
بازاری فعالیت می کنند و روغن سازان کوچک، هیچ گونه محدودیتی در قیمت گذاری 
ندارند. به طور کلی، در محصوالت یکسان، دو نرخ در کشور وجود دارد که قیمت باالتر، 

نمود بیشتری می یابد.

وام  دریافــت  دیگــر  شــاید   / اقتصــادی  گــروه 
خرد یــا همان تســهیالت قرض الحســنه برای 
زنــان سرپرســت خانــوار شــبیه بــه یــک رؤیــا 
یــا کابــوس شــبانه نباشــد! تــا پیــش از مصوبه 
تشــکیل صندوق ضمانت تســهیالت ویژه این 
قشــر ٦میلیونــی از جمعیــت فعال کار کشــور، 
دریافــت وام برایشــان شــبیه بــه فتح ســکوی 
نخســت المپیک بود و چه سختی ها که در این 

راه متحمل می شدند.
بر اســاس آمارهای ارائه شــده در سال  های 
گذشــته رشــد منفــی جمعیــت فعــال زنــان، 
کاهش ســهم اشــتغال آنها، عدم رغبت زنان 
برای ورود به بــازار کار و چالش های موجود بر 
ســر راه زنــان خانه دار باعث شــده بــود تا نرخ 

بیکاری در بین زنان افزایش یابد.
در همیــن بــاره رئیــس کمیتــه مطالعــات 
زنــان انجمــن علــوم سیاســی ایــران گفتــه که  
براســاس آمارهــا ۱۶ درصــد زنــان در اقتصــاد 
ایران تأثیرگذار هستند که این نمونه ای از عدم 

توجه به توانمندی زنان بوده است.
ســیمین حاجــی پــور با بیــان اینکــه حضور 
زنان در عرصه گردشگری نقش آفرین و زمینه 
درآمدزایی را به همراه دارد، افزود: گردشگری 
یکی از راهکارهایی اســت که زنان می توانند به 
دید کســب درآمد به آن نگاه کنند.  بر اســاس 
جدیدتریــن آمارهای جمعیتی کشــور، تعداد 
مردان سرپرســت خانــوار از ۱٨ میلیون و ٣۶۰ 
هزار نفر در ســال ۱٣٩۰ بــه بیش از ٢٢ میلیون 
نفــر رســیده و همچنیــن در این مــدت، تعداد 
زنــان سرپرســت خانــوار از ٢ میلیــون و ٧٧٣ 
هــزار نفر به بیش از ٣ میلیــون و ۵۰۰ هزار نفر 

افزایش یافته است. 
ایــن در حالی اســت که براســاس آمارهای 
غیررســمی جمعیــت زنــان سرپرســت خانوار 
در حدود ٦ میلیون نفر برآورد شــده اســت که 
مســیر اشــتغال برای ایــن میــزان جمعیت با 
تصویب این مصوبه که علی بهادری جهرمی، 
سخنگوی دولت اعالم کرد، هموار شده است. 
ریاســت  خانــواده  و  زنــان  امــور  معــاون 
جمهــوری، تصویب این مصوبــه را برای زنان 

سرپرست خانوار چنان دارای اهمیت می داند 
کــه آن را یــک دســتاورد مهــم در ایــن دولــت 

اعالم کرده است.
 انســیه خزعلــی گفــت: »مصوبــه تشــکیل 
زنــان  ویــژه  تســهیالت  ضمانــت  صنــدوق 
سرپرســت خانوار چنــان دارای اهمیت اســت 
کــه آن را یــک دســتاورد مهــم در ایــن دولــت 
می دانیــم، زیــرا تــا پیــش از ایــن بانــوان برای 
دریافــت تســهیالت بــه دلیل نداشــتن ضامن 
نمی توانستند برای اشــتغال خود برنامه ریزی 
داشته باشــند و تشکیل این صندوق برنامه ای 
عملیاتی برای حمایت از این بانوان به شــمار 

می رود.«
ë  میــزان اعتبــار اختصــاص یافته بــه صندوق

ضمانت تسهیالت ویژه زنان سرپرست خانوار
طــرح تســهیل ضمانــت وام های اشــتغال 
شــامل  کــه   خانــوار  سرپرســت  زنــان  خــرد 
دهک های اول تا پنجم است از طریق صندوق 
ضمانت ســرمایه گذاری تعاون مصوبه ای بود 
که روز یکشــنبه این هفته توســط کابینه دولت 

سیزدهم برای اجرا به تصویب رساند.
اعتبــار موجــود در ایــن صنــدوق عــالوه بر 
مبلــغ ۵۰۰ میلیــارد ریالــی اولیــه، ۱۰۰ میلیارد 
ریــال دیگر از ســوی بانــک رفاه به دســتور وزیر 
اقتصــاد در این صندوق تخصیص داده شــده 

است.
همیــن چنــد وقــت پیــش بــود کــه مهــدی 
مســکنی، معــاون امــور تعــاون وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی، از تأمیــن ۱۰۰ میلیــارد 
ریال اعتبار اولیه توسط بانک رفاه و با پشتوانه 
صندوق ضمانت توســعه تعاون بــرای ایجاد 

اشتغال زنان سرپرست خانوار خبر داد.
ایــن میــزان اعتبــار در جریــان تفاهــم نامه 
همکاری معاونت ریاســت جمهــوری در امور 
زنان و خانواده، بانــک رفاه کارگران و صندوق 
ضمانت سرمایه گذاری تعاون به امضا رسید.

مســکنی اجــرای این طــرح را مدلــی موفق 
عنــوان  بین الملــل  ســطح  در  ارائــه  قابــل  و 
کــرد و اظهــار داشــت: حــوزه رفــاه اجتماعی و 
توجه نظام جمهوری اســالمی بــه خانوارهای 

آســیب دیده در دولت سیزدهم شاهد تحول و 
پویایی بوده است.

انسیه خزعلی، می گوید: »این میزان اعتبار 
کمــک خواهــد کرد  تا افراد بیشــتری مشــمول 
ایــن ضمانت شــوند و بخشــی از دغدغه زنان 
سرپرســت خانــوار بــرای دریافــت تســهیالت 
اشــتغالزایی رفــع شــود و در واقــع ایــن اعتبار 
کمــک دولــت بــرای اشــتغال زنــان کارآفرین 

است.«
ë  ایجــاد قرارگاه مهارت افزایی و اشــتغال زنان 

خانه دار
به نظر می رسد که دولت سیزدهم، رویکرد 
خاصی بــه زنــان و بخصوص زنان سرپرســت 
و  اقتصــادی  مختلــف  حوزه هــای  در  خانــوار 
اجتماعــی دارد. نشــانه ایــن موضــوع  رویکرد 
زنــان  بــه توانمندســازی  ایــن دولــت نســبت 
سرپرســت خانوار در یک سال اخیر برای خود 

اشتغالزایی و حتی کارآفرینی بوده است.
از تشکیل ســتاد ملی زن و خانواده گرفته تا 
همیــن ایجاد قرارگاه مهارت افزایی و اشــتغال 
زنــان خانــه دار کــه هــر دوی ایــن تشــکالت در 
راســتای هم افزایــی و ایحاد بالندگــی و ارتقای 
ســطح زندگــی و جایــگاه بانوان در کشــور بوده 

است.

 نرجــس بختیار خلج مشــاور وزیــر تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی در امــور زنــان و خانواده 
در ایــن بــاره گفتــه اســت کــه نقــش زنــان در 
زنــان  و  اســت  محــوری  اجتمــاع،  و  خانــواده 
خانه دار به عنوان کنشگران فعال که بیشترین 
حضــور کمی را در کنار اعضــای خانواده دارند 
می تواننــد در ابعــاد مختلــف از جملــه بعــد 
اقتصــادی به عنوان مدیران مصــرف خانوار و 
مشــخصاً با مهارت آموزی و گرایش به سمت 
ایجاد و تقویت مشــاغل خانگی، نقش مؤثری 
را در رونــق تولیــد و توســعه مشــاغل خانــواده 

محور و بومی داشته باشند.
بــه گفتــه وی، در حــال حاضر بــا جمعیت 
قابــل توجــه  زنــان سرپرســت خانــوار نیازمند 
حمایــت جدی  هســتیم کــه عمدتــاً خانه دار، 
هســتند  حداقلــی  امکانــات  بــا  غیرشــاغل 
و  فــردی  مهارت هــای  از  بخشــی  طبیعتــاً  و 
اجتماعــی الزم را در طول زندگی مشــترک فرا 

نگرفته و نیازمند کمک هستند.
مشــاور وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
گفــت : بالندگــی و توانمنــدی زنــان خانــه دار 
از جملــه در حــوزه مهــارت آمــوزی و تقویــت 
و  مؤثرتــر  گامــی  می توانــد  خانگــی  مشــاغل 
دســتگاه های  ورودی  بــر  پیشــگیرانه  اقدامــی 

حمایتی نیز باشــد بویژه که اشــتغال در منزل، 
هزینــه پایین، حضور مــادر در کنــار فرزندان و 
تشــویق و ایجــاد بســتر اشــتغال ســایر اعضای 
خانواده از ویژگی های مهم این گروه شــاغالن 

است.
بختیار خلج، در امور زنان و خانواده با بیان 
اینکه بیشترین ورودی دســتگاه های حمایتی، 
زنان غیرشاغل هستند و ٨۰ درصد متقاضیان 
مشــاغل خانگــی را زنــان تشــکیل می دهنــد، 
گفت: تحقق ایجاد اشــتغال پایــدار با تأکید بر 
مشاغل بومی و خانگی گام محکمی در جهت 

مردمی سازی اقتصاد ایران است.
بختیار خلج با اشــاره به اهمیت هم افزایی 
و مشارکت دســتگاه های مختلف در این راستا 
از تشــکیل قــرارگاه با هدف ایجــاد هم افزایی و 
برنامه ریــزی منســجم خبــر داد و تأکیــد کــرد: 
و  کار  تعــاون،  وزارت  در  همگرایــی  ظرفیــت 
رفــاه اجتماعــی می توانــد با بســیج امکانات و 
کمک ســایر ســازمان های متولی در این زمینه 

اقدامات مؤثری انجام دهد.
در همین باره دو روز پیش نیز رئیس کمیته 
امداد امام خمینی )ره(  با اعالم اینکه بیش از 
٥۰ درصد از زنان سرپرســت خانوار کشــور زیر 
چتــر حمایتی این کمیته قرار دارند، اعالم کرد 
یکــی از اولویت های این کمیته توانمندســازی 

آنها با استفاده از ارائه تسهیالت خرد است.
منظــور  بــه  کــه  گفــت  بختیــاری  مرتضــی 
تســهیل اشــتغالزایی حمایت هــای ضمانتــی 
از ســوی ایــن کمیتــه بــرای این قشــر بــه عمل 

خواهد آمد.
بــه هــر حــال بــه گفتــه معــاون زنــان نهاد 
ریاســت جمهوری،  با توجه به اینکه ضمانت، 
بانــوان سرپرســت خانــوار  از مشــکالت  یکــی 
برای اخذ تســهیالت به شمار می رود براساس 
مصوبــه ســتاد ملــی زن و خانــواده، دولــت از 
ایــن پس ضمانت تســهیالت این بانــوان را به 
عهــده می گیــرد تا دغدغــه بانــوان کارآفرین و 
سرپرست خانوار برای دریافت تسهیالت، حل 
شــود و ٦ میلیون زن سرپرست خانوار در جاده 

خوشبختی گام بردارند.

لبخند شیرین زندگی به زنان سرپرست خانوار
»ایران« اثرگذاری ایجاد صندوق ضمانت تسهیالت ویژه زنان سرپرست خانوار از سوی دولت را  بررسی کرد

با تشکیل صندوق ضمانت تسهیالت  خرد، ویژه زنان سرپرست خانوار از این به بعد،  آنها می توانند بدون ضامن وام خرد و اشتغالزایی دریافت کنند
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ارزآوری 2/8 میلیارد دالری محصوالت باغی رفع ممنوعیت صادرات طیور ایرانی بعد از 6 سال

معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد  »ایران« گزارش می دهد

 ایران در حالی که 91 درصد زعفران جهان را تولید می کند،  از بازار 8 میلیارد دالری این محصول، سهم 
200 میلیون دالری دارد!

در شرایط فعلی میزان آلودگی  بیماری طیور در کشور محدود شده و کنترل بیماری در جهت انجام 
واکسیناسیون، نظارت بر وضعیت سالمتی طیور و پایش بیماری ها توسط دولت در حال انجام است

برومنــدی  گــروه اقتصــادی/ محمدمهــدی 
در نشســت خبری به مناســبت هفتــه دولت 
از جایــگاه اول تــا هشــتم ایــران در تولیــد 31 
محصــول باغبانــی در دنیــا خبــر داد و گفت: 
ساالنه بیش از 20 درصد یا به عبارت دیگر 2.8 
میلیون تن محصوالت باغبانی به کشورهای 

جهان صادر می شود.
ë  نیم درصــد دریافــت  موضــوع  ارجــاع 

عوارض گمرکی به سران قوا
معــاون وزیر جهــاد کشــاورزی در پاســخ 
بــه ســؤال خبرنــگار »ایــران« در خصــوص 
گالیه صادرکنندگان محصوالت کشــاورزی از 
عوارض نیم درصدی محصوالت غیرآب بر 
گفــت: این عــوارض نیم درصــدی با مصوبه 
مجلــس انجــام شــده و می بایســت بــرای 7 
محصول پرآب بر کشــاورزی استفاده می شد 
امــا بــا ایــن حــال ایــن مصوبــه شــامل همه 
محصوالت کشــاورزی از جملــه محصوالت 
کم آب بر نیز شــده اســت به همین دلیل در 
این زمینه با گمرک مذاکراتی کردیم، اما آنها 
خود را موظف به اجرای مصوبه می دانند. وی 
ادامه داد: قرار است در این زمینه مذاکره کنیم 
و اگر به نتیجه رســیدیم، حتی موضــوع را در 
سران قوا مطرح کنیم، چرا که به دنبال تسهیل 

صادرات محصوالت کشاورزی هستیم.
ë  گیاهــان پاالیشــگاه  بزرگتریــن  افتتــاح 

دارویی در خاورمیانه
برومندی در پاسخ به دیگر سؤال خبرنگار 
»ایــران« در خصــوص بازارســازی صــادرات 
گیاهــان دارویی از جمله زعفران و لزوم توجه 
به برندینــگ این محصول نیز اظهــار کرد: از 
بازار 8 میلیارد دالری زعفران سهم کشورمان 
تنها 200 میلیون دالر است این در حالی است 
که 91 درصد زعفران دنیا را ایران تولید می کند 
و سهم آن تنها یک درصد بوده، این در حالی 
اســت که هــر کشــوری 25 درصــد تولید یک 
محصول را داشته باشد کل بازار آن محصول 
در جهــان را در اختیار خــود قرار می دهد. این 
مقام مســئول افــزود: بــه همین دلیــل ابتدا 
به دنبال تولید فرآورده های زعفران و صادرات 

آنهــا همچون اســانس هســتیم کــه ارزآوری 
بســیاری باالیــی دارنــد ســپس بــا راه انــدازی 
کارگروهی در وزارت جهاد کشاورزی به دنبال 
توسعه برندینگ زعفران هستیم. معاون وزیر 
جهاد تأکید کرد: از طرف دیگر به دنبال توسعه 
عملکــرد تولیــد در ســطح اراضی کشــاورزی 
هســتیم تا اینکه بخواهیم ســطح زیر کشــت 
را افزایــش دهیم بــه طوری کــه در وضعیت 
فعلی متوســط 3.6 کیلوگرم زعفــران در هر 
هکتار برداشت می شود اما برخی از کشاورزان 
تا 10 کیلوگرم هم در هکتار زعفران برداشــت 
می کنند پس می توانیم به این میزان برسیم. 
وی افزود: بزرگترین پاالیشگاه گیاهان دارویی 
در خاورمیانه برای تولید اســانس در کاشــمر 
راه اندازی شده تا از این طریق بتوانیم ارزآوری 
گســترده ای داشــته باشــیم که این پاالیشگاه 
بزرگ با 26 میلیون یورو ســرمایه گذاری ارزی 
انجام شــده اســت. معاون وزیر جهاد گفت: 
مســاحت باغ های کشــور ســه میلیون هکتار 
اســت ضمــن اینکه 23 هــزار هکتــار گلخانه 
فعال در کشــور داریــم. برومندی با اشــاره به 
اینکه مجموع تولید محصــوالت باغبانی در 
کنار کشــت گیاهان دارویی 2۵ میلیون و 700 
هزار تن اســت، گفت: 2۶0 هزار هکتار کشــت 
گیاهان دارویی در کشــور انجام می شــود. وی 
با اشــاره به اینکه 20 درصد ســطح زیر کشت 
محصوالت کشاورزی مربوط به حوزه باغبانی 
اســت، گفت: 37 درصد اشــتغال کشــور نیز 
مربوط به این بخش است. به گفته برومندی، 
۵0 درصــد درآمد ارزی بخش کشــاورزی نیز 

مربــوط بــه حــوزه باغبانی اســت. ایــن مقام 
مسئول در بخش دیگری از سخنان خود اظهار 
داشت: ایران در 31 محصول باغبانی رتبه یک 
تا 8 جهان را دارد. برومندی با اشــاره به اینکه 
بجز ۴ میوه موز، انبه، آناناس و نارگیل در تولید 
میوه و محصوالت باغبانی خودکفا هســتیم، 
گفت: سال گذشته ۴۵0 میلیون دالر موز وارد 
کشــور شده است که حجم این واردات رقمی 
در حدود ۶00 هزار تن موز بوده است. به گفته 
وی، سال گذشــته نیز 7۵ هزار تن انبه، 7200 
تــن آناناس و 1۶ هــزار و ۵00 تــن نارگیل وارد 
کشور شده است. برومندی در بخش دیگری 
از ســخنان خود مصرف ســرانه میوه در کشور 
را 1۵0 کیلوگرم در سال عنوان کرد و گفت: اگر 
این عدد را ضرب در 8۵ میلیون نفر جمعیت 
ایران کنیم و متوسط قیمت هر کیلوگرم میوه 
را 1۵ هــزار تومــان در نظــر بگیریم مشــاهده 
می کنیم باغداران ایرانی ســاالنه بیش از 200 
هزار میلیارد تومان تولید ثروت می کنند. وی 
همچنین با اشــاره بــه اینکه از ابتــدای دولت 
سیزدهم تاکنون حدود ۵0 هزار میلیارد تومان 
ســرمایه گذاری در بخش باغبانی انجام شده 
اســت، گفت: این ســرمایه گذاری برای حدود 
100 هزار نفر شغل ایجاد می کند ضمن اینکه 
در هفتــه دولت 10 هزار میلیــارد تومان از این 
ســرمایه گذاری ها بــه بهره برداری می رســد و 
برای 10 هزار نفر شغل ایجاد می کند. معاون 
وزیر جهاد کشــاورزی همچنین عنوان کرد: از 
ابتدای دولت ســیزدهم تاکنون 3 هزار و ۵۶0 

هکتار گلخانه در کشور افتتاح شده است.

گروه اقتصادی/ صادرات محصوالت پروتئینی از 
کشورها بر اساس الزامات بهداشتی در هر کشور 
و مراقبــت و کنتــرل بیماری هــا انجــام می گیرد 
و حاال با توجه به شــرایط ســبز کشــور در ســایت 
بهداشــت جهانی، صادرات مرغ، پر، پای مرغ، 
تخم مرغ نطفه دار و جوجه یک روزه آزاد شــده 
اســت. صادرات محصوالت طیور از کشــورمان 
و رفــع ممنوعیــت آن، در پــی ســالمت فضای 
تولید طیور کشور صورت گرفته زیرا ایران موفق 
به مهار آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کشــور 
شده اســت. رفع ممنوعیت صدور محصوالت 
طیور پس از 6 سال به کشور عراق و سایر کشورها 

موجب رونق تولید خواهد شد.
آقامیــری   محمــد  ســید  گفتــه  اســاس  بــر 
رئیس ســازمان دامپزشــکی، در گذشته کشور با 
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان دست و پنجه نرم  
می کرد که با تالش استان ها این بیماری مهار شد.
میــان راه  »کشــور  می گویــد:  آقامیــری 
خطــرات  کــه  اســت  مهاجــر  پرنــدگان  گــذر 
زیســت محیطی زیــادی را به همــراه می آورند، 
اما بــا توجه به این شــرایط، گزارشــی از آلودگی 
منجــر به اپیدمــی اعالم نشــد و انتظــار می رود 
شــرایط کشــور در ســازمان بهداشــت جهانــی 
بمانــد.« بیمــاری  از  عــاری  و  ســبز  همچنــان 

دارد  راســخ  عــزم  دامپزشــکی  ســازمان 
تــا در قالــب جهــاد دامپزشــکی پنــج بیمــاری 
در  کنــد.  ریشــه کن  را  دام  و  انســان  مشــترک 
کشــور ســاالنه 10.5 میلیــارد دوز واکســن طیــور 
مصــرف  دام  واکســن  دوز  میلیــون   ۶00 و 
می شــود کــه 7 میلیــارد دوز از طریــق واردات و 
مابقــی از طریــق تولیــد داخل تأمین می  شــود.
در حــدود 7۵ درصد واکســن طیــور وارداتی 
اکنــون  هســتند.  داخــل  تولیــد  درصــد   2۵ و 
کشــور اقــدام بــه تولیــد واکســن آنفلوانــزا کرده 
و در تــالش بــرای افزایــش تولیــد و خودکفایــی 
اســت. واردات  از  بی نیــازی  و  حــوزه  ایــن  در 

ë  مهــار در  پیشــرو  کشــورهای  از  یکــی  ایــران 
بیماری های طیور

حبیــب اســداهلل نژاد مدیرعامــل اتحادیــه 
سراســری مرغــداران در گفت و گــو بــا »ایــران« 

دربــاره آزاد شــدن مجوز صــادرات محصوالت 
روابــط،  اســاس  بــر  صــادرات  گفــت:  طیــور 
میــان  بهداشــتی  پروتکل هــای  و  شــرایط 
کشــورهای مبــدأ و مقصــد انجــام می گیــرد و 
آنها هســتند کــه تصمیــم می گیرنــد واردات از 
کشــوری داشــته باشــند یــا آن را ممنــوع کنند.
وی اضافــه کــرد: در صورتــی که کشــور مبدأ 
پروتکل های کشور مقصد را رعایت کرده باشد، 
تجار کشورها بر اســاس میزان تقاضا، قیمت و 
مدت زمان صادرات با یکدیگر مذاکره می کنند.
اســداهلل نژاد با اشاره به پتانســیل صادراتی 
محصــوالت  و  طیــور  صــادرات  در  کشــورمان 
طیــور  و  دام  مناســبات  در  ایــران  گفــت:  آن 
در بخــش مــرغ گوشــتی، تخم مــرغ و جوجــه 
یک روزه تولیدات خوبی دارد و بستر و پتانسیل 
اســت. شــده  آمــاده  قبولــی  قابــل  صادراتــی 
مدیرعامــل اتحادیــه سراســری مرغــداران 
تصریــح کــرد: در بازه هــای مختلــف زمانــی و 
متناســب با شــرایط کشــور در تأمیــن نیازهای 
داخلی، صادرات مرغ و محصوالت آن ممنوع 
می شــود یا برای آن تعرفــه در نظر می گیرند و 
در حال حاضر با توجه به امکان تولید مناسب 
در داخــل، صــادرات فاقــد ممنوعیــت اســت.
اســداهلل نژاد با اشــاره به مهــار بیماری های 
بــه  توجــه  بــا  افــزود:  کشــور  داخــل  در  طیــور 
و  مهــار  در  دولــت  توســط  کــه  حساســیتی 
کنتــرل بیماری هــای دام و طیــور وجــود دارد، 
ایــران بــه یکــی از کشــورهای پیشــرو در مهــار 
بیماری های طیور تبدیل شده است. در همین 
راســتا نیــز ســازمان دامپزشــکی بــا همــکاری 

بیماری هــای  مهــار  در  طیــور  تولیدکننــدگان 
اســت. کــرده  عمــل  موفــق  طیــور  و  دام 

وی اضافــه کــرد: در شــرایط فعلــی میــزان 
محــدود  کشــور  در  طیــور  بیمــاری  آلودگــی  
انجــام  جهــت  در  بیمــاری  کنتــرل  و  شــده 
واکسیناســیون، نظــارت بــر وضعیت ســالمتی 
توســط دولــت در  بیماری هــا  پایــش  و  طیــور 
بیماری هــای  نتیجــه  در  اســت،  انجــام  حــال 
هســتند. شــده  کنتــرل  کشــور  در  واگیــردار 

ë پر مرغ؛ منبع پروتئین غذای طیور و آبزیان
رضا مبصــری دبیر انجمــن تولیدکنندگان 
بــود:  گفتــه  »ایــران«  بــه  پیش تــر  نیــز  مــرغ 
بایــد   OIE دام  جهانــی  بهداشــت  ســازمان 
صــادرات  بــرای  را  طیــور  و  دام  ســالمتی 
حاضــر  حــال  در  و  کنــد  تعییــن  واردات  و 
و  مــرغ  ســالمتی  و  افتــاده  اتفــاق  ایــن  هــم 
تخم مرغ های صادراتی ایران تأیید شده است.

بــاالی  پتانســیل  بــه  اشــاره  بــا  مبصــری 
و  مــرغ  صــادرات  بــرای  همســایه  کشــورهای 
تخم مرغ گفت: کشــورهای عراق، افغانســتان 
و کشــورهای عــرب حاشــیه خلیج فــارس بازار 
خوبی بــرای صــادرات مــرغ از ایران هســتند و 
چنانچه پروتکل های بهداشتی مشترک و روابط 
تجــاری مناســبی با آنهــا برقــرار شــود، مزایای 
خوبی از صادرات برای کشــور خواهند داشــت.
وی بــا اشــاره بــه مــوارد اســتفاده از پــر مرغ 
در ســایر کشــورها گفتــه بــود: پــودر پر به شــرط 
منابــع  از  یکــی  شــدن،  هیدرولیــز  و  فــرآوری 
پروتئین در دنیا محســوب می شــود و در غذای 
طیــور و آبزیــان مــورد اســتفاده قــرار می گیرد.

دولت مجوز واردات گندم 
توسط بخش خصوصی را 

صادر کرد
غــالت  تأمین کننــدگان  انجمــن  رئیــس 
ایران گفــت: با نامه مدیرکل دفتر مقررات 
وزارت صمــت بــه اســتان ها و گمــرک، از 
ایــن پــس بخــش خصوصــی هــم در کنار 
دولت می تواند نســبت به واردات و تأمین 
گنــدم اقــدام نمایــد. بــه گــزارش انجمــن 
تأمین کننــدگان غــالت ایــران، کاوه زرگران 
بــا اشــاره به ارائه پیشــنهاد ایــن انجمن در 
جلسه مشترک با معاون اول رئیس جمهور 
مبنــی بــر صــدور مجــوز واردات گنــدم از 
ســوی بخــش خصوصی گفت: بــا پذیرش 
این پیشــنهاد از ســوی دولت و تصویب در 
ستاد هماهنگی اقتصادی، هم اکنون ثبت 
ســفارش واردات گندم معمولــی و دوروم 
از ســوی بخش خصوصی مجاز است. وی 
افزود: بر این اســاس مکاتبه مدیرکل دفتر 
مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، 
واردات گنــدم از ســوی بخــش خصوصــی 
هم اکنــون مجــاز بــوده و گــروه کاالیــی دو 
تعرفــه مربوط به گنــدم معمولی و دوروم 
از ۴ به 21 اصالح و ثبت ســفارش آن فعال 

گردیده است.
 

کاهش ۴۰ درصدی قیمت 
برنج در شمال کشور

دبیــرکل اتحادیــه بنکــداران مــواد غذایی 
برداشــت  افزایــش  بــه  توجــه  بــا  گفــت: 
محصول در شــمال کشــور، قیمــت برنج 
 1۵ خارجــی  برنــج  و  درصــد   ۴0 ایرانــی 
اســت.  داشــته  قیمــت  کاهــش  درصــد 
بــا  گفت وگــو  در  حســنی«  »قاســمعلی 
ایرنــا، از کاهــش قیمــت برنج در سراســر 
کشــور خبر داد و افزود: اکنون افزایش 30 
درصدی تولید برنج ایرانی، رکود بازار، ُپر 
بودن انبارها از برنج ایرانی ســال گذشته، 
رفــع ممنوعیــت واردات برنــج و ذخایــر 
کافــی برنــج موجــب کاهــش قیمــت این 
محصــول شــده اســت. دبیــرکل اتحادیــه 
بنکــداران مواد غذایی تصریح کرد: اکنون 
با توجه به کاهش قیمت این محصول در 
بازار، هموطنــان می توانند برنج ایرانی را 

با قیمت های مناسب خریداری کنند.
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بازار سرماهی

بازار سرمایه نسبت به سایر بازارهای موازی 
و حتی نرخ تورم جا مانده است

گــروه اقتصادی / یک کارشــناس بازار ســرمایه، اعالم کرده 
اســت که یکی از شــاخص های مهــم و تأثیرگــذار در ایجاد 
اعتمــاد بیشــتر در بــازار، ورود حقوقی هــای بزرگ بــه بازار 

سرمایه است.
مهــدی کباری درگفت و گو بــا »ایران«، با بیــان اینکه در 
شــرایط فعلی، نقطه قوت بازار ســرمایه، ایجاد ثبات درآن 
اســت، افزود: درصورت بازگشــت ثبات به بازار سرمایه، در 

بلند مدت منابع دوباره به بازار سرمایه باز می گردد.
به گفته وی، یکی از ریسک های موجود در بازار سرمایه، 
ایجــاد تغییــرات مکرر درتصمیمــات تأثیرگــذار دولت و یا 
مجلس بر بازار سرمایه اســت، بنابراین حذف تصمیمات 

لحظه ای ثبات را در بازار استمرار می بخشد.
کباری، گفت که بازار ســرمایه نســبت به ســایر بازارهای 
مــوازی و حتی نرخ تورم جا مانده که پتانســیل خوبی برای 
یــک رشــد وجــود دارد و در بلند مدت بــازار جذابی خواهد 
بود. این کارشــناس بازار ســرمایه، گفت کــه درحال حاضر 
ســهم های موجود در بازار ســرمایه بشدت ارزشمند بوده و 
درصورت ورود ســرمایه گذاران با دیدبلندمدت یک ســاله، 

به طور قطع بازدهی خوبی را کسب خواهند کرد.
وی، تأکید کرد که بســیاری از ســهم های موجود در بازار 
ســرمایه دچار افت قیمت شــده و حتی زیر قیمت معامله 
می شــوند که با توجه به بنیاد قوی ســهم ها، سرمایه گذاری 
در بــازار بــا دیــد بلندمدت یک ســاله نتیجه خوبــی خواهد 
داشــت. کبــاری اذعان داشــت که بازار ســرمایه بــه مراتب 
هوشــمندتر از برخــی بازارهــا اســت، بنابرایــن درصــورت 
ایجــاد گشــایش های بین المللی و افزایش تــوان صادراتی 
شــرکت ها، سرمایه گذاری در سهام شرکت های دالر پایه به 
مراتــب نتایج بهتری در قیاس با ســهام شــرکت های ریال 

پایه خواهند داشت.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، بازار فعلی بیشتر از 
این کشش ریزش شاخص را ندارد و بازار تا اکنون هرچقدر 
که می توانسته ریخته است، بنابراین در صورت ادامه روند 

فعلی، باید کج دار و مریز با بازار طی کرد.
کبــاری تصریــح کرد کــه درصــورت ادامه رونــد فعلی و 
عــدم ایجاد تغییر در شــرایط سیاســی، به نظر می رســد که 
افزایش زیادی در حجم معامالت وجود نخواهد داشــت و 
چون بازارهای موازی بازدهی بیشتری دارند، بنابراین این 

بازارها از چشم معامله گران دور نمی ماند.
از  بســیاری  حاضــر  درحــال  کــه  داشــت  اذعــان  وی، 
ســهامداران تــوان شناســایی زیــان بیــش از ایــن را در بازار 
ســرمایه ندارنــد بنابراین چنانچــه ســهامداری از حد زیان 
خــود خارج شــود، احتمال دارد کــه در میان مــدت از بازار 
ســرمایه خارج شده و جذب بازارهای موازی شود، هر چند 

بعید است بازار بیش از این کشش ریزش داشته باشد.

گــروه اقتصــادی/ روز سه شــنبه، درحالــی 
شــاخص کل بــورس بــا کاهــش 3هــزار و 
875 واحــدی تــا ســطح یــک میلیــون و 
441 هــزار واحــد کاهــش ارتفــاع داد کــه 
شــاخص کل هــم وزن، به لطــف افزایش 
رونــد  کوچــک،  ســهام  اکثــر  در  قیمــت 
صعــودی خود را همچنــان ادامه داد و با 
143 واحد افزایش، سطح 410 هزار واحد 
را بازپس گرفت. در این روز شــاخص کل 
فرابورس )آیفکــس( نیز 14 واحد کاهش 
یافــت و در ســطح 19 هزار و 290 واحد به 

کار خود پایان داد.
سه شــنبه  روز  می دهــد،  نشــان  آمــار 
نمادهــای »فوالد«، »تاپیکــو«، »خودرو« 
و »خســاپا« در بــورس و »دی«، »فــزر«، 
»آریا« و »خدیزل« در فرابورس بیشترین 
تأثیــر منفــی را بــر شــاخص ها بــه ثبــت 
رســانده اند. بــه این ترتیب گــروه خودرو، 
استخراج کانه های فلزی و فلزات اساسی 
در این روز ســه گروهی بودنــد که بر روند 
کاهشــی بازار بیشــترین تأثیر را داشته اند 
و بیشــترین تأثیــر مثبت بر شــاخص ها از 
جانــب گروه هــای اطالعــات و ارتباطات، 
سیمان، کاشــی و سرامیک و حمل و نقل 

و انبار داری بوده است.

ë خودرویی ها در برزخ اصالحات
سه شــنبه،  روز  معامــالت  درجریــان 
نمادهای خودرویی ضمن قرارگرفتن در 
لیســت پرتراکنش ترین های بازار، آهنگ 
نزولــی به خود گرفتنــد تا بیشــترین تأثیر 

منفی را نیز بر شــاخص ها داشته باشند.
این رونــد بعد از آن صورت می پذیرد 
که قیمت اعالم شــده برای ســهام بلوکی 
بــازاری،  قیمت هــای  از  پایین تــر  ســایپا 
اعالم شــد و ســهامداران با مشــاهده این 
قیمت گذاری نسبت به قیمت های فعلی 
همچنیــن  شــدند.  ناامیــد  شــرکت،  ایــن 
ایــن موضــوع انتظــارات ســهامداران در 
خصــوص قیمت گــذاری 13.77 درصــد 

ســهام شــرکت ایــران خــودرو متعلــق به 
ســرمایه گذاری  گســترش  شــرکت های 
را  ســمند  ســرمایه گذاری  و  ایران خــودرو 
نیــز منفــی کــرده و متعاقبــًا بــا توجــه بــه 
تملــک ســهام این خودروســازها توســط 
شــرکت های زیر مجموعه، قیمت ســهام 
قیمت گذاری هــا،  از  نیــز  شــرکت ها  ایــن 

تأثیر گرفته است. 
روزهــا  ایــن  کــه  دیگــری  مــورد 
برمعامــالت ســهام گروه هــای خودرویی 
موضــوع  داشــته،  زیــادی  بســیار  تأثیــر 
عرضــه خودرو در بورس کاال بوده اســت، 
ایــن رویــه کــه در روزهــای ابتدایــی منجر 
را  خودروهــا  بتواننــد  خریــداران  تــا  شــد 
خریــداری  بــازار  از  پایین تــر  قیمتــی  در 
کننــد، بــرای شــرکت ها نیــز خــوش یمن 
از  خودروهــا  فروش رفتــه  قیمــت  و  بــود 
قیمــت مصــوب کارخانــه باالتــر رفــت تا 
ســهامداران نیــز بــا توجــه بــه ایــن روند، 
نســبت به پایان فعالیت هــای زیانده این 
صنعت و حرکت خودروســازها به سمت 

سود سازی، خوشبین شوند.
بــا این وجــود خبرهــای رســیده مبنی 
بــر نهایی شــدن واردات خودرو به کشــور 
میــان  کشــور  خــودروی  بــازار  تقســیم  و 
رقبــای غیر ایرانــی، موضــوع دیگــری بود 

که می توانست بر سودسازی خودرویی ها 
تأثیر بسیار زیادی بگذارد.

کارشناسان بر این باورند که با رقابتی 
شــدن بازار خودروی ایران، خودروسازها 
بــرای حفــظ ســهم خــود از بــازار ایــران، 
ناچــار خواهنــد بــود کــه عناوینــی را کــه 
برهزینــه تمــام شــده محصــوالت نهایی 
و  کننــد  اصــالح  اســت  تأثیر گــذار  آنهــا 
رقابــت  قــدرت  از  ایــن صــورت  در غیــر 
بســیار پایینی در بازار برخــوردار خواهند 
بــود. بــه گفتــه کارشناســان بــا توجــه بــه 
نســبت باالی نیروی کار بــه تولید در این 
خودروســازها  چالــش  اولیــن  صنعــت، 
مواجهــه با نیروی کار مــازاد خود خواهد 
بــود. همچنیــن این صنعــت در مواردی 
ماننــد تهیــه نهاده هــای مورد نیــاز مانند 
ورق فــوالدی، هزینه هــای انرژی و ســایر 
نهاده هــا، بــا چالش هــای بســیار زیــادی 

روبه رو خواهد بود.
ایــن مــوارد در کنــار وجــود دارایی های 
مالــی  صورت هــای  در  مســموم 
و  امــالک  نگهــداری  خودروســازها، 
مستغالت زیاد و نسبت بسیار پایین بازده 
حقوق صاحبان ســهام، سرمایه گذاری در 
ســهام این خودروســاز ها را با نااطمینانی 

باالیی روبه رو کرده است.

ë  فوالد« همچنان شــاخص را با خود به«
پایین می کشد

بــرای  و  سه شــنبه  روز  »فــوالد«  نمــاد 
چهارمیــن روز پیاپــی در صــدر بیشــترین 
تأثیــر منفــی بــر شــاخص کل بــورس قرار 
گرفــت و بــا کاهــش قیمت خــود، بــازار را 
تحــت تأثیر قرار داد و شــاخص ها را پایین 

کشید.
اگرچه روند نزولی قیمت سهام در اکثر 
نمادهای فلزاتــی، متأثر از کاهش جهانی 
قیمــت محصــوالت، ایــن روزها مشــاهده 
می شود، اما به نظر می رسد نماد »فوالد« 
گزارش هــای  جانــب  از  خــاص  طــور  بــه 
منتشــر شــده از تحقیق و تفحص مجلس 
و تخلفات اعالم شــده در این شــرکت نیز 

تحت تأثیر باشد.
از ســویی دیگر، آمار نشــان می دهد که 
فــوالدی، در  ایــن شــرکت  فــروش  ارزش 
مردادماه نســبت به مــاه قبل با کاهش 21 
درصدی روبه رو شــده کــه این موضوع نیز 
بر ناامیدی ســهامداران تأثیر بسیار زیادی 

داشته است.
رویکــرد منفــی ســهامداران نســبت به 
نماد فوالد این روزها درحالی تقویت شده 
که گزارش های عملکردی و تولید و فروش 
ایــن شــرکت در 5 ماهه منتهی بــه مرداد 
مــاه، از افزایــش 31 درصــدی درآمد های 
این شــرکت نســبت به مدت مشــابه سال 
قبل خبــر می دهد و نســبت های ارزندگی 
در خصوص ســهام این شــرکت همچنان 

در محدوده ارزنده ای قرار دارند.
خصــوص  ایــن  در  کارشناســان 
معتقدند، شرکت فوالد مبارکه با توجه به 
افزایش ســرمایه 23 هــزار و 700 میلیارد 
تومانی و طرح های توسعه ای ارزشمندی 
که در حوزه های مختلــف از جمله تأمین 
آب، بــرق و تکنولــوژی در دســت اقــدام 
دارد، می توانــد در آینده ســود های بســیار 
بــه  خــود  ســهامداران  بــرای  را  مناســبی 

ارمغان آورد.

گو
تو

گف

نبض بازار در دست سهام کوچک
»ایران« از روند معامالت بازار سهام گزارش می دهد

»فوالد« همچنان بازار را پایین می کشد

 

 

ë 47 درصد بازار به رنگ سبز
درجریان معامالت روز سه شنبه ، از 717 نمادی که در بازار مورد معامله 
قرار گرفتند، 338 نماد )47 درصد ( با افزایش قیمت و 379 نماد)53 

درصد(  با کاهش قیمت روبه رو شدند.

تعداد نماد در بازه قیمت  )1401/06/08(

ë ارزش معامالت خرد 18 درصد کاهش یافت
درجریان معامالت روز سه شنبه ، ارزش معامالت خرد در بازار با کاهش 
18 درصــدی روبــه رو شــد و از عــدد 3 هــزار و 300 میلیارد تومــان در روز 

دوشنبه به 2 هزار و 700 میلیارد کاهش یافت.

روند ارزش معامالت خرد از ابتدای مردادماه
 

 

ë 130 میلیارد از معامالت خرد خارج شد
درجریــان معامــالت روز سه شــنبه ، درحــدود 130 میلیــارد تومــان پــول 
حقیقــی  از معامالت ســهام خارج شــد. همچنین در ایــن روز حقیقی ها  

67 میلیارد تومان به صندوق های با درآمد ثابت وارد کردند.

روند خالص  ورود پول حقیقی به سهام از ابتدای مردادماه
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رینــگ بین الملــل بــورس انــرژی ایــران 
روز سه شــنبه میزبان عرضــه 90 هزار تن 
نفتای ســبک، 3۵ هزار تن نفتای میانی 
و 70 هــزار تــن فول رنــج نفتای شــرکت 

نفت ستاره خلیج فارس بود. به گزارش 
»ایــران« و به نقــل از مدیریت ارتباطات 
ایــن  عالوه بــر  ایــران،  انــرژی  بــورس 
عرضه ها، دیروز، 8 شهریور 1۴01، عرضه 

32 هــزار تن نفتای کامل و 3 هزار و ۵00 
تــن گاز مایع پاالیش نفــت الوان، ۵ هزار 
تن میعانــات گازی مجتمع گازی پارس 
جنوبــی، هــزار تــن متانــول پتروشــیمی 

ســنگین  بــرش  تــن   200 و  فــن آوران 
پتروشیمی بندر امام در رینگ بین الملل 
تــن   700 و  هــزار   23۶ از  افتــاد.  اتفــاق 
صــادرات،  بــرای  عرضه شــده  فــرآورده 

227 هــزار تــن به انــواع نفتــا اختصاص 
داشــت. در مجمــوع 2۵۴ هــزار و 39۵ 
تن فــرآورده در رینگ هــای بین الملل و 
داخلی بــورس انرژی ایران عرضه شــد. 

در رینــگ داخلــی نیز دیــروز، 10 هزار تن 
ســی اس او پاالیــش نفت شــازند عرضه 
عرضه شــده  فرآورده هــای  ســایر  شــد. 
 ،»MTBE« برای مصرف داخلی شــامل

»بــرش ســنگین« و »گاز مایع« صنعتی 
پتروشــیمی بندر امام، »اکســیژن مایع« 
و »نیتــروژن مایــع« شــرکت فجــر انرژی 
خلیج فــارس، »آیزوریســایکل« پاالیش 

نفت شــیراز، »حــالل ۵02« و »رافینت« 
پتروشــیمی بیســتون و نیــز »گاز مایــع« 
پتروشــیمی  ســنگین«  »هیدروکربــن  و 

بوعلی سینا بود.

بورس انرژی ایران میزبان ۲۲۷ هزار تن انواع نفتا بود



ایرنا- علی سالجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط  زیست انعقاد قرارداد 
با شرکت های دانش بنیان و استفاده هرچه بیشتر از دوربین های مداربسته 
و کوادکوپترهای بومی ســازی شــده برای پایش مناطــق طبیعی و حفظ و 
حراست از جان محیطبانان را از برنامه های اصلی این سازمان عنوان کرد.

مهر- »روح اهلل حسین زاده« مدیرعامل شرکت مادرتخصصی ایرانگردی 
و جهانگردی درباره دلیل حضور ایران در نمایشگاه فرانسه و ژاپن با وجود 
هشــدار فرانســه برای ســفر به ایران گفت: هدف ما معرفی ایران به سایر 
شــرکت کنندگان است. ۱۵۰ کشــور از همه قاره ها در این نمایشگاه شرکت 
می کننــد. آنهــا در حــوزه تورهــای ورودی فعالیــت دارنــد و توافق هــا بین 
ما و آن شــرکت ها اتفاقــات بزرگی را رقم خواهد زد، مــا روی این موضوع 
برنامه ریــزی کرده ایــم. هدف ما صرفاً  کشــورهای برگزارکننده نمایشــگاه 
گردشــگری نیســتند بلکه هدف معرفی به کشــورهای دیگری است که در 

این نمایشگاه حضور پیدا کرده اند.

تســنیم- پیام جوهــری، معاون دفتر مدیریت پســماند ســازمان حفاظت 
محیط  زیســت گفت: ســاالنه ۴۸۰ هــزار میلیارد تومان خســارت در بخش 
تولید شیرابه های ناشی از پسماندهای تولید شده به کشور تحمیل می شود.

ایرنا- سید حسین موسوی فر، رئیس مرکز امور بین الملل و کنوانسیون های 
سازمان حفاظت محیط  زیست گفت: تقویت دیپلماسی محیط  زیست در 

رأس برنامه های دولت سیزدهم است.

و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث   اداره  رئیــس  محمــدی،  علــی  مهــر- 
صنایع دستی تربت حیدریه گفت: همزمان با هفته دولت، نخستین هتل 

سنتی رباط ]کاروانسرا[ الری افتتاح شد.

تســنیم- محمود یزدان دوســت، مدیرکل دفتــر ارزیابی زیســت محیطی 
ســازمان محیط  زیست گفت: در قالب طرح ســهراب، ۲ حلقه چاه توسط 
وزارت نفت بدون داشــتن مجوز زیســت محیطی زده شــد و امروز گزارش 
ارزیابی زیست محیطی آن به دست ما رسیده که این پروژه با مقاومت ما 

رو به رو شده است.

ایســنا- ســیروان محمدی قصریان، سرپرســت هیأت باستان شناســی تپه 
آســاوله گفــت: گمانه زنــی برای 
تپــه  حریــم  و  عرصــه  تعییــن 
»آســاوله« کردســتان به کشــف 
منقــوش  و  ســاده  ســفال های 
منجــر  ســنگ  و  مــس  دوران 
شــد. این تپــه در نواحی شــرقی 
شهرســتان ســنندج واقع شــده 
و محوطــه آن بــه شــماره ۱۱۱۶۰ 
در فهرســت آثــار ملی بــه ثبت 

رسیده است.

تسنیم- علی محمد طهماســبی بیرگانی، دبیر ســتاد ملــی سیاستگذاری و 
مدیریت پدیده گرد وغبار ســازمان محیط  زیســت گفــت: حدود ۵ میلیون 
هکتار از اراضی کشاورزی آبی و دیم کشور به کانون های خیزش گرد وغبار 

تبدیل شده است.

مهر- لطیف جواهردشــتی، رئیس اداره حفاظت  محیط  زیســت املش از 
ثبت تصویر دومین پلنگ نر در این شهرستان خبر داد و گفت: شهرستان 
املش با داشــتن زیســتگاه ها و مناطق بکر و صعب العبور، بستر مناسبی 
جهت غنای تنوع زیستی با ظرفیت اکولوژیکی باال برای گونه های شاخص 
نظیــر پلنگ، خرس، شــوکا، مــرال و روباه ایجاد نموده کــه ثبت گونه های 

منحصربه فرد جانوری و گیاهی، خود گواه این موضوع است.

میــراث آریا- ســید مصطفی فاطمــی، مدیرکل دفتر توســعه گردشــگری 
داخلــی گفــت: درخواســت مــا از زائران این اســت که با توجه بــه اتفاقات 
کشــور عراق تا اطالع ثانوی از مراجعه به مرزهای اســتان های خوزستان، 

کرمانشاه و ایالم خودداری کنند تا شاهد ازدحام در مرزها نباشیم.

اریانزمین
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ایران زمین – تعلیق سفر زائران اربعین 
و بســته شدن مرزها به دلیل آشوب های 
داخلی عراق که از شــامگاه روز دوشــنبه 
در گذرگاه های مهران، خسروی، شلمچه 
و چزابــه اعمال شــده بود، مــدت زیادی 
طــول نکشــید و بــا بازگشــت آرامــش به 
عــراق از بعد از ظهر روز سه شــنبه مرزها 
بــرای عبور و ورود زائــران ایرانی به عراق 

باز شد.
تنش هــای روزهــای اخیــر در عــراق 
به دنبــال بیانیه رهبــر جریان صدر مبنی 
بــر کناره گیری از عرصه سیاســی موجب 
ناامنــی در ایــن کشــور شــده و همین امر 
بسته شدن مرزها و اسکان موقت زائران 
حســینی در مرزهای خروجی را به دنبال 
چزابــه،  شــلمچه،  مرزهــای  داشــت. 
خســروی و مهران از جملــه گذرگاه های 
تردد زائران اربعین حســینی هســتند که 
پیش بینی شــده امسال پنج میلیون زائر 

رهسپار کربالی معلی شوند.
بــا توجه بــه اینکــه احتمال کشــیدن 
ناامنی هــای عــراق به اســتان های هدف 
زائــران از جملــه نجف و کربــال نیز وجود 
داشت، عالوه  بر مســدود شدن مرزهای 
زمینی، تمامــی پروازهای فــرودگاه امام 
خمینــی)ره( تهــران به مقصد عــراق از 
سوی ستاد ملی اربعین لغو شد و نه تنها 
زائران، بلکه موکب داران نیز پشت مرزها 
منتظر شدند. چرا که طرف عراقی مرزها 

را به منظور نبود امنیت الزم بسته بود.
با این حال از بعد از ظهر روز سه شنبه 
و بــه دنبــال بازگشــت آرامش بــه عراق، 
مرزهای غربی کشور روی زائران اربعین 

بازگشایی شد.
ë باز شدن مرز مهران

پــس از بازگشــت شــرایط بــه حالــت 
عــادی در کشــور عــراق مــرز بین المللی 

مهران به روی زوار باز شد.
اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
اســتانداری ایالم، زوار اســکان داده شده 
در اســتان می تواننــد با مراجعــه به مرز 

بین المللی مهران به کشور عراق جهت 
سفر به عتبات عالیات اقدام کنند.

حســن بهرام نیا استاندار ایالم اعالم 
کــرد بــه دنبال بســته شــدن موقــت مرز 
مهران شرایط برای اسکان موقت زائران 
در مهران و ســایر نقاط استان فراهم شد 
تــا این افــراد در مــدت حضور در اســتان 
ایــالم مشــکلی بــرای اقامــت و تغذیــه 

نداشته باشند.
بهــرام نیــا ادامــه داد: بخــش قابــل 
ایــن  بــروز  از  پیــش  زائــران  از  توجهــی 
حوادث برای زیارت عتبات عالیات راهی 
شــده اند و تعدادی هم در داخل اســتان 

بخصوص شهر مهران استقرار دارند.

وی ادامــه داد: برای اســکان زائران با 
فرمانداری، هیأت های مذهبی، مساجد، 
حســینیه هــا و مواکــب هماهنگی هــای 
الزم انجام گرفته اســت و این مســافران 
بــه دنبــال بازگشــت آرامــش بــه عــراق 
می تواننــد ســفر معنــوی خــود را ادامــه 

دهند.
اســتاندار ایالم با بیــان اینکه به علت 
ناآرامی ها در عراق و انسداد مرز مهران، 
برخــی از زائــران عتبات در شــهر مهران 
اســتقرار دارنــد، اظهار داشــت:  بــا توجه 
به تمهیــدات صورت گرفتــه، جای هیچ 
نگرانی وجود ندارد و پیش بینی های الزم 
از قبــل برای اســکان زائران عزیــز انجام 

شده است.
ë بازگشایی مرز خسروی

استاندار کرمانشاه هم در گفت و گو با 
تســنیم با تأیید بازگشــایی مرز خســروی 
گفت: پس از بازگشــت آرامش به کشــور 
عــراق، مرزهــای زمینــی ایــران و عــراق 
بازگشــایی شد تا زائران اربعین بتوانند از 

مرزها عبور کنند.
بنابــر اعــالم بهمــن امیــری مقــدم، 
 شــرایط بــرای بازگشــت زائــران از مــرز 
رســمی خســروی فراهــم اســت و هیــچ 
ورود  بــرای  محدودیتــی  و  ممنوعیــت 
زائران ایرانی و همچنین عراقی ها از مرز 
خسروی به داخل کشورمان وجود ندارد.

سرپرســت فرمانــداری قصرشــیرین 
هم گفت: مرز رسمی خسروی از ساعت 
۱۶ سه شــنبه هشــتم شــهریورماه بــرای 
عزیمــت دوبــاره زائــران به کشــور عراق 

بازگشایی شد.
»محمد حیدری« افزود: با بازگشــت 
نسبی آرامش به عراق و لغو ممنوعیت 
خروج زوار از مرزها از جمله مرز خسروی 
به عراق بر اساس تصمیم دولت مرکزی 
این کشــور، از ســاعت ۱۶ دیروز شــاهد از 
ســرگیری تــردد زائــران گــذرگاه رســمی 

خسروی هستیم.
وی اظهار داشــت: تمامی تمهیدات 

زائــران  بــه  خدمات رســانی  بــرای  الزم 
و  خســروی  مــرز  در  حســینی  اربعیــن 
شهرســتان قصرشــیرین فراهــم شــده و 
هیچ محدودیتی برای پذیرش زائران در 

قصرشیرین نداریم.
رئیــس ســتاد مدیریت و ســاماندهی 
زائران اربعین حســینی در قصرشــیرین 
گفت: آماده سازی زیرساخت ها و تقویت 

شرایط موجود نیز کماکان ادامه دارد.
وی اضافــه کــرد: تمام اعضای ســتاد 
اربعیــن و همچنیــن ســتادهای مردمی 
آمادگــی کامل بــرای خدمت رســانی به 
رســمی  مــرز  و  قصرشــیرین  در  زائــران 
خسروی را دارند و هیچ مشکلی در زمینه 

خدمات رسانی به زائران وجود ندارد.
حیدری ادامه داد: اســتقرار ۵۸ گیت 
از  بیــش  آماده ســازی  خــروج،  و  ورود 
۱۰ توقفــگاه خــودرو با ظرفیــت ۵۰ هزار 
خــودرو، وجــود امکانــات ســخت افزاری 

و نرم افــزاری و وجــود امکانــات رفاهی و 
اقامتــی شــامل ۱۴ هتــل و مهمانپذیر با 
ظرفیــت یک هزار و ۵۰ تخت بخشــی از 

امکانات موجود است.
نوروزی رئیس پایانه مرز خسروی هم 
به فــارس گفــت: فعالیت معمــول این 
پایانه از ســر گرفته شــده و تــردد فردی و 
گروهی زوار بدون مشــکل در حال انجام 

است.
مــرز  فعالیــت  داد:  ادامــه  نــوروزی 
خســروی همانند ســنوات قبل از ساعت 
۵ صبح الی ۱۷ عصر اســت. تردد فردی 
و گروهی از مرز خســروی انجام می شود 
و بــا تــالش شــبانه روزی صــورت گرفته 
امکانــات خوبــی بــرای اســتقبال از زوار 

تدارک دیده شده است.
ë بازگشایی مرز شلمچه و چزابه 

ســردار گــودرزی، فرمانــده مرزبانــی 
فراجــا نیز گفــت: مرز شــلمچه بــه روی 

زائران اربعین باز شــده؛ مرزهای مهران 
و چزابه هم بزودی بازگشایی خواهد شد.

همچنیــن حمیــد ســیالوی فرماندار 
دشــت آزادگان نیــز اظهار کــرد: با توجه 
به توافق هــای صورت گرفته و بازگشــت 
آرامــش به کشــور عــراق مــرز چزابه نیز 
مجدداً به روی زائران باز شــد. وی افزود: 
از ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه سه شنبه شرایط 
آرام شــد و زائران بــرای زیارت می توانند 

به این گذرگاه مرزی مراجعه کنند.
یوســف افضلی، دبیر کمیته اسکان و 
تغذیه ســتاد مرکزی اربعیــن هم اظهار 
داشــت: با تصمیم ستاد مرکزی اربعین 
و برقراری امنیت، مرز شــلمچه و مهران 
بــاز  اربعیــن  موکب هــای  تــردد  بــرای 
شــده اســت و موکب دارانی که وســایل و  
تجهیزات خود را قرار بود به عراق ارسال 
کننــد، می توانند مجدد اقــدام کرده و به 

مرزها بروند.

بازگشایی مرزها روی زائران اربعین
آرامش به عراق بازگشت

سنا
ای

تنش های روزهای اخیر در عراق 
به دنبال بیانیه رهبر جریان صدر 

مبنی بر کناره گیری از عرصه 
سیاسی موجب ناامنی در این 

کشور شده و همین امر بسته 
شدن مرزها و اسکان موقت 

زائران حسینی در مرزهای 
خروجی را به دنبال داشت. 

مرزهای شلمچه، چزابه، 
خسروی و مهران از جمله 

گذرگاه های تردد زائران اربعین 
حسینی هستند که پیش بینی 

شده بود امسال پنج میلیون 
زائر رهسپار کربالی معلی شوند 

با این حال از بعد از ظهر روز 
سه شنبه و به دنبال بازگشت 

آرامش به عراق، مرزهای  غربی 
کشور بر روی زائران اربعین 

بازگشایی شد

فهرســت مهــره داران در معــرض خطــر انقراض و 
حمایــت و حفاظــت شــده بعــد از حدود ۲۰ ســال 

به روزرسانی و منتشر شد.
حســن اکبری، معاون محیط  زیســت طبیعی و 
تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط  زیست درباره 
به روزرســانی فهرســت تنوع جانوری گفت: در آستانه هفته دولت با تالش 
همــکاران دفاتــر تخصصــی بویژه دفتر مــوزه ملی تاریخ طبیعــی و ذخایر 
ژنتیکی فهرســت گونه های مهره دار در معرض خطــر انقراض و حمایت 
و حفاظت شــده بر اســاس بند )ت( مــاده ۳ قانون شــکار و صید و مصوبه 
۱۶۸ شورای عالی حفاظت محیط  زیست به روزرسانی و در روزنامه رسمی 
منتشــر و بــه مراجــع ذی ربــط ابالغ شــد و از ایــن تاریخ مالک عمــل برای 

مسائل قضایی و حقوقی در سطح کشور خواهد بود.
وی افــزود: بر اســاس فهرســت منتشــره بیــش از ۱۰۰ گونه در فهرســت 
در معــرض خطــر انقــراض قــرار دارد و بیــش از ۱۶۰ گونه نیز در فهرســت 

گونه های حمایت شده و حفاظت شده قرار گرفته اند.
وی تأکیــد کــرد: در خصــوص آبزیــان و ســخت پوســتان مصوبــه قبلی 
ســازمان هنوز پابرجاســت و در صورت تغییر، ابالغ و اطالع رســانی خواهد 
شــد. همچنیــن  در خصــوص بی مهرگان مراتب در دســت بررســی نهایی 

است و به زودی اقدام خواهد شد.
شــایان ذکر است، تعیین وضعیت حفاظتی گونه ها بر اساس فهرست 
سرخ IUCN توسط گروه های متخصص و براساس اطالعات علمی به روز 
و معیارهای کمی همچون میــزان کاهش جمعیت، محدوده جغرافیایی 
پراکنش گونه و آیا نتایج یک تجزیه و تحلیل کمی احتمال بالقوه انقراض 

در طبیعت را نشان می دهد، تعیین می گردد.
با توجه به اینکه این اطالعات در خصوص تعداد محدودی از گونه های 

ایــران موجود بوده و بعضاً وضعیــت تهدید فعلی برخی گونه های حیات 
وحش کشــور با فهرست سرخ IUCN انطباق ندارد، دفتر موزه ملی تاریخ 
طبیعــی و ذخایــر ژنتیکــی بــا همــکاری دفتر حفاظــت و مدیریــت حیات 
وحش و با کسب نظر از استادان دانشگاهی، متخصصان ستادی و استانی 
ســازمان اقدام به به روزرســانی فهرســت طبقه بندی حفاظتی مهره داران 
کشــور بر اســاس معیارهایی همچون عوامل تهدیــد، وضعیت جمعیت، 
پراکنــش محــدود و اندمیک بــودن، وضعیت قاچاق و غیره نموده اســت. 
این فهرست کمک شایانی به مدیریت و حفاظت گونه های کشور نموده و 

می توان در آینده نسبت به تدقیق آن اقدام کرد.
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100 گونه جانوری ایران در معرض انقراض
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فنــاوری  و  ارتباطــات  وزیــر   - کــرج 
اطالعــات که به مناســبت هفته دولت 
و افتتــاح چنــد شــرکت دانش بنیان به 
منطقــه ویــژه اقتصــادی پیــام درالبرز 
سفر کرده بود در گفت و گو با سرپرست 
روزنامــه ایــران در ایــن اســتان گفــت: 
تعامــل واحدهــای زیــر مجموعــه این 
وزارتخانه با رســانه ها از جمله روزنامه 
ایــران به عنوان رســانه مکتــوب دولت 
ضرورتی انکار ناپذیر اســت که مدیران 

نباید از آن غافل شوند.
بــه گزارش »ایران آنالین«، عیســی 
زارع پور افزود: شکی نیست که رسانه ها 

در اطالع رسانی و آگاهی بخشی نقشی 
تأثیر گــذار دارنــد و الزم اســت مدیران 
تعامــل  ضمــن  مختلــف  واحدهــای 
دوسویه و مستمربا رسانه ها از این ابزار 

نهایت بهره را ببرند.
وی تصریح کرد: انعکاس فعالیت  
واحدهــای تولیــدی مختلــف از جمله 
حــوزه  در  دانش بنیــان  شــرکت های 
بــر آگاهــی  فنــاوری اطالعــات عــالوه  
بخشــی عمومــی، زمینــه ورود هــر چه 
بیشتر سرمایه گذاران و نخبگان به این 
عرصه ها و افزایش مشارکت آنان را به 

همراه دارد.

در جریان این گفت و گو اکبر قنبرپور 
اقتصــادی  ویــژه  منطقــه  مدیرعامــل 
پیام نیــز ضمــن تأیید گفته هــای وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات، آمادگی 
بــرای  را  خــود  امــر  تحــت  مجموعــه 
تعامــل و همــکاری هــر چــه بیشــتر با 
رســانه ها بویــژه روزنامــه ایران رســانه 

مکتوب اعالم کرد.
در این ســفر6 شرکت حوزه فناوری 
و فنــاوری اطالعــات در منطقــه ویــژه 
بین المللــی  فــرودگاه  و  اقتصــادی 
و  هــزار  یــک  ســرمایه گذاری  بــا  پیــام 
۳۵۰ میلیــارد ریــال و ۱۲ میلیــون دالر 

سرمایه گذاری ارزی مورد بهره برداری 
ایــن  از  بهره بــرداری  گرفت؛بــا  قــرار 
واحدهــا زمینــه اشــتغال بیــش از یک 
هــزار نفــر به صــورت مســتقیم و غیــر 

مستقیم فراهم شد.
نشســتی  همچنیــن  ســفر  ایــن  در 
بــا حضــور وزیــر ارتباطــات و فنــاوری 
اطالعات و مدیران عامل شــرکت های 
دانش بنیان در حوزه فناوری اطالعات 
مســتقر در منطقه ویژه اقتصادی پیام 
بــا هــدف بررســی راهکارهای توســعه 
شــرکت های فعال در ایــن حوزه و رفع 

مشکالت احتمالی برگزار شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

تعامل با رسانه ها ضرورتی انکارناپذیر است

نامــه  انتشــار  پــی  در   - زمیــن  ایــران 
کانــون وکالی دادگســتری همــدان در 
زمینــه آرســنیک دار بــودن آب تالوار، 
دادســتان همــدان اعالم کرد: دســتور 
آزمایــش روی آب تالــوار به دانشــگاه 
علــوم پزشــکی همــدان داده شــده و 

فعاًل نتیجه آزمایش نیامده است.
اینکــه  بیــان  بــا  حســن خانجانــی 
تالــوار  آب  آزمایــش  نتیجــه  اعــالم 
زمانبــر خواهد بــود، درباره رســیدگی 
ایــن  در  کــه  مســئوالنی  شناســایی  و 
اظهــار  داشــتند،  فعــل  تــرک  زمینــه 
کــرد: موضوع رســیدگی به ترک فعل 
مسئوالنی که در زمینه آب ترک فعل 

کردند، در حال پیگیری است.

ë مالک، آب تصفیه شده است
ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی 
همــدان هم اعالم کــرد: ابتدای هفته 
نمونه گیری از آب سد تالوار به منظور 
بــرای  و  انجــام  آن  ســالمت  بررســی 
آنالیــز بــه چنــد آزمایشــگاه مرجع که 
تجهیزات الزم را دارند، فرستاده شده 

و منتظریم نتایج آزمایش بیاید.
به گزارش ایســنا، علیرضا توقیری 
ســوی  از  تکلیــف  ایــن  کــرد:  اظهــار 
دادســتان به عهده ما گذاشــته شــده، 
هر چند معاونت بهداشــتی دانشــگاه 
حــال  در  همیشــه  پزشــکی  علــوم 
نمونه برداری از آب شــرب چه از مبدأ 

و چه از مقصد و خروجی است.
وی ادامــه داد: هــر اتفاقــی کــه در 
منبع تأمین کننده آب بیفتد، صرفاً به 
منزله این نیست که در خروجی تأثیر 

جــدی داشــته باشــد چراکــه آب اول 
بــه تصفیه خانــه می رود ســپس مورد 
ارزیابــی قرار می گیرد. در واقع مالک، 

آب تصفیه شده است.
آب  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  توقیــری 
ممکــن  منابــع  ســایر  و  ســد  چاه هــا، 
اســت آلودگی هایی داشــته باشند اما 
مالک ما ]سالمت آب[ بعد از تصفیه 
است، تصریح کرد: حتی اگر بر فرض 
آلودگــی کــه شــایع شــده در آب ســد 
تالوار وجود داشــته باشد، سالمت آن 

آب بعد از تصفیه مالک است.
وی بــا بیــان اینکــه بایــد آرســنیک 
بــا اضافــه کــردن تجهیــزات جدید به 
تصفیه خانه گرفته شــود، خاطرنشان 
کــرد: اصــل موضــوع ایــن اســت کــه 
آب منبــع خیلــی مــالک نیســت، آن 
چیــزی که همیشــه هــم در کارگروه ها 
و جلســات ســالمت آب مطــرح بوده 
این است که به هیچ وجه اجازه شرب 
آب غیرســالم را تا به حال نداده ایم و 

نخواهیم داد.
ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی 
همدان با اعالم اینکه طبق چیزی که 
به عهده دانشــگاه گذاشته شده، بعد 
از آمــدن نتایــج ســالمت آب را تأیید 
یــا رد می کنیــم، یــادآور شــد: همواره 
آب شــهری از نظــر کــدورت ســنجی 
مــورد ارزیابی قرار می گیــرد و در حال 
حاضر همــه تانکرها در بحث کلرزنی 
و کدورت سنجی ارزیابی می شوند، در 
موضوع ســد تالوار نیــز عماًل خروجی 

مهم است.
وی با اشــاره بــه اینکــه نمونه های 

بــه  تالــوار  ســد  آب  از  شــده  گرفتــه 
آزمایشــگاه های مرجع داخل و خارج 
از اســتان ارســال شده اســت، تصریح 
کرد: این آب به طور قطع برای استان 
مفیــد خواهــد بــود و بــا وجــود چنــد 
تصفیه خانــه در مســیر تصفیه خواهد 

شد.

ë کاهش محسوس زمان قطعی آب
اســتاندار همــدان  از ســوی دیگــر 
گفــت: بــا انســجام و اقــدام جهــادی 
و  اســتان  مدیریتــی  مجموعــه 
و  نیــرو  وزیــر  مســاعدت های 
حمایت هــای جــدی رئیــس جمهور، 
همــدان  شــهر  در  کم آبــی  بحــران 
مدیریــت شــد بــه گونــه ای کــه تأمین 
آب شــرب مصرفــی مــردم شــهر در 

وضعیت باثباتی قرار گرفته است.
افــزود:  فــرزاد  قاســمی  علیرضــا 
در حــال حاضــر آب شــرب همــدان 
از مجمــوع ۷۳ حلقــه چاهــی کــه در 
اختیار آب و فاضالب استان قرار دارد، 

تأمین می شود اما با توجه به استفاده 
در  چاه هــا  ایــن  از  مــدت  طوالنــی 
ســالیان متمادی، عدم رســوب گیری 
و مســتهلک شــدن پمپ هــای آنهــا، 
و  رســوب گیری  کــه  دارد  ضــرورت 
تعمیر و بازسازی پمپ ها انجام شود.
اســتاندار همدان گفت: براســاس 
کارشناســان  و  نیــرو  وزیــر  تأکیــدات 
مربوطه، چاه های موجود می بایســت 
و  پمپ هــا  شــوند،  رســوب گیری 
جداره هــای آنهــا نیــز مــورد ارزیابــی 
و بازرســی قــرار گیرنــد کــه اگر نیــاز به 
تعمیــر  یــا تعویــض داشــته باشــند، 

اقدامات الزم انجام شود.
بــه  اشــاره  بــا  همــدان  اســتاندار 
جلســه  ســیزدهمین  تصمیم هــای 
مدیریت آب در زمینه توزیع مناســب 
آب مصرفــی، اظهــار داشــت: مــردم 
کــه  باشــند  داشــته  خاطــر  اطمینــان 
ســاعات قطــع آب شــهر همــدان در 
روزهای آینده کاهش محسوســی پیدا 

می کند.

دادستانی همدان به دانشگاه علوم پزشکی دستور بررسی داد

اعالم سالمت آب تالوار منتظر نتایج آزمایشگاه
خسارت های سیل به شبکه آب شرب رفع شد

19 شهر استان کرمان گرفتار تنش آبی

کرمان - مدیرعامل شرکت آبفای استان 
کرمان گفت: یک میلیون و ۱۳۰ هزار نفر 
از جمعیــت اســتان با تنش آبــی روبه رو 
هســتند که بــا اجــرای پروژه هــای تأمین 
آب، بیــش از ۹۰۰ هــزار نفــر از جمعیت 

استان از تنش آبی خارج می شوند.
به گزارش تسنیم، علیرضا عبدیان با 
بیان اینکه اســتان کرمان ۲۳ شهرســتان 
کــه 6۳ درصــد جمعیــت اســتان  دارد 
درصــد   ۹۹.۹ گفــت:  هســتند،  شــهری 
جمعیــت شــهری اســتان از نعمت آب 
شرب برخوردارند که 5شهر استان از آب 
ســطحی اســتفاده می کننــد. مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضــالب اســتان کرمان با 
اشــاره بــه اینکه 5 هــزار و 6۲6 روســتا در 
اســتان کرمان داریم، افــزود: 5۲۸ حلقه 
مــورد  روســتاها  شــرب  آب  بــرای  چــاه 
استفاده قرار می گیرد و تقریباً ۱۰۰ درصد 
جمعیت روستایی از آب چاه ها استفاده 
می کنند و ۷۱۷ روســتای باالی ۲۰ خانوار 

در استان کرمان شبکه آبرسانی ندارند.
و 5۰۰  هــزار  اینکــه 4۷  بیــان  بــا  وی 

انشعاب فاضالب شهری داریم که عمدتاً 
در شــهر کرمان اســت، ادامه داد: امســال 
تنــش آبی کمتــری بویژه در شــهر کرمان 
داشــتیم و قــرارگاه رصــد و پایــش گــذر از 
تابستان در اســتان کرمان برای کم کردن 

مشکالت آبی تشکیل و راه اندازی شد.
عبدیــان بــا اشــاره بــه اینکه ۱۹ شــهر 
اســتان کرمان، تنش آبــی دارند که از این 
تعداد ۲شــهر بحرانی هســتند و امســال 
برنامه ریزی شــد که مشکالت به حداقل 
برسد، گفت: با حفر چاه ۲۰۰ لیتر در ثانیه 
به آب شــرب شــهر کرمــان اضافه شــد و 

تنش آبی به حداقل رسید.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب 
اســتان کرمان با اشــاره به اینکه در ســیل 
مردادماه در اســتان، ۲۰۸ روســتا و ۳شهر 
قطعی آب داشتند که در مدت ۷ روز آب 
اکثر روســتاها وصل شــد، بیان کــرد: برای 
حــل مشــکل آب، کار شــبانه روزی انجام 
شــد و وزارت نیــرو از ۱۲ اســتان بــرای مــا 
نیروی فنی اعزام کرد تا مشــکل آب شهر 

رفسنجان برطرف شود.



رسیدگی به درخواست 
خانواده سرباز 

در بخشــی از ایــن نشســت ســردار گــودرزی 
مرزبانــی  ســربازان  از  یکــی  وضعیــت  بــه 
اشــاره کــرد و گفت: چند روز قبــل در فضای 
مجــازی ویدیویی به دســتم رســید که در آن 
خانــواده ای اهــل آذربایجان شــرقی با بیان 
کــه در مرکــز  وضعیــت فرزنــد سربازشــان 
آموزش شــهید رجایی کرمانشاه دوره دیده 
و قــرار بود به کردســتان منتقل شــود، طلب 
اســتمداد کــرده بودنــد. من پس از بررســی 
ایــن ویدیــو و آگاهــی از اینکــه ایــن خانــواده 
بــا مشــکالت زیــادی رو بــه رو هســتند و دو 
فرزند دیگرشــان نیز دچــار معلولیت بودند 
بالفاصلــه وضعیت ســرباز را مورد بررســی 
قــرار دادم و بــه احترام خانــواده اش و برای 
کمک بــه آنها محل خدمت این جوان را به 
شهر محل ســکونتش تغییر دادم که باعث 
خرسندی خانواده اش شد و قرار است برای 
استخدام وی نیز تمهیداتی اندیشیده شود.
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 گروه حوادث- مرجــان همایونی/ جوان میلیاردر 
خــودروی  بــا  شــهرت  و  هیجــان  به خاطــر  کــه 
گران قیمتش به ســرقت می رفت، زن میانســالی 
که به بهانه ماســاژ با دو همدســتش از مشتری ها 
اخــاذی می کــرد و ســارق گاوصنــدوق خانه هــا از 
جمله متهمانی بودند که در پنجاه و نهمین طرح 

رعد پلیس پایتخت بازداشت شده اند.
ســردار  دیــروز  صبــح  »ایــران«،  گــزارش  بــه 
حســین رحیمی فرمانده انتظامی تهــران بزرگ 
در حاشــیه پنجــاه و نهمیــن مرحله از طــرح رعد 
پلیــس پیشــگیری گفت: بــا تــالش همکارانم در 
مجموعه پلیس پیشگیری و ســرکالنتری ها ۸۲۲ 
ســارق، مالخر، زورگیر، ســارق مسلح و همچنین 
اراذل و اوباشی که سرقت هم می کردند شناسایی 
و دســتگیر شــدند.وی با بیــان اینکه اکثر ســارقان 
ســابقه دار هســتند و در این میان ۲5 باند سرقت، 
زورگیــری و قاپ زنــی شناســایی و منهدم شــدند، 
عنــوان داشــت: در ایــن مرحلــه از طرح رعــد ۱۶۱ 
دستگاه خودرو و موتورسیکلت سرقتی و هزار و ۴۵ 
فقره سرقت کشــف شده اســت؛ همچنین ۱۸۴۹ 
فقره اموال مســروقه بــه ارزش 43 میلیارد تومان 
کشف شده که بخشی از این اموال به مال باختگان 

تحویل شد.
رؤیاهای عجیب سارق ثروتمند

رستوران ارثیه پدری، ماشین مدل باال و وضع 
مالــی خوب هم نتوانســت هیجــان را بــه زندگی 
ســارق جوان برگردانــد و به همین دلیل تصمیم 

گرفت که سرقت کند.
ë  فــردی بــا  ایــن وضــع مالــی خــوب چرا ســارق

شــد؟ لبخنــدی می زنــد و می گویــد یــک روز دلم 
می خواست در طرح رعد جلوی دوربین ها بیایم 
و خبرنگاران از من ســؤال کنند. هیجان و معروف 
شــدن شــاید دلیلی بود که بــا این همه ثــروت به 

سراغ سرقت رفتم.
ë  تحصیالتت چیست؟ لیسانس مکانیک دارم

و خبرهای حوادث را در روزنامه ها دنبال می کنم.
ë  ســرقت را چطور انجام می دادی؟ تخصص ما

سرقت انباری است. با خودروی شاسی بلند خودم 
مقابل خانه های لوکس به کمین می نشستیم. به 
محــض اینکه یکی از ســاکنان بیــرون می آمد، ما 

وارد پارکینگ شده و سرقت را انجام می دادیم.
ë  ســابقه داری؟ ســابقه خریــد و فــروش اســلحه

از معروف تریــن  یکــی  دارم. دلــم می خواســت 
فروشــنده های قاچاق اســلحه دنیا شوم. پیش تر 
از آن هم دلم می خواســت خلبان شــوم. کاًل دلم 

می خواست کاری کنم که هیجان داشته باشد.
اخاذی سه هزار یورویی

مهرنوش، تنها زنی است که در میان متهمان 
مردی که دســتبند به دســت در حیاط فرماندهی 
انتظامی تهران بزرگ ایســتاده اند دیده می شود. 
زنی میانسال که خودش می گوید اعتیاد ندارد اما 
رنگ  پریده و دندان هــای زردش حکایت دیگری 
دارد. او با همدســتی دوســتش مــردان را به بهانه 
ماســاژ بــه خانه می کشــاند و با تهیه فیلــم از آنها 

اخاذی می کرد.
ë  شــگردتان چه بود؟ دوستم ســامان در سایتش

تبلیغ ماســاژ درمانی می کــرد اما به محض اینکه 
مشتری به خانه می آمد من وارد می شدم و شروع 
به فیلمبرداری کرده و تهدید می کردم که اگر پول 
ندهد تصاویــر و فیلم هایش را در فضای مجازی 

منتشر می کنم.
ë  چه شــد که این ایده به ذهنتان رســید؟ راســتش

من یک آپارتمان داشتم که آن را ۲4 ساعته اجاره 

مــی دادم. بعــد متوجه شــدم یکــی از افــرادی که 
خانــه ام را اجاره کرده بود به بهانه انجام خدمات 
ماساژ و درمان درد کمر، طعمه هایش را به خانه 
کشــانده و با تهیه فیلم سیاه دست به اخاذی زده 
اســت. همین موضــوع جرقه ایــن کار را در ذهنم 

روشن کرد.
ë  مشتری ها شــکایت نمی کردند؟ وقتی شروع به

ســرو صدا می کردند زنگ می زدیم به همدســت 
ســوم مان و او بــه عنوان مأمور پلیس با دســتبند 
و بی ســیم وارد خانه می شــد. با بست پالستیکی 
تهدیــدش  و  می بســتیم  را  شــاکی  دســت های 

می کردیم و او مجبور به پرداخت پول می شد.
ë  چطور دســتگیر شدید؟ یکی از شاکی ها موضوع

را بــه پلیس اطــالع داده بــود. قرار بــود از آخرین 
ســوژه مان 3 هزار یورو بگیریم او را ســوار ماشــین 
کردیــم تــا راهی محــل تحویــل یوروها شــویم که 
گشــت پلیــس به مــا مشــکوک شــد و بازداشــت 

شدیم.
سرقت گاوصندوق

تخصــص پژمــان و همدســتانش در ســرقت 
گاوصنــدوق اســت. آنها راهی محل های ســرقت 
شــده و گاوصندوق را بــه لبه پنجــره آورده و از آن 
بــاال به پاییــن پرتــاب می کردنــد. بعد بــه همراه 
گاوصنــدوق ســوار بــر خــودروی پژمان شــده و در 
محلی پرت و دور افتاده و سر فرصت گاوصندوق 
را بــاز کــرده و وســایل داخــل آن را بــه ســرقت 

می بردند.
ë  با همدســتانت چطور آشنا شدی؟ پارسال برای

کار بــه یکــی از میدان های غرب تهــران می رفتم. 
آنجــا هم شــاگردی قدیمــی ام را کــه قباًل بــا او در 
میــدان می ایســتادیم دیــدم. گفت پایــه ای باهم 
دور بزنیــم. قبــول کــردم و ســوار ماشــینم شــد و 
بعــد پیشــنهاد دزدی را داد. قرار شــد هرچقدر از 
ســرقت ها به دســت آوردیــم تقســیم کنیم بعد 

ســراغ دو همدســت دیگــرش رفتیم و ســرقت را 
شروع کردیم.

ë  نقــش تو در ســرقت چه بــود؟ من راننــده بودم
آنها ســه نفری به شــیوه توپی زنــی وارد آپارتمان 
طبقه اول ساختمانی در حکیمیه شدند. بعد هم 
گاوصنــدوق را از بــاال به پایین پرتاب کرده و ســوار 
ماشین شدند. گاوصندوق را به بیابان های اطراف 
تهران برده و با دیلم درش را شکســتیم و سرقت 

کردیم.
ë از این سرقت چقدر گیرت آمد؟

۸00 میلیون تومان طال داخل گاوصندوق بود 
که ســهم من از فروش طالهــا 70 میلیون تومان 

بود.
سرقت برای انتقام از پولدارها

پــالکارد روی گردنش اتهامــش را بالکن رویی 
نشــان می دهد. پســر جوان و خــوش صحبتی که 
بدون سؤال خودش از سیر تا پیاز ماجرا را تعریف 

کرد.
ë  چطور شــد که تصمیــم به ســرقت گرفتی؟من

قصــد ســرقت نداشــتم. امــا وقتــی فکــر کــردم و 
دیــدم یک میلیــاردر بــا پول هایش ســکه و دالر و 
طال می خــرد و در خانه اش انبــار می کند و باعث 
نوســان در بازار و گرانی و تورم می شــود و آن وقت 
ما که یک خانواده ۱۱ نفره هستیم اگر بخواهیم نان 
خالی هم بخوریم روزی 50 هزار تومان می شــود 
همین موضوع باعث شد فکر کنم که در این دنیا 

توازن اقتصادی وجود ندارد.
ë  خب چرا دســت بــه ســرقت زدی؟ خب وضع

مالی بدی داشــتم دوســتم پیشنهاد ســرقت داد 
با هم سوار موتور شــدیم و در مقابل خانه ای نگه 
داشــت. چراغش خاموش بود از بالکن باال رفتم. 
اما خانه دزدگیر داشت صاحب خانه به همسایه 
طبقه باالیی زنــگ زد و او هم به پلیس خبر داد و 

دستگیر شدم.

فرمانده مرزبانی کشور: 

۹۰ درصد تجهیزات مرزبانی 
بومی است 

گــروه حوادث / فرمانده مرزبانی کشــور از وضعیت امنیت مرزها بخصوص 
در ایام اربعین و همچنین کشفیات قاچاق مواد مخدر، سوخت، مشروبات 

الکلی و برخورد با ورود غیر قانونی اتباع بیگانه خبر داد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، صبح دیروز سردار احمدعلی گودرزی 
فرمانده مرزبانی کشــور در نشســت خبری خود با اشاره به وضعیت امنیت 
زائران اربعین در مرز عراق گفت: زیرســاخت های ما برای مراســم اربعین 
فراهم شده است. البته ناآرامی ها و درگیری ها سبب شد تا فعالً مرزها بسته 
شوند. در دوسال گذشته به علت شیوع ویروس کرونا مراسم اربعین همانند 
گذشــته برگزار نشد اما امســال امیدواریم با برقراری امنیت در کشور عراق و 
مدیریت موضوع کرونا این مراسم باشکوه برگزار شود. مرزبانان این افتخار 
را دارند که آخرین بدرقه کننده و اولین استقبال کننده زائران باشند. ضمن 
اینکه امســال برای نخســتین بار مرزهای تمرچین و باشــماق نیز راه اندازی 
شده است و مرز سومار نیز آماده ارائه امکانات الزم برای تردد زائران است. 

ما شــش مرز مشترک با کشور 
عراق داریم و تمامی مرزها در 

خدمت زائران است.
وی در ادامــه با اشــاره به طرح  
انســداد مرزهای کشــور گفت: 
امســال در کارگروه ویژه مرز با 
حضور وزیر کشــور و مســئوالن 
دولتــی مصــوب شــد کــه ســه 
میلیــارد یورو بــه مرزهــا برای 
انســداد آنها اختصــاص داده 
شــود و ظرف سه سال بتوانیم 
امنیتــی  مرزهــای  انســداد 
دهیم.طرح هــای  انجــام  را 
انســداد مرزها به فرمانده کل 
انتظامــی، ســتاد کل نیروهای 
مسلح و دولت ارائه شده و این 
طــرح بــا اعتبــار ۹000 میلیارد 
تومــان در حــال انجام اســت. 
در حال حاضر مرزهای جنوب 
شــرق کشــور مشــکل خاصــی 
نــدارد چرا کــه در افغانســتان 
مــواد مخدر حرام اعالم شــده 
و این امر باعث کاهش قاچاق 
مواد مخدر شــده اســت. البته 
ســالح  موادمخــدر،  قاچــاق 
و مهمــات خــط قرمــز جــدی 

ماست.
ســردار گــودرزی بــا تأکیــد بــر 
تجهیز مرزها به سیســتم های 
الکترونیکــی و اپتیکــی گفــت: 

در ۲0 روز گذشــته در پایانه هــای مرزی ۲0 تن مواد مخدر کشــف شــده و با 
دیپلماسی خوبی که با کشورهای همسایه داشته ایم در مرز عراق و ترکیه، 
اقدامــات خوبی در مقابله با قاچاق ســالح صــورت گرفته هزینه نگهداری 
ســالح گرم باید افزایش پیدا کند. ســالح باید در دســت کســی باشــد که از 
وطــن دفاع می کند نباید در دســت کســی باشــد کــه امینت کشــور را برهم 

می زند.
فرمانــده مرزبانــی کشــور درباره بحث ورود مشــروبات الکلی نیــز گفت: با 
چهار شناور که هفته پیش قصد انتقال مشروبات الکلی به کشور را داشتند 
در یــک درگیری برخورد کردیم. البته مرزهای ما طوالنی اســت و تا زمانی 
که تعیین تکلیف کولبران و قاچاقچیان انجام نشود، شاهد چنین مواردی 

خواهیم بود.
فرمانــده مرزبانــی کشــور درباره موضــوع کولبران نیز تصریــح کرد: رئیس 
جمهور در ســفر خود به ارومیه قول  ایجاد وضعیت خوب اقتصادی برای 
ایــن افــراد را دادند تــا موانع قانونی ایــن موضوع نیز حل شــود. افرادی از 
شــهرهای مرکــزی کشــور هــم اقدام بــه کولبــری می کننــد یعنــی کولبران 
]صرفا[مرزنشــینان نیســتند. طرح جدیدی در زمینه به رسمیت شناختن 
کولبران و نظارت بر آنها در دســت تصویب اســت البته این طرح موانعی 
دارد که در حال بررسی است. فراجا نیز طرح های گوناگونی ارائه داده و اگر 
دولت مصوب کند، در زمان و مکان مشخص و تحت کنترل مرزبانان این 
افراد کاالهای مورد نیاز کشور را منتقل خواهند کرد و بحث کولبری منتفی 
خواهد شد.وی درباره کنترل و نظارت بر مرزها گفت: ۹0 درصد تجهیزات 
مرزبانی بومی است  و با همکاری سیستم های دانش بنیان تولید می شود. 
در بحــث بیومتریک نیز بخصوص در شــرق کشــور هوشمندســازی انجام 
دادیم و افراد را با عنبیه چشــم شناســایی می کنیم و این ســبب می شود از 

هرج و مرج جلوگیری کنیم.
سردار گودرزی خاطرنشان کرد: ۱300 قبضه سالح جنگی در مرزها توسط 
مرزبانی کشــف شده اســت . یکی از این موارد کشف سالح در جنوب شرق 
کشــور بود که یک گروه تروریســتی قصد وارد کردن ســالح به کشور و انجام 
اقدامات ضد امنیتی را داشت که با اطالعات دقیق دستگاه های اطالعاتی 
خودرو متوقف شــد و پنج ســالح کالشــنیکف، دو قبضه تیربار و بیش از ۲۱ 

هزار فشنگ جنگی کشف شده و فرد مورد نظر نیز دستگیر شده است.
فرمانــده مرزبانی کشــور دربــاره بحث قاچــاق ســوخت و ورود غیرقانونی 
اتبــاع کشــورهای همســایه هم گفــت: امســال ۱3 میلیون لیتر ســوخت در 
دریا، خشکی و معابر کشف و ضبط شد و نسبت به سال گذشته ۶0 درصد 
افزایش داشــت. همچنین ما از ابتدای ســال ۸0 هزار نفر از اتباع غیرمجاز 
در نقــاط صفــر مــرزی دســتگیر کردیم. برخــی از اتبــاع غیرمجــاز کودک، 
مریض یا ناتوان بودند که به همراه خانواده هایشــان در شــهرهای مرزی و 

موکب ها پذیرایی و سپس به کشورهایشان بازگردانده شدند.

افزایش چشمگیر خشونت و قتل در امریکا
انتشــار گزارش  ســاالنه جنایات رخ داده در امریکا از ســوی وزارت دادگســتری 
ایالت کالیفرنیا نشان داد قتل و سایر جنایات خشونت آمیز در این ایالت طی 

سال گذشته میالدی )۲0۲۱( دوباره افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس،  ایالت کالیفرنیا در سال گذشته میالدی 
۲3۶۱ قتل را ثبت کرده که بیش از ۱۵0 مورد نسبت به سال قبل از آن افزایش 
داشــته اســت.در این گزارش همچنین آمده است ســه چهارم قتل های سال 
گذشــته میالدی مربوط به ســالح گرم بوده و تقریباً نیمی از افرادی که در این 
ســال کشــته شــده اند، اســپانیایی تبار و نزدیک به 30 درصد نیز سیاهپوســت 

بوده اند.
به گزارش شــینهوا، همچنین آمار منتشــر شــده دیگری از سوی دولت امریکا  
نشــان می  دهد در اولین ســال شــیوع همه گیری کرونا، تعداد شهروندان این 
کشــور که بر اثر خشــونت با اسلحه کشته شده اند به سطحی رسیده که از سال 

۱۹۹۴ بی سابقه بوده است.

در تصادف بامدادی جاده شوشتر رخ داد

 مرگ 16 مسافر
 در برخورد مینی بوس و کامیون

خــودروی  چــپ  بــه  انحــراف  حــوادث/  گــروه 
مینی بــوس و برخــورد آن بــا یــک کامیــون در جاده 

شوشتر منجر به مرگ 16 نفر شد.
راه  پلیــس  رئیــس   دولتشــاهی،  رضــا  ســرهنگ 
فرماندهی انتظامی خوزســتان در تشریح این ماجرا 
گفت: ســاعت ٥٧: ٠٥ صبح سه شــنبه خبر برخورد 
تریلر 1٨ چرخ بــا مینی بوس حامل کارگران در جاده 
گاومیش آبــاد بــه پــل کابلــی، کمربنــدی شوشــتر به 
دزفول اطالع داده شــد. در این سانحه ۲۴ نفر حادثه 
دیدنــد که 1٠ زن و 6 مرد فــوت کردند. همچنین ٨ نفر 
مصدوم شــدند کــه ٤ نفر در بیمارســتان تحت عمل 

جراحی قرار گرفتند.
پس از بررســی مأموران مشــخص شــد که در این 
حادثه یک دســتگاه کامیــون اف اچ با یک دســتگاه 
خــودرو مینی بــوس برخــورد کرده کــه 1۶ نفــر در دم 
فوت کردنــد و ٨نفر دیگر مجروح و بــه مراکز درمانی 
منتقــل شدند.ســرهنگ دولتشــاهی بــا بیــان اینکه 
کارشناســان دلیل وقــوع حادثه را انحــراف به چپ 
خــودروی مینی بوس اعــالم کردند، گفــت: رعایت 
قوانیــن و مقــررات راهنمایــی و رانندگــی، رعایــت 
ســرعت مطمئنه و همچنین رعایــت فاصله طولی 
با خودروهای دیگر بویژه در ایام اربعین حســینی در 

پیشگیری از حوادث رانندگی بسیار مؤثر است.
به گــزارش روابط عمومی جمعیــت هالل احمر 
استان خوزستان، پس از اعالم این حادثه نجاتگران 
جمعیت هــالل احمــر در قالــب ٤تیــم عملیاتی از 
شــعب شوشــتر، گتوند و مسجدســلیمان بــه محل 

حادثه اعزام شدند.

 پایـــــان 4 ماه 
زندگی مخفیانه شوهر قاتل

گروه حوادث/ مرد میانســال که به اتهام قتل همســرش تحــت تعقیب بود پس از 4 
ماه دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســاعت 6:30 عصر سه شــنبه 6 اردیبهشــت 
مأمــوران کالنتــری ۱60 خزانه در تماس با بازپرس ساســان غالمی از قتل زن جوانی 
در خانه اش خبر دادند. با ورود تیم جنایی به محل، آنها با جسد زن 3۲ ساله در راه 
پله های منتهی به پشــت بام مواجه شدند. ماجرا از این قرار بود که مقتول به همراه 
دختر و دو پسر و شوهرش در آن خانه زندگی می کرد اما روز حادثه وقتی فرزندانش 
به خانه برگشــتند و متوجه شــدند مادرشان در خانه نیست به تلفن همراه مادرشان 
زنــگ زدنــد که با شــنیدن صدای زنگ تلفن همــراه او از راه پله ها بــه آنجا رفتند و با 

جسد مادرشان رو به رو شدند.
تحقیقات میدانی حکایت از آن داشــت که مقتول ازمدتی قبل با شوهرش که در 

یک کارواش مشغول به کار است اختالف و درگیری داشته است.
زن همســایه هم در تحقیقات گفت: »مقتول و شــوهرش همیشــه باهم اختالف 
داشــتند و ســاعت ۱۲ ظهر بود که دوباره صدای درگیری آنها را شــنیدم. نیم ساعتی 

این مشاجره طول کشید و بعد تمام شد.
از ســویی مشــخص شــد که به دنبال این جنایت، همســر مقتول نیز ناپدید شــده 

است.
مدارک و شــواهد حکایت از دست داشــتن همسر 50 ساله مقتول در این جنایت 
داشت. تحقیقات برای دستگیری مرد میانسال ادامه داشت تا اینکه کارآگاهان اداره 
دهــم پلیــس آگاهی پایتخــت رد متهم را در اطــراف تهران به دســت آورده و پس از 

هماهنگی های قضایی او را بازداشت کردند.
وی ضمــن اعتــراف گفت: از دو ســال قبل به رفتارهای همســرم مشــکوک شــده 
بــودم، او مدام ســرش داخل گوشــی بود و این رفتارها شــک مــرا برانگیخته بود. روز 
حادثــه بچه هــا نبودند و ســر همین مســأله دعوایمان شــد. همســرم با چاقــو به من 
حمله کرد و حتی دســتم زخمی شــد، من که خیلی عصبانی شــده بودم همســرم را 
بــا دســت خفه کردم. بعد هــم از خانه فرار کــردم و به اطراف تهــران رفتم و در این 
مدت در یک کارواش کار می کردم.با اعتراف متهم به دســتور بازپرس شــعبه ســوم 
دادسرای امور جنایی تهران، متهم در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار 

داده شد و تحقیقات ادامه دارد.

 میلیـــاردری 
که برای هیجان سرقت می کرد

برگزاری پنجاه و نهمین طرح رعد پلیس پایتخت



گــروه ورزشــی/ هیچ کس بــاور نمی کرد 
تنهــا چنــد ســاعت مانــده به برگــزاری 
مجمــع انتخاباتــی فدراســیون فوتبال، 
اتفاقاتــی بیفتــد که شــبیه زلزله باشــد! 
زلزله ای که پایه های برگزاری انتخابات 
را لرزانــد امــا اعضــای هیــأت رئیســه با 
جلســه بامدادی مانع این مهم شدند. 
میرشــاد ماجــدی و عزیــزاهلل محمدی 
دو کاندیدای ریاست فدراسیون دوشنبه 
شب میهمان برنامه فوتبال برتر بودند 
و مهــدی تــاج در نامــه ای، بــه دعــوت 
ایــن برنامه پاســخ منفــی داده بــود. دو 
عضو حاضر چیزی شــبه مناظره انجام 
دادنــد و بــه یکبــاره 45 دقیقــه بامــداد 
)8 ســاعت مانده به آغــاز مجمع( خبر 
انتخابــات روی خروجــی ســایت  لغــو 
فدراســیون فوتبــال قرارگرفــت. در این 
اطالعیه که با امضای کامرانی فر دبیرکل 
فدراســیون منتشــر شــد، عدم توجه به 
قوانیــن و مقررات کشــور، عدم توجه به 
کدهای اخالقی فیفا، عدم رعایت ماده 
۷ اساســنامه فدراســیون در مــورد رفتار 
ارکان و مقامــات، فعالیــت غیرقانونــی 
و  انتخابــات  کمیتــه  اعضــای  برخــی 
عــدم توجه کمیته انتخابات به اســناد و 
مــدارک و مســتندات ارســالی از مرجع 
قضایــی از جمله دالیل لغــو انتخابات 
عنوان شــد. خبری که در عیــن ناباوری 
اســتقبال  بــا  اینکــه  عجیــب  و  منتشــر 
میثاقی مجری برنامه همراه شــد. او در 
این لحظه با متلک پرانی و کنایه به تاج، 
تأکید کرد که این لغو می  تواند زمینه ساز 
انتخابات بهتری در آینده شود. از سویی 

ایــران  نیمــه شــب ســحرآمیز فوتبــال 
بــا واکنــش کاربــران و البته تعــدادی از 
اهالی رســانه در فضای مجــازی همراه 
شد. گمانه زنی ها و خبرهای غیررسمی 
نشــان دهنــده چیــزی شــبیه کودتــا بود 
که ســه ضلــع اصلی داشــت و جملگی 
صندلــی  بــه  تــاج  بازگشــت  مخالــف 
ریاســت. به نظر می  رســد وقتــی برآورد 
ایــن افــراد، اقبــال مجمــع به تــاج بود، 
ســناریوی لغو چیده شد. ســناریویی که 
البته با جلسه اضطراری اعضای هیأت 
رئیسه فدراســیون در همان نیمه شب، 
ناکام ماند. چرا کــه اعضا دورهم جمع 
کامرانی فــر،  ادلــه  رد  ضمــن  و  شــدند 
رأی بــه برگزاری مجمــع در موعد مقرر 
دادنــد. ســاعت 4 بامداد خبــر برگزاری 
مجمع در موعد مقرر )8 شهریور( روی 

خروجی سایت فدراسیون قرار گرفت.
ë در مجمع چه گذشت؟

فدراســیون  انتخاباتــی  مجمــع 
فوتبال با یک ســاعت تأخیر از ســاعت 
10 صبح دیــروز در مرکــز همایش های 
از  صــدا و ســیما آغــاز شــد. تعــدادی 
اعضــای مجمع که در جریــان اتفاقات 
نیمــه شــب نبودنــد باالخــره بــا تأخیر 
خود را بــه مجمع رســاندند. در واقع از 
8۷ عضــو، 80 نفــر حضور یافتنــد تا با 
آرای خــود رئیــس فدراســیون را بــرای 
2 ســال و نیــم باقیمانــده از ایــن دوره 
انتخــاب کننــد. پیــش از آغــاز مراســم 
حســن کامرانــی فــر گفــت: »در رونــد 
تأییــد نامزدهــا نامه هایــی رســید که تا 
بــدون پاســخ  ســاعت 10:۳0 دوشــنبه 

کمیتــه بــدوی انتخابــات باقــی مانــد. 
هنوز هم معتقدم برخی بندها از سوی 
کمیتــه بــدوی انتخابــات لحاظ نشــده 
امــا هیــأت رئیســه تصمیــم گرفــت که 
جلســه برگزار شــود. من هم به احترام 
جامعــه فوتبــال و مجمــع آمــدم.« در 
هــر حــال پــس از شــمارش آرا، مهدی 
تاج با کســب 51 رأی قاطعانه به عنوان 
رئیس فدراســیون فوتبال انتخاب شــد. 
ماجــدی 25 و عزیزاهلل محمدی هم 4 
رأی را به خود اختصاص دادند. رئیس 
جدید فدراســیون تا ۹ اســفند 1۴0۳ در 
ایــن ســمت فعالیــت خواهــد کــرد. در 
رأی گیــری بــرای انتخــاب نــواب رئیس 
اول و دوم هم مهدی محمد نبی با 64 
رأی به عنوان نایب رئیس اول و منصور 
قنبــرزاده بــا 58 رأی بــه عنــوان نایــب 
رئیس دوم انتخاب شدند. عالوه بر این 
از میــان 6 کاندیدا، محمدرضا ســاکت 
به عنــوان نماینده باشــگاه ها به عنوان 
جایگزین سراجی که پیش تر عزل شده 

بود، در هیأت رئیسه قرار گرفت.
ë تاج: جای گله نیست

تــاج پس از انتخاب به عنوان رئیس 
جدیــد فدراســیون فوتبال گفــت: »فکر 
نمی کــردم با این تعداد رأی باال رئیس 
فدراسیون شــوم. هرچند اتفاقاتی قبل 
از مجمــع افتــاد کــه مایــل نیســتم در 
مــورد هیــچ کــدام صحبت کنــم. جای 
گلــه و گله گــذاری نیســت و همــه اینها 
گذشــت. همــه بایــد دســت به دســت 
هم دهیم و به ســمت تعامــل، تفاهم 
و برنامه ریــزی برویــم. از آســیا عقــب 

هســتیم و کره، قطــر، ژاپن و عربســتان 
از مــا ســبقت گرفته انــد و بایــد حتماً از 
اینها جلو بزنیم.« ماجدی، سرپرســت 
پیشــین فدراســیون فوتبــال هــم گفت: 
»انتخابــات خوب برگزار شــد و اعضای 
مجمع بــا فکــر، اعتقاد قلبــی و منطق 
و  انداختــه  صنــدوق  بــه  را  خــود  رأی 
بــه مهــدی تــاج رأی دادنــد تا یــک بار 
دیگر به ریاســت برســد. امیــدوارم این 
بــرای  خوبــی  آورده  تــاج  مهــدی  بــار 
فدراســیون فوتبال داشته باشد. وظیفه 
همه ما اســت که به تاج و فوتبال ایران 
کمــک کنیم. تاج خوش شــانس اســت 
کــه با صنــدوق ُپرپــول وارد فدراســیون 
می  شــود.« همچنیــن عزیــز محمدی، 
دیگــر نامــزد بازنــده انتخابــات گفــت: 
»هدفــم این بــود که بیایــم و کار کنم تا 
وضعیــت فوتبــال را اصالح کنم و ســر 
و ســامان بدهــم امــا دوســتان مجمــع 
نپذیرفتند و به کسی دیگر رأی دادند.«

ë استعفاها پس از انتخاب تاج
بــا  فوتبــال  فدراســیون  انتخابــات 
شــد.  همــراه  افــراد  برخــی  اســتعفای 
حســن  همچــون  اســامی  از  تعــدادی 
کامرانی فــر دبیــرکل فدراســیون قابــل 
پیش بینــی بــود. البته وحید شمســایی 
سرمربی تیم ملی فوتسال هم از سمت 
خــود کناره گیری کرد و گفت: »همیشــه 
ســرباز وطن و عاشــق کشــورم هســتم، 
بــاز هم ایــن افتخار یــک روز نصیب ما 
خواهد شد، شــک نکنید. من به آقایان 
تــاج، نبی و قنبرزاده احتــرام می  گذارم 

اما نمی خواهم با اینها کار کنم.«

رئیس کمیته فوتبال مجلس مدعی شد

کی روش، برانکو و قلعه نویی گزینه  های تاج برای تیم ملی
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مهــدی تــاج، رئیــس جدیــد فدراســیون فوتبــال درخصــوص بازگشــت 
کارلوس کــی روش و ابهامــات قضایی اش اظهــار کرد: »مــن صحبتی در 
رابطــه با کی روش ندارم. در مورد ابهامــات قضایی هم چیزی نمی دانم.« 
او همچنین درباره حضور VAR در فوتبــال ایران و نحوه پرداخت طلب 
ویلموتس گفت: »این سیســتم، موضوع مهمی است. ما ۹ داور »الیت« 
داشــتیم که تماماً حذف شدند و یک آقای فغانی برای ما باقی مانده است 
و می تواند در مســابقات بدون کمک داور شــرکت کنــد. طلب ویلموتس 
را هــم پرداخت می کنیم.« تــاج درباره تعامل و همــکاری خود با مجلس 
شورای اســامی هم گفت: »مجلس آدم های زیادی دارد و مکلف هستیم 

که با آنها همکاری داشته باشیم.«

ش
بر

پاسخ مهدی تاج به ابهامات 

سجادی: سرخابی ها دی ماه رفع  تعلیق می  شوند
وزیر ورزش و جوانان در آخرین روز هفته 
دولــت، میهمان برنامه صبــح و ورزش 
رادیــو ورزش بــود و در برنامــه »بانــوی 
ایرانــی« کانــال رادیویــی ورزش بانــوان 
هــم حاضر شــد و بــه ســؤاالت مختلفی 
پاســخ داد. ســیدحمید ســجادی درباره 
رفــع تعلیق ســرخابی ها در آســیا گفت: 
اشــکاالت مالکیــت مشــترک  از  »یکــی 
دو تیــم و بحــث بدهــی و مالیــات بــود. 

مالیات هایشــان تعییــن تکلیــف شــده و متأســفانه بعــد از محرومیــت، رکن 
استانداردســازی االن تعلیــق اســت. تــالش می  کنیــم از دی ماه ایــن تعلیق 
رفــع شــود. از دی مــاه مدارکــی را که این دو باشــگاه تهیه می کننــد می توانیم 
ارســال کنیــم و امیدوار باشــیم که تعلیق برطرف شــود.« او با اشــاره به اقبال 
مردم از واگذاری ســهام ســرخابی ها، افزود: »نماد اســتقالل باز شــد. یک کار 
مفاصاحســاب از پرســپولیس مانده که آقای قربان زاده در بخش خصوصی، 
از وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی، آقای رئیســی و معاون حقوقــی به صورت 
شــبانه روزی روی آن کار کردند. همه می گفتند نمی شــود اما شــد. قرار اســت 
تــا ۵1 درصد در این مرحله واگذار شــود. برای پرســپولیس بــزودی این اتفاق 
می افتــد.« وزیــر ورزش و جوانــان کــه در مجمع انتخاباتی فدراســیون فوتبال 
حضور نداشــت، با اشــاره به اتفاقات عجیب بامداد سه شنبه، گفت: »در نامه 
لغــو انتخابات اشــکاالت موجــود در هیأت بــدوی و مکاتبات با دســتگاه های 
قضایــی ذکر شــده بود. دبیرکل با اشــاره به ایــن موارد اعالم کــرد نمی توانیم 
انتخابات را برگزار کنیم. اینجا وظیفه نظارتی و حاکمیتی ما هســت. متعاقباً 
خبر دادند که هیأت رئیسه مخالفت کرده و باید انتخابات برگزار شود. فوتبال 
ما در این مقطع، نیاز به نظم، انسجام، اقتدار و برنامه ریزی دارد. منتها همه 
اینهــا در تعامــل با حاکمیت اســت. در یکی دو دهه اخیــر، از زمانی که رئیس 
وقــت ســازمان تربیت بدنی عالقه مند به شــرکت در انتخابات برای ریاســت 
فوتبــال بــود، اختالفات و بحث فیفــا و کمیته انتقالی و اساســنامه ای مصوب 
شــد. از آنجا که اوایل تعریف کردند فوتبال برخالف ســایر فدراســیون ها نهاد 
عمومی - دولتی اســت و عمومی اش را برداشــتند، فدراســیون زاویه گرفت و 
احساس کرد که باید مستقل باشد و بی توجه به حاکمیت، کار را خودش انجام 
دهد اما  بودجه و زیرساخت ها و ورزشگاه را از حاکمیت بخواهد و حقی برای 
حاکمیت قائل نیست. واقعیت این است که فدراسیون به مجمع خودش هم 
پاسخگو نیست، اقتدار و تعامل با حاکمیت را کم دارند. فدراسیون باید نشان 
دهد تابع نظام جمهوری اسالمی است و بعضی از مواقع هم استانداردهای 
فیفــا را رعایــت کند.« ســجادی درخصــوص بیمه و پــاداش ورزشــکاران هم 
صحبت کرد: »در تالش هســتیم جلســه ای با حضور رئیس جمهور به جهت 
توزیع جوایز و قدردانی از ورزشــکاران داشته باشیم. پاداش برای همه کادرها 
و ورزشــکاران خیلــی مهم اســت. در زندگی عــادی همه بعد از چند ســاعت 
فعالیت کنار خانواده هســتیم اما در ورزش این طور نیست. در ضمن در نوع 

پرداخت حقوق و آیین نامه های جذب در حال بازنگری هستیم.«

قهرمانی جوانان والیبال در آسیا
تیم والیبال جوانان ایران با شکست هند در دیدار فینال، بدون باخت قهرمان 
آســیا شــد. شــاگردان رضا مؤمنی مقدم که با شکســت کره به فینال مسابقات 
قهرمانی آســیا رســیده بود، دوشــنبه شــب با شکســت هند در فینال با نتیجه 
۳-1 )25 – 12، 25-1۹، 22-25 و 25 -15( هفتمیــن قهرمانــی آســیا را در این 
رده ســنی جشن گرفتند. گفتنی است جوانان والیبال ایران با صعود به فینال، 
سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی جهان را کسب کرده بودند. در پایان این 
رقابت ها، عرشیا به نژاد، عرفان نوروزی و امیرمحمد گلزاده به ترتیب به عنوان 
برترین پاســور، مدافع روی تور و پشــت خط زن انتخاب شــدند. گلزاده جایزه 

باارزش ترین بازیکن )MVP( را هم گرفت.

بانوان در 10 دقیقه بلیت جایگاه خود را خریدند
بازی پرسپولیس و صنعت نفت در حالی امروز برگزار می شود که با اعالم شورای 
تأمین و با توجه به ترمیم و تعمیر سکوهای طبقه دوم ورزشگاه آزادی، تمامی 
بلیت های در نظر گرفته شــده برای طبقه اول اختصاص یافته اســت.همچنین 
دیروز بلیت جایگاه بانوان از ســاعت ۹ صبح از طریق ســامانه مشخص شده باز 

شد که در زمان 10 دقیقه ابتدایی، سهمیه اعالمی 500 نفره به فروش رفت.

جریمه تیم امید در قونیه بخشیده شد
با مکاتبات صورت گرفته توســط ســیدرضا صالحی امیری،رئیس سابق کمیته 
ملی المپیک و پیگیری های مســتمر سرپرســت و معاون کاروان ایران، جریمه 
10 هزار دالری کاروان ایران در بازی های کشورهای اسالمی به دلیل عدم حضور 
تیم ملی فوتبال کشورمان بازگردانده شد. اصغر رحیمی سرپرست کاروان ایران 
با استدالل هایی که در جلسات متعدد و مستمر داشت، موفق به متقاعد کردن 
نمایندگان فدراسیون همبستگی کشورهای اسالمی و کمیته برگزاری بازی ها شد 
و طی آن جریمه اختصاص داده شده به ایران به صورت نقدی بازگردانده شد.

قرارداد بازی ایران و اروگوئه نهایی در مرحله نهایی
با اعالم میرشاد ماجدی، عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال، قرارداد دیدار 
دوستانه ایران با اروگوئه نهایی شد. به این ترتیب تیم ملی فوتبال کشورمان 
در اردوی اتریش دو بازی دوستانه مقابل سنگال و اروگوئه برگزار خواهد کرد. 
اردوی تیــم ملــی برای فیفادی آینده از 20 شــهریور با حضــور نفرات داخلی 
آغاز می شود و پس از برگزاری یک بازی تدارکاتی با تیم ملی امید یا جوانان، 
ملی پوشان به احتمال فراوان 2۷ شهریور راهی اتریش خواهند شد. دیدار با 

اروگوئه اول مهر و سنگال 5 مهر انجام می شود.

نبرد لیورپول با کالغ ها و رویارویی آرتتا با جرارد
امشــب بازی های مهمی در لیــگ برتر انگلیس انجام می شــود. در مهم ترین 
دیــدار ســاعت 2۳:۳0، لیورپــول بعــد از پیروزی ۹ گلــه برابر بورنموث امشــب 
میزبــان نیوکاســل اســت. قرمزها نخســتین ۳ امتیــاز این فصــل را با قاطعیت 
تمام به دست آوردند در حالی که نیوکاسل برابر ولورهمپتون 1-1 مساوی شد. 
لیورپول از ۳ بازی اولش در این فصل دو امتیاز گرفت، بعد از تساوی برابر فوالم 
و کریستال پاالس 2-1 در اولدترافورد شکست خورد تا در مورد توانایی این تیم 
بــرای حضور در کورس قهرمانی لیگ برتر در فصــل 202۳-2022 تردیدهایی 
شــکل بگیرد اما شــنبه عصر همه چیز تمام شــد و تیم یورگن کلوپ ۹ بر صفر 
تیم اســکات پارکر را درهم کوبید.حاال ســرخ ها در آنفیلد به اســتقبال نیوکاسل 
می روند در حالی که روزهای ســختی در انتظارشــان اســت، ابتدا باید در سفری 
کوتاه به گودیسون پارک بروند و دربی مرسی ساید را برگزار کنند و از چهارشنبه 
آینده کارشــان در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا را با بازی با ناپولی شــروع 
می کننــد. فــرم فوق العاده نیوکاســل در نیمــه دوم فصل قبل همــراه با ثروت 
بی پایان این تیم که باعث شد در تابستان خریدهای خوبی انجام دهند، عده ای 
را به این باور رسانده که این تیم می تواند یکی از ۷ تیم اول این فصل لیگ برتر 
باشد و همین باعث شده جذابیت های بازی امشب بیشتر شود. در دیگر بازی 
مهم، آرســنال صدرنشــین که رکورد صددرصد برد را در 4 بازی اول خود ثبت 
کرده میزبان استون ویال با هدایت استیون جرارد است. توپچی های لندن برای 
ادامه روند خوب خود انگیزه باالیی دارند و به نظر می رســد با تحولی که میکل 

آرتتا در این تیم ایجاد کرده آرسنال یکی از مدعیان جدی قهرمانی باشد.

رئیس جدید فدراسیون فوتبال انتخاب شد، نبی و ساکت هم آمدند

بازگشت »تاج«پس از کودتای نافرجام

گروه ورزشــی/ ســاعتی پــس از انتخابات 
فدراســیون فوتبــال، رحیــم زارع رئیــس 
کمیته فوتبال مجلس شــورای اســالمی 
آینــده  درخصــوص  را  صحبت هایــی 
نیمکــت ســرمربیگری تیــم ملــی ایران 
مطــرح کــرد. رحیــم زارع ادعــا کــرد کــه 
کارلــوس کــی روش، امیــر قلعه نویــی و 
برانکــو ایوانکوویــچ ۳ گزینــه مهدی تاج 
برای ســرمربیگری تیم ملی هستند و او 
پس از ریاست، از بین این سه گزینه، یکی 

را به عنوان سرمربی انتخاب خواهد کرد. 
او همچنین ادعا کرد که کی روش بیشتر از 
سایر نفرات به نیمکت تیم ملی نزدیک 
اســت و گفــت: »کی روش به هــر حال 8 
ســال اینجــا بــوده و روی او هزینــه شــده 
اســت.« این در حالی اســت که تاج پس 
از کاندیداتــوری اش اعــالم کــرده بود در 
صورت انتخاب مجــدد به عنوان رئیس 
فدراســیون، دربــاره بازگشــت کــی روش 
فکــر می  کند که ایــن موضوع بــا واکنش 

صفحه رســمی کی روش در اینســتاگرام 
همــراه شــد و او پالس مثبتی نســبت به 
ایــن موضــوع نشــان داد و فــن پیج های 
کــی روش هــم از ایــن موضوع اســتقبال 
کردند. همچنین یک وب ســایت خبری 
فوتبال مصــر هم ادعا کــرد که کی روش 
به خاطر پیشنهاد ایران، پیشنهاد االهلی 
مصر را رد کرده اســت. این در شــرایطی 
اســت که دراگان اسکوچیچ تا پایان جام 
ملت هــای آســیا 202۳ تحــت قــرارداد 

فدراســیون فوتبال است. مهدی محمد 
نبــی، نایــب رئیــس فدراســیون فوتبــال 
درباره احتمال انتخــاب کی روش گفت: 
»در رابطــه با کــی روش صحبتــی ندارم 
و ایــن موضــوع در هیأت رئیســه مطرح 
و بعد از آن اطالع رســانی خواهد شــد.« 
عالوه بــر این محمدرضا ســاکت، عضو 
جدیــد هیأت رئیســه هم دربــاره حضور 
کــی روش صحبتــی نکــرد امــا میرشــاد 
ماجدی عضو هیأت رئیســه فدراســیون 

درخصــوص تغییــرات کادر فنــی گفت: 
»تا روزی که در فدراسیون فوتبال باشم، 
نظــر مــن اســکوچیچ اســت. حتــی اگــر 
مربــی دیگری بیاورنــد، امضای من پای 
آن نخواهــد بــود.« خــداداد افشــاریان، 
دیگــر عضــو هیــأت رئیســه فدراســیون 
فوتبــال هــم عنــوان کــرد: »مــا تصمیم 
گرفتیم اسکوچیچ سرمربی باشد و روی 
تصمیم  مــان هســتیم اما تاج بــه عنوان 
رئیــس فدراســیون پیشــنهاد می دهــد و 

اعضای هیأت رئیســه مصوب می کند.« 
در این بین منصور قنبرزاده نایب رئیس 
دوم فدراسیون فوتبال هم اعالم کرد که 
هیأت رئیســه در ایــن خصوص تصمیم 
می  گیــرد. در ایــن میــان رضــا درویــش، 
اعــالم  هــم  پرســپولیس  مدیرعامــل 
کرد: »شــاید همــه بازیکنان تیــم ملی با 
کی روش موافق نباشــند.« و حــاال با این 
شرایط باید دید مرد پرتغالی به نیمکت 

ایران برمی گردد یا خیر.

گروه ورزشــی/ پس از کش و قوس های فــراوان و اخباری 
کــه درباره کاوه رضایی به گوش می  رســید، این مهاجم 
۳0 ســاله فوتبال کشــورمان، به عنــوان بازیکــن آزاد به 
تراکتور پیوست تا به جمع شاگردان قربان بردیف اضافه 
شــود. رضایی که سابقه بازی در فوالد، سایپا، ذوب آهن 
و اســتقالل در ایــران و شــارلوا، کلوب بــروژ و اوردهورلی 
در لیــگ بلژیــک را در کارنامــه اش دارد، در حالــی کــه 
اخبار زیادی درباره پیوســتنش به پرســپولیس به گوش 
می  رســید ولی رضا درویش مدیرعامل پرســپولیس در 
حاشــیه برگزاری انتخابات فدراســیون فوتبال، هرگونه 

مذاکره با رضایی یا نماینده او را تکذیب و اعالم کرد که 
پرســپولیس به دنبــال این مهاجم نبوده اســت. در این 
شرایط، کاوه راهی تبریز شد تا برای سرخپوشان این شهر 
بازی کند. رضایی که پیش فصل را در جمع استقاللی ها 
سپری کرده بود و به نظر می رسید که این فصل در خط 
حمله اســتقالل به میدان برود، پس از مشکالت پیش 
آمده پیرامون فهرست بزرگساالن استقالل و عدم فسخ 
قرارداد امیر ارسالن مطهری، اردوی آبی پوشان را ترک 
کــرد و در نهایت تراکتــور را به عنوان مقصد جدید خود 
برگزید و احتماالً از هفته پنجم در ترکیب تراکتور حضور 

خواهد داشــت. ایوب بهتاج مدیرعامل باشگاه تراکتور، 
در مورد اینکه گفته می شــود رضایی با استقالل قرارداد 
داخلی داشته، عنوان کرد: »وقتی قرارداد رسمی باشد، 
مشــکلی ندارد. ما طبق قوانین و مقــررات و وقتی همه 
چیز ُشسته ُرفته شد، او را جذب کردیم. خودش می تواند 
در این رابطه بیشتر توضیح بدهد.« او درخصوص اینکه 
گفته می شود رضایی نیم فصل به استقالل بر می گردد 
و آیا با این باشــگاه توافقی شده، چنین واکنشی داشت: 
»در مــورد نیم فصل صحبت می کنیم. این حرف، نظر 

من نیست. ما یک سال با او قرارداد داریم.«

هفته چهارم لیگ برتر امروز به پایان می  رسد

پرسپولیس پای چاه نفت
والیبال ایران به مصر هم رحم نکرد

جنگ ایران و هلند برای صدرنشینی
حامــد جیرودی / هفته چهــارم لیگ برتر 
فوتبــال که دیــروز بــا برگزاری 4 مســابقه 
آغــاز شــده بــود، امــروز بــا انجــام 4 بازی 
دیگر به پایان می  رســد کــه در یکی از آنها 
پرسپولیس از ســاعت 18:۳0 در ورزشگاه 
نفــت  صنعــت  میزبــان  تهــران  آزادی 
اســت. دیداری که امیرســامان ســلطانی 
بــه همــراه کمک هایش مهــدی عالیقدر 
و  هــادی طوســی، قضــاوت آن را برعهده 
خواهند داشــت؛ مسابقه ای که قرار است 
در آن  500 هــوادار زن حضــور پیــدا کنند 
تــا در ادامــه زمینه حضــور بیشــتر بانوان 
در ورزشــگاه ها مهیــا شــود. سرخپوشــان 
پایتخــت در حالی در ایــن بازی به میدان 
می  روند که پس از 2 تســاوی پیاپی، اولین 
بردشــان را مقابل آلومینیــوم در اراک به 
دســت آوردند تــا 5 امتیازی شــوند. حاال 
شــاگردان یحیــی گل محمدی بــه دنبال 
این هســتند کــه در این بــازی خانگی هم 
به برد برســند تا شرایط شــان را در جدول 
زردپوشــان  امــا  کننــد،  بهتــر  رده بنــدی 
مســابقه  ایــن  در  شــرایطی  در  آبادانــی 
حاضر می  شــوند کــه دومین هفتــه بازی 
خود را در تهران تجربه می  کنند. شاگردان 
رضــا پرکاس کــه افکار فوتبالــی اش هنوز 
به طور کامل شــناخته شــده نیست، پس 
از یــک تســاوی و یــک باخــت، در بــازی 
قبلی شان هوادار را از پیش رو برداشتند تا 
اولین بردشــان را کسب کنند و 4 امتیازی 
شــوند. برزیلی هــای فوتبــال ایــران حــاال 

امیدوار هستند بتوانند پرسپولیس را هم 
در آزادی متوقف کنند که البته کار بســیار 
سختی به نظر می  رسد، چراکه قرمزها در 
۳ بازی گذشــته دروازه شــان را بســته نگه 
داشته اند و طبعاً در خانه از انگیزه زیادی 
برای رســیدن به ۳ امتیاز برخوردارند. در 
بــازی با آلومینیوم، فرشــاد فرجی مدافع 
پرســپولیس آســیب دید و بازی امــروز را 
از دســت می دهــد امــا مرتضــی پورعلی 
گنجــی کــه محــروم بــود، دیگر مشــکلی 
بــرای همراهی ایــن تیم نــدارد و احتمااًل 
در ترکیــب اصلی ســرخ ها قــرار می  گیرد. 
در طــرف مقابل، طالــب ریکانی کاپیتان 
صنعــت نفت هم که ۳ بــازی اول فصل 
را بــه دلیــل مصدومیــت از دســت داد، 
احتمــاالً مقابــل پرســپولیس در ترکیــب 
اصلــی قــرار خواهــد گرفــت ولی حســن 
بیت ســعید مهاجــم ایــن تیــم بــه دلیل 
مصدومیــت احتماالً غایــب خواهد بود. 
پرســپولیس و صنعــت نفت تاکنــون 42 
بار در مجموع لیگ های تخت جمشــید، 
آزادگان و برتــر به مصاف هم رفته اند که 
حاصل آن 2۷ پیروزی برای پرسپولیس، 
5 بــرد بــرای صنعت نفــت و 10 تســاوی 
هــم  برتــر  لیــگ  ادوار  در  اســت.  بــوده 
24 تقابــل داشــته اند کــه 1۷ بــرد ســهم 
پرسپولیس و 2 برد ســهم نفتی ها بوده و 
4 بازی هم مساوی شده است. در آخرین 
تقابل 2 تیم، صنعت نفت در آبادان 0-2 
به پیروزی رسید و حاال باید دید این بازی 

چه نتیجه ای خواهد داشت.
ë  در فــوالد  و  ســپاهان  حســاس  نبــرد 

فوالدشهر
و  پرســپولیس  دیــدار  بــا  همزمــان 
صنعــت نفــت، تراکتــور و هــوادار هم در 
ورزشــگاه شــهید ســردار ســلیمانی تبریز 
به مصاف هم می  روند. شــاگردان قربان 
بردیــف کــه هنــوز در لیــگ برتــر بــردی 
بــه دســت نیاورده انــد، یــک تســاوی و 2 
شکســت در کارنامه شــان به ثبت رسیده 
کــه قطعاً دلخواه پرشــورها نیســت. آنها 
حــاال بایــد مقابل تیمــی قــرار بگیرند که 
ســاکت الهامــی ســرمربی اســبق تراکتور 
هدایتــش را برعهــده دارد که بــا این تیم 
قهرمــان جــام حذفی شــد. هــوادار تا به 
اینجــا یک برد، یک باخت و یک تســاوی 
به دست آورده و قطعاً کار سختی مقابل 
تراکتــور دارد کــه کاوه رضایــی را هــم بــه 
جمــع نفرات خــود اضافــه کرده اســت. 
از ســاعت 1۹ ســپاهان و فــوالد، نبــردی 

حســاس را برگزار می  کنند؛ دیداری که با 
توجه به نامســاعد بودن چمن ورزشــگاه 
ورزشــگاه فوالدشــهر  در  نقــش  جهــان، 
برگزار می  شود. شــاگردان ژوزه مورایس، 
بعــد از 2 بــرد متوالــی مقابــل گل  گهــر، 
بــا تســاوی متوقــف شــدند تــا ۷ امتیازی 
شــوند اما شــاگردان جواد نکونــام بعد از 
2 تساوی، برابر تراکتور به برتری رسیدند 
تــا اولین بردشــان را دشــت کننــد. چهره 
ویــژه دیگر ایــن مســابقه علیرضا فغانی 
اســت که دوبــاره به لیگ برتر بازگشــته و 
داور این مسابقه اســت. از ساعت 1۹:۳0 
هم مس رفســنجان در ورزشگاه شهدای 
آلومینیــوم  پذیــرای  رفســنجان  مــس 
اســت. شــاگردان محمد ربیعی نیز هنوز 
نتوانســته اند پیروز شــوند و ۳ مساوی به 
دســت آورده اند امــا آلومینیــوم یک برد 
و 2 شکســت در کارنامــه اش دارد و بایــد 
دید شاگردان سید مهدی رحمتی در این 

دیدار چه نتیجه ای به دست می  آورند.

مهری رنجبر/ تیم ملی والیبال ساعت 20 امشب برای صعود و صدرنشینی، نبردی 
ســخت با هلند دارد. تیم بهروز عطایی  بعداز پیروزی ۳-2 برابر آرژانتین، دوشنبه 
شــب برابــر مصر قرار گرفــت و با نتیجه ۳-1 و بــا امتیــازات 2۵ - 1۴، 2۵ - 1۹، 22 - 
2۵ و 2۶ - 2۴ ایــن تیــم را بــه زانــو درآورد و عــالوه  بــر دومی گروه F بــا 5 امتیاز بعد 
از هلند، صعودش به دور یک هشــتم قهرمانی جهان را قطعی کرد. با اینکه مصر 
روی کاغــذ حریــف قدری برای ایران نبــود اما ایرانی های مغرور از برد 2 ســت را در 
ست سوم بدجور به دردسر انداخت، حتی فریادهای بهروز عطایی هم کارساز نشد 
و البته اشتباهات ملی پوشان، مصر را با امتیاز 25-22 برنده کرد. آنها حتی در ست 
چهــارم هم زنگ خطر را برای ایران به صدا درآوردند و ایران به ســختی برنده این 
ست شد. به همین دلیل، میالد عبادی پور کاپیتان تیم ملی اصاًل ازبازی راضی نبود: 
»فکر می کنم بدترین بازی عمرمان را انجام دادیم، چرا که ما با بازی بد، اول برای 
خودمــان و بعــد برای مصر احترام قائل نشــدیم. به همین دلیل اصاًل خوشــحال 
نیستیم.« عبادی پور و مرتضی شریفی 2 دریافت کننده ایران، هر کدام با 18 امتیاز، 
امتیازآورترین بازیکن شــناخته شدند. تیم ملی والیبال با این برد، 5 امتیازی شد و 
همراه با صربستان، برزیل، لهستان، امریکا، فرانسه، ایتالیا و هلند جزو 8 تیمی است 
که صعودش به مرحله یک هشتم نهایی قهرمانی جهان قطعی شد. با این حساب، 
عطایی شاگردانش را بعد از ریکاوری، برای شکست هلند صدرنشین گروه F آماده 
کرده است؛تیمی که مصر و آرژانتین پر ستاره را دوشنبه برد، اما عطایی می خواهد 
تیمش برای قرعه بهتر صدرنشــین شود:»همه هدف ایران، این است که به عنوان 
تیم اول گروه وارد مرحله بعد شود تا جایگاه بهتری بین 16 تیم داشته باشیم. سعی 
می کنیم با همه قوا بازی کنیم، چون بدون شک بازی سختی داریم. امیدوارم بازی 
خوبــی شــود و بهترین نتیجه برای مــا رقم بخورد.« آخرین بــازی تیم ملی والیبال 
با هلند به هفته دوم لیگ ملت های 2022 برمی گردد که تیم کشــورمان ۳- صفر 
بازنده شــد. نکته ای که درباره تیم ملی وجود دارد این اســت که شــاگردان عطایی 
باید برای شکســت هلند اول کم اشتباهتر بازی کنند و بعد هم نیمیر عبدالعزیز را 
مهار کنند.؛ بازیکنی که مقابل آرژانتین یک تنه ۳2 امتیاز گرفت. این در حالی است 
که مدافعان روی تور ایران در 2 بازی قبل عملکرد خوبی نداشتند و شاید جدای از 
دریافت که مشکل همیشگی تیم ملی والیبال ایران بوده، حاال باید دفاع ضعیف را 
هم پاشنه آشیل تیم به حساب آورد. شک نکنید جنگ دو مدعی صدرنشینی گروه 

F در بازی جذاب و هیجانی امشب تماشاگران را پای تلویزیون میخکوب می کند.

مرتضی پورعلی گنجی امروز احتمااًل اولین بازی اش را برای پرسپولیس انجام می دهد

مهاجم استقالی شاگرد بردیف شد

لباس قرمز تراکتور بر تن کاوه رضایی
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رئیس قوه قضائیه:

آمادگی داریم از ظرفیت سازمان نظام پرستاری 
بهره بگیریم

رئیــس قوه قضائیه گفت: ایــن آمادگی را داریم تــا در بخش های ذیربط قوه 
قضائیــه از جمله »پزشــکی قانونی« و »شــوراهای حل اختــاف« از ظرفیت 

سازمان نظام پرستاری به صورت منسجم و سازمان یافته بهره بگیریم.
والمســلمین  حجت االســام  قضائیــه،  قــوه  رســانه  مرکــز  گــزارش  بــه 
محســنی اژه ای، اظهار کرد: پرســتاری در زمره مشــاغلی اســت کــه به صورت 
مســتقیم با سامت جسمی و روحی افراد جامعه سروکار دارد و شاغان این 
حوزه باید تمرکز حواس باالیی داشته باشند، لذا قشر پرستار نباید با مخاطرات 

دیگری در زندگی خود مواجه باشند و به آنها اضطراب و تنش تحمیل شود.
رئیــس دســتگاه قضــا با اشــاره بــه ســخنان اعضای شــورای عالــی نظام 
پرســتاری درخصوص عــدم اجرای کامــل برخی قوانین این حــوزه از جمله 
قانون »ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام ســامت«، اظهار داشت: یکی 
از اولویت های کاری ســازمان بازرسی را نظارت بر ُحسن اجرای همه قوانین 
مصوب و اباغ شــده در همه دســتگاه ها تعیین کرده ام و تأکیــد دارم در این 
خصــوص نبایــد به صــرف تذکر اکتفا شــود، لذا شــما دســت اندرکاران نظام 
پرســتاری نیز قوانین اجرا نشــده یا کامل اجرا نشــده حوزه کاری خود را، هم 
به صورت مکتوب و هم در قالب برگزاری جلســه، به رئیس سازمان بازرسی 
ارائــه دهید تا پیگیری هــای الزم به عمل آید. رئیس قوه قضائیه همچنین با 
اشــاره به مطالبی که اعضای شورای عالی نظام پرستاری درخصوص برخی 
مسائل مطروحه حوزه کاری خود در دیوان عدالت اداری بیان کردند، گفت: 
گایه و انتقاداتی را که مرتبط با قوانین حوزه کاری پرستاری در دیوان عدالت 
اداری مطرح کرده اید، جمع بندی کرده و به رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه 
ارائــه دهیــد تا وی پــس از دریافت گــزارش از دیوان عدالت اداری و تشــکیل 
جلسات مشترک با مسئوالن دیوان، نسبت به پیگیری و حل آنها اقدام کند.

وزیر بهداشت: واکسن کرونا قبل از دولت سیزدهم 
سیاسی شده بود

وزیر بهداشت گفت: به رغم پرداخت وجه به کوواکس هیچ واکسنی برای ما 
ارسال نشده بود و واکسن به یک مسأله سیاسی تبدیل شده بود و عده ای آن 

را به FATF گره زده بودند.
بهــرام عین اللهــی، دوشــنبه شــب به مناســبت هفتــه دولت به تشــریح 
دســتاوردهای یــک ســاله وزارت بهداشــت پرداخــت و بــا اشــاره بــه نقــش 
مســاجد در ابتدای انقاب و تربیت جوانان باانگیزه و انقابی، اظهار داشت: 
اولیــن تأکیــد رهبــری در شــروع دولت به مــا مدیریت فــوری مســأله کرونا و 
واکسیناســیون عمومــی بود و مــا این مهم را در دســتور کار خود قــرار دادیم. 
عین اللهی به تشریح وضعیت کشور در شیوع و گسترش اولیه کرونا پرداخت 
و خاطرنشــان کــرد: زمانــی که دولــت روی کار آمــد روزانه ۵۰ هــزار مبتا، ۸ 
هــزار مریض بدحال و بیش از ۷۰۰ نفر از هموطنان ما جان خود را از دســت 
می دادند. مردم در خانه های خود قرنطینه بودند و روحیه مردم بســیار بد و 
کسب و کارها تعطیل شده بود. وی با بیان اینکه قبل از شروع دولت فقط ۱۸ 
میلیون دوز واکسن تزریق شده بود، خاطرنشان کرد: به رغم پرداخت وجه به 
کوواکس هیچ واکســنی برای ما ارسال نشده بود و واکسن یک مسأله سیاسی 

شده بود و عده ای نیز این مسأله را به FATF و...، گره زده بودند.

ثبت ایده های کاربردی و توسعه ای برای حل مشکالت
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گفت و گو با »ایران« مطرح کرد

مطابق قانون بودجه ۱۴۰۱، دســتگاه های 
اجرایــی و شــرکت های دولتــی می توانند 
از یــک درصــد بودجــه پژوهشــی خــود 
اســتفاده کننــد و همچنیــن آنهــا موظف 
هســتند نیازهای خــود را در ســامانه نان 
ثبت کنند. ثبت نیازها از ســوی شــرکت ها 
و دســتگاه های دولتــی بــه تنهایــی کافی 
موضــوع  دلیــل،  همیــن  بــه  نیســت؛ 
ثبــت نیازهــا و اولویت هــای تحقیقاتــی 
دســتگاه های دولتــی در ســامانه »نــان« 
انجام می شــود. براساس مصوبه شورای 
عالی انقاب فرهنگی، تمام وزارتخانه ها 
و صنایع دولتی موظف هستند که نیازها و 
اولویت های تحقیقاتی خود را در سامانه 
نــان ثبت کنند. محمدعلی زلفی گل وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری با دســته بندی 

کــردن مقــاالت و تحقیقــات در ایــران و 
توجه نداشــتن بــه تحقیقــات کاربردی و 
توسعه ای به »ایران« توضیح داد: به طور 
کلی ســطح تحقیقات ســه دســته است؛ 
تحقیقات بنیادی، تحقیقــات کاربردی و 
تحقیقات توســعه ای. خروجــی هرکدام 
از این ســه نــوع تحقیــق متفاوت اســت. 
خروجی تحقیقات بنیادی مقاله، رســاله 
و پایان نامــه دانشــجویی ارشــد و دکتــرا و 
همچنین کتاب است. خروجی تحقیقات 
بنیادی نیز مقاله است. تحقیقات بنیادی 
و  فنداســیون  کــه  اســت  تحقیقاتــی  آن 
پایه ریــزی تحقیقات اســت مثــل نظریه 
نسبیت انیشــتین یا نظریه جاذبه زمین؛ 
روزی که ســیب به زمین افتاد و نیوتون از 
روی آن جاذبه را کشف کرد، فکر نمی کرد 
روزی همین نظریه برای ساخت هواپیما 

و پهپاد مورد استفاده قرار بگیرد. 

وی تأکیــد کرد: تحقیقــات بنیادی به 
گســترش مرزهای دانش منجر می شود 
و در آن مالکیــت مطــرح نیســت. شــما 
هنگامــی کــه یــک نظریــه جدیــد را پیدا 
می کنیــد، هــر چقدر کــه آن را بهتــر و در 
ابعاد بیشتر منتشــر کنید ارزش بیشتری 
پیدا خواهد کرد. به همین دلیل مقاالت 
علمی فوق العاده ارزشمند هستند چون 
پایه و اساس رشد و فناوری خواهند بود. 
فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم،  وزیــر 
در توضیــح تحقیقــات کاربــردی گفــت: 
خروجــی تحقیقــات کاربــردی برطــرف 
کــردن یــک نیــاز اســت. کســی مراجعه 
می کنــد و می گویــد الســتیکی کــه بــرای 
ماشــین ســاخته اید بعد از مدتی آسیب 
می بینــد، می ترکــد، بــرای ســرما خــوب 
و  نمی کنــد  را تحمــل  گرمــا  یــا  نیســت 
انعطاف پذیــری اش کم اســت. محققی 

می آیــد و با کارهایی که انجــام می دهد، 
می کنــد.  برطــرف  را  الســتیک  مشــکل 
الســتیک جدیــدی خلق نمی کنــد بلکه 

عیــب را برطــرف می کنــد کــه بــه ایــن 
تحقیقات کاربردی می گویند. تحقیقات 
توســعه ای شــرایطی را فراهم می کند تا 

یــک ایده بنیــادی را به ثــروت، فناوری و 
ثبت اختراع تبدیل کند. 

زلفــی گل در پاســخ بــه این ســؤال که 
چــرا وزارت علــوم فقــط بــه یک نــوع از 
بقیــه  و  دارد  ویــژه ای  توجــه  تحقیقــات 
را  توســعه ای  و  کاربــردی  تحقیقــات 
مــورد توجــه قــرار نمی دهــد و شــرایطی 
را ایجــاد نکــرده کــه تحقیقــات کاربردی 
و توســعه ای پیشــرفت داشــته باشــد تــا 
نقش آفرین بوده و بعد موجب افزایش 
ثروت شــود، به ســامانه نان اشــاره کرد و 
گفت: خوشبختانه ســامانه نظام ایده ها 
و نیازهایــی کــه طراحــی کرده ایــم برای 
چنیــن مــوردی اســت تــا این مشــکل را 
برطــرف کند همچنین تاکنون طرح های 
متعــددی از طریق این ســامانه برای ما 
ارســال شــده اســت که قطعاً مورد توجه 

قرار خواهند گرفت.
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 چهارشنبه 9 شهریور 1401
 سال بیست و هشتم

 شماره 7993

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

و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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   افقي:  
1 - آرام و یـــواش - تیمـــی در لیـــگ برتر با 

سرمربی گری »محمد ربیعی«
2 - از وسایل بازی و سرگرمی - آغاز - مادر آذری

3 - گشاده روی - سرآغاز گفت و شنود تلفنی - زیر - تیر پیکاندار
4 - کاست صوتی - نامی دخترانه به معنای آسمان - گروه 

تحقیقاتی
5 - نام زبان فارسی نو - لقب وزیران قاجاری - تابلوی »رنوار«

6 - سازه ای برای ایجاد حصار - وبا - جمیل
7 - مؤسس ایلخانیان - مابین پیچ و مهره - از شرکت های 

هواپیمایی
8 - میوه - آرزوهای بزرگ در سر دارد! - نفی ابد

9 - جاده - پارچه پر سوراخ! - شهر »پیست اسکی نسار« در 
استان کردستان

10 - دسته، جمعیت - ضد »متحرک« - رنگ خزان
11 - نجات - مادر - حکم

12 - تست هوش معروف - پدر زال - دزد تاریکی ها!
13 - از ارکان خانواده - درخشـــندگی - سازمان اقتصادی 

منطقه ای - هواپیمای سریع السیر
14 - رود سرحدی - از ادات استفهام - مضطرب

15 - از حبوبات - بزرگ ترین شهر »استرالیا«

 عمود ي:   
1 - بستن منفذها برای جلوگیری از نشت آب و غیره - پاییز

2 - حاشیه - پایتخت »زیمبابوه« - قیمت
3 - آب بند - بلندترین برج - فریاد بلند - سمت

4 - اصل و نژاد - سره و صاف - علم نجوم
5 - سرسرا - استخوان بندی - زمین بایر

6 - رفیق مهربان - الهه عشق و جمال - روشن و درخشان
7 - زوبین - شیر حیوان تازه زاییده - ژانری در سینما - گودال

8 - نقاش اسپانیولی ابداع کننده کوبیسم
9 - سود حرام - بسیار حمله کننده - کوچک ترین جزء یک 

فیلم - ویتامین آفتابی
10 - سربها - بلوا - آرزوها

11 - کلید راه اندازی - مشاور - خسیس
12 - سازمان پیمان آتالنتیک شمالی - شکنجه - شطرنج ژاپنی

13 - محل - مسیحی - رسوم - قبول نشده
14 - فوری - دیکتاتور آلمانی - از گیاهان دریایی

15 - آشـــفته و درهم - به فرموده امام حسن)ع(... نعمتی 
است که به آن حسادت نمی شود

   افقي:
 1 - نقصـــان و کـــم و کســـری - از نقـــاط 

دیدنی استان خراسان شمالی
2 - محله ای در شیراز - صدای بلند - زهرآلود

3 - عالمـــت مصـــدر جعلـــی - سرپرســـتار - کیاســـت - 
پنهانکاری

4 - خانه کوچک! - معشوق - ذخیره
5 - قدیمی ترین نوشته به زبان هند و اروپایی - خانه ها - النه پرنده

6 - زیانکاری - زشت - اکنون
7 - زمانه چون ز.... به شـــیب خواهد برد/دویده گیر بسی 

سال در نشیب و فراز- فرمان کشتی - امر به روفتن
8 - فیلـــم »رابرت دی« - مینی ســـریال »جرمی اســـلیتر« 

)2022( - حرف ندا
9 - فیلمی بـــا هنرنمایی رویا نونهالـــی - چاهی در جنوب 

مدینه - تکیه دادن
10 - اصالح عکس - شهر استان یزد - شیوا

11 - هر نوع  زیور متن - نام مردانه - رشوه
12 - گوشه ای در بیات ُترک - طبل - اتوبوس فضایی

13 - شمردن - پایه ها - اجاره منزل - حرف روسی
14 - آدم بد پیله - شاعر انگلیسی - حرکتی در جودو

15 - هافبک برزیلی »التزیو« - الهه شکار رومیان

 عمود ي:   
1 - از توابع مثلثاتی - اثر »نجیب محفوظ«

2 - کسی که یک اثر هنری را ارزیابی کند - پاالیه - نمونه نمایشی
3 - عنــوان امیر قبیله - چاق نیســت! - کاســت صوتی - 

وسیله باالبر ماشین

4 - هوو - امر از بودن - بلیغ
5 - دارای تأخیر - گوشه گیری - دو خط یک زاویه

6 - کوب - داربست - مخلص
7 - عدد روستا - صدای ناراحتی زن! - پست فطرت - بی درنگ

8 - خالق »پیشرفت دانش«
9 - آفرینــش زیبایی - ســخن نیش دار - ســطل آبکشــی - 

ویتامین سبزیجات
10 - پنیر ســفت - عمل کننده - نوعی استاندارد در کدهای 

کامپیوتری
11 - دشنام - بهره ای از انسانیت نبرده - نهر بزرگ

12 - نشت - فرمان سکوت - حق خواه در دادگاه
13 - خاک سرخ - عادت زن باردار - منعم - تعجب بانو

14 - همراه رفت! - رنگها - لقب حضرت ابراهیم)ع(
15 - ســریالی بــه کارگردانــی منوچهــر هــادی - فیلمــی از 

ارسالن امیری
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. 7993یک جـدول با دو شـرح
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خبرنگار

گروه اجتماعی / یکی از مشکات موجود 
بــاز  دانش بنیــان  تولیــدات  بحــث  در 
کردن یک جایــگاه جداگانه برای فروش 
محصــوالت ایران در بازار جهانی اســت. 
امــا این موضــوع قطعاً بــه دلیل کیفیت 
پایین محصوالت دانش بنیان ها نیســت 
بلکه مشــکات دیگری این فعالیت ها را 
محدود کرده اســت که معاون پژوهشــی 
وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و دبیر 
شورای عالی عتف درباره دالیل مشکات 
دانش بنیان هــای  محصــوالت  فــروش 
می دهــد.  توضیــح  جهــان  در  ایــران 
پیمان صالحــی در واکنش بــه اینکه چرا 
محصوالت دانش بنیان ما در بازار جهانی 
سهم قابل توجهی نداشــته و چرا عموماً 
این محصوالت در کشــورهای همسایه و 
نه در ســایر کشــورها مورد استفاده است، 
گفــت: اگر شــما در تجاری ســازی نتوانید 
از مرزهــای کشــور خــارج و وارد بازارهای 

جهانی شــوید، افق بلنــدی هم نخواهید 
داشت. از طرفی ما تحت فشار تحریم ها 
هســتیم و اگــر محصولــی را وارد یا صادر 
کنیــم ولــی نتوانیــم هزینــه آن را بدهیم 
یــا دریافت کنیم، یــا نتوانیم بیمه حمل 
محصــوالت را اعمــال کنیــم، یــا نتوانیم 
مــاده اولیــه اش را تأمین کنیم با مشــکل 

مواجه خواهیم شد.
دیگــر  طــرف  از  داشــت:  اظهــار  وی 
بســیار  مــا  دانش بنیــان  شــرکت های 
توانمنــد هســتند و من با بســیاری از آنها 
در ابتــدای کار تاکنــون همــراه بــوده ام و 
تعامــل داشــته ایم. روزی کــه مــا قانــون 
دانش بنیــان را شــروع کردیــم خیلــی از 
آن هــا پنــج، شــش نفــر بوده اند امــا االن 
هر کدام بیش از ۵۰۰ یا۶۰۰ نفر هســتند، 
بنابرایــن ظرفیــت باالیی دارنــد. معاون 
وزیر علوم درباره اینکه علم و فناوری سد 
تحریم ها را می شکند گفت: اگر ما جایی 

بتوانیــم ســدها را بشــکنیم، همــان طور 
که همیشــه گفته ام حوزه علــم و فناوری 
سدشکن حوزه تحریم ها بوده است پس 

در تجارت هم همین طور است.
موضوعــات  از  یکــی  داد:  ادامــه  وی 
مهم تجاری سازی در سطح بین المللی 
داشــتن عقبــه حمایتــی و خدمــات پس 
از فــروش اســت. بــه عنــوان مثال مــا در 
حــال حاضــر در حــوزه صنایــع غذایــی 
قوی هســتیم و کشــورهای منطقــه واقعاً 
هســتند.  ایــران  غذایــی  صنایــع  تشــنه 
باالخــره بعضی از موضوعات در تجارت 
بین الملــل بــه همــان موضــوع اولی که 
اشاره کردم برمی گردد و از این رو با موانع 

متعددی مواجه می شویم.
دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات 
و فناوری بیان کرد: برای موضوع خدمات 
پس از فروش ما نیاز داریم در کشــورهای 
مختلــف نمایندگان قوی یــا حضور قوی 

داشــته باشــیم. اینهــا همــه می تواند در 
رشــد فروش محصــول و حضــور در بازار 
جهانی نقش داشته باشــد. بنابراین این 
محدودیــت بــه خاطر عــدم توانایــی در 

فناوری نیست. 
صالحی تأکید کــرد: ما در حال تولید 
و  هســتیم  محصــوالت  پیشــرفته ترین 
توان صــادرات آن را هم داریم. در عین 
حال یک سری محدودیت ها هستند که 
امیدواریم اگر این محدودیت ها کم شود 
در صادرات افزایش داشــته باشیم؛ این 
محدودیت هــا ایجاد شــده کــه صادرات 
معنــی  بــه  صــادرات  زیــرا  ندهــد  رخ 
اقتدار، حضور در بازارها و وابستگی یک 

ســری از افــراد بــه محصوالت ما اســت. 
بنابراین وقتی مانع از آن می شوند برای 
جلوگیری از همین مسائل است تا کشور 
درآمدی نداشته باشد. معاون پژوهشی 
فنــاوری در  و  وزارت علــوم، تحقیقــات 
پاســخ به این سؤال که طبق گفته برخی 
اســاتید دانشــگاهی، برخــی رشــته های 
تحصیلــی در مقطع دکتری نیازســنجی 
آن  از  اســتفاده  عــدم  ایــن  و  نشــده اند 
فــرد در آن رشــته را در پــی دارد، چرا در 
مقاطع دکتری اصاح نیازســنجی برای 
رشــته های تحصیلی صورت نمی گیرد، 
مــا در  کــه  از موضوعاتــی  یکــی  گفــت: 
شــورای عتــف در نظــر داریــم، هدایــت 

پژوهش هــا بویژه موضوع پایان نامه ها و 
رساله ها در راستای حل معضات بوده؛ 
این رویه در حال رشــد اســت. طرح های 
ارتبــاط با صنعت از پنج هزار به هشــت 
هزارتا رســیده اســت که بســیاری از آنها 
در قالب پایان نامه و رساله بوده اند. این 
هم رسانی اکنون اتفاق می افتد از طرفی 
هــم مطلوب نیســت و صحبت شــما را 

تأیید می کنم.
علــوم،  وزارت  پژوهشــی  معــاون 
تحقیقــات و فنــاوری در آخر عنــوان کرد: 
ما هم در کشــور باید کشــش بازار داشــته 
باشــیم و این کشــش بــازار وظیفــه همه 
اســت.  عتــف  عالــی  شــورای  جملــه  از 
راهکارهایــی بــرای آن داریــم کــه اقــدام 
کرده ایم و یکی از آنهــا در آیین نامه ارتقا 
خــودش را نشــان می دهــد بدین شــکل 
که طرح هــای ارتباط با صنعت می تواند 

جایگزین مقاله دانشجویان باشد.

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

علم و فناوری سد تحریم ها را می شکند
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شصت و نهمین جلسه شورای هنر برگزار شد
جلســه  نهمیــن  و  شــصت 
شــورای هنــر بــا ادامــه بررســی 
طــرح »نظــام اســتاد شــاگردی 
دســتور  و  هنــر«  آمــوزش  در 
جلسه بررســی »آیین نامه های 
و  فیلمســازی  پروانــه  صــدور 
ریاســت  بــه  فیلــم«  نمایــش 
اســماعیلی  مهــدی  محمــد 

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی برگزار شــد. به گزارش خبرنــگار فرهنگی ایرنا، 
در این شــورا که به دبیری محمدحســین ایمانی خوشــخو در محل وزارتخانه 
برگزار شــد، »آیین نامه های صــدور پروانه فیلمســازی و نمایش فیلم«، مورد 
ارزیابی اعضا قرار گرفت. همچنین در این جلســه، ســایر اعضای این شــورا به 
ارائــه دیدگاه های خــود در خصــوص آیین نامه های صدور پروانه فیلمســازی 
و نمایــش فیلــم پرداختند. شــورای هنر، یکی از شــوراهای وابســته به شــورای 
انقــاب فرهنگــی اســت کــه سیاســت های کان حاکمیتــی در این حــوزه را در 
جهت حمایت و کمک به هنر و اهالی هنر تدوین می کند تا راهگشا و هدایتگر 
جامعه هنری در همه عرصه ها برای رســیدن به رشــد و رونق اقتصاد فرهنگ 

و هنر در کشور و عرصه بین المللی باشد.

دیدار با هنرمند جانباز در هفته دولت
محمود ساالری معاون امور هنری 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی، 
همزمــان با هفته دولــت با حضور 
در منزل حسین نوری از هنرمندان 
جانباز انقاب اسامی با وی دیدار 
و گفت و گو کرد. به گزارش »ایران«، 
در ابتــدای ایــن دیــدار صمیمانــه 
که محمــود ســاالری معــاون امور 

هنــری وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی، کاظم نظری مدیرکل هنرهای نمایشــی و 
محمــود فرهنگ مدیر کانــون تئاتر دینی و دبیر رویداد صاحبدالن حضور داشــتند، 
حاضرین به همراه حســین نوری و خانواده وی به تماشــای فیلم مســتند »در یک 
نــگاه« به کارگردانی مهدی فارســی کــه روایت زندگی این هنرمند جانباز و آشــنایی 
وی با همسرش است، نشستند. در ادامه این دیدار حسین نوری به ارائه توضیحاتی 
دربــاره آثــار خــود در عرصه هــای مختلف هنــری از جمله ســینما، تئاتر، نقاشــی و 
فیلمنامه نویسی و بیان برخی از خاطرات خود پرداخت. همچنین در بخشی دیگر  از 
این دیدار دکتر نادیا مفتونی همسر این جانباز هنرمند ضمن بیان فرازهایی از زندگی 
خود با اســتاد حســین نوری در مورد فعالیت های خود و همسرش توضیحاتی داد. 
کاظم نظری مدیرکل هنرهای نمایشی و محمود فرهنگ مدیرکانون تئاتر دینی در 
ادامه این دیدار به بیان نظرات و راهکارهای خود در خصوص اهمیت و بهره برداری 
از آثار و متون حســین نوری در عرصه هنرهای نمایشــی پرداختند. در بخش پایانی 
این دیدار محمود ساالری با ابراز خرسندی از دیدار با این هنرمند سرافراز و با آرزوی 
سامتی برای ایشان، ضمن پاسداشت مقام واالی جانبازان انقاب اسامی و تقدیر 
از همسر ایشان به سبب عشق و ایثار و فعالیت های علمی وهنری، به بیان اهمیت 
بازنشر هنر انقابی حسین نوری در سطح داخلی و بین المللی پرداخت و از آمادگی 
معاونت امور هنری برای نشر و ترجمه آثار برجسته ایشان به منظور ترویج افکار و 
اندیشــه این هنرمند انقاب اســامی خبر داد. یادآور می شود، حسین نوری نقاش، 
نویسنده و کارگردان تئاتر و سینما و از جانبازان نهضت پیروزی انقاب اسامی ایران 
اســت. وی با وجود محدودیت های جســمی موفق شده در سه عرصه نقاشی، تئاتر 
و سینما دستاوردهای تخصصی داشته باشد. نمایش هایی که او نوشته و کارگردانی 
کرده در دوره های مختلف جشــنواره تئاتر فجر و دیگر جشــنواره های سراسری حائز 
رتبه شــده اســت و فیلم هایش در کشــورهایی همچون ایتالیا، آلمان، هنــد، کانادا و 

امریکا اکران شده و جوایزی را از جشنواره های بین المللی کسب کرده است. 

 پیاده روی اربعین به روایت مستند »دلدادگان«
مستند »دلدادگان« با محوریت گفت و گو با زائران سرور و ساالر شهیدان امام 
حســین)ع( و به تصویر کشــیدن معجزات و نشــانه های حســینی، در روزهای 
پایانــی مــاه صفــر تقدیم نــگاه مخاطبــان می شــود.به گــزارش ایرنــا، محمد 
رفیعی تهیه کننده و کارگردان مســتند دلدادگان درباره این مســتند گفت: این 
مجموعه روایتی از نقل قول های مســتقیم با زائران حسینی است که نشانه ها 
و معجزات حضرت ابا عبداهلل حسین)ع( در زیارت اربعین حسینی سال های 
قبــل بــرای آنهــا اتفــاق افتــاده و از مهم تریــن آنها جنبــه معرفت شناســی و 
شــناخت اســت. رفیعی ادامه داد: این مســتند ۱۴ قسمتی شــامل گفت و گو با 
اقشــار مختلف جامعه همچون پزشــک، معلم، اســتاد دانشــگاه و کارمند و... 
اســت کــه در زیــارت اربعین حســینی پیــاده روی کرده انــد. مســتند دلدادگان 
کاری از گــروه معــارف شــبکه تهران اســت که در روزهــای نزدیک بــه اربعین 

حسینی)ع( از این شبکه پخش می شود.
 

فراخوان سوگواره زائران و جاماندگان اربعین
ویژه برنامه هــای نهــاد کتابخانه هــای عمومــی کشــور در ســوگ چهلمین روز 
شــهادت امــام حســین )ع( بــا عنــوان ســوگواره زائــران و جامانــدگان اربعین 
حســینی و بــا همــکاری کتابخانه هــای عمومــی و برپایــی برنامه هــای متنــوع 
فرهنگی در ســه محور محافل ادبی، پویش ها، مســابقات و طرح تربیتی سام 

بر امام حسین)ع( و برپایی موکب در استان های مرزی برگزار می شود.
به گزارش ایســنا، در بخش محافل ادبی سوگواره زائران و جاماندگان اربعین 
حســینی کــه با هــدف تقویت توانایی ســرودن شــعر آیینی و پیونــد مداحان و 
شــعرای آیینی با این حرکت عظیم برپا می شــود، سلسله  نشست های بانوان 
عاشــورایی از روز پنجــم الــی هفتــم شــهریورماه بــا محوریــت اســتان تهران، 
نشســت های تخصصــی شــهر هیأت بــا محوریت اســتان قم، نشســت موکب 
هنــر با محوریت اســتان های مرزی، چاووش خوانی و پادکســت شــعر اربعین 
در تمامی اســتان های کشور برگزار می شود. بخش پویش ها، مسابقات و طرح 
تربیتی سام بر امام حسین)ع( با مشارکت همه جانبه کتابخانه های عمومی 
کشور )کتابداران و سایر مخاطبان( از روز ششم الی بیست و ششم شهریورماه 

برپا می شود. 
 

قدردانی فرزند شهید باهنر از سازندگان »راز ناتمام«
در آســتانه سالروز شهادت شهید 
اعضــای  باهنــر  محمدجــواد 
خانــواده ایــن شــهید گرانقــدر در 
سالن همایش بنیاد فرهنگی رفاه 
از سازندگان مجموعه تلویزیونی 
»راز ناتمــام« کــه ایــن شــب ها از 
شــبکه اول ســیما در حــال پخش 
اســت، قدردانی به عمل آوردند. 

در ابتدای این مراسم ناصر باهنر فرزند ارشد شهید باهنر پس از عرض خیر مقدم 
به حاضران در ســالن اظهار داشــت: بســیار خوشــحالم پس از مدت ها ســریالی با 
محوریــت زندگــی تعدادی از بزرگان این مرز و بوم ســاخته شــد تا نســل جوان را با 
رشــادت های قهرمانان کشور عزیزمان ایران آشنا کند. اتفاقی که در صدا و سیمای 
ما تاکنون رخ نداده بود و جای امیدواری دارد. به عوامل این ســریال خســته نباشید 
و خــدا قــوت می گویم و بخوبی می دانم که طراحی گریــم روزانه تک تک بازیگران 
چه مشــقت هایی به همراه دارد. قطعاً تمامی عزیزان ســازنده این ســریال تاش 
خود را به کار بســته اند تا اثری در خور توجه تولید کنند. ســیدعباس فاطمی رئیس 
مرکز سیمای استان ها نیز گفت: ما برای برنامه تولیدات نمایشی استان ها در دوره 
پنج ســاله اول ســریال های شهید بهشــتی، شهید باهنر، شــهدای محراب آیت اهلل 
صدوقی،  آیت اهلل قاضی طباطبایی و شهید مدنی را در دستور کار داریم. در کنار آن 
دو سریال جال ۱و ۲ نیز برای پرداختن به انقاب تبریز تولید شد و به پخش رسید.

به دنبال مردمی تر کردن تئاتر مقاومت هستیم
گروه فرهنگی: در شــرایطی که وضعیــت داخلی عراق 
همچنــان ملتهب اســت، برگزارکننــدگان هجدهمین 
جشنواره تئاتر مقاومت اعام کردند که برگزاری بخش 
اربعین این دوره از جشــنواره وابسته به امنیت منطقه 
عراق اســت و در این زمینه تابع تصمیم ستاد اربعین 
هســتند. به گزارش ایســنا، در نشســتی خبری که دیروز 
برگزار شد، ســیدوحید فخر موســوی دبیر هجدهمین 
جشنواره تئاتر مقاومت با همراهی تعدادی از مدیران 
ایــن جشــنواره گزارشــی از رونــد برگــزاری ایــن رویداد 
هنری ارائه کردند. در این نشســت که در سالن مشاهیر 
مجموعه تئاتر شــهر برگزار شد، فخر موسوی از اضافه 
شــدن بخش بین الملل به عنــوان یکــی از تفاوت های 
این دوره از جشــنواره در قیاس با دوره های گذشــته یاد 
کرد و افزود: قرار اســت این بخش در ایران و کشورهای 
اســامی منطقــه برگــزار و بــا پیــاده روی اربعیــن آغاز 
شــود. او با اشــاره به ناامنی هــای اخیر در عــراق عنوان 
کــرد: در بخش اربعین تابع قوانین جمهوری اســامی 
و ســتاد اربعیــن هســتیم و اگــر وضعیــت مهیــا شــد، 
آثار شــرکت کننده در ایــن بخش اجرا می شــوند. البته 
بازبینــی کارهــای این بخش انجام شــده و آثار انتخاب 
شده اند. دبیر جشــنواره هجدهم تئاتر مقاومت درباره 
بخش های این دوره از جشنواره گفت: جشنواره امسال 
۶ بخــش دارد و شــامل بخش های اربعیــن، خیابانی، 
رادیــو تئاتــر، صحنــه ای، تله تئاتر و نمایشنامه نویســی 
اســت. موســوی ابراز خرســندی کرد که آثار این دوره از 

جشــنواره عاوه بر تهران در چند اســتان دیگر نیز اجرا 
می شــوند و در این زمینه توضیح داد: مشــغول رایزنی 
با اســتان ها هستیم و خوشــبختانه ۸-۹ استان پای کار 
بوده انــد ولی فعًا در مرحله انعقاد قرار داد هســتیم. 
به گفته او، بازه زمانی برگزاری این جشــنواره در بخش 
نمایش هــای خیابانی مهر مــاه، در بخــش رادیوتئاتر، 
اوایــل آبان و در بخش صحنــه ای از اواخر آبان تا اوایل 

آذر است.
ë ۵۰ درصد افزایش بودجه

فخر موســوی در پاســخ به پرسشــی دربــاره بودجه 
این دوره از جشــنواره توضیح داد: در این دوره نســبت 
بــه دوره گذشــته ۵۰ درصد افزایش بودجه داشــته ایم 
کــه البته با اضافه شــدن بخــش بین الملــل و برگزاری 
جشــنواره در چنــد اســتان دیگــر شــاید همچنــان ایــن 
بودجــه کم باشــد به همین دلیل مشــارکت اســتان ها 
را هــم خواهیم داشــت کــه در کنار بنیــاد روایت فتح از 
جشــنواره حمایــت می کننــد. او همچنین خبــر داد که 
یــک کامیــون نمایشــی در طول برگــزاری جشــنواره در 
چند نقطه مســتقر می شــود و عاوه بر این تاش شده 
کارهایی برای اجرا در کشورهای دیگر انتخاب شوند که 
مبتنی بر دیالوگ نباشند. موسوی در پاسخ به پرسشی 
دیگــر با ایــن مضمون که در ایــن دوره از جشــنواره و با 
توجه به افزایش حساســیت های ممیزی چقدر شاهد 
تنوع نگاه ها و ســایق خواهیم بــود، گفت: تابع قوانین 
هســتیم و اینگونــه نیســت که شــرایط امروز با گذشــته 

متفاوت شــده باشد. اگر کاری مطابق مصوبات شورای 
نظارت و ارزشــیابی باشد، مشــکلی برای اجرا نخواهد 
داشت. هر چند که ما هم یک سری نگاه ها و اصاحات 
احتمالی ممکن اســت داشــته باشــیم ولی قطعاً نگاه 
ممیزی کامًا متفاوت نخواهد بود. ضمن اینکه شــعار 
ما هم افزایی اســت. او در پاســخ به این سخن که پیش 
از این هنرمندان شناخته شده ای در حوزه دفاع مقدس 
فعــال بودنــد و آثــار باکیفیتی اجــرا می کردنــد ولی به 
مــرور این فضا تغییر کرد و دیگر شــاهد اجرای کارهای 
باکیفیــت و پرفــروغ نیســتیم، تصریح کرد: مــن هم با 
ایــن دیدگاه موافقم ولــی در این زمینه تصمیم گیرنده 
نیســتم بلکه تابع قوانین هستیم. در عین حال با چند 
تــن از دوســتان نامــداری کــه در حــوزه دفــاع مقــدس 
فعالیــت کرده انــد، مشــغول گفت و گــو هســتیم تــا در 
صورت امکان به آنان سفارش کار بدهیم. بنابراین در 
جشــنواره امسال در کنار بخش رقابتی صحنه ای، چند 
کار سفارشــی هم خواهیم داشت تا جشــنواره به رونق 
گذشــته بازگــردد. او کــه پیش تر رئیس شــورای نظارت 
و ارزشــیابی اداره کل هنرهــای نمایشــی بــوده اســت، 
دربــاره نگاه هــای ســلیقه ای در انتخاب آثار جشــنواره 
تئاتر مقاومت توضیح داد: زمانی که در شورای نظارت 
و ارزشــیابی مشــغول بــه خدمت بــودم، تــاش کردم 
مصادیق قانونی را اســتخراج کنم تا نظارت سلیقه ای 
نشــود، چــرا کــه بایــد روی مصادیق بندهــای مختلف 
شورای نظارت و انطباق آنها با مصوبات شورای عالی 

انقــاب فرهنگــی کار کنیم. فخر موســوی در پاســخ به 
پرسشــی دیگر کــه چرا در زمینــه تئاتر دفــاع مقدس و 
جشــنواره آن آسیب شناســی انجام نمی شود، توضیح 
داد: آسیب شناســی نیازمند کار مداومی در طول ســال 
است و صرفاً به این جشنواره محدود نمی شود. تاش 
ما این است که از اجراهای عمومی کارهای تولید شده 

حمایت کنیم. 
ë به بازگشت امنیت به عراق امیدواریم

در بخــش دیگــری از ایــن نشســت امیــن اشــرفی، 
مدیــر بخــش بین الملل ایــن دوره از جشــنواره بــا ارائه 
توضیحاتی درباره این بخش آرزو کرد ناامنی در منطقه 
عراق به آرامش برســد. او همچنیــن توضیحاتی درباره 
نمایش های زخم عتیق ارائه کرد و افزود: تاش کردیم 
در بخش پیاده روی اربعین از تجربه هم افزایی استفاده 
کنیــم و تأکید ما بــر آیین های ســوگواری در اقصی نقاط 
کشــور اســت که هم به زنــده کــردن ایــن آیین ها کمک 
می شود و هم به فضاسازی اربعین. به گفته اشرفی، در 

بخش خیابانی ۱۰۰ نمایــش متقاضی اجرا بودند که ۱۴ 
اثــر به جشــنواره راه پیدا کردند ضمــن اینکه دو نمایش 
از عــراق در این دوره از جشــنواره حضور دارند. اشــرفی 
درباره اجراهای اربعین نیز توضیح داد: نزدیک به ۷-۶ 
نقطه را برای اجرا انتخاب کرده ایم که اینها ثابت هستند 

و گروه ها در این نقاط به اجرای نمایش می پردازند. 
محــراب محمدزاده، دبیــر اجرایی جشــنواره نیز در 
توضیحاتــی عنوان کــرد: در حال حاضر اجــرای آثار در 
استان یزد قطعی شده است و با دیگر استان ها مشغول 
رایزنــی هســتیم. او اضافه کــرد: این دوره جشــنواره دو 
هــدف اساســی دارد؛ اول اینکــه دامنه جشــنواره به کل 
ایران گسترش پیدا کند و حضور مردم را در اجراهای آن 
شاهد باشیم و دوم، اضافه کردن بخش تله تئاتر که به 
شــکل تولیدی و با حمایت سازمان صداوسیما خواهد 
بود که آثار این بخش از شــبکه های اســتانی و دو شبکه 
سراسری پخش می شوند. محمدزاده افزود: تاش مان 
بــر این اســت که بتوانیم آثــاری را از کشــور خودمان در 

کشــورهای پاکستان، افغانســتان و بوسنی و هرزگوین و 
ســوریه و لبنان اجرا کنیم که البته این موضوع بســتگی 
به امنیت این مناطق دارد. او خاطرنشان کرد: در مورد 
اجرا در افغانســتان و پاکســتان اگر شرایط فراهم باشد 
گروه هــای ایرانی را اعــزام می کنیم. در غیر این صورت 
گروه هایی از این کشورها را برای حضور در ایران دعوت 

خواهیم کرد. 
دبیر اجرایی جشــنواره تئاتر مقاومت در پاســخ به 
این پرســش کــه چرا بخــش بین الملل فقــط میزبان 
کشورهای مسلمان است و دیگر کشورهای منطقه در 
این بخش غایب هستند، توضیح داد: اولین بار است 
که جشــنواره بین المللی برگزار می شود ضمن اینکه 
محدودیت بودجه داریم. درحالی که به تاجیکستان 
و جمهــوری آذربایجــان هــم فکــر کرده ایم امــا برای 
شــروع کار، برنامه اربعین را خواهیم داشــت. ضمناً 
برنامه ریــزی کرده ایــم کــه دو نمایــش تــرک زبان در 
گمرک آســتارا اجــرا بشــوند. البته در لبنان و بوســنی 
بجــز مســلمانان، مســیحیان هم مخاطب جشــنواره 
هســتند. بنابرایــن خیلــی در مــورد مســلمان بــودن 
کشورهای بخش بین الملل اصراری نداشتیم و حتی 
پیشنهاد شد نمایشی درباره فلسطین در آلمان اجرا 
شــود که محدودیت بودجه اجازه نــداد. در پایان این 
نشست خبری، از خانواده شهید سعید قهاری سعید 
تقدیر شــد و فرزند این شهید به نمایندگی از خانواده 

او لوح تقدیری دریافت کرد.

در نشست خبری هجدهمین دوره از جشنواره  مطرح شد

سنا
ای

گروه فرهنگی: نشسـت هم اندیشـی بانـوان فعال 
قرآنـی بـا حضـور محمدمهـدی اسـماعیلی وزیـر 
ایـن  در  شـد.  برگـزار  اسـامی  ارشـاد  و  فرهنـگ 
نشست،اسـماعیلی بـا بیـان اینکه حـوزه فعالیت 
رشـد  بـه  تـا  باشـد  مسـتقل  بایـد  بانـوان  قرآنـی 
وضعیـت  خوشـبختانه  گفـت:  برسـد،  تکامـل  و 
فعالیت های قرآنی نسـبت به سـال های گذشـته 
وزارت  و  اسـت  برخـوردار  مطلوبـی  شـرایط  از 
فرهنـگ در دوره جدیـد بـر حمایـت همـه جانبـه 

از فعالیت هـا و تشـکل های قرآنـی اهتمـام ویـژه 
دارد.

بـه گـزارش ایرنـا، وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـامی 
جلسـات  رونـق  و  آمـوزی  قـرآن  گسـترده  مـوج 
دانسـت  اسـامی  انقـاب  بـرکات  از  را  مذهبـی 
در  را  اسـامی  جامعـه  آنچـه  کـرد:  تأکیـد  و 
مقابـل هجمـه فرهنگـی بیگانـگان حفـظ کـرده، 
.همچنیـن  اسـت  مـردم  اعتقـادی  ریشـه های 
از  ایرانـی  بااصالـت  بانـوان  آفرینـی  حماسـه 

دوران پیـروزی انقـاب اسـامی گرفتـه تـا دوران 
اسـامی  انقـاب  معجزه هـای  از  مقـدس  دفـاع 
انقـاب  عالـی  شـورای  عضـو  مـی رود.  شـمار  بـه 
زنـان  تأثیرگـذار  نقـش  بـه  اشـاره  بـا  فرهنگـی 
تاریـخ  مهـم  برهه هـای  در  ایـران  مسـلمان 
معاصـر گفـت: نقـش زنـان مؤمنـه و محجبـه در 
بانـوان در  و مقاومـت  تنباکـو  اعتراضـی  جنبـش 
نمونـه  حجـاب،  کشـف  اسـتعماری  طـرح  برابـر 
بـه  ایرانـی  زنـان  تاریخـی  تمسـک  از  کوچکـی 

مبانـی قـرآن و اهل بیت)ع( اسـت. وزیر فرهنگ 
دولـت مردمـی در بخش دیگری از سـخنان خود 
بـه بازدیـد اخیـر خـود از روسـتای قرآنی »سـوها« 
در  افـزود:  و  کـرد  اشـاره  اردبیـل  اسـتان  توابـع  از 
روسـتای کـم برخـوردار سـوها از توابـع شهرسـتان 
نمیـن کـه بـه روسـتای قرآنـی در اسـتان اردبیـل 
یـک  برکـت فعالیـت آموزشـی  بـه  دارد  شـهرت 
جانبـاز جهادگـر، حـدود ۳۰۰ حافـظ قـرآن خانم 
مسـأله  اسـت.این  یافتـه  پـرورش  روسـتا  ایـن  در 

بانـوان  عاقه منـد  و  مشـتاق  روحیـه  نشـانگر 
ایـن سـرزمین بـه انـس بـا قـرآن کریـم اسـت. او 
و  تعمیـق  بـر  مبنـی  انقابـی  دولـت  اهتمـام  بـر 
گسـترش فعالیت هـای قرآنـی بانـوان در داخـل 
مجمـع  افـزود:  و  کـرد  اشـاره  ایـران  از  خـارج  و 
بانـوان(  قرآنـی  فراگیـر  )تشـکل  کوثـر  جهانـی 
و  سـاختاری  ارتقـای  کـه  اسـت  طیبـه ای  شـجره 
بـرای  فراوانـی  بـرکات  می توانـد  آن  تشـکیاتی 

باشـد. داشـته  همـراه  جامعـه 

موج گسترده قرآن آموزی در کشور از برکات انقالب اسالمی است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در نشست هم اندیشی بانوان فعال قرآنی :

ـار
ــــ
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سخن روز
امام صادق علیه السالم:

براى عزت مؤمن همین کافى است که هر گاه منکرى را ببیند، خداوند عز وجل بداند که در دل، 
آن را انکار مى کند.

الکافى: ج ۵ ص ۶۰ ح ۱.

آخرین شیطان
ایساک باشویس زینگر
سیروس ریوندی

 کتاب باید پرده هــای دل آدم را بلرزاند، وگرنه 
حیف وقت که برای خواندنش بگذاری.

 عکس 
نوشت

»جــک کولتــر« نقــاش ایرلندی بــا اســتفاده از »حس آمیزی« ســخنرانى 
مشــهور »گرتا تونبرگ« فعال محیط   زیســت را روی بوم به تصویر کشــید. 
این هنرمند مدت ها اســت که در زمینه تبدیل موسیقى به نقاشى فعالیت 
مى کند. او پیش از این »کنســرتو ویولن« اثر »مندلســون« را نقاشــى کرده 
بود و بنیاد »فردی مرکوری« نیز از او خواســته بود قطعه »مستر بد گای« را 

نقاشى کند./ ایسنا

نقش شهید باهنر هم چالش داشت و هم وسوسه کننده بود
فرهاد جم: نکته ای که اکثر بازیگران به آن اذعان دارند این است که وقتی شما در تاریخ معاصر نقشی را می پذیرید قطعاً کارتان 

سخت تر است. کسانی که در حال حاضر سن شان باالی پنجاه سال است، شخصیتی مثل شهید باهنر را دیده اند و این خیلی کار را دشوار 
می کند. از یک طرف یک چالش سخت و از طرفی دیگر وسوسه کننده است که آیا می توانید از پس این چالش برآیید یا خیر که باید 
وارد ماجرا شوید و ببینید چه اتفاق هایی می افتد. دو، سه نکته در ویدیوها و سخنرانی های این شخصیت مشاهده کردم. اول 

اینکه ایشان آرامش و متانتی خاص داشتند، حتی در آن لحظاتی که با ایشان مخالفت می شد. به عنوان مثال در جلساتی 
که شهید باهنر با بنی صدر داشتند و با اینکه وی مخالف سپردن وزارت آموزش و پرورش به شهید باهنر بود، اما ایشان در 

هر حال با همان متانت به جلسه ادامه می دادند و عصبانی نمی شدند. درمجموع می توانم بگویم نقش شهید باهنر در 
سریال»راز ناتمام« هم چالش داشت و هم وسوسه کننده بود.

بخشی از صحبت های اين بازيگر در برنامه  »شب فیروزه ای«

ئاتر
ان ت

اير

دیگه چه 
خبر

بهــزاد عبدی آهنگســاز با انتشــار آنونســی از انیمیشــن پســر دلفینــی بــه کارگردانی محمد 
خیراندیــش خبــر اکــران این فیلم را روی پرده ســینماهای کشــور داده اســت. داســتان این 
انیمیشــن درباره هواپیمایی است که در دریا ســقوط می کند. یک دلفین به همراه مادرش 
نوزاد انسانی را در دریا یافته و از او نگهداری می کنند. پسر دلفینی بزرگ شده و پس از اینکه 
متوجه می شــود او یک انســان اســت به دنبال پیدا کردن مادرش از دریا خارج شــده و راهی 
جزیره می شود. او توسط ناخدا مروارید و دخترش شیرین نگهداری می شود. پسر دلفینی در مسابقه جمع آوری 

مروارید شرکت می کند. توسط دزدان دریایی که برای بیبی زار کار می کنند، دزدیده می شود.
****

گالری آرتیبیشــن در صفحه خود با انتشــار تصویری از اثر گارنیک در هاکوپیان که رنگ روغن روی ســیمان و روی 
چوب است درباره این اثر نوشته:»نحوه قرار گرفتن میز، تمرکز نگاه بر مرکز اثر را افزایش می دهد. عناصر تزئینی 
در دو طرف میزی قرار گرفته اند و تعادلی را پدید آورده اند. متریال سیمانی با ظرافت و نشانه های فرهنگ ارامنه 
همراه است. در این اثر سطوح مختلف در کنار یکدیگر طبیعت بی جانی منحصر به گارنیک درهاکوپیان را با پالت 

رنگی مخصوص به این هنرمند خلق کرده اند. او به سبک کوبیستی غالب در آثارش نزدیک شده است .«

آن روز از متــرو پیــاده شــدم و یــک پــدر و دختر را دیدم کــه از مترو پیاده شــده بودند 
و پیش تــر از مــن راه می رفتنــد. همان چنــد قدمی که با آنها طی کــردم دختر به پدر 
می گفت: پدر من این روزها همه از مترو استفاده می کنند. خود قطارها اعالم می کنند 

و مشخص است حتی بی سوادها هم از مترو به تنهایی استفاده می کنند.
پدر و دختر در پیاده رو می رفتند و من از آنها عبور کردم و یک گوشه ای از خاطره ام 
جا ماندند که باالخره سرنوشت متروسواری چه می شود؟ بعدتر بود که داشتم از در 
متــرو بیــرون می آمدم که همان پــدر و دختر را دیدم کــه دارند پله هــای برقی را باال 
می رونــد و دیدم که باز هم پدر به تنهایی مترو ســوار نشــده اســت. همین برایم یک 
ســؤال بزرگ اســت که آیا باالخره پدر از مترو به تنهایی اســتفاده می کند؟ برای منی 
کــه آدم هایــی که از کنار دست شــان عبور می کنــم اهمیت دارنــد و حرف هایی که به 
هم می زنند برایم جالب اســت و حتی وقتی کلمه ای از حرف شان را می شنوم، توی 
خیابان همان وقت تکرار می  کنم و جایی از ذهنم ضبط شان می کنم. یا اگر شما با من در خیابان همراه شوید 
حتماً به من می گویید می شود جلوی خودشان حرف شان را تکرار نکنید؟ و من بی توجه به اینکه آنها بشنوند 
یا نشنوند حرف شان را تکرار می کنم و بعد در ذهنم دنباله آن کلمه یا جمله را می گیرم که باالخره این جمله 

به چه چیزی ربط دارد یا به چه اتفاقی می رسد؟
این اتفاق ها هستند که برایم اهمیت دارند. کلمات برآیند اتفاقات هستند. اتفاقی می افتد و برای 
ما که عاشــق تعریف کردن هســتیم به کلمه تبدیل می شــود و ادا می شــود. این اتفاق ها چه هستند؟ 
اتفاق هایــی ســاده یا پیچیده. مثاًل همین دیشــب که داشــتم خــودم را به مترو می رســاندم یک دختر 

بــا تلفنــش داشــت می گفــت: »حــاال اگه 
می خوای تو شــامت رو بخــور.« بعد فکر 
کــردم واقعًا ایــن حرف را از تــه دل زده؟ 
من اگر این جمله را به یکی بگویم واقعاً 
دلــم می خواهد او تنها شــامش را بخورد 
یــا دوســت دارم من هم کنارش باشــم و 
شــام را با هم بخوریم؟ بعد دیدم از شام 
تنهایــی خــوردن بــدم می آید. امــا حتماً 
ایــن حــرف را بــه یکــی خواهــم زد وقتی 

فکر می کنم حتماً دیر به خانه یا قرار می رســم.یا همان وقت بود که یک پســر به یکی دیگر می گفت: 
»اصــاًل این کارت درســت نیســت.« و بعد بود کــه فکر کردم کدام کار نادرســت انجام داده اســت آن 
یکی و بعد عبور کردم و نفهمیدم چی به چیست. یا وقتی یکی را همین دیشب در راه مترو دیدم که 
یک جور خاصی راه می رفت. جور خاص یعنی عین اینهایی که می خواهند بی خیال باشــند اما حس 
کردم این ادایی بیش  نیســت. همان جا پشــت ســرش کمی مثــل او راه رفتم تا ببینــم بی خیال بودن 
چطــوری اســت. اینها مرض هایی اســت که در روزمــره با آنها روبه رو هســتم و نمی توانــم به آدم ها و 
رفتارهایشــان توجه نکنم. آدمی موجودی پیچیده اســت. این پیچیدگی را چقدر می بینیم؟ چقدر به 
ایــن پیچیدگی هــا و اتفاقات روزمره توجــه می کنیم و چقدر آن پدر و دختــر در خاطرمان می مانند. یا 
اصــاًل مگــر چقدر این ذهن ما ظرفیــت دارد که این تصاویر و حرف ها را در خــودش ضبط کند؟ اصاًل 
از ظرفیــت حافظــه  خــودم اطالعی نــدارم چون پر اســت از این حرف هــا و تصاویر بی جــا و به جا. اما 
همین قدر می دانم که آن پدر باالخره تنهایی از مترو اســتفاده کرد چون همین دو ســه روز پیش او را 

دیدم که از پله های مترو به تنهایی باال می رفت.

ضدآفتاب 
مرغوب

بهاءالدين مرشدی
داستان نويس

 در اهمیت تصاویر 

نمایش »هفــت عصر هفتم پاییز« اثر »ایوب آقاخانی« 
در بطن یک تراژدی، دو روایت خویش از جنگ را طرح 
و اجرا می کند. اعتقاد به تلخ گونگی جنگ و اثرگذاری بر 
نظام های مألوف اجتماعی همواره یکی از دغدغه های 
غالــب نمایش هایی با مضمون جنگ بوده اســت و این 
نگاه بویژه پس از عبور در دوره کوتاهی که جنگ صرفاً در 
قالب هایی کلیشه ای که  مستقیماً به نبردها و مبارزان و 
کیفیت گزارش گونه خطوط مقدم می  پرداخت، توسعه 
پیدا کرد. ناگفته پیداســت که جنگ، عرصه تقابل مرگ 
و زندگی است و طبیعتاً انتخاب چنین شرایطی، فراهم 
کــردن تمهیداتی روحی و روانــی را ایجاب می کند که در 
جنگ هشت ســاله، عواملی همچون پیشینه تاریخی، مذهبی و ملی سرزمین 
ایــران، انقــالب اســالمی، میهــن پرســتی، اعتقادات دینــی مذهبــی و اتفاقات 
بدیهــی جنگ که با مســتندات ذهنی و روانی رزمندگان عجین شــده بود، این 

مقدمات را فراهم ساخته بود.
در این نمایش، نویسنده با پرهیز از قهرمان سازی های غیرمتعارف، تالش 
کرده است »جهان آرای« خود را در سایه چالش زن و مردی بازمانده از جنگ 
احضــار کند. این احضار اما به گونه ای اســت که قهرمان داســتان، پازل گونه از 
میــان مونولوگ های نمایش شــکل می گیرد و تکمیل می شــود. در واقع ایوب 
آقاخانــی در ایــن نمایــش، نقــش مستندســازی را ایفــا می کند که بایــد بتواند 
اضــالع کامل حقیقت های ممکن را به کمک زبان شــخصیت های داســتان و 
ذهــن مخاطبان نمایش، بازســازی کنــد و به نمایش بگــذارد و طبیعتاً هر چه 
قــدر این مســتند از مؤلفه هایی تــازه و تأثیرگذار برخوردار باشــد، نتیجه نهایی 
از گســتره بازتــری ســود خواهد بــرد و نمایــش به عنــوان محصــول نهایی این 
فرایند، شناســنامه کاملــی از قهرماِن پنهان را صادر خواهــد کرد. همه چیز در 
ایــن نمایش »حدیِث غایِب حاضر« اســت، نه از آن رو که مســتندات مقبولی 
از جهان آرا وجود نداشــته اســت، که آشــکار اســت نویســنده اراده کرده است، 
قهرمــان خــود را به مخاطب قالب نکند و بواســطه همه اجــزای نمایش که از 
آن جملــه می تــوان به طراحی صحنــه، نــور، کادربندی های شــاعرانه، صوت 
و تصویــر اشــاره کــرد، او را صرفاً معرفــی کند و بی هیچ حکمــی مخاطب را به 
حرکت یا توقف در ادامه داستان دعوت می کند. مؤلف با خردمندی و به مدد 
اندک شخصیت های داستان، کانون روایت خود را بر تشریح جنبه های فکری 
و فضیلت های قهرماِن غایب متمرکز می نماید و در این بازسازی البته آن چه 
که بخوبی ذهن و ذکر نویسنده را یاری می کند بهره مندی از ظرفیت های ادبی 

و کنش های زبانی متن است.
نســل جنــگ، پــس از جنــگ، جریــان اجتمــاع را بــر خــالف آرمان هــای 
اعتقــادی خویــش می بینــد و از پــس ناگزیــری و ناتوانــی در مواجهــه بــا ایــن 

وضع، به خاموشــی و فراموشــی تلخی دچار می شــود. تفّردی انزواگونه که به 
صراحــت، تفــاوت دردهای امروز و دیــروز را می بیند و مهجورتر می شــود. آن 
چه که از جدال دو شــخصیت نمایــش و الگوریتم ارتباطی غالمعلی و محمد 
جهان آرا می تواند اســتخراج شــود، پیش بینی حال و روز »محمد جهان آرا« و 
جهان آراهایی اســت که اگر می توانســتند زنده بمانند و روزگار پس از جنگ را 

تجربه کنند، قطعاً بی شباهت به غالمعلی این متن نمی شدند.
کارگردان با تجمیع دلمشــغولی  شــخصیت های نمایش اش که پیوسته به 
مدد فضا و طراحی و بازی، انســان هایی ســردرگم و پریشان به چشم می آیند، 
تــالش می کنــد مفهوم جنگ و زایایی و زوال نهفته در این مفهوم را به چالش 
بکشــاند. از یــک ســو اگــر چــه آرمان گرایــی غالمعلــی او را زنــده نگه داشــته و 
روزنه ای برای تســکین او اســت اما غوطه ور شــدن در صفا و صمیمیت میدان 
و ســنگر و مــراد آفرینی های ناگزیر که خــود را در رابطه روحی و روانی با برخی 
چهره هــای جنــگ متجلی می کند، نمی تواند مؤید جنگ دوســتی غالمعلی و 
غالمعلی هــا باشــد و از دیگر ســو عشــق و اعتراضــی که به این توقــِف در زمان 

مطرح است، مؤید ناتوانی جنگ از ابطاِل طبع و طبیعت زندگی است.
اگــر نســل امــروز به شــمار همین دقیقه هــا بتوانــد جنگ را و جهــان جنگ 

و  ناگواری هــا  بــرای همــه  کنــد  را تجربــه 
عصــر  »هفــت  بــه  کــه  مرارت هایــی 

هفتم پاییز« ختم می شود کفایت 
می کنــد که از نســل پیش از این، 
جنگ هنوز عقب نشینی نکرده 
بــه  ایــوب  آرای  اســت. جهــان 
روشــن  پنجره هــای  شــهادت 

هواپیما هنوز زنده است و به گواه 
نامه هایی کــه در میانه ماجرا 

پراکنده انــد با ما در ســخن 
است؛ گاهی برای پریدن 
بــال شکســته ای هــم به 

کار می  آید.

نگاهى به نمایش »هفت عصر هفتم پاییز« به بهانه زادروز شهید محمد جهان آرا

قهرمان غایب
یادداشت

ارمغان بهداروند
شاعر و پژوهشگر 
ادبی

صحنه ای از نمايش »هفت عصر هفتم پايیز« اثر »ايوب آقاخانی« 

او وانمود می کند آن کســی است 
کــه در واقــع نیســت. یک انســان 
قدرتمند، کاریزماتیک و موفق که 
می تواند سبب ســتایش و رشک 
دیگران نیز شــود. اما واقعیت آن 
اســت که او نقابی گذاشته، نقابی 
بــرای گریــز از حقیقــت تلخی که 
در درونــش می گــذرد. اما پشــت 
آن نقــاب چیســت؟ برای پاســخ 
به این ســؤال ابتدا بایــد گذری زد 
به ریشــه مفهومی که بیانگر این 
بحران روانی است. اصطالح »نارسیسیم« باز می گردد به 
افســانه نارسیس در یونان باستان. مرد جوان زیبارویی که 
به دلیل بی توجهی به عشــاقش، نفرین می شود تا پس از 
نگریستن صورت خود در آب، شیفته خویش گردد، سپس 
بــه داخل آب می افتد و در همانجا غرق می شــود. پس از 
آن، برای شــرح روشن تری از خودشیفتگی)نارسیسیم(، 
اصطــالح »هوبریــس« نیــز در بیــن فیلســوفان یونــان 
باستان به کار رفت، که به معنای غرور زیاد و البته یکی از 
ویژگی های اساسی خودشیفتگی نیز هست. دکتر فرانک 
جان نینیواگی روانپزشــک کودک، در تعریف این مفهوم 
می نویســد:»هوبریس مربــوط بــه خودشــیفتگی، یــک 
احساس انتقالی بین احساسات منفی و مثبت است، زیرا 
یک ویژگی شخصیتی است که اغلب دارای اهدافی مانند 
اِعمال زور، دســتکاری و کنترل کردن و اســتعمار دیگران 
است. به تعبیری دیگر، هوبریس به عنوان خودشیفتگی 
افراطــی با خودپرســتی، خود محــوری، بزرگنمایی، عدم 
همدلی، استثمار، عشق مبالغه آمیز به خود، بی پروایی و 
عدم پذیرش آن مرزهایی که غیرقابل دستکاری هستند، 
مشــخص می شــود.« توصیف مفهوم هوبریــس قرن ها 
بعد با شــرح بالینی و علمی خودشــیفتگی )نارسیسیم( 
آمیخته شــد، تــا اصطــالح خودشــیفتگی در اواخــر قرن 
19 توســط هــوالک الیــس، پزشــک انگلیســی و پــل ناک 
روانــکاو آلمانی ابداع و ســپس وارد روانشناســی شــود. به 
این ترتیب، دکتر نینیواگی ادامه می دهد:»خودشیفتگی 
عبارت اســت از دنبــال کردن لذتی که برخاســته از حس 
غــرور و همچنیــن خــودارزش دهــی افراطی شــخص به 
خــودش اســت. ایــن اصطالحــی اســت کــه در روانکاوی 
برای توصیف ســبک های شــخصیتی اســتفاده می شــود 
کــه خودمحور هســتند و نمی تواننــد وقایع و مســائل را از 
دیــدگاه دیگری ببیننــد و همچنین احســاس همدلی در 
آنها مختل شــده و سطح باالیی از حسادت را نیز دارند.« 
بــه این ترتیب می توان گفت، نبود همدلی، غرور مبالغه 
آمیــز، حســادت، احســاس منحصربــه فرد بــودن و میل 
بــاالی مــورد توجه قــرار گرفتــن از نشــانه های اصلی فرد 
خودشیفته است. همچنین اگر این نشانه ها سبب مختل 
شدن زندگی روزانه و عادی فرد شود، بنابراین گفته خواهد 
شد که او دچار اختالل شخصیت خودشیفته شده است. 
تفــاوت دیگــر درخصــوص فرد خودشــیفته با فــردی که 
اختالل شــخصیت خودشــیفته دارد، در درخواست آنها 
بــرای درمان اســت. در این خصوص دکتر ســث مایرز که 
ســال ها در زمینه اختالل شخصیت خودشیفته پژوهش 
کــرده، می نویسد:»خودشــیفته هایی که به دنبــال درمان 
هستند، خودشیفته واقعی یا کامل نیستند. چنین مردان 
و زنانی لزوماً معیارهای مورد نیاز برای تشخیص اختالل 
شــخصیت خودشــیفته را ندارنــد، اگرچــه ممکن اســت 
دارای چندین ویژگی اصلی خودشــیفتگی باشند.« حال 
زمان پاسخ دادن به این سؤال فرا رسیده: پشت آن نقاب 
چیست؟ روانشناس استفن جانسون در پاسخ می نویسد: 
»خودشیفته کسی اســت که، خودی که، خود واقعی اش 
را بیان می کند، در پاســخ به آســیب های اولیه، دفن کرده 
و آن را بــا یک خود کاذب بســیار توســعه یافتــه و جبرانی 
جایگزین کرده اســت.« دکتر ســث مایرز نیــز به تعبیری 
دیگر چنین اعتقادی دارد: »در حالی که نشان دادن برتری 
ظاهری بخش مشخصی از شخصیت خودشیفته است، 
احساس برتری )یا تعقیب آن( عامل اصلی این اختالل 
نیست. ریشه این اختالل در واقع مقاومت شدید در برابر 
احساس آسیب پذیری با هر کسی در هر زمانی است.« در 
واقع فرد خودشــیفته به سبب آســیب جدی که بویژه در 
دوران ابتدایــی زندگی اش دیده، تمام تمرکز و حواســش 
معطوف به خودش می شود، اما نه آن خودی که آسیب 
دیده و توانایی روبه رو شــدن با آن را ندارد، بلکه معطوف 
به آن خودی که آرزو دارد باشد، می شود تا سرانجام خود 
واقعــی اش را نیــز کامالً نادیده بگیــرد. در نتیجه می توان 
 گفت، بخش اولیه و بنیادین افراد خودشــیفته، بیزاری از 
آســیب پذیری است و میل به برتری و غرور زیاد به عنوان 
بخش ثانویه آن تعریف می گردد، همان بخشی که نقاب 
روی سیرت اش می شود تا حقیقت تلخ درونش را پنهان 

کند؛ نقابی برخاسته از یک آسیب بزرگ.
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